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BOFIT Viikkokatsaus 2021 

7.1.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/01 
Venäjä 

• Venäjän yksityinen kulutus elpyi selvästi viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta kiinteät
investoinnit jatkoivat supistumistaan

• Venäjän talous marraskuussa elpymään päin, paitsi kulutus
• Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan
• Raakaöljyn hinta on kohonnut hieman yli 50 dollariin tynnyriltä

14.1.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/02 
Kiina 

• IMF arvioi Kiinan julkisen sektorin vajeen lähelle 20 % BKT:stä
• Kiina ja EU pääsivät yhteisymmärrykseen investointisopimuksesta
• Kiinassa pörssikurssit jatkoivat nousuaan vuodenvaihteessa
• Kiina painostaa Australiaa

21.1.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/03 
Venäjä 

• Venäjän ulkomaankaupan elpyminen jatkunut vähitellen, pääomavirta ulkomaille lisääntynyt
• Venäjän valuuttavaranto maailman neljänneksi suurin, lähes 600 miljardia dollaria
• Moskovan pörssi piristyi loppuvuonna
• Kansallisen hyvinvoinnin rahasto lähes 12 % bruttokansantuotteesta

28.1.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/04 
Kiina 

• Kiinassa vuoden 2020 kokonaistuotanto palautui koronakuopasta ja kasvoi edellisvuotta suuremmaksi
• Uusien ennusteiden mukaan Kiinan talous selvisi koronakriisistä muita nousevia talouksia helpommalla
• Kiinan velka lähentelee jo 300 % BKT:stä
• Päästökauppajärjestelmästä odotetaan apua Kiinan uusien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa

4.2.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/05 
Venäjä 

• Aivan viime aikojen talouskehitys rohkaisevaa Venäjällä
• Venäjän talous supistui ennakoitua vähemmän vuonna 2020, mutta kotimainen kysyntä ja tuonti supistuivat

voimakkaasti
• Venäjän maatalous jatkoi kasvuaan
• Venäjän pankkisektori kasvoi ripeästi vuona 2020

11.2.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/06 
Kiina 

• Kiinan tavaraviennin määrä kehittyi poikkeuksellisen vahvasti koronapandemian aikana
• Kiinteistösektorin riskejä halutaan saada kuriin Kiinassa
• Hongkongissa reaalitalous on yhä heikko
• Kiina on Myanmarin tärkein kauppakumppani

18.2.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/07 
Venäjä 

• Venäjän öljynviennin viime vuoden romahdusta paikkasivat kulta ja vehnä
• Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan
• Venäjälläkin julkinen talous tukivaihteella vuonna 2020
• Venäjän ja IMF:n vuosikonsultaatioissa jälleen esillä mittava määrä talousasioita



25.2.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/08 
Kiina 

• Uudet matkustusrajoitukset saivat härän vuoden alkamaan Kiinassa tavanomaista vaisumpana
• Kiinaan virtasi viime vuonna maailman eniten suoria sijoituksia
• Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuoden 2020 aikana kahteen prosenttiin BKT:stä
• Provinssien BKT-kasvutavoitteet maltillisia koko Kiinan näkymiin verrattuna

4.3.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/09 
Venäjä 

• Venäjällä investoinnit elpyivät vuoden 2020 loppua kohden
• Venäjän öljyntuotanto ja vienti supistuivat jyrkästi viime vuonna
• Maakaasun vienti ja tuotanto supistuivat viime vuonna
• Suomen Venäjän-kauppa romahti pohjalukemiin viime vuonna

11.3.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/10 
Kiina 

• Kiinan kansankongressin kokouksessa päätettiin talouspolitiikan linjoista
• Kiina päätti kasvattaa budjettimenoja vain maltillisesti vuonna 2021
• Kiinassa haettiin viime vuonna neljäsosa kaikista maailman kansainvälisistä patenteista
• Suomen Kiinan-tuonti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia, vaikka tuonti kokonaisuudessaan supistui selvästi

18.3.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/11 
Venäjä 

• BOFIT ennustaa Venäjän talouden elpyvän, riskit poikkeuksellisen suuria
• Kuolleisuus kasvoi Venäjällä voimakkaasti viime vuonna
• Venäjällä laajennetaan mittavasti hintojen valvontaa, elintarvikkeiden hinnoissa nousupainetta
• Venäjän ja Kiinan asevienti vähentynyt

25.3.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/12 
Kiina 

• BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun olevan tänä vuonna nopeaa, mutta hidastuvan sen jälkeen
• Kiinan uusi viisivuotissuunnitelma painottaa teollisuuden kehittämistä ja omavaraisuutta
• Kiinan ensimmäinen korkean tason tapaaminen Bidenin hallinnon kanssa ei lämmittänyt maiden välejä
• EU, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada asettivat Kiinan vastaisia pakotteita Xinjiangin sortotoimien vuoksi
• Kiinassa uusia avauksia pääomaliikkeiden vapauttamiseksi

31.3.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/13 
Venäjä 

• Venäjän keskuspankki nosti avainkorkoa
• Venäjän taloustilanne alkuvuonna suhteellisen vakaa
• Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoja sijoitettiin juan-määräisiin velkakirjoihin
• Venäjällä varovaista kiinnostusta vihreään rahoituksen

8.4.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/14 
Kiina 

• Kansainvälisen valuuttarahaston näkemys maailmantalouden tilasta koheni selvästi alkuvuodesta
• Kiinan pankkisektorilla kaksijakoista kehitystä
• Kiinan keskuspankin sähkörahahanke etenee

15.4.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/15 
Venäjä 

• Venäjän bruttokansantuote supistui viime vuonna kolme prosenttia, kotimainen kysyntä elpyi vuoden
jälkipuoliskolla

• Venäjän ulkomaankauppa edelleen toipumissuunnassa, pääomavirrat pienentyneet
• Geopoliittiset huolet painavat ruplan kurssia
• Venäjä pyrkii saamaan investointeja arktiselle alueelle



 
 

22.4.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/16 
Kiina 

• Kiinan ensimmäisen neljänneksen talousluvut osoittavat nopeimman elpymisen olevan takanapäin 
• Kiinassa koronatilanne varsin hyvä, rokotustahti kiihtynyt 
• Tulojen kasvu on jäänyt Kiinassa hieman talouskasvua hitaammaksi 
• Kiinan ulkomaankauppa vahvaa alkuvuonna 

 
29.4.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/17 
Venäjä 

• Yhdysvaltain uudet pakotteet vähentävät ulkomaalaisten sijoittajien läsnäoloa Venäjän 
valtionlainamarkkinoilla 

• Venäjän talouden elpyminen jatkuu 
• Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa 
• Sotilasmenojen kasvu jatkui viime vuonna 

 
6.5.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/18 
Kiina 

• Kiinassa on alettu tiukentaa suurten teknologiayritysten valvontaa kartellilakien avulla 
• Kiinan rahapolitiikkaa on kiristetty maltillisesti lainanannon kasvun hillitsemiseksi 
• Asuntomarkkinat käyvät lämpiminä Kiinan suurissa kaupungeissa 

 
12.5.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/19 
Venäjä 

• Koronakriisi painoi venäläisten reaalitulot pienimmiksi kymmeneen vuoteen 
• Venäjällä asuntoluottojen nopea kasvu jatkuu 
• Venäjällä yritysten voitot palautuneet, joskin sektorikohtaisia eroja on 

 
20.5.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/20 
Kiina 

• Kiinan teollisuustuotanto pirteää, mutta kotimainen kulutus takkuaa yhä 
• Kiinan huoltosuhde heikkenee ja väestö kaupungistuu 
• Kiinalaiset ovat yhä koulutetumpia ja lähes kaikki nuoret aikuiset osaavat lukea 
• Kiina jatkaa yhä suurempien ja vahvempien valtionyhtiöiden muodostamista 

 
27.5.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/21 
Venäjä 

• Venäjän talouden elpyminen jatkuu 
• Venäjän tavaratuonti on kasvanut reippaasti 
• Venäjällä julkisen talouden tulot kääntyneet nousuun, menojen voimakas kasvu hidastunut mutta edelleen 

ripeää 
 
3.6.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/22 
Kiina 

• Juanin vahvistuminen herättää keskustelua Kiinassa, keskuspankki tiukensi valuuttatalletusten 
varantovaatimusta 

• Kritiikki Kiinaa kohtaan kasvaa Euroopassa 
• Kiinan uusi kolmen lapsen politiikka ei tuo merkittävää muutosta syntyvyyteen 
• Suomen tavaratuonti Kiinasta vahvassa kasvussa tammi-maaliskuussa 

 
10.6.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/23 
Venäjä 

• Venäjällä tuotanto oli huhtikuussa monilla toimialoilla jo suurempaa kuin ennen koronakriisiä 
• Teollisuuden, kaupan ja investointien kehitys vaihtelevaa Venäjän alueilla 
• Kansallisen hyvinvoinnin rahasto luopuu dollarisijoituksista 

 
  



17.6.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/24 
Kiina 

• Kiinassa teollisuuden kasvuvauhti tasaantunut, vähittäiskauppa vahvistuu
• Paikallishallinnon epäselvää rahankäyttöä rajoitetaan siirtämällä maanmyyntitulojen kerääminen

verovirastoille
• Kiinassa hyväksyttiin ulkomaisten sanktioiden vastainen laki, Yhdysvallat uudisti kiinalaisyritysten

sijoituskieltolistaa
• Länsiyrityksillä positiiviset odotukset Kiinan-markkinoista, mutta vanhat ongelmat vaivaavat yhä

23.6.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/25 
Venäjä 

• Venäjällä koronatapausten määrä nousussa, viranomaiset yrittävät saada ihmisiä ottamaan rokotteen
• Venäjän keskuspankki jatkoi koronnostoja
• Venäjän talouden eri aloilla huomattavan erilaista kehitystä
• Uusien Rosatomin laitosyksiköiden rakennustyöt käynnistyivät Kiinassa

1.7.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/26 
Kiina 

• Kommunistisen puolueen hallinnan aikana Kiinan talouskehitys on ollut vaiherikasta
• Manner-Kiinan pörsseissä alkuvuoden innostus vaihtui tasaisempiin tunnelmiin
• Kiina teki vain vähän suoria sijoituksia Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin viime vuonna

8.7.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/27 
Venäjä 

• Öljyn hinta on noussut tänä vuonna jyrkästi, mutta rupla vahvistunut vain vähän
• Talouden nopea toipuminen heijastuu palkkoihin ja hintoihin Venäjällä
• Venäjän hallituksen työpöydällä ensi vuoden verojen muutoksia ja hintarajoituksia

15.7.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/28 
Kiina 

• Kiinan talouskasvu koheni huhti-kesäkuussa alkuvuoteen verrattuna, mutta oli pandemiaa edeltänyttä aikaa
hitaampaa

• Kiinan keskuspankki laski liikepankkien varantovaatimuksia
• Kiinan ulkomaankaupan kasvu jatkui toisella neljänneksellä
• Kiinan oman kansainvälisen maksuselvitysjärjestelmän CIPSin käyttö kasvanut nopeasti

22.7.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/29 
Venäjä 

• Tavaroiden ulkomaankauppa Venäjällä elpynyt, pääomavirta yrityssektorilta ulkomaille lisääntynyt
• Venäjän Kansallisen hyvinvoinnin rahasto noin 12 prosenttia bruttokansantuotteesta
• Venäjän yritysasiamiehen julkaisemissa kyselyissä nousee esiin matala luottamus liiketoimintaympäristön

turvallisuuteen
• OPEC+-ryhmä pääsi sopuun raakaöljyn tuotantokiintiöiden nostosta, deltavariantin talousvaikutus näkyy

myös markkinoilla

29.7.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/30 
Kiina 

• Kiinan velkaantumisvauhti hidastunut viime kuukausina
• Kiinan joukkovelkakirjamarkkinat ovat Yhdysvaltojen jälkeen jo maailman toiseksi suurimmat
• Kiinan kansallinen hiilidioksidin päästökauppajärjestelmä käynnistyi
• Jatkuvuus ja taloudellinen yhteistyö määrittävät Suomen Kiina-suhteita

5.8.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/31 
Venäjä 

• Venäjän keskuspankki kiristi jälleen rahapolitiikkaa
• Venäjän talous elpynyt viime vuoden lamasta, mutta alojen toipumistahdissa huomattavia eroja
• Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa nopeaa talouskasvua rikkaille maille, monessa nousevassa

taloudessa tänä vuonna kehitys heikompaa



 
 

 
12.8.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/32 
Kiina 

• Kiinassa on yhä vaikeampaa tukahduttaa koronaviruksen uutta deltavarianttia 
• Kiinan nopeat sääntömuutokset aiheuttavat harmaita hiuksia yrityksille ja sijoittajille 
• Hongkongin talouden elpyminen heikkoa 

 
19.8.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/33 
Venäjä 

• Venäjän bruttokansantuote palasi ennen koronaa vallinneelle tasolle 
• Globaalin raaka-ainekysynnän elpyminen on siivittänyt Venäjän viennin hurjaan vetoon 
• Venäjällä julkisen talouden tulot nousseet, menojen kasvu laantunut ja vaje supistunut 
• Uudet pakotteet rajoittavat Valko-Venäjän ulkomaankauppaa 

 
26.8.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/34 
Kiina 

• Heinäkuussa Kiinan talouskasvu hidastui laaja-alaisesti 
• Kiinalaisrakennuttaja Evergranden ongelmat jatkuvat kiinteistökaupan hiipuessa 
• Kiinan uusi tietosuojalaki voimaan marraskuussa 
• Kiinalla ja Venäjällä eniten EU-maihin kohdistuvia kaupanesteitä 

 
2.9.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/35 
Venäjä 

• Venäjän talouden elpyminen on tasaantunut 
• Venäjällä eläkeläiset ja osa julkisen sektorin työntekijöistä sai nopeasti tuntuvat kertasummat 
• Moskovan pörssi vahvassa myötätuulessa 
• Eurooppa-foorumin paneeli keskusteli Euroopan unionin ja Venäjän taloussuhteista 

 
9.9.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/36 
Kiina 

• Presidentti Xi Jinping nosti tulonjakokysymykset keskiöön 
• Kiina aloitti kampanjan haitallista talousuutisointia vastaan 
• Kiinalaislasten koulutusta ja vapaa-aikaa säännellään lukuisin uusin toimin 
• Pekingiin suunnitteilla Manner-Kiinan kolmas pörssi 

 
16.9.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/37 
Venäjä 

• BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun jatkuvan kohtuullisena, riskit edelleen hyvin suuria 
• Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa; julkaisi rahapolitiikan suuntaviivat vuosille 2022–2024 
• Venäjällä investoinnit ovat kasvaneet, valtio suunnittelee investointihankkeiden luototusta 
• Venäjä ja Valko-Venäjä sopivat talousintegraation syventämisestä 

 
23.9.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/38 
Kiina 

• BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun jäävän pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi vuosina 2022–2023 
• Elokuussa vähittäiskaupan vuosikasvu hidastui edelleen 
• Evergranden vaikeuksien syveneminen sai pörssikurssit laskuun ympäri maailmaa 
• Kiina availee hiljalleen pääomaliikkeitä maasta ulos 

 
30.9.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/39 
Venäjä 

• Duuman vaaleissa ei yllätyksiä 
• Öljyn ja Venäjän muiden vientihyödykkeiden hinnat nousseet nopeasti, rupla kuitenkin vahvistunut hyvin 

vähän 
• Itämeren kaasuputken rakennustyöt valmistuvat 
• Suomen Venäjän-kauppa elpyi ripeästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 

 
  



 
 

7.10.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/40 
Kiina 

• Hiilen saatavuusongelmat ja nousseet hinnat ovat aiheuttaneet sähköpulaa ympäri Kiinaa 
• Yhdysvallat haluaa jatkaa kauppaneuvotteluita Kiinan kanssa 
• EU-kauppakamari näkee toimintaympäristön muuttuvan hankalammaksi Kiinassa 
• Suomen tavaravienti Kiinaan yltää jo vuoden 2019 tasolle, palveluvienti ei vielä 

 
14.10.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/41 
Venäjä 

• Venäjän vientitulot lähes ennätyslukemissa, myös pääoman ulosvirta on lisääntynyt 
• Venäjän kiinteät investoinnit elpyneet voimakkaasti koronakuopasta 
• Venäjän julkisen talouden odotetaan pysyvän ylijäämäisenä, menojen kasvua painetaan alas 
• Venäjällä vuosien 2021−2024 korruption vastainen toimintasuunnitelma hyväksytty 

 
21.10.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/42 
Kiina 

• Kiinan BKT:n kasvu jäi heikoksi kolmannella neljänneksellä, vastatuulta myös loppuvuodelle 
• Kiinan tavaraviennin vahva veto jatkui kolmannella neljänneksellä 
• Kiinan velkakannan kasvu hidastui syyskuussa, rahapolitiikkaa ei ole kevennetty 
• Digitaalisen juanin liikkeeseenlasku etenee tasaisesti 

 
28.10.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/43 
Venäjä 

• Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi ja julkaisi lokakuun ennusteen 
• Venäjällä lyhytaikaisia rajoituksia talouden useiden lohkojen toimintaan, koronatapausten määrä noussut 

jyrkästi 
• Venäjän kehityssuunnitelmapalettia täydennettiin strategisilla aloitteilla 
• Digitaalisen ruplan käyttöönottoa testataan liikepankkien kanssa 

 
4.11.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/44 
Kiina 

• Kiinassa julkistettiin systeemisesti tärkeiden pankkien lista 
• Kiinalaisrakennuttajien ulkomaisten velkojen maksulaiminlyönnit lisääntyvät 
• Kiina jatkaa kiinteistöverokokeilujaan 

 
11.11.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/45 
Venäjä 

• BOFITin juhlakonferenssissa käsiteltiin mm. digitaalista keskuspankkirahaa ja pakotteiden vaikutuksia 
ulkomaankauppaan 

• Venäjän talouden kasvu jatkui syyskuussa, joskin hidastuen 
• Pankkien luottokannan kasvu jatkuu vahvana Venäjällä 
• Venäjän väestöpoliittisen ohjelman toimenpidesuunnitelma vuoteen 2025 käynnistymässä 

 
18.11.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/46 
Kiina 

• Kiinassa kasvu pysyi vaimeana lokakuussa, rakentaminen supistuu 
• Keskuskomitean täysistunnossa vahvistettiin puheenjohtaja Xi Jinpingin asemaa 
• Kiina julkisti suuntaviivat ilmastotavoitteilleen, yhteisiä suunnitelmia myös Yhdysvaltojen kanssa 

 
25.11.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/47 
Venäjä 

• Venäjän julkisen talouden tulot ja menot korkealla, vaje poistunut 
• Venäjällä hyväksyttiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä strategia 
• EU:n suunnittelema hiilirajamekanismi voisi aiheuttaa lisäkustannuksia Venäjän viennille 
• Ukrainalle pitkän tauon jälkeen uusi lainaerä Kansainväliseltä valuuttarahastolta 

 
  



 
 

2.12.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/48 
Kiina 

• Juanin valuuttakurssi on vahvistunut 
• Kaupankäynti alkoi Pekingin pörssissä 
• Kiina on jo lähes euroalueen vertainen ulkomaisen arvonlisän kuluttaja 

 
9.12.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/49 
Venäjä 

• Venäjän talouskasvu jatkui ripeänä lokakuussa 
• Moskovan pörssi ja öljyn hinta edelleen alkuvuotta korkeammalla tasolla 
• Venäjän tavaraviennin kasvu jatkui heinä-syyskuussa, tuonnin kasvu vaimeni 

 
16.12.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/50 
Kiina 

• Kiina linjasi vuoden 2022 talouspolitiikan painopisteitä 
• Kiinan keskuspankki laski pankkien varantovaatimusta, mutta rahapolitiikan vieritystä ei ole merkittävästi 

kevennetty 
• Kiinassa inflaatio jatkoi kiihtymistä ja talouskasvu hidastumista marraskuussa 
• Rakennuttajien rahoitusongelmat jatkuvat Kiinan kiinteistösektorilla 

 
22.12.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/51 
Venäjä 

• Venäjän inflaatio on nopeampaa kuin vuosiin 
• Venäjän keskuspankki kiristi jälleen rahapolitiikkaa 
• Palveluiden elpyminen vauhditti Venäjän BKT:n vuosikasvua, mutta kausitasoitettu tuotanto supistui 

edellisestä neljänneksestä 
• Venäjällä investoinnit edelleen kasvaneet 

 
30.12.2021 BOFIT Viikkokatsaus 2021/52 
Kiina 

• Kiinalaisyritysten ulkomaisia listautumisvaatimuksia tarkennettiin uudella negatiivisella listalla, myös 
Yhdysvalloilta uusia rajoituksia sijoituksiin kiinalaisyhtiöihin 

• Kiinassa teollisuusrobottien asentaminen jatkoi vahvaa kasvua 
• Kiinassa erityisesti maissin lisääntynyt viljely kasvatti vuoden 2021 viljasatoa 
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Venäjä 

Venäjän yksityinen kulutus elpyi selvästi viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta kiinteät inves-
toinnit jatkoivat supistumistaan. Tarkistettujen tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui kolmannella vuo-
sineljänneksellä 3,4 % vuoden takaa. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana bruttokansantuote oli 3,4 % pienempi kuin 
vuotta aiemmin. Heinä-syyskuussa kausitasoitettu bruttokansantuote lisääntyi 0,7 % edelliseltä neljännekseltä. Venäjä on 
selvinnyt vuoden 2020 koronapandemian vaikutuksista tähän mennessä selvästi vähäisemmin talousvaurioin kuin useim-
mat Euroopan maat. 

Venäjän tilastoviranomaiset ovat revisioineet vuosien 2018 ja 2019 tietoja bruttokansantuotteen kasvusta. Aiemmin Ve-
näjän BKT:n laskettiin kasvaneen 2,5 % ja 1,3 %, mutta uusien tietojen mukaan kasvuprosentit ovatkin 2,8 % ja 2,0 %. 
Vuonna 2019 esimerkiksi kaivannaisten tuotanto lisääntyi 2,6 % ja tehdasteollisuuden tuotanto 2,8 %. 

Kansantalouden tilinpidon kysyntäpuolen tiedot kertovat, kuinka epätasaisesti kysyntä on viime aikoina kehittynyt. Vuo-
den 2020 kolmannella neljänneksellä yksityinen kulutus toipui voimakkaasti toisen neljänneksen alhostaan, mutta oli silti 
8,4 % vuoden takaista pienempi. Venäjälläkin julkinen kulutus on pitänyt omalta osaltaan kokonaiskysyntää yllä, ja kolman-
nella neljänneksellä se oli 1,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. 

Omalta osaltaan Venäjän bruttokansantuotelukuja on ylläpitänyt nettoviennin kasvu. Tämä puolestaan johtuu pääosin 
tuonnin romahduksesta. Tuonnin määrä oli toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä runsaat 20 % pienempi kuin edelli-
senä vuonna. Vuoden 2020 aikana myös viennin määrä on myös supistunut jatkuvasti, mutta selvästi tuonnin laskua vähem-
män. 

Venäjän tulevan talouskasvun kannalta on ehkä huolestuttavinta, että kiinteiden investointien kehitys oli kolmannellakin 
neljänneksellä erittäin heikkoa. Niiden määrä supistui kolmatta vuosineljännestä peräkkäin ja oli kuusi prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähäisempi. On hyvä huomata, että monissa muissa nousevissa talouksissa investoinnit elpyi-
vät selvästi kolmannella neljänneksellä. Venäjällä kiinteät investoinnit olivat viimeisen kymmenen vuoden aikana huipus-
saan vuoden 2013 alkupuoliskolla. 
 
Nousevien talouksien kiinteiden investointien kehityksessä suuria eroja viime vuosikymmenellä, 2010=100, määrä, kausitasoitettu 

Lähteet: Kansalliset tilastoviranomaiset, Macrobond ja BOFIT 
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Venäjän talous marraskuussa elpymään päin, paitsi kulutus. Talousministeriön arvion mukaan BKT oli viime vuo-
den marraskuussa 3,7 % pienempi kuin vuotta aiemmin eli hieman lähempänä vuodentakaista tasoa kuin lokakuussa. Paran-
tumisarvion taustalla on lähinnä teollisuustuotanto. Marraskuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi prosentin edelli-
sestä kuukaudesta. Kasvu on jatkunut lähes keskeytyksettä kesäkuusta lähtien, mutta marraskuussa teollisuustuotanto oli 
edelleen 2,6 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi – kevään romahdus oli niin voimakas.  

Kaivannaisteollisuudessa, johon sisältyvät mm. raakaöljy ja maakaasu, tuotanto oli syksyn aikana tapahtuneesta elpymi-
sestä huolimatta edelleen marraskuussa lähes 8 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tätä teollisuuslohkoa on painanut raaka-
öljyn tuotanto, jonka pudotus vuodentakaisesta oli lokakuun tapaan 11 %. Venäjä on rajoittanut öljyntuotantoa osana OPEC+ 
-sopimusta. Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuotanto elpyi marraskuussa lähemmäs prosentin lokakuusta ja oli noin 
prosentin vuodentakaista suurempi. Viime kuukausina etenkin kemian teollisuuden ja lääkkeiden sekä eräiden ja kone- ja 
laiteteollisuuden alojen tuotanto on lisääntynyt. 

Vähittäiskaupan määrä oli marraskuussa 3,1 % alempana kuin edellisenä vuonna samaan aikaan eli hieman syvemmällä 
kuin loppukesällä ja koko syksyn ajan (jolloin laskua oli yhden ja kahden prosentin välillä). Marraskuun notkahdus tukee 
mm. aiempia arvioita siitä, että edellisinä kuukausina kotitalouksien kulutuskysyntään sisältyi hankintoja varautumiseksi 
koronaviruksen toiseen aaltoon. Venäjän keskuspankki arvioi kiinteiden investointien supistuneen hieman aimpia kuukausia 
hitaammin, kun investointeja tehtiin sen arvion mukaan marraskuussa noin 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teolli-
suustuotannon vähittäisen elpymisen johdosta tavarakuljetusten volyymi oli marraskuussa enää runsaat 2 % vuodentakaista 
pienempi. 

Joulukuun ostopäällikköindeksi kertoivat taloudellisen aktiviteetin vakautuneen marraskuuhun nähden. Tehdasteollisuu-
dessa indeksin saldoluku oli 49,7 marraskuun heikomman lukeman 46,3 jälkeen. Teollisuudessa uudet tilaukset supistuivat 
hieman. Saldoluku 50 kertoo taloudellisen aktiviteetin säilyneen ennallaan edellisestä kuukaudesta. Palveluissa saldoluku oli 
joulukuussa 48,0 ja marraskuussa 48,2. Myös palveluissa uusien tilausten ja asiakkaiden määrä supistuivat hieman. Venäjän 
keskuspankin kyselyssä kuluttajien luottamus talouteen toipui hieman joulukuussa. 
 
Venäjällä teollisuuden päälohkojen tuotanto elpymissuunnassa. 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan. Keskuspankki päätti pitää kokouksessaan (18.12.) avainkoron 4,25 pro-
sentissa. Avainkorko on pysynyt nyt samana viime vuoden heinäkuusta. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei täysin sulkenut pois 
mahdollista koronlaskua seuraavissa korkokouksissa.  

Vuosi-inflaatio oli keskuspankin lokakuun ennustetta (3,9−4,2 %) nopeampaa viime vuoden lopussa. Kuluttajahinnat nou-
sivat 4,4 % marraskuussa ja Rosstatin ennakkotiedon mukaan hintojen nousu kiihtyi 4,9 prosenttiin joulukuussa. Inflaatiota 
on voimistanut eräiden elintarvikkeiden hintojen nousu (BOFIT Viikkokatsaus 51/2020) sekä kotitalouksien ja yrityksien ko-
honneet inflaatio-odotukset. Myös ruplan kurssin heikentyminen viime kesän jälkeen on nostanut hintoja. Vuoden 2020 lo-
pussa ruplan kurssi oli edelleen 6 % matalampi suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja 15 % suhteessa euroon kesäkuun alkuun 
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verrattuna huolimatta ruplan vahvistumisesta loppuvuonna öljyn hinnan nousun myötä. Dollaria vastaan ruplan kurssi vah-
vistui marraskuun alusta vuoden loppuun 9 % ja euroa vastaan 2 %. Tällä viikolla yhdellä dollarilla sai 74 ruplaa ja yhdellä 
eurolla 91 ruplaa. 

Keskuspankki arvioi vuosi-inflaation olevan 3,5−4 % vuoden 2021 lopussa. Tämän jälkeen se odottaa inflaation pysyvän 
lähellä neljää prosenttia. Keskuspankin inflaatiotavoite on 4 %.  

 
Venäjän avainkorko ja kuluttajahintainflaatio 

Lähteet: Macrobond/Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT. 
 
Raakaöljyn hinta on kohonnut hieman yli 50 dollariin tynnyriltä. Öljyn hinta laski keväällä 2020 ennätyksellisen 
matalaksi pandemian romahdutettua öljyn kysynnän. Brent-laadun hinta alkoi vakiintua noin 40 dollarin tuntumaan sen 
jälkeen, kun Venäjä ja OPEC-maat pääsivät yhteisymmärrykseen tuotannon rajoittamistoimista huhtikuun puolivälissä. 
Tuolloin tuotantoa päätettiin leikata lähes 10 milj. tynnyrillä päivässä touko- ja kesäkuussa ja lähes 8 milj. tynnyrillä päi-
vässä heinä-joulukuussa 2020 (Viikkokatsaus 17/2020). Suunnitelman mukaan öljyntuotantoa leikataan liki 6 milj. tynny-
rillä päivässä huhtikuun 2022 loppuun saakka. Vaikka maat ovat kohtuullisen hyvin noudattaneet sovittuja tuotantomääriä, 
Saudi Arabia on tukenut hintatasoa myös omilla vapaaehtoisilla tuotannonrajoituksillaan.  

Tiistaina (4.1.) päättyneessä kokouksessaan OPEC+ -maat kävivät tiukkoja keskusteluja rajoitusten jatkosta, ja lopuksi 
päädyttiin poikkeukselliseen ratkaisuun. Venäjälle annettiin lupa kasvattaa tuotantoa 65 000 barrelilla päivässä samaan ai-
kaan kun OPEC-maat pitävät kiinni aikaisemmista tuotantomääristä. Lisäksi Saudi Arabia ilmoitti vapaaehtoisesti leikkaa-
vansa tuotantoa 1 milj. tynnyrillä päivässä. Lopputuloksena öljyn tuotanto supistuu selvästi, mikä on tukenut öljyn hintaa. 
Torstaina 7.1. Pohjanmeren Brent-laadun hinta nousi yli 54 dollarin tynnyriltä. 

Vaikka nykyinen hintataso on noin kaksinkertainen viime maaliskuun tasoon verrattuna, on se selvästi alhaisempi kuin 
vuosina 2017−2019. Venäjän valtiontaloudelle nykyinen hintataso on siedettävä, ja siksi Venäjä on painottanut tuotannon 
kasvattamista markkinaosuuksien säilyttämiseksi. Monien OPEC-jäsenmaiden valtiontalouden tasapaino vaatii huomatta-
vasti korkeampia hintoja, mikä heijastunee jatkossakin kartellin suurempana pyrkimyksenä jatkaa tuotannon rajoituksia.  
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Raakaöljyn hinta on toipunut kevään romahduksesta. 

Lähteet: Reuters, BOFIT. 
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Kiina 

IMF arvioi Kiinan julkisen sektorin vajeen lähelle 20 % BKT:stä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi viime 
viikolla vuosittaisen Kiina-maaraporttinsa (IMF artikla IV -raportti). IMF näkee Kiinan talouden palautuneen nopeasti 
kriisistä, kun koronavirus on saatu pidettyä alkuvaiheen jälkeen hyvin kurissa. Palautuminen on kuitenkin ollut epätasaista, 
sillä se on perustunut reippaaseen valtion tukeen ja samalla kotimainen kulutuskysyntä on palautunut vain hitaasti. Ennen 
koronakriisiä saavutettu talouden pieni tasapainottuminen pois teollisuudesta ja investoinneista kohti palvelu- ja 
kulutuskysyntävetoista taloutta näyttääkin pyyhkiytyneen ainakin osittain pois. Kasvun vauhdittaminen investoinneilla lisää 
kysymyksiä niiden kannattavuudesta, sillä talouden kokoon suhteutettuna Kiinan julkisten kiinteiden investointien kanta on 
jo valtavan suuri mihin tahansa muuhun maahan nähden. 

Viime vuonna kasvua tuettiin etenkin finanssipolitiikalla. IMF arvioi julkisen talouden alijäämän kasvaneen viime 
vuonna lähes 6 prosenttiyksiköllä yli 18 prosenttiin BKT:stä ja julkisen velan nousseen 92 prosenttiin BKT:stä. Samalla IMF 
arvioi, että Kiina sopeuttaa tulevina vuosina vain hitaasti julkista talouttaan, alijäämät jatkuvat suurina ja julkisen talouden 
velka ylittää 100 % BKT:stä ensi vuonna. Julkisen talouden arvioihin IMF laskee budjettitalouden ohella mukaan mm. 
paikallishallintojen budjetin ulkopuoliset vastuut ja erilaisten julkisten rahastojen toiminnan. Näin IMF:n arvio tarjoaa 
kattavamman ja kansainvälisesti vertailukelpoisemman kuvan julkisen talouden kehityksestä mitä Kiinan pelkästään 
budjettitalouden kattavat viralliset tilastot.  

Talousuudistukset ovat edenneet epätasaisesti. Uudistuksia on viety eteenpäin pääasiassa rahoitusmarkkinoilla. Myös 
asumisoikeusjärjestelmän (hukou) uudistukset ovat hieman edenneet, kun pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa on 
asumisoikeuden saamista helpotettu. Siirtotyöläisten pääsy julkisiin palveluihin on kuitenkin edelleen suuri ongelma. 
Ylipäätään finanssipolitiikan painopiste tulisikin siirtää talouskasvun tukemisesta sosiaalisten turvaverkkojen 
parantamiseen. Monet keskeiset uudistukset kuten valtionyhtiöiden reformi ja yritysten tasapuolisen kohtelun 
parantaminen eivät ole juuri edenneet. 

Maaraportti tarjoaa myös laskelmia Yhdysvaltojen ja Kiinan teknologisesta eriytymisestä (decoupling). Arvioiden mukaan 
eriytyminen on taloudellisesti haitallista sekä Kiinalle että Yhdysvalloille, mutta myös muille maille etenkin, jos ne joutuvat 
valitsemaan käyvätkö ne kauppaa Kiinan vai Yhdysvaltojen kanssa.  

IMF arvioi koronakriisin pahentaneen rahoitusjärjestelmän riskejä. Kriisin myötä yritysten velka on kasvanut 
merkittävästi ja pankkien hoitamattomien saamisten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna merkittävästi. Etenkin jo ennen 
kriisiä vaikeuksissa olleiden pienempien pankkien tilanne on pahentunut entisestään. Myös jotkut paikallishallinnot ovat 
pahoin velkaantuneita, mikä heijastuu paikallisiin pankkeihin ja yrityksiin. Jos asuntojen hyvin korkeiksi nousseissa 
hinnoissa tapahtuisi korjausliike, se voisi järkyttää koko rahoitussektorin vakautta. Viranomaisilta tarvittaisiinkin ripeitä 
toimia. IMF ehdottaa esimerkiksi kattavaa pankkien pelastusoperaatiota uudistamalla pankkisääntelyä ja laatimalla 
toimintamallin ongelmapankkien hoitamiseen. Pankkien pääomittaminen julkisin varoin tulisi olla viimeinen keino. 
 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/01/06/Peoples-Republic-of-China-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-49992
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Kiinan julkisen talouden laaja alijäämä ja velka ovat kasvaneet nopeasti.  

*) arvio. 
Lähteet: IMF ja BOFIT 
 
Kiina ja EU pääsivät yhteisymmärrykseen investointisopimuksesta. Kiina ja EU sopivat joulukuun lopussa, että ne 
saattavat valmiiksi noin seitsemän vuotta neuvotellun investointisopimuksen. Sopimus oli tärkeä Saksalle, jonka samoihin 
aikoihin päättyneelle EU-puheenjohtajuuskaudelle tämä oli tärkeä tavoite. Sopimuksen tarkoitus on helpottaa investointeja 
niin EU:sta Kiinaan kuin toisinpäin, yhdenmukaistaa yritysten kohtelua ja lisätä avoimuutta mm. valtiontuista. Kiina 
lupautui myös keventämään monilla aloilla yhteisyritysvaatimuksia, mikä helpottaa eurooppalaisten yritysten 
toimintamahdollisuuksia Kiinassa. Uuden investointisopimuksen on määrä korvata olemassa olevat vastaavat sopimukset 
Kiinan ja yksittäisten EU-maiden välillä.  

Vaikka yhteisymmärrykseen päästiin, sopimuksen laatiminen on edelleen kesken ja yksityiskohtia hiotaan edelleen. 
Sopimustekstiä tarkistetaan, viimeistellään ja käännetään. Sen jälkeen se menee vielä sekä EU-huippukokouksen että EU-
parlamentin ratifioitavaksi. Yksistään tähän prosessiin kuluu aikaa vähintään useita kuukausia. Lisäksi joitain mukana 
olleita asioita on siirretty sovittavaksi myöhemmin kuten investointeja koskevien riitojen ratkaisumenettelyt. 

Sopimuksen mutkaton ratifiointi EU:ssa ei ole itsestäänselvyys. Neuvotteluprosessia on kritisoitu avoimuuden 
puutteesta, niin että kaikki jäsenmaat eivät ole pysyneet täysin perillä neuvottelujen sisällöstä. Sopimuksen katsotaan myös 
hyödyttävän EU:ssa eniten suuria maita kuten Saksaa ja Ranskaa. Lisäksi EU:ta on kritisoitu sitä, että se tiivistää yhteistyötä 
Kiinan kanssa välittämättä mm. maan ihmisoikeusloukkauksista. Erityisesti esillä ovat olleet uiguurien pakkotyöleirit 
Xinjiangin maakunnassa. Kiina on luvannut noudattaa paremmin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia 
työntekijöiden kohtelusta ja liittyä mukaan pakkotyötä koskevaan yleissopimukseen, mutta aikatauluja tälle ei ole asetettu. 
Sen sijaan uuden investointisopimuksen kehikkoon kuuluu erityistyöryhmä, joka ratkoo sekä työvoimaan että muihin 
kestävän kehityksen aiheisiin liittyviä ongelmia sopimuksen täytäntöönpanossa.   

Suuria epäilyksiä liittyy myös useiden muiden lupausten toteutumiseen Kiinassa. Komissio kertoo, että valvontaa varten 
perustetaan erilaisia mekanismeja, joihin kuuluu mm. työryhmiä ja säännöllisiä korkeantason tapaamisia. Komission 
mukaan sopimukseen tulee sisältymään myös ad hoc -mekanismi kiireellistä puuttumista vaativia yksittäistapauksia varten. 
Lisäksi luotetaan säännölliseen dialogiin sekä käytännön toimijoiden kuten mm. yritysten ja järjestöjen osallistumiseen 
osana sopimuksen toimeenpanoprosessia. 

Uuden investointisopimuksen katsotaan hyödyttävän eniten teollisuutta, jonka osuus EU:n investoinneista Kiinaan on 
Komission mukaan yli puolet (suurimpina autoteollisuus ja perusmateriaaliteollisuus). Kiina lupautuu helpottamaan myös 
monien palvelualojen kuten pilvipalvelujen, rahoitusalan, yksityisen terveydenhuollon, ympäristöpalvelujen, kansainvälisen 
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meriliikenteen sekä lentokuljetuksiin liittyvien palvelujen investointeja maahan. Kiinalle puolestaan sopimus antaa 
paremmat mahdollisuudet etenkin ympäristöteknologiaan ja uusiutuvaan energiaan liittyvien investointientien lisäämiseen 
Euroopassa. Käytännössä sopimus on Kiinalle kuitenkin enemmän strateginen, sillä se on voinut investoida Eurooppaan 
myös tähän saakka hyvin vapaasti. 
 
Euroopan maista Saksasta on virrannut eniten suoria sijoituksia Kiinaan 

Lähteet: Kiinan kauppaministeriö, CEIC ja BOFIT 
 
Kiinassa pörssikurssit jatkoivat nousuaan vuodenvaihteessa. Alkuvuoden 2020 koronakriisistä johtunut 
pörssilasku korjaantui Kiinassa nopeasti jo kesän aikana, ja loppuvuodesta pörssikurssit ampaisivat uudelleen nousuun. 
Nousu jatkui kiivaana myös vuoden vaihtuessa. Keskiviikkona (13.1.) Shanghain pörssin yhdistelmäindeksi oli 18 %, ja 
Shenzhenin yhdistelmäindeksi jopa 39 % viime vuoden alun tasoa ylempänä. Erityisen paljon ovat kallistuneet Shenzhenin 
pörssin ChiNext-kasvuyrityslistan osakkeet, jopa yli 70 % vuoden 2020 alkuun verrattuna. 

Kesän kurssinousun taustalla oli kotimainen lehdistö, joka kannusti kansalaisia sijoittamaan osakkeisiin. Aivan kuten 
vuoden 2015 pörssinousun aikana, osakkeita on ostettu paljon velkavipua käyttäen (BOFIT Viikkokatsaus 28/2020). 
Pörssikursseja ovat yleisesti tukeneet myös talouden nopea elpyminen, rahan tarjonnan lisääntyminen, koronarokotteiden 
oletettua ripeämpi käyttöönotto sekä elvytystoimet Kiinassa ja muualla maailmassa. Hämmästyttävän nopean kurssien 
nousun myötä jotkut Kiinan pörssien indeksit kuten CSI 300 ylittävät jo vuoden 2015 pörssiromahdusta edeltäneen 
huippulukeman.  

