
◼ Manmohan 
Singh on pyrkinyt 
vapauttamaan 
Intian taloutta 
1990-luvun 
alusta lähtien.

SK INTIASSA



 P
ääministeri Man-
mohan Singh ot-
taa Suomen Kuva-
lehden toimitta jan 
vastaan sa  mas  sa 
New Delhin työ-
huoneessa, jossa 
ovat työskennel-

leet kaikki Intian itsenäisyyden ajan 
pääministerit mukaan lukien Jawa-
harlal Nehru ja Indira Gandhi.

”Kasvun on 

köyhiä”
hyödytettävä

Intian asema maailmantaloudessa 
vahvistuu entisestään, mutta 
talousihme ei yllä maan 
köyhien elämään. Ratkaisevassa 
asemassa on koulutus, sanoo 
Suomeen ensi viikolla saapuva 
pääministeri Manmohan Singh.▶
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Intia
Väestö 1,1 miljardia 
Alle 18-vuotiaita 420 miljoonaa
Bkt/asukas 542 euroa (Suomi 28 830 

euroa)
Elinajanodote 64 vuotta (Suomi 79 v.)
Lukutaito: miehet, 73, naiset 48 % 
Pääkielet: hindi, englanti sekä 17 

muuta virallista kieltä
Uskonnot: hindulaisuus, islam, kris-

tinusko, sikhiläisyys, buddhalaisuus, 
jainalaisuus

Päävientituotteet: maataloustuotteet, 
tekstiilituotteet, jalokivet, ohjelmisto-
palvelut ja -teknologia, kemikaalit ja 
nahkatuotteet

▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶

▶

Brittien vuonna 1920-luvulla rakentama 
hallintopalatsi huokuu valtaa. Pääministeri 
istuu tummalla paneelilla päällystetyn työ-
huoneensa sohvalla odottamassa. Vaikka ky-
seessä on Singhin syntymäpäivä ja aikataulu 
on tiukka, pääministeri on tapansa mukaan 
tyyni ja puhuu hyvin selkeästi. 

Juuri Kuubasta ja Brasiliasta palannut 
Singh suuntaa vielä Etelä-Afrikkaan ennen 
Helsingissä 13. lokakuuta pidettävää EU-In-
tia-huippukokousta. Kyse on hänen ensim-
mäisestä virallisesta pääministerivierailus-
taan Suomessa.

Millaisina näette Intian ja Euroopan unio-
nin väliset taloudelliset ja poliittiset suhteet, 
mitä odotatte Helsingin huippukokouksel-
ta? 

”Intia ja EU ovat kaksi maailman suurinta 
demokratiaa. Meidän suhteemme EU:hun 
on erityinen ja pidämme Intian sekä EU:n 
strategista kumppanuutta aivan ensisijaisen 

tärkeänä. Yhteistyömme Euroopan kanssa 
tiivistyy koko ajan – niin EU:n kuin yksittäis-
ten eurooppalaisten valtioidenkin kanssa.”

”EU on Intian suurin kauppakumppani 
ja toiseksi suurin suorien ulkomaisten si-
joituksien tekijä. Myös intialaiset yritykset 
sijoittavat yhä enemmän EU-maihin. Suh-
teemme ovat laajentuneet ensisijaisesti ta-
loudellisesta yhteistyöstä kohti poliittista, 
strategista, tieteellistä, tutkimukseen liitty-
vää, parlamentaarista ja kansalaisyhteiskun-
taa koskevaa yhteistyötä.”

”Intia ja EU viimeistelivät laajan yhteisen 
toimintasuunnitelman edellisessä huippu-
kokouksessa viime vuoden syyskuussa. Tämä 
avasi polun Intian ja EU:n väliselle strategi-
selle kumppanuudelle ja kaikilla osa-alueil-
la on tapahtunut merkittävää edistystä. Toi-
vomme että tämä strateginen kumppanuus 
etenee Helsingissä.”

