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BOFIT Viikkokatsaus – Venäjä 2017 
 
5.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/01   

Venäjän talousuudistukset eivät ole edenneet 
Venäjällä työllisten määrä noussut, lomautukset ja osa-aikatyö lisääntyneet 
Venäjän talouden taantuma on uusien tietojen mukaan ollut aiemmin ilmoitettua selvästi lievempi 

 
12.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/02   

Sääntelyn yrityksille aiheuttamat kustannukset puhuttavat Venäjällä 
Venäjän sosiaalietuuksiin ei muutoksia vuodenvaihteessa 
Venäjällä inflaatio hidastui merkittävästi vuoden 2016 aikana 

 
19.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/03   

Venäjän kasvu ennakoidaan vaimeaksi 
Venäjän Reservirahasto supistui lähes 70 % vuonna 2016 
Venäjän tuonti ylitti vuodentakaisen tason 

 
26.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/04   

Venäjällä tuotanto elpynyt, kulutuksen alamäki ei pysähtynyt 
Venäjän öljyntuotanto ennätyslukemissa, kasvun odotetaan hidastuvan 
Venäjän federaatiobudjetin tulot ja menot nousivat vuoden 2016 lopulla erityisoperaatioiden johdosta 

 
2.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/05   

Venäjällä yrityslainoitus supistunut, mutta pankkien tulos kohentunut 
Venäjän keskuspankki alkaa ostaa markkinoilta valuuttaa finanssiministeriölle 
Venäjän sijoitus laski korruptiovertailussa 

 
9.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/06   

Venäjällä talous supistui virallisten tietojen mukaan vain lievästi vuonna 2016 
Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan, politiikkanäkymä muuttui hieman 
Venäjän alueilla teollisuus elpynyt, vähittäiskauppa edelleen supistunut 

 
16.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/07   

Venäjällä jalostusteollisuuden alojen menestys vaihteli vuonna 2016 
Venäjän tavarakauppa kääntyi kasvuun 
Venäläisten yritysten ja pankkien ulkomainen velka vähentynyt hieman 

 
23.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/08   

Venäjän julkisen talouden tulot ja menot vähenivät reaalisesti edelleen vuonna 2016 
Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankinnat olivat viime vuonna yli 30 % Venäjän BKT:stä 
Venäjän sosiaaliturvajärjestelmä kallis ja kankea 

 
2.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/09   

Venäjällä tiedot teollisuustuotannon kehityksestä muuttuivat 
Venäjällä julkinen talous on edelleen tiukoilla 
Suomen vienti Venäjälle kääntyi vihdoin kasvuun 

 
9.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/10   

Rupla vahvistunut ja pörssi laskenut vakaasta öljyn hinnasta huolimatta 
Venäjällä suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit edelleen alamaissa 

 
16.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/11   

Venäjällä kuva kotitalouksien tulojen ja kulutuksen luisusta on monisyinen 
Venäjän autokanta kasvoi kymmenessä vuodessa 26 miljoonasta 45 miljoonaan henkilöautoon 

 
23.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/12   

Venäjän taloustilanne on edelleen heikko 
Venäjän keskuspankki avasi edustuston Pekingiin 
Europan komissio odottaa lausuntoja EU:n ja Gazpromin kaasukiistassa 

 



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Venäjä 2017 
 
30.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/13   

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän kasvuun 
Venäjän keskuspankki laski korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 
Venäjän öljyn tuotantorajoitusten jatkosta ei vielä päätöstä 

 
6.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/14   

Venäjän BKT-tiedot vahvistavat talouden elpyneen viime vuoden loppukuukausina 
Venäjä ja Turkki rajoittavat keskinäistä elintarvikekauppaa 
Ukraina sai IMF:ltä neljännen lainaerän 

 
2.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/15   

Venäjän ulkomaankauppa ja pääoman ulosvirta kasvoivat voimakkaasti alkuvuonna 
Venäjän keskuspankki ja talousministeriö odottavat verkkaista talouskasvua lähivuosina 
Venäjän työmarkkinoilla palkat joustavat 

 
20.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/16   

Venäjän talouden elpyminen odotuttaa 
Rupla jatkaa vahvistumistaan 
Venäjän federaatiobudjetin tulot lisääntyneet paljon lähinnä öljyn hinnan johdosta 

 
27.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/17   

Venäjän teollisuustuotannosta uutta tietoa 
Venäjällä valtion ja yritysten investoinnit supistuneet 
Venäjällä muutoksia pankkien valvontaan ja ongelmapankkien tervehdyttämiseen 

 
4.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/18   

Venäjän keskuspankki laski jälleen avainkorkoa 
Miljoonien venäläisten hankittava MIR-maksukortti lakimuutoksen myötä 
Venäjän puolustusmenot kasvavat nopeasti 

 
11.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/19   

Inflaatiovauhti hidastunut Venäjällä 
Venäjän puolustusteollisuuden kasvu jatkui vauhdikkaana vuonna 2016 
Venäjällä viranomaiset muuttaneet suhtautumistaan virtuaalirahaan 

 
18.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/20   

Venäjän BKT:n kasvu on jatkunut 
Venäjän ulkomaankauppa reippaassa kasvussa 
EBRD:n Venäjä-projektien rajoitus pysyy voimassa 

 
24.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/21   

Venäjällä kotimainen kysyntä elpynyt 
Venäjän nuorisotyöttömyys lähellä eurooppalaista keskitasoa 
Aseiden osuus Venäjän viennistä edelleen pieni 

 
1.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/22   

Venäjän julkinen talous kääntyi nousuun, hallitus laatinut lisäbudjetin 
Rosneft-kauppa kasvatti suoria ulkomaisia sijoituksia Venäjälle 
Suomen Venäjän-kauppa reippaassa kasvussa 

 
8.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/23   

Venäjän pörssi ja öljyn hinta laskeneet, mutta rupla vahvistunut alkuvuonna 
Venäjällä investointien kehitys vaisua 
Presidentti Putinin talousohjelman valmistelu jatkuu Venäjällä 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Venäjä 2017 
 
15.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/24   

Venäjällä valmistellaan julkisen sektorin palkkojen korotuksia 
Autokauppa on piristynyt Venäjällä, muu kauppa kehittynyt heikommin 
Venäjän öljyrahastoihin ei ole vielä kajottu tänä vuonna 

 
21.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/25   

Venäjän keskuspankki laski avainkorkoa ja nosti hieman ennustettaan 
Venäjän taloudessa piristymisen merkkejä, mutta elpyminen yhä hauraalla pohjalla 
Venäjälle asetettuihin talouspakotteisiin liittyviä lakimuutoksia valmisteilla Yhdysvalloissa 

 
29.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/26   

Ruplan kurssi kääntynyt laskuun 
Pankkien luotonanto kääntymässä kasvuun Venäjällä 
Venäjä tavoittelee elintarvikeomavaraisuutta kauppapolitiikan ja maataloustukien avulla 

 
6.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/27   

EU ja Venäjä pidensivät talouspakotteitaan 
Venäjän finanssiministeriö ehdottaa viime vuosien eläkkeiden rahoitusmallin vakinaistamista 
Venäjän elinajanodote noussut selvästi viime vuosina, ero miesten ja naisten välillä erittäin suuri 

 
13.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/28   

Venäjän vientitulojen ja tuonnin elpyminen jatkunut 
Pääomavirta Venäjältä ulkomaille seisahtui 
Venäjällä Jugra-pankki Talletustakuuviraston valvontaan 

 
20.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/29   

Venäjällä duuman hyväksymä valtiontalouden uusi budjettisääntö rajaa menoja ja yhdistää 
vararahastot 
IMF esitti vuotuisissa Artikla IV -konsultaatioissa painavia arvioita Venäjän taloudesta 
Venäjällä federaatiobudjetin tulot ja menot elpyneet, mutta niiden taso on matala 

 
27.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/30   

Venäjän talous elpyy vähitellen 
Venäjällä jalostusteollisuuden alat ovat kehittyneet hyvin eri tahtiin 
Venäjä julkaisi uusin menetelmin tehdyt vuosien 2011–13 BKT-tilastot 

 
3.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/31   

Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan 
Työllisten määrä Venäjällä on ennätyksellisen suuri 
Yhdysvaltojen presidentti hyväksyi lain Venäjän-vastaisista pakotteista 
Venäjän arktiselle alueelle lisää pinta-alaa, mutta vähemmän budjettirahoitusta 

 
10.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/32   

Venäjän tavarakauppa on jatkanut ripeää kasvua 
Eurooppalaiset vientiyritykset kohtaavat eniten kaupan esteitä Venäjällä 
Venäjän alueilla teollisuustuotanto on kasvanut ja kulutus on alkanut elpyä 

 
17.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/33   

Venäjän kasvu vauhdittui 
Moskovan uusi asunto-ohjelma pääsemässä käyntiin 
Venäjällä teollisuuden palkat nousseet aiemmalle huipputasolleen 

 
24.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/34   

Venäjällä tuotannon elpymistahti vaihdellut viime kuukausina 
Venäjällä julkisen talouden elpyneet tulot tuoneet tasapainoa 
Venäjällä julkisen talouden elpyminen keskittynyt aluebudjetteihin ja sosiaalirahastoihin 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Venäjä 2017 
 
31.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/35   

Keskuspankki otti hallintaansa Otkritie Bankin 
Venäjän investoinnit elpyneet 
Venäjä on laskenut tuontitullejaan WTO-jäsenyyden myötä, mutta rajoittanut tuontia muilla toimilla 

 
7.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/36   

Venäjällä yritysten voitot supistuneet tavanomaisemmalle tasolle 
Venäjän tavaratuonnin alue- ja maarakenteiden muutoksissa tasaantumista 
Suomen Venäjän-kauppa kasvaa nopeasti 

 
14.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/37   

Kiinalaisyritys CEFC ostamassa 14 % Venäjän öljyjätti Rosneftista 
Venäjällä vireillä uusia tuontirajoituksia julkisen sektorin ja valtionyritysten hankintoihin 
Venäjällä monokaupunkien tukitoimien vaikutukset epäselviä 

 
21.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/38   

Venäjällä talouden elpyminen jatkuu 
Binbank Venäjän keskuspankin hallintaan 
Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoaan ja asetti noin 4 prosentin inflaatiotavoitteen myös tuleville 
vuosille 

 
28.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/39   

BOFIT ennustaa Venäjän maltillisen talouskasvun jatkuvan 
Venäjällä huippumäärä korkeakoulutettuja, mutta satsaukset koulutukseen tällä hetkellä vähäisiä 

 
5.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/40   

Venäjän julkinen talous elpyy tämän vuoden, ensi vuonna tilanne tiukkenemassa 
Venäjän BKT:n keväinen kasvupyrähdys johtui pitkälti varastoista 
IVY-maat ovat joutuneet vapauttamaan valuuttakurssipolitiikkaansa viime vuosina 

 
12.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/41   

Venäjän vientitulot ja tuonti elpyneet edelleen nopeasti, joskin kovin tahti vaimentunut 
Yksityistä pääomaa virrannut hieman ulos Venäjältä 
Venäjän BKT-ennusteita nostettu viime kuukausina 
Venäjän inflaatio historiallisen hidasta 

 
19.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/42   

Venäjän talouskehitys epäyhtenäistä syyskuussa 
Venäjän julkisen talouden menorakenteeseen kaavaillaan muutoksia jo ensi vuonna 
Venäjällä halutaan vauhdittaa verkkokauppaa 

 
26.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/43   

Rupla on jälleen vahvistunut 
Venäjän budjettiarviossa tuloja tukevat suotuisa talousennuste ja eräät veronkorotukset 
Mobiilipankkipalvelut yleistyvät Venäjällä 

 
2.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/44   

Venäjän keskuspankki jatkoi rahapolitiikan keventämistä 
Yhdysvallat laajensi Venäjään kohdistuvia talouspakotteitaan 
Venäjällä lähes viidennes työssäkäyvistä on erittäin pienituloisia 

 
9.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/45   

Venäjällä teollisuuden tuottajahinnat nousseet varsin nopeasti 
Kiinalaisyhtiö CEFC menossa vauhdilla Venäjälle, muutoin maiden taloussuhteiden painopiste yhä 
kaupassa 
Venäjä sijoittuu Doing Business -luokituksessa muita vertailuja korkeammalle 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Venäjä 2017 
 
16.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/46   

Venäjän BKT:n kasvu hidastui 
Venäjän ulkomaankaupan kasvu hidastui 
Venäjällä valtionyritysten ja valtion osuus BKT:stä ehkä noin 40 % 

 
23.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/47   

Venäjällä tuotannon elpyminen pysähtyi 
Venäjällä viljojen satoennätys 
Venäjällä valmistellaan lakimuutoksia, jotka voivat vähentää talouden läpinäkyvyyttä 

 
30.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/48   

Venäjällä investointien elpyminen hidastui 
Suorissa ulkomaisissa sijoituksissa kasvua Venäjällä 
Venäjän rahapolitiikkaohjelma 2018−20 painottaa inflaatio-odotusten merkitystä 

 
7.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/49   

Venäjä sopi OPEC-maiden ja muiden öljyntuottajien kanssa tuotantorajoitusten pidentämisestä 
Venäjällä julkisen talouden nopein elpymisvaihe takana 
Suomi 100: Suomen Venäjän-kauppa on elpynyt, mutta Venäjän osuus viennistä on historiaan 
verrattuna pieni 

 
14.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/50   

Venäjällä federaatiobudjetin ja eläkerahaston tiukat menolinjat vuodelle 2018 hyväksytty 
Jamalin niemimaan LNG-tuotanto käyntiin Venäjällä 
Otkritie-pankki keskuspankin omistukseen 

 
21.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/51   

Venäjän teollisuustuotanto supistui, kulutus elpynyt edelleen 
Venäjän keskuspankki alensi jälleen avainkorkoa 
Promsvjazbank Venäjän keskuspankin syliin 
Venäjän entinen talousministeri Aleksei Uljukajev tuomittiin lahjuksesta  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Kiina 2017 
 
5.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/01   

Kiina lisäsi valuuttaindeksiinsä uusia valuuttoja 
Kiinan taloustilanteessa ei suurta muutosta joulukuussa, keskusteluun vuoden 2017 kasvutavoitteista 
uutta väriä 

 
12.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/02   

Vuosi 2016 sujui Manner-Kiinan pörsseissä alkuvuoden jälkeen rauhallisesti 
Kiinan valuuttavaranto painui 3010 mrd. dollariin vuonna 2016 
Kiinassa tuottajahintojen nousu kiihtyi joulukuussa 5,5 prosenttiin 

 
19.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/03   

Kiinassa saasteongelmat ovat taas tapetilla 
Kiinan ulkomaankaupan ylijäämä pieneni 85 mrd. dollaria vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna 

 
26.1.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/04   

Kiinan talouskasvu jatkoi odotetusti hidastumistaan vuonna 2016 
Lainakanta kasvaa Kiinassa yhä tuotantoa nopeammin 
Keskuspankki lisäsi rahamarkkinoiden likviditeettiä Kiinan lomakauden alla 

 
2.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/05   

Kiina ja Yhdysvallat ovat taloudellisesti yhä riippuvaisempia toisistaan 
Juanin kansainvälistyminen on vastatuulessa 
Kiinassa syntyi paljon lapsia ja kaupungistuminen eteni vuonna 2016 

 
9.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/06   

Kiinan keskuspankki kiristi rahapolitiikka, politiikkavälineistöön kaivataan selkeyttä 
Kiinan valuuttavaranto supistui alle 3 000 miljardin dollarin 
Kasvuennusteet myötäilevät Kiinan kasvutavoitetta 

 
16.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/07   

Kiinalaisyritykset tekivät ennätysmäärän ulkomaisia suoria sijoituksia vuonna 2016 
Kiinan tuotantotilastojen uskottavuus koetuksella 

 
23.2.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/08   

Inflaatio kiihtyi Kiinassa 
Kiina velkaantuu edelleen kovaa vauhtia 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä jäi alle 2 prosenttiin BKT:stä vuonna 2016 

 
2.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/09   

Palkkojen nousu hidastui Kiinassa, palkkataso on jo suhteellisen korkea 
Kiina suuri aseiden viejä ja tuoja 
Vienti Kiinaan veti Suomen muuta vientiä paremmin vuonna 2016 

 
9.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/10   

Kiina ei vieläkään luopunut tiukasta BKT:n kasvutavoitteesta 
Kiinan teollisuus 2025 -ohjelman pelätään vääristävän markkinoita 
Mobiilimaksaminen lisääntyy vauhdilla Kiinassa, keskuspankki kehittää omaa virtuaalirahaa 

 
16.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/11   

Kiinan finanssipolitiikan linjassa ei suuria muutoksia 2017 
Kiinan taloustilanteessa ei suurta muutosta alkuvuonna 
Kiinan ulkomaankauppa piristyi alkuvuonna 

 
23.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/12   

Kiinan suurimman provinssin Guangdongin talous on Espanjan kokoluokkaa 
Kiinan keskuspankki nosti jälleen hieman rahoitusoperaatioidensa korkoja 
Kiina veti kansainväliset patenttihakemukset kasvuun vuonna 2016 

 



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Kiina 2017 
 
30.3.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/13   

BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun jatkavan hallittua hidastumistaan, mutta velkakehitys ja 
reformien hitaus varjostavat näkymiä 
OECD toivoo Kiinan keskittyvän talousreformeihin 

 
6.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/14   

Presidentti Xin Suomen-vierailu ei tarjonnut suuria yllätyksiä 
Pienentyneet kustannukset siivittivät kiinalaispankkien voitot kasvuun 
Uutta tietoa juanin käytöstä varantovaluuttana 

 
2.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/15   

Presidenttien Xi ja Trump tapaaminen hälvensi suhteiden kiristymisen pelkoja 
Asuntojen hinnannousu Kiinassa on vetänyt kiinteistömarkkinat kasvuun, mutta myös riskit 
lisääntyneet 
Kiinaan perustetaan taas uusi kokeilualue 

 
20.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/16   

Teollisuustuotannon kasvun kiihtyminen ja valtion menojen lisäys piristivät Kiinan taloutta alkuvuonna 
IMF korotti Kiinan kasvuennustetta, mutta varoittaa tulevista ongelmista 
Kiinan tavaratuonti vahvassa kasvussa ensimmäisellä neljänneksellä 

 
27.4.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/17   

IMF huolissaan Kiinan rahoitusjärjestelmän kestävyydestä, myös Kiinan suhtautuminen näyttää 
muuttuneen 
Kiina pitänyt juanin dollarikurssin vakaana 
Teollisuuden hinnat nousevat nopeasti myös Kiinassa 

 
4.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/18   

Kiinassa uusia veronkevennyksiä, mutta yritysten kokonaisveroaste on yhä korkea 
Amerikkalaisyritysten toimintaympäristö on hankaloitunut Kiinassa 
Kiinassa autotuotannon kasvu hidastuu 

 
11.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/19   

Yritykset hillitä velkaantumista ovat saaneet korot nousuun Kiinassa 
Kiinassa paikallishallinnon velanoton valvontaa kiristetään 
Osakekurssit hienoisessa laskussa Kiinassa 

 
18.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/20   

Kiinassa tuotannon kasvuvauhti hidastui huhtikuussa 
Yhdysvallat ja Kiina julkistivat rajoitettuja toimia markkinoiden avaamiseksi 
Kiinan silkkitie-hanke etenee 

 
24.5.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/21   

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä laskussa 
Kiinalaiskaupunkien asettamat asuntokaupan rajoitteet hillitsivät myynnin kasvua huhtikuussa 
Online-uutisoinnin ohjailua kiristetään Kiinassa 

 
1.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/22   

Moody's laski Kiinan valtion luottoluokitusta 
Kiina pyrkii avaamaan joukkovelkakirjamarkkinoitaan, mutta ulkomainen kiinnostus on yhä vähäistä 
Valuuttakurssin määräytymismekanismin muutos hämmentää Kiinassa 

 
8.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/23   

Kauppapolitiikan erimielisyydet varjostivat EU–Kiina-huippukokousta 
Aasiassa kauppapoliittinen tilanne on odottava 
Suomalaisyritysten tytäryhtiöiden investoinnit Kiinaan kasvoivat merkittävästi vuonna 2015 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Kiina 2017 
 
15.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/24   

Viranomaiset epäilevät tilastojen vääristelyä kahdessa kiinalaisprovinssissa 
Kiinassa talouskehitys suhteellisen vakaata toukokuussa 
Kiinan ulkomaankauppa kasvoi pirteästi alkuvuonna 2017 

 
21.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/25   

Kiinalaiset A-osakkeet mukaan MCSI-indeksiin 
Kiinan julkisen sektorin palkat kasvoivat viime vuonna yksityistä sektoria nopeammin 
Ympäristöongelmat suuri painolasti Kiinan taloudelle 

 
29.6.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/26   

Kiinan investointiaste laskee hitaasti 
Kiinan valtionyritykset kaunistelevat tuloksiaan ja ovat hitaita sopeuttamaan tuotantoaan 
MSCI:n indeksipäätös ei ole juuri näkynyt Manner-Kiinan pörsseissä, ulkomaisia sijoittajia yhä 
odotellaan 

 
6.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/27   

Hongkongin palauttamisesta 20 vuotta, integraatio Kiinaan syvenee 
Ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat voivat nyt investoida Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoille 
Hongkongista käsin 

 
13.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/28   

Kuluttajahintojen kehitys tasaista Kiinassa 
Juanin käyttö varantovaluuttana ennallaan, käyttö kansainvälisissä maksuissa vähentynyt 
Eläkejärjestelmää uhkaava rahoitusvaje pakottaa Kiinan reformeihin 

 
20.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/29   

Kiinan talouskasvu jatkui nopeana toisella neljänneksellä 
Kiinan korkean tason rahoituskonferenssissa velkaantumiseen puuttuminen nousi etusijalle 
Kiinan velkakannan kasvu jatkuu ja erityisesti kotitaloudet velkaantuvat nopeasti 

 
27.7.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/30   

Useimmat talousennusteet Kiinan virallisten kasvutavoitteiden suuntaisia 
Kiina poistaa rajoitteita ulkomaisilta suorilta sijoituksilta, Eurooppalainen kauppakamari toivoo 
tasapuolista markkinoillepääsyä 
Kiinan investoinnit ulkomaille supistuneet, myös ulkomaiset investoinnit Kiinaan laskussa 

 
3.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/31   

Asuntohintojen nousu Kiinassa jatkuu 
Pieniä askelia Kiinan valtionyhtiöiden uudistamisessa 
Kiinan terästuotanto kasvanut alkuvuonna viranomaisten määräämistä tuotannonleikkauksista 
huolimatta 

 
10.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/32   

Säännöstely puree pääomavientiin Kiinassa, mutta ei ratkaise ongelmia 
Kiinan ulkomaankauppa ripeässä kasvussa 

 
17.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/33   

Kiinan talousluvut heikentyivät heinäkuussa vahvan alkuvuoden jälkeen 
Kiina pyrkii maailman johtavaksi maaksi tekoälyn saralla 
Puolueen valtaa elvytetään Kiinan valtionyrityksissä 

 
24.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/34   

IMF:n mukaan riski Kiinan talouskasvun nopeasta hidastumisesta on kohonnut liian nopean kasvun 
jatkuessa 
Kiinan julkisen talouden laajennettu alijäämä edelleen 10 prosentin luokkaa BKT:stä 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Kiina 2017 
 
31.8.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/35   

Kiinan asuntomarkkinat rauhoittumassa 
Uudet ohjeet kiinalaisyritysten ulkomaisille sijoituksille 
Kiinassa viljelykasvien kesäsato parantui viime vuodesta 

 
7.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/36   

Kiinan keskeinen puoluekonferenssi pidetään lokakuussa 
Suomen ja Kiinan välinen kauppa kasvoi vahvasti vuoden alkupuoliskolla 
Pohjois-Korean -kaupan taloudellinen merkitys on Kiinalle ja Venäjälle vähäinen 

 
14.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/37   

Juan vahvistui loppukesällä selvästi dollaria vastaan 
Suurten kiinalaispankkien korkokatteet laskeneet 
Kiinassa hintojen nousu kiihtyi elokuussa 

 
21.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/38   

Kiinassa investoinnit painavat kasvua alas 
EU-komission esitys yritysostojen kontrollin lisäämisestä sai ristiriitaisen vastaanoton 
Kiina ajaa alas kryptovaluuttoihin liittyvää toimintaa 

 
28.9.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/39   

BOFIT ennustaa Kiinan kasvun hidastuvan, huolet rahoitusmarkkinoiden tilasta lisääntyneet 
Kiinan velkaantumiskehityksessä ei vielä taitetta näkyvissä 
Luottoluokittaja S&P alensi Kiinan luottoluokitusta 

 
5.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/40   

Eurooppalainen kauppakamari toivoo Kiinan vievän uudistuksia paperilta käytäntöön 
Kiinassa eniten teollisuusrobotteja 
Turismi kasvaa edelleen vauhdikkaasti Kiinassa, kasvun painopiste kääntynyt kotimaanmatkailuun 

 
12.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/41   

Kiinan keskuspankin pääjohtaja toivoo vauhtia talouden avautumiseen 
Kiina laskee pankkien varantovaatimusta vuodenvaihteessa 
IMF korotti Kiinan kasvuennustetta ja varoitti velkaongelman kasvusta 

 
19.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/42   

Presidentti Xi Jinping linjasi Kiinan tulevaisuuden tavoitteet puoluekokouksen avauksessa 
Kiinan tavaratuonnin kasvu jatkui vahvana 
Tuottajahintainflaatio kiihtyi Kiinassa 

 
26.10.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/43   

Kiinan kommunistisen puolueen henkilövalinnat selvisivät. 
Kiinan keskuspankin pääjohtaja Zhou nosti esiin talouden riskejä 
Kiinan bruttokansantuotteen kasvu jatkui tasaisena 

 
2.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/44   

Kiinan valtio laski liikkeelle pienen erän dollarimääräistä velkaa 
Kiinassa tulojen nousu on hieman kiihtynyt kuluvana vuonna 
Kiinan ilmansaasteiden vastainen taistelu kiristyy ja tuottaa ongelmia teollisuudelle sekä 
kasvutavoitteille 

 
9.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/45   

Kiinan ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaaminen odotetun yllätyksetön 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä supistuu, mutta valuuttavaranto on kasvussa 

 
  



 
 

BOFIT Viikkokatsaus – Kiina 2017 
 
16.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/46   

Kiina avaa rahoitussektoriaan ulkomaisille toimijoille 
Kiinan talouskasvu hidastui odotetusti lokakuussa 
Kiinan tavaratuonnin ripeä kasvu jatkui lokakuussa 

 
23.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/47   

Velkakannan kasvu jatkuu entisellään Kiinassa 
Kiina aikoo tiukentaa omaisuudenhoitotuotteiden sääntelyä 
Kiinalaisyritysten suorien sijoitusten kasvu ulkomaille on hyytynyt tänä vuonna 

 
30.11.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/48   

Kiina panostaa Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maihin osana Silkkitie-hanketta 
Kiina laskee kulutustavaroiden tuontitulleja 
Kivihiili kattaa yli puolet Kiinan energiatarpeesta vielä pitkään 

 
7.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/49   

Suomi 100: Kiinan merkitys Suomen kauppakumppanina on kasvanut 
Kauppapolitiikka hiertää Kiinan ja länsimaiden välejä 

 
14.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/50   

IMF arvioi Kiinan rahoitusjärjestelmän kasvaneen monimutkaisuuden muodostavan riskin 
rahoitusvakaudelle 
Kiinan uusi rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomainen aloitti toimintansa 
EU, Yhdysvallat ja Japani terävöittävät Kiinaan kohdistuvaa kauppapolitiikkaansa 

 
21.12.2017 BOFIT Viikkokatsaus 2017/51   

Kiinan keskuspankki kiristi hieman rahapolitiikkaa 
Kiinan johto hahmotteli talouden painopisteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi 
Kiinalaiset käyttävät yhä enemmän velkarahaa asuntojen hankkimiseen, asuntohintojen nousu 
tasaantunut 
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Venäjä 

Venäjän talouden taantuma on uusien tietojen mu-
kaan ollut aiemmin ilmoitettua selvästi lievempi. 
Rosstatin tuoreiden BKT-tilastojen mukaan vuonna 2015 
BKT supistui 3 %, kun aiemmissa tiedoissa luisu oli 3,7 %. Ta-
louden kysyntäerien osalta BKT-lukeman muutos parem-
paan päin johtuu suureksi osaksi siitä, että yksityisen kulu-
tuksen pudotus oli 9,6 prosentin sijasta alle 9 %. Yksityisen 
kulutuksen osuus on puolet BKT:stä. Lisäksi BKT-lukemaa 
paransi kysyntäeriä koskeviin tietoihin sijoittuvan BKT-tilin-
pidon tilastovirheen muutos. BKT:n tuotantoeristä BKT:n 
pudotustiedon lievenemiseen vaikutti eniten kaupan alan, ra-
kennussektorin sekä julkisen hallinnon kehityslukemien pa-
raneminen aiemmista tiedoista. 

Vuoden 2015 BKT:n tason nousu ei ainakaan toistaiseksi 
aiheuttanut muutoksia vuoden 2016 alkupuolen kehitysluke-
miin. Ensimmäiset vuoden kolmatta neljännestä koskevat 
tiedot vahvistavat sen, että kotimainen kysyntä Venäjällä oli 
enää suhteellisen vähän vuodentakaista pienempi (yksityinen 
kulutus noin -3 % ja kiinteät investoinnit -0,5 %). Lisäksi al-
kuvuoden heikon kehityksen jälkeen Venäjän tavara- ja pal-
veluviennin määrä oli Rosstatin mukaan kolmannella neljän-
neksellä lähes 7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Tavara- ja 
palvelutuonnin pudotus oli enää 3 %.  
 
Venäjän BKT:n, tuonnin ja kysyntäerien muutos 2012–2016, % 

 Lähde: Rosstat. 
 
Venäjällä työllisten määrä noussut, lomautukset ja 
osa-aikatyö lisääntyneet. Talouden taantumasta huoli-
matta työllisten määrä väheni Rosstatin työvoimakyselyn 
mukaan vain lievästi vuonna 2015 ja kasvoi hieman vuoden 
2016 aikana. Eniten työllisyys lisääntyi koulutuksen, tervey-
denhoidon ja sosiaalipalvelujen aloilla. Työllisyysaste 15–72-
vuotiaiden keskuudessa nousi noin 66 prosenttiin.  

Työllisyyden hyvä kehitys on kyselyn mukaan näkynyt 
työvoiman ulkopuolisten mutta työhön halukkaiden henki-
löiden määrän merkittävänä supistumisena. Lisäksi työttö-
mien määrä, joka nousi vuonna 2015, kääntyi viime vuoden 
loppukuukausina jopa tuntuvaan laskuun. Työttömyysaste 
oli loka-marraskuussa 5,4 %. 

Toisaalta Rosstatin yritysseurannan mukaan palkatto-
malla lomalla olevien työntekijöiden määrä seurannan pii-

rissä olevissa yrityksissä lisääntyi noin 4 % vuoden 2014 syk-
systä vuoden 2016 syksyyn. Heidän osuutensa yritysten työn-
tekijöistä on jo aiemmin ollut varsin huomattava, ja osuus 
nousi vuoden 2016 syksyllä 8,4 prosenttiin. Noin kolmasosa 
palkattomalla lomalla olevista on jalostusteollisuuden yrityk-
sistä, joissa heidän osuutensa työntekijöistä oli lähes 17 %. 
Kone-, laite- ja kuljetusvälineteollisuudessa palkattomalla lo-
malla olevien osuus nousi lähes viidesosaan. Myös osa-aika-
työtä tekevien määrä seurannan kattamissa yrityksissä on li-
sääntynyt, ja osa-aikaisten osuus työntekijöistä oli vuoden 
2016 syksyllä 2,5 % ja jalostusteollisuudessa 3 %.  
 
Venäjän talousuudistukset eivät ole edenneet. Enti-
sen finanssiministerin Aleksei Kudrinin johtama tutkimus-
keskus julkaisi joulukuun lopussa asiantuntijahaastatteluihin 
perustuvan raportin, jossa arvioidaan talousuudistusten to-
teutumista Venäjällä. Raportissa tarkastellaan erityisesti 
2020-strategiassa eli laajan asiantuntijajoukon vuonna 2011 
laatimassa kattavassa, mutta epävirallisessa uudistusohjel-
massa esitettyjen toimien etenemistä. Raportin tuloksia aio-
taan hyödyntää tutkimuskeskuksessa presidentin tilauksesta 
parhaillaan valmisteltavan vuosien 2018–24 talouskehitys-
ohjelman laatimisessa.   

Raportissa arvioidaan, että 2020-strategiassa esitetyistä 
uudistustoimista on toteutettu alle kolmannes. Lisäksi monet 
toteutetuistakin toimista ovat lähinnä teknisiä, kun taas sy-
vempiä järjestelmäuudistuksia ei juuri ole tehty. Raha- ja fi-
nanssipolitiikka on yksi osa-alueista, joilla uudistuksia on to-
teutettu eniten. Esimerkkejä näistä ovat kelluvaan ruplan 
kurssiin siirtyminen ja budjettisäännön käyttöönotto. Sitä 
vastoin monilla keskeisillä osa-alueilla ei ole toteutettu yh-
tään ehdotetuista uudistuksista ainakaan kokonaan ja joillain 
niistä on tehty jopa päinvastaisia toimia. Näitä ovat mm. uu-
teen kasvumalliin siirtyminen, liiketoimintaympäristön ko-
hentaminen, valtion roolin supistaminen, yhteiskunnallisten 
instituutioiden parantaminen sekä aivovuodon estäminen.    

Raportin mukaan uudistuksia ovat estäneet useat tekijät. 
Yksi keskeinen ongelma on hallinnon rakenne, sillä vain pre-
sidentillä on riittävästi valtaa ja resursseja saada uudistuksia 
toteutettua. Kaikki tarvittavat uudistukset eivät kuitenkaan 
voi riippua presidentin käsiohjauksesta. Uudistuksia ovat joi-
denkin vastaajien mukaan vaikeuttaneet myös muut tekijät. 
Aiemmin korkea öljyn hinta antoi mahdollisuuden lykätä uu-
distuksia, kun taas viime vuosina geopoliittinen tilanne on 
muuttanut politiikan prioriteetteja jättäen talouskysymykset 
taka-alalle. Lisäksi uudistuksia ovat jarruttaneet enenevässä 
määrin erilaiset eturyhmät, jotka pyrkivät turvaamaan oman 
asemansa. Itse ohjelmissa prioriteetit pitäisi määritellä huo-
lellisemmin ja täsmällisemmin, ja keskittää pääosa voimava-
roista näiden tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.    

Jotta uudistuksia voitaisiin jatkossa toteuttaa tehokkaam-
min, raportissa ehdotetaan mm. uuden hallintoyksikön pe-
rustamista. Se koordinoisi uudistuspolitiikkaa yli ministeri-
öiden ja sillä olisi oma budjetti sekä riittävä henkilöstö ja val-
tuudet uudistusten toteuttamiseksi.     

2012 13 14 15 1-3Q16

BKT 3,5 1,3 0,7 -3,0 -0,7
Tuonti 9,7 3,6 -7,6 -25,5 -6,6

Yksityinen kulutus 7,4 4,4 1,8 -8,8 -4,2
Julkinen kulutus 2,5 1,4 -1,5 -2,6 -1,3
Kiinteät investoinnit 6,0 0,9 -0,3 -8,4 -4,4
Vienti 1,4 4,6 0,5 3,7 0,4
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Kiina 

Kiinan taloustilanteessa ei suurta muutosta joulu-
kuussa, keskusteluun vuoden 2017 kasvutavoitteista 
uutta väriä. Joulukuun virallisten ostopäällikköindeksien 
(PMI) mukaan talouskasvu hidastui aavistuksen marras-
kuusta. Teollisuuden PMI laski joulukuussa pistelukuun 51,4 
(marraskuussa 51,7) ja palveluiden PMI pistelukuun 54,5 
(54,7). Indeksilukua 50 suuremmat arvot viittaavat tuotan-
non kasvuun edelliseen kuukauteen verrattuna, kun taas pie-
nemmät merkitsevät tuotannon laskua.  

Yksityinen Caixin/Markit teollisuuden ostopäällikköin-
deksi, joka painottaa virallista PMI:tä pienempiä yrityksiä, 
sen sijaan jatkoi vahvistumistaan pistelukuun 51,9. Vaikka vi-
rallinen ja yksityinen PMI-indeksi antavat ristiriitaisen ku-
van joulukuun kehityksestä, on taloustilanne molempien ky-
selyjen mukaan parantunut vuoden 2016 aikana.   

Vuoden 2016 BKT-tilastot on määrä julkaista 20. tammi-
kuuta. Aikaisempien tietojen perusteella näyttää selvältä, että 
talouskasvu hidastui viime vuonna hieman edellisvuoden 6,9 
prosentista. Tänä vuonna kasvu hidastunee edelleen, sillä 
velkatilanteen huononeminen, epävarmuudet kiinteistösek-
torilla ja valuutan ulosvirtaus rajoittavat elvytysvaraa. Myös 
markkinakorkojen nousu ja mahdolliset kauppapoliittiset 
kiistat Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa varjostavat 
kasvunäkymiä.  

Vaikka Kiinan kasvu hidastuu, näillä näkymin se jatkuu 
edelleen erittäin nopeana verrattuna maailmantalouteen. Re-
formipolitiikan ja kasvun kestävyyden näkökulmasta on lu-
paavaa, että Bloomberg raportoi presidentti Xi Jinpingin sa-
noneen joulun alusviikolla puolueen talouspäättäjille ole-
vansa valmis joustamaan 6,5 prosentin kasvutavoitteesta, jos 
sen saavuttaminen kasvattaa liikaa maan velkataakkaa ja 
siitä koituvia riskejä. Vuodenvaihteessa myös keskuspankin 
rahapoliittisen komitean jäsen suositteli joustavampaa kas-
vutavoitetta. Talouslehti Caixin otti tällä viikolla pääkirjoi-
tuksessaan voimakkaasti kantaa reformien puolesta ja ny-
kyistä kasvutavoitetta vastaan. 

 
Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksit 

Lähde: Macrobond 

Kiina lisäsi valuuttaindeksiinsä uusia valuuttoja. 
Keskuspankki ilmoitti joulukuun lopulla, että vuoden 2017 
alusta lähtien juanin CFETS-valuuttaindeksiä laajennetaan 
13 valuutasta 24 valuuttaan. Lisätyt valuutat ovat Korean 
won, Turkin liira, Meksikon peso, Etelä-Afrikan randi, Unka-
rin forintti, Puolan zloty, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kruunut 
sekä Saudi-Arabian rial ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien 
dirhami, joiden kurssit on sidottu dollariin. Käytännössä in-
deksin laajentamisen merkitys jäänee vähäiseksi. Ylipäätään 
joulukuussa 2015 julkistetun valuuttaindeksin todellinen 
tarve ja merkitys on epäselvä. Hyvin laajaan koriin perustuva 
indeksi ei ole käyttäjäystävällinen ja dollarin asema on täysin 
keskeinen. Keskuspankki asettaa joka päivä juanin aloitus-
kurssin (fixing) dollariin nähden, jonka ympärillä juanin sal-
litaan vahvistua tai heikentyä enintään 2 %. Markkinatoimi-
jat ilmoittavat keskuspankille arvionsa seuraavan päivän 
aloituskurssista, jonka kesän 2015 menetelmäuudistuksen 
jälkeen tulisi perustua edellispäivän päätöskurssiin ja heijas-
tella valuutan kysyntä- ja tarjontapaineita markkinoilla. 
CFETS-valuuttaindeksin lisäksi keskuspankki julkaisee 
markkinatilanteen arvioimiseksi myös BIS:n ja SDR:n va-
luuttakorin mukaisia indeksejä. 

Viime vuoden aikana muiden sijoittamiseen liittyvien mo-
tiivien ohella epävarmuus Kiinan talouskehityksestä vauh-
ditti pääomavirtaa pois Kiinasta, ja juanin kurssi heikkeni 
6 % dollariin nähden ja 4 % euroon nähden. Kiinalaistuottei-
den hintakilpailukykyä paremmin kuvaava reaalinen kaup-
papainotettu valuuttakurssi (REER) oli marraskuussa 7 % 
heikompi kuin vuotta aiemmin.  

Juanin heikkenemispaineen hillitsemiseksi Kiina on tiu-
kentanut pääomarajoituksiaan ja tehostanut niiden valvon-
taa sekä intervenoinut valuuttamarkkinoilla. Myös korot ovat 
olleet nousussa sekä Kiinan kotimaisilla rahamarkkinoilla 
että Hongkongissa, jossa CNH:n viikon interbank-korko 
nousi torstaina 5.1. jo 18 prosenttiin. Lehtitietojen mukaan 
Kiina on suunnittelemassa lisää toimia heikkenemispaineen 
hillitsemiseksi ja juanin kurssi on hieman vahvistunut viime 
päivinä. Torstaina 5.1. dollarilla sai 6,88 juania ja eurolla 7,26 
juania. 
 
Juanin CFETS- ja REER-valuuttaindeksi sekä USD-kurssi 

Lähde: Macrobond 
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Venäjä 

Venäjällä inflaatio hidastui merkittävästi vuoden 
2016 aikana. Kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli 
joulukuun lopussa 5,4 % eli hitainta sitten vuoden 2012 ke-
vään. Vuoden 2015 lopussa inflaatio oli lähes 13 %. 

Hintojen nousun hidastumisesta suuri osa tuli elintarvik-
keista, sillä niiden hinnat nousivat enää 4,6 % noustuaan vuo-
den 2015 aikana 14 %. Elintarvikkeiden osuus kuluttajahin-
takorissa on hyvin suuri, viime vuonna 38 % (ml. alkoholi) eli 
jopa hieman edellisvuosia suurempi. Kaksi elintarvikeryh-
mää hidasti inflaatiota selvästi. Vihannesten, juuresten ja he-
delmien hinnat, jotka vuonna 2015 nousivat nopeasti, olivat 
viime vuoden lopulla paljon vuodentakaista alempana. Liha 
ja lihatuotteet, joiden osuus kuluttajahintakorissa on monta 
vuotta ollut lähes 10 %, kallistuivat vain vähän verrattuna 
vuoden 2015 nousuun. Tämä näkyi myös ns. minimielintar-
vikekorin kallistumisena ainoastaan runsaat 3 % (vuonna 
2015 melkein 9 %), vaikka maidon ja maitotuotteiden hinnat 
nousivat viime vuoden aikana edelleen lähes 10 %. 

Muiden tavaroiden hintojen nousu hidastui myös, mutta 
oli joulukuun lopussa vielä 6,5 %. Niistä eniten inflaatiota 
vaimensi henkilöautojen sekä vaatetuksen ja tekstiilien hin-
tojen edellisvuotta paljon lievempi nousu (näiden kahden 
ryhmän osuudet hintakorissa olivat 9 % ja lähes 7 %). 

Palvelujen hinnat nousivat 10 % vuonna 2015, mutta 
viime vuonna vajaat 5 %. Huomattava vaikutus tuli edellisiä 
vuosia paljon maltillisemmasta asumisen kustannusten nou-
susta (osuus kuluttajahintakorissa vajaat 9 %). Etenkin koti-
talouksien käyttämän kaasun hintojen korotukset pysyivät 
edelleen inflaatiota pienempinä. 

Selvimmin inflaatiota hidastanut tekijä oli ruplan kurssi, 
joka nousi vuoden 2016 mittaan. Kurssin vuosikeskiarvo oli 
vain noin 7 % heikompi kuin vuonna 2015, jolloin rupla heik-
keni 25 %. Lisäksi tuottajahintojen nousu vaimeni tuntuvasti, 
mikä myös vähensi kuluttajahintojen nousupainetta. 
 
Venäjän sosiaalietuuksiin ei muutoksia vuodenvaih-
teessa. Minimipalkkaa on päätetty nostaa kesäkuussa 300 
ruplalla 7 800 ruplaan (120 €) kuussa. Työministeriön mu-
kaan muutos koskee noin 900 000 palkansaajaa, joista yli 
70 % on julkisella sektorilla. Edellisen kerran minimipalkkaa 
nostettiin kesäkuussa 2016. Minimipalkkaa on muutamana 
viime vuonna nostettu tuntuvasti, mutta se on yhä keskimää-
räistä toimeentulominimiä pienempi. Työikäisen väestön toi-
meentulominimi on 10 700 ruplaa (170 €) kuussa, mutta alu-
eittain se vaihtelee paljon. 

Lain määräämä minimipalkka on nimensä mukaisesti mi-
nimitaso, ja alueet voivat määrittää oman minimipalkkansa 
yleistä minimiä korkeammaksi. Moskovassa virallinen mini-
mipalkka oli viime vuoden lopulla 17 300 ruplaa (270 €) eli 
vain hieman paikallista toimeentulominimiä alempi. Minimi-
palkan taso vaikuttaa myös moniin sosiaalietuuksiin. 

Helmikuun alussa eläkkeet nousevat viime vuoden toteu-
tuneen inflaation verran. Sen sijaan kertaluonteisen äitiys-
avustuksen (matkapital) indeksikorotuksista luovutaan 
myös tänä vuonna. Toisesta tai useammasta lapsesta makset-
tava tuki on suuruudeltaan 453 000 ruplaa (7100 €), ja se on 
tarkoitettu erityisesti perheiden asumisolojen parantami-
seen. 
 
Sääntelyn yrityksille aiheuttamat kustannukset pu-
huttavat Venäjällä. Viime vuonna esillä olivat erityisesti 
viranomaistarkastukset ja uudet turvallisuuteen liittyvät lait. 
Hallinnon avoimuudesta vastaavan ministeri Mihail Abyzo-
vin mukaan Venäjällä tehdään vuosittain 2 miljoonaa viran-
omaistarkastusta ja niiden kustannukset ovat 5 % BKT:stä. 
Tarkastukset vaativat paljon paperityötä ja sitovat yritysten 
työvoimaa, koska koko prosessi kestää usein viikkoja.  

Suuresta lukumäärästään huolimatta tarkastukset eivät 
ole tehokkaita. Abyzov mainitsi esimerkiksi alkoholimyrky-
tysten aiheuttaman kuolleisuuden olevan Venäjällä 20-ker-
tainen OECD-maihin verrattuna. Joulukuussa lähes 80 ih-
mistä kuoli Irkutskin alueella juotuaan pesuainetta, joka tuo-
teselosteestaan poiketen sisälsi metanolia. Tragedian jälkeen 
pidätettiin mm. paikallisen kuluttajansuojaviraston varajoh-
taja ja useiden korkean alkoholipitoisuuden tuotteiden vähit-
täismyynti kiellettiin koko maassa kuukaudeksi. Kosme-
tiikka- ja kemikaalikaupat ovat kritisoineet kiellon laajuutta 
ja tehottomuutta itse ongelman ratkaisussa. 

Viranomaistarkastukset voivat olla suunniteltuja tai yllä-
tystarkastuksia. Venäjän teollisuusyritysten liiton kyselyn 
mukaan vuonna 2015 suunniteltuja tarkastuksia tehtiin 
90 prosenttiin ja yllätystarkastuksia lähes puoleen vastan-
neista yrityksistä. Yllätystarkastuksista 14 % tehtiin kilpaile-
van yrityksen ja 20 % viranomaisten ”tilauksesta”. Pietarin 
Eurooppalaisen Yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan tar-
kastusten määrän ja yrityksen kannattavuuden välillä on ne-
gatiivinen yhteys, vaikka yritykset voivat varautua suunnitel-
tuihin tarkastuksiin. Tarkastusongelmia on puitu vuosia ja 
nyt niitä yritetään ratkoa hallituksen prioriteettiprojektilla.  

Keskustelua ovat herättäneet myös kansalliseen turvalli-
suuteen liittyvien lakimuutosten kustannukset. Heinäkuussa 
hyväksytyt tiukennukset terrorisminvastaiseen lainsäädän-
töön (ns. Jarovajan lait) mm. velvoittavat viestintä- ja tieto-
liikennepalveluja tarjoavat yritykset säilyttämään välittä-
mänsä tiedot ja tarvittaessa luovuttamaan ne turvallisuusvi-
ranomaisten käyttöön. Arviot säilytysvelvollisuuden yrityk-
sille aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat, mutta esim. 
hallitukselle annetun asiantuntijatyöryhmän laskelman mu-
kaan ne nousisivat 5 200 mrd. ruplaan (70 mrd. euroa). Lain 
on määrä tulla voimaan kesäkuussa 2018. Lisäksi hiljattain 
voimaan tullut laki velvoittaa venäläiset henkilötietoja käsit-
televät yritykset säilyttämään tiedot Venäjällä, mistä aiheu-
tuu lisäkustannuksia erityisesti ulkomaisille yrityksille. Viime 
vuoden lopulla viranomaiset sulkivat LinkedIn-verkkosivus-
ton, koska se ei täyttänyt tarkastuksessa lain vaatimuksia. 
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Kiina 
Kiinassa tuottajahintojen nousu kiihtyi joulukuussa 5,5 
prosenttiin. Muutoksen takana ovat raaka-aineiden hintojen 
nousu, jota on Kiinassa vahvistanut juanin heikkeneminen 
dollaria vastaan, ja ylikapasiteetin väheneminen. Kuluttaja-
hintainflaatio sen sijaan hidastui joulukuussa 2,1 prosenttiin. 
Elintarvikkeista ja energiasta puhdistettu pohjainflaatio py-
syi edellisen kuukauden tapaan 1,9 prosentissa.  

Tuottajahintojen nousun takia huoli deflaatiosta on pai-
nunut taka-alalle, mikä vähentää elvytyspolitiikan tarvetta.  

 
Kiinan inflaatio, vuosimuutos % 

Lähde: Macrobond 
 

Kiinan valuuttavaranto painui 3010 mrd. dollariin 
vuonna 2016. Kiinan suuri kaupan ylijäämä ei enää aikoihin 
ole riittänyt kattamaan pääomaliikkeiden alijäämää, ja viime 
vuoden alkupuolen lyhyttä suvantovaihetta lukuun ottamatta 
maan valuuttavaranto on pienentynyt tasaisesti. Viime 
vuonna valuuttavaranto väheni 320 mrd. dollarilla.  

Varantojen väheneminen ei uhkaa Kiinan maksuval-
miutta, sillä varannot ovat edelleen suuret suhteessa maan ly-
hytaikaisiin ulkomaisiin velkoihin ja tuonnin arvoon. Pää-
omien ulosvirtaus, varannon lasku ja juanin heikkenemispai-
neet ruokkivat kuitenkin toisiaan, mikä aiheuttaa toistuvia 
markkinahäiriöitä ja pääomaliikkeiden säätelyn kiristämistä. 
Pitkän päälle nykytilanne ei ole vakaalla pohjalla.   
 
Kiinan valuuttavaranto 2006–2016, mrd. USD 

Lähde: Macrobond 

Vuosi 2016 sujui Manner-Kiinan pörsseissä alku-
vuoden jälkeen rauhallisesti. Vuoden päättyessä pörssi-
indeksit olivat kuitenkin yli 10 % alemmalla tasolla kuin vuo-
den 2015 lopussa.  Tätä selittää tammikuussa tapahtunut osa-
kemarkkinoiden romahdus, jota syvensi vuoden alussa käyt-
töön otettu automaattinen kaupankäynnin keskeytysmeka-
nismi. Mekanismi ehti olla käytössä neljä päivää, jonka jäl-
keen se lakkautettiin. Tammikuun jälkeen keskeiset pörssi-
indeksit nousivat yli 15 %. Pörssivuosi 2017 alkoi viime vuotta 
rauhallisemmin. Vuoden alusta tammikuun 11. päivään men-
nessä osakeindeksit ovat nousseet noin prosentin.  

Vuoden 2016 lopussa Shanghain pörssin markkina-arvo 
oli noin 4 100 mrd. dollaria (40 % BKT:stä) ja Shenzhenin 
3 200 mrd. dollaria (30 % BKT:stä). Kooltaan pörssit ovat 
maailman 4. ja 5. suurimmat Yhdysvaltojen ja Tokion pörs-
sien jälkeen. Vaikka osakkeiden kaupankäyntivolyymit ovat 
jääneet alle puoleen vuoden 2015 huipustaan, on Shanghain 
pörssi vaihdolla mitaten yhä toiseksi suurin New Yorkin pörs-
sin jälkeen ja vain toinen yhdysvaltalaispörssi NASDAQ yltää 
Shenzhenin ohi. Osakemarkkinabuumin huipussa vuonna 
2015 Shanghain ja Shenzhenin pörssit olivat vaihdolla mita-
ten maailman suurimmat pörssit.  

Uudet listautumiset pörsseihin ovat kiihtyneet viime kuu-
kausina. Viime vuonna niitä tehtiin Shanghain ja Shenzhenin 
pörsseissä yhteensä yli 200, ja useat sadat yritykset odottavat 
listautumista. Vuoden 2015 kesän jälkeen, osakemarkki-
naluisun alettua, listautumisannit olivat keskeytettynä kuu-
kausien ajan. Listautumisprosessin uudistaminen ja muutta-
minen rekisteröintiperusteiseksi on ollut jo pitkään työnalla. 

Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Manner-Kiinan osa-
kemarkkinoita kohtaan on pysynyt vaimeana Hongkongin ja 
Shanghain sekä joulukuussa aloittaneen Shenzhenin yhteis-
työohjelmissa. Vuonna 2016 1,5 % Shanghain pörssin vaih-
dosta oli ulkomaisten sijoittajien ohjelman kautta käymää 
kauppaa. Shenzhenin pörssissä osuus oli joulukuussa 0,5 %. 
Osakemyynnit ovat olleet lähes yhtä suuria ostojen kanssa, 
joten ulkomainen osakeomistus ohjelmien kautta on vähäistä. 
Mannerkiinalaisten suursijoittajien Hongkongissa käymä 
kauppa sen sijaan lisääntyi vuonna 2016 ja joulukuussa kii-
nalaissijoittajien Shanghain ja Shenzhenin pörssien välityk-
sellä käymä kauppa oli 9 % Hongkongin pörssin vaihdosta.  

 
Manner-Kiinan keskeiset pörssi-indeksit 1.1.2015–11.1.2017 

Lähde: Macrobond  
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Venäjä 

Venäjän tuonti ylitti vuodentakaisen tason. Tavara- ja 
palvelutuonnin menot olivat vuoden 2016 viimeisellä neljän-
neksellä ensi kertaa vuoden 2013 syksyn jälkeen vuodenta-
kaista suuremmat (noin 5 %). Tavaratuonnin kasvu vuotta 
aiemmasta oli noin 10 %. Palvelujen tuonnin pudotusta lie-
vensi venäläisten matkailumenojen aikaisempaa vähäisempi 
pudotus (alle -10 %). Venäjän vientitulot ylsivät lähes vuo-
dentakaiselle tasolle. Vaihtotaseen ylijäämä oli viimeisellä 
neljänneksellä edelleen suhteellisen pieni.  

Yksityisen pääoman nettovirta kääntyi Venäjälle päin vii-
meisellä neljänneksellä. Tämä johtui Rosneftin osakkeiden 
myynnistä saatujen tulojen tilityksestä ulkomailta, mikä nosti 
myös suorien sijoitusten virran Venäjälle poikkeuksellisen 
suureksi. Suorien sijoitusten virta ulos jatkui pienehkönä. 
Muuta pääomaa yritykset veivät ulkomaille huomattavan pal-
jon. Pankkien ulkomaisen velan takaisinmaksut pysyivät sel-
västi pienempinä kuin vuosien 2014–2015 huippujaksoilla. 

 
Venäjän maksutaseen keskeiset erät 2014–2016 

Lähde: Venäjän keskuspankki. 
 
Venäjän Reservirahasto supistui lähes 70 % vuonna 
2016. Reservirahaston arvo oli vuoden lopussa 16 mrd. dol-
laria (972 mrd. ruplaa), kun vuotta aiemmin sen arvo oli vielä 
50 mrd. dollaria. Rahastoa käytettiin ennakoidussa määrin. 
Valtion menot ovat yleensä suuret vuoden lopulla, ja yli 40 % 
nostoista Reservirahastosta tapahtuikin joulukuussa. Joulu-
kuussa budjettiin tilitettiin myös Rosneftin 19,5 prosentin 
osuuden myynnistä saadut hieman yli 11 mrd. dollaria. Toi-

saalta viime vuoden lopulla valtion menot olivat poikkeuksel-
lisen suuret, sillä Venäjä käytti 800 mrd. ruplaa (noin 13 mrd. 
dollaria), jotta puolustusteollisuuden yritykset voivat maksaa 
takaisin valtion takaamia pankkilainojaan (ks. BOFIT Viikko-
katsaus 44/2016). Näin pyritään varmistamaan se, että yri-
tykset voivat lainata lisää ja jatkaa toimintaansa. 

Reservirahaston varoja käytettiin vuoden aikana budjetti-
vajeen rahoittamiseen eli juuri siihen tarkoitukseen, johon 
niitä on kerättykin. Valtiovarainministeri Siluanovin mukaan 
federaation budjettivaje oli viime vuonna 2950 mrd. ruplaa 
eli noin 44 mrd. dollaria. Tämä oli 3,6 % BKT:stä eli hieman 
vähemmän kuin budjetoitu 3,7 %. 

Venäjän toisen öljyrahaston eli Kansallisen hyvinvoinnin 
rahaston koko oli vuoden 2016 lopussa 72 mrd. dollaria. 
Tästä noin kaksi kolmasosaa on sijoitettu hyvin likvideihin 
arvopapereihin. Reservirahaston ja hyvinvointirahaston lik-
vidien varojen yhteismäärä on noin 4,9 % BKT:stä. Tämän 
vuoden federaatiobudjetissa vajeen odotetaan olevan 2753 
mrd. ruplaa eli 3,2 % BKT:stä, mutta öljynhintaoletuksena on 
40 dollaria tynnyriltä. Tällä hetkellä Urals-öljylaadun hinta 
on 52–53 dollaria. Jos öljynhinta olisi tällä tasolla koko vuo-
den, olisi vaje ehkä 1,5 BKT-prosenttiyksikköä pienempi. 
 
Venäjän kasvu ennakoidaan vaimeaksi. Kansainväli-
sen valuuttarahaston (IMF) tuoreessa ennustepäivityksessä 
kehittyneiden talouksien kasvun odotetaan piristyvän hiukan 
lokakuun ennusteeseen verrattuna, mutta maailmantalouden 
kasvunäkymät ovat ennallaan. IMF ennakoi Kiinan talous-
kasvuksi tänä vuonna 6,5 % (lokakuussa 6,2 %) voimakkaan 
elvytyspolitiikan ansiosta. Liki kaikkialla muualla nousevissa 
ja kehittyvissä talouksissa kasvuvauhdin ennustetaan olevan 
hieman aiemmin odotettua hitaampaa. Kiina ja Intia vastaa-
vat lähes puolesta maailman ennustetusta talouskasvusta 
vuonna 2017. Ennusteen riskeissä muistutetaan Yhdysvalto-
jen talous- ja kauppapolitiikan mahdollisten muutosten tuo-
van alkuvuoteen 2017 poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. 

Venäjän talouskasvun odotetaan jäävän tänä ja ensi 
vuonna runsaaseen prosenttiin huolimatta öljyn hinnan huo-
mattavasta noususta loppuvuonna 2016. Tämä on sekä koko 
maailmantaloutta että kehittyneitä talouksia hitaampi kasvu-
vauhti. IMF:n ennustepäivitys on hyvin samansuuntainen 
kuin Maailmanpankin, EBRD:n, Venäjän keskuspankin ja 
BOFITin tuoreimmat ennusteet. 
 
BKT:n kasvuennuste 2017–2018, % 

Lähde: IMF WEO Update January 2017, *WEO October 2016 

2017 2018

osuus maailman 
BKT:sta 2016, 
% (PPP) *

Maailmantalous 3,4 3,6
Kehittyneet maat 1,9 2,0 42
Kehittyvät maat 4,5 4,8 58
Kiina 6,5 6,0 18
Intia 7,2 7,7 7
Venäjä 1,1 1,2 3
Brasilia 0,2 1,5 3

mrd. dollaria % BKT:stä
2014 2015 2016 2014 2015 2016

(alustava) (alustava)
Vaihtotase 58 69 22 2,8 5,2 1,8
 - vienti (tavarat & palvelut) 563 393 329 27,7 29,4 26,5
 - tuonti (tavarat & palvelut) 429 282 266 21,1 21,1 21,4
Kauppatase (tavarat) 189 149 88 9,3 11,1 7,1
 - vienti 497 341 279 24,4 25,6 22,5
 - tuonti 308 193 191 15,1 14,5 15,4
Palvelujen kaupan tase -55 -37 -24 -2,7 -2,8 -2,0
 - vienti 66 52 50 3,2 3,9 4,0
 - tuonti 121 89 74 6,0 6,6 6,0
Muu vaihtotase -76 -43 -41 -3,7 -3,2 -3,3
Rahoitustase & virhe-erä -123 -67 -12 -6,1 -5,0 -1,0
Valtio (pl. keskuspankki) 30 -10 3 1,5 -0,7 0,3
Yksityinen sektori yht.(A+B) -151 -58 -16 -7,4 -4,3 -1,3
A. Pankit -86 -34 -5 -4,2 -2,6 -0,4
B. Muu yksit. ml. virhe-erä -65 -24 -11 -3,2 -1,8 -0,9
 - suorat sijoitukset -38 -15 8 -1,8 -1,1 0,6
    - Venäjälle 18 6 26 0,9 0,4 2,1
    - Venäjältä 55 20 18 2,7 1,5 1,4
 - portfoliosijoitukset -18 -8 -3 -0,9 -0,6 -0,3
    - Venäjälle -12 -5 1 -0,6 -0,4 0,1
    - Venäjältä 6 3 4 0,3 0,2 0,3
 - ulkomainen käteisraha * 9 14 6 0,4 1,1 0,5
 - ’epämääräiset operaatiot’ -9 -1 -1 -0,4 -0,1 -0,1
 - maksutaseen virhe-erä 8 4 0 0,4 0,3 0,0
 - muut -17 -18 -21 -0,9 -1,4 -1,7
* positiivinen arvo = ulkomaisen käteisrahan määrän väheneminen

https://www.bofit.fi/globalassets/bofit/seuranta/viikkokatsaus/2016/v201644.pdf
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201644.pdf
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Kiina 

Kiinan ulkomaankaupan ylijäämä pieneni 85 mrd. 
dollaria vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.  
Viime vuonna Kiinan tavaraviennin arvo väheni 8 % noin 
2100 mrd. dollariin. Vuonna 2015 vienti laski 3 %. Tuonti 
puolestaan väheni 6 prosentilla noin 1590 mrd. dollariin, kun 
vuonna 2015 tuonnin arvo raaka-aineiden hintojen vetämänä 
laski 14 %. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousun 
myötä tuonnin arvo kääntyi loppuvuonna kasvuun, mutta 
vienti oli edelleen miinuksella.  

 Tuontiraaka-aineiden hintojen romahdus vuonna 2014 
johti Kiinan ulkomaankaupan ylijäämän nopeaan kasvuun. 
Viime vuonna kasvu kuitenkin taittui ja ylijäämä kääntyi las-
kuun.  Koko vuoden ylijäämä painui 510 mrd. dollariin. Yli-
jäämän laskun taustalla ei kuitenkaan ole pelkästään raaka-
aineiden hintakehitys, sillä myös Euroopan (135 mrd. USD) 
ja Yhdysvaltojen (254 mrd. USD) kanssa käydyn kaupan yli-
jäämä laski hieman vuodesta 2015. Kiinan juan heikkeni 
viime vuonna 6 % dollariin ja 4 % euroon nähden, joten heik-
keneminen ei näytä tuoneen Kiinalle mitään suurta kilpailue-
tua ainakaan kaupan ylijäämän kehityksellä mitaten. 

 
Kiinan tavaravienti, -tuonti ja kauppatase 

Lähde: Bloomberg 
 
EU ja Yhdysvallat ovat Kiinan tärkeimmät kauppakump-

panit. EU:n osuus Kiinan viennistä oli viime vuonna 16 % ja 
tuonnista 13 %. Yhdysvaltojen vastaavat osuudet olivat 18 % 
ja 9 %. Japanin osuus Kiinan viennistä oli 5 % ja tuonnista 
9 %. Korea on tärkeä tuontimaa 10 prosentin osuudellaan, ja 
Kiinan viennistä sinne menee 4 %. Latinalainen Amerikka ja 
Afrikka molemmat kattavat Kiinan viennistä 5 %, tuonnissa 
Latinalainen Amerikka on 6 prosentin osuudellaan hieman 
Afrikkaa (4 %) suurempi kauppakumppani.  

Kiinnostavaa tuonnin kehityksessä on se, että keskeisten 
raaka-aineiden tuontimäärät kasvoivat viime vuonna vah-
vasti. Sellun tuonti kasvoi 7 %, raudan 8 % ja kuparinkin 5 %. 
Raakaöljyn tuonti kasvoi peräti 16 % lähes 390 milj. tonniin. 

Öljytuontia vetävät talouskasvu sekä Kiinan oman raakaöljy-
tuotannon väheneminen noin 6 prosentilla tammi-marras-
kuussa. Lisäksi strategisten öljyvarastojen täyttäminen näyt-
tää edelleen tukevan raakaöljyn kysyntää Kiinassa.  

Mielenkiintoista on myös Kiinan muutosten myötä tapah-
tuva globaalien tuotantoketjujen muuttuminen. Kiinalaisti-
lastojen mukaan jatkojalostukseksi luettu osuus koko kau-
pasta laski viime vuonna parilla prosenttiyksiköllä niin tuon-
nissa (osuus 31 %) kuin viennissä (38 %). 

  
Kiinassa saasteongelmat ovat taas tapetilla. Kuten 
monina aikaisempinakin vuosina myös viime vuonna ilman-
saasteongelmat pahenivat joulukuussa, ja yli 20 kiinalaiskau-
punkia lähinnä pohjoisessa (ml. Peking) asetti korkeimman 
hälytystilan ilmansaasteiden vuoksi. Ongelmat ovat jatku-
neet tammikuussa. Korkein hälytystila merkitsee mm. koulu-
jen sulkemista, joidenkin tehtaiden tuotannon vähentämistä 
ja autoilun rajoittamista. Usein myös suuria määriä lentoja 
joudutaan perumaan. Saasteongelman paheneminen talvella 
johtuu lämmityskauden alkamisesta, mikä lisää hiilen käyt-
töä. Myös sateen ja tuulen määrät vaikuttavat ongelmaan. 
Ongelmat eivät ole helpottaneet vaikka jo pitkään voimaloita 
ja tuotantoa on pyritty siirtämään kauemmas kaupungeista ja 
ympäristöystävällisempiä energiantuotantomuotoja kuten 
tuulivoimaa on lisätty. Tilanne on vakava, sillä ilmansaasteet 
johtavat terveysongelmiin ja kansainvälisen energiajärjestön 
IEA:n arvion mukaan lyhentävät eliniän odotetta keskimää-
rin kahdella vuodella. Viime vuoden aikana ainakin Peking, 
Tianjin ja Hebei on haastettu oikeuteen ilmansaasteongel-
mien vuoksi. 

Kiinan saasteongelmat eivät rajoitu ilmaan vaan myös 
maaperä ja vesi ovat monin paikoin pahoin saastuneita. Vesi-
ministeriön viime vuonna julkistamien mittausten mukaan 
peräti 80 % jokien valuma-alueen pohjavesistä on vaarallista 
ihmiskäyttöön. Myös suuri osa pintavedestä on käyttökelvo-
tonta. Teollisuus ja maatalous ovat suurimmat saastuttajat, 
sillä saastuttamiseen liittyvät säännöt ovat olleet liian löysiä 
ja sääntöjen valvonta on ollut puutteellista. 

Vuosien varrella Kiina on esitellyt erilaisia ohjelmia ongel-
mien ratkaisemiseksi. Viime kesänä julkistetun ohjelman 
mukaan maaperän saastuminen pysäytetään vuoteen 2020 
mennessä.  Joulukuussa esitellyssä vuodet 2016–2020 katta-
vassa ympäristöohjelmassa asetetiin tavoitteet ilmansaastei-
den määrille ja vedenpuhdistukselle. Tavoitteita on run-
saasti, mutta keinoja, joilla tavoitteisiin päästään, ei juuri täs-
mennetä ja ne jäänevät paikallispäättäjien puntaroitaviksi. 

Ympäristöministeriön mukaan uusi ohjelma antaa sille 
kuitenkin enemmän mahdollisuuksia tarttua ongelmiin. Li-
säksi valvojien itsenäisyyttä suhteessa paikallisviranomaisiin 
on lisätty, ja ilmansaastemittaustulosten manipulointi on kri-
minalisoitu. Joulukuussa hyväksyttiin myös ympäristöveron 
käyttöönotto vuoden 2018 alusta, joka ainakin osittain kor-
vaa nykyiset ympäristömaksut, joiden perimisessä aluehal-
lintojen tiedetään olleen välillä varsin joustavia.  
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Venäjä 

Venäjällä tuotanto elpynyt, kulutuksen alamäki ei 
pysähtynyt. Teollisuustuotantoa oli marras-joulukuussa 
noin 3 % vuodentakaista enemmän. Koko vuoden 2016 kasvu 
oli runsas prosentti. Rosstatin ilmoituksen mukaan koko 
vuoden tiedoissa on otettu huomioon suurimmat muutokset, 
joita tilastoraportoinnin piirissä olevat yritykset ovat tehneet 
aiempiin tietoihinsa. Viime vuoden aikaisempien jaksojen 
tiedot voivat muuttua, kuten myös kausitasoitetut tiedot, 
jotka näyttivät marras-joulukuulle huomattavaa nousua.  

Kaivannaisteollisuuden tuotannon kasvu vuodentakai-
sesta oli marras-joulukuussa vajaat 3 % ja koko vuonna 2,5 %, 
lähinnä öljyn ansiosta. Jalostusteollisuudessa tuotantoa oli 
marras-joulukuussa 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 
koko vuonna saman verran kuin vuonna 2015. 

Maataloustuotanto ylitti vuonna 2016 edellisvuoden tuo-
tannon lähes 5 prosentilla etenkin viljelytuotannon hyvien 
tulosten johdosta. Tavarakuljetusten volyymi lisääntyi viime 
vuonna lähes 2 %. Rakennustoiminta supistui kolmannen pe-
räkkäisen vuoden, ja luisu oli lähes yhtä jyrkkä kuin vuonna 
2015 (yli -4 %). Aiemmista vuosista poiketen asuntoja val-
mistui vähemmän; asuntojen lukumäärällä mitattuna muu-
tos edellisvuodesta oli -1 % ja pinta-alalla mitattuna yli -6 %.  

Vähittäiskaupan kausitasoitettu myyntimäärä väheni 
edelleen joulukuussa. Alamäki on nyt jatkunut kaksi vuotta. 
Myynnin vuosimuutos oli vuonna 2016 kuten myös vuoden 
viimeisellä neljänneksellä noin -5 %. Viime vuonna myyntiä 
oli 15 % vähemmän kuin vuonna 2014. Kotitalouksien käytet-
tävissä olevat reaalitulot supistuivat viime vuonna 6 %. 
 
Venäjän öljyntuotanto ennätyslukemissa, kasvun 
odotetaan hidastuvan. Raakaöljyä (ml. kaasukonden-
saatti) tuotettiin viime vuonna noin 550 milj. tonnia (11 mbd) 
eli eniten sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Tuotanto kasvoi 
vajaat 3 % vuotta aiemmasta. Kasvua kertyi lähinnä uudem-
milta kentiltä esim. Sahalinilla ja Jamalin-Nenetsiassa, kun 
taas perinteisten suurten kenttien tuotanto supistui edelleen.            

Koska öljyn tuotannon kasvu riippuu uusista hankalam-
min hyödynnettävistä esiintymistä, sen on arvioitu hidastu-
van selvästi tänä ja seuraavina vuosina. Lisäksi tuotantoa on 
määrä rajoittaa ainakin tämän vuoden ensimmäisellä puolis-
kolla Venäjän ja muiden öljyntuottajamaiden solmiman sopi-
muksen puitteissa. Energiaministeri Novakin mukaan tuo-
tantoa aiotaan leikata viime lokakuun tasosta vähitellen si-
ten, että touko-kesäkuussa se on 10,9 mbd. Tällä tasolla Ve-
näjän öljyntuotanto olisi tammi-kesäkuussa suunnilleen 
sama kuin vuotta aiemmin. Venäjän talousministeriön ennen 
tuotantorajoitussopimusta laaditussa ennusteessa öljyn tuo-
tannon odotetaan kasvavan tänä vuonna 0,7 %. Sopimuksen 
jälkeen julkaistussa IEA:n ennusteessa tuotannon odotetaan 
kasvavan 0,3 % ja OPECin ennusteessa supistuvan 0,2 %.        

Sopimukseen osallistuvien maiden ministerit pitivät 
viime viikonloppuna ensimmäisen seurantakokouksen. Ti-
lastoja tämän vuoden tuotannosta ei vielä ole, mutta ministe-
rit arvioivat maiden supistaneen tuotantoaan suunnitellusti. 
Öljyn hinta hypähti selvästi, kun sopimus solmittiin marras-
kuun lopulla. Viime viikkoina se on vakiintunut 55 dollarin 
tuntumaan ja vuoden lopun futuurihinta 57 dollariin (Brent). 
 
Venäjän federaatiobudjetin tulot ja menot nousivat 
vuoden 2016 lopulla erityisoperaatioiden johdosta. 
Budjetin tuloja kohottivat merkittävästi valtion öljyjätti Ros-
neftin vähemmistöosakkuudesta saadut varat, sillä ne tulivat 
budjettiin osakkeet omistaneen valtionyrityksen osinkotu-
loina. Siten budjetin nimelliset ruplamääräiset tulot supistui-
vat vuonna 2016 vain 1,5 %. Ilman Rosneftin osakkeiden 
myyntiä tulot vähenivät lähemmäs 7 %. Yleensä valtion varal-
lisuuden myynti ei ole budjettituloa vaan vajeen rahoituserä. 

Tulot öljy- ja kaasuveroista putosivat viime vuonna lähes 
viidesosan eli hieman vähemmän kuin vuonna 2015, ja vuo-
den loppukuukausina ne ylittivät vuodentakaisen tason. Tu-
lot arvonlisäverosta (jotka menevät kokonaan federaatiobud-
jettiin) kasvoivat edellisvuoden veroisesti eli lähes 8 %, 
vaikka inflaatio ei enää lisännyt ALV-tuloja samassa määrin 
kuin vuonna 2015. Budjetin muut tulot (pl. öljy-, ALV- ja Ros-
neft-tulot) vähenivät jyrkästi vuoden 2015 huipusta. 

Federaatiobudjetin menot ponkaisivat viime vuoden lo-
pulla ylös, kun puolustusteollisuudelle maksettiin suuri 
summa pankkivelkojen maksuun. Ilman tätä erityisoperaa-
tiota budjetin koko vuoden nimellismenot olisivat pysyneet 
samansuuruisina kuin vuonna 2015, mutta operaatio nosti 
menojen kasvulukeman 5 prosenttiin. Puolustusmenojen 
kasvu laantui edellisvuosista mutta oli silti lähes 20 % em. 
erityisoperaatiosta johtuen. Menot sisäiseen turvallisuuteen 
ja järjestykseen, jotka tulevat lähes kokonaan federaatiobud-
jetista, vähenivät nimellisarvoltaankin edelleen hieman. Mui-
den menojen nimelliskasvu oli vain pari prosenttia. 

Federaatiobudjetin vaje oli 3,5 % BKT:stä. Ilman Rosnef-
tin osakkeiden myynnistä saatujen varojen rekisteröitymistä 
tuloiksi vaje oli 4,4 % BKT:stä. 
 
Venäjän federaatiobudjetin tulot ja menot 2013–2016 

Lähde: Finanssiministeriö. 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu jatkoi odotetusti hidastumistaan 
vuonna 2016. Kiinan kokonaistuotanto kasvoi viime 
vuonna reaalisesti 6,7 %, kun edellisenä vuonna BKT kasvoi 
6,9 %. Nimellinen BKT nousi noin 74 400 mrd. juaniin 
(11 200 mrd. USD). Kuten ennenkin, numeroihin on syytä 
suhtautua suurpiirteisyydellä, sillä Kiinan BKT:n kasvu vai-
kuttaa epäuskottavan tasaiselta ja tilastojen luotettavuuteen 
liittyy paljon muitakin ongelmia. Viimeksi tammikuussa uu-
tisoitiin, että Liaoningin maakunnassa on vuosien ajan syyl-
listytty jättimäiseen tilastojen manipulointiin.  

Kasvun hidastumisen myötä Kiinan tuotantorakenne 
muuttuu. Palveluiden osuus nousi viime vuonna 52 prosent-
tiin BKT:stä, kun taas teollisuuden ja rakentamisen osuus 
painui 40 prosenttiin. Maatalous ja muu alkutuotanto vastaa-
vat alle 9 prosentista koko tuotannosta, vaikka sektorin osuus 
työvoimasta edelleen yli neljänneksen. Teollisuus työllistää 
vain vähän enemmän kuin alkutuotanto ja senkin työvoima-
osuus kääntyi pari vuotta sitten laskuun. Palvelusektorilla 
työllisten määrä sen sijaan kasvaa nopeasti ja se työllistää 
ehkä 44–45 % työvoimasta.  

Kokonaiskysyntää kuvaavat tilastot julkaistaan vasta 
myöhemmin. Saatavilla olevien indikaattoreiden perusteella 
silmiinpistävää on kuitenkin investointien (FAI) kasvun huo-
mattava hidastuminen. Yksityisten investointien kasvuvauhti 
hiipui reaalisesti noin 4 prosenttiin eikä elvytyspolitiikan 
ruokkima julkisten investointien 17 prosentin kasvu pystynyt 
täysin kompensoimaan tätä hidastumista.  Näyttää siis ilmei-
seltä, että investointien osuus kokonaiskysynnästä jatkaa las-
kuaan ja yksityisen kulutuskysynnän merkitys nousee, vaikka 
kansalaisten käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu onkin 
hidastunut 6 prosentin pintaan. Kulutuskysynnän nopean 
kasvun ja ulkomaankaupan vaisun kehityksen myötä ulko-
maankaupan osuus BKT:stä on laskussa. Tämä on ollut odo-
tettua, eikä se tarkoita avoimuuden ja ulkomaisten taloussuh-
teiden yleisen merkityksen vähenemistä Kiinan kehitykselle.  

 
Kiinan talouskasvun indikaattoreita  

Lähde: Macrobond, BOFIT 
 
Lainakanta kasvaa Kiinassa yhä tuotantoa nopeam-
min. Juanmääräisten pankkilainojen kanta kasvoi viime 
vuonna yhä 13,5 %, vaikka kasvuvauhti hidastuikin hieman 

edellisvuodesta. Yrityslainakannan kasvu hidastui, mutta ko-
titalouksille myönnettyjen uusien lainojen kasvuvauhti kiih-
tyi yli 60 prosenttiin. Kotitalouslainojen osuus kaikista uu-
sista lainoista nousi puoleen viime vuoden kolmanneksesta. 
Noin 80 % kotitalouksien lainakannasta on asuntolainoja. 
Valuuttamääräisten lainojen kanta supistui. 

Keskuspankin TSF-luottokäsitteen mukainen lainakanta 
(kotimainen rahoitus kotitalouksille ja yrityksille, pl. rahoi-
tussektori) kasvoi viime vuonna 13 % ja nousi 210 prosenttiin 
BKT:stä. Varjopankkisektorin trust- ja entrust-luottojen 
kanta kasvoi 19 %, kun taas pankkivekselien kanta pieneni 
selvästi. Pankkilainojen sijaan yritykset hankkivat ulkoista 
rahoitusta enenevässä määrin joukkovelkakirjojen liikkeelle-
laskulla. Kuitenkin joulukuussa jvk-rahoitus väheni ja erityi-
sesti varjopankkisektorin instrumenttien käyttö lisääntyi. 
 
Kiinan kotimainen (pl. valtion ja paikallishallinnon) velka  

Lähde: CEIC, BOFIT 
 
Keskuspankki lisäsi rahamarkkinoiden likviditeet-
tiä Kiinan lomakauden alla. Keskuspankki on lisännyt 
rahantarjontaa niin avomarkkinaoperaatioiden kuin 
lainainstrumenttiensa ja eritysjärjestelyjen avulla varautuen 
27.1. alkavaan uudenvuoden lomaviikkoon. Lehtitietojen mu-
kaan myös suurten pankkien reservivaatimusta laskettiin ti-
lapäisesti, jotta rahamarkkinoiden tilanne ei kiristyisi liikaa.  

Toisaalta keskuspankki nosti 24.1. liikepankeille myön-
nettävien MLF-lainojen korkoja 0,1 %-yksikköä korottaak-
seen pitempiaikaisen rahoituksen kustannuksia, mikä viestii 
rahapolitiikan kiristystarpeesta. Yhden vuoden MLF-luoton 
korko nousi 3,1 prosenttiin. Markkinakorot Kiinassa ovat ol-
leet jo jonkin aikaa nousussa.  
 
Juan-korot Shanghaissa (Shibor) ja Hongkongissa (Hibor) 

Lähde: Macrobond 
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Venäjä 

Venäjällä yrityslainoitus supistunut, mutta pank-
kien tulos kohentunut. Keskuspankin tietojen mukaan 
pankkisektorin yhteenlasketun taseen loppusumma supistui 
viime vuonna 3,5 %, joskin ruplan vahvistuminen huomioi-
den tase kasvoi vajaat 2 % vuoden 2015 lopusta. Supistumi-
sen taustalla on etenkin yrityslainakannan ja yritysten talle-
tusten väheneminen 10 prosentilla vuoden aikana (valuutta-
kurssimuutokset huomioiden yrityslainakanta pieneni liki 
4 %). Kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta sen sijaan 
kasvoi runsaan prosentin. Lähtötaso tosin on matalahko, sillä 
vuonna 2015 kotitalousluottojen kanta supistui 7 %. 

Lainauksen supistumisesta huolimatta hoitamattomien 
luottojen osuus yrityslainakannasta oli edelleen yli 6 % ja 
osuus kotitalousluottokannasta noin 8 %. Viime kuukausina 
hoitamattomien luottojen kanta on alkanut pienentyä. Pank-
kisektorin yhteenlaskettu liikevoitto vuonna 2016 kasvoi 
930 mrd. ruplaan eli liki viisinkertaiseksi edellisvuodesta. 
Suuret valtion kontrolloimat pankit Sberbank, VTB ja Gaz- 
prombank tuottivat yli puolet koko sektorin liikevoitosta. 

Pankkisektorin siivoaminen huonokuntoisista ja pankki-
valvonnan määräyksiä laiminlyövistä pankeista jatkuu mää-
rätietoisesti. Ei ole lainkaan harvinaista, että konkurssime-
nettelyyn liittyvissä tilintarkastuksissa lisenssinsä menettä-
neiden pankkien toiminnasta löytyy monenlaisia rikkeitä ja 
rikoksia. Venäjällä oli vuoden 2017 alussa 623 toiminnassa 
olevaa luottolaitosta, joista 205 pankilla oli yleispankkili-
senssi. Vuotta aiemmin luottolaitoksia oli 733. Kuluvana 
vuonna lisenssi on poistettu jo neljältä luottolaitokselta. 
 
Venäjän keskuspankki alkaa ostaa markkinoilta va-
luuttaa finanssiministeriölle. Finanssiministeriön mu-
kaan taustalla on se, että tänä vuonna federaatiobudjetin yli-
määräisiä öljy- ja kaasuverotuloja (tuloja, joita kertyy Urals-
öljyn hinnan ylittäessä budjetin hintaoletuksen 40 USD/tyn-
nyri) ei käytetä budjettimenoihin. Menolisäysten sijasta yli-
määräiset öljy- ja kaasuverotulot menevät valtion Reservira-
hastoon. Näin on tarkoitus toimia siihen asti, kun käyttöön 
otetaan lakimuutoksia edellyttävä uusi budjettisääntö. 

Reservirahaston varat ja käytännössä kaikki hyvinvointi-
rahaston likvidit varat on monen vuoden ajan sijoitettu ulko-
maanvaluuttamääräisiin likvideihin kohteisiin. Finanssimi-
nisteriö alkaa nyt määrittää tarvittavien valuutanostojen 
kuukausittaista määrää sen mukaan, miten paljon korkeampi 
öljyn hinta on kuin joulukuussa hyväksytyssä federaatiobud-
jetissa tehty oletus ja lisäksi kuinka paljon ruplan kurssi dol-
lariin nähden eroaa budjettioletuksesta. Poikkeamat toiseen 
suuntaan johtaisivat puolestaan valuutan myyntiin. Kuukau-
siostojen (tai -myyntien) määrä julkaistaan etukäteen. Ne 
hoitaa käytännössä keskuspankki Venäjän valuuttamarkki-
noilla, ja niitä tehdään jokaisen päivän mittaan helmikuusta 
alkaen, eräiden tietojen mukaan jo kuun alkupäivistä alkaen. 

Keskuspankin mukaan ruplan kellutus säilyy eikä ruplan 
kurssia ohjata valuuttamarkkinatoimilla. Myös tämän vuo-
den lopulle asetetussa inflaatiotavoitteessa pysytään. Uusien 
valuuttaostojen vaikutuksen pankkien likviditeettiin keskus-
pankki arvioi lähes olemattomaksi. 

Pankkien ja tarkkailijoiden piirissä alkavien valuutanos-
tojen arvioidaan nykyisellä öljynhinnalla muodostuvan pie-
niksi suhteessa maan valuuttamarkkinoiden kaupankäynti-
volyymiin. Uudet toimet on kuitenkin otettu vastaan häm-
mentyneinä. Viranomaisten on arvioitu hillitsevän ruplan 
kurssin nousua, jotta budjettiin kertyisi enemmän dollareissa 
määräytyviä öljy- ja kaasuverotuloja. Tämä lisäisi inflaatiota 
ja inflaatio-odotuksia. Usea taho on todennut, että viran-
omaisten valuuttamarkkinatoimet ja niiden kohottama epä-
varmuus voivat aiheuttaa siirtymää ruplamääräisistä varalli-
suuseristä valuuttamääräisiin, lisätä spekulaatiota valuutta-
markkinoilla ja heikentää ruplaa. Myös sitä on pohdittu, 
miksi budjetin ylimääräisten öljy- ja kaasuverotulojen luo-
maa tilannetta ei hoideta yksinkertaisesti niin, että Reservi-
rahastoa käytettäisiin vähemmän kuin hyväksytyssä budje-
tissa on suunniteltu. 
 
Venäjän sijoitus laski korruptiovertailussa. Transpa-
rency Internationalin (TI) vuoden 2016 korruptiovertailussa 
Venäjän sijoitus aleni edellisvuodesta (joskin valtaosa tästä 
johtui uusien, paremmin sijoittuneiden maiden lisäämisestä 
vertailuun). Venäjä oli 176 maan joukossa sijalla 131 Ukrai-
nan, Kazakstanin, Iranin ja Nepalin kanssa. Venäjän piste-
määrä oli 29. Vuonna 2015 Venäjä oli samalla pistemäärällä 
168 maan joukossa sijalla 119. 

Kiinan sijoitus parani vuodesta 2015. Maa jakoi 40 pis-
teellä sijan 79 Intian, Brasilian ja Valko-Venäjän kanssa. 
Viime vuosina Kiina on panostanut korruption vastaisiin toi-
miin, jotka ovat kohdistuneet pääasiassa julkiseen sektoriin 
ja valtio-omisteisiin yrityksiin. Intian ja Brasilian sijoitukset 
pysyivät melko ennallaan (niiden pistemäärät paranivat hie-
man). Vertailun kärkisijalla olivat Tanska ja Uusi-Seelanti. 

TI:n vertailu tarkastelee näkemystä julkisen sektorin kor-
ruptiosta asteikolla 0–100. Maa saa vertailussa sitä alemmat 
pisteet, mitä huonommaksi tilanne nähdään. Pisteet laske-
taan useiden muiden arvioita kokoavien tahojen indekseistä. 
Vertailussa huonosti menestyneillä mailla on tyypillisesti hei-
kot taloudelliset ja poliittiset instituutiot kuten mm. oikeus-
järjestelmä, media, kansalaisyhteiskunta ja julkinen hallinto. 
 