Viime päivinä Manner-Kiinasta on virrannut varallisuutta osakemarkkinoiden yhteistyöohjelmien kautta Hongkongin 
pörssiin. Kiinalaissijoittajat ovat ostaneet muutaman päivän sisällä miljardeilla dollareilla kiinalaisyritysten osakkeita, joiden 
omistaminen ja kaupankäynti kiellettiin yhdysvaltalaisilta sijoittajilta maanantaista 11.1. alkaen (BOFIT Viikkokatsaus 
50/2020). Hongkongin Hang Seng -indeksi nousi vuoden 2021 ensimmäisten kahden viikon aikana lähes 5 %. Erityisesti 
sijoituksia virtasi telejätteihin China Mobileen, China Unicomiin ja China Telecomiin, joilla Yhdysvallat katsoo olevan 
yhteyksiä Kiinan armeijaan ja sitä kautta uhkaavan Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Kielletyt yritykset on jo poistettu 
kansainvälisistä indekseistä (MSCI, FTSE Russell ja S&P Dow Jones) ja jahkailun jälkeen myös New Yorkin pörssistä. Myös 
ulkomaista sijoitusvarallisuutta on virrannut Manner-Kiinan markkinoille yhteistyöohjelmien kautta marraskuun jälkeen, 
kun vielä syksyllä pääoma virtasi Kiinasta ulos.       
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202028_1/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_4/
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Pörssikurssit nousivat Manner-Kiinassa monen vuoden ennätyksiin. 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT. 
 
Kiina painostaa Australiaa. Kiinan viranomaiset pysäyttivät loppuvuodesta australialaisen hiilen maahantuonnin, 
minkä seurauksena kymmeniä laivoja jäi lasteineen satamiin odottamaan epätietoisena tilanteen kehittymistä. Kiinalaiset 
eivät ole virallisesti kommentoineet hiilen tuontikiistaa, jota Australian pääministeri pitää valitettavana molemmille maille.     

Hiilentuonnin estäminen on vain yksi monista rajoitustoimista, joita Kiina on kohdistanut australialaisia tuontitavaroita 
vastaan. Muita rajoituksen kohteeksi joutuneita tuotteita olivat australialaiset viinit ja ohra, joille Kiina asetti korkeita 
tuontitulleja, sekä puutavara, ravut, punainen liha ja villa, joiden tuontia Kiinan viranomaiset estivät muilla keinoin. 
Australialaiset ovat jo ehtineet valittaa ohratulleista Maailmankauppajärjestö WTO:hon.  

Kiinan ja Australia väliset poliittiset ja kaupalliset suhteet alkoivat heikentyä jyrkästi sen jälkeen, kun Australia (yhtenä 
monista maista) viime toukokuussa kannatti Covid-19 epidemian alkuperän selvittämistä kansainvälisen työryhmän voimin. 
Kiinalaisia hiertää myös Australian päätös kieltää Huawein osallistuminen 5G projekteihin, sen asettamat rajoitukset 
suorille sijoituksille sekä kritiikki Kiinan ihmisoikeustilannetta kohtaan.  

Australia on myös ollut aktiivinen jäsen Kiinan karsastamassa ns. Quad-yhteenliittymässä, johon kuuluvat Australian 
ohella Intia, Japani ja Yhdysvallat. Yhteenliittymää pidetään epävirallisesti Aasian NATOna, joka toimii vastavoimana 
Kiinalle sitä ympäröivillä merialueilla. Ryhmä järjesti viimeksi marraskuussa laivasotaharjoituksen Intian valtamerellä.     

Kiinan painostustoimet ovat hankala pala Australialle, jolle Kiina on ylivoimaisesti suurin vientimarkkina lähes 40 
prosentin osuudella tavaraviennistä vuonna 2019. Australian osuus Kiinan tavaratuonnista oli noin 6 %, mutta se kattoi yli 
puolet Kiinalle tärkeästä rautamalmin tuonnista, jota on vaikeata korvata muista lähteistä. Kauppakiista on kaksiteräinen 
miekka. Se osoittaa Kiinan poliittista voimaa, mutta samalla toimii varoittavana esimerkkinä joutumisesta Kiinan 
vaikutuspiiriin.     
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Australian tavarakaupasta suuri osa käydään Kiinan kanssa 

Lähteet: Australian ulkosuhteiden ja kaupan ministeriö, Macrobond ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän ulkomaankaupan elpyminen jatkunut vähitellen, pääomavirta ulkomaille lisääntynyt. Venäjän 
tavara- ja palveluviennin tulot toipuivat keskuspankin alustavien maksutasetietojen mukaan hieman viime vuoden 
viimeisellä neljänneksellä, mutta olivat edelleen lähemmäs neljäsosan pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulot öljyn, 
öljytuotteiden ja kaasun viennistä olivat yhä yli 40 % vuodentakaista pienemmät lähinnä matalien vientihintojen vuoksi. 
Muiden tavaroiden viennistä sen sijaan kertyi tuloja koko toisen vuosipuoliskon ajan suunnilleen saman verran kuin vuotta 
aiemmin. Palvelujen viennin tulot olivat edelleen yli 35 % vuodentakaista vähäisemmät ennen muuta Venäjän 
matkailutulojen pysyttyä hyvin pieninä. 

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menot toipuivat neljännellä neljänneksellä edelleen vähin erin. Menot olivat vielä noin 
15 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tilanne on suhteellisen lupaava tavaroiden tuonnin osalta, sillä tuontimenot olivat 
enää muutamia prosentteja vuodentakaista pienemmät (euron ja dollarin välisen kurssin muutoksen takia tavaratuonnin 
menojen vuosimuutos oli euroissa mitattuna -10 % ja dollareissa mitattuna runsaat -2 %). Palvelujen tuonti kääntyi myös 
hieman parempaan päin, mutta tuontimenoja oli edelleen noin 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syynä on venäläisten 
ulkomaanmatkailun romahtaminen. 

Tuonnin supistuttua hieman vientitulojen pudotusta lievemmin Venäjän tavarakaupan ylijäämä on ollut merkittävästi 
tavanomaista pienempi lähes vuoden ajan. Toisaalta varsinkin venäläisten matkailumenojen sekä venäläisten yritysten 
ulkomaille maksamien osinkojen ja korkojen jyrkkä supistuminen ovat pitäneet Venäjän vaihtotaseen ylijäämäisenä, joskin 
ylijäämä supistui vuonna 2020 kohti kahta prosenttia BKT:stä.  

Venäjän ja ulkomaiden välinen rahoitustase oli viime vuonna huomattavasti useimpia edellisvuosia alijäämäisempi. Osin 
tämä johtui siitä, että valtion velkakirjamarkkinoille tuli varsin vähän sijoituksia ulkomailta mm. siksi, että valtio on saanut 
rahoitettua varsin suureksi kasvanutta budjettivajettaan valtaosin kotimaasta. Pääoman nettovirta yksityiseltä sektorilta 
ulkomaille lisääntyi ja oli vajaat 3,5 % BKT:stä eli viime vuosien suurimpia. Pankkisektorilta virtasi pääomaa ulkomaille 
nettomääräisesti suhteellisen maltillisesti. 

Sen sijaan pääoman nettovirta yrityssektorilta lisääntyi runsaaseen kahteen prosenttiin BKT:stä, jota suurempi lukema 
nähtiin viimeksi vuosien 2014−2015 taloustaantuman aikana. Viime vuoden nettolukeman taustalla suorat sijoitukset 
ulkomailta Venäjän yrityssektorille tyrehtyivät lähes täysin. Lisäksi venäläisiin yrityksiin tehtyjä portfoliosijoituksia vedettiin 
pois poikkeuksellisen paljon ja yrityssektorilta puolestaan tehtiin portfoliosijoituksia ulkomaille harvinaisen runsaasti. 
Toisaalta suorat sijoitukset yrityssektorilta ulkomaille supistuivat tavanomaista paljon pienemmiksi. 
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Venäjän vaihtotaseen ylijäämä suhteellisen pieni vuonna 2020 ja rahoitustaseen alijäämä melko suuri 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän valuuttavaranto maailman neljänneksi suurin, lähes 600 miljardia dollaria. Vuoden 2020 lopussa 
Venäjän koko valuuttavaranto (ml. kultavaranto) oli 596 miljardia dollaria ja varanto kasvoi viime vuoden aikana hieman yli 
7 %. Varannon kasvu dollareina mitattuna johtuu lähinnä kullan hinnan noususta ja euron vahvistumisesta dollariin nähden. 
Keskuspankki on toiminut valuuttamarkkinoilla varsin säästeliäästi, ja ruplan ulkoinen arvo määrittyy hyvin pitkälti 
markkinoilla. 

Venäjän valuuttavaranto on maailman neljänneksi suurin Kiinan (3 360 miljardia dollaria), Japanin (1 400 mrd.) ja 
Sveitsin (1 080 mrd.) jälkeen. Kiinan ja etenkin Sveitsin kohdalla valuuttakurssin hallinta on tärkeä syy valuuttavarannon 
kokoon. Japanin jeni kuitenkin kelluu vapaasti. Saudi-Arabian ja Hongkongin kohdalla valuuttavarannon suuri koko selittyy 
kiinteän valuuttakurssin politiikalla. 

Suhteessa kansantalouden kokoon valuuttavarannot ovat hyvin erilaisia eri maissa. Monissa suurissa kansantalouksissa 
varanto on 20 ja 30 prosentin välillä BKT:stä, Kiinassa ja Intiassa 22 % sekä Japanissa ja Koreassa 28 %. Venäjällä tämä 
suhdeluku on 41 % eli suhteellisen korkea. Joissakin maissa valuuttavaranto on selvästi suurempi kuin yhden vuoden 
bruttokansantuote: Singaporessa 107 %, Hongkongissa 144 % ja Sveitsissä 153 % BKT:stä.  

Vuoden 2020 kesäkuun lopussa kullan arvo Venäjän valuuttavarannossa nousi suuremmaksi kuin Yhdysvaltain 
dollarimääräisten sijoitusten arvo. Koko varanto oli kesäkuun lopussa 561 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tästä euroina oli 
noin 30 %, kultana 23 % ja dollareina 22 %. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä Venäjän keskuspankki siirsi noin 15 % 
valuuttavarannostaan Kiinan juaniin (BOFIT Viikkokatsaus 2019/03), ja viime vuoden toisen neljänneksen lopussa juanin 
osuus varannosta oli noin 12 %. 

Venäjän valuuttavarannon rakenne on kansainvälisessä vertailussa varsin poikkeuksellinen. Kansainvälisen 
valuuttarahaston tilastojen mukaan esimerkiksi Kiinan juanin osuus koko maailman yhteenlasketuista valuuttavarannoista 
on alle kaksi prosenttia. 
 
 

mrd. dollaria % BKT:stä
2014 15 16 17 18 19 20 2014 15 16 17 18 19 20

(alustava) (alustava)
Vaihtotase 58 68 24 32 116 65 33 2,8 4,9 1,9 2,0 6,9 3,8 2,3
 - vienti (tavarat & palvelut) 563 393 332 410 509 482 374 27,1 28,7 25,8 26,1 30,5 28,3 26,4
 - tuonti (tavarat & palvelut) 429 282 266 327 344 353 303 20,6 20,6 20,6 20,8 20,6 20,8 21,4
Kauppatase (tavarat) 189 148 90 115 195 165 89 9,1 10,8 7,0 7,3 11,7 9,7 6,3
 - vienti 497 341 282 353 444 420 330 23,9 24,9 21,9 22,4 26,6 24,7 23,3
 - tuonti 308 193 191 238 249 255 240 14,8 14,1 14,9 15,1 14,9 15,0 17,0
Palvelujen kaupan tase -55 -37 -24 -31 -30 -37 -18 -2,7 -2,7 -1,9 -2,0 -1,8 -2,2 -1,3
 - vienti 66 52 51 58 65 62 45 3,2 3,8 3,9 3,7 3,9 3,6 3,1
 - tuonti 121 89 75 89 95 99 63 5,8 6,5 5,8 5,6 5,7 5,8 4,4
Muu vaihtotase -76 -43 -42 -51 -49 -64 -39 -3,7 -3,2 -3,2 -3,2 -3,0 -3,7 -2,7
 - tulot investoinneista ja luotoista 43 34 37 42 49 50 37 2,1 2,5 2,9 2,7 2,9 2,9 2,6
 - menot investoinneista ja luotoista 101 66 70 82 86 100 67 4,9 4,8 5,5 5,2 5,1 5,9 4,8
Rahoitustase & virhe-erä -123 -66 -15 -9 -76 2 -46 -5,9 -4,8 -1,2 -0,6 -4,6 0,1 -3,2
Valtio (pl. keskuspankki) 30 -10 4 12 -7 21 3 1,4 -0,7 0,3 0,8 -0,4 1,3 0,2
Yksityinen sektori yhteensä (A+B) -151 -58 -19 -23 -68 -21 -48 -7,3 -4,2 -1,5 -1,4 -4,1 -1,2 -3,4
A. Pankit -86 -34 1 -23 -33 -18 -18 -4,1 -2,5 0,1 -1,5 -2,0 -1,0 -1,3
B. Muu yksityinen sektori ml. virhe-erä -65 -23 -21 1 -35 -3 -30 -3,1 -1,7 -1,6 0,0 -2,1 -0,2 -2,1
 - suorat sijoitukset -38 -14 11 -9 -24 6 -5 -1,8 -1,0 0,8 -0,6 -1,4 0,4 -0,3
    - Venäjälle 18 6 31 27 6 29 1 0,8 0,5 2,4 1,7 0,4 1,7 0,1
    - Venäjältä 55 20 20 36 30 23 6 2,7 1,5 1,6 2,3 1,8 1,3 0,4
 - portfoliosijoitukset -18 -8 -4 -10 -2 -7 -24 -0,9 -0,6 -0,3 -0,6 -0,1 -0,4 -1,7
    - Venäjälle -12 -5 0 -5 -1 -4 -14 -0,6 -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,2 -1,0
    - Venäjältä 6 3 4 5 1 2 10 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
 - ulkomainen käteisraha * 9 14 5 6 7 8 2 0,4 1,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2
 - maksutaseen virhe-erä 8 3 -5 3 2 -2 4 0,4 0,2 -0,4 0,2 0,1 -0,1 0,3
 - muut muun yksityisen sektorin erät -26 -18 -27 10 -18 -9 -7 -1,2 -1,3 -2,1 0,7 -1,1 -0,5 -0,5
* positiivinen arvo = ulkomaisen käteisrahan määrä vähenee

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201903_1/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=IdNAUQovQY%2b09j5UtkEzxQ&_t_q=juan+varanto+Ven%c3%a4j%c3%a4&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_86460856-e0f0-40ac-bd88-8bcb6b23817d_fi&_t_hit.pos=3
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Maailman suurimmat valuuttavarannot hyvin erilaisilla kansantalouksilla, mrd. USD vuoden 2020 lopussa 

Lähteet: IMF, kansalliset keskuspankit ja BOFIT; * marraskuu 2020 
 
Moskovan pörssi piristyi loppuvuonna. Öljyn hinnan ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden romahdus alkuvuonna 
2020 heijastuivat välittömästi myös Moskovan pörssiin. Loppuvuonna kiinnostus pörssiosakkeisiin kuitenkin kasvoi ja 
ruplapohjainen MOEX-indeksi kipusi vuoden lopussa historiallisen korkealle tasolle. Ruplan heikkeneminen on pitänyt 
yleisesti käytetyn dollaripohjaisen RTS-indeksin kehityksen heikkona. Vuodenvaihteessa RTS-indeksi oli noin 10 % 
matalammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.  

Ulkomaisten sijoittajien osuus osakekaupan vaihdosta oli edellisvuosien tapaan noin puolet (joulukuussa osuus oli 45 %). 
Pörssin markkina-arvoa ja kaupankäynnin volyymin kasvua on tukenut erityisesti kotimaisten piensijoittajien kasvanut 
kiinnostus osakemarkkinoihin. Sijoitustilejä oli viime vuoden lopussa 8,8 miljoonalla venäläisellä, mikä on lähes viisi 
miljoonaa enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Yksityishenkilöiden osuus osakekaupan vaihdosta on kasvanut ja se oli 
joulukuussa 44 % osuuden oltua vuotta aiemmin 37 %. Viime vuonna yksityishenkilöiden sijoitusintoa tuki talletuskorkojen 
laskun ja talletusten verokohtelun muutoksen lisäksi sähköisten palveluiden laajentunut käyttö. Kolme suurta liikepankkia 
(Tinkoff, Sberbank ja VTB) hoitavat valtaosan yksityishenkilöiden sijoitustileistä.  

Kahden vuoden tauon jälkeen Moskovan pörssissä nähtiin viime vuonna kaksi uutta listautumisantia. Valtion 
varustamoyhtiö Sovcomflotin anti oli ensimmäinen valtionyhtiön listautuminen sitten vuoden 2013. Toinen listautuja oli 
yksi Venäjän suurimmista rakennuttajista kiinteistöyhtiö Samolet. Lokakuussa järjestetty Sovcomflotin anti keräsi 43 mrd. 
ruplaa (550 milj. USD) ja Samoletin noin 3 mrd. ruplaa. Summat ovat pieniä verrattuna venäläisen nettikauppa Ozonin 
marraskuiseen listautumisantiin Yhdysvalloissa, joka keräsi noin 990 milj. dollaria. Edellinen miljardiluokan venäläinen 
listautuminen Yhdysvalloissa oli (Alankomaihin rekisteröityneen) Yandexin listautuminen vuonna 2011. 

Moskovan pörssin erityisiä piirteitä ovat jatkossakin öljy- ja kaasuyhtiöiden suuri merkitys, kotimaisten 
institutionaalisten sijoittajien (esim. eläkerahastojen) häviävän pieni rooli ja julkisen kaupankäynnin kohteena olevien 
osakkeiden pieni osuus yritysten osakekannasta. Viidenkymmenen suurimman osakkeen kohdalla vapaan kaupankäynnin 
kohteena on keskimäärin 30 % markkina-arvosta. 
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Ruplapohjainen MOEX-indeksi kipusi uuteen ennätykseen 

Lähde: Moscow Exchange, BOFIT. 
 

Kansallisen hyvinvoinnin rahasto lähes 12 % bruttokansantuotteesta. Vuoden 2020 lopussa Venäjän ylimääräisiä 
energiatuloja kerryttävän rahaston koko oli 183 miljardia dollaria. Rahastoon siirretään verotuloja, kun raakaöljyn hinta on 
korkeampi kuin budjettisäännössä määritelty viitehinta. Vuoden 2020 maaliskuussa rahastoon siirrettiin vuonna 2019 
kertyneitä energiatuloja (BOFIT Viikkokatsaus 2020/37). Tämän jälkeen rahaston dollarimäärä on kasvanut lähinnä 
Sberbankin osakkeiden hinnannousun ansiosta sekä euron vahvistuessa dollariin nähden. Dollarimääräisesti rahasto oli yhtä 
suuri viimeksi vuonna 2009. 

Rahastosta on noin 115 miljardia dollaria erittäin likvideissä suurten OECD-maiden julkisen sektorin 
joukkovelkakirjalainoissa. Venäjän keskuspankki hoitaa näitä varoja osana valuuttavarantoa (BOFIT Policy Brief 2015/4). 
Rahaston muista varoista ylivoimaisesti suurin sijoitus on Sberbankin osakkeissa (41 miljardia dollaria). Varoja on myös 
esimerkiksi talletuksina VEB-kehitysrahoituslaitoksessa. 
 
Kansallisen hyvinvoinnin rahaston arvo korkein vuoden 2009 jälkeen 

Lähde: Venäjän valtiovarainministeriö ja BOFIT 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202037_1/
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/13669/bpb0415%5b1%5d.pdf?sequence=1
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Kiina 

Kiinassa vuoden 2020 kokonaistuotanto palautui koronakuopasta ja kasvoi edellisvuotta suuremmaksi. 
Kiinan tilastoviranomaisen mukaan maan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 6,5 % vuotta 
aiemmasta ja 2,3 % koko vuonna 2020. Tuotantoa kertyi yhteensä nimellisesti 102 000 mrd. juania (n. 13 000 mrd. euroa). 
Vaikka talous palautui vuoden aikana ripeästi ensimmäisen neljänneksen romahduksesta, koronakriisi esti Kiinaa 
saavuttamasta vuonna 2012 asetettua tavoitetta reaalisen BKT:n kaksinkertaistamisesta vuosien 2010–2020 aikana. BKT:n 
vuosikasvutavoitetta ei asetettu vuodelle 2020. Kiinan virallisiin kasvulukuihin tulee suhtautua varauksella. Esimerkiksi 
Suomen Pankin päivitettyjen laskelmien mukaan koronakuoppa oli alkuvuodesta syvempi ja siitä palautuminen hitaampaa 
kuin viralliset tilastot kertovat. 

Joulukuussa tilastoviranomainen ilmoitti, että vuoden 2019 BKT:ta on tarkistettu hieman aiemmin kerrottua 
pienemmäksi ja samalla vuoden 2019 vuosikasvu pieneni 6,1 prosentista tasan 6 prosenttiin. Teollisuustuotantoa 
tarkistettiin eniten, kun sitä muutettiin reilut 500 miljardia juania pienemmäksi. Palvelusektorin osalta tuotantoa sen sijaan 
tarkistettiin hieman aiemmin ilmoitettua suuremmaksi. 

Koko vuonna 2020 teollisuustuotanto kasvoi reaalisesti 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna, vahvan viimeisen 
neljänneksen tukemana (+7,3 %). Koko vuoden rakennustuotanto oli 3,5 % vuoden takaista suurempi. Palvelusektorilla 
kokonaistuotanto kasvoi 2,1 % vuoteen 2019 verrattuna. Eniten koronakriisistä kärsi majoitus- ja ravintola-ala, jossa 
tuotanto supistui reaalisesti viime vuonna 13,1 % vuotta aiempaan verrattuna. Myös tukku- ja vähittäiskaupan reaalinen 
vuosikasvu jäi loppuvuoden piristymisestä huolimatta koko vuoden osalta negatiiviseksi (-1,3 %). Vaikka vienti kasvoi 
loppuvuodesta vahvasti, jäi koko vuoden dollarimääräinen kasvu 4 prosenttiin. Tuonti supistui dollarimääräisesti 0,4 %. 

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat viime vuonna reaalisesti 2 % vuotta aiempaan 
verrattuna. Kaupunkialueilla kotitalouksien tulot (1 %) kasvoivat selvästi hitaammin kuin maaseudulla (4 %). Kotitalouksien 
menot henkeä kohden supistuivat reaalisesti 4 % vuoteen 2019 verrattuna. Kaupunkialueilla kotitalouksien menot laskivat 
henkeä kohden 6 %, kun maaseudulla menot olivat samaa luokkaa kuin 2019. Kaupunkialueiden kyselyihin perustuva 
työttömyysaste palautui joulukuussa 5,2 prosenttiin, takaisin samalle tasolle kuin joulukuussa 2019. Suurimmillaan 
työttömyysaste kävi helmikuussa 6,2 prosentissa. Kiinan julkaisemien työttömyyslukujen ei kuitenkaan uskota antavan 
todellista kuvaa työmarkkinoiden tilanteesta. 

Joulukuussa kuluttajahintainflaatio nousi 0,2 prosenttiin marraskuun -0,5 prosentista. Alkuvuoden korkeimmista 
lukemista huolimatta kuluttajahintojen kasvu jäi koko vuonna 2,5 prosenttiin, alittaen prosenttiyksiköllä viime vuodelle 
asetetun tavoitteen. Teollisuuden tuottaja- ja ostohintainflaatiot pysyivät vuoden 2020 osalta negatiivisina (-1,8 % ja -2,3 %).  

  
Kiinan talouskasvu toipui virallisten tilastojen mukaan nopeasti koronakuopasta. 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFiNDlhMWItZGNjOS00ZjMzLWE3YTctYTcwMjY2MGVkZGE5IiwidCI6ImVkODlkNDlhLTJiOTQtNGFkZi05MzY0LWMyN2ZlMWFiZWY4YyIsImMiOjh9
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Uusien ennusteiden mukaan Kiinan talous selvisi koronakriisistä muita nousevia talouksia helpommalla. 
Tammikuussa julkaistujen IMF:n ennustepäivityksen ja Maailmanpankin ennusteen mukaan maailmantalouden 
supistuminen vuonna 2020 jäi hieman aiemmin pelättyä pienemmäksi. Tähän vaikuttivat erityisesti yksityisen kulutuksen 
odotettua voimakkaampi toipuminen ja positiiviset rokoteuutiset. Epävarmuus vuosien 2021–2022 ennusteiden osalta on 
yhä suurta, kun uusia leviämisaaltoja ja virusmuunnoksia ilmaantuu jatkuvasti. 

Kiinan odotetaan kasvavan tänä vuonna edelleen selvästi maailmantaloutta nopeammin, noin 8 % vauhtia heikon 
vertailuvuoden 2020 vuoksi. Lehtitietojen mukaan sama kahdeksan prosenttia olisi myös Kiinan vuoden 2021 virallinen 
kasvutavoite. Ensi vuonna kasvu hidastuu, mutta pysyy silti hyvin ripeänä, noin 5,5 prosentissa. Kiina eroaakin ennusteissa 
selvästi muista nousevista talouksista. 

Koronapandemian nähdään yleisesti aiheuttaneen nouseville talouksille pitkäaikaista vahinkoa, koska se vähentää 
investointeja ja rapauttaa inhimillistä pääomaa. Kriittisiäkin talouden kehittämistarpeita on lykätty vuosilla eteenpäin. 
Pandemialla on suurimmat vaikutukset maihin, jotka ovat riippuvaisempia turismista, palvelusektorista tai raaka-aineiden 
viennistä (erityisesti öljy), tai joissa maan sisäinen tautitilanne pääsi kehittymään erityisen huonoksi. Viimeksi mainittuun 
ryhmään kuuluu mm. Intia, jossa talous supistui viime vuonna arvioiden mukaan kahdeksasta kymmeneen prosenttia, 
huolimatta loppuvuoden selvästä piristymisestä. Intian kasvulukuihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta, mikä näkyy 
myös eri ennusteiden suurena vaihteluvälinä. Niin kutsutuista BRICS-maista (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) 
talouden arvioidaan viime vuonna supistuneen eniten Intian lisäksi Etelä-Afrikassa. 

Etelä-Afrikassa koettiinkin Saharan eteläpuoleisen Afrikan pahin tautitilanne, ja sulkutoimien myötä talouden arvellaan 
supistuneen viime vuonna noin 8 %. Ilman laajamittaista elvytystä tilanne olisi saattanut olla vielä paljon huonompi, eikä 
elpymisvauhdin odoteta olevan vuosina 2021–2022 kovinkaan suuri. Turkissa talouskasvu elpyi nopeasti viime vuoden 
toisella puoliskolla mittavan elvytyksen myötä ja talouskasvu jäänee vuoden 2020 osalta positiiviseksi. Lähiaikojen näkymät 
ovat kuitenkin riippuvaiset varsinkin kansainvälisen matkailun toipumisesta. Koronakuolemien määrä väkilukuun 
suhteutettuna on ollut erityisen suuri Latinalaisessa Amerikassa. Brasiliassa yksityinen kulutus ja investoinnit kuitenkin 
toipuivat vuoden 2020 lopulla nopeaan tahtiin suotuisien rahoitusolojen myötä ja talouskasvun odotetaan nousevan tänä 
vuonna reiluun 3 prosenttiin. Venäjällä viime vuotta heikensi pandemiarajoitusten lisäksi erityisesti raakaöljyn 
maailmanmarkkinahinnan romahdus, ja BKT:n arvioidaan supistuneen noin 4 %. Uusimmissa ennusteissa sen odotetaan 
kuitenkin palautuvan kriisiä edeltäneelle tasolle jo loppuvuonna 2021. 
 
Nousevat taloudet toipuvat koronapandemiasta eritahtisesti 

Lähteet: IMF World Economic Outlook, Maailmanpankin Global Economic Prospects, Bloomberg ja BOFIT. 
 

Tammikuussa 2021 julkaistuja BKT-kasvuennusteita, %

Maailma 2020 2021 2022 Turkki 2020 2021 2022
IMF -3.5 5.5 4.2 IMF 1.2 6.0 3.5
Maailmanpankki -4.3 4.0 3.8 Maailmanpankki 0.5 4.5 5.0
Bloomberg* -3.8 5.2 3.9 Bloomberg* 0.5 3.7 4.1

(-4.7  -2.5) (2.0  6.4) (3.0   5.0) (-4.0   1.5) (2.3   5.9) (2.0   4.8)
Kiina Brasilia
IMF 2.3 8.1 5.6 IMF -4.5 3.6 2.6
Maailmanpankki 2.0 7.9 5.2 Maailmanpankki -4.5 3.0 2.5
Bloomberg* 2.1 8.4 5.5 Bloomberg* -4.6 3.5 2.5

(1.7   5.5) (4.8  10.5) (4.5   7.0) (-5.1   -4.1) (2.6    4.8) (1.8    3.0)
Intia Etelä-Afrikka
IMF -8.0 11.5 6.8 IMF -7.5 2.8 1.4
Maailmanpankki -9.6 5.4 5.2 Maailmanpankki -7.8 3.3 1.7
Bloomberg* -8.1 9.2 Bloomberg* -7.2 3.5 2.2

(-14.7   -5.7) (6.0  16.2) (-9.0   -7.0) (2.0   6.4) (3.0   5.0)
Venäjä
IMF -3.6 3.0 3.9
Maailmanpankki -4.0 2.6 3.0
Bloomberg* -3.8 3.0 2.5

(-4.5  -3.0) (1.1  3.7) (2.0   3.5)

*Bloombergin keräämät ennusteet investointipankeilta ja rahoituslaitoksilta: mediaani ja vaihteluväli  (suluissa). Ennusteiden lukumäärä vaihtelee maittain.
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Kiinan velka lähentelee jo 300 % BKT:stä. Kiinan keskuspankin mukaan yritysten, kotitalouksien ja julkisen sektorin 
yhteenlaskettu kotimainen velka kasvoi viime vuonna 280 prosenttiin BKT:stä (285 000 mrd. juania, 36 000 mrd. euroa), 
kun se oli vuotta aiemmin 255 % BKT:stä. Kun mukaan lasketaan Kiinan ulkomainen velka, jota keskuspankin mukaan oli 
kesäkuun lopussa 14,5 % BKT:stä, kokonaisvelka on noin 295 % BKT:stä. 

Koronakriisin ja tehtyjen toimien vuoksi velkasuhde kasvoi monissa maissa huomattavasti viime vuonna, ja 
Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n tilastojen mukaan Kiinan velkasuhde kasvoi vain hieman keskimääräistä enemmän 
vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiinan velan määrä suhteutettuna talouden kokoon on kuitenkin selvästi 
korkeampi mitä muissa nousevissa talouksissa ja samaa luokkaa kuin Yhdysvalloissa ja euroalueella, joissa on huomattavasti 
kehittyneemmät rahoitusmarkkinat. 

Kiinan velkaantuminen on herättänyt huolta jo pitkään, sillä muissa maissa nopea velkaantuminen on johtanut talous- tai 
pankkikriisiin. Kiinassakin muutamien pienten ja keskisuurien pankkien pelastustalkoot olivat käynnissä jo ennen 
koronakriisin puhkeamista ja niiden hoitamiseen on uponnut vähintään 500 mrd. juania (BOFIT Viikkokatsaus 40/2020) 
julkisia varoja. Valtaosa Kiinan velasta on juuri yrityssektorin ottamaa pankkilainaa ja koronakriisi on joillakin toimialoilla 
heikentänyt merkittävästi yritysten velanhoitokykyä. Kiinan keskuspankin marraskuussa julkaiseman stressitestin mukaan 
peräti 10 pankkia 30:stä olisi vaarassa kaatua kevyimmässäkin stressiskenaariossa, jossa oletetaan BKT:n kasvavan hieman 
alle 1,6 % vuonna 2020 ja 7,8 % vuonna 2021. Stressitestissä on mukana Kiinan systeemisesti tärkeimmät pankit. 

 
Kiinan kotimainen velka loikkasi viime vuonna 

*) Virallinen julkinen velka, 45 % BKT:stä. IMF:n arvion mukaan todelliset julkiset vastuut olivat 92 % BKT:stä vuoden 2020 lopussa. 
Lähteet: Kiinan keskuspankki, tilastovirasto, CEIC ja BOFIT 
 
Päästökauppajärjestelmästä odotetaan apua Kiinan uusien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Kiina otti 
merkittävän askeleen ilmastopolitiikassaan viime syyskuussa, kun presidentti Xi Jinping ilmoitti maan pyrkivän 
hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksessa Kiina on lupautunut pysäyttämään päästöjen kasvun 
vuoteen 2030 mennessä. Tämä säilyi uusissa linjauksissa ennallaan, mutta muita tavoitteita on kiristetty. Kiina pyrkii 
vähentämään hiili-intensiteettiä (hiilidioksidipäästöjä suhteessa bkt:hen) nyt vähintään 65 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2030 mennessä, kun aiempi tavoite oli 60–65 prosentin vähennys. Lisäksi muiden kuin fossiilisten polttoaineiden osuutta 
energiankulutuksesta pyritään nyt kasvattamaan vähintään 25 prosenttiin, kun aiempi tavoite oli 20 %. Tällä hetkellä osuus 
on noin 16 %.  

Vuosina 2017–2019 Kiinan hiilidioksidipäästöt kasvoivat keskimäärin 1,6 % vuodessa. Samaan aikaan päästöt vähenivät 
EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Päästöjä 2000-luvun alusta lähtien tutkinut Global Carbon Project arvioi päästöjen supistuneen 
vuonna 2020 maailmanlaajuisesti noin 7 % koronapandemian aiheuttamien tuotantokatkosten ja matkustusrajoitusten 
seurauksena. Kiinassakin päästöt vähenivät lähes 2 %, mikä oli kuitenkin vähän verrattuna EU:n ja Yhdysvaltojen 11 
prosentin vähennykseen.   

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202040_2/
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Kiinassa vaikutus jäi pienemmäksi, koska koronasulku jäi alkuvuonna 2020 lyhyeksi ja tuotanto elpyi kevään mittaan 
nopeasti. Lisäksi taloutta on elvytetty – jo usean vuoden ajan –myös investoinneilla uusiin hiilivoimaloihin, vaikka kivihiili 
on maan merkittävin päästölähde. Vaikka Kiina on myös uusiutuvien energiamuotojen suurimpia investoijia, tuottajia ja 
kuluttajia, niiden osuus kokonaisenergiankulutuksesta on kasvanut vain hitaasti (BOFIT Policy Brief 14/2020). 

Uudet ilmastotavoitteet pistivät vauhtia Kiinan päästökauppajärjestelmään. Sitä on testattu ja kokeiltu vuosien ajan 
paikallisesti. Esimerkiksi Pekingissä päästökaupasta on jo pitkä kokemus ja siihen on kuulunut niin voimalaitoksia, 
sementtitehtaita, petrokemian alan yrityksiä sekä muita teollisuusyrityksiä. Vuonna 2020 mukaan otettiin myös 
siviililentoliikenne. Kansallisen tason päästökaupan käynnistämistä on lykätty useaan otteeseen (BOFIT Viikkokatsaus 
32/2020), mutta virallisesti se käynnistyy 1. helmikuuta 2021, kun sitä koskevat uudet säännöt astuvat voimaan. 
Kaupankäynnin käytännön käynnistymiseen voi kuitenkin kulua vielä aikaa ja joidenkin arvioiden mukaan järjestelmä 
alkaisi toimia kesällä. Ensimmäinen ”kokeilukausi” on 1.1.-31.12.2021 ja se kattaa 2225 energia-alan yrityksen vuosien 2019 
ja 2020 päästöt. Mukaan päästökauppaan odotetaan tulevan lähivuosina myös keskeisten energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen yrityksiä. Odotettavissa on maailman suurin päästökauppajärjestelmä.  
        
Kiinan hiilidioksidipäästöjen arvioidaan supistuneen koronavuonna 2020 vain vähän 

*) arvio. 
Lähteet: Our World in Data, Global Carbon Project ja BOFIT 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/17806
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202032_3/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202032_3/
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Venäjä 

Aivan viime aikojen talouskehitys rohkaisevaa Venäjällä. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla koronapandemian 
kiihtyminen Venäjällä vähensi myös taloudellista aktiviteettia esimerkiksi ihmisten vähentäessä liikkumistaan. Aivan vuoden 
lopulla ja ilmeisesti myös tammikuussa taloudellinen tilanne näyttää taas hieman paremmalta, osittain ehkä myös 
positiivisten koronarokotusuutisten takia. Tilanteen ja etenkin odotusten asteittainen palautuminen näkyy 
ostopäällikköindekseissä. Sekä teollisuuden (50,9) että palveluiden (52,7) indeksit olivat tammikuussa yli viidenkymmenen, 
mikä viittaa aktiviteetin lisääntyneen. Kumpikin indeksi oli viimeksi yli 50 pistettä vuoden 2020 syyskuussa. Etenkin 
palveluissa luottamus tulevaisuuteen kohosi selvästi ja oli korkeimmalla tasollaan sitten lokakuun 2019. 

Teollisuuden puolella kausitasoitettu tuotanto on kasvanut lähes keskeytyksettä viime kesästä lähtien, mutta oli vielä 
viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 2,5 % vuotta aikaisempaa pienempi (joulukuussa vuosimuutos oli enää 
−0,2 %). Raakaöljyn tuotantoa rajoittava OPEC+-sopimus painaa edelleen kaivannaisteollisuutta, mutta tehdasteollisuuden 
tuotanto kasvoi joulukuussa jo 4,4 % vuotta aiemmasta (marraskuussa kasvua 2,9 %). 

Palveluissa tuotanto oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 13 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähäisempi. 
Palveluiden tuotanto romahti keväällä lähes 40 % ja toipuminen tulee viemään aikaa. Viime vuoden aikana rakennusala 
pystyi säilyttämään tuotantotasonsa poikkeuksellisen hyvin vaikeissakin oloissa, ja viimeisellä neljänneksellä rakentaminen 
kasvoi 0,8 % edellisvuodesta. 
 
Tammikuussa venäläiset yritykset odottivat olosuhteidensa paranevan 

Lähteet: Markit IHS, Macrobond ja BOFIT 
 
Venäjän talous supistui ennakoitua vähemmän vuonna 2020, mutta kotimainen kysyntä ja tuonti 
supistuivat voimakkaasti. Venäjän BKT:n reaalinen volyymi pienentyi viime vuonna runsaat 3 % eli ennustettua 
lievemmin. Kotimaisen kysynnän ja sen myötä tuotannon supistumiseen vaikuttivat keskeisesti raakaöljyn ja eräiden 
muiden Venäjän perusvientihyödykkeiden vientihintojen jyrkkä putoaminen viime vuoden keväällä sekä koronaviruksen 
leviäminen ja siihen liittyvät rajoitustoimet. 

Venäjän aiempien taloustaantumien tapaan kotimaisen tuotannon supistumista rajasi se, että kysynnän väheneminen 
kohdistui etenkin tuontiin, joka kutistui lähes 14 % vuotta aiemmasta. Tämän taustalla ruplan kauppapainotteinen 
reaalikurssi heikkeni 7 % vuodesta 2019 ja venäläisten matkailu ulkomaille romahti koronarajoitusten vuoksi. Tavaroiden 
tuonti väheni huomattavasti lievemmin. Talouden taantumat ja varsin heikko ruplan kurssi ovat painaneet aiemminkin 
tuontia, joka oli viime vuonna noin viidesosan pienempi kuin vuosina 2012−2014 ja noin 15 % pienempi kuin vuonna 2008. 

Kysyntäeristä yksityinen kulutus supistui viime vuonna noin 8,5 %, joka on melkein yhtä paljon kuin talouden 
taantumassa vuonna 2015. Ennen nykyistä taantumaa yksityinen kulutus ehti elpyä jo suunnilleen vuosien 2013−2014 
tasolle. Myös kiinteät investoinnit vähenivät yli 6 % vuotta aiemmasta. Kiinteitä investointeja tehtiin noin 10 % vähemmän 
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kuin vuosina 2012−2014 ja 5 % vähemmän kuin vuonna 2008. Julkinen kulutus sen sijaan kasvoi 4 % eli enemmän kuin 
moniin vuosiin, sillä talouden supistumista hillittiin lisäämällä julkisen talouden budjettimenoja. Julkinen kulutus on 
kasvanut tasaisesti ja noussut noin 10 % korkeammalle kuin 2010-luvun puolivälissä. Viennin reaalinen volyymi supistui 5 % 
vuonna 2020. Vienti on kuitenkin lisääntynyt aiempina vuosina siinä määrin, että viime vuoden vähenemisestä huolimatta 
vientiä kertyi viidesosa enemmän kuin vajaa vuosikymmen sitten. 

BKT-tilinpidon tuotantopuolella arvonlisän reaalinen volyymi väheni Venäjän suhteellisen pienellä ravitsemus- ja 
majoitusalalla neljäsosan mutta tukku- ja vähittäiskauppasektorilla vain pari prosenttia. Eniten BKT:tä painoi kuitenkin alas 
10 prosentin pudotus varsin mittavalla kaivannaisteollisuuden lohkolla (lähinnä raakaöljyn tuotannon takia) sekä 
kuljetusten ja varastoinnin alalla. Jalostusteollisuuden muutaman vuoden kasvu tasaantui, mutta ala on kärkipään 
nousijoita viimeisen puolen vuosikymmenen ajalta (+13 %). Rahoitusalan nopea nousu jatkui viime vuonna, ja julkinen 
hallinto kasvoi huomattavasti. 
 
Venäjällä yksityinen kulutus, kiinteät investoinnit ja tuonti matalilla tasoilla vuonna 2020 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjän maatalous jatkoi kasvuaan. Maatalouden tuotanto on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti monen vuoden ajan eikä 
vuosi 2020 tehnyt poikkeusta, joskin kasvu vaimeni puoleentoista prosenttiin. Kasvinviljelytuotanto, joka muodostaa 
selvästi yli puolet maatalouden tuotannosta, lisääntyi huomattavasti hitaammin kuin lähes kaikkina aiempina vuosina. 
Viljojen sadot lisääntyivät kokonaisuutena 10 % ja ylsivät lähes ennätysvuoden 2017 lukemaan. Sen sijaan eräiden muiden 
viljelykasvien kuten perunan tuotanto väheni paljon ja sokerijuurikkaan tuotanto romahti pienimmäksi moneen vuoteen, 
mikä johtui sekä kylvöalan että satoisuuden supistumisesta. Karjatalouden tuotannon tasainen kasvu jatkui viime vuonna.  