Intian rooli maailmantaloudessa muut-
tuu nopeasti. Millaisena näette tämän roo-
lin kymmenen vuoden kuluttua?

”Intia on jo nyt viidenneksi tai kuudennek-
si suurin talous maailmassa, kun vertaillaan 
ostovoimapariteettia (purchasing power pari-
ty), ja uskon, että osuutemme maailmanta-
loudesta vain kasvaa. Tavoitteemme on, et-
tä oma taloutemme kasvaa 8–10 prosentin 
vuosivauhtia tulevina vuosina. Tämä nostaisi 
merkittävästi Intian profi ilia maailmankau-
passa, maailman pääomavirroissa ja globaa-
lissa teknologiayhteistyössä.”

”Mutta kansainvälisesti verrattuna Intia 
on edelleen hyvin köyhä maa.”

Taloustieteilijät sanovat, että nykyinen voi-

makas kasvu ei vähennä köyhyyttä. Mitä pi-
täisi tehdä toisin?

”Meidän todellinen haasteemme on lisätä 
kasvua, ja samalla taata se, että kasvu hyödyt-
tää erityisesti köyhemmän kansanosan tar-
peita. Kasvu yksin ei riitä. Meidän on omak-
suttava linja, joka takaa, että yhä enemmän 
vaurautta kertyy myös yhteiskunnan köy-
himmille sektoreille työpaikkojen, valtion 
tukeman koulutuksen ja terveydenhuollon 
kautta. Niin että pääsemme eroon kaikkein 
kovimmasta köyhyydestä, joka edelleen vai-
kuttaa miljoonien ja miljoonien intialaisten 
elämään.”

◼ Merkkituotteet ovat intialaisen 
kuluttajan tapa osoittaa, että hän 
on vaurastunut.

◼ Maaseudun köyhimpien toimeen-
tuloa yritetään helpottaa pääminis -
terin maaliskuussa käynnistämällä 
työllisyysohjelmalla.   

▶

”Intia on 
edelleen 
hyvin köyhä.”



Vakuuttamisen erikoisliike

Saammeko suositella kokonaisturvaa?
Yrityksen riskien tunnistaminen on osaamisemme ydin. Tervetuloa tutustumaan 
vakuuttamisen erikoisliikkeeseen. Valitaan yhdessä juuri sellainen kokonaisuus, 
joka kattaa kaikki yrityksesi tarpeet. www.fennia.fi
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”Meillä on esimerkiksi edelleen vaikeuk-
sia taata kaikkien lasten koulunkäynti ja 
koulutuksen kunnollinen taso. Ja meillä on 
vielä pitkä matka saavuttaa terveydenhuol-
lossa edes sellainen taso, joka parhaissa osa-
valtioissa on jo saavutettu. Osavaltioiden vä-
lillä on suuria eroja.”

”Kestää vielä kauan ennen kuin voi-
daan sanoa, että Intia on kehittynyt maa. 
Mut ta kun katsotaan meidän inhimillisiä 
voimavaro jamme, tämä kuilu on kurotta-
vissa umpeen.”

Toimeenpano ontuu
Nykyinen kasvu ei taloustieteilijöiden mu-
kaan myöskään luo työpaikkoja. Työmark-
kinoille on lähivuosina tulossa 70 miljoonaa 
nuorta. Missä ovat heidän työpaikkansa?

”Arviolta puolet bruttokansantuottees-
tamme tulee palvelualalta ja se tulee varmas-
ti kasvamaan. Palvelualalla tarvitaan paljon 
lisää ihmisiä, mutta ennen kaikkea koulu-
tettuja ihmisiä. Tämä luo haasteen Intian 
koulujärjestelmälle. Myös teollisuudessa on 
merkittäviä työllisyysmahdollisuuksia eten-
kin alemman koulutuksen saaneille ihmisil-
le. Meidän täytyy panostaa teollisuustuotan-
toon. Etenkin sellaiseen, jonka tuotteilla on 
markkinoita ulkomailla.”