Julkisen sektorin korruptio 2016 

 

Lähde: Transparency International 

Sijoitus 
2016

Muutos 
vuodesta 

2015
Pisteet 
2016

Muutos 
vuodesta 

2015
Venäjä 131 -12 29 0
Kiina 79 4 40 3
Intia 79 -3 40 2
Brasilia 79 -3 40 2
Suomi 3 -1 89 -1
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Kiina 

Kiina ja Yhdysvallat ovat taloudellisesti yhä riippu-
vaisempia toisistaan. Kiinan tavaravienti Yhdysvaltoihin 
oli viime vuonna $389 mrd. (-5 % vuodentakaiseen verrat-
tuna) ja tuonti $135 mrd. (-10 %). Vaikka tavarakaupan yli-
jäämä supistuikin hieman edellisvuodesta, on kauppa Kii-
nalle huomattavan ylijäämäistä. Kiinan-kaupan alijäämä kat-
taa noin puolet Yhdysvaltojen koko ulkomaankaupan alijää-
mästä. Kaupan arvon laskusta huolimatta Kiina ja Yhdysval-
lat ovat toistensa tärkeimmät kauppakumppanit. Kiinan ulko-
maankaupasta 14 % käydään Yhdysvaltojen kanssa ja Kiinan 
osuus Yhdysvaltojen ulkomaankaupasta on 16 %. Vuonna 2015 
maiden yhteenlaskettu osuus maailmankaupasta oli 23 % ja 
maiden keskinäisenkin kaupan arvo 4 % maailmankaupasta.  

Maiden välinen palvelukauppa on sitä vastoin Yhdysval-
loille ylijäämäistä. Yhdysvaltalaistilastojen mukaan vuonna 
2015 maan palveluvienti Kiinaan oli $48 mrd. ja palvelu-
tuonti Kiinasta $15 mrd. Yhteensä yli puolet palveluviennistä 
Kiinaan selittyy kiinalaisten matkailulla, josta opiskelu kattaa 
vajaan puolet. Kiina on suurin Yhdysvaltojen matkailuvien-
nin kuluttaja, ja vuonna 2015 Kiinan osuus oli 14 % koko mat-
kailuviennistä ja 32 % opiskeluun liittyvästä matkustuksesta. 

Kaupan ohella Kiinassa toimii paljon yhdysvaltalaisyrityk-
siä. Vuonna 2014 Kiinassa toimivien yhdysvaltalaisyritysten 
liikevaihto oli $341 mrd. ja ne työllistivät 1,7 miljoonaa henkeä 
(5 % ulkomailla toimivien yhdysvaltalaisyritysten liikevaih-
dosta ja 12 % työvoimasta). Rhodium Groupin arvion mukaan 
yhdysvaltalaisyritysten vuosina 1999–2015 Kiinaan tekemien 
suorien sijoitusten yhteenlaskettu arvo oli $228 mrd. Tämä on 
huomattavasti enemmän kuin Yhdysvaltojen raportoima $75 
mrd. suorien sijoitusten kanta Kiinassa v. 2015.  

Viime vuosina myös Kiinan suorat sijoitukset Yhdysvaltoi-
hin ovat kasvaneet nopeasti. Rhodiumin Groupin mukaan Yh-
dysvallat oli viime vuonna Kiinan suorien sijoitusten tärkein 
kohdemaa. Suorien sijoitusten arvo kolminkertaistui edellis-
vuodesta $46 miljardiin ja vuosien 2000–2016 sijoitusten ku-
mulatiivinen arvo oli $109 mrd. Yli 70 % sijoituksista on yksi-
tyisten kiinalaisyritysten tekemiä. Rhodium arvioi, että vuoden 
2015 lopussa Yhdysvalloissa toimi vajaa 2 000 kiinalaisomis-
teista yritystä, jotka työllistivät suoraan yli 90 000 henkeä.  

Kiinalaisyhtiöt ovat myös hankkineet rahoitusta Yhdys-
valloista. Tammikuussa NASDAQiin ja New Yorkin pörssiin oli 
listattuna 130 kiinalaisyhtiötä, joiden yhteenlaskettu mark-
kina-arvo oli yli $900 mrd. (3 % pörssien markkina-arvosta). 

Maiden taloussuhteet ovat monipuolistuneet ja syventy-
neet viime vuosina. Presidentti Trump piti vaalikampanjas-
saan vahvasti esillä Kiinan-tuonnin vastaista retoriikkaa. Vir-
kaanastujaisten jälkeenkin globalisaation vastaiset lausunnot 
ja toimet ovat jatkuneet. Mikäli Kiina-retoriikka johtaa varsi-
naisiin kauppaa ja liiketoimintaa rajoittaviin toimiin, on sillä 
suuret vaikutukset molempiin maihin.   

Juanin kansainvälistyminen on vastatuulessa. Pank-
kien välisiä maksuviestejä välittävä SWIFT raportoi juanin 
kansainvälisen käytön merkittävästä vähenemisestä. Joulu-
kuussa juanin osuus kansainvälisistä pankkien välisistä mak-
suista oli enää 1,7 %, kun osuus oli vuotta aiemmin 2,3 %. 
Juanin käyttö on vähentynyt myös Kiinan ulkomaankaupan 
maksuissa. Juanin osuus Kiinan viennin ja tuonnin laskutus-
valuuttana on pienentynyt viime kuukausina lähemmäs 
10 prosenttia, kun osuus oli keskimäärin 25 % vuonna 2015. 
Lisäksi juantalletukset Hongkongissa vähenivät joulukuussa 
ennätyksellisen paljon, ja talletusten määrä on nyt enää kar-
keasti puolet vuosien 2014 ja 2015 huipputasoista. 

Juanin kansainvälisen käytön väheneminen johtuu 
useista tekijöistä. Ensinnäkin juanin kurssi on heikentynyt ja 
heikkenemispaineet jatkuvat edelleen, mikä kannustaa pitä-
mään hallussa muita valuuttoja. Toiseksi Kiina on viime kuu-
kausina kiristänyt pääomarajoitteitaan hillitäkseen juanin 
heikkenemispaineita, mikä samalla rajoittaa juanin käyttö-
mahdollisuuksia. Lisäksi Kiinan keskuspankki kiristi viime ke-
sänä juanin offshore-talletuksien varantovaatimusta, minkä 
myötä ulkomailta päätyy aiempaa enemmän juaneita Kiinan 
keskuspankkiin. Vaikuttaakin siltä, että juanin kansainvälisty-
mistavoitteesta on jouduttu tinkimään, kun viranomaiset pyr-
kivät puolustamaan valuutan nykyistä kurssitasoa.   
 
Kiinassa syntyi paljon lapsia ja kaupungistuminen 
eteni vuonna 2016. Kiina väkiluku kasvoi tilastoviraston 
mukaan viime vuonna 8 miljoonalla 1 383 miljoonaan ihmi-
seen. Väestön lisääntymistä vauhditti lapsipolitiikan höllää-
minen, jonka myötä vauvoja syntyi reilu miljoona enemmän 
kuin vuonna 2015. Kiinan väestörakenne on kuitenkin huo-
mattavan vinoutunut ja eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa 
nopeasti. Eläkeikä on varsin matala, naisilla pääsääntöisesti 
55 vuotta ja miehillä 60 vuotta. Eliniänodote on keskimäärin 
76 vuotta. Eläkeiän nosto on ollut aika-ajoin esillä, mutta 
päätöksistä ei ole vielä ilmoitettu. Kiinan hallituksen julkai-
semien uusien arvioiden mukaan maan väkiluku tulee ole-
maan suurimmillaan 1 450 miljoonaa vuonna 2030, jonka 
jälkeen se alkaa supistua.  

Kaupungistuminen, joka on yksi Kiinan talouskasvun kes-
keisiä ajureita, jatkui vahvana viime vuonna. Vuoden lopulla 
jo 57 % väestöstä asui kaupungeissa, kun osuus oli 50 % 
vuonna 2010. Osuutta kasvattaa sekä ihmisten muutto kau-
punkeihin että kaupunkien laajeneminen. Kaupunkilaisten 
osuuden kasvusta huolimatta osuus on useimpiin kehittynei-
siin talouksiin verrattuna edelleen matala. Esimerkiksi Japa-
nissa kaupungeissa asuu 93 % väestöstä, Saksassa 75 %, Suo-
messa 84 % ja Yhdysvalloissa 82 %. 

Maaseudun siirtotyöläisten määrä kasvoi edelleen ja oli 
282 miljoonaa. Kuitenkin ihmisten, jotka ovat asuneet yli 6 
kuukautta asumisoikeutensa (hukou) edellyttämän alueen 
ulkopuolella, määrä pieneni parilla miljoonalla. Tämä viittaa 
siihen, että pieni osa siirtotyöläisistä on saanut siirrettyä asu-
misoikeutensa nykyiseen olinpaikkaansa.  
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Venäjä 

Venäjällä talous supistui virallisten tietojen mukaan 
vain lievästi vuonna 2016. Vastoin ennusteita ja myös 
useammista tuotantotietoihin pohjautuvista ennakkoarvi-
oista poiketen Venäjän BKT pieneni Rosstatin viime vuotta 
koskevien ensimmäisten laskelmien mukaan vain 0,25 % 
vuodesta 2015. Aiempien tietojen mukaan vuoden 2016 kol-
mella ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n muutos vuodenta-
kaisesta oli -0,7 %, mutta neljännesvuosien lukemat tulevat 
tuoreen vuositiedon valossa todennäköisesti muuttumaan 
vähemmän negatiivisiksi. Myös vuoden 2015 BKT:n luisulu-
kema lieveni edelleen vain kuukausi aiemmin julkaistuista 
tiedoista ja oli nyt -2,8 %. 

BKT:n tuotantoeristä viime vuoden BKT:n supistumislu-
keman piti pienenä mm. se, että jalostusteollisuudessa, kiin-
teistösektorilla ja maataloudessa tuotettu BKT-tilastoinnin 
mukainen lisäarvo kasvoi kohtalaisesti. Venäjän tavara- ja 
palvelutuonnin määrä väheni 5 %. Tuonnin määrä oli siten 
35 % pienempi kuin huippuvuonna 2013. 

Kysyntäeristä yksityinen kulutus kutistui 5 % vuonna 
2016, minkä ohella sen arvioitiin vähentyneen vuonna 2015 
lähes 10 % eli viime vuoden lopussa ilmoitettua enemmän. 
Julkinen kulutus pienentyi viime vuonna vain hieman. Kiin-
teät investoinnit supistuivat enää vain noin 1,5 %, mutta vuo-
den 2015 pudotuslukema muuttui jälleen selvästi suurem-
maksi (-9,5 %) kuin aiemmin julkaistuissa tiedoissa. Venäjän 
tavara- ja palveluviennin määrä, joka kasvoi varsin ripeästi jo 
vuonna 2015, lisääntyi viime vuonna pari prosenttia. Varas-
tojen vähenemisen kääntyminen kasvuun päin hillitsi myös 
tuntuvasti BKT:n luisua. 

Etenkin vuoden 2015 BKT:n supistumistiedon merkittävä 
lieveneminen lyhyen ajan sisällä on herättänyt keskustelua 
mm. tilastointimenetelmien muutoksen vaikutuksesta. 
Rosstatin pääjohtajan Aleksandr Surinovin mukaan muutok-
set johtuvat kuitenkin siitä, että ensimmäisten tilastojulkis-
tusten jälkeen saadaan aina lisää informaatiota. Surinov 
muistutti kunkin vuoden lopullisten BKT-tietojen laskemisen 
voivan kestää noin kaksi vuotta. 
 
Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan, 
politiikkanäkymä muuttui hieman. Keskuspankki piti 
kokouksessaan 3.2. avainkoron 10 prosentissa, jossa se on ol-
lut viime syyskuusta lähtien. Keskuspankki totesi inflaatioke-
hityksen olleen ennusteensa mukaista, inflaatio-odotusten 
alentuneen asteittain ja talouden elpyneen odotettua nope-
ammin. Vuosi-inflaatio oli tammikuun lopussa 5,0 %. Inflaa-
tion hidastuminen johtuu keskuspankin mukaan kuitenkin 
osin väliaikaisista tekijöistä (viime vuoden ennätyssadosta ja 
ruplan kurssista). Keskuspankki arvioi inflaation hidastuvan 
tavoiteltuun 4 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Finanssiministeriölle tehtävät päivittäiset valuutanostot 
(Viikkokatsaus 2017/5) eivät keskuspankin mukaan aiheuta 

merkittäviä inflaatioriskejä, kun rahapolitiikka pysyy samaan 
aikaan suhteellisen kireänä. Muista inflaatioriskeistä se mai-
nitsi inflaatio-odotusten pysymisen korkeana ja kotitalouk-
sien säästämisasteen heikentymisen. 

Koron laskunäkymää keskuspankki muutti hieman. 
Aiemmin koronlaskua harkittiin vuoden 2017 ensipuolis-
kolle, jos inflaatio hidastuu odotetusti. Nyt keskuspankki to-
tesi ulko- ja kotimaisen kehityksen muutoksen pienentäneen 
mahdollisuutta laskea avainkorkoa vuoden ensipuoliskon ai-
kana. Reaalisesti avainkorko on selvästi positiivinen. Keskus-
pankin seuraava säännönmukainen korkokokous on 24.3. 
 
Venäjän alueilla teollisuus elpynyt, vähittäiskauppa 
edelleen supistunut. Teollisuustuotanto lisääntyi vuonna 
2016 kaikilla suuralueilla eli federaatiopiireissä kuten myös 
Moskovan kaupungin ja Moskovan alueen keskittymässä 
sekä Pietarissa. Kasvu oli kuitenkin vain 0,5–1,5 % Luoteis-
Venäjällä, Volgan alueella sekä Uralin itäpuolisilla suuralu-
eilla, mutta yli 6 % Moskova-keskittymässä ja etelässä.  

Vähittäiskaupan myynnin määrän väheneminen sen si-
jaan jatkui viime vuonna kaikilla suuralueilla. Pudotus oli 
enää pari prosenttia Luoteis-Venäjällä, Volgalla ja etelässä, 
mutta edelleen 6–7 % Keski-Venäjällä ja Uralilla. Vuosina 
2015–16 vähittäiskauppa supistui 16–18 % varsin laajalti eli 
Moskova-keskittymässä ja muualla Keski-Venäjällä sekä Vol-
galla, Uralilla ja Siperiassa. Pietarissa kauppa vähentyi sa-
maan aikaan 6 %. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana teollisuus ja vähit-
täiskauppa ovat kasvaneet osin hyvin erilaisella tahdilla eri 
puolilla Venäjää (kuva). Nopeimmin vähittäiskauppa on li-
sääntynyt etelässä, Volgalla ja Kauko-Idässä. Moskova-kes-
kittymän osuus koko maan vähittäiskaupasta oli kuitenkin 
viime vuonna edelleen selvästi yli viidesosa. Teollisuus on 
kasvanut nopeasti kaivannaistuotannon johdosta Kauko-
Idässä ja Siperiassa ja lähinnä jalostusteollisuuden ansiosta 
etelässä. Keski- ja Luoteis-Venäjällä teollisuus on kasvanut 
hitaasti, eikä lainkaan Uralilla, jossa kasvua on painanut 
suuri riippuvuus vähenevästä öljyn ja kaasun tuotannosta. 
 
Teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan reaalinen kehitys Venä-
jän suuralueilla ja -keskuksissa 2007–2016 

Lähde: Rosstat 
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Kiina 

Kiinan keskuspankki kiristi rahapolitiikka, politiik-
kavälineistöön kaivataan selkeyttä. Markkinoiden avau-
duttua uudenvuoden lomakauden jälkeen keskuspankki so-
velsi sekä avomarkkinaoperaatioissaan että lyhytaikaisessa 
keskuspankkilainauksessa aiempaa korkeampia korkoja. Kes-
kuspankki toteuttaa avomarkkinaoperaationsa tällä hetkellä 
ns. käänteisrepoina, joissa se lainaa liikepankeille rahaa va-
kuutta vastaan ennalta sovituksi ajaksi. Käänteisrepo-operaa-
tioissa korkoa nostettiin 0,1 %-yksikköä niin, että viikon mit-
taisten lainojen korko oli viime perjantaina (3.2.) 2,35 %. Myös 
lyhyen aikavälin maksuvalmiusjärjestelmän (standing lending 
facility, SLF) välityksellä liikepankeille tarjottavien lainojen kor-
koja nostettiin 0,1–0,35 %- yksikköä. Jo aiemmin keskuspankki 
nosti lähinnä isoille liikepankeille myönnettävien keskipitkien 
MLF-lainojen korkoja.  

 
Rahamarkkinakorot ja mahdollinen korkoputki 

Lähteet: CEIC, Macrobond 
 
Vaikka koronnostot olivat hyvin maltillisia, kertovat ne 

keskuspankin valmiudesta rahapolitiikan kiristämiseen ja 
siitä, että sillä on nyt maan johdon valtuutus tähän. Rahapo-
liittisella rintamalla velkaantumisen kasvun ja pääoman 
ulosvirtauksen hillitsemisen kanssa vastakkain on talouskas-
vun ja vaikeuksissa olevien valtionyritysten tukemisen jatka-
minen edullista rahoitusta tarjoamalla.  

Rahapolitiikan kiristämisen ohella Kiinassa on menossa 
rahapolitiikkaa koskeva suuri järjestelmämuutos, jossa hallin-
nollisen säätelyn on vähitellen määrä korvautua markkinoihin 
nojaavalla politiikalla. Liikepankkien asiakkailleen asettamat 
korot vapautettiin lokakuussa 2015, jonka jälkeen keskuspan-
kin laina- ja avomarkkinaoperaatioiden korkojen merkitys ra-
hapolitiikan toteutuksessa on kasvanut. Kiina ei kuitenkaan ole 
julkaissut varsinaista ohjauskorkoa, ja rahapolitiikkaa toteute-
taan tällä hetkellä lukuisten välineiden avulla. Keskuspankki 
on näillä näkymin siirtymässä korkoputken käyttöön, jossa 
SLF-korko toimii tällä hetkellä ylärajana. Keskuspankin yli-
määräisille talletuksille maksama korko toimii luonnollisena 
korkoputken alarajana. Keskuspankin mukaan MLF-korkoja 

käytetään pidempien korkojen ohjaukseen. Järjestelyn ongel-
mana on, että SLF- ja MLF-lainaukseen sovellettavat korot jul-
kaistaan vasta operaatioiden toteuttamisen jälkeen, joten tie-
tyn hetken korkotaso ei välttämättä ole tiedossa. Lisäksi poli-
tiikan kommunikointia helpottaisi, jos keskuspankki nimeäisi 
jonkin rahamarkkinakoron politiikan tavoitekorokseen.  

Rahapolitiikan toteutusta vaikeuttavat liian monet tavoit-
teet. Keskuspankki ohjaa yhä valuuttakurssia ja rahapolitiik-
kainstrumentteja käytetään myös finanssipoliittisiin tarkoi-
tuksiin. Rahapolitiikkavälineidensä avulla keskuspankki 
mm. tarjoaa edullista rahoitusta valtion suosimille kohteille. 
Näihin tarkoituksiin käytettään esimerkiksi PSL- ja osin 
myös MFL-lainainstrumentteja. Myös reservivaatimukset 
ovat alemmat sellaisille pankeille, joiden lainananto suuntau-
tuu halutuille toimialoille. IMF kehottaa Kiinaa keskittymään 
rahapolitiikassa inflaatiotavoitteeseen, mikä puolestaan 
mahdollistaisi kelluvaan valuuttakurssiin siirtymisen.  
 
Kiinan valuuttavaranto supistui alle 3 000 miljardin 
dollarin. Tammikuun lopussa valuuttavarannon koko oli 
2 998 miljardia dollaria eli 1 000 miljardia dollaria pienempi 
kuin kesällä 2014, jolloin varanto oli suurimmillaan. Varan-
non supistuminen kuvastaa sitä, että ulkomaankaupan yli-
jäämä ei riitä kattamaan pääomaliikkeiden alijäämää.  

Kiinasta ulos suuntautuvien pääomien lisääntymistä 
ruokkii tällä hetkellä juaniin kohdistuvat heikkenemisodo-
tukset. Vaikuttaakseen odotuksiin, Kiinan keskuspankki on 
myynyt valuuttaa markkinoille ja näin pyrkinyt hillitsemään 
juanin kurssin heikkenemistä. Valuutan ulosvirtaa keskus-
pankki on hillinnyt myös tiukentamalla ulos suuntautuvien 
rahavirtojen rajoituksia ja niiden toimeenpanoa. Vastaavasti 
se helpottanut Kiinaan suuntautuvia sijoituksia.  

Tammikuussa varannon arvo pieneni 12 miljardilla dolla-
rilla eli selvästi vähemmän kuin loka-joulukuussa, jolloin se 
supistui keskimäärin 50 miljardilla per kuukausi. Vaikka sää-
telyn kiristäminen ja voimakas puuttuminen valuuttamarkki-
noihin näyttää tilapäisesti toimineen, ovat toimet taka-askelia 
Kiinan uudistumiselle eivätkä ratkaise perusongelmaa.  

 
Kasvuennusteet myötäilevät Kiinan kasvutavoitetta. 
Kiinan kokonaistuotanto kasvoi viime vuonna reaalisesti 
6,7 %. Tälle vuodelle IMF ja Maailmanpankki ennustavat 
tuoreissa ennusteissaan 6,5 prosentin ja OECD 6,4 prosentin 
BKT:n kasvua, minkä jälkeen ne odottavat kasvun hidastuvan 
noin 6 prosenttiin vuonna 2018.  Myös useimpien muiden en-
nustajien arviot Kiinan talouskasvusta tälle ja ensi vuodelle 
liikkuvat 6,0–6,5 prosentin haarukassa.  

IMF korotti tammikuussa julkaisemassaan ennusteessa 
hieman tämän vuoden kasvuarviotaan, koska se arvioi Kiinan 
elvytyspolitiikan tukevan kasvua aikaisemmin ajateltua 
enemmän. Elvytyspolitiikka kannattelee kasvua myös Maail-
manpankin tammikuun ja OECD:n viime syksyn ennusteissa. 
Kansainväliset järjestöt ovat huolissaan elvytyspolitiikan vel-
kataakkaa lisäävästä ja vanhoja rakenteita ylläpitävästä vai-
kutuksesta.  
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Venäjä 

Venäjällä jalostusteollisuuden alojen menestys vaih-
teli vuonna 2016. Jalostusteollisuuden tuotannon määrä 
jäi viime vuonna edellisvuoden tasolle, kun vuonna 2015 tuo-
tanto väheni 5,4 %. Viime vuonna eniten koko jalostusteolli-
suuden tuotantoa nostivat edelleen 5–6 % kasvanut suurehko 
kemian teollisuus sekä parin prosentin kasvutahtia jatkanut 
mittava elintarviketeollisuus. Suhteellisen vähämerkityksel-
linen kumi- ja muoviteollisuus, jalostuksen buumiala, palau-
tui myös kasvuun. Kone- ja laitetuotanto lisääntyi monen 
vuoden luisun jälkeen kahden alalohkon ansiosta, ja metsä-
teollisuuden tuotanto kasvoi.  

Jalostusteollisuutta painoi eniten kolme alaa. Öljytuottei-
den tuotanto väheni monen vuoden kasvun jälkeen, ja me-
talli- sekä rakennusmateriaaliteollisuus kokivat toisen peräk-
käisen luisuvuoden. Myös sähkökoneiden ja -laitteiden sekä 
kuljetusvälineiden tuotanto supistui edelleen. 
 
Jalostusteollisuuden eri alojen tuotanto 2008–2016 

 
 
 
 
 

 
Lähde: Rosstat, BOFIT. 
 
Venäjän tavarakauppa kääntyi kasvuun. Tavaratuon-
nin arvo kasvoi loka-joulukuussa 9 % vuotta aiemmasta. 
Kaikkien suurimpien tuoteryhmien tuonti kasvoi, nopeim-
min koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti. Tuon-
nin kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna vähitellen elpy-
vän kysynnän ja vahvistuneen ruplan tukemana. Ruplan 
kauppapainotettu reaalikurssi oli tammikuussa 34 % vah-
vempi kuin vuotta aiemmin ruplan ollessa alimmillaan.   

Tavaraviennin arvo kasvoi loka-joulukuussa 2 % vuotta 
aiemmasta pitkälti korkeampien raaka-ainehintojen vuoksi. 
Raakaöljyn vientimäärä pysyi vuodentakaisella tasolla ja öl-
jytuotteiden vienti supistui selvästi, mutta maakaasun vienti 
kasvoi yhä. Tänä vuonna öljyn ja kaasun vientimäärien odo-
tetaan kasvavan korkeintaan hitaasti. Muussa viennissä mm. 
sahatavaran vienti kasvoi yhä ripeästi. Presidentti Putin an-
toikin hiljattain hallitukselle määräyksen selvittää, pitäisikö 
sahatavaran viennille asettaa tulleja tai kiintiöitä.   

Vuonna 2016 tavaratuonnin arvo supistui alle prosentilla 
ja oli noin 190 mrd. dollaria. Tuonnista puolet oli koneita, 

laitteita ja kuljetusvälineitä. Muita keskeisimpiä tavararyh-
miä olivat kemian tuotteet ja elintarvikkeet. Tavaraviennin 
arvo oli 280 mrd. dollaria eli vajaan viidesosan pienempi kuin 
vuonna 2015. Öljyn jyrkän hinnanlaskun myötä raakaöljyn, 
öljytuotteiden ja maakaasun osuus viennistä on supistunut 
(viime vuonna 60 %). Siten muiden tavaroiden osuudet ovat 
hieman nousseet, vaikka niidenkin viennin arvo on laskenut.  

EU oli viime vuonna yhä Venäjän tärkein kauppakump-
pani, jonka osuus viennistä oli vajaat puolet ja tuonnista lä-
hes 40 %. Aasian maihin viennistä suuntautui 22 %, ja niistä 
tuli 34 % tuonnista (Kiinan osuudet 10 % ja 21 %). IVY-mai-
den osuus sekä viennistä että tuonnista oli runsas kymmenys. 
 
Venäjän tavarakaupan tuoterakenne vuonna 2016        

Lähteet: Venäjän tulli, BOFIT. 
 
Venäläisten yritysten ja pankkien ulkomainen velka 
vähentynyt hieman. Venäjällä toimivilla venäläis- ja ul-
komaisomisteisilla yrityksillä ja pankeilla oli keskuspankin 
alustavien tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa velkaa ulko-
maille 470 mrd. dollaria (446 mrd. euroa). Velan suhde 
BKT:hen pysyi suunnilleen ennallaan ja oli 36 %. Pankeilla oli 
velkaa 119 mrd. dollaria (vuoden 2015 lopussa 132 mrd. dol-
laria) ja yrityksillä 351 mrd. dollaria (vuoden 2015 lopussa 
345 mrd. dollaria). Vertailun vuoksi kotimaisilta pankeilta 
saatuja luottoja yrityksillä oli 426 mrd. dollarin arvosta. 

Toisin kuin kahtena edellisenä vuonna, vuoden 2016 ai-
kana ruplan kurssin nousu piti yllä pankkien ja etenkin yri-
tysten ulkomaisen velan arvoa ulkomaanvaluutassa, sillä yri-
tysten velasta lähes viidesosa ja pankkien velasta 13 % on rup-
lissa. Pankit maksoivat ulkomaisia velkojaan edelleen viime 
vuonna huomattavassa määrin, mutta toisaalta takaisinmak-
sut puoliintuivat kahden edellisen vuoden suurista lukemista 
(maksuvirran saamiseksi esiin ruplan kurssimuutosten vai-
kutus velan dollariarvoon on poistettu). Yritysten ulkomais-
ten velkojen maksut, jotka olivat jo vuosina 2014–15 suhteel-
lisen pieniä velkojen uusimisen ja velanmaksun lykkäysten 
johdosta, supistuivat varsin vähäisiksi. Ulkomaisille emo- ja 
tytäryrityksilleen yritykset maksoivat hieman velkaansa, kun 
taas edellisvuosina yritykset saivat niiltä vähän lisää velkaa. 
Toisaalta yritysten muun ulkomaisen velan maksut painuivat 
pieniksi verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. 
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Kiina 
Kiinalaisyritykset tekivät ennätysmäärän ulkomai-
sia suoria sijoituksia vuonna 2016. Kiinan virallisten ti-
lastojen mukaan maasta virtasi suoria sijoituksia (pl. rahoi-
tussektorin sijoitukset) ulkomaille viime vuonna 170 mrd. 
USD, mikä on 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rahoi-
tussektorin suorien sijoitusten tilastot valmistuvat viiveellä, 
mutta tyypillisesti ne ovat olleet noin 10–20 %, kaikista suo-
rista sijoituksista, mikä nostaisi Kiinasta ulos virranneiden 
suorien sijoitusten kokonaismäärän viime vuonna lähelle 
200 mrd. dollaria. Ulkomailta Kiinaan virranneiden suorien 
sijoitusten arvo sen sijaan väheni ja oli viime vuonna 126 
mrd. USD. Myös vuonna 2015 kiinalaisyritykset tekivät 
enemmän sijoituksia ulkomaille kuin mitä niitä tuli Kiinaan.  

Kiinan viralliset tilastot eivät anna kaikelta osin oikeaa ku-
vaa erityisesti sijoitusten lopullisesta kohdemaasta tai toi-
mialasta, joten niiden ohella käytettään myös vaihtoehtoisia 
arvioita. Rhodium Group arvioi Kiinan suorien sijoitusten 
kasvaneen viime vuonna niin ikään 40 % ja yltäneen noin 200 
mrd. dollariin. Kiinalaisyritysten tekemiä suuria ulkomaisia 
sijoituksia listaavan China Global Investment Trackerin 
(CGIT) mukaan Kiinan investoinnit kasvoivat viime vuonna 
46 prosentilla 169 mrd. dollariin.  

Kiinan sijoitukset Eurooppaan kasvoivat erityisen nope-
asti. Rhodium Groupin mukaan Kiinasta EU-maihin suun-
tautuneet suorat sijoitukset olivat viime vuonna 35 mrd. 
EUR, mikä on lähes 80 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
EU-maihin suuntautuneista suorista sijoituksista kolme nel-
jännestä oli yksityisten yritysten tekemiä. EU-maista Kiinaan 
tehtyjen suorien sijoitusten arvo sen sijaan laski ja oli noin 8 
mrd. EUR. CGIT-tietokannan tilastot arvioivat Kiinasta EU-
maihin suuntautuvien suorien sijoitusten niin ikään kasva-
neen viime vuonna noin 80 % vuodentakaisesta. 

Viime vuonna suurin yksittäinen kiinalaisyrityksen Eu-
rooppaan tekemä suora sijoitus oli Tencentin suomalaisen 
Supercellin osake-enemmistön osto (6,7 mrd. EUR). Tämä 
yksitäinen kauppa nosti Suomen EU:n viidenneksi suurim-
maksi kiinalaisinvestointien saajaksi sijoitusten kumulatiivi-
sella arvolla mitattuna. Muita suuria yritysostoja Euroopassa 
tehtiin viime vuonna teollisuudessa (mm. saksalaiset KUKA 
ja KraussMaffei siirtyivät kiinalaisomistukseen), uusiutuvan 
energian alalla ja viihdeteollisuudessa. Kiinteistösijoitukset 
sen sijan vähenivät. ChemChinan 43 mrd. dollarin jättitar-
jous sveitsiläisestä Syngentasta odottaa yhä kilpailuviran-
omaisten hyväksyntää EU:ssa ja Yhdysvalloissa.  

Kiinasta ulos virtaavien investointien kasvuvauhdin usko-
taan hidastuvan kuluvana vuonna viranomaisten kiinnittä-
essä enenevässä määrin huomiota erityisesti valtionyritysten 
"epärationaalisiin" sijoituksiin. Ulkomaisia suoria sijoituksia 
Kiinaan halutaan sen sijaan houkutella avaamalla uusia toi-
mialoja ja parantamalla ulkomaisten yritysten mahdollisuuk-
sia hankkia rahoitusta Kiinassa. Hallitus julkaisi tammi-
kuussa tavoitteet avata mm. rahoitussektoria, teollisuutta, te-
lealaa, kuljetusta ja koulutusta kansainvälisille yrityksille. Ai-
kataulua tai yksityiskohtia uudistuksille ei kerrottu. Mm. EU-

maat ovat toistuvasti kritisoineet Kiinaa siitä, että se rajoittaa 
ulkomaisten yritysten pääsyä useille toimialoille. 

 
Kiinan tuotantotilastojen uskottavuus koetuksella. 
Helmikuun alkupuolella uutistoimisto Bloomberg raportoi 
Kiinan varapääministeri Zhang Gaolinin kovistelleen tilasto-
viranomaisia panostamaan tilastojen luotettavuuteen. Syytä 
asiaan puuttumiseen onkin, sillä tilastojen luotettavuus nou-
see toistuvasti esille. Viimeksi tammikuussa uutisoitiin Liao-
ningin maakunnassa vuosikausia jatkuneesta massiivisesta 
tilastojen vääristelystä.  

Viimeisen parin vuoden kehitystä tarkasteltaessa huomio 
kiinnittyy väkisin raportoidun kasvuvauhdin tasaisuuteen. 
Viime vuonna BKT:n vuosikasvuksi raportoitiin kaikille kol-
melle ensimmäiselle neljännekselle tasan 6,7 % ja viimeisel-
läkin neljänneksellä se oli melkein sama (6,8 %). Vuonna 
2015 BKT kasvoi 6,9 % ja kasvu vuoden sisällä oli lähes yhtä 
tasaista kuin viime vuonna.  Näin tasainen kasvu vaikuttaa 
epäuskottavalta taloudessa, joka käy läpi valtavaa muutosta.  

BKT:n lailla raportoitu teollisuustuotannon kasvu on vuo-
sina 2015–2016 ollut erittäin tasaista (kuva). Muut teollisuu-
den kuvaajat antavat kehityksestä kuitenkin kokonaan toisen 
kuvan. Niin virallinen kuin yksityinenkin teollisuuden osto-
päällikköindeksi osoittavat teollisuustuotannon kasvun py-
sähtyneen tai kääntyneen laskuun vuoden 2015 alussa. Tiu-
kasti tulkiten PMI-indeksien heikko kehitys indikoi sitä, että 
viimeistään vuoden 2016 alussa teollisuustuotannon vuosi-
kasvu olisi painunut lähelle nollaa tai sen alapuolelle. Teolli-
suuden sähkönkulutus viittaa samaan suuntaan. Päätelmä 
sähkönkulutuksen kasvun huomattavasta hidastumisesta pä-
tee, vaikka teollisuuden sähkönkulutuksesta puhdistettaisiin 
vaikeuksissa olleen raskaan teollisuuden osuus. Myös satel-
liittikuviin perustuva indikaattori tukee käsitystä teollisuus-
tuotannon kasvun huomattavasta hidastumisesta.   

Viimeaikaisia kasvulukuja – ja ennusteita – katsoessa 
kaukana ei ole ajatus, että ne heijastavat pikemminkin viral-
lisia kasvutavoitteita kuin talouden todellista dynamiikkaa. 
Nykyisenkaltaiset tiukat kasvutavoitteet eivät nyky-Kiinassa 
enää palvele vastuullista talouspolitiikkaa, minkä lisäksi 
niistä luopuminen poistaisi kannustimen vääristellä tilastoja.   

 
Kiinan teollisuustuotannon kasvun indikaattoreita  

Lähde: Macrobond, BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän julkisen talouden tulot ja menot vähenivät 
reaalisesti edelleen vuonna 2016. Konsolidoituun bud-
jettiin (federaatio, alueet ja kunnat sekä valtion sosiaalirahas-
tot) kertyi tuloja nimellisruplissa hieman edellisvuotta enem-
män. Reaalisesti tulot supistuivat lähes 5 %. Jos Rosneftin 
osakkeista vuonna 2016 saadut myyntitulot lasketaan mu-
kaan, reaalitulojen lasku jäi 2 prosenttiin. Reaalisesti tulot 
olivat 17  % pienemmät kuin vuonna 2014 ja samalla tasolla 
kuin 10 vuotta sitten. Heikko viime vuosi johtui jälleen öljy- 
ja kaasuverotulojen putoamisesta. Muut tulot kasvoivat reaa-
lisesti hieman. Valmisteverotulot autojen polttoaineista, tu-
pakasta ja alkoholista nousivat ripeästi. Sosiaaliverotulot 
(suurin tuloerä) kasvoivat myös paljon johtuen lähinnä siitä, 
että tulot sairausvakuutusmaksuista lisääntyivät edellisen 
vuoden tapaan nopeasti. Tulot muista suurista veroista nou-
sivat inflaation tahtiin. Monista pienistä eristä kertyvät bud-
jettitulot poikkeuksellisesti vähenivät. 

Konsolidoidun budjetin menot vähenivät vuonna 2016 re-
aalisesti puolisentoista prosenttia. Menot olivat reaalisesti 
8 % pienemmät kuin vuonna 2014 ja vuosien 2011–12 tasolla. 
Puolustusmenojen buumin ohella vain terveydenhoitomeno-
jen kasvu ylitti inflaation hieman. Eläkemenot ja muut sosi-
aalimenot kasvoivat vähän alle inflaation, kun mm. eläkkei-
den korotukset tavanomaisesta säännöstä poiketen jätettiin 
tekemättä. Kaikkien muiden menojen reaalinen luisu jatkui 
edelleen varsin jyrkkänä. Vajetta kertyi 4,5 % BKT:stä. 
 
Venäjän julkisen talouden (konsolidoidun budjetin) tulot, menot 
ja ylijäämä 2013–2016 

Lähde: Finanssiministeriö ja BOFIT. 

Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankinnat oli-
vat viime vuonna yli 30 % Venäjän BKT:stä. Talousmi-
nisteriön mukaan Venäjällä tehtiin viime vuonna julkisia 
hankintoja 5 300 mrd. ruplan (72 mrd. euron) ja valtionyri-
tysten hankintoja 21 100 mrd. ruplan (285 mrd. euron) ar-
vosta (pl. salaisiksi luokitellut hankinnat). Mittavia hankin-
toja on pyritty säätelyn avulla tehostamaan julkisten varojen 
säästämiseksi.   

Julkisen sektorin ja valtionyritysten hankintoihin liittyvää 
lainsäädäntöä on viime vuosina tiukennettu ja hankinnat on 
pyritty saamaan sähköisen kilpailutuksen piiriin tehokkuu-
den ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Talousministeriön mu-
kaan viime vuonna julkisen sektorin hankinnoista jo kaksi 
kolmannesta kilpailutettiin, mutta valtionyritysten hankin-
noista vain 5 %. Kilpailutusta on kuitenkin arvosteltu näen-
näiseksi. Kilpailutettuihin julkisen sektorin hankintoihin tuli 
viime vuonna keskimäärin alle kolme tarjousta ja hankinto-
jen on todettu keskittyvän harvoille toimittajille. Tänä 
vuonna julkisen sektorin hankintoja aiotaan tehostaa mm. ot-
tamalla käyttöön yhteinen tilauskuvasto nopeuttamaan ylei-
simpien hankintojen tekemistä. 

Etenkin viime vuosina hankintoja on alettu käyttää enem-
män myös teollisuuspolitiikan välineenä, mikä on osaltaan 
vähentänyt kilpailutusta ja nostanut hintoja. Julkisen sekto-
rin hankinnoille on mm. asetettu lukuisia tuontirajoituksia. 
Venäjä ei ole mukana WTO:n julkisia hankintoja koskevassa 
sopimuksessa. Lisäksi valtionyritysten hankintoihin liittyy 
kotimaisuusvaatimuksia sekä kotimaisille tuottajille annet-
tava suosituimmuuskohtelu ja monille suurille valtionyhti-
öille on mm. asetettu hankintakiintiöitä, joiden mukaan nii-
den täytyy suunnata tietty osuus hankinnoistaan pk-yrityk-
sille ja innovaatiotuotteisiin. 
 
Venäjän sosiaaliturvajärjestelmä kallis ja kankea. 
Tuore Maailmanpankin raportti moittii Venäjän sosiaalitur-
vaa kalliiksi ja erittäin monimutkaiseksi. Sosiaalimenot ovat 
keskusvallan, aluetasojen ja sosiaalirahastojen konsoli-
doidun budjetin suurin yksittäinen menoerä, joka oli vuonna 
2016 kaikkiaan noin 35 % menoista eli 12–13 % BKT:sta. 
Tästä noin 2/3 on eläkemenoja, ja muun sosiaaliturvan me-
noja on 1/3. Muusta sosiaalituesta huomattava osa on mo-
nenlaisia ikään, asuinpaikkaan tai aikaisempaan ammattiin 
sidottuja etuuksia. Eläkkeiden taso on matala, ja monet 
näistä sosiaaliohjelmista vain täydentävät eläkemaksuja. 

Huolimatta keskushallinnon suuresta roolista sosiaalime-
nojen rahoituksessa, sosiaalipolitiikan toteutus on hajautet-
tua. Alueelliset vaihtelut tukien määrässä ja tehokkuudessa 
ovat huomattavan suuria. Venäjällä on kaikkiaan yli 150 fe-
deraation ja ainakin 500 aluehallintojen hallinnoimaa sosi-
aaliohjelmaa, jotka ovat usein päällekkäisiä. Vain noin 15 % 
kaikista sosiaalimenoista käytetään ohjelmiin, jotka ottavat 
huomioon tuen saajan taloudellisen tilanteen (means-tested 
programmes). Lisäksi suuri osa tukimuodoista on hallinnol-
lisesti kankeita, eivätkä ne taivu helposti tuensaajien muuttu-
viin olosuhteisiin. 

2014 2015       2016 (alustava)
   ml. Rosneft-

% BKT:stä   myynti
Tulot 33,8 32,3 32,0 32,8
Öljy- ja kaasuverot 9,4 7,0 5,6
Muut 24,4 25,3 26,4 27,2
  Arvonlisävero 5,0 5,1 5,3
  Valmisteverot 1,4 1,3 1,6
  Yritysten voittoverot 3,0 3,1 3,2
  Työtulovero 3,4 3,4 3,5
  Sosiaaliverot 6,4 6,8 7,4
  Muut 5,3 5,7 5,3 6,2
Menot 34,9 35,7 36,5
Julkinen hallinto 2,1 2,2 2,2
Puolustus 3,1 3,8 4,4
Sisäturva ja -järjestys 2,8 2,5 2,3
Talous 5,7 4,5 4,5
Asuntosektori 1,3 1,2 1,2
Koulutus 3,8 3,6 3,6
Terveys 3,2 3,4 3,6
Sosiaalimenot 11,1 12,6 12,7
  Eläkkeet 7,7 8,4 8,6
Velkojen korot 0,7 0,8 0,9
Ylijäämä -1,1 -3,4 -4,5 -3,7



 
 
 

  

Viikkokatsaus 
8 • 23.2.2017 

 

 

 

  Suomen Pankki • Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 010 831 2268 • Web: www.suomenpankki.fi/bofit 
 

 

Päätoimittaja Jouko Rautava • Sähköposti: jouko.rautava @bof.fi 
Aineisto on toimitettu eri lähteiden perusteella. 

Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta. 
Julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 

 

Kiina 
Inflaatio kiihtyi Kiinassa. Kuluttajahinnat olivat tammi-
kuussa 2,5 % korkeammat kuin vuotta aiemmin, kun joulu-
kuussa inflaatio oli 2,1 %. Myös elintarvikkeista ja ruuasta put-
sattu pohjainflaatio kiihtyi yli 2 prosenttiin. Eri hyödykkeiden 
hintojen nousu oli varsin tasaista, joskin esimerkiksi matkai-
luun liittyvät hinnat nousivat tammikuussa lähes 10 % vuotta 
aiemmasta. Kiinalaisen uuden vuoden sijoittuminen kuluvana 
vuonna tammikuulle, kun se oli viime vuonna helmikuussa, on 
vaikuttanut jonkin verran inflaatiokehitykseen. Myös tuottaja-
hintojen nousu kiihtyi tammikuussa. Ne olivat 6,9 % korkeam-
mat kuin vuotta aiemmin (joulukuussa +5,5 %). Tuottajahinto-
jen nousua on vauhdittanut raaka-aineiden maailmanmarkki-
nahintojen nousu. 

Inflaatio on kiihtymisestään huolimatta edelleen maltil-
lista. Sen odotetaan hieman hidastuvan helmikuussa, kun kii-
nalaisen uudenvuoden vaikutus hintoihin poistuu. Inflaatio 
on myös keskuspankin viime vuoden noin 3 prosentin tavoi-
tetta hitaampaa. Kuluvan vuoden inflaatiotavoite julkistetta-
neen maaliskuun kansankongressin yhteydessä. 

 
Kiina velkaantuu edelleen kovaa vauhtia. Keskuspan-
kin mukaan tammikuussa uutta talouden kokonaisrahoitusta 
(total social financing) välitettiin enemmän kuin yhtenäkään 
kuukautena koskaan aiemmin. Etenkin varjopankkisektorin 
välittämä rahoitus (pankkivekselit, trust- ja entrusted-luotot) 
kasvoi nopeasti. Tammikuussa tyypillisesti myönnetään eni-
ten uutta rahoitusta. TSF-luototuksen kanta oli tammikuussa 
noin 13 % suurempi kuin vuotta aiemmin.  

BIS:n arvion mukaan Kiinan yritysten, kotitalouksien ja 
julkisen sektorin velka suhteessa BKT:hen oli 255 % kesä-
kuun 2016 lopussa. Velkaa on tuntuvasti enemmän, mitä 
muissa saman tulotason maissa. Kiinan velka on lähes täysin 
kotimaista. Kiinan velkaantuminen nähdäänkin yhtenä maan 
ja koko maailmantalouden suurimmista riskeistä. Useim-
missa muissa maissa nopea velkaantuminen on johtanut ta-
louskasvun selvään hidastumiseen ja monissa maissa nopeaa 
velkaantumista on seurannut pankkikriisi. 

Velkaantumisvauhdin hidastamiseksi on tehty vain vähän 
toimia. Talouspolitiikka on ollut kasvua tukevaa, jotta Kiinan 
vuodelle 2020 asettama talouskasvutavoite ei vaarannu. Ra-
hapolitiikka on edelleen löysää, vaikka keskuspankki on 
tammi-helmikuussa hieman nostanut rahoitussektorille tar-
joamansa rahan korkoja. Se on kuitenkin samalla lisännyt lik-
viditeettiä markkinoilla muilla toimilla etenkin ennen uuden 
vuoden lomakautta. Lisäksi kuluvalla viikolla keskuspankki 
ilmoitti kohdennetusta pankkien varantovaatimuksen keven-
tämisestä. Pankit, jotka ovat viime vuonna myöntäneet mer-
kittävän osan lainoistaan pienyrityksille ja maatalouteen, 
ovat oikeutettuja alennettuun varantomukseen (16 tai 15 %) 
helmikuun lopusta alkaen. Vastaavia kohdennettuja kannus-
timia on käytetty ennenkin ja niiltä pankeilta oikeus poistuu, 
jotka eivät enää täytä vaatimusta. Pääsääntöisesti varanto-
vaatimus on 16,5 %. 

 
Uusi kokonainaisrahoitus (TSF) kuukausittain 

Lähde: Macrobond, Kiinan keskuspankki ja BOFIT 
 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä jäi alle 2 prosenttiin 
BKT:stä vuonna 2016. Alustavien maksutasetilastojen 
mukaan Kiinan tavarakaupan ylijäämä oli viime vuonna $485 
mrd. (4,3 % BKT:stä). Tavaraviennin arvo oli $1 989 mrd. ja 
tuonnin $1 504 mrd. Viennin arvo supistui tuontia enemmän, 
joten tavarakaupan ylijäämä kutistui edellisvuodesta. Myös 
palvelukaupan arvo laski edellisvuodesta. Viime vuonna Kii-
nan palveluvienti oli $282 mrd. ja palvelutuonti $525 mrd. 
Palvelukaupan alijäämä kasvoi $242 miljardiin, josta yksin 
matkailupalvelujen alijäämä oli $223 mrd. (2 % BKT:stä). 
Vaihtotaseen ylijäämä painui $210 miljardiin (1,9 % BKT:stä).  

Maksutasetilastojen mukaan kiinalaismatkailijat käytti-
vät ulkomailla viime vuonna $341 mrd. Kotimaanvaluutassa 
mitattuna matkailumenot kasvoivat 25 % edellisvuodesta. 
Ulkomaiset matkailijat käyttivät Kiinassa $118 mrd. Kiinan 
turismihallinnon mukaan kiinalaismatkailijat tekivät viime 
vuonna 122 miljoonaa ulkomaanmatkaa, 4 % enemmän kuin 
vuonna 2015. Turismimenot ovat kasvaneet paljon turismi-
määriä nopeammin. Maksutaseen mukaiset turismimenot 
olivat viime vuonna lähes kolminkertaiset vuoteen 2013 ver-
rattuna, kun samassa ajassa turismimäärä on kasvanut 25 %. 
Kiinalaiset käyttävät ulkomailla rahaa muita turistiryhmiä 
huomattavasti enemmän. Osan turismimenojen kasvusta on 
kuitenkin arvioitu olevan todellisuudessa pääoman ulosvir-
taa, joka tilastoituu virheellisesti matkailutuonniksi. 
 
Kiinan vaihtotase-erien kehitys, prosenttia BKT:stä 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjällä tiedot teollisuustuotannon kehityksestä 
muuttuivat. Rosstatin vuoden 2015 tiedot BKT:n tuotan-
toeristä paranivat aiemmin talvella ja vuoden 2016 tiedot oli-
vat odotettua myönteisemmät. Tämä enteili muutoksia myös 
teollisuuden tuotantotietoihin. Uusien tietojen mukaan koko 
teollisuuden tuotanto väheni vuonna 2015 alle prosentin, kun 
luisu aiempien tietojen mukaan oli yli 3 %. Vuoden 2016 kas-
vulukema parani hieman ja oli 1,3 %.  Uusien tietojen mukaan 
kausitasoitettu teollisuustuotanto kääntyi nousuun jo vuoden 
2015 puolivälissä eikä vasta vuoden 2016 puolella. 

Tiedot jalostusteollisuuden tuotannon luisusta vuonna 
2015 muuttuivat todella paljon, -5,4 prosentista -1,3 prosent-
tiin. Vuoden 2016 kasvuluku parani puoleen prosenttiin. Öl-
jyn ja kaasun sisältävän kaivannaisteollisuuden tuotannon 
kasvuluvut kohenivat hieman 0,7 prosenttiin vuonna 2015 ja 
2,7 prosenttiin vuonna 2016. Uusia tietoja eri teollisuuden-
haaroista ei vielä julkaistu, eikä myöskään vuotta 2015 edel-
tävien vuosien tietoja. 

Teollisuustilastojen muutosten syinä olivat Rosstatin mu-
kaan uudet toimiala- ja tuoteluokitukset (harmonisoitu 
EU:ssa käytettyjen luokitusten kanssa), parannetut tuoteko-
rit, deflatoinnin eli hintojen nousun vaikutuksen poiston laa-
jempi soveltaminen YK:n suosituksia noudattaen sekä tär-
keimpien tuotteiden tuotantotietojen tarkentuminen. Myös 
talouden muiden sektoreiden tietoihin voi tulla muutoksia. 
 
Venäjällä julkinen talous on edelleen tiukoilla. Fede-
raatiobudjetin tulot kehittyivät vuonna 2016 heikosti muu-
toinkin kuin öljy- ja kaasuverojen osalta. Muut tulot nousivat 
nimellisruplissa vain 1,5 % (ilman Rosneftin osakkeiden 
myyntiä). Varojensiirtoja federaatiolta eläkerahastolle lisät-
tiin edelleen yli 8 %, joskin tarvetta pienensivät eläkkeiden 
poikkeuksellisen pienet korotukset. Federaatiobudjetin ja 
 
Venäjän konsolidoitu budjetti hallintotasoittain 2014–2016 

Lähde: Finanssiministeriö. 

sosiaalirahastojen menot kasvoivat inflaatiota hitaammin. 
Varojensiirrot federaatiolta aluebudjetteihin vähenivät 

edelleen. Alueille kertyi toisaalta muita tuloja varsin hyvin, 
etenkin valmisteveroista. Alue- ja kuntabudjettien menot 
kasvoivat parin edellisen vuoden tapaan alle inflaation.  
 
Suomen vienti Venäjälle kääntyi vihdoin kasvuun. 
Tavaraviennin arvo kasvoi loka-joulukuussa 6 % vuotta aiem-
masta, kun se oli supistunut edeltävät 14 vuosineljännestä. 
Nopeimmin nousi metallien viennin arvo osin korkeampien 
hintojen tukemana, mutta myös mm. koneiden ja laitteiden 
sekä elintarvikkeiden vienti kasvoi. Viennin elpyminen on 
kuitenkin ollut vielä epävarmaa ja joulukuussa vienti supistui 
jälleen hieman. Tänä vuonna viennin odotetaan pääsevän tu-
kevammin kasvuun Venäjän vähitellen elpyvän kysynnän ja 
huomattavasti vahvistuneen ruplan tukemana. Kasvu voi al-
kuvuonna olla reipastakin matalalta lähtötasolta, mutta pi-
demmän päälle kasvua rajoittaa Venäjän vaisu talouskehitys.   

Myös matkailupalveluiden vienti näyttää piristyneen 
viime vuoden lopulla. Venäläisten yöpymiset Suomessa kas-
voivat loka-joulukuussa 7 % vuotta aiemmasta supistuttuaan 
edeltävät 8 vuosineljännestä ja joulukuussa kasvua kertyi jo 
lähes 20 %. Matkailun elpyminen jatkunee tänä vuonna, ku-
ten kaksinumeroiset kasvuluvut tammikuun rajanylitys- ja 
verovapaiden ostosten tilastoissa ennakoivat, mutta aiem-
pien vuosien huippuluvut ovat vielä kaukana.  

Suomen tavaratuonti Venäjältä kasvoi loka-joulukuussa 
lähes 30 % vuotta aiemmasta pitkälti korkeamman öljyn hin-
nan siivittämänä, sillä tuonnista pääosa koostuu öljystä. Me-
tallien tuonti kasvoi etenkin loppuvuonna hyvin voimak-
kaasti, kun nikkelikiven tuonti moninkertaistui. Myös saha-
tavaran tuonnin kasvu jatkui ripeänä ruplan vahvistumisesta 
huolimatta, mutta raakapuun tuonti kääntyi laskuun.            

Koko vuonna 2016 Suomen tavaravienti Venäjälle supis-
tui yhä 6 % ja oli hieman alle 3 mrd. euroa. Viimeksi vientiä 
on ollut näin vähän vuonna 2001. Suomen tavaratuonti Ve-
näjältä kasvoi 3 % ja oli runsaat 6 mrd. euroa. Venäjän osuus 
Suomen tavaraviennistä oli 6 % ja tavaratuonnista 11 %.     
 
Suomen tavarakauppa Venäjän kanssa kuukausittain           

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Tullihallitus, BOFIT (kausitasoitus). 

2014 2015 2016
% BKT:stä (alustava)

Tulot Federaatio 18,3 16,4 14,8
   ml. Rosneft-myynti 15,7
Alueet ja kunnat 11,2 11,2 11,6
    saadut varojensiirrot 2,1 1,9 1,8
    muut tulot 9,1 9,2 9,7
 Kunnat 4,4 4,2 4,2
Sosiaalirahastot 10,1 11,1 11–11,5
    saadut varojensiirrot 3,7 4,2 4,0
    muut tulot 6,4 6,9 7–7,5

Menot Federaatio 18,7 18,8 19,1
    annetut varojensiirrot 5,2 5,7 5,8
    muut menot 13,6 13,1 13,3
Alueet ja kunnat 11,8 11,4 11,6
 Kunnat 4,5 4,3 4,3
Sosiaalirahastot 10,1 11,9 noin 11,5
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Kiina 

Palkkojen nousu hidastui Kiinassa, palkkataso on jo 
suhteellisen korkea. Kiinan tilastoviraston kotitalousky-
selyn mukaan palkkojen nousuvauhti hidastui kaupunkialu-
eilla 7 prosenttiin viime vuonna, kun ne nousivat 8 % vuosina 
2014 ja 2015. Myös maaseudulla palkkojen nousuvauhti hi-
dastui, mutta oli edelleen hieman nopeampaa mitä kaupun-
geissa. Kiinan virallisten palkkatilastojen perusteella keski-
palkka oli viime vuonna kaupunkialueilla arviolta 750 euroa 
kuukaudessa. Alueiden ja toimialojen välillä palkkatasot kui-
tenkin vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi kehittyneissä Jiang-
sun ja Guangdongin provinsseissa yksityisen sektorin keski-
palkka on 50 % korkeampi kuin pienipalkkaisimmissa Ji-
linissä ja Heilongjiangissa. Viime vuosina monissa matalan 
palkkatason provinsseissa yksityisen sektorin keskipalkkojen 
nousu on jäänyt hitaammaksi kuin kehittyneemmillä alueilla. 

Kansainvälisen liikkeenjohdon konsultointiyritys Hay 
Groupin tilastot viittaavat palkkojen nousuvauhdin hidastu-
miseen saman tyyppisesti kotitalouskyselyn kanssa. Kun 
palkkojen nousu on jatkunut pitkään nopeana, palkkataso on 
Kiinassa noussut varsin korkeaksi verrattuna moniin muihin 
nouseviin talouksiin. Hay Groupin asiakasyritysten keski-
palkka on Kiinassa jo korkeampi kuin Venäjällä ja noin kol-
masosa Yhdysvaltojen palkkatasosta. Tosin länsimaihin ver-
rattuna Kiinassa palkkaerot ovat hyvin suuret johdon ja suo-
rittavan henkilöstön välillä.  

Työvoimakustannusten nopea nousu on johtanut siihen, 
että työvoimavaltaista tuotantoa on jo pitkään siirtynyt Kii-
nasta muihin maihin. Lisäksi yritykset ovat automatisoineet 
tuotantoaan ja Kiinasta on tullut maailman suurin teollisuus-
robottien markkina. Samalla Kiina on onnistunut siirtymään 
yhä kehittyneempien tuotteiden valmistukseen. Nämä tren-
dit jatkuvat myös tulevina vuosina. 
 
Kiina suuri aseiden viejä ja tuoja. SIPRIn helmikuussa 
julkaiseman raportin mukaan kansainvälisen asekaupan 
määrä oli viisivuotiskaudella 2012–2016 yli 8 % suurempi 
verrattuna ajanjaksoon 2007–2011. Yhdysvaltojen osuus 
maailman aseviennistä nousi jälkimmäisellä viisivuotiskau-
della 33 prosenttiin ja Venäjän laski aavistuksen 23 prosent-
tiin. Kiinan asevienti on kasvanut erittäin voimakkaasti ja 
maa on vakiinnuttanut paikkansa kolmanneksi suurimpana 
viejämaana 6 prosentin osuudella. Toisaalta Kiina on vajaan 
5 prosentin osuudellaan edelleen neljänneksi suurin aseiden 
ostaja, vaikka sen asetuonnin määrä on laskenut. Sen edellä 
ovat Intia (osuus 13 %), Saudi-Arabia (8 %) ja Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat (5 %).  

Kiinan aseviennin määrä kasvoi viisivuotiskausien 2007–
2011 ja 2012–2016 välillä 74 %. Yli kolmasosa Kiinan vien-
nistä suuntautuu Pakistaniin, lähes viidennes Bangladeshiin 
ja 10 % Myanmariin. Kiinan asevienti Afrikkaan kasvoi kui-
tenkin nopeiten ja mantereen osuus viennistä nousi 22 pro-
senttiin. Viimeisen viiden vuoden aikana Kiina on vienyt 

aseita 44 maahan. Se on nyt ensimmäisen kerran toimittanut 
aseita myös entisen Neuvostoliiton maihin.  

Oman asetuotannon kehittymisestä huolimatta Kiina tuo 
edelleen mm. kuljetuskoneita ja helikoptereita sekä laivojen, 
kuljetusvälineiden ja lentokoneiden moottoreita. Kiinan ase-
tuonnista Venäjä kattaa 57 %, Ukraina 16 % ja Ranska 15 %.  

Venäjän asevienti kasvoi tarkastelujaksolla 5 %. Intia on 
38 prosentin osuudellaan Venäjän ylivoimaisesti suurin asia-
kas. Seuraavina tulevien Vietnamin ja Kiinan osuudet ovat 
11 %. Venäjä vie aseita 50 maahan ja Itä-Ukrainan kapinalli-
sille. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus viennistä on 68 %, 
Afrikan 12 % (Algeria 10 %), Lähi-idän 8 % ja Euroopan 6 %. 
 
Vienti Kiinaan veti Suomen muuta vientiä paremmin 
vuonna 2016. Tullin tilastojen mukaan tavaravienti Kiinaan 
kasvoi viime vuonna 5 % 2,7 mrd. euroon. Tuonti Kiinasta 
kasvoi 1 % ja oli 4,1 mrd. euroa. Kiinan-kaupan alijäämä pie-
neni edellisvuodesta ja oli 1,4 mrd. euroa. 

Kiina nousi viime vuonna Suomen 6. suurimmaksi vienti-
markkinaksi (5 % koko viennistä). Vienti Hongkongiin oli 
viime vuonna 170 milj. euroa, 0,3 % Suomen koko viennistä. 
Vienti Taiwaniin on samaa suuruusluokkaa. Tuontimaana 
Kiina on Suomen 4. suurin runsaan 7 prosentin osuudella.  

Suomen Kiinan-viennistä viidennes oli sellua. Selluvienti 
Kiinaan kasvoi viime vuonna 13 %. Turkisviennin arvo puo-
littui edellisvuoteen verrattuna ja samoin kävi turkisviennille 
Kiinaan. Viime vuonna turkikset kattoivat 5 % Kiinan-vien-
nistä, kun vuonna 2015 osuus oli 11 %. Vajaa puolet Suomen 
turkisviennistä menee Kiinaan. Erilaisten koneiden, kojeiden 
ja laitteiden vienti kasvoi 8 % ja oli 43 % koko viennin arvosta. 
Tuonnin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Yli puolet 
Suomen Kiinan-tuonnista on koneita, kojeita ja laitteita sekä 
runsaat 15 % vaatteita ja jalkineita.  

Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan kiinalaismat-
kailijoiden yöpymiset suomalaisissa majoitusliikkeissä li-
sääntyivät viime vuonna 27 % ja ylittivät ensi kerran japani-
laisten yöpymiset. Kaikkien ulkomaisten matkailijoiden yö-
pymiset kasvoivat 5 %. Viime vuonna kaikista Suomeen saa-
puneista ulkomaisista matkailijoista 6 % oli Kiinasta.  
 
Suomen vienti tärkeimpiin maihin, %-osuus koko viennin arvosta 

Lähde: Suomen tulli ja BOFIT. 
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Venäjä 

Rupla vahvistunut ja pörssi laskenut vakaasta öljyn 
hinnasta huolimatta. Ruplan kurssin ja Venäjän pörssin 
kehitys ovat tyypillisesti seuranneet öljyn hintaa varsin tii-
viisti. Öljyn hinta määrittää pitkälti Venäjän viennin arvon ja 
öljy- sekä kaasualan yritysten paino Moskovan pörssi-indek-
sissä on yli puolet. Tänä vuonna rupla on kuitenkin vahvistu-
nut ja pörssi laskenut, vaikka Urals-öljyn tynnyrihinta on py-
synyt kohtalaisen vakaana keskimäärin 53 dollarissa. 

Rupla on vahvistunut vuoden alusta lähes 5 % sekä dolla-
rin että euron suhteen. Vahvistuminen on yllättänyt monet 
analyytikot, koska finanssiministeriön aloittamien valuutta-
ostojen odotettiin pikemmin hieman heikentävän ruplaa. Os-
tojen määrät ovat kuitenkin olleet varsin vaatimattomia. Hel-
mikuussa niitä oli noin 2 mrd. dollarin arvosta ja maaliskuun 
ostoiksi ministeriö on ilmoittanut noin 1,2 mrd. dollaria.  

Monet markkina-analyytikot näkevät ruplan vahvistumi-
sen johtuvan lyhytaikaisista ns. carry trade -sijoituksista eli 
Venäjän korkeamman korkotason hyödyntämisestä. Venäjän 
keskuspankin tutkimusosaston mukaan ruplan houkuttele-
vuutta carry trade -valuuttana kuitenkin vähentää sen voima-
kas vaihtelu. Se arvioikin vahvistumisen johtuvan kauppata-
seen ylijäämän kausivaihtelusta, joulukuisen Rosneft-kaupan 
pääomavirroista sekä kansainvälisten sijoittajien yleisestä 
kiinnostuksesta nouseviin markkinoihin.   

Reaalisesti rupla on vahvistunut vielä hieman voimak-
kaammin kauppakumppanimaita nopeamman inflaation 
vuoksi. Viime vuoden alkupuolen pohjalukemiin verrattaessa 
rupla on vahvistunut huomattavasti, sillä helmikuussa ruplan 
kauppapainotettu nimelliskurssi oli 36 % ja reaalikurssi 38 % 
vahvempi kuin vuotta aiemmin. 

Moskovan pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi taas on 
laskenut tänä vuonna lähes 8 %. Laskun taustalla on arvioitu 
olevan mm. osakkeiden hintojen nopea nousu viime vuonna 
(lähes 30 %) ja joidenkin sijoittajien pettymys liian optimis-
tisiin odotuksiinsa Yhdysvaltojen Venäjälle asettamien pa-
kotteiden ennenaikaisesta poistamisesta.  

 
RTS-indeksin, ruplan kurssin ja öljyn hinnan kehitys 2015–17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Macrobond 

Venäjällä suurten ja keskisuurten yritysten inves-
toinnit edelleen alamaissa. Kausitasoitettujen kokonai-
sinvestointien elpyminen jatkui Rosstatin mukaan vuoden 
2016 viimeisellä neljänneksellä. Investointeja tehtiin viimei-
sellä neljänneksellä koko vuoden tapaan vain noin prosentti 
vähemmän kuin edellisvuonna. Luisu on siten ollut selvästi 
pienempi kuin Rosstatin aiemmat tiedot vuoden 2016 alku-
jaksoilta enteilivät. Vuodesta 2014 investoinnit ovat kuiten-
kin vähentyneet 11 %, sillä Rosstatin tilastotarkistus syvensi 
investointien pudotusta vuonna 2015. 

Pienten yritysten ja harmaan talouden investoinnit, jotka 
muodostavat neljäsosan kaikista investoinneista, pysyivät 
Rosstatin tietojen mukaan viime vuonna suunnilleen saman-
suuruisina kuin edellisenä vuonna. Nykyisen laman aikana 
nämä investoinnit ovat vähentyneet ainoastaan vuonna 2015, 
jolloin ne laskivat useita prosentteja. Muut investoinnit, jotka 
ovat valtaosin suurten ja keskisuurten yritysten investointeja, 
supistuivat viime vuonna noin prosentin. Näiden investoin-
tien luisu oli kuitenkin kolmena edellisenä vuonna niin jyrkkä 
(pelkästään vuonna 2015 -10 %), että niiden taso oli viime 
vuonna useita prosentteja taantumavuoden 2009 alapuo-
lella. 

Muissa kuin pienten yritysten ja harmaan talouden inves-
toinneissa öljyn ja kaasun tuotantoinvestoinnit lisääntyivät 
viime vuonna voimakkaasti, ja tämä oli kolmas peräkkäinen 
kasvuvuosi. Viime vuoden kasvu tuli kuitenkin LNG-kaasuun 
tehtyjen investointien buumista. Öljynjalostusinvestointien 
alamäki jatkui hyvin jyrkkänä jo toisen peräkkäisen vuoden, 
ja myös muun jalostusteollisuuden investoinnit vähenivät 
edelleen varsin voimakkaasti. Luisuaan jatkoivat myös säh-
kösektorin ja energian putkikuljetusalan investoinnit. 

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit koneisiin ja 
laitteisiin pysyivät viime vuonna suunnilleen ennallaan su-
pistuttuaan kahtena edellisenä vuonna. Rakennustoiminta 
väheni kolmannen peräkkäisen vuoden, nyt yli 4 %. Etenkin 
liike- ja teollisuusrakennuksia valmistui vuoden 2015 tapaan 
paljon aiempaa vähemmän. Myös asuntoja valmistui vähem-
män kuin edeltävänä vuonna. Näin kävi ensimmäistä kertaa 
sitten vuoden 2010. 
 
Investointien reaalinen kehitys Venäjällä 2010–2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Rosstat 
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Kiina 

Kiina ei vieläkään luopunut tiukasta BKT:n kasvuta-
voitteesta. Pääministeri Li Keqiangin puhe vuotuisen kan-
sankongressin avajaisissa sunnuntaina (5.3.) esitteli joukon 
numeerisia tavoitteita, joiden avulla kuluvan vuoden talous-
kehitystä pyritään ohjaamaan. Kuluvan vuoden BKT:n kasvu-
tavoitteeksi asetettiin "noin 6,5 %". Pääministeri vielä lisäsi, 
että mahdollisuuksien mukaan tavoite pyritään ylittämään. 
Viime vuonna BKT:n kasvutavoite oli 6,5–7% ja ilmoitettu to-
teutunut kasvu 6,7 %. Nykyisellään tiukkaan numeeriseen kas-
vutavoitteeseen kahliutuminen rajoittaa talouspolitiikan järke-
vää mitoittamista ja tärkeisiin ongelmiin puuttumista.  

Talouden rakennemuutoksesta ja vaativista reformeista 
huolimatta ripeää kasvua pyritään pitämään yllä kotimaisen 
kulutuksen ja investointien avulla. Pääministerin puhe pai-
notti rahoitusmarkkinariskien pitämistä kurissa. Erityisesti 
valtionyritysten nopeaa velkaantumista halutaan rajoittaa 
mm. sulkemalla kannattamattomia zombie-yrityksiä. Kulu-
vana vuonna energiatehokkuutta ja ympäristön suojelua py-
ritään parantamaan, innovaatioita lisäämään ja tuotantoka-
pasiteettia vähentämään erityisesti hiili- ja terästeollisuu-
dessa. Teemat ovat tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta monilta 
osin konkreettiset reformit mm. yrityssektorilla ovat jääneet 
tavoitteista. Kuluvana vuonna halutaan kaupunkialueille 
luoda 11 milj. uutta työpaikkaa ja tulojen kasvun pysyvän 
suunnilleen talouskasvun vauhdissa. Viime vuonna uusia 
työpaikkoja syntyi 13 miljoonaa.  

Rahapolitiikkaa rajoittavat nopea velkaantuminen ja mm. 
Yhdysvaltojen odotettu rahapolitiikan kiristäminen. Rahapo-
litiikan tavoitteita kiristettiin hieman viime vuodesta niin, 
että rahamäärän ja kokonaislainakannan (TSF) kasvutavoit-
teita laskettiin prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Kasvu on 
kuitenkin huomattavasti nimellistä talouskasvua nopeam-
paa, mikä viittaa velkaantumisen kasvun jatkumiseen. 3 pro-
senttiin asetetun inflaatiotavoitteen ei uskota rajoittavan po-
litiikkaa. Pääministerin mukaan toimia valuuttakurssin va-
pauttamiseksi tullaan jatkamaan. Aiemmista vuosista poiketen 
tämän vuoden puheessa ei painotettu valuutan vakautta si-
nänsä, vaan juanin kansainvälisen roolin vakautta.  

Pääministeri Lin puheessa korostettiin talouskehityksen 
vakautta ja presidentti Xin roolia puolueen "ytimenä". Tämä 
alustaa loka-marraskuussa pidettävää puoluekonferenssia, 
jonka henkilövalinnat seuraavalle viisivuotiskaudelle tulevat 
määrittämään Kiinan talouspoliittista linjaa. Kansankong-
ressin ja yhtä aikaa kokoontuvan neuvoa-antavan kansan-
konferenssin kokoukset jatkuvat ensi viikkoon.   

 
Kiinan teollisuus 2025 -ohjelman pelätään vääristä-
vän markkinoita. Eurooppalainen kauppakamari julkisti 
kuluvalla viikolla raportin näkemyksistään Kiinan teollisuus 
2025 -ohjelmasta, jonka Kiina julkisti toukokuussa 2015. Oh-
jelma nojaa pitkälti tyypilliseen kiinalaiseen teollisuuspoli-
tiikkaan. Viranomaiset valitsivat kymmenen tulevaisuuden 

toimialaa, joiden kehittämistä valtio tukee. Valittuja aloja 
ovat korkean teknologian lentoteollisuus, laivanrakennus, 
raidekalusto, IT, sähkölaitteet, sähkö- ja hybridiautot, maa-
talouskoneet, robotiikka, uudet materiaalit sekä biolääkkeet 
ja terveydenhuollon laitteet. Kauppakamarin mukaan valtio 
ja aluehallinnot ovat jo ilmoittaneet yhteensä satojen miljar-
dien eurojen tuista näille toimialoille 

Kauppakamari arvioi, että teollisuuden ohjaaminen vah-
valla teollisuuspolitiikalla on ristiriidassa Kiinan tavoitteen 
kanssa jatkaa markkinareformeja ja antaa markkinoille lisää 
tilaa talouden ohjaamisessa. Kauppakamarin mukaan voima-
kas teollisuuspolitiikka tulee todennäköisesti johtamaan sa-
moihin ongelmiin kuin monesti aiemmin. Kiinalaisyritykset 
investoivat liikaa näille aloille ja syntyvä ylikapasiteetti ai-
heuttaa hintapaineita ja kannattavuusongelmia sekä kiinalai-
sille toimijoille että myös ulkomaisille yhtiöille. Resursseja 
menee hukkaan. Lisäksi ylikapasiteetti saattaa johtaa myös 
protektionistisiin toimiin muissa maissa. Ohjelmassa on ase-
tettu korkeita tavoitteita teollisuustuotannon kotimaisuusas-
teelle, ja kauppakamari pelkää, että ulkomaisten yritysten 
asema heikkenee entisestään. 

Kauppakamari toivoo, että voimakkaan teollisuuspolitii-
kan sijaan Kiina vauhdittaisi markkinareformejaan. Markki-
nat valitsevat paljon virkamiehiä paremmin, mihin resursseja 
kannattaa sijoittaa.  

 
Mobiilimaksaminen lisääntyy vauhdilla Kiinassa, 
keskuspankki kehittää omaa virtuaalirahaa. Kiina on 
muutamassa vuodessa noussut mobiilimaksamisessa maail-
man kärkimaiden joukkoon. Kiinalaisen konsulttiyhtiö iRe-
searchin arvioiden mukaan mobiilimaksamista käytti viime 
vuonna jo noin 450 miljoonaa kiinalaista. Alan suurimpien 
palvelutarjoajien sovellusten (Alibaban Alipay ja Tencentin 
WeChat Pay) avulla voi suurissa kaupungeissa maksaa jo niin 
laajalti, että päivän voi pärjätä pelkän puhelimen avulla. Mo-
biilimaksaminen on suosituinta ravintoloissa, takseissa, kau-
poissa, kahviloissa ja parkkimaksuissa. Viime vuosina myös 
sijoituspalveluiden siirtyminen mobiilialustoille on vauhdit-
tanut mobiilimaksamisen kasvua. Vaikuttaakin siltä, että kii-
nalaiset siirtyvät käteisestä suoraan mobiilimaksamiseen ohit-
taen esimerkiksi luottokorttimaksamisen lähes kokonaan. 

Kiinassa myös erilaisten virtuaalirahojen kuten bitcoinin 
käyttö on suosittua. Myös Kiinan keskuspankki on jo muuta-
man vuoden ajan kehittänyt omaa virtuaalirahaa. Tällä het-
kellä raha ja siihen liittyvät maksujärjestelmät ovat jo koe-
käytössä valituissa pankeissa Shenzhenissä ja Guiyangissa. 
Kiinan keskuspankki tullee olemaan ensimmäinen keskus-
pankki maailmassa, joka laskee liikkeelle oman virtuaalira-
han. Kiinan virtuaalirahan tavoitteena on lisätä pankkien vä-
lisen maksuliikenteen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä 
helpottaisi pankkien valvontaa ja jonka avulla voitaisiin eh-
käistä talousrikollisuutta. Nykyisten virtuaalirahojen käyttöä 
on vauhdittanut Kiinassa mm. se, että niiden avulla on voitu 
kiertää pääomaliikkeille asetettuja rajoituksia. Viranomaiset 
ovat kuluvana vuonna lisänneet tuntuvasti virtuaalirahan 
kauppapaikkojen valvontaa ja tiukentaneet niiden sääntöjä. 

http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2532
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Venäjä 

Venäjällä kuva kotitalouksien tulojen ja kulutuksen 
luisusta on monisyinen. Vuonna 2016 yksityinen kulutus 
väheni 5 % ja kotitalouksien reaalitulot supistuivat 6 %, 
vaikka keskimääräinen reaalipalkka nousi hieman. Näihin 
eroihin liittyy useampi seikka. Rosstatin tiedot kotitalouksien 
saamien palkkojen yhteissummasta antavat huomattavasti 
heikomman kuvan kehityksestä kuin keskipalkkatiedot. Palk-
kasumma ei tämänhetkisten tietojen mukaan kasvanut viime 
vuonna lainkaan nimellisruplissa, joten reaalisesti se väheni 
yli 7 %. Palkkasumma on 65 % kotitalouksien kaikista tuloista 
ja sisältää Rosstatin arvion harmaista palkoista. Kun työlli-
syys pysyi ennallaan ja maksettua palkkasummaa supistava 
palkkarästien kasvu oli vain lievää, palkkasumman heikko 
kehitys voi heijastaa harmaiden palkkojen vähenemistä 
mutta myös osa-aikatyön lisääntymistä. 

Myös kotitalouksille maksetut sosiaalituet (lähes viides-
osa kotitalouksien tuloista) lisääntyivät viime vuonna hieman 
inflaatiota hitaammin lähinnä eläkkeiden pienten korotusten 
vuoksi. Kotitalouksien rahoituskäyttäytyminen ei myöskään 
tukenut kulutusta kovin paljoa, sillä niiden luotonotto oli 
melko vaisua eikä säästäminen vähentynyt mainittavasti. 

Kotitalouksien kulutusmenoja puolestaan pienensi vero-
jen ja vastaavien maksujen kasvu. Menot tavaroihin ja palve-
luihin lisääntyivät viime vuonna nimellisruplissa ainoastaan 
3 %. Menot palveluihin kasvoivat hieman tavaramenoja no-
peammin, joten reaalisesti ne supistuivat hieman. Tavaroi-
den ostomenot kasvoivat vain pari prosenttia ja vähenivät si-
ten reaalisesti noin 5 % eli saman verran kuin vähittäis-
kauppa. Koko yksityistä kulutusta veti alas myös venäläisten 
ulkomaisten matkailumenojen jyrkkä pudotus. 
 
Kotitalouksien tulojen ja menojen reaalinen kehitys 2008–2016 

Lähde: Rosstat 
 
Kotitalouksien kulutus- ja tulotiedot voivat vielä muuttua pa-
rempaan päin. Venäjän keskuspankin laskelmien mukaan vä-
hittäiskaupan määrä saattoi supistua vuonna 2016 vain pari 

prosenttia. Keskuspankin mukaan arviota tukevat eräät kulu-
tus- ja vähittäiskauppatiedot ja -kyselyt. Lopullisia päätelmiä 
vaikeuttavat hintojen nousun arviointi ja kuluttajien ostosko-
rien rakenteen muutokset.  
 
Venäjän autokanta kasvoi kymmenessä vuodessa 26 
miljoonasta 45 miljoonaan henkilöautoon. Vuonna 
2005 autokanta oli alle 180 autoa tuhatta asukasta kohden, 
mutta kasvu on ollut nopeaa. Globaalin finanssikriisin jäl-
keisten tukien voimin uusia autoja myytiin 2010—2014 vuo-
sittain noin 2,6 miljoonaa. Vuonna 2015 taloustaantuman 
myötä automyynti romahti 1,6 miljoonaan ja vuonna 2016 
myytiin vain 1,4 miljoonaa uutta henkilöautoa. Autokannan 
kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan, sillä asukasta kohden 
tarkasteltuna Venäjän autokanta on edelleen pienehkö. EU-
maissa keskimäärin on noin 500 autoa tuhatta asukasta koh-
den, kun vastaava luku Venäjällä on nyt noin 315. 

Yhä suurempi osa myydyistä autoista on valmistettu Ve-
näjällä, ja tuontiautojen markkinaosuus on supistunut noin 
neljännekseen. Kasvava markkina ja tiukentuneet kotimai-
suusvaatimukset ovat saaneet monet ulkomaalaiset autojätit 
rakentamaan omia kokoonpanolinjoja tai hankkimaan omis-
tuksia venäläisistä autotuottajista. Tunnetuin esimerkki on 
Renault-Nissanin vuodesta 2014 enemmistöomistama Avto-
vaz, jonka Lada on yhä maan myydyin automerkki. Viimeisin 
tulokas on Daimler, joka ilmoitti helmikuussa perustavansa 
Mercedes-Benz henkilöautojen kokoonpanotehtaan Mosko-
van alueelle. Daimlerin uusi tehdas mukaan lukien Venäjällä 
on 17 ulkomaisten autonvalmistajien kokoonpanotehdasta. 
Yli puolet kaikista myydyistä autoista on Venäjällä kokoon-
pantuja ulkomaisia merkkejä.  

Uudet kokoonpanotehtaat ovat tehostaneet tuotantoa 
merkittävästi, ja autoteollisuus työllistää enää alle 190 000 
henkeä. Kaikkiaan kuljetusvälineiden ja niiden osien tuo-
tanto työllistää lähemmäs miljoona venäläistä eli hieman alle 
15 % teollisuuden työllisistä. Autoteollisuus on kuitenkin 
noussut viime vuosien teollisuuden tukiohjelmissa keskeis-
ten prioriteettialojen joukkoon. Vuonna 2017 autoteollisuu-
den erilaisiin tukiohjelmiin on federaatiobudjetissa varattu 
62 mrd. ruplaa (1 mrd. euroa). Hallituksen tavoitteena on 
sekä tukea kotimaista tuotantoa että kasvattaa henkilöauto-
jen vientiä. Toistaiseksi kokoonpanotehtaiden kiinnostus 
vientiin on ollut vähäistä, sillä tuotanto on suunnattu nimen-
omaan Venäjän markkinoille. Ruplan heikkeneminen ei ole 
tuntuvasti parantanut venäläisten autojen kilpailukykyä kan-
sainvälisillä markkinoilla, koska valtaosa komponenteista 
tuodaan ulkomailta. Vuonna 2016 Venäjältä vietiin 68 000 
henkilöautoa, noin 50 % vähemmän kuin vuonna 2014. 

Vuoden 2017 alusta alkaen Venäjällä myydyissä ja maa-
hantuoduissa autoissa on oltava asennettuna venäläinen 
ERA-GLONASS -hälytysjärjestelmä. Lisävaatimus tekee eri-
tyisesti käytettyjen autojen maahantuonnista aikaisempaa 
kalliimpaa, mutta kotoperäiset määräykset tuskin avittavat 
vientiponnisteluja.  
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Kiina 

Kiinan finanssipolitiikan linjassa ei suuria muutok-
sia 2017. Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden 
alijäämä tulee olemaan noin 2 600 mrd. juania eli vähän yli 
3 % BKT:stä vuonna 2017. Viime vuodelle budjetoitu vaje oli 
samaa luokkaa, mutta toteutuneet menot olivat ennakoitua 
suuremmat ja vaje kasvoi tavoitetta hieman suuremmaksi lä-
hes 4 prosenttiin BKT:stä. Kuluvan vuoden budjettikerto-
muksessa presidentti Xi Jinpingin asema ja erilaiset poliitti-
set linjaukset ja ohjelmat ovat esillä poikkeuksellisen paljon.  

Budjettikertomus jättää tälläkin kertaa auki sen, miten 
paljon ja mihin julkisia varoja käytetään tänä vuonna. Me-
noeristä tiedetään lähinnä vain, että sotilasmenot jatkavat 
reipasta (7 %) kasvuaan ja ovat 1 040 mrd. juania (arviolta 
1,3 % BKT:stä) kuluvana vuonna. Kertomuksessa on kuiten-
kin mainittu joitakin konkreettisia toimia kuluvalle vuodelle. 
Yritysten osalta useita viranomaismaksuja joko poistetaan tai 
leikataan. Pienten yritysten verotusta kevennetään ja pk-yri-
tysten tutkimus ja kehitysmenoista aiempaa suurempi osa on 
jatkossa verovähennyskelpoisia. 

Kiinan julkinen talous on kaikkea muuta kuin selkeä ko-
konaisuus. Virallisten julkisten menojen ja tulojen lisäksi 
etenkin aluehallinoilla on runsaasti budjetin ulkopuolista toi-
mintaa. Kun tämä huomioidaan, IMF:n mukaan Kiinan jul-
kisen talouden menot olevat selvästi virallisia lukuja suurem-
mat. IMF arvioi julkisen talouden laajennetun alijäämän ol-
leen noin 10 % BKT:stä vuodesta 2013. 
 
Kiinan julkisen sektorin tulot, menot ja alijäämä, % BKT:stä 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Tulot 23 22 23 21 21* 
Menot 25 24 26 25 24* 
Alijäämä 2 2 3 4 3* 
Laajennettu alijäämä 10** 10** 10** 10** 10** 
*) Nimellisen BKT:n oletettu kasvavan 9 % vuonna 2017 
**) IMF:n arvio      

Lähteet: IMF ja Kiinan budjettikertomus 2016–2017 
 
Kiinan taloustilanteessa ei suurta muutosta alku-
vuonna. Tällä viikolla julkistetut tammi-helmikuun perusti-
lastot eivät tarjonneet suuria yllätyksiä. Teollisuustuotanto 
kasvoi reaalisesti tammi-helmikuussa vuodentakaisesta run-
saat 6 %. Tämä on aavistuksen nopeammin kuin viime vuo-
den loppukuukausina ja noin prosenttiyksikön nopeammin 
kuin tammi-helmikuussa 2016. Vähittäiskauppa kasvoi run-
saat 8 %, mikä puolestaan on prosenttiyksikön hitaampaa 
kuin viime vuoden loppupuolella ja puolitoista prosenttiyk-
sikköä hitaampaa kuin viime vuoden tammi-helmikuussa.  

Kaupunkialueiden kiinteiden investointien (FAI) kehitys 
on tärkeä indikaattori, koska investoinnit kattavat edelleen 
yli 40 % BKT:stä. Tammi-helmikuussa investoinnit olivat ar-
voltaan vajaat 9 % suuremmat kuin vuosi sitten, mutta mal-
tillinenkin arvio investointien hintakehityksestä pudottaa in-
vestointien reaalikasvun 7 prosentin paikkeille. Vaikka inves-

tointien kasvu tammi-helmikuussa oli nopeampaa kuin jou-
lukuussa, niin investointien kasvun hidastuva trendi tuskin 
on taittunut. Vuoden 2016 alussa investoinnit kasvoivat jul-
kisten investointien vetämänä lähes kaksinkertaisella nopeu-
della tämän vuoden alkuun verrattuna. Myös tämän vuoden 
tammi-helmikuussa julkiset investoinnit kasvoivat huomat-
tavasti yksityisiä investointeja nopeammin. Yksityiset inves-
toinnit kattavat kuitenkin noin 60 % kaikista investoinneista.  

Kiinan talouskasvu näyttää jatkuvan vahvana, mutta 
vauhti on pikemminkin hidastumassa kuin kiihtymässä. Ti-
lanteen arviointia vaikeuttavat tilasto-ongelmat. Virallisten 
tilastojen mukaan BKT:n kasvu on ollut epäuskottavan ta-
saista ja se näyttää heijastavan enemmän virallista kasvuta-
voitetta kuin todellista kehitystä. Monet indikaattorit viittaa-
vat todellisen kasvun olleen ajoittain huomattavasti raportoi-
tua hitaampaa etenkin vuoden 2014 jälkeen. On myös syytä 
epäillä, että Liaoningin maakunnassa äskettäin paljastettu 
massiivinen tilastojen vääristely ei ole yksittäistapaus.  