Viime vuosina etenkin maatalousalan yritykset ja tuotanto-organisaatiot ovat kasvattaneet ripeästi tuotantoaan ja näin oli 
myös viime vuonna. Ne muodostavat maatalouden päälohkon 55 prosentin osuudella viljelytuotannosta ja yli 60 prosentin 
osuudella karjataloustuotannosta. Nopeimmin tuotantoa ovat lisänneet kuitenkin yksityiset maataloustilat. Ne ovat 
keskittyneet etenkin viljelytuotantoon, jossa niiden osuus koko maan tuotannosta on vähitellen noussut yli viidesosaan. 
Kotitaloustilojen tuotanto on puolestaan supistunut vähitellen viimeisen vuosikymmenen mittaan. Niiden osuus oli 
kuitenkin edelleen viime vuonna lähes neljäsosa viljelytuotannosta (perunoiden osalta miltei kaksi kolmasosaa ja 
vihannesten osalta runsaat puolet) ja miltei kolmasosa karjataloustuotannosta.  
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Venäjän maataloustuotanto on kasvanut monta vuotta 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjän pankkisektori kasvoi ripeästi vuona 2020. Taseen loppusummalla mitattuna pankkisektori kasvoi 12,5 % 
viime vuonna, eli selvästi nopeammin kuin vuonna 2019. Taseen kasvua tuki erityisesti asuntoluottojen sekä pk-yrityksille 
myönnettyjen luottojen määrän kasvu. Kasvun taustalla on valtion myöntämä lainojen korkotuki sekä muut tukiohjelmat 
(BOFIT Viikkokatsaus 35a/2020 ja 35b/2020). Talouden taantumasta huolimatta maksuhäiriöt eivät juurikaan ole 
kasvaneet ja hoitamattomien luottojen osuus koko pankkisektorin luottokannasta pysyi 6,1 prosentissa. Sen sijaan luottoja 
järjesteltiin paljon jo loppukeväällä (BOFIT Viikkokatsaus 29/2020). Vuoden loppuun mennessä suurille yrityksille 
myönnettyjä lainoja oli järjestelty yli 5 100 mrd. ruplan arvosta, mikä on yli 14 % suurimpien pankkien yrityslainakannasta. 
Yritysten vaikeuksien odotetaan heijastuvan lainakannan laatuun aikaisintaan tänä vuonna. Pankkisektori on kuitenkin 
hyvin pääomitettu ja mahdollisiin luottotappioihin on varauduttu melko hyvin. 

Reaalitulojen merkittävästä supistumisesta huolimatta kotitalouksien pankkeihin tallettamat varat kasvoivat viime 
vuonna 4,2 prosenttia, vain aavistuksen inflaatiota (4,9 %) hitaammin. Kotitalouksien varat kattavat noin kolmanneksen ja 
yritysten varat noin 31 % pankkisektorin taseesta. Osuudet ovat pysyneet jokseenkin samoina, mutta vuoden aikana 
säästämisen rakenne on hieman muuttunut. Ruplan heikkenemisestä huolimatta valuuttatalletusten suosio on vähentynyt. 
Toisaalta epävarmuuden kasvu ja talletuskorkojen lasku ovat näkyneet käyttelytilien suosion kasvuna. Joulukuun lopussa 
kotitalouksien tileillä oli 50 % enemmän varoja kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien talletusten määrä sitä vastoin supistui 
hieman, mikä heijastelee kotitalouksien viime vuoden aikana lisääntynyttä intoa sijoittaa osakemarkkinoille (BOFIT 
Viikkokatsaus 3/2021).  
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https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202035_3/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=LePSEi8KTy%2bWxM%2f8kmz9mw&_t_q=pankki+ven%c3%a4j%c3%a4&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_34bcd102-150c-442e-90cf-673c898baa5e_fi&_t_hit.pos=4
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202035_4/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=bBo4RbANQFqTKTgnq4iq4Q&_t_q=pankki+ven%c3%a4j%c3%a4&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_e1840a75-a335-452c-9da1-8a2816660c30_fi&_t_hit.pos=5
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202029_3/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=bBo4RbANQFqTKTgnq4iq4Q&_t_q=pankki+ven%c3%a4j%c3%a4&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_d1b28f54-0745-45e3-ace5-3c0d20dd32b6_fi&_t_hit.pos=8
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_3/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_3/


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
6 • 11.2.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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 tavaraviennin määrä kehittyi poikkeuksellisen vahvasti koronapandemian aikana. Marraskuussa 2020 
maailmantavarakaupan vuosikasvu kääntyi viimein positiiviseksi, kun kokonaismäärät kasvoivat 1,5 % vuoden takaiseen 
verrattuna. Jo ennen koronapandemiaa maailmankaupan kehitys oli heikkoa, eikä se kasvanut käytännössä lainkaan vuosien 
2018–2019 aikana. Marraskuussa 2020 maailman vienti- ja tuontimäärät saavuttivat tason, jolla oltiin jo loppuvuodesta 2017.  

Kiinassakin vienti- ja tuontimäärät polkivat lähes paikoillaan parin vuoden ajan ennen koronakriisiä. Vuoden 2020 
puolivälin jälkeen kehityksessä tapahtui kuitenkin suuri muutos. Kiinan vientimäärät olivat marraskuussa jo yli 20 % vuoden 
2019 marraskuuta suuremmat, tuonnin kasvaessa maltillisemmin (+2 %). Kiina on onnistunut vastaamaan kasvaneeseen 
kysyntään niin pandemialta suojautumiseen tarvittavien välineiden kuin myös teknologiatuotteiden osalta. Myös 
kulutustavaroiden (kuten huonekalujen, lelujen ja urheiluvälineiden) kysyntä on piristynyt maailmalla ja kasvattanut Kiinan 
vientimääriä. Kiinan ulkomaankaupan kasvu onkin lähes yksinomaan vetänyt maailmankaupan ylös koronakuopasta. Vaikka 
alkuvuoden pudotuksesta on noustu myös muualla, kasvu on ollut selvästi vaatimattomampaa. Esimerkiksi sekä euroalueella 
että Yhdysvalloissa vientimäärät olivat marraskuussa 2020 yhä vuoden takaista pienemmät.  

Kiinan vienti- ja tuontimäärien kasvaessa hinnat kuitenkin supistuivat, ja siksi tavarakaupan arvo nousi määriä 
vähemmän. Dollarimääräisesti Kiinan vienti kasvoi 4 % koko vuonna 2020, tuonnin supistuessa vajaan prosentin. 
Kauppataseen ylijäämä kasvoi 535 miljardiin dollariin, kun se oli 420 miljardia vuonna 2019. Kiina kasvatti suhteellisesti 
eniten tuontiaan lähialueelta. Erityisesti ASEAN-maiden ja Taiwanin osuus tuonnista nousi vuoden 2020 aikana. Tuonnin 
osuus euroalueelta ja Yhdysvalloista kasvoi myös loppuvuotta kohden. Eniten vuoden 2020 aikana osuuttaan Kiinan 
tuonnista menetti Afrikka. Viennin osalta osuuksissa oli vain hyvin vähän muutoksia lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, jonka 
osuus Kiinan viennistä kasvoi loppuvuonna selvästi parin vuoden supistumisen jälkeen. 

Kokoonpanotuotannon osuus pieneni edelleen sekä viennin että tuonnin osalta vuoden 2020 aikana. Loppuvuodesta 
kokoonpanotuotannon osuus viennistä oli laskenut noin 30 prosenttiin, kun se pari vuotta aiemmin pyöri 35 prosentin 
paikkeilla ja vielä kymmenen vuotta sitten sen osuus viennistä oli puolet. Kiinan vienti toimii yhä useammin kotimaisten 
yritysten voimin. Ulkomaisten yritysten (mukana myös yhteisyritykset) osuus viennistä oli suurimmillaan ennen 
finanssikriisiä (noin 60 % vuonna 2006), mutta on sen jälkeen tasaisesti laskenut ja oli loppuvuodesta 2020 enää noin 35 %. 

 
Kiinan ulkomaankauppa kehittyi viime vuonna selvästi maailmankauppaa paremmin 

Lähteet: CPB ja BOFIT 
 
Kiinteistösektorin riskejä halutaan saada kuriin Kiinassa. Vuoden alusta lähtien pankkien lainanantomahdollisuuksia 
kiinteistösektorille kiristettiin ja viime vuonna suurten rakennuttajien velanottoa rajoitettiin. Rakennuttajien nopean 
velkaantumisen pelätään luovan hintakuplaa asuntomarkkinoille ja lisäävän rahoitusmarkkinariskejä. Kiinalaisrakennuttajien 
maksuvaikeuksista on uutisoitu jo usean vuoden ajan ja niiden maksulaiminlyönnit ovat lisääntyneet. Huolta on aiheuttanut 
erityisesti Evergrande, joka on maailman velkaisin rakennuttaja (110 mrd. dollarin velkavastuut viime vuoden lopussa). 
Pankkilainanannon suuntaamisen velkaisilta rakennuttajilta muille sektoreille toivotaan myös parantavan tehokkuutta. 
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Keskuspankin ja pankkisääntelyviranomaisen (CBIRC) 1.1. voimaan astuneissa säännöissä asetetaan yläraja sekä 
kiinteistösektorin- että asuntolainojen osuudelle pankkien lainakannasta. Osuus riippuu pankin koosta ja asemasta niin, että 
suurilla valtion pankeilla voi olla suhteessa eniten (40 % kiinteistösektorin lainoja ja 32,5 % asuntolainoja) ja pienillä 
kyläpankeilla vähiten (12,5 % ja 7,5 %) tällaisia lainoja. Suhdelukuihin pääsemiseksi on myönnetty siirtymäaika, jonka pituus 
ei ole tiedossa. Lisäksi sääntelyä voidaan tiukentaa tai höllentää riippuen alueen talouskehityksestä.  

Analyysiyhtiö Gavekalin mukaan syyskuussa sekä asuntolainojen osuus (20 %) että kiinteistösektorin lainojen osuus 
(29 %) koko pankkisektorin lainakannasta olivat selväsi alle pankkien koolla painotettujen ylärajojen (28 % ja 34%). Silti 
monet yksittäiset pankit ylittävät enimmäisrajat. Rakennuttajien velkaantumista on yritetty saada kuriin jo aiemmin. 
Vuonna 2019 pankkeja pyydettiin tarkkailemaan kiinteistölainanantoaan, joidenkin rakennuttajien bondien 
liikkeeseenlaskua rajoitettiin ja trust-yhtiöitä kiellettiin myöntämästä uusia lainoja rakennuttajille. 

Viime elokuussa keskuspankki ja asuntoministeriö aloittivat kokeilun, jolla rakennuttajien rahoitusmarkkinariskejä 
halutaan vähentää. Lopullisia sääntöjä ei ole julkaistu, mutta lehtitietojen mukaan niillä rajoitetaan kolmea suhdelukua: 
velkaantumisastetta (alle 100 %), velan suhdetta omaisuuseriin (alle 70 %) ja lyhytaikaista velkaa (korkeintaan käteisvarojen 
verran). Vain ehdot täyttävät yritykset saavat ottaa lisää velkaa. Velkatasoa saa kasvattaa 5–15 % vuosittain riippuen siitä 
kuinka monta kolmesta ehdosta yritys täyttää. Mukana on ainakin 12 suurta rakennuttajaa (ml. Evergrande, joka ei tällä 
hetkellä täytä yhtäkään ehdoista) ja tammikuun tapaamiseen sääntelyviranomaisten kanssa oli pyydetty 20 yritystä. Kokeilu 
on tarkoitus jossain vaiheessa laajentaa kaikille kiinteistösektorin yrityksille. Bloomberg uutisoi osan rakennuttajista jo 
kiertäneen uusia säännöksiä lisäämällä taseen ulkopuolista lainanottoa, joka ei näy suhdeluvuissa. 

Uusien sääntöjen odotetaan hieman hidastavan asuntolainanantoa ja rajoittavan kiinteistömarkkinoiden kasvua. Viime 
vuonna kiinteistöjen myynnit pinta-alalla mitaten kasvoivat koronaepidemiasta huolimatta 3 %. Kiinteistösektori ja 
rakentaminen kattavat suoraan 14 % Kiinan BKT:stä, mutta ottaen huomioon epäsuorat vaikutukset osuus voi arvioiden 
mukaan olla lähes 30 %. Kotitalouksien sijoitusvarallisuudesta suurin osa on kiinteistöissä ja viime vuoden lopussa 69 % 
kotitalouslainojen kannasta oli asuntolainoja. Tulotasoon suhteutettuna asuntojen hinnat Kiinan suurkaupungeissa ovat 
maailman korkeimpia.  

 
Kiinteistöjen myynnit kasvoivat viime vuonna, uutta rakennusmaata hankittiin ja rakennusaloituksia tehtiin edellisvuotta vähemmän 

Lähteet: CEIC, Kiinan tilastovirasto ja BOFIT 
 
Hongkongissa reaalitalous on yhä heikko. Hongkong on selvinnyt koronapandemiasta toistaiseksi hyvin vähäisillä 
tautitapauksilla, mutta rajoitukset ovat olleet tiukkoja ja pandemian taloudelliset vaikutukset suuria. Jo kesällä 2019 alkanut 
talouden supistuminen jatkui viime vuonna, alueen kokonaistuotannon määrä oli 6 % vuotta aiempaa pienempi. Talous 
elpyi jonkin verran vuoden jälkipuoliskolla, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä BKT oli enää 3 % vuodentakaista 
pienempi. Toipuminen näyttää kuitenkin pysähtyneen viimeisellä neljänneksellä, kun kokonaistuotannon määrä pysyi 
samalla tasolla edelliseen neljännekseen nähden. Hongkongissa meneillään olevaa epidemia-aaltoa on pyritty hillitsemään 
paikallisten karanteenien ja ulkonaliikkumiskieltojen avulla, mikä on vaikuttanut myös talouskehitykseen.  

Viime vuonna Hongkongin taloudelle tärkeä yksityinen kulutus supistui 10 % vuotta aiemmasta ja se oli vielä viimeisellä 
vuosineljänneksellä melkein 8 % vuodentakaista pienempi. Vähittäiskaupan volyymi jäi 2020 yli neljänneksen edellisvuotta 
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pienemmäksi. Palvelualoista ovat kärsineet eniten ravintola- ja majoitusala sekä kaikki turismiin kytkeytyvät palvelut, joissa 
myös työttömyys on noussut korkeaksi. Etenkin kiinalaisten matkailijoiden vähäneminen näkyy monilla Kiinalaiset 
Hongkongin. Alueiden välillä on tiukat matkustusrajoitukset, vaikka epidemiatilanne on ollut sekä Hongkongissa että 
Manner-Kiinassa suhteellisen hyvä.   

Ulkomaankaupassa oli koko viime vuoden suuri ero tavara- ja palvelukaupan välillä. Kiinan talouden nopean elpymisen 
ansiosta Hongkongin tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja viimeisellä vuosineljänneksellä se jo ylitti 
vuodentakaisen tason lähes 6 prosentilla. Sen sijaan palveluvienti supistui lähes 37 % vuotta aiemmasta, enimmäkseen 
turismin romahtamisen seurauksena. 

Hongkongin suuri finanssisektori on pärjännyt poikkeusoloissa paremmin kuin reaalitalous. Hongkongin pörssi oli viime 
vuonna yksi maailman parhaiten menestyneistä suurista pörsseistä. Sitä ovat tukeneet Manner-Kiinasta tulevat 
pääomavirrat (BOFIT Viikkokatsaus 2/2021). Kiinalaisten sijoittajien rooli on kasvanut merkittävästi, kun ne ovat 
sijoittaneet pörssin kautta etenkin teknologia-alan yrityksiin. 

Manner-Kiinan kiristyvä ote Hongkongista ja sen tuomat poliittiset kysymykset varjostavat Hongkongin talouden 
näkymää. Viime kesänä voimaan astunut turvallisuuslaki on johtanut aktivistien ja mielenosoittajien lisääntyneisiin 
pidätyksiin. Iso-Britannia on tarjonnut hongkongilaisille oleskelulupaa ja mahdollisuutta hakea 6 asumisvuoden kuluttua 
Britannian kansalaisuutta. Tarjous koskee heitä, jotka asuivat Hongkongissa jo 1997, kun se vielä kuului Ison-Britannian 
hallintoalueeseen. Myös jotkut muut maat kuten Australia ja Kanada ovat helpottaneet hongkongilaisten 
maahanmuuttosääntöjä. Joidenkin arvioiden mukaan Hongkongista voi muuttaa pois jopa miljoona ihmistä kiristyneen 
tilanteen vuoksi. Pienenä avoimena taloutena Hongkongin talousnäkymiin vaikuttavat kotimaisten kysymysten ohella myös 
maailman talouden, etenkin Kiinan talouden, kehitys.        

 
Hongkongin reaalisen BKT:n elpyminen hataraa  

Lähteet: Hongkongin tilastolaitos, Macrobond ja BOFIT. 
 
Kiina on Myanmarin tärkein kauppakumppani. Kiinan ulkoministeri totesi helmikuun alussa lausunnossaan panneensa 
merkille sotilasvallankaappauksen Myanmarissa ja toivoi osapuolten pääsevän yhteisymmärrykseen Myanmarin 
perustuslain puitteissa ja kansainvälisen yhteisön tukevan vakautta maassa. Kiina ja Venäjä estivät 
sotilasvallankaappauksen tuomitsevan lauselman hyväksymisen YK:n turvallisuusneuvostossa. Myanmarin tilanne kärjistyi 
armeijan tukemien puolueiden hävittyä marraskuiset parlamenttivaalit, joiden selväksi voittajaksi nousi vallassa ollut 
Demokraattinen yhteenliittymä -puolue (NLD) 82 prosentin äänisaaliilla. NLDn vaalilupauksiin kuului armeijan roolin 
asteittainen vähentäminen Myanmarin hallinnossa.  

Kiinan eteläpuolella sijaitseva Myanmar kuuluu maailman köyhimpien maiden joukkoon. Sen taloudellinen 
kiinnostavuus kasvoi merkittävästi, kun maan hallintoa muutettiin demokraattiseen suuntaan kymmenisen vuotta sitten. 
Myanmarin tärkein kauppakumppani on Kiina, joka kattaa noin kolmanneksen tavarakaupasta, niin kuin myös Myanmarin 
ulkomaisesta velasta. Kiina rakentaa Yunnanin maakunnasta Myanmarin läpi väylää Intian valtamerelle silkkitiehankkeensa 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_3/


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
6 • 11.2.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

(Belt and Road Initiative) puitteissa. Myanmarista kulkee jo sekä öljy- että kaasuputki Kiinaan. Suunnitelmiin kuluu mm. 
rautatien rakentaminen Kunminginista, Kiinasta, Kyakpuyn satamakaupunkiin Myanmarissa Bengalin lahden rannalla. 
Suurten ulkomaisten investoijien joukkoon kuuluvat myös Japani, jolla on jo pitkään ollut taloudellista yhteistyötä 
Myanmarin kanssa, ja Intia, joka on tänä vuonna avaamassa syvänmeren satamaa Sittwen satamakaupunkiin Myanmarissa.   

Kiinan ja Myanmarin välisen väylän rakentamista ovat hidastaneet mm. pitkään jatkuneet levottomuudet Myanmarin 
pohjoisosissa Kiinan armeijan ja etnisten kapinallisryhmien välillä. Kiinan puolelle pyrkii aika-ajoin Myanmarista pakolaisia 
taisteluja pakoon. Kiina on toiminut selkkauksissa välittäjänä, mutta sitä kuitenkin myös syytetään joidenkin 
kapinallisryhmien tukemisesta. Myanmarissa vallan kaapannut sotilasjohto onkin viime vuosina suhtautunut 
varauksellisesti kiinalaisten yhteistoimintapyrkimyksiin.      
 
Kiina oli Myanmarin suurin ulkomainen velkoja vuonna 2019 

Lähteet: Maailmanpankki ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän öljynviennin viime vuoden romahdusta paikkasivat kulta ja vehnä. Venäjän tavaraviennin arvo supistui 
viime vuonna 21 % koronapandemian aiheuttaman energiaraaka-aineiden hintojen ja kysynnän romahduksen vetämänä. 
Raakaöljyn vientimäärä supistui 13 % ja maakaasun noin 8 %. Öljyjalosteiden kokonaisvientimäärä supistui kuitenkin vain 
noin prosentin, kun sekä bensiinin että dieselpolttoaineen vientimäärät kasvoivat. Öljyn ja kaasun osuus Venäjän tavaravien-
nistä oli noin puolet.  

Venäjän vientiä tukivat kuitenkin jalometallit ja maataloustuotteet, joiden kummankin osuus viennistä nousi 10 prosen-
tin tuntumaan. Jalometallien viennin arvo kaksinkertaistui kullan vetämänä. Elintarvikeviennin arvo kasvoi 20 %, kun eten-
kin viljan ja kasviöljyn viennit kasvoivat reippaasti. Vehnän vientimäärä nousi viime vuonna jopa kaikkien aikojen ennätys-
lukemiin ja Venäjä onkin noussut maailman suurimmaksi vehnän vientimaaksi. Elintarvikeviennin voimakas kasvu kuiten-
kin kiihdytti myös elintarvikkeiden hintojen nousua kotimaassa etenkin viime vuoden lopulla. Hintojen nousun hillitse-
miseksi Venäjällä on asetettu vientikiintiöitä ja vientiveroja mm. viljalle.  

Venäjän tavaratuonnin arvo supistui viime vuonna vain 5 % huolimatta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän voi-
makkaasta supistumisesta ja ruplan heikentymisestä. Suurimmista tuoteryhmistä eniten eli 12 % supistui kemiallisten tuot-
teiden tuonti. Lääketuonnin arvo vähentyi jopa 30 %. Sitä vastoin elintarvikkeiden tuonnin arvo supistui vain prosentin ja 
koneiden, laitteiden sekä kuljetusvälineiden 2 %. Kone- ja laitetuonti piristyi etenkin vuoden lopulla. Sähkölaitteiden tuon-
nin arvo jopa kasvoi hieman viime vuonna. Myös useiden elintarvikkeiden tuontimäärät lisääntyivät viime vuonna.           

Venäjän tavaraviennin arvo oli viime vuonna noin 330 mrd. dollaria ja tavaratuonnin noin 240 mrd. dollaria. EU-27:n 
osuus Venäjän tavaraviennistä ja -tuonnista oli noin kolmannes. Kiinan osuus oli 15 % viennistä ja 24 % tuonnista. Euraasian 
talousliiton maiden osuus oli noin 10 % sekä viennissä että tuonnissa.  

 
Venäjän tavaratuonnin arvon kasvu suurimmissa tuoteryhmissä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähteet: Venäjän tulli, CEIC ja BOFIT. 
 
Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan. Keskuspankki piti kokouksessaan (12.2.) avainkoron 4,25 prosentissa. 
Päätös oli markkina-analyytikkojen odotusten mukainen. Avainkorko on pysynyt nyt muuttumattomana viime vuoden heinä-
kuusta.  

Kuluttajahintojen nousu oli tammikuussa (5,2 %) hieman keskuspankin arviota nopeampaa. Inflaatiota on voimistanut 
mm. koronakriisistä johtuvat tarjontahäiriöt taloudessa, eräiden elintarvikkeiden hintojen nousu (BOFIT Viikkokatsaus 
51/2020) ja kotitalouksien ja yrityksien kohonneet inflaatio-odotukset. Myös ruplan kurssin heikentyminen viime kesän jäl-
keen on nostanut hintoja.  

Keskuspankin arvion mukaan inflaatio on tänä vuonna huipussaan helmi-maaliskuussa. Vuoden 2021 inflaatioksi se en-
nustaa 3,7–4,2 % (aiemmin 3,5–4 %), minkä jälkeen inflaatio on lähellä 4 prosenttia. Keskuspankin inflaatiotavoite on 4 %.  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_2/
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Keskuspankin uusi ohjeistus on, että se siirtynee vähitellen nykyisestä elvyttävästä neutraaliin (avainkorko n. 5–6 %) ra-
hapolitiikkaan. Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullinan mukaan rahapolitiikka on kuitenkin keskimäärin elvyttävää vielä 
tänä vuonna. Venäjän talous supistui ennakoitua vähemmän viime vuonna (BOFIT Viikkokatsaus 5/2021), mutta keskus-
pankki piti BKT:n kasvuennusteensa ennallaan. Se ennustaa talouden kasvavan 3–4 % tänä vuonna, 2,5–3,5 % vuonna 2022 
ja 2–3 % vuonna 2023.     

 
Venäjän avainkorko ja kuluttajahintainflaatio   

Lähde: Venäjän keskuspankki, Rosstat, Macrobond ja BOFIT. 
 
Venäjälläkin julkinen talous tukivaihteella vuonna 2020. Konsolidoidun budjetin tulot vähenivät viime vuonna 
nimellissummaltaan vain kolmisen prosenttia (konsolidoitu budjetti kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion so-
siaalirahastojen budjetit). Tulojen vähenemistä hillitsi viime kevään operaatio, jossa keskuspankki tuloutti valtaosan Sber-
bankin myynnistä (valtiolle) syntyneestä ylijäämästään valtion budjettiin. Ilman operaatiota tulot olisivat vähentyneet noin 
6 %. Tuloja painoi öljy- ja kaasuverotulojen putoaminen kolmasosalla. Muut tulot lisääntyivät hieman jopa ilman Sber-ope-
raatiota. Budjetin menoja lisättiin virus- ja talouskriisin vastaisessa kamppailussa noin 14 % eli paljon myös reaalisesti, kun 
matalahko inflaatio (noin 3,5 % koko vuoden osalta) söi tulojen ostovoimaa suhteellisen vähän. 

Tulojen suhde BKT:hen oli noin 36 %, josta yksi prosenttiyksikkö tuli em. Sber-operaatiosta. Tuki- ja elvytystoimet nosti-
vat menojen BKT-suhteen lähes 40 prosenttiin eli aiempien lamavuosien 2009 ja 1998 huippulukemiin. Konsolidoidun bud-
jetin vaje kääntyi tuntuvasta ylijäämästä alijäämään, joka oli runsaat 4 % BKT:stä.  Vaje rahoitettiin lähinnä velanotolla koti-
maisista pankeista. Valtion kokonaisvelka oli vuoden lopussa noin 18 % suhteessa BKT:hen ja valtiolla oli vararahastona toi-
mivassa Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa likvidejä varoja noin 8 % BKT:stä. 

Vuoden 2020 viimeisinä kuukausina budjetin tilanne alkoi tasaantua. Konsolidoidun budjetin tulot ylsivät jopa vuodenta-
kaista usean prosentin suuremmiksi. Muita kuin öljyverotuloja kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä pitkälti yli kymme-
nesosa enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä toisaalta johtunee osin joidenkin verojen maksulykkäysten päättymisestä. Öljy- 
ja kaasuverotulot supistuivat vähemmän aiempina vuosineljänneksinä (vaikka supistuminen oli vielä yli neljäsosan suurui-
nen vuodentakaiseen nähden). Menoelvytys vaimeni kesän huipusta hieman, mutta menot ylittivät silti kymmenesosalla 
vuodentakaisen tason. 

Budjettiin kertyneitä muita kuin öljyverotuloja vähensi viime vuonna lähinnä yritysten voittoverotulojen putoaminen. 
Muut erät kuten tulot työtuloveroista, palkkasummista maksettavista sosiaaliveroista sekä valmiste- ja arvonlisäveroista joko 
kasvoivat tai pysyivät varsin ennallaan. Menot lisääntyivät kaikilla valtion tehtävälohkoilla pitkälti tuki- ja virustoimien ta-
kia. Menot muuhun sosiaalitukeen kuin eläkkeisiin kohosivat peräti noin 40 % perhetukien 2,5-kertaistuttua. Terveydenhoi-
don menot nousivat 30 % ja menot talouden eri sektoreille kuten viestintään, kuljetuksiin ja teihin kasvoivat kokonaisuutena 
17 %. Myös julkishallinnon menot lisääntyivät lähes 10 %. Lisäksi menot puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja lainval-
vontaan kuten myös koulutukseen ja eläkkeisiin kasvoivat 5−7 %. 
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Venäjän konsolidoidun budjetin tuloissa muiden kuin öljy- kaasuverotulojen rooli vähentynyt, menot nousseet huippulukemiin 

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT. 
 
Venäjän ja IMF:n vuosikonsultaatioissa jälleen esillä mittava määrä talousasioita. Kansainvälisen valuuttara-
haston IMF:n konsultaatioraportin (artikla IV) mukaan se odottaa Venäjän talouden elpyvän tänä vuonna 3 % ja ensi vuonna 
vielä nopeammin. Keskeisinä oletuksina ovat öljyn hinnan pysyminen noin 50 dollarissa tynnyriltä, koronavirusrokotusten 
hyvä eteneminen tämän vuoden keskikesään mennessä sekä öljyn viennin elpyminen nykyisen OPEC+-sopimuksen mukai-
sesti. Lähivuosien ennusteen riskit ovat IMF:n mukaan enimmäkseen alasuuntaisia ja liittyvät mm. koronavirusepidemiaan 
ja rokottamisen mahdolliseen pitkittymiseen, ylitarjonnan mahdolliseen muodostumiseen öljymarkkinoilla sekä geopoliitti-
siin jännitteisiin lännen kanssa. Ennustettua paremman kehityksen voi aikaansaada mm. patoutuneen kysynnän voimakas 
purkautuminen 

IMF arvioi talouden potentiaalisen kasvun alentuneen pitkälti talouden lamassa tapahtuneen investointien supitumisen 
vuoksi ja olevan 1,6 % vuodessa, jota kohti kasvutahti alkaa hidastua ensi vuoden jälkeen. Talouden kokonaistuottavuuden 
kasvun IMF toteaa olleen nollan tienoilla jo ennen viime vuoden taantumaa. 

IMF toteaa keskuspankin reagoineen rahapolitiikalla taantumaan hyvin avainkoron asteittaisen mutta huomattavan las-
kun muodossa. Se suosittaa keventämiselle jatkoa, jotta riski inflaation hidastumisesta nykyisestä nousseesta tahdista alle 
keskuspankin neljän prosentin tavoitteen voidaan välttää.   

Valtiontalouden osalta IMF kannustaa Venäjää pysymään viranomaisten ilmaisemassa varaumassa, että on syytä olla 
valmiina arvioimaan uudelleen budjettivajeen supistamissuunnitelmaa, jos talouskehityksen heikentyminen vaatii lisäämään 
tukimenoja. IMF suosittelee pitämään edelleen työttömyyskorvauksen ala- ja ylärajat viime keväänä korotetuilla tasoilla. 
Öljyverotuksen uudistaminen voittoihin perustuvaksi pitäisi saattaa nykyisestä kotimaista öljynjalostusta ja polttoaineiden 
kulutusta tukevasta välivaiheesta valmiiksi vuoteen 2024 mennessä. Verohelpotuksia, jotka ylsivät vuonna 2019 neljään pro-
senttiin BKT:stä, olisi hyödyllistä karsia.   

IMF kehottaa siihen, että pankkisektorille viime keväänä annettuja helpotuksia tase-erien arvostamista koskeviin sään-
nöksiin ei jatkettaisi, mikä eräiden muiden helpotusten päätyttyä koskee lähinnä uudelleenjärjesteltyjen luottojen laatuluoki-
tuksia ja niihin liittyvien tappiovarausten tekemistä. Taantumaan liittyvät tappiot eivät IMF:n mukaan ole osoittautuneet 
suuriksi riskeiksi pankkijärjestelmän keskeisten pankkien oman pääoman riittävyydelle. IMF suosittelee pidättäytymään 
pitkästä jatkoajasta tuettujen asuntoluottojen ohjelmalle, joka voi osaltaan liittyä viimeaikaiseen asuntojen hintojen nou-
suun. 

Talouden uudistusten osalta IMF kiinnittää yritysten liiketoimintaympäristön, hallinnon ja korruption ohella huomiota 
siihen, että Venäjällä käynnissä oleva yritysten toimintaa koskevien vanhojen säännösten ”giljotiini” ja uusien säännösten 
laatiminen on tervetullut prosessi mutta sen ei pidä muodostua korvikkeeksi kilpailun lisäämiselle. IMF arvioi Venäjän 
vuonna 2018 lanseerattujen 13 kansallisen hankkeen voivan parantaa talouden kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavä-
lillä, jos hankkeet eivät johda valtion roolin kasvuun taloudessa vaan kytkevät mukaan yksityisiä yrityksiä. IMF korostaa 
mm. hankkeiden hankintamenettelyjen tasapuolisuutta ja avoimuutta. 
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Kiina 

Uudet matkustusrajoitukset saivat härän vuoden alkamaan Kiinassa tavanomaista vaisumpana. Kiinalaista 
uutta vuotta vietettiin tänä vuonna helmikuun 12. päivänä. Tyypillisesti kiinalaiset matkustavat omille kotipaikkakunnilleen 
juhlistamaan viikon mittaista kansallista vapaata. Uusien paikallisten tartuntaryppäiden takia viranomaiset kuitenkin 
pyrkivät rajoittamaan matkustamista asettamalla kansallisia vaatimuksia negatiivisista koronatesteistä ja kahden viikon 
karanteeneista. Lehtitietojen mukaan osa provinsseista asetti omia, tiukempia rajoituksia.  

Kiinan liikenneministeriön mukaan kotimaassa tehtyjen auto-, juna-, lento- ja laivamatkojen yhteenlasketut 
matkustajamäärät jäivätkin uutta vuotta edeltävällä viikolla noin neljännekseen siitä, mitä ne olivat kahtena edellisenä 
vuotena. Vuonna 2020 kiinalaiset olivat jo ehtineet lähteä kotipaikkakunnilleen, kun liikkumisrajoitukset astuivat voimaan 
ja romahduttivat matkustusmäärät heti uuden vuoden jälkeen.  

 Kauppaministeriön julkaisemien lukujen mukaan keskeisten vähittäiskaupan ja ravintolayritysten myynti oli 11.2.2021 
alkaneella lomaviikolla 820 mrd. juania (vajaa 130 mrd. dollaria). Myynti oli lähes 30 % korkeampi verrattuna viime vuoden 
lomaviikkoon, mutta jäi silti lähes 20 % vuodesta 2019, jolloin myyntiä tilastoitiin yli 1 000 mrd. juanin arvosta. 
Hämmentävästi kauppaministeriön tiedotteessa myynnin kuitenkin ilmoitettiin päinvastoin kasvaneen muutamalla 
prosentilla vuodesta 2019. Päivittäinen asiakasvirta kymmenen suurimman kaupungin ostoskeskuksiin oli 14 % pienempi 
kuin vuoden 2019 lomaviikolla. 

Myös taloudellista aktiviteettia eri sektoreilla mittaavat ostopäällikköindeksit olivat tammikuussa joulukuuta 
matalammalla, vaikka pysyivätkin vielä kasvua osoittavan pisteluvun 50 yläpuolella. Kiinan virallinen ostopäällikköindeksi 
laski tammikuussa palvelusektorilla 52,4 pisteeseen (joulukuu 55,7) ja teollisuudessa 51,3 pisteeseen (joulukuu 51,9). Myös 
Markitin ostopäällikköindeksi laski palvelusektorin osalta yli neljällä pisteellä lukemaan 52 ja teollisuuden 
ostopäällikköindeksi supistui 51,5 pisteeseen.  

Pörssikurssien viime vuonna alkanut nousu tasaantui helmikuussa. Uuden vuoden juhlinnan jälkeen tunnelma heikkeni 
edelleen. Manner-Kiinassa Shanghain ja Shenzhenin pörssin 300 suurimman yrityksen CSI 300 -indeksi oli 24.2. uutta 
vuotta edeltäviin tasoihin nähden 6 % matalammalla ja Shenzhenin pörssin kasvuyrityksistä koostuva ChiNext -indeksi 
supistui lähes 12 %. Juanin valuuttakurssi on pysynyt tammikuun alusta lähtien suhteellisen vakaana. Yhdellä dollarilla sai 
24.2. keskiviikkona 6,46 juania ja yhdellä eurolla vastaavasti 7,84 juania.   

 
Raiteilla, maanteillä, ilmassa ja merellä kulki nyt vain murto-osa tavanomaisista lomaviikon matkustajamääristä. 

Lähteet: Kiinan liikenneministeriö, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinaan virtasi viime vuonna maailman eniten suoria sijoituksia. Koronapandemiasta ja kauppakiistoista 
huolimatta Kiinaan virtaavat ulkomaiset suorat sijoitukset kasvoivat vuonna 2020. Kehitys poikkesi muusta maailmasta.   

YK:n alaisen UNCTADin alustavien tietojen mukaan maailman suorien sijoitusten virrat supistuivat viime vuonna 42 %. 
Erityisesti sijoitukset kehittyneisiin maihin vähenivät. Suorien sijoitusten virta EU-maihin laski yli 70 % (koko Euroopan 
osalta sijoitusvirta oli negatiivinen vuonna 2020) ja sijoitukset Yhdysvaltoihin puolittuivat edellisvuodesta 134 mrd. 
dollariin. Sijoitusvirrat Kiinaan sen sijaan kasvoivat UNCTADin tilastoissa 4 % 163 mrd. dollariin, mikä teki Kiinasta 
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suurimman suorien sijoitusten kohdemaan. Myös suorat sijoitukset Intiaan kasvoivat viime vuonna, kun taas sijoitukset 
Venäjälle kuivuivat lähes kokonaan. Maailman suorien sijoitusten virtojen odotetaan jatkavan supistumistaan tänä vuonna.  

Kiinan kauppaministeriön mukaan vuonna 2020 Kiinaan virtasi suoria sijoituksia lähes 5 % edellisvuotta enemmän. 
Luvut eivät vielä sisällä sijoituksia rahoitussektorille, jotka julkaistaan myöhemmin. Ne ovat viime vuosina olleet vain pari 
prosenttia kaikista Kiinaan virtaavista sijoituksista. Rahoitussektorin sijoitukset mukaan lukien suorien sijoitusten virran 
voidaan arvioida olleen suunnilleen 147 mrd. dollaria. Maksutasetilastojen suorien sijoitusten erässä on huomattavasti 
enemmän vaihtelua ja sijoitusvirrat Kiinaan selvästi suurempia kuin kauppaministeriön tilastoissa. Maksutaseen mukaan 
suorien sijoitusten virta Kiinaan kasvoi viime vuonna lähes 40 %. Maksutaseluvut huomioivat mm. uudelleensijoitetut 
voitot, jotka eivät sisälly kauppaministeriön lukuihin. 

Kiinan tekemät suorat sijoitukset maailmalla supistuivat virallisissa kauppaministeriön tilastoissa viime vuonna 
muutaman prosentin 133 mrd. dollariin. Maksutaseessa suorien sijoitusten ulosvirta taas kasvoi. Toisaalta kiinalaisyritysten 
yksittäisiä ulkomaisia sijoituksia kuvaavat tilastot osoittavat sijoitusten vähentyneen selvästi viime vuonna. American 
Enterprise Instituten ja Heritage Foundationin ylläpitämään China Global Investment Tracker- tietokantaan pyritään 
tilastoimaan kaikki kiinalaisyritysten tekemät suuret (yli 100 milj. USD) ulkomaiset suorat sijoitukset. Sen mukaan 
sijoitukset laskivat 66 % ja olivat 31 mrd. dollaria viime vuonna. 

Kasvavista sijoitusvirroista huolimatta Kiinan suorien sijoitusten kanta on kuitenkin yhä kansainvälisessä vertailussa 
huomattavasti talouden kokoa pienempi. Vuonna 2019 alle 5 % maailman suorien sijoitusten kannasta oli Kiinassa ja Kiinan 
osuus maailmalla tehdyistä suorista sijoituksista oli 6 %.   
 
Suorien sijoitusten virrat Kiinasta ja Kiinaan virallisissa kauppaministeriön ja keskuspankin maksutasetilastoissa 

Lähteet: Kiinan kauppaministeriö, SAFE, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuoden 2020 aikana kahteen prosenttiin BKT:stä. Alustavien 
maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuonna 2020 noin 300 mrd. dollariin, mikä vastasi 2 % BKT:stä.  
Vuonna 2019 vaihtotase oli 140 mrd. dollaria ylijäämäinen (noin prosentti BKT:stä). Viime vuoden ylijäämän kasvu johtui 
sekä aiempaa suuremmasta tavarakaupan ylijäämästä että palvelukaupan pienentyneestä alijäämästä. 

Tavarakaupan ylijäämä kasvoi viime vuonna 535 mrd. dollariin viennin vetäessä alkuvuoden jälkeen selvästi tuontia 
nopeammin. Ylijäämä oli neljänneksen edellisvuotta suurempi. Palvelukaupan alijäämä supistui 145 mrd. dollariin, noin 
puoleen edellisvuosista. Alijäämä pieneni erityisesti sen vuoksi, että kiinalaisturistien matkustus ulkomaille käytännössä 
pysähtyi koronapandemian takia, mikä supisti palvelutuontia. 

Vaihtotaseen selvästi kasvaneesta ylijäämästä huolimatta valuuttavaranto kasvoi vain vähän (28 mrd. dollaria). Siten 
pääomia siirtyi viime vuonna Kiinasta ulkomaille selvästi vuotta 2019 enemmän. Tarkemmat tiedot rahoitustaseesta 
julkaistaan myöhemmin, jolloin myös vaihtotaseen luvut tarkentuvat. Kun huomioidaan omaisuuserien arvonmuutokset, 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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Kiinan valuuttavarannon arvo oli joulukuun 2020 lopussa vajaat 3 400 mrd. dollaria (ml. kulta, SDR ja IMF varanto-osuus). 
Valuuttavaranto on pysynyt suhteellisen vakaana viimeiset neljä vuotta. 

 
Vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuoden 2020 aikana 300 mrd. dollariin ja pääomien ulosvirta kasvoi. 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT. 
 
Provinssien BKT-kasvutavoitteet maltillisia koko Kiinan näkymiin verrattuna. Kiinan kaikkien maakuntien 
BKT:n kasvu jäi koronavuonna 2020 edellistä vuotta merkittävästi hitaammaksi, mutta Hubein maakuntaa lukuun 
ottamatta pysyi positiivisena. Hubei, jonka pääkaupunki Wuhan oli Kiinan koronaepidemian alku- ja keskuspaikka, koki 
alkuvuonna 2020 erittäin suuren BKT:n romahduksen. Vaikka sen talous alkoi toipua jo kevään ja kesän aikana, jäi 
maakunnan koko vuoden BKT 5 % edellistä vuotta pienemmäksi.  