Mitä tällaiset alat voisivat olla?
”Uskon, että hallituksen tehtävä on luoda 

sellainen ympäristö, jossa teollinen tuotan-
to on kannattavaa. En usko, että hallitukset 
ovat erityisen hyviä sanomaan, mitkä alat 
ovat voittajia, enkä haluaisi väittää tietäväni, 
missä tulevaisuuden työpaikat ovat. Markki-
nataloudessa asiat voivat muuttua nopeudel-
la, jota kukaan ei pysty ennustamaan.”

Yleisesti arvioidaan, että Intian tulevaisuus 
riippuu siitä, kuinka paljon koulutukseen 
sijoitetaan. Kuitenkin koulutuksen osuus 
bruttokansantuotteesta on varsin matala.

”Koulutuksen osuus bruttokan santuot-
tees  ta on nyt noin 3,9 prosenttia ja tavoit-
teemme on nostaa se lähelle kuutta viiden 
vuoden sisällä. Tähän si touduimme jo vaali-
en aikana. Julkisen tervey denhuollon osuus 
on nyt 0,9–1 prosenttia ja se täytyy nostaa 
ainakin kahteen prosenttiin.”

(Suomessa koulutuksen osuus bkt:stä on 
6,5 prosenttia ja julkisten terveydenhuollon 
7,4 prosenttia.)

Jos koulutus on tärkeää, miksi hallituk-
senne juuri hyllytti valmiin lakiesityksen, 
joka olisi tehnyt koulutuksesta perusoikeu-
den jokaiselle?

”Me haluamme rakentaa tässä asias-
sa kansallista yksimielisyyttä. Jos keskus-
hallitus olisi hyväksynyt lain, sen olisi pitä-
nyt myös löytää siihen resurssit, ja meidän 
mahdollisuutemme ovat rajalliset. Hyvin 
suuri osuus koulutuksesta kuuluu osavalti-
oiden vastuulle ja toivomme, että osavaltiot 

ovat tässä aktiivisia osapuolia. Olemme nyt 
luoneet mallilain. Toivomme, että jokainen 
osavaltio hyväksyy sen tahollaan. ”

Monet sanovat, että etenkin koulutukses-
sa ja terveydenhuollossa hallituksella on 
kunnianhimoisia ohjelmia, jotka näyttävät 
hyvältä paperilla, mutta joiden toimeenpa-
no kompastelee.

”Olen samaa mieltä. Sen takia haluamme, 
että yhä suurempi osuus päätöksen teosta – 
erityisesti terveydenhoidossa ja koulutuk-
sessa – siirtyy alemmas paikalliselle tasolle. 
Kehitysmalli, jossa ihmisten osallistumis-
mahdollisuus on suurempi ja päätökset 
tehdään paikallisissa yhteisöissä, vähentää 
vuotoja, joita syntyy kun rakenteet ovat hie-
rarkkisia ja päätökset tehdään kaukana niis-
tä ihmisistä, jotka palveluja käyttävät.”

Viljelyä monipuolistettava
Arviolta 70 prosenttia intialaisista saa tulon-
sa maataloudesta ja juuri maaseudulta ovat 

Talouden 
vapauttaja
▶ Taloustieteiden tohtori Manmo-
han Singh, 74, aloitti Intian talouden 
uudistamisen jo valtiovarainministe-
rinä 1991. Noustuaan pääministeriksi 
2004 hän on määrätietoisesti pyrki-
nyt irrottamaan Intian valtiojohtoi-
sesta talouspolitiikasta. Markkinoita 
on avattu ulkomaisille sijoittajille, 
kaupan esteistä on purettu ja lupa-
käytäntöjä yksinkertaistettu.

Singhiä pidetään Intian politiikassa 
luotettavana ja älykkäänä pääminis-
terinä, jota on helppo lähestyä. Pun-
jabin osavaltiossa syntynyt Singh on 
uskonnolliselta taustaltaan sikhi. ▪

◼ ”Toivon, että In-
tian ja EU:n strate-
ginen kumppanuus 
etenee Helsingissä”, 
pääministeri Singh 
sanoo.



tulleet hälyttävät uutiset köyhyyden kärjis-
tymisestä. Vierailin viime viikolla Keski-In-
tiassa Vidarbhan alueella ja tapasin useita 
leskiä, joiden pahoin velkaantunut maanvil-
jelijämies oli tehnyt itsemurhan. Ja itsemur-
hia tehdään vain kiihtyvään tahtiin.  

”Olen itsekin käynyt Vidarbhassa ja 
alueen perusongelma on se, että viljelijät 
ovat riippuvaisia yhdestä tuotteesta, puu-
villasta. Siellä ei ole otettu käyttöön tekno-
logiaa, joka kasvattaisi satoa, kuten kaste-
lujärjestelmiä. Niitä täytyy lisätä.”

”Olemme myös käynnistäneet kansallisen 
selvitysryhmän tutkimaan viljelijöiden vel-
kaantumisongelmaa ja etsimään asiaan rat-
kaisuja. Uskon että neljän, 
viiden kuukauden sisällä 
löydämme ratkaisuja.”

Eli maatalous on teille 
huolenaihe?

”Tietysti on, mutta ky-
se ei ole vain Vidarbhasta, 
maanviljelijät ovat tehneet 
itsemurhia monissa osaval-
tioissa. Selvitämme ratkai-
suja lainoitukseen ja keinokasteluun, mutta 
myös uusia toimeentulomuotoja, kuten mei-
jeri- ja puutarhatuotantoa. Näin voitaisiin vä-
hentää viljelijöiden haavoittuvuutta, jos hei-
dän päätuotteensa sato epäonnistuu.”

Rajoista ei neuvotella
 Minkälaiset ovat Intian ja Pakistanin väliset 
suhteet tänä päivänä? 

”Tapasin presidentti Musharrafi n vast-
ikään Havannassa ja olen tyytyväinen ta-
paamiseemme. Sovimme yhteisistä toi-
mintatavoista, joilla pyrimme nujertamaan 
terrorismin. Toivon, että Pakistan tekee 
kanssamme vakavissaan yhteistyötä täs-
sä aloitteessa. On hyvä muistaa, että nykyi-
nen rakentava vuoropuhelu pohjaa siihen, 
että presidentti Musharraf sitoutui tammi-
kuussa 2004 takaamaan, että Pakistan ei salli 
maaperänsä käyttöä minkäänlaisen terroris-
tiseen toimintaan.”

Musharraf on ehdottanut tuoreessa kirjas-
saan, että Kashmirin ongelma voitaisiin rat-
kaista luomalla erityinen itsehallinto molem-
min puolin rajaa. Kannatatteko ajatusta?

”En haluaisi käydä julkista keskustelua 
Musharrafi n kanssa tästä asiasta. Me olem-
me valmiita keskustelemaan kaikista asiois-
ta, jotka ovat olennaisia Intian ja Pakistanin 
välisille suhteille, mukaan lukien Jammu-
Kashmirin kysymys. Olen sanonut useaan 
otteeseen, että me emme voi keskustella 
alueiden tai rajojen muuttamisesta. Meidän 
pitäisi luoda tilanne, jossa alueen ihmisille 
olisi samantekevää, kummalla puolelle rajaa 
he elävät, koska niin tavarat kuin ihmisetkin 
voivat liikkua vapaasti. Se on hallitusten teh-
tävä ja se on ainoa vaihtoehto.” SK

”Emme voi 
keskustella 
rajojen 
muuttamisesta.”

▶

Vakuuttamisen erikoisliike

Erikoisliikkeestä saat kaiken mitä tarvitset.
Vakuuttamisen erikoisliikkeenä tarjoamme kattavan valikoiman
turvaa paitsi yrityksellesi myös perheellesi. Erityisosaamistamme
on juuri oikean vakuutuskokonaisuuden koostaminen yksilölli-
siin tarpeisiisi. www.fennia.fi