 
Kiinan teollisuustuotanto, vähittäiskauppa ja investoinnit*  

* Tammi-helmikuun 2017 investointikehitys pohjautuu hinta-arvioon. 
Lähde: Macrobond, BOFIT 

 
Kiinan ulkomaankauppa piristyi alkuvuonna. Tuon-
nin arvo kasvoi dollareissa mitattuna tammi-helmikuussa 
26 % vuotta aiemmasta. Viennin arvo pysyi alkuvuoden 2016 
tasolla. Tuonnin kasvu selittyy alhaisella vertailukohdalla 
viime vuonna, jolloin myös energian ja raaka-aineiden hinnat 
olivat poikkeuksellisen matalalla. Tammikuussa tuontihinnat 
olivat 13 % korkeammalla kuin vuosi sitten. Toisaalta juan on 
heikentynyt dollaria vastaan viime vuodesta, jolloin juaneissa 
mitattuna ulkomaankaupan kasvu oli ripeämpää. Kauppatase 
painui poikkeuksellisesti negatiiviseksi helmikuussa, mihin 
vaikuttaa kiinalaisen uudenvuoden sijoittuminen, joka vai-
keuttaa alkuvuoden tilastojen vertailtavuutta. Tammi-helmi-
kuun yhteenlaskettu tavarakaupan ylijäämä oli 42 mrd. USD, 
mikä on alle puolet viime vuoden vastaavan ajan ylijäämästä.  

Tuonnin arvo kasvoi nopeasti kaikista tärkeimmistä kaup-
pakumppanimaista. Raaka-aineiden hinnan vetämänä tuon-
nin kasvu Australiasta oli erityisen nopeaa. Vuotta aiempaan 
verrattuna vienti Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Etelä-Koreaan 
kasvoi, kun taas vienti EU-maihin ja Australiaan laski hieman. 
Tavarakaupan alijäämä Japanin ja Australian kanssa kasvoi ja 
tavarakaupan ylijäämä Yhdysvaltojen ja EU:n kanssa supistui. 
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Venäjä 

Venäjän taloustilanne on edelleen heikko. Kausitasoi-
tettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto nytkähteli alku-
vuonna edelleen ylös ja alas. Vireän tammikuun jälkeen tuo-
tanto supistui helmikuussa huomattavasti. Tuotannon määrä 
oli tammi-helmikuussa hieman pienempi kuin vuotta aiem-
min, mutta helmikuun vuosipudotus oli yli 2,5 %. Helmikuun 
heikkous verrattuna helmikuuhun 2016 johtuu osin työpäi-
vien lukumäärien erosta. Etenkin jalostusteollisuuden tuo-
tanto putosi helmikuussa, jolloin tuotantoa oli peräti 5 % vuo-
dentakaista vähemmän. Tammi-helmikuussa tuotannon 
määrä oli lähes 2 % pienempi kuin vuotta aiemmin ja pari 
prosenttia pienempi kuin kolme vuotta aiemmin. Kaivannais-
teollisuuden tuotanto kasvoi tammi-helmikuussa 1,7 % vuo-
dentakaisesta, sillä raakaöljyn tuotanto lisääntyi 2 % ja maa-
kaasun tuotanto lähes 10 %. Teollisuuden tämän vuoden tuo-
tantolukemat voivat talousministeri Maksim Oreshkinin mu-
kaan muuttua. Oreshkin arvioi, että siirtyminen uuteen tilas-
tointiluokitteluun ei ole sujunut onnistuneesti.  

Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynti lisääntyi hiukan 
tammi-helmikuussa kahden vuoden luisun jälkeen, mutta se 
jäi vielä pari prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. 
Elintarvikemyynnin vuosimuutos oli edelleen -4 %, kun taas 
muiden tavaroiden osalta vuosipudotusta oli enää prosentti. 
Vähittäiskauppa kehittyi vaisusti kotitalouksien reaalituloi-
hin nähden. Reaalitulot olivat tammi-helmikuussa prosentin 
suuremmat kuin vuotta aiemmin, vaikka notkahtivatkin hel-
mikuussa pahoin. Reaalituloja tuki reaalipalkkojen nousun 
ohella kaksi tuntuvaa eläkkeiden lisäerää. Tammikuussa kai-
kille eläkeläisille maksettiin syksyn duuman vaalien alla lu-
vattu suuri kertasumma, ja helmikuun alussa eläkkeisiin teh-
tiin vuotuiset inflaatiokorotukset, joita tosin työssä käyvät 
eläkeläiset eivät viime vuonna muutetun säännön mukaan 
enää saa. Suuri osa kotitalouksien tulojen lisäyksestä jäi 
tammi-helmikuussa pankkitileille. 
 
Vähittäiskaupan ja teollisuuden reaalinen kehitys 2014–2017 

Lähde: Rosstat 

 
Venäjän keskuspankki avasi edustuston Pekingiin. 
Viime viikolla avattu edustusto on Venäjän keskuspankin en-
simmäinen ulkomailla. Pekingissä on myös 12 muun ulko-
maisen keskuspankin edustustot. Kiinan keskuspankki taas 
avasi Moskovaan tällä viikolla ensimmäisen juan-maksujen 
selvityspankin. Koko maailmassa niitä on parikymmentä.   

Venäjä ja Kiina ovat viime vuosina pyrkineet tiivistämään 
yhteistyötään rahoitussektorilla. Venäjää on kiinnostanut kii-
nalainen rahoitus etenkin kun länsimaiden pakotteet ovat 
vaikeuttaneet ulkomaisen rahoituksen saatavuutta. Kiina 
taas haluaa lisätä juanin kansainvälistä käyttöä.    

Juanin käyttö keskinäisissä taloussuhteissa on lisääntynyt 
viime vuosina, mutta toistaiseksi se on vielä suhteellisen vä-
häistä. Viime vuoden tammi-syyskuussa Venäjän yksityisellä 
sektorilla (pl. pankit) otettiin velkaa Kiinasta 2,2 mrd. dolla-
rin arvosta, mikä vastasi 5 % yksityisen sektorin koko ulko-
maisesta velanotosta. Juan-määräisiä luottoja otettiin noin 
0,2 mrd. dollarin arvosta. Maiden välisestä kaupasta jua-
neissa käytiin viime vuonna noin 10 % (ruplissa 4 %). Venä-
jän valtiolla juan-määräistä velkaa ei ole, mutta sen liikkeel-
lelaskua on suunniteltu. Myöskään Venäjän valuuttavarantoa 
ei ole sijoitettu juan-määräisiin varoihin.   

 
Venäjän yksityisen sektorin (pl. pankit) Kiinasta saamien luotto-
jen virta 1Q2011–3Q2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Venäjän keskuspankki  
 
Europan komissio odottaa lausuntoja EU:n ja Gazp-
romin kaasukiistassa. Komission syksyllä 2012 aloitta-
man tutkinnan mukaan Gazprom rikkoo EU:n kilpailusään-
töjä monissa Keski- ja Itä-Euroopan jäsenmaissa. Komission 
tiedonanto asiassa toimitettiin Gazpromille huhtikuussa 
2015. Gazprom on hiljattain toimittanut komissiolle oman 
vastineensa, jossa selvitetään, kuinka kilpailusääntöjä rikko-
vat käytännöt tullaan muuttamaan. Vastineessaan Gazprom 
mm. lupaa poistaa sopimuksistaan rajoitukset kaasun jäl-
leenmyynnistä sekä lisätä hinnoittelun joustavuutta. Komis-
sio julkaisi Gazpromin vastineen viime viikolla, ja asianosai-
silla on huhtikuun loppuun aikaa toimittaa lausuntonsa asi-
asta. Kilpailukomissaari Vestagerin mukaan Gazpromin vas-
taus luo edellytykset kaasun vapaalle kaupalle EU-maissa. 
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Kiina 

Kiinan suurimman provinssin Guangdongin talous 
on Espanjan kokoluokkaa. Pitkään jatkunut nopea ta-
louskasvu on nostanut monet Kiinan provinssit suurten mai-
den kokoisiksi. Kiinan tilastoviraston mukaan Guangdongin 
nimellinen BKT kasvoi viime vuonna 1 200 mrd. dollariin eli 
lähes samaan mittaan kuin Espanjan talous. Venäjäkään ei 
ole paljoa Guangdongia suurempi markkina. Kiinan toiseksi 
suurin provinssi Jiangsu on Meksikoa suurempi ja 3. suurin 
Shandongin provinssi on lähes yhtä suuri kuin Meksiko. Kau-
pungeista sekä Peking että Shanghai ovat taloudeltaan suu-
rempia kuin Hongkong ja Singapore. Kaikki Kiinan taloudel-
taan suurimmat provinssit sijaitsevat itärannikolla. 

Kiinan aluetilastoihin liittyy kuitenkin huomattavaa epä-
varmuutta. Tämä juontaa pitkälti juurensa provinsseille ase-
tettuihin kasvutavoitteisiin, joihin yltäminen on aluejohta-
jien uranäkymien kannalta tärkeää. Aluehallinnoilla on vah-
vat yhteydet sekä alueen yrityksiin että rahoituslaitoksiin, 
mikä helpottaa talouskasvun tukemista. Joskus sekään ei 
riitä, vaan alueet kaunistelevat tilastojaan. Tämän vuoksi 
kansallinen tilastovirasto on tehnyt jo pitkään omia itsenäisiä 
mittauksia korjatakseen hieman alueiden ilmoittamia lukuja. 
Provinssien yhteenlaskettu BKT oli viime vuonnakin hieman 
suurempi kuin kansallinen BKT. 

Viime vuosina kasvutavoitteista on tullut aiempaa vaike-
ampia saavuttaa etenkin perinteiseen raskaaseen teollisuu-
teen nojaavilla alueilla. Tammikuussa viranomaiset paljasti-
vat ennennäkemättömän laajan tilastovääristelyn Liaoningin 
provinssista. Kiinan tilastoviraston tuoreiden tilastojen pe-
rusteella Liaoniningin BKT:n kokoa on pienennetty noin vii-
denneksen. On vaikea uskoa, että Liaoning on ainut mitta-
vaan tilastovääristelyyn sortunut provinssi. Financial Times 
raportoi viime viikolla, että neljän muun perinteisen raskaan 
teollisuuden provinssin (Hebei, Shaanxi, Shanxi ja Sisä-Mon-
golia) ilmoittamat BKT:n kasvuluvut ovat olleet perin vahvoja 
vuosina 2012–2016, vaikka samaan aikaan niiden tärkeim-
pien tuotteiden tuotanto on supistunut ja hinnat laskeneet. 
 
Kiinan provinssien koko verrattuna valittuihin maihin 

 
BKT (2016), 
mrd. USD 

Väestö (2015), 
miljoonaa 

Venäjä 1 280 147 
Espanja 1 210   46 
Guangdong 1 200 108 
Jiangsu 1 150   80 
Meksiko 1 050 121 
Shandong 1 010   98 
Alankomaat    780   17 
Zhejiang    700   55 

Lähteet: CEIC, Macrobond ja IMF 
 
Kiinan keskuspankki nosti jälleen hieman rahoitus-
operaatioidensa korkoja. Vastauksena Yhdysvaltojen 
keskuspankin 0,25 prosenttiyksikön koronnostoon torstaina 

(16.3.), Kiinan keskuspankki nosti avomarkkinaoperaati-
oidensa sekä lainaohjelmiensa korkoja samana päivänä. Ko-
rotukset olivat pieniä ja esimerkiksi 7 päivän käänteisrepojen 
korko nousi 2,35 prosentista 2,45 prosenttiin. Lisäksi laina-
ohjelmien (SLF ja MLF) korkoja nostettiin pääosin 0,1 pro-
senttiyksikköä. Koronnostot kertovat rahapolitiikan hienoi-
sesta kiristymisestä ja siitä, että keskuspankki on aiempaa 
valmiimpi reagoimaan rahoitusmarkkinatilanteen muutok-
siin. Edellisen kerran korkoja nostettiin helmikuussa.  

Koronnostojen vaikutus talouskehitykseen ja velkaantu-
misen hillitsemiseen on kuitenkin vähäinen. Rahamarkki-
noilla korot nousivat hieman ja torstaina (23.3.) 7 päivän 
SHIBOR-korko oli 2,8 %. 
 
Kiina veti kansainväliset patenttihakemukset kas-
vuun vuonna 2016. Kiinan patenttihakemukset kasvoivat 
viime vuonna 45 % edellisvuodesta 43 200 hakemukseen. 
Maailmanlaajuisesti kansainvälisiä patentteja (PCT) haettiin 
233 000, mikä on 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pa-
tenttihakemusten määrän kasvu selittyi lähes kokonaan Kii-
nan hakemusten kasvulla. Yhdysvallat johtaa PCT-patentti-
hakemusten tilastoja, mutta viime vuonna hakemusten 
määrä laski hieman. Intiasta PCT-hakemuksia tehtiin 1 530 
(+8 % edellisvuodesta), Suomesta 1 520 (-4 %) ja Venäjältä 
850 (-3 %). Venäjän hakemukset ovat laskeneet huomatta-
vasti huippuvuodesta 2013, jolloin niitä tehtiin lähes 1 200. 

Yrityksistä suurimmaksi patentinhakijaksi nousi kiinalai-
nen ZTE (4 120 kpl), ja toisella sijalla oli niin ikään kiinalai-
nen telealan jätti Huawei (3 690 kpl). Kolmanneksi eniten 
PCT-hakemuksia teki yhdysvaltalainen Qualcomm (2 470 kpl).   

Patenttien lukumäärällä mitaten Kiinan innovaatiokehi-
tys näyttää vaikuttavalta. Kiinan hakemien patenttien laatu 
on kuitenkin monissa tapauksissa kehittyneitä maita vaati-
mattomampaa. OECD:n mukaan patenttihakemusten luku-
määrän kasvun taustalla on lähinnä valtion tuet, joilla suosi-
taan suuria valtionyrityksiä ja korkean teknologian yrityksiä. 
Kiinalaispatenttien laatu ja hyödyllisyys on usein suhteellisen 
matala ja varsinaisten uusien keksintöjen osuus patenttiha-
kemuksista on vähäinen. Patenteilla on yhä vain pieni vaiku-
tus tuottavuuteen Kiinassa. 
 
PCT-patenttihakemusten määrän kehitys suurimmissa maissa 

Lähde: WIPO 
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1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17*
Minenergo 11,02 10,83 10,89 11,22 11,11
Rosstat 11,19 10,83 10,83 11,10 11,13
IEA 11,24 11,18 11,27 11,58 11,43
OPEC 11,07 10,98 11,03 11,32 11,16

Venäjä 

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän kas-
vuun. Venäjän BKT supistui ennakkotietojen mukaan viime 
vuonna vielä 0,2 %, mutta BOFITin ennusteessa BKT:n odo-
tetaan kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Kasvua 
tukee erityisesti korkeampi öljyn hinta, joka markkinaodo-
tusten mukaan pysyy lähivuosina lähes 55 dollarissa.  

Kasvua vetää vähitellen elpyvä kotimainen yksityinen ky-
syntä. Kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan verk-
kaisesti korkeampien tulojen ja hitaamman inflaation tuke-
mana. Myös investointien ennakoidaan lisääntyvän hieman, 
koska taloudessa on vain vähän vapaata kapasiteettia. Inves-
tointeja rajoittavat kuitenkin edelleen heikko liiketoimin-
taympäristö ja epävarmat talousnäkymät.  

Julkisen sektorin kasvua tukeva vaikutus hiipuu edelleen. 
Vuosille 2017–2019 hyväksytyn budjettikehyksen mukaan 
valtiontalouden menot supistuvat reaalisesti. Keskuspankki 
on pitänyt rahapolitiikan kohtalaisen kireänä painaakseen 
inflaation tänä vuonna 4 prosentin tavoitteeseensa.   

Vähitellen elpyvä kysyntä ja huomattavasti vahvistunut 
rupla vetävät myös Venäjän tuonnin kasvuun tänä vuonna. 
Tuonnin määrä on viime vuosina supistunut yhteensä yli kol-
manneksella, mutta lähivuosina sen odotetaan kasvavan 
6 prosentin vuosivauhtia. Tuonnin kasvua hillitsevät osin 
useille elintarvikkeille ja julkisille hankinnoille asetetut tuon-
tirajoitukset. Viennin määrä kasvanee lähivuosina hitaasti 
sekä kysyntä- että tarjontarajoitteiden vuoksi.  

Ennusteen keskeinen riski on öljyn hinnan kehitys, jonka 
vaihtelut vaikuttavat nopeasti Venäjän talouskehitykseen. 
Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita julkisten 
menojen kasvattamiseen, mikä voisi hetkellisesti kiihdyttää 
talouskasvua ennustetusta. Toisaalta tuonti voi elpyä syvästä 
kuopastaan odotettua reippaammin hidastaen BKT:n kasvua.  

Venäjän talouden odotetaan jatkavan verkkaista 1,5 pro-
sentin kasvua myös tulevina vuosina. Talous toimii jo lähellä 
kapasiteettinsa rajoja ja nopeamman kestävän kasvun vaati-
mia rakenteellisia uudistuksia ei ole näköpiirissä.            
 
Venäjän BKT:n ja tuonnin määrän kasvu, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Rosstat, BOFIT Venäjä-ennuste.  

Venäjän keskuspankki laski korkoa 0,25 prosent-
tiyksikköä. Tämän viikon alusta avainkorko on 9,75 %. Kes-
kuspankki perusteli koronlaskua inflaation ennakoitua voi-
makkaammalla hidastumisella ja inflaatio-odotusten las-
kulla. Se totesi myös uusien koronlaskujen olevan mahdolli-
sia seuraavan puolen vuoden aikana.    

Keskuspankki arvioi vuosi-inflaation hidastuneen runsaa-
seen 4 prosenttiin. Tärkeä tekijä viimeaikaisen hidastumisen 
taustalla on ruplan vahvistuminen korkeamman öljyn hinnan 
ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen tukemana. Pääjoh-
taja Nabiullina totesi, että keskuspankki ei jaa finanssiminis-
teriön näkemystä ruplan tuntuvasta yliarvostuksesta.       

Finanssiministeri Siluanov arvioi hiljattain ruplan olevan 
10–12 % yliarvostettu. Ruplan kurssi vaikuttaa Venäjän bud-
jettituloihin, sillä pitkälti öljyn dollarihintaan sidotuista öljy-
veroista kertyvät tulot vähenevät ruplissa mitattuna, kun 
rupla vahvistuu.  

 
Venäjän öljyn tuotantorajoitusten jatkosta ei vielä 
päätöstä. Viime vuoden lopulla OPEC ja Venäjä sekä eräät 
muut öljyntuottajamaat sopivat rajoittavansa öljyn tuotanto-
aan tammi-kesäkuussa yhteensä vajaat 1,8 milj. tynnyriä päi-
vässä (mbd). Sopimuksen toteutumista seuraava komitea ar-
vioi viime viikolla maiden tuotannon vähentyneen kokonai-
suudessaan lähes suunnitellusti. Komitea ei vielä antanut 
suositustaan siitä, pitäisikö rajoituksia jatkaa loppuvuodelle.   

Venäjä sitoutui vähentämään tuotantoaan asteittain yh-
teensä 0,3 mbd viime lokakuun tasosta. Venäjän energiami-
nisteri Novakin mukaan tuotantoa on maaliskuun loppuun 
mennessä sovittu vähennettävän 0,2 mbd ja viime viikon lo-
pulla siitä oli toteutettu 0,185 mbd.     

Öljyn tilastointiin liittyvien ongelmien vuoksi (kts. BOFIT 
Policy Brief 3/2017) on vaikea arvioida täsmällisesti, supis-
tuuko Venäjän öljyn tuotanto sovitusti, mutta useimpien tie-
tojen mukaan se oli tammi-helmikuussa 0,12–0,15 mbd pie-
nempi kuin viime lokakuussa. Lokakuun tuotanto tosin oli 
ennätystasolla. Vaikka tammi-helmikuun tuotanto oli sitä 
pienempi, se kasvoi vuotta aiempaan verrattuna. Lisäksi on 
vaikea erottaa varsinaisten leikkausten ja normaalin kausi-
vaihtelun vaikutuksia tuotannon supistumiseen.   

Tuotannon supistuminen sovitusti voi olla tärkeää Venä-
jän ja OPEC-maiden suhteiden kannalta, mutta maailman öl-
jymarkkinoihin sen suora vaikutus on pieni. Helmikuussa 
maailmassa tuotettiin noin 96 mbd öljyä, joten Venäjän lu-
paaman vähennyksen osuus siitä on 0,3 %. Viime viikkoina 
öljyn hinta on laskenut hieman mm. Pohjois-Amerikan tuo-
tannon ja varastojen kasvun vuoksi. 

 
Venäjän öljyntuotanto (sis. kond.) eri lähteiden mukaan, mbd  
 
 
 
 
 
* Minenergo ja Rosstat tammi-helmikuun toteutuma, IEA ja OPEC 1Q arvio 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/venaja-ennuste/
https://www.bofit.fi/fi/julkaisut/policy-brief/
https://www.bofit.fi/fi/julkaisut/policy-brief/
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Kiina 

BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun jatkavan hal-
littua hidastumistaan, mutta velkakehitys ja refor-
mien hitaus varjostavat näkymiä. Kiinan talouskasvu 
on alkuvuonna jatkunut vahvana ja kasvuvauhti näyttää jopa 
kiihtyneen hieman viime kesän jälkeen. Yhtään pitemmällä 
aikavälillä se on kuitenkin hidastumassa. Maan talouskehitys 
on seurannut pitkälle aikaisemmin ennustettua, ja BOFIT en-
nustaa entiseen tapaan BKT:n kasvun hidastuvan tänä 
vuonna 6 prosenttiin, minkä jälkeen se painuu 5 prosentin 
paikkeille vuosina 2018–2019. Kiinan kehityksen myötä hel-
pot keinot nopean kasvun ylläpitämiseksi ovat vähenemässä. 
Kasvua vetävät alas myös väestön ikääntyminen, tuotantora-
kenteen palveluvaltaistuminen ja ympäristöongelmat.  

Kiinan kasvu on ollut vahvasti velkavetoista. Löysän fi-
nanssi- ja rahapolitiikan seurauksena maan velkamäärä suh-
teessa BKT:hen on jo yli 255 %, mikä on paljon verrattuna 
muihin nouseviin talouksiin. Yritysten velkataakka on raskas 
verrattuna useimpiin kehittyneisiinkin maihin. Kasvun hi-
dastuminen ja samanaikainen velan nopea kasvu tietävät vai-
keuksia, ja nämä huolet heijastuvat rahoitusmarkkinoilla 
pääomien ulosvirtauksena ja juanin heikkenemisodotuksina.  

Viranomaiset ovat pyrkineet rauhoittamaan markkinoita 
tiukentamalla sääntelyä ja puuttumalla monin tavoin valuut-
tamarkkinoiden toimintaan. Tilanteen kestävä parantaminen 
edellyttäisi kuitenkin talousuudistusten vauhdittamista, 
mutta tällä hetkellä uudistusrintamalla on hiljaista. Vastuul-
lisen talouspolitiikan näkökulmasta on valitettavaa, että 
Kiina pitäytyy tiukassa 6,5 prosentin BKT:n kasvutavoit-
teessa. Käytäntö pakottaa jatkuvaan velkaelvytykseen, vaikka 
työmarkkinat kestäisivätkin kasvun hidastumisen. Lisäksi se 
kannustaa tilastojen vääristelyyn, mikä näyttäisi monien esi-
merkkien valossa olevan jo todellinen ongelma.  

Ennusteessa oletetaan, että reformipolitiikka saa nykyistä 
enemmän painoa syksyn puoluekonferenssin ja siellä tehtä-
vien tärkeiden henkilövalintojen jälkeen.  

 
Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste  

Lähde: Kiinan tilastovirasto, BOFIT 

OECD toivoo Kiinan keskittyvän talousreformeihin. 
OECD julkaisi viime viikolla uuden katsauksen Kiinan talou-
desta (Economic Survey of China). OECD odottaa talouskas-
vun hidastuvan hienoisesti, mutta pysyvän tavoitteiden mu-
kaisesti yli kuudessa prosentissa 2017–2018 mittavan elvy-
tyksen voimalla. Katsauksen pääpaino on kuitenkin talouden 
kasvavissa ongelmissa ja niiden ratkaisemisessa, jotta talous 
saadaan kestävämmälle pitkän aikavälin kasvun tielle. 

Finanssipolitiikka on vahvasti kasvua tukevaa. Kasvanei-
den budjettimenojen lisäksi elvytystä on kanavoitu antamalla 
politiikkapankeille lisää pääomaa ja paikallishallintojen bud-
jetin ulkopuolisille yrityksille velkaantumislupa. OECD toi-
voisi Kiinan siirtyvän nykyistä varovaisempaan finanssipoli-
tiikkaan, koska tulevaisuudessa julkisiin menoihin kohdistuu 
huomattavia nousupaineita, kun mm. väestö ikääntyy ja sosi-
aalista turvaverkkoa on tarve laajentaa. Parantamalla ja laa-
jentamalla eläketurvan ja terveyspalveluiden kattavuutta 
sekä koulutusmahdollisuuksia kotitalouksien säästämistarve 
vähenisi, mikä vauhdittaisi kulutuskysynnän kasvua ja sa-
malla talouden rakennemuutosta. 

Yritysten liikevaihtoveron poistamisen myötä paikallis-
hallinnon tulot ovat vähentyneet ja ne ovat joutuneet paik-
kaamaan tuloja huomattavilla maanmyynneillä. Aluehallin-
non tulojen lisäämiseksi OECD esittää, että ympäristöveroja 
ja tuloverotuksen progressiota voitaisiin kiristää, muita tu-
loja kuten vuokria voitaisiin alkaa verottaa tai ottaa käyttöön 
kiinteistö- ja perintövero. Veromuutokset kaventaisivat myös 
tuloeroja ja auttaisivat ympäristöongelmiin. 

Rahoitussektorin riskejä ovat lisänneet asuntojen hinto-
jen nopea nousu, velkarahalla tehdyt sijoitukset arvopaperi- 
ja asuntomarkkinoille ja yritysten huomattava velkaantunei-
suus. Lisäksi yhä suurempi osa pankkien tarjoamista omai-
suudenhoitotuotteista sijoittaa toisiin omaisuudenhoitotuot-
teisiin, eikä yrityslainoihin niin kuin aiemmin. Tartuntariskit 
mahdollisissa ongelmatapauksissa ovat kasvaneet. Ongel-
mien ehkäisemiseksi OECD esittää rahoitussektorin säänte-
lyn parantamista, valvonnan lisäämistä ja velalla tehtyjen ar-
vopaperisijoitusten rajoittamista. OECD kannustaa myös li-
säämään kansalaisten koulutusta ja opastusta talousasioissa. 

OECD arvioi kokonaistuottavuuden kasvun hidastuneen 
viime vuosina, mikä on johtunut etenkin finanssikriisin elvy-
tyshuumassa tehdyistä virheinvestoinneista. Yrityssektorilla 
tuottavuuden parantaminen on keskeistä. Yritysten perusta-
mista pitäisi helpottaa ja toisaalta vauhdittaa elinkelvotto-
mien yritysten poistumista, jotta tuotantopanokset tulisivat 
tehokkaammin hyödynnetyiksi. Konkurssilain päivittäminen 
on ajankohtaista. Kilpailua voidaan lisätä edelleen joillakin 
toimialoilla ja esimerkiksi energian hinnoittelua tulisi uudis-
taa niin, että loppukäyttäjän hinta vastaa todellisia tuotanto- 
ja siirtokustannuksia. Monia ongelmia lieventäisi yritysten 
hallintokulttuurin parantaminen, johon OECD suosittelee 
sekä sisäisen- että ulkoisen valvonnan lisäämistä. Esimer-
kiksi ilmiantajien lakisääteistä turvaa pitäisi parantaa. Val-
tion yrityksissä johdon toimintaa tulisi ammattimaistaa ja 
palkkausta voisi muovata entistä suoritusperusteisemmaksi. 
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Venäjä 

Venäjän BKT-tiedot vahvistavat talouden elpyneen 
viime vuoden loppukuukausina. Rosstatin julkaisemat 
ensimmäiset koko viime vuoden kattavat neljännesvuositie-
dot BKT:n kehityksestä kertovat talouden elpymisestä. Vuo-
den viimeisellä neljänneksellä BKT eli kotimainen tuotanto 
oli 0,3 % vuodentakaista suurempi. Myös tuonnin määrän 
vuosikasvu oli 0,3 %. 

Talouden kysyntäeristä yksityisen kulutuksen määrä oli 
kuitenkin vielä viimeiselläkin neljänneksellä yli 3 % pienempi 
kuin vuotta aiemmin. Kiinteitä investointeja tehtiin kolman-
nella ja neljännellä neljänneksellä enää vain noin puoli pro-
senttia vuodentakaista vähemmän. On kuitenkin hyvä muis-
taa, että investointien luisua on juuri näillä aikajaksoilla lie-
ventänyt erittäin merkittävästi Jamalin niemimaan jättimäi-
sen nestekaasuhankkeen kova investointibuumi. Eniten ta-
louden aktiviteettia on tukenut Venäjän vienti, jonka määrä 
(tavarat ja palvelut) viimeisellä neljänneksellä oli toisen ja 
kolmannen neljänneksen tapaan huomattavasti suurempi 
(lähemmäs 4 %) kuin vuotta aiemmin. 

Rosstatin BKT-tilastointiuudistuksen mukainen laskenta 
taaksepäin jatkuu edelleen. Rosstat ei kuitenkaan nytkään 
julkaissut tuoreimman soveltamansa kansainvälisesti hyväk-
sytyn BKT:n tilastointimenetelmän (SNA 2008) mukaisia tie-
toja vuotta 2014 edeltäviltä vuosilta. Tämän menetelmän mu-
kaiset ensimmäiset tiedot vuosilta 2014–2015 julkaistiin yli 
vuosi sitten, ja ne mm. kohottivat Venäjän BKT:n tasoa lähes 
kymmenesosalla. Myöskään sitä, missä määrin Krimin liittä-
minen liioitellee vuoden 2014 kasvutietoja, ei ole selvennetty. 
Sen sijaan BKT-tilastojen selitteissä on todettu edelleen se, 
että Krim sisältyy BKT:n tasotietoihin sekä myös kasvutietoi-
hin vuodesta 2014 alkaen. Krim mukaan lukienkin BKT kas-
voi vuonna 2014 vain 0,7 %.  
 
Venäjän BKT:n, tuonnin ja suurimpien kysyntäerien reaalinen 
kehitys 2012–2016 

Lähde: Rosstat. 
 

Pitkien BKT-aikasarjatietojen puuttuminen heikentää pe-
rustiedoissa normaaliin tapaan olevien kausivaihtelujen 
poistamisen luotettavuutta, eikä Rosstat ole itsekään julkais-
sut kausipuhdistettuja BKT-tietoja vähään aikaan.  

Rosstat siirretään presidentti Putinin tällä viikolla anta-
malla päätöksellä talousministeriön alaisuuteen. Tämä ei 
välttämättä johdu tilastointiuudistusten ongelmista. 
 
Venäjä ja Turkki rajoittavat keskinäistä elintarvike-
kauppaa. Turkki poisti maaliskuun puolivälissä eräiltä ve-
näläisiltä elintarvikkeilta tullittoman tuontikohtelun. Suurin 
vaikutus kohdistuu vehnään ja maissiin, joihin sovelletaan 
nyt 130 prosentin tuontitulleja ja tuonnin arvioidaan tyrehty-
neen. Viime vuonna Venäjältä vietiin Turkkiin vehnää ja 
maissia yhteensä noin 550 milj. dollarin arvosta, ja näissä 
tuotteissa Turkki on yksi Venäjän suurimpia vientimarkki-
noita. Venäjän koko vientiin suhteutettuna summa on kuiten-
kin hyvin pieni. 

Venäjällä on yhä voimassa tuontikielto useille turkkilai-
sille elintarvikkeille, lähinnä vihanneksille ja hedelmille. 
Tuontikiellot ovat osa pakotteita, joita Venäjä asetti Turkille 
vuoden 2016 alussa Turkin ammuttua alas venäläisen hävit-
täjän. Viime kesänä maat pääsivät sopuun asiassa ja Venäjä 
lupasi poistaa pakotteensa asteittain. Elintarvikkeiden tuon-
tikielloista vain osa on toistaiseksi poistettu. Näitä tuotteita 
Venäjä toi Turkista noin 350 milj. dollarin arvosta vuonna 
2015, kun taas yhä pakotteiden alaisina olevien elintarvikkei-
den tuonnin arvo oli noin 550 milj. dollaria. Lisäksi Venäjän 
elintarviketurvallisuusvirasto kielsi viime vuonna useiden 
muiden turkkilaisten kasvisten tuonnin eläin- ja kasvinter-
veyssäännösten nojalla. Viraston mukaan näiden kieltojen 
poistaminen ei ole edes suunnitteilla. 

 
Ukraina sai IMF:ltä neljännen lainaerän. Kansainväli-
sen valuuttarahaston johtokunta päätti kokouksessaan tällä 
viikolla myöntää Ukrainalle neljännen erän 17,5 mrd. dollarin 
ns. Extended Fund Facility -lainasta. Ukrainan saama laina-
erä oli miljardi dollaria. Ukraina on nyt saanut IMF:ltä yh-
teensä 8,4 mrd. dollaria maaliskuussa 2015 alkaneen neljän 
vuoden EFF-lainaohjelman puitteissa. Tällä viikolla Ukraina 
sai myös EU:lta 600 miljoonan euron lainaerän.  

Lainaerän hyväksymiseen liittyvässä raportissaan IMF 
katsoo Ukrainan edenneen hyvin monien sektorien uudista-
misessa, mutta esimerkiksi yksityistäminen on edistynyt liian 
hitaasti. Myöskään korruption vastustamisessa ei IMF:n ar-
vion mukaan ole vieläkään tehty riittävästi. Julkisen sektorin 
alijäämä on onnistuttu pitämään suhteellisen pienenä eten-
kin energian käyttöön liittyvien tukien vähentämisen ansi-
osta.  

IMF ennustaa Ukrainan bruttokansantuotteen kasvavan 
tänä vuonna noin 2 % ja ensi vuonna noin 3 %. Rakenteellis-
ten uudistusten nopeuttamisella voitaisiin IMF:n arvion mu-
kaan päästä keskipitkällä aikavälillä lähes 4 prosentin vuosit-
taiseen BKT:n kasvutahtiin. Vuonna 2016 Ukrainan BKT kas-
voi 2,3 % kahden edeltävän vuoden jyrkän luisun jälkeen. 
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Kiina 
Presidentti Xin Suomen-vierailu ei tarjonnut suuria 
yllätyksiä. Xi tapasi keskiviikkona (5.4.) presidentti Niinistön 
sekä maan muuta poliittista johtoa. Xi kunnioitti vierailullaan 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa eikä vaikeita teemoja 
nostettu julkisesti esille. Maat vahvistivat uudentyyppisen 
kumppanuussopimuksen sekä allekirjoittivat useita muita yh-
teistyösopimuksia. Esille nousivat myös arktinen yhteistyö 
sekä Suomen osaaminen talviurheilun saralla. Ehkäpä vierai-
lun pääuutiseksi kohosi Kiinan pehmeän diplomatian eleenä 
Suomeen sijoitettava jättiläispandapariskunta. Torstaina (6.4.) 
Xi matkustaa Floridaan tapaamaan presidentti Trumpia. 

Vierailun aikana allekirjoitettiin tyypilliseen tapaan useita 
investointisopimuksia, joista useat olivat kuitenkin jo aiemmin 
sovittujen aiesopimusten vahvistamisia, eikä uusia isoja 
avauksia nähty. Sopimukset liittyivät mm. Kemijärvelle aiotun 
sellutehtaan rakentamiseen sekä jääkiekkojoukkue Jokereiden 
ja pekingiläisen Kunlun Red Starin väliseen yhteistyöhön. 

Kiinan näkökulmasta Suomi profiloituu neutraalina EU-
maana, joka kannattaa vapaakauppaa ja on tietotekniikan, ym-
päristönsuojelun sekä koulutuksen asiantuntija. Suomen talou-
dellinen rooli on Kiinan mittapuulla mitätön. Laajasti uutisoitu 
vierailu kuitenkin nostaa Suomen näkyvyyttä Kiinassa.  

Kiinan osuus Suomen viennistä on 5 % ja tuonnista 7 %. 
Myös kiinalaisten osuus Suomeen saapuvista matkailijoista on 
kivunnut jo 5 prosenttiin. Kiinalaisturistit käyttävät muita mat-
kailijoita selvästi enemmän rahaa. Tuoreen Visit Finland -mat-
kailijatutkimuksen mukaan kiinalaismatkailijat käyttivät viime 
vuonna Suomessa 940 euroa matkaa kohden. Keskimäärin ul-
komainen matkailija käytti 320 euroa. Kiinalaisten osuus ulko-
mailta saapuneiden matkailijoiden rahankäytöstä oli yli 13 %.  

 
Pienentyneet kustannukset siivittivät kiinalaispank-
kien voitot kasvuun. Kiinan neljä suurta pääosin valtion 
omistamaa liikepankkia (Agricultural Bank of China, Bank of 
China, China Construction Bank ja Industrial and Commer-
cial Bank of China) ovat julkistaneet viime vuoden tuloksiaan. 
Kiinan pankkisektorin kasvu jatkui ja se nousi viime vuonna 
maailman suurimmaksi ohi euroalueen pankkisektorin. 
Pankkien korkokatteet kuitenkin pienenivät ja liiketulot su-
pistuivat selvästi vuoteen 2015 nähden (pl. Bank of China, 
jonka tulot kasvoivat kertaluonteisten erien turvin). Pank-
kien mukaan kilpailu markkinoilla kiristyi entisestään ja 
pankkien sääntely tiukkeni. Pankit vastasivat tulojen laskuun 
karsimalla menojaan, ja siirtyminen liikevaihtoverosta ALV-
pohjaiseen verotukseen näyttää keventäneen selvästi pank-
kien verotaakkaa. Kustannussäästöjen myötä kaikki suuret 
pankit onnistuivat kasvattamaan hienoisesti voittojaan. 

Suurten pankkien hoitamattomissa saamisissa ei tapahtu-
nut suuria muutoksia, vaan pankit raportoivat varsin matalia 
roskaluottojen suhteita (1,5–2,4 %) lainakantaan. Suurella 
todennäköisyydellä roskaluotoiksi päätyvien erityislainojen 
(special mention loans) suhde pieneni vuoden viimeisellä 
neljännekselle, mutta niitä on edelleen keskimäärin lähes 4 % 

suhteessa lainakantaan. Pankeilta vaaditaan 150 prosentin 
varauksia hoitamattomia saamisia vastaan. Jo nyt ICBC:n va-
raukset ovat vaadittua pienemmät (137 %) ja CCB täyttää vaa-
timuksen rimaa hipoen (150 %). Jos pankit kirjaisivat erityis-
lainansa hoitamattomiksi saamisiksi, niiden varaukset olisi-
vat riittämättömät. Joidenkin pienten ja keskisuurien pank-
kien tilanne on suuria pankkeja heikompi. 

Kesä-joulukuussa 2016 Kiinan pankkiyhdistys ja kansain-
välinen konsulttiyhtiö PwC tekivät kyselyn lähes 2 000 kiina-
laispankkiirille. Kyselyn mukaan pankkiirit odottavat tilan-
teen heikkenevän lähivuosina, kun talouskasvun hidastuu, 
talouden rakennemuutos etenee ja erilaiset mobiili- ja inter-
net-pohjaiset toimijat lisäävät kilpailua. Valtaosa odottaa 
hoitamattomien saamisten lisääntyvän. Hoitamattomien 
saamisten tehostettu perintä ja alaskirjaaminen nähdäänkin 
yhtenä pankkien tärkeimpänä tehtävänä lähivuosina. 
 
Uutta tietoa juanin käytöstä varantovaluuttana. 
IMF:n tuoreessa maailman valuuttavarantojen koostumusta 
kuvaavissa COFER-tiedoissa on nyt ensi kertaa erikseen il-
moitettu Kiinan juanin osuus virallisista valuuttavarannoista. 
Joulukuun lopussa junanmääräisten valuuttavarantosijoitus-
ten arvo oli 85 mrd. dollaria, mikä on runsas prosentti eri va-
luuttoihin allokoiduista 7 900 mrd. dollarin globaaleista va-
rantosijoituksista. Varsinaisten valuuttasijoitusten lisäksi 
keskuspankeilla on muita sijoituksia niin, että kaikkiaan kes-
kuspankkien valuuttavarantojen arvo oli viime vuoden lo-
pussa noin 10 800 mrd. dollaria. COFER-tiedot perustuvat 
146 raportoijan tietoihin. Yksittäisten maiden varantojen ra-
kenteesta IMF ei julkaise tietoja.  

Päätös julkaista juanmääräiset sijoitukset erikseen perus-
tuu siihen, että juan liitettiin IMF:n SDR-koriin lokakuun 
2016 alussa. SDR-korivaluuttojen ohella myös Kanadan ja 
Australian dollarit ovat junia tärkeämpiä varantovaluuttoja.  

Juanin heikkenemisodotukset ja niitä seuranneet valuut-
taliikkeiden rajoitusten kiristäminen ovat syöneet Kiinan va-
luutan kansainvälistä uskottavuutta. Juan ehti jo nousta Ja-
panin jenin kantaan viidenneksi eniten kansainvälisessä 
maksuliikenteessä käytettäväksi valuutaksi, mutta sittemmin 
se on taas joutunut luovuttamaan tuon paikan Kanadan dol-
larille. Myös juan-talletukset Hongkongissa ovat vähentyneet 
huomattavasti vuoden 2015 ennätystasosta. 
 
Päävaluuttojen SDR-korivaluuttojen painot sekä niiden osuudet 
maailman valuuttavarannoista (12/2016) ja kansainvälisestä 
maksuliikenteestä (2/2017), %  

 Paino  
SDR- 

korissa 

Osuus  
valuutta- 

varannoista 

Osuus  
kv-maksulii-

kenteestä 

USD 41,73 63,96 40,86 
EUR 30,93 19,74 32,00 
CNH 10,92 1,07 1,84 
JPY 8,33 4,21 3,30 
GBP 8,09 4,42 7,41 

 
Lähteet: IMF, SWIFT 
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Venäjä 

Venäjän ulkomaankauppa ja pääoman ulosvirta kas-
voivat voimakkaasti alkuvuonna. Maksutaseen ennak-
kotietojen mukaan Venäjän tavara- ja palvelutuonnin dolla-
rimääräinen arvo kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat 20 % 
(euroissa 16 %) vuotta aiemmasta. Tavaratuonti kasvoi sel-
västi palvelutuontia nopeammin. Palveluista matkailupalve-
luiden tuonti kasvoi nopeimmin, 18 % vuotta aiemmasta. Ta-
vara- ja palveluviennin dollarimääräinen arvo taas kasvoi yli 
30 % vuotta aiemmasta pitkälti korkeamman öljyn hinnan tu-
kemana. Vaihtotaseen ylijäämä oli tammi-maaliskuussa 
23 mrd. dollaria eli lähes yhtä suuri kuin koko viime vuonna.  

Rahoitustaseessa yksityisen sektorin pääoman nettoulos-
virta kasvoi tuntuvasti vuotta aiemmasta. Se oli tammi-maa-
liskuussa 15 mrd. dollaria (koko viime vuonna 19 mrd. dolla-
ria). Tähän vaikutti erityisesti venäläisten pankkien ulko-
maisten saatavien huomattava kasvu, minkä on arveltu voi-
van liittyä viime joulukuun Rosneft-kaupan rahoitusvirtoi-
hin. Suoria ulkomaisia sijoituksia venäläisyrityksiin (pl. pan-
kit) tehtiin jonkin verran aiempaa enemmän eli noin 7 mrd. 
dollarin arvosta, mutta myös venäläisyritykset tekivät suoria 
ulkomaisia sijoituksia lähes 8 mrd. dollarin arvosta.       

 
Venäjän ulkomaankaupan (tavarat ja palvelut) kehitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Venäjän keskuspankki, BOFIT.  
 
Venäjän keskuspankki ja talousministeriö odottavat 
verkkaista talouskasvua lähivuosina. Keskuspankin ja 
talousministeriön tuoreimmissa ennusteissa odotetaan Ve-
näjän BKT:n kasvavan 1–2 % vuosina 2017–20. Ennusteissa 
oletetaan Urals-öljyn vuotuisen keskihinnan olevan 40–
50 dollaria tynnyriltä. Talouden elpyminen perustuu lähinnä 
kotimaisen yksityisen kysynnän kasvuun. Sekä kotitalouk-
sien kulutuksen että investointien odotetaan kasvavan 2–3 % 
vuosittain. Viennin ennakoidaan kasvavan hitaasti ja tuonnin 
selvästi vientiä nopeammin.  

Molemmissa ennusteissa vaihtotaseen arvioidaan pysy-
vän ylijäämäisenä, mutta ylijäämän kutistuvan alle 6–8 mrd. 
dollariin ennustejakson lopulla. Rahoitustaseen (pl. valuutta-
varanto) ennakoidaan pysyvän alijäämäisenä myös tulevina 
vuosina ja alijäämän olevan 6–10 mrd. dollaria vuosittain.  

Ennusteiden riskilaskelmissa arvioidaan BKT:n kasvun 
hidastuvan 1 prosentin tuntumaan 35 dollarin öljyn hinnalla 
ja tyrehtyvän 25 dollarin öljyn hinnalla. Talousministeriö on 
laatinut myös tavoiteskenaarion, jossa kasvu kiihtyisi 3 pro-
senttiin vuoteen 2020 mennessä. Tähän päästäisiin uudis-
tuksilla kuten kohentamalla liiketoimintaympäristöä, panos-
tamalla koulutukseen ja lisäämällä kilpailua taloudessa.  

Talousministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan 
myös Venäjän vuoteen 2035 ulottuvaa kehitysstrategiaa. 
Kansallisten projektien instituutin tekemässä 137 venä-
läisasiantuntijaa kattavassa kyselytutkimuksessa pääosa vas-
taajista piti toivottavimpana mm. laadukkaille instituutioille 
ja korkeatasoiselle inhimilliselle pääomalle perustuvaa kas-
vumallia. Tällaisen mallin toteutumiseen vuoteen 2035 men-
nessä uskoi kuitenkin vain pari prosenttia vastaajista.  
 
Venäjän työmarkkinoilla palkat joustavat. Entisen fi-
nanssiministeri Aleksei Kudrinin luotsaama instituutti jul-
kaisi hiljattain laajan raportin Venäjän työmarkkinoista. Ra-
portin mukaan Venäjä poikkeaa selvästi muista maista siinä, 
että heikossa suhdannetilanteessa palkat joustavat melko 
helposti alaspäin ja työttömyysaste pysyy matalana. Taustalla 
on useita tekijöitä: työntekijöiden irtisanominen on usein 
vaikeaa, lakisääteinen minimipalkka on pieni ja ylipäänsä 
palkat on usein sidottu osittain yrityksen tulokseen. Työnte-
kijät pysyvät töissä alennetullakin palkalla mm. hyvin pien-
ten työttömyyskorvauksien vuoksi. Ammattiliitoilla ei juuri 
ole valtaa Venäjällä.  

Työttömyys onkin pysynyt Venäjällä suhteellisen mata-
lana koko 2000-luvun, vaikka työmarkkinoilla on tapahtunut 
paljon rakenteellisia muutoksia. Työpaikkoja on siirtynyt 
huomattavasti maataloudesta ja teollisuudesta palvelusekto-
reille, jotka työllistävät jo kaksi kolmannesta väestöstä. Li-
säksi paremmin palkatut ja korkeampaa ammattitaitoa vaa-
tivat työpaikat ovat lisääntyneet kaikilla aloilla, kun taas yk-
sinkertaisimmat suorittavat työt ovat vähentyneet. Samalla 
palkkajakauman epätasaisuus on vähentynyt, mutta on yhä 
hyvin korkea kansainvälisessä vertailussa. Työmarkkinoiden 
rakenteelliset muutokset ovat osaltaan tukeneet työn tuotta-
vuuden kohentumista, mutta kehitys on hidastunut huomat-
tavasti vuoden 2008 jälkeen.  

Palkkojen joustavuus ja matalat minimipalkat ovat kui-
tenkin johtaneet myös siihen, että osa työllisistä ei tule toi-
meen palkallaan. Lisäksi epävirallisilla työmarkkinoilla toi-
mivien työntekijöiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Ra-
portissa arvioidaan, että kansainvälisesti vertailukelpoisesti 
laskettuna noin 10–15 % venäläisistä toimii epävirallisilla 
työmarkkinoilla. Epävirallisten työmarkkinoiden kasvuun on 
vaikuttanut osin myös lakisääteisen minimipalkan nousu, 
sillä heikoimmin palkatut työt ovat siirtyneet virallisten työ-
markkinoiden ulkopuolelle. Kehitys on ollut voimakkaampi 
köyhemmillä alueilla, koska minimipalkka on sama kaikki-
alla Venäjällä. Työmarkkinat ovat kuitenkin alueellisesti hy-
vin eriytyneet, sillä työvoiman alueellinen liikkuvuus on vä-
häistä mm. korkeiden muuttokustannusten vuoksi.         
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Kiina 
Presidenttien Xi ja Trump tapaaminen hälvensi suh-
teiden kiristymisen pelkoja. Presidentit Xi Jinping ja 
Donald Trump tapasivat ensi kertaa viime viikolla (6.–7.4.), 
kun Xi vieraili Floridassa Yhdysvalloissa. Tapaamista seurat-
tiin tarkasti, koska presidentti Trump oli etenkin vaalikam-
panjansa aikana kovasanainen Kiinaa kohtaan. Tapaaminen 
sujui ilmeisen ystävällisissä merkeissä. Maat sopivat käy-
vänsä tapaamista seuraavien 100 päivän aikana kauppaneu-
votteluita Yhdysvaltojen viennin lisäämiseksi Kiinaan. Kiina 
aikoo sallia amerikkalaisen naudanlihan tuonnin, jonka se 
kielsi vuonna 2003 hullun lehmän tautia koskevien pelkojen 
vuoksi. Toimien vaikutus maiden välisen kauppataseen tasa-
painottamiseen jäänee suhteellisen vähäiseksi, mutta Yhdys-
valtain osalta uhka laajoista Kiinan vastaisista tulleista näyt-
tää väistyneen. 

Kiina lupasi myös avata rahoitussektoriaan yhdysvaltalai-
sille yrityksille aiempaa laajemmin. Rahoitussektorin avaa-
minen oli osa jo presidentti Obaman kaudella käytyjä kah-
denvälisiä investointisopimusneuvotteluja. Sopimus on tiet-
tävästi viimeistelyä vaille valmis. Trump ei ole kuitenkaan ot-
tanut julkisesti kantaa sopimukseen. 

Kiinalaismedian mukaan Obaman aikakaudella maiden 
välillä käyty strateginen ja taloudellinen dialogi jatkuu muo-
katussa muodossa. Lisäksi maiden sotavoimien keskustelu-
yhteyttä parannetaan perustamalla ”dialogimekanismi” on-
gelmien välttämiseksi. 

 
Asuntojen hinnannousu Kiinassa on vetänyt kiinteis-
tömarkkinat kasvuun, mutta myös riskit lisääntyneet. 
Tilastoviraston tietojen mukaan asuntojen nopea hinnan-
nousu on saatu talttumaan vain osassa maan isoimmista kau-
pungeista. Hintojen nousu on ollut melko laaja-alaista, joskin 
nousuvauhti suurimpien kaupunkien ulkopuolella on huo-
mattavasti maltillisempaa. Tilastoviraston seuraamista 70 
kaupungista hinnat olivat helmikuussa vuodentakaista kor-
keammat 60:ssä ja alemmat kymmenessä. Pienempiin kau-
punkeihin kiinteistöbuumi ei näytä yltäneen ja niissä on pal-
jon myymättömiä asuntoja. Kiinteistömarkkinoiden hintake-
hityksen seuranta on kuitenkin vaikeutunut, sillä joidenkin yk-
sityisten toimijoiden tietoja ei ole ollut tänä vuonna saatavilla.  

Varsinkin suurimmissa kaupungeissa spekulatiivista kau-
pankäyntiä on pyritty rajoittamaan hintojen nousun hillitse-
miseksi (Viikkokatsaus 44/2016). Kiinteistöveron käyttöönot-
toa on myös suunniteltu pitkään, mikä lisäisi asunnon omista-
misen kustannuksia ja vähentäisi spekulatiivista sijoittamista. 
Samalla kiinteistövero lisäisi paikallishallintojen tuloja, jotka 
nyt koostuvat suurelta osin maanmyynneistä. Näyttää kuiten-
kin siltä, että veron käyttöönotto tulee siirtymään.  

Hintojen nousu on vetänyt asuntojen rakentamisen kas-
vuun. Viime vuonna uusien rakennusten aloitukset kasvoivat 
pinta-alalla mitaten 9 % ja tammi-helmikuussa 15 % vuotta 
aiemmasta. Pinta-alalla mitaten uusia asuinrakennuksia val-

mistui tammi-helmikuussa 15 % enemmän kuin vuotta aiem-
min. Vielä vuonna 2015 asuntorakentaminen oli laskussa. 
Asuntojen myynti pinta-alalla mitaten kasvoi viime vuonna 
22 % ja kuluvana vuonna kasvu on jatkunut nopeana.  

Kiinteistömarkkinoiden hintakuplan puhkeamisella voisi 
olla suuret vaikutukset rahoitusmarkkinoilla. Moody’s va-
roitti vastikään, että pankkien kiinteistömarkkinariskit ovat 
lisääntyneet. Asuntolainakanta kasvoi viime vuonna 35 % 
edellisvuodesta ja oli 26 % BKT:stä. Lisäksi useat suuret ra-
kennuttajat ovat hyvin velkaantuneita.  
 
Vanhojen asuntojen hintakehitys Kiinan suurissa kaupungeissa  

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC, BOFIT 
 

Kiinaan perustetaan taas uusi kokeilualue. Presi-
dentti Xi Jinping ilmoitti huhtikuun alussa, että Pekingistä 
noin 130 km etelään perustetaan Xiongan ”uusi alue”, minkä 
on tarkoitus vahvistaa Pekingin, Hebein ja Tianjinin provins-
sien kehitystä. Uutistoimisto Xinhuan mukaan alue saa sa-
man statuksen kuin mitä on 1980-luvulla perustetulla Shen-
zhenin erityistalousalueella ja 199o-luvulla perustetulla 
Shanghain Pudongin ”uudella alueella”. Pääkaupungin ja vie-
reisten provinssien kehittämisen ohella Xionganin eritysalu-
een on määrä toimia uudistusten koealueena sekä kaupungis-
tumisen ja kaupunki-infrastruktuurin mallina.  

Xiongan-hankkeen aikaväli on pitkä, mutta presidentti 
Xin roolin takia usko siihen näyttää vahvalta. Alueen perus-
tamista koskevan uutisoinnin jälkeen alueen asuntojen hin-
nat nousivat rajusti. Myös kymmenien hankkeesta mahdolli-
sesti hyötyvien yritysten pörssikurssit nousivat. Reaktiot ker-
tovat osaltaan Kiinan markkinoiden nykyisestä luonteesta.  

Erilaisia kokeiluja varten Kiinaan on perustettu erityista-
lousalueita ja ”uusia alueita”. Xiongan on Caixinin mukaan 
19. ”uusi alue”. Näiden lisäksi vuodesta 2013 lähtien maahan 
on perustettu erilaisia vapaakauppa-alueita, joiden määrä on 
huhtikuun alussa aloittaneiden seitsemän uuden alueen jäl-
keen 11. Erilaisilla kokeilualueilla ei ole kuitenkaan enää sa-
malaista merkitystä talouskasvulle ja reformipolitiikalle kuin 
mitä oli aikoinaan Shenzhenillä ja Pudongilla. Kokeilualueet 
muokkaavat olemassa olevaa järjestelmää ja auttavat joiden-
kin reformien valmistelussa, mutta ne eivät voi korvata kipe-
ästi tarvittavia koko maan kattavia markkinareformeja.  
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2016/vw201644_4/
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Venäjä 

Venäjän talouden elpyminen odotuttaa. Rosstatin mu-
kaan kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 
piristyi jälleen maaliskuussa. Vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä tuotantoa oli saman verran kuin vuotta aiemmin. 
Etenkin kaasun tuotannon ansiosta kehitys on jatkunut 
melko hyvänä kaivannaisteollisuudessa, jossa tuotantoa oli 
ensimmäisellä neljänneksellä runsas prosentti vuodenta-
kaista enemmän. Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuo-
tanto elpyi maaliskuussa, mutta ensineljänneksellä tuotantoa 
oli kuitenkin vielä prosentti vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Vähittäiskaupan myynti, joka tammi-helmikuussa sai pi-
ristystä eläkeläisten saamista lisistä, supistui Rosstatin mu-
kaan hieman maaliskuussa. Koko ensimmäisellä neljännek-
sellä myyntiä oli vajaat 2 % vuodentakaista vähemmän. 
 
Rupla jatkaa vahvistumistaan. Rupla on tänä vuonna 
vahvistunut noin 8 % dollarin ja 5 % euron suhteen. Vahvis-
tumisen taustalla on ollut tukevasti ylijäämäinen kauppatase 
ja sitä on tukenut myös ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt 
kiinnostus Venäjän markkinoihin. Ruplan vahvistuminen on 
jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden ja maaliskuussa rup-
lan reaalinen kauppapainotettu kurssi oli 30 % vahvempi 
kuin vuotta aiemmin.   

Valuuttakurssimuutokset välittyvät Venäjällä hintoihin 
yleensä melko nopeasti ja voimakkaasti, joten ruplan vahvis-
tumisella on tapana hillitä inflaatiota. Valtion ruplamääräisiä 
verotuloja ruplan vahvistuminen vähentää, koska öljyverot 
riippuvat suurelta osin öljyn dollarihinnasta. Hitaampi in-
flaatio kuitenkin tukee verotulojen ostovoimaa. Kotitalouk-
sien kannalta ruplan vahvistuminen tekee tuontitavaroista ja 
-palveluista edullisempia.      

 
Ruplan kauppapainotettu valuuttakurssi               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lähde: Macrobond. 
 

Venäläisten yritysten näkökulmasta ruplan vahvistumi-
nen heikentää tuonnin kanssa kilpailevien yritysten hintakil-
pailukykyä, mutta vähentää tuontiteknologian ja -panosten 
kustannuksia. Kyselytutkimusten mukaan pääosa venäläi-
sistä jalostusteollisuuden yrityksistä on varsin riippuvaisia 

tuonnista. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää yritysten 
ulkomaisen velan kustannuksia.  

Venäjän viennin määrän kehitys ei ole kovin herkkä va-
luuttakurssivaihteluille. Vienti koostuu pitkälti öljystä, jonka 
hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla dollareissa ja ky-
syntä joustaa hitaasti hinnan muuttuessa. Ruplan vahvistu-
essa myös öljynvientiyritysten ruplamääräiset tulot kuitenkin 
vähenevät. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää muun 
viennin (esim. puutavara ja metallit) hintakilpailukykyä. 
 
Venäjän federaatiobudjetin tulot lisääntyneet paljon 
lähinnä öljyn hinnan johdosta. Tulot olivat tämän vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä paljon vuodentakaista suu-
remmat. Tulot lisääntyivät ensimmäistä kertaa loppuvuoden 
2014 jälkeen (ennen öljyn hinnan putoamisen vaikutusta). 
Myös reaalisesti tulot kasvoivat viime vuodesta, mutta olivat 
edelleen roimasti pienemmät kuin useina edeltävinä vuosina.  

Tulojen kasvusta valtaosa kertyi öljy- ja kaasuverotuloista, 
jotka hyppäsivät puolella vuodentakaisesta pohjastaan. 
Syynä on ennen muuta öljyn hinta, joka ensimmäisellä nel-
jänneksellä oli dollareissa noin 60 % korkeammalla kuin 
vuotta aiemmin. Toisaalta ruplan kurssin tuntuva nousu vuo-
dentakaisesta on vaimentanut dollarimääräisistä öljy- ja kaa-
suveroista tulevien budjettitulojen paisumista ruplissa. 

Myös federaatiobudjetin muut tulot lisääntyivät ensim-
mäisellä neljänneksellä varsin hyvin, selvästi inflaatiota no-
peammin. Muiden tulojen kantavana pilarina olevat tulot ar-
vonlisäverosta, jotka kerätään kokonaan federaatiobudjet-
tiin, kasvoivat ripeästi, kuten myös muut budjettitulot. 

Federaatiobudjetin menot ovat kasvaneet melko maltilli-
sesti alkuvuoden 2016 pohjasta, vaikka eläkeläisten tänä 
vuonna saama varsin suuri kertasumma rahoitettiin federaa-
tiobudjetista. Reaalisesti myös menot olivat ensineljännek-
sellä paljon pienemmät kuin useana vuotta 2016 edeltävänä 
vuonna. Puolustusmenot vähenivät tuntuvasti vuodentakai-
sesta. Toisaalta puolustusteollisuudelle on järjestetty luoton-
ottovaraa viime vuoden lopulla annetulla suurella budjetti-
summalla, jolla puolustusteollisuus maksaa ison osan aiem-
min ottamistaan pankkiveloista. 
 
Federaatiobudjetin tulojen ja menojen kehitys 2014–2017 

Lähteet: Finanssiministeriö ja BOFIT. 
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Kiina 

Teollisuustuotannon kasvun kiihtyminen ja valtion 
menojen lisäys piristivät Kiinan taloutta alku-
vuonna. Tilastoviraston mukaan BKT kasvoi tammi-maalis-
kuussa 6,9 %. Vuositason kasvun hienoista kiihtymistä selit-
tää vahva kasvuperintö, sillä kasvu edellisestä neljänneksestä 
jäi vuositasolle korotettuna reiluun 5 prosenttiin.  

Raskas teollisuus ja asuntomarkkinabuumi kiihdyttivät teol-
lisuustuotantoa ja maaliskuussa se kasvoi lähes 8 % vuodenta-
kaisesta. Terästuotanto ylsi ennätykseensä maaliskuussa, mutta 
vaikuttaa siltä, että kysyntä ei ole pysynyt tuotannon tahdissa. 
Asuntoja valmistui tammi-maaliskuussa pinta-alalla mitaten 
15 % vuodentakaista enemmän ja niiden myynti kasvoi 20 %. 

Kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu hidastui tammi-
maaliskuussa 5 prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu siitä, 
että viime vuonna kiihdytettyjen julkisten investointien kasvu 
hidastui maltillisempaan 8 prosenttiin. Yksityiset investoinnit 
kasvoivat reaalisesti 3 %. Vähittäiskaupan reaalikasvu jäi en-
simmäisellä neljänneksellä 9 prosenttiin, vaikka piristyikin 
maaliskuussa. Kasvun hidastuminen selittyy autojen myynnin 
laskulla, mikä johtuu vuodenvaihteen veromuutoksesta.  

Alkuvuoden taloustilanne on monitulkintainen. Talouden 
rakennemuutos näyttää edenneen, sillä 77 % alkuvuoden kas-
vusta tuli kulutuksesta (65 % v. 2016) ja investointien kontri-
buutio jäi 18 prosenttiin (42 % v. 2016). Erityisesti valtion kulu-
tus näyttää lisääntyneen. Julkiset menot kasvoivat ensimmäi-
sellä neljänneksellä 21 % vuotta aiemmasta. Myös kotitalouksien 
käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu kiihtyi 7 prosenttiin. Li-
säksi ulkoinen kysyntä on piristynyt ja nettoviennin raportoitu 
kasvukontribuutio kääntyi pitkästä aikaa positiiviseksi. 

Toisaalta kasvu perustuu yhä vahvasti velkarahoitukseen. 
Erityisesti varjopankkisektorin välittämä rahoitus on kasva-
nut nopeasti. Talouskasvun kiihtyminen ei ole kestävällä 
pohjalla, ja tärkeää olisi nyt suotuisassa taloustilanteessa 
puuttua nopeasti velkaantumisen kasvuun ja toteuttaa ta-
lousreformeja. Loppuvuonna talouskasvun odotetaan hidas-
tuvan myös kiinteistöbuumin laantuessa useiden kaupunkien 
otettua käyttöön uusia toimia hinnannousun hillitsemiseksi. 

 
Kiinan talouskasvun indikaattoreita 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT 

IMF korotti Kiinan kasvuennustetta, mutta varoittaa 
tulevista ongelmista. Kansainvälinen valuuttarahasto 
IMF julkisti uuden maailmantalouden ennusteensa tällä vii-
kolla. Koko maailmantalouden osalta ennuste on lähes ennal-
laan ja kasvun odotetaan olevan noin 3,5 % vuosina 2017 ja 
2018. Kiinan BKT:n kasvun ennustetta IMF korotti hieman ja 
se odottaa kasvun olevan 6,6 % kuluvana vuonna ja 6,2 % 
vuonna 2018. Vahvan ennusteen taustalla on oletus, että ny-
kyinen velkavetoinen kasvu jatkuu, minkä avulla Kiina saavut-
taa kasvutavoitteensa. Samalla IMF kuitenkin korostaa, että 
valittu kasvustrategia pitää yllä resurssien tehotonta käyttöä 
ja riski siitä, että muodostuneet epätasapainot purkautuvat 
hallitsemattomasti keskipitkällä aikavälillä kasvaa. Venäjän 
talouden IMF odottaa kasvavan 1,4 % vuosina 2017 ja 2018 
eli hieman nopeammin, kuin tammikuun ennusteessaan.  
 
Kiinan tavaratuonti vahvassa kasvussa ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Kiinan tullin mukaan tavaroiden 
tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 23 % vuotta aiemmasta. Yhtä kovia kasvuluke-
mia on edellisen kerran tilastoitu vuonna 2011. Myös vienti 
kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, mutta selvästi tuontia 
maltillisemmin. Kauppataseen ylijäämä pieneni selvästi. Ar-
vomääräisen nopean kasvun ohella myös ulkomaankaupan 
volyymit osoittavat tuonnin kasvaneen lähes 20 % tammi-
helmikuussa ja viennin vajaat 5 %. 

Yksittäistä selittävää tekijää tuonnin huomattavalle piris-
tymiselle on vaikea löytää, sillä tuonnin kasvu on ollut varsin 
laaja-alaista. Hyödykkeittäin jaoteltuna erilaisten koneiden 
ja laitteiden tuonti kasvoi vahvasti. Myös useiden raaka-ai-
neiden kuten raakaöljyn, hiilen, sellun ja joidenkin maata-
loustuotteiden tuonnin kasvu oli ripeää. Maittain tarkastel-
tuna tuonti lähes kaikkialta on kasvanut voimakkaasti. Tuon-
nin arvo EU:sta kasvoi 15 %, Yhdysvalloista 30 % ja Japanista 
20 %. Myös tuonti monista nousevista talouksista kasvoi ri-
peästi. Sen sijaan tuonnin arvo Hongkongista oli ensimmäi-
sellä neljänneksellä puolet pienempi kuin vuotta aiemmin. 
Tämä liittynee viime syksynä tehostettuun pääomarajoittei-
den kiertämisen valvontaan. Tavarakauppaa on pitkään käy-
tetty Kiinan pääomarajoitusten kiertämiseen.  
 
Kiinan tavarakaupan dollarimääräisen arvon kasvu ja kauppa-
tase vuosineljänneksittäin 

Lähteet: Bloomberg ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän teollisuustuotannosta uutta tietoa. Rosstat 
on julkaissut lisää uuteen toimialaluokitukseen ja muihin ti-
lastointimuutoksiin perustuvia tietoja teollisuuden tuotan-
nosta vuodesta 2014 alkaen. Niiden mukaan teollisuus on 
kokonaisuutena kokenut parina viime vuonna tuskin mitään 
taantumaa vaan vain tuotannon melko pienen notkahduk-
sen vuonna 2015. Rosstat kertoi jo aiemmin syistä tuotanto-
tietojen muuttumiselle (Viikkokatsaus 9/2017). 

Kaivannaisteollisuus on kasvanut Venäjän laman keskellä 
jatkuvasti ja hieman enemmän kuin vanhojen tietojen mu-
kaan. Sähkön, kaasun ja lämmön tuotannon sekä jakelun ti-
lastoidut kehitysluvut ovat niin ikään kohentuneet. 

Myös jalostusteollisuudessa tuotannon luisu vuonna 2015 
jäi uusien tietojen mukaan varsin lieväksi, joskin tänä vuonna 
tilanne on heikentynyt. Useilla jalostuksen aloilla tuotanto 
kehittyi vuosina 2014–2016 selvästi paremmin kuin Rossta-
tin vanhat tiedot kertoivat. Uusien ja vanhojen tuotantotieto-
jen vertailua hankaloittaa kuitenkin toimialaluokituksen 
muuttuminen. Aiemmassa luokituksessa jalostusteollisuu-
den päähaaroja oli 14, mutta nyt niitä on 24. Kone-, laite- ja 
kuljetusvälinelohkolla päähaaroja on nyt 6 aiemman kolmen 
sijaan. Elintarviketeollisuudesta on erotettu omiksi erikseen 
juomat ja tupakka sekä kemian teollisuudesta lääkkeet.  
 
Suurimpien teollisuudenalojen tuotannon kasvu 2014–2017 

Lähde: Rosstat 
 
Venäjällä valtion ja yritysten investoinnit supistu-
neet. Talouden kiinteät investoinnit vähenivät vuosina 
2014–2016 reaalisesti noin 12 %. Kiinteiden investointien 
suhde BKT:hen on vain 21 %. Etenkin valtion, alueiden ja 
kuntien investoinnit ovat kutistuneet, ja vuosina 2015–2016 

myös yksityisten venäläisten sekä valtion ja yksityisten venä-
läisten yhteisomistamien yritysten investoinnit. Täysin ulko-
maisten yritysten investoinnit ovat supistuneet jyrkästi lu-
kuun ottamatta vuotta 2015. Venäläis-ulkomaisten yritysten 
investoinnit ovat sen sijaan kasvaneet, varsinkin vuonna 
2016, jolloin näiden yritysten investointien lisäys tuli kuiten-
kin kokonaan kaasusektorilta (Jamalin LNG-hanke). Koko-
naan yksityisten venäläisyritysten osuus kaikista investoin-
neista on 55 %. Valtion osuus on laskenut alle viidesosaan. 
 
Valtion ja yksityisen sektorin investointien nimellinen kehitys 
 

 

Lähde: Rosstat. 
 
Venäjällä muutoksia pankkien valvontaan ja ongel-
mapankkien tervehdyttämiseen. Pankkisektorin karsi-
minen kelvottomista toimijoista on johtanut Talletustakuuvi-
raston saamien vakuutustapausten sekä pankkien alasajoon 
ja tervehdyttämiseen vaadittavan tuen määrän jatkuvaan 
kasvuun. Virasto on vuoden 2015 lopulta alkaen joutunut tur-
vautumaan keskuspankin rahoitukseen vastuidensa katta-
miseksi. Viime vuonna keskuspankin lainalla katettiin noin 
70 % viraston 660 mrd. ruplan (noin 9 mrd. euron) menoista. 
Duuma hyväksyi viime viikolla lain, joka siirtää vastuun on-
gelmapankkien hoidosta keskuspankille. Tämän toivotaan te-
hostavan pankkien saneerausta ja hillitsevän kulujen kasvua. 

Samalla duumassa hyväksyttiin laki pankkien toimilupa-
käytännön muutoksesta. Vuoden 2018 alussa voimaan tule-
valla lailla pankit jaetaan yleis- ja peruslisenssillä toimiviin. 
Peruslisenssi antaa oikeudet rajoitettuun pankkitoimintaan, 
mutta keventää näiden pankkien valvontaa. Peruslisenssillä 
toimivien pankkien minimipääoma on 300 milj. ruplaa ja 
yleislisenssillä toimivien 1 mrd. ruplaa. Peruslisenssillä toi-
mivien pankkien uskotaan keskittyvän alueelliseen pankki-
toimintaan ja pk-yritysten rahoitukseen. Pankit, joiden oma 
pääoma on yli 3 mrd. ruplaa, ovat aina yleislisenssin ja laa-
jemman valvonnan piirissä. Tällaisia pankkeja oli maalis-
kuun alussa liki 160. Uudistuksen toivotaan selkeyttävän val-
vontaa ja antavan mahdollisuuden keskittyä järjestelmälle 
tärkeisiin pankkeihin. Laissa on vuoden siirtymäaika.  

Molemmat lait hyväksyttiin duumassa yksimielisesti ja 
hyvin nopealla aikataululla, mikä kertoo hankkeilla olevan 
vahvan poliittisen tuen.  

2014 15 16 1Q17
               %-muutos vuotta aiemmasta

Koko teollisuus 2,5 -0,8 1,3 0,1
     (tiedot ennen luokitus- ym. muutoksia)      (1,7 -3,4    1,1)
Kaivannaisteollisuus 1,7 0,7 2,7 1,2
     (tiedot ennen luokitus- ym. muutoksia)      (1,4 0,3    2,5)
- öljyn ja kaasun tuotanto 0,3 0,4 2,2 1,7
- kaivannaisteollisuuden palvelut 13,1 -1,7 6,6 -0,2
Jalostusteollisuus 3,2 -1,3 0,5 -0,8
     (tiedot ennen luokitus- ym. muutoksia)      (2,1 -5,4    0,1)
- elintarvikkeet pl. juomat ja tupakka 4,9 3,1 3,1 2,4
- öljynjalostus (ja koksin tuotanto) 6,1 0,9 -1,7 -1,8
- kemianteollisuus pl. lääkkeet 2,3 5,8 6,3 7,5
- rakennusmateriaaliteollisuus 1,1 -6,1 -6,0 2,9
- metalliteollisuus 7,2 4,0 -1,0 -8,9
- metallituoteteollisuus 4,5 3,5 1,3 -8,4
- koneet ja laitteet pl. sähkökoneet -7,9 -4,7 -0,7 8,2
- autoteollisuus -11,3 -23,1 0,5 13,5
- koneiden ja laitteiden asennus ja korjaus -5,6 -5,7 -11,4 2,0
Sähkön, kaasun ja lämmön 1,0 -1,0 1,7 1,3
tuotanto ja jakelu
     (tiedot ennen luokitus- ym. muutoksia,      (-0,1 -1,6    1,5)
      ml. vesihuolto)
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Kiina 

IMF huolissaan Kiinan rahoitusjärjestelmän kestä-
vyydestä, myös Kiinan suhtautuminen näyttää 
muuttuneen. IMF arvioi tuoreessa rahoitusvakausjulkai-
sussaan (Global Financial Stability Report) Kiinan rahoitus-
järjestelmän riskien kasvaneen entisestään. Velkaantuminen 
on jatkunut ripeänä, kun talouskasvun pakottaminen viralli-
siin kasvutavoitteisiin velkaelvytyksen avulla jatkuu. Rahoi-
tusjärjestelmän haavoittuvuuksia on lisännyt se, että rahoi-
tuslaitokset hankkivat rahamarkkinoilta hyvin lyhytaikaista 
pääomaa, mutta niiden vastuut ovat pitkäaikaisia. Näin pan-
kit ovat hyvin alttiita rahamarkkinakorkojen muutoksille. Li-
säksi rahoitussektorin rakenne on muuttunut yhä mutkik-
kaammaksi, kun varjopankkisektoria käytetään usein velka-
vipujen luomiseen. IMF toivoo Kiinan tehostavan etenkin 
pienten pankkien ja varjopankkisektorin valvontaa sekä kiin-
nittävän huomiota mahdollisten ongelmien leviämiseen 
pankkienvälisten markkinoiden kautta. Myös ristiriita vel-
kaantumisen vähentämisen ja talouskasvutavoitteiden välillä 
on ratkaistava. IMF:n mukaan velkaantumiseen puuttuminen 
on tärkeämpää ja kiireellisempää kuin koskaan, sillä finanssi-
kriisin todennäköisyys kasvaa, mitä pitempään nopea velkaan-
tuminen kestää ja mitä suuremmaksi velkataakka kasvaa. 

Näyttää siltä, että Kiinan suhtautuminen kasvaneisiin ra-
hoitusmarkkinariskeihin on viime viikkoina muuttunut sel-
västi aiempaa vakavammaksi. Kuluvalla viikolla presidentti 
Xi Jinpingin puheesta politbyroon kokouksessa julkaistiin 
tiedote, jossa hän toteaa, että hallituksen on erittäin tärkeää 
ehkäistä rahoitusmarkkanariskejä ja varmistaa, ettei systee-
misiä riskejä ole olemassa. Helmikuun lopussa pankkival-
vontaviraston johdossa aloitti Guo Shuqing, minkä jälkeen 
pankkien sääntelyyn on tullut useita tiukennuksia ja valvon-
taa on lisätty. Esimerkiksi pankkisääntelyn kiertämistä varjo-
pankkisektorin kautta tehtävillä operaatioilla on pyritty vai-
keuttamaan ja erityyppisiä monimutkaisia rahoitusjärjeste-
lyjä on kielletty. Talletustodistusten liikkeelle laskua pank-
kien välisillä markkinoilla on rajoitettu ja pankkien on annet-
tava toimistaan aiempaa enemmän tietoja viranomaisille. Li-
säksi viranomaiset ilmoittivat viime viikolla alkavansa tarkis-
tamaan pankkilainojen vakuusmateriaaleja ja takaajia. Alku-
vuonna on paljastunut useampia tapauksia, joissa yritykset 
ovat taanneet laajasti toistensa lainoja ristiin. 

Tammi-maaliskuussa Kiinan velkaantuminen jatkui edel-
leen nopeana. Laajimman luottokäsitteen (total social finan-
cing) kanta kasvoi 12,5 % vuotta aiemmasta. Pankkilainojen 
kasvu jatkui tasaisen vahvana, mutta varjopankkisektorin luo-
tonannon kasvu kiihtyi nopeimmaksi kahteen vuoteen. Joiden-
kin arvioiden mukaan uudet toimet tulevat hidastamaan vel-
kaantumisen kasvua. Toisaalta kasvutavoitteisiin pääsy edel-
lyttää nopean velkaantumisen jatkumista. Nykytilanteessa on 
ilmeistä, että jo aikaisemmin nähdyt häiriöt Kiinan rahoitus-
markkinoilla saavat jatkoa.  

 

Kiina pitänyt juanin dollarikurssin vakaana. Kiinan 
velkamäärän kasvun ja rahoitusmarkkinoilla koettujen häiri-
öiden myötä paineet juanin valuuttakurssin heikkenemiseksi 
ovat olleet koholla pitkään. Viime vuoden loppua kohden Kii-
nan viranomaiset kiristivät huomattavasti valuutan ostoa ja 
pääomien vientiä koskevia rajoituksia hillitäkseen valuutta-
pakoa ja juanin heikkenemispaineita. Rajoitukset ovat autta-
neet keskuspankkia pitämään juanin kurssin alkuvuonna 
erittäin vakaana noin 6,9 juanissa dollarilta.  

Nykyinen tilanne ei antanut Yhdysvalloille perusteita ni-
metä Kiinaa valuuttamanipulaattoriksi huhtikuussa julkais-
tussa valtiovarainministeriön raportissa.  
 
Juanin CFETS- ja REER-valuuttaindeksi sekä USD-kurssi 

 Lähde: Macrobond 
 
Teollisuuden hinnat nousevat nopeasti myös Kii-
nassa. Kuluttajahintainflaatio on kuitenkin jäänyt tuore-
ruuan halpenemisen seurauksena alle prosenttiin helmi-
maaliskuussa. Ruuan ja energian hinnoista puhdistettu poh-
jainflaatio on pysynyt 2 prosentin tuntumassa.  

Raaka-aineiden hintojen nousun vetämänä tuottajahinnat 
olivat maaliskuussa 8 % vuodentakaista korkeammalla. Kuu-
kausitasolla tuottajahintojen nousu on kuitenkin jo hidastu-
nut. Raaka-ainehinnat olivat poikkeuksellisen matalalla vuo-
den 2016 alussa, joten niiden inflaatioon tuoma pohjavaikutus 
vaimenee vuoden loppua kohden. Tuontihinnat olivat maalis-
kuussa 14 % ja vientihinnat 5 % vuodentakaista korkeammalla. 
Teollisuuden hintojen kallistuminen näkyy myös Kiinan BKT-
deflaattorissa (BKT:n nimellisen ja reaalisen kasvun erotus), 
joka nousi tammi-maaliskuussa 5 prosenttiin.  

 
Hintakehitys Kiinassa 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki laski jälleen avainkorkoa. 
Korkoa laskettiin 0,5 prosenttiyksikköä 9,25 prosenttiin 2.5. 
alkaen. Keskuspankki perusteli tätä inflaation huomattavalla 
hidastumisella ja inflaatio-odotusten laskulla. Edellisen ker-
ran keskuspankki laski korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 27.3.   

Loppuvuoden osalta keskuspankki totesi, että se ei ole 
muuttanut näkemystään mahdollisista uusista koronlas-
kuista. Aiemmasta poiketen se ei nyt viestittänyt, missä vai-
heessa tätä vuotta seuraava koronlasku voisi olla mahdolli-
nen. Vuosi-inflaation keskuspankki odottaa hidastuvan 
4 prosentin tavoitetasolle tämän vuoden loppuun mennessä 
ja pysyvän lähellä 4 prosenttia vuosina 2018–19. Talouden se 
odottaa kasvavan vuosina 2017–19, vaikka öljyn tynnyrihinta 
laskisi nykyisestä noin 50 dollarista 10–15 dollaria. Keskus-
pankin seuraava säännönmukainen korkokokous 0n 16.6. 

Miljoonien venäläisten hankittava MIR-maksukortti 
lakimuutoksen myötä. Presidentti Putinin alkuviikosta 
allekirjoittaman muutoksen mukaan mm. budjettivaroista 
maksetut palkat ja eläkkeet voidaan jatkossa maksaa vain sel-
laiselle tilille, johon liittyy MIR-maksukortti (tai ei maksu-
korttia lainkaan). Lakia aletaan soveltaa kokonaisuudessaan 
1.7.2018 alkaen, mutta eläkkeissä siirtymäaika on pidempi. 
Lisäksi MIR-korttia täytyy lain mukaan jatkossa pystyä käyt-
tämään mm. kaikkien luottolaitosten pankkiautomaateissa ja 
maksuvälineenä kaikissa liikkeissä, joiden liikevaihto on vä-
hintään 40 milj. ruplaa (noin 650 000 euroa).  

Hanke kansallisesta maksujärjestelmästä ja siihen liitty-
västä maksukortista sai uutta vauhtia keväällä 2014 eräille 
venäläispankeille asetetuista pakotteista, ja ensimmäiset 
MIR-kortit otettiin käyttöön vuoden 2015 lopussa. Kansal-
lista maksujärjestelmää ja MIR-korttia hallinnoiva yhtiö on 
vielä täysin Venäjän keskuspankin omistuksessa ja sen enem-
mistöomistus on määritelty laissa. Nyt MIR-kortteja myön-
tää runsaat 70 venäläispankkia ja kortteja on myönnetty run-
saat 5 miljoonaa. MIR-kortin kansainvälinen käyttö on tois-
taiseksi varsin rajallista, sillä yhteiskortteja ulkomaalaisten 
korttiyhtiöiden kanssa on vasta vähän (Maestro, JCB). MIR 
ilmoittaa päässeensä jo sopimukseen myös AmericanExpres-
sin ja UnionPayn kanssa, kun taas esim. Visan ja Mastercar-
din kanssa neuvotteluja käydään edelleen. 

Venäjän puolustusmenot kasvavat nopeasti. Tukhol-
man kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) vuo-
tuisen globaalin puolustusmenoselvityksen mukaan Venä-
jällä valtiontalouden puolustusmenojen suhde BKT:hen 
nousi 5,3 prosenttiin vuonna 2016. Venäläisen Talouspoli-
tiikkainstituutin eli ns. Gaidar-instituutin (IEP) tuoreiden 
laskelmien mukaan puolustusmenot kasvoivat 5,7 prosent-
tiin BKT:stä. Myös finanssiministeriön tiedot kertovat meno-
jen BKT-suhteen nousseen 4,4 prosenttiin eli 1990-luvun al-
kuvuosien korkeisiin lukemiin. 

Tosin vuoden 2016 puolustusmenoihin sisältyy budjetista 
puolustusteollisuudelle (OPK) annettu summa, joka on tar-
koitettu OPK:n vuodesta 2011 alkaen ottamien ja federaation 
takaamien pankkiluottojen pääosin ennenaikaisiin takaisin-
maksuihin. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan bud-
jetista maksettu summa ylsi yli prosenttiin BKT:stä. Ilman 
tätä summaa puolustusmenot vähenivät jopa nimellisrup-
lissa tuntuvasti viime vuonna. Toisaalta OPK:n nyt takaisin-
maksettavilla luotoilla on tosiasiassa kiihdytetty puolustus-
menojen kasvua jo aiemmin, etenkin vuosina 2013–14. 

Puolustusmenotietojen erot tulevat siitä, että SIPRI ja IEP 
lisäävät budjetin puolustusmenoihin eriä useista muista me-
noluokista, joita ovat etenkin sisäinen turvallisuus, talous ja 
sosiaaliturva. IEP lisää menoihin myös mm. aiemman puo-
lustustoiminnan budjettimenoja (esim. aseiden tuhoamisku-
luja), jotka SIPRI rajaa puolustusmenojen ulkopuolelle. 

Venäjän puolustusmenot ovat SIPRIn kansainvälisessä 
vertailussa kasvaneet nopeasti viime vuosina. Vuonna 2016 
menot olivat 69 mrd. dollaria. Myös Kiinan puolustusmenot 
ovat nousseet ripeästi, vaikka niiden kasvu hidastuikin viime 
vuonna alle 5,5 prosenttiin. SIPRI arvioi Kiinan menoiksi 
215 mrd. dollaria ja toteaa viime vuosien arvioidensa olevan 
1,5-kertaisia suhteessa Kiinan viralliseen puolustusbudjet-
tiin. Kiinassa menojen BKT-suhde oli SIPRIn mukaan edel-
leen alle 2 %. Tuoreena saavutuksenaan Kiina laski vastikään 
vesille ensimmäisen kiinalaisvalmisteisen lentotukialuksen. 

SIPRIn mukaan vuonna 2016 maailman vajaan 1700 mrd. 
dollarin puolustusmenoista 611 mrd. dollaria käytti USA, 
jonka menot kääntyivät kasvuun. Menojen suhde BKT:hen oli 
3,3 %. Intian puolustusmenojen kasvu hypähti 8,5 prosent-
tiin. Intian ohella kärkimaita on myös Ranska. Kummankin 
menot olivat noin 56 mrd. dollaria ja menojen BKT-suhde 
kummallakin lähellä 2,5 prosenttia. Euroopassa lähes kaikki 
Keski- ja Itä-Euroopan maat, Baltian maat ja Ukraina ovat 
SIPRIn mukaan lisänneet puolustusmenojaan viime vuosina 
nopeasti. Myös Länsi-Euroopan maissa menot kasvoivat 
viime vuonna paria maata lukuun ottamatta ripeästi.  

Venäjän puolustusmenojen suhde BKT:hen, % 

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, SIPRI, IEP, Rosstat ja BOFIT. 
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Kiina 

Kiinassa uusia veronkevennyksiä, mutta yritysten 
kokonaisveroaste on yhä korkea. Kiina uudisti verotus-
taan vuosi sitten, jolloin loput palvelualat siirtyivät arvonli-
säverotuksen piiriin (ks. Viikkokatsaus 18/2016). Huhtikuun 
lopulla hallitus ilmoitti, että arvonlisäverotusta tullaan 1.7. al-
kaen yksinkertaistamaan niin, että 13 prosentin verokanta 
poistuu ja sen piiriin kuuluvat maataloustuotteet ja maa-
kaasu siirtyvät alhaisempaan 11 % verokantaan. Uudistuksen 
jälkeen käytössä on kolme ALV-kantaa: 6 %, 11 % ja 17 %. Li-
säksi vuoden alusta lähtien pienyritysten verotusta on keven-
netty ja tiettyjen tiede- ja teknologia-alan yritysten T&K-me-
nojen verovähennyskelpoisuutta kasvatettu kolmen vuoden 
määräajaksi. Nyt yritykset, joiden verotettavat vuositulot 
ovat alle 500 000 juania voivat saada kevennetyn verokohte-
lun, jolloin yritykset maksavat 20 % yhtiöveroa puolesta tu-
loistaan. Aiemmin tuloraja oli 300 000 juania. Myös joitakin 
muita määräaikaisia verohelpotuksia on jatkettu. 