Vuonna 2020 eniten kasvoivat Keski- ja Länsi-Kiinan provinssit ja alueet, joiden kehitystaso on keskimääräistä 
matalampi. Kasvulukujen kärjessä on Tiibet, joka on välttynyt koronalta lähes kokonaan ja jonka taloutta on tuettu mittavin 
julkisin investoinnein (BOFIT Viikkokatsaus 2020/46). Sen paino koko Kiinan taloudessa on kuitenkin häviävän pieni. 
Merkitykseltään suuremmat alueet painoivat koko maan kasvua. Alueelliset tilastot eivät ole yhteneväiset koko maan BKT-
tilastoinnin kanssa. Lisäksi provinssien ilmoittamat tilastot ovat usein osoittautuneet epäluotettaviksi ja niitä on jouduttu 
jälkikäteen korjaamaan. Paikallista johtoa palkitaan talouskasvun perusteella, mikä voi kannustaa liioittelemaan kasvua.  

Kiinan BKT kasvoi virallisten tilastojen mukaan viime vuonna 2 %. Koko maan kasvutavoitetta tälle vuodelle ei ole 
julkistettu, mutta lähes kaikki provinssit ovat ilmoittaneet omat tavoitteensa hyvissä ajoin ennen vuosittaista maaliskuun 
kansankongressin kokousta. Monet alueet ovat olleet varovaisia tavoitteita asettaessaan, koska koronapandemiaan katsotaan 
edelleen liittyvän riskejä niin Kiinassa kuin maailmanlaajuisestikin. Provinssien kasvutavoitteiden painotettu keskiarvo 
(6,7 %) on maltillinen siihen nähden, että vertailuajankohta on poikkeuksellisen heikko. Koko Kiinan BKT:n kasvua koskevat 
ennusteet tälle vuodelle ovat yleisesti korkeampia, noin 8 % (esimerkiksi OECD:n ja IMF:n ennusteissa).  

Suuri joukko taloudellisesti merkittäviä maakuntia on ilmoittanut 6 prosentin kasvutavoitteen. Joukossa ovat BKT:lla 
mitattuna suurimmat maakunnat kuten Guangdong, Jiangsu ja Shandong. Ne ovat teollisuusvaltaisia ja vientivetoisia 
alueita, jotka selvisivät koronavuodesta melko hyvin – ja osin sen vuoksi korjausliikkeenkään ei odoteta olevan erityisen 
suuri. Sama kuuden prosentin tavoite on myös Shanghailla ja Pekingillä. Niissä kuten monissa muissakin suurissa 
kaupungeissa koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat haitanneet etenkin palvelualoja sekä turismia, joihin liittyvä 
epävarmuus hillitsee yhä näkymiä.  

Korkeimmat (10 %) kasvutavoitteet ovat koronasta toipuvalla Hubeilla sekä Etelä-Kiinan pienellä Hainanin 
saariprovinssilla, jonka optimismi perustuu odotuksiin talousuudistusten vaikutuksista. Hainanissa keskusvalta höllensi 
tämän vuoden alussa ulkomaisia investointeja koskevia rajoituksia. Lisäksi tavoitteena on tehdä Hainanista kansainvälisesti 
merkittävä vapaasatama. 

Kiinassa alueiden väliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Koillis-Kiinan Heilongjiangin ja Jilinin BKT asukasta kohti on vain 
runsaat puolet Kiinan keskiarvosta ja vain neljännes Pekingin ja Shanghain luvuista. Korona on kasvattanut alueellisia eroja 
monin tavoin, mm. lisäämällä köyhimpien maakuntien julkista velkaa ja yritysten velkaantumista. Monille siirtotyöläisten 
lähtöalueille rahalähetykset kaupungeista ovat olleet tärkeitä tulonlähteitä, jotka tyrehtyivät viime vuonna ainakin 
tilapäisesti siirtotyöläisten jouduttua työttömiksi.   

 
Kiinan maakuntien reaalisen BKT:n kasvu vuosina 2019 ja 2020 sekä kasvutavoitteet vuodelle 2021  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_4/
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Lähde: BOFIT, CEIC ja Macrobond. 

 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
9 • 4.3.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta @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 

Venäjällä investoinnit elpyivät vuoden 2020 loppua kohden. Kiinteät investoinnit olivat viime vuoden kevään su-
pistumisen seurauksena vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä reaalisesti 5 % vuodentakaista pienemmät. Investoin-
nit elpyivät kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin niitä tehtiin runsas prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Kun, investointien elpyivät nopeasti ainakin tällä erää ja toisen neljänneksen pudotuslukemaa tarkistettiin aiempaa arviota 
lievemmäksi, koko vuoden 2020 notkahdukseksi muodostui ainoastaan puolitoista prosenttia. Tämä on merkittävästi pie-
nempi supistuminen kuin BKT-tilinpidon sisältämän kiinteän pääoman muodostuksen supistuminen kuudella prosentilla. 
Ero johtuu näiden kahden indikaattorin tilastointieroista mm. kattavuuden osalta.  

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen talouden investoinnit vähenivät viime vuonna vain prosentin. Julkisen 
talouden investointeja lisättiin tuntuvasti yhtenä talouden taantumaa hillitsevänä toimena. Rosstatin arvion mukaan muut 
investoinnit eli pienten yritysten, kotitalouksien ja harmaan talouden investoinnit supistuivat niin ikään vain runsaat 2 %. 

Tässä vaiheessa Rosstatin vuositiedot investointien rakenteesta kattavat suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen 
talouden investoinnit, jotka ovat kolme neljäsosaa kokonaisinvestoinneista. Näiden investointien supistumisen kokonaislu-
kemaa painoi etenkin öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin kohdistuneiden investointien väheneminen edelleen kolmasosalla 
sen jatkeeksi, että investoinnit supistuivat jyrkästi myös vuonna 2019. Investoinnit raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon li-
sääntyivät 2 % kasvettuaan jo edellisenä vuonna vahvasti, mutta tuotantoon liittyvien palvelualojen investoinnit vähenivät 
edelleen. Öljynjalostusinvestointien vuonna 2019 käynnistynyt nopea kasvu jatkui 14 prosentin tahdilla. 

Jalostusteollisuuden investoinnit (pl. öljytuotteiden tuotanto) vähenivät vuoden 2019 supistumisen jatkoksi noin 2 %. 
Investoinnit vähenivät etenkin metallituote-, kone- ja laite- sekä kuljetusvälinealoilla. Sen sijaan investoinnit metallien val-
mistuksessa ja lääketeollisuudessa lisääntyivät voimakkaasti. 

Julkisen talouden menojen lisääminen viime vuoden taantumassa näkyi myös Venäjän investoinneissa siten, että inves-
toinnit etenkin terveydenhoidon alalla mutta myös julkishallinnossa lisääntyivät paljon ja lievensivät olennaisesti kokonai-
sinvestointien supistumista. Julkisen talouden budjeteista rahoitettujen investointien osuus nousi noin 15 prosenttiin koko-
naisinvestoinneista.  

 
Venäjällä investointien rakenteessa on tapahtunut muutoksia vähitellen, %-osuus 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän öljyntuotanto ja vienti supistuivat jyrkästi viime vuonna. Viime vuonna Venäjän raakaöljyn tuotanto (ml. 
kaasukondensaatti) oli 512 milj. tonnia (noin 10,3 milj. tynnyriä päivässä) eli 9 % pienempi kuin vuoden 2019 huipputaso. 
Edellisen kerran Venäjän öljyntuotanto supistui vuonna 2008.  
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Tuotannon supistumisen taustalla on Venäjän osallistuminen OPEC+-maiden viime keväänä solmimaan tuotannonrajoi-
tussopimukseen. Sopimus solmittiin, koska koronapandemian vuoksi öljyn globaali kysyntä supistui voimakkaasti ja maail-
manmarkkinahinnat romahtivat. Sopimus on tukenut öljyn hintaa yhdessä vähitellen elpyneen kysynnän kanssa ja siihen 
osallistuvat maat ovat voineet lisätä tuotantoaan sopimuksen puitteissa vähitellen viime kuukausina. 

Nykyinen tuotannonrajoitussopimus ulottuu vuoden 2022 alkupuolelle, joten se hillitsee Venäjän öljyntuotantoa myös 
tänä vuonna. OPECin helmikuun markkinakatsauksessa Venäjän öljyntuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna vielä 
2 %. Venäjän talousministeriö arvioi öljyntuotannon voivan elpyä melko ripeästi rajoitusten päätyttyä ja palaavan kriisiä 
edeltävälle tasolleen vuonna 2023.  

Pidemmällä aikavälillä tuotannon säilyttämisen tällä tasolla arvioidaan kuitenkin vaativan huomattavia investointeja uu-
siin esiintymiin. Uudet esiintymät sijaitsevat usein vaikeammissa tuotanto-olosuhteissa, joissa tuotantokustannukset ovat 
korkeammat. Koronapandemian aiheuttama talouskriisi voi vaikeuttaa investointien rahoittamista. Lisäksi länsimaiden Ve-
näjälle asettamat talouspakotteet rajoittavat eräiden venäläisten öljy-yhtiöiden kansainvälisen rahoituksen ja teknologian 
saatavutta.    

Venäjän raakaöljyn tuotannosta noin puolet menee suoraan vientiin ja lisäksi osa viedään öljyjalosteina. Viime vuonna 
Venäjä vei raakaöljyä noin 240 milj. tonnia (noin 4,8 milj. tynnyriä päivässä) eli 11 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Öljyn 
viennin odotetaan kääntyvän kasvuun vähitellen globaalin kysynnän piristyessä. Venäjän raakaöljyn viennistä noin puolet 
suuntautuu edelleen EU-maihin. EU:n osuus viennistä on kuitenkin supistunut selvästi Kiinan osuuden kasvaessa. Kiinan 
osuus oli jo 28 % vuonna 2019.  

Venäjä on jo pitkään ollut yksi maailman suurimmista raakaöljyn tuottajista ja viejistä yhdessä Saudi-Arabian ja Yhdys-
valtojen kanssa. Venäjän osuus globaalista öljyn tuotannosta ja viennistä on viime vuosina ollut 13–14 %. 

 
Venäjän raakaöljyn tuotanto supistui jyrkästi viime vuonna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.  
 
Maakaasun vienti ja tuotanto supistuivat viime vuonna. Koronapandemian aiheuttama talouden taantuma ja viime 
vuoden lämmin talvi laskivat maakaasun kysyntää Venäjän keskeisillä vientimarkkinoilla eli EU-maissa. Perinteisen putki-
kaasun vienti supistui noin 20 mrd. m3 edellisvuodesta ja jäi vuonna 2020 niukasti alle 200 mrd. kuutiometrin. Vähäinen 
kysyntä laski kaasunhintaa Euroopassa erittäin voimakkaasti, ja Venäjän kaasunviennin arvo supistui peräti 40 % edellis-
vuodesta. Vientikysynnän supistuminen johti myös maakaasun tuotannon laskuun. Viime vuonna maakaasua tuotettiin 600 
mrd. m3, eli 7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Oheiskaasujen tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 96 mrd. m3.  

Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotanto sen sijaan kasvoi hieman myös viime vuonna ja ylitti 30 milj. tonnia (noin 42 
mrd. m3). Venäjän kaksi LNG-tuotantolaitosta (Jamal ja Sahalin) toimivat nyt täydellä kapasiteettilla ja tuotannon merkit-
tävä kasvu edellyttää uusien tuotantolaitosten valmistumista. LNG:n tuotanto menee kokonaan vientiin, joka kasvoi 4,5 % 
edellisvuodesta. Globaalin kysynnän heikkous kuitenkin laski myös nesteytetyn kaasun hintoja, ja LNG:n viennin arvo supis-
tui 15 %.  

Viennin supistumisesta huolimatta vuosi 2020 oli putkikaasun viennin kannalta merkittävä, sillä käyttöön otettiin Venä-
jän ensimmäinen itään suuntautuva kaasun vientiputki. Siperian voima -nimen saanut putki avaa Venäjän kaasunviennille 
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uuden vientireitin Kiinaan. Viime vuonna sitä kautta toimitetut määrät jäivät alle 5 mrd. kuutiometrin, mutta Itä-Siperian 
kaasuntuotannon vähitellen kasvaessa Kiinan-viennin ennakoidaan kasvavan lähelle 35 mrd. kuutiometriä. Valtaosa sekä 
perinteisen putkikaasun että nesteytetyn maakaasun viennistä menee jatkossakin EU-maiden markkinoille. 

 
Venäjän kaasuntuotanto supistui selvästi viime vuonna 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Suomen Venäjän-kauppa romahti pohjalukemiin viime vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suo-
men Venäjälle suuntautuvan tavara- ja palveluviennin arvo supistui viime vuonna noin 20 % ja oli 3,5 mrd. euroa. Supistu-
mista vetivät palvelut, joiden vienti väheni yli 40 %. Koronapandemian suitsimiseksi asetetut tiukat matkailurajoitukset sekä 
Suomessa että Venäjällä romahduttivat matkailupalveluiden viennin. Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli noin 4 % ja 
Venäjä oli Suomen 7. suurin vientimarkkina. Suomeen Venäjältä tulleen tavara- ja palvelutuonnin arvo supistui 36 % ja oli 
noin 6 mrd. euroa. Venäjän osuus Suomen koko tuonnista oli 7 % ja se oli Suomen 4. suurin tuontimarkkina. Sekä vienti että 
tuonti hipoivat koko 2000-luvun pohjalukemiaan.   

Tullin yksityiskohtaisempien ja hieman eri menetelmällä laadittujen tavarakauppatilastojen mukaan Suomen Venäjälle 
suuntautuneen tavaraviennin arvo supistui viime vuonna 21 %. Vienti supistui koronapandemiasta ja öljyn hinnan romah-
duksesta johtuneen Venäjän kysynnän vähenemisen sekä ruplan heikkenemisen vuoksi. Lisäksi vertailuvuoden 2019 vienti-
lukuja paisuttivat poikkeukselliset kaasuputkitoimitukset. Nord Stream 2 -projektiin liittyviä putkia päällystettiin Suomessa 
ja siksi ne kirjautuivat ensin Suomen tuontiin Venäjältä ja sitten Suomen vientiin Venäjälle. Ilman kaasuputkitoimitusten 
vaikutusta tavaravienti supistui viime vuonna noin 11 %. Vienti väheni kaikissa keskeisissä tavararyhmissä. Eniten supistui 
kone- ja laitevienti, jonka arvo oli 22 % edellisvuotta pienempi.    

Suomeen Venäjältä tulleen tavaratuonnin arvo supistui tullitilastojen mukaan 35 % viime vuonna. Taustalla oli lähinnä 
öljyn hinnan voimakas pudotus, mutta myös öljyn tuontimäärä väheni. Öljyn ja kaasun osuus tavaratuonnista oli noin 60 %. 
Eräiden muiden tärkeimpien tuontitavaroiden, kuten puun ja paperin sekä eräiden metallien tuonnin arvo kasvoi hieman 
viime vuonna.  
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Suomen tavara- ja palvelukauppa Venäjän kanssa supistui voimakkaasti viime vuonna  

Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja BOFIT.  
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Kiina 

Kiinan kansankongressin kokouksessa päätettiin talouspolitiikan linjoista. Kansankongressin viikon (5–11.3.) 
kestäneeseen kokoukseen Pekingiin kokoontui lähes 3 000 kiinalaispäättäjää. Kansankongressi on Kiinan korkein päättävä 
elin, mutta käytännössä se vain hyväksyy sille tuodut esitykset kuten hallituksen toimintasuunnitelman ja tavoitteet, 
budjetin, viisivuotissuunnitelman ja henkilövalinnat maan johtotehtäviin.  

Kansankongressissa kuluvanvuoden BKT:n reaaliseksi kasvutavoitteeksi päätettiin ”yli 6 %”. Tavoite on maltillinen, sillä 
vuosikasvulukema tulee olemaan korkea viime vuoden heikon vertailulukeman vuoksi. Esimerkiksi kansainväliset ennustajat 
odottavat Kiinan talouden kasvavan selvästi tavoitetta nopeammin. Vaikuttaakin siltä, että taloudenpidon painopiste voi 
tänä vuonna olla enemmän rakenneuudistusten edistämisessä kuin talouskasvun vauhdittamisessa väkisin. Tavoitteeksi 
asetettiin myös valuuttakurssin ja kokonaisvelan BKT-suhteen pitäminen vakaana sekä energiaintensiteetin vähentäminen 
niin, että energiaa kuluisi 3 % vähemmän tuotettua BKT-yksikköä kohden. Kuluttajahintojen tavoitellaan nousevan noin 3 %. 

Talouspolitiikan painopisteistä toistuvat tavalliset vakauden ylläpitäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja talouden 
avaamisen jatkaminen. Myös panostukset korkeaan teknologiaan jatkuvat. Julkista rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen 
lisätään ja yritysten innovointia kannustetaan mm. kasvattamalla mahdollisuutta tehdä tutkimus- ja kehitysmenoista 
vähennyksiä verotuksessa. Investointeja pyritään suuntaamaan yhä enemmän digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen 
kuten 5G:hen. Ulkomaisten yritysten mahdollisuuksia tullaan avaamaan joillakin nyt rajatuilla aloilla muokkaamalla 
kiellettyjen ja rajoitettujen alojen ”negatiivista” listaa. Toimialoista mainitaan korkea teknologia, ympäristönsuojelu ja 
energiatehokkuuden parantaminen. 

Yhtenä teemana on myös pienyritysten tukeminen. Niille viime vuonna kriisiapuna myönnettyjä verohelpotuksia ja 
mahdollisuutta lykätä lainanhoitomaksuja jatketaan. Myös niiden tuloverotusta kevennetään. Suuria valtionpankkeja 
patistettiin jälleen lisäämään lainanantoa pienyrityksille. Myös viime vuonna aloitetut huojennukset maksuihin niille 
yrityksille, jotka eivät irtisano laajasti työntekijöitä, jatkuvat. 

Kansankongressissa päätettiin myös kiristää edelleen otetta Hongkongista. Alueen vaalijärjestelmään tehdään suuria 
muutoksia, joilla lisäämätään tuntuvasti Pekingin vaikutusmahdollisuuksia päättäjävalinnoissa. 
 
Kiinan BKT:n reaalisen kasvun tavoitteet ja viralliset toteutuneet kasvuluvut 

*) Tarkemmin tavoite oli vuonna 2014 noin 7,5 %, 2015 lähelle 7 %, 2016 se oli 6,5–7 %, 2017 ja 2018 noin 6,5 %, 2019 se oli 6–6,5 % ja 
2021 se on yli 6 %.  
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT 
 
Kiina päätti kasvattaa budjettimenoja vain maltillisesti vuonna 2021. Kansankongressin kokouksessa käsiteltiin 
viime vuoden toteutunut budjetti ja hyväksyttiin vuoden 2021 budjetti. Finanssiministeriön budjettikertomuksen mukaan 
viime vuonna keskus- ja paikallishallintojen budjettitulot supistuivat noin 4 % ja ne olivat 18 300 mrd. juania (18 % 
BKT:stä). Samalla menot kasvoivat 3 % ja olivat 24 600 mrd. juania (24 % BKT:stä) ja alijäämä kasvoi 6 300 juaniin, joka oli 
reilu 6 % BKT:stä. Alijäämästä yli kolmasosa tilkittiin valtion- ja paikallishallintojen rahastoista ja muista varoista ja näin 
virallisesti ilmoitettu alijäämä oli vain 3,7 % BKT:stä. 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
10 • 11.3.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

Vuonna 2021 finanssiministeriön mukaan julkista taloutta pidetään edelleen elpymistä tukevana. Menojen on kuitenkin 
budjetoitu kasvavan vain alle 2 %, mikä olisi toteutuessaan hitainta yli 30 vuoteen ja esimerkiksi hitaampaa kuin inflaatiolle 
asetettu tavoite. Ministeriö kertoo pyrkivänsä tehostamaan varojen käyttöä ja kohdentamaan niitä entistä tarkemmin. 
Budjettitulojen on arvioitu kasvavan tänä vuonna 8 % ja julkisen talouden alijäämän pienenevän.  

Finanssiministeriö on huolissaan julkisesta taloudesta, sillä julkisiin menoihin kohdistuu suuria lisäyspaineita. Lisää 
varoja pitää kohdistaa päätettyjen linjausten mukaisesti monille aloille kuten teknologiseen kehitykseen, päästöjen 
hillintään, koulutukseen, hyvinvoinnin kohentamiseen, turvallisuuteen ja velkojen hoitamiseen. Julkisen talouden 
tasapainottamista hankaloittaa julkisten tulojen suhteellisen hidas kasvu. Myös vararahastoissa on viime vuoden jäljiltä 
aiempaa vähemmän otettavaa. Sosiaaliturvarahastojen varojen riittämättömyys on korostumassa, kun väestö ikääntyy ja 
varoista maksettuja eläkkeitä korotetaan. Julkisen talouden tilassa on myös suuria eroja alueiden välillä, ja joillakin alueilla 
vajeet ja velkatasot ovat hyvin suuria. Ministeriön mukaan paikallishallinnot ovat ottaneet myös lisää ”piilovelkaa”.  

Kiinan julkisen talouden raportointitapa ei ole linjassa länsimaisten käytäntöjen kanssa. Kansankongressissa käsitellyt 
budjetit eivät kata koko julkisen sektorin menoja ja tuloja, sillä Kiinassa julkisen budjetin ulkopuolella on runsaasti 
toimintaa. Budjetin ulkopuolella ovat esimerkiksi paikallishallinon erikoisvelkakirjat, joita lasketaan liikkeelle tänä vuonna 
(3 650 mrd juania) hieman vähemmän mitä viime vuonna (3 750 mrd. juania). IMF tekee vuosittain laajennettua arvioita 
Kiinan julkisesta taloudesta, joissa otetaan mukaan myös budjetin ulkopuolinen toiminta ja muita normaalisti budjettiin 
laskettavia tekijöitä. IMF-laskelmien mukaan laajennettu julkisen sektorin vaje on ollut jo 5 vuotta yli 10 % BKT:stä ja viime 
vuonna vaje kasvoi yli 18 prosenttiin BKT:stä. IMF arvioin mukaan Kiinalla oli julkista velkaa viime vuoden lopussa 92 % 
BKT:stä. 
 
IMF:n arvio Kiinan julkisen talouden vajeesta ja velasta ja ennuste 2021–2022 

Lähteet: IMF ja BOFIT 
 
Kiinassa haettiin viime vuonna neljäsosa kaikista maailman kansainvälisistä patenteista. Maailman 
tekijänoikeusjärjestö WIPOn alustavan arvion mukaan patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisia kansainvälisiä 
patentteja haettiin viime vuonna yhteensä 275 900 kappaletta, mikä oli 4 % enemmän kuin vuonna 2019. Selvästi eniten 
patentteja haettiin vuoden aikana Kiinassa (25 % kaikista patenteista). Seuraavaksi suurimmat hakijamaat olivat Yhdysvallat 
(22 %), Japani (18 %), Korea ja Saksa (molemmat 7 %). Kiinassa patenttihakemusten määrä kasvoi 16 % edellisvuodesta, 
mikä oli selvästi enemmän kuin muissa suurissa hakijamaissa. Saksassa ja Japanissa patenttihakemukset supistuivat 4 %.    

Kun suhteuttaa patenttihakemukset maiden väkilukuun, Kiinalla on vielä kiinnikurottavaa. Kiinassa jokaista miljoonaa 
ihmistä kohti haettiin viime vuonna 48 patenttia, kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli 179, Saksassa 223 sekä Japanissa ja 
Koreassa reilut 390 patenttia. Suomessa haettiin 1 670 PCT-patenttia eli noin 300 miljoonaa ihmistä kohden. Muut suuret 
nousevat taloudet jäivät kauaksi Kiinan luvuista. Intiassa kansainvälisiä patentteja haettiin 6 % vähemmän kuin vuonna 
2019, noin 1 900 kappaletta, vain yksi hakemus jokaista miljoonaa asukasta kohden. Venäjälläkin hakemusten määrä väheni 
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9 % edellisvuodesta 1 100 patenttiin (7 patenttia jokaista miljoonaa asukasta kohti). Brasiliassa patentteja haettiin yhteensä 
700 (3 hakemusta miljoonaa asukasta kohti), mikä oli 8 % edellisvuotta enemmän. 

Yksittäisistä yrityksistä eniten patenttihakemuksia jätti kiinalainen Huawei, jonka patenttimäärä kasvoi takaisin vuoden 
2018 tasoille noin 5 500 hakemukseen. Vuonna 2019 Huawei jätti noin tuhat patenttihakemusta vähemmän. Seuraavaksi 
eniten hakemuksia jättivät korealainen Samsung (3 100), japanilainen Mitsubishi (2 800) ja korealainen LG Electronics 
(2 800). Yhteensä 50:n eniten hakemuksia jättäneiden yritysten joukossa on 15 japanilaista, 13 kiinalaista, 12 
yhdysvaltalaista ja 7 eurooppalaista yritystä. Eurooppalaisista yrityksistä eniten hakemuksia jätti ruotsalainen Ericsson 
(2 000, sija 6) ja toiseksi eniten saksalainen Bosch (1 400, sija 13) ja viidenneksi eniten Nokia (600, sija 39). 

  
Kiinassa patenttien määrä kasvoi selvästi muuta maailmaa nopeammin. 

Lähteet: WIPO ja BOFIT. 
 
Suomen Kiinan-tuonti kasvoi viime vuonna 9 prosenttia, vaikka tuonti kokonaisuudessaan supistui 
selvästi. Viime vuonna Suomesta Kiinaan suuntautuneen tavaraviennin arvo jäi 3 miljardiin euroon, mikä oli 13 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2019. Suomen Kiinan-vienti supistui aavistuksen enemmän kuin vienti kokonaisuudessaan (-12 %). 
Tuonti Kiinasta sen sijaan kasvoi 9 prosenttia 5,4 miljardiin euroon, kun Suomen koko tuonti supistui lähes 10 prosenttia. 
Kiinan osuus Suomen viennistä pysyi reilussa 5 prosentissa, mutta osuus tuonnista nousi pari prosenttiyksikköä 9 
prosenttiin. 

Neljännes Suomen tavaraviennistä Kiinaan oli sellua ja reilut 7 % muuta puu- ja paperitavaraa. Näiden viennin arvo laski 
selvästi vuotta aiemmasta. Koneiden ja laitteiden osuus viennistä kasvoi viime vuonna prosenttiyksiköllä 33 prosenttiin. 
Elintarvikkeiden osuus lähes kaksinkertaistui 5 prosenttiin. Lihatuotteiden viennin arvo kasvoi yli 100 % ja 
maitotaloustuotteiden 56 % vuoteen 2019 verrattuna. Eniten supistuivat nahkojen ja turkisten (-56 %) sekä raudan ja 
teräksen vienti (-48 %), joiden molempien osuus kokonaisviennistä oli noin pari prosenttia. 

Kiinan-tuonnista yli puolet oli myös viime vuonna koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä. Niiden tuonnin arvo kasvoi 
edellisvuodesta 10 %. Koronapandemian myötä myös Suomen Kiinan-tuonti kasvoi etenkin elektroniikkalaitteiden ja 
etätöissä tarvittavien koneiden osalta. Kasvomaskien räjähtänyt kysyntä sai tuontierän ”muut valmiit tekstiilituotteet” 
kasvamaan arvoltaan lähes nelinkertaiseksi vuoteen 2019 verrattuna. Sen osuus kokonaistuonnista kasvoi prosentista viiteen 
prosenttiin. Sen sijaan vaatteiden (osuus 10 %) tuonti pysyi edellisvuoden tasolla, jalkineiden (osuus 2 %) tuonnin 
supistuessa 13 %. Lääkevalmisteiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvo kasvoi 114 % edellisvuodesta, vaikka osuus 
kokonaistuonnista olikin yhä hyvin vähäinen (0,3 %). 

Tilastokeskuksen alustavien tilastojen mukaan Suomen palveluvienti Kiinaan supistui 1,5 miljardiin euroon viime 
vuonna, mikä oli 20 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudessaan Suomen palveluvienti laski suunnilleen yhtä 
paljon. Vuonna 2019 matkailun osuus Suomen koko palveluviennistä oli 10 %, mutta tippui viime vuonna reiluun neljään 
prosenttiin matkailuviennin supistuessa huimat 65 %. Palvelutuonti Kiinasta laski viime vuonna 10 % vajaaseen miljardiin 
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euroon. Palvelukauppa Kiinan kanssa pysyi silti Suomelle 530 miljoonaa euroa ylijäämäisenä, kun koko palveluvienti oli 1,9 
miljardia alijäämäinen. 

 
Suomen tavaravienti Kiinaan supistui vuoden 2020 aikana. 

Lähteet: Suomen Tulli ja BOFIT. 
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Venäjä 

BOFIT ennustaa Venäjän talouden elpyvän, riskit poikkeuksellisen suuria. Venäjän BKT:n odotetaan elpyvän 
viimevuotisesta kolmen prosentin notkahduksesta ja kasvavan tänä sekä ensi vuonna lähes kolme prosenttia vuodessa. Vi-
rusepidemian odotetaan helpottavan ensi vuoteen tultaessa, mutta öljyn hinta kääntyy markkinoiden odotusten mukaan 
viime kuukausien noususta lievään laskuun ja painuu selvästi alle 60 dollariin vuonna 2023. Maailmantalouden kasvun odo-
tetaan jatkuvan hyvänä. Ensi vuoden Venäjän kasvutahtia lisää hieman öljyn tuotannon palautuminen OPEC+-sopimuksen 
poistumisen myötä. Julkisen talouden menojen viime vuoden noston jälkeen kaavailee menojen vähenevän reaalisesti hie-
man tänä ja ensi vuonna, jotta budjettivaje supistuu. Ensi vuoden jälkeen talouden kasvu hidastuu kohti pitkän aikavälin 
kasvunäkymiä. Kasvua tuntuvasti parantavia uudistuksia ei arvioida tulevan esimerkiksi viranomaistoiminnan rintamalla. 

Yksityisen kulutuksen elpyminen jatkuu, ja kulutus palautuu vuoteen 2023 tultaessa vuosien 2019 ja 2014 tasolle. Työlli-
syys ja kotitalouksien tulot elpyvät. Julkisen talouden palkkojen yleiskorotusten ennakoidaan parin viime vuoden tapaan 
pysyvän inflaation tasalla, kun taas eläkkeet nousevat aiemman päätöksen mukaisesti noin 2 % odotettua inflaatiota nope-
ammin. Omat lisänsä kulutuksen käänteeseen tuovat lamassa kertyneiden kotitalouksien varojen purkautuminen sekä ulko-
maanmatkailun avautuminen. 

Myös investointien toipuminen jatkuu. Niiden kasvu voi olla melko vaimeaa, sillä investoimiseen ei ole aivan pian kovaa 
tarvetta kapasiteetin käytön oltua viime keväästä alkaen alimmillaan vuosikymmeneen. Entistä suurempi osa yrityksistä nä-
kee keskeisen kyselyn mukaan investointeja rajoittavia tekijöitä kuten talouden epävarmuuden ja investointien riskit. Talou-
den pitkän ajan kasvua painaa se, että investointeja on tehty vuoden 2014 jälkeen tuntuvasti vähemmän kuin 2010-luvun 
alkupuoliskolla. 

Kokonaisviennin määrän odotettua nousua rajaavat tänä vuonna Venäjän energiaviennin ja matkailutulojen elpymiseen 
liittyvät epävarmuudet. Ensi vuonna vientiä tukee OPEC+-tuotantosopimuksen päättyminen. Lähivuosien kasvuodotuksia 
painavat energia-alan arviot öljytuotteiden viennin pysymisestä melko ennallaan ja maakaasun viennin varsin maltillisesta 
noususta. 

Venäjän kokonaistuonnin odotetaan toipuvan tänä vuonna osin, mutta venäläisten matkailun paluun ajoittuminen vai-
kuttaa paljon nousutahtiin. Tuonnin elpymistä tukee kohonnut öljyn hinta ja sen myötä nousseet Venäjän vientitulot. Toi-
saalta toipumistahti arvioidaan melko maltilliseksi, sillä ruplan reaalikurssin odotetaan pysyvän heikkona Venäjän kohtuulli-
sen inflaation ja öljyn hinnan odotetun lievän laskun vuoksi. Tuonti pysyy tuntuvasti pienempänä kuin vuosina 2011−2014. 

Ennusteeseen liittyy useita merkittäviä riskejä, joista keskeinen on koronaviruspandemian pitkittyminen. Taloudet maail-
malla voivat elpyä odotettua heikommin. Öljyn hinnan tuntuva lasku painaisi Venäjällä yksityistä sektoria, julkista taloutta ja 
tuontia. Venäjän talous on muiden talouksien tapaan monin osin elpymiskäänteessä, mikä merkitsee riskejä sekä odotettua 
heikommasta että paremmasta kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Öljyn ja kaasun tuotannon palautusvauhti vaikuttaa tuntu-
vasti BKT:n elpymistahtiin. Yksityistä kulutusta ja Venäjän tuontia, etenkin venäläisten matkailumenoja, voivat melko ripe-
ästi heilauttaa matkutusrajoitusten purku sekä koronakriisin aikana kotitalouksiin patoutunut kysyntä ja kertyneet varat. 
Valittu budjettimenojen tiukka linja voi keventyä nopeastikin, jos tarve vaatii.  
 
Venäjän BKT:n ennustetaan kääntyvän kasvuun, tuonti toipunee varsin pitkään 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
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Kuolleisuus kasvoi Venäjällä voimakkaasti viime vuonna. Venäjällä oli vuoden 2020 lopussa noin 143,8 milj. asu-
kasta (ei sisällä Venäjän laittomasti itseensä liittämää Krimin niemimaata). Väestö väheni 0,4 % eli hieman edellisvuosia 
nopeammin. Väestön vähenemisen taustalla oli etenkin kuolleisuuden voimakas kasvu koronapandemian seurauksena, 
mutta myös syntyvyys väheni edelleen. Nettomaahanmuutto oli positiivista, mutta huomattavasti edellisvuosia vähäisempää.  

Venäjällä kuoli viime vuonna noin 2,1 milj. henkilöä. Kuolleisuus kasvoi 320 000:lla henkilöllä eli 18 % vuotta aiemmasta, 
mikä oli moninkertaisesti enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Eniten kuolleisuus kasvoi Pohjois-Kaukasian alu-
eilla ja etenkin Tshetsheniassa (45 %). Kasvu oli voimakasta myös Länsi-Siperiassa Venäjän keskeisimmillä öljyn ja maakaa-
sun tuotantoalueilla Jamalin-Nenetsiassa ja Hanti-Mansiassa (lähes 30 %) sekä Moskovassa ja Pietarissa (23 %). Monilla 
Itä-Siperian ja Kaukoidän alueilla kuolleisuuden kasvu oli muuta Venäjää maltillisempaa. Venäjän terveysministeriön viral-
listen tilastojen mukaan koronavirukseen on Venäjällä tähän mennessä kuollut noin 93 000 henkilöä.       

Lapsia syntyi viime vuonna noin 1,4 miljoonaa. Syntyvyys väheni 3 % eli hieman aiempia vuosia hitaammin. Venäjän ta-
voitteena on kuitenkin ollut kääntää syntyvyys kasvuun, jotta työvoiman supistumista voitaisiin hillitä tulevaisuudessa. 
Vuonna 2019 aloitettu eläkeiän asteittainen korottaminen lisää työikäisen väestön määrää hieman lähivuosina, mutta pi-
demmällä aikavälillä työikäisten määrän odotetaan kääntyvän jälleen laskuun. Eläkeiän nosto hillitsee valtiontalouden eläke-
menojen kasvua, mutta sen työvoimaa lisäävä vaikutus voi olla rajallinen, sillä viime vuosina noin 30 % alle 73-vuotiaista 
eläkeläisistä on käynyt töissä jo muutoinkin. Osalle eläkeläisistä taas avoinna olevat työpaikat eivät välttämättä edes sovellu. 

Maahanmuuttajat - etenkin Keski-Aasiasta tulleet siirtotyöläiset - ovat jo pitkään olleet merkittävä täydennys Venäjän 
työvoimaan. Koronapandemian vuoksi osa siirtotyöläisistä menetti työnsä viime keväänä ja matkusti kotimaihinsa. Työ-
markkinatilanteen kohennuttua he eivät kuitenkaan päässeet palaamaan Venäjälle koronapandemian hillitsemiseksi asetet-
tujen matkustusrajoitusten vuoksi. Viime vuonna Venäjälle tulevien maahanmuuttajien määrä supistui ja sieltä poistuvien 
määrä kasvoi selvästi. Nettomaahanmuuttovirta oli edelleen positiivinen, mutta lähes 200 000 henkilöä eli 60 % edellis-
vuotta pienempi. Siirtotyöläisten väheneminen on johtanut jopa työvoimapulaan tietyillä toimialoilla ja alueilla.       
 
Kuolleisuus on kasvanut Venäjällä voimakkaasti  

Lähteet: CEIC, Rosstat ja BOFIT.  
 
Venäjällä laajennetaan mittavasti hintojen valvontaa, elintarvikkeiden hinnoissa nousupainetta. Hallituksen 
säädöksellä hintojen valvonta levitetään laajaksi, sillä valvontalistalle otettujen tavara- ja palveluryhmien osuus on noin 
kolme neljäsosaa Venäjän virallisessa keskimääräisessä kuluttajahintakorissa. Valvontalistalla ovat mm. lähes kaikki elintar-
vikeryhmät, alkoholi, bensiini ja dieselöljy, tekstiilit ja vaatteet sekä kengät, huonekalut, kotitalouden kemian tuotteita, ko-
dinelektroniikkaa, rakennusmateriaalit sekä laaja joukko palveluja viestinnän, matkustajakuljetusten, asuntosektorin, ter-
veydenhoidon, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Hintojen valvonta on talousministeriön päävastuulla ja keskeisenä tukena 
ovat Rosstat ja kilpailuvirasto. Valvottavat tavara- ja palveluryhmät on jaettu yhdeksälle ministeriölle ja kahdelle valtionvi-
rastolle. Vastuullisten tulee analysoida hintojen nousun syitä ja nopean nousun tai nousuriskin ilmetessä ehdottaa talouden 
sääntelytoimia ”markkinoiden tasapainottamiseksi”. 
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Talven aikana tehdyllä lakimuutoksella on alennettu sosiaalisesti tärkeiksi katsottujen tuotteiden alueellista hinnan-
nousurajaa, joka voi johtaa valtion hinnanrajoitustoimiin. Eräitä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskien solmittiin 
tuottajien, kaupan alan ja valtion välisiä hintojen nousun rajoitussopimuksia sekä otettiin käyttöön yksittäisiä vientikiintiöitä 
ja -tulleja, jotka ovat tällä erää voimassa tämän vuoden puoliväliin BOFIT Viikkokatsaus 2020/51. Toimia täydennetään ke-
säkuun alusta vehnän muuttuvalla vientitullilla, jolla tasataan vientihinnan ja kotimarkkinahinnan eroa.  

Hintojen rajoittamistoimien kohteina olevien elintarvikkeiden (kuten sokerin ja auringonkukkaöljyn) kuluttajahintojen 
nousu on pysähtynyt viime kuukausina. Kokonaisuutena elintarvikkeiden kuluttajahintojen kausitasoitettu nousu on tänä 
vuonna hieman hidastunut. Nousun nopeutumiseen viime vuoden loppupuolella johtivat lähinnä viljelytuotteiden maail-
manmarkkinahintojen nousu, ruplan kurssin lasku sekä eräiden viljelykasvien heikko sato. Nousu on silti ollut edelleen 
melko nopeaa. Helmikuussa elintarvikkeiden hinnat olivat 7,7 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin (8,4 % ilman alkoho-
lia), mihin sisältyen hedelmien ja vihannesten hintojen vuosinousu oli 16−17 % ja muiden elintarvikkeiden 6,5 %. Elintarvik-
keiden osuus kuluttajahintakorissa on kolmasosa (pl. alkoholi). 

Hintapaineita elintarvikkeiden kuluttajahintoihin näyttäisi edelleen olevan, sillä tuottajahinnat elintarviketeollisuudessa 
ovat jatkaneet nousuaan viime syksyllä nopeutuneella tahdilla ja ne olivat helmikuussa yli 14 % korkeammalla kuin vuotta 
aiemmin. Maatalouden tuottajahintojen nousu rauhoittui tammikuussa, mutta viime syksyn kovan nousun seurauksena hin-
nat olivat helmikuussa lähes 20 % vuodentakaista korkeammalla. Kasvinviljelylohkon tuottajahintojen vuosinousu oli 
tammi-helmikuussa peräti 32−33 %. 

Venäjän keskuspankin selvityksen mukaan hintarajoitukset ovat aikaansaaneet erilaisia toimia liiketoiminnan hallitse-
miseksi rajoitusten suoraan kattamilla ja niihin liitännäisillä aloilla toimivissa yrityksissä eli maatalouden, teollisuuden, 
tukku- ja vähittäiskaupan sekä viejien piirissä. Hinnankorotuksista on eräissä yrityksissä pidättäydytty, kun taas tukkukau-
passa on esiintynyt hintapaineiden osittaista siirtämistä eteenpäin vähittäiskaupoille. Arvioihin ja suunnitelmiin on tullut 
lisää epävarmuutta. Osin suunnitellaan kylvöalojen lisäämistä ja osin vähentämistä, ja satoarviot ovat osin parantuneet ja 
osin hieman laskeneet koettujen kannustinriskien takia. Teollisuudessa on ilmennyt tarvetta vähentää tuotantoa. Maatalou-
dessa on ajatuksia siirtyä muiden viljelykasvien tuotantoon ja teollisuudessa lisätä tuontiraaka-aineiden käyttöä. Julkista 
tukea yrityksille on federaation budjettisuunnitelman ohella vaihtelevasti alueiden ja paikkakuntien budjeteista. Selvitys to-
teaa yhteenvetona, että arviot liiketoiminnan edellytyksistä ovat heikentyneet ja tuottajat viittaavat kannattavuuden ale-
nemisriskeihin ja kannustimien heikentymiseen. 
 
Venäjällä elintarvikkeiden hintojen nousu nopeaa 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän ja Kiinan asevienti vähentynyt. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn tuoreen ase-
kauppaa koskevan selvityksen mukaan kansainvälisen asekaupan määrä oli viisivuotiskaudella 2016–2020 suurin piirtein 
sama kuin vuosina 2011–2015. SIPRI raportoi asekaupan määrää perinteisesti usean vuoden keskiarvoina, koska vuosivaih-
telu kaupassa voi olla suurta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maailman asekaupan huippu osui vuosiin 2016–2017, minkä 
jälkeen kaupan määrä on laskenut selvästi. 

Eri maiden asevienti on tietenkin kehittynyt eri tavoin. Koronavuonna 2020 useimpien suurten aseviejien vienti väheni, 
ja esimerkiksi venäläinen RBK-sivusto raportoi, että Venäjän asevienti väheni todennäköisesti noin 11 % viime vuonna 11,5 
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https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202051_2/
https://www.sipri.org/media/press-release/2021/international-arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-imports-grow-most
https://www.sipri.org/media/press-release/2021/international-arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-imports-grow-most
https://www.rbc.ru/ins/society/17/02/2021/602c97c59a7947694129af3a
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miljardiin dollariin. Kiinan asevienti on vähentynyt jo useamman vuoden ajan. Viiden vuoden ajanjaksolla 2016–2020 ver-
rattuna edelliseen viisivuotiskauteen Yhdysvallat, Ranska ja Saksa lisäsivät vientiään. Yhdysvallat (osuus 37 %), Venäjä 
(20 %), Ranska (8 %), Saksa (6 %) ja Kiina (5 %) kattoivat viimeisen viiden vuoden aikana maailman aseviennistä kolme nel-
jäsosaa. 

Tuonnissa kasvu oli nopeinta Lähi-idässä, jossa asetuonti kasvoi 25 % tarkastellulla viisivuotiskaudella. Vuosina 2016–
2020 maailman suurin asetuoja oli Saudi-Arabia (13 % tuonnista). Intian osuus maailman asetuonnista oli 10 %, mutta sen 
tuonti väheni noin kolmanneksen, mikä vaikutti etenkin Venäjän – mutta myös Yhdysvaltain – vientiin. 

Venäjän tärkeimmät asevientimaat 2016–2020 olivat perinteiset Intia (23 % viennistä), Kiina (18 %), Algeria (15 %), 
Egypti (12 %) ja Vietnam (6 %). Kiinan asevienti on aina ollut selvemmin keskittynyt Aasiaan, ja sen tärkeimmät vientimaat 
olivat 2016–2020 Pakistan (38 % viennistä), Bangladesh (17 %), Algeria (8 %) ja Myanmar (7 %). 
 
Venäjän aseviennin maantieteellinen jakauma Kiinaa laajempi 2016–2020 (%-osuus aseviennistä) 

Lähteet: SIPRI ja BOFIT 
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Kiina 

BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun olevan tänä vuonna nopeaa, mutta hidastuvan sen jälkeen. Tuoreessa 
ennusteessa odotamme Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna ripeästi, noin 8 prosentin vauhtia, mikä on linjassa 
kansainvälisten ennustajien (kuten IMF) kanssa. Korkea kasvuluku johtuu viime vuoden matalasta vertailuajankohdasta ja 
talouden odotettua nopeammasta toipumisesta viime vuoden loppua kohden. Virallista yli 6 prosentin kasvutavoitetta 
nopeampi kasvu jättäisi tilaa hyvin elvytyksen vähentämiselle. Finanssipolitiikkaan odotetaan kuitenkin vain maltillisia 
kiristyksiä ja esimerkiksi paikallishallintojen nopea velkaantuminen budjetin ulkopuolella jatkuu. Julkisen talouden tila on 
heikentynyt äkkiä ja julkisen velan kasvun odotetaan jatkuvan nopeana. Rahapolitiikan kiristämiselle on myös vain rajoitetusti 
tilaa, sillä velkaantumisen kasvun myötä yritysten velanhoitokustannukset ovat nousseet nopeasti jo nykyisellä korkotasolla.  

Vuosina 2022–2023 odotamme kvartaalikasvun jatkuvan suunnilleen tämän vuoden vauhdissa, jolloin vuosikasvu 
hidastuu merkittävästi, noin 3 prosentin paikkeille, mikä on lähempänä pidemmän aikavälin potentiaalista kasvua. 
Näkemyksemme mukaan Kiina voisi sallia maltillisemman kasvuvauhdin ilman merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi 
työllisyyteen. Tämä jättäisi tilaa keskittyä talouspolitiikassa talouden tasapainottamiseen ja pitkän aikavälin kasvua 
vahvistaviin uudistuksiin. Riskinä kuitenkin on, että talouspolitiikka keskittyy jatkossakin korkeiden kasvulukujen 
tuottamiseen, mikä lisäisi talouden epätasapainoja ja rahoitussektorin riskejä entisestään.  

Kasvun hidastuminen on luonnollista ja johtuu pitkälti rakenteellisista tekijöistä kuten työikäisen väestön supistumisesta. 
Talouspolitiikassa merkittävät tuottavuutta parantavat reformit viipyvät. Sen sijaan alkavalla viisivuotiskaudella 
omavaraisuutta pyritään kasvattamaan ja taloutta ohjataan yhä enemmän keskusjohtoisesti. Kotimaisesta kulutuksesta ei 
välttämättä ole lähivuosina toivotunlaiseksi kasvun veturiksi. Yksityisen kulutuksen kiihtymistä jarruttaa sitä tukevien 
reformien puute. Tämän vuoksi kotitalouksien säästämisaste on hyvin korkea, mutta myös velka-aste on noussut nopeasti. 
Säästöt ja velat jakautuvat tyypillisesti eri kotitalouksille. 

Koronakriisin hoitaminen kasvatti talouden epätasapainoja, mikä hidastaa tulevaa kasvua. Viime vuonna velka/BKT-suhde 
nousi arviomme mukaan lähes 30 prosenttiyksikköä, lähelle 290 % BKT:stä. Koronakriisin vaikutukset yritysten 
taloustilanteeseen ovat osin vielä epäselvät, sillä yrityssektorille viime vuonna tarjottujen lainojen maksuaikojen pidennyksiä 
on jatkettu pitkälle tämän vuoden puolelle. Myös Kiinan heikkenevät ulkosuhteet aiheuttavat riskin taloudelle. Yhdysvaltojen 
ei odoteta ainakaan lieventävän Kiina-politiikkaansa. Jo nykyisellään teknologian vientikielloilla ja yhdysvaltalaisrahoituksen 
pois vetämisellä joistain yhtiöistä on konkreettisia vaikutuksia kiinalaisyritysten toimintaan. Tulevina kuukausina poliittinen 
ympäristö ja rahoitusmarkkinat pyrittäneen kuitenkin pitämään mahdollisimman vakaina kommunistisen puolueen 
heinäkuun 100-vuotisjuhlien alla.  
 
BKT:n reaalisen tason kehitys BOFIT-ennusteessa 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet/kiina-ennuste/
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Kiinan uusi viisivuotissuunnitelma painottaa teollisuuden kehittämistä ja omavaraisuutta. Kansankongressin 
kokouksessa maaliskuussa hyväksyttiin Kiinan 14. viisivuotissuunnitelma vuosille 2021–2025 ja suuntalinjoja aina vuoteen 
2035 asti. Vaikka monet suunnitelman linjat ovat ennestään tuttuja, suunnitelmaan on tehty selviä painotusmuutoksia, jotka 
heijastelevat kiristyvää suurvaltakilpailua.  

Kiina pyrkii seuraavan viiden vuoden aikana yhä vahvemmin kehittämään korkean teknologian teollisuuttaan ja 
vahvistamaan omavaraisuuttaan. Tutkimus- ja kehitysmenoja kaavaillaan nostettavan 7 % vuosittain ja kehitystä pyritään 
suuntamaan aiempaa enemmän valikoiduille strategisille aloille, joilla on usein kytköksiä myös turvallisuuteen. Mainittua 
aloja ovat mm. kvanttitieteet, tekoäly, mikrosirut ja biolääketiede. Pitkään puhuttu ja hitaasti edennyt talouden 
rakennemuutos kohti palvelu- ja kulutusvetoista taloutta saa uudessa suunnitelmassa selvästi aiempaa vähemmän painoa. 
Nyt pikemminkin painotetaan teollisuuden tärkeyttä ja tavoitteena on pitää teollisuustuotannon kasvuvauhti vähintään yhtä 
nopeana kuin palvelusektorin.  

Aiemmista suunnitelmista poiketen Kiina ei asettanut viiden vuoden kasvutavoitetta BKT:lle. BKT:n kasvutavoitteista ei 
kuitenkaan olla luopumassa, vaan suunnitelman mukaan tavoitteet asetetaan vuosittain. Presidentti Xi Jinping totesi 
loppusyksystä 2020, että BKT:n kaksinkertaistaminen vuodesta 2020 vuoteen 2035 on ”täysin mahdollista”. Tämän on 
nähty käytännössä ankkuroivan vuosittaisen kasvutavoitteet seuraavan 15 vuoden ajaksi.  

Presidentti Xi Jinping ilmoitti syksyllä Kiinan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä ja tavoitteen odotettiin 
heijastuvan myös uuteen viisivuotissuunnitelmaan. Näyttää kuitenkin siltä, ettei ympäristöasioissa tulla näkemään 
seuraavan viiden vuoden aikana suuria muutoksia parempaan. Suunnitelman mukaan päästöjä ja energian kulutusta 
suhteessa BKT:hen pyritään hiljalleen vähentämään niin kuin tähänkin asti. Myös metsäpinta-alaa pyritään lisäämään.   

Viisivuotisohjelman yhteydessä on nostettu jälleen esiin eläkeiän asteittainen korottaminen. Uudistus on ollut 
valmisteilla jo vuosikaudet, muttei sitä ole saatu viedyksi läpi. Tarve korottaa eläkeikää on ilmeinen. Nykyisin eläkeikä on 
naisilla 50 tai 55 vuotta ja miehillä 60 vuotta, kun eliniänodote on noussut jo 77 vuoteen, väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja 
työikäisen väestön (15–64 -vuotiaat) määrä supistuu jo. Vaikka eläkeikä on matala, moni jatkaa työntekoa eläköitymisen 
jälkeen, sillä eläkkeet ovat usein pieniä. Lisäksi eläköityneille isoäideille annetaan tavallisesti paljon vastuuta lastenlapsien 
hoidossa, jonka vuoksi suunnitelmassa esitetään myös parannuksia varhaiskasvatukseen. Eläkeiän nostolla hillittäisiin myös 
julkisten eläkemenojen nousua. 
 
Kiinan ensimmäinen korkean tason tapaaminen Bidenin hallinnon kanssa ei lämmittänyt maiden välejä. 
Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan tapasivat Kiinan 
ulkoministeri Wang Yin ja johtava diplomaatti Yang Jiechin Alaskassa 18–19.3. Kyseessä oli maiden ensimmäinen korkean 
tason tapaaminen Joe Bidenin presidenttikaudella. Ensimmäinen kokouspäivä alkoi osapuolten heitellessä toisilleen 
julkisesti hyvinkin karkeita syytöksiä. Toisen päivän päättyessä kokouksen koettiin julkisissa ulostuloissa kuitenkin olleen 
hyödyllinen. 

Osapuolet löysivät yhteisiä intressejä mm. ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta ja tietyistä kolmansista maista, 
kuten Afganistanista, Iranista ja Pohjois-Koreasta. Eniten kiistoja aiheuttavat asiakohdat taas liittyivät Kiinan 
ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangissa, kiristyvään otteeseen Hongkongista sekä Taiwanin painostukseen. Kokous päättyi 
odotetusti ilman julkilausumaa tai päätöksiä. 

Kauppasodan aikana asetetut lisätullit ja helmikuussa 2020 voimaan tullut ensimmäisen vaiheen kauppasopimus ovat 
edelleen molemmin puolin voimassa, ja Yhdysvaltain uusi hallinto on toistellut tekevänsä kaikkensa amerikkalaisten 
yritysten ja työpaikkojen puolesta. PIIE:n ylläpitämän seurantasivuston mukaan ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksessa 
sovituista tuonninlisäyksistä toteutettiin Kiinassa viime vuonna lopulta alle 60 %.  

Yhtenä vastauksena Yhdysvaltojen Kiinan-vastaisiin toimiin Kiina on väläytellyt jälleen ajatusta harvinaisten 
maametallien tuotannon ja viennin rajoittamisesta. Tietyt maametallit ovat elintärkeitä esimerkiksi Yhdysvaltain 
puolustusalan yhtiöille hävittäjien valmistuksessa ja laajalti myös mm. auto- ja teknologiatuotannossa. Kiinan osuus 
maailman harvinaisten maametallien tuotannosta oli vuonna 2020 lähes 60 %, seuraavaksi suurimman tuottajamaan 
Yhdysvaltojen jäädessä 16 prosenttiin. Tämä osuus kuitenkin kasvoi muutamalla prosenttiyksiköllä vuodesta 2019, koska 
Yhdysvallat kasvatti kotimaista tuotantoaan vuoden aikana yli 35 %. Kotimaisen tuotannon kasvaessa tuonti vastaavasti 
supistui yli 30 % edellisvuodesta 110 miljoonaan dollariin. Kiinan osuus Yhdysvaltojen harvinaisten maametallien tuonnista 
oli 80 %. 

  

https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods
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Valtaosa maailman harvinaisista maametalleista tuotetaan Kiinassa. 

Lähteet: U.S. Geological Survey ja BOFIT. 
 
EU, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada asettivat Kiinan vastaisia pakotteita Xinjiangin sortotoimien vuoksi. 
Euroopan unioni asetti maanantaina ensimmäiset Kiinan-vastaiset pakotteensa Xinjiangissa tapahtuvien 
ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Pakotelistalla on neljä Xinjiangin virkamiestä sekä Xinjiangin tuotanto- ja rakennusyhtiön 
yleisen turvallisuuden virasto. Matkustuskieltojen lisäksi pakotelistalla olevien varat jäädytetään. Yhteisrintamaan liittyivät 
myös Britannia, Yhdysvallat ja Kanada, jotka kaikki asettivat omia pakotteitaan uiguurien sorron vuoksi. Lisäksi Australia ja 
Uusi-Seelanti julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa kiiteltiin EU:n, Yhdysvaltojen, Britannian ja Kanadan maanantaina 
tekemiä toimia. 

Kiina nokitti välittömästi takaisin omilla vastapakotteillaan. Kiinan maanantaina julkaisemalla pakotelistalla on 
Euroopan parlamentin jäseniä, diplomaatteja ja asiantuntijayhteisöjä mm. Saksassa ja Tanskassa. Listalle joutuneille 
asetettiin matkustuskiellot Manner-Kiinan lisäksi Hongkongiin ja Macaoon ja kiellettiin yhteydenpito Kiinaan. EU-
parlamentin puheenjohtaja David Sassoli kiirehti toteamaan, että Kiinan asettamilla vastapakotteilla tulee olemaan omat 
seurauksensa. On selvää, että EU:n ja Kiinan välisen investointisopimuksen viimeistely tulee vähintäänkin pitkittymään.  

Kiinan vastaiset pakotteet olivat EU:lle ja Britannialle ensimmäiset yli 30 vuoteen, jolloin asevienti Kiinaan kiellettiin 
Taivaallisen rauhan aukion tapahtumien vuoksi vuonna 1989. Yhdysvaltojen ensimmäiset pakotteet Xinjiangin 
ihmisoikeusrikkomusten vuoksi asetettiin jo viime vuoden heinäkuussa. Samana vuonna Yhdysvallat asetti useita kiinalaisia 
virkamiehiä pakotelistalle myös Hongkongin demokratiatilanteen vuoksi. 
 
Kiinassa uusia avauksia pääomaliikkeiden vapauttamiseksi. Kiinan keskuspankki PBoC ja valuuttahallinto SAFE 
tiedottivat maaliskuun puolivälissä käynnistävänsä kokeilun, jossa kymmenen suuryrityksen rajat ylittävään 
rahaliikenteeseen tehdään helpotuksia. Yritykset voivat mm. vaihtaa valuuttaa vapaasti kiintiön puitteissa ja konserneilta 
nykyisin vaaditut erilliset juan- ja valuuttatilit yhdistetään. Valitut yritykset toimivat Pekingissä tai Shenzhenissä ja niiden 
joukossa on ainakin öljy-yhtiö Shell ja useita suuria kiinalaisia valtionyhtiöitä. 

Helmikuussa SAFE kertoi tutkivansa mahdollisuutta helpottaa kotitalouksien arvopaperisijoituksia ulkomaille, joita 
rajoitetaan tällä hetkellä tiukasti. SAFEn selvittämässä vaihtoehdossa kiinalaiset voisivat käyttää 50 000 dollarin 
vuosittaisen valuutan ostokiintiönsä ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin. Tämän lisäksi viranomaiset ovat väläytelleet 
avaavansa kiinalaisten mahdollisuuksia sijoittaa joukkovelkakirjoihin Hongkongissa (Bond Connect). Nykyisellään Kiinan 
portfoliosijoitusten kanta on kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin esimerkiksi Ruotsilla, eli maan kokoon nähden hyvin 
pieni.  

Avaukset ovat tärkeitä liikkeitä pääomaliikkeiden vapauttamiseksi. Kun viime vuosina pääomarajoitteita on purettu 
pääasiassa Kiinaan suuntautuvalta pääomaliikkeeltä, nyt rajoitusten keventäminen kohdistuu enemmänkin Kiinasta 
poispäin suuntautuvaan pääomaliikkeeseen. Osaltaan avausten tekemistä on helpottanut juanin kurssin selvä vahvistuminen 
viime kesän jälkeen ja odotukset sen jatkumisesta.  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
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Juanin kurssi on vahvistunut dollariin ja euroon nähden. Myös reaalinen kauppapainotettu kurssi (REER) on vahvistunut. 

Lähteet: Kiinan keskuspankki, BIS, Reuters ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki nosti avainkorkoa. Keskuspankki päätti (19.3.) nostaa avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. 
Uusi avainkorko 0n 4,5 %.  Markkina-analyytikot olivat pääosin odottaneet ohjauskoron pysyvän ennallaan. Avainkorkoa 
nostettiin edellisen kerran joulukuussa 2018.  

Keskuspankki perusteli päätöstään lähinnä inflaation kiihtymisellä keskuspankin ennustetta nopeammin. 
Kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 5,2 % ja helmikuussa 5,7 % vuotta aiemmasta. Viime vuonna tuottajahinnat laskivat 
Venäjällä selvästi, mutta tämän vuoden alussa niiden vuosimuutos oli jo varsin korkea: tammikuussa 7,2 % ja helmikuussa 
9,8 %. 

Inflaatiota on kiihdyttänyt mm. koronakriisistä johtuvat tarjontahäiriöt taloudessa ja elintarvikkeiden hintojen nousu 
(BOFIT Viikkokatsaus 11/2021). Inflaatiota on lisäksi voimistanut keskuspankin mukaan kotimaisen kysynnän ennakoitua 
nopeampi elpyminen koronakriisistä. Kotitalouksien ja yritysten inflaatio-odotukset ovat myös edelleen koholla. 

Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullinan mukaan keskuspankki aloittaa nyt asteittaisen siirtymisen elvyttävästä 
neutraaliin (avainkorko 5–6 %) rahapolitiikkaan. Ohjeistuksessaan keskuspankki pitikin ohjauskoron nostoa mahdollisena 
seuraavissa korkokokouksissa. Keskuspankki uskoo saavuttavansa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla 
inflaatiotavoitteensa, joka on lähellä neljää prosenttia oleva kuluttajahintojen nousu.  

 
 Venäjän kuluttajahintainflaatio nousussa ja avainkorkoa nostettiin 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Rosstat, Macrobond ja BOFIT. 
 

Venäjän taloustilanne alkuvuonna suhteellisen vakaa. Tammi–helmikuussa useimmat Venäjän talousindikaattorit 
näyttivät tuotannon ja kulutuksen olevan suurin piirtein muuttumattomia vuoden 2020 loppuun nähden, vaikka 
koronaepidemia edelleen Venäjää vaivaakin. Vuoden 2020 alkuun verrattuna muutosprosentit ovat toki useimmiten 
negatiivisia. Esimerkiksi talousministeriön bruttokansantuotteen kuukausi-indikaattori supistui helmikuussa 2,5 % vuoden 
takaa. 

Teollisuustuotannon määrä supistui tammikuussa 1,9 % ja helmikuussa 3,7 % vuotta aiemmasta. Aiempien kuukausien 
tapaan etenkin kaivannaisteollisuuden tuotanto väheni, pääosin raakaöljyn tuotantoa rajoittavan OPEC+-sopimuksen takia. 
Tehdasteollisuuden tuotanto pieneni tammi–helmikuussa 1,3 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta 
kausitasoitettu tuotannon mittari näyttää koronakuopan jääneen jo suurimmaksi osaksi taakse. Rakentamisen määrä oli 
tammi-helmikuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rakentaminen on kärsinyt koronaepidemian vaikutuksista 
yllättävän vähän osittain siksi, että rakennustyömaita ei juurikaan suljettu missään vaiheessa epidemiaa. 

Vähittäiskaupan myynti väheni tammi–helmikuussa 0,7 % viime vuoden samalta ajanjaksolta. Vähittäiskaupassa 
koronakriisi on siis suurelta osin jo ohi. Kysyntää ovat tukeneet työttömyyden lasku ja reaalipalkkojen elpyminen. 
Helmikuussa työttömyysaste oli 5,7 %, kun korkeimmillaan se oli 6,4 % elokuussa 2020. Myös pankkilainaus kotitalouksille 
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on lisääntynyt selvästi. Lainananto kasvoi vuoden takaa 15,4 % sekä tammi- että helmikuussa. Tämä on hyvin lähellä koko 
viime vuoden kasvuvauhtia 15,3 %. 

Tilanteen parantuminen näkyy myös kuluttajien luottamuksessa, joka on noussut selvästi vuoden 2020 lopusta. 
Luottamus on kuitenkin edelleen alempana kuin ennen koronakriisiä. 
 
Kuluttajien luottamus noussut selvästi viime vuoden pohjista 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Levada-keskus, Macrobond ja BOFIT. 
 

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoja sijoitettiin juan-määräisiin velkakirjoihin. Maaliskuun alussa koko 
rahaston arvo oli 183 mrd. dollaria eli lähes 12 % BKT:sta. Pääosa rahaston varoista sijoitetaan erittäin likvideihin 
ulkomaisiin julkisen sektorin joukkovelkakirjoihin. Maaliskuun alussa likvidien sijoitusten arvo oli noin 117 mrd. dollaria eli 
7,5 % Venäjän BKT:sta. Aiemmin sekä dollari- että euromääräisten velkakirjojen osuus likvideistä sijoituksista on ollut 45 % 
ja puntamääräisten osuus 10 %, mutta helmikuussa Finanssiministeriö siirsi osan varoista Kiinan juaniin ja Japanin jeniin. 
Maaliskuun alussa likvidien varojen valuuttajakauma oli dollari 35 %, euro 35 %, juan 15 %, punta 10 % ja jeni 5 %. Venäjän 
keskuspankki teki vastaavan muutoksen valuuttavarannon osalta jo vuoden 2018 toisella neljänneksellä, jolloin 15 % 
valuuttavarannosta siirrettiin Kiinan juaniin. Kansainvälisessä vertailussa juanin suuri osuus Venäjän valuuttavarannossa ja 
öljyrahastossa on varsin poikkeuksellinen (kts. BOFIT Viikkokatsaus 3/2021). 

Rahaston varoista noin kolmannes on pidempiaikaisina sijoituksina kotimaisissa kohteissa. Näistä ylivoimaisesti suurin 
osa (41 mrd. dollaria) on sijoitettu Sberbankin osakkeisiin. Rahaston varoja on myös mm. tuettuina talletuksina VEB-
kehitysluottolaitoksessa ja kahdessa suuressa liikepankissa (VTB ja Gazprombank). 

Rahastoon siirretään vuosittain federaatiobudjettiin kertyneitä verotuloja, jos öljyn hinta on ollut budjettisäännössä 
määriteltyä viitehintaa korkeampi. Vuonna 2020 Urals-laadun keskihinta oli 41,6 dollaria tynnyriltä, eli hyvin lähellä 
viitehintaa. Rahaston arvo vaihtelee myös sen omistuksessa olevien arvopapereiden hinnanvaihteluiden sekä 
valuuttakurssimuutosten mukaan. 

 
Kansallisen hyvinvoinnin rahaston valuuttajakaumassa on tapahtunut selvä muutos 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202103_2/
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Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT. 
 
Venäjällä varovaista kiinnostusta vihreään rahoituksen. Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö ovat 
mediatietojen mukaan aloittaneet alustavat keskustelut ns. vihreiden valtionvelkakirjojen liikkeellelaskusta. Lisäksi 
Moskovan kaupunki on ilmoittanut harkitsevansa vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskua tämän vuoden aikana. 
Toistaiseksi Venäjällä on laskettu liikkeelle vain muutamia lähinnä kokeiluluontoisia yritysten vihreitä 
joukkovelkakirjalainoja. Yleensä vihreillä velkakirjoilla haetaan rahoitusta hankkeisiin, joissa pyritään tukemaan 
vähäpäästöisiä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiantuotantoa tai vähäpäästöisiä liikenneratkaisuja. Valtion vihreillä 
velkakirjoilla tavoiteltaneen lähinnä yksityisen sektorin velkakirjojen hinnoittelun helpottamista. 

Venäjällä ilmastomuutoksen vastaiset toimet eivät ole politiikan keskiössä, ja maan talous on yhä monella tapaa hyvin 
riippuvainen hiilivetyjen tuotannosta ja viennistä (ks. BOFIT Policy Brief 6/2021). Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
ilmastotoimet ovat kuitenkin yhä suuremmassa roolissa, ja useat suuret rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet vähentävänsä 
sijoituksiaan esim. öljy-, kaasu- ja kivihiilisektoreille. Tämä kehitys voi tulevaisuudessa nostaa venäläisten energiayhtiöiden 
rahoituksen hintaa, sillä esim. Strategisten tutkimusten keskuksen tuoreen arvion mukaan suurten venäläisten öljy- ja 
kaasuyhtiöiden ulkoisesta rahoituksesta vain noin 45 % on kotimaista. Päästöjen rajoittamista ja energiatehokkuuden nostoa 
suosivat vihreät hankkeet voivat siksi nousta rahoituksen saatavuuden ja hinnan kannalta keskeisiksi myös Venäjällä. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202103261171
https://www.csr.ru/upload/iblock/8f3/8f34a0e7c6cc6b8af39986ae8e71f3ad.pdf
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Kiina 

Kansainvälisen valuuttarahaston näkemys maailmantalouden tilasta koheni selvästi alkuvuodesta. IMF:n 
huhtikuun uudessa World Economic Outlookissa maailmantalouden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 6 %, mikä on 
puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin vielä tammikuussa uskottiin. Syynä tähän ovat mm. laajat elvytystoimet ja odotuksia 
nopeampi rokotustahti. Kasvun kiihtyminen on IMF:n ennusteen mukaan laaja-alaista, aivan köyhimpiä talouksia lukuun 
ottamatta. Kehittyneet taloudet kasvavat kuluvana vuonna 5,1 % (0,8 prosenttiyksikköä tammikuun ennustetta enemmän) ja 
nousevat taloudet 6,7 % (0,4 prosenttiyksikköä enemmän). Suurin yksittäinen muutos tehtiin Yhdysvaltojen osalta. Sen 
talouskasvua korjattiin mittavien elvytyspakettien myötä jopa 1,3 prosenttiyksikköä nopeammaksi (6,4 %). Ensi vuonna 
maailmantalouden kasvuvauhti laskee 4,4 prosenttiin. 

IMF ennustaa Kiinan talouden kasvavan kuluvana vuonna 8,4 % ja seuraavana vuonna 5,6 %. Kuluvan vuoden kasvua on 
nostettu tammikuusta 0,3 prosenttiyksikköä, ensi vuoden kasvuennusteen pysyessä tammikuun ennusteen mukaisena. 
Vahvan toipumisen syiksi IMF listaa tehokkaat koronan torjuntakeinot, voimakkaan julkisen investointielvytyksen ja 
keskuspankin tukitoimet maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. 

Venäjän kasvuennustetta nostettiin tammikuusta vajaalla prosenttiyksiköllä 3,8 prosenttiin, ja yhtä nopeaa kasvua 
ennustetaan myös seuraavalle vuodelle. Osin tähän vaikuttaa oletus siitä, että öljyn hinta nousee kuluvana vuonna 30 % 
viime vuotta korkeammaksi. Intian talouskasvua on kuluvan vuoden osalta nostettu tammikuusta prosenttiyksiköllä 12,5 
prosenttiin sulkutoimien jäätyä odotettua maltillisemmiksi. Vuonna 2022 Intian talouden odotetaan kasvavan 6,9 %.  

Nousevien talouksien koronakriisistä toipuminen riippuu monista tekijöistä ja eroaa huomattavasti maiden välillä. 
Tartuntatilanteen vakavuus ja sen vaikutukset esimerkiksi terveydenhuoltoon, talouden rakenne ja etenkin sen riippuvuus 
virukselle altteimmista aloista (esimerkiksi kansainvälinen matkailu), sekä mahdollisuudet tehokkaaseen elvytykseen 
vaikuttavat kaikki siihen, miten pitkään kriisin selättäminen kestää. 

   
IMF nosti laaja-alaisesti ennustetta maailmantalouden kasvusta  

Lähteet: IMF ja BOFIT. 
 
Kiinan pankkisektorilla kaksijakoista kehitystä. Suuret kiinalaispankit näyttävät selvinneen koronavuodesta 
kohtalaisen hyvin ja ne ovat viime viikkoina kertoneet onnistuneensa kasvattamaan voittojaan viime vuonna. Tulosta syntyi, 
kun lainanannon volyymiä kasvatettiin, vaikka nettolainamarginaalit kapenivatkin ja kannattavuutta mittaava pääoman 
tuottoaste hieman heikkeni. Koronakriisi näyttääkin iskeneen pahemmin pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, sillä kaupunki- 
ja maaseutupankeissa voitot supistuivat ja kannattavuus heikkeni reilusti. Joillakin pk-pankeilla oli jo ennen koronakriisiä 
suuria vaikeuksia ja joitakin niitä jouduttiin pelastamaan julkisin varoin.  

2021 2022 2021 2022
Kehittyneet taloudet 5,1 3,6 4,3 3,1
Yhdysvallat 6,4 3,5 5,1 2,5
euroalue 4,4 3,8 4,2 3,6
Japani 3,3 2,5 3,1 2,4
Iso-Britannia 5,3 5,1 4,5 5,0

Nousevat taloudet 6,7 5,0 6,3 5,0
Kiina 8,4 5,6 8,1 5,6
Intia 12,5 6,9 11,5 6,8
Venäjä 3,8 3,8 3,0 3,9
Brasilia 3,7 2,6 3,6 2,6
Etelä-Afrikka 3,1 2,0 2,8 1,4

Maailma 6,0 4,4 5,5 4,2

IMF WEO, 
huhtikuu 2021

IMF WEO, 
tammikuu 2021

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
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Koronakriisin pelättiin lisäävän tuntuvasti kiinalaispankkien hoitamattomia saamisia (NPL). Virallisten lukujen mukaan 
koko sektorin hoitamattomien saamisten määrä kuitenkin kasvoi viime vuonna suurin piirtein samaa vauhtia kuin 
aiempinakin vuosina ja osuus kaikista lainoista pysytteli aiempien vuosien tasolla vajaassa 2 prosentissa. Hoitamattomien 
saamisten kirjaamista on saattanut hillitä se, että pk-yrityksille myönnettiin viime vuonna mahdollisuus lykätä 
lainalyhennyksiä ja korkomaksuja kuluvaan vuoteen. Kiinalaispankkien todellisten hoitamattomien saamisten uskotaan 
olevan selvästi niiden ilmoittamia virallisia lukuja korkeammat. 

Hoitamattomien saamisten kehityksessä oli suuria eroja pankkiryhmien välillä, sillä suurten pankkien hoitamattomat 
saamiset kasvoivat tuntuvasti (20 % vuotta aiemmasta), kun taas kaupunkipankeissa niiden määrä väheni yli 10 %. 
Kaupunkipankkien hoitamattomien saamisten vähenemisen taustalla saattaa olla viime vuoden aikana päätökseen viedyt 
muutamien kaupunkipankkien pelastusoperaatiot. Lisäksi aluehallinnoille annettiin kriisitoimena mahdollisuus pääomittaa 
pankkeja laskemalla liikkeelle erikoisvelkakirjoja ja pankit ovat saattaneet käyttää näitä varoja taseidensa siivoamiseen. 

Pankkisektorilla huomio on kääntymässä viime vuoden elvytyksestä jälleen rahoitussektorin riskeihin. Maaliskuun 
lopulla keskuspankki ohjeisti pankkeja pitämään uusien lainojen määrän tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna. 
Myös suurimpien pankkien sääntelyyn on suunnitteilla tiukennuksia. Viime viikolla keskuspankki ja pankkivalvoja 
julkaisivat luonnoksen uudesta pankkien kriisinratkaisusuunnitelmasta, jonka mukaan mm. systeemisesti tärkeiden 
pankkien vakavaraisuusvaatimuksia korotetaan 0,25–1,50 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä suurilta pankeilta vaaditaan 11,5 
prosentin vakavaraisuussuhdetta. 
 
Pienet ja keskisuuret pankit kasvattivat viime vuosikymmenellä osuuttaan Kiinan pankkisektorista 

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan keskuspankin sähkörahahanke etenee. Kiinan keskuspankin digirahan testit neljässä kaupungissa (Shenzhen, 
Suzhou, Chengdu ja Xiong’an) ovat sujuneet hyvin, joten kokeilua on laajennettu myös suurimpiin kaupunkeihin, mukaan 
lukien Pekingiin ja Shanghaihin. ’Digitaalisia juaneja’ lasketaan liikkeeseen edelleen koeluonteisesti pienissä erissä. 
Esimerkiksi Shenzhenissä laskettiin liikkeeseen 20 miljoonaa ja Pekingissä 10 miljoonaa digitaalista juania 
arpajaisvoittoina alkuvuonna. 

Kehityksen nopeudesta kertoo, että suurimmat valtion omistamat pankit ovat jo käynnistäneet markkinoinnin 
digitaalisen juanin käyttäjien houkuttelemiseksi. Digitaalisen juanin kehitystyötä ohjaa osaltaan sähköisten 
maksupalveluiden kova kysyntä Kiinassa. Suuri osa kiinalaisista maksaa ostoksiaan yksityisten palveluntarjoajien (Alibaba, 
Tencent jne.) järjestelmillä. Keskuspankin digiraha tarjoaa hallinnolle myös mahdollisuuden tarkempaan rahan seurantaan.  

Kaupallisten palvelutarjoajien rinnalla myös keskuspankit ympäri maailman ovat jo joitakin vuosia tutkineet digirahan 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja Kiinan keskuspankki on kehitystyössä eturintamassa. Vaikka hankkeen aikataulua ei ole 
julkistettu, digitaalisen juanin odotetaan olevan nykyistä laajemmassa käytössä jo vuoden 2022 Pekingin 
talviolympialaisissa. 

Kiinan keskuspankki on myös testaamassa digitaalisen juanin käyttöä rajat ylittävässä maksuliikenteessä yhdessä 
Hongkongin, Thaimaan ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien keskuspankkien kanssa. Testien toivotaan antavan uutta tietoa 
paitsi rajat ylittävän digitaalisen keskuspankkirahan maksujen tekniikasta, myös siitä, olisiko digitaaliselle 
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keskuspankkirahalle tarvetta nykyisten maksutapojen rinnalla kansainvälisesti. Kiinan viranomaiset ovat olleet aktiivisia 
digirahan kansainvälisten standardien luomiseksi mm. BIS:n kautta. 

Kiinalaiset ovat jo pitkään kritisoineet kansainvälistä rahajärjestelmää siitä, että se nojaa liiaksi länsimaisiin valuuttoihin, 
erityisesti Yhdysvaltain dollariin. Dollarin keskeinen asema kansainvälisessä kaupassa ja maksuliikenteessä antaa 
Yhdysvalloille mahdollisuuden asettaa tiukkoja pakotteita. Tämä nähtiin esimerkiksi viime syksynä, kun Yhdysvallat asetti 
Hongkongin tilanteen takia talouspakotteita kiinalaisille ja hongkongilaisille viranomaisille. Kiinalle oma digiraha voikin olla 
tapa lisätä juanin kansainvälistä käyttöä ja ennen pitkää haastaa nykyjärjestelmää. 
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Venäjä 

Venäjän bruttokansantuote supistui viime vuonna kolme prosenttia, kotimainen kysyntä elpyi vuoden 
jälkipuoliskolla. Venäjän tilastoviranomainen Rosstat tarkensi huhtikuun alussa kansantalouden tilinpidon lukuja. 
Aiemmin Venäjän BKT:n ajateltiin supistuneen viime vuonna 3,1 % vuodesta 2019 (BOFIT Viikkokatsaus 5/2021), mutta 
uusien tietojen mukaan BKT pieneni 3,0 %. Tällä tavoin mitattuna koronapandemian talousvaikutukset olivat Venäjällä 
pienemmät kuin useimmissa muissa G20-maissa, vaikka esimerkiksi Kiinassa (bruttokansantuotteen kasvu 2,0 %) ja 
Turkissa (+1,8 %) talouskehitys olikin selvästi parempi. G20-maista BKT supistui Venäjää vähemmän Etelä-Koreassa 
(−1,0 %), Indonesiassa (−2,1 %) ja Australiassa (−2,4 %). Koronaan liittyviä rajoituksia toteutettiin Venäjällä selvästi 
useimpia maita vähemmän kesän jälkeen, ja lisäksi Venäjän talouden rakenne – esimerkiksi turismin pieni osuus – suojasi 
sitä pandemian pahimmilta talousvaikutuksilta. 

Kansantalouden tuotantopuolella etenkin kaivannaisteollisuuden tuotanto supistui (−9,5 % vuotta aiemmasta), mikä 
johtui suurelta osin raakaöljyn tuotantoa rajoittavasta OPEC+-sopimuksesta. Kuten muissakin maissa, myös Venäjällä 
monet palvelualat olivat suurissa ongelmissa koronarajoitusten ja matkustamisen romahtamisen takia. Esimerkiksi hotelli- 
ja ravintoalan tuotanto väheni 25 % ja liikenteen 11 %. Toisaalta esimerkiksi rahoituspalveluiden tuotanto kasvoi 
voimakkaasti viime vuonna, kasvua oli 7,3 %. Tämä johtui osaltaan digitaalisten palveluiden ml. arvopaperikaupankäynnin 
kasvusta. 

Kysyntäpuolella etenkin yksityinen kulutus supistui viime vuonna voimakkaasti (–8,6 % vuotta aiemmasta). Julkisen 
kulutuksen kasvu (+4,0 %) piti omalta osaltaan kotimaisen kysynnän pyöriä pyörimässä. Tässä suhteessa Venäjä toimi 
saman kuin useimmat muutkin kansantaloudet koronavuonna 2020. Riskien ja epävarmuuden lisääntyminen sekä kysynnän 
väheneminen johtivat kiinteiden investointien supistumiseen 4,3 prosentilla. Kiinteiden investointien määrä oli viime 
vuonna pienempi kuin vuonna 2013. OPEC+-sopimus puolestaan vaikutti osaltaan viennin määrän laskuun. 

Rosstat on myös päivittänyt tietojaan Venäjän kansantalouden neljännesvuositilinpidosta vuodesta 2018 alkaen. 
Bruttokansantuotteen ja sen alaerien kehitys on muuttunut jonkin verran aiempaan käsitykseen verrattuna. Esimerkiksi 
vuoden 2020 toisella neljänneksellä kiinteiden investointien lasku oli selvästi aiempaa käsitystä pienempi. Vuoden 2020 
viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote supistui 1,8 % vuoden takaa. Kausitasoitettuna bruttokansantuote supistui 
0,2 % edellisestä neljänneksestä. Kotimaisen kysynnän erät elpyivät vuoden loppua kohden. 
 
Venäjän kansantalouden tilinpidon mukaan viime vuonna vähenivät etenkin yksityinen kulutus ja kiinteät investoinnit, julkinen 
kulutus puolestaan kasvoi 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjän ulkomaankauppa edelleen toipumissuunnassa, pääomavirrat pienentyneet. Venäjän vientitulojen ja 
tuonnin kääntyminen parempaan päin viime kevään ja kesän pudotuksen jäljiltä jatkui keskuspankin alustavien 
maksutietojen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kehityksen hahmotusta mutkistaa eräiden aiempien 
aikajaksojen tapaan hieman se, että Venäjän ulkomaankaupan tilastointiyksikkönä käyttämä Yhdysvaltojen dollari oli 
ensimmäisellä neljänneksellä euroon nähden yli 9 % heikompi kuin vuotta aiemmin. Näin ollen Venäjän tulot tavaroiden ja 
palvelujen viennistä olivat dollareissa enää 4 % vuodentakaista pienemmät, mutta euroissa pudotuslukema oli edelleen 12 %. 
Tulot raakaöljyn, öljytuotteiden sekä maa- ja nestekaasun viennistä olivat vielä varsin heikot eli euroissa viidesosan 
pienemmät kuin vuosi sitten. Muut tavaraviennin tulot nousivat muutaman prosentin vuodentakaista suuremmiksi. 

Nimellinen BKT 
ja sen alaerät, 

mrd. ruplaa
2015 2016 2017 2018 2019 2020

BKT −2,0 0.2 1.8 2.8 2 106 968
Yksityinen kulutus −9,5 −2,6 3.7 4.3 3.2 52 425
Julkinen kulutus −3,6 1.4 2.5 1.3 2.4 22 149
Kiinteät investoinnit −10,6 1.3 4.7 0.6 1.5 23 273
Vienti 3.7 3.2 5 5.6 0.7 27 302
Tuonti −25,0 −3,7 17.3 2.7 3.4 21 992

−4,3
−12,0

BKT:n ja sen alaerien määrän muutokset, %
2020
−3,0
−8,6

4
−4,3

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202105_2/
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Venäjän menot tavaroiden ja palvelujen tuontiin ylsivät ensimmäisellä neljänneksellä jo vuodentakaiselle tasolle 
dollareissa, kun taas euroissa ne olivat edelleen 8 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tavaroiden tuonti on elpynyt selvästi, 
sillä tuonnin arvo nousi muutaman prosentin vuodentakaista suuremmaksi jopa euroissa. Tavaraviennin tulojen laimea 
toipuminen ja tavaroiden tuonnin nousu piti Venäjän tavarakaupan ylijäämän poikkeuksellisen maltillisena. 

Venäjän palvelujen sekä vienti että tuonti oli edelleen heikkoa etenkin matkailun oltua yhä valtaosin pysähdyksissä mutta 
myös muiden palvelujen kaupan kehityttyä vaisusti. Palvelujen kaupan alijäämä supistui harvinaisen pieneksi pitkälti 
venäläisten hyvin vähäisten ulkomaanmatkailun menojen takia. Myös pääomatulojen ja -menojen alijäämä pysyi melko 
pienenä. Tämän taustalla sekä pääomatulot että -menot ovat vähentyneet. Etenkin menot ulkomailta yrityksiin tehdyistä 
sijoituksista laskivat tuntuvasti viime vuonna. Venäläisten yritysten sekä pankkien ulkomaille tekemistä sijoituksista saadut 
tulot ovat puolestaan supistuneet vähitellen niin ikään viime vuoden ajan kuten myös tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä.  

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä on pienentynyt edelleen hieman ja sen 12-kuukauden summa oli ensimmäisellä 
neljänneksellä noin 2 % suhteessa BKT:hen. Rahoitustase oli edelleen varsin alijäämäinen vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä eli nettomääräisesti Venäjältä liikkui pääomaa ulkomaille kohtalaisen paljon. Osin tämä johtui 
epätavanomaisen suuresta ulkomaisten sijoitusten vetäytymisestä valtion velkakirjojen jälkimarkkinoilta. Pääoman 
nettovirta yksityiseltä sektorilta ulkomaille pysyi melko suurena. Suorien sijoitusten virta ulkomailta yrityksiin (pl. pankit) 
oli edelleen pieni. Ulkomailta yritysten velkakirjoihin tulleiden sijoitusten vähittäinen vetäytyminen jatkui samoin kuin 
yritysten ulkomaisten luottojen supistuminen. Yritykset tekivät suoria sijoituksia ulkomaille eniten vuoden 2019 alun jälkeen 
ja yritysten sijoitukset ulkomaisiin velkakirjoihin jatkuivat. Pankit lisäsivät huomattavasti ulkomaisten saataviensa määrää. 
 
Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistunut, nettopääomavirta ulkomaille melko suuri 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT. 
 
Geopoliittiset huolet painavat ruplan kurssia. Maaliskuun alkupuolella Venäjälle tärkeän Urals-raakaöljyn 
tynnyrihinta kohosi jo lähelle 70 dollaria, mutta on sen jälkeen palautunut lähelle 60 dollaria. Viime vuoden lopulta jatkunut 
öljyn hinnannousu ei juurikaan ole heijastunut ruplan dollarikurssiin, joka on pitkään pysynyt lähellä 75 ruplaa dollarilta. 
Moniin muihin nouseviin talouksiin verrattuna heikot kasvunäkymät, budjettisäännön mukaiset valuuttaostot ja 
ulkopoliittiset jännitteet ovat heikentäneet vahvistumispaineita. Aivan viime viikkoina rupla on selvästi heikentynyt dollariin 
nähden. Tämä taustalla nähdään etenkin Venäjän ja länsimaiden kiristyneet suhteet ja odotukset mahdollisista uusista 
talouspakotteista, joita Yhdysvallat olikin asettamassa torstaina 15.4.  

Öljyn hinnan romahdettua maaliskuussa 2020 rupla heikkeni lähelle 80 dollaria. Tilanteen vakauduttua ja öljyn hinnan 
noustua ruplan kurssikin vahvistui selvästi viime kesänä. Syksyllä epävarmuus nousevien talouksien tilanteesta ja mm. 
Valko-Venäjän tilanne sekä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyn myrkytys painoivat uudestaan ruplan ulkoista arvoa. 
Syyskuun lopulla tilannetta rahoitettiin mm. keskuspankin valuutan myyntioperaatioilla ja ohjailemalla suurten 
valtionyhtiöiden valuuttapositioita (BOFIT Viikkokatsaus 41/2020). 

Heikko rupla ja korkea öljyn hinta on hyvä asia sekä Venäjän valtiotaloudelle että raaka-aineita vieville suuryrityksille. 
Heikko rupla kuitenkin nostaa tuontihintoja, mikä syö kansalaisten ostovoimaa ja voi entisestään hidastaa kotimaisten 
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https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202041_1/
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investointien kasvua. Ruplan kurssissa heijastuva epävarmuus myös vähentää kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta 
Venäjän markkinoihin. Ulkomaisten sijoittajien osuus valtion ruplamääräisten velkakirjojen markkinasta painui 
maaliskuussa 20 prosenttiin. Edellisen kerran osuus oli yhtä matala vuonna 2015. Suurimmillaan viime vuoden helmikuussa 
osuus oli 35 %. 

 
Rupla on heikentynyt viime viikkoina 

Lähteet: Reuters ja BOFIT. 
 
Venäjä pyrkii saamaan investointeja arktiselle alueelle. Venäjällä on viime aikoina hyväksytty uusia arktisen alueen 
politiikkaa raamittavia strategioita. Venäjästä onkin toukokuussa tulossa Arktisen neuvoston puheenjohtaja seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi. Arktisen alueen osuus Venäjän BKT:stä on noin 6 % ja siellä asuu 2 % maan väestöstä. Venäjän arktisen 
alueen tuotanto on painottunut hyvin voimakkaasti luonnonvaroihin. Sieltä on peräisin runsaat 80 % Venäjällä tuotetusta 
maakaasusta ja 17 % raakaöljystä (BOFIT Policy Brief 6/2021 esittelee tarkemmin arktisen alueen öljy- ja kaasusektoria).   

Venäjän arktisen alueen politiikan pohjana ovat viime vuonna hyväksytyt arktisen politiikan peruslinjaukset sekä arktisen 
alueen ja Venäjän kansallisen turvallisuuden vuoteen 2035 ulottuva kehitysstrategia. Arktista aluetta tarkastellaan niissä 
erityisesti Venäjän kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Keskeisinä uhkatekijöinä arktisen alueen kehitykselle nähdään 
väestön väheneminen epäsuotuisten elinolojen vuoksi, ilmaston nopea lämpeneminen ja konfliktiriskien lisääntyminen. 
Vastauksena näihin uhkiin strategioissa esitetään alueen taloudellisen kehityksen ja elinolojen kohentamista, ilmasto- ja 
luonnonolojen tarkkailun kehittämistä sekä sotilaallisen valmiuden tukemista.   

  Vuoteen 2035 ulottuvassa kehitysstrategiassa keskeinen rooli on öljy- ja kaasusektorilla. Arktinen alue on viime vuosina 
noussut Venäjän nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotannon keskukseksi ja strategiassa LNG-tuotannon odotetaan jatkavan 
vauhdikasta kasvua. Tuotannon kehittämistä on tukenut kuljetusmahdollisuuksien koheneminen Koillisväylän sulamisen 
myötä. Koillisväylän kautta kulkevan rahdin määrä onkin viime vuosina moninkertaistunut LNG- ja öljytoimitusten 
lisäännyttyä. Viime vuonna sen kautta kulki rahtia noin 30 milj. tonnia, josta vain 1 milj. tonnia oli kauttakulkukuljetuksia. 
Kehitysstrategiassa raaka-ainekuljetusten odotetaan kasvavan jatkossakin reippaasti. Koillisväylästä on joskus visioitu 
kilpailijaa jopa Suezin kanavalle Aasian ja Euroopan välisiin kuljetuksiin. Kehitysstrategiassa kauttakulkukuljetusten määrän 
odotetaan kuitenkin olevan vain 10 milj. tonnia vielä vuonna 2035. Suezin kanavan kautta kulki rahtia noin 1 200 milj. 
tonnia vuonna 2020.   

Pitkän aikavälin strategioiden täydennykseksi Venäjän hallitus hyväksyi maaliskuun lopussa arktisen alueen 
talouskehitysohjelman vuosille 2021–2024. Ohjelma on jaettu kahteen osaan: investointien houkuttelemiseen sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen. Investointeja pyritään houkuttelemaan tarjoamalla valtion tukea mm. 
infrastruktuurin rakentamiseen, työllistämiseen ja luottojen korkoihin. Investointien tukitoimiin on varattu budjettivaroja 
vuosille 2021–2024 yhteensä noin 20 mrd. ruplaa (220 milj. euroa), jolla on määrä saada kerätyksi yksityisiä investointeja 
180 mrd. ruplan arvosta. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen ei ole varattu yhtään budjettirahoitusta. 
Tavoitteena on hyväksyä 20 talouskehitystä tukevaa lakia vuoteen 2024 mennessä.  

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17923/bpb0621.pdf?sequence=1
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Kiina 

Kiinan ensimmäisen neljänneksen talousluvut osoittavat nopeimman elpymisen olevan takanapäin. Kiinan 
tilastovirasto julkaisi ensimmäisen neljänneksen BKT-luvut viime viikolla. Niiden mukaan kokonaistuotannon määrä kasvoi 
vuoden takaiseen verrattuna reilut 18 %. Korkea vuosikasvuluku ei ollut yllättävä, koska vertailukohtana oli 
koronakriisivuoden heikoin neljännes.  

Yksi tapa saada tilanteesta parempi kokonaiskuva on tarkastella, kuinka paljon kokonaistuotannon määrä kasvoi tammi-
maaliskuussa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, eli loka-joulukuuhun. Kiinan tilastoviraston mukaan BKT kasvoi 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 % viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, kun huomioidaan säännönmukainen 
kausivaihtelu kuten esimerkiksi juhlapyhien vaikutus (2,4 % vuositasolle korotettuna). Neljännesvuosikasvu oli selvästi 
hitaampaa kuin vuoden 2020 loppupuolella, jolloin se oli lähellä kolmea prosenttia. Alle prosentin neljännesvuosikasvut 
ovat olleet Kiinassa harvinaisia ja ennen koronakriisiä niitä on ollut viimeksi 1990-luvun lopulla.    

Toinen tapa saada kasvusta parempi kokonaiskuva on katsoa, kuinka paljon kokonaistuotanto on kasvanut verrattuna 
aikaan ennen koronakriisiä. Jos tilannetta vertaa vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen, Kiinan kokonaistuotannon 
määrä oli reilut 10 % suurempi. Koronakriisistä huolimatta Kiinassa siis päästiin kahden vuoden aikana keskimäärin noin 5 
prosentin vuosittaiseen kasvuun. Tammi-maaliskuussa 2020 tapahtuneesta kokonaistuotannon romahduksesta on 
palauduttu verrattain nopeasti, BKT:n ollessa nyt jo 6 % vuoden 2019 lopun tasoa suurempi. 

 Maan kokonaistuotanto voidaan jakaa karkealla jaottelulla kolmeen sektoriin: rakentamiseen ja teollisuuteen, 
palveluihin sekä maatalouteen. Viime vuosina Kiinassa tuotetusta arvonlisästä hieman yli puolet on tuotettu 
palvelusektorilla, noin 40 % rakennussektorilla ja teollisuudessa sekä noin 8 % maataloudessa. Teollisuuden ja rakentamisen 
merkitys Kiinan toipumisessa on ollut merkittävä. Sektori supistui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä hieman 
palvelusektoria enemmän, mutta vastaavasti sen toipumisvauhti on ollut nopeampaa. Rakennus- ja teollisuussektorilla 
tuotettu arvonlisä oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 7 % suurempi kuin vuoden 2019 lopulla. Vastaava nousu 
palvelusektorilla tuotetun arvonlisän osalta oli vajaa 6 %. Maataloussektorilla kasvu on ollut hitaampaa, mutta sielläkin 
tuotanto nousi 4 % vuoden 2019 loppua korkeammalle. Ennen koronakriisiä palvelusektorin keskimääräinen vuosikasvu 
(8 %) on ollut selvästi teollisuus- ja rakennussektoria (5,5 %) kovempaa.  

Kiinan BKT-kehitystä pyritään arvioimaan myös erilaisilla vaihtoehtoisilla indikaattoreilla. Esimerkiksi BOFITin 
verkkosivuilla päivitettävän BKT-arvion mukaan reaalinen kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä reilut 17 %, eli hyvin 
lähellä virallista vuosikasvua. Vaihtoehtoisen indikaattorin mukaan kokonaistuotanto on kuitenkin kasvanut viimeisten 
kahden vuoden aikana selvästi virallisia lukuja hitaammin. Sen mukaan Kiinan BKT kasvoi vuonna 2019 enää vajaat 4 % 
(virallinen kasvu 6 %), ja koronavuonna kasvu olisi jäänyt nolliin (virallinen kasvu 2,3 %). 

 
Kiinan kokonaistuotannon kasvu edellisestä neljänneksestä oli heikointa yli 20 vuoteen. 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFiNDlhMWItZGNjOS00ZjMzLWE3YTctYTcwMjY2MGVkZGE5IiwidCI6ImVkODlkNDlhLTJiOTQtNGFkZi05MzY0LWMyN2ZlMWFiZWY4YyIsImMiOjh9
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Kiinassa koronatilanne varsin hyvä, rokotustahti kiihtynyt. Tammikuussa koronatartunnat lisääntyivät äkillisesti 
etenkin Pekingin ympärillä olevassa Hebein maakunnassa. Muutamassa kaupungissa otettiin käyttöön tiukkoja sulkutoimia 
ja viranomaiset kehottivat välttämään matkailua kiinalaisen uuden vuoden aikana. Helmikuun aikana koronatilanne 
rauhoittui, jonka jälkeen tilanne on pysytellyt varsin hyvänä ja koronatapaukset ovat tulleet viranomaisten mukaan pääosin 
ulkomailta. Viimeisen kahden viikon aikana virallisten tilastojen mukaan koronaan sairastuneita on ollut keskimäärin reilu 
10 päivässä, mikä on hyvin vähän Kiinan kokoisessa maassa. 

Kiinassa kesti pitkään ennen kuin koronarokotukset pääsivät vauhtiin, mutta rokotusvauhti on nopeutunut selvästi viime 
viikkoina. Kun kansallisen terveyskomission mukaan vuoden vaihteeseen mennessä oli annettu yhteensä vain 5 miljoonaa 
rokoteannosta, keskiviikkona 21.4. rokotteita oli annettu yhteensä noin 200 miljoonaa, joista yli 130 miljoonaa rokotusta 
annettiin huhtikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Viranomaisten tavoitteena on rokottaa 560 miljoonaa ihmistä 
kesäkuun loppuun mennessä. Nykyinen rokotusvauhti, keskimäärin 4 miljoonaa rokotusta päivässä, ei kuitenkaan riitä 
tavoitteen saavuttamiseen. Kun Kiina käynnisti rokotukset hitaasti ja rokotuksiin on liittynyt epäluuloja, maa on rokottanut 
selvästi pienemmän osuuden väestöstään moniin muihin maihin kuten Suomeen nähden. 

Kiinassa käytetyt rokotteet ovat kotimaista tuotantoa, sillä viranomaiset eivät ole vielä hyväksyneet yhtään ulkomaista 
koronarokotetta. Käytössä on neljä eri rokotetta. Sinovac-yhtiön Coronavac ja Sinopharm-yhtiön kaksi eri koronarokotetta ja 
CanSino-yhtiön koronarokote, josta yhtiö on kehittämässä myös hengitysteitse jaettavaa versiota. Rokotteet eivät ole 
kokeissa osoittautuneet yhtä tehokkaiksi kuin länsimaiset rokotteet. 

Myös ulkomailla on ollut kiinnostusta kiinalaisiin rokotteisiin etenkin nousevissa talouksissa. Niitä ovat päättäneet 
hankkia kymmenet maat kuten Brasilia, Indonesia, Meksiko, Serbia, Turkki ja Unkari. Kiina on myös lahjoittanut pieniä 
määriä rokotteita lukuisiin matalan tulotason ja kehittyviin maihin, minkä avulla on pyritty parantamaan ulkosuhteita ja 
kiillottamaan Kiina-kuvaa maailmalla. Kiinalaisten koronarokotteiden lisäksi Kiinassa valmistetaan vientiin ainakin 
AstraZenecan rokotetta ja venäläisen Sputnik-rokotteen valmistus on alkamassa. Rokotevienti Kiinasta onkin kasvanut 
räjähdysmäisesti tänä vuonna. Pelkästään maaliskuussa 2021, yhden kuukauden aikana, Kiinan rokotevienti oli 920 milj. 
dollaria, mikä on suurin piirtein yhtä paljon kuin Kiinan vuosien 2005–2020 yhteenlaskettu rokotevienti. Erikoisena 
järjestelynä voidaan pitää sitä, että maaliskuussa Kiina helpotti viisumin saantia niille ulkomaalaisille, jotka ovat saaneet 
kiinalaisen koronarokotteen. Uutistietojen mukaan Kiina on kuitenkin huhtikuussa myöntänyt samoja viisumihelpotuksia 
myös muun kuin kiinalaisen rokotteen saaneille. 
 
Kiinan rokotevienti oli vähäistä ennen koronarokotteita. 

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT 
 
Tulojen kasvu on jäänyt Kiinassa hieman talouskasvua hitaammaksi. Tilastoviraston mukaan keskimääräiset 
käytettävissä olevat tulot henkeä kohden nousivat viime vuonna 32 190 juaniin (4 090 euroa). Reaalisesti käytettävissä 
olevat tulot kasvoivat 2 % edellisvuodesta. Kaupunkialueiden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot kasvoivat reaalisesti 
vain prosentin (43 830 juaniin, 5 570 euroa), mutta ovat yhä selvästi maaseudun tuloja (17 130 juania, 2 180 euroa) 
korkeammat. Myös kaupunkialueiden välillä on suuria eroja Shanghain keskimäärin yli 76 000 juanista Heilongjiangin reiluun 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
16 • 22.4.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

31 000 juaniin. Tilastoviraston tilastoimat henkeä kohden lasketut keskimääräiset kulutusmenot laskivat viime vuonna 
reaalisesti 4 % ja kaupunkialueilla 6 %.  

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käytettävissä olevien tulojen kasvu oli nopeaa viime vuoden matalan 
vertailuajankohdan vuoksi, mutta tulojen kasvu jäi talouskasvun vauhdista. Reaalisesti käytettävissä olevat tulot kasvoivat 
tammi-maaliskuussa 14 % ja kaupunkialueilla 12 % vuotta aiemmasta. Keskimääräiset kulutusmenot tippuivat selvästi viime 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joten kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kasvu oli nopeaa. Keskimäärin 
kulutusmenot kasvoivat 18 % ja kaupunkialueilla 16 % vuodentakaisesta. Maaliskuussa julkaistun 5-vuotissuunnitelman 
mukaan Kiina aikoo pitää henkeä kohden laskettujen tulojen kasvun suunnilleen talouskasvun vauhdissa. Kulutusmenot 
ovat viime vuodet kasvaneet tuloja hitaammin, minkä hidastaa kulutusvetoiseen kasvumalliin siirtymistä. Toisaalta  

Työllisyystilanne on virallisissa tilastoissa palautunut suunnilleen koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Vaikka Kiina on 
siirtynyt rekisteröidyn työttömyyden tilastoinnista julkaisemaan kyselyihin perustuvia työttömyyslukuja, eivät nekään anna 
kattavaa kuvaa maan työllisyystilanteesta ja luvuissa on vain hyvin vähän vaihtelua. Maaliskuussa kaupunkialueiden 
työttömyyden kerrottiin olleen 5,3 %, eli samalla tasolla kuin tammikuussa 2020. Viime vuoden helmikuussa raportoitu 
työttömyys nousi hetkellisesti 6,2 prosenttiin, vaikka arvioiden mukaan jopa viidennes työläisistä oli väliaikaisesti ilman töitä. 
 
Kaupunkialueilla tulojen kasvu henkeä kohden on seuraillut talouskasvua, mutta kulutusmenojen kasvu on jäänyt hitaammaksi 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT 
 
Kiinan ulkomaankauppa vahvaa alkuvuonna. Tammi-maaliskuussa Kiinan tavaravienti oli 710 mrd. dollaria, mikä oli 
50 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 30 % enemmän mitä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavaratuontia 
kertyi 590 mrd. dollaria ja se on kasvanut hieman vientiä hitaammin (28 % vuotta aiemmasta ja 25 % vuoden 2019 
ensimmäisestä neljänneksestä). Tavarakaupan ylijäämää kertyi ensimmäisellä neljänneksellä 120 mrd. dollaria. 
Ulkomaankaupan kasvua on vauhdittanut Kiinan kotimaisen talouden ja maailmantalouden toipuminen pandemiasta, ja 
samalla kuitenkin erilaisten koronaan liittyvien tuotteiden laitteiden kysyntä on pysynyt vahvana. 

Ulkomaankaupan kasvu on ollut laaja-alaista maantieteellisesti. Tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi ensimmäisellä 
neljänneksellä 75 % vuotta aiemmasta ja 30 % vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä. Tuonnin arvo Yhdysvalloista 
puolestaan oli 70 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 63 % suurempi kuin 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinan tuonti 
Yhdysvalloista oli edelleen selvästi vähäisempää mitä maat sopivat ensimmäiseen vaiheen kauppasopimuksen yhteydessä 
reilu vuosi sitten. Myös Kiinan tavarakaupan ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa on jälleen kasvanut. Tuonnin arvo EU:sta oli 
33 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 24 % suurempi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinan vienti EU-alueella 
on kasvanut jonkun verran tuontia nopeammin. 
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Kiinan tavarakauppa ja kaupan ylijäämä kasvussa 

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT. 
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Venäjä 

Yhdysvaltain uudet pakotteet vähentävät ulkomaalaisten sijoittajien läsnäoloa Venäjän 
valtionlainamarkkinoilla. Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat 15.4. uusista pakotteista, jotka tulevat voimaan 14. päivä 
kesäkuuta. Pakotteiden takia yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset eivät saa osallistua Venäjän valtion joukkovelkakirjalainojen 
liikkeeseen laskuun, eivätkä muuten lainata rahaa Venäjän valtiolle. Yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan pakotteiden 
syynä oli Venäjän hallituksen ja tiedusteluorganisaatioiden toiminta Yhdysvaltain suvereenisuutta ja etuja vastaan. Samalla 
Yhdysvallat asetti pakotteita kuudella venäläiselle teknologiayritykselle, joiden katsotaan avustaneen Venäjän 
tiedusteluviranomaisia erilaissa kyberhyökkäyksissä Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan. Lisäksi Yhdysvallat, Euroopan 
unioni, Iso-Britannia, Kanada ja Australia asettivat erilaisia uusia pakotteita Krimin laittomaan miehitykseen liittyen. 

Yhdysvaltain uusia pakotteita oli osattu odottaa (BOFIT Viikkokatsaus 15/2021), eivätkä markkinareaktiot ilmoituksen 
jälkeen olleet kovin merkittäviä. Rupla heikkeni hieman, mutta oli viikon lopussa viikon alkua vahvempi. Venäjän 
keskuspankki ja valtiovarainministeriö kuitenkin ilmoittivat, että ne seuraavat tilannetta ja ovat valmiita tukemaan 
rahoitusvakautta erilaisin toimin. Ulkomaisten sijoittajien osuus Venäjän valtionlainamarkkinoilla on laskenut jo tovin. 
Huhtikuun alussa he omistavat 19,7 % valtion lainakirjoista. Suurimmillaan ulkomaalaisten osuus oli 35 % vuoden 2020 
helmikuussa. Maaliskuun aikana ulkomaalaiset sijoittajat ostivat enää noin 10 % uusista joukkovelkakirjalainoista. 

Pakotteiden vaikutus näkyy kuitenkin selvästi Venäjän ulkomaisessa velassa. Vuoden 2014 rahoituspakotteiden jälkeen 
venäläisten pankkien ja muiden yritysten ulkomainen velka on pienentynyt merkittävästi, eli pakotteet ovat osittain 
erottaneet Venäjän talouden kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. On hyvä myös huomata, että vähentynyttä lainanottoa 
mm. Euroopan unionista ei ole pystytty tai haluttu korvata lainoilla esimerkiksi kiinalaisilta toimijoilta. Maaliskuun 2021 
lopussa Venäjän ulkomainen velka oli 459 miljardia dollaria, mikä on 37 % vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. 
Venäläisten pankkien ulkomainen velka oli 74 miljardia dollaria, mikä oli vain kolmasosa vuoden 2013 lopun velasta. 
Venäjän kaksi suurinta pankkia, Sber ja VTB, eivät saa yli kuukauden pituista rahoitusta mm. Yhdysvalloista ja Euroopan 
unionista, eikä muualta ole tullut korvaavaa ulkoista rahoitusta (pakotteista tarkemmin esimerkiksi BOFIT Policy Brief 
2/2019). 
 
Venäjän ulkomainen velka vähentynyt vuoden 2013 jälkeen; mrd. dollaria, vuoden 2002 lopusta 2021 ensimmäisen neljänneksen 
loppuun 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT. 
 
Venäjän talouden elpyminen jatkuu. BKT kasvoi talousministeriön arvion mukaan maaliskuussa puolisen prosenttia 
vuotta aiemmin, kun BKT oli vielä tammi-helmikuussa runsaat 2 % vuodentakaista pienempi. Koko ensimmäisen 
neljänneksen vuosimuutokseksi ministeriö arvioi -1,3 %.  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_3/
https://www.bofit.fi/fi/julkaisut/policy-brief/
https://www.bofit.fi/fi/julkaisut/policy-brief/
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Teollisuustuotantoa oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,3 % vuodentakaista vähemmän, mutta tilanne on yhä varsin 
erilainen teollisuuden päälohkoilla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on elpynyt vähitellen ja kasvoi kausitasoitettuna helmi-
maaliskuussa vajaan prosentin kuukaudessa. Tuotantoa oli kuitenkin vielä maaliskuussa 5−6 % vähemmän kuin vuotta 
aiemmin koko ensimmäisen neljänneksen vuosipudotuksen jäädessä yli seitsemään prosenttiin. Taustalla on edelleen mm. 
OPEC+ -maiden sopimus öljyn tuotannon rajoituksista, joita on määrä purkaa vähitellen ensi vuoden huhtikuuhun 
mennessä. Sopimus on pitänyt Venäjän öljyn tuotannon kymmenesosan vuodentakaista pienempänä. Sen sijaan maakaasun 
ja hiilen tuotanto ponnahtivat ensimmäisellä neljänneksellä takaisin kasvuun (8 % ja 10 %) viime vuoden kuopistaan. 
Merkittävän lohkon muodostaa öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvä palvelutoiminta, joka on pysynyt muutaman prosentin 
vuodentakaista pienempänä viime vuoden keväästä lähtien. 

Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuotanto jatkoi kasvuaan helmi-maaliskuussa noin prosentin kuukausitahdilla. 
Vuodentakaiseen nähden tuotannon kasvu oli maaliskuussa yli 4 % ja koko ensimmäisellä neljänneksellä lähes prosentin. 
Jalostusteollisuuden tuotanto on öljynjalostus pois lukien lisääntynyt viimeiset viisi vuotta. Tuotanto kasvoi hieman myös 
viime vuoden lamassa, ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotantoa oli pari prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Nousuun vaikuttivat etenkin kone-, laite- ja kuljetusvälineteollisuuden kasvun piristyminen sekä lääkkeiden ja 
kemian tuotannon jatkuva nousu. Kemianteollisuus on keskeinen kasvava ala, jonka tuotanto on lisääntynyt lähes puolella 
vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä. Samaan aikaan kapeaksi kärjeksi on yhä selvemmin noussut lääkkeiden 
tuotanto, joka on kolminkertaistunut.  

Kotitalouksien kulutus kotimaassa on elpynyt vaimeasti. Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä pysyi varsin 
ennallaan helmi-maaliskuussa. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiä oli puolitoista prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Tähän vaikutti maaliskuun noin kolmen ja puolen prosentin pudotus vuodentakaisesta, mikä kuitenkin juontuu 
osin myyntipiikistä maaliskuussa 2020, jolloin väestö varastoi tavaraa elämiseen koronarajoitusten alla. Palvelualoilla (pl. 
julkisen talouden palvelut) tilanne on kohentunut, mutta niillä oli vielä ensimmäisellä neljänneksellä yli 4 % vähemmän 
toimintaa kuin vuotta aiemmin. 

Tavarakuljetukset lisääntyivät maaliskuussa huomattavasti, mikä nosti ensimmäisen neljänneksen kuljetusvolyymin 
puolisen prosenttia yli vuodentakaisen. Suuret kuljetusvolyymit syntyvät rautateillä sekä öljy- ja kaasualojen 
putkikuljetuksissa, jotka kumpikin olivat ensimmäisellä neljänneksellä varsin lähellä vuodentakaisia tasoja. 
 
Venäjän taloudessa eri alojen kehitys edelleen melko vaihtelevaa 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa. Keskuspankki nosti 23.4. avainkorkoaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Uusi 
avainkorko on 5 %. Edellinen koronnosto oli kuukausi sitten, jolloin keskuspankki nosti avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. 
Koronnostojen myötä rahapolitiikan linja on siirtynyt elvyttävästä neutraaliin (avainkorko 5–6 %).  

Keskuspankki perusteli koronnostoaan lähinnä kuluttajahintojen nousulla. Tammikuussa kuluttajahinnat nousivat 5,2 % 
ja maaliskuussa 5,8 % vuotta aiemmasta. Inflaatiota on voimistanut kotimaisen kysynnän elpyminen, elintarvikkeiden 
hintojen nousu, yritysten kohonneet kustannuspaineet raaka-aineiden hintojen nousun myötä ja koronakriisistä aiheutuneet 
tarjontahäiriöt taloudessa. Myös kotitalouksien ja yritysten inflaatio-odotukset ovat edelleen koholla. 

Keskuspankki arvioi kuluttajahintojen nousevan vuoden toisella neljänneksellä samaa vauhtia kuin vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Vuoden toisella puoliskolla se odottaa kuluttajahintojen nousun hidastuvan. Vuosi-inflaation se ennustaa 
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olevan 4,7–5,2 % (aiemmin 3,7–4,2 %) vuoden lopussa. Inflaatiotavoitteen (4 %) se arvioi saavuttavansa vuoden 2022 
puolivälissä (aiemmin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla). Tämän jälkeen se uskoo vuosi-inflaation pysyvän lähellä 
inflaatiotavoitetta.  

Keskuspankki piti Venäjän BKT:n kasvuennusteensa ennallaan. Talouskasvuksi se ennustaa 3–4 % tänä vuonna, 2,5–3,5 % 
vuonna 2022 ja 2–3 % vuonna 2023. Talousennusteen uutuus oli keskuspankin arvio avainkoron tulevasta kehityksestä 
ennustejaksolla. Avainkoron vuosikeskiarvon se uskoo olevan 4,8–5,4 % tänä vuonna, 5,3–6,3 % vuonna 2022 ja 5–6 % 
vuonna 2023. Julkaisemalla arvion ohjauskoron kehityksestä keskuspankki pyrkii lisäämään ennakoivan viestinnän 
läpinäkyvyyttä ja siten rahapolitiikan välittymisen tehokkuutta. Ohjeistuksessaan keskuspankki pitikin avainkoron nostoa 
mahdollisena seuraavissa korkokokouksissa. 
 
Venäjällä kuluttajahintainflaatio kiihtynyt, avainkorkoa nostettiin 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Rosstat, Macrobond ja BOFIT. 
 
Sotilasmenojen kasvu jatkui viime vuonna. Tukholman rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) tuoreen tilaston mukaan 
maailman valtioiden yhteenlasketut sotilasmenot jatkoivat kasvuaan viime vuonna. Maailman sotilasmenot olivat reaalisesti 
2,6 % suuremmat kuin vuonna 2019 ja noin 9 % suuremmat kuin kymmenen vuotta aiemmin. Venäjän sotilasmenot 
kasvoivat reaalisesti 2,5 % ja Kiinan 1,9 % edellisvuoteen verrattuna.  

Yhdysvalloissa ja Kiinassa ovat sotilasmenoilla mitaten maailman suurimmat valtiot. Kiinan talouden ja sotilasmenojen 
nopea kasvu nosti maan sotilasmenoilla mitaten maailman toiseksi suurimmaksi valtioksi 2000-luvun alussa. Yhdysvaltojen 
osuus maailman sotilasmenoista on supistunut noin 50 prosentista alle 40 prosentiin, kun taas Kiinan osuus on kasvanut 
alle viidestä prosentista yli 10 prosentiin. SIPRIn arvion mukaan Kiinan sotilasmenot olivat viime vuonna 252 mrd. dollaria 
eli 13 % maailman sotilasmenoista. Kiinan sotilasmenot ovat kasvaneet jokseenkin samaa tahtia kuin maan talous, ja 
sotilasmenojen suhde bruttokansantuotteeseen on viimeisen kaksikymmentä vuotta ollut hieman alle 2 %. Vuonna 2020 
suhde oli 1,7 %, mikä on selvästi matalampi kuin muilla sotilasmenoilla mitattuna suurilla valtioilla. 

Venäjän sotilasmenojen SIPRI arvioi olleen 62 mrd. dollaria, eli 4,3 % BKT:sta vuonna 2020. Venäjällä sotilasmenot 
kasvoivat ripeästi vuoteen 2016 saakka, mutta sen jälkeen kasvu on ollut maltillisempaa. Suhteessa talouden kokoon tai 
asukasmäärään Venäjän sotilasmenot ovat yli kaksi kertaa suuremmat kuin Kiinan vastaavat menot.  

Viime vuonna Venäjä oli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian jälkeen maailman neljänneksi suurin valtio sotilasmenoilla 
mitaten. Venäjän osuus maailman sotilasmenoista oli 3 % ja Intian 4 %. Saudi-Arabian sotilasmenot ovat kahtena viime 
vuonna supistuneet merkittävästi, minkä seurauksena Iso-Britannian sotilasmenot ovat nousseet maailman viidenneksi 
suurimmaksi.  
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 Venäjän sotilasmenot ovat suuret suhteessa talouden kokoon 

Lähteet: SIPRI ja BOFIT 
 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
18 • 6.5.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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 

Kiinassa on alettu tiukentaa suurten teknologiayritysten valvontaa kartellilakien avulla. Markkinakilpailua 
rajoittavia toimia varten kirjoitetut kartellilait ovat olleet Kiinassa virallisesti voimassa jo yli kymmenen vuotta, mutta niitä 
on käytetty vuosien varrella varsin vähän. Viime joulukuussa puoluekokous tiedotti aloittavansa kartelleja suitsivan 
kampanjan, ja sen jälkeen on alkanut tapahtua. Helmikuussa Kiinan markkinavalvoja (State Administration for Market 
Regulation, SAMR) selvensi suosituksiaan siitä, miten alustatalouden yrityksissä tulisi noudattaa kartellien ja monopolien 
vastaisia lakeja. Kartellilakia uudistetaan tämän vuoden aikana ja muutosehdotukset esitetään päättäjille vuoden loppuun 
mennessä.  

Huhtikuun alussa verkkokauppayritys Alibaba sai maksettavakseen ennätyssuuret sakot kartellilakien rikkomisesta (2,8 
miljardia dollaria). Pian tämän jälkeen SAMR kutsui koolle maan suurimmat teknologiayritykset ja varoitti näitä ankarilla 
rangaistuksilla, mikäli ne jatkavat määräävän markkina-asemansa väärinkäyttöä. Kutsuttuina olivat 34 verkkokauppa-, 
ruokakuljetus-, videosovellus- ja peliyritystä, joille annettiin kuukausi aikaa korjata puutteet toiminnassaan. Kuun lopussa 
markkinavalvoja ilmoitti pienistä 500 000 juanin sakoista kymmenelle yritykselle ja aloittaneensa tutkinnan 
ruokakuljetusjätti Meituania vastaan kartellilakien vastaisten toimien vuoksi. 

Suuret teknologiayritykset ovat pystyneet kasvattamaan markkina-asemiaan ennen kaikkea pakottamalla asiakkaansa 
keskittämään kaiken toimintansa omalle alustalleen. Yrityksiä on lisäksi syytetty mm. tietosuojan piirissä olevien 
käyttäjärekisterien väärinkäytöksistä ja väärennettyjen tuotteiden myynnin sallimisesta alustoillaan. Nyt valvojan 
asettamien sakkorangaistusten myötä myös asiakkaiden, kuluttajien ja kilpailijoiden on aiempaa helpompi nostaa 
siviilioikeuskanteita väärinkäytöksiä tehneitä teknologiayrityksiä vastaan. 

Kartellilakien ohella käyttöön on otettu myös muuta uutta sääntelyä, minkä hampaisiin on joutunut mm. Alibaban 
maksu- ja rahoituspalveluita tarjoava tytäryhtiö Ant Group (ks. Viikkokatsaus 46/2020). Ant Group ja muut fintech-alan 
yritykset ovat jo pidempään hyötyneet perinteistä pankkisektoria löyhemmästä sääntelystä ja kasvaneet nopeasti 
markkinajohtajiksi. Viittaamalla puoluekokouksessa lanseerattuun kartellien vastaiseen kampanjaan, valvojat ovat 
tiukentaneet selvästi linjaansa. Ant Groupin tulee esimerkiksi järjestäytyä kokonaan uudelleen rahoitusalan holdingyhtiöksi, 
mikä siirtää sen määritelmän mukaan täysin rahoitusmarkkinavalvojien ja keskuspankin valvontaan. Rahoitusalan 
holdingyhtiöiden pääomavaatimuksia kiristettiin viime marraskuussa, ja näin ollen Ant Groupinkin tulee nykyisellään 
kasvattaa merkittävästi enimmäispääomaansa.  

Tiukempien pääomavaatimusten taustalla on ikäviä tapauksia velkarahalla nopeasti laajentuneista yrityksistä, jotka on 
lopulta jouduttu pelastamaan valtion toimesta rahoitusvakauden ylläpitämiseksi. Näyttääkin siltä, että Ant Groupista tehtiin 
esimerkki alan sääntely-ympäristön tiukentumisesta. Toinen fintech-jätti JD Technology vetäytyi huhtikuun alun 
listautumisannistaan ja suunnittelee nyt lehtitietojen perusteella rahoitusalan holdingyhtiön perustamista.  
 
Kiinan rahapolitiikkaa on kiristetty maltillisesti lainanannon kasvun hillitsemiseksi. Politiikkakorot on pidetty 
muuttumattomina, mutta muilla toimillaan keskuspankki on yrittänyt hillitä velkaantumisen kasvua. Rahoitusmarkkinoiden 
riskejä halutaan saada kuriin, mutta toisaalta korkojen noston pelätään heiluttavan markkinoiden vakautta sekä heikentävän 
yritysten velanhoitokykyä. 

Keskuspankin asettama lainojen viitekorko (LPR) on pidetty 3,85 prosentissa vuoden mittaisille lainoille viime vuoden 
huhtikuusta lähitien. LPR-korko asetetaan perustuen keskuspankin keskipitkän lainaohjelman korkoon (MLF), jotka 
yhdessä lyhytaikaisen keskuspankkilainoituksen (SLF) korkojen kanssa on pidetty muuttumattomina. 
Avomarkkinaoperaatioissa käytettävien käänteisrepo-operaatioiden korkoihin tai pankkien varantovaatimusten tasoihin ei 
myöskään ole tehty muutoksia. Markkinakorot pankkien välisillä markkinoilla nousivat alkuvuonna, mutta ovat sen jälkeen 
pysyneet lähellä keskuspankin politiikkakorkoja. 

Tänä vuonna keskuspankki on nettomääräisesti vähentänyt markkinalikviditeettiä avomarkkinaoperaatioiden kautta. 
Myös keskuspankin lainaohjelmissa pankeille on myönnetty uutta rahoitusta vähemmän kuin sitä on erääntynyt. 
Nettomääräisesti keskuspankin toimet vähensivät tammi-maaliskuussa markkinalikviditeettiä vajaat 500 mrd. juania, kun 
viime vuoden vastaavaan aikaa sitä lisättiin lähes 1 400 mrd. juania. 

Lainanannon kasvua on pyritty hillitsemään Kiinalle tyypilliseen tapaan suoraan pankeille annettavalla ohjeistuksella 
(nk. window guidance). Lehtitietojen mukaan keskuspankki ohjeisti pankkeja maaliskuussa pitämään antolainauksen tänä 
vuonna viime vuoden tasolla. Bloombergin tietojen mukaan joitain ulkomaisia pankkeja kehotettiin erikseen hillitsemään 
lainanantoaan. Keskuspankki on ollut huolissaan lainakannan nopeasta kasvusta. Alkuvuonna pankkeja kehotettiin 
lehtitietojen mukaan pitämään tammi-maaliskuun uudet lainat viime vuoden tasolla (7 100 mrd. juania) tai sitä 
matalammalla, mutta lainoja myönnettiin jonkin verran enemmän (7 700 mrd. juania). 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202046_3/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=9MCzl2eYRe%2bkOkP%2bwsskaQ&_t_q=ant+group&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_feccb918-f293-421a-90d1-ef863256dc95_fi&_t_hit.pos=1


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
18 • 6.5.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

Tammi-maaliskuussa pankkilainakanta kasvoi vajaan 13 % vuosivauhtia. Keskuspankki on ilmoittanut tavoitteekseen 
pitää lainakannan kasvun noin nimellisen BKT:n kasvun vauhdissa. Esimerkiksi IMF odottaa Kiinalle vajaan 12 % nimellistä 
kasvua tänä vuonna. Maaliskuun lopussa pankkilainakanta oli noin 170 % BKT:stä ja keskuspankin tilastoima kotimainen 
kokonaisrahoituskanta (AFRE) 278 % BKT:stä. Kokonaisrahoituskanta/BKT laski hieman viime vuoden lopusta mm. 
keskuspankin tilastoimien varjopankkisektorin instrumenttien kannan supistuttua.   

 
Politiikkakorot on pidetty muuttumattomina ja keskimääräiset markkinakorot pankkien välisillä  
markkinoilla suunnilleen linjassa politiikkakoron kanssa 

Lähteet: CEIC, Kiinan keskuspankki, National Interbank Funding Center ja BOFIT. 
 
Asuntomarkkinat käyvät lämpiminä Kiinan suurissa kaupungeissa. Asuntokauppa on käynyt etenkin Kiinan 
suurimmissa kaupungeissa vilkkaana ja Kiinan tilastoviraston mukaan vanhojen asuntojen hinnat olivat maaliskuussa 
Pekingissä ja Shanghaissa 10 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Etelä-Kiinan Guangzhoussa ja Shenzhenissä hintojen 
nousu oli vielä tätäkin hieman nopeampaa. Muissa kaupungeissa hintakehitys on ollut vaihtelevaa, mutta keskimäärin 
niissäkin ovat hinnat selvästi nousseet. Tosin joissakin kaupungissa hinnat ovat laskeneet kuten esimerkiksi Tianjinissä ja 
useammassa koillis-Kiinan kaupungissa. Uusien asuntojen hintojen nousu on ollut hieman asuntomarkkinoiden hintojen 
nousua hitaampaa.  

Asuntorakentaminen toipui viime vuonna rivakasti koronakriisistä, mutta kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 
neliömetreillä mitattuna uusia kohteita alettiin rakentaa vähemmän ja rakenteilla olevia kiinteistöjä myös valmistui 
vähemmän kuin samoina kuukausina ennen koronaa. Viranomaisten tammikuussa kiristämät koronarajoitukset saattoivat 
viivästyttää rakennushankkeita. Maaliskuussa kesken olevia rakennushankkeita oli selvästi enemmän kuin 2019 tammi-
maaliskuussa.  

Viranomaiset ovat olleet pitkään huolissaan korkeista asuntojen hinnoista ja rakentajien ja kotitalouksien nopeasta 
velkaantumisesta. Koronakriisin pahimman vaiheen jälkeen sektorin sääntelyä on kiristetty. Vuoden alussa pankkien 
lainanannolle kiinteistösektorille asetettiin uusia rajoja ja syksyllä rakentajien velkaantumista kerrottiin rajoitettavan 
(BOFIT Viikkokatsaus 6/2021). Maaliskuussa keskuspankki kehotti pankkeja hillitsemään ylipäätään lainanantoa ja 
huhtikuussa se ohjeisti pankkeja noudattamaan uusia lainasääntöjä. Joidenkin arvioiden mukaan tiukentuva sääntely on jo 
alkanut vähentämään rakentamista. 

Kiinan kiinteistöinvestoinneista noin 75 % kohdistuu asuinrakentamiseen. Toimisto- ja liikehuoneistojen rakentamisen 
osuus on reilu 10 %, mutta investoinnit niihin ovat olleet vähenemään päin jo muutaman vuoden ajan. Tammi-maaliskuussa 
2021 investoinnit liike- ja toimistotilojen kehittämiseen olivat pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Kehitys 
heijastellee kaupan siirtymistä verkkoon ja etätyömahdollisuuksien hienoista lisääntymistä toimistotyössä jo ennen 
koronakriisiä. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_2/
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Asuntojen hinnat ovat reippaassa nousussa Kiinan suurimmissa kaupungeissa 

*) Peking, Shanghai, Guangzhou ja Shenzhen. 
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
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Venäjä 

Koronakriisi painoi venäläisten reaalitulot pienimiksi kymmeneen vuoteen. Venäläisten kotitalouksien reaaliset 
käytettävissä olevat tulot olivat tammi-maaliskuussa lähes 5 % pienemmät kuin vuoden 2019 lopussa. Vaikka talous on alka-
nut jo elpyä, ei tulot ole vielä tänä vuonnakaan kääntyneet nousuun. Koska tulokehitys on ollut vaatimatonta jo useita vuosia 
ja kuluttajahinnat ovat nousseet, on venäläisten reaalinen tulotaso nyt samaa luokkaa kuin viime vuosikymmenen alussa.  

Koronakriisin vaikutukset ovat kuitenkin olleet hyvin epätasaisia Venäjällä, kuten useimmissa muissakin maissa. Venä-
jällä kriisistä kovimmin kärsineillä toimialoilla, kuten hotelli- ja ravintola-alalla, työpaikat ovat vähentyneet tuntuvasti ja 
palkkoja on leikattu. Yritystoiminnasta saatavat tulot ovat supistuneet ja etenkin monien pienyrittäjien tulot ovat romahta-
neet, vaikka merkittävää konkurssiaaltoa ei ole ainakaan vielä nähty koronan vuoksi asetettujen konkurssirajoitusten ja mui-
den julkisen sektorin tukitoimien vuoksi. Toisaalta työpaikat jopa lisääntyivät ja palkat nousivat reippaastikin muutamilla 
toimialoilla, kuten lääketeollisuudessa ja lähettipalveluissa.  

 Alustavien tietojen mukaan köyhyys ei viime vuonna lisääntynyt peloista huolimatta. Virallisen toimeentulorajan (viime 
vuonna 11 300 ruplaa eli noin 140 euroa) alittavilla tuloilla joutui kuitenkin edelleen sinnittelemään lähes 18 miljoonaa venä-
läistä (12 % väestöstä) eli saman verran kuin viime vuosikymmenen alussa. Viime vuonna köyhyyden kasvua hillitsivät julki-
sen sektorin koronakriisiin liittyvät tukitoimet, joista suuri osa kohdistettiin lapsiperheille ja työttömille. Tukitoimien koh-
distuttua pääosin köyhimmille kotitalouksille myös tuloerot kaventuivat hieman viime vuonna. Monet tukitoimet olivat kui-
tenkin kertaluonteisia maksuja, joten niiden vaikutus jäänee lyhytaikaiseksi.  

Tänä vuonna Venäjällä ollaan muuttamassa virallisen toimeentulorajan laskentatapaa. 1990-luvun lopulta saakka se on 
laskettu välttämättömät tavarat ja palvelut sisältävän kulutuskorin hinnan pohjalta. Jatkossa toimeentuloraja on 44,2 % ko-
titalouksien mediaanituloista. Tänä vuonna se on 11 600 ruplaa (laskettu vuoden 2019 tuloista). Toimeentulorajaa ei kuiten-
kaan alenneta, vaikka mediaanitulot supistuisivat. Muutoksesta ei odoteta aiheutuvan merkittäviä muutoksia köyhyystilas-
toihin, vaikka se heikentääkin niiden vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. Esim. OECD:n käyttämän köyhyysrajan (50 % 
mediaanituloista) mukaan Venäjällä oli köyhiä 12,7 % ja venäläisen määritelmän mukaan 13,2 % vuonna 2016.           

 
Venäläisten reaalitulot ovat vähentyneet koronakriisin aikana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.  
 
Venäjällä asuntoluottojen nopea kasvu jatkuu. Asuntoluottojen kasvu kiihtyi taas alkuvuonna ja maaliskuussa pankit 
myönsivät uusia asuntoluottoja 500 mrd. ruplaa, mikä on 52% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa uusia 
asuntoluottoja myönnettiin 1 160 mrd. ruplaa, eli 43 % enemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Pankkien 
taseissa asuntoluottojen osuus kotitalouksien lainakannasta nousi 47 prosenttiin, mikä on suurin osuus koskaan. 

Asuntomarkkinoiden kasvua on jo useamman ajan vuoden tuettu lukuisin valtion investoinnein ja tukiohjelmin. Asunto-
jen kysyntää on tuettu mm.  perhe-etuuksilla (ns. äitiyspääoma) ja vuodesta 2018 lapsiperheiden asuntoluotto-ohjelmalla. 
Huhtikuussa 2020 voimaan tuli uusi tukiohjelma, jonka puitteissa kotitaloudet voivat saada edullisella 6,5 % korolla lainaa 
uuden asunnon hankintaan. Vanhojen asuntojen markkinaa tuet eivät koske.   
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Lainoituksen tukema kysynnän kasvu heijastuu myös asuntojen hinnoissa. Viime vuoden loka-joulukuussa uusien asun-
tojen hinnat nousivat keskimäärin 12 % vuoden takaiseen verrattuna, mutta vaihtelu alueiden välillä on suurta ja paikoin 
asuntohinnat ovat nousseet selvästi nopeammin. Federaation kilpailuviranomainen (FAS) onkin määrätty tutkimaan raken-
nusliikkeiden hinnoittelua. Kovan kysynnän lisäksi hintoja nostaa myös rakentamisen kustannusten nousu työvoimapulan 
vuoksi, kun suuri osa vierastyöläisistä ei koronamääräyksien takia pääse maahan. 

Asuntoluottomarkkina on tukevasti valtion omistamien pankkien hallussa. Sberin osuus on noin 50 % ja VTB:n 20 %. 
Seuraavaksi suurimpien (Gazprombank, Rosselkhozbank ja Rosbank) yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 10 %. Venäjällä 
myönnetyt asuntoluotot ovat käytännössä aina kiinteäkorkoisia, ja siksi korkotason nousu ei juurikaan heijastu kotitalouk-
sien velanhoitokustannuksiin. Vaihtuvakorkoisten asuntolainojen sallimisesta tietyin rajoituksin on käyty keskustelua, mutta 
suuria muutoksia ei odoteta lähiaikoina.  

Luottokannan kasvun, asuntohintojen nopean nousun ja kotitalouksien laskevien reaalitulojen yhdistelmä kuitenkin kas-
vattaa pankkisektorin riskejä. Hoitamattomien asuntoluottojen määrä on alkuvuonna 2021 kasvanut yli 10 % vuotta aiem-
masta. Lainakannan nopean kasvun ansiosta hoitamattomien luottojen osuus asuntoluottokannasta on kuitenkin supistunut 
alle prosenttiin. Markkinoilla nähdään, että valtion omistamilla suurilla pankeilla on riittävät resurssit selvitä myös mahdol-
lisesta luottotappioiden kasvusta.  

 
Uusia asuntoluottoja myönnetään vauhdikkaasti 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, BOFIT. 
 
Venäjällä yritysten voitot palautuneet, joskin sektorikohtaisia eroja on. Yrityssektorin nettovoitto käväisi viime 
vuoden keväällä pakkasen puolella samanlaisesti kuin vuosien 2009 ja 2015 taantumissakin. Nettovoitto on kuitenkin toipu-
nut nopeasti ja se jopa ylitti tammi-helmikuussa viime vuoden taantumaa edeltäneen tason noin neljäsosalla. Tilastoitu net-
tovoitto muodostuu yksittäisten yritysten voitoista ja tappioista, mutta Rosstatin kuukausitilastoissa se ei kata pieniä yrityk-
siä, rahoitusalan yrityksiä eikä valtion laitoksia. 

Yrityssektorin nettovoitosta valtaosa kertyy kolmelta talouden lohkolta. Kun energiasektoriin luetaan raakaöljyn ja maa-
kaasun tuotanto sekä niihin liittyvä palvelutoiminta, öljytuotteiden tuotanto, öljy- ja kaasualan putkikuljetukset sekä sähkön 
tuotanto, siirto ja jakelu, energiasektorin osuus koko yrityssektorin tilastoidusta nettovoitosta on parina viime vuonna vaih-
dellut vajaan 30 prosentin ja runsaan 40 prosentin välillä. Jalostusteollisuuden aloilla (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) 
on syntynyt 20–30 % nettovoitosta, josta 8−13 prosenttiyksikköä metallien tuotannossa. Etenkin öljyalan ja metalliteollisuu-
den voittojen vaihtelu syntyy suurelta osin vientihintojen muutoksista, vaikka öljyalan vientitulojen noususta osa kerätään-
kin valtiolle vientihinnan mukana nousevilla progressiivisilla vientitulleilla. 

Tukku- ja vähittäiskauppa-alan tilastoitu osuus yrityssektorin nettovoitosta on yleensä ollut 17−20 %, jossa tukkukaupan 
osuus on ollut peräti 13−18 prosenttiyksikköä. Toisaalta huomattava määrä vähittäiskauppa-alan voitto- ja tappiotiedoista 
on tilaston ulkopuolella, sillä alalla toimii suuri määrä pieniä yrityksiä ja yksityisyrittäjiä. Tukkukaupan osuus nettovoitosta 
putosi viime vuoden lamassa vain viiteen prosenttiin osin siksi, että tukkukauppa sukelsi vähittäiskaupan sekä yritysten tuo-
tannon ja investointien vähennyttyä. 

Yrityssektorin voittojen palautuminen viimeisen runsaan puolen vuoden aikana on tullut suuressa määrin jalostusteolli-
suuden aloilta (pois lukien öljynjalostus), ja varsinkin metalliteollisuuden voittojen nopea nousu on vaikuttanut paljon koko 
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yrityssektorin nettovoiton kohoamiseen. Toinen keskeinen lohko on tukkukauppa, jonka kannattavuus on melko suurelta 
osin palautunut viime vuodesta. Energiasektorin voitot ovat viime keväästä saakka pysyneet varsin matalalla. 

Venäjällä yritysten voitoilla on kohtalainen merkitys investoinneille. Yritysten omien varojen osuus investointien rahoi-
tuksesta on perinteisesti ollut suuri, ja viime vuonna osuus nousi ennätysmäisen korkealle eli lähes 57 prosenttiin (pois lu-
kien pienet yritykset, joista ajantasaisia tilastoja ei koota tältä osin). Rosstatin vuosittaisessa investointikyselyssä noin 60 % 
vastanneista yrityksistä on kokenut omien varojen puutteen investointeja rajoittavana tekijänä, joskin vastauksissa kärki-
sijoilla on joka vuosi toki muitakin tekijöitä kuten Venäjän talouteen liittyvä epävarmuus ja investointien riskit. Julkisen ta-
louden tuloista kymmenesosa kertyy Venäjällä verotuloista, jotka peritään yritysten voitoista. 
 
Venäjällä yritysten voitot toipumaan päin 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
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Kiina 

Kiinan teollisuustuotanto pirteää, mutta kotimainen kulutus takkuaa yhä. Talouskehitys oli huhtikuun lukujen 
perustella kaksijakoista, vaikka vuosikasvuluvut ovat korkeita viime vuoden matalan vertailuajankohdan takia. Kotimaisen 
kulutuksen mittarina käytettävä vähittäismyynnin kasvu ei ole palautunut koronakriisiä edeltäneeseen vauhtiin. 
Huhtikuussa vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 16 % vuotta aiemmasta, mutta vain reilut 5 % vuoden 2019 huhtikuusta, mikä 
tarkoittaa keskimäärin alle 3 % vuosikasvua. Edelliseen kuukauteen verrattuna myynnin kasvu hidastui selvästi 
maaliskuusta. 

Kiinteiden investointien (FAI) kehityksestä on tilastoviraston julkaisemista kuukausitilastoista mahdotonta saada 
yhdenmukaista kuvaa (ks. myös Viikkokatsaus 52/2020). Viranomaisten ilmoittamien vuosikasvulukujen mukaan 
investoinnit kasvoivat nimellisesti tammi-huhtikuussa 8 % vuoden 2019 tammi-huhtikuusta, mutta juanmääräisten 
investointien perusteella ne kuitenkin jäivät tammi-huhtikuussa 8 % vuoden 2019 vastaavaa aikaa pienemmiksi (ristiriita voi 
johtua siitä, että yritysotoksen muuttuessa juanmääräisten investointien historiaa ei korjata). Näiden lisäksi tilastovirasto 
julkaisee kausitasoittamiaan kuukausikasvulukuja. Sarjan historia kuitenkin muuttuu huomattavasti kuukaudesta toiseen, 
eivätkä ne ole linjassa vuosikasvulukujen kanssa. Esimerkiksi huhtikuun kuukausikasvuluvuista lasketun indeksin 
perusteella kiinteiden investointien arvo oli yhä 11 % vuoden 2019 huhtikuuta pienempi. 

Teollisuustuotanto palautui koronapudotuksesta nopeasti ja on kuluvana vuonna kasvanut jonkin verran koronakriisiä 
edeltänyttä aikaa nopeammin. Teollisuustuotanto oli huhtikuussa 10 % vuodentakaista ja 14 % vuoden 2019 huhtikuuta 
suurempaa (keskimäärin vajaan 7 % vuosikasvu). Kuukausitasolla kasvu kuitenkin hieman hidastui alkuvuoden luvuista.  

Teollisuustuotantoa on tukenut ulkomainen kysyntä. Myös ulkomaankaupassa vuosikasvuluvut ovat tänä vuonna olleet 
huimia. Kahden vuoden keskimääräinen viennin arvon vuosikasvu (dollareissa) oli huhtikuussa 17 % (tammi-huhtikuussa 
14 %). Tuonnin kasvu on myös piristynyt, mutta jäi hieman viennin kasvua hitaammaksi (kahden vuoden keskimääräinen 
vuosikasvu huhtikuussa 11 % ja tammi-huhtikuussa 12 %). 

Huhtikuussa myös joidenkin metallien tuotannossa (teräs ja alumiini) nähtiin ennätyksiä, vaikka tuottajia on kehotettu 
rajoittamaan tuotantoaan päästöjen kasvun hillitsemiseksi. Tuotannonrajoituspyrkimykset, maailmanmarkkinahintojen 
nousu ja spekulaatio ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja Kiinassa. Tämä on heijastunut tuottajahintoihin, joiden nousu 
kiihtyi huhtikuussa 6,8 prosenttiin vuodentakaisesta (maaliskuussa 4,4 %). Kuluttajahintojen nousu oli kuitenkin maltillista, 
0,9 % vuodentakaiseen verrattuna (0,4 % maaliskuussa).  

 
Kahden vuoden keskimääräisen kasvun perustella vähittäismyynti on hidastunut selvästi koronakriisiä edeltäneestä ajasta 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202052_2/
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Kiinan huoltosuhde heikkenee ja väestö kaupungistuu. Tilastoviraston väestönlaskennan mukaan Manner-Kiinan 
väkiluku oli 1,41 miljardia henkilöä vuonna 2020. Väestölaskenta suoritetaan 10 vuoden välein ja tuorein seitsemäs laskenta 
toteutettiin marraskuussa 2020. Edellisestä vuoden 2010 laskennasta väestö oli kasvanut 72 miljoonalla, mikä tarkoittaa 
hitainta kasvuvauhtia lähes 70-vuotisen mittaushistorian aikana.  

Laskennan luvut viestivät tuttua kuvaa väestön rakenteen muutoksista. Kiinan väestö vanhenee ja kaupungistuu, 
työikäisten määrä supistuu ja syntyvyys vähenee. Vuosina vuosien 2010 ja 2020 välillä työikäisten (15–59-vuotiaat) osuus 
väestöstä supistui 7 prosenttiyksikköä (osuus 63 % koko väestöstä), kun taas yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä kasvoi yli 5 
prosenttiyksikköä (osuus 19 % koko väestöstä). Yllättäen väestölaskennan mukaan 0–14-vuotiaiden osuus kasvoi reilun 
prosenttiyksikön (osuus 18 % koko väestöstä) vuodesta 2010. Yleinen hedelmällisyysluku laski ja oli nyt 1,3 lasta naista 
kohden. Tämän lisäksi Kiinan kaupungistumiskehitys on jatkunut: kaupungeissa asuu aiempaa enemmän (64 % väestöstä) ja 
maaseudulla aiempaa vähemmän ihmisiä (36 %). Myös siirtotyöläisten määrä on kasvanut entisestään. 

Väestölaskennan tulokset oli määrä julkaista huhtikuussa, mutta julkaisua lykättiin toukokuuhun. Mediassa ehdittiin 
huhtikuussa jo spekuloida Kiinan väestön vähentyneen jo tässä laskennassa. Väestölaskennan mukaan 0–14-vuotiaita on 
kuitenkin yllättäen 14 miljoonaa enemmän kuin vuosien 2006–2019 synnytystilastoissa. Lasten uskottua suurempi määrä 
nosti koko väestön määrän 12 miljoonaa suuremmaksi mitä vuonna 2019 ilmoitettiin. Tämä on nostanut jälleen esiin 
epäilyksiä siitä, että väestötilastoja on kaunisteltu ja tilanteesta on annettu todellisuutta parempi kuva. YK:n vuoden 2019 
väestöennusteen mukaan Kiinan väestö alkaisi perusoletuksilla vähetä vasta vuoden 2030 jälkeen, mutta yhä heikkenevä 
syntyvyysaste on saanut monet arvelemaan, että väestö alkaisi supistua jo tätä aiemmin. Kiinan väestöpolitiikassa 
maahanmuutosta ei ole haettu ratkaisua heikkenevään huoltosuhteeseen.  

Kiina tavoittelee väestöpolitiikallaan maltillista väestönkasvua ja kaupungistumista, mutta rajoittaa kumpaakin edelleen 
poliittisin toimin. Vaikka väestöpolitiikkaa on lievennetty jonkin verran viime vuosina, vaikuttaa Kiina olevan haluton 
suuriin uudistuksiin. Yhden lapsen politiikka korvattiin kahden lapsen politiikalla vasta vuonna 2016, ja sittemmin valtio on 
kannustanut vahvasti toisen lapsen hankintaan. Syntyvyys kasvoikin hieman vuosina 2016 ja 2017, mutta tämän jälkeen 
syntyvyys on kääntynyt jälleen laskuun. Monet kiinalaiset kokevat lapsesta koituvat kustannukset liian suuriksi, ja lisäksi 
koronapandemia on lisännyt taloudellista epävarmuutta entisestään. Tilanne on vaikea erityisesti siirtotyöläisillä, joiden 
lapset eivät yleensä ole virallista asuinpaikkaa rajaavan hukou-järjestelmän vuoksi oikeutettuja samaan koulutukseen tai 
muihin julkisiin palveluihin kuin kaupunkiin virallisesti rekisteröidyt lapset. Kiina on helpottanut siirtotyöläisten 
rekisteröitymistä pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin, mutta suuriin kaupunkeihin muuttamista rajoitetaan edelleen 
tiukasti. 
 
Kiinan väestö ikääntyy nopeasti  

Lähteet: Kiinan tilastoviraston väestölaskennat, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinalaiset ovat yhä koulutetumpia ja lähes kaikki nuoret aikuiset osaavat lukea. Kiinan tilastoviraston 
toukokuussa julkistama väestönlaskenta sisälsi tietoja väestön koulutustasosta. Sen mukaan noin 220 miljoonalla 
kiinalaisella (15 % väestöstä) oli viime vuonna korkeakoulutasoinen koulutus. Määrä on noussut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana selvästi, sillä vuonna 2010 korkeakoulututkinto oli taskussa 9 prosentilla väestöstä. Samaan aikaan maahan 
perustettiin 380 uutta korkeakoulua vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Yli 15-vuotiaat kiinalaiset olivat käyneet viime 

https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/156
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vuonna keskimäärin koulua lähes vuoden pidempään kuin vuonna 2010, jolloin keskimääräinen koulussa oloaika oli yhtä 
pitkä pakollisen kouluvelvollisuuden kanssa (9 vuotta).  

Lukutaidottomuus on vähentynyt vuosien varrella ja heitä oli viime vuonna enää 2,7 % väestöstä. Kiinan kokoisessa 
maassa näinkin pieni prosenttiluku tarkoittaa kuitenkin yhä vajaata 40 miljoonaa ihmistä. Suuri osa heistä on iäkkäitä ja 
Maailmanpankin tilastojen mukaan 15–24 vuotiaista kiinalaisista jo lähes kaikki olivat lukutaitoisia (99,8 %). Viime vuonna 
Kiinassa korkeakouluopiskelijoita (kolmas aste) oli 54 % suhteessa korkeakouluikäisen väestöluokan kokoon, kun vastaava 
luku on esimerkiksi Intiassa vajaa 30 %, Venäjällä 85 % ja Yhdysvalloissa ja Suomessa noin 90 %. Kiinalaisten nuorten 
koulutustaso on noussut huimasti viimeisten vuosien aikana, sillä vielä vuonna 2010 suhde oli 24 %. 

Kiinan opetusministeriön mukaan korkeakouluissa oli vuonna 2019 kirjoilla noin 30 miljoonaa kandidaatti-, vajaa 2,5 
miljoonaa maisteri- ja 420 000 tohtoriopiskelijaa. Vuonna 2019 aloittaneista maisteriopiskelijoista yli kolmasosa (35 %) 
opiskeli insinööreiksi. Seuraavaksi suosituimpia aloja oli hallinto- ja kauppatieteet (15 %), lääketiede (10 %), kasvatustieteet 
(8 %) ja luonnontieteet (7 %). Lakia (6 %) lähdettiin lukemaan hieman taloustiedettä (5 %) enemmän. Vähiten opiskelijoita 
riitti historian (1 %), filosofian (0,5 %) ja sotatieteen (0,1 %) maisteriohjelmissa. 

Vuonna 2019 kiinalaisissa korkeakouluissa opiskeli vajaat 500 000 ulkomaista opiskelijaa. Selvästi suurimman 
yksittäisen ryhmän muodostivat etelä-korealaiset (10 %) ja yhteensä aasialaisia opiskelijoita oli kaikista ulkomaisista 
opiskelijoista reilusti yli puolet. Eurooppalaisia opiskelijoita oli 15 % (74 000). Vastaavasti ulkomailla opiskeli vuonna 2019 
noin 1,6 miljoonaa kiinalaista, joista lähes neljännes oli suorittamassa tutkintoaan Yhdysvalloissa. Seuraavaksi suosituimmat 
opiskelumaat olivat Australia (10 %), Iso-Britannia (8 %), Japani (6 %) ja Kanada (5 %). 

Kuusi kiinalaista yliopistoa on yliopistojen tutkimustoiminnan tuloksellisuutta mittaavalla ranking-listalla maailman 
sadan parhaan yliopiston joukossa. Samat kuusi yliopistoa ovat päässeet myös toisen, enemmän opetusta, 
kansainvälistymistä ja yrityssuhteita painottavan ranking-listan  sadan parhaan joukkoon. Kaksi parasta kiinalaisyliopistoa, 
Tsinghua University ja Peking University, sijaitsevat Pekingissä. Yhteensä Kiinassa on vajaat 2 800 yliopistoa tai muuta 
korkeakoulua. 
 
Uusien korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut Kiinassa viime vuosina 

Lähteet: Kiinan opetusministeriö, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiina jatkaa yhä suurempien ja vahvempien valtionyhtiöiden muodostamista. Kiina vei toukokuussa päätökseen 
kahden suuren kemianteollisuudessa toimivan valtionyhtiön yhdistymisen. Jatkossa SinoChem ja ChemChina kuuluvat 
molemmat saman uuden SinoChem Holdings -yhtiön omistukseen. Uudella yhtiöllä on yhteensä 220 000 työntekijää ja 
toimintaa 150 maassa. SinoChemin ja ChemChinan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 150 mrd. dollarin luokkaa, 
millä ollaan Fortunen listan 10 suurimman kiinalaisyrityksen joukossa ja mukaan maailman mittakaavassakin 40 
suurimman yhtiön joukossa. 

Yritysten yhdistäminen on ollut esillä jo useamman vuoden ajan ja sille annettiin hallinnosta vihreää valoa maaliskuussa. 
Molemmat yhdistetyt yhtiöt olivat, ja myös uusi yhtiö on, valtion omaisuuden hallinta- ja valvontakomission SASACin 
hallinnassa. Analyytikkoarvioiden mukaan SinoChem on vakavarainen yhtiö, kun taas ChemChina velkaantui pahoin 
ostettuaan vuonna 2017 sveitsiläisen Syngentan yli 40 mrd. dollarilla, mikä on edelleen suurin kiinalaisyhtiön tekemä 
yritysosto ulkomailta. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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Kemianyhtiöiden yhdistäminen heijastelee Kiinan ajatusmaailmaa valtionyhtiöiden uudistamisesta. Jo vuosien ajan 
uudistaminen on tarkoittanut käytännössä valtionyhtiöiden kannattavuuden parantamista, jota on tavoiteltu yhdistelemällä 
yhtiöitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja erilaisilla hallinon kehittämiseen pyrkivillä ohjelmilla. Valtionyhtiöiden 
yksityistäminen ei ole ollut esillä käytännössä lainkaan, joskin yhtiöistä on myyty vähemmistöosuuksia sijoittajille. Yritysten 
yhdistely näkyy mm. siinä, että keskushallinnon SASACin hallinnassa on enää 97 yhtiötä, kun vielä reilu 10 vuotta sitten niitä 
oli yli 150. Näillä yhtiöillä on kuitenkin lukematon määrä tytäryhtiöitä ja lisäksi paikallishallinnoilla on omat omaisuuden 
hallinta- ja valvontakomissionsa, joilla on hallinnassaan suuri joukko yhtiöitä. Kun kaikki nämä lasketaan yhteen, OECD:n 
arvioiden mukaan valtion omistamia yhtiöitä on yhteensä noin 150 000.  

Suurempien ja vahvempien valtionyhtiöiden luominen on näkynyt myös SASACin hallinnoiman omaisuuden kasvuna. 
SASACin mukaan sen keskus- ja paikalliskomissioiden hallinnoimien yhtiöiden taseen loppusumma oli vuoden 2015 lopussa 
yhteensä 120 triljoonaa juania (174 % BKT:stä), kun vuoden 2020 lopussa omaisuus 220 triljoonaa juania (215 % BKT:stä). 
Tutkimusten mukaan valtion ja paikallishallintojen yhtiöt ovat Kiinassakin tehottomampia kuin yksityisen sektorin yhtiöt ja 
niiden roolin kasvu taloudessa syö näin talouden tuottavuutta. 
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Venäjä 

Venäjän talouden elpyminen jatkuu. Alustavien tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui ensimmäisellä 
neljänneksellä prosentin vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä BKT:n vuosimuutos oli −1,8 % 
(BOFIT Viikkokatsaus 15/2021). Tarkempia bruttokansantuotetilastoja ei ole vielä julkaistu, mutta muista 
talousindikaattoreista voidaan päätellä, että kausitasoitettu BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden lopusta. 
Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote alkoi kuitenkin supistua jo vuoden 2019 jälkipuoliskolla, eli ennen 
koronapandemiaa. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä BKT oli 4,2 % pienempi kuin vuoden 2019 toisella 
neljänneksellä. Tämä kertoo Venäjän talouden kärsivän muistakin ongelmista kuin koronasta. 

Huhtikuussa teollisuustuotanto kasvoi 7,2 % vuota aiemmasta. Ensimmäisellä neljänneksellä vuosimuutos oli vielä 
−0,9 %. Tulevina kuukausina monien talousmuuttujien vuosimuutokset tulevat olemaan korkeita, koska keväällä 2020 myös 
Venäjän talous kärsi mm. monista talouden toimintaa ja liikkumista rajoittavista toimenpiteistä. Huhtikuussa 
kausitasoitettu teollisuustuotanto oli kuitenkin muuttumaton maaliskuuhun verrattuna. Vuosikasvu tuli etenkin 
tehdasteollisuudesta, jonka tuotanto oli 14,2 % viime vuotta suurempi. Kaivannaisteollisuuden tuotanto väheni 1,8 %, koska 
OPEC+-sopimus rajoittaa edelleen Venäjän raakaöljyn tuotantoa. Öljyntuotannon vuosimuutos oli huhtikuussa −5,7 %. 

Myös Venäjän työmarkkinat osoittavat selviä elpymisen merkkejä. Huhtikuussa työttömyysaste oli enää 5,2 %, kun 
huipussaan viime syksynä se kävi lähes 6,5 prosentissa. Venäjän työmarkkinat ovat perinteisesti olleet varsin joustavia, mikä 
on auttanut pitämään työttömyyden alhaisena. Työllisyysaste on vielä jonkin verran vuoden 2019 lopun tasoa alempana. 
 
Venäjän bruttokansantuote supistui vielä 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaa 

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT. 
 
Venäjän tavaratuonti on kasvanut reippaasti. Tavaratuonnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 14 % vuotta 
aiemmasta kysynnän elpymisen tukemana. Tavaratuonti onkin jo ylittänyt kriisiä edeltävän tasonsa selvästi. Tuonnin kasvua 
ovat vetäneet koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, jotka muodostavat lähes puolet tuonnista. Kone- ja laitetuonnin arvo kasvoi 
noin 20 % vuotta aiemmasta. Tuontia on tukenut investointien ripeä elpyminen ja vahvana pysynyt rakentaminen. AEB:n 
(Association of European Businesses) tilastojen mukaan uusien rakennuskoneiden myynti kasvoi Venäjällä tammi-
maaliskuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta ja uusien henkilöautojen myynti lähes yhtä vauhdikkaasti tammi-huhtikuussa. 
Henkilöautoja tuotiinkin kappalemääräisesti tammi-maaliskuussa lähes 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Muista 
keskeisistä tuoteryhmistä mm. lääketuonnin arvo kaksinkertaistui. Lisäksi monien elintarvikkeiden tuonti kasvoi 
vauhdikkaasti ja esim. sokerin ja kasviöljyjen tuontimäärät kaksinkertaistuivat. Niiden hinnat ovat nousseet viime 
kuukausina Venäjällä nopeasti etenkin syksyn heikon kotimaisen sadon vuoksi. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202115_1/
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Tuonnin kasvua on tukenut myös Venäjän vientitulojen elpyminen. Venäjän tavaraviennin arvo kasvoi tammi-
maaliskuussa 3 % vuotta aiemmasta. Vientiä on tukenut raaka-aineiden globaalin kysynnän voimakas kasvu monien maiden 
mittavien elvytystoimien tukemana. Venäjän raakaöljyn vientimäärä supistui tammi-maaliskuussa vielä 20 % vuotta 
aiemmasta, mutta mm. maakaasun, useimpien metallien, viljan ja raakapuun vientimäärät kasvoivat reippaasti. Globaalin 
kysynnän elpyessä myös monien raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jyrkästi. Venäjälle keskeisen Urals-
öljyn keskihinta oli tammi-maaliskuussa jo 60 dollaria tynnyriltä eli yli 20 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Metallien, 
viljan ja raakapuun maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jopa vielä vauhdikkaammin kuin öljyn. Eräille tuotteille 
Venäjällä on jo asetettu (esim. vehnä ja maissi) tai valmisteilla (eräät raakapuulajit ja romumetalli) väliaikaisia 
vientikiintiöitä ja -tulleja raaka-aineiden hintojen nousun hillitsemiseksi kotimarkkinoilla.        

 
Venäjän tavaratuonti on jo ylittänyt kriisiä edeltäneen tasonsa  

Lähteet: CEIC, Venäjän keskuspankki ja BOFIT.  
 
Venäjällä julkisen talouden tulot kääntyneet nousuun, menojen voimakas kasvu hidastunut mutta edelleen 
ripeää. Konsolidoituun budjettiin, joka kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit, 
kertyi tuloja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nimellissummaltaan 9 % enemmän kuin vuotta aiemmin eli 
selvästi yli inflaatiotahdin. Viime vuoden kevään ja kesän putoamisen jälkeen tulojen vuosikasvu oli jo viimeisellä 
neljänneksellä 7 %. 

Tulot öljy- ja kaasualojen erityisveroista eli tuotantoveroista ja vientitulleista olivat kuitenkin ensimmäisellä 
neljänneksellä vielä kymmenesosan vuodentakaista pienemmät. Tämä johtui siitä, että raakaöljyn tuotantoa ja etenkin 
vientiä oli tavanomaista heikomman ulkoisen kysynnän ja OPEC+-tuotannonrajoitussopimuksen vuoksi huomattavasti 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös raakaöljyn vientihinta oli vielä muutaman prosentin vuodentakaista alempana. Se 
seuraa viiveellä maailmanmarkkinahintaa, joka oli jo tuntuvasti vuodentakaista hintaa korkeammalla. 

Budjetin muut tulot ovat kasvaneet hyvin. Ensimmäisellä neljänneksellä niiden nousu vuotta aiemmasta oli 13 % eli lähes 
yhtä nopea kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Talouden verkkaista elpymistä noudatellen useimmat keskeiset 
verotulolajit kuten tulot palkoista maksettavista sosiaaliveroista, työtuloveroista ja yritysten voittoveroista kuitenkin 
lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä vain muutaman prosentin eli inflaation verran. Ensimmäisen neljänneksen 
nousuun liittyykin erityispiirteitä. Tulot arvonlisäveroista kohosivat neljäsosalla, mikä voi osin heijastaa verojen keruun 
paranemista yhä edelleen. Lisäksi budjettituloja nostivat melko paljon keskuspankin budjettiin maksama loppuosa siitä 
ylijäämästä, joka sille syntyi viime vuonna Sberbankin myynnistä valtiolle, sekä budjettiin tulleet varsin suuret 
korvausmaksut ympäristövesivahingoista.  

Konsolidoidun budjetin menojen lisääminen on laantunut viime vuoden alkupuoliskon voimakkaasta elvytysaallosta, 
mutta menot kasvoivat edelleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin ripeästi. Kasvu vuodentakaisesta oli 9 % 
eli vain vähän hitaampi kuin viime vuoden toisella puoliskolla. Etenkin talouden eri aloille mutta myös asuntosektorille 
kohdistettujen menojen nousu yltyi uudelleen ja oli yli 30 %. Vaikka muiden sosiaalitukimenojen kuin eläkkeiden kasvu 
lauhtui viime vuoden lähemmäs 40 prosentin huippuvauhdista, ne kohosivat yli 20 % suuremmiksi kuin vuotta aiemmin. 
Selvemmin nousun hidastuminen näkyi terveydenhoidossa, jonka menoissa vuosikasvu oli runsaat 10 % oltuaan viime 
vuonna 30 %. Menot koulutukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja lainvalvontaan lisääntyivät samaan melko maltilliseen 5−7 
prosentin tahtiin kuin viime vuonna. 
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Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen budjettimenojen nousu ei heijastele siirtymistä kohti viime syksyn julkisen 
talouden linjauksia, joissa menojen kasvun on kaavailtu jäähtyvän tänä vuonna pariin prosenttiin budjetin vajeen 
pienentämiseksi. Budjetin tulot ja öljyn hinta ovat nousseet huomattavasti linjausten odotuksista, mikä auttaa vajeen 
supistamisessa ja voi johtaa linjauksissa arvioitua nopeampaan menojen kasvuun tänä vuonna. Konsolidoitu budjetti kääntyi 
huomattavan ylijäämäiseksi maaliskuussa. Tämä pienensi vuoden alkukuukausina varsin syvällä käyneen viimeisen 12 
kuukauden vajeen takaisin loppusyksyn lukemaan eli noin neljään prosenttiin BKT:stä.  

Presidentti Vladimir Putin esitti tämän kevään lähetepuheessaan parlamentille etenkin eräiden sosiaalitukien lisäämistä, 
mutta toisaalta kaikki esitetyt lisäykset on finanssiministeri Anton Siluanovin mukaan otettu huomioon tämän vuoden 
federaatiobudjetissa. Aluebudjettien menot voivat nousta em. linjauksiin verrattuna jonkin verran jo tänä vuonna mm. sen 
vuoksi, että alueille aiotaan myöntää federaation varoista pitkäaikaisia budjettiluottoja infrastruktuuriin. Mahdollisesti 
olemassa olevia uusia julkisen talouden linjauksia ei toistaiseksi ole julkaistu. 
 
Venäjällä julkisen talouden tulot ja menot kasvaneet ripeästi 

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT 
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Kiina 

Juanin vahvistuminen herättää keskustelua Kiinassa, keskuspankki tiukensi valuuttatalletusten 
varantovaatimusta. Juan on vahvimmalla tasollaan sitten alkukesän 2018. Dollaria vastaan juan on vahvistunut 10 % 
vuodentakaiseen verrattuna. Osin tämä johtuu dollarin yleisestä heikentymisestä, mutta myös juanin kauppapainotettu 
nimellinen kurssi (NEER) ja keskuspankin käyttämä kauppapainotettu valuuttakurssi-indeksi (CFETS) ovat vahvistuneet 
noin 6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Euroa vastaan juan on vahvistunut 2 % vuodentakaisesta. 

Vahvistumisen taustalla on Kiinan hyvä talouskehitys, kauppataseen ylijäämän kasvu ja maahan suuntautuneet 
pääomavirrat. Vahvistuminen on herättänyt yllättävän vilkasta keskustelua Kiinassa. Keskuspankin Shanghain-konttorin 
tutkimuspäällikkö ehdotti (nyt jo poistetussa kirjoituksessaan), että Kiina voisi sallia vahvemman valuuttakurssin 
tasoittaakseen raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun välittymistä kotimaan inflaatioon. Myös keskuspankin 
tutkimusyksikön johtaja kommentoi puheessaan, että Kiinan tulee siirtyä vapaasti kelluvaan valuuttakurssiin ennen kuin 
juanista voi tulla kansainvälinen valuutta ja pidemmällä aikavälillä juan vahvistuu dollaria vastaan. Kommentit kumottiin 
nopeasti keskuspankin johdon tasolta julkaisemalla aiheesta varapääjohtaja Liu Guoqiangin kommentti, jossa todettiin, ettei 
keskuspankki pyri ohjaamaan kurssia, eikä suunnittele valuuttakurssiregiimin muutosta. Hänen mukaansa juanin kurssi 
määräytyy markkinoilla ja on pysynyt ”käytännössä vakaana” ja tämänhetkinen regiimi palvelee Kiinaa nykytilanteessa ja 
tulevaisuudessa. Myöhemmin keskuspankki tarkensi vielä, ettei markkinoilla määräytyvän valuuttakurssin kehitystä voida 
ennustaa, eikä sitä voida käyttää viennin tukemiseen heikentämällä tai hinnannousun hillitsemiseen vahvistamalla kurssia.   

Vastauksena vahvistumiseen keskuspankki kuitenkin ilmoitti nostavansa liikepankkien ulkomaisen valuutan 
reservivaatimusta 15.6. alkaen 5 prosentista 7 prosenttiin. Viimeksi valuutan reservivaatimusta muutettiin vuonna 2007 ja 
sen korottaminen vähentää ulkomaisen valuutan määrää markkinoilla. Virallisesti tällä halutaan vahvistaa rahoitussektorin 
valuuttalikviditeetin hallintaa, mutta sen on myös nähty signaloivan keskuspankin olevan valmis tarvittaessa puuttumaan 
valuuttakurssikehitykseen. Toimen vaikutus rahoitusmarkkinoilla kokonaisuudessaan on pieni.  

Valuuttatalletukset mannerkiinalaispankeissa ovat kasvaneet huomattavan nopeasti vientitulojen kasvun ja pääoman 
sisäänvirran myötä. Niiden arvo ylsi huhtikuussa yli 1 000 mrd. dollarin (33 % kasvua vuodentakaisesta). Tällöin 
varantovaatimuksen nosto vähentää likviditeettiä noin 20 mrd. dollarilla.  

Keskuspankki ei ole virallisesti intervenoinut valuuttamarkkinoilla useaan vuoteen, mutta sillä on monia keinoja 
vaikuttaa kurssikehitykseen mm. ohjeistamalla suuria valtion omistamia liikepankkeja. Virallisesti keskuspankki määrittelee 
juanin kurssin hallituksi kellunnaksi suhteessa valuuttakoriin. Käytännössä juanin kurssi saa vaihdella 2 % dollariin nähden 
kaupankäyntipäivän aamuna ilmoitettavaan keskikurssista (fixing). Dollarin keskikurssi määritettään isojen liikepankkien 
arvioiden pohjalta, jossa pankkien tulisi huomioida valuutan arvonmuutokset suhteessa valuuttakoriin. Aika-ajoin 
liikepankkien arviossa on tullut ottaa mukaan myös vaikeasti määritelty ”vastasyklinen tekijä”, jolla pystyttiin jarruttamaan 
kurssin liiallisia muutoksia, mutta tästä luovuttiin jälleen viime lokakuussa. Myös muille valuutoille määritellään päivittäiset 
keskikurssit, mutta niille sallittu vaihteluväli on suurempi. Hongkongissa vapaasti vaihdettava juan (CNH) on periaatteessa 
tämän sääntelyn ulkopuolella, mutta sielläkin ison osan kaupasta käyvät Kiinan valtio-omisteiset pankit, jolloin hallinto voi 
vaikuttaa välillisesti myös CNH-kurssiin. Viime aikoina CNH-kurssi ei ole poikennut paljoa CNY-kurssista.   

 
Juan on vahvistunut sekä dollaria vastaan että kauppapainotetuilla valuuttakursseilla mitaten 

Lähteet: Macrobond, BIS, CFETS ja BOFIT 
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Kritiikki Kiinaa kohtaan kasvaa Euroopassa. Euroopan parlamentti päätti 20.5. pysäyttää toistaiseksi Kiinan ja EU:n 
välisen investointisopimuksen ratifioinnin. Parlamentti kertoi tiedotteessaan harkitsevansa sopimusta uudelleen sen jälkeen, 
jos Kiina poistaa eurooppalaisiin toimijoihin kohdistamansa vastapakotteet. Kiina asetti pakotteet maaliskuussa sen jälkeen, 
kun EU asetti kiinalaistoimijoille pakotteita Xinjiangissa tapahtuvien ihmisoikeusloukkausten takia (ks. BOFIT 
Viikkokatsaus 12/2021).  

Parlamentti ei ottanut kantaa sopimuksen hyväksymisen tai hylkäämisen puolesta, mutta kertoi, että sopimuksen 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös Kiinan ja Hongkongin ihmisoikeustilanteeseen. Kiinan ja EU:n välisen 
investointisopimuksen ratifiointi on ollut alusta lähtien epävarmaa, sillä sopimus on herättänyt EU:ssa paljon kritiikkiä 
paitsi Kiinan ihmisoikeustilanteen, myös esimerkiksi avoimuuden puutteen vuoksi (ks. BOFIT Viikkokatsaus 2/2021). 
Kiinan toiveena on ollut jatkaa EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä. 

Muutamaa päivää EU-parlamentin äänestyksen jälkeen Liettuan ulkoministeri ilmoitti maan jättäytyvän pois Kiinan ja 
Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisestä 17+1 -yhteistyöryhmästä. Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergiuksen 
mukaan ryhmä luo jakolinjan EU:n sisälle, ja toivoi ennemmin koko EU:lta yhtenäisempää Kiina-linjaa. 17+1 on vuonna 
2012 perustettu yhteistyöryhmä, johon kuuluu Kiina ja pääasiassa Balkanin ja entisen itäblokin maita. Ryhmään liittymällä 
Euroopan maat toivoivat houkuttelevansa kiinalaisinvestointeja ja parantavansa Kiinan-viennin edellytyksiä. Moni maa on 
kuitenkin pettynyt siihen, etteivät investoinnit ole kasvaneet odotetulla tavalla, eikä maiden markkinoillepääsy Kiinassa ole 
parantunut. Myös Kiinan aggressiivisemmaksi käynyt diplomatia on etäännyttänyt maita Kiinasta. Toisaalta Kiinan suhteet 
etenkin Unkariin ovat tiivistyneet. Suorat sijoitukset Kiinasta Unkariin ovat kasvaneet tasaisesti, ja Unkariin on tarkoitus 
avata lähivuosina tietokonevalmistaja Lenovon tehdas ja Fudanin yliopiston kampus.  

Moni EU-maa vaikuttaa olevan aiempaa haluttomampi tekemään poliittisia kompromisseja Kiinan kauppasuhteiden 
hyväksi. Ihmisoikeuksien lisäksi myös Taiwanin asema on ollut perinteisesti kysymys, joka on ollut Kiinan-suhteiden 
kannalta hankala. Euroopan parlamentti ilmoitti tiedotteessaan, ettei EU–Kiina-investointisopimus saa olla esteenä EU:n ja 
Taiwanin taloussuhteiden tiivistämiselle. Myös Liettua ilmoitti avaavansa kaupallisen toimiston Taiwaniin. 

 
Kiinan kumuloidut suorat sijoitukset 17+1 -ryhmän EU-maihin 

Lähteet: Kiinan kauppaministeriö, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan uusi kolmen lapsen politiikka ei tuo merkittävää muutosta syntyvyyteen. Kiinan valtionmedian mukaan 
kommunistisen puolueen politbyro päätti alkuviikosta, että kahden lapsen politiikasta siirrytään kolmen lapsen politiikkaan. 
On epäselvää, milloin muutos astuu voimaan. Päätös tehtiin rivakasti syntyvyyden laskusta kertoneen väestölaskennan 
tulosten julkaisun jälkeen (BOFIT Viikkokatsaus 20/2021). Keventämällä lasten lukumäärälle asetettuja rajoitteita Kiina 
pyrkii lisäämään syntyvyyttä ja pitkässä juoksussa helpottamaan demografisia ongelmia. Muutoksen vaikutus jää kuitenkin 
pieneksi, sillä vuonna 2015 tehty siirtyminen kahden lapsen politiikkaan ei tuonut viranomaisten toivomaa kasvua vauvojen 
määriin. Lisäksi lapsien lukumääräsääntöön on jo pitkään ollut poikkeuksia, jotka ovat sallineet useamman lapsen 
hankkimisen. On erikoista, että lapsilukumäärärajoitteesta haluttiin pitää edelleen kiinni, vaikka uusi sääntö tulee 
koskemaan vain hyvin pientä joukkoa perheitä.  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202120_2/
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Kiinassa lasten hankkimasta rajoittavat monet muut tekijät. Lasten kasvattaminen on kallista, työnteon ja lasten 
hankinnan yhteensovittaminen on vaikeaa, monet kaupunkilaiset kokevat ettei aika riitä lapsiin ja toisaalta yhden lapsen 
perhekokoon on ehditty jo tottua. Sosiaalisessa mediassa kiinalaiset ovatkin toivoneet kiintiöiden muuttamisen sijaan 
parannuksia julkisiin palveluihin ja sosiaalisiin turvaverkkoihin lasten hankkimisen kannustamiseksi. 

 
Suomen tavaratuonti Kiinasta vahvassa kasvussa tammi-maaliskuussa. Kiinasta tuotiin tavaraa Suomeen tammi-
maaliskuun aikana reilulla 1,3 miljardilla eurolla. Tuonnin arvo oli 13 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä ja 18 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Kiinan-tuonti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä lisäksi selvästi 
kokonaistuontia (0,8 % vuoden takaiseen verrattuna) nopeammin. Kiinan osuus Suomen tavaratuonnista kasvoikin 
koronakriisin aikana. Vuonna 2019 Kiinan osuus oli noin 7,5 %, josta se kipusi keskimäärin 9 prosenttiin vuonna 2020. 
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus oli noin 8,5 %. Kiinasta tuotiin Suomeen tammi-maaliskuussa yhteensä 
noin 590 miljoonalla eurolla puhelimia, tietokoneita sekä muita koneita ja laitteita (44 % osuus kokonaistuonnista). Niiden 
arvo oli 18 % suurempi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. 

Suomen Kiinan-vienti oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvoltaan 850 miljoonaa euroa, mikä oli 21 % enemmän 
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 5 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Kiinaan suuntautuneen tavaraviennin 
arvo kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä selvästi kokonaisvientiä (3,7 %) enemmän. Kiinan osuus Suomen tavaraviennin 
arvosta oli ensimmäisellä neljänneksellä vajaa 6 %, ja osuus oli hieman suurempi kuin viime vuonna keskimäärin.  

Suomesta vietiin Kiinaan eniten sellua (27 % kokonaisviennistä). Sen viennin arvo ensimmäisellä neljänneksellä, 230 
miljoonaa euroa, oli yhtä suuri kuin kaksi vuotta aiemmin (kasvua vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen 63 %). 
Yhteensä puu- ja paperitavaran osuus Kiinan viennistä oli lähes 35 %. Sellun viennin arvoa kasvattaa osin kohonnut 
maailmanmarkkinahinta, joka oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 60 % korkeammalla kuin vuosien 2020 tai 2019 alussa. 
Toiseksi eniten Kiinaan vietiin eri toimialojen erikoiskoneita (lähes 120 miljoonalla eurolla, 14 % kokonaisviennistä). 
Erikoiskoneiden viennin arvo oli noin kaksinkertainen verrattuna ensimmäisiin neljänneksiin kahtena aiempana vuotena. 
Yhteensä erilaisten koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus kokonaisviennistä oli ensimmäisellä neljänneksellä 28 %. 

Kun tavarakaupassa kahdenvälinen kauppatase on ollut Suomelle pitkään selvästi alijäämäinen, palvelukaupassa tase on 
ollut Suomelle ylijäämäinen. Palveluvienti on kuitenkin supistunut tuntuvasti koronakriisin aikana. Kiinaan suuntautuneen 
palveluviennin arvo jäi tammi-maaliskuussa vajaaseen 330 miljoonaan euroon, mikä oli 5,5 % vähemmän kuin vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä ja jopa 20 % vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Suomen koko palveluviennin arvo oli kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 miljardia euroa, 17 % vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Koko palvelutuonti 
taas supistui kahden vuoden takaiseen lähes 15 % ollen tammi-maaliskuussa 6,7 miljardia euroa. Tästä huolimatta Kiinasta 
suuntautuva palvelutuonti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä noin 250 miljoonaan euroon, mikä oli 13,5 % enemmän kuin 
viime vuonna vastaavaan aikaan ja vajaat 8 % enemmän kuin vuonna 2019.  

Toukokuun lopulla Suomen tilastokeskus julkaisi kokeellisia arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattoreita vuoden 
2019 osalta. Tuona vuonna Suomesta Kiinaan suuntautuneesta 5,3 miljardin euron viennistä 3,4 miljardia oli kotimaista 
arvonlisää. Suomen Kiina-viennin kotimaisuusaste (64 %) oli pari prosenttiyksikköä suurempi kuin koko viennissä. 
Arvonlisällä mitattuna Kiina oli Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen jälkeen Suomen neljänneksi tärkein vientimarkkina vajaan 
6 prosentin osuudella. Kiinan osuus kotimaisen arvonlisän kokonaisviennistä on tilastokeskuksen mukaan vain hieman 
suurempi kuin sen osuus tavaroiden ja palveluiden bruttoviennistä. 
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Suomen tavaratuonti Kiinasta on kasvanut koronakriisissäkin tuntuvasti. 

Lähteet: Suomen tulli ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjällä tuotanto oli huhtikuussa monilla toimialoilla jo suurempaa kuin ennen koronakriisiä. Huhtikuun 
vuosikasvuluvut olivat monilla sektoreilla hurjia, koska koronakriisin syvin pudotus nähtiin juuri viime vuoden huhtikuussa. 
Talousministeriön ennakkoarvion mukaan BKT kasvoi huhtikuussa lähes 11 % vuotta aiemmasta. Ministeriö arvioi BKT:n 
olevan kuitenkin vielä hieman pienempi kuin ennen kriisiä. Ostopäällikköindeksit viittaavat talouden elpymisen jatkuneen 
myös toukokuussa. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan yleisesti kasvavan tänä vuonna noin 3 %.   

Etenkin kulutusvetoiset alat ovat kuroneet koronakuoppaa tänä vuonna ripeästi umpeen ja ne jatkoivat kasvua myös huh-
tikuussa. Vähittäiskauppaa käytiin jo selvästi enemmän kuin ennen kriisiä. Myös muut palvelualat ovat elpyneet reippaasti, 
mutta niiden tuotanto oli huhtikuussa vielä 6 % pienempi kuin vuonna 2019. Palveluiden tuotanto supistui viime keväänä 
kaikkein jyrkimmin, koska koronarajoitukset iskivät erityisesti moniin palvelutoimialoihin. Kulutuksen elpymistä on tukenut 
palkkojen nousu ja työllisyyden koheneminen alkuvuonna. Tammi-maaliskuussa venäläisten keskimääräinen reaalipalkka 
kasvoi lähes 2 % vuotta aiemmasta.   

Jalostusteollisuus on myös elpynyt vauhdikkaasti ja ylittänyt kriisiä edeltävän tasonsa, vaikka kasvu hiipuikin huhti-
kuussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Myös kaivannaisteollisuuden tuotanto on lisääntynyt viime kuukausina, mutta sen 
elpymistä hillitsevät edelleen OPEC+ sopimuksessa raakaöljyn tuotannolle asetetut rajoitukset. Öljyntuotantoa voidaan ra-
joitusten puitteissa lisätä vähitellen myös tulevina kuukausina. Nykyinen OPEC+ -sopimus edellyttää kuitenkin Venäjän öl-
jyntuotannon pysyvän selvästi kriisiä edeltävää tasoaan pienempänä vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka.     

Talouskehitystä tukivat huhtikuussa myös rakentaminen ja maatalous, jotka ovat ylipäänsä kärsineet koronakriisistä suh-
teellisen vähän. Rakennustuotanto ei supistunut viime vuonna ja huhtikuussa sen kasvu piristyi selvästi. Kokonaisinvestoin-
teja tehtiin tammi-maaliskuussa 2 % vuodentakaista enemmän vuosikasvun oltua viime vuoden tammi-maaliskuussakin 
3,5 %. Maataloustuotanto taas jopa kasvoi hieman viime vuonna ja huhtikuussa se pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiem-
min.  

 
Venäjällä monet toimialat elpyivät ripeästi huhtikuussa  

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.  
 
Teollisuuden, kaupan ja investointien kehitys vaihtelevaa Venäjän alueilla. Viime vuoden keväällä eri alueiden 
taloudet supistuivat hyvin vaihtelevasti ja eräillä alueilla talous jopa kasvoi. Supistuminen jäi monissa osissa Venäjää melko 
lyhytaikaiseksi. Tätä heijastavat koko vuotta 2020 koskevat tiedot, joiden mukaan Venäjän kahdeksan federaatiopiirin jou-
kossa jalostusteollisuuden tuotanto ei supistunut paljoa niissä viidessä federaatiopiirissä, joiden osuus koko maan jalostuste-
ollisuuden tuotannosta on yhteensä yli 90 %. Keskisessä ja Uralin piirissä tuotanto jopa lisääntyi 5−6 % vuodesta 2019 ja 
kolmessa muussa piirissä (luoteinen, Volga ja Siperia) se väheni vain puolesta kahteen prosenttiin. Vähittäiskaupan myynnin 
määrä oli luoteisessa piirissä sama kuin vuonna 2019, väheni keskisessä piirissä 2 % ja viidessä muussa piirissä noin 3−4 %. 
Myös kiinteät investoinnit supistuivat enimmillään 3−4 %, joka koski kahta tärkeää piiriä, mm. keskistä, ja pysyivät varsin 
ennallaan kolmessa muussa merkittävässä piirissä, mm. luoteisessa. 
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Nykytasojen vertailu viime vuoden kuoppia edeltäneisiin tasoihin nähden kertoo myös eroista. Jalostusteollisuuden tuo-
tannon muutos vuoden 2019 tammi-huhtikuusta tämän vuoden tammi-huhtikuuhun vaihtelee varsin paljon viidessä suu-
ressa jalostusteollisuuden federaatiopiirissä. Keskisessä piirissä em. kasvu kahden vuoden takaisesta oli 18 %. Lisäyksestä 
puolet on tullut tuotannon noustua lähes 20 % Moskovan kaupungissa, mikä on jatkoa kaupungin jalostusteollisuuden nou-
sukäänteelle vuonna 2018. Moskovan osuus koko maan jalostusteollisuuden tuotannosta on 15 %. Moskovaa ympäröivällä 
Moskovan hallintoalueella, jonka osuus on 6 % koko maan tuotannosta, jalostusteollisuuden kasvu on jatkunut kuudetta 
vuotta, ja tammi-huhtikuussa sitä oli 25 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Luoteisessa piirissä tuotannon kahden vuo-
den kasvulukema oli tammi-huhtikuussa alle 3 %, johon sisältyen Leningradin alueen tuotanto nousi 7 % (osuus runsaat 2 % 
koko maan tuotannosta). Pietarissa (osuus yli 5 %) tuotanto ei lisääntynyt lainkaan kasvettuaan varsin ripeästi parina edelli-
senä vuonna. Kolmen muun suuren jalostusteollisuuden federaatiopiirin välillä oli myös isoja eroja (Volga 7 %, Ural 14 % ja 
Siperia -3 %). 

Vähittäiskaupan myynnin määrän muutokset tammi-huhtikuussa kahden vuoden takaisesta vaihtelevat vähemmän. 
Myynnin nousu Venäjällä on tullut kuta kuinkin kokonaan keskisestä, luoteisesta ja eteläisestä federaatiopiiristä, joiden 
osuus koko maan vähittäismyynnistä on 55 %. Myynti näissä kolmessa piirissä on lisääntynyt kahden vuoden takaisesta 
7−9 %, kun taas melkein kaikissa muissa piireissä myynnin muutos on ollut -1 – +2 %. Keskisessä ja luoteisessa piirissä 
myynnin kasvusta 85 % on tullut niiden suurista kaupunkikeskittymistä. Moskovassa, jonka osuus koko maan vähittäis-
myynnistä on 15 %, myynti on noussut yli 6 % kasvettuaan myös parina aiempana vuonna kohtalaisesti. Pietarissa (osuus 
vajaat 5 %) myynti on lisääntynyt 11 % jatkona parin aiemman vuoden hyvälle kasvutahdille. Moskovaa ympäröivällä Mosko-
van alueella (osuus lähes 8 %) ja Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella kasvua on ollut 12−13 %, joten niiden tuorein 
nousujakso vuodesta 2017 alkaen mm. Moskovaa ja Pietaria palveleviksi kauppakeskittymiksi on edennyt edelleen.  

Kiinteät investoinnit ovat kehittyneet huomattavan epäyhtenäisesti Venäjän eri osissa. Tosin varsinkin investointien ly-
hyen jaksojen vertailuun liittyy varaumaa, sillä investoinnit vaihtelevat vuoden sisäisen kausivaihtelun lisäksi myös suurten 
hankkeiden vuoksi. Investointien nousu vuoden 2019 tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun on syntynyt 
etenkin Moskovassa, jossa investoinnit ovat kasvaneet yli 20 % ja siten jatkaneet vuosien 2017−2018 nopeaa nousua. Mosko-
van osuus koko maan investoinneista on 17−18 %. Moskova on myös nostanut keskisen piirin investointien kasvulukeman yli 
12 prosenttiin (osuus 30 %). Luoteisessa piirissä (osuus runsaat 10 %) investoinnit ovat vähentyneet lähes kymmenesosan 
pitkälti siksi, että Leningradin alueella investoinnit ovat vähentyneet 30 % vuoden 2019 tammi-maaliskuusta (usean aiem-
man vuoden buumin jälkeen) ja Pietarissakin lähemmäs 8 % (vuoden 2018 nousun jälkeen). Investointien kannalta keskei-
sissä Uralin ja Volgan piireissä (kummankin osuus 14−15 %) investoinnit ovat lisääntyneet 1−3 % kahden vuoden takaisesta. 

Viime vuosikymmenen puolivälistä jalostusteollisuuden tuotanto ja etenkin investoinnit ovat kehittyneet varsin eri tah-
dilla Venäjän eri osissa. Myös vähittäiskaupan myynnin osalta on eroja, mutta vielä viime vuonna myyntiä oli merkittävim-
missä kuudessa federaatiopiirissä vähemmän kuin vuonna 2014, jonka jälkeen vähittäiskauppa lähti luisuun. Luoteisessa 
piirissä vähittäiskaupan myynti oli viime vuonna kuitenkin jo lähes vuoden 2014 tasolla. 
 
Venäjän eri osissa jalostusteollisuus ja investoinnit ovat kehittyneet vaihtelevasti ja vähittäiskauppa heikonlaisesti 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
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Kansallisen hyvinvoinnin rahasto luopuu dollarisijoituksista. Valtiovarainministeri Anton Siluanov ilmoitti Pieta-
rin talousfoorumissa, että Kansallisen hyvinvoinnin rahaston sijoitukset siirretään dollareista muihin valuuttoihin seuraavan 
kuukauden aikana. Tällä hetkellä rahaston likvideistä sijoituksista on noin 35 % sekä dollareina että euroina. Tulevaisuu-
dessa likvidit sijoitukset jakautuvat valuuttoihin seuraavasti: euro 40 %, juan 30 %, kulta 20 %, punta 5 % ja jeni 5 %. Syyksi 
ilmoitettiin suoraan Yhdysvaltain mahdollisiin pakotteisiin liittyvien riskien välttäminen. Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt 
monin tavoin suojaamaan julkista talouttaan ja sijoituksiaan pakotteilta. 

Huhtikuun lopussa Kansallisen hyvinvoinnin rahaston koko oli 186 miljardia dollaria, eli noin 12 % Venäjän bruttokan-
santuotteesta. Näistä 116 miljardia dollaria on sijoitettu hyvin likvideihin arvopapereihin. Muita varoja on sijoitettu kotimai-
siin kohteisiin (BOFIT Viikkokatsaus 13/2021). Korkeampi öljynhinta on kasvattanut verotuloja, ja rahaston koko on nous-
sut niiden mukana. Vielä vuoden 2019 kesällä rahaston koko oli noin 60 miljardia dollaria. Venäjän keskuspankki sijoittaa 
rahaston likvidin osan ministeriön ohjeiden mukaisesti (BOFIT Policy Brief 4/2015). 

Venäjän keskuspankin valuuttavaranto (ml. kulta) oli kaikkien aikojen huipussaan toukokuun 2021 lopussa, kun sen arvo 
oli 605 miljardia dollaria. Tästä 140 miljardia dollaria oli kultaa. Venäjän keskuspankki raportoi varantonsa valuuttaja-
kauman noin kuuden kuukauden viipeellä: vuoden 2020 syyskuussa koko varannosta oli 29 % euroina, 22 % dollareina ja 
12 % juaneina. Kullan varanto-osuus oli noin 24 %. Sekä kullan että juanin osuus varannosta on kansainvälisessä vertailussa 
hyvin korkea. 

Venäjän keskuspankki siirsi vuonna 2018 merkittävän osan varantonsa dollareista Kiinan juaneiksi (BOFIT Viikkokat-
saus 03/2019). On kuitenkin hyvä huomata, että varannon valuuttajakauma ei ole sama kuin sijoitusten maantieteellinen 
jakauma. Esimerkiksi syyskuussa valuuttavarannosta oli noin seitsemän prosenttia sijoitettuna yhdysvaltalaisiin arvopape-
reihin ja talletuksiin – suurin osa dollarisijoituksista oli siis muiden kuin yhdysvaltalaisten toimijoiden liikkeeseen laskemia. 
Suurin yksittäinen liikkeeseenlaskijamaa oli syyskuussa 2020 Kiina noin 15 % osuudella. 
 
Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidit varat melkein kahdeksan prosenttia BKT:sta 

Lähteet: Venäjän valtiovarainministeriö, Macrobond ja BOFIT 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202113_3/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=d700A1VQQjiZp05vBjqlvw&_t_q=rahasto&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_90bee518-17c4-4971-8b4c-706af8dfa288_fi&_t_hit.pos=1
http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201505041166
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201903_1/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201903_1/
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Kiina 

Kiinassa teollisuuden kasvuvauhti tasaantunut, vähittäiskauppa vahvistuu. Toukokuussa teollisuustuotannon 
kasvu ylsi lähes 9 prosenttiin vuotta aiemmasta. Erityisen vahvaa vuosikasvua on nähty korkean teknologian tuotteissa, 
kuten sähköautoissa (166 %), roboteissa (50%) ja mikropiireissä (38%). Teollisuus toipui koronapandemiasta nopeasti ja 
tuotanto palannut jo koronaa edeltäneelle kasvu-uralle. Sekä huhti- että toukokuussa tuotannon kausitasoitettu reaalikasvu 
edeltävästä kuukaudesta oli 0,5 %, mikä on samaa luokkaa kuin ennen koronakriisin puhkeamista. 

Kotimainen kulutuskysyntä on sen sijaan toipunut hitaammin kriisistä. Vähittäiskaupan myynnin reaalikasvu ylsi 
toukokuussa 10 prosenttiin vuotta aiemmasta ja noin prosenttiin aiemmasta kuukaudesta. Kuukausikasvuvauhti on maalis-
toukokuussa ollut keskimäärin selvästi vahvempi kuin ennen koronakriisiä, mikä viittaa kotimaisen kulutuskysynnän 
vahvistumiseen. Erityisen vahvaa kasvua nähtiin verkkokaupassa, jonka arvo oli tammi-toukokuussa lähes neljänneksen 
edellisvuotta suurempi. Myös ravintolamyynti on viime vuoteen nähden hyvässä kasvussa, mutta myynnin nimellinen arvo 
yltää vasta juuri ja juuri vuoden 2019 tasolle. 

Ulkomaankaupan kasvu jatkui vahvana toukokuussa. Tavaraviennin arvon kasvu oli dollareissa 28 % ja tavaratuonnin 
kasvu 50 % vuotta aiemmasta. Juaneissa mitattuna kasvulukemat olivat noin 10 prosenttiyksikköä hitaampia. Mekaanisten 
ja sähköteknisten tuotteiden viennin kasvu oli erityisen vahvaa, nousten noin 30 % vuoden takaa. Tuonnin vahvasta kasvusta 
huolimatta kauppataseen ylijäämä säilyi suurena, 46 mrd. dollarissa. 
 
Kiinan teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa, reaalinen indeksi 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Paikallishallinnon epäselvää rahankäyttöä rajoitetaan siirtämällä maanmyyntitulojen kerääminen 
verovirastoille. Kesäkuun alussa ilmoitettiin finanssiministeriön johdolla uudistuksesta, jonka myötä 
maankäyttöoikeuksien myynnistä syntyvien tulojen kerääminen siirretään vastedes paikallisten verovirastojen vastuulle. 
Nykyisellään vastuu varoista on paikallishallinnon luonnonvaroista vastaavilla osastoilla, joiden tulisi siirtää ne 
paikalliskonttoreihin, jotka ovat vastuussa varojen hallinnoinnista. Viime vuosina Kiinan kansallinen tilintarkastusvirasto on 
kuitenkin raportoinut useista viivästyksistä rahojen tulouttamisessa, kun paikallishallinnot ovat mm. tukeneet niillä omia, 
velkaantuneita rahoitusyhtiöitään (LGFV). Maakaupoista saadut tulot kuuluvat jatkossakin paikallishallinnoille, mutta 
uudistus lisää keskushallinnon mahdollisuutta valvoa rahojen käyttöä. Paikalliset verovirastot yhdistettiin vuonna 2018 
valtiolliseen veroviranomaiseen, ja ovat siten suoraan keskushallinnon silmälläpidon alaisia. Uudistusta kokeillaan ensin 
heinäkuun alusta lähtien kuudella alueella ja ensi vuoden alusta muutos astuu voimaan koko maassa. 
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Paikallishallinnon yletön velkaantuminen on jo pitkään ollut yksi keskeisistä Kiinan talouden ongelmakohdista. 
Poliittinen mielipide paikallishallinnon velanotosta näyttää kuitenkin kääntyvän tasaisin väliajoin päälaelleen. Kiinan johto 
asetti velkaantumisen vähentämisen yhdeksi päätavoitteistaan jo edellisellä viisivuotiskaudella. Paikallishallintojen 
velkaantumista on pyritty hillitsemään mm. vaikeuttamalla niiden mahdollisuuksia saada luottoa hankkeilleen 
rahoituslaitoksilta tai suoraan keskeyttämällä paikallisia infrastruktuurihankkeita (esim. Viikkokatsaus 17/2018). Kun 
taloustilanne sitä vaatii, paikallishallinto kuitenkin herkästi valjastetaan tukemaan kasvua kehottamalla sitä päinvastoin 
lisävelanottoon ja uusiin investointeihin (esim. Viikkokatsaus 36/2018). Näin tapahtui myös pandemian iskiessä. 
Paikallishallinnon menoja kasvatettiin ja niiden erikoisvelkakirjojen liikkeeseenlaskukiintiöitä nostettiin selvästi. 
Erikoisvelkakirjoilla on tyypillisesti rahoitettu investointeja esimerkiksi infrastruktuuriin, joiden tuotoilla on tarkoitus kattaa 
velanhoitokustannukset. Viime vuonna finanssiministeriö kuitenkin antoi mahdollisuuden kanavoida näitä varoja myös 
esimerkiksi kulutuskysynnän tukemiseen. 

Kun pandemian pahimmat aallot näyttävät olevan takanapäin, paikallishallintoja on jälleen julkisesti vaadittu 
hillitsemään velkaantumista. Kaksi suurta luotijunahanketta oli huhtikuuhun mennessä laitettu jäihin ja paikallishallintojen 
omistamat rahoitusyhtiöt (LGFV) laskivat toukokuussa liikkeeseen uutta velkaa vähemmän kuin sitä erääntyi, ensimmäistä 
kertaa kolmeen vuoteen. Velkakirjoja laskettiin liikkeeseen lähes 50 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 
80 % vähemmän kuin huhtikuussa. 

Kesäkuussa julkaistiin Kiinan kansallisen tilintarkastusviraston vuosittaisen tarkastuksen tulokset. Paikallishallinnon 
erikoisvelkakirjojen käytössä havaittiin selviä puutteita. Niitä oli osittain käytetty täysin tuottamattomiin sijoituksiin tai 
aivan eri projekteihin kuin mihin ne alun perin oli tarkoitettu. Tarkastuksessa jäi kiinni myös keskushallinnon alaisia 
rahoituslaitoksia ja paikallispankkeja, jotka olivat laittomasti tarjonneet luottoa paikallishallinnoille ja näiden 
rahoitusyhtiöille. 
 
Paikallishallinnon maankäyttöoikeuksien myynnistä saadut tulot ovat lähes kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa 

Lähteet: Kiinan finanssiministeriö ja BOFIT. 
 
Kiinassa hyväksyttiin ulkomaisten sanktioiden vastainen laki, Yhdysvallat uudisti kiinalaisyritysten 
sijoituskieltolistaa. Kiinan kansankongressi hyväksyi viime viikolla uuden ulkomaisten pakotteiden vastaisen lain. 
Lakivalmistelu tehtiin suljetuin ovin ja se astuu voimaan välittömästi. Laki mahdollistaa mm. varojen jäädytyksen sekä 
rajoituksia pääsylle Kiinaan ja yhteistyölle Kiinassa sellaisilta henkilöiltä ja organisaatioilta, jotka asettavat tai toteuttavat 
ulkomaiden Kiinalle asettamia pakotteita ja Kiinan vastaisia rajoituksia. Laki ulottuu myös tällaisten henkilöiden 
perheenjäseniin ja yritysten johtoon. Lain mahdollinen toimeenpano määrittelee, millaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan 
ulkomaisten yritysten toimintaan Kiinassa. Eurooppalainen kauppakamari Kiinassa kritisoikin erityisesti lain läpiviemisen 
läpinäkymättömyyttä. Laki seuraa tammikuussa kauppaministeriön antamaa asetusta, jonka mukaan kiinalaisyritysten ja 
henkilöiden tulee raportoida viranomaisille kaikista kohtaamistaan Kiinan vastaista rajoituksista. 

Aiemmin kesäkuussa presidentti Biden antoi uuden asetuksen, jolla kielletään yhdysvaltalaissijoitukset useisiin 
kiinalaisyrityksiin, joiden katsotaan horjuttavat Yhdysvaltojen turvallisuutta tai demokraattisia arvoja. Viime marraskuussa 
presidentti Trump antoi vastaavan asetuksen, jonka mukaan sijoitukset tuolloin puolustusministeriön ylläpitämällä listalla 
oleviin Kiinan armeijaan yhteydessä oleviin yrityksiin on kielletty (ks. Viikkokatsaus 50/2020). Uusi Bidenin asetuksen 
mukainen lista on valtionvarainministeriön ylläpitämä ja päivittämä ja sillä on tällä hetkellä 59 kiinalaisyritystä. Jotkin 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2018/vw201817_6/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=7mVSk4SoRA%2brbNtppk1o0A&_t_q=paikallishallinto&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_e8f2c024-89ee-4c4f-81b5-cb0fc2c995a8_fi&_t_hit.pos=19
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2018/vw201836_6/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=7mVSk4SoRA%2brbNtppk1o0A&_t_q=paikallishallinto&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_5de31bd8-ee2d-403d-ae2e-2f397a3256f0_fi&_t_hit.pos=17
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202050_4/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/03/fact-sheet-executive-order-addressing-the-threat-from-securities-investments-that-finance-certain-companies-of-the-peoples-republic-of-china/
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aiemmalla listalla olleet yritykset eivät ole uudella kieltolistalla, mutta sille on lisätty useita uusia esim. valvontatekniikka-
alan yrityksiä. Asetus tulee voimaan 2.8., mutta antaa sijoittajille vuoden aikaa luopua sijoituksistaan. 

Presidentti Trumpin asetuksen seurauksena New Yorkin pörssi keskeytti tammikuussa kaupankäynnin Kiinan kolmen 
valtion teleyhtiön (China Mobile, China Unicom ja China Telecom) osaketalletustodistuksilla (ADR) ja toukokuussa ne 
poistettiin pörssistä. Kaikki kolme yhtiötä ovat listautuneet Hongkongissa ja suurin osa sijoittajista on voinut vaihtaa 
ADR:nsä hongkongilaisosakkeisiin. Sekä China Mobile että China Telecom ovat ilmoittaneet aikovansa listautua Shanghain 
pörssiin, jossa China Unicom on jo listattu. New Yorkin pörssi keskeytti maaliskuussa kaupankäynnin myös Kiinan valtion 
öljy-yhtiö CNOOCin osaketalletustodistuksilla ja aikoo poistaa sen pörssistä. 

Kiinalaisyritysten into listautua Amerikkaan ei ainakaan alkuvuoteen mennessä näytä laantuneen. EY:n mukaan tammi-
maaliskuussa puolet uusista ulkomaisista listautumisanneista Yhdysvalloissa on ollut kiinalaisia (18), ja niiden arvo yhteensä 
oli 4,2 mrd. dollaria. Samalla ajanjaksolla Manner-Kiinan pörsseissä oli 101 listautumisantia yhteisarvoltaan 11,8 mrd. dollaria. 
New Yorkin pörssin edustajan mukaan noin 60 kiinalaisyritystä suunnittelee listautumista tänä vuonna. Toukokuussa 
Yhdysvalloissa oli listattuna 248 kiinalaisyritystä, joista kahdeksaan on keskushallinnon omistamia yrityksiä. 

 
Maiden välisistä jännitteistä huolimatta Kiinan tavaravienti ja -tuonti Yhdysvalloista on kasvanut nopeasti viimekesän jälkeen 

Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT. 
 

Länsiyrityksillä positiiviset odotukset Kiinan-markkinoista, mutta vanhat ongelmat vaivaavat yhä. 
Amerikkalaisen ja EU-kauppakamarin jäsenilleen tekemien kyselyiden mukaan sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset 
yritykset ovat luottavaisia Kiinan markkinoiden kasvuun. Toisaalta yrityksiä huolettavat korona ja kaupan politisoituminen, 
ja Kiinan liiketoimintaympäristö koetaan edelleen epäreiluksi. Yhdysvaltalaisen kauppakamarin AmChamin teettämään 
kyselyyn vastasi 345 Kiinassa toimivaa yhdysvaltalaisyritystä loka-marraskuussa 2020, ja EU-kauppakamarin kyselyyn 
vastasi 585 eurooppalaisyritystä helmikuussa 2021. 

Kiinan talous toipui nopeasti kevään 2020 koronasulun jäljiltä, mikä on piristänyt yritysten näkymiä. 
Amerikkalaisyrityksistä 75 % arvioi Kiinan-markkinoiden kasvun ja talouden elpymisen parantavan niiden liiketoimintaa, ja 
eurooppalaisista 68 % piti seuraavan kahden vuoden liiketoimintanäkymiään optimistisina. EU-kauppakamarin aiemmassa 
kyselyssä 64 % eurooppalaisista yrityksistä arvioi liikevaihtonsa supistuvan vuonna 2020, mutta tuoreen kyselyn perusteella 
näin oli käynyt vain 24 prosentille vastanneista. Eurooppalaisyritysten liikevaihto kasvoi eniten kuluttajakaupassa. EU-
kauppakamari arvioi tämän johtuvan siitä, että matkustusrajoitusten vuoksi kiinalainen keskiluokka on ohjannut kulutusta 
esimerkiksi autoihin, kosmetiikkaan ja vaatteisiin. 

Korona vaikeuttaa edelleen yritysten liiketoimintaa ja puolet eurooppalaisista yrityksistä listasi sen yhdeksi suurimmista 
liiketoimintahaasteista. Yritysten mukaan koronasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet Kiinan sisäistä ja 
kansainvälistä liikematkailua sekä ulkomaisten työntekijöiden pääsyä Kiinaan. Lisäksi osa yrityksistä kertoi koronan 
aiheuttaneen häiriöitä toimitusketjuihin ja vähentäneen yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. 
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Kyselyiden perusteella Kiinan liiketoimintaympäristöä vaivaavat yhä tutut ongelmat. Yritykset kertoivat kohdanneensa 
epäreilua kohtelua etenkin markkinoillepääsyssä, julkisissa hankinnoissa, lisensoinnissa ja valtiontuissa, minkä lisäksi 
sääntely-ympäristöä pidettiin epäselvänä ja vaikeasti ennustettavana. Eurooppalaisista yrityksistä 41 % koki 
liiketoimintaympäristön muuttuneen aiempaa poliittisemmaksi, ja kertoivat tämän johtuvan pääasiassa Kiinan hallinnon 
sekä kiinalaisen ja kansainvälisen median vaikutuksesta. Tästä huolimatta yritykset ovat sitoutuneita Kiinan markkinoille, 
eivätkä suunnittele poistuvansa sieltä. Eurooppalaisista yrityksistä 59 % suunnitteli laajentavansa toimintaa Kiinassa ja 
amerikkalaisilla yrityksillä lukema oli vastaavaa luokkaa. 

Amerikkalaisyritysten vastauksissa korostuu Kiinan ja Yhdysvaltain kahdenvälisten suhteiden merkitys. Lähes kaikki 
vastanneista koki hyvät kahdenväliset suhteet tärkeiksi liiketoimintansa kannalta, ja enemmistö (78 %) kertoo suhteiden 
jännitteiden olevan keskeinen haaste omassa liiketoimintaympäristössä. Yritysten mielestä ensimmäisen vaiheen 
kauppasopimus on rauhoittanut maiden välisiä jännitteitä jonkin verran, ja Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeisissä 
vastauksissa korostui optimismi siitä, että kahdenväliset suhteet tulevat parantumaan. AmChamin kyselyyn vastanneet 
yritykset toivoivat, että Yhdysvallat pidättäytyisi kärjistämästä tilannetta, ja että tulevissa neuvotteluissa keskityttäisiin 
markkinoillepääsyn ja immateriaalioikeuksien parantamiseen Kiinan markkinoilla. On kuitenkin kiinnostavaa, että kiistoista 
huolimatta edelleen yhtä moni amerikkalaisyritys aikoo lisätä investointeja Kiinaan kuin ennen jänniteitä ja edelleen vain 
harva yritys suunnittelee siirtävänsä tuotantoa pois Kiinasta. 
 
Eurooppalaiset yritykset eivät suunnittele poistumista Kiinasta, %-osuus vastaajista 

Lähteet: Euroopan unionin Kiinan-kauppakamari ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjällä koronatapausten määrä nousussa, viranomaiset yrittävät saada ihmisiä ottamaan rokotteen. 
Viime viikkoina koronatapausten määrä Venäjällä on noussut selvästi. Kasvu on ollut voimakkainta Moskovassa, mutta myös 
esimerkiksi Pietarissa tartunnat ovat nousseet. Virallisesti raportoitujen koronatapausten määrä pysyi alle kymmenessä 
tuhannessa maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkupäiviin asti, mutta viime päivinä tartunnat ovat nousseet yli viidentoista 
tuhannen. Väestöön suhteutettuna Venäjän tilanne (noin 110 päivittäistä tapausta miljoonaa henkeä kohden kesäkuun 
kolmannella viikolla) on siis selvästi vaikeampi kuin useimmissa Euroopan maissa, vaikka esimerkiksi Ison-Britannian 
tilanne onkin hankalampi (noin 150 tapausta). Suomessa on tällä hetkellä noin 15 tartuntaa päivässä miljoonaa asukasta 
kohden. Koronatapausten kasvu Venäjällä näkyy jo nyt myös esimerkiksi sairaaloiden kuormittumisena. 

Koronatapausten voimakkaasta noususta huolimatta Venäjän viranomaiset ovat olleet haluttomia merkittävästi 
rajoittamaan ihmisten liikkumista tai erilaisia palveluita, vaikka ulkomaanmatkailua toki edelleen monin tavoin 
kontrolloidaankin. Alueellisia rajoituksia on kuitenkin otettu käyttöön. Esimerkiksi Moskovassa baarien ja yökerhojen 
aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu ja joitakin julkisia tiloja on suljettu. Lisäksi monilla paikkakunnilla erilaisiin 
tapahtumiin pääsy on rajoitettu vain niihin, joilla on rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronasta. 

Tilannetