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Iikka Korhonen ja Aaron Mehrotra: Toteutuuko inflaatiotavoite Venäjällä? 

Viime vuosina Venäjän keskuspankki on ollut vaike-
an tehtävän edessä. Vientitulojen kasvu ja pääoman-
tuonti ovat lisänneet Venäjän talouden likviditeettiä. 
Tämä on näkynyt inflaatiopaineiden kasvuna, vaikka 
samaan aikaan myös esimerkiksi työn tuottavuus on 
kohentunut ja ihmiset ovat aikaisempaa halukkaam-
pia pitämään hallussaan ruplia talouspolitiikan uskot-
tavuuden kasvaessa. Koska ihmisten luottamus rup-
laan on voimistunut, rahan kiertonopeus taloudessa 
on hidastunut.  

Venäjän keskuspankki on siirtynyt 2000-luvulla 
rahapolitiikassaan järjestelmään, jossa sillä on sa-
manaikaisesti sekä inflaatiotavoite että valuuttakurs-
sin reaalista vahvistumista koskeva tavoite. Tämän 
lisäksi rahan määrän kasvulle on asetettu viitearvo, 
jonka katsotaan vastaavan inflaatiota ja rahan kierto-
nopeuden odotettua muutosta. Tavallisesti inflaatio-
tavoite on määritelty siten, että vuoden lopun kulutta-
jahintojen nousulle on asetettu tavoiteväli. Esimer-
kiksi vuoden 2007 tavoitteena on, että joulukuussa 
kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta olisi 6,5–8 
%. Taulukkoon 1 on listattu sekä tavoitteet että in-
flaation ja lavean rahan, M2:n, kasvun toteutuneet 
arvot vuodesta 1999 eteenpäin. Taulukosta nähdään, 
että toteutunut lavean rahan kasvu on jatkuvasti ollut 
nopeampaa kuin keskuspankin tavoite, mikä on vai-
keuttanut inflaatiotavoitteiden saavuttamista. Toisaal-
ta vuoden 1998 jälkeisenä aikana tiukka finanssipoli-
tiikka on auttanut Venäjän rahapolitiikkaviranomaisia 
inflaation hidastamisessa. Budjetin ylijäämät ja vuo-
desta 2004 lähtien erityisesti vakautusrahaston kasvu 
ovat vähentäneet talouden likviditeettiä. 

Vuoden 2007 valuuttakurssitavoite määrittelee, et-
tä ruplan reaalinen efektiivinen valuuttakurssi saa 
vahvistua korkeintaan 10 %. Elokuuhun 2007 men-
nessä valuuttakurssi oli vahvistunut hieman yli 4 %. 
Periaatteessa keskuspankin inflaatio- ja valuuttakurs-
sitavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään. Jos 
esimerkiksi ruplan nimellisen kurssin olisi annettu 
vahvistua tänä vuonna hieman enemmän, inflaatio 
olisi todennäköisesti vähäisempi. Keskuspankki antaa 
kuitenkin venäläisten yritysten ulkoiselle kilpailuky-
vylle varsin suuren painon, ja siksi ruplan nimellisen 
kurssin ei haluta antaa vahvistua liiaksi. Pidemmällä 
aikavälillä reaalikurssiin vaikuttaminen on vaikeaa, 
sillä jos nimellinen valuuttakurssi pidetään vakaana, 
valuutan vahvistumispaineet näkyvät nopeampana 
inflaationa. 

Rahan määrä hyödyllinen inflaation ennustamisessa 

Tutkimuksessamme "Money demand in post-crisis 
Russia: De-dollarisation and re-monetisation" (BO-
FIT DP 14/07) estimoimme Venäjää koskevia rahan 
kysyntäyhtälöitä vuoden 1998 talouskriisin jälkeiselle 
ajanjaksolle. Tutkimuksessa löydetään vakaa rahan 
kysyntäyhtälö, kun estimoitavaan relaatioon lisätään 
vähenevä trendi, joka osoittaa rahan kiertonopeuden 
Venäjällä hidastuneen. Kuten teoria ennustaa, tulojen 
kasvu lisää reaalisen rahan kysyntää. Rahan tulojous-
ton havaitaan olevan lähellä yhtä, eli tulojen kasvaes-
sa yhdellä prosentilla myös reaalinen rahan kysyntä 
lisääntyy vastaavasti prosentilla. Tämä on hyvin lä-
hellä muista maista saatuja tuloksia.  

Tulokset antavat aiheen olettaa, että rahan määrän 
toteutuneen arvon poikkeama pitkän ajanjakson tasa-
painosta ennakoi muutoksia Venäjän inflaatiovauh-
dissa. Venäjän rahaviranomaiset ovat siis olleet oike-
assa kiinnittäessään huomiota rahan määrän muutok-
siin rahapolitiikan formuloinnissa. Vakaan rahan 
kysyntäyhtälön olemassaolo on edellytys sille, että 
raha-aggregaatteja voidaan käyttää hyödyllisenä in-
dikaattorina mahdollisista talouden inflaatiopaineista. 
On kuitenkin otettava huomioon, että rahan kiertono-
peus on Venäjällä jatkuvasti hidastunut tällä vuosi-
kymmenellä, mikä saattaa vaikeuttaa inflaation en-
nustamista. Näyttää myös siltä, että Venäjän keskus-
pankki uskoo kiertonopeuden hidastuvan edelleen 
melko nopeasti. Tähän viittaa se, että rahan määrän 
kasvun viitearvo (24–30 %) vuodeksi 2008 on melko 
suuri suhteessa inflaatiotavoitteeseen ja todennäköi-
seen kansantuotteen kasvuun.  

Näyttää myös siltä, että valuuttakurssin vaikutus 
rahan kysyntään jatkuu, vaikka talouden dollarisoi-
tuminen onkin vähentynyt Venäjällä. Tutkimuksessa 
havaitaan, että ruplan dollarikurssi on edelleen mer-
kittävä ruplan kysyntään vaikuttava tekijä.  
 
Rahoitusjärjestelmän kehitys  
haaste rahapolitiikan toteutukselle 

Tulevina vuosina Venäjän keskuspankki jatkanee 
politiikkaa, jossa sekä inflaatiolla että valuuttakurssil-
la on merkittävä osa, vaikka pitkällä aikavälillä tar-
koitus onkin siirtyä käyttämään pelkästään inflaatio-
tavoitetta. Myös rahan määrällä on tärkeä rooli indi-
kaattorimuuttujana, mutta jatkuvasti muuttuva ja 
kehittyvä pankkijärjestelmä voi vaikeuttaa sen käyt-
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tämistä ennustamisessa entisestään. Monissa maissa 
rahoitusjärjestelmän muutokset ovat tehneet rahan 
kysynnästä aiempaa epävakaampaa ja näin vaikeutta-

neet rahan määrän käyttöä indikaattorimuuttujana 
rahapolitiikassa. 
 

 
Taulukko 1. Inflaatiotavoitteet ja rahan määrän kasvun viitearvot sekä toteutunut kasvu 
 

Vuosi 
Inflaatiotavoite vuoden  

lopussa, % 
Toteutunut  
inflaatio, % 

Lavean rahan (M2)  
kasvun viitearvo  

vuoden lopussa, % 

Lavean rahan (M2) 
toteutunut  

kasvuvauhti, % 
1999 30 36,5 18-26 57,2 
2000 18 20,2 21-25 58,9 
2001 12-14 18,6 27-34 40,1 
2002 12-14 15,1 22-28 32,3 
2003 10-12 12,0 20-26 45,9 
2004 8-10 11,7 19-25 35,8 
2005 8,5  

(alkuperäinen tavoite, myöhem-
min tarkistettu 11 prosentiksi) 

10,9 19-28  
(viitearvo suppealle,  

ns. perusrahalle) 

30,0  
(viitearvo suppealle, ns. 

perusrahalle) 

2006 8,5 9,0 19-28 40,5 
2007 6,5-8 8,6  

(elokuussa) 
19-29 53  

(elokuussa) 
2008 5-6 - 24-30 - 

 
Lähteet: CBR ja Rosstat 
 
Kuvio 1. Inflaatio ja reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi vuosina 2002–2007  
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