Hallituksen arvion mukaan ilmoitetut uudistukset vähen-
tävät yritysten ja yksityishenkilöiden verotaakkaa kuluvana 
vuonna 380 mrd. juanilla ja erilaiset maksut vähenevät yh-
teensä 200 mrd. juanilla. Maaliskuussa pääministeri Li kertoi 
elinkeinoverosta arvonlisäveroon siirtymisen keventäneen 
yritysten verotaakkaa viime vuonna yhteensä 570 mrd. juania 
(76 mrd. euroa). Yhdistetyt ALV ja elinkeinoverotulot kuiten-
kin kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia 5 220 mrd. juaniin. 

Kiinan 25 prosentin yhtiöveroaste ei poikkea suuresti 
muista maista. Yritysten kohtaamat muut kulut ja maksut 
nostavat kuitenkin kustannuksia. Maailmanpankin arvion 
mukaan yritysten kokonaisveroaste (ml. pakolliset maksut) 
oli Kiinassa 68 % yritysten voitoista vuonna 2016, mikä on 
yksi maailman korkeimpia. Maailman talousfoorumin kilpai-
lukykyvertailussa Kiinan sijoitusta heikentävät nimenomaan 
korkeat verot sekä yrityksen perustamisen byrokraattisuus. 
Aihe on herättänyt keskustelua viime aikoina ja yritykset ovat 
ilmaisseet tyytymättömyyttään tilanteeseen. Helmikuussa 
hallitus ohjeisti ministeriöitä kiinnittämään huomiota yritys-
ten kohtaamiin kuluihin ja poistamaan turhat maksut. Vuo-
den loppuun mennessä on tarkoitus saada aikaan yhdenmu-
kaistettu lista yritysmaksuista ja niiden ehdoista. 

Amerikkalaisyritysten toimintaympäristö on hanka-
loitunut Kiinassa. Amerikkalainen kauppakamari julkisti 
huhtikuussa vuosittaisen raporttinsa amerikkalaisyritysten 
tilanteesta Kiinassa. Kauppakamari näkee yritysten tilanteen 
poikkeuksellisen haastavaksi, kun poliittiset jännitteet mai-
den välillä ovat lisääntyneet viime vuodesta, Kiinan talous-
kasvu hidastuu ja investointiympäristö on heikentynyt. 
Kauppakamari arvioi myös reformivauhdin ja avautumiske-
hityksen hidastuneen. Lisäksi kotimaisia yrityksiä on tuettu 
erilaisten ohjelmien avulla, mikä on kaventanut ulkomaisten 
yritysten liikkumatilaa. 

Kauppakamarin mukaan kaikki osapuolet hyötyvät, kun 
kauppa on mahdollisimman vapaata, yritysten toiminta 
markkinaperusteista ja markkinoille pääsy helppoa. Se toi-
vookin Kiinan avaavan markkinoitaan yhä enemmän ulko-
maisille toimijoille ja edistävän neuvotteluita kahdenvälisen 
investointisopimuksen solmimiseksi. Yhtenä suurimpana 
haasteena amerikkalaisyritykset kokevat Kiinan epäselvät lait 
ja epäyhtenäiset sääntöjen tulkinnat. Tilanteen korjaamiseksi 
kauppakamari ehdottaa parannuksia tiedon jakamiseen esi-
merkiksi oikeusistuinten päätösten ja viranomaistutkimus-
ten osalta sekä tulli- ja verosääntöjen selkeyttämistä. Lisäksi 
yritysten mahdollisuutta kommentoida laki- ja säännösluon-
noksia voisi kehittää edelleen. 

Kiinassa autotuotannon kasvu hidastuu. Kiinassa val-
mistettiin tammi-maaliskuussa 6,1 miljoonaa henkilöautoa, 
mikä on 7 % enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2016. 
Tuotannon kasvuvauhti on kuitenkin hidastumassa. Viimei-
sen vuoden aikana Kiinassa valmistui vajaat 25 milj. henkilö-
autoa ja melkein 4 milj. kuorma- ja linja-autoa. 

Henkilöautoja myytiin ensimmäisellä neljänneksellä 5 % 
enemmän kuin vuosi sitten. Kiinassa autojen myynti ja tuo-
tanto kulkevat käsi kädessä, sillä tuotannosta vain alle 2 % 
menee vientiin ja myynnistä alle 4 % on tuontiautoja. 

Henkilöautojen tuotannon ja myynnin kasvun huomatta-
vaan kiihtymiseen viime vuoden jälkipuoliskolla vaikutti tie-
dossa ollut pienimoottoristen henkilöautojen verotuksen ki-
ristyminen. Elvytyspolitiikkaan liittyvän verohelpotuksen ta-
kia auton ostaja maksoi viime vuonna vain 5 prosentin osto-
veroa, kun tänä vuonna vero on 7,5 % ja ensi vuonna 10 %. 

Vaikka Kiinassa myydyistä autoista ulkomailta tuotujen 
autojen osuus on pieni, ulkomaiset merkit hallitsevat mark-
kinoita. Alle puolet myydyistä autoista on kotimaisia merk-
kejä. Ulkomaisten tuottajien on pakko tehdä yhteistyötä kii-
nalaistuottajien kanssa, sillä ulkomainen toimija voi omistaa 
Kiinassa olevasta tuotantolaitoksesta korkeintaan 50 %. 
Bloombergin mukaan tätä rajoitusta ollaan mahdollisesti 
höllentämässä osana valtionyritysten tehostamista ja mark-
kinoiden avaamispaineita. Autoteollisuuden tulevaisuuteen 
vaikuttaa myös suunnitteilla oleva tuottajakohtainen mini-
mikiintiö sähköautoille. 

Kiinan henkilöautojen tuotanto ja ulkomaankauppa vuositasolla 

Lähde: CEIC 
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Venäjä 

Inflaatiovauhti hidastunut Venäjällä. Kuluttajahinto-
jen nousu vuodentakaisesta oli huhtikuussa 4,1 % ja alku-
vuonna vain hieman tätä ripeämpää (4,5 %). Vuoden 2016 lo-
pussa vuosi-inflaatio oli 5,4 %. 

Kuluttajahintojen nousu oli nopeimmillaan liki 17 % ke-
väällä 2015, kun ruplan merkittävä devalvoituminen vuoden-
vaihteessa 2014–15 siirtyi nopeasti kuluttaja- ja tuottajahin-
toihin. Viimeisen kahden vuoden ajan hintojen nousuvauhti 
on tasaisesti hidastunut. Hintakehityksen tasautumisen taus-
talla ovat ruplan vahvistuminen, kaksi hyvää satovuotta sekä 
rahapolitiikan muutokset keskuspankin siirryttyä inflaatiota-
voitteeseen. 

Keskuspankin inflaatiotavoite on 4 % kuluvan vuoden lo-
pussa. Inflaatio-odotukset ovat yhä paljon tavoitetta korke-
ammalla, mikä heijastaa kokemuksia edellisten vuosikym-
menten nopeasta inflaatiosta. Odotuksetkin ovat viime kuu-
kausina hieman laskeneet, mikä on antanut tilaa keskuspan-
kin koronlaskuille alkuvuonna (avainkorko on nyt 9,25 %). 
Reaalikorko on historiallisen korkea, sillä alle vuoden pituis-
ten yrityslainojen nimellinen keskikorko on yli 11 %. 
 
Venäjän vuosi-inflaatio ja yrityslainojen keskikorko, % 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja Rosstat. 
 
Venäjän puolustusteollisuuden kasvu jatkui vauh-
dikkaana vuonna 2016. Puolustusteollisen kompleksin 
(OPK) puolustus- ja siviilituotteiden tuotanto kasvoi alusta-
vien tietojen mukaan viime vuonna reaalisesti yli 10 %, 
vaikka kasvutahti olikin hitaampi kuin vuosina 2013–15. 
OPK:n kovasta kasvusta huolimatta koko jalostusteollisuus, 
johon OPK sisältyy, on viime vuosina kasvanut hitaasti ja 
jopa supistunut. Viimeisen 15 vuoden aikana OPK:n tuotan-
non kasvu on ylittänyt reippaasti koko jalostusteollisuuden 
kasvutahdin kahtenatoista vuonna. 

OPK:n sisällä puolustusteollisella lohkolla tuotanto on 
kasvanut tuntuvasti nopeammin kuin siviiliteollisuudessa yli 
vuosikymmenen ajan. Toisin kuin puolustusteollinen lohko, 
siviiliteollinen lohko ei ole säästynyt tuotannon huomatta-
valta supistumiselta Venäjän talouden taantumavuosina 

2009 ja 2015. Siviilikäyttöön tarkoitetun tuotannon osuus 
OPK:n tuotannosta oli vuonna 2016 vain 17 % oltuaan noin 
45 % viime vuosikymmenen puolivälissä.  

Hallituksen vuosi sitten hyväksymässä OPK-kehitysohjel-
massa 2016–2020 on tavoite lisätä OPK:n tuotantoa edelleen 
noin 9 % vuodessa ja siviiliteollisen lohkon tuotantoa 5 % 
vuodessa. Tämän vuoden federaatiobudjetin puolustusmenot 
merkitsevät kuitenkin menojen vähenemistä viime vuodesta, 
mutta toisaalta puolustusministeriön mukaan supistuminen 
ei koske varusteluohjelmaa. Pääministeri Medvedev puoles-
taan muistutti hiljattain, että siviilituotannon osuus OPK:ssa 
aiotaan kääntää selvään nousuun ensi vuosikymmenellä. 

OPK:ssa työskentelee noin 2 milj. henkilöä, joista yli 
1,4 miljoonaa puolustusteollisuudessa. OPK:n osuudeksi Ve-
näjän teollisuustuotannosta on arvioitu 5–6 %. 
 
Puolustusteollisen kompleksin ja koko jalostusteollisuuden 
tuotannon reaalinen kasvu 
 

Lähteet: Teollisuusministeriö, Federalnyi spravotshnik ja Rosstat. 
 
Venäjällä viranomaiset muuttaneet suhtautumis-
taan virtuaalirahaan. Venäjän viranomaiset ovat aiem-
min suhtautuneet virtuaalirahaan kielteisesti. Finanssiminis-
teriö teki keväällä 2016 lakiehdotuksen, jossa virtuaalirahan 
käytöstä voisi saada jopa 2,5 milj. ruplan (34 000 euron) sa-
kon ja 7 vuotta vankeutta. Ehdotustaan se perusteli mm. vir-
tuaalirahan uhalla rahoitusjärjestelmälle ja kytköksellä ta-
lousrikollisuuteen. Asiantuntijat ja oikeusministeriö kuiten-
kin kritisoivat lakiehdotusta, ja syksyllä 2016 ministeriö il-
moitti jättävänsä sen lepäämään toistaiseksi. 

Tänä vuonna suhtautuminen virtuaalirahaan on muuttu-
nut aiempaa myönteisemmäksi. Helmikuussa keskuspankin 
varapääjohtaja Olga Skorobogatova totesi, että kansallinen 
virtuaaliraha voisi olla mahdollinen tulevaisuudessa. Huhti-
kuussa varafinanssiministeri Aleksei Moisejev sanoi, että vi-
ranomaiset saattaisivat hyväksyä bitcoinin ja muiden virtu-
aalirahojen käytön laillisena maksuvälineenä vuonna 2018. 
Virtuaalirahan tavoitteena olisi mm. ehkäistä laittomia ra-
hansiirtoja. Lopullista viranomaispäätöstä virtuaalirahan 
sääntelystä ei kuitenkaan ole vielä tehty.  
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Kiina 
Yritykset hillitä velkaantumista ovat saaneet korot 
nousuun Kiinassa. Rahamarkkinakorot ovat nousseet kai-
kissa maturiteeteissa. Yliyön Shibor-korko on ollut touko-
kuussa keskimäärin 2,8 %, kun se tammikuussa oli 2,2 %. 
Korkotason nousun lisäksi pankkienvälisten repo-korkojen 
volatiliteetti on lisääntynyt. Shibor-korot lasketaan parhaiksi 
luokiteltujen 18 liikepankin toimittamien noteerausten poh-
jalta, kun taas repo-korko on toteutuneiden transaktioiden 
keskikorko. Huhti-toukokuussa keskuspankki on lisännyt avo-
markkinaoperaatioissa likviditeettiä markkinoille vuoden al-
kua enemmän, mikä on hillinnyt korkojen nousua. 

Viime aikoina rahoitusmarkkinariskit on nostettu yhä nä-
kyvämmin esille ja valvojat ovat tiukentaneet ohjeistuksiaan. 
Tämä on näkynyt likviditeetin vähentymisenä pankkienväli-
sillä markkinoilla. Erityisesti varjopankkisektorin riskeihin 
on yritetty puuttua aiempaa voimakkaammin. Pankkivalvon-
taviranomainen (CBRC) julkisti toukokuussa uudet ohjeet, 
jossa lainojen vakuuksien valvontaa lisätään.  

Keskuspankki uudisti tänä vuonna makrovakausarvio-
taan, jossa nyt ensimmäistä kertaa mm. omaisuudenhoito-
tuotteet lasketaan osaksi pankkien ”laajaa luotonantoa”. 
Omaisuudenhoitotuotteilla pankit ovat voineet lisätä tuotto-
jaan lainaamalla varoja taseen ulkopuolella omaisuudenhoi-
tajille sijoitettavaksi edelleen. Sijoittajille ne tarjoavat pank-
kitalletuksia korkeampaa tuottoa, mutta riskit ovat heikosti 
tiedossa. Omaisuudenhoitotuotteita oli viime vuoden lopussa 
markkinoilla 29 000 mrd. juanin arvosta (39 % BKT:stä), 
kaksinkertainen määrä vuoden 2014 loppuun verrattuna.  

Korkojen nousu näkyy myös velkakirjamarkkinoilla, joilla 
vuoden mittaisen valtionlainan korot ovat nousseet 3,5 pro-
senttiin tammikuun 2,7 prosentista. Myös yritysten ja paikal-
lishallintojen joukkovelkakirjojen korot ovat nousussa. Viime 
vuoteen verrattuna reaalikorot ovat nousseet nimelliskorko-
jakin enemmän, sillä kuluttajahintainflaatio on ollut alku-
vuonna matalalla. Huhtikuussa kuluttajahintainflaatio oli 1,2 
%. Tuottajahinnat nousivat 6,4 % vuodentakaisesta, mutta 
kuukausitasolla niiden nousu kääntyi laskuun. 
 
7 päivän korko pankkienvälisillä markkinoilla sekä keskuspan-
kin avomarkkinaoperaatioissa (käänteisrepo) 

Lähteet: CEIC ja Macrobond 

Kiinassa paikallishallinnon velanoton valvontaa ki-
ristetään. Mediayhtiö Caixin raportoi toukokuun alussa kii-
nalaisviranomaisten perustavan uuden järjestelmän valvo-
maan paikallishallinnon velkaantumista. Tarkoituksena on 
järjestelmäriskien ennaltaehkäisy. Valvontaan osallistuu 
kuusi keskeistä viranomaista ja virastoa.  

Vaikka keskushallinto on tiukentanut paikallishallinnon 
budjettipolitiikkaa ja velanottoa, paikallisviranomaiset näyttä-
vät kehittäneen uusia tapoja kiertää rajoitteita ja lisätä velan-
ottoa. Näihin kuuluvat Caixinin mukaan julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteishankkeet (PPP), erilaisten rahastojen käyttö vel-
kakirjojen liikkeellelaskuun sekä velkaa käytännössä lisäävät 
hankintasopimukset. Uudet ohjeet rajoittavat näitä käytäntöjä.  

IMF arvioi viime kesänä paikallishallinnon ja sen rahoi-
tusyhtiöiden kokonaisvelan nousevan vuoden 2016 loppuun 
mennessä yli 33 400 mrd. juaniin (4 800 mrd. USD), mikä on 
42 % suhteessa BKT:hen. Keskushallinnon ja paikallishallin-
non yhteenlaskettu velka (ml. paikallishallinnon rahoitusyh-
tiöt ja muut budjetin ulkopuoliset erät) suhteessa BKT:hen 
on IMF:n arvion mukaan noin 60 %.  
 
Osakekurssit hienoisessa laskussa Kiinassa. Kurssike-
hitys Kiinan pörsseissä on ollut suhteellisen tasaista vuoden 
2016 alusta lähtien ja volatiliteetti on ollut kuluvana vuonna 
poikkeuksellisen vähäistä. Viime viikkoina osakeindeksit ovat 
kuitenkin laskeneet lähinnä teollisuusyritysten vetäminä. 
Shanghain A-indeksi on nyt vuodenvaihteen tasolla ja Shen-
zhenin A-indeksi on 5 % heikompi. Kuluvalla viikolla saatiin 
taas muistutus viranomaisten roolista markkinoilla. Uutistoi-
misto Bloombergin mukaan viranomaiset ovat pitäneet sil-
mällä suursijoittajia ja määränneet kansalliset osakemarkki-
noilla toimivat rahastot valmiuteen, jotta pörssissä ei ta-
pahdu mitään yllättävää suuren silkkitie-kokouksen alla.  

Kansainvälisiä osakeindeksejä laativa MSCI pohtii taas, li-
sääkö se kiinalaisosakkeita nousevien talouksien osakeindek-
siinsä (MSCI Emerging Markets Index). Uutena ajatuksena 
on ottaa aluksi pienellä painolla mukaan vain osa mannerkii-
nalaisosakkeista, joilla on mahdollista käydä kauppaa Hong-
kongin pörssin kautta (Stock Connect). Kyseessä olisi ensim-
mäinen kerta, kun mannerkiinalaisosakkeet otettaisiin mu-
kaan keskeiseen kansainväliseen osakemarkkinaindeksiin. 

 
Osakemarkkinakehitys Kiinassa ja Hongkongissa 

Lähde: Macrobond ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän BKT:n kasvu on jatkunut. Rosstatin ensimmäi-
sen arvion mukaan BKT oli vuoden ensineljänneksellä 0,5 % 
suurempi kuin vuotta aiemmin. Tämä tukee talousministe-
riön ja keskuspankin aiemmin antamaa kuvaa siitä, että kau-
sitasoitetun BKT:n vuoden 2016 puolella orastanut kasvu 
edellisestä neljänneksestä jatkui. Rosstat korosti, että tieto on 
alustava, mikä heijastaa jo aiemmin Venäjällä käytyä keskus-
telua uuden BKT-metodologian soveltamisongelmista. 

BKT:n vuosikasvulukema on varsin hyvä siihen nähden, 
että teollisuustuotantoa oli tammi-maaliskuussa vain saman 
verran kuin vuotta aiemmin, ja rakentaminen sekä vähittäis-
kauppa vähenivät. Toisaalta tavarakuljetukset ja tukku-
kauppa kasvoivat tuntuvasti. Lisäksi BKT:n ennakkoarvioin-
tia vaikeuttaa se, että kuukausitietoja ei kerry kiinteistöalan 
toiminnasta eikä julkisen sektorin aloilta (mm. hallinnosta, 
terveydenhoidosta ja koulutuksesta), jotka yhdessä muodos-
tavat kolmasosan BKT:stä. Kysynnän osalta BKT:n kasvua on 
tukenut varsinkin Venäjän viennin määrän hyvä kehitys. 

 
Venäjän BKT:n ja viiden keskeisen sektorin reaalinen kasvu  

Lähde: Rosstat.  
 
Venäjän ulkomaankauppa reippaassa kasvussa. 
Tammi-maaliskuussa Venäjän tavarakauppa kasvoi lähes 
kaikkien maiden kanssa ja kaikissa päätuoteryhmissä. Vien-
nin arvo oli runsaat 80 mrd. dollaria ja tuonnin vajaat 
50 mrd. dollaria. Sekä viennin että tuonnin arvo oli edelleen 
yli kolmanneksen pienempi kuin huippuvuosien 2012 ja 2013 
alkukuukausina.    

Tavaraviennin dollarimääräinen arvo kasvoi 36 % vuotta 
aiemmasta lähinnä korkeamman öljyn hinnan tukemana. Lä-
hes kaikkien keskeisimpien tavaroiden vientimäärät lisään-
tyivät. Raakaöljyn viennin kasvu jäi vajaaseen prosenttiin, 
mutta öljytuotteiden vienti kääntyi 7 prosentin ja maakaasun 
vienti 10 prosentin kasvuun. Lisäksi monien metallien, lan-
noitteiden ja puutavaran vientimäärät kasvoivat vuotta aiem-
masta. Tavaraviennistä puolet suuntautui EU-maihin, 20 % 
Aasiaan ja 10 % Euraasian talousliiton maihin. 

Tavaratuonnin dollarimääräinen arvo oli tammi-maalis-
kuussa 26 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Koneiden, lait-
teiden ja kuljetusvälineiden sekä kemiallisten tuotteiden 
tuonti kasvoi lähes 30 % vuotta aiemmasta. Elintarviketuon-
nin arvo oli 16 % suurempi kuin vuotta aiemmin. EU-maiden 
osuus tavaratuonnista oli 37 %, Aasian maiden 34 % ja Eu-
raasian talousliiton maiden 8 %.    
 
Venäjän tuonti suurimmissa tuoteryhmissä neljännesvuosittain  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: CEIC, Venäjän tulli, BOFIT.  
 
EBRD:n Venäjä-projektien rajoitus pysyy voimassa. 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin eli EBRD:n 
osakkaiden enemmistö päätti kesällä 2014 pysäyttää pankin 
kaikki uudet Venäjä-projektit liittyen Venäjän toimiin Kri-
millä ja Itä-Ukrainassa. Sitä ennen tehtyjen EBRD:n rahoi-
tussitoumusten maksut Venäjälle ovat sen sijaan jatkuneet. 

Venäjä on jo aiemmin ajanut päätöksen purkua. EBRD:n 
tässä kuussa pidettyyn vuosikokoukseen tuotuna asia poiki 
äänestyksen. Ylivoimainen enemmistö pankin 67 osakkaasta 
(65 maata sekä EU ja Euroopan investointipankki) katsoi, 
että rajoituspäätös noudattaa pankin sääntöjä. Venäjän päin-
vastaista kantaa äänesti median mukaan kolme IVY-maata 
sekä Mongolia, ja äänestämästä pidättyi kaksi IVY-maata. 
Venäjän osuus EBRD:n osakepääomasta ja äänistä on 4 %.  

Vuosikokouspuheessaan talousministeri Maksim Oresh-
kin mm. esitteli, miten rajoitus Venäjän mukaan rikkoo 
EBRD:n perustamissopimusta. Oreshkinin arvion mukaan 
pankin tulot, joista noin 30 % on viime vuosina tullut Venä-
jältä, tulevat rajoituksen säilyessä vähenemään. Epäviralli-
semmin Oreshkin hahmotteli, että nykytilanteessa EBRD:n 
AAA-luottoluokitus on kyseenalainen ja Venäjä aikoo kiinnit-
tää luokittajien huomiota pankin Venäjä-tulojen luisuun. 

EBRD:llä on voimassaolevia rahoitussitoumuksia Venä-
jälle 3,7 mrd. euroa (osuus alle 10 %). Vuonna 2012 niitä oli 
yli 10 mrd. euroa (osuus 26 %). EBRD:n rahoituksesta niissä 
hankkeissa, joissa EBRD on edelleen mukana Venäjällä, 84 % 
on yksityisellä sektorilla. EBRD perustettiin vuonna 1991 tu-
kemaan kehitystä kohti markkinataloutta pankin operaatio-
maissa, joita on nykyään yli 30 Keski- ja Itä-Euroopassa, 
Keski-Aasiassa sekä Välimeren itä- ja eteläosissa. 
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Kiina 

Kiinassa tuotannon kasvuvauhti hidastui huhti-
kuussa. Virallisten tilastojen mukaan BKT:n vuosikasvu 
kiihtyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,9 pro-
senttiin, mutta huhtikuussa kasvu näyttäisi useimpien indi-
kaattoreiden mukaan taas hidastuneen. Teollisuustuotannon 
kasvu hidastui huhtikuussa 6,5 prosenttiin, mihin vaikutti 
mm. henkilöautotuotannon kääntyminen vajaan 3 prosentin 
laskuun verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Alkuvuonna 
autoja valmistettiin vajaat 5 % enemmän kuin tammi-huhti-
kuussa 2016. Vähittäiskaupan myyntimäärät olivat huhti-
kuussa lähes 10 % vuodentakaista suuremmat, vaikka kasvu 
hieman hidastuikin maaliskuusta. 

Kysyntäpuolen eristä kiinnostavin on kaupunkialueiden 
kiinteät investoinnit (FAI), sillä sen pitäisi heijastaa yleisem-
minkin BKT:n kiinteiden investointien kehitystä. FAI-inves-
tointien arvon nimellinen vuosikasvu hidastui huhtikuussa 
jyrkästi yksityisten investointien painamana. Varovaisella in-
vestointitavaroiden hintojen nousua koskevalla oletuksella 
FAI-investoinnit olivat huhtikuussa reaalisesti vain noin 4 % 
suuremmat kuin vuosi sitten. Tammi-huhtikuussa investoin-
tien reaalinen vuosikasvu on hidastunut viime vuoden alun 
yli 12 prosentista alle 5 prosenttiin. 

Koska investointien paino kokonaiskysynnästä on edel-
leen yksityistä kulutuskysyntää suurempi, on investointien 
kasvun hidastumista vaikea kompensoida niin, etteikö BKT:n 
kasvu hidastuisi. Käytettävissä olevien tulojen kehitys ei ai-
nakaan viittaa siihen, että jo ennestään nopeasti kasvava ko-
titalouksien kulutuskysynnän kasvu voisi merkittävästi kiih-
tyä. Ulkomaankaupan (nettovienti) laskennallinen rooli Kii-
nan BKT-kehityksessä on nykyisellään pieni. Lisäksi tammi-
maaliskuussa tavaratuonnin määrä kasvoi vientiä enemmän.  
 
Kiinan teollisuustuotanto, vähittäiskauppa ja investoinnit 

Lähde: Macrobond, CEIC 
 
Yhdysvallat ja Kiina julkistivat rajoitettuja toimia 
markkinoiden avaamiseksi. Presidentti Xin Yhdysvalto-
jen vierailulla huhtikuussa maat sopivat käyvänsä neuvotte-
luita kaupan esteiden vapauttamisesta seuraavan 100 päivän 

aikana. Viime viikolla (11.5.) silkkitie-kokouksen alla Yhdysval-
lat ja Kiina julkaisivat 10 kohdan listan neuvotteluiden tä-
hänastisista tuloksista. Pääosin toimet olivat laajasti muotoil-
tuja, ja osasta oli periaatetasolla olemassa jo aiempi sopimus.  

Kiinan aiemmin lupaamille yhdysvaltalaisen naudanlihan 
tuonnin avaamiselle ja luottokorttiyhtiöiden mahdollisuudelle 
hakea toimintalisenssiä Kiinassa asetettiin nyt päivämäärä. 
Kiina lupasi myös sallia ulkomaisten yhtiöiden tuottaa luotto-
luokituspalveluita ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä geeni-
muunneltujen viljojen tuonnin sallimiseksi. Vastaavasti Yh-
dysvallat sallii kypsennetyn kanalihan tuonnin Kiinasta ja nes-
teytetyn maakaasun viennin Kiinaan. Lisäksi Yhdysvallat ju-
listi tunnistavansa Kiinan silkkitie-hankkeen merkityksen ja 
lähetti virallisen delegaation kokoukseen.  

Saavutettuja tuloksia on pidetty lähinnä osoituksena mai-
den yhteistyöhalusta, ja se on hälventänyt mahdollisen kaup-
pasodan pelkoja. Maat keskustelevat 100 päivän kauppaneu-
votteluikkunan laajentamisesta vuoden mittaiseksi. Yritykset 
odottavat toimien käytäntöön panoa ennen kuin niiden tosiasi-
allisia vaikutuksia voidaan arvioida.  
 
Kiinan silkkitie-hanke etenee. ”One Belt, One Road” 
(OBOR) -huippukokous pidettiin Pekingissä 14–15.5. Ko-
koukseen osallistui delegaatioita yli sadasta maasta sekä 
IMF:n, Maailmanpankin ja YK:n pääjohtajat. Presidentti Xi 
Jinpingin ”vuosisadan hankkeeksi” nimeämän OBORin aja-
tuksena on lisätä merkittävästi infrastuktuuri-investointeja 
ja yhteistyötä Aasian, Euroopan sekä Itä- ja Pohjois-Afrikan 
alueilla. Kokouksen aikana Kiina lupasi OBOR-hankkeisiin 
uutta rahoitusta yhteensä 580 mrd. juania (84 mrd. dollaria), 
joita kanavoidaan Silkkitierahaston, Aasian infrastruktuuri-
investointipankin (AIIB) ja Kiinan politiikkapankkien kautta. 
Lisäksi Kiina perustaa investointirahaston, jonka tarkoituk-
sena on tarjota rahoitusta hankkeisiin, jotka lisäävät Koillis-
Kiinan ja Venäjän Kaukoidän yhteistyötä. 

OBOR-hanke on enemmänkin sateenvarjo, jonka alla on 
mahdollista toteuttaa erilaisia hankkeita, kuin mikään valmis 
investointilista. Tähän asti OBORin nimissä on tehty tai on 
tekeillä ainakin 1 700 hanketta, joihin on myönnetty rahoi-
tusta yhteensä satoja miljardeja juaneja. Rahoitus on edul-
lista. Osa hankkeista on sellaisia, jotka olisi varmasti toteu-
tettu myös ilman OBOR-hanketta. Joidenkin hankkeiden ta-
loudellinen kannattavuus on herättänyt epäilyksiä. 

Kiina korostaa OBOR-hankkeen taloudellisia hyötyjä kai-
kille osapuolille. Samalla on selvää, että hanke lisää Kiinan 
vaikutusvaltaa alueella ja tuo monille Kiinan ylikapasiteet-
tialojen tuotteille kysyntää. OBOR-hanketta on kritisoitu 
avoimuuden puutteesta ja siitä, miten tasavertaisesti ulko-
maiset yritykset voivat osallistua hankkeiden toteuttamiseen. 
Tämän vuoksi esimerkiksi Saksa ja Ranska eivät allekirjoitta-
neet kaikkia kokouksen päätöslauselmia. Myöskään geopo-
liittisesti hanke ei ole kaikkien mieleen. Intia boikotoi ko-
kousta ja on kritisoinut hanketta uuskolonialismiksi. Venäjä 
puolestaan on huolissaan Kiinan vaikutusvallan lisääntymi-
sestä entisen Neuvostoliiton alueella. 
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Venäjä 

Venäjällä kotimainen kysyntä elpynyt. Kausitasoitettu 
vähittäiskaupan myynnin määrä lisääntyi Rosstatin mukaan 
huhtikuussa hiukan. Myyntiä oli saman verran kuin vuotta 
aiemmin. Tätä ennen vähittäismyynnin luisu kesti 27 kuu-
kautta, minkä vuoksi myynti oli edelleen huhtikuussa lähes 
15 % pienempi kuin vuonna 2014. Kiinteät investoinnit olivat 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensi kertaa Venäjän ta-
louden läpikäymän taantuman jälkeen selvästi vuodenta-
kaista suuremmat (2,3 %), vaikka rakentaminen kehittyi 
edelleen melko heikosti. 

Rosstatin mukaan kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu te-
ollisuustuotanto lisääntyi edelleen huhtikuussa, mikä nosti 
tuotannon koko tammi-huhtikuun osalta 0,7 % vuoden ta-
kaista suuremmaksi. Teollisuuden kasvun pääkannattimena 
oli edelleen kaivannaisteollisuus, jossa tammi-huhtikuun 
tuotanto muodostui lähes 2 % suuremmaksi kuin vuotta 
aiemmin. Maakaasua tuotettiin tammi-huhtikuussa 9 % 
enemmän kuin vuosi sitten. Jalostusteollisuuden tuotanto li-
sääntyi vaisummin, joskin myös se oli maalis-huhtikuussa 
hieman vuodentakaista suurempi. 

Tavarakuljetusten kasvu on ollut nopeaa alkuvuonna, ja 
tahti yltyi huhtikuussa. Tammi-huhtikuussa tavarakuljetus-
ten volyymi oli 6,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Rauta-
tiekuljetukset ja energian putkikuljetukset, jotka kuljetuse-
täisyyksien johdosta tuottavat valtaosan tavarakuljetusten 
volyymista, ovat lisääntyneet nopeasti.  
 
Venäjän nuorisotyöttömyys lähellä eurooppalaista 
keskitasoa. Viime vuonna Venäjällä oli yhteensä noin mil-
joona 15–24 vuotiasta työtöntä. Nuorten työttömyysaste oli 
16 %, kun koko väestön työttömyysaste oli vajaat 6 %. Pääosa 
nuorista ei kuitenkaan kuulu työvoimaan esimerkiksi opiske-
lun vuoksi, joten koko ikäluokkaan suhteutettuna työttömiä 
oli 6 % nuorista. Työttömyyttä laajempi käsite NEET (not in 
education, employment or training) kattaa sellaiset nuoret, 
jotka eivät opiskele eivätkä työskentele. Vuonna 2015 näitä 
nuoria oli Venäjällä runsaat 2 miljoonaa eli noin 12 % ikäluo-
kasta. Työttömistä nuorista hieman yli puolet on miehiä, 
mutta työvoiman ulkopuolella olevista NEET-nuorista pää-
osa on naisia. EU-maissa nuorten keskimääräinen työttö-
myysaste oli viime vuonna 19 % ja NEET-osuus 12 %.   

Strategisten tutkimusten keskuksen raportin mukaan 
NEET-nuorten osuus on Venäjällä supistunut viimeisen pa-
rin vuosikymmenen aikana selvästi erityisesti opiskelun li-
sääntymisen vuoksi. Samalla kun yleinen koulutustaso on 
noussut, on kuitenkin myös korkeammin koulutettujen osuus 
työttömissä ja NEET-nuorissa kasvanut. Etenkin heikom-
mista ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet ja maaseu-
dulla asuvat nuoret ovat riskiryhmässä. Venäjän ammatilli-
sen koulutuksen tasoa onkin kritisoitu viime aikoina. Hiljat-
tain venäläisille teollisuusyrityksille tehdyn kyselyn mukaan 

puolet yrityksistä kokee, että ammatillisista oppilaitoksista ja 
ammattikorkeakouluista valmistuvien osaamistaso on hyvin 
heikko tai heillä ei ole lainkaan käytännön työssä tarvittavia 
valmiuksia.          
 
Nuorten (15–24 v.) työttömyysaste ja NEET-osuus 2015/2016 

Lähde: ILO 
 
Aseiden osuus Venäjän viennistä edelleen pieni. Pre-
sidentti Putinin mukaan Venäjän aseviennin arvo oli runsaat 
15 mrd. dollaria vuonna 2016 eli muutaman prosentin suu-
rempi kuin vuotta aiemmin. Aseviennin osuus koko tavara-
viennistä oli noin 5 %. Viime vuonna uusia tilauksia tuli 9,5 
mrd. dollarin arvosta eli selvästi aiempia vuosia vähemmän 
(26 mrd. dollaria vuonna 2015 ja 14 mrd. dollaria vuonna 
2014). Aseviennin tilauskanta oli viime vuoden lopussa noin 
50 mrd. dollaria.   

SIPRI arvioi Venäjän aseviennin määrän kasvaneen 16 % 
viime vuonna. Kasvu oli pääosin peräisin viennistä Algeriaan 
ja Vietnamiin, jotka nousivat Venäjän suurimmiksi asevienti-
markkinoiksi Intian jälkeen. Viennin määrä oli kuitenkin 
edelleen huomattavasti pienempi kuin huippuvuosina 2011–
2012. SIPRIn tilastojen mukaan Venäjä on viime vuosina ol-
lut maailman toiseksi suurin aseiden viejä Yhdysvaltojen jäl-
keen noin viidenneksen osuudellaan.   
 
Venäjän asevienti 

Lähteet: SIPRI, Venäjän presidentinhallinto. 
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Kiina 

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä laskussa. Kiinan vaihto-
taseen ylijäämä oli tammi-maaliskuussa 19 mrd. dollaria, kun 
vuosi sitten ylijäämää kertyi 45 mrd. dollaria. Neljän neljän-
neksen yhteenlaskettu vuositason vaihtotaseen ylijäämä pai-
nui maaliskuun lopussa 170 miljardiin dollariin, mikä on 
1,5 % suhteessa BKT:hen.  Ylijäämän pieneneminen johtuu 
pääasiassa tavarakaupan ylijäämän pienenemisestä, joka 
puolestaan heijastaa tuonnin vientiä nopeampaa kasvua. 

Palvelutuonnin osuus Kiinan vaihtotaseen menoista on 
tällä vuosikymmenellä kasvanut 12 prosentista 20 prosent-
tiin. Tämä johtuu suurelta osin kiinalaisten lisääntyneestä ul-
komaanmatkailusta. Vuositasolla kiinalaisten matkailume-
not olivat maaliskuun lopussa yli 260 mrd. dollaria, mikä on 
57 % koko palvelukaupan menoista. Matkailumenojen kasvu 
on kuitenkin hidastunut huomattavasti, sillä viimeisen vuo-
den aikana ne kasvoivat vain viitisen prosenttia, kun pari 
vuotta sitten kasvua oli kymmeniä prosentteja. Menojen kas-
vun hidastumien saattaa osin heijastaa Kiinan tiukentunutta 
valuuttakontrollia, sillä matkailumenojen on epäilty sisältä-
vän myös puhdasta pääomien ulosvientiä. 

Kiinan palveluviennistä saamat tulot ovat tällä vuosikym-
menellä olleet vajaat 10 % vaihtotaseen tuloista. Palveluta-
seen tuloista puolestaan viidennes tulee matkailusta. Viimei-
sen vuoden aikana saadut matkailutulot vähenivät hieman ja 
olivat 44 mrd. dollaria. 

Tammi-maaliskuun pääomataseen tarkemmat tiedot tu-
levat myöhemmin. On kuitenkin ilmeistä, että valuuttasään-
nöstelyn tiukentaminen on vähentänyt pääomien ulosvirtaa 
niin, että vaihtotaseen ylijäämä on suunnilleen kattanut pää-
omien ulosviennin. Valuuttavarannon muutos on siten ollut 
pieni. Maaliskuun lopussa koko valuuttavarannon arvo oli 
vajaat 3 100 mrd. dollaria. Tavarakauppaa ja valuuttavaran-
toa koskevien tietojen pohjalta Kiinan maksutasetilanne on 
pysynyt huhtikuussa alkuvuoden kaltaisena. 
 
Kiinan vaihtotaseen pääerät vuositasolla suhteessa BKT:hen 

Lähde: Macrobond 

Kiinalaiskaupunkien asettamat asuntokaupan ra-
joitteet hillitsivät myynnin kasvua huhtikuussa. 
Asuntohintojen nousu Kiinan isoissa kaupungeissa ei näytä 
merkittävästi hidastuneen rajoitteista huolimatta. Alku-
vuonna useat kymmenet kaupungit ovat asettaneet uusia ra-
joitteita mm. omistettavien asuntojen määrälle, jälleenmyyn-
tiajoille sekä vaadittavan käteisrahan osuudelle. Tilastoviras-
ton raportoimissa 70 kaupungissa vanhojen asuntojen hinnat 
olivat huhtikuussa keskimäärin 10 % vuodentakaista korkeam-
malla. Vuodentakaiseen verrattuna hinnat olivat laskussa vain 
kuudessa kaupungissa. Isoimmissa kaupungeissa kallistumi-
nen on hieman hidastunut. Shenzhenissä hinnat nousivat huh-
tikuussa enää 5 % vuodentaikaisesta, mutta Pekingissä ja 
Guangzhoussa kasvua oli yhä yli 20 %. 

Hintojen nousu on kasvattanut asuntokaupan arvoa. 
Pinta-alalla tarkasteltuna asuntokaupan rajoitteet näyttävät 
ainakin osittain purreen, sillä tilastoviraston mukaan koko 
maan asuntomyynnin kasvu hidastui huhtikuussa 5 prosent-
tiin, kun vielä vuosi sitten kasvuvauhti oli useita kymmeniä 
prosentteja. Asuinneliöillä mitaten uusia rakennuskohteita 
aloitettiin tammi-huhtikuussa 18 % enemmän kuin viime 
vuoden vastaavana aikana ja rakennusmaan myynti kasvoi 
pinta-alalla mitaten 8 %. Tonttimaan myynti laski vuosina 
2014–2016. Myyntiä odottavien asuntojen kanta on käänty-
nyt kuluvana vuonna laskuun. 

Vuokramarkkinat Kiinassa ovat kehittymättömät ja suu-
rin osa väestöstä omistaa asuntonsa. Asuntoministeriö jul-
kaisi viime viikolla ehdotuksen uudesta kiinteistöjen myyntiä 
ja vuokrausta koskevasta laista, jossa vuokralaisen oikeuksia 
parannettaisiin mm. kannustamalla pidempiin vuokrasopi-
muksiin, rajoittamalla sopimusten vastaisia vuokrien koro-
tuksia ja velvoittamalla vuokranantajat kolmen kuukauden 
irtisanomisaikaan. Ehdotus on avoinna kommenteille. 
 
Online-uutisoinnin ohjailua kiristetään Kiinassa. 
Kyberasiainhallinnon julkaisemat uudet säädökset vahvista-
vat puolueen valtaa uutissisällön ohjailussa niin, että kesä-
kuun alusta kaikkien online-uutisia tuottavilla ja jakavilla si-
vustoilla tulee olla puolueen hyväksymä toimitus. Säännökset 
tulevat voimaan samanaikaisesti uuden kyberturvallisuuslain 
kanssa.  

Kyberturvallisuuslaki on aiheuttanut huolta Kiinassa toi-
mivissa ulkomaisissa teknologiayrityksissä, sillä lain mukaan 
yritysten tulee tallentaa osa tiedoistaan kiinalaisilla palveli-
mille, hyväksyttää teknologiaansa viranomaisilla ja sallia tie-
tojärjestelmien tarkastukset (BOFIT Viikkokatsaus 
2016/46). Muun muassa EU:n ja Yhdysvaltain kauppakama-
rit vastustavat uutta lakia ja ne ovat viimeviikkoina toivoneet 
lain toimeenpanon lykkäämistä. 

Uusi kyberlaki ja online-uutisoinnin tiukentaminen ovat 
ristiriidassa Kiinan talouden uudistamis- ja avautumisstrate-
gian kanssa. Joidenkin arvioiden mukaan tiedonvälityksen 
rajoittamisen taustalla on puolueen tarve ennakoida hidastu-
vasta talouskasvusta aiheutuvaa sosiaalista levottomuutta.  
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Venäjä 

Venäjän julkinen talous kääntyi nousuun, hallitus 
laatinut lisäbudjetin. Konsolidoituun budjettiin (federaa-
tion, alueiden ja kuntien budjetit sekä valtion sosiaalirahas-
tot) kertyi tuloja tämän vuoden ensineljänneksellä nimellis-
ruplissa viidennes enemmän kuin vuodentakaisessa poh-
jassa. Öljy- ja kaasuverotulojen nousu yli puolella auttoi pal-
jon. Tulojen lisäyksestä yli puolet tuli kuitenkin muista tu-
loista, jotka nousivat paljon inflaatiota nopeammin. Erityisen 
nopeasti lisääntyivät valmisteverotulot (suurelta osin tupa-
kasta) sekä tulot yritysten voitoista. Myös tulot arvonlisäve-
rosta ja yritysten maksamista palkkojen mukaan määräyty-
vistä sosiaaliveroista kasvoivat. Konsolidoidun budjetin me-
not kasvoivat noin 10 %. Budjettiin kertyi tulojen nopean kas-
vun johdosta pieni ylijäämä (0,2 % BKT:stä). 

Hallitus lähetti vastikään duumaan luonnoksen federaa-
tion lisäbudjetiksi tälle vuodelle. Budjetin tulojen odotetaan 
nousevan suuremmiksi kuin tälle vuodelle hyväksytyn budje-
tin tuloarviossa (nousu on 0,4 %-yksikköä BKT:stä). Tulojen 
nimelliskasvuksi arvioidaan 6 %, kun vuoden 2016 tuloihin ei 
lasketa Rosneftin osakkeiden myynnistä saatuja varoja. 
Nousu johtuu öljy- ja kaasuverotuloista, sillä oletus Urals-öl-
jyn tämän vuoden keskihinnasta on nyt 45,6 dollaria (aiem-
min 40 dollaria). Odotus budjetin muista lisätuloista perus-
tuu oletukselle, että BKT kasvaa tänä vuonna 2 %. 

Myös budjettimenoja lisätään. Ne kasvavat 6 %, jos vuo-
den 2016 menoihin ei lasketa puolustusteollisuuden saamaa 
suurta summaa velkojen maksuun. Federaation budjettiva-
jeeksi muodostuu 2,1 % BKT:stä (aiempi arvio 3,2 %). Lisä-
budjetissa valtion reservirahaston ja kansallisen hyvinvointi-
rahaston käyttöä sekä kotimaista luotonottoa koskevat suun-
nitelmat ovat lähes ennallaan. Reservirahasto käytetään ko-
konaan, mutta ylimääräisistä öljytuloista valtion kassaan ker-
tyvä summa siirretään reservirahastoon vuonna 2018. 
 
Venäjän konsolidoidun budjetin keskeiset tuloerät pois lukien 
öljy- ja kaasuverot 2013–2017, nimellinen %-muutos 

Lähde: Finanssiministeriö. 

Toisaalta finanssiministeriö arvioi menojen voivan nousta 
vielä sen verran lisää, että vajeeksi muodostuisi 2,4 % 
BKT:stä. Tarkkailijoiden mukaan tämä voi johtua viime 
vuonna käyttämättä jääneistä budjettivaroista, jotka finans-
siministeri Anton Siluanovin mukaan käytetään tänä vuonna.  
 
Rosneft-kauppa kasvatti suoria ulkomaisia sijoituk-
sia Venäjälle. Sijoitusten nettovirta (ulkomaisten yritysten 
Venäjälle tekemät sijoitukset vähennettynä niiden Venäjältä 
kotiuttamilla sijoituksilla) oli viime vuonna 33 mrd. dollaria 
eli lähes viisinkertainen vuoden 2015 pohjalukemiin verrat-
tuna ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009. Tär-
kein yksittäinen sijoitusvirtoihin vaikuttanut tekijä oli joulu-
kuussa toteutettu 19,5 %:n osuuden myynti Rosneftista Qata-
rin valtion investointirahastolle ja sveitsiläisyritys Glenco-
relle. Kaupan arvoksi ilmoitettiin noin 11 mrd. dollaria. Kau-
pan rahoitusjärjestelyjen vuoksi se näkyy tilastoissa lähinnä 
Singaporesta tulleina sijoituksina.  

Ilman Rosneft-kauppaa suorien sijoitusten positiivinen 
nettovirta muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin uu-
delleensijoitetuista voitoista, mikä osaltaan heijastaa ulko-
maisten yritysten vähäistä kiinnostusta tehdä uusia inves-
tointeja Venäjälle. Maantieteellisesti suurimmat positiiviset 
nettovirrat olivat peräisin Bahamasaarilta ja Bermudasta. Si-
joitukset voivat olla osin venäläistä alkuperää, sillä näihin ja 
useisiin muihin edullista verokohtelua tarjoaviin maihin 
suuntautuu myös suuri osa Venäjältä ulkomaille tehdyistä 
suorista sijoituksista.  

Viime vuonna Venäjältä ulos suuntautuvien suorien sijoi-
tusten nettovirta (venäläisyritysten ulkomaille tekemät sijoi-
tukset vähennettynä niiden ulkomailta kotiuttamilla sijoituk-
silla) oli vajaat 23 mrd. dollaria eli lähes sama kuin vuotta 
aiemmin.  
 
Suomen Venäjän-kauppa reippaassa kasvussa. 
Tammi-maaliskuussa tavaraviennin arvo kasvoi lähes 30 % 
vuotta aiemmasta. Venäjän koko tavaratuonti on kasvanut al-
kuvuonna suunnilleen samaa vauhtia vähitellen elpyvän ky-
synnän ja huomattavasti vahvistuneen ruplan tukemana. 
Vienti kasvoi lähes kaikissa tuoteryhmissä. Kone- ja laite-
vienti kasvoi 50 % ja elintarvikevienti 12 % vuotta aiemmasta. 
Suomen tavaravienti Venäjälle oli kuitenkin edelleen lähes 
40 % vähäisempää kuin edellisessä vuosien 2012–13 huipus-
saan. Tavaraviennin kasvu jatkunee myös tulevina kuukau-
sina, mutta alkuvuotta maltillisempana.    

Tavaratuonnin arvo kaksinkertaistui tammi-maalis-
kuussa vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtui lähinnä 
korkeammasta öljyn hinnasta sekä ilmeisesti Nordstream 2    
-kaasuputkihankkeeseen liittyvistä putkitoimituksista.  

Myös palveluvienti näyttää piristyneen tänä vuonna eri-
tyisesti matkailun vetämänä. Venäläisten yöpymiset Suo-
messa lisääntyivät tammi-maaliskuussa 23 % vuotta aiem-
masta ja venäläisten Suomessa tekemissä ostoksissa kasvu 
näyttää olleen vieläkin voimakkaampaa.   
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Kiina 
Moody’s laski Kiinan valtion luottoluokitusta. Yksi 
suurista kansainvälisistä luottoluokittajista, amerikkalainen 
Moody’s laski viime viikolla Kiinan valtion luottoluokitusta 
yhden pykälän (ennen Aa3, nyt A1). Luokitus on nyt sama 
kuin Japanilla ja Virolla. Moody’s arvioi, että Kiinan velkaan-
tuminen jatkuu edelleen, kun tavoitteiden mukaiseen talous-
kasvuun pääsy edellyttää jatkuvaa talouden elvytystä. Kii-
nalla on painetta jopa lisätä elvytystä, kun tulevina vuosina 
rakenteelliset tekijät hidastavat talouskasvua entisestään. 
Valtion velkataakka kasvaa, ja valtion yrityksistä, politiikka-
pankeista ja paikallishallintojen perustamista yrityksistä mah-
dollisesti valtion hoidettavaksi päätyvät vastuut ovat lisäänty-
neet. Moody’s arvioi myös, että rakenneuudistukset talouskas-
vun tervehdyttämiseksi ja velkaantumisen hidastamiseksi ovat 
riittämättömiä ja etenevät liian hitaasti. Viimeksi Moody’s on 
laskenut Kiinan valtion luokitusta vuonna 1989. Muista suu-
rista luottoluokittajista Fitch laski Kiinan luokitusta jo 2013. 

Luottoluokituksen lasku ei juuri aiheuttanut markkinare-
aktioita. Laskua onkin pidetty lähinnä muistutuksena rahoi-
tussektorin kasvaneista riskeistä. Sen sijaan Kiinan valtiova-
rainministeriö kommentoi välittömästi Moody’sin ilmoituk-
sen jälkeen ja piti muutosta täysin perusteettomana.  

Heti Kiina-päätöksen jälkeen Moody’s laski myös Hong-
kongin erityistalousalueen luottoluokitusta. Päätöstä perus-
teltiin Hongkongin talouden hyvin läheisellä riippuvuudella 
Kiinasta. Joidenkin arvioiden mukaan tämä voi viitata siihen, 
että myös muiden lähialueen talouksien luokituksiin on las-
kupainetta. Sama voi koskea monien kiinalaisyritysten luoki-
tusta, joskin valtion luokituksen lasku jo itsessään nostanee 
hieman yritysten ulkomaisen rahoituksen kustannuksia. Kii-
nalaisyrityksillä on suhteellisen vähän ulkomaista velkaa.  

 
Kiina pyrkii avaamaan joukkovelkakirjamarkkinoi-
taan, mutta ulkomainen kiinnostus on yhä vähäistä. 
Kiinan keskuspankki ja Hongkongin rahapolitiikkaviran-
omainen ilmoittivat 16.5. tulevansa avaamaan ulkomaisille 
sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa velkakirjoihin Manner-
Kiinan pankkienvälisillä markkinoilla Hongkongista käsin. 
Aluksi sijoitukset sallitaan vain yhteen suuntaan, ilman kiinti-
öitä, ja mannerkiinalaisten mahdollisuutta sijoittaa Hongkon-
gin velkakirjamarkkinoille tullaan tarkastelemaan myöhem-
min. Useiden kommentaattorien mukaan päätös avata aluksi 
vain maahan tulevat sijoitusvirrat heijastelee nykyistä markki-
natilannetta, jossa kiinalaispäättäjät ovat huolissaan pääoman 
ulosvirtauksesta. Tarkkoja tietoja yhteistyöohjelman toimin-
nasta ei vielä ole. Pääministeri Li sanoi maaliskuussa, että kau-
pankäynti pyritään aloittamaan kuluvana vuonna.  

Monista epävarmuustekijöistä johtuen ohjelman ei uskota 
lyhyellä aikavälillä merkittävästi lisäävän ulkomaista kiin-
nostusta. Kiinalaisyritysten vakavaraisuuden arvioiminen on 
usein hankalaa, sillä Kiinan kansalliset luottoluokitukset 
poikkeavat kansainvälisistä käytännöistä. IMF:n tutkimus 
osoitti viime vuonna, että yli 90 % kiinalaisista velkakirjoista 

on saanut erinomaisen luottoluokituksen (AA tai AAA). Yhdys-
valloissa vastaava luokitus on alle 2 prosentilla yrityksistä. 
Osaltaan tämä johtuu siitä, että useat liikkeellelaskijat ovat 
valtiosidonnaisia ja nauttivat implisiittisistä takauksista.  

Kiinan joukkovelkakirjamarkkinat ovat kasvaneet nope-
asti maailman kolmanneksi suurimmiksi Yhdysvaltojen ja 
Japanin jälkeen. Maaliskuun lopussa maan velkakirjamark-
kinoiden koko oli 66 340 mrd. juania (9 600 mrd. USD). Ve-
lasta 35 % on valtion liikkeelle laskemaa, 39 % rahoitussekto-
rin ja loput muiden yritysten. Velkakirjojen ulkomainen 
omistus on vähäistä, vain reilun prosentin markkinoiden 
koosta (830 mrd. CNY, 120 mrd. USD). Ulkomainen omistus 
on keskittynyt lähes täysin valtion ja valtio-omisteisten poli-
tiikkapankkien velkakirjoihin, ja suurin osa siitä on keskus-
pankkien hallussa. Viime vuoden lopussa IMF:lle raportoivien 
valtioiden valuuttavarannoista juanmääräisten sijoitusten 
arvo oli 85 mrd. USD, joka on tyypillisesti sijoitettu mm. val-
tion obligaatioihin. 
 
Velkakirjojen (1 v.) korkokehitys pankkienvälisillä markkinoilla 

Lähde: CEIC 
 
Valuuttakurssin määräytymismekanismin muutos 
hämmentää Kiinassa. Keskuspankki ilmoitti 26.5., että se 
tulee muuttamaan juanin dollaria vastaan aamuisin ilmoitetta-
van aloituskurssin (fixing) laskentatapaa ottamaan aikaisem-
pien kriteerien lisäksi huomioon ”vastasyklisen tekijän”. Vi-
ranomaisten mukaan tällä pyritään estämään markkinoiden 
laumakäyttäytymisen aiheuttamia ylilyöntejä. Aloituskurssin 
on tähän asti sanottu perustuvan valittujen pankkien arvioihin, 
joiden tulee pohjautua edellisen päivän päätöskurssiin ja hei-
jastella valuuttamarkkinoiden kysyntä- ja tarjontatilannetta.  

Julkilausutuista kriteereistä huolimatta ei ole selvää, 
millä tavalla päivittäinen viitekurssi on todellisuudessa mää-
ritelty. Uuden epäselvästi määritellyn tekijän lisääminen kri-
teereihin ei selvennä tilannetta. Näennäisesti uudistus lisää 
valuuttaviranomaisten toiminnanvapautta vaikuttaa kurssi-
kehitykseen, mutta kurssikehityksen perusteella viranomai-
silla näyttää tähänkin asti olleen riittävät keinot sen ohjaami-
seen. Markkinoilla on esimerkiksi arveltu, että juanin vahvis-
tuminen dollaria vastaan Moody’sin tekemän Kiinan luotto-
luokituksen laskun jälkeen on viranomaisten tietoisen politii-
kan tulosta.  
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Venäjä 

Venäjän pörssi ja öljyn hinta laskeneet, mutta rupla 
vahvistunut alkuvuonna. Pörssin kehitys tyypillisesti 
seuraa öljyn hintaa, koska Moskovan pörssi-indeksissä öljy- 
ja kaasualan yritysten paino on yli puolet. Tänä vuonna 
Urals-öljyn dollarihinta on laskenut 10 % ja Moskovan pörs-
sin dollarimääräinen RTS-indeksi 9 %. Arvioiden mukaan 
pörssikurssien laskuun on myös vaikuttanut joidenkin sijoit-
tajien voittojen kotiutus osakekurssien noustua voimakkaasti 
viime vuonna sekä pettymys suhteessa optimistisiin odotuk-
siin Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteiden ennenaikaisesta pois-
tamisesta.  

Ruplan kurssi seuraa myös tyypillisesti öljyn hintaa. Tänä 
vuonna ruplan dollarikurssi on kuitenkin vahvistunut 8 % 
(eurokurssi 1 %), vaikka öljyn hinta on laskenut. Monet ana-
lyytikot näkevät ruplan nousun johtuneen lyhytaikaisista ns. 
carry trade -sijoituksista, joilla pyritään hyötymään Venäjän 
korkeista tuotoista. Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiulli-
nan mukaan carry trade -sijoitusten taso Venäjällä on kuiten-
kin maltillinen. Keskuspankki arvioi ruplan vahvistumisen 
johtuneen kauppataseen ylijäämän kausivaihtelusta, joulu-
kuun Rosneft-kaupan pääomavirroista ja ulkomaisten sijoit-
tajien kasvaneesta kiinnostuksesta Venäjän markkinoihin. 

RTS-indeksin, ruplan kurssin ja öljyn hinnan kehitys 2015–2017 

Lähde: Macrobond 

Venäjällä investointien kehitys vaisua. Kiinteitä inves-
tointeja tehtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Rosstat arvioi, että muissa 
kuin pienten yritysten ja harmaan talouden investoinneissa 
vuosikasvu oli edellisvuosien kaltaisesti hieman kokonaisin-
vestointien kasvua pienempi eli 0,4 %. Tähän luokitteluun  
kuuluvat investoinnit ovat valtaosin suurten ja keskisuurten 
yritysten sekä valtion investointeja. Arviot kausitasoitettujen 
investointien kehityksestä vaihtelevat jonkin verran. Rossta-

tin laskelmien mukaan investoinnit kasvoivat edellisestä vuo-
sineljänneksestä vuoden 2016 jälkipuoliskolla, mutta eivät li-
sääntyneet tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.  

Ensimmäinen neljännes toi käänteitä öljy- ja kaasuinves-
tointeihin. Investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon vähenivät 
kolmen edellisen vuoden kovan kasvun jälkeen. Sen sijaan in-
vestoinnit öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin lisääntyivät su-
pistuttuaan edelliset viisi vuotta lähes yhtä mittaa. Sähkösek-
torin investointien jyrkkä väheneminen jatkui. Myös jalos-
tusteollisuuden investoinnit vähenivät edelleen. 

Investointien reaalinen kasvu (suuret ja keskisuuret yritykset) 

Lähde: Rosstat 

Presidentti Putinin talousohjelman valmistelu jat-
kuu Venäjällä. Putinin tilaamat talouskehitysohjelmat esi-
teltiin presidentille toukokuun lopussa, mutta päätöstä lopul-
lisesta ohjelmasta ei vielä tehty. Keskeisin ero esiteltyjen oh-
jelmien välillä näyttää yhä olevan raha- ja finanssipolitii-
kassa. Entisen finanssiministeri Kudrinin johdolla laaditussa 
ohjelmassa korostetaan vakaata talouskehitystä, johon pääs-
tään maltillisella raha- ja finanssipolitiikalla. Sitä vastoin Sto-
lypinin klubin ohjelmassa perätään raha- ja finanssipolitii-
kan löysentämistä ja mittavia talouden elvytystoimia sekä 
keskuspankki- että budjettirahoituksella.  

Rakennepolitiikassa ohjelmat ovat lähempänä toisiaan. 
Molemmissa kuulutetaan mm. liiketoimintaympäristön ko-
hentamista, panostuksia koulutukseen ja terveydenhuoltoon 
sekä teknologian ja digitaalisen talouden kehittämistä. Kaup-
papolitiikassa Kudrinin ohjelma korostaa avoimuutta, kun 
taas Stolypinin klubi suosittelee protektionistisempaa linjaa. 

Putinin lopulta valitseman talouspoliittisen ohjelman ar-
vellaan tulevan olemaan yhdistelmä näissä ja hallituksen laa-
timassa ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Toistaiseksi 
presidentin talouspoliittisissa linjauksissa on usein koros-
tettu talouden vakautta ja riippumattomuutta eli mm. julki-
sen talouden alijäämän ja inflaation hillintää sekä tuonnin-
korvausta. Viime viikon Pietarin talousfoorumissa uudeksi 
iskulauseeksi nousi digitaalinen talous.  

Riippumatta ohjelman lopullisesta sisällöstä, keskeisintä 
on kuitenkin sen käytännön toteutus. Aiempien kehitysohjel-
mien osalta se on jäänyt vaatimattomaksi. 
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Kiina 

Kauppapolitiikan erimielisyydet varjostivat EU–
Kiina-huippukokousta. Brysselissä pidetyn EU–Kiina-
huippukokouksen pääteemana olivat kauppapolitiikka ja il-
mastoasiat. Erimielisyyksien vuoksi osapuolet eivät kuiten-
kaan päässeet sopuun yhteisestä julkilausumasta. EU kokee, 
että Kiina suosii kotimaisia yrityksiään, sillä ulkomaiset yri-
tykset altistuvat tiukemmalle sääntelylle. EU:ssa sen sijaan 
kiinalaisyritykset saavat toimia selvästi vapaammin. Kiina 
puolestaan kokee, että EU:n kuuluisi myöntää sille markki-
natalousmaa-asema Kiinan WTO-jäsenyyden täytettyä 15 
vuotta. Lisäksi Kiina pitää EU:n kiinalaiselle teräkselle aset-
tamia polkumyyntitulleja protektionistisina. Ilmastokysy-
mysten saralla maat olivat selvästi yksimielisempiä.  

EU:n Kiinan kauppakamari julkaisi vuotuisen Business 
Confidence Survey -kyselytutkimuksensa huippukokouksen 
alla. Tutkimus tukee EU:n väitettä Kiinan kotimaisten yritys-
ten suojelemisesta, sillä jo neljänä vuotena peräkkäin yli puo-
let kyselyyn vastanneista yrityksistä on kokenut Kiinan rajoit-
tavan niiden toimintaa. Yritykset raportoivat erityisesti in-
vestointeihin ja ympäristömääräyksiin liittyvistä esteistä, 
joita sovelletaan tiukemmin ulkomaisiin kuin kotimaisiin toi-
mijoihin. EU:n ja Kiinan välillä neuvoteltavan investointiso-
pimuksen toivotaan toteutuessaan tuovan helpotusta ongel-
maan. Tästäkin huolimatta vain 15 % yrityksistä uskoo lain-
säädännöllisten esteiden vähenevän tulevaisuudessa, siinä 
missä 40 % uskoo niiden kasvavan. Yhä suurempi osa eu-
rooppalaisyrityksistä oli kuitenkin aiempia vuosia toiveik-
kaampia lähitulevaisuuden näkymistään. Yritysten tulokset 
parantuivat edellisvuodesta, vaikkakin pidemmän 
aikavälin näkymät pysyivät negatiivisina. 

Aasiassa kauppapoliittinen tilanne on odottava. Yh-
dysvaltain irtauduttua kaavaillusta TPP-vapaakauppasopi-
muksesta (Trans-Pacific Partnership), muut potentiaaliset 
TPP-maat ovat joutuneet pohtimaan kauppapoliittisia suun-
taviivojaan uusiksi. Ilman Yhdysvaltoja TPP:n kattavuus ku-
tistui merkittävästi, eikä kaikilla jäljellä olevilla allekirjoitta-
jamailla ole enää kiinnostusta jatkaa nykyiseltä pohjalta. 
Tässä tilanteessa RCEP-sopimus (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) on taas noussut aikaisempaa tärke-
ämmäksi vaihtoehdoksi. Kiina ei ole mukana TPP:ssä, mutta 
RCEP-sopimusta se ajoi aktiivisesti ainakin niin kauan, kun 
Yhdysvallat oli mukana TPP:ssä.  

RCEP on ASEANin aloitteesta neuvoteltava sopimus, 
jonka tavoitteena on korvata järjestön ja kuuden muun Aa-
sian maan (Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Australia, Uusi-
Seelanti) väliset kahdenkeskiset vapaakauppasopimukset. 
RCEP on TPP-sopimusta suppeampi, minkä vuoksi sen hyödyt 
myös arvioidaan pienemmiksi. Monet maista ovat olleet mu-
kana molempien sopimusten neuvotteluissa. RCEP-neuvotte-
luihin osallistuvat maat ovat kuitenkin heterogeeninen ryhmä, 
mikä yhdessä TPP:n varjon kanssa vaikeuttaa neuvotteluja. 

Kiinan osallistumista neuvotteluihin helpottaa se, että 
RCEP ei tähtää tariffien täydelliseen poistamiseen eikä aseta 
työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristönsuojeluun liittyviä 
tiukkoja ehtoja. Myös helpompi markkinoillepääsy houkutte-
lee ylituotanto-ongelmista kärsivää Kiinaa. Muille valtiolle 
RCEP avaisi Kiinan markkinat ja antaisi ehkä entistä parem-
mat mahdollisuudet hyötyä Kiinan massiivisesta rahoituk-
sesta mm. OBOR-hankkeissa. Toisaalta osa maista (kuten In-
tia) pelkää kiinalaistuotteiden vyöryä markkinoilleen.  

Kiina on pitkään edistänyt ulkomaankauppaansa kahden-
välisillä vapaakauppasopimuksilla. Kiinalla on 14 voimassa 
olevaa vapaakauppasopimusta, mutta suurin osa niistä on 
solmittu pienten talouksien kanssa. Kiina on neuvotellut vuo-
desta 2012 lähtien myös Japanin ja Etelä-Korean kanssa kol-
men maan vapaakauppasopimuksesta. 

Suomalaisyritysten tytäryhtiöiden investoinnit Kii-
naan kasvoivat merkittävästi vuonna 2015. Tilastokes-
kuksen vuoden 2015 tilastot suomalaisyritysten tytäryhti-
öistä ulkomailla nostivat Kiinan ensimmäistä kertaa suoma-
laisyritysten suurimmaksi ulkomaiseksi investointikohteeksi 
ohi Ruotsin ja Venäjän. Suomalaisyritysten bruttoinvestoinnit 
aineelliseen käyttöomaisuuteen Manner-Kiinassa olivat 755 
milj. euroa (kasvua 72 % edellisvuodesta). Investointeja vauh-
ditti liikevaihdon vahva kehitys Kiinassa vuonna 2014, jolloin 
suomalaisyritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 32 %. In-
vestoinnit vaihtelevat paljon vuodesta toiseen.  

Kiinassa toimivien suomalaisyritysten määrä nousi 
230:een. Yritysmäärän kasvusta huolimatta yhteenlaskettu 
henkilöstömäärä jatkoi laskuaan. Yritykset työllistävät enää 
noin 50 000 ihmistä, siinä missä huippuvuonna 2011 henki-
löstömäärä oli vielä noin 70 000. Vuonna 2015 Kiinassa toi-
miva suomalaisyritys työllisti keskimäärin 220 henkilöä (335 
vuonna 2011), mikä on vähenemisestä huolimatta huomatta-
vasti enemmän kuin Venäjällä (121) tai ulkomailla ylipäätään 
(98) toimivat suomalaisyritykset keskimäärin työllistävät. 

Kiinassa toimivien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto 
laski 4 %. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 10 mrd. euroa, mikä on 
selvästi enemmän kuin Venäjällä (7 mrd. EUR), mutta jää jäl-
keen Ruotsista (26 mrd. EUR) ja Yhdysvalloista (17 mrd. EUR). 

Hongkongissa toimi 49 suomalaisyrityksen tytäryhtiötä. 
Ne ovat kuitenkin pieniä verrattuna Manner-Kiinassa toimi-
viin yrityksiin, ja niiden keskimääräinen liikevaihto oli viime 
vuonna vain 16 milj. euroa (Manner-Kiinassa 44 milj. euroa). 

Suomalaisyritysten Kiinassa toimivat tytäryhtiöt 
2012 2013 2014 2015 

Yritysten lukumäärä 237 222 223 230 
Liikevaihto (milj. €) 8 600 8 100 10 600 10 200 
Osuus suomalaisyritysten 
liikevaihdosta ulkomailla 5 % 5 % 8 % 8 % 

Bruttoinvestoinnit (milj. €) 350 500 440 760 
Osuus suomalaisyritysten 
investoinneista ulkomailla 9 % 11 % 11 % 18 %

Henkilöstö 69 000 58 600 55 500 50 500 
Osuus suomalaisyritysten 
henkilöstöstä ulkomailla 12 % 11 % 11 % 11 % 

Lähde: Tilastokeskus 

http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey
http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey
http://www.tilastokeskus.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tie_001_fi.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tie_001_fi.html
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Venäjä 

Venäjällä valmistellaan julkisen sektorin palkkojen 
korotuksia. Presidentti Putin ehdotti hiljattain, että julki-
sen talouden budjeteista rahoitettuja palkkoja tulisi korottaa 
koskien myös niitä julkisen sektorin työntekijöitä, joita Puti-
nin virkaanastumisensa yhteydessä antamat toukokuun 2012 
ohjeet palkankorotustavoitteista eivät kata. Nyt ehdotettujen 
korotusten tulee tapahtua inflaatiovauhdin pohjalta sekä fe-
deraatiobudjetin ja aluebudjettien mahdollisuuksien mu-
kaan. Putin pyysi hallitusta laatimaan korotusvaihtoehtoja 
sillä aikataululla, että korotukset voidaan ottaa huomioon 
vuoden 2018 budjettivalmisteluissa. 

Työ- ja sosiaaliministeri Maksim Topilinin mukaan uudet 
palkankorotukset olisivat vähintään inflaatiotahdin mukaisia 
eivätkä välttämättä samansuuruisia kaikille korotusten saa-
jille. Topilin vahvisti, että toukokuun 2012 ohjeiden mukaiset 
korotukset toteutuvat, jolloin eräiden sosiaali-, terveyden-
hoito-, opetus- ja kulttuurialojen työntekijäryhmien palkat 
ovat vuoden 2018 alussa 100 % tai 200 % hallintoalueen kes-
kipalkasta. Putin totesi, että eräillä alueilla on ollut vaikeuk-
sia täyttää tavoitteita. Tästä syystä federaatiobudjetista siir-
retään edellisten vuosien tapaan tänäkin vuonna palkkojen 
nostamiseen tarkoitettuja varoja aluebudjeteille. 

Putin kiinnitti huomiota siihen, että toukokuun 2012 oh-
jeiden ulkopuolella olevien julkisen sektorin työntekijöiden 
palkkoja ei ole korotettu budjettivaroilla muutamaan vuo-
teen. Reaalipalkat ovat nopean inflaation sekä niukkojen pal-
kankorotusten johdosta laskeneet viime vuosina tuntuvasti 
julkisen sektorin keskeisillä aloilla kuten koulutuksessa ja 
terveydenhuollossa sekä siviili- ja puolustushallinnossa. 
 
Julkisen sektorin keskeisten alojen palkkojen nousu, %  

Lähde: Rosstat. 
 
Autokauppa on piristynyt Venäjällä, muu kauppa ke-
hittynyt heikommin. Uusien autojen myynti on viime 
kuukausina kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa kolmeen 
vuoteen. Maalis–toukokuussa uusia henkilöautoja myytiin 
keskimäärin 130 000 kuukaudessa eli noin 10 % enemmän  

kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2012 huipussa autojen myyn-
timäärät olivat kuitenkin kaksinkertaisia.  

Henkilöautojen lisäksi myös monien muiden kestokulu-
tustavaroiden, kuten kodinkoneiden ja elektroniikkatuottei-
den, myyntimäärät ovat kasvaneet hieman alkuvuonna. Sitä 
vastoin mm. useimpien elintarvikkeiden ja vaatteiden myynti 
on vähentynyt hilliten koko kaupan kehitystä, koska niiden 
osuus myynnistä on varsin suuri. Tänä vuonna esim. henki-
löautojen ja maitotuotteiden osuus vähittäiskaupan myyn-
nistä on ollut samaa luokkaa eli vajaat 5 %. Tammi-huhti-
kuussa koko vähittäiskaupan myynnin määrä supistui run-
saat 1 % vuotta aiemmasta. Elintarvikkeiden myynti väheni 
2,5 % ja muiden tavaroiden 0,3 %.   
 
Venäjän öljyrahastoihin ei ole vielä kajottu tänä 
vuonna. Odotettua korkeampi öljyn hinta on lisännyt Venä-
jän budjettituloja ja finanssiministeri Siluanovin mukaan 
budjettimenoja on toistaiseksi pystytty rahoittamaan kassa-
varoista, joten öljyrahastojen varoja ei ole tarvinnut vielä 
käyttää tänä vuonna. Korjatun budjettiarvion mukaan rahas-
toista on kuitenkin määrä nostaa tänä vuonna yhteensä noin 
1 700 mrd. ruplaa federaatiobudjetin alijäämän kattamiseen. 
Reservirahasto aiotaan kuluttaa tänä vuonna kokonaan ja 
loppualijäämä rahoitetaan pääosin Kansallisen hyvinvoinnin 
rahastosta. Siluanovin arvion mukaan rahastovaroja aletaan 
nostaa vasta syksyllä.  

Reservirahastossa oli toukokuun lopussa 930 mrd. ruplaa 
(16,5 mrd. dollaria) ja Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa 
4 200 mrd. ruplaa (74 mrd. dollaria). Kansallisen hyvinvoin-
nin rahastosta runsas kolmannes on sijoitettu mm. venä-
läisyritysten investointiprojekteihin ja pitkäaikaisiin pankki-
talletuksiin, joten rahastoissa olevat likvidit eli nopeasti käyt-
töön otettavat varat vastaavat noin 4 % BKT:stä.  

Vuosille 2018–2019 laaditun kehysbudjetin mukaan suuri 
osa myös Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoista tullaan 
käyttämään lähivuosina budjettialijäämän kattamiseen. Ra-
hastoon arvioidaan jäävän vuoden 2019 lopussa noin 
2 800 mrd. ruplaa, josta 1 300 mrd. ruplaa on likvidejä va-
roja.   

 
Venäjän öljyrahastot  

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, BOFIT.  
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Kiina 

Viranomaiset epäilevät tilastojen vääristelyä kah-
dessa kiinalaisprovinssissa. Kommunistisen puolueen 
alainen korruption vastainen komitea (Central Commission 
for Discipline Inspection) ilmoitti, että Jilinin ja Sisä-Mongo-
lian provinsseissa jotkut alueet tai yritykset ovat vääristelleet 
tilastoja. Tapauksista ei annettu enempää tietoa tässä vai-
heessa. Tammikuussa paljastettiin vuosia jatkunut tilastojen 
vääristely Liaoningin provinssista. Myöhemmin tilastovi-
rasto alensi Liaoningin provinssin BKT:n arvoa peräti reilulla 
20 prosentilla. Esille on nostettu useita muitakin provinsseja 
lähinnä Kiinan pohjoisemmista osista, joissa talouskehitys on 
ollut epäilyksiä herättävää virallisten tietojen mukaan. 

Paikallistason tilastojen vääristelyyn ajaa etenkin väärän-
laiset kannustimet. Alueiden on päästävä johdon asettamiin 
kasvutavoitteisiin, sillä aluepäättäjien uranäkymät on käy-
tännössä sidottu hyvään suoriutumiseen. Kannustinjärjestel-
män muuttamisesta on keskusteltu pitkään, mutta käytän-
nössä merkittäviä muutoksia ei järjestelmään ole tehty. 

Tilastojen vääristely on haitallista etenkin kiinalaisen 
päättäjän kannalta, koska talouspolitiikan päätöksiä joudu-
taan tällöin tekemään virheellisen tiedon pohjalta. Aluetilas-
toihin liittyvät ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa ja nii-
den oikaisemiseksi kansallisista luvuista vastuussa oleva ti-
lastovirasto on tehnyt alueilla omia mittauksiaan, joiden pe-
rusteella kansallisia lukuja on tarkistettu. Esimerkiksi aluei-
den ilmoittamat BKT:n kasvuluvut ovat tyypillisesti selvästi 
koko Kiinan BKT-lukua korkeammat. Liaoningin tapaus kui-
tenkin heittää varjon sen ylle, ovatko kansallisiin tilastoihin 
tehdyt korjaukset olleet riittävän suuria. 
 
Kiinassa talouskehitys suhteellisen vakaata touko-
kuussa. Tilastoviraston julkistamien kuukausitilastojen 
mukaan teollisuustuotanto jatkoi reilun kuuden prosentin 
vuosikasvua, joskin tuotannon kasvu hieman hidastui huhti-
kuusta toukokuuhun. Myös ostopäällikköindeksit viittaavat 
kasvun hieman hidastuneen toukokuussa. Vähittäiskauppa 
sen sijaan jatkoi vahvaa noin 10 prosentin reaalista kasvua 
vuotta aiemmasta. Vahva kaupan kasvu viittaa siihen, että ta-
louden rakennemuutos etenee. 

Kiinteiden investointien reaalikasvu on painunut 4 pro-
senttiin vuotta aiemmasta. Toukokuussa julkisten investoin-
tien vuosikasvu hidastui noin 6 prosenttiin kun taas yksityi-
sen sektorin investointien kasvu on ollut alkuvuoden suhteel-
lisen tasaista 2–3 prosentin luokkaa. Julkisten investointien 
kasvu on ollut vuoden 2016 alusta lähtien selvästi nopeampaa 
mitä yksityisten investointien kasvu. Kaikista kiinteistä in-
vestoinneista noin 60 % on yksityisen sektorin tekemiä. 

Toukokuussa kuluttajahintojen nousu hieman kiihtyi ja 
inflaatio oli 1,5 % vuotta aiemmasta. Hintapaineet kuitenkin 
vaikuttavat vaimeilta ja inflaatio on selvästi kuluvalle vuo-
delle asetettua 3 prosentin tavoitetta hitaampaa. Sen sijaan 

tuottajahintojen nousu hieman hidastui ja se oli toukokuussa 
5,5 %. Tuottajahintojen nousun odotetaan jatkavan hidastu-
mistaan tulevina kuukausina. 
 
Teollisuustuotannon, kiinteiden investointien ja vähittäiskau-
pan reaalinen kehitys 

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT 
 
Kiinan ulkomaankauppa kasvoi pirteästi alku-
vuonna 2017. Kiinan tullin mukaan tavaraviennin dollari-
määräinen arvo oli tammi-toukokuussa 8 % suurempi kuin 
samalla 5 kuukauden ajanjaksolla vuotta aiemmin. Alkuvuo-
den tavaratuonnin arvo puolestaan kasvoi 20 % vuoden ta-
kaisesta. Tammi-toukokuun kasvuvauhti on ollut yhtä vahvaa 
viimeksi vuonna 2013. Vahvaa vientikehitystä on tukenut 
juanin selvästi viime vuotta heikompi kurssi dollariin näh-
den. Ulkomaankaupan volyymi on myös kasvanut nopeasti, 
sillä viennin määrä kasvoi tammi-huhtikuussa keskimäärin 
8 % vuotta aiemmasta ja tuonnin 13 %. 

Kiinan tavaraviennin arvo EU:hun ja Yhdysvaltoihin 
kasvoi molempiin 10 % tammi-toukokuussa eli hieman nope-
ammin kuin Kiinan tavaravienti keskimäärin. Tavaratuonnin 
arvo kasvoi vahvasti Yhdysvalloista (20 %) ja EU:sta (16 %). 
Myös Yhdysvaltojen ja EU:n tullien tuottamat tavarakaupan 
ns. peilitilastot antavat saman kuvan tavarakaupan vahvasta 
kasvusta kuin Kiinan tullin luvut. Myös erot Kiinan kauppa-
tilaston ja Yhdysvaltojen sekä EU:n ilmoittamien peilitilasto-
jen välillä ovat kuluvana vuonna pysyneet suhteellisen va-
kaina viime vuosiin nähden. Ulkomaankauppaa pidetään yh-
tenä kanavana kiertää pääomarajoitteita, joita Kiina on kiris-
tänyt viime syksystä lähtien. 
 
Yhdysvaltojen ja EU:n Kiinan-tavarakaupan kehitys 

Lähde: Eurostat ja Fred2 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki laski avainkorkoa ja nosti 
hieman ennustettaan. Keskuspankin johtokunta päätti 
viime perjantain (16.6.) kokouksessaan laskea avainkorkoa 
0,25 prosenttiyksikköä. Korko on nyt 9 prosenttia. Rahapoli-
tiikan avainkorkoa on laskettu kuluvan vuoden aikana jo kol-
mesti, yhteensä yhden prosenttiyksikön verran. Koronlasku-
jen taustalla on inflaation hidastuminen. Kevään aikana in-
flaatio on hidastunut lähelle keskuspankin tavoittelemaa 
4 prosentin vauhtia. Rahapolitiikan viritys pysyy kuitenkin 
melko tiukkana, sillä inflaatio-odotukset ovat edelleen varsin 
korkealla tasolla.  

Korkokokouksen yhteydessä julkaistussa ennustepäivi-
tyksessä näkemystä kuluvan vuoden öljyn hinnan kehityk-
sestä nostettiin 40 dollarista 50 dollariin tynnyriltä, mikä 
johti kasvuennusteen hienoiseen kohenemiseen. BKT:n en-
nakoidaan kasvavan tänä vuonna 1,3–1,7 %. Ensi vuoden kas-
vuksi keskuspankki ennustaa 1–1,5 %. 

 
Venäjän avainkorko ja inflaatio 

Lähde: Macrobond 
 
Venäjän taloudessa piristymisen merkkejä, mutta 
elpyminen yhä hauraalla pohjalla. Teollisuustuotannon 
vuosikasvu pomppasi toukokuussa lähes 6 prosenttiin. Tou-
kokuussa kasvua tuki jalostusteollisuus, mutta sen kehitys on 
tänä vuonna ollut hyvin vaihtelevaa mm. työpäivien luku-
määrän vaihtelun vuoksi. Tammi-toukokuussa jalostusteolli-
suuden tuotanto kasvoi vain vajaan prosentin, kun taas kai-
vannaisteollisuudessa kasvua oli lähes 3 % vuotta aiemmasta. 
Raakaöljyä tuotettiin vajaat 2 % ja maakaasua 11 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Kaivannaistuotannon lisääntyminen 
nosti myös kuljetusten määrän 7 prosentin kasvuun pitkälti 
putkikuljetusten tukemana.  

Myös vähittäiskauppa näyttää vihdoin kääntyneen hienoi-
seen kasvuun. Toukokuussa kauppa kasvoi 0,7 % vuotta 
aiemmasta ja päivitettyjen tilastojen valossa kauppa ylsi jo 
huhtikuussa nipin napin kasvuun. Kauppaa on tukenut palk-

kojen nousu ja inflaation hidastuminen, mutta kokonaisuu-
dessaan kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat 
edelleen supistuneet hieman.  

Maataloustuotannon kasvu on hiipunut selvästi viime 
vuodesta ja tammi-toukokuussa kasvua oli enää 0,6 % vuotta 
aiemmasta. Sitä vastoin rakentamisessa kirjattiin touko-
kuussa pientä kasvua ensimmäistä kertaa tänä vuonna, 
vaikka asuntorakentaminen supistuikin edelleen.  

Ainakin toistaiseksi Venäjän varovainen elpyminen näyt-
tää nojaavan lähinnä öljy- ja kaasusektoriin. Rosstat vahvisti 
ennakkoarvionsa siitä, että BKT kasvoi ensimmäisellä neljän-
neksellä 0,5 % vuotta aiemmasta. BKT:n kasvua tukivat pää-
osin kaivannaistuotanto sekä kuljetussektori ja samankaltai-
nen kehitys vaikuttaa jatkuneen myös viime kuukausina. Ta-
louden muilla aloilla elpyminen näyttää edelleen epävar-
malta joistain positiivisista merkeistä huolimatta.  

 
Venäjän vähittäiskauppa, teollisuustuotanto ja rakentaminen 

Lähde: Macrobond  
 
Venäjälle asetettuihin talouspakotteisiin liittyviä la-
kimuutoksia valmisteilla Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain 
senaatti hyväksyi viime viikolla lähes yksimielisesti lakimuu-
tosesityksen, jonka mukaan presidentin olisi vaikeampaa ke-
ventää tai poistaa Venäjälle asetettuja pakotteita. Lakipake-
tissa esitetään myös tiettyjä uusia pakotteita, tiukennuksia 
olemassaoleviin pakotteisiin sekä mahdollisuuksia asettaa 
uusia pakotteita. Siinä mainittu mahdollisuus laajentaa pa-
kotteita koskemaan Venäjän energianvientiputkihankkeita 
on herättänyt Euroopassa hämmennystä Nordstream2-kaa-
suputkiprojektin vuoksi.        

Lakimuutokset vaativat vielä edustajainhuoneen hyväk-
synnän ja samalla niiden sisältö voi muuttua. Toistaiseksi ei 
ole selvää, milloin edustajainhuone äänestää paketista, sillä 
muutokset on lähetetty ulkoasiainkomission tarkasteluun. 
Myös presidentin täytyy allekirjoittaa laki, mutta hän ei edes 
halutessaan voi estää sen voimaantuloa, jos sillä on riittävä 
tuki kongressissa. Jos lakimuutokset hyväksytään, niiden vai-
kutukset riippuvat lopulta niiden käytännön soveltamisesta.  

Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti tiistaina 20.6. laajentavansa 
nykyisiä pakotteita koskemaan useita uusia venäläisiä ja uk-
rainalaisia henkilöitä sekä yrityksiä.  
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Kiina 

Kiinalaiset A-osakkeet mukaan MCSI-indeksiin. Osa-
kemarkkinaindeksejä julkaiseva MSCI päätti tällä viikolla 
ensi kertaa ottaa mannerkiinalaisia juanmääräisiä A-osak-
keita suoraan mukaan sen keskeiseen nousevien talouksien 
MSCI-indeksiin. Liittäminen tapahtuu kesäkuussa 2018. 
Suunnitelman mukaan indeksiin otetaan mukaan 222 kii-
nalaista suuryritystä, joilla voidaan käydä kauppaa Hongkon-
gin ja Shanghain tai Shenzhenin pörssikytköksen kautta tai 
joiden H-osakkeet kuuluvat jo MSCI-indeksiin. 

MSCI perustelee liittämispäätöstä sillä, että institutionaa-
liset sijoittajat ja markkinatoimijat katsovat pääsyn Kiinan 
osakemarkkinoille helpottuneen aikaisemmasta. Tämä joh-
tuu ennen kaikkea pörssikytkösjärjestelmästä ja kiinalais-
pörssien lupamenettelyjen helpottumisesta. Aikaisemmasta 
lähestymistavasta poiketen kiinalaisosakkeiden liittäminen 
MSCI-indeksiin tapahtuu kuitenkin asteittain, ja laajennuk-
set sidotaan Kiinassa tapahtuvaan kehitykseen. Tämä tar-
koittaa kansainvälisten standardien mukaista markkinoille 
pääsyä, pörssikytköksen toimivuutta eri tilanteissa, päivit-
täisten kaupankäyntirajoitusten lieventämistä ja osakekau-
pan keskeyttämistä koskevien sääntöjen parantamista. 

Alkuun A-osakkeiden paino on vain 0,7 % nousevien ta-
louksien MSCI-indeksistä. Manner-Kiinan ulkopuolisissa 
pörsseissä listattujen kiinalaisosakkeiden paino indeksissä 
on 29 %. Kiinan osakemarkkinat ovat markkina-arvolla mi-
tattuna Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurimmat, 
joten pääomaliikkeiden kannalta MSCI:n tekemä päätös on 
potentiaalisesti tärkeä.  
 
Kiinan julkisen sektorin palkat kasvoivat viime 
vuonna yksityistä sektoria nopeammin. Kiinan tilastovi-
raston julkaisemien vuoden 2016 palkkatietojen mukaan kau-
punkialueilla keskipalkat (sis. bonukset ja muut palkkiot) val-
tion organisaatioissa ja valtio-omisteisissa yrityksissä nousi-
vat reaalisesti vajaat 7 % edellisvuodesta ja olivat 5 630 juania 
(770 euroa) kuukaudessa. Valtio-omisteisella sektorilla työs-
kentelee vajaa puolet Kiinan kaupunkialueiden työllisistä.  

Yksityisellä sektorilla palkkataso on huomattavasti mata-
lampi, keskimäärin 3 570 juania (490 euroa) kuukaudessa, ja 
palkkojen nousukin hieman hitaampaa. Yksityisellä sekto-
rilla reaalipalkka kasvoi viime vuonna keskimäärin 6 %, kun 
vielä vuosina 2011–2014 se kasvoi valtionsektorin palkkoja 
nopeammin. Siirtotyöläisten reaalipalkka kaupungeissa kas-
voi 4 % ja keskimääräinen palkkataso oli 3 230 juania (440 
euroa) kuukaudessa.  

Valtio-omisteisella sektorilla IT-ala nousi ohi rahoitussek-
torin palkkatilastojen kärkeen. Yksityisen sektorin palkat 
ovat valtionsektoria alhaisemmat myös toimialakohtaisesti, 
joskin suhteelliset erot vaihtelevat. Palkkatasoissa on myös 
suuria eroja kaupunkien välillä. 

Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön mukaan työllisten 
määrä kasvoi viime vuonna 1,5 miljoonalla 766 miljoonaan. 
Palvelusektorilla työskenteli 44 % työllisistä, maataloudessa 
28 % ja teollisuudessa 29 %. Alkutuotannossa ja teollisuu-
dessa työskentelevien määrä väheni, kun taas palvelusekto-
rilla työskenteli viime vuonna noin 9 miljoonaa työntekijää 
enemmän kuin vuonna 2015. Kaupunkialueiden työllisten 
määrä kasvoi 10 miljoonaa 53 prosenttiin kaikista työllisistä. 
 
Keskipalkka Kiinan julkisella sektorilla ja valtio-omisteisissa yri-
tyksissä, euroa kuukaudessa 

Lähteet: CEIC, BOFIT 
 
Ympäristöongelmat suuri painolasti Kiinan talou-
delle. Ilmansaasteet ovat merkittävä rasite Kiinan talou-
delle, sillä ne aiheuttavat terveyshaittoja ja laskevat työn tuot-
tavuutta. State of Global Air 2017 -raportin mukaan yli mil-
joonan kiinalaisen arvioidaan kuolevan vuosittain ennenai-
kaisesti ilmansaasteiden vuoksi, kun maailmanlaajuisesti il-
mansaasteisiin liittyviä kuolemia lasketaan olevan noin neljä 
miljoonaa. RAND-yhtiö arvioi vuonna 2015, että ilmansaas-
teiden vuosittain aiheuttamat kulut vastasivat viime vuosi-
kymmenellä noin 6,5 prosenttia Kiinan BKT:stä, ja tämän jäl-
keen kustannukset ovat lisääntyneet kaupungistumisen 
myötä. Ilmansaasteita on pyritty vähentämään mm. sulke-
malla tehtaita, rajoittamalla autoilua ja vähentämällä kivihii-
len osuutta energiantuotannosta. Koska monet ilmansaas-
teita vastaan suunnatuista toimista ovat luonteeltaan tuotta-
vuutta heikentäviä, on korkeiden talouskasvutavoitteiden ja 
ympäristönsuojelun välillä tasapainoileminen vaikeaa. Viral-
linen tavoite vuodelle 2017 on ilmansaasteiden vähentämi-
nen 10 prosentilla, mutta esimerkiksi tammi-huhtikuussa Pe-
kingin, Tianjinin ja niitä ympäröivän Hebein ilmanlaatu oli 
huonontunut 20 % verrattuna kevääseen 2016.  

Myös maan vesivarannot ovat poikkeuksellisen saastu-
neita. Kaksi kolmasosaa pohjavedestä ja yksi kolmasosa pin-
tavedestä on saastunut käyttökelvottomaksi. Myös yli 80 % 
Kiinan merellisestä rantaviivasta on pahasti saastunutta jät-
teen ja kemikaalien vuoksi. Saasteiden lisäksi ilmastonmuu-
tos varjostaa Kiinan rannikkojen elämää. Merkittävä osa Kii-
nan väestöstä asuu itäisellä rannikkoalueella, jota ilmaston-
muutoksesta johtuva merenpinnan nousu uhkaa.  

https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/SoGA2017_report.pdf
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Venäjä 

Ruplan kurssi kääntynyt laskuun. Pitkän vahvistumi-
sen jälkeen ruplan kurssi on heikentynyt viime viikkoina pit-
kälti öljyn hinnan laskun myötä. Urals-öljyn hinta on kesä-
kuussa laskenut 10 % alle 45 dollariin tynnyriltä ja ruplan 
kurssi  heikentynyt noin 4 % sekä dollarin että euron suhteen.    

Finanssiministeriö on jatkanut valuuttaostoja markki-
noilta, koska toistaiseksi budjetin öljytulot ovat olleet odotet-
tua suurempia. Ostoilla ei näytä kuitenkaan juuri olleen vai-
kutusta ruplan kurssikehitykseen, koska niiden volyymit ovat 
olleet melko pieniä. Kesäkuussa öljyn ruplahinta laski tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa alle budjettioletuksen.  

Vuotta aiempaan verrattuna rupla on yhä reaalisesti yli 
10 % vahvempi sekä dollarin että euron suhteen.     

 
Ruplan kurssikehitys ja öljyn hinta  

Lähde: Reuters.   
 

Pankkien luotonanto kääntymässä kasvuun Venä-
jällä. Pankkien yritysluottokanta on supistunut vuoden 2016 
alusta lähtien, mutta viime kuukausina supistuminen vaikut-
taa loppuneen. Huhti- ja toukokuussa valuuttakurssimuutok-
silla korjattu lainakanta kasvoi hieman edelliskuukaudesta. 
Kasvu on toistaiseksi hyvin vaatimatonta ja vuoden takaiseen 
verrattuna yrityslainakanta supistuu yhä (toukokuussa -2 %). 
Orastavaa yrityslainoituksen kasvua tukevat mm. pankkien 
tuloksen paraneminen sekä korkotason lasku kevään aikana.  

Hoitamattomien luottojen osuus koko yrityslainakan-
nasta on pysynyt noin 7 prosentissa viimeisen vuoden ajan. 
Luottokannan laatua laajemmin kuvaava huonojen luottojen 
määrä (IV ja V kategorian luotot) nousi maaliskuun lopulla 
11 prosenttiin yrityslainakannasta. Huonojen luottojen mää-
rää on keskuspankin mukaan nostanut erityisesti saneerauk-
sessa olevien pankkien luottokannan uudelleenarviointi. Tal-
letustakuuviraston hallinnoimissa saneerausohjelmissa oli 
alkuvuonna 25 pankkia, uusimpana tulokkaana aiemmin 50 
suurimman pankin joukkoon kuulunut Peresvet.  

Suuri osa ongelmaluotoista liittyy rakennussektorin lai-
noitukseen. Maaliskuussa yli viidennes hoitamattomista rup-

laluotoista ja 28 % kaikista huonoista luotoista oli rakennus-
alan yritysten lainoja. Erityisesti rakennussektorin valuutta-
lainoja on uudelleenjärjestelty ja osin muutettu ruplamääräi-
siksi. Valuuttalainojen osuus onkin supistunut noin 12 pro-
senttiin, kun niiden osuus rakennusalan lainakannasta suu-
rimmillaan oli neljännes. Valuuttalainojen osuus koko yritys-
lainakannasta on supistunut 30 prosenttiin. Suuri osa valuut-
talainoista on kaivannaissektorin, kemian ja petrokemian 
alan yrityksillä, joilla on usein merkittäviä valuuttatuloja.  

 
Venäjä tavoittelee elintarvikeomavaraisuutta kaup-
papolitiikan ja maataloustukien avulla. Venäjä on jo 
pitkään pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan elintarvikkei-
den tuonnista ja ponnistelut ovat lisääntyneet viime vuosina 
geopoliittisen tilanteen kiristyttyä. Venäjän maatalousminis-
teriö arvioi tavoitellun omavaraisuusasteen täyttyneen mm. 
viljassa, perunassa, lihassa ja sokerissa. Maidon ja suolan 
osalta ollaan vielä kaukana tavoitteista.    

Kotimaista tuotantoa on pyritty tukemaan kauppapolitii-
kalla. Elintarviketuontia on rajoitettu mm. julkishankintojen 
määräyksillä sekä länsimaille ja Turkille asetetuilla pakot-
teilla. Turkille asetetuista pakotteista suurin osa poistettiin 
vähitellen maiden välien kohennuttua, mutta tomaattien 
tuontikielto on jätetty voimaan. Elintarviketuontia ovat vai-
keuttaneet myös ajoittain epäreilusti sovelletut kasvin- ja 
eläinsuojelumääräykset yms. tekniset kaupan esteet.  

Maataloutta on yritetty kannustaa myös muilla toimilla 
kuten tuotantotuilla, lainojen korkotuilla sekä verohelpotuk-
silla. OECD arvioi kaikkien Venäjän maataloutta tukevien toi-
mien kokonaisarvon olleen viime vuosina keskimäärin 
13 mrd. dollaria eli noin prosentin BKT:stä. Yhdysvalloissa 
vastaava osuus oli 0,5 %, EU:ssa 0,7 % ja Kiinassa 2,4 % 
BKT:stä. Eniten tukea Venäjällä nauttivat sokerin, maidon ja 
sianlihan tuotanto. 

Suuri osa Venäjän maataloustuista kanavoidaan kansalli-
sen kehitysohjelman puitteissa. Viime vuosina siihen on käy-
tetty julkisen sektorin budjettivaroja noin 300 mrd. ruplaa 
(4,5 mrd. dollaria) vuosittain. Gaidar-instituutti arvioi aina-
kin maatalouden investointitukien kohdistuvan pitkälti muu-
tamille valikoiduille suuryrityksille. Viime vuonna esim. liha-
karjatuotannon investointeihin myönnettyjen korkotuen pii-
rissä olevien luottojen summasta 90 % meni maan suurim-
man sianlihantuottajan Miratorgin yksittäiseen projektiin.  

Maatalousyritykset ovat tukitoimien ohella hyötyneet 
ruplan voimakkaasta heikentymisestä, ja vuonna 2015 niiden 
yhteenlasketut voitot kasvoivat lähes 50 %. Yksi nopeimmin 
kasvaneista yrityksistä on ollut maatalousministeri Tkatsho-
vin perheen omistama Agrokompleks, joka on noussut viime 
vuosina mm. maan suurimpien sianlihan ja sokerin tuotta-
jien sekä maatalousmaan omistajien joukkoon. Venäjän hal-
litus totesi viime vuonna asiaa käsiteltyään, että tästä ei ai-
heudu maatalousministerille eturistiriitaa.  

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousivat vuosien 2014–
16 aikana yli kolmanneksella. Nyt venäläisten kotitalouksien 
kulutusmenoista 38 % menee elintarvikkeisiin. 
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Kiina 

Kiinan investointiaste laskee hitaasti. Kesäkuussa 
CEIC:n julkaisemat ensimmäiset tiedot Kiinan vuoden 2016 
BKT:n kysyntäeristä viittaavat siihen, että talouden rakenne-
muutos etenee toivottuun suuntaan. Muutos on kuitenkin hi-
das, sillä investointiaste eli kiinteiden investointien osuus 
BKT:stä laski vain noin puoli prosenttiyksikköä hieman va-
jaaseen 43 prosenttiin. Kansainvälisen finanssikriisin aikai-
sen massiivisen elvytyspolitiikan seurauksena vuonna 2009 
investointiaste nousi nopeasti 45 prosenttiin, kun investoin-
neilla kompensoitiin romahtanutta vientikysyntää. Laskusta 
huolimatta investointiaste on edelleen tavattoman korkea.  

Yksityisen kulutuksen osuus kokonaiskysynnästä nousi 
viime vuonna prosenttiyksikön 39 prosenttiin. Vaikka osuus 
on ollut kasvussa, on yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä 
edelleen erittäin pieni.  

Kiinan BKT-tilastoihin on syytä varauksella. Kysyntäpuo-
len tilastojen ongelmista on osoituksena mm. se, että tiedot 
ilmoitetaan vain vuositasolla eikä neljännesvuositietoja ole 
lupauksista huolimatta pystytty julkaisemaan.  
 
Tärkeimpien kysyntäerien osuus Kiinan BKT:stä 

Lähde: CEIC 
 
Kiinan valtionyritykset kaunistelevat tuloksiaan ja 
ovat hitaita sopeuttamaan tuotantoaan. Kiinan kansal-
linen tarkastusvirasto julkaisi viime viikolla raportin, jonka 
mukaan sen tarkastamista 20 valtionyrityksestä 18 on viime 
vuosina vääristellyt tulostietojaan. Tuloja ja voittoja on liioi-
teltu tekaistuilla maksuilla, monimutkaisten maksujärjeste-
lyjen avulla ja tuloslaskelmien manipuloinnilla. Tarkastettu-
jen yritysten joukossa oli Kiinan suurimpia yrityksiä.  

Lehtitietojen mukaan tarkastusraportti arvosteli valtion-
yrityksiä myös siitä, että vastoin puolueen virallisia linjauk-
sia monet yritykset eivät ole onnistuneet pääsemään irti tap-
pioita tuottavaista zombie-yksiköistä ja vähentämään ylikapa-
siteettia. Raportti kritisoi myös paikallishallintoa lepsuilusta 
ylikapasiteetin leikkaamisessa ja nopeasta velkaantumisesta.   

Vaikka liioiteltujen voittojen määrä on alle 2 prosenttia 
yritysten voittojen yhteismäärästä, tulokset osoittavat valti-
onyrityksillä olevan samoja johdon urakehitykseen liittyviä 
kannustinongelmia kuin paikallishallinolla. Monet alueet 
ovat jääneet kiinni siitä, että ne ovat antaneet talouskehityk-
sestään todellisuutta ruusuisemman kuvan. Ongelmien taus-
talla ovat myös Kiinan ylettömät kasvutavoitteet tilanteessa, 
jossa etusija pitäisi antaa reformipolitiikalle. Tämä johtaa 
paikallishallintoon ja valtionyrityksiin kohdistuviin täysin 
ristiriitaisiin odotuksiin.  
 
MSCI:n indeksipäätös ei ole juuri näkynyt Manner-
Kiinan pörsseissä, ulkomaisia sijoittajia yhä odotel-
laan. MSCI-indeksiyhtiö päätti 20.6. ottaa ensi vuonna Man-
ner-Kiinan osakkeita mukaan sen keskeisiin pörssi-indeksei-
hin (BOFIT Viikkokatsaus 25/2017). Päätöksen vaikutukset 
osakkeiden hintoihin ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Eni-
ten vaikutukset ovat näkyneet suurimpien yritysten kurs-
seissa, joita MSCI:n indeksiin mukaan otetut osakkeet pää-
osin ovat. Shanghain ja Shenzhenin pörssiin listatun 300 yri-
tyksen CSI300-indeksi sekä Shanghain 180 osakkeen SSE180 
ovat molemmat nousseet 3 % päätöksen jälkeen. 

Kuluvana vuonna Manner-Kiinan pörssi-indeksit ovat ol-
leet suhteellisen vakaat. Ulkomailla listatut kiinalaisosakkeet 
ovat sen sijaan menestyneet paremmin. MSCI:n Kiina-in-
deksi on noussut yli 20 % ja Hong Kongin pörssin China 
Entrprise indeksi 10 %. Kiinalaisyritysten osakkeet Hongkon-
gissa ovat kuitenkin noin 30 % halvempia kuin samojen yri-
tysten osakkeet Manner-Kiinan pörsseissä.  

Ulkomaiset sijoitukset Manner-Kiinan osakemarkkinoille 
eivät näytä merkittävästi lisääntyneen välittömästi MSCI:n 
päätöksen jälkeen. Hongkongin yhteistyöohjelmien kautta 
käydyn osakekaupan keskimääräinen volyymi on kasvanut 
hieman alkukesään verrattuna, mutta osakeostojen ja myyn-
tien yhteenlaskettu arvo on kuitenkin keksimäärin yhä vain 
3 % Shanghain ja 2 % Shenzhenin pörssin vaihdosta  

Hyväksytyt ulkomaiset sijoittajat voivat lisäksi sijoittaa 
Manner-Kiinan osakemarkkinoille QFII- ja RQFII-ohjelmien 
kiintiöiden puitteissa. Maaliskuun lopussa ulkomaisten si-
joittajien hallussa oli yhteensä 780 mrd. juanin (113 mrd. dol-
laria) arvosta mannerkiinalaisosakkeita. Tämä on 1,4 % osa-
kemarkkinoiden arvosta. MSCI arvioi, että indeksipäätöksen 
toimeenpanon välittömänä seurauksena mannerkiinalais-
osakkeiden ulkomainen omistus lisääntyisi 17 mrd. dollarilla. 

Mannerkiinalaisosakkeiden mukaan ottaminen tapahtuu 
kahdessa osassa touko- ja elokuussa 2018. Indekseihin otet-
taan aluksi mukaan 222 osaketta ja määrää voidaan myö-
hemmin kasvattaa. Yli kaksi kolmannesta mukaan otetuista 
yrityksistä on valtion tai paikallishallinnon kontrolloimia, 
mikä on herättänyt epäilyksiä mm. osakkeenomistajien to-
dellisista vaikutusmahdollisuuksista yritysten päätöksente-
koon. Valtion ote osakemarkkinoilla on yhä suuri, ja manner-
kiinalaisosakkeiden painon kasvattaminen MSCI:n indek-
seissä edellyttää uusia osakemarkkinareformeja.   
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Venäjä 

EU ja Venäjä pidensivät talouspakotteitaan. EU:n ko-
missio päätti 28.6. jatkaa Venäjälle Ukrainan konfliktin seu-
rauksena asetettujen talouspakotteiden voimassaoloa puo-
lella vuodella eli 31.1.2018 saakka, koska Minskin sopimusta 
ei ole täytetty. EU:n pakotteet rajoittavat tiettyjen venä-
läisyritysten rahoituksen saatavuutta sekä öljyntuotantoon ja 
kaksikäyttötuotteisiin liittyvää vientiä EU:sta Venäjälle. Li-
säksi pakotteet kieltävät asekaupan Venäjän kanssa.  

Presidentti Putin allekirjoitti 30.6. määräyksen Venäjän 
useille länsimaille pakotteina asettamien elintarvikkeiden 
tuontirajoitteiden voimassaolon pidentämisestä vuodella eli 
31.12.2018 saakka. 

Venäjän finanssiministeriö ehdottaa viime vuosien 
eläkkeiden rahoitusmallin vakinaistamista. Krooni-
sesta alijäämästä kärsivän eläkejärjestelmän uudistamista on 
suunniteltu Venäjällä jo vuosia. Eläkkeisiin on viime vuosina 
kulunut yli 20 % Venäjän valtiontalouden menoista. Runsaat 
60 % eläkemenoista on katettu jakojärjestelmästä eli työnte-
kijöiden eläkevakuutusmaksuista ja loput (noin 2 400 mrd. 
ruplaa) on rahoitettu lähinnä federaatiobudjetista.    

Useimpia työntekijöitä koskevassa nykymallissa työnan-
taja maksaa eläkevakuutusmaksua 22 % palkasta. Siitä 16 %-
yksikköä käytetään nykyisten eläkkeiden maksuun ja loput 
6 %-yksikköä rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Valtion-
talouden tilanteen tiukennuttua rahastoitavaksi tarkoitetut 
eläkemaksut on kuitenkin viime vuosina käytetty valtionta-
louden juoksevien menojen – kuten eläkkeiden – rahoittami-
seen. Finanssiministeriö lähetti hiljattain hallitukseen ehdo-
tuksen rahoitusmallin muutoksesta, joka merkitsisi periaat-
tessa viime vuosien käytännön vakiinnuttamista. Ehdotuksen 
mukaan koko 22 %:in pakollinen eläkevakuutusmaksu me-
nisi jatkossa jakojärjestelmään. Lisäksi työntekijä voisi valita 
rahastoitavaksi osuudeksi 0–6 % palkastaan. Vapaaehtoista 
eläkesäästämistä tuettaisiin mm. verohelpotuksilla. 

Muutos helpottaisi lyhyen aikavälin budjettipaineita, 
mutta sen on pelätty heikentävän eläkejärjestelmän pidem-
män aikavälin kestävyyttä entisestään. Viime vuonna vapaa-
ehtoisia eläkesäästöjä kartutti vain 7 % työllisistä. Myös väes-
tön vanheneminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaikeut-
tavat entisestään eläkkeiden rahoitusta pelkästään jakojär-
jestelmästä. Finanssiministeriö on ehdottanut myös mm. elä-
keiän nostoa, mutta siitä ei odoteta päätöksiä ainakaan ennen 
ensi kevään presidentinvaaleja.   

Rahoitusmallin uudistuksen kriitikot pelkäävät sen myös 
näivettävän eläkerahastot. Siirryttäessä osittain rahastoivaan 
järjestelmään vuonna 2002 yhtenä perusteena oli eläkera-
hastojen mahdollisuus tarjota pitkäaikaista rahoitusta. Viime 
vuonna eläkerahastoissa oli yhteensä 5 200 mrd. ruplaa (6 % 
BKT:stä). Siitä 40 % oli valtion kehityspankki VEBin hallin-
nassa ja loput yksityisissä eläkerahastoissa.   

Venäjällä oli viime vuonna noin 45 miljoonaa eläkkeen-
saajaa. Keskimääräinen kuukausieläke oli 12 400 ruplaa (185 
dollaria) eli noin kolmannes keskimääräisestä kuukausipal-
kasta. Eläkkeensaajista runsas kolmannes käy töissä. 

Venäjän elinajanodote noussut selvästi viime vuo-
sina, ero miesten ja naisten välillä erittäin suuri. 
Rosstatin mukaan venäläisten naisten elinajanodote synty-
mästä oli viime vuonna 77,1 vuotta, kun taas miesten vastaava 
oli 66,5 vuotta. Elinajanodote on noussut merkittävästi 1990-
luvun jälkipuoliskolta, jolloin esimerkiksi miesten elinajan-
odote oli useana vuonna selvästi alle 60 vuotta. Elinajanodo-
tetta ovat nostaneet sekä terveydenhuollon resurssien kasvu 
että etenkin elintapojen muutokset. Sydän- ja verisuonitaudit 
ovat kuitenkin säilyneet venäläisten tärkeimpinä kuolinsyinä. 

OECD-maihin tai suureen osaan muita keskituloisia maita 
verrattuna etenkin venäläisten miesten elinajanodote on 
edelleen varsin alhainen. Lisäksi naisten ja miesten välinen 
ero on erittäin suuri, 10,6 vuotta. OECD-maista korkein nais-
ten elinajanodote oli vuonna 2015 Japanissa, 87,1 vuotta. 
Miehistä korkein elinajanodote oli Islannissa, 81,1 vuotta. 
Myös useissa Venäjää köyhemmissä maissa elinajanodote on 
korkeampi, mikä osaltaan kertoo maan kansanterveyden hei-
kosta tilasta. Esimerkiksi Kiinassa naisten elinajanodote oli 
toissavuonna 77,3 vuotta, miesten taas 74,3. Myös esimer-
kiksi Brasiliassa (70,7 vuotta) ja Intiassa (66,6) oli Venäjää 
korkeampi miesten elinajanodote. 

Venäjällä etenkin miesten eliniän odotetaan nousevan tu-
levina vuosina muiden maiden tapaan. Rosstatin kesäkuussa 
julkaistun väestöennusteen mukaan eläkeikäisten määrä li-
sääntyykin selvästi. Rosstatin väestöennusteessa on kolme 
eri skenaariota, joissa keskimmäisessä työikäisen väestön 
määrä vähenisi vuoden 2035 loppuun mennessä hieman yli 
4 % ja olisi silloin 78,7 miljoonaa. YK:n tuoreessa väestöen-
nusteessa Venäjän 15−60-vuotiaiden määrä vähenisi vuosien 
2020 ja 2035 välillä kuitenkin hieman enemmän, noin 5 %. 
Rosstatin ennusteessa työvoimaa kasvattaa osaltaan netto-
maahanmuutto, jonka odotetaan olevan vuosittain noin 
300 000 henkilöä vuoteen 2035 asti. 

Elinajanodote eräissä maissa vuonna 2015 

 

Lähde: Rosstat ja OECD. 
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Kiina 

Hongkongin palauttamisesta 20 vuotta, integraatio 
Kiinaan syvenee. Hongkongin erityishallintoalueen pa-
lauttamisesta Kiinalle tuli heinäkuun alussa kuluneeksi 20 
vuotta. Hongkongin talous on yhä vahvemmin sidoksissa 
Manner-Kiinaan. Samalla Hongkongin merkitys Kiinalle on 
kuitenkin heikkenemässä, sillä Manner-Kiinassa on yhä 
enemmän Hongkongin kanssa kilpailevia miljoonakaupun-
keja. Hongkongin BKT on enää noin 3 % suhteessa Kiinan 
BKT:hen, kun se vuonna 1997 oli 20 %. 

Hongkong on edelleen Manner-Kiinan ja muun maailman 
välinen taloudellinen linkki. Hongkongin talous nojaa pää-
asiassa logistiikkaan ja rahoitukseen, joissa molemmissa 
Manner-Kiina on Hongkongin tärkein vastapuoli. 20 vuotta 
sitten jopa neljännes Kiinan viennistä kulki Hongkongin 
kautta ja osuus on yhä yli 10 %. Nykyään Hongkongin merki-
tys Kiinalle liittyy entistä enemmän finanssialaan. Hongkon-
gin kautta ulkomaiset toimijat pääsevät kontrolloidusti osal-
listumaan Manner-Kiinan rahoitusmarkkinoille. Kiina käyt-
tää Hongkongia myös mm. kotimaisten rahoitusmarkkinauu-
distusten testaamiseen ja juanin kansainvälistymisen edistä-
miseen. Viime vuosina Kiina on kiristänyt pääomaliikkeitä, 
mikä on osaltaan vaikuttanut Hongkongin juanmääräisten 
talletusten puolittumiseen vuoden 2015 alusta vuoden 2017 
maaliskuuhun. Myös juanin osuus erityishallintoalueen ja 
Manner-Kiinan välisen kaupan maksuissa on pienentynyt. 

Kaiken kaikkiaan Hongkongin integraatio Kiinaan on sy-
ventynyt. Luottoluokittaja Moody’s arvioi Hongkongin talou-
delliset, rahoitukselliset ja poliittiset yhteydet Manner-Kii-
naan ”läheisiksi ja kiristyviksi”, minkä vuoksi Kiinan luotto-
luokituksen lasku johti toukokuussa lähes välittömästi myös 
Hongkongin luokituksen laskuun. Maaliskuussa 2017 Hong-
kongin pankkisektorin ottamista lainoista 28 % oli Hongkon-
gin rahaviranomaisen mukaan peräisin Kiinasta. Vastaavasti 
26 % hongkongilaisten pankkien ulkomaille myöntämästä 
lainakannasta oli lainattu mannerkiinalaisille toimijoille. 
Hongkongin pörssin välityksellä voi nykyään käydä kauppaa 
suurella osalla Shanghain ja Shenzenin pörssien osakkeita.  

Ulkomaisten yritysten toimintaedellytyksiä Hongkon-
gissa on viime aikoina rasittanut poliittinen epävarmuus, jota 
Kiina on saanut aikaan poliittisesti riippumattoman oikeus-
laitoksen toimintaan puuttumalla. Heritage Foundation on 
toistaiseksi listannut Hongkongin maailman vapaimmaksi 
paikaksi tehdä liiketoimintaa jokaisena vuonna Kiinalle pa-
lauttamisen jälkeen, mutta riippumattoman oikeusjärjestel-
män rapautuminen on saanut yritykset varovaisemmiksi. 
Erityisesti nuorten hongkongilaisten asenteet Manner-Kii-
naa kohtaan ovat muuttuneet negatiivisemmiksi, mitä heijas-
telee demokratia- ja itsenäisyysliikkeiden kasvanut suosio.  

Ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat voivat nyt in-
vestoida Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoille 
Hongkongista käsin. Osana Hongkongin palauttamisen 

juhlallisuuksia jo aiemmin hyväksytty jvk-markkinoiden yh-
teistyöohjelma aloitti toimintansa maanantaina 3.7. (ks. Viik-
kokatsaus 22/2017). Ohjelmassa ulkomaiset institutionaaliset 
sijoittajat voivat sijoittaa joukkovelkakirjoihin Kiinan pank-
kienvälisillä markkinoilla. Viime vuonna Kiina laajensi näiden 
sijoittajien mahdollisuuksia käydä kauppaa pankkienvälisillä 
markkinoilla Manner-Kiinasta käsin. Uutta nyt alkaneessa oh-
jelmassa on se, että sijoittajilla ei tarvitse olla kiinalaista kau-
pankäyntitiliä, vaan sijoitukset voidaan tehdä hongkongilai-
selta tililtä ilman kiintiöitä ja etukäteisilmoituksia.  

Ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 3.7. rekisteröity-
neitä institutionaalisia sijoittajia oli noin 130 ja ohjelman vä-
lityksellä käytiin kauppaa yhteensä 7 mrd. juanilla. Kaikki 
kaupankäyntiä koskevat säännöt eivät vielä ole selviä, eikä uu-
den yhteistyöohjelman uskota välittömästi kasvattavan ulko-
maista omistusta Kiinan velkakirjamarkkinoilla. Tänä vuonna 
Citigroup ja Bloomberg ovat ottaneet Manner-Kiinan velkakir-
jat mukaan joihinkin suppeampiin indekseihinsä, mutta ne ei-
vät vielä kuuluu tärkeimpiin kansainvälisiin indekseihin. 

Joukkovelkakirjaohjelma jatkaa osaltaan Kiinan pääoma-
markkinoiden avaamista, vaikka viime aikoina pääomavirtaa 
Kiinasta ulkomaille on pyritty rajoittamaan. Jvk-ohjelma 
poikkeaakin osakemarkkinoiden vastaavista ohjelmista siinä, 
että kiinalaissijoittajilla ei ole tällä hetkellä pääsyä Hongkon-
gin velkakirjamarkkinoille. Keskuspankin mukaan tätä mah-
dollisuutta tullaan tarkastelemaan myöhemmin.  

Noin 90 % Kiinan bondikaupasta käydään pankkienväli-
sillä markkinoilla, jossa Kiinan liikepankit sekä sijoitusyhtiöt 
vastaavat suurimmasta osasta kaupankäyntiä. Tämän lisäksi 
joukkovelkakirjoilla voi käydä kauppaa pörsseissä. Pankkien-
välinen bondimarkkina oli kesäkuun lopussa arvoltaan n. 
46 000 mrd. juania (noin 7 000 mrd. USD), kun Kiinan koko 
jvk-markkina oli lähes 70 000 mrd. juania.  Ulkomainen 
omistus pankkienvälisillä markkinoilla on alle 2 %.  

Ohjelman avaamisen yhteydessä keskuspankki julkisti 
säännöt ulkomaisten luottoluokittajien toiminnan sallimiseksi 
Kiinassa. Ulkomaisten sijoittajien kannalta kansainvälisten luo-
kitusten salliminen on tärkeää, sillä kiinalaisia luokituksia pide-
tään yleisesti liian korkeina. Ulkomaisten sijoittajien on vaikea 
arvioida yritysten riskisyyttä, ja lähes kaikki ulkomaiset sijoituk-
set onkin tehty valtion tai politiikkapankkien obligaatioihin.  

Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku liikkeellelaskijoittain 

Lähde: CEIC 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2017/vw201722_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2017/vw201722_5/
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Venäjä 

Venäjän vientitulojen ja tuonnin elpyminen jatku-
nut. Keskuspankin maksutasetietojen mukaan Venäjän tulot 
tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat vuoden ensimmäi-
sen neljänneksen kaltaisesti myös toisella neljänneksellä 
huomattavasti (yli viidesosan) suuremmat kuin vuotta aiem-
min, jolloin tulot olivat hyvin matalalla tasolla. Tulot ovat li-
sääntyneet sekä energian että muiden tavaroiden viennistä, 
mikä edelleen toisella neljänneksellä johtui merkittävässä 
määrin vientihintojen noususta. Myös palveluviennin tulot 
ovat jatkaneet kasvuaan. 

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menojen kasvu vuo-
dentakaisesta oli toisella neljänneksellä sama kuin ensim-
mäisellä neljänneksellä eli noin 25 %. Tavaratuonnin menot 
olivat noin 30 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Suuruu-
deltaan menot olivat euroissa samaa kokoluokkaa kuin 
vuonna 2011 niin kokonaistuonnin kuin tavaratuonnin 
osalta. Palvelujen tuonti lisääntyi selvästi hitaammin, mutta 
siihen sisältyvä matkailupalvelujen tuonti (venäläisten mat-
kailijoiden ulkomailla tekemät tavaroiden ja palvelujen ostot) 
kasvoi noin 30 %. 

Venäjän tavarakaupan tase oli toisella neljänneksellä ta-
valliseen tapaan huomattavan ylijäämäinen ja palvelujen 
kaupan tase alijäämäinen. Muu vaihtotase oli kuitenkin hie-
man tavanomaista alijäämäisempi, mikä johtui lähinnä Ve-
näjän yrityssektorille tehtyihin sijoituksiin liittyvistä osinko- 
ja korkomaksuista ulkomaille. Koko vaihtotase oli hiukkasen 
alijäämäinen. 
 
Venäjän ulkomaankauppa (tavarat ja palvelut) 2007–2017 

 

Lähde: Venäjän keskuspankki. 
 
Pääomavirta Venäjältä ulkomaille seisahtui. Maksu-
taseen rahoituserissä yksityisen sektorin nettomääräinen 
pääomavirta suuntautui alustavien tietojen mukaan vuoden 
toisella neljänneksellä lievästi ulkomailta Venäjälle päin, 
mikä on ollut viime vuosina melko poikkeuksellista.  

Pääoman nettovirta Venäjän yrityssektorille (pl. pankit) 
oli huomattavan positiivinen johtuen ennen muuta suorista 
sijoituksista sekä ulkomailta Venäjälle että Venäjältä ulko-
maille. Yrityssektorille tuli suoria sijoituksia niin toisen nel-
jänneksen kuin koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
hieman enemmän kuin edellisinä vuosina (jos huomioon ei 
oteta Rosneft-öljy-yhtiön osakepaketin myyntiä, joka paisutti 
vuoden 2016 viimeisen neljänneksen suorien sijoitusten lu-
kemaa). Toisaalta suhteessa Venäjän talouden kokoon suo-
rien sijoitusten virta jäi edelleen vuoden ensimmäisellä puo-
liskolla noin 2 prosenttiin puolen vuoden BKT:stä. Venäläiset 
yritykset tekivät toisella neljänneksellä suoria sijoituksia ul-
komaille huomattavan vähän verrattuna edellisiin vuosiin. 

Venäjän pankkisektorilta virtasi vuoden toisella neljän-
neksellä pääomaa ulkomaille kohtalaisen paljon, sillä pankit 
jatkoivat ulkomaisten velkojensa takaisinmaksuja ripeään 
tahtiin. 
 
Venäjällä Jugra-pankki Talletustakuuviraston val-
vontaan. Taseen koolla mitaten Venäjän 30. suurin pankki, 
Jugra, määrättiin väliaikaisesti Talletustakuuviraston val-
vontaan ja sen maksut jäädytettiin kolmeksi kuukaudeksi. 
Määräajan puitteissa viraston tulee päättää, ohjataanko 
pankki saneeraukseen vai konkurssiin. Jugra-pankki on 
viime vuodet kasvanut hyvin nopeasti keräämällä aggressii-
visesti yleisötalletuksia ja kanavoimalla ne yrityslainoihin. 
Pankin pääomistaja on Sveitsiin rekisteröity yhtiö, jonka 
omistajat ovat venäläisiä liikemiehiä. 

Duuma hyväksyi toukokuussa lain, jonka mukaan ongel-
miin ajautuneiden pankkien tervehdyttäminen ja uudelleen-
järjestely siirtyvät Talletustakuuvirastolta keskuspankille. 
Keskuspankin varoista on perustettu erillinen rahasto, jonka 
varoilla saneeraustoimet rahoitetaan. Uusi järjestelmä ote-
taan käyttöön aikaisintaan heinäkuun lopussa, ja Jugra-pan-
kista voikin tulla sen ensimmäinen asiakas.  

Talletustakuuviraston hallinnoimissa saneerausohjel-
missa oli alkuvuonna 25 pankkia. Näiden lisäksi virasto vas-
taa myös toimiluvan menettäneiden pankkien alasajosta. 
Konkurssiprosessissa olevien pankkien määrä kasvoi sekä 
vuonna 2015 että vuonna 2016 liki 30 % ja oli 295 viime vuo-
den lopussa. Virastolla on ollut kasvavia vaikeuksia hoitaa 
prosesseja sujuvasti, ja konkurssimenettelyihin kuluva aika 
sekä prosessin kustannukset ovat nousseet huomattavasti.  

Nimensä mukaisesti Talletustakuuviraston ensisijainen 
tehtävä on taata yksityisasiakkaiden talletukset 1,4 miljoo-
naan ruplaan saakka pankin menettäessä toimilupansa. Va-
kuutustapausten määrä onkin kasvanut liki samaa tahtia 
pankkilisenssien poisvedon kanssa. Viime vuonna toimiluvan 
menetti myös muutama keskisuuri talletuspankki, ja viras-
tolle tuli 11 vakuutustapausta, joissa maksut nousivat yli 
10 mrd. ruplan. Kaikkiaan vuonna 2016 talletustakuurahas-
ton varoista maksettiin vakuutusmaksuja 564 mrd. ruplan 
(7,6 mrd. euroa) edestä. Rahaston omat varat eivät ole riittä-
neet maksujen kattamiseen, mistä syystä virasto on saanut 
keskuspankilta edullista lainaa vastuidensa kattamiseen. 
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Kiina 

Kuluttajahintojen kehitys tasaista Kiinassa. Kesä-
kuussa kuluttajahintainflaatio oli toukokuun tapaan 1,5 %. 
Ruuan ja energian hinnoista puhdistetun pohjainflaation ke-
hitys on ollut myös tasaista. Kuluvan vuoden virallinen in-
flaatiotavoite on asetettu kolmeen prosenttiin, joten hintake-
hitys ei tällä hetkellä muodosta rajoitetta talouspolitiikalle.  

Tuottajahinnat ovat laskeneet kuukausitasolla huhti-
kuusta lähtien, mutta vuositason tuottajahintainflaatio oli ke-
säkuussa yhä 5,5 %. Tuottajahinnat ovat seurailleet energian 
ja raaka-aineiden hintakehitystä, joten tuottajahintojen vuo-
sikasvun hidastumisen voidaan nähdä jatkuvan.   
 
Hintakehitys Kiinassa, prosenttimuutos vuodentakaisesta 

Lähde: Macrobond 
 
Juanin käyttö varantovaluuttana ennallaan, käyttö 
kansainvälisissä maksuissa vähentynyt. IMF:n uusim-
mat tilastot osoittavat, että maaliskuun lopussa juanmääräis-
ten valuuttavarantosijoitusten arvo oli 83 mrd. dollaria. 
Tämä on hieman enemmän kuin joulukuussa 2016, jolloin 
IMF julkisti ensimmäisen kerran tietoja juanin käytöstä va-
rantovaluuttana. Tuolloin juanit erikseen tilastoivien keskus-
pankkien varannoissa niitä oli 79 mrd. dollarin arvosta. Jua-
nin osuus eri valuuttoihin allokoiduista varantosijoituksista 
kuitenkin laski aavistuksen 0,93 prosenttiin. Kun otetaan 
huomioon myös muut kuin valuuttasijoitukset, juanin osuus 
valuuttavarantojen arvosta kasvoi hiukan 0,76 prosenttiin.  

Euroopan keskuspankki ilmoitti kesäkuussa, että se on 
kuluvan vuoden alkupuoliskolla ottanut juanin mukaan va-
luuttavarantoonsa. Sijoituksen arvo on kuitenkin pieni, 500 
miljoonaa euroa (noin prosentti valuuttareservien arvosta), 
joten juanin mukaan otto valuuttavarantoon on lähinnä sym-
bolinen tunnustus juanin kansainvälistymisestä.    

Pankkienvälisiä maksuviestejä välittävän SWIFTin mukaan 
juan-maksujen osuus kansainvälisessä maksuliikenteessä oli 
toukokuussa 1,6 %, eli suunnilleen saman verran kuin Sveitsin 
frangin osuus. Vielä vuoden 2015 lopulla juania käytettiin 2,3 
prosentissa kansainvälisiä maksuja. Tammi-kesäkuussa Kii-
nan ulkomaankaupasta vajaa 13 % käytiin juaneissa, kun viime 
vuoden vastaavaan aikaan osuus oli 19 % ja vuonna 2015 26 %.  

Eläkejärjestelmää uhkaava rahoitusvaje pakottaa 
Kiinan reformeihin. Kiinan eläkejärjestelmä on refor-
mien tarpeessa, sillä sen rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. 
Kiina vanhenee vauhdilla vuonna 1979 voimaan tulleen yh-
den lapsen politiikan ja nopeasti pidentyneen keskimääräi-
sen eliniän vuoksi. Maailmanpankin mukaan Kiinan huolto-
suhde oli vuonna 2016 noussut 14:ään yli 64-vuotiaaseen 
henkilöön sataa työikäistä kohti (Suomi 34). Mittaustapa ali-
arvioi Kiinan todellista huoltosuhdetta, sillä eläkeikä on sel-
västi alle 64 vuotta. Tilanne ei ole vielä akuutti, mutta nopean 
vanhentumisvauhdin vuoksi ei uudistuksia voida lykätä 
kauaa. YK ennustaa, että vuoteen 2050 mennessä yli 65-vuo-
tiaita kiinalaisia on jopa 44 sataa työikäistä kohden. 

Kiinan eläkejärjestelmä koostuu kolmesta osasta: valtion 
eläkejärjestelmästä, yritysten eläkejärjestelmästä ja työnteki-
jöiden oma-aloitteisesta eläkesäästämisestä. Ainoastaan val-
tion eläkejärjestelmän maksut ovat pakollisia ja nekin vain 
kaupungeissa. Kaupunkilaiset maksavat pakollisia työeläke-
maksuja 8 % bruttopalkastaan henkilökohtaiselle eläketilille, 
jonka lisäksi työnantajat maksavat 20 % palkoista eläkera-
hastoon. Lopulliset eläkkeet maksetaan osin eläketileiltä ja 
osin rahastosta. Eläkkeeseen ovat oikeutettuja 15 vuotta elä-
kemaksuja maksaneet. Lähinnä suuret ja varakkaat yritykset 
maksavat työntekijöilleen maksuja yrityseläkejärjestelmään. 
Maaseudulla valtioneläkkeet ovat matalia eikä järjestelmään 
kuuluminen ole pakollista, minkä vuoksi suuri osa ihmisistä 
ei maksa eläkemaksuja eikä saa eläkettä. 

Ilman uudistuksia nykyinen järjestelmä tulee kärsimään 
huomattavasta rahoitusvajeesta ikääntyneiden määrän kas-
vaessa. Esim. vuonna 2015 eläkerahastojen menot kasvoivat 
Kiinan työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön mukaan enem-
män (+20 %) kuin tulot (+17 %). Kiina ilmoitti vuonna 2015 
poistavansa julkisen sektorin työntekijöiden erioikeuden olla 
maksamatta eläkemaksuja ja viime vuonna eläkerahastojen 
sallittiin sijoittaa varojaan osakkeisiin. Toimilla yritetään kas-
vattaa rahastojen tulovirtaa. Tammi-toukokuussa 2017 rahas-
tojen tulot kasvoivatkin hieman menoja nopeammin. Eläkeva-
rojen sijoittaminen kotimaisiin osakkeisiin on järjestelmän 
kestävyyden kannalta ongelmallista, sillä Kiinan spekulatiivi-
sen ja kupla-alttiin osakemarkkinan riskit ovat huomattavia. 

Eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta suurin ongelma on 
alhainen eläkeikä, joka on naisilla yleensä 50–55 vuotta ja mie-
hillä 60 vuotta. Erään arvion mukaan eläkeiän nostaminen 
vuodella kasvattaisi vuosittaisia eläketuloja 4 mrd. juanilla ja 
leikkaisi eläkemenoja 16 mrd. juanilla. Eläkeiän nosto siis hel-
pottaisi rahoitusvajetta, joka voi arvioiden mukaan olla jopa 
1 200 mrd. juania (155 mrd. EUR) vuoteen 2019 mennessä. 

Reformit etenevät varovaisesti. Eläkeuudistuksen tiedot 
on määrä julkistaa tänä vuonna, mutta itse täytäntöönpano 
alkaa ennakkotietojen mukaan vasta vuonna 2022, josta läh-
tien eläkeikiä nostetaan asteittain 30 vuoden ajan. Eläkeiän lo-
pullinen taso tulee miehille olemaan 65 ja naisille 60 vuotta. 
Naisten eläkeiän nosto on vaarassa laskea jo ennestään mata-
laa syntyvyyttä ja naisten työhönosallistumisastetta, koska kii-
nalaisperheet ovat puutteellisten päivähoitomahdollisuuksien 
johdosta perinteisesti turvautuneet isoäiteihin lastenhoitajina.  
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Venäjä 

Venäjällä duuman hyväksymä valtiontalouden uusi 
budjettisääntö rajaa menoja ja yhdistää vararahas-
tot. Muutoksilla hyväksytty lakiluonnos tähtää budjettime-
nojen rajaamiseen suhteellisen matalan öljyn hinnan puittei-
siin. Uuden budjettisäännön mukaan federaatiobudjetin me-
not, pois lukien valtionvelan korot, eivät saa ylittää lasken-
nallisia budjettituloja, joissa tulot öljy- ja kaasuveroista on 
laskettu öljyn ”perushinnalla” sekä ennustetulla ruplan dol-
larikurssilla ja muut tulot ovat samat kuin budjetin tuloarvi-
ossa. Budjetin perusjäämän (eli jäämän ennen velan korkoja) 
on siis oltava näillä laskennallisilla tuloilla vähintään tasapai-
nossa. Öljyn ”perushinnaksi” on määritelty tänä vuonna 
40 dollaria tynnyrilliseltä Urals-öljyä, minkä jälkeen hinta 
nousee 2 % vuodessa. Vuodelle 2018 sääntö antaa siirtymä-
ajan, jolloin perusjäämän vaje saa olla prosentin BKT:stä. 
Budjetin koko vaje olisi hieman suurempi, sillä federaa-
tiobudjetin korkomenot vuonna 2016 olivat 0,7 % BKT:stä. 

Venäjän ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuo-
tuisissa ns. Artikla IV -konsultaatioissa IMF arvioi tulevan 
budjettisäännön olevan oikeanlainen. IMF:n mukaan jousta-
vampi öljyn ”perushinta” kuitenkin helpottaisi budjettimeno-
jen sopeutusta öljynhinnan muuttuessa ja vähentäisi tarvetta 
tinkiä budjettisäännön noudattamisesta suurten hinnan-
muutosten yhteydessä. Samalla IMF ehdotti sääntöön budje-
tin ylijäämätavoitetta suurempien säästöjen kerryttämiseksi. 

Samalla lakimuutoksella valtion nykyiset kaksi vararahas-
toa yhdistetään. Reservirahasto lakkautetaan ja sen varat siir-
retään 1.2.2018 mennessä Kansallisen hyvinvoinnin rahas-
toon, johon siirretään ennen 1.10.2018 myös tämän vuoden 
budjettiarvion ylittävät öljy- ja kaasutulot.  

Hyvinvointirahastoon kertyy varoja ylimääräisistä öljy- ja 
kaasuverotuloista, ja rahaston varoja voidaan käyttää budjet-
tivajeen kattamiseen enintään saamatta jääneiden öljy- ja 
kaasutulojen verran. Ylimääräiset tulot ja em. öljytulovaje  
määritellään budjettivuodelle ennustetulla öljynhinnalla las-
kettujen tai toteutuneiden öljy- ja kaasutulojen sekä em. öljyn 
”perushinnalla” laskettujen öljy- ja kaasutulojen erotuksena. 
Jos rahaston keskuspankissa olevien eli likvidien varojen 
määrä on alle 5 % BKT:stä, rahastosta voidaan vuodessa käyt-
tää korkeintaan öljytulovaje tai prosentti BKT:stä. Rahaston 
varoja voidaan sijoittaa myös muualle kuin keskuspankkiin, 
jos keskuspankissa olevat varat eivät laske alle 7 prosenttiin 
BKT:stä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske niitä rahastosta 
rahoitettuja infrastruktuurihankkeita eikä Vneshekonom-
bankin hankkeita, jotka on aloitettu ennen vuotta 2018. 
 
IMF esitti vuotuisissa Artikla IV -konsultaatioissa 
painavia arvioita Venäjän taloudesta. IMF piti Venäjän 
BKT-ennusteen vuodelle 2017 ennallaan (1,4 % öljynhinnalla 
53 dollaria) ja arvioi BKT:n potentiaalisen kasvun olevan kes-
kipitkällä aikavälillä 1,5 % vuodessa, jos uudistuksia ei tehdä. 
IMF:n mukaan nykyinen valtion budjettivajetta supistava 

linja on sopiva sopeutumiseksi pysyvästi matalampaan öljyn-
hintaan. IMF kuitenkin kehotti kestävämpiin ja paremmin 
kohdistettuihin toimiin mm. sosiaalimenojen osalta sekä elä-
kejärjestelmän uudistamiseen, jotta kasvua tukeviin menoi-
hin mm. infrastruktuuriin on varaa (Venäjän uudesta budjet-
tisäännöstä ks. yllä). 

IMF näki rahapolitiikan virityksen kireänä ja suositteli  li-
sää keventämistä, joskin vähitellen, johtuen inflaation nou-
suriskistä. Se kehotti myös selventämään tämän vuoden jäl-
keistä inflaatiotavoitetta ja sitä koskevaa viestintää. Pank-
kiuudistuksissa tulisi ongelmapankkeja koskien mm. uusia 
omistajien pääomitusvelvoitteita, poistaa tase-erien hankin-
taa haittaavia esteitä ja korvata keskuspankkirahoitus valtion 
rahoituksella sekä muutoin mm. tiukentaa sisäpiiriluototuk-
sen rajoja ja vahvistaa rahanpesun vastaista järjestelmää. 

Vähäisiksi jääneiden talousuudistusten prioriteeteiksi 
IMF arvioi mm. omistusoikeudet, yksityistämisen, työmark-
kinat, innovointia tukevan liiketoimintaympäristön sekä vah-
vemmat kauppasuhteet. 
 
Venäjällä federaatiobudjetin tulot ja menot elpy-
neet, mutta niiden taso on matala. Tulot olivat myös 
vuoden toisella neljänneksellä tuntuvasti vuodentakaista suu-
remmat. Tulojen vuosikasvu koko ensimmäisen vuosipuolis-
kon osalta oli yli 20 %, eli paljon inflaatiota nopeampaa (kulut-
tajahintojen nousu oli 4,4 %). Tulot öljy- ja kaasuveroista nou-
sivat yli kolmanneksella. Budjetin muutkin tulot lisääntyivät 
lähes 13 % mm. ALV-tulojen kasvettua edelleen nopeasti. 

Budjetin menot kasvoivat tiukentuneen budjettilinjan 
mukaisesti vuoden ensipuoliskolla vain runsaat 4 % vuoden-
takaisesta. Puolustusmenot vähenivät 5 %. Budjetin alijäämä 
supistui ja oli 1,2 % BKT:stä. Tämä on johtamassa kohti tä-
män vuoden vajetavoitetta (2,1 % BKT:stä), vaikka vaje on 
aina huomattavasti syvempi vuoden toisella puoliskolla. 

Federaatiobudjetin tulojen ja menojen reaalinen taso on 
edelleen matala, sillä inflaatio on ollut nopeaa viime vuosina. 
Vuoden ensimmäisen puoliskon tulot olivat tänä vuonna re-
aalisesti vielä huomattavasti pienemmät kuin vuonna 2011 
öljy- ja kaasuverotulojen pienuudesta johtuen. Menot ylitti-
vät reaalisesti vuoden 2011 alkupuoliskon tason. 
 
Federaatiobudjetin tulot ja menot sekä inflaatio 2011–2017 

Lähteet: Finanssiministeriö ja Rosstat. 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu jatkui nopeana toisella neljännek-
sellä. Tilastoviraston mukaan bruttokansantuotteen kasvu 
jatkui ensimmäisen neljänneksen tapaan 6,9 prosentin vuosi-
vauhtia. Edelliseen neljännekseen verrattuna talouskasvu kiih-
tyi huhti-kesäkuussa 1,7 prosenttiin. Kuluvan vuoden ”noin 
6,5 %” -kasvutavoite on mahdollista saavuttaa, vaikka viralli-
nen kasvuvauhti hieman hidastuisikin vuoden jälkipuoliskolla. 

Talouskasvua nosti erityisesti teollisuustuotannon piristy-
minen niin koti- kuin ulkomaisen kysynnän tukemana. BKT-
tilinpidossa teollisuuden kasvuvauhti kiihtyi alkuvuonna 6,5 
prosenttiin (6 % v. 2016) ja palvelusektorin kasvu pysyi noin 
8 prosentissa. Kuukausi-indikaattorit tukevat tätä kuvaa. Te-
ollisuustuotannon kasvu kiihtyi kesäkuussa lähelle 8 prosent-
tia ja vähittäiskauppa kasvoi 10 %. Kiinan tullin tilastoiman 
vientirahdin määrä on myös kääntynyt kuluvana vuonna kas-
vuun, kun koko viime vuoden se oli edellisvuotta pienempi.   

Talouskasvu on yhä enemmän kulutuskysynnän varassa, 
sillä investointikasvu on alkuvuonna hidastunut. Kiinteiden 
investointien (FAI) reaalikasvu jäi huhti-kesäkuussa 4 pro-
senttiin ja yksityisten investointien kasvu 3 prosenttiin. Jul-
kisia investointeja ovat pitäneet yllä infrastruktuuri-inves-
toinnit, jotka kasvoivat tammi-kesäkuussa reaalisesti 17 % ja 
kattoivat viidenneksen kaikista investoinneista. Kotimaista 
kulutusta tukee suhteellisen hyvä tulokehitys. Tilastoviraston 
mukaan reaalitulojen kasvuvauhti nousi alkuvuonna pro-
senttiyksiköllä viime vuoteen verrattuna ja oli yli 7 %. 
 
Kiinan talouden indikaattorien kehitys 

Lähteet: Macrobond, CEIC ja BOFIT 
 
Kiinan korkean tason rahoituskonferenssissa vel-
kaantumiseen puuttuminen nousi etusijalle. Pekin-
gissä pidettiin viime viikonloppuna joka viides vuosi järjes-
tettävä kansallinen rahoitussektorin työkonferenssi, jota 
johti presidentti Xi. Reformit ja rahoitussektorin avaaminen 
jäivät Xin puheessa poikkeuksellisesti taka-alalle ja pääpaino 
keskittyi rahoitussektorin rooliin reaalitalouden palvelijana 
ja sektorin riskien minimoimiseen. Tämä voi analyytikoiden 
mukaan tarkoittaa velkaongelman siirtymistä keskusjohdon 
prioriteettilistan kärkeen. Xi kohdisti kritiikkinsä erityisesti 

valtionyhtiöihin, joista osa jatkaa toimintaansa ainoastaan 
halvan velkarahan turvin (nk. zombie-yritykset) sekä varjo-
pankkisektorin lainanannon nopeaan kasvuun.  

Talousreformien osalta konferenssin anti oli aiempaa vai-
sumpi. Konferenssissa julistettiin perustettavaksi Rahoitus-
vakauden ja -kehityksen komitea, joka toimii keskusjohdon 
alaisuudessa ja koordinoi laaja-alaisesti kolmen nykyisen re-
gulaattorin sekä keskuspankin harjoittamaa sääntelyä. Nykyi-
sellään Kiinan pankki-, arvopaperi- ja vakuutussektoreilla on 
omat regulaattorinsa, joiden välinen kilpailu on johtanut sään-
telyn ongelmiin ja markkinariskien sekä velkaantumisen kas-
vuun. Keskuspankki saanee komiteassa johtavan roolin, mutta 
komitean organisaatiosta tai työstä ei ole vielä lisätietoja.  

Useat Kiinaa seuraavat tahot pitävät nopeaa velkaantumi-
sen kasvua keskeisimpänä talouden riskinä ja viime aikoina 
myös puoluejohdon linja yritysten velkaantumiseen on tiu-
kentunut. Sääntelyn kiristymisen uskotaan hidastavan Kii-
nan talouskasvua alkuvuoden korkeista lukemista. 

 
Kiinan velkakannan kasvu jatkuu ja erityisesti koti-
taloudet velkaantuvat nopeasti. Keskuspankin tilastojen 
mukaan Kiinan kotimainen pankkilainakanta oli kesäkuun 
lopussa 13 % vuodentakaista suurempi ja ylsi yli 150 prosent-
tiin BKT:stä. Viime vuoden tapaan pankkien tammi-kesä-
kuussa myöntämistä uusista lainoista noin puolet on mennyt 
kotitalouksille, joista valtaosa on asuntolainoja. Vaikka kotita-
louksilla Kiinassa on vielä suhteellisen vähän velkaa, velkaan-
tuvat ne tällä hetkellä yrityssektoria nopeammin. Kesäkuussa 
kotitalouksille myönnettyjen pankkilainojen kanta kasvoi 31 % 
vuodentakaisesta ja osuus nousi 24 %:iin koko lainakannasta.  

TSF-luottokäsitteen mukainen lainakanta (rahoitus koti-
talouksille ja yrityksille, pl. rahoitussektori) oli kesäkuussa 
niin ikään 13 % vuodentakaista suurempi. Kuluvana vuonna 
ns. varjopankkisektorin (pankkivekselit, trust- ja entrusted-
luotot) lainananto on jälleen kiihtynyt ja näiden lainojen 
kanta oli kesäkuussa 16 % vuodentakaista suurempi. Sitä vas-
toin yritysten uuden rahoituksen hankinta osake- ja bondi-
markkinoilta on vähentynyt viime vuodesta. BKT:hen suh-
teutettuna lainakannan kasvuvauhti on hidastunut tänä 
vuonna, sillä BKT:n nimellinen vuosikasvu oli tammi-kesä-
kuussa yli 11 %, kun se viime vuoden vastaavaan aikaan oli 7 %.  
 
Kiinan kotimainen velka (pl. valtion ja paikallishallinnon velka)   

Lähteet: Kiinan keskuspankki ja BOFIT  
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Venäjä 

Venäjän talous elpyy vähitellen. Koko kevään jatkuneen 
nousun jälkeen kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuus-
tuotanto supistui hieman kesäkuussa. Tuotantoa oli kesä-
kuussa 3,5 % ja tammi-kesäkuussa 2 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut vuo-
den ajan, ja tammi-kesäkuussa kasvu vuodentakaisesta oli 
runsaat 3 %. Maakaasun tuotanto on lisääntynyt peräti 13 % 
ja raakaöljyn tuotanto lähes 2 %. Jalostusteollisuuden kasvu 
taittui kesäkuussa ja tammi-kesäkuun osalta kasvu vuoden-
takaisesta jäi vähän yli prosenttiin.  

Kausitasoitettu vähittäiskaupan myynnin määrä lisääntyi 
edelleen hiukan kesäkuussa, ja myyntiä oli touko-kesäkuussa 
noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouk-
sien kulutus on tänä vuonna kuitenkin toipunut hieman ri-
peämmin kuin vähittäiskaupan lukemat antavat ymmärtää, 
sillä venäläisten ostokset ulkomailla ovat elpyneet hyvin no-
peasti. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat 
nousseet viime kuukausina, ja ne olivat touko-kesäkuussa 
vuodentakaisella tasolla. Kotitalouksien vähentynyt säästä-
minen ja luotonoton vähittäinen elpyminen on viime kuukau-
sina tukenut kulutusta selvästi enemmän kuin tulojen nousu. 

Maataloustuotanto on kasvanut tänä vuonna hyvin vai-
susti, tammi-kesäkuussa vain 0,2 % vuodentakaisesta. Ra-
kentaminen sen sijaan lisääntyi pitkän alamäen jälkeen 
touko-kesäkuussa, ja rakennustoimintaa oli 4–5 % vuodenta-
kaista enemmän. Nopeimmin talouden pääsektoreista ovat 
kasvaneet tavarakuljetukset johtuen sekä rautatiekuljetuk-
sista että energian putkikuljetuksista. Kuljetusten volyymi oli 
tammi-kesäkuussa yli 7 % vuodentakaista suurempi. 

Talouden pääsektoreiden reaalinen kehitys 2011–2017 

Lähde: Rosstat. 

Venäjällä jalostusteollisuuden alat ovat kehittyneet 
hyvin eri tahtiin. Jalostusteollisuuden tuotanto lisääntyi 
hitaasti tammi-kesäkuussa, mutta sen eri alojen välillä on 
suuria eroja. Keskeisistä aloista elintarvikkeiden ja kemian 
tuotanto kasvoivat edelleen ripeästi. Sen sijaan öljytuotteiden 

tuotanto lisääntyi edelleen melko vaisusti ja metallien tuo-
tannon supistuminen jyrkkeni. Kone- ja laiteteollisuudessa 
samoin kuin autoteollisuudessa tuotanto kääntyi noin kol-
men heikon vuoden jälkeen nousuun. 

Myös muutaman viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan 
heikosti kehittyneen jalostusteollisuuden rakenteissa on ta-
pahtunut huomattavia muutoksia. Suurista aloista elintarvi-
keteollisuus ja kemian teollisuus ovat kasvaneet suunnilleen 
viidenneksellä vuoden 2013 tammi-kesäkuusta. Öljytuottei-
den tuotanto on vuoden 2014 jälkeen ollut melko ennallaan 
ja metallien tuotanto on lisääntynyt hitaasti. Pitkälti inves-
tointien pudotuksen takia koneiden ja laitteiden tuotanto 
sekä niiden korjaus ja kunnossapito kuten myös rakennus-
materiaalien tuotanto on vähentynyt paljon viime vuosina. 

Tuotannon reaalinen muutos jalostusteollisuuden keskeisillä 
aloilla vuodesta 2013 vuoteen 2017 

Lähde: Rosstat. 

Venäjä julkaisi uusin menetelmin tehdyt vuosien 
2011–13 BKT-tilastot. BKT ja sen alaerät on nyt tilastoitu 
samoilla menetelmillä (SNA 2008) vuosien 2011–16 osalta. 
Vuosien 2014–15 uudet tiedot julkaistiin puolitoista vuotta 
sitten, jolloin vuosien 2011–13 tiedot julkaistiin väliaikaisilla 
tilastointimenetelmillä parannettuina. Nyt mm. vuosien 
2011–13 kiinteää pääomanmuodostusta (kiinteitä investoin-
teja) koskeviin tietoihin ja sitä kautta BKT-tietoihin lisättiin 
suurten asejärjestelmien hankintamenot sekä taloudellista 
hyötyä tuottava tutkimus ja kehitys.  

Kiinteän pääomanmuodostuksen arvo vuosina 2011–13 
on uusissa tiedoissa suunnilleen 10 % suurempi kuin edelli-
sissä tiedoissa (edellisessä tilastomuutoksessa yksityisen ku-
lutuksen arvo nousi noin 10 %). Kunkin vuoden BKT:n arvo 
suureni 1–3 %. Edellisillä, väliaikaisilla tiedoilla BKT:n arvo 
nousi noin 7 % sitä edellisistä tiedoista. 

BKT:n reaalinen vuotuinen kasvutahti koheni 0,4 pro-
senttiyksikköä vuosien 2012–13 osalta, sillä yksityisen kulu-
tuksen kasvutahti nousi 0,7 prosenttiyksikköä. Kiinteän pää-
omanmuodostuksen vuotuinen kasvutahti sitä vastoin heik-
keni 0,7 prosenttiyksikköä vuosien 2012–14 osalta. 
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Kiina 

Useimmat talousennusteet Kiinan virallisten kasvu-
tavoitteiden suuntaisia. Kuluvalla viikolla IMF julkisti 
tuoreen maailmantalouden ennustepäivityksensä. Se odottaa 
Kiinan kasvun olevan kuluvana vuonna 6,7 % ja ensi vuonna 
6,4 % eli hieman aiemmin ennustettua nopeampaa. Myös 
useimmat muut ennustajat ovat hieman korottaneet ennus-
teitaan kesän aikana ja tyypillisesti ennusteet ovat 6,5 pro-
sentin tuntumassa (ks. taulukko). Kiinan tavoite kaksinker-
taistaa BKT vuodesta 2010 vuoteen 2020 edellyttää noin 6,5 
prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Monet ennustajat kuten 
IMF kuitenkin korostavat riskien kasvavan jatkuvasti, kun 
Kiina vauhdittaa kasvua elvytystoimin. Kiinan taloudelle 
luonnollinen kehityskulku olisi kasvun asteittainen hidastu-
minen kun mm. työvoima supistuu, talouden rakennemuutos 
etenee ja helpoimmat tuottavuusloikat on jo otettu. 

Kiinan BKT-ennusteita, % 
2017 2018 2019 Julkistettu 

IMF 6,7 6,4 Heinäkuu 
JP Morgan 6,8 6,4 Heinäkuu 
Aasian Kehityspankki 6,7 6,4 Heinäkuu 
BBVA 6,5 6,0 5,2 Heinäkuu 
Maailmanpankki 6,5 6,3 6,3 Kesäkuu 
OECD 6,6 6,4 Kesäkuu 
BOFIT 6 5 5 Maaliskuu 

Kiina poistaa rajoitteita ulkomaisilta suorilta sijoi-
tuksilta, Eurooppalainen kauppakamari toivoo tasa-
puolista markkinoillepääsyä. Kiinan kauppaministeriö 
(MofCom) sekä Kansallinen kehitys- ja reformikomissio 
(NDRC) julkaisivat kesäkuun lopussa lopullisen version uu-
desta suorien sijoitusten katalogista, joka määrittää ulko-
maisten suorien sijoitusten kannustimet ja rajoitukset seu-
raaviksi vuosiksi. Katalogia aletaan noudattaa 28.7. alkaen. 

Katalogissa listataan alat, joihin ulkomaisia toimijoita 
kannustetaan investoimaan. Lisäksi luetellaan alat, jotka 
kuuluvat nk. negatiiviselle listalle, eli joille investoimista ra-
joitetaan. Negatiivisen listan sisällä alat on jaettu kahteen ka-
tegoriaan sen mukaan, ovatko investoinnit alalle täysin kiel-
lettyjä vai onko niille asetettu ehtoja (kuten yhteisyritys kii-
nalaisen osapuolen kanssa ja rajattu omistusosuus). Ulko-
maiset toimijat saavat nimellisesti neutraalin kohtelun suh-
teessa kiinalaisiin yrityksiin aloilla, joilla investointeja ei kan-
nusteta tai rajoiteta, vaikka todellisuudessa ulkomaiset yri-
tykset raportoivat kokevansa markkinasyrjintää. 

Viranomaisten mukaan uusi katalogi laskee rajoitettujen 
toimialojen määrää 93 alasta 63 alaan edelliseen katalogiin 
verrattuna. 63 alasta enää 28 on kokonaan kiellettyjä edelli-
sen 36 alan sijaan. Eniten vapautumista tapahtuu palvelusek-
torilla ja valmistus- sekä kaivosteollisuudessa. Esimerkiksi 
moottoripyörien valmistus ja tieliikenteen matkustajapalve-
lut vapautuvat rajoituksista. 

Eurooppalainen kauppakamari julkaisi nuivan kannan-
oton uudesta katalogista. Sen mukaan todellisuudessa vain 
18 alalla voidaan nähdä avautumista, vaikka 30 alan väite-
tään auenneen ulkomaalaisille. Loput 12 alaa kuuluvat sekä 
koti- että ulkomaisilta toimijoilta kiellettyihin aloihin vuonna 
2016 julkaistussa markkinoillepääsyn negatiivisessa listassa, 
jolla on prioriteetti suhteessa sijoituskatalogiin. Lisäksi kaup-
pakamari peräänkuuluttaa selkeyttä ja yksinkertaisuutta suo-
rien sijoitusten sääntelyyn. Erityisesti se nostaa esiin kysy-
myksen tasapuolisesta markkinoillepääsystä ja toteaa, ettei 
uusi katalogi tee mitään ongelman korjaamiseksi. Eurooppa-
laisten yritysten markkinoillepääsy Kiinassa on varsin rajoi-
tettua, siinä missä kiinalaiset yritykset pääsevät toimimaan 
suhteellisen vapaasti EU:ssa. 

Kiinan investoinnit ulkomaille supistuneet, myös ul-
komaiset investoinnit Kiinaan laskussa. Keskusjohdon 
toimet pääoman ulosvirtauksen suitsimiseksi ovat tuottaneet 
tulosta vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Viime joulu-
kuusta lähtien ulkomaille suuntautuvat suorat sijoitukset 
(ODI) ovat olleet viranomaisten erityistarkkailussa. Viran-
omaiset kertoivat viime viikolla jatkavansa vastaisuudessakin 
tehovalvontaa. Erityisesti kiinteistö-, hotelli, elokuva- ja ur-
heiluinvestoinnit ovat olleet suurennuslasin alla. Kiinan 
kauppaministeriön mukaan suorat sijoitukset (pl. rahoitus-
sektori) Kiinasta ulkomaille olivat vuoden alkupuoliskolla 
noin 48 miljardia dollaria, mikä on 46 % vuoden 2016 alku-
puoliskoa vähemmän. 

Myös suorat investoinnit Kiinaan (FDI) ovat kääntyneet 
laskuun. Ne olivat 66 miljardia dollaria vuoden alkupuolis-
kolla, mikä on 5 % vähemmän kuin vuoden 2016 ensimmäi-
sellä puoliskolla. Juaneissa mitattuna investointien arvo kui-
tenkin pysyi viimevuotisella tasollaan, koska juan on heiken-
tynyt selvästi suhteessa dollariin. Hongkongin osuus inves-
tointien arvosta (ml. veroparatiisien kautta kierrätetyt inves-
toinnit) jatkoi kasvuaan nousten 74 prosenttiin. EU:n osuus 
oli 8 %. 

Ulkomaiset investoinnit Kiinaan ja Kiinan investoinnit ulko-
maille 

Lähde: Kiinan kauppaministeriö. 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan. 
Keskuspankin johtokunta päätti viime perjantain (28.7.) ko-
kouksessaan pitää avainkoron 9 prosentissa. Päätöksen pe-
rusteluissa mainittiin inflaation olevan lähellä 4 prosentin ta-
voitetta ja talouden elpymisen jatkuvan. Vaikka korkoa ei 
tässä kokouksessa muutettu, koronlaskun kerrottiin olevan 
mahdollinen loppuvuoden aikana. Tiedotteessaan keskus-
pankki myös muistutti talouden kasvun lähestyvän potenti-
aalista tasoa ja huomautti joillain aloilla olevan merkkejä 
orastavasta työvoimapulasta.   
 
Työllisten määrä Venäjällä on ennätyksellisen suuri. 
Rosstatin mukaan talouden työllisten määrä oli kesäkuussa 
noin 72,4 milj. henkilöä eli hieman enemmän kuin vuosi sit-
ten. Samaan aikaan työttömien määrä on hieman supistunut. 
Ennakkotietojen mukaan ILO:n määritelmän mukainen työt-
tömyysaste oli kesäkuussa 5,2 %. Alueelliset erot ovat kuiten-
kin huomattavia. Moskovassa työttömyysaste oli vain 1,4 % ja 
Pietarissa 1,6 % kun taas useissa Pohjois-Kaukasuksen tasa-
valloissa työttömyysaste on reilusti yli 10 %. 

 Työttömyys on laskenut liki trendinomaisesti koko 2000-
luvun työmarkkinoiden sopeutumisen tapahtuessa lähinnä 
palkkojen kautta. Kehityksen taustalla on työikäisen väestön 
supistuminen. Työikäinen väestö oli suurimmillaan 90 milj. 
henkeä vuonna 2005, kun viime vuoden lopussa työikäisiä oli 
83 miljoonaa. Työikään tulevat ikäluokat ovat ainakin seu-
raavat 15 vuotta pienempiä kuin siitä poistuvat, joten nopeaa 
muutosta ei ole odotettavissa. Yhtenä ratkaisuna on esitetty 
eläkeiän nostoa, mikä kasvattaisi työikäisen väestön kokoa. 
Suurta vaikutusta työvoiman määrään muutoksella tuskin 
olisi, sillä merkittävä osa eläkeläisistä jatkaa työntekoa myös 
eläkkeelle jäätyään. Venäjällä työhönosallistumisaste onkin 
15 vuodessa noussut takaisin selkeästi OECD-maiden kes-
kiarvon yläpuolelle. 

 
Venäjän työikäinen väestö ja työhönosallistumisaste 

Lähde: Rosstat,OECD, CEIC 

Yhdysvaltojen presidentti hyväksyi lain Venäjän-
vastaisista pakotteista. Lakiesitys HR3364 tuo tiuken-
nuksia olemassaoleviin pakotteisiin, antaa mahdollisuuden 
asettaa uusia pakotteita ja rajoittaa presidentin oikeuksia ke-
ventää tai poistaa niitä. Euroopassa suurinta huomiota on he-
rättänyt lakiin kirjattu mahdollisuus laajentaa pakotteita kos-
kemaan Venäjän öljyn ja kaasun vientiputkistojen ylläpitoa, 
laajentamista tai uusien putkien rakentamista. Tämä voisi 
koskea esim. Siperian voima-, NordStream2- ja TurkishSt-
ream kaasuputkia tai Ust-Lugan LNG-hanketta. Mikäli pykä-
län mahdollistamat talouspakotteet otettaisiin käyttöön, vai-
kutukset voisivat tuntua useissa eurooppalaisissa energiayh-
tiöissä. 

Talouspakotteiden valvonta on vaikeaa ja joskus tulkin-
nanvaraista. Tuore esimerkki on öljyjätti Exxon, joka ilmoitti 
valittavansa sille asetetuista 2 milj. dollarin sakoista. Sakko-
jen syy on vuonna 2014 Rosneftin kanssa solmittu sopimus, 
jonka solmiminen Yhdysvaltain valtionvarainministeriön nä-
kemyksen mukaan rikkoo voimassaolevia pakotteita. Vastaa-
vasti saksalainen Siemens on joutunut myöntämään, että sen 
pietarilaisen yhteisyrityksen valmistamat kaasuturbiinit ovat 
EU:n asettamien pakotteiden vastaisesti päätyneet Krimille 
rakennettavaan voimalaitokseen. 

Kongressin päätöksen jälkeen Venäjä ilmoitti rajaavansa 
Yhdysvaltojen maassa olevien edustustojen henkilöstön 445 
henkeen ja estävänsä Moskovan suurlähetystön kesähuvilan 
käytön. Toimet ovat vähintään osittain vastatoimi Yhdysval-
tojen joulukuussa 2016 ilmoittamille toimille, joiden seu-
rauksena Venäjä mm. joutui luopumaan kahdesta Washing-
tonin ulkopuolella sijainneesta kiinteistöstä.  

 
Venäjän arktiselle alueelle lisää pinta-alaa, mutta 
vähemmän budjettirahoitusta. Karjalan tasavallan poh-
jois- ja koillisosat hyväksyttiin pitkien ponnistelujen jälkeen 
kesäkuun lopussa presidentin määräyksellä osaksi Venäjän 
arktista aluetta. Varsinaista arktisen alueen ja sen aseman 
määrittävää lakia ei tosin ole vielä hyväksytty.  

Arktiselle alueelle laadittiin vuoteen 2020 ulottuva talous-
kehitysohjelma jo keväällä 2014, mutta ohjelman käytännön 
yksityiskohdat ja sen toteuttamiseen federaatiobudjetista 
myönnettävä rahoitus ovat vielä auki. Tämän vuoden alussa 
ohjelmalle suunniteltiin runsaan 200 mrd. ruplan (3 mrd. eu-
ron) budjettirahoitusta, mutta mediatietojen mukaan summa 
on viimeisimmissä kaavailuissa pudonnut vain 12 miljardiin 
ruplaan. Rosstatin mukaan Venäjän arktisella alueella on yh-
teensä noin 2,4 miljoonaa asukasta ja alueen osuus Venäjän 
BKT:stä oli 5 % vuonna 2015.     

Viime vuonna arktiselle alueelle meni noin 10 % Venäjän 
investoinneista. Niistä pääosa suuntautui Jamalin niemi-
maallla toteutettavaan LNG-projektiin, jonka ensimmäisen 
vaiheen on määrä valmistua tänä vuonna. Julkisten inves-
tointien merkitys on pienempi energiavaroiltaan rikkaim-
missa osissa arktista aluetta, mutta esim. Murmanskin alu-
eella ja Tshuktsien autonomisessa piirikunnassa budjettira-
hoituksella tehtiin viime vuonna yli 40 % investoinneista. 
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Kiina 

Asuntohintojen nousu Kiinassa jatkuu. Tilastoviraston 
seurannassa olevissa 70 suuressa kaupungissa vanhojen 
asuntojen hinnat olivat kesäkuussa keskimäärin 10 % korke-
ammat kuin vuosi sitten eikä hintojen nousuvauhdissa ole hi-
dastumisen merkkejä. Monessa suurkaupungissa, joissa hin-
tojen nousu on ollut rajua, nousu kuitenkin näyttäisi tasaan-
tuneen. Shanghaissa asuntojen hinnat olivat kesäkuussa 10 % 
ja Shenzhenissä 4 % vuodentakaista korkeammat, mutta vi-
rallisten tilastojen mukaan hintojen nousu pysähtyi jo viime 
vuoden lopulla. Pekingissä hinnat ovat kääntyneet laskuun, 
vaikka ovatkin vielä 16 % korkeammalla kuin kesäkuussa 
2016. Guangzhoussa, jossa asuntojen hinnat ovat yli viiden-
neksen korkeammat kuin vuosi sitten, hintojen nousu sen si-
jaan näyttää jatkuvan. Tilastoviraston otannassa olevissa 66 
muussa isossa kaupungissa asuntojen hintojen nousu on jat-
kunut tasaisesti keskimäärin noin 9 prosentin vauhtia.  

Viime syyskuusta lähtien monet kiinalaiskaupungit ovat 
jälleen rajoittaneet asuntokauppaa hillitäkseen asuntojen 
hintojen nopeaa nousua. Asuntomarkkinoiden uudet rajoi-
tukset ovat satuttaneet monia asunnonostajia ja johtaneet 
pieniin mielenosoituksiin ainakin Pekingissä ja Shanghaissa. 
Joiltakin osin rajoituksia onkin jo kumottu.  
 
Vanhojen asuntojen hintakehitys Kiinan suurissa kaupungeissa 

Lähde: NBS, CEIC, BOFIT  
 
Pieniä askelia Kiinan valtionyhtiöiden uudistami-
sessa. Joulukuussa Kiinan johto asetti yhdeksi kuluvan vuo-
den tavoitteista edistää valtionyhtiöiden osittaista yksityistä-
mistä. Lehtitietojen mukaan juhannukseen mennessä noin 
50 yhtiötä oli myynyt osuuksia yksityisille sijoittajille yh-
teensä noin 1,5 mrd. eurolla. Vuoden ensimmäinen suuri 
kauppa on ovella, sillä uutistoimisto Reutersin mukaan elo-
kuussa yksi Kiinan kolmesta suuresta teleoperaattorista 
China Unicom myy osuuden Shanghain pörssiin listatusta 
yrityksestään 10–15 mrd. eurolla. Sijoittajina ovat uutistoi-
miston mukaan internet-taustaiset kiinalaisyhtiöt Tencent, 
Alibaba, Baidu ja JD.com. 

Osittaisen yksityistämisen edistämiseksi Kiinan hallitus 
ilmoitti heinäkuun lopulla, että kaikkien (pl. rahoitus- ja kult-
tuurisektori) keskusjohdon hallinnassa olevien yhtiöiden pi-
tää muuttua osakeyhtiömuotoisiksi kuluvan vuoden loppuun 
mennessä. Yrityksille tarjotaan porkkanaksi mm. viiden vuo-
den vapautusta maankäyttöoikeuksien siirtoon liittyvissä 
maksuissa ja huojennuksia arvonlisäverotuksessa. Keskus-
hallinnon omistamien yhtiöiden hallinnoinnista vastaa SA-
SAC ja sen hallussa on 101 konsernia, joilla on noin 50 000 
yhtiötä. Hallituksen mukaan noin 3 200 yritystä joutuu 
muuttamaan yhtiömuotoaan. Paikallishallinnon yli 100 000 
yritystä on jätetty määräyksen ulkopuolelle.  

Toinen valtionyhtiöitä koskeva jo pidempään käynnissä 
ollut linjaus on ollut ”kansallisten mestarien” luominen yh-
distelemällä valtionyhtiöitä suuremmiksi ja voimakkaam-
miksi toimijoiksi. Kun vielä kymmenen vuotta sitten valtion 
omistamia konserneja oli noin 150, niitä on siis enää 101, ja 
SASAC suunnittelee määrän pienentämistä 80:een. 

Yksityistämisestä saaduista varoista on apua valtion yri-
tyksille jotka kamppailevat liiallisen velkaantuneisuuden 
kanssa. Lisäksi yksityistämisen toivotaan parantavan valtion-
yritysten hallintokulttuuria ja tehostavan niiden toimintaa. 
Valtio on kuitenkin tyypillisesti säilyttänyt enemmistöomis-
tuksen ja on epäselvää, paljonko muille omistajille annetaan 
todellista valtaa yritysten asioihin. Monet asiantuntijat eivät 
ole kovin optimistisia. Ylipäätään valtion rooli taloudessa 
tuntuu olevan pikemminkin kasvussa kuin vähenemässä. 
 
Kiinan terästuotanto kasvanut alkuvuonna viran-
omaisten määräämistä tuotannonleikkauksista huo-
limatta. Kiinan teräs- ja alumiinituotanto kasvoivat uuteen 
kuukausiennätykseensä kesäkuussa, ilmenee Kiinan tilasto-
viraston tuoreista luvuista. Koko ensimmäisen vuosipuolis-
kon teräs- (+5 %), kivihiili- (+5 %) ja alumiinituotanto (+9 %) 
olivat selvästi edellisvuoden alkupuoliskoa korkeammalla. 
Kiinan ylituotanto aiheuttaa jatkuvia kauppapoliittisia ongel-
mia ja hidastaa talouden rakenteen painopisteen siirtymistä 
kohti korkeamman tuottavuuden aloja. Lisäksi tuotantoa lei-
kataan ilmansaasteongelmien lieventämiseksi.  

Kapasiteetin alasajoa jarruttavat pelot yhteiskuntarauhan 
järkkymisestä, sillä tuotantoleikkaukset johtavat vuoden 
2016 arvioiden mukaan 1,8 milj. työntekijän irtisanomiseen 
hiili- ja terästeollisuudessa. Viranomaisten mukaan viime 
vuonna irtisanottiin 726 000 henkeä. Tästä huolimatta tuo-
tanto on kasvanut, sillä suuri määrä kapasiteettia on aikai-
semmin seisonut käyttämättömänä. Tuotantoa ovat vetäneet 
paikallishallintojen tukema rakentaminen sekä teräksen ja 
hiilen hintojen nousu. Myös säännösten vastainen tuotanto 
on lisääntynyt hintojen noustessa.  

Greenpeacen mukaan vuoden 2016 teräksen kapasitee-
tinleikkauksista vain 24 % (20 milj. tonnia) kohdistui käyn-
nissä olleeseen kapasiteettiin, kun taas uudelleenkäynnistyk-
set ja kokonaan uudet tuotantolaitokset lisäsivät käynnissä 
olevaa kapasiteettia 60 milj. tonnilla.  

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

       2012        2013        2014        2015        2016        2017

Peking
Shanghai
Guangzhou
Shenzhen
66 muun kaupungin keskiarvo*

Indeksi 2015=100

*Keskiarvo laskettu painottamalla kutakin kaupunkia vuoden 2010 asukasluvulla

   

    



 
 
 

  

Viikkokatsaus 
32 • 10.8.2017 

 

 

 

  Suomen Pankki • Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 09 183 2268 • Web: www.bofit.fi 
 

 

Päätoimittaja Jouko Rautava • Sähköposti: jouko.rautava @bof.fi 
Aineisto on toimitettu eri lähteiden perusteella. 

Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta. 
Julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 

 

Venäjä 

Venäjän tavarakauppa on jatkanut ripeää kasvua. 
Sekä tavaraviennin että -tuonnin dollarimääräinen arvo kas-
voi tammi-kesäkuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta. Tuon-
nin kasvu jopa kiihtyi hieman toisella neljänneksellä, kun 
taas viennin kasvu hiipui alkuvuoteen verrattuna. Nopeasta 
kasvusta huolimatta sekä vienti että tuonti ovat yhä kaukana 
aiempien vuosien huipputasoistaan.  

Tavaraviennin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa edelleen pit-
kälti korkeampien vientihintojen takia, mutta myös viennin 
kokonaismäärä näyttää lisääntyneen yhä hieman. Tuoteta-
solla mm. maakaasun, rautamalmin, hiilen, vehnän ja kupa-
rin vientimäärät kasvoivat. Sitä vastoin raakaöljyn ja öljy-
tuotteiden vientimäärät supistuivat vuotta aiemmasta.  

Tavaratuonnin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa kaksinume-
roisin lukemin lähes kaikissa tuoteryhmissä. Nopeimmin 
kasvoi metallitavaroiden tuonti, noin 50 % vuotta aiemmasta 
sekä arvolla että määrällä mitattuna. Koneiden, laitteiden ja 
kuljetusvälineiden tuonnin arvo kasvoi yli kolmanneksella.    

Tavarakaupan maarakenne on tänä vuonna pysynyt lähes 
ennallaan: EU-maiden osuus oli 44 %, Aasian maiden 27 %, 
Euraasian talousliiton maiden 9 % ja Yhdysvaltojen 4 %.  

 
Venäjän tuonnin arvon kasvu eräissä tuoteryhmissä 1H17 

Lähde: Venäjän tulli. 
 
Eurooppalaiset vientiyritykset kohtaavat eniten kau-
pan esteitä Venäjällä. Euroopan komission hiljattain jul-
kaistussa selvityksessä tarkastellaan eurooppalaisten vien-
tiyritysten raportoimia kauppaa ja investointeja vaikeuttavia 
toimia. Komissiolle tällä hetkellä käytössä olevia toimia on 
raportoitu 372, joista eniten eli 33 on Venäjän soveltamia toi-
mia. Seuraavina tulevat Brasilia, Kiina ja Intia 23 toimella.  

Viime vuonna uusia toimia raportoitiin 36, joista 6 oli Ve-
näjän. Näihin kuuluivat mm. tuontia rajoittavat ja kotimaisia 
yrityksiä suosivat säännöt valtionyritysten hankinnoissa, uu-
det  sertifiointivaatimukset sementille ja lääkkeille sekä kaut-
takuljetusten rajoitukset. Venäjä on myös ilmoittanut suun-
nittelevansa täysin uudenlaisia psykologiseen ja kasvatuksel-
liseen turvallisuuteen liittyviä määräyksiä leikkikaluille. 

Venäjän alueilla teollisuustuotanto on kasvanut ja 
kulutus on alkanut elpyä. Tämän vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla teollisuustuotannon kasvu jatkui Venäjän kaikilla 
kahdeksalla suuralueella (federaatiopiireissä). Tuotantoa oli 
1,5–2 % vuodentakaista enemmän luoteisella, keskisellä ja 
Volgan suuralueella samoin kuin Moskovan kaupungin ja 
Moskovan alueen muodostamassa keskittymässä. Muilla tär-
keimmillä suuralueilla sekä Pietarissa teollisuustuotannon 
kasvu jatkui 3–4 prosentin tahtia. 

Parin viime vuoden aikana teollisuustuotanto ei kaiken 
kaikkiaan ole supistunut millään Venäjän suuralueella. Sama 
koskee jalostusteollisuutta. Teollisuustuotanto on lisääntynyt 
varsin voimakkaasti niin vuosina 2015–16 kuin tänä vuonna 
eteläisellä suuralueella jalostusteollisuuden kovan kasvun 
ansiosta sekä Kaukoidän federaatiopiirissä kaivannaisteolli-
suuden vetämänä. 

Vähittäiskaupan myynti on kääntynyt kasvuun Venäjän 
suuralueista kuudella, joskin hitaasti. Esimerkiksi luoteisella 
ja keskisellä suuralueella vähittäismyyntiä oli tämän vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla määrältään vasta puolisen pro-
senttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vähittäismyynnin 
pudottua voimakkaasti vuosina  2015–16 sen määrä on tänä 
vuonna ollut edelleen vuosien 2010–12 tasolla keskisellä, luo-
teisella, eteläisellä ja Volgan suuralueella sekä vielä aiempien 
vuosien alemmilla tasoilla Siperiassa ja etenkin Uralin suur-
alueella. 

Venäjän yli 80 hallintoalueesta hieman toistakymmentä 
on sellaisia, joilla vähittäiskauppa on viime vuosina joko su-
pistunut melko lievästi vuosien 2013–14 lukemiin tai ei ole 
vähentynyt lainkaan. Valtaosassa alueista myynti on vähen-
tynyt samaan kokoluokkaan kuin mitä se oli tämän vuosi-
kymmenen alkuvuosina. Lähes 20 hallintoalueella myynnin 
määrä on sekä kokonaisuutena että asukasta kohden lasket-
tuna vajonnut suunnilleen vuosien 2005–08 tasoille. Niistä 
Moskova on oma tapauksensa, sillä vähittäiskauppaa ja myös 
teollisuutta on siirtynyt vuosien mittaan paljon Moskovan 
kaupungista Moskovan alueelle. 
 
Teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan reaalinen vuosimuutos 
Venäjän suuralueilla ja -keskuksissa 2015–2017 

 

Lähde: Rosstat. 
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Kiina 

Säännöstely puree pääomavientiin Kiinassa, mutta 
ei ratkaise ongelmia. Tavaraviennin vetämänä Kiinan 
vaihtotaseen ylijäämä nousi vuoden toisella neljänneksellä 53 
mrd. dollariin. Tammi-kesäkuussa vaihtotaseen ylijäämä oli 
71 mrd. dollaria, kun vuoden 2016 ensipuoliskolla ylijäämää 
kertyi 110 mrd. dollaria. Suhteessa BKT:hen vuositason yli-
jäämä on painunut 1,4 prosenttiin, mikä on prosenttiyksikön 
vähemmän kuin vuosi sitten.  

Yksityiskohtaiset tiedot rahoitustaseen kehityksestä tule-
vat vasta myöhemmin, mutta jo nyt nähdään, että nettomää-
räisesti pääomien ulosvirtaus Kiinasta on vähentynyt huo-
mattavasti verrattuna vuosiin 2015 ja 2016. Kun tammi-kesä-
kuussa 2016 rahoitustaseen ja virhetermin osoittama pää-
omien nettovirta ulos Kiinasta oli lähes 270 mrd. dollaria, tä-
män vuoden ensipuoliskolla pääomia lähti enää 40 mrd. dol-
larin arvosta. Samalla valuuttavarannon pieneneminen on 
pysähtynyt ja kääntynyt hienoiseen nousuun. Valuuttavaran-
toa koskevien kuukausitietojen mukaan Kiinan valuuttava-
ranto kasvoi heinäkuussa 24 mrd. dollarilla 3 080 mrd. dol-
lariin, joskin kasvu näyttää johtuneen lähinnä euron ja mui-
den varantovaluuttojen vahvistumisesta dollariin nähden.  
 
Kiinan maksutaseen pääerät*  

* Rahoitustase 2Q2017 sisältää virhetermin.  
Lähde: Macrobond, BOFIT 
 

Pääomien ulosvirtauksen, valuuttavarannon laskun ja 
juanin heikkenemispaineiden hillitsemiseksi Kiinan viran-
omaiset ovat tiukentaneet pääomaviennin sääntelyä ja sää-
dösten toimeenpanoa huomattavasti. Kiinalaisyritysten sijoi-
tukset ulkomaille ovat olleet yksi kiristämistoimien kohde. 
Maksutaseen mukaan kiinalaisyritysten suorat sijoitukset 
olivat tammi-kesäkuussa 40 mrd. dollaria, kun vuosi sitten 
sijoitusten arvo oli 124 mrd. dollaria. Samalla aikavälillä ul-
komaisten yritysten suorat sijoitukset Kiinaan vähenivät 75 
mrd. dollarista 55 mrd. dollariin, vaikka pääomien tuontia on 
pyritty rohkaisemaan.  

Vaikka maksutasetilanne on tasapainottunut, hallinnolli-
siin päätöksiin perustuva korjaantuminen tuskin on kestä-
vällä pohjalla. Säännöksiä kierrettään laajasti ja mm. vaihto-
taseen nopeasti kasvaneiden matkailumenojen epäillään si-
sältävän paljon laitonta pääomavientiä. Tämä puolestaan on 
johtanut päätökseen kiristää matkailijoiden maksukorttien 
käytön valvontaa syyskuusta alkaen. Säädösten kiristämis-
kierre ei kuitenkaan poista kiinalaisyritysten ja kotitalouk-
sien luonnollista tarvetta hajauttaa toimintojaan ja sijoituk-
siaan. Hajauttamisen tarvetta korostaa se, että epävarmuus 
ja riskit kotimaassa kasvavat velkavuoren paisumisen, hinta-
kuplien syntymisen ja reformien viipymisen myötä.  

 
Kiinan ulkomaankauppa ripeässä kasvussa. Pariin 
viime vuoteen verrattuna Kiinan ulkomaankaupan kasvu on 
kuluvana vuonna piristynyt selvästi. Kiinan tullin mukaan ta-
varaviennin dollariarvo on kasvanut kuluvana vuonna lähes 
10 % vuotta aiemmasta ja tavaratuonnin lähes 20 %. Etenkin 
tuonnin nopeassa kasvussa näkyy raaka-aineiden viime vuo-
desta kallistuneet hinnat, mutta myös viennin ja tuonnin vo-
lyymit ovat tammi-kesäkuussa kasvaneet lähes kymmenen 
prosenttia vuotta aiemmasta. Ulkomaankaupan kasvun vah-
vistuminen on ollut hyvin laaja-alaista sekä hyödykkeittäin 
että maittain tarkasteltuna. Myös muiden maiden tullien 
tuottamat kauppatilastot viittaavat Kiinan-kaupan vahvaan 
kasvuun, mikä hälventää epäilyjä siitä, että tavarakauppaa 
käytettäisiin aiempaa huomattavasti enemmän pääomara-
joitteiden kiertoon. Epäilyjen taustalla on se, että tuonnin pi-
ristyminen alkoi samoihin aikoihin viime vuonna, kun Kiina 
kiristi pääomarajoitteitaan. 

Kiinan viennin hintakilpailukykyä ja samalle sen kasvua 
on tukenut juanin reaalisen kauppapainotetun valuuttakurs-
sin (REER) heikkeneminen viimeisen runsaan vuoden ai-
kana. REER-kurssi on nyt noin 10 % heikompi kuin alku-
vuonna 2016. Kiinassa viennin kasvun vauhdittuminen piris-
tää myös tuontia, sillä Kiina tuo edelleen suhteellisen paljon 
ulkomailta osia, jotka kasataan tai jatkojalostetaan Kiinassa 
ja viedään eteenpäin. Kuluvana vuonna tämän ”prosessikau-
pan” osuus on ollut kolmasosa koko viennistä. 

 
Kiinan tavaraviennin ja -tuonnin volyymi (kausitasoitettu) sekä 
reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi (REER) 

Lähteet: UNCTAD, WTO, BIS, Kiinan tulli ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän kasvu vauhdittui. Rosstatin ensimmäisen arvion 
mukaan Venäjän BKT kasvoi huhti-kesäkuussa 2,5 % vuotta 
aiemmasta, kun tammi-maaliskuussa kasvua oli vain 0,5 %. 
Koko vuoden ensimmäisen puoliskon aikana BKT kasvoi 
1,5 % vuotta aiemmasta. BOFITin kevätennusteessa tämän 
vuoden BKT:n kasvuksi ennakoitiin 1,5 %.  

Useimmat ennustajat ovat tämän vuoden mittaan nosta-
neet hieman ennusteitaan Venäjän BKT:n kasvusta. Tuo-
reimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan kasvavan 
sekä tänä että ensi vuonna 1–2 %, jos öljyn tynnyrihinta pysyy 
50 dollarin tuntumassa. Kasvua vetää vähitellen elpyvä koti-
mainen kysyntä ja sitä tukee myös viennin maltillinen lisään-
tyminen. Tuontiennusteissa vaihtelua on enemmän: tänä 
vuonna tuonnin ennakoidaan kasvavan reaalisesti 2–10 % ja 
ensi vuonna 2–4 %. 
 
Venäjän BKT:n kasvu 

Lähde: Macrobond. 
 
Moskovan uusi asunto-ohjelma pääsemässä käyn-
tiin. Pormestari Sobjanin vahvisti elokuun alussa luettelon 
ohjelmaan sisällytettävistä asuinrakennuksista. Nämä pää-
osin 1950- ja 60-luvuilla rakennetut viisikerroksiset huono-
kuntoiset kerrostalot (ns. hrushovkat) aiotaan purkaa ja nii-
den asukkaat siirtää enimmäkseen uusiin ohjelman puit-
teissa rakennettaviin taloihin. Mittava ja edellisvuosiin ver-
rattuna moninkertainen yli 350 000 kerrostaloasuntoa sekä 
16 milj. m2 kattava ohjelma on määrä toteutettaa vuoteen 
2032 mennessä. Moskovan varapormestari Husnullin arvioi 
hiljattain ohjelman kokonaiskustannuksiksi 3 000–
3 500 mrd. ruplaa (40–50 mrd. euroa).  

Monet ohjelman piiriin kuuluvien talojen asukkaat järjes-
tivät kevään ja kesän mittaan ohjelmaa vastustavia mielen-
osoituksia pelätessään joutuvansa vaihtamaan asuntonsa 
huonompaan. Asukkaiden tyynnyttämiseksi mm. luvassa ole-
van uuden asunnon sijaintiin ja kokoon liittyvät takuut kir-
jattiin lakiin ja asukkaille järjestettiin äänestys talojen liittä-
misestä ohjelmaan. 

Moskovan suunnitelma on varsin suuri myös koko maan 
mittakaavassa, sillä viime vuosina Venäjällä (pl. Moskova ja 
Pietari) on asumis- ja kunnallispalvelujen valtionyhtiön mu-
kaan rakennettu vuosittain 2,5–3 milj. m2 asumiskelvotto-
mien asuntojen korvaamiseksi uusilla. Yhtiö kuitenkin arvioi, 
että edelleen yli 650 000 ihmistä asuu asumiskelvottomassa 
asunnossa muualla kuin Moskovassa.             

Koko Venäjän asuntorakentamiseen suhteutettuna Mos-
kovan ohjelma vastaisi keskimäärin prosenttia vuosittain val-
mistuvasta asuinpinta-alasta. Asuntorakentaminen kasvoi 
Venäjällä vuosina 2011–15 keskimäärin 8 % vuodessa, mutta 
viime vuonna se supistui 6 % ja tämän vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla edelleen 11 % vuotta aiemmasta. 
 
Venäjällä teollisuuden palkat nousseet aiemmalle 
huipputasolleen. Palkat laskivat lukuisiin muihin maihin 
verrattuna paljon vuodesta 2014 vuoden 2016 puoliväliin 
saakka, kun rupla heikkeni jyrkästi. Jalostusteollisuudessa 
keskikuukausipalkka oli toistaiseksi korkeimmillaan euroop-
palaisiin maihin nähden talvella 2013–14, jolloin se oli noin 
65o euroa (bruttomääräisesti eli ennen työtuloveroa). Kesällä 
2016 se oli yli 30 % tätä huippua alempana eli noin 450 euroa. 

Jalostusteollisuuden palkat ovat kuitenkin jälleen nous-
seet lähelle aiempaa huipputasoaan. Nimellispalkat ruplissa 
jatkoivat nousuaan lamavuosina 2015–16 lähes edellisvuo-
sien tahtiin eli 8 % vuodessa, ja tämän vuoden tammi-touko-
kuussa ne nousivat edelleen 9 % vuodentakaisesta. Tämän 
ohella ruplan kurssi on vahvistunut vuoden 2016 alkukuu-
kausien pohjasta nopeasti, noin 30 % euroon nähden. 

Jalostusteollisuuden palkat olivat tämän vuoden keväällä 
yli 600 euroa kuukaudessa eli samaa suuruusluokkaa tai vä-
hän korkeammalla kuin esimerkiksi matalapalkkaisimmissa 
EU-maissa. Verrattuna muihin niistä 11 Keski- ja Itä-euroo-
pan maasta (Baltian maat mukaan lukien), jotka ovat liitty-
neet EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, ne ovat Venäjällä 
nousustaan huolimatta edelleen selvästi matalammat. Kii-
nassa jalostusteollisuuden keskipalkka oli vuonna 2016 noin 
620 euroa kuukaudessa ja Brasiliassa noin 560 euroa.  
 
Jalostusteollisuuden keskimääräinen bruttopalkka 2012–2017 

Lähteet: Kansalliset tilastoviranomaiset. 

-15

-10

-5

0

5

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vuosikasvu, %  

 

Venäjä

Viro
Tsekki
Slovakia
Kroatia

UnkariPuola
Latvia

Liettua

Romania

Serbia
Bulgaria

Ukraina

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2012 13 14 15 16 1-5/17

euroa kuukaudessa



 
 
 

  

Viikkokatsaus 
33 • 17.8.2017 

 

 

 

  Suomen Pankki • Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 09 183 2268 • Web: www.bofit.fi 
 

 

Päätoimittaja Jouko Rautava • Sähköposti: jouko.rautava @bof.fi 
Aineisto on toimitettu eri lähteiden perusteella. 

Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta. 
Julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 

 

Kiina 

Kiinan talousluvut heikentyivät heinäkuussa vahvan 
alkuvuoden jälkeen. Kiinan tilastoviraston uusien lukujen 
mukaan teollisuustuotannon, vähittäiskaupan ja kiinteiden 
investointien vuosikasvu hidastui heinäkuussa. Teollisuus-
tuotannon reaalikasvu hidastui heinäkuussa huomattavasti, 
sillä kasvuvauhti putosi yli prosenttiyksiköllä 6,4 prosenttiin. 
Vähittäiskaupan reaalikasvu hidastui 9,6 prosenttiin. Verk-
kokaupan kasvu jatkuu erittäin nopeana.  

Kaupunkialueiden kiinteiden investointien (FAI) reaali-
kasvun trendi on ollut laskeva jo pitkään, ja heinäkuussa 
kasvu painui 2 prosenttiin. Syynä hidastumiseen on julkisten 
investointien kasvuvauhdin hiipuminen, sillä yksityisten in-
vestointien kehitys on ollut vaisua jo ennestään. Heinäkuussa 
yksityiset investoinnit pysyivät vuoden 2016 heinäkuun ta-
solla. Vaikka FAI ei suoraan vastaa kansantalouden tilinpi-
don mukaista kiinteiden investointien käsitettä, on edellisen 
kasvun hidastuminen ennakoinut hyvin myös jälkimmäisen 
hidastumista tällä vuosikymmenellä.  

Kuluttajahintainflaatio hidastui heinäkuussa aavistuksen 
1,4 prosenttiin. Tuottajahintainflaation oli jo kolmatta kuu-
kautta peräjälkeen 5,5 %.  

 
Kiinan talouskehityksen keskisiä indikaattoreita  

Lähde: Macrobond, CEIC, BOFIT 
 
Kiina pyrkii maailman johtavaksi maaksi tekoälyn 
saralla. Kiina julkaisi heinäkuussa kunnianhimoisen kan-
sallisen kehitysohjelman tekoälyyn liittyen. Tekoälyteknolo-
gian kehitystä tullaan vahvistamaan verohelpotuksilla ja lain-
säädännöllä. Valtioneuvosto on myös rohkaissut kiinalaisia 
yrityksiä hankkimaan tekoälyosaamista ulkomailta fuusioi-
den ja yritysostojen kautta. Tekoälyllä tarkoitetaan ihmiselle 
ominaiseen päättelyyn kykeneviä koneita, laitteita ja ohjel-
mistoja kuten itseajavia autoja ja erilaisia robotteja. 

Tekoälyohjelma on jaettu kolmeen tavoitteeseen. Ensin 
Kiina pyrkii johtavien maiden tasolle tekoälyteknologiassa ja 
sen hyödyntämisessä vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2025 

mennessä Kiina haluaa nousta maailman johtavaksi tekoäly-
maaksi kehittämällä itse mullistavia innovaatioita. Ohjelman 
lopullisena tavoitteena on tehdä Kiinasta maailman tärkein 
tekoälyinnovaatiokeskus vuoteen 2030 mennessä. 

Tekoälyssä on valtavia taloudellisia mahdollisuuksia eri-
tyisesti Kiinalle, jonka työpaikoista noin puolet voitaisiin 
McKinsey Global Instituten mukaan automatisoida tekoälyn 
avulla. Sen ja eräiden muiden arvioiden mukaan tekoäly voisi 
lisätä Kiinan talouskasvua merkittävästi. Poliittinen johto 
yrittääkin tehdä tekoälystä talouskasvun uuden moottorin.  

Tekoälyn mahdollisuudet ovat talouden lisäksi merkittä-
viä myös esimerkiksi sotateknologian ja sosiaalisen kontrol-
lin saralla. Erityisesti kansainvälistä huomiota on herättänyt 
suunnitteluasteella oleva ”sosiaalinen luottoluokitusjärjes-
telmä”, joka pisteyttää jokaisen kansalaisen luotettavuuden 
hänen verkko- ja muun käyttäytymisensä perusteella. 

Kiinan lisääntynyt sensuuri ja siitä johtuvat rajoitukset 
ovat kuitenkin ristiriidassa innovaatiotalouteen liittyvien toi-
veiden kanssa. Presidentti Xin vaatimukset tiukemmasta 
ideologisesta kontrollista yliopistoissa ei lupaa hyvää tehok-
kaalle ajankäytölle ja ideoinnin vapaudelle. Käytännössä po-
litiikan kiristäminen vaikeuttaa entisestään tutkijoiden pää-
syä Kiinan ulkopuolella tuotettuun tietoon. Viime viikkoina 
Kiina on aloittanut aiempaa tiukemman kampanjan verkko-
sensuurin kiertämiseen käytettyjen VPN-palveluiden kitke-
miseksi. Apple poisti Kiinan sovelluskaupastaan äskettäin yli 
60 VPN-sovellusta ja Amazonia on lehtitietojen mukaan vaa-
dittu poistamaan VPN-sovelluksia Kiinan pilvipalveluistaan. 
 
Puolueen valtaa elvytetään Kiinan valtionyrityk-
sissä. Lehtitietojen mukaan Kiinan kommunistipuolueen 
roolia yrityksissä korostava kampanja näkyy kasvavassa mää-
rin myös Hongkongin pörssiin listautuneissa Kiinan valtion-
yrityksissä. Wall Street Journalin mukaan ainakin 32 Hong-
kongin pörssissä listattua yritystä on vuodesta 2016 alkaen li-
sännyt yhtiöjärjestykseen maininnan puoluekomitean merki-
tyksestä yhtiön hallitusta neuvovana elimenä. Valtaosa näistä 
lisäyksistä on tehty viime kuukausina. Financial Times puo-
lestaan raportoi, että SASACin hallinnoimien noin 100 kes-
kushallinnon omistuksessa olevan yrityksen yhtiöjärjestys 
olisi jo muutettu korostamaan puolueen asemaa.  

Epäselvää on, miksi yrityksissä olleet puoluekomiteat ha-
lutaan elvyttää ja miten kampanja mahdollisesti liittyy suun-
niteltuihin valtionyritysten reformeihin. Yksi tärkeä osa yri-
tysreformia on valtionyritysten osittainen yksityistäminen ja 
sitä kautta yritysten hallintokulttuurin ja toiminnan tehosta-
minen. Tähän on vaikea yhdistää puolueen roolin lisäämistä 
etenkin, kun tiedetään henkilöresurssien rajallisuus.  

Puolueen vallan kasvattamisyritykset pörssiyhtiöissä ovat 
ristiriidassa luvattujen markkinareformien kanssa, eivätkä 
ulkomaiset sijoittajat katso hyvällä kehitystä. Asia voi vaikut-
taa myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa paraikaa käytäviin 
keskusteluihin kiinalaisyritysten sijoitusten ja yritysostojen 
motiiveista ja sijoitusten rajoittamisesta.   
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Venäjä 

Venäjällä tuotannon elpymistahti vaihdellut viime 
kuukausina. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuus-
tuotanto, joka lisääntyi voimakkaasti koko kevään, väheni 
Rosstatin mukaan sekä kesäkuussa että heinäkuussa edelli-
sestä kuukaudesta. Heinäkuussa supistusta edellisestä kuu-
kaudesta oli peräti prosentin verran. Viime vuoden heinäkuu-
hun nähden tuotantoa oli prosentti enemmän. 

Teollisuustuotannon luisu kesä-heinäkuussa tuli jalostus-
teollisuudesta, jonka tuotanto heinäkuussa painui jopa lähes 
prosentin pienemmäksi. Toisaalta jalostusteollisuuden tuo-
tannon koko heinäkuinen supistuminen ja osa tuotannon 
vaihteluista keväällä johtuivat kuljetusvälineiden tuotan-
nosta (pl. autot). Kaivannaisteollisuuden kausitasoitetun tuo-
tannon pitkään jatkunut kasvu tasaantui heinäkuussa. 

Rakentamistoiminnan elpyminen, joka alkoi keväällä, jat-
kui heinäkuussa. Rakentamista oli peräti 7 % enemmän kuin 
vuotta aiemmin. 

Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä kasvoi 
edeltävien kuukausien tapaan hiukan heinäkuussa, mutta 
kasvu oli edelleen hyvin hidasta. Vähittäismyynti ylitti vuo-
dentakaisen tason kesä-heinäkuussa noin prosentilla. Kotita-
louksien reaalitulot kehittyivät heinäkuussa kuitenkin edelli-
siä kuukausia hieman heikommin. Kulutuksen pieni elpymi-
nen on jäänyt vieläkin lähinnä kotitalouksien vähentyneen 
säästämisen ja luotonoton vähittäisen elpymisen varaan. 
 
Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 2016–17 

Lähde: Rosstat. 
 
Venäjällä julkisen talouden elpyneet tulot tuoneet 
tasapainoa. Konsolidoidun budjetin (eli federaation, aluei-
den ja kuntien budjettien sekä valtion sosiaalirahastojen) 
hyvä tulojen kehitys jatkui tämän vuoden toisella neljännek-
sellä. Tulot olivat vuoden koko ensimmäisellä puoliskolla ni-
mellisruplissa 16 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Tulot 
öljy- ja kaasuveroista nousivat viime vuoden alkupuoliskon 
hyvin matalalta tasolta 37 %, mutta myös budjetin muut tulot 
lisääntyivät lähes 12 %, eli huomattavasti noin 4,5 prosentin 

inflaatiota nopeammin. Vaikka tulojen kasvu valmisteve-
roista ja yritysten voittoveroista hidastui keväällä, näitä tu-
loja kertyi vuoden ensipuoliskolla lähes viidennes vuodenta-
kaista enemmän. Tulot sosiaali- ja arvonlisäveroista, jotka 
ovat suurimmat tuloerät, sekä tulot omaisuusveroista kasvoi-
vat edelleen hyvin, vuoden ensipuoliskon osalta 11–12 %. Työ-
tuloveroista tuli myös selvästi vuodentakaista enemmän tuloja. 

Tulojen elpymisen ansiosta konsolidoitu budjetti oli vuo-
den ensipuoliskolla hitusen ylijäämäinen. Budjetin menot 
kasvoivat vuodentakaisesta runsaat 6 % eli reaalisesti melko 
maltillisesti. Sosiaalimenot kuitenkin lisääntyivät noin 10 %, 
vaikka laskuista jätetään pois tämän vuoden alussa eläkeläi-
sille maksettu kertasumma. Budjetin menot asuntosektorille 
sekä talouden eri sektoreille kääntyivät tuntuvaan nousuun 
usean laskuvuoden jälkeen. Koulutusmenojen kehitys oli 
edelleen heikkoa, vaikka ne kohenivatkin hieman, ja tervey-
denhoitomenot vähenivät. Hallintomenoissa viime vuoden 
nollalinja jatkui. Puolustusmenot vähenivät 8 % monen buu-
mivuoden jälkeen, ja sisäisen turvallisuuden menoissa edel-
lisvuosien luisu jatkui.  
 
Konsolidoidun budjetin menojen reaalinen kehitys 2008–17 

Lähteet: Finanssiministeriö, Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjällä julkisen talouden elpyminen keskittynyt 
aluebudjetteihin ja sosiaalirahastoihin. Federaa-
tiobudjetin tulot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
yli viidesosalla öljy- ja kaasuverotulojen ansiosta. Eniten 
budjetin menoissa kasvoivat varojensiirrot valtion sosiaalira-
hastoihin, ja myös varojensiirrot aluebudjetteihin lisääntyi-
vät vähennyttyään kahtena edellisenä vuonna. Federaa-
tiobudjetin muut menot pysyivät nimellisruplissakin vuoden-
takaisella tasolla mm. puolustusmenojen supistumisen takia. 

Alue- ja paikallisbudjettien tulojen kasvu vuodentakai-
sesta nopeutui 10 prosenttiin. Alueet lisäsivät menojaan yli 
6 %, mutta aluebudjettien ylijäämä oli epätavallisen suuri. 
Valtion sosiaalirahastojen tulot ja menot kasvoivat noin 9 %.  
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Kiina 

IMF:n mukaan riski Kiinan talouskasvun nopeasta 
hidastumisesta on kohonnut liian nopean kasvun 
jatkuessa. Vuosittaisessa artikla IV -konsultaatioraportis-
saan IMF näkee korkeista kasvutavoitteista kiinni pitämisen 
haitalliseksi Kiinan taloudelle. Talousennusteessaan IMF 
olettaa Kiinaan tulemaan tekemään kaikki tarvittavat toimet, 
jotta tavoite kaksinkertaistaa reaalinen bruttokansantuote 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasolta saavutetaan. 
Tämä tulee vaatimaan vahvaa finanssipoliittista elvytystä ja 
julkisten investointien lisäämistä, mikä hidastaa talouden ta-
sapainottamista investointivetoisesta kasvusta kulutukseen 
perustuvaan kasvuun. Samalla kasvutavoitteesta kiinni pitä-
minen pitää yllä jo nyt hyvin nopeaa velkaantumisvauhtia, 
mikä kerryttää riskejä useille sektoreille. Vuoteen 2022 men-
nessä Kiinan velkatason suhteessa BKT:hen odotetaan nou-
sevan 60 prosenttiyksikköä. 

Numeerisen kasvutavoitteen sijaan IMF kehottaa Kiinaa 
sitoutumaan talousreformeihin, mikä on ainoa keino mah-
dollistaa pitkän aikavälin kasvun jatkuminen verrattain no-
peana. Kasvun ylläpitämiseksi tuottavuutta tulee lisätä, mikä 
vaatii keskeisten reformien ripeää toteuttamista. Yrityssekto-
rin uudistuksista keskeisimpiä ovat kannattamattomien yri-
tysten alasajo, yksityisiä yrityksiä huomattavasti tehotto-
mimpien valtionyritysten uudistaminen ja ylikapasiteetin vä-
hentäminen. IMF:n arvion mukaan lyhyellä aikavälillä toimet 
hidastavat kasvua hieman, mutta pidemmällä aikavälillä 
mahdollistavat kestävän kasvun ylläpitämisen. Muista kes-
keisistä talousreformeista IMF painottaa markkinoiden roo-
lin lisäämistä taloudessa resurssien allokaation paranta-
miseksi sekä kilpailuedellytysten tasoittamista yksityisten 
(ml. ulkomaisten) ja valtiotaustaisten yritysten kesken.   

Rahapolitiikan linjan IMF näkee suhteellisen kevyenä ja 
valuuttakurssin suunnilleen tasapainotasollaan. Valtio on vii-
meaikoina tiukentanut otettaan pääomaliikkeiden ja valuut-
takurssin kontrolloinnissa, mikä on askel taaksepäin markki-
naperusteisempaan ja lopulta kelluvaan valuuttakurssiin siir-
ryttäessä. Joustavampi valuuttakurssi, rahoitusmarkkinoi-
den vakaus ja tehokkaampi hintaperusteinen rahapolitiikka 
mahdollistaisivat pääomaliikkeiden avaamisen jatkamisen, 
minkä kanssa IMF kehottaa Kiinaa etenemään kuitenkin ny-
kyisessä tilanteessa varovaisesti.  

Finanssipolitiikassa painopisteen tulisi siirtyä liiallisista in-
vestoinneista enemmän yksityistä kulutusta tukevaan politiik-
kaan, mm. lisäämällä tulonsiirtoja, tuloverotuksen progressii-
visuutta ja valtion menoja koulutukseen ja terveydenhuoltoon. 
Tällöin suurempi osuus kotitalouksien tuloista voitaisiin suun-
nata kulutukseen liiallisen säästämisen sijaan. Korkea säästä-
misaste pitää yllä liikainvestointeja kotimaassa, joiden tuotta-
vuus on heikko, ja aiheuttaa globaaleja epätasapainoja. Kiinan 
yksityinen kulutus on yhä alle 40 % BKT:stä (maailman kes-
kiarvo noin 60 %), mikä johtuu korkeasta kotitalouksien sääs-
tämisasteesta (23 % BKT:stä, maailman keskiarvo 8 %). 

Kiinan julkisen talouden laajennettu alijäämä edel-
leen 10 prosentin luokkaa BKT:stä. Kiinan virallisissa 
julkisen talouden tilastoissa julkisen sektorin (keskus- ja pai-
kallishallinnot) alijäämä on viime vuosina ollut 2–3 % 
BKT:stä. Viralliset julkisen talouden tilastot eivät kuitenkaan 
ole täysin kansainvälisesti vertailukelpoisia ja niissä jää huo-
mioimatta mm. hyvin laaja paikallishallintojen budjetin ul-
kopuolinen toiminta. Kuten aiempinakin vuosina IMF on 
pyrkinyt tuoreessa artikla IV -raportissa arvioimaan Kiinan 
julkisen sektorin tilaa kansainvälisesti vertailukelpoisin me-
netelmin ja ottamalla huomioon myös budjetin ulkopuolisen 
toiminnan. IMF arvioi Kiinan julkisen sektorin laajennetun 
alijäämän olleen viime vuonna reilun 10 prosentin luokkaa 
BKT:stä, eikä vajeen odoteta pienenevän kuluvana vuonna.  

Suurten alijäämien myötä IMF arvioi julkista velkaa ole-
van vuoden 2017 lopussa jo lähes 70 % BKT:stä. Velasta noin 
kolmasosa on keskushallinnolla ja loput paikallishallinnoilla. 
Keskushallinnon velan BKT-suhde on pysytellyt pitkään lä-
hes samana, kun taas paikallishallinnot ovat velkaantuneet 
nopeasti.  

Paikallishallintojen sallittiin laskea liikkeelle velkakirjoja 
vuonna 2015, jota ennen budjettimääräinen velkaantuminen 
oli kielletty. Sääntöä kierrettiin laajasti budjetin ulkopuoli-
sella velkaantumisella perustamalla erillisiä rahoitusyhtiötä 
(local government financing vehicle, LGFV). Vuodesta 2015 
käynnissä on ollut ohjelma, jossa alueet laskevat liikkeelle 
velkakirjoja ja maksavat saaduilla varoilla pois budjetin ulko-
puolisia velkojaan, mutta todellisuudessa rahoitusyhtiöt ovat 
edelleen velkaantuneet lisää. Vuoden 2016 alusta paikallis-
hallintojen on annettu käyttää investointihankkeiden toteut-
tamiseen julkista ja yksityistä rahoitusta yhdistävää PPP-
mallia (Public Private Partnership). Tosin Kiinassa yksityi-
nen osapuoli on tyypillisesti valtion tai paikallishallinnon 
omistama yritys. Malli on kasvattanut suosiotaan etenkin ku-
luvana vuonna. IMF arvioi käytännön eron LGFV- ja PPP-ra-
hoitusmallien välillä vähäiseksi. Kesällä Kiinan finanssimi-
nisteriö myönsi paikallishallintojen käyttävän PPP-rahoitus-
malleja piilovelkaantumiseen. Hankkeissa riski on arvioiden 
mukaan yleensä ainoastaan julkisella osapuolella ja yksityi-
selle toimijalle on taattu kiinteä tuotto sijoitukselle. 

 
IMF:n arvio Kiinan julkisen sektorin laajennetusta alijäämästä ja 
velasta, % BKT:stä 

Lähde: IMF, *) ennuste 
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Venäjä 

Keskuspankki otti hallintaansa Otkritie Bankin. Ve-
näjän keskuspankki ilmoitti eilen 29.8. ottaneensa hallin-
taansa Venäjän 8. suurimman pankin, Otkritie Bankin. Se on 
Venäjän toiseksi suurin yksityinen pankki Alfa Bankin jäl-
keen. Vuoden 2016 lopussa koko pankkiryhmän taseen lop-
pusumma oli 2 703 mrd. ruplaa (noin 43 mrd. euroa). 

Kyseessä on ensimmäinen pankki, johon sovelletaan uutta 
pankkien uudelleenjärjestelyä koskevaa lainsäädäntöä. Kes-
kuspankin varoista on muodostettu rahasto, josta tulee Otkri-
tien uusi pääomistaja ainakin 75 prosentin osuudella. Kes-
kuspankin ilmoituksen mukaan Otkritie Bank jatkaa kaikkien 
velvoitteidensa hoitoa, eikä pankin velkainstrumentteja tulla 
muuttamaan osakkeiksi. Otkritie Bank on kärsinyt mittavasta 
talletuspaosta koko kesän, ja pelkästään heinäkuussa talle-
tuksia lähti yli kuuden miljardin euron edestä. 

Otkritie Bank noudatti viime vuosina hyvin aggressiivista 
laajentumisstrategiaa ja osti mm. vakuutusyhtiö Rosgosstra-
hin sekä otti hoitaakseen National Bank Trustin uudelleen-
järjestelyn. Samalla sen tase lähes kolminkertaistui parissa 
vuodessa. Otkritie Bankin siirtyminen julkiseen omistukseen 
lisää valtion roolia pankkimarkkinoilla entisestään. 

Markkinareaktiot ovat olleet tähän mennessä hyvin mal-
tillisia, ja keskuspankki on antanut pankeille ylimääräistä lik-
viditeettiä estääkseen ongelmat interbank-markkinoilla. 
 
Venäjän investoinnit elpyneet. Kiinteitä investointeja 
tehtiin määrältään yli 6 % enemmän tämän vuoden toisella 
neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Vuoden koko ensimmäi-
sen puoliskon osalta vuosikasvu oli lähes 5 %. Investoinnit 
olivat kuitenkin edelleen kymmenesosan pienemmät kuin 
vuosien 2012–14 ensimmäisillä puoliskoilla. 

Rosstatin mukaan vuoden sisäisen tilastoinnin piiriin 
kuuluvat investoinnit lisääntyivät vuodentakaisesta noin 
2,5 % vuoden ensimmäisellä  puoliskolla. Ne ovat lähinnä 
suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointeja 
(niiden osuus kaikista investoinneista on kolme neljäsosaa). 
Sen sijaan muut investoinnit, joissa ovat pienten yritysten ja 
harmaan talouden investoinnit sekä suuri osa kotitalouksien 
investoinneista, kasvoivat Rosstatin arvion mukaan yli 10 %. 
Myös vuoden 2009 taantumaa seuranneina investointien el-
pymis- ja kasvuvuosina nämä muut investoinnit kasvoivat 
paljon nopeammin kuin varsinaiset tilastoidut investoinnit. 

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoin-
tien muodostamassa kokonaisuudessa investoinnit öljyn ja 
kaasun tuotantoon supistuivat vuoden ensimmäisellä puolis-
kolla prosentin verran vuotta aiemmasta kasvettuaan parin 
edellisen vuoden ajan. Öljynjalostusinvestoinnit pysyivät 
vuoden 2016 matalalla tasolla. Investoinnit öljyn ja kaasun 
putkikuljetuksiin sitä vastoin lisääntyivät 25 % muutaman 
vuoden luisun jälkeen. Sähkösektorin investoinnit vähenivät 
jyrkästi jo viidettä vuotta. Jalostusteollisuuden investoinnit 
(pl. öljynjalostus) kutistuivat kolmatta vuotta. 

Investointien ripeä elpyminen etenkin vuoden toisella 
neljänneksellä on kiinnittänyt tarkkailijoiden huomiota eräi-
den kohtalaisen kertaluontoisten hankkeiden tuomiin inves-
tointiaaltoihin. Muun muassa Venäjän keskuspankki on vii-
tannut Venäjän itäosassa kulkevan ja sieltä Kiinaan suuntau-
tuvan Siperian voima -kaasuputken ja Kertshin salmen yli 
Krimille vievän sillan rakentamiseen sekä myös yritysten hei-
näkuun alussa umpeutuneen määräajan puitteissa tekemiin 
kassakoneiden ja -järjestelmien hankintoihin. 

Venäjän kahdeksasta suuralueesta (federaatiopiiristä) 
kiinteät investoinnit elpyivät nopeimmin Kauko-idässä 
(20 %) sekä keskisellä suuralueella (15 %), mm. Moskovassa. 
Toisaalta investointien supistuminen jatkui Volgan ja Sipe-
rian suuralueilla. Venäjän yli 80 hallintoalueesta 36 alueella 
investoinnit lisääntyivät tuntuvasti, mutta yli puolella alu-
eista investoinnit vähenivät edelleen. Investointien elpymi-
sellä Moskovassa oli suuri osuus koko maan investointien toi-
pumisessa, samoin kuin raaka-aineiden tuotantoon pohjaa-
villa Tjumenin, Sahan ja Amurin alueilla tehdyillä investoin-
neilla. Lisäksi iso vaikutus kaikkien investointien tilastoituun 
kasvulukemaan oli sillä, että Venäjän mm. valtion budjettiva-
roin tekemät investoinnit Krimille yli 3,5-kertaistuivat. Näi-
den seutujen investointien nousun ovat osaltaan aikaansaa-
neet em. kertaluontoiset hankkeet. 
 
Venäjä on laskenut tuontitullejaan WTO-jäsenyyden 
myötä, mutta rajoittanut tuontia muilla toimilla. Ve-
näjä liittyi WTO:n jäseneksi vuosien neuvottelujen jälkeen 
elokuussa 2012. Venäjä ei halunnut jäädä globaalin järjestön 
ulkopuolelle, vaikka jäsenyyden edellyttämä ulkomaankau-
pan vapauttaminen nähtiinkin pitkälti uhkana kotimaiselle 
tuotannolle. Jäsenyytensä ensimmäisten viiden vuoden ai-
kana Venäjä on kyllä pääpiirteissään pitänyt kiinni sitoumuk-
sistaan, mutta etenkin herkimpinä pidetyillä aloilla käyttöön 
on otettu muita kauppaa hankaloittavia toimia.  

Pian jäsenyyden jälkeen Venäjällä mm. otettiin käyttöön 
vain kotimaisille valmistajille hyvitettävät autojen kierrätys-
maksut ja sianlihan tuontia rajoitettiin eläin- ja kasvinter-
veysmääräysten perusteella. Kierrätysmaksut ovat yhä 
WTO:n tutkinnassa, mutta sianlihan tuontirajoitukset WTO 
on jo tuominnut sääntöjensä vastaisiksi. Tällä hetkellä elin-
tarviketuontia Venäjälle tosin rajoittavat lähinnä Venäjän 
vastapakotteet. Venäjällä on otettu käyttöön myös lukuisia 
tuontia rajoittavia ja kotimaisia tuottajia suosivia toimia jul-
kisen sektorin ja valtionyritysten hankinnoissa. Venäjä ei ole 
mukana WTO:n julkisia hankintoja koskevassa sopimuk-
sessa, vaan on sitoutunut vasta neuvottelemaan siitä. 

Jäsenyyssopimuksessaan Venäjä sitoutui laskemaan 
tuontitulliensa keskimääräisen tason asteittain 10 prosen-
tista alle 8 prosenttiin. Pääosa jäljellä olevista tullien alen-
nuksista tulee voimaan syyskuun alussa. Lisäksi Venäjä si-
toutui mm. avaamaan useita palvelutoimialoja laajemmin ul-
komaisille yrityksille sekä rajoittamaan maatalous- ja teolli-
suustukiaan. WTO:n puitteissa on toistaiseksi tehty 7 Venä-
jään kohdistuvaa valitusta ja Venäjä itse on tehnyt 6 valitusta.  
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Kiina 
Kiinan asuntomarkkinat rauhoittumassa. Viime syk-
systä lähtien monet kaupungit ovat pyrkineet hillitsemään 
nopeasti nousevia asuntohintoja erilaisin asuntokauppaa 
koskevin rajoituksin. Näihin ovat kuuluneet yksittäisen sijoit-
tajan omistamien asuntojen määrän ja niiden jälleenmyyn-
nin rajoittaminen, käteismaksuosuuden nostaminen ja lai-
nanannon tiukentaminen. Vaikka tilastoviraston raportoi-
missa 70 kaupungissa hintojen nousu jatkui heinäkuussa 
edelliskuukausien tapaan 9 prosentin vuosivauhtia, erittäin 
rajun hintojen nousun kokeneissa tärkeimmissä kaupun-
geissa hintapaineet ovat tasaantuneet.  

Hintakehityksen rauhoittumisen ohella asuntojen myyn-
nin kasvu on hidastunut huomattavasti. Lattiapinta-alalla 
mitaten asuntoja myytiin tammi-heinäkuussa 12 % enemmän 
kuin vuosi sitten. Kesällä 2016 vastaava myynnin kasvu oli 
27 %. Asuntomarkkinoita on pyritty rauhoittamaan myös tar-
jontaa lisäämällä. Tammi-heinäkuussa uusia asuinrakennus-
kohteita on neliöillä mitaten aloitettu 12 % ja tonttimaata on 
hankittu 9 % enemmän kuin vuosi sitten. Vaikka näillä mit-
tareilla tarjonta kasvaa vähintään yhtä nopeasti kuin vuosi 
sitten, asuntoja on tammi-heinäkuussa valmistunut vain sa-
man verran kuin alkuvuonna 2016. Asuntorakentaminen kat-
taa yli 80 % kiinteistörakentamisesta. Liike- ja toimistotiloja 
rakennettiin tammi-heinäkuussa vähemmän kuin alku-
vuonna 2016.   

Asuntomarkkinatilanteen arviointia vaikeuttavat suuret 
alueelliset erot ja puutteelliset tilastot.  
 
Uudet ohjeet kiinalaisyritysten ulkomaisille sijoituksille. 
Kiinan hallitus julkaisi elokuussa uuden ohjeistuksen ulko-
maille suuntautuville suorille sijoituksille, jossa investoinnit 
jaotellaan kannustettaviin, rajoitettuihin ja kiellettyihin. Si-
joituksia eritoten infrastruktuuriprojekteihin, jotka voidaan 
liittää presidentti Xin Silkkitie-hankkeeseen, kannustetaan. 
Niin ikään rohkaistavien investointien listalla ovat korkean 
teknologian teollisuus, maatalous ja energiasektori.  

Rajoitettuja toimialoja ovat kiinteistöt, hotellit, viihdete-
ollisuus ja urheilu, joille sijoittaakseen yritys tarvitsee erityis-
luvan. Viranomaisten mukaan kyseisille toimialoille on virran-
nut viime vuosina ”epärationaalisia” investointeja eli sijoituk-
sia, jotka eivät ole yrityksen ydintoimialaa ja joiden päätarkoi-
tuksena on viedä pääomaa ulos maasta. Myös huolet sijoitus-
ten kannattavuudesta ja niihin liittyvistä riskeistä ovat lisään-
tyneet, ja investointeja näille aloille on käytännössä rajoitettu 
jo viime vuoden lopulta lähtien. Erityisesti yksityiset suuryri-
tykset ovat olleet tarkkailun kohteena, ja eräät yritykset ovat 
jo joutuneet luopumaan ostohankkeistaan.  

Kokonaan kiellettyjä sijoituskohteita ovat mm. uhkape-
liyritykset ja kansallista turvallisuutta vaarantavat hankkeet.  

Kiinan kauppaministeriön tilastojen mukaan maasta ulos 
suuntautuvat suorat sijoitukset (pl. rahoitussektori) ovat vä-
hentyneet alkuvuonna yli 40 % viime vuoden vastaavasta 
ajasta, jolloin sijoituksia tehtiin ennätysmäärä. Rhodium 

Groupin mukaan viime vuodesta poiketen kuluvana vuonna 
valtionyritykset ovat vastanneet suurimmasta osasta ulko-
maisia sijoituksia.  Kiinalaisen ChemChinan vuonna 2016 al-
kanut ostoprosessi sveitsiläisestä maatalousyhtiö Syngen-
tasta on saatu päätökseen, ja heinäkuussa ChemChina omisti 
yli 98 % yhtiön osakepääomasta. Kaupan arvo on noin 43 
mrd. dollaria eli neljänneksen Kiinan koko viime vuoden ul-
komaista suorista sijoituksista. Syngenta-kaupan tilastoin-
tiajankohta on kuitenkin vielä epäselvä, mutta se vaikuttaa 
siis huomattavasti ulkomaisten sijoitusten virtojen muutok-
siin. Mikäli kauppa lasketaan mukaan tämän vuoden suoriin 
sijoituksiin, on niiden arvo pysynyt alkuvuonna viime vuoden 
tasolla.  
 
Kiinassa viljelykasvien kesäsato parantui viime vuo-
desta. Kesäsato kasvoi noin prosentin heikon edellisvuoden 
(-1 %) jälkeen, mutta oli silti vuoden 2015 ennätyssatoa pie-
nempi. Kesäsato kattaa yleensä hieman alle neljänneksen Kii-
nan vuotuisesta sadosta ja se koostuu erityisesti riisistä, 
maissista, vehnästä, pavuista ja mukulakasveista kuten peru-
nasta. Kesäsato kääntyi kasvuun vaikka viljelypinta-ala laski 
pienimmilleen sitten kesän 2009, mikä siivitti hehtaarikoh-
taisen tuoton kaikkien aikojen ennätykseensä. 

Kiina alkoi lisätä tukea kotimaiselle maataloustuotannolle 
vuonna 2003, jonka jälkeen kesäsadon hehtaarikohtainen 
tuotto on kasvanut lähes 40 % ja vuosittainen sato noin 45 %. 
Lannoitteita ja kastelua on lisätty ja tuottajia on tuettu etukä-
teen ilmoitetuilla takuuhinnoilla, joilla valtio on ostanut tuot-
teita varmuusvarastoihinsa. Takuuhintojen alkuperäinen tar-
koitus oli vakauttaa tuottajien tulokehitystä, mutta niiden 
seurauksena valtion reserviostoista tuli vähitellen monien 
maataloustuotteiden pääasiallinen myyntikanava. Kun maa-
ilmanmarkkinahinnat ovat viime vuosina laskeneet, ero Kii-
nan takuuhintoihin on kasvanut ja valtion reservivarastot 
ovat paisuneet. Valtio on tehnyt huomattavia tappioita, kun 
osa liiallisista reserveistä on homehtunut käyttökelvotto-
maksi ja osa myyty tappiolla eteenpäin. Korkeat takuuhinnat 
myös rapauttavat tuotannon kilpailukykyä. Esimerkiksi 
maissin hintalattia johti kotimaisen maissin kulutuksen pie-
nentymiseen ja tuonnin kasvuun. 

Ongelmaan tartuttiin poistamalla puuvillan, soijapavun ja 
maissin takuuhinnat vaiheittain vuosina 2014–16. Hintata-
kuu annetaan enää vain vehnälle ja riisille, joiden takuuhin-
tojen poistoa on spekuloitu kuluvan kesän aikana. Vehnän 
osalta tilanne on erityisen hankala, sillä ennusteiden mukaan 
vehnäreservien suhde Kiinan vuotuiseen kulutukseen tulee 
ensi vuonna nousemaan 110 prosenttiin (kaikkien maiden 
keskiarvo noin 20 %), vaikkakin osan reserveistä oletetaan 
olevan pilaantuneita. Kiinan vehnätarjonta (reservit ja tuo-
tanto) tulee olemaan noin puolet globaalista vehnätarjon-
nasta. Ulkomaat ovat huolestuneita takuuhintojen poistami-
sesta, sillä Kiinan ylituotannon pelätään vyöryvän maailman-
markkinoille ja polkevan hintoja. Toistaiseksi kuitenkin hin-
noiltaan vapautettujen maissin ja puuvillan vienti on lähes 
olematonta verrattuna muihin suuriin tuottajamaihin. 
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Venäjä 

Venäjällä yritysten voitot supistuneet tavanomai-
semmalle tasolle. Rosstatin noin 48 000 yritystä kattavan 
yritysseurannan mukaan yritysten yhteenlaskettu nettotulos 
oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 10 % pienempi 
kuin vuotta aiemmin. Kahtena edellisenä vuonna nettotulos 
nousi hyvin nopeasti johtuen pitkälti vientiyritysten voittojen 
paisumisesta, jonka ruplan kurssin lasku oli saanut aikaan. 
Vuoden ensipuoliskolla nettotulos suhteutettuna yritysten 
liiketoiminnan kokoon oli kuitenkin edelleen yhtä hyvää ta-
soa kuin muutama vuosi sitten. 

Yritysten voittojen supistuminen on herättänyt arvioita 
mahdollisista kielteisistä vaikutuksista investointeihin. Tätä 
näkökulmaa tukevat yritysten omarahoituksen suuri osuus 
(suunnilleen puolet) investointien rahoituksessa sekä 
Rosstatin investointikyselyn tulokset omien varojen puutteen 
merkityksestä investointeja rajoittavana tekijänä. Toisaalta 
voittojen vaikutus investointeihin ei muiden investointeja 
hillitsevien tekijöiden joukossa ole ratkaiseva sen valossa, 
että em. kyselyssä kärkisijoilla on myös mm. talouden tilan-
teen epävarmuus Venäjällä. Lisäksi voittojen pieneneminen 
tänä vuonna on ollut suhteellisen lievää ja yrityksillä on edel-
leen varsin runsaasti varoja kotimaisissa pankeissa. Voitot 
keskittyvät energia- ja metalliyrityksiin, joiden luotonsaanti-
kin on tarvittaessa helpompaa kuin muilla aloilla. 

Venäjän tavaratuonnin alue- ja maarakenteiden 
muutoksissa tasaantumista. Venäjän tullin tietojen mu-
kaan EU-maiden osuus tuonnista laski hiukan tämän vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla vuosista 2015–16 ja oli 38 %. Kii-
nan sekä Etelä-  ja Kaakkois-Aasian muiden nousevien ta-
louksien osuus jatkoi kasvuaan ja oli yli 26 %. Kiinan osuus 
oli 20 % ja muiden Aasian nousevien talouksien osuus kohosi 
yli 6 prosenttiin lähinnä Vietnamin, Indonesian ja Intian an-
siosta. Etelä-Korean ja Japanin yhteenlaskettu osuus kasvoi 
7 prosenttiin Etelä-Korean osuuden noususta johtuen. USA:n 
osuus pysyi lähes ennallaan vajaassa 6 prosentissa. IVY-mai-
den osuus säilyi 11 prosentissa mm. sen johdosta, että Ukrai-
nan osuuden lasku tasaantui. Näiden Venäjän tuontitilasto-
jen mukaisten osuuksien rinnalla on syytä muistaa, että 
kauppakumppanimaiden vientitilastot antavat osin erilaista 
kuvaa. Esimerkiksi EU-maiden osuus Venäjän tuonnista on 
kumppaneiden vientitilastoja kokoavien kansainvälisten tie-
tolähteiden mukaan yllämainittua selvästi suurempi. 

Viime vuosien aikana Venäjän tuonnin maarakenteessa 
on tapahtunut tuntuvia muutoksia. EU-maiden osuuden 
lasku vuosina 2014–16 juontui valtaosin Venäjän tuonnin 
päälohkolta, jonka muodostavat erilaiset koneet ja laitteet 
sekä kuljetusvälineet. Sama koskee myös Japanin ja Etelä-
Korean osuuksien aiempaa supistumista. Vastaavasti Kiinan 
ja Aasian muiden nousevien talouksien osuudet Venäjän 

tuonnista ovat kasvaneet pitkälti kone-, laite- ja kuljetusväli-
nelohkosta johtuen. Tällä lohkolla, johon sisältyy sekä inves-
tointi- että kestokulutustavaroita, tuontiin ovat ruplan kurs-
sin jyrkän laskun ohella vaikuttaneet investointien ja kulu-
tuksen voimakas supistuminen sekä niiden rakennemuutok-
set Venäjällä, lopputuotteita valmistavien tuotantoketjujen 
kansainvälistyminen sekä tarjoajien kilpailukykytekijät. 

Suurin osa muusta EU-maiden tuontiosuuden laskusta on 
johtunut Venäjän vastapakotteina vuonna 2014 käyttöön ot-
tamista maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontirajoi-
tuksista. Tämä on osaltaan tukenut Aasian nousevien talouk-
sien ja Kiinan tuontiosuuksien nousua sekä Valko-Venäjän 
osuuden huomattavaa kohoamista. 

Eräiden maaryhmien ja maiden osuuksia Venäjän tavaratuon-
nista 2007–17 

Lähde: Venäjän tulli. 

Suomen Venäjän-kauppa kasvaa nopeasti. Huhti-ke-
säkuussa tavaravienti Venäjälle kasvoi 13 % vuotta aiem-
masta. Viennin kasvu hiipui selvästi keväällä, mutta kiihtyi 
uudelleen touko-kesäkuussa. Vuoden ensimmäisen puolis-
kon aikana Suomen tavaravienti Venäjälle kasvoi vajaat 20 % 
vuotta aiemmasta. Vienti on kasvanut lähes kaikissa suurim-
missa tavararyhmissä, mutta nopeimmin on kasvanut kone- 
ja laitevienti. Vienti on kuitenkin edelleen huomattavasti 
edellisiä huipputasojaan matalammalla tasolla. Venäjän 
osuus Suomen tavaraviennistä on runsaat 5 %.  

Myös palveluvienti Venäjälle on tänä vuonna kääntynyt 
vihdoin kasvuun supistuttuaan monta vuotta. Tammi-maa-
liskuussa palveluvientiä oli lähes 9 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Viennin kasvu näyttää jatkuneen myös huhti-kesä-
kuussa, sillä  venäläisten yöpymiset Suomessa lisääntyivät yli 
20 % vuotta aiemmasta.  

Tavaratuonnin arvo Venäjältä kasvoi huhti-kesäkuussa 
27 % vuotta aiemmasta lähinnä korkeamman öljyn hinnan 
tukemana. Myös tuonnin kasvu hidastui alkuvuoden poik-
keuksellisen nopeasta vauhdista, joka johtui pitkälti kerta-
luonteisista kaasuputkitoimituksista. Vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla Venäjä oli Suomen toiseksi suurin tuontimark-
kina Saksan jälkeen runsaan 14 prosentin osuudellaan.  
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Kiina 

Kiinan keskeinen puoluekonferenssi pidetään loka-
kuussa. Kiina ilmoitti elokuun lopussa, että kommunisti-
puolueen 19. puoluekonferenssi aloittaa 18.10. Viiden vuoden 
välein järjestettävän konferenssin noin 2 300 kokousedusta-
jaa valitsevat uuden keskuskomitean, joka puolestaan äänes-
tää puoluejohtajasta, politbyroosta ja politbyroon pysyväis-
komiteasta. Presidentti Xin valinta puoluejohtajaksi uudelle 
viisivuotiskaudelle sekä henkilömuutokset tärkeimmissä 
puolue-elimissä sinetöinevät Xin valta-aseman.  

Talouspolitiikassa on viime aikoina keskitytty kasvun tu-
kemiseen ja ongelmien esiintulon estämiseen, jotta varmiste-
taan kaikinpuolinen vakaus puoluekokouksen alla. Keskei-
nen kysymys onkin, millaista talouspolitiikkaa Kiina toteut-
taa konferenssin jälkeen. Vaikka Xi on puhunut markkinare-
formien ja velkakehityksen taittamisen puolesta, voimakkaat 
toimet mm. sensuurin lisäämiseksi ja puolueen vallan kasvat-
tamiseksi vievät uskoa todellisilta markkinauudistuksilta.  
 
Suomen ja Kiinan välinen kauppa kasvoi vahvasti 
vuoden alkupuoliskolla. Suomen tullin mukaan Suomen 
ja Kiinan välisen tavarakauppa kasvoi tammi-kesäkuussa 
20 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mikä on 
selvästi enemmän kuin Suomen koko ulkomaankaupan 
kasvu (+15 %). Suomen tuonti Kiinasta kasvoi 13 %, mikä vas-
taa tuonnin kasvua yleisesti (+14 %). Vienti Kiinaan nousi 
31 % edellisvuodesta, kun koko vienti lisääntyi 15 %. Viimeksi 
vastaaviin ensimmäisen vuosipuolikkaan Kiina-viennin kas-
vulukemiin on päästy vuonna 2004. Suomen kauppataseen 
alijäämä Kiinan kanssa supistui tammi-kesäkuussa 470 milj. 
euroon edellisvuoden 630 milj. eurosta. Myös kauppa Hong-
kongin kanssa kasvoi noin viidenneksen. 

Raaka-aineiden (+39 %) sekä koneiden, laitteiden ja kul-
jetusvälineiden (+27 %) vienti kasvoi reippaasti ja molemmat 
pysyivät Suomen Kiina-viennin tärkeimpinä tuoteryhminä. 
Sellun osuus suomen Kiinan-viennistä pysytteli noin viiden-
neksessä. Nikkelin vienti kasvoi poikkeuksellisen paljon ja 
sen osuus kaikesta Suomen Kiina-viennistä nousi yli kuuteen 
prosenttiin. Turkisten osuus viennistä jäi 4 prosenttiin. Noin 
puolet Kiinasta Suomeen tuotavasta tavarasta on koneita, 
laitteita ja kuljetusvälineitä, joiden tuonti kasvoi 20 % viime 
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Tammi-kesäkuun tavarakaupassa Kiina ohitti Venäjän ja 
nousi viidenneksi Suomen tärkeimpien vientimaiden listalla 
vastaten noin 6 prosenttia koko viennistä. Tuonnissa Kiinan 
osuus on 7 % ja se on Suomen neljänneksi tärkein tuontimaa.  

Tilastokeskuksen mukaan Suomen ja Kiinan välinen pal-
velukauppa kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17 % 
verrattuna vuodentakaiseen (vienti +16 %, tuonti +19 %). 
Viime vuonna palveluvienti oli 1,1 mrd. euroa eli noin 30 % 
koko Kiinan-viennistä. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa 
palvelukaupan osuus jäi alle neljännekseen. 

Tilastokeskuksen mukaan kiinalaismatkailijoiden määrä 

ja yöpymiset Suomessa kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 
noin 50 % vuodentakaisesta. Kiinalaisten osuus kaikista ul-
komaalaisten yöpymisistä oli 5 %. 

 
Suomen tavara- ja palvelukauppa Kiinan kanssa 

Lähteet: Suomen tulli, Tilastokeskus 
 
Pohjois-Korean -kaupan taloudellinen merkitys on 
Kiinalle ja Venäjälle vähäinen. Yhdysvaltain presidentti 
Donald Trump uhkasi viikonvaihteessa Yhdysvaltojen harkit-
sevan kaupankäynnin lopettamista niiden maiden kanssa, 
jotka käyvät kauppaa Pohjois-Korean kanssa. YK:n ylläpitä-
män Comtrade-tietokannan mukaan Kiina on lähes ainut 
Pohjois-Korean kauppakumppani, sillä sen tavaraviennistä ja 
-tuonnista Kiinan osuus oli vuonna 2016 noin 90 %. Venäjän 
osuus Pohjois-Korean tuonnista oli 2 % ja viennistä vielä pie-
nempi. 

Kiinalle kaupan taloudellinen merkitys on kuitenkin vä-
häinen, sillä Kiinasta vietiin vuonna 2016 tavaroita Pohjois-
Koreaan 2 800 milj. dollarilla (osuus Kiinan koko viennistä 
0,1 %). Tuonti oli 2 500 milj. dollaria (osuus tuonnista alle 
0,2 %). Hyödykkeittäin tarkasteltuna Kiinan vienti Pohjois-
Koreaan on varsin laaja-alaista. Keskeisiä vientituotteita oli-
vat vuonna 2016 koneet ja laitteet (osuus viennistä 27 %), 
tekstiilit (17 %), erilaiset ruokatuotteet (7 %), vaatteet (6 %) 
sekä öljy ja öljyjalosteet (4 %). Tuonti puolestaan on keskitty-
nyt hiileen (osuus tuonnista 47 %), vaatteisiin (22 %), mal-
miin (9 %) sekä äyriäisiin (7 %). Elokuussa Kiina kielsi YK:ssa 
sovittujen pakotteiden mukaisesti hiilen, rautamalmin, rau-
dan, lyijyn sekä kalan ja äyriäisten tuonnin Pohjois-Koreasta.  

Venäjän tavarakaupasta Pohjois-Korean osuus on varsin 
vaatimaton. Viennistä 0,02 % (68 milj. dollaria 2016) suun-
tautuu Pohjois-Koreaan ja tuonnissa (9 milj. dollaria) osuus 
on mitätön. Venäjän viennistä Pohjois-Koreaan 80 % on öljyä 
ja öljyjalosteita. Viime vuosina painotus ollut ollut jalosteissa, 
mutta kuluvana vuonna on viety aiempaa enemmän raakaöl-
jyä. Muu vienti koostuu lähinnä viljatuotteista, kalasta ja kul-
jetusvälineistä. Tärkein tuontitavara on kala, jonka osuus 
tuonnista on noin kolmannes.  

Tilastot Pohjois-Korean ulkomaankaupasta vaihtelevat 
lähteittäin eikä maa itse julkaise tilastoja. Osa liiketoimista ei 
päädy mihinkään tilastoihin.  
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Venäjä 

Kiinalaisyritys CEFC ostamassa 14 % Venäjän öljy-
jätti Rosneftista. Kaupan hinnaksi on arvioitu noin 
7,5 mrd. euroa. Rosneft säilyy Venäjän valtion enemmistö-
omistuksessa kaupan toteutuessakin, sillä CEFC ostaa osuu-
tensa Qatarin öljyrahaston ja Glencoren yhteisyritykseltä. 
Kauppa on herättänyt hämmennystä, sillä yhteisyritys osti 
19,5 % osuutensa Rosneftista Venäjän valtiolta vasta viime 
joulukuussa 10,2 mrd. eurolla. Jotkut tarkkailijat tosin pitivät 
joulukuun kaupan tarkoitusperiä ja rahoitusjärjestelyjä alun 
perinkin epäselvinä.  

Kiinalainen ostaja CEFC on tiettävästi yksityisomistuk-
sessa oleva öljynvälitykseen ja rahoitukseen keskittynyt yri-
tys, joka ei ole aiemmin investoinut Venäjälle. Kiinalaisista 
energiayhtiöistä Sinopecilla on osuus Rosneftiin kuuluvasta 
Udmurtneftista ja CNPC osti jo viime vuosikymmenellä muu-
taman prosentin osuuden Rosneftista, mutta neuvottelut 
omistusosuuden kasvattamisesta eivät ole sittemmin eden-
neet. Toteutuessaan vireillä oleva kauppa olisi tähän men-
nessä suurin kiinalaisinvestointi Venäjälle. Kiina on viimei-
sen vuosikymmenen aikana noussut Venäjän suurimmaksi 
yksittäiseksi raakaöljyn vientimarkkinaksi ja Venäjä Kiinan 
suurimmaksi öljyn tuontimaaksi.  

Viime aikoina huomiota ovat herättäneet myös ongelmat, 
jotka liittyvät Rosneftin viime syksynä ostamaan valtion 
enemmistöosuuteen öljy-yhtiö Bashneftissa. Talousministe-
rinä tuolloin toiminut Aleksei Uljukajev on parhaillaan oikeu-
dessa syytettynä kauppaan kytkeytyvien lahjusten vaatimi-
sesta Rosneftin toimitusjohtaja Igor Sechiniltä. Lisäksi mo-
nialayritys Sistema, joka omisti Bashneftin osake-enemmis-
tön ennen kuin valtio takavarikoi sen, on hiljattain tuomittu 
maksamaan Rosneftille vahingonkorvauksia 136 mrd. ruplaa 
(2 mrd. euroa) Bashneftin varojen väärinkäytöstä. 
 
Venäjällä vireillä uusia tuontirajoituksia julkisen 
sektorin ja valtionyritysten hankintoihin. Tuontirajoi-
tuksilla on viime vuosina pyritty tukemaan kotimaista tuo-
tantoa. Julkisen sektorin hankinnoissa on jo rajoitettu mm. 
lääkkeiden, elintarvikkeiden ja ohjelmistotuotteiden tuontia. 
Hallituksen uudessa määräyksessä kielletään tiettyjen huo-
nekalujen ja puulevyjen tuonti julkisissa hankinnoissa joulu-
kuun alusta lähtien. Kielto koskee tuontia muista kuin Eu-
raasian talousliiton maista ja on voimassa kaksi vuotta. 

Lisäksi duuman käsittelyssä on lakiehdotus valtion omis-
tamien ja valtion tukea saavien yritysten hankintojen tuonti-
valvonnan kiristämisestä. Tällä hetkellä hankinnoissa pitää 
mm. myöntää kotimaisille tuottajille 15 prosentin hintaetu ja 
suuret koneinvestoinnit vaativat tuonninkorvauskomission 
hyväksynnän. Lakiehdotuksessa komission hyväksyntää vaa-
tivien hankintojen listaa laajennettaisiin ainakin laivoihin ja 
lentokoneisiin kotimaisten tuottajien etujen turvaamiseksi. 
Valtionyrityksiä koskevat vaatimukset ulotettaisiin myös nii-
den tytäryhtiöihin.  

Venäjällä monokaupunkien tukitoimien vaikutukset 
epäselviä. Vuosina 2009–16 tukitoimia tehtiin presidentin 
ja hallituksen asetusten yms. pohjalta, ja monokaupunkien 
kehitysohjelma hyväksyttiin vasta vuoden 2016 lopulla. Val-
tiontalouden tarkastusviraston (VT) selvityksen mukaan oh-
jelma ei ole riittävän kokonaisvaltainen, pitkäaikainen eikä 
konkreettinen. Toiminnassa on VT:n mukaan päällekkäi-
syyttä ja koordinointi on riittämätöntä. Toiminnassa on fede-
raatiotason osapuolina mukana mm. 12 ministeriötä ja 9 lai-
narahoittajaa (esim. 4 suurta valtionpankkia). Seurantatilas-
tointia hoitaa 4 federaation viranomaista, sitä ei ole yhtenäis-
tetty, ja eräistä oleellisista seurantaindikaattoreista päätettiin 
vasta tämän vuoden alkukuukausina. Lisäksi kaupungin-
muodostajayritysten tiedot ovat osin luottamuksellisia. 

VT toteaa, että tukitoimien tuloksellisuutta ei voi arvioida. 
Sen mukaan kellään federaation toimeenpanoviranomaisella 
ei ole luotettavaa tietoa myöskään tukitoimien suuruudesta. 
Varojensiirrot julkisen talouden muista budjeteista mono-
kaupungeille olivat 0,6 % koko julkisen talouden menoista 
vuosina 2010–16. Siitä 30 % meni 8 suurimmalle kaupun-
gille. Budjettirahoituksen ohella tukitoimina on käytetty luo-
totusta ja verohelpotuksia. Monokaupunkien kanssa on tehty 
sopimuksia infrainvestointien yhteisrahoituksesta, ja mono-
kaupunkeihin on perustettu nopeutetun kehityksen alueita. 

Virallisesti monokaupunkeja on 319 eli hieman vähem-
män kuin vuoden 2009 laman aikaan. Monokaupungeiksi 
määritellään lähinnä ne, joissa on yli 3000 asukasta ja yhden 
teollisuusyrityksen (pl. öljyn ja kaasun tuotanto) henkilöstö-
määrä on viitenä vuonna ennen määritystä ollut vähintään 
20 % kaupungin työllisistä. Kaupungit on jaettu kolmeen ryh-
mään usealla kriteerillä (kaupunginmuodostajayrityksen toi-
minnan lopetus, sen suunnittelemien työntekijöiden irtisa-
nomisten määrä, arvio alan kehityksestä sekä kaupungin 
työttömyysaste ja asukkailta viranomaiskyselyillä saadut ar-
viot kaupungin tilanteesta). Ongelmakaupunkeja on 1oo (75 
vuonna 2013), heikentymisriskin alaisia lähes 150 ja loput yli 
70 vakaiksi luokiteltuja. VT:n mukaan lista pitäisi päivittää. 

Venäjän yli 80 hallintoalueesta 61 alueella on monokau-
punkeja. Yli 200 kaupungissa ja yli 70 ongelmakaupungissa 
muodostajayrityksen toimialana on koneet, laitteet ja kulje-
tusvälineet, metallit, kaivannaiset tai metsäteollisuus. 

Virallisen listan monokaupungeissa asui tämän vuoden 
alussa 13,6 milj. henkilöä eli 9,3 % maan väestöstä, 8,5 % 
työllisistä ja 11 % työttömistä. Kaupunginmuodostajayritys-
ten tavaratoimitukset ovat 5–6 % koko maan toimituksista, ja 
niillä on miljoona työntekijää eli 1,5 % työllisistä. Ongelma-
kaupungeissa asuu vajaat 3 % väestöstä. Kolmessa monokau-
pungissa väestöä on kussakin yli puoli miljoonaa, ja niistä 
kaksi on ongelmakaupunkeja. VT:n erillisen kyselyn mukaan 
monokaupunkien asukkaista 70 % pitää elämistä epäsuotui-
sana tai vaivoin siedettävänä ja 60 % haluaisi muuttaa muu-
alle. Paikallisviranomaisten toimia pitää riittävinä 8 %. Mo-
nokaupunkien väestö on VT:n mukaan vähentynyt myös 
viime vuosina ja muodostajayritysten tavaratoimitusten 
määrä on supistunut noin 6 % vuosien 2015–16 aikana. 
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Kiina 

Juan vahvistui loppukesällä selvästi dollaria vas-
taan. Heinäkuun lopusta syyskuun alkuviikolle asti juan vah-
vistui dollaria vastaan 4 %. Osittain vahvistuminen johtui dol-
larin heikkenemisestä (dollarin kauppapainotettu kurssi heik-
keni 2 %), mutta juan vahvistui myös muita valuuttoja vas-
taan. Keskuspankin käyttämä CFETS-indeksi vahvistui lähes 
3 % ja juanin eurokurssi 1 %. Torstaina 14.9. juanin dollari-
kurssi oli yhä 6 % vahvempi viime vuoden loppuun verrattuna, 
mutta euroa vastaan juan on tänä vuonna heikentynyt 6 %.  

Juanin aloituskurssin määräytymismekanismiin alku-
kesästä mukaan otettu ns. vastasyklinen tekijä (ks. Viikkokat-
saus 22/2017) näyttää antaneen uuden muodollisen keinon 
vaikuttaa dollarikurssin kehitykseen halutulla tavalla.  

Kuluvalla viikolla juan on heikentynyt hieman, sillä kes-
kuspankki poisti maanantaista (11.9.) lähtien 20 % reservi-
vaatimuksen valuuttatermiinikaupasta sekä Hongkongin ja 
muiden ulkomaisten keskusten juan-talletuksilta. Keskus-
pankki asetti varantovaatimukset vuoden 2015 lopulla ja 
2016 alussa valuuttakurssin nopean heikkenemisen ja pää-
oman ulosvirtauksen hillitsemiseksi. Reservivaatimuksen 
poistaminen vähentää valuuttakaupan kustannuksia ja tekee 
kurssimuutoksia vastaan suojautumisesta halvempaa.  

Valuutan vahvistuessa myös juan-talletukset Hongkon-
gissa ovat kasvaneet hieman. Vuosina 2015–16 talletusten 
arvo lähes puolittui. Juanin muutospaineiden arviointiin on 
käytetty Hongkongissa noteerattavaa teoriassa vapaasti mää-
räytyvää CNH-kurssia. Juanin heikkenemispaineiden ollessa 
vahvoja vuonna 2016 Kiina kuitenkin vaikutti myös CNH-
kurssin kehitykseen. Kuluvana vuonna ero Manner-Kiinan 
CNY- ja Hongkongin CNH-kurssin välillä on ollut hyvin pieni.  

Valuuttakurssin vahvistuminen ja valtion tiukemmat toi-
met ovat hillinneet pääoman ulosvirtaa. Kuluvana vuonna va-
luuttavarannon arvo on noussut 81 mrd. dollaria ja elokuun lo-
pussa varanto oli 3 092 mrd. USD. Osa vahvistumisesta johtuu 
arvonmuutoksista. Kun mukaan otetaan myös kulta, SDR ja 
IMF-varanto-osuus, koko varannon arvo on 3 188 mrd. USD. 
 
Juanin dollari- ja eurokurssi sekä kauppapainotettu nimellinen 
kurssi (NEER) 

Lähteet: Reuters, EKP, J.P. Morgan 

Suurten kiinalaispankkien korkokatteet laskeneet. 
Kiinan neljä suurinta pankkia ovat julkaisseet ensimmäisen 
puolen vuoden taloustietonsa. Pankkien yhteenlasketut voi-
tot kasvoivat 3 % vuotta aiemmasta 510 mrd. juaniin (70 
mrd. euroa). Viime vuoteen nähden pankkien tyypilliset kan-
nattavuuden tunnusluvut kuitenkin heikkenivät edelleen ja 
pankkien korkokatteet pienenivät. Pankit kuitenkin arvioivat 
kannattavuuden olevan vakautumassa. Pankkien keskimää-
räinen lainakorko laski noin 0,3 prosenttiyksikköä vuotta 
aiemmasta ja oli 3,9–4,2 %. Sekä lyhyiden alle vuoden mit-
taisten lainojen että pitempiaikaisten lainojen keskikorot las-
kivat. Keskuspankin tilastojen mukaan koko pankkisektorin 
antolainauskorot ovat hieman nousseet.  

Pankit korostavat kiinnittäneensä erityistä huomiota ris-
kien hallintaan. Ne ovat nostaneet varauksiaan hoitamatto-
mien luottojen varalle, joskin pankit ilmoittavat edelleen suh-
teellisen matalista 1,5–2,5 prosentin hoitamattomien luotto-
jen suhteista lainakantaan. Hoitamattomia luottoja on kes-
kittynyt kaivosteollisuuteen, tehdasteollisuuteen ja vähittäis-
kauppaan. Laajasti epäillään, että pankit kirjaavat nihkeästi 
luottoja hoitamattomiksi. Lisäksi pankit ilmoittavat, että nii-
den lainoista 3–4 % on todennäköisesti hoitamattomaksi 
päätyviä. Näiden lainojen osuus on hieman pienentynyt.  

Suurista pankeista ainoastaan ICBC kertoo pankkitoimin-
nan haasteista. Se arvioi rahoitussektorin riskien muodostu-
neen yhä monimutkaisemmiksi, mikä luo paineita pankkien 
riskienhallinnalle. Korkosääntelystä luopumisen vuoksi ki-
ristyvä kilpailu aiheuttaa paineita pankkien korkokatteille. 
Kilpailua on kiristänyt myös erilaisten internet-pohjaisten 
toimijoiden esiinmarssi.  

Pienten ja keskisuurten pankkien tilanne eroaa suurista 
pankeista. Kun suuret pankit saavat runsaasti talletuksia, 
monet pienemmät pankit joutuvat hankkimaan varoja raha-
markkinoilta, usein lainanantoa lyhemmällä maturiteetilla. 
Pankkien välisillä rahamarkkinoilla korot ovat tänä vuonna 
nousseet eli pankkien rahamarkkinarahoituksen kustannuk-
set ovat kasvaneet. Myös jatkossa korkoihin kohdistuu nou-
supaineita, jos Kiina pyrkii samaan velkaantumiskehityk-
sensä kuriin. Juuri rahoitukseen liittyvien riskien vuoksi kan-
sainvälinen luottoluokittaja Moody’s laski Kiinan viidenneksi 
suurimman pankin Bank of Communicationsin luottoluoki-
tusta viime viikolla. 
 
Kiinassa hintojen nousu kiihtyi elokuussa. Kuluttaja-
hintainflaatio oli elokuussa 1,8 %, kun touko-heinäkuussa se 
pysytteli 1,5 prosentin paikkeilla. Hintojen nousua vetivät 
elintarvikkeet ja polttoaineet. Elintarvikkeista ja energiasta 
putsattu pohjainflaatio kiihtyi vain aavistuksen 2,2 prosent-
tiin. Nykyisellään yleisen hintatason nousu ei aiheuta talous-
poliittista huolta eikä tilanteen uskota nopeasti muuttuvan. 
Inflaatiotavoite tälle vuodelle on 3 %. 

Tuottajahintainflaatio kiihtyi elokuussa 6,3 prosenttiin, 
kun kolmena edellisenä kuukautena hintojen nousu jäi 5,5 %. 
Hintojen nousu kiihtyi erityisesti energia- ja muussa kaivan-
naisteollisuudessa, mikä on parantanut yritysten kannatta-
vuutta ja helpottanut niiden velkatilannetta.  
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Venäjä 

Venäjällä talouden elpyminen jatkuu. Elokuussa teolli-
suustuotanto lisääntyi Rosstatin mukaan kausitasoitettuna ja 
työpäiväkorjattuna hieman edellisestä kuukaudesta heikon 
kesä-heinäkuun jälkeen. Tuotantoa oli 1,5 % enemmän kuin 
elokuussa 2016 ja koko tammi-elokuun jaksolla vajaat 2 % 
vuodentakaista enemmän.  Jalostusteollisuuden tuotanto li-
sääntyi elokuussa hieman, mikä nosti tammi-elokuun tuotan-
non vajaan prosentin suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. 
Kaivannaisteollisuuden tuotanto sen sijaan supistui kuukau-
sitasolla heinä-elokuussa, joskin tuotanto oli elokuussa kuten 
myös tammi-elokuussa noin 3 % vuodentakaista suurempi. 
Kaivannaisteollisuuden eräillä muilla lohkoilla kuin öljyn 
tuotannossa keväällä ja kesällä vallinnut buumi on selvästi 
laantunut. 

Maataloustuotanto piristyi heikon alkukesän jälkeen tun-
tuvasti elokuussa, kun viivästynyt satojen korjuu on alkanut 
saada kiinni normaalia rytmiä. Talouden muilla pääsekto-
reilla elpyminen jatkui. Rakentaminen lisääntyi jo viidennen 
peräkkäisen kuukauden, ja rakennustoiminnan määrä pysyi 
elokuussa 6 % vuodentakaista suurempana. Tavarakuljetuk-
set ovat olleet nousussa myös viime kuukaudet, ja niitä oli 
tammi-elokuussa yli 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä lisääntyi 
edelleen hieman elokuussa. Myynti on toipunut vähitellen jo 
puoli vuotta, ja elokuussa se kipusi lähes 2 % suuremmaksi 
kuin vuotta aiemmin. Elintarvikkeiden myynti vilkastui sel-
västi elokuussa, ja muiden tavaroiden myynnin keväällä alka-
nut lievä kasvu jatkui. 
 
Binbank Venäjän keskuspankin hallintaan. Keskus-
pankki ilmoitti torstaina 21.9. tulevansa Binbankin pääomis-
tajaksi, jolloin sen toiminta jatkuu normaalisti ja eikä sen vel-
koja muuteta osakepääomaksi. Ilmoitus kattaa myös Binban-
kiin kytköksissä olevan Rostbankin. Binbank on yksityis-
omisteinen, tasearvoltaan Venäjän 12. suurin pankki. Se on 
kolmas viime kuukausina vaikeuksiin ajautunut suurehko 
pankki Otkritien ja Jugran jälkeen. Keskuspankki hyväksyi 
viime viikolla Otkritien saneeraussuunnitelman, johon kuu-
luu keskuspankin pääomitus. Pankkivalvonnasta vastaavan 
varapääjohtajan ennakkoarvio pääomitustarpeesta on 250–
400 mrd. ruplaa (4–6 mrd. euroa). Jugra joutui konkurssiin 
elokuussa.     

 Markkinareaktiot pankkien ongelmiin ovat olleet koko-
naisuudessaan rajallisia, mutta markkinoilla vellovat huhut 
muutamien pankkien ongelmista ovat vaikeuttaneet niiden 
tilannetta. Elokuussa niistä vedettiin jonkin verran pois talle-
tuksia ja ne tarvitsivat keskuspankkirahoitusta. Pääosa rahoi-
tuksesta meni Otkritielle, jonka taseessa oli elokuun lopussa 
lähes 1 100 mrd. ruplan (16 mrd. euron) arvosta keskuspank-
kiluottoja. Koko pankkisektorin tasolla talletukset pysyivät 
elokuussa kuitenkin lähes ennallaan ja korot pankkienväli-

sillä markkinoilla ovat pysyneet suhteellisen matalina. Kes-
kuspankki on mm. ottanut käyttöön uuden hätärahoitusväli-
neen ja laajentanut järjestelmän kannalta tärkeiden pankkien 
listaa. Viimeaikaisten ongelmien on arvioitu liittyvän pitkälti 
yksittäisten pankkien toimintaan, kuten liialliseen lähipiirin 
luototukseen ja yltiöpäiseen laajentumiseen mm. ostamalla 
saneerattavia pankkeja.  

Viime vuosina lukuisat pankit ovat joutuneet Venäjällä 
konkurssiin tai saneeraukseen pankkivalvonnan kiristyessä. 
Pääosa niistä on ollut pieniä ja hämäräperäisiä pankkeja, 
jotka keskuspankki on pyrkinyt määrätietoisesti kitkemään 
järjestelmästä, mutta joukossa on ollut muutamia suurem-
piakin pankkeja. Ongelmapankeista tähän saakka huolehti-
nut Talletustakuuvirasto on vuoden 2014 alusta lähtien kor-
vannut menetettyjä talletuksia sekä pääomittanut pankkeja 
yhteensä noin 2 300 mrd. ruplan (33 mrd. euron) arvosta.  

 
Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoaan ja 
asetti noin 4 prosentin inflaatiotavoitteen myös tule-
ville vuosille. Viime perjantaina (15.9.) pidetyssä säännöl-
lisessä korkokokouksessaan keskuspankin johtokunta päätti 
laskea rahapolitiikan avainkorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä 
8,5 prosenttiin. Tämä oli neljäs koronlasku tämän vuoden ai-
kana. Vuoden alussa korko oli 11 %. Keskuspankki pitää edel-
leen mahdollisena avainkoron uutta laskua tämän vuoden 
jälkipuoliskon aikana. 

Nyt tehtyä päätöstä koron laskusta keskuspankki perusteli 
lähinnä sillä, että inflaatio on lähellä tavoiteltua 4 prosenttia. 
Inflaatio hidastui elokuussa, ja kuluttajahinnat olivat enää 
3,3 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Vielä kesäkuussa 
lukema oli 4,4 %. Elokuun hidas inflaatio johtui kuitenkin 
suurelta osin vihannesten ja hedelmien hinnoista, joiden 
kausipudotus on ollut epätavallisen suuri (heinä-elokuussa 
hinnat ovat pudonneet enemmän vain neljänä vuonna vii-
meisen 16 vuoden aikana). Keskuspankki totesikin yhdeksi 
inflaatioriskiksi elintarvikkeiden hintojen vaihtelun sekä yli-
päätään tavoitetta korkeamman inflaation riskit suurem-
miksi kuin tavoitetta matalamman inflaation riskit. 

Muiksi inflaatioriskeiksi keskuspankki mainitsi maail-
manmarkkinoiden hintojen vaihtelut, palkkojen nousun sekä 
kotitalouksien säästämisen tuntuvan vähenemisen ja kulu-
tuksen nopean nousun. Niiden ohella keskuspankki painotti, 
että vaikka inflaatio-odotukset ovat keskuspankin teettämän 
seurannan mukaan laskeneet historialliselle minimitasolle, 
odotukset eivät ole vielä ankkuroituneet mataliksi ja ne ovat 
herkkiä hintojen sekä ruplan kurssin muutoksille. 

Keskuspankki totesi, että myös jatkossa tavoitteena on pi-
tää inflaatio lähellä 4 prosenttia. Keskuspankki ei asettanut 
inflaatiolle sallittua vaihteluväliä, vaikka keskustelikin tästä 
mahdollisuudesta. Inflaation poikkeamiin tavoitteesta aio-
taan reagoida vain, jos ne luovat uhkan pysyvämmästä poik-
keamasta esimerkiksi vaikuttamalla inflaatio-odotuksiin. 
Yllä mainittuja eroja kuluneen kesän inflaatiotahdissa kes-
kuspankki ei katso poikkeamaksi vaan inflaatiotavoitteen 
puitteisiin mahtuvaksi vaihteluksi.  
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Kiina 

Kiinassa investoinnit painavat kasvua alas. Useat Kii-
nan tilastoviraston julkistamista talousluvuista viittaavat ta-
louskasvun hidastuneen elokuussa. Vähittäiskaupan reaali-
kasvu hidastui 9 prosenttiin vuotta aiemmasta ja teollisuus-
tuotannon kasvu 6 prosenttiin. Selvimmin kasvun hidastumi-
nen näkyy kiinteissä investoinneissa (FAI), jotka varovaisel-
lakin inflaatioarviolla supistuivat reaalisesti elokuussa vuotta 
aiempaan nähden. Etenkin yksityiset investoinnit ovat vä-
hentyneet, mutta julkistenkin investointien reaalikasvu jäi 
vaivaiseen 1 prosenttiin. Sektoreittain tarkasteltuna teolli-
suuden ja rakentamisen reaaliset investoinnit ovat koko ku-
luvan vuoden supistuneet vuotta aiempaan nähden. Etenkin 
kaivosteollisuuden investoinnit supistuvat. Palvelusektorin 
investoinnit ovat sen sijaan edelleen kasvussa, mutta kasvu 
on hidastunut selvästi ja vähittäis- sekä tukkukaupassa inves-
toinnit jopa supistuvat. Jotkut epäilevät heikon investointi-
kehityksen viittaavan siihen, että yritykset pyrkivät velkaan-
tumisen vähentämiseen. Keskuspankin tilastojen mukaan 
velkaantuminen on kuitenkin jatkunut edelleen nopeana. 
 
Kiinan reaalitalouden indikaattoreita, % 

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT 
 
EU-komission esitys yritysostojen kontrollin lisää-
misestä sai ristiriitaisen vastaanoton. Syyskuun puoli-
välissä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti, 
että EU luo uuden kehikon ulkomaisten yritysten unionin 
alueella tekemien yritysostojen valvomiseksi. Komission 
huolena on erityisesti korkeaan teknologiaan, logistiikkaan, 
tietoliikenteeseen ja energiaan sekä muille strategisille sekto-
reille kuuluvien yritysten joutuminen ulkomaisten valtionyri-
tysten hallintaan. Komissio sanoo aloittavansa EU:hun tullei-
den suorien sijoitusten analyysin sekä kokoaa jäsenmaiden 
edustajista koordinaatioryhmän keskustelemaan suoriin si-
joituksiin liittyvistä huolista ja ratkaisuista.  

EU-komission esityksen taustalla on kiinalaisinvestoin-
tien voimakas lisääntyminen Euroopassa. Kahdellatoista jä-
senmaalla on kuitenkin jo kansallinen järjestelmä, jonka 

puitteissa ulkomaisia investointeja strategisille sektoreille 
voidaan rajoittaa. Vaikka Ranskan presidentti Emmanuel 
Macron peräsi kesällä EU:lta toimia asiassa, osa jäsenmaista 
katsoo kansalliset järjestelmät riittäviksi ja pelkää komission 
esityksen lisäävän vain byrokratiaa.  

Kiina on luonnollisesti tuominnut EU:n suunnitelmat ja 
puhunut kaupan ja investointien vapauden puolesta. OECD:n 
seuraamista maista Kiina itse on kuitenkin yksi voimakkaim-
min ulkomaisia investointeja rajoittavista maista, kun taas 
EU-maat ovat avoimimpien maiden joukossa. Asetelma lisää 
EU:ssa paineita rajoittaa kiinalaisyritysten toimintaa.  
 
Kiina ajaa alas kryptovaluuttoihin liittyvää toimin-
taa. Kiinan viranomaiset julistivat virtuaalivaluuttoja käyttä-
vät joukkorahoituskampanjat (ICO, Initial Coin Offering) 
laittomiksi syyskuun alussa. ICO-kampanjoiden tarkoituk-
sena on ollut kerätä yleisöltä pääomaa virtuaalivaluutassa, 
esim. bitcoineissa, yrityksen tai projektin käynnistämiseksi. 
Rahoittaja on puolestaan saanut itselleen vastineeksi toke-
neita, jotka oikeuttavat omistusosuuteen yrityksessä tai saa-
maan tietyn määrän sen tulevaisuudessa tarjoamia tuotteita 
tai palveluita. Viime viikolla keskuspankki määräsi myös vir-
tuaalivaluuttapörssit lopettamaan kaupankäynnin Kiinassa. 
Kiinan kolme suurinta bitcoin-pörssiä ilmoitti juaneissa ta-
pahtuvan kaupankäynnin loppuvan niiden alustoilla viimeis-
tään lokakuussa. Bitcoin on selvästi merkittävin virtuaaliva-
luutta ja sen arvo sukelsi ilmoituksen seurauksena noin 
3 000 dollariin, mutta on sen jälkeen vahvistunut takaisin lä-
hemmä 4 000 dollarin arvoa. 

ICO-kampanjoiden ja niillä kerätyn rahan määrät ovat rä-
jähtäneet Kiinassa kuluvana vuonna. Vuoden ensimmäisellä 
puolikkaalla ICO-kampanjoiden avulla kerättiin noin 400 
milj. dollarin arvosta kryptovaluuttaa yhteensä 100 000 si-
joittajalta. ICO-kampanjat eivät ole olleet viranomaissäätelyn 
piirissä, mikä on luonut lisäriskejä Kiinan rahoitusmarkki-
noille. Virtuaalivaluuttojen anonyymista luonteesta johtuen 
ICO-kampanjat ovat otollisia välineitä mm. rahankeräyshui-
jauksille ja rahanpesulle.  

Kiinan virtuaalivaluuttakauppa puolestaan oli vilkasta 
helmikuuhun 2017 asti, jolloin viranomaiset ilmoittivat vel-
voittavansa bitcoin-pörssit valvomaan transaktioita. Lisäksi 
kryptovaluutan lataaminen asiakkaiden lompakkoihin, joissa 
olevaa valuuttaa voi käyttää maksamiseen, jäädytettiin 4 kuu-
kaudeksi. Vuoden 2016 lopulla, jolloin transaktiomäärät oli-
vat suurimmillaan, yli 90 % maailman virtuaalivaluuttakau-
poista tehtiin juaneissa. Jäädytyksen seurauksena koko glo-
baali transaktiomäärä romahti ja on ollut siitä lähtien enää 
vaivaiset 3 % joulukuun 2016 tasosta. Kiinassa kryptovaluut-
toja on käytetty muun muassa pääomien ulosvientiin.  

Yksityisen virtuaalirahan käytön rajoittamisesta huoli-
matta Kiinan keskuspankin sanotaan jo kokeilleen oman vir-
tuaalivaluutan käyttöä. Maksuliikenteeseen liittyvien kustan-
nussäästöjen ohella virallisen kryptovaluutan kehittelyä voi 
kannustaa niillä tehtyjen maksujen jäljittämisen helppous.  
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Venäjä 

BOFIT ennustaa Venäjän maltillisen talouskasvun 
jatkuvan. Venäjän BKT on kääntynyt odotetusti verkkaiseen 
kasvuun korkeamman öljyn hinnan tukemana. BOFITin tuo-
reessa ennusteessa Venäjän BKT:n odotetaan jatkavan 
1,5 prosentin kasvua sekä tänä että seuraavina vuosina öljyn 
hinnan pysyessä lähellä nykytasoaan.    

Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, joka on tänä 
vuonna elpynyt vähitellen. Kotitalouksien kulutusta tukee re-
aalipalkkojen nousu ja piristynyt luotonotto. Myös investoin-
tien odotetaan jatkavan maltillista kasvua, koska taloudessa 
on vain vähän vapaata kapasiteettia. Investointeja rajoittavat 
kuitenkin edelleen heikko liiketoimintaympäristö ja epävar-
mat talousnäkymät.  

Valtiontalouden menot eivät kasva reaalisesti tänä vuonna 
ja alustavan budjettikehyksen mukaan menokuria tiukenne-
taan edelleen lähivuosina. Inflaatio on hidastunut keskus-
pankin 4 prosentin tavoitteen tuntumaan ja keskuspankki on 
viestinyt jatkavansa koronlaskua, jos inflaatiopaineet sallivat.     

Venäjän viennin määrä on kasvanut ripeästi, mutta kas-
vun odotetaan hidastuvan mm. öljyn ja kaasun viennin kor-
kean tason vuoksi. Tuonnin määrä on elpynyt vielä voimak-
kaammin edellisvuosien tuntuvasta pudotuksestaan kohene-
van kysynnän ja vahvistuneen ruplan tukemana. Tämän vuo-
den tuontiennustetta onkin nostettu reippaasti, mutta tuon-
nin kasvun odotetaan hidastuvan vähitellen.  

Epävarmuutta ennusteeseen aiheutuu erityisesti öljyn 
hinnasta, jonka vaihtelut vaikuttavat nopeasti Venäjän talou-
teen. Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita jul-
kisten menojen kasvattamiseen, mikä voisi hetkellisesti kiih-
dyttää talouskasvua ennustetusta. Tämän vuoden kasvua 
voisi nopeuttaa myös kysynnän voimakkaampi suuntautumi-
nen loppuvuonna kotimaiseen tuotantoon kuin tuontiin.  

Venäjän talouden odotetaan jatkavan verkkaista 1,5 pro-
sentin kasvua myös tulevina vuosina. Talous toimii jo lähellä 
kapasiteettinsa rajoja ja nopeamman kestävän kasvun vaati-
mia rakenteellisia uudistuksia ei ole näköpiirissä.            

    
Venäjän BKT:n ja tuonnin määrän kasvuennuste 2017–19 

Lähde: Rosstat, BOFIT.  

Venäjällä huippumäärä korkeakoulutettuja, mutta 
satsaukset koulutukseen tällä hetkellä vähäisiä. Ta-
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuo-
reessa Education at Glance -raportissa analysoidaan laajasti 
eri maiden koulutusjärjestelmiä, niihin käytettyjä resursseja 
sekä tuloksia. Raportissa tarkastellaan myös useita maita, 
jotka eivät ole OECD:n jäseniä, ml. Venäjää ja Kiinaa. 

Kun tarkastellaan nuorten aikuisten opintoja, 25−34-vuo-
tiaiden ryhmässä venäläisillä oli vuonna 2015 suhteellisesti 
toiseksi eniten korkeakoulutusta korealaisten jälkeen, yh-
teensä 60 prosentilla ikäluokasta. Japanissa vastaava osuus 
on myös 60 %, kun OECD-maiden keskiarvo on 42 %. Kii-
nassa ainoastaan 18 prosentilla tästä ikäluokasta on korkea-
koulutus, Intiassa osuus on 14 %. Osaksi tämä johtuu venä-
läisestä järjestelmästä, jossa korkeakouluihin mennään ja 
niistä valmistutaan suhteellisen nuorina. Suurimmalla osalla 
tästä joukosta on maisterin tutkintoa alempi tutkinto. Ky-
seessä ei myöskään ole mikään tuore ilmiö, sillä korkeakou-
lutettujen osuus on noin 55 % myös 25−64-vuotiaista. 

Venäjällä korkeakoulutus suuntautuu tällä hetkellä hyvin 
paljon liiketalouteen, hallintoon ja oikeustieteeseen. Vuonna 
2015 korkeakouluista valmistuneista 38 % opiskeli näitä ai-
neita, kun taas OECD-maiden keskiarvo oli 24 %. Luonnon- 
ja insinööritieteistä sekä matematiikasta valmistui 24 % ve-
näläisistä, kun OECD-maiden keskiarvo oli 20 %. Saksassa 
heidän osuutensa valmistuneista oli 32 %. Venäjällä valmis-
tuu suhteellisesti OECD-maita vähemmän mm. koulutuksen 
ja terveydenhoidon ammattilaisia. 

Kansainvälisessä vertailussa Venäjä käyttää tällä hetkellä 
hyvin vähän resursseja koulutukseen. Vuonna 2014 Venäjän 
koulutusmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli ainoas-
taan 3,4 %, mikä oli Indonesian ohella alhaisin lukema ver-
tailun maissa. OECD-maiden keskiarvo oli 5,2 %. Sama kehi-
tys näkyy, kun tarkastellaan yhtä oppilasta kohti koko hänen 
opintojensa aikana käytettyjä varoja. Alueelliset erot koulu-
tusmenoissa ovat Venäjän sisällä erittäin suuret. 

 
Koulutusmenot ja lukemisen PISA-pisteet* 

* Kumulatiiviset oppilaskohtaiset koulutusmenot 6–15-vuotiaitten ikä-
ryhmässä ostovoimakorjattuina (PPP) dollareina. 
Lähde: OECD, BOFIT. 
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Kiina 

BOFIT ennustaa Kiinan kasvun hidastuvan, huolet 
rahoitusmarkkinoiden tilasta lisääntyneet. Kiinan 
BKT:n kasvu piristyi alkuvuonna 6,9 prosenttiin. Piristymi-
sen odotetaan jäävän tilapäiseksi ja BOFIT ennustaa kasvun 
hidastuvan vuoden loppua kohti. BKT:n odotetaan kasvavan 
noin 6,5 % kuluvana vuonna, 6 % vuonna 2018 ja 5 % vuonna 
2019. Hidastumisesta huolimatta kasvuvauhti on nopeaa ke-
hittyneisiin talouksiin nähden, joten elintasoero kapenee. 
Kasvu nojaa jatkossakin kotimarkkinoihin. Kulutuskysynnän 
ja investointien kasvua ylläpitävät tulojen suhteellisen ripeä 
kasvu, kaupungistuminen ja tuottavuuden paraneminen. 

Talouskasvun hidastuminen on Kiinalle luonnollinen ke-
hityskulku, sillä kasvua jarruttavat suuret rakenteelliset teki-
jät kuten talouden suuri koko, ikääntyminen ja työikäisen vä-
estön supistuminen sekä ympäristöongelmat. Lisäksi talou-
den rakennemuutos etenee, mikä näkyy investointien kasvun 
hidastumisena ja vastaavasti kotimaisen kulutuskysynnän ja 
palveluiden merkityksen kasvuna. Myös tuottavuuden kasvu 
on hidastunut, kun helpoimmat tuottavuutta parantaneet uu-
distukset on jo tehty ja palveluiden osuus tuotannosta kasvaa.  

Kiina asetti vuonna 2012 tavoitteekseen kaksinkertaistaa 
vuoden 2010 reaalisen BKT:n määrän vuoteen 2020 men-
nessä. Jotta BKT:n kasvu on saatu vauhditettua tavoitteen 
mukaiseksi, taloutta on elvytetty voimakkaasti. Myös paineet 
tilastojen peukalointiin näyttävät kasvaneen. Samalla Kiina 
on velkaantunut hyvin nopeasti. Kokemukset muista maista 
osoittavat, että vuosikaudet nopeana jatkuva velkaantuminen 
johtaa lähes poikkeuksetta kriisiin. Rahoitussektorin ongel-
mien vakavuus on noussut myös ylimmän johdon julkisiin 
puheisiin, mutta merkittäviä toimia velkaantumisen kasvun 
hidastamiseksi ei ole tehty. Rahoitusmarkkinakriisin ja ta-
louskasvun jyrkän hidastumisen mahdollisuutta ennustejak-
solla ei voi poissulkea.  

Lokakuun puoluekongressi voi olla talouspolitiikan taite-
kohta. Viime aikojen toimet ylenmääräisen vakauden vaali-
miseksi ja puolueen vallan kasvattamiseksi vievät kuitenkin 
uskoa todellisilta markkinauudistuksilta. 
 
Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste 

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT 

Kiinan velkaantumiskehityksessä ei vielä taitetta nä-
kyvissä. Pankkilainakanta kasvoi elokuussa 13 % vuotta 
aiemmasta. Vaikka kotitalouksille myönnettyjen lainojen 
kasvu on hieman hidastunut viime kuukausina, kasvaa koti-
talouksien lainakanta huomattavasti koko lainakantaa nope-
ammin (elokuussa +30 % vuodentakaisesta). Tammi-elo-
kuun uusista lainoista yli puolet meni kotitalouksille, joista 
suurin osa on asuntolainoja. Koko pankkilainakanta on noin 
150 % BKT:stä, josta kotitalouslainojen osuus on neljännes. 

Yritysten, valtionhallinnon ja pankkisektorin ulkopuolisten 
rahoitusyhtiöiden pankkilainaus on tänä vuonna hidastunut ja 
lainakanta kasvanut noin 8 %:n vuosivauhtia. Pankkisektorin 
ulkopuolinen rahoitus on yrityksille yhtä tärkeämpää. Koko-
naisrahoituksen (TSF) kanta kasvoi elokuussa yhä 13 % vuo-
dentakaisesta. Varjopankkisektorin lainaus on jälleen kiihty-
nyt ja yritykset hankkivat rahoitusta myös uusien, TSF-mää-
ritelmän ulkopuolisten, rahoitusinstrumenttien avulla. 

Lavean rahan määrän kasvu on hidastunut kuluvana 
vuonna ja elokuussa M2 kasvoi 9 % vuotta aiemmasta. Kehi-
tyksen taustalla ovat pääosin muut tekijät kuin velkaantumi-
sen hidastuminen, mm. rahoitustapahtumien nopeutumi-
nen. Kiinan keskuspankki kertoi tuoreimmassa rahapolitiikka-
raportissaan pienentäneensä M2:n roolia rahapolitiikan mit-
tarina, sillä sen yhteys talouskehitykseen on vähentynyt.  

Suhteessa BKT:hen velkaantumisvauhti on hidastunut, 
muttei taittunut. Sekä TSF:n että pankkilainakannan vuosi-
kasvu oli tammi-elokuussa keskimäärin 13 %, kun nimellinen 
BKT kasvoi tammi-kesäkuussa vähän yli 11 %. BIS:n tilastoissa 
Kiinan kokonaisvelka suhteessa BKT:hen oli maaliskuun lo-
pussa 258 %, yli 7 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. 

 
Lainakannan ja kokonaisrahoituksen (TSF) kasvu Kiinassa 

Lähde: CEIC, PBoC ja BOFIT 
 
Luottoluokittaja S&P alensi Kiinan luottoluokitusta. 
21.9. alkaen luokitus on viidenneksi korkein A+, kun se on 
vuodesta 2010 ollut sijan korkeampi AA-. S&P perusteli luo-
kituksen laskua nopeana jatkuneen velkaantumisen lisää-
millä riskeillä rahoitussektorilla ja taloudessa. Toukokuussa 
luottoluokittaja Moody’s laski Kiinan luokitusta viidenneksi 
korkeimmalle tasolleen A1. Myös Fitchin luokitus Kiinalle on 
ollut vuodesta 2007 lähtien viidenneksi korkein A+. S&P 
alensi myös Hongkongin sekä useiden kiinalaisyritysten 
(mm. pankkien ja valtionyhtiöiden) ja joidenkin Kiinassa toi-
mivien kansainvälisten pankkien luottoluokituksia.  
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Venäjä 

Venäjän julkinen talous elpyy tämän vuoden, ensi 
vuonna tilanne tiukkenemassa. Tänä vuonna konsoli-
doidun budjetin eli federaatio-, alue- ja kuntabudjettien sekä 
valtion sosiaalirahastojen tulot lisääntyvät finanssiministe-
riön arvion mukaan nimellisruplissa yli 10 % (tässä vuoden 
2016 tuloihin ei lasketa valtion öljyjätti Rosneftin osakepake-
tin myynnistä saatua suurta summaa). Nousu tulee etenkin 
öljy- ja kaasuverotulojen elpymisestä yli 20 prosentilla. Fi-
nanssiministeriö arvioi Urals-öljyn tämän vuoden hinnaksi 
hiukan alle 50 dollaria, joka on tuntuvasti korkeampi kuin 
viime vuoden hinta. Tuloja lisäävät myös öljy- ja kaasuvero-
tuksen muutokset. Budjetin muiden tulojen arvioidaan kas-
vavan 9 %. Menojen odotetaan lisääntyvän yli 6 % (tässä vuo-
den 2016 menoihin ei lasketa puolustusteollisuudelle pank-
kivelkojen takaisinmaksuihin annettua isoa summaa). Kon-
solidoidun budjetin vajeeksi muodostuisi näin 2,3 % BKT:stä. 

Tuoreissa linjauksissa vuosille 2018–20 finanssiministe-
riö arvioi konsolidoidun budjetin tulojen lisääntyvän ensi 
vuonna noin 6 % eli runsaat 2 % inflaatiota nopeammin ja sen 
jälkeen suunnilleen inflaation tahtiin. Arvioidut tulot ovat pa-
rin edellisen vuoden tapaan 32–33 % BKT:stä. Öljy- ja kaasu-
verotulot supistuvat ensi vuonna, jos Urals-öljyn hinta laskee 
oletettuun vajaaseen 44 dollariin. Muiden tulojen kasvun 
odotetaan jatkuvan ensi vuonna 9 prosentin tahdilla ja myös 
seuraavina vuosina melko hyvänä. Arviot näistä muista tu-
loista perustuvat pitkälti sille, että talousministeriön ennus-
tama BKT:n yli 2 prosentin vuosikasvu toteutuu ja verotetta-
vaa toimintaa saadaan yhä paremmin esiin. Lisäksi eräät ve-
rot nousevat jo aiemmin päätetyllä tavalla ja joitakin pieniä 
korotuksia on ehdotettu vielä päätettäväksi. 

Konsolidoidun budjetin vajeen tavoitellaan olevan 1,5 % 
BKT:stä ensi vuonna ja alle 1 % BKT:stä vuosina 2019–20. 
Tuloarvion, vajetavoitteen ja federaatiobudjetin uuden me-
nosäännön pohjalta finanssiministeriö arvioi menojen kasva-
van nimellisruplissa alle 4 % ensi vuonna ja vain pari prosent-
tia vuonna 2019 inflaatioennusteen ollessa suunnilleen 4 %. 
Menojen on määrä alentua kohti 33 prosenttia BKT:stä. 
 
Konsolidoidun budjetin tulojen ja menojen muutos sekä inflaa-
tio 2012–20 (2017–20 finanssiministeriön arvio) 

Lähde: Finanssiministeriö 

Venäjän BKT:n keväinen kasvupyrähdys johtui pit-
kälti varastoista. Venäjän BKT kasvoi huhti-kesäkuussa 
2,5 % vuotta aiemmasta. Tuoreiden BKT-tilastojen mukaan 
suuri osa kasvusta tuli kuitenkin varastojen kartuttamisesta, 
joten kasvu on yhä melko hauraalla pohjalla. Kotimainen ky-
syntäkin elpyi, kun kotitalouksien kulutus kasvoi 3 % ja in-
vestoinnit 6 % vuotta aiemmasta. Kysynnän kasvu suuntautui 
kuitenkin pitkälti tuontiin kotimaisen tuotannon sijasta, sillä 
tuonnin määrä kasvoi yli 20 %. Kotimaista tuotantoa tukenut 
viennin kasvu hidastui selvästi alkuvuodesta. Sekä Venäjän 
keskuspankki että talousministeriö arvioivat BKT:n vuosi-
kasvun hidastuneen kahden prosentin tuntumaan heinä-
syyskuussa.     
 
IVY-maat ovat joutuneet vapauttamaan valuutta-
kurssipolitiikkaansa viime vuosina. IVY-maiden va-
luuttoihin on kohdistunut voimakkaita heikentymispaineita 
mm. Ukrainan konfliktista, öljyn hinnan pudotuksesta sekä 
Venäjän talouden ongelmista, jotka ovat heijastuneet myös 
muiden alueen maiden talouksiin. Monet niistä ovatkin jou-
tuneet luopumaan kiinteän valuuttakurssin politiikastaan.      

IMF luokittelee IVY-maista kelluvan valuuttakurssin 
maiksi Armenian, Georgian, Kazakstanin, Moldovan, Venä-
jän ja Ukrainan. Venäjä on ainoa, jonka valuuttakurssi on 
luokiteltu vapaasti kelluvaksi, koska Venäjän keskuspankki ei 
ole kesän 2015 jälkeen tehnyt valuuttainterventioita. Muiden 
maiden keskuspankit tekevät satunnaisia interventioita mm. 
valuuttakurssin suurten vaihtelujen tasoittamiseksi, mutta 
eivät tähtää mihinkään tiettyyn kurssitasoon ja julkaisevat 
tiedot interventioistaan. Syyskuun alussa myös Uzbekistan 
päästi valuuttansa somin kellumaan.    

Myöskään Azerbaidzanin, Valko-Venäjän, Kirgisian ja 
Tadzikistanin valuuttoja ei ole sidottu mihinkään tiettyyn ta-
soon, mutta niiden vaihteluja pyritään hillitsemään interven-
tioilla. IMF luokittelee niiden valuuttakurssipolitiikan kellu-
van ja kiinteän kurssin välimaastoon (other managed arran-
gement). Vain Turkmenistan noudattaa enää kiinteän valuut-
takurssin politiikkaa. Manat on sidottu dollariin ja sen arvo 
pidetty vakaana vuoden 2014 lopun devalvaation jälkeen.   

 
Eräiden IVY-maiden valuuttojen dollarikurssien kehitys 

Lähde: Macrobond 
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Kiina 

Eurooppalainen kauppakamari toivoo Kiinan vievän 
uudistuksia paperilta käytäntöön. Eurooppalainen 
kauppakamari julkisti vuosittaisen positiopaperinsa syys-
kuussa. Kauppakamari on tyytyväinen Kiinan johdon puhei-
siin avoimuuden lisäämisestä ja hallituksen tammikuussa te-
kemiin linjauksiin ulkomaisten yritysten investointien hel-
pottamisesta ja kannustamisesta sekä yritysten välisen reilun 
kilpailun edellytysten parantamisesta. Puheista ja linjauk-
sista huolimatta teot ovat jääneet vähäisiksi. Kauppakamarin 
kesällä julkistamassa kyselyssä vain 15 % sen jäsenyrityksistä 
uskoi, että sääntelystä johtuvat toiminnan esteet Kiinassa vä-
henevät seuraavan viiden vuoden aikana. OECD:n ulkomais-
ten sijoitusten avoimuus -vertailussa Kiina on viimeisten jou-
kossa sijalla 59, kun vertailussa on mukana 62 maata. 

Viime aikoina Kiina on joissakin asioissa kulkenut avau-
tumisen sijaan vastakkaiseen suuntaan, ja kauppakamari pel-
kää ulkomaisten yritysten toimintamahdollisuuksien estyvän 
joillakin toimialoilla. Kiina on muun muassa ottanut käyt-
töön sääntöjä, jotka suosivat kotimaisia yrityksiä tai koti-
maista tuotantoa sekä nostanut kaupan esteitä esimerkiksi li-
säämällä lokakuussa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
tuonnin lupavaatimuksia. Valtion omistamia yhtiöitä on kas-
vatettu yhä suuremmiksi, mikä on syönyt yksityisiltä toimi-
joilta tilaa markkinoilta. Myös kesäkuussa voimaan tullut ky-
berturvalaki vaikeuttaa yritysten toimintaa. 

Ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi Kiina on tar-
jonnut valituilla erityistalousalueilla tilapäisiä etuja. Näitä 
etuja huomattavasti tärkeämpää olisi tehdä uudistuksia, 
joilla parannetaan perusasioita kuten sääntömuutosten en-
nakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeusvaltioperiaatetta.  
 
Kiinassa eniten teollisuusrobotteja. International Fe-
deration of Robotics (IFR) -järjestön syyskuun lopulla julkai-
semien tietojen mukaan Kiina ohitti käytössä olevien teolli-
suusrobottien lukumäärällä mitaten viime vuonna Japanin, 
joka piti aikaisemmin ykkössijaa. Vuoden 2016 lopussa Kii-
nassa oli 340 000 robottia, mikä on lähes viidennes maail-
massa käytössä olevien teollisuusrobottien määrästä.  

Uusien teollisuusrobottien markkinana Kiina on ollut 
suurin jo vuodesta 2013 lähtien. Viime vuonna maassa myy-
tiin 87 000 robottia, mikä on 30 % robottien globaalista 
myynnistä. Vuonna 2016 robottien myynti kasvoi Kiinassa 
27 % vuodentakaisesta, kun globaalisti robottien myynti kas-
voi 16 %. Kiina on suunnilleen yhtä suuri teollisuusrobottien 
markkina kuin Eurooppa ja Yhdysvallat yhteensä. Erittäin 
nopean automatisaation seurauksena elektroniikkateollisuus 
on noussut autoteollisuuden rinnalle eniten robotteja hank-
kivaksi teollisuusalaksi niin globaalisti kuin Kiinassa.  

Kiinan merkitys teollisuusrobottien markkinoilla koros-
tuu tulevaisuudessa. Ensinnäkin Kiina on vielä paljon johta-

via Etelä-Koreaa, Singaporea, Saksaa ja Japania perässä ro-
bottien tehokäytössä. IFR:n mukaan Kiinan tehdasteollisuu-
dessa robottien lukumäärä 10 000:ta työntekijää kohden on 
nopeasta kasvusta huolimatta edelleen vain 68, kun Koreassa 
vastaava luku on 631 ja Saksassa sekä Japanissa runsaat 300. 
Autoteollisuudessa robottien käyttö on kaikkialla huomatta-
vasti muuta teollisuutta voimaperäisempää.  

Toiseksi Kiinan merkitys kasvaa myös maan oman robot-
tituotannon kehittymisen myötä. Kiinan elektroniikkateolli-
suuden vuonna 2016 ostamista roboteista noin kolmannes 
tuli kiinalaisilta valmistajilta. Autoteollisuudessa vastaava 
osuus oli vain 13 %. Kiinalaisyrityksillä on kuitenkin kunni-
anhimoiset tavoitteet nostaa osaamistaan ja markkinaosuut-
taan, mikä näkyy ulkomaisten robottivalmistajien ostoina.  

Kiina, Etelä-Korea, Japani, Yhdysvallat ja Saksa kattavat 
74 % teollisuusrobottien globaalista markkinasta. IFR arvioi 
teollisuusrobottien globaalin vuosimyynnin kasvavan tänä 
vuonna ainakin 18 % ja 2018–2020 noin 15 % vuodessa.  

 
Turismi kasvaa edelleen vauhdikkaasti Kiinassa, 
kasvun painopiste kääntynyt kotimaanmatkailuun. 
Kiinalaiset tekivät 2,5 miljardia kotimaanmatkaa ja 60 mil-
joonaa ulkomaanmatkaa kuluvan vuoden alkupuoliskolla. 
Kotimaanmatkailu kasvoi 13 % vuoden takaisesta, kun taas 
vuosikausia lähes räjähdysmäisesti kasvanut ulkomaanmat-
kailu kasvoi vain 5 %. Matkustajamäärien kasvaessa kasvu-
prosenttien lasku on luonnollista. Hidastunut tulokehitys 
suosii halvempaa kotimaanmatkailua, mutta myös muut te-
kijät, kuten terrorismin pelko, ovat hidastaneet ulkomaan-
matkailun kasvua.  

Kiinalaisten ulkomaanmatkailun taloudelliset vaikutuk-
set ovat merkittäviä. Kiinalaisturistien ulkomailla käyttämät 
rahamäärät ovat jo vuodesta 2012 lähtien olleet suuremmat 
kuin muiden kansalaisuuksien. Maailman turismijärjestön 
mukaan kiinalaiset käyttivät ulkomailla vuoden 2016 aikana 
260 miljardia dollaria, kun toiseksi eniten rahaa ulkomailla 
käyttäneet yhdysvaltalaiset käyttivät ulkomaanmatkoillaan 
120 mrd. dollaria. Kiinalaisten kulutuskäyttäytymiseen vai-
kuttaa se, että 60 % ulkomaanmatkoista on 18–34-vuotiai-
den tekemiä, ja nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet kulut-
tamaan. Vuositasolla Kiinan matkailumenot ovat lähes 60 % 
vaihtotaseen palvelumenoista, joten ne vähentävät merkittä-
vällä tavalla maan vaihtotaseen ylijäämää. 

Tällä viikolla Kiinassa vietetään vuosittaista lomaviikkoa 
(”kultainen viikko”), ja 710 miljoonan kiinalaisen (+10 %) 
odotetaan matkustavan kotimaassa ja 6 miljoonan ulko-
mailla. Ennätyksellisillä matkailijamäärillä on valtavat talou-
delliset vaikutukset. Kotimaisten turismitulojen onkin en-
nustettu nousevan viikon aikana 89 miljardiin dollariin.  

Kiinalaisten Suomen-matkailun kasvu on ollut huimaa, 
sillä Tilastokeskuksen mukaan kiinalaisturistien yöpymisten 
määrä Suomen majoitusliikkeissä oli tammi-heinäkuussa lä-
hes 180 000, mikä tarkoittaa 46 prosentin kasvua viime vuo-
teen nähden.  

http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper
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Venäjä 

Venäjän vientitulot ja tuonti elpyneet edelleen nope-
asti, joskin kovin tahti vaimentunut. Tavara- ja palve-
luviennistä kertyi tuloja alustavien maksutasetietojen mu-
kaan vuoden kolmannella neljänneksellä noin 15 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Koko kolmen ensimmäisen neljännek-
sen jaksolla vuosikasvu oli noin 25 %. Öljyn hinnannousu 
vuodentakaisesta ei ole enää ollut niin suuri kuin alku-
vuonna. Lisäksi palveluviennin kasvu on hidastunut. 

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menojen kasvu laantui 
vuoden kolmannella neljänneksellä selvästi, mutta kasvua 
vuodentakaisesta oli edelleen pitkälti yli 15 %. Kolmen nel-
jänneksen jaksolla kasvulukema oli 23 %. Kovimman elpy-
misvauhdin taittuminen koskee sekä tavara- että palvelu-
tuontia, mm. venäläisten matkailumenoja ulkomailla. Kol-
mannella neljänneksellä kokonaistuontimenot olivat eu-
roissa vuoden 2011 tasolla.  

Vaihtotaseen ylijäämä oli kolmella ensimmäisellä neljän-
neksellä 27 mrd. dollaria eli suurempi kuin viime vuonna 
mutta selvästi pienempi kuin yleensä. Ylijäämää ylläpiti ta-
valliseen tapaan tavarakaupan runsas ylijäämä (80 mrd. dol-
laria). Palvelukaupan taseen ja muun vaihtotaseen (eli lä-
hinnä osinko- ja korkomaksujen taseen) alijäämät olivat sa-
maa suuruusluokkaa kuin kahtena edellisenä vuonna. 
 
Venäjän ulkomaankaupan (tavarat ja palvelut) kehitys 2007–17 

Lähde: Venäjän keskuspankki 
 
Yksityistä pääomaa virrannut hieman ulos Venä-
jältä. Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä yksityi-
sen pääoman nettoulosvirta Venäjältä oli 21 mrd. dollaria eli 
suurempi kuin viime vuonna, mutta edellisvuosia pienempi. 
Virta syntyi pankkien ulkomaisen velan maksuista. 

Yrityssektorilla (pl. pankit) pääoman nettoulosvirta oli hy-
vin pieni. Pääomavirrat koostuivat lähinnä suorista sijoituk-
sista, joita tuli Venäjälle kohtalainen määrä parin vuoden 
tauon jälkeen. Toisaalta suorat sijoitukset Venäjältä ulko-
maille lisääntyivät suunnilleen samassa määrin, mikä voi joh-
tua sijoitusten kanavoimisesta muiden maiden kautta takai-
sin Venäjälle. Harmaan pääoman virta ulkomaille nosti pää-
tään ensi kertaa sitten vuoden 2013. 

Venäjän BKT-ennusteita nostettu viime kuukausina. 
IMF:n tuoreessa WEO:ssa Venäjän BKT:n kasvuksi ennakoi-
daan 1,8 % tänä vuonna ja 1,6 % ensi vuonna. Molempien 
vuosien ennusteita nostettiin hieman heinäkuusta. Nyt 
useimmat ennustajat odottavat Venäjän BKT:n kasvavan 
1,5–2 % vuosina 2017 ja 2018, kun vielä tämän vuoden alussa 
kasvuodotukset olivat pääosin 1–1,5 prosentin haarukassa.  

Tämän vuoden tuontiennusteissa vaihtelua on enemmän. 
Monissa kansainvälisten organisaatioiden ennusteissa (esim. 
IMF) tuonnin odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 5 %, kun 
taas venäläisennusteissa kasvu arvioidaan tuplasti nopeam-
maksi ja samalla vaihtotaseen ylijäämä huomattavasti pie-
nemmäksi. Ensi vuonna tuonnin odotetaan useimmissa en-
nusteissa kasvavan muutamalla prosentilla.  

Näkemykset Venäjän pidemmän aikavälin kasvumahdol-
lisuuksista eivät ole juuri muuttuneet. IMF:n arvio Venäjän 
potentiaalisesta kasvusta on yhä 1,5 % vuodessa. Venäjän kes-
kuspankki ennustaa vuosien 2019–20 kasvuksi 1,5–2 % vuo-
dessa, sekä 40 että 60 dollarin öljyn hinnalla. Talousministe-
riön perusennusteessa kasvuksi ennakoidaan hieman yli 2 %. 
Ministeriön arvion mukaan öljyn hinnan nousu 5 dollarilla 
nopeuttaisi BKT:n kasvua 0,1–0,2 prosenttiyksiköllä.   

 
Viimeisimpiä ennusteita Venäjän BKT:n kasvusta (%) 

 2017 2018 
IMF WEO (10/17) 1,8 1,6 
BOFIT (9/17) 1,5 1,5 
OECD (9/17) 2,0 2,1 
Consensus Economics (9/17) 1,7 1,8 
Venäjän keskuspankki (9/17) 1,7–2,2 1,0–1,5 
Venäjän talousministeriö (9/17) 2,1 2,1 

 
Venäjän inflaatio historiallisen hidasta. Syyskuussa 
kuluttajahinnat nousivat 3 % vuotta aiemmasta eli maltilli-
sinta vauhtia koko nyky-Venäjän historiassa. Myös inflaatio-
odotukset ovat laskeneet matalammiksi kuin koskaan aiem-
min. Inflaatio on tänä vuonna hidastunut edelleen selvästi 
vaimean talouskehityksen, keskuspankin kohtalaisen kireän 
rahapolitiikan ja ruplan vahvistumisen myötä. Venäjän kes-
kuspankin arvion mukaan 1 prosentin muutos ruplan kurs-
sissa vaikuttaa inflaatiovauhtiin 0,1-0,15 prosenttiyksiköllä 
muutaman kuukauden viiveellä.  

Inflaatio on painunut ensimmäistä kertaa myös alle kes-
kuspankin 4 prosentin tavoitteen, mutta keskuspankki arvioi 
sen johtuvan väliaikaisista tekijöistä. Viime kuukausina in-
flaatiota onkin hillinnyt erityisesti kasvisten ja hedelmien 
hintojen lasku harvinaisen hyvän sadon myötä. Syyskuussa 
elintarvikkeiden hinnat nousivat 2 %, muiden tavaroiden 3 % 
ja palveluiden 4 % vuotta aiemmasta.     

Useimmissa ennusteissa tämän ja ensi vuoden inflaation 
ennakoidaan olevan noin 4 %, mikä mahdollistaisi keskus-
pankin jatkavan avainkoron laskemista nykyisestä 8,5 pro-
sentista. Keskuspankki arvioi 4 prosentin inflaatiotavoit-
teensa kanssa sopusoinnussa olevaksi avainkoron pitkän ai-
kavälin tasapainotasoksi 6,5–7 %.  
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Kiina 

Kiinan keskuspankin pääjohtaja toivoo vauhtia ta-
louden avautumiseen. Kiinan keskuspankin pääjohtajan 
Zhou Xiaochuanin laaja haastattelu julkaistiin Caijing-leh-
dessä alkuviikolla. Haastattelussa pääjohtaja ottaa vahvasti 
kantaa sen puolesta, että Kiina veisi eteenpäin talouden avaa-
miseen tähtääviä uudistuksia. Pääjohtajan toiveissa olisi 
etenkin markkinaehtoisesti määrittyvä valuuttakurssi ja pää-
omarajoitteiden vähentäminen. Zhou arvioi, että juuri nyt 
olisi sopiva hetki viedä uudistuksia eteenpäin, sillä tulevai-
suudessa uudistusten hinta voi olla korkeampi.  

Haastattelu julkaistiin juuri ennen tärkeää puoluekong-
ressin kokousta. Kiinassa keskuspankki on perinteisesti ollut 
uudistusmyönteisimpien toimijoiden joukossa, mutta se ei 
ole itsenäinen ja uudistuspäätökset ovat pitkälti poliittisia. 
Viime aikoina uudistukset ovat kuitenkin pitkälti pysähty-
neet, kun Kiina on tavoitellut ylenmääräistä vakautta. 

Kiinan keskuspankki on ollut pääjohtaja Zhoun komen-
nossa joulukuusta 2002. Poikkeuksellisen pitkän 15 vuoden 
pääjohtajakauden aikana Kiina on edennyt rahapolitiikan sa-
ralla keskeisissä uudistuksissa. Korkosääntelystä on luo-
vuttu, juanin kiinteä dollarikytkentä on purettu ja pääoma-
liikkeitä on vapautettu. Uudistusten myötä juan otettiin 
viime vuonna mukaan IMF:n SDR-korivaluutaksi. Lisäksi 15 
vuoden aikana inflaatio on onnistuttu pitämään hyvin va-
kaana moniin muihin nouseviin talouksiin nähden. Pääjoh-
taja Zhoun odotetaan jäävän eläkkeelle lähiaikoina. 
 
Kiina laskee pankkien varantovaatimusta vuoden-
vaihteessa. Kiinan keskuspankki ilmoitti 29.9., että vaadi-
tut kriteerit täyttävät liikepankit ovat oikeutettuja 0,5–1,5 
prosenttiyksikön varantovaatimuksen laskuun tammikuun 
alusta alkaen. Keskuspankin mukaan lähes kaikki pankit 
täyttävät kriteerit 0,5 prosenttiyksikön laskuun, mutta vain 
pieni joukko pankeista on oikeutettuja suurempaan alennuk-
seen. Toimella pyritään lisäämään luotonantoa pienyrityk-
sille ja maataloudelle, mutta on vaikea nähdä, miten tämä on-
nistuu ilman muita kannustimia tai toimia.  

Varantovaatimus on osuus pankin saamista talletuksista, 
jotka sen on talletettava keskuspankkiin, eivätkä ne näin ole 
lainattavissa eteenpäin. Keskuspankki maksaa talletuksille 
matalaa korkoa. Laskun jälkeenkin Kiinan varantovaatimus 
on keskimäärin noin 16 %, mikä on kansainvälisesti korkea.  

On poikkeuksellista, että Kiinan keskuspankki ilmoittaa 
varantovaatimuksen muutoksesta 3 kuukautta ennen muu-
tosta. Tyypillisesti muutokset ovat tulleet voimaan päätöstä 
seuranneella viikolla. Tästä syystä useat markkinatoimijat 
ovat arvelleet toimen liittyvän vuoden alussa tulevaan muu-
tokseen liikepankkien vakausarvioinnissa (macro prudential 
assesment) eikä niinkään luotonannon suuntaamiseen tai ra-
hapolitiikan keventämiseen. Keskuspankki itse korostaa, että 
lasku ei merkitse muutosta rahapolitiikan viritykseen. 

IMF korotti Kiinan kasvuennustetta ja varoitti velka-
ongelman kasvusta. Lokakuun World Economic Outlook -
raportissa (WEO) IMF on nostanut hieman aikaisempia en-
nusteitaan Kiinan talouskasvusta ylöspäin. Tänä vuonna jär-
jestö odottaa BKT:n kasvavan 6,8 % ja ensi vuonna 6,5 %. En-
nustetarkistusten taustalla ovat alkuvuoden ennakoitua no-
peampi kasvu ja vientimarkkinoiden vahvistuminen. Vuoden 
2018 ennuste perustuu oletukselle, että Kiinan hallitus tukee 
talouskasvua erityisesti julkisilla investoinneilla niin, että 
BKT:n määrän kasvattaminen kaksinkertaiseksi vuosien 
2010–2020 välillä toteutuu. Tämän tavoitteen, joka asetet-
tiin vuosikymmenen alkupuolella, toteutuminen edellyttää 
noin 6,5 prosentin kasvua tulevina vuosina.  

IMF:n kasvuennusteiden nostaminen ei kuitenkaan ole 
merkki vahvasta taloustilanteesta, vaan pikemminkin ne ker-
tovat ongelmien kasaamisesta tuleville vuosille. Kiinan viime 
aikojen nopea kasvu on osin perustunut velalla elvyttämi-
seen, mikä on syönyt finanssipoliittista liikkumavaraa ja hi-
dastanut talouden rakennemuutosta. WEO:n yhteydessä jul-
kaistujen pitemmän ajan arvioiden mukaan Kiinan BKT:n 
kasvun hidastuu hyvin maltillisesti ja julkinen velka suh-
teessa BKT:hen kasvaa nykyisestä 48 prosentista yli 60 pro-
senttiin vuoteen 2022 mennessä. Julkisen sektorin vastuut 
ovat todellisuudessa vielä tätä suuremmat.  

IMF:n mielestä Kiinan olisi syytä keskittyä vuosittaisten 
BKT:n kasvutavoitteiden sijaan kestävää kasvua tukeviin re-
formeihin ja finanssipolitiikan virittämiseen niin, että laajen-
nettu budjettivaje (noin 10 % BKT:stä) saadaan vähitellen 
laskettua velka-asteen kasvun pysäyttävälle tasolle. Rahapo-
litiikkaa pitäisi vähitellen kiristää ja sitä voitaisiin tehostaa 
luopumalla rahamääriä koskevista tavoitteista, lisäämällä va-
luuttakurssin joustavuutta sekä parantamalla kommunikaa-
tiota. Rahoitusmarkkinoiden valvontaa on vara tiukentaa ja 
hoitamattomat luotot vaativat toimenpiteitä. Markkinoiden 
roolin kasvattaminen tulisi olla keskeinen tavoite, mikä tar-
koittaa mm. erittäin suljetun palvelusektorin avaamista ja 
valtionyritysten pehmeiden budjettirajoitteiden tiukenta-
mista.    

Aikaisempaan tapaan IMF varoittaa velkaantumisen ja 
rakennemuutosten lykkäämisen voivan johtaa kasvun äkilli-
seen voimakkaaseen hidastumiseen. Tällaisen kriisikehityk-
sen saattaisi sysätä liikkeelle esimerkiksi rahoituksen saata-
vuuden tyrehtyminen pankkien välisillä markkinoilla tai 
omaisuudenhoitotuotemarkkinoilla, kauppakumppaneiden 
asettamat kaupan esteet tai pääomaviennin paineiden voi-
mistuminen vaikkapa Yhdysvaltojen korkojen ennakoitua 
nopeamman nousun seurauksena.   

Kiinan talouskasvun voimakas hidastuminen heijastuisi 
muihin maihin kaupan määrän ja raaka-aineiden hintojen 
laskun sekä epävarmuuden kasvun myötä. WEO-raportissa 
todetaan Kiinan kattavan yli puolet metallien globaalista ky-
synnästä. Globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla Kiinan lai-
napolitiikan kiristämisellä tai sen metallituotannon ylikapa-
siteetin leikkaamisella olisikin tuntuvat joskin erisuuntaiset 
hintavaikutukset.  



 
 
 

  

Viikkokatsaus 
42 • 19.10.2017 

 

 

 

  Suomen Pankki • Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 09 183 2268 • Web: www.bofit.fi 
 

 

Päätoimittaja Jouko Rautava • Sähköposti: jouko.rautava @bof.fi 
Aineisto on toimitettu eri lähteiden perusteella. 

Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta. 
Julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 

 

Venäjä 

Venäjän talouskehitys epäyhtenäistä syyskuussa. 
Kulutuksen elpyminen näyttää voimistuneen, sillä vähittäis-
kauppa kasvoi syyskuussa jo 3 % vuotta aiemmasta. Kasvu 
kiihtyi selvästi, vaikka tulokehitys jatkui vaisuna, joten kulu-
tusta on rahoitettu luotoilla ja säästöillä. Reaalipalkat nousi-
vat vajaat 3 % ja reaalitulot supistuivat yhä hieman huoli-
matta historiallisen hitaasta inflaatiosta.   

Tuotantopuolella kasvua on kolmannella neljänneksellä 
tukenut maatalous, jonka tuotanto kasvoi syyskuussa lähes 
9 % vuotta aiemmasta.  Syyskuun nopea kasvu heijastaa osin 
viime vuotta myöhäisempää sadonkorjuuta, mutta kokonais-
sadon ennakoidaan olevan myös viime vuotista suurempi. 

Sitä vastoin talouden kasvua alkuvuonna vetänyt kaivan-
naisteollisuus ja siihen liittyvät kuljetukset hiipuivat selvästi 
syyskuussa ja koko kolmannella neljänneksellä. Syyskuussa 
öljyn tuotannon supistuessa koko kaivannaistuotanto jäi 
edellisvuoden tasolle. Myös kuljetussektorin kasvu hidastui 
huomattavasti, kun putkikuljetukset eivät enää lisääntyneet. 
Jalostusteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin vuotta aiem-
masta, mutta sitä tuki osin voimakkaasti vaihtelevan kulje-
tusvälineiden tuotannon kasvupiikki.    

Kuva rakennussektorin kehityksestä muuttui huomatta-
vasti heikommaksi syyskuussa, kun Rosstat korjasi aiemmin 
julkaisemiaan kasvulukuja. Uusien lukujen valossa rakenta-
minen on kääntynyt vain heiveröiseen kasvuun vasta aivan 
viime kuukausina ja tammi-syyskuussa rakentaminen supis-
tui vielä 2 % vuotta aiemmasta.  
 
Venäjän julkisen talouden menorakenteeseen kaa-
vaillaan muutoksia jo ensi vuonna. Julkisen talouden 
linjauksissa vuosille 2018−20 finanssiministeriö arvioi kon-
solidoidun budjetin (federaation, alue- ja kuntabudjettien 
sekä valtion sosiaalirahastojen) menojen lisääntyvän 3,7 % 
vuodessa eli hiukan ennustettua inflaatiota  hitaammin. Me-
noja lisää mm. palkkamenojen kasvu. Presidentti Putinin hil-
jattain tekemän aloitteen mukaan palkkojen inflaatiokorotus 
myönnetään myös niille julkisen sektorin työntekijöille, jotka 
eivät kuulu keväällä 2012 päätettyjen korotusten piiriin. Li-
säksi minimipalkka on määrä korottaa virallisen elintasomi-
nimin tasolle vuoden 2019 alkuun mennessä. Palkkakulujen 
osuus konsolidoidun budjetin menoista on yli neljäsosa. 

Sosiaalimenot, jotka ovat 35 % kokonaismenoista, lisään-
tyvät noin 3 % vuodessa eli supistuvat reaalisesti, sillä tänä 
vuonna palautettu eläkkeiden inflaatioindeksointi ei enää 
koske työskenteleviä eläkeläisiä (virallisten tilastojen mu-
kaan noin 35 % eläkeläisistä). 

Palkankorotuspäätökset lisäävät menoja terveydenhoi-
toon, koulutukseen ja hallintoon melko nopeasti ensi vuonna. 
Terveydenhoitomenoja nostaa myös muutamia vuosia käyn-
nissä ollut sairausvakuutuksen kehittäminen. Terveydenhoi-
tomenot nousevat lähes 12 prosenttiin kokonaismenoista. 

Menojen talouden eri sektoreille kaavaillaan lisääntyvän 
runsaat 3 % vuodessa sekä sisäisen turvallisuuden ja järjes-
tyksen menojen 2 % vuodessa. Puolustusmenoja aiotaan vä-
hentää ensi vuonna jyrkästi, mutta silti menot ovat lähivuo-
sina inflaationkin huomioon ottaen vuosien 2012−13 jo huo-
mattavasti kohotetulla tasolla. 

Vuosien 2019−20 menoarvioita voidaan pitää vasta suun-
taa-antavina ja niihin voi tulla muutoksia. Budjettiin on myös 
varattu kohtalaisesti kohdentamattomia menoja. 

 
Venäjän julkisen talouden menot pääluokittain 2011–20 

Lähde: Finanssiministeriö. 
 
Venäjällä halutaan vauhdittaa verkkokauppaa. Venä-
jän hallinnossa on kohistu digitaalisesta taloudesta ja laadittu 
siihen liittyviä kehitysohjelmia, tuoreimpana verkkokaupalle. 
Verkkokaupan kehittäminen onkin sinänsä luontevaa Venä-
jällä, jossa internetin käyttö on laajaa ja välimatkat pitkiä. 
Modernista toimialasta huolimatta ohjelman tavoitteet tosin 
muistuttavat suunnitelmatalouden perinteistä. Vuonna 2025 
verkkokaupan osuuden on määrä olla 20 % vähittäiskau-
pasta, Venäjän osuuden globaalista verkkokaupasta 10 % ja 
yli 12-vuotiaista 80 % tekee verkko-ostoksia. 

Verkossa käytävän vähittäiskaupan arvo oli Venäjällä 
vuonna 2016 eri arvioiden mukaan 1 000-2 000 mrd. ruplaa 
(14–27 mrd. euroa) eli 3-4 % koko vähittäiskaupasta. Ulko-
maisista verkkokaupoista tehtyjen ostosten arvo oli viime 
vuonna noin 300 mrd. ruplaa (4 mrd. euroa), josta puolet tuli 
Kiinasta. Globaalissa verkkokaupassa Venäjän osuus oli pro-
sentin luokkaa. Verkkokaupan arvioidaan kasvaneen myös 
viime vuosina, vaikka muu vähittäiskauppa ja tuonti vähen-
tyivät selvästi. Verkkokauppaostoksia tekee noin 30 miljoo-
naa venäläistä eli neljännes aikuisväestöstä.    

Verkkokaupan vauhdittamiseksi ohjelmassa ehdotetaan 
mm. elintarvikkeiden, alkoholin ja lääkkeiden verkkokaupan 
vapauttamista. Ulkomaisille verkkokaupoille ei esitetä varsi-
naisa rajoituksia, mutta niiden pitäisi jatkossa tuoda esiin, 
etteivät niiden tuotteet ole venäläisten sertifiointivaatimus-
ten alaisia. Euraasian talousliitossa on tosin esitetty ulko-
maisten verkko-ostosten tullittoman rajan laskemista nykyi-
sestä 1 000 eurosta 200 euroon kuukaudessa vuoteen 2020 
mennessä. Rajan ylittäville ostoksille tulli on 30 %.    
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Kiina 
Presidentti Xi Jinping linjasi Kiinan tulevaisuuden 
tavoitteet puoluekokouksen avauksessa. Kiinan kom-
munistipuolueen 19. puoluekonferenssin avauspuheenvuo-
rossaan keskiviikkona 18.10. presidentti ja puoluejohtaja Xi 
käsitteli laajasti Kiinan globaalia asemaa, sisäistä kehitystä  
ja tavoitteita. Puheessa hän vakiinnutti puoluekieleen käsit-
teen ”uusi aikakausi”. Nyt puhutaan ”uuden aikakauden so-
sialismista kiinalaisin erityispiirtein.”  

Jo aikaisemmin asetettujen tavoitteiden mukaan maa on 
”kohtuullisen vauras yhteiskunta” vuoteen 2020 mennessä, 
ja nyt tavoitteena on olla johtava globaali valtio vuoteen 
2050 mennessä niin pehmeällä voimalla kuin armeijan suo-
rituskyvyllä mitattuna. Välitavoitteena Kiinan on määrä olla 
vuoteen 2035 mennessä moderni sosialistinen maa, jolla on 
suuri keskiluokka ja nykyistä pienemmät tuloerot.  

Edellä mainittujen pitkän ajan tavoitteiden toteutumi-
nen edellyttää tuotannon tehostamista ja Kiinan teollisuu-
den nousemista kansainvälisissä arvoketjuissa ylöspäin. Xin 
mukaan Kiina ei ole sulkeutumassa, vaan jatkaa avautu-
mista ja markkinauudistuksia, mikä tarkoittaa mm. palvelu-
sektorin avaamista. Valuuttakurssin ja korkojen vapautta-
mista jatketaan kuten myös valtionyritysten vahvistamista ja 
ylikapasiteettialojen tervehdyttämistä (ns. tarjontapuolen 
reformit) sekä velan kasvun jarruttamista  

Ideologian ja puolueen rooli tulivat puheessa koroste-
tusti esille. Minkään asian ei anneta uhata puolueen valtaa. 
Puheessa demokratia, lainmukaisuus ja tasa-arvo määritty-
vät Kiinan ”sosialistisen demokratian” kautta. Korruptio on 
suurin uhka puolueelle ja sen vastainen taistelu jatkuu.  

Tulevien vuosikymmenten tavoitteita lukuun ottamatta 
Xin puhe ei juurikaan tarjonnut sellaisia talouteen tai ta-
louspolitiikkaan liittyviä uusia elementtejä, joiden voisi suo-
raan ajatella muuttavan talouspolitiikan viritystä tai näky-
miä. Vaikka puheessa korostettiin talouskasvun laatua, se ei 
antanut vastausta siihen, tulisiko vuosittaisista kasvutavoit-
teesta luopua, jotta velkakehitys ja kasvu saataisiin kestä-
vämmälle pohjalle. Pitäytyminen vuotta 2020 koskevassa 
”kohtuullisen vauras yhteiskunta” -tavoitteessa, joka on 
määritelty BKT:n kaksinkertaistamisena vuosien 2010–
2020 välillä, saattaa kuitenkin viitata siihen, että vuosittai-
sista kasvutavoitteista on vaikea luopua lähivuosina.  Talou-
den näkökulmasta nykyinen ideologian merkityksen koros-
taminen sotii aikaisempaa pragmaattisuutta korostavaa lä-
hestymistapaa vastaan ja syö siten myös markkinauudistus-
ten uskottavuutta.  

Viiden vuoden välein järjestettävään viikon kestävään 
konferenssiin osallistuu noin 2 300 edustajaa, jotka hyväk-
syvät 205 henkilön puolueen keskuskomitean, joka puoles-
taan valitsee pääsihteerin, 25 edustajan politbyroon sekä 
tällä hetkellä 7 jäsenisen politbyroon pysyväiskomitean. Xin 
uudelleenvalinnan ja tärkeimpien puolue-elinten henkilö-
muutosten odotetaan sinetöivän Xin jo nyt vahvan aseman.  
 

Kiinan tavaratuonnin kasvu jatkui vahvana. Kiinan 
tullin mukaan tavaratuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi 
syyskuussa 19 % vuotta aiemmasta. Kasvuvauhti oli suurin 
piirtein sama mitä vuoden aiempinakin kuukausina keski-
määrin. Yhteensä maahan tuotiin tavaroita 170 mrd. dolla-
rilla, mikä on suurin arvo sitten vuoden 2014. Tuonnin arvon 
kovaa kasvua ovat vauhdittaneet etenkin raaka-aineiden hin-
tojen nousu, mutta myös tuonnin volyymi on kasvanut noin 
10 % vuotta aiemmasta kuluvana vuonna. Maantieteellisesti 
tarkasteltuna tuonti Afrikasta, Australiasta ja Etelä-Ameri-
kasta on kasvanut tammi-syyskuussa vahvimmin (20–40 %), 
mutta myös tuonnin kasvu EU:sta, Japanista ja Yhdysval-
loista on ollut nopeaa (15–20 %). Suurin yksittäinen poikkeus 
tuonnin vahvaan kasvuun on Hongkong, josta tuonti on su-
pistunut yli 60 %. Hongkongin tilastolaitoksen mukaan alu-
een vienti Kiinaan on kasvanut tänä vuonna 10 %. 

Kiinan tavaraviennin dollarimääräinen arvo kasvoi syys-
kuussa 8 % vuotta aiemmasta eli samaa vauhtia kuin keski-
määrin vuoden muinakin kuukausina. Myös viennin volyymi 
on kasvanut 8 % vuotta aiemmasta. Syyskuun viennin arvo 
oli lähes 200 mrd. dollaria. Nopeimmin vienti on tänä 
vuonna kasvanut Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan (10–12 %), 
kun taas vienti Afrikkaan on hieman supistunut. 

Nopean tuonnin kasvun seurauksena Kiinan tavarakau-
pan ylijäämä on pienentynyt tuntuvasti. Tammi-syyskuussa 
2017 ylijäämää kertyi 300 mrd. dollaria eli 100 mrd. dollaria 
vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2016. 

 
Kiinan tavarakaupan kehitys, mrd. dollaria 

Lähde: Kiinan tulli, Bloomberg ja BOFIT 
 

Tuottajahintainflaatio kiihtyi Kiinassa. Syyskuussa 
tuottajahinnat olivat 6,9 % vuodentakaista ja 1 % elokuuta 
korkeammalla. Erityisesti raaka-aineiden sekä kaivannais- ja 
metalliteollisuuden hintojen nousu kiihdytti inflaatiota. Ku-
luttajatavaroiden tuotannossa hinnannousu oli sitä vastoin 
alle prosentin vuodentakaisesta. Tuottajahintojen nousu li-
sää yritysten nimellisiä tuloja ja auttaa velkaantuneita yrityk-
siä hieman paremmin selviytymään lainanhoitokuluistaan.   

Syyskuun kuluttajahintainflaatio puolestaan hidastui 
vuositasolla hieman elokuun 1,8 prosentista 1,6 prosenttiin 
ruuan hintojen laskun seurauksena. Elintarvikkeista sekä 
energiasta puhdistettu pohjainflaatio kiihtyi syyskuussa hiu-
kan 2,3 prosenttiin.  
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Venäjä 
Rupla on jälleen vahvistunut. Muutaman kuukauden 
heikentymisen jälkeen ruplan kurssi kääntyi nousuun syys-
kuussa ja on pysynyt lokakuussa suunnilleen samalla tasolla 
(dollari noin 58 ja euro 68 ruplaa). Ruplan vahvistumista on 
tukenut öljyn hinnan nousu, joka on lisännyt Venäjän vienti-
tuloja ja kauppataseen ylijäämää etenkin kun tuonnin kasvu 
on hidastunut. Pääoman nettovirta on viime kuukausina 
kääntynyt jälleen ulos maasta, mutta pysynyt maltillisena.  

Suuria paineita ruplan muutoksille ei lähikuukausina ole 
näköpiirissä, sillä markkinaodotusten mukaan öljyn hinta 
pysyy lähellä nykytasoaan. Pääoman ulosvirtaus voi kiihtyä 
hieman loppuvuonna, koska perinteisen kausivaihtelun mu-
kaisesti joulukuussa on ulkomaisen velan erääntymispiikki. 
Suuri osa velasta on kuitenkin yleensä saatu uusittua. 

Ruplan kauppapainotettu nimellis- ja reaalikurssi olivat 
tammi-syyskuussa 20 % vahvempia kuin vuotta aiemmin. 

Ruplan kurssikehitys ja öljyn hinta 
 

 

Lähde: Reuters. 

Venäjän budjettiarviossa tuloja tukevat suotuisa ta-
lousennuste ja eräät veronkorotukset. Finanssiminis-
teriö arvioi konsolidoidun budjetin tulojen nousevan lähivuo-
sina hieman inflaatiota nopeammin, vaikka öljy- ja kaasuve-
rotulot vähenevät varovaisen öljynhintaoletuksen (Urals 42–
44 dollaria) vuoksi. Arvio muiden tulojen hyvästä kasvusta 
perustuu yli 2 %:n kasvua ennakoivaan BKT-ennusteeseen ja 
odotuksiin eräiden keskeisten verolajien veroperustan laa-
jentamisesta tuomalla varjotaloutta verotuksen piiriin. 

Talouden kasvuennusteen ja veroperusta-arvioiden poh-
jalta muiden tulojen lisäyksestä merkittävän osan odotetaan 
tulevan ALV-tuloista. Niitä kasvattavat myös tuonnin ennus-
tettu kasvu ja siihen liittyen odotettu ruplan kurssin heiken-
tyminen (noin 8 % dollariin nähden) lähinnä ensi vuonna. 

Valtion johdon lupausten mukaisesti muiden kuin öljy- ja 
kaasusektorin yritysten verotaakkaa ei olla yleisesti lisää-
mässä, mutta eräitä veroja ja maksuja korotetaan. Finanssi-
ministeriö arvioi esitettyjen veronkorotusten tuovan lähivuo-
sina budjettiin lisätuloja, jotka vastaavat yli 2 % kokonaistu-
loista ja vajaata prosenttia BKT:stä. 

Merkittävimmät lisätulot on määrä saada korottamalla 
suurten valtionyritysten osinkovaatimus 5o prosenttiin voi-
tosta, mistä hallitus on neuvotellut valtionyritysten kanssa jo 
parin vuoden ajan. Myös valmisteverojen korotukset (esim. 
tupakka, alkoholi ja polttoaineet) kasvattavat budjettituloja 
kohtalaisesti. Lisäksi sairausvakuutusmaksuihin tulee tun-
tuva korotus ensi vuonna. 

Yhdeksi keinoksi tulojen lisäämiseen on nähty myös ve-
roetujen karsiminen. Aiemmin myönnettyjä etuja on kuiten-
kin hyvin vaikea peruuttaa, ja useat niistä ovat jopa pysyviä. 
Finanssiministeriön arvion mukaan erilaisista verohelpotuk-
sista aiheutuvat ns. veromenot vastaavat yli 8 % julkisen ta-
louden tuloista vuosina 2014–20. 

Venäjän julkisen talouden keskeisten tuloerien kehitys (konso-
lidoitu budjetti, 2017–20 finanssiministeriön arvio) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lähde: Finanssiministeriö 

Mobiilipankkipalvelut yleistyvät Venäjällä. Konttoriver-
koston harventuminen, pankkiautomaattien väheneminen ja 
verkkopalveluiden yleistyminen näkyvät kotitalouksien 
pankkipalveluiden käytössä. Venäjän keskuspankin tuoreen 
selvityksen mukaan liki kolmannes aikuisista käyttää inter-
net- tai mobiilipankkia asioinnissaan. Osuus on parin viime 
vuoden aikana kasvanut tuntuvasti. Selvityksessä tarkastel-
tiin myös pankkipalveluiden käyttöä laajemmin. Lähes 
80 %:lla aikuisista on käytössään vähintään yksi pankkitili, ja 
noin 45 % käyttää ainakin yhtä tiliä aktiivisesti. Useilla venä-
läisillä on kuitenkin käytössään lukuisia tilejä. Kaikkiaan yk-
sityishenkilöillä oli vuoden alussa yli 544 milj. pankkitiliä, eli 
noin 4,6 tiliä henkeä kohti. Myös maksu- ja luottokorttien 
käyttö lisääntyy vauhdilla. Noin puolella aikuisista on jokin 
maksukortti, minkä lisäksi liki 30 %:lla venäläisistä on vain 
palkanmaksuun liittyvä pankkikortti.  

Kotitalouksien velkaantumisen kasvusta huolimatta vain 
noin kolmanneksella väestöstä on pankin tai muun rahoitus-
laitoksen myöntämä luotto. Pankkien asiakkaita ovat tyypil-
lisesti keskiluokkaiset kaupunkilaiset, kun taas erityisesti 
mikroluottolaitosten asiakaskunnassa on paljon pienituloi-
sia. Mikroluottojen kasvu selittää osaltaan sitä, että lähes 
puolella kaikkein köyhimmistä aikuisista on luottoja. 
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Kiina 
Kiinan kommunistisen puolueen henkilövalinnat 
selvisivät. Kiinan kommunistisen puolueen 19. puolue-
kongressi on saatu päätökseen ja puoluehierarkian tärkeim-
mät henkilövalinnat tehtyä. Puolueen korkeimmassa päättä-
vässä elimessä politbyroon pysyväiskomiteassa jatkavat puo-
lueen pääsihteeri Xi Jinping (presidentti) ja Li Keqiang (pää-
ministeri). Heidän lisäkseen valittiin viisi uutta jäsentä: Li 
Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ja Han Zheng.  

Huomiota herättävää on, että uudet jäsenet ovat liian van-
hoja seuraamaan nykyistä kaksikkoa Kiinan johdossa, jos 
ikäsäännöistä pidetään kiinni. Näin henkilövalinnoissa poi-
kettiin käytännöstä, jossa politbyroon pysyväiskomiteaan nos-
tetaan tässä vaiheessa seuraavan sukupolven johtajat. Tule-
viksi manttelinperijöiksi monien arvailemat Chen Miner ja Hu 
Chunhua joutuivat tyytymään paikkaan politbyroossa, eli 
toiseksi korkeimmalla tasolla. Vielä ei kuitenkaan ole varmaa, 
aikooko presidentti Xi jatkaa poikkeuksellisesti kolmannelle 
kaudelle, vai nostetaanko manttelinperijöitä lähivuosina pysy-
väiskomiteaan. Nyt epävirallisesta eläkeikäkäytännöstä pidet-
tiin kiinni. Ennen kokousta arveltiin, että vaikutusvaltainen 
korruption vastaisesta ohjelmasta pitkälti vastannut Wang 
Qishan saisi 69-vuoden iästään huolimatta jatkaa, mutta 
häntä ei valittu 205-jäseniseen keskuskomiteaan. 

Kokonaisuudessaan puoluekongressi sujui suhteellisen 
odotetusti. Xi Jinpingin asema vahvistui entisestään ja hänen 
nimensä lisättiin puolueen peruskirjaan. Näin Xin viestitään 
nousseen Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin rinnalle maan 
tärkeimpänä johtajana. Talouspolitiikan odotetaan jatkuvan 
entisen kaltaisena. Vapautta ja avoimuutta korostetaan, 
mutta samalla puolueen ja valtion roolia taloudessa kasvate-
taan entisestään. 
 
Kiinan keskuspankin pääjohtaja Zhou nosti esiin ta-
louden riskejä. Puoluekongressin aikana järjestetyssä leh-
distötilaisuudessa keskuspankin pääjohtaja Zhou Xiaochuan 
vastaili lehdistön kysymyksiin Kiinan rahoitussektorin ti-
lasta. Yleisellä tasolla hän muistutti, että kuplia voi syntyä va-
rallisuushintoihin (kuten asunnot, varjopankkisektorin tuot-
teet ja johdannaismarkkinat). Lisäksi siirtymätalouksissa eri-
tyisongelmina ovat pankkisektorin heikko kunto suurten hoi-
tamattomien saamisten vuoksi sekä sääntelyn ja valvonnan 
laahaaminen nopeasti kehittyvän talouden perässä. Varalli-
suushintojen kuplat kasvavat, kun nousukaudella harjoite-
taan liian elvyttävää talouspolitiikkaa ja talouden toimijoilla 
on ylioptimistiset odotukset. Jos kuplat pääsevät liian suu-
riksi, ne voivat puhjeta hallitsemattomasti. Tämä on pääjoh-
tajan mukaan suurin riski ja sen ehkäiseminen on tärkeintä. 
Vaikka kuvaus oli esitetty yleisellä tasolla, yhtymäkohdat Kii-
nan tilanteeseen ovat ilmeiset. 

 Kiinan pyrkimyksistä vähentää velkaantumista pääjoh-
taja huomautti, että huomiota pitäisi kiinnittää aiempaa 
enemmän kiinalaisten kotitalouksien nopeaan velkaantumi-
seen ja paikallishallintojen todellisiin velkavastuisiin. Monet 

kansainväliset toimijat ovat olleet jo pitkään huolissaan Kii-
nan velan nopeasta kasvusta ja rahoitussektorin tilasta.  Lo-
kakuussa julkaistu tuore IMF:n ”vakausraportti” (Global fi-
nancial stability report) toistaa tämän huolen. 

Viime aikoina keskuspankin pääjohtaja on ollut aktiivinen 
ilmaisemaan julkisesti mielipiteitään. Lokakuussa julkaistiin 
haastattelu, jossa hän otti kantaa avoimuuden, valuuttakurs-
sin jouston ja pääomarajoitteiden purkamisen puolesta. Pää-
johtaja Zhoun odotetaan jäävän eläkkeelle lähikuukausina. 
 
Kiinan bruttokansantuotteen kasvu jatkui tasaisena. 
Tilastovirasto raportoi BKT:n reaalisen vuosikasvun olleen 
heinä-syyskuussa 6,8 %, eli käytännössä muuttumaton alku-
vuoden 6,9 prosentista. Hinnat ovat nousseet tänä vuonna 
aiempia vuosia nopeammin ja nimellisesti BKT kasvoi 
tammi-syyskuussa yli 11 %. Hyvin tasaisista BKT:n kasvulu-
vuista ei pystytä nykyisellään havainnoimaan Kiinan suhdan-
nevaihteluita ja niiden arviointiin joudutaan käyttämään 
vaihtoehtoisia indikaattoreita. 

Kuukausittain ilmoitettavien kaupunkialueiden kiintei-
den investointien (FAI) reaalikasvu painui negatiiviseksi elo-
syyskuussa, ja koko kuluvana vuonna vuosikasvu on ollut 
vain parin prosentin luokkaa. Yksityiset investoinnit eivät 
tammi-syyskuussa ole reaalisesti juurikaan kasvaneet viime 
vuoden vastaavasta ajasta. Julkisten investointien kasvu-
vauhti on hidastunut ja on kuluvana vuonna ollut noin 5 %. 
Tästä huolimatta BKT-tilinpidossa investointien kasvu pysyt-
teli yhä suhteellisen nopeana, ja investoinnit tuottivat kol-
manneksen tammi-syyskuun talouskasvusta.  

Vähittäiskaupan reaalikasvu pysytteli syyskuussa 9 pro-
sentissa, mitä tukee hyvä tulokehitys. Tilastoviraston mu-
kaan käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat tammi-syys-
kuussa lähes 8 % vuodentakaisesta. BKT-tilinpidossa yksityi-
sen ja julkisen kulutuksen kontribuutio talouskasvuun oli 
tammi-syyskuussa 4,5 prosenttiyksikköä. Tilastoviraston 
mukaan henkeä kohden lasketut kulutusmenot kasvoivat re-
aalisesti 6 % vuodentakaisesta. Tavaroiden nettikauppa on 
kasvanut kuluvana vuonna lähes 30 % vuosivauhtia, ja 16 % 
tilastoviraston tilastoimasta tavarakaupasta käytiin tammi-
syyskuussa internetin välityksellä. Palveluiden nettikauppa 
on kasvanut tavarakauppaa vielä huomattavasti nopeammin. 

 
Kiinan reaalitalouden kuvaajia 

Lähde: CEIC, Macrobond, BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki jatkoi rahapolitiikan keven-
tämistä. Avainkorkoa laskettiin viime viikon kokouksessa 
0,25 prosenttiyksikköä, joten 30.10. alkaen se on 8,25 %. Kes-
kuspankki arvioi inflaation hidastuneen lokakuussa edelleen 
alle 3 prosenttiin, mutta hidastumisen johtuvan pääosin väli-
aikaisista tekijöistä. Myöskään inflaatio-odotusten laskua 
keskuspankki ei pidä toistaiseksi riittävänä, kestävänä ja 
laaja-alaisena ja siksi korkoa laskettiin maltillisesti.   

Markkinoilla korkopäätöstä pidettiin odotusten mukai-
sena. Päätöksen yhteydessä julkaistu ennakoiva viestintä kui-
tenkin muuttui hieman. Aiemmin keskuspankki on viestinyt 
jatkavansa maltillisen kireää rahapolitiikkaa, mutta nyt se il-
moitti siirtyvänsä asteittain maltillisen kireästä neutraaliin 
rahapolitiikkaan. Lisäksi keskuspankki pitää nyt mahdolli-
sena koronlaskua seuraavissa kokouksissa aiemman puolen 
vuoden horisontin sijasta. Monet markkina-analyytikot ovat 
arvioineet muutosten viittaavan aiempaa keveämpään raha-
politiikan viritykseen, joskin yksityiskohtien tulkinnat ovat 
hieman vaihdelleet.  

Edellisen rahapolitiikkakokouksen yhteydessä pääjohtaja 
Nabiullina korosti, että 4 prosentin inflaatiotavoitteen saa-
vuttaminen kestävästi vaatii inflaatio-odotusten laskemista 
ja ankkuroitumista matalammalle tasolle. Inflaatiotavoitteen 
kanssa sopusoinnussa olevan, 6,5–7 prosentin avainkoron 
toteutuminen voi Nabiullinan mukaan mennä vuoteen 2019.  

Venäjän inflaation hiivuttua viime kuukausina ennätyshi-
taaksi on Venäjän hallituksen piirissä ajoittain perätty raha-
politiikan vauhdikkaampaakin kevennystä. Presidentti Putin 
kuitenkin antoi hiljattain täyden tukensa keskuspankin varo-
vaiselle linjalle.      
 
Venäjän keskuspankin avainkorko ja vuosi-inflaatio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Macrobond.   
 
Yhdysvallat laajensi Venäjään kohdistuvia talouspa-
kotteitaan. Päivitetty ja 31.10. julkaistu asetus laajentaa 
kieltoa, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja teknologian toi-

mittamista tiettyjen venäläisyritysten (mm. Rosneft ja Gazp-
rom) syvänmeren, Arktisen alueen mannerjalustan sekä lius-
keöljyn etsintä- ja tuotantoprojekteihin. Ennen kielto koski 
vain Venäjän alueella toteutettuja projekteja, mutta nyt se 
kattaa kaikki 28.1.2018 jälkeen aloitetut projektit, joissa ko. 
venäläisyrityksillä on vähintään kolmanneksen omistusosuus 
tai enemmistö äänivallasta.    

Yhdysvallat tiukensi jo syyskuussa venäläisyrityksiin koh-
distuvia rahoituspakotteitaan siten, että ne sallivat vain en-
tistä lyhytaikaisemman rahoituksen.   

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi hiljattain 
myös elokuun lakipaketissa vaaditun luettelon organisaa-
tioista, joiden katsotaan liittyvän kiinteästi Venäjän valtion 
puolustusteollisuuteen ja tiedusteluun. Luetteloituihin orga-
nisaatioihin ei ainakaan toistaiseksi kohdisteta uusia pakot-
teita, vaan mahdollisista lisätoimista ilmoitetaan erikseen. 
Osa listatuista organisaatiosta on tosin jo entuudestaan pa-
kotteiden alaisia. Luettelossa on yhteensä 39 organisaatiota, 
mm. lentokone- ja telakkateollisuuden yrityksiä sekä federaa-
tion turvallisuuspalvelu FSB.                    

Mediatietojen mukaan Rosneft päätti hiljattain lykätä 
erään Mustallamerellä sijaitsevan sille lisensioidun öljyesiin-
tymän tutkimista mm. länsimaiden asettamien pakotteiden 
vaikutuksesta.  

 
Venäjällä lähes viidennes työssäkäyvistä on erittäin 
pienituloisia. Hallituksen analyysikeskuksen tuoreen tut-
kimuksen mukaan noin 17 % työssäkäyvistä eli 12,1 miljoonaa 
venäläistä on erittäin pienituloisia. Tällä tarkoitetaan työssä-
käyviä, joiden tulot eivät riitä kattamaan perheen minimitoi-
meentuloa. Monet erittäin pienituloiset kotitaloudet joutuvat 
turvatumaan esimerkiksi mikroluottolaitosten palkkapäivä-
lainoihin tai pankkien kulutusluottoihin, mikä näkyy köy-
himpien kotitalouksien velkaantumisen kasvuna. 

Pienipalkkaisuus on erityisesti julkisen sektorin naisval-
taisten alojen ongelma. Rosstatin tilastojen mukaan keski-
määrin 7 % palkansaajista saa palkkaa, joka on alle toimeen-
tulominimin. Koulutussektorilla ja kunnallisissa palveluissa 
osuus on yli 17 %. Elinkeinorakenne ja julkisen sektorin rooli 
heijastuvat pienipalkkaisuuden alueellisessa vaihtelussa. Esi-
merkiksi monilla Pohjois-Kaukasian alueilla yli viidennes 
kaikista työntekijöistä saa palkkaa, joka on alle toimeentulo-
minimin.  

Minimipalkan nostamisesta lainsäädännön vaatimalle ta-
solle eli toimeentulominimiä vastaavaksi on keskusteltu vuo-
sia. Minimipalkkaa nostettiin vuonna 2016 kahdesti, ja hei-
näkuun 2017 alusta minimipalkka nostettiin 7 800 ruplaan 
(115 euroon).  Virallinen minimipalkka on nyt noin 60 % kes-
kimääräisestä toimeentulominimistä ja alle 20 % keskimää-
räisestä kuukausipalkasta, mikä on kansainvälisesti vertail-
len hyvin alhainen taso. Useimmissa OECD-maissa minimi-
palkka on noin 40 % keskipalkasta. 
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Kiina 

Kiinan valtio laski liikkeelle pienen erän dollarimää-
räistä velkaa. Finanssiministeriö laski viime viikolla Hong-
kongissa liikkeeseen yhteensä 2 mrd. dollarin arvosta dolla-
rimääräisiä 5 ja 10 vuoden obligaatioita. Velkakirjojen ky-
syntä ylitti kymmenkertaisesti tarjonnan. Viiden vuoden lai-
nan kuponkikoroko oli 2,125 % ja 10 vuoden lainan korko 
2,625 % eli vain 0,15 ja 0,25 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
Yhdysvaltain valtiolainan vastaavan maturiteetin korot.  

Pienen erän liikkeellelaskun tarkoituksena on lähinnä 
hinnoitella referenssikorko yritysten dollarivelalle, joka on 
kasvattanut suosiotaan. Bloombergin mukaan kiinalaisyri-
tykset ovat kuluvana vuonna laskeneet liikkeeseen dollari-
määräisiä velkakirjoja yhteensä noin 150 mrd. dollarin ar-
vosta, 78 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. 

Viime vuoden lopussa Kiinan valtion velasta ainoastaan 
1 % (noin 18 mrd. USD) oli ulkomaista velkaa. Tästä 85 % on 
vielä juanmääräistä. Edellisen kerran Kiinan valtio laski liik-
keelle dollarimääräistä velkaa vuonna 2004.  

Manner-Kiinassa valtion sekä 5 että 10 vuoden obligaati-
oiden korko oli marraskuun alussa 3,9 %, mikä on 0,3 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin kuukautta aiemmin ja yli pro-
senttiyksikön enemmän kuin vuosi sitten. 
 
Kiinassa tulojen nousu on hieman kiihtynyt kulu-
vana vuonna. Tilastoviraston mukaan kotitalouksien keski-
määräiset henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
ovat nousseet kuluvana vuonna reaalisesti kaupunkialueilla 
6,6 % ja maaseudulla 7,5 % eli suurin piirtein samaa vauhtia 
BKT:n kanssa. Tulojen kasvu on piristynyt viime vuodesta, 
jolloin ne kasvoivat noin prosenttiyksikön hitaammin. Vaikka 
maaseudulla tulojen kasvu on pitkään ollut kaupunkeja no-
peampaa, tuloerot kaupungin ja maaseudun välillä ovat edel-
leen suuret. Tammi-syyskuussa käytettävissä olevat tulot oli-
vat kaupunkialueilla keskimäärin 3 050 juania (400 euroa) ja 
maaseudulla 1 090 juania (140 euroa) kuukaudessa. 

Liikejohdon konsulttipalveluita tarjoavan kansainvälisen 
KornFerry Hay Groupin tilastoissa ei kuitenkaan näy palkko-
jen nousun kiihtyminen. Toukokuussa päivitettyjen tilastojen 
mukaan sen Kiinassa toimivat asiakasyritykset ovat nosta-
neet palkkoja 6 prosentilla viimeisen 12 kuukauden aikana ja 
tulevat palkankorotukset arvioidaan yhtä suuriksi. 

Keskimääräisten tulojen nousun kiihtymistä voi selittää 
parantunut työllisyystilanne, vaikkakin Kiinan työmarkki-
noiden tilanteen arviointi on vaikeaa puutteellisten tilastojen 
vuoksi. Virallisia tilastoja rekisteröidystä työttömyydestä ei 
pidetä luotettavina, sillä työttömillä on esimerkiksi hyvin vä-
hän tai ei lainkaan kannustimia ilmoittautua työttömäksi. 
Tästä huolimatta rekisteröidyn työttömyyden hienoinen vä-
heneminen kuluvana vuonna saattaa viitata työllisyystilan-
teen kohenemiseen. Myös kotitalouksien luottamuskyselyt 
viittaavat hyvään ja kestävään työllisyystilanteeseen.  

Kiinan ilmansaasteiden vastainen taistelu kiristyy ja 
tuottaa ongelmia teollisuudelle sekä kasvutavoit-
teille. Keskushallinto on ottamassa tulevaksi talvikaudeksi 
käyttöön järeät toimet ilmansaasteiden piinaamilla alueilla 
ennen kaikkea Kiinan pohjoisosissa. Viranomaiset tavoittele-
vat erityisesti kivihiilen käytön vähentämistä ja saastuttavan 
teollisuuden tuotantoleikkauksia. Vuonna 2013 asetettu il-
manlaatutavoite umpeutuu tänä vuonna ja sen mukaan ilman 
pienhiukkaspitoisuuksien tulisi tärkeimmillä kaupunkialu-
eilla olla 15–25 % matalammat kuin vuonna 2012. Lisäksi 
keskushallinto asetti hiljattain kaupunkitason tavoitteita 
täksi talveksi Pekingille ja muille pohjoisen kaupungeille, joi-
den pitää vähentää ilman pienhiukkasten määrää 25 %. Ym-
päristöministeriön mukaan kaupunkien johtohenkilöitä tul-
laan pitämään henkilökohtaisesti vastuussa, mikäli tavoit-
teita ei saavuteta. Etenkin vuoden 2013 tavoitteiden saavut-
taminen näyttää epätodennäköiseltä, sillä ympäristöministe-
riön mukaan kuluvan vuoden tammi-elokuussa Kiinan 338 
suurimman kaupungin ilmanlaatu oli huonontunut suh-
teessa vuodentakaiseen. Myös Greenpeacen mukaan ilman-
laatu on huonontunut noin joka kolmannessa kiinalaiskau-
pungissa. Ilmansaasteiden on arvioitu johtavan 1,8 miljoo-
nan kiinalaisen ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain. 

Viranomaiset pyrkivät korvaamaan kivihiiltä lämmön- ja 
energiantuotannossa maakaasulla. Reutersin mukaan puoli-
vuotisen kampanjan aikana yli miljoonan kotitalouden läm-
mitysjärjestelmät on vaihdettu. Kampanjan vaikutukset al-
koivat näkyä kesä-elokuussa, jolloin maakaasun kulutus kas-
voi kuukausittain lähes 30 % aiempien kesien 5–10 % sijaan. 
Maakaasun kysynnän merkittävä kasvu tulee analyytikoiden 
mukaan aiheuttamaan toimituskatkoja teollisuudelle tule-
vana talvena, sillä tarjonta ei riitä tyydyttämään kasvanutta 
kysyntää ja kotitalouksia priorisoidaan kaasutoimituksissa 
suhteessa teollisuuteen. 

Ilmansaasteiden vähentämistä on vaikea toteuttaa yh-
dessä kunnianhimoisten BKT:n kasvutavoitteiden kanssa. 
Viimeisen reilun vuoden aikana BKT:n kasvutavoitteita on 
pidetty hengissä mm. rakennusteollisuuteen kohdistuneilla 
elvytystoimilla. Rakennusteollisuus puolestaan tarvitsee mo-
nia raskaan teollisuuden tuotteita kuten terästä, joiden tuot-
taminen on poikkeuksellisen saastuttavaa. Osittain elvytys-
toimista johtuen esimerkiksi Pekingin ja sitä ympäröivän alu-
een ilmanlaatu on huonontunut vuonna 2017, vaikka se tätä 
ennen oli ehkä jo hieman parantunut. Nyt viranomaiset ovat 
koventaneet toimiaan saasteita vastaan, sillä viimeisten kuu-
kausien aikana on tilapäisesti suljettu kymmeniä tuhansia 
ympäristömääräyksiä rikkoneita tehtaita. Lisäksi monissa 
raskaaseen teollisuuteen nojaavissa kaupungeissa tehtaille 
asetetaan tuotantorajoituksia marras-maaliskuulle. Kiinan 
merkittävin teräskaupunki Tangshan, joka tuottaa enemmän 
terästä kuin Yhdysvallat, aikoo Reutersin mukaan puolittaa 
terästuotantonsa talven ajaksi. 

Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi kään-
tyi laskuun lokakuussa, mikä voi osin heijastella tiukentu-
nutta ympäristöpolitiikkaa.  
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Venäjä 

Venäjällä teollisuuden tuottajahinnat nousseet var-
sin nopeasti. Kotimaahan toimitettujen teollisuustuottei-
den hinnat ovat tänä vuonna olleet vajaat 8 % vuodentakaista 
korkeammalla. Nousutahti on sama kuin viime vuonna, 
vaikka nousu on tasaantunut vuoden alun jälkeen. Syynä hin-
tojen kohoamiseen on pitkälti kaivannaisteollisuuden tuotta-
jahintojen nousun merkittävä nopeutuminen 15 prosenttiin. 
Jalostusteollisuuden tuottajahintojen nousu on hieman hi-
dastunut viime vuoden tahdista ja on viime kuukausina ollut 
noin 6 % vuodentakaisesta. 

Sekä kaivannais- että jalostusteollisuuden tuottajahinto-
jen nousun ytimessä ovat suurilla painoarvoilla öljy, öljytuot-
teet ja metalliteollisuus, joiden kotimaiset tuottajahinnat 
ovat aiempien vuosien tapaan seurailleet näiden alojen vien-
tihintojen nousua. Useiden pidemmälle jalostavien teollisuu-
denhaarojen tuottajahinnat ovat nousseet tänä vuonna huo-
mattavasti maltillisemmin. 

Öljyn, öljytuotteiden ja metallien maailmanmarkkinahin-
tojen muutokset vaikuttavat muutoksia seurailevien koti-
maisten tuottajahintojen kautta myös laajemmin inflaatioon 
Venäjällä. Näiden kolmen perushyödykkeen tuottajahintojen 
nousu lisää pidemmälle jalostavien teollisuudenalojen kus-
tannuksia ja hintapaineita, jotka purkautuvat edelleen kulut-
tajahintoihin. Tämä vaikutuskanava on tuntuva, sillä näiden 
kolmen alan osuus koko talouden kotimaisesta tavaroiden ja 
palvelujen toimitusvolyymista on lähemmäs 15 prosentin 
luokkaa. Kuluttajahintoihin toki vaikuttaa myös mm. tuonti 
etenkin ruplan kurssin suurten muutosten yhteydessä. Rup-
lan kurssin vakaampina aikoina tuonnin rooli on vain vähän 
muuttuvien tuontihintojen johdosta rajallisempi, vaikka ta-
varoiden ja palvelujen tuonnin osuus Venäjän kotimaisesta 
kysynnästä onkin yli viidesosa. 
 
Teollisuuden tuottaja- ja kuluttajahinnat Venäjällä 2012–17 

Lähde: Rosstat. 
 
Kiinalaisyhtiö CEFC menossa vauhdilla Venäjälle, 
muutoin maiden taloussuhteiden painopiste yhä 
kaupassa. Melko tuntematon CEFC ei ole aiemmin inves-

toinut Venäjälle, mutta viime kuukausina se on viritellyt use-
ampia yritysostoja yhteistyössä muutamien venäläisten ja ul-
komaisten tahojen kanssa. Elokuussa CEFC ilmoitti osta-
vansa 14 % Rosneftista Glencoren ja Qatarin sijoitusrahaston 
(QIA) yhteisyritykseltä. Viime viikolla CEFC osallistui suuren 
venäläisen sähkö- ja alumiiniyhtiö En+:n listautumisantiin, 
kuten myös QIA. Venäläinen VTB-pankki on luvannut 
CEFC:lle tuntuvan luoton näiden yrityskauppojen rahoitta-
miseen. VTB rahoitti aiemmin myös Glencoren ja QIA:n Ros-
neft-kauppaa. Lisäksi VTB on En+:n vähemmistöomistaja 
sekä keskeinen luotottaja. Glencore taas on saamassa osuu-
den En+:sta osakevaihdossa. Lehtitietojen mukaan sekä 
CEFC että QIA ovat neuvotelleet yrityskaupoista tai yhteisyri-
tyksestä myös Rosneftin entisen toimitusjohtajan omistaman 
öljy-yhtiö NNK:n kanssa. Sekä Rosneft että NNK ovat eräiden 
Yhdysvaltain talouspakotteiden alaisia. CEFCin suunnittele-
mien ostosten yhteisarvoksi on arvioitu yli 12 mrd. dollaria.    

Muutoin Venäjän ja Kiinan taloussuhteet painottuvat yhä 
pääosin tavarakauppaan. Viime vuonna Venäjän Kiinan-
viennin arvo oli noin 30 mrd. dollaria ja Kiinan-tuonnin arvo 
40 mrd. dollaria. Tavaratuonnissa Kiina on jo useita vuosia 
ollut Venäjän suurin tuontimaa yli 20 prosentin osuudellaan. 
Tänä vuonna se on noussut myös tavaraviennissä Venäjän 
suurimmaksi vientimaaksi 11 prosentin osuudellaan. Pääosa 
viennistä on öljyä. Maakaasun viennin odotetaan pääsevän 
alkuun tämän vuoden lopulla, kun osin kiinalaisomistuksessa 
oleva Jamalin niemimaan LNG-projekti saadaan käyntiin. 
Maakaasun putkikuljetusten on määrä käynnistyä vuoden 
2019 lopussa. Maiden välinen palvelukauppa on huomatta-
vasti tavarakauppaa pienempää, mutta siinä näkyy mm. kii-
nalaisten viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt matkailu. 
Viime vuonna Venäjällä vieraili lähes 1,3 milj. kiinalaisturis-
tia, ja he olivat maan 4. suurin turistiryhmä.  

 
Venäjä sijoittuu Doing Business -luokituksessa 
muita vertailuja korkeammalle. Tuoreimmassa Maail-
manpankin liiketoimintaympäristöä kuvaavavassa Doing Bu-
siness -vertailussa Venäjän sijoitus oli 35. yhteensä 190 maan 
joukossa. Venäjä oli aivan Japanin perässä ja muutaman si-
jan Ruandan yläpuolella, kun taas Kiinan sijoitus oli 78. Koko 
sijoitustaan paremmin Venäjä sijoittui mm. omaisuuden re-
kisteröintiä (12.) ja luottojen saatavuutta (29.) kuvaavissa 
alaindikaattoreissa. Omaisuuden rekisteröinti arvioitiin ver-
tailussa kuitenkin huomattavasti Venäjää helpommaksi mm. 
Ruandassa ja Kirgisiassa ja luottojen saatavuus selvästi Ve-
näjää paremmaksi esim. Sambiassa ja Nigeriassa.     

Kansainvälisen vertailukelpoisuuden maksimoimiseksi 
Doing Business -vertailussa keskitytään hyvin tarkasti rajat-
tuihin esimerkkitapauksiin, joita ei aina voi yleistää koko lii-
ketoimintaympäristöön. Vertailussa ei myöskään huomioida 
esim. korruptiota lainkaan. Monissa muissa vertailuissa Ve-
näjä sijoittuu heikommin, esim. Transparency Internationa-
lin uusimmassa korruptiovertailussa Venäjän sijoitus oli 
131/176 ja World Economic Forumin instituutioita kuvaavan 
indikaattorin pohjalta Venäjän sijoitus oli 83/137.  
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Kiina 

Kiinan ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaaminen 
odotetun yllätyksetön. Yhdysvaltojen presidentin Donald 
Trumpin ensimmäinen virallinen vierailu Kiinaan 8.–9.11. on 
osa hänen toista viikkoa kestävää Aasian-vierailua. Etukä-
teen asetelma Kiinan-vierailulle oli vaikea, sillä Pohjois-Ko-
rean tilanteeseen ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan 
epätasapainoon ei ole helppoa ratkaisua.  

Vierailun tulokset ovat julkisuuteen torstaina tulleiden 
tietojen perusteella odotetun vaatimattomat. Vaikka yhdys-
valtalaisten yritysten ilmoitettiin solmineen 250 mrd. dolla-
rin arvoiset sopimukset Kiinaan, tosiasiassa suuri osa niistä 
on vain aiesopimuksia ja osa on tehty jo aiemmin. Kaupan 
alijäämää koskevan ongelman Trump vieritti Yhdysvaltojen 
edellisten hallintojen syyksi. Amerikkalaisyritykset jäävät 
edelleen kaipaamaan konkreettisia toimia Kiinan markkinoi-
den avaamiseksi ja tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. Poh-
jois-Korea oli puheissa näkyvästi esillä, mutta tältäkään osin 
ei ainakaan julkisuuteen ole kerrottu uusista avauksista.  

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppa on viimeisen vuo-
den ajan ollut kasvussa. Kiinalaistilastojen mukaan Kiinan 
tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi dollareissa tammi-loka-
kuussa 11 % ja tuonti 17 % edellisvuoden vastaavasta ajan-
kohdasta. Vaikka tuonnin kasvu on ollut vientiä nopeampaa, 
kauppataseen ylijäämä Kiinalle on tammi-lokakuussa kasva-
nut 225 mrd. dollariin viime vuoden 209 mrd. dollarista. 
Trumpin puheissa kaupan epätasapaino on ollut korostetusti 
esillä, vaikka kahdenkeskisiin alijäämiin keskittyminen on 
nykymaailmassa ongelmallista. Yhdysvaltojen omien tilasto-
jen mukaan sen Kiinan-kaupan alijäämä oli tammi-syys-
kuussa yli 274 mrd. dollaria, mikä vastaa lähes puolta maan 
koko kauppataseen alijäämästä. 

Kiina ja Yhdysvallat ovat toisilleen tärkeitä kauppakump-
paneita. Yhdysvaltojen osuus Kiinan viennistä on noin 20 % 
ja se onkin suurin yksittäinen vientimarkkina. Tuonnissakin 
Yhdysvallat on 7 prosentin osuudellaan EU:n jälkeen lähes 
yhtä suuri kauppakumppani Kiinalle kuin Japani, Etelä-Ko-
rea tai Taiwan.  Kiinan osuus Yhdysvaltojen viennistä on puo-
lestaan 8 % ja tuonnista peräti 21 %. Tuonnissa Kiina onkin 
ylivoimaisesti suurin Yhdysvaltojen kauppakumppani ja 
viennissäkin sen edelle menevät vain Kanada ja Meksiko.  

Suuret taloudet ovat toisilleen myös tärkeitä investointi-
kohteita. Rhodium Groupin keräämien suoria sijoituksia kos-
kevien tietojen mukaan yhdysvaltalaisten yritysten kumula-
tiiviset suorat sijoitukset Kiinan olivat vuoden 2016 lopussa 
yli 240 mrd. dollaria, kun kiinalaisyritysten sijoitukset Yh-
dysvaltoihin olivat noin 110 mrd. dollaria. Viime vuosina kii-
nalaisten sijoitukset ovat kuitenkin kasvaneet erittäin nope-
asti, joskin tänä vuonna sijoitukset ovat Kiinan kiristyneiden 
pääomaviennin rajoitusten takia vähentyneet. Joka tapauk-
sessa Yhdysvaltojen osuus Kiinan ulkomaille tekemistä suo-
rista sijoituksista on huomattava, mikä on Yhdysvalloissakin 
aiheuttanut keskustelua kiinalaissijoitusten rajoittamisesta.  

 
Kiinan Yhdysvaltojen-kauppa 

Lähde: Macrobond 
 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä supistuu, mutta va-
luuttavaranto on kasvussa. Maksutasetilastojen mukaan 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä oli tammi-syyskuussa 106 mrd. 
dollaria. Tavarakaupan ylijäämä laski 335 mrd. dollariin ja 
palvelukaupan alijäämä kasvoi 203 mrd. dollariin, josta mat-
kailun alijäämä oli 172 mrd. dollaria. Vaihtotaseen ylijäämä 
on vuositasolla painunut 1,0 prosenttiin BKT:stä.  

Maksutaseessa Kiinan suorien sijoitusten virta ulkomaille 
oli tammi-syyskuussa 65 mrd. dollaria ja Kiinaan virtasi ul-
komaisia suoria sijoituksia 86 mrd. dollarin arvosta. Suorien 
sijoitusten nettovirta kääntyi siis positiiviseksi oltuaan viime 
vuonna 47 mrd. dollaria alijäämäinen. Myös rahoitustaseen 
muissa erissä pääoman ulosvirtaus on tammi-kesäkuussa hi-
dastunut merkittävästi viime vuodesta ja arvioiden mukaan 
tämä kehitys on jatkunut kolmannella neljänneksellä. Heinä-
syyskuun viralliset tiedot julkaistaan myöhemmin. 

Valuuttavarannon arvo oli lokakuun lopussa 3 109 mrd. 
dollaria. Kuluvana vuonna valuuttavarannon arvo on kasva-
nut 99 mrd. dollaria, kun vuosina 2015–2016 sen arvo supis-
tui 833 mrd. dollaria. Muut erät mukaan lukien Kiinan koko 
varannon arvo oli lokakuun lopussa 3 204 mrd. dollaria.  

 
Kiinan vaihtotase-erien kehitys suhteessa BKT:hen, % 

Lähde: Macrobond 
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Venäjä 

Venäjän BKT:n kasvu hidastui. Rosstatin alustavan ar-
vion mukaan Venäjän BKT kasvoi heinä-syyskuussa 1,8 % 
vuotta aiemmasta, kun toisella neljänneksellä talous kasvoi 
2,5 %. Kasvua näyttää hidastaneen vienti- ja investointiky-
synnän maltillistuminen, mikä on tuotantopuolella näkynyt 
mm. öljyn tuotannon kasvun hiipumisena. Kyselytutkimus-
ten ja ennakoivien indikaattoreiden valossa kasvu ei näyttäisi 
kiihtyvän loppuvuonna.  

Tammi-syyskuussa BKT kasvoi 1,6 % vuotta aiemmasta. 
Kehitys on pitkälti linjassa BOFITin Venäjä-ennusteen 
kanssa, jossa BKT:n odotetaan kasvavan 1,5 % tänä vuonna.  
 
Venäjän BKT 

Lähde: Rosstat 
  
Venäjän ulkomaankaupan kasvu hidastui. Sekä tava-
raviennin että -tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi kuiten-
kin heinä-syyskuussa yhä noin viidenneksellä vuotta aiem-
masta. Viennin arvoa tuki korkeampi öljyn hinta, mutta mo-
nia keskeisiä tavaroita vietiin vähemmän kuin vuotta aiem-
min. Raakaöljyn ja öljytuotteiden vientimäärä oli vain hitu-
sen vuotta aiempaa pienempi, mutta mm. metallien ja lan-
noitteiden vientimäärät supistuivat selvemmin. Tavaratuon-
tia hillitsi heinä-syyskuussa lähinnä investointitavaroiden 
kuten koneiden ja laitteiden sekä metallien tuonnin kasvun 
hidastuminen. Tuonti kasvoi silti yhä kaksinumeroisin luke-
min kaikissa keskeisimmissä tavararyhmissä.   

Tammi-syyskuussa Venäjän tavaraviennin arvo oli 
250 mrd. dollaria. Viennin arvo kasvoi 26 % vuotta aiem-
masta, kuten myös Urals-öljyn keskihinta. Öljyn hinnannou-
sun myötä öljyn ja maakaasun osuus tavaraviennistä on tänä 
vuonna kivunnut jälleen yli 60 prosenttiin. Samalla konei-
den, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus on supistunut alle 
7 prosenttiin. Viennistä 46 % meni EU-maihin, 21 % Aasian 
maihin ja 9 % Euraasian talousliiton maihin. Kiina on viime 
kuukausina noussut Venäjän tärkeimmäksi yksittäiseksi 
vientimarkkinaksi ohittaen täpärästi Hollannin.    

Tavaratuonnin arvo oli tammi-syyskuussa noin 170 mrd. 
dollaria eli 25 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan ai-
kaan ruplan reaalinen kauppapainotettu kurssi vahvistui 
21 % vuotta aiemmasta. Koneiden, laitteiden ja kuljetusväli-
neiden osuus tuonnissa oli 48 %, kemiallisten tuotteiden 18 % 
ja elintarvikkeiden 13 %. Tavaratuonnista 38 % tuli EU-
maista, 33 % Aasian maista ja 8 % Euraasian talousliiton 
maista. Selvästi tärkein yksittäinen tuontimaa oli edelleen 
Kiina runsaan 20 prosentin osuudellaan.                     
 
Venäjällä valtionyritysten ja valtion osuus BKT:stä 
ehkä noin 40 %. Kaikkien yritysten ja organisaatioiden tu-
loista (pl. julkisen talouden budjeteista saadut varat) 11–12 % 
on viime vuosina kertynyt Rosstatin mukaan niille yrityksille 
ja -organisaatioille, joissa on vähänkin suoraa valtion tai alu-
eiden omistusta (vähintään noin 30 000 toimijaa). Näiden 
piirissä tulot keskittyvät hyvin voimakkaasti. Venäjän kan-
santalouden ja valtionhallinnon akatemian selvitysten mu-
kaan jo 54 suuren valtionyrityksen osuus on 8 % ja niiden 
sekä 20 epäsuorasti omistetun yrityksen osuus yhteensä 
12 %. Ekspert-lehti päätyy 11 prosentin osuuteen niiden valti-
onyritysten osalta, jotka ovat Ekspertin 400 suurimman yri-
tyksen listalla. Pelkästään kahden isoimman valtionyrityksen 
eli Gazpromin ja Rosneftin yhteenlaskettu osuus tuloista on 
yli 4 %. 

Valtionyritysten tuottamasta BKT:stä ei ole julkaistuja ti-
lastoja. Kansantalouden akatemiassa on laskettu Gazpromin 
ja Rosneftin kirjanpidosta niiden osuudeksi Venäjän BKT:stä 
selvästi yli 10 % viime vuosina. Jos muissakin valtionyrityk-
sissä tulojen ja tuotetun BKT:n suhde on sama kuin Gazpro-
missa ja Rosneftissä, valtionyritysten osuuden BKT:stä arvi-
oidaan olevan noin 25–30 %. Pari muutakin tämän suuruus-
luokan arviota on. Osuus saattaa myös olla jonkin verran pie-
nempi, sillä luodun BKT:n ja tulojen suhdetta heijastava toi-
minnan kannattavuus on öljy- ja kaasusektorilla ollut huo-
mattavasti parempi kuin muilla sektoreilla.  

Julkisen talouden eli valtion, alueiden ja kuntien osuus 
tuotetusta BKT:stä on Rosstatin mukaan ollut viime vuosina 
runsaat 13 %. Valtionyrityksiä koskevien edellä olevien arvi-
oiden kera julkisen sektorin yhteenlaskettu osuus BKT:stä 
olisi siten suunnilleen 40 %. Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki EBRD arvioi aiemmin osuudeksi noin 35 %, 
mutta EBRD lopetti tiedon julkaisemisen vuonna 2010. 

Julkisen talouden ja valtionyritysten osuus BKT:stä on 
Venäjällä joka tapauksessa paljon pienempi kuin parina 
viime vuonna yleisesti esitetty 70 %. Todellisuudessa kysei-
nen 70 % viittaa vain suhdelukuun, jossa julkisen talouden ja 
valtionyritysten bruttotulot tai -menot on suhteutettu 
BKT:hen (joka nimestään huolimatta on nettovirta). 

Valtionyritysten osuus Venäjällä on kuitenkin paljon suu-
rempi kuin esimerkiksi Turkissa ja Brasiliassa. Julkinen 
omistus voi haitata omistettujen yritysten tehokkuutta sekä 
osaltaan rajoittaa kilpailua, joten valtion rooli taloudessa on 
todellisuudessa laajempi kysymys kuin pelkkä BKT-osuus.  
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Kiina 

Kiina avaa rahoitussektoriaan ulkomaisille toimi-
joille. Kiina ilmoitti perjantaina 10.11. poistavansa rahoitus-
sektorilta ulkomaiselle omistukselle asetettuja rajoituksia. 
Kiinalaispankkien osalta luovutaan säännöstä, jonka mukaan 
ulkomainen omistusosuus saa olla korkeintaan 25 % ja yksit-
täisen ulkomaisen sijoittajan korkeintaan 20 %. Lisäksi ulko-
maiset toimijat saavat jatkossa omistaa määräävään 51 pro-
sentin osuuden kiinalaisista rahasto- ja arvopaperiyhtiöistä, 
ja tästäkin rajoituksesta luovutaan kolmen vuoden kuluttua. 
Ennen muutosta ulkomainen omistus sai olla enintään 49 %. 
Henkivakuutusyhtiöissä ulkomaiset yhtiöt saavat mahdolli-
suuden määräävän osuuteen kolmen vuoden kuluessa ja ra-
joituksista luovutaan kokonaan viiden vuoden kuluessa. 

Toimet on otettu vastaan myönteisesti, sillä ne viestivät 
Kiinan jatkavan talouden avaamiseen tähtääviä uudistuksia. 
Juuri rahoitussektorin avaamista aiempaa laajemmin on toi-
vottu jo pitkään, sillä ulkomaisten toimijoiden osuus Kiinan 
rahoitussektorilla on vähäinen. Heti päätöksen jälkeen jotkut 
kansainväliset alan yhtiöt ilmoittivat aikovansa kasvattaa 
omistustaan kiinalaisyhtiöissä. 

Monet tarkkailijat ovat kuitenkin korostaneet, että vaikka 
päätös avaamisesta on tehty, nopeita muutoksia ulkomaisten 
toimijoiden roolissa Kiinan rahoitusmarkkinoilla tuskin on 
odotettavissa. Kilpailu on kovaa, Kiinan kotimaiset toimijat 
ovat vahvoja ja suuret valtionyritykset ovat tiukasti verkottu-
neita toisiinsa. Lisäksi muilla määräyksillä ja vaatimuksilla 
ulkomaisten toimijoiden levittäytymistä voidaan vaikeuttaa. 
Esimerkiksi Kiinaan perustettujen ulkomaisten pankkien toi-
minta on ollut periaatteessa vapaata vuodesta 2006. Niiden 
osuus Kiinan pankkisektorista on kuitenkin nykyään vain 
noin 1 % ja osuus on ollut laskussa viime vuosina. Toinen esi-
merkki on ulkomaisten luottokorttiyhtiöiden toimintamah-
dollisuudet Kiinassa. Vuonna 2014 Kiina ilmoitti sallivansa 
ulkomaisten luottokorttiyhtiöiden perustaa korttiliikenteen 
clearing-yhtiöitä Kiinaan. Keskuspankki julkaisi hakuohjeet 
vasta tänä kesänä. Ainakin kaksi luottokorttiyhtiötä on jättä-
nyt hakemuksen, mutta viranomaisten mukaan hakemukset 
ovat puutteelliset. 
 
Kiinan talouskasvu hidastui odotetusti lokakuussa. 
Kiinan taloudellisesta aktiviteetista kertovat indikaattorit 
osoittavat lähes kautta linjan, että maan kasvuvauhti hidastui 
lokakuussa. Teollisuustuotannon reaalinen vuosikasvu hi-
dastui 6 prosentin pintaan ja vähittäiskaupan kasvu painui 
selvästi alle 9 prosentin. Sähköntuotannon vuosikasvu painui 
alle 3 prosentin edelliskuukausien noin 5 prosentista.  

Kiinnostavaa Kiinan talouskehityksessä on investointien 
(FAI) kasvun jyrkkä hidastuminen. Lokakuussa investointien 
kasvu painui varovaisellakin investointien hinta-arviolla sel-
västi miinukselle. Aikaisempina vuosina FAI-investointien 
muutos on seurannut kansantalouden tilinpidon mukaisten 
kiinteiden investointien muutostrendejä.  

Lokakuussa kuluttajahintainflaatio kiihtyi syyskuun 1,6 
prosentista 1,9 prosenttiin. Tuottajahinnat nousivat syys-
kuun tapaan 6,9 % vuodentakaisesta.  
 
Kiinan investointien (FAI) reaalikasvu 

Lähde: Macrobond, BOFIT  
 
Kiinan tavaratuonnin ripeä kasvu jatkui lokakuussa. 
Lokakuussa tavaratuonnin arvo oli 170 mrd. USD ja tavara-
viennin 198 mrd. USD eli saman verran kuin syyskuussa. Dol-
larimääräinen tuonti kasvoi 17 % ja vienti 7 % vuotta aiem-
masta. Tammi-lokakuussa tuonnin arvo kasvoi 18 % ja vien-
nin arvo 6 %. Kauppataseen ylijäämä supistui 333 mrd. dol-
lariin viime vuoden vastaavaan ajan 465 mrd. dollarista. 

Mm. raaka-aineiden hintakehityksestä johtuen tuontihin-
nat ovat nousseet viime vuodesta ja olivat syyskuussa 9 % 
vuodentakaista korkeammalla. Vientihintainflaatio oli syys-
kuussa 3 %. Määrällisesti tavaratuonti on kasvanut tammi-
syyskuussa noin 11 % ja tavaravienti noin 8 %.  

Kuluvana vuonna raaka-aineiden tuontimäärät ovat koko-
naisuudessaan kasvaneet. Tammi-lokakuussa Kiina toi raa-
kaöljyä ja hiiltä 12 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan 
aikaan. Sellun tuonti kasvoi 13 %. Sitä vastoin kuparin tuonti 
on vähentynyt. Raakaöljyn tuontimäärä on kuitenkin vähen-
tynyt maaliskuun ennätyksestään, jolloin Kiina toi öljyä 39 
milj. tonnia (syys-lokakuussa tuonti oli keskimäärin 34 milj. 
tonnia/kk). Samoin sellun tuonti oli huipussaan maaliskuussa.  

 
Raaka-aineiden tuontimäärän kehitys 

Lähde: Macrobond, BOFIT 
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Venäjä 

Venäjällä tuotannon elpyminen pysähtyi. Lokakuussa 
tuotanto kehittyi heikosti. Työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu 
teollisuustuotanto väheni hiukkasen syyskuusta supistuttu-
aan jo muutamana edellisenä kuukautena. Tuotantoa oli vä-
hemmän kuin keväällä sekä kesällä ja saman verran kuin 
vuotta aiemmin. Kaivannaisteollisuudessa (ml. öljyn ja kaa-
sun tuotanto) tuotannon supistuminen pysähtyi, ja tuotanto 
oli syyskuun tapaan vuodentakaisella tasolla. Raakaöljyä 
tuotettiin syys-lokakuussa vähemmän kuin vuotta aiemmin, 
ja kaasuntuotannossa alkuvuoden kova buumi on laantunut. 
Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuotanto on pysynyt var-
sin ennallaan viime kuukaudet, ja lokakuussa tuotantoa oli 
saman verran kuin vuotta aiemmin. Jalostusteollisuuden lu-
kemaa painoivat etenkin metalliteollisuus ja öljynjalostus. 

Maataloustuotanto painui hyvän elo-syyskuun jälkeen lo-
kakuussa vuodentakaista pienemmäksi. Rakentamisen lievä 
luisu jatkui selvästi vuodentakaista tasoa alemmaksi. Sitä 
vastoin tavarakuljetusten volyymi oli lokakuussa edelleen 
huomattavasti suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Vähittäiskaupan elpyminen jatkui lokakuussa, ja myyn-
nin määrä oli syyskuun tapaan 3 % vuodentakaista suurempi. 
Investointien kasvu, joka oli nopeaa toisella neljänneksellä, 
hiipui kolmannella neljänneksellä pariin prosenttiin. 
 
Vähittäiskauppa ja teollisuustuotanto Venäjällä 2014–17 

Lähde: Rosstat 
 
Venäjällä viljojen satoennätys. Viljan ja viljakasvien sato 
nousi satokauden päättymiseen eli 1.11. mennessä yli 
135 miljoonaan tonniin eli kaikkien aikojen suurimmaksi. 
Sato oli 13 % suurempi kuin viime vuonna ja 45 % suurempi 
kuin edellisen kymmenen vuoden keskimääräinen sato. En-
nätyssato johtui kokonaan satoisuuden voimakkaasta para-
nemisesta verrattuna niin viime vuoteen kuin edellisiin vuo-
siin. Viljeltyä maa-alaa ei ole enää viime vuosina lisätty. 
Muiden keskeisten viljelykasvien eli perunoiden, auringon-
kukan, sokeriruo’on ja vihannesten sadot jäivät viimevuoti-
sia pienemmiksi. Edellisvuosien vahvan kasvun seurauksena 
satojen määrät olivat kuitenkin edelleen melko suuria. 

Maatalouden osuuskuntien, yhtiöiden ja muiden vastaa-
vien organisaatioiden osuus viljanviljelyssä on vähitellen 
laskenut, mutta ne tuottavat edelleen yli 70 % viljasta ja vil-
jakasveista. Yksityisten ammattiviljelijöiden kaltaisten ns. 
fermereiden osuus on hiljalleen noussut kohti 30 prosenttia. 
Väestön omien viljelypalstojen osuus perunoiden tuotan-
nosta on edelleen pysytellyt lähes 80 prosentissa ja vihannes-
ten tuotannosta noin kahdessa kolmasosassa. 

 
Viljan ja viljakasvien sato Venäjällä 1990–2017 

Lähde: Rosstat 
 
Venäjällä valmistellaan lakimuutoksia, jotka voivat vä-
hentää talouden läpinäkyvyyttä. Hallitus lähetti tällä vii-
kolla duumaan esityksen tiettyjen taloudellisten tietojen jul-
kistamista rajoittavista lakimuutoksista. Aiemmin tämänkal-
taiset rajoitukset ovat koskeneet vain valtionsalaisuuksia. 
Nyt hallitus voisi määritellä myös muita erityistapauksia, joi-
hin liittyviä tietoja ei saa julkaista.      

Yritysten osalta lakimuutokset koskevat mm. raportointia 
ja tilintarkastusta. Yritykset eivät esim. voi julkaista hallituk-
sen määrittelemiin erityistapauksiin liittyviä tietoja taloudel-
lisen raportointinsa yhteydessä. Jos erityistapauksia ei pys-
tytä erottamaan muusta liiketoiminnasta, mitään taloustietoja 
ei voida julkaista. Erityistapauksiin liittyviä tietoja ei tarvitse 
paljastaa myöskään tilintarkastuksessa. Hallitus voi määri-
tellä myös julkisen sektorin hankintoihin erityistapauksia, 
joiden tietoja ei julkaista. Nykylain mukaan pääosa hankin-
noista pitää kilpailuttaa julkisesti internetissä. Lisäksi valtion 
puolustustilausten rahoituksessa toimimaan oikeutettujen 
pankkien luettelo ja valintakriteerit eivät enää jatkossa olisi 
julkisia.    

Esityksen perusteluissa viitataan mm. kansalliseen turval-
lisuuteen sekä puolustuskykyyn. Useiden arvioiden mukaan 
esitys liittyy riskiin Yhdysvaltain pakotteiden laajenemi-
sesta. Duuman rahoitusmarkkinakomitean puheenjohtaja 
Aksakov arvioi lakimuutosten koskevan ensisijaisesti puo-
lustusteollisuuden yrityksiä, mutta mahdollisesti myös muita 
strategisia yrityksiä. Monet tarkkailijat pelkäävät muutosten 
edesauttavan väärinkäytöksiä julkisissa hankinnoissa ja vä-
hentävän yrityssektorin läpinäkyvyyttä laajemminkin. 

Ehdotusta aiotaan käsitellä duumassa joulukuussa ja hal-
lituksen on määrä laatia lakimuutosten sisältöä täsmentävät 
asetukset joulukuun puoliväliin mennessä.   
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Kiina 

Velkakannan kasvu jatkuu entisellään Kiinassa. Kes-
kuspankin mukaan kokonaisluotonanto yksityiselle sektorille 
(TSF, total social financing) kasvoi lokakuussa 13 % vuotta 
aiemmasta. Kasvu on jatkunut suurin piirtein samalla vauh-
dilla jo 3 vuotta. Kokonaisluotonannon kannasta 70 % on 
pankkilainoja, 15 % varjopankkisektorin luotonantoa (trust- 
ja entrusted luotot sekä pankkivekselit) ja 15 % on yritysten 
liikkeelle laskemia velkakirjoja ja osakkeita. Kuluvana 
vuonna etenkin varjopankkisektorin kautta välitetyn rahoi-
tuksen kasvu on ollut vahvaa ja sen lainakanta oli lokakuussa 
19 % vuotta aiempaa suurempi. Sen sijaan yritysten liikkeelle 
laskemien velkakirjojen kannan kasvu on hidastunut 5 pro-
senttiin, kun korot ovat velkakirjamarkkinoilla nousseet ja 
velkakirjarahoituksen hinta on tullut yrityksille kalliimmaksi. 

Kiinan velkaantumisen kehitys herättää laajaa kiinnos-
tusta, sillä monissa maissa nopea velkaantuminen on johta-
nut kriisiin. Kiinan johtokin on kuluvan vuoden aikana ko-
rostanut rahoitusmarkkinoiden riskien ehkäisemistä ja vel-
kaantumiseen puuttumista. Vaikka kokonaisluotonannon 
kasvu on jatkunut entisellään, Kiinan nimellisen BKT:n 
kasvu on kiihtynyt hintojen nousun myötä. Tämä on jarrutta-
nut merkittävästi velkasuhteen kasvua. Keskuspankin koko-
naisluotonantotilastojen mukaan velan BKT-suhde näyttää 
hieman jopa pienentyneen toisella ja kolmannella neljännek-
sellä. Kokonaisluotonannon kausivaihtelu on kuitenkin hyvin 
suurta, ja ottamalla huomioon kausivaihtelu velkasuhde 
näyttää edelleen olevan kasvussa.  

Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n tilastojen mukaan 
velan rakenne on hieman muuttunut. Yrityssektorin velka 
suhteessa BKT:hen on aavistuksen pienentynyt, mutta sa-
malla kotitaloudet ja julkinen sektori ovat velkaantuneet no-
peasti. BIS:n mukaan Kiinalla oli velkaa maaliskuun lopussa 
258 % BKT:stä.  
 
Kiina aikoo tiukentaa omaisuudenhoitotuotteiden 
sääntelyä. Keskuspankki ja rahoitussektorin valvojat julkis-
tivat viime viikolla luonnoksen uusista omaisuudenhoito-
tuotteiden säännöistä. Niillä yhtenäistetään sääntelyä eri 
tuotteiden ja tarjoajien välillä sekä selkeytetään sijoitustuot-
teiden ominaisuuksia. Uusilla säännöillä pyritään myös estä-
mään pankkeja kiertämästä pankkitoimintaan liittyviä viran-
omaisvaatimuksia omaisuudenhoitotuotteiden avulla. Sijoit-
tajille ei saa luvata jatkossa kiinteää tai varmaa tuottoa. Li-
säksi yritysten pitää siirtää syrjään 10 % sijoittajilta kerää-
mistään palkkioista sijoitustappioiden kattamiseen. Sään-
nösluonnosta voi kommentoida joulukuun puoleen väliin 
saakka ja siirtymäaikaa vanhoista säännöistä uusiin on an-
nettu kesäkuuhun 2019 saakka. 

Kiinassa omaisuudenhoitotuotteiden kysyntä on kasvanut 
erittäin nopeasti, sillä ne ovat tarjonneet sijoittajilleen sel-
västi pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Vaikka tarjolla 
on kirjava joukko sijoitusvaihtoehtoja, sijoitustappiot ovat 

tiettävästi olleet vähäisiä, sillä tuotteiden tarjoajien on ar-
veltu kattaneen tappiota omasta pussistaan. Sijoittajat koke-
vatkin tuotteilla olevan valtion takaus. 

 
Kiinalaisyritysten suorien sijoitusten kasvu ulko-
maille on hyytynyt tänä vuonna. Valuuttojen ulosvir-
tauksen, valuuttavarannon laskun ja juanin heikkenemispai-
neiden hillitsemiseksi Kiina on tiukentanut viime vuoden lo-
pulta alkaen huomattavasti pääomien vientiä koskevia rajoi-
tuksia ja valvontaa. Määräysten kiristäminen on koskenut 
myös kiinalaisyritysten suoria sijoituksia ulkomaille.  

Suorien sijoitusten tilastointi on vaikeaa ja arviot inves-
tointien määrästä vaihtelevat. Amerikkalaisten ylläpitämä 
China Global Investment Tracker (CGIT) seuraa yksittäisiä 
yli 100 milj. dollarin sijoituksia, ja sen mukaan kiinalaisyri-
tysten suorat sijoitukset olivat viime vuonna 171 mrd. dolla-
ria. Kiinan kauppaministeriön mukaan suorat sijoitukset Kii-
nasta olivat vuonna 2016 noin 196 mrd. dollaria ja maksuta-
setilastoja tekevän SAFEn mukaan 217 mrd. dollaria. Vaikka 
tekotavasta ja käyttötarkoituksesta johtuen tilastojen antama 
kuva sijoitusten määrästä vaihtelee, osoittavat ne kaikki in-
vestointien kasvun olleen viime vuoteen asti nopeaa.  

Tänä vuonna kehitys on ollut oleellisesti heikompaa. 
Kauppaministeriön ja SAFEn mukaan kiinalaisyritysten suo-
rat sijoitukset vähenivät tammi-syyskuussa 40–60 % viime 
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. CGIT:n mukaan inves-
toinnit kuitenkin pysyivät vuoden ensipuoliskolla viime vuo-
den alkuvuoden tasolla. Tämä johtuu kuitenkin pelkästään 
ChemChinan sveitsiläisen Syngenta-oston (41 mrd. USD) kir-
jautumisesta kesäkuulle. Ilman tätä ylivoimaisesti suurinta 
ulkomaille tehtyä kiinalaisinvestointia CGIT:n tilastotkin oli-
sivat osoittaneet investointien laskeneen yli 40 %.  

Viime vuonna kiinalaisten ulkomaille tekemien suorien si-
joitusten määrä ylitti ensimmäisen kerran Kiinaan tulleet si-
joitukset, mutta tilanne on tänä vuonna taas kääntynyt. 
Kauppaministeriön mukaan suorat sijoitukset (pl. rahoitus-
ala) Kiinasta ulkomaille olivat tammi-lokakuussa 86 mrd. 
dollaria (-40 %), kun sijoitukset Kiinaan olivat 101 mrd. dol-
laria (-3 %). Vielä ei ole tietoa, kirjautuuko Syngenta-kauppa 
Kiinan omiin suorien sijoitusten tilastoihin vai ei.   
 
Kiinalaisyritysten suorat sijoitukset ulkomaille, vuosimuutos %* 

* 2017 tiedot viittaavat syyskuun tai kesäkuun (CGIT) tilanteeseen. 
Lähde: CGIT, CEIC, BOFIT  
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Venäjä 

Venäjällä investointien elpyminen hidastui. Vuoden kol-
mannella neljänneksellä investointeja tehtiin runsaat 3 % 
vuodentakaista enemmän, kun kasvu oli ollut toisella neljän-
neksellä yli 6 %. Tammi-syyskuussa investoinnit kasvoivat 
4,2 %. 

Etenkin suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion in-
vestointien elpyminen laantui kolmannella neljänneksellä, ja 
tammi-syyskuussa niiden kasvu oli vain puolisentoista pro-
senttia vuotta aiemmasta. Vuoden sisäinen tilastointi kattaa 
pääasiassa nämä investoinnit ja Rosstat arvioi investointien 
kehityksen muiden tahojen kuten pienten yritysten, harmaan 
talouden ja kotitalouksien osalta. Rosstatin arvio muiden in-
vestointien elpymisestä on noussut entisestään, noin 12 pro-
senttiin vuodentakaisesta tammi-syyskuussa. 

Tilastoitujen investointien elpyminen on kuitenkin kape-
alla pohjalla. Investoinnit putkikuljetuksiin lisääntyivät parin 
vuoden pudotuksen jälkeen yli 25 % tammi-syyskuussa. Il-
man tätä kasvua tilastoidut investoinnit eivät olisi lisäänty-
neet lainkaan, ja kaikkien investointien kasvu olisi ollut noin 
3 %. 

Investointien elpymislukemaa ovat painaneet etenkin 
sähkösektori, jolla tilastoidut investoinnit vähenivät tammi-
syyskuussa lähes 10 %, sekä jalostusteollisuuden alat (pl. öl-
jynjalostus), joiden investoinnit supistuivat noin 6 %. Inves-
toinnit ovat vähentyneet paljon eräillä suurilla jalostusteolli-
suuden aloilla, etenkin metalliteollisuudessa. Investoinnit öl-
jyn ja kaasun tuotantoon supistuivat prosentin. Öljynjalos-
tusinvestoinnit kääntyivät kolmannella neljänneksellä ko-
vaan nousuun parin vuoden jyrkän alamäen jälkeen. 

Pitkälti kuljetussektorista johtuen investointien elpymi-
nen on keskittynyt myös alueellisesti. Tammi-syyskuussa in-
vestointien lisäyksestä reippaasti yli puolet tuli Moskovan 
kaupungista (keskeisenä tekijänä kaupungin maaliikennein-
vestoinnit). Tämän ohella mm. yhteensä 30 % investointien 
kasvusta kertyi Amurin alueelta (Siperian voima -kaasu-
putki) ja Krimiltä (Kertshin salmen ylittävä silta). 

Investointien reaalinen kehitys Venäjällä 2010–17 

Lähde: Rosstat 

Suorissa ulkomaisissa sijoituksissa kasvua Venäjällä. Ul-
komailta Venäjälle tulleiden suorien sijoitusten nettovirta oli 
tammi-kesäkuussa 17 mrd. dollaria eli selvästi enemmän 
kuin parina aiempana vuonna. Myös Venäjältä ulkomaille 
tehdyt suorat sijoitukset kasvoivat hieman vuotta aiemmasta 
ja niiden nettovirta oli 16 mrd. dollaria. Ulkomaisten suorien 
sijoitusten kanta Venäjällä on 405 mrd. dollaria ja venäläis-
ten ulkomailla 435 mrd. dollaria (noin 30 % BKT:stä). 

Venäjän viime vuosien talousongelmat ovat vähentäneet 
suoria sijoituksia, mutta vaikutukset ovat olleet rajallisia. 
Venäjän suorista ulkomaisista sijoituksista suuri osa on kui-
tenkin ulkomaiden, kuten Kyproksen ja Bahaman kautta 
kierrätettyä venäläistä pääomaa. Kierrätyksen syitä ovat mm. 
kotimaisten instituutioiden heikkous ja veroedut. Pääoman 
kierrättämistä on viime vuosina yritetty suitsia ja saada yri-
tykset siirtämään toimintansa kokonaan Venäjälle. 

Suorien sijoitusten tilastointiin liittyy ylipäänsä paljon 
haasteita ja yksittäiset yrityskaupat voivat heilutella inves-
tointilukuja huomattavasti. Viime vuoden lopulla Venäjälle 
Singaporesta tehtyihin suoriin sijoituksiin tuli poikkeukselli-
nen piikki, kun Rosneftista myytiin osuus Qatarin sijoitusra-
haston ja Glencoren Singaporeen rekisteröidylle yhteisyri-
tykselle. Tänä vuonna taas Venäjältä Singaporeen tehdyt 
suorat pääomasijoitukset ponnahtivat moninkertaisiksi. 

Suorien ulkomaisten sijoitusten nettovirrat ulkomailta Venäjälle 
ja Venäjältä ulkomaille 

Lähde: Venäjän keskuspankki *sis. Rosneft-kaupan

Venäjän rahapolitiikkaohjelma 2018−20 painottaa in-
flaatio-odotusten merkitystä. Keskuspankki vahvistaa in-
flaatiotavoitteen olevan lähellä 4 prosenttia ja tavoitteen viit-
taavan inflaation vuosikeskiarvoon. Se korostaa inflaatio-
odotusten laskun ja vaihtelujen vähenemisen tärkeyttä kor-
kopäätöksilleen. Keskuspankki muistuttaa elintarvikkeiden 
hintojen (lähes 40 % kuluttajahintakorista) herkkyydestä sa-
don ja maailmanmarkkinoiden vaihteluille ja asuntosektorin 
palvelujen säänneltyjen hintojen (6 % korista) olevan valtion 
päätännässä. Keskuspankki pyrkii mm. laajentamaan inter-
bank-markkinoiden piiriä, alentamaan kustannuksia ja luo-
pumaan jälleenrahoituksensa erityisluotoista. 
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Kiina 

Kiina panostaa Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maihin 
osana Silkkitie-hanketta. Unkarissa tällä viikolla pide-
tyssä 16 CEE-maan ja Kiinan (16+1) huippukokouksessa vii-
meisetkin CEE-maat allekirjoittivat Kiinan Silkkitie-hanketta 
tukevat yhteisymmärryspöytäkirjat. Tapaamisten aikana al-
lekirjoitettiin myös kymmenkunta muuta lähinnä liikenneyh-
teyksiä, tuotannollista yhteistyötä, infrastruktuuria ja rahoi-
tusta koskevaa sopimusta. Kiinalaislähteiden mukaan Kiina 
on investoinut CEE-alueelle 9 mrd. dollaria, ja nyt se antoi 
uusia rahoituslupauksia 3 mrd. dollarin edestä.  

Vuonna 2012 ensimmäisen kerran kokoontunut 
16+1-ryhmä on Kiinan aloite yhteistyön tiivistämiseksi 11 
EU:n jäsenmaan ja 5 Balkanin maan kanssa. Kiina on asetta-
nut yhteistyölle kolme prioriteettialaa, jotka ovat infrastruk-
tuuri, huipputeknologia ja ympäristöteknologia.  

16+1-ryhmä oli pitkään varsin näkymätön, mutta nyt se 
on noussut aikaisempaa terävämmin otsikoihin. Yhtäältä 
tämä johtuu kiinalaisten ulkomaille tekemien investointien 
nopeasta kasvusta ja sen tuomasta kiinnostuksesta. Toisena 
syynä asian näkyvyydelle on epäilyt siitä, että investointien 
myötä Kiinan vaikutusvalta CEE-alueella kasvaa liikaa ja hei-
jastuu EU:n Kiina-politiikkaan. Näitä epäilyjä ovat ruokki-
neet EU:n ongelmat joidenkin CEE-maiden kanssa. Viime kä-
dessä Kiinan tarjoama rahoitus on kuitenkin marginaalista 
vaikkapa EU:n rakennerahastojen CEE-maille tarjoamaan 
rahoitukseen verrattuna.  

Kiina laskee kulutustavaroiden tuontitulleja. Kiinan 
finanssiministeriö ilmoitti viime viikolla, että 187 kulutusta-
varan tuontitulleja lasketaan joulukuun alusta alkaen. Tuon-
titullit laskevat keskimäärin 17 prosentista alle 8 prosenttiin. 
Listalla on hyvin monenlaisia kulutustuotteita kuten meren-
eläviä, juustoja, pähkinöitä, kivennäisvesi, alkoholijuomia, 
lääkkeitä, hajuvedet ja kosmetiikkaa, hygieniatuotteita, vaat-
teita, kodinkoneita ja -laitteita sekä lasten vaipat. Monia lis-
talla olevia tuotteita voi kuvailla ylellisyystavaroiksi. 

Kauppajärjestö WTO:n mukaan muiden kuin maatalous-
tuotteiden keskimääräinen tuontitulli oli Kiinassa 9 % 
vuonna 2015 eli suhteellisen matala verrattuna muihin nou-
seviin talouksiin (6–60 %), mutta selvästi korkeampi kuin 
kehittyneissä talouksissa (2–4 %). 

Vaikka tehty tullien muutos on suuri, monet tarkkailijat 
arvioivat vaikutusten jäävän suhteellisen vähäiseksi kuten 
kävi vuonna 2015, jolloin suoritettiin vastaava tullien leik-
kaus. Toimi lieneekin lähinnä suunnattu tasapuolistamaan 
verkkokaupan ja kivijalkakauppojen asemaa. Kiinalaiset voi-
vat tilata ulkomailla sijaitsevasta verkkokaupasta tulliva-
paasti 2 000 juanin (250 EUR) tuotteen ja vuoden aikana tul-
livapaasti voi tilata yhteensä 20 000 juanilla (2 500 EUR). Li-
säksi verkkokaupoilla on tarjota selvästi kivijalkakauppoja 
edullisempi arvonlisä- ja kulutusvero.  

Kivihiili kattaa yli puolet Kiinan energiatarpeesta 
vielä pitkään. Kiina on erittäin riippuvainen kivihiilestä. 
Maailman energiajärjestö IEA:n tuoreen World Energy Out-
look -raportin mukaan kivihiilen osuus vuonna 2016 Kiinan 
kotimaisesta energiatuotannosta oli 73 % ja kulutuksesta 
65 % (tuotanto ja tuonti). Nykyisellä tuotanto- ja kulutusra-
kenteella Kiina vastaa noin puolta maailman kivihiilikysyn-
nästä, kun sen osuus maailman koko energiakysynnästä on 
noin neljännes. Kiinan tarve kivihiilen käytön vähentämiseen 
kumpuaa kivihiilen aiheuttamista ilmansaasteongelmista.  

IEA ennustaa Kiinan energiakysynnän kasvavan 21 % ai-
kavälillä 2016–30, mikäli viranomaisten olemassa olevat uu-
distussuunnitelmat ja julkituodut aikeet toteutetaan. Kasvu 
on selvästi hitaampaa kuin aikavälillä 2000–16, jolloin ky-
syntä kasvoi 180 %. Ilman reformeja energiakysyntä nousisi 
ennusteen mukaan jopa 31 %. Kestävä kehitys puolestaan 
vaatisi, että kysyntä kasvaisi vain 5 %. Raportissa odotetaan 
Kiinan oman energiatuotannon kasvavan vain 17 % vuoteen 
2030 mennessä, minkä vuoksi Kiina tulee entistä riippuvai-
semmaksi tuontienergiasta ja säilyy maailman suurimpana 
energian nettotuojana. Kiinan öljy- ja maakaasuomavarai-
suus ovat matalia ja niiden kysyntäosuuden kasvu laskee Kii-
nan energiaomavaraisuutta. Vuonna 2030 yhä suurempi osa 
energiakysynnästä tullaan ennusteen mukaan kattamaan 
maakaasulla (10 %), uusiutuvilla energiamuodoilla (13 %) ja 
ydinenergialla (6 %). Kivihiilipohjaisen energian osuus koko 
energiakysynnästä laskee ennusteen mukaan 52 prosenttiin. 

Energiasektorin rakennemuutos edellyttää investointeja, 
joiden määrän IEA arvioi olevan 200 mrd. dollaria vuodessa 
vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi suhteellisen uusien hiilivoi-
maloiden (70 % kapasiteetista on valmistunut vuonna 2005 
tai sen jälkeen) alasajo voi arvioiden mukaan johtaa siihen, 
että käyttökuntoista voimalainfrastruktuuria on hylättävä 90 
miljardin dollarin arvosta vuoteen 2030 mennessä. 

Energian kokonaiskysynnän rakenne energialähteittäin ja ky-
synnän vuosikasvu Kiinassa 2006–2016* 

*) Luokka muut (12 % vuonna 2015) pitää sisällään vesivoiman (8 %), 
ydinvoiman (1 %) ja muut energiamuodot.  
Lähde: Kiinan tilastovirasto, CEIC, BOFIT 
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Venäjä 

Venäjä sopi OPEC-maiden ja muiden öljyntuottajien 
kanssa tuotantorajoitusten pidentämisestä. Maat päättivät 
viime vuoden lopulla rajoittaa öljyn tuotantoaan yhteensä lä-
hes 1,8 milj. tynnyriä päivässä. Sopimusta jatkettiin 30.11. 
jo toista kertaa, ja nyt se ulottuu ensi vuoden loppuun saakka. 
Seuraavan kerran sopimusta tarkastellaan kesällä 2018.  

Vaikka OPECilla on usein ollut vaikeuksia saada jäsen-
maitaan pitämään kiinni sovituista tuotantorajoituksista, 
näyttävät sopimuksessa mukana olevat maat nyt noudatta-
neen sitä varsin tunnollisesti. Se on osaltaan tukenut öljyn 
hintaa, joka oli tammi-marraskuussa neljänneksen korke-
ampi kuin vuotta aiemmin. Brent-öljyn hinta oli joulukuun 
alussa noin 63 dollaria tynnyriltä.       

Venäjällä julkisen talouden nopein elpymisvaihe takana.  
Konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden, kuntien ja 
valtion sosiaalirahastojen budjettien) tulojen elpyminen 
jäähtyi alkuvuoden kovasta vauhdista 10 prosenttiin vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuun vuosikasvu 
oli 14 %. Öljy- & kaasuverotulot kasvoivat 24 %, mutta ni-
menomaan öljynhinnan nopean toipumisen antama nousu 
budjettituloille on jäänyt alkuvuoden ilmiöksi. Muiden bud-
jettitulojen kasvu on jatkunut yli 10 prosentin tahtiin eli pal-
jon yli inflaation. Tämä koskee kaikkia suuria verolajeja ku-
ten ALV:tä ja sosiaaliveroja ja viittaa siihen, että verotetta-
vaa toimintaa on saatu lisääntyvästi verotuksen piiriin. 

Konsolidoidun budjetin tulojen ja -menojen kehitys 2008–17 

Lähde: Finanssiministeriö 

Konsolidoidun budjetin menot kasvoivat tammi-syys-
kuussa 6 % vuodentakaisesta. Useiden menoerien kehitys on 
eronnut paljon menoarvioista. Etenkin sosiaaliturvamenot 
ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin (13 %). Sen sijaan 
menot puolustukseen (-8 %) ja sisäiseen turvallisuuteen 
(0 %) sekä terveydenhoitoon (-7 %) ovat alittaneet menoar- 
viot roimasti. Niihin voi odottaa suuria lisäyksiä loppu-
vuonna, jolloin budjetin kokonaismenot yleensäkin nousevat 

jyrkästi. Finanssiministeriön arviot federaatiobudjetin ja so-
siaalirahastojen koko tämän vuoden menojen kasvusta lisä-
budjetteineen ovat nousseet 8–9 prosenttiin. 

Konsolidoitu budjetti oli tammi-syyskuussa hieman yli-
jäämäinen (0,6 % BKT:stä). Tämä enteilee koko vuodelle 
suhteellisen pientä alijäämää. 

Suomi 100: Suomen Venäjän-kauppa on elpynyt, mutta 
Venäjän osuus viennistä on historiaan verrattuna pieni. 
Suomen tavaravienti Venäjälle kasvoi tammi-syyskuussa 
18 % vuotta aiemmasta. Kasvu on hidastunut viime kuukau-
sina, mutta pysynyt yhä reippaana. Viennin kasvua ovat ve-
täneet koneet ja laitteet, mutta myös mm. elintarvikevienti 
on kasvanut melko ripeästi. Tavaratuonnin arvo Venäjältä 
kasvoi tammi-syyskuussa 45 % vuotta aiemmasta korkeam-
man öljyn hinnan ja alkuvuoden yksittäisten kaasuputkitoi-
mitusten vuoksi. Tavarakaupan taso on kuitenkin yhä kau-
kana edellisistä vuosien 2012–13 huippulukemistaan. 
Tammi-syyskuussa Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä 
oli lähes 6 % ja -tuonnista vajaat 14 %.  

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana Venä-
jän/Neuvostoliiton osuus on ollut keskimäärin 10 % sekä 
Suomen tavaraviennistä että -tuonnista, mutta vaihdellut 
sota-aikojen nollasta lähes 30 prosenttiin ensimmäisinä sota-
korvausvuosina. Osuus oli korkea myös 1980-luvun alun öl-
jyn hintapiikin aikana. Etenkin 1960-luvulta lähtien kaupan 
kehitys onkin seuraillut öljyn hintaa, joka on määrittänyt pit-
kälti Venäjän vientitulot ja samalla tuontimahdollisuudet. 
Suomen Venäjän-tuonnista pääosa on jo vuosikymmeniä 
muodostunut mineraalipolttoaineista.  

Vuosina 1861-1917, Venäjän osuus Suomen suurruhti-
naskunnan viennissä ja tuonnissa oli keskimäärin 40 %.  

Suomen Venäjän-viennin rakenne on muuttunut ja moni-
puolistunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana 
raakapuusta metallien, tekstiilien ja laivojen kautta nykyisiin 
koneisiin ja laitteisiin sekä kemikaaleihin. Palveluviennissä 
painopiste on vaihtunut rakennusprojekteista matkailuun. 
Parin viime vuosikymmenen aikana myös suorien sijoitusten 
merkitys on kasvanut huomattavasti kaupan rinnalla.       

Venäjän/NL:n osuus itsenäisen Suomen tavarakaupasta 

Lähde:Tullihallitus. *tammi-syyskuu
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Kiina 
Suomi 100: Kiinan merkitys Suomen kauppakump-
panina on kasvanut. Kiina on nykyisin Suomen 6. tärkein 
vientimaa ja 4. tärkein tuontimaa. Itsenäisen Suomen histo-
riassa Kiinan merkitys on kasvanut erityisesti viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Ennen 2000-lukua Kiina ei mahtunut 
Suomen 10 tärkeimmän kauppakumppanin joukkoon. Tällä 
hetkellä Suomen Kiinan-vienti on huipussaan ja tammi-syys-
kuussa viennin arvo oli 2,5 mrd. euroa ja osuus koko vien-
nistä lähes 6 %. Vuodentakaiseen verrattuna viennin arvo 
kasvoi 30 %, kun Suomen koko tavaraviennin kasvu oli 15 %. 
Tammi-syyskuussa Kiinan-tuonnin arvo oli 3,4 mrd. euroa 
(+13 % vuotta aiemmasta).  

Suomen itsenäistymisen jälkeen Suomen ja Kiinan tasa-
vallan välinen kauppa 1920–1940 -luvuilla oli vielä vähäistä. 
Kiinan kansantasavallan Suomi tunnusti tammikuussa 1950 
ensimmäisten länsimaiden joukossa. Kansantasavallan alku-
vuosikymmeninä Kiina pyrki omavaraisuuteen ja alkoi refor-
mien myötä avautua vasta 1980-luvulla. Kiinan-kaupan mer-
kitys Suomelle alkoi kasvaa 1990-luvulla, jolloin tavara-
kauppa oli Suomelle vielä ylijäämäistä. Maailmankaupan suur-
vallaksi Kiina on noussut sen jälkeen, kun se vuonna 2001 liit-
tyi WTO:hon. Kehityksen seurauksena myös Suomen tavara-
kauppa Kiinan kanssa on kääntynyt alijäämäiseksi. Palvelu-
kauppa Kiinan kanssa on Suomelle ylijäämäistä.  

Viime vuosikymmenellä elektroniikka kattoi useina vuo-
sina yli puolet Suomen Kiinan-tuonnista, mutta nykyisin 
osuus on alle kolmanneksen. Samoin elektroniikan osuus 
viennistä on laskenut vuoden 2005 lähes 40 prosentista 14 
prosenttiin tammi-syyskuussa 2017. Koneiden ja laitteiden 
osuus viennistä on niin ikään puolittunut viimeisen 10 vuo-
den aikana ja on enää alle viidenneksen. Sellu (osuus tammi-
syyskuussa 19 %) ja puutavara (10 %) puolestaan ovat kasvat-
taneet osuuttaan viennissä, mutta paperin vienti on vähenty-
nyt. Turkisvienti Kiinaan oli huipussaan vuonna 2013, jolloin 
se kattoi 14 % koko viennistä, mutta tänä vuonna turkisten 
osuus on laskenut 5 prosenttiin. Noin 40 % Suomen turkis-
viennistä menee Kiinaan. 

 
Kiinan osuus itsenäisen Suomen tavarakaupasta 1917–2017 

Lähde: Tullihallitus      * tammi-syyskuu 2017 

Kauppapolitiikka hiertää Kiinan ja länsimaiden vä-
lejä. Kiinan mukaan sen Maailmankauppajärjestö WTO:n 
liittymisneuvotteluissa sovittiin, että länsimaat myöntävät 
sille automaattisesti markkinatalousmaa-aseman 15-vuoden 
kuluttua sen liittymisestä jäseneksi eli joulukuussa 2016. Yh-
dysvallat ja EU eivät statusta kuitenkaan myöntäneet, sillä 
niiden mielestä valtiolla on edelleen liian suuri rooli Kiinan 
taloudessa, mikä vääristää hintoja. Kiina valitti asiasta 
WTO:hon. Osapuolet eivät ole pystyneet ratkaisemaan kiistaa 
keskenään, ja kiista EU:n kanssa on jo siirtynyt WTO:n aset-
taman raadin ratkaistavaksi. Yhdysvallat toimitti viime vii-
kolla WTO:lle ensimmäisen virallisen asiakirjan, jossa se vas-
tustaa markkinatalousmaa-aseman myöntämistä Kiinalle. 

Markkinatalousmaa-aseman myöntäminen olisi Kiinalle 
ennen kaikkea poliittinen tunnustus markkinareformien ete-
nemisestä. Käytännössä status vaikuttaa laskentatapaan, 
jolla tuonnille voidaan asettaa polkumyyntitulleja. Ilman sta-
tusta muiden on helpompi asettaa korkeita tulleja. Jos Kiinan 
asema muuttuisi, pitäisi myös vanhat voimassa olevat polku-
myyntitullit Kiinasta tuotavalle tavaralle muuttaa. 

Samaan aikaan kun kiista markkinatalousmaa-asemasta 
on ollut käynnissä, EU on työskennellyt omien polkumyynti-
tullisääntöjensä muuttamiseksi. EU parlamentin marras-
kuussa hyväksymät uudet säännöt ovat sellaiset, että käytän-
nössä EU voi jatkaa Kiinan kohdalla vanhantyyppisellä tul-
lien laskentatavalla. Uudet säännöt odottavat vielä EU neu-
voston hyväksyntää. 

Viimeisen viiden vuoden aikana maailmassa on asetettu 
vuosittain keskimäärin noin 160 polkumyyntitullia. Eniten 
niitä on asettanut Intia ja toiseksi eniten Brasilia. Viime 
vuonna myös Yhdysvallat asetti niitä runsaasti. Yhdysvalto-
jen tiukentuneesta linjasta viestii sekin, että viime viikolla en-
simmäistä kertaa 1990-luvun alun jälkeen hallinto määräsi 
omatoimisesti aloitettavaksi polkumyyntiselvityksen koskien 
Kiinasta tuotavaa alumiinilevyä. Yleensä selvitys käynniste-
tään toimialan pyynnöstä. 

Myös Kiina näyttää aktivoituneen tällä rintamalla. Se 
asetti viime vuonna maailmassa viidenneksi eniten (11 kap-
paletta) polkumyyntitulleja ja tänä vuonna tahti on kiihtynyt. 
WTO:n mukaan se oli jo tammi-kesäkuussa asettanut 10 pol-
kumyyntitullia. Kesäkuun jälkeen Kiinan kauppaministeriön 
mukaan on asetettu useita uusia tulleja. 

 
Asetetut polkumyyntitullit asettajamaan mukaan 2007–2016, kpl 

Lähde: WTO 
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Venäjä 

Venäjällä federaatiobudjetin ja eläkerahaston tiukat me-
nolinjat vuodelle 2018 hyväksytty. Federaatiobudjetin me-
not supistuvat ensi vuonna hieman nimellisruplissa eli vähe-
nevät reaalisesti useita prosentteja. Budjetin taustalla inflaa-
tion vuosikeskiarvon ennustetaan olevan vajaat 4 %. Varojen 
siirrot eläkerahastoon (20 % federaatiobudjetin menoista) 
vähenevät tämän vuoden huipusta huomattavasti, ja suuriksi 
nousseet siirrot aluebudjetteihin (10 % menoista) säilyvät 
ennallaan nimellisruplissa. Federaatiobudjetin muut menot 
pysyvät melko ennallaan. Puolustukseen merkityt menot vä-
henevät paljon nykyhuipustaan. Sisäisen turvallisuuden ja 
järjestyksen menot lisääntyvät kohtalaisesti.  

Federaatiobudjetin tulojen arvioidaan lisääntyvän vuonna 
2018 ennustetun inflaation tahdissa. Öljy- ja kaasuverotulot 
kuitenkin vähenevät tuntuvasti, jos Urals-öljyn hinta on ole-
tetun mukaisesti vajaat 44 dollaria tynnyriltä. Budjetin mui-
den tulojen arvioidaan jatkavan varsin ripeää nousuaan. Tä-
män taustalla ovat mm. ennuste BKT:n runsaan 2 prosentin 
kasvusta, arviot veroperustan BKT:tä nopeammasta laajene-
misesta ja veronkeruun paranemisesta, eräiden pienempien 
verolajien korotukset sekä valtionyrityksiltä saatavat korote-
tut osingot (50 % voitoista), joista neuvottelut yksittäisten 
yritysten kanssa kuitenkin jatkuvat myös ensi vuonna. 

Federaatiobudjetin menot on mitoitettu ensi vuoden 
alusta voimaan astuvan budjettisäännön mukaisesti. Tähän 
tarkoitukseen käytetyt laskennalliset öljy- ja kaasuverotulot 
pohjautuvat ensi vuonna Urals-öljyn 40 dollarin hintaan ja 
muut tulot ovat budjetin tuloarviosta. Sääntö rajaa laskennal-
lisiin tuloihin perustuvan budjettivajeen ennen korkomenoja 
prosenttiin BKT:stä ensi vuonna. Budjetin todellisen koko-
naisvajeen arvioidaan supistuvan selvästi tästä vuodesta ja 
olevan 1,3 % BKT:stä, mikä on budjettisäännön puitteissa. 

Vaje aiotaan rahoittaa kotimaisella velalla sekä käyttä-
mällä valtion reservirahastoa eli Kansallista hyvinvointira-
hastoa (nykyiset kaksi rahastoa yhdistetään 1.1.2018). Toi-
saalta rahastoa täydennetään laskennalliset tulot ylittävillä 
öljy- ja kaasuverotuloilla. Sen likvidien varojen ennakoidaan 
olevan noin 2 % BKT:stä ensi vuoden lopussa. Valtion ve-
laksi arvioidaan tuolloin noin 15 % BKT:stä, mihin luoton-
oton ohella vaikuttavat valtion mittavat valuuttamääräiset ta-
kuut (1,3 % BKT:stä), joita pyritään myöntämään Venäjän 
vienti- ja investointitakuulaitokselle. 

Valtion eläkerahaston menojen kasvu pysähtyy ensi 
vuonna. Rahaston sosiaaliverotulojen kasvun odotetaan jat-
kuvan ripeänä ja paikkaavan federaatiolta saatavien varain-
siirtojen laskun. Sairausvakuutusrahaston menot sen sijaan 
lisääntyvät edelleen nopeasti, sillä vakuutusjärjestelmän ke-
hittäminen jatkuu. Myös tämän rahaston tulot sosiaalive-
roista lisääntyvät reippaasti, osin veronkorotuksen johdosta. 
 

Jamalin niemimaan LNG-tuotanto käyntiin Venäjällä. 
Novatekin jättiprojekti käsittää mm. maakaasun tuotannon ja 
nesteytyslaitoksen sekä sataman nesteytetyn kaasun eli 
LNG:n laivausta varten. Viime viikolla valmistui projektin 
ensimmäinen vaihe, joka mahdollistaa 5,5 milj. tonnin vuo-
tuisen LNG-tuotannon. Täysi 16,5 milj. tonnin tuotantoka-
pasiteetti on määrä saavuttaa viimeistään vuonna 2019.  

Venäjän arktiseen alueeseen luettava Jamalin Nenetsien 
autonominen piirikunta on jo pitkään ollut Venäjän keskeisin 
maakaasun tuotantoalue. Novatekin nesteytyslaitoksen 
myötä alueen kaasua voidaan kuitenkin ensimmäistä kertaa 
putkien sijasta kuljettaa myös laivalla Koillisväylää pitkin. 
Laivakuljetukset mahdollistavat kaasun viennin esim. Aasi-
aan, jonne Venäjältä ei toistaiseksi mene kaasuputkia.  

Aasiaan on viety myös Venäjän tähän mennessä ainoan, 
Sahalinilla vuonna 2009 avatun LNG-laitoksen tuotanto. 
Viime vuonna se oli vajaat 11 milj. tonnia eli noin 8 % Ve-
näjän kaasunviennistä. Nyt kun Jamalin-hankkeen ensim-
mäinen vaihe on valmistunut, Venäjä voi viedä LNG:tä yh-
teensä noin 16 milj. tonnia (22 mrd. m3). Viime vuonna maa-
ilman LNG-viennin koko volyymi oli noin 350 mrd. m3.   

Novatekin projektissa on vähemmistöomistajina ranska-
lainen energiayhtiö Total ja kiinalainen energiayhtiö CNPC. 
Lisäksi Kiinan Silkkitierahasto osti osuuden projektista No-
vatekin jouduttua Yhdysvaltojen rahoituspakotteiden 
alaiseksi. Projektin kustannuksiksi on arvioitu 27 mrd. dol-
laria. Se on saanut rahoitusta mm. Venäjän Kansallisen hy-
vinvoinnin rahastosta noin 2,5 mrd. dollaria sekä lainaa kii-
nalaisista valtion omistamista pankeista noin 12 mrd. dolla-
rin ja venäläisistä 4 mrd. dollarin arvosta. Hanke on saanut 
Venäjällä myös verohelpotuksia ja lisäksi LNG on vapau-
tettu vientiverosta (putkikaasussa 30 % viennin arvosta).   

 
Otkritie-pankki keskuspankin omistukseen. Venäjän kes-
kuspankki ilmoitti maanantaina (11.12.), että 99,9 % sanee-
raukseen ajautuneen Otkritie-pankin osakkeista siirtyy kes-
kuspankille. Viime viikolla keskuspankki arvioi koko Otkri-
tie-pankkiryhmän vaativan 456 mrd. ruplan (6,6 mrd. euroa) 
lisäpääomituksen. Summa on merkittävästi suurempi kuin 
Venäjän tähänastisen pankkihistorian kallein tervehdyttä-
misohjelma. Aikanaan Moskovan kaupunginhallinnon omis-
tuksessa olleen Bank Moskvyn uudelleenjärjestelyn kustan-
nusten arvioidaan olleen liki 300 mrd. ruplaa. 

Vuoden 2017 alussa Otkritien taseen loppusumma oli 
2817 mrd. ruplaa (44 mrd. euroa), mikä teki siitä maan suu-
rimman yksityisen pankin. Hyvin aggressiivisesti laajentu-
nut Otkritie kärsi kesän ajan mittavasta talletuspaosta ja se 
ajautui keskuspankin hallinnoimaan yritysjärjestelyyn elo-
kuun lopussa. Marraskuun alussa pankin tase oli supistunut 
2109 mrd. ruplaan (31 mrd. euroon). Tällä hetkellä puolet 
Venäjän kahdestakymmenestä suurimmasta pankista on joko 
valtion omistuksessa tai keskuspankin ohjaamassa sanee-
rauksessa. 
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Kiina 

IMF arvioi Kiinan rahoitusjärjestelmän kasvaneen mo-
nimutkaisuuden muodostavan riskin rahoitusvakau-
delle. IMF julkaisi joulukuussa kattavan Kiinan rahoitusjär-
jestelmän vakausarvion (Financial system stability assess-
ment, FSSA), joka perustuu IMF:n ja Maailmanpankin FSAP-
arvioon (Financial sector assessment program). Edellinen ra-
portti Kiinasta on vuodelta 2011, jonka jälkeen rahoitussektori 
on kasvanut nopeasti ja enenevässä määrin ns. varjopankki-
sektorin instrumenttien kautta, mikä lisää järjestelmän moni-
mutkaisuutta ja läpinäkymättömyyttä. Pankkisektorin koko on 
jo 310 % BKT:stä ja koko rahoitussektori 470 % BKT:stä.  

Raportin mukaan riskien alihinnoittelu Kiinassa johtaa 
liialliseen lainanottoon, ja alhaiset pankkitalletuskorot kan-
nustavat yhä riskisempiin sijoituskohteisiin. Erilaisten rahoi-
tusinstrumenttien (mm. omaisuudenhoitotuotteet ja lyhytai-
kainen tukkurahoitus) nopea kasvu johtuu osittain sääntely-
arbitraasista, jossa innovatiivisten instrumenttien valvonta ei 
ole yhtä kattavaa kuin pankkilainojen. Muut rahoitussektorin 
toimijat, kuten trust-, vakuutus-, arvopaperi- ja omaisuuden-
hoitoyhtiöt ovatkin kasvaneet pankkisektoria nopeammin. 
Nämä ovat kuitenkin tiiviisti mutta läpinäkymättömästi kyt-
köksissä pankkisektoriin.  

Raportti kiittelee vuoden 2011 jälkeen toteutettuja rahoi-
tusmarkkinauudistuksia, erityisesti Basel III -standardien ja 
talletustakuujärjestelmän käyttöönottoa, korkojen vapautta-
mista ja makrovakausvalvonnan parantamista. IMF toivottaa 
tervetulleeksi Kiinan johdon tiukemman otteen rahoitusmark-
kinariskeihin. Kiina on parantanut rahoitussektorin sääntelyä 
ja systeemisten riskien valvontaa. Haasteena on saada poli-
tiikkaviesti rahoitusmarkkinariskien vähentämisen tärkey-
destä myös aluetasolle, joka on keskittynyt nopean kasvun yl-
läpitämiseen. Kiina noudattaa suurelta osin kansainvälisiä 
sääntely- ja valvontastandardeja, mutta puutteita on säänte-
lyviranomaisten itsenäisyydessä, niiden vähäisissä resurs-
seissa ja riittämättömässä yhteistyössä viranomaisten välillä.  

Pankkisektorilla suuret pankit ovat paremmin pääomitet-
tuja ja riskejä on erityisesti pienemmissä pankeissa, jotka ovat 
viime vuosina myös kasvaneet nopeasti. Pankkisektorin pienet 
hoitamattomien luottojen suhteet todennäköisesti yliarvioivat 
luottojen laatua, sillä pankkien lainanannosta yhä suurempi 
osuus tehdään epätavanomaisten rahoitusinstrumenttien 
avulla. Suuri osa luotoista menee sektoreille, joilla kannatta-
vuus on huono ja joiden pankkilainausta on säännelty (mm. 
ylikapasiteettialat, kiinteistöala, rakentaminen). Vaikka 
pankkijärjestelmä täyttää Basel III -minimivaatimukset, ra-
portti suosittaa pankkien pääomien kohdennettua kasvatta-
mista, koska riskit saattavat olla arvioitua suuremmat.  

Kiinan rahoitusmarkkinoiden erityispiirre on implisiitti-
set takaukset, jotka lisäävät moraalikatoa ja liiallista riskinot-
toa. Sijoittajien tappiot konkretisoituvat vain harvoin (rahoi-
tusyhtiön maineen menettämisen pelossa), valtion oletetaan 
takaavan valtio-omisteisten yritysten ja paikallishallinnon ve-
lat ja valtio intervenoi osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla. 

Lainoja annetaan kannattamattomille yrityksille. Viranomai-
set ovat tukeneet heikkoja rahoituslaitoksia mm. sosiaalisen 
vakauden, ei välttämättä rahoitusvakauden perustein. Rahoi-
tusjärjestelmässä valtion suuri omistusosuus ja kontrolli vai-
keuttavat riskien hinnoittelua, sillä valtio toimii sekä omista-
jan että sääntelijän roolissa. IMF varoittaakin, että näiden 
erityispiirteiden johdosta rahoitusmarkkinoiden korjausliik-
keet voivat toteutuessaan olla suuria. Kiinalla on kuitenkin 
vielä suhteellisen hyvät puskurit ja paljon hallinnollisia kei-
noja puuttua mahdolliseen kriisiin.  

IMF:n mukaan velkaantumisen kasvun hidastaminen ja 
luottojen tehokkaampi kohdentaminen vaativat valtionyri-
tysten reformia ja kannattamattomien yritysten alasajoa. Val-
tion takaukset pitäisi poistaa tai tehdä eksplisiittisiksi. Rahoi-
tussektorin reformit tulisi jaksottaa niin, että moraalikadosta 
ja implisiittisten takuiden purkamisesta aihetuvat riskit voi-
daan minimoida. Asioiden korjaamiseksi tärkeää on tilasto-
jen laadun ja kattavuuden parantaminen.  
 
Kiinan uusi rahoitusmarkkinoiden sääntelyviran-
omainen aloitti toimintansa. Heinäkuun korkean tason 
rahoituskonferenssissa julkistettu rahoitusvakaus ja kehitys-
komitea aloitti toimintansa marraskuussa. Komitean tavoit-
teena on koordinoida kolmen markkinavalvojan ja keskus-
pankin rahapolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä sekä 
tarkastella rahoitussektorin uudistusohjelmia ja kehittää ra-
hoitusmarkkinariskien hallintaa. Komiteaa johtaa varapäämi-
nisteri Ma Kai ja se toimii hallituksen alaisuudessa.  

IMF toivotti tuoreessa rahoitusjärjestelmän vakausarvios-
saan uuden komitean tervetulleeksi. Lisäksi IMF suosittaa eril-
lisen rahoitusvakauskomitean perustamista rahoitusvakaus ja 
kehityskomitean alle, joka keskittyisi ainoastaan rahoitusva-
kauden ylläpitämiseen ja systeemisten riskien säännölliseen 
valvontaan, ja joka voisi suosittaa makrovakaustoimenpiteitä. 
IMF kehottaa laaja-alaisempaan systeemisten riskien valvon-
taan nykyisen sektorikohtaisen valvonnan sijaan. 
 
EU, Yhdysvallat ja Japani terävöittävät Kiinaan koh-
distuvaa kauppapolitiikkaansa. Kuluvalla viikolla Maa-
ilman kauppajärjestö WTO:n ministeritason kokouksen yh-
teydessä EU, Japani ja Yhdysvallat ilmoittivat tiivistävänsä 
yhteistyötään kauppapolitiikan rintamalla. Maiden antaman 
yhteisen julkilausuman mukaan maailmankaupan toimi-
vuutta heikentävät valtion tuella ja rahoituksella rakennettu 
ylikapasiteetti, suuret yritystuet ja valtionyritykset. Julkilau-
sumassa tuomitaan myös teknologian pakkosiirrot ja vaati-
mukset, jotka edellyttävät, että tietty osuus tuotteesta on tuo-
tettava paikallisesti. Maat ilmoittavat pyrkivänsä yhteis-
työssä poistamaan edellä mainitut ongelmat ja muut markki-
noita vääristävät ja protektionistiset toimintamallit. 

Vaikka julkilausumassa ei nimetty erikseen ongelma-
maita, sen taustalla on pääasiassa Kiina. Kehittyneet maat 
ovat tyytymättömiä siihen, ettei Kiina ole muuttanut toimin-
tatapojaan keskusteluista huolimatta. On myös kiinnostavaa, 
että aloite yhteistyöhön tuli lehtitietojen mukaan Japanilta. 
Yhteistyöllä toimille saadaan lisää painoarvoa ja samalla vä-
hennetään riskiä Yhdysvaltojen yksipuolisista toimista. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/07/people-republic-of-china-financial-system-stability-assessment-45445
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/07/people-republic-of-china-financial-system-stability-assessment-45445
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Venäjä 

Venäjän teollisuustuotanto supistui, kulutus elpynyt 
edelleen. Edellisten kuukausien tuotannon lievähkön laskun 
jälkeen kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 
väheni jyrkästi marraskuussa. Tuotantoa oli noin 3,5 % vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin ja suunnilleen saman verran 
kuin vuonna 2014 keskimäärin. 

Varsinkin jalostusteollisuuden tuotanto putosi paljon, lä-
hemmäs 5 % vuodentakaista pienemmäksi. Osin suuri pudo-
tus heijastaa vertailuajankohdan korkeaa tasoa. Vuoden 2014 
keskitasoon verrattuna jalostustuotantoa oli marraskuussa 
suunnilleen 3 % vähemmän. Heikko kehitys on viime kuu-
kausina keskittynyt muutamille aloille. Metalliteollisuuden 
tuotantokuoppa on vetänyt koko jalostusteollisuuden tuotan-
tolukemaa alaspäin voimakkaasti, ja etenkin marraskuussa 
myös eräiden kone- ja laitetuotannon haarojen negatiivinen 
vaikutus oli tuntuva. 

Kaivannaisteollisuudessa tuotanto supistui marraskuussa 
jo viidentenä peräkkäisenä kuukautena ja painui jo selvästi 
vuodentakaista pienemmäksi. Taustalla on syys-lokakuun ta-
paan erityisesti vähentynyt raakaöljyn tuotanto. Koko teolli-
suustuotannon väheneminen marraskuussa johtui osin myös 
sähköntuotannon supistumisesta verrattain lämpimän sään 
vuoksi. Rakentaminen väheni edelleen hieman. 

Marraskuun valopilkuksi jäi vähittäiskauppa, jonka mää-
rän elpyminen hiljalleen on jatkunut lähes koko kuluvan 
vuoden ajan. Myyntiä oli nyt 2,7 % vuodentakaista enemmän 
(yli 3 % syys-lokakuussa). Vähittäiskauppaa on tukenut lä-
hinnä kotitalouksien pankkiluotonoton lisääntyminen. Koti-
talouksien käytettävissä olevat reaalitulot sen sijaan kehittyi-
vät yhä edelleen heikosti marraskuussa, vaikka reaalipalkat 
ovat nousseet tuntuvasti alkuvuodesta lähtien. Venäjällä on 
esitetty arvioita siitä, että tilastoitu palkkojen nousu voi joh-
tua huomattavassa määrin veroviranomaisten ponnistusten 
aikaansaamasta harmaiden palkkojen siirtymisestä verotuk-
sen piiriin. 

Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto 2016–17 

Lähde: Rosstat 

Venäjän keskuspankki alensi jälleen avainkorkoa. Kes-
kuspankki jatkoi rahapolitiikan keventämistä vuoden viimei-
sessä korkokokouksessa laskemalla avainkorkoa 0,50 pro-
senttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 18.12. alkaen 7,75 %. 
Lokakuussa avainkorkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksiköllä. 

Markkinoilla odotettiin yleisesti 0,25 prosenttiyksikön 
suuruista koronlaskua. Keskuspankki perusteli odotettua 
suurempaa alentamista vuosi-inflaation hidastumisella ja öl-
jyntuottajamaiden tuotannonrajoitussopimuksen jatkami-
sella. Inflaation se arvioi olevan tällä hetkellä 2,5 %, mikä 
keskuspankin mukaan johtuu edelleen pääosin väliaikaisista 
tekijöistä. Öljyn tuotannonrajoitussopimuksen keskuspankki 
arvioi alentavan inflaatioriskejä seuraavan 12 kuukauden ai-
kana, mutta keskipitkällä aikavälillä inflaatioriskit ovat edel-
leen koholla. 

Keskuspankin inflaatiotavoite on 4 % (vuosikeskiarvo), 
minkä se uskoo saavutettavan vähitellen vuoden 2018 loppu-
puolella. Keskuspankki ilmoitti jatkavansa vuoden 2018 al-
kupuoliskolla asteittain siirtymistä maltillisen kireästä neut-
raaliin rahapolitiikkaan mahdollisella avainkoron alentami-
sella. Seuraava korkokokous pidetään 9.2.2018. 

Promsvjazbank Venäjän keskuspankin syliin. Keskus-
pankki ilmoitti 15.12. ottavansa maan 9. suurimman ja jär-
jestelmän kannalta tärkeisiin pankkeihin luokitellun Proms-
vjazbankin hallintaansa estääkseen sen konkurssin.      

Markkinareaktiot ovat olleet rajallisia, koska pankin on-
gelmat eivät tulleet yllätyksenä. Promsvjazbank on yksi nel-
jästä suuresta yksityispankista, joiden tilannetta on speku-
loitu pitkin vuotta. Niistä Otkritie joutui saneeraukseen elo-
kuussa ja Binbank syyskuussa, mutta Moscow Credit Bank 
sai lokakuussa lisävaroja osakeannista ja Rosneftin pitkäai-
kaisista talletuksista. Pankit ovat viime vuosina kasvaneet 
voimakkaasti mm. välittämällä ulkomaista rahoitusta venä-
läisyrityksille pakotteiden vaikeutettua sen saatavuutta. Ne 
ovat osallistuneet myös muiden ongelmapankkien sanee-
rausjärjestelyihin. 

Ongelmapankkien vaikutus jäänee koko järjestelmän ta-
solla maltilliseksi, sillä kunkin ongelmapankin osuus koko 
sektorin taseesta on 2–3 %. Keskuspankin alustavien arvioi-
den pohjalta sen täytyy kuitenkin pääomittaa em. kolmea 
pankkia yhteensä noin 1 000 mrd. ruplalla (14 mrd. euroa). 
Pääosaa Venäjän pankkisektorista hallitsevat muutamat val-
tionomisteiset pankit, joista useimpia valtio on myös tukenut 
viime vuosien heikon talouskehityksen aikana.       

Venäjän entinen talousministeri Aleksei Uljukajev tuo-
mittiin lahjuksesta. Uljukajev pidätettiin viime vuoden lo-
pulla epäiltynä 2 milj. dollarin lahjuksen vaatimisesta Ros-
neftin toimitusjohtaja Igor Setshiniltä luvasta valtion öljy-
yhtiö Bashneftin ostoon. Uljukajev tuomittiin 8 vuodeksi 
vankeuteen 15.12. ja 130 milj. ruplan sakkoihin (2 milj. eu-
roa). Oikeusjuttu on ollut varsin sotkuisa ja mm. monet ve-
näläiset politiikantutkijat ovat nähneet tuomion taustalla po-
liittisia motiiveja.       
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Kiina 

Kiinan keskuspankki kiristi hieman rahapolitiikkaa. 
Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) nostettua ohjauskorkoaan 
viime viikolla 0,25 prosenttiyksikköä tavoitetasolle 1,25–
1,50 %, myös Kiinan keskuspankki (PBoC) nosti rahapolitii-
kan virityksestä kertovien käänteisten takaisinostosopimus-
ten (reverse repo) korkoja 0,05 %-yksikköä. Esimerkiksi 7-
päivän käänteisrepokorko nousi 2,50 prosenttiin. Pankkien-
välisillä markkinoilla repo-korkojen nosto ei näkynyt ja ly-
hyet SHIBOR-korot ovat 2,7–2,8 prosentin tasolla. Säännön-
mukaisilla käänteisrepo-operaatioilla katetaan pankkien ta-
vanomaiset likviditeettitarpeet. Myös PBoC:n pankeille suun-
nattujen lainaohjelmien (SLF ja MLF) koroista ainakin yhden 
vuoden MLF-lainan korkoa nostettiin 0,05 %-yksikköä.  

Viimeksi PBoC nosti korkoja maaliskuussa, jota tuolloin-
kin edelsi Fedin korkojen nosto. Sen sijaan kesäkuussa Kiina 
ei seurannut Fediä korkojen nostamisessa. Kiinan erittäin va-
rovainen korkopolitiikka heijastelee rahapolitiikan vaikeaa 
valintatilannetta. Yhtäältä korkoeron Yhdysvaltoihin pitää 
olla riittävän suuri, jotta paineet pääomien ulosvirralle ja jua-
nin heikkenemiselle eivät kasva liian suureksi. Nykyistä ki-
reämpi rahapolitiikka ja korkeammat korot palvelisivat myös 
velan kasvun hillintää. Markkinakorkojen tosiasiallinen 
nousu heijastelee jo näitä huolia. Toisaalta päättäjät taiteile-
vat tilanteeseen nähden kovien kasvutavoitteiden kanssa. 
Korkojen nousu voi huolestuttaa myös rahoitusvakauden nä-
kökulmasta, sillä se vaikeuttaisi monien jo ennestään maksu-
vaikeuksissa olevien yritysten lainanhoitoa. Maltillinen va-
jaan 2 prosentin inflaatio ja vakaat inflaationäkymät sentään 
tuovat vähän helpotusta rahapolitiikasta päättäville.  

Monien tavoitteiden ja vakiintumattoman rahapoliittisen 
kehikon takia Kiinan rahapolitiikan arviointi on vaikeaa. Sel-
kiyttääkseen nykyjärjestelmää ja painottaakseen korkopoli-
tiikan merkitystä keskuspankki on kuitenkin siirtymässä kor-
koputken käyttöön, joka käytännössä asettaa rajat interbank-
korolle. Alarajana interbank-koroille on käänteisrepokorko ja 
ylärajana lainaohjelman korot.  

 
Kiinan ”korkoputki” ja interbank-korkoja   

Lähde: Macrobond, BOFIT 

Kiinan johto hahmotteli talouden painopisteet seu-
raavaksi kolmeksi vuodeksi. Tällä viikolla pidetty vuosit-
tainen talouteen keskittyvä työkonferenssi nosti talouspolitii-
kan painopisteiksi rahoitussektorin riskit, saasteet ja köyhyy-
den. Vaikka konferenssin teemat heijastelevat hyvin maan to-
dellisia ongelmia, konferenssista saadut tiedot eivät sisällä 
uusia konkreettisia toimia ongelmien lieventämiseksi. Ko-
kouksessa korostettiin aikaisempaan tapaan kasvun laatua, 
mutta virallisista kasvutavoitteista luopumisesta ei tullut 
uutta tietoa. Aikaisempaan tapaan tuleva finanssipolitiikka 
kuvataan proaktiiviseksi ja rahapolitiikka varovaiseksi, mikä 
jättää talouspolitiikan todellisen suunnan vain arvattavaksi.  
 
Kiinalaiset käyttävät yhä enemmän velkarahaa 
asuntojen hankkimiseen, asuntohintojen nousu ta-
saantunut. Kiinan keskuspankin mukaan kotitalouksien 
velkakanta on kasvanut kuluvana vuonna erittäin nopeasti, 
noin 30 % vuotta aiemmasta. Kasvu on hieman hidastunut 
viime kuukausien aikana, mutta se on pysytellyt edelleen yli 
20 prosentin vauhdissa. Kiinassa kotitalouksilla on velkaa 
alle 50 % BKT:stä, mikä on kansainvälisesti verrattuna koh-
talaisen vähän. Velasta noin 75 % on asuntolainoja. 

Omistusasuminen on Kiinassa yleisin asumismuoto. 
Tästä huolimatta asuntojen osto pankkilainalla on Kiinassa 
suhteellisen nuori ilmiö, sillä aiemmin asuntoja ostettiin pit-
kälti käteisellä. Käteistä tosin oli saatettu lainata perheeltä tai 
suvulta. Asuntolainojen voimakas kasvu onkin aikaisempaa 
selvemmin altistanut kotitaloudet ja liikepankit asuntojen 
hintojen mahdolliselle laskulle. Lisäksi asunnon ostajien tie-
detään käyttävän myös kulutusluottoja ja muuta lyhytai-
kaista rahoitusta kattaakseen asuntokaupassa vaaditun kä-
teisosuuden, joka on esim. Shanghaissa 30 % asunnon hin-
nasta. Myös muita luottokanavia ja laittomiakin keinoja käy-
tetään käteisvaatimuksen kiertämiseksi. 

Asuntolainojen nopea kasvu on heijastellut asuntojen hin-
tojen voimakasta nousua viime vuosien aikana. Kiinan suu-
rimmissa kaupungeissa asunnot ovat jo maailman kalliim-
pien joukossa, kun hinnat suhteutetaan paikalliseen tulota-
soon. Hintojen nousu on huolestuttanut jo pitkään myös 
maan korkeinta johtoa ja sen hillitsemiseksi monet kaupun-
git ovat kiristäneet asuntokauppaan liittyviä sääntöjä. Esi-
merkiksi käteisvaatimuksia on korotettu ja jotkut kaupungit 
ovat asettaneet säännöksi, että asunnon saa myydä aikaisin-
taan 2, 3 tai jopa 5 vuoden päästä sen ostosta. Myös pankkien 
asuntolainauksen valvontaa on pyritty tehostamaan.  

Kesän ja syksyn aikana tilastoviraston mukaan asuntojen 
hinnat ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan suurimmissa 
kaupungeissa. Muissa kaupungeissa sen sijaan hintojen 
nousu on edelleen jatkunut, mutta maltillisena. Aluekohtai-
set vaihtelut ovat kuitenkin suuria sekä kaupunkien välillä 
että niiden sisällä. Hintojen nousun rauhoittuminen on näky-
nyt myös rakentamisessa. Loppukevään ja syksyn välillä 
asuntorakentamisen kasvu hidastui selvästi. Marraskuussa 
se tosin taas piristyi ja tonttimaaoikeuksien ostot ovat kasva-
neet nopeasti kesästä lähtien.  
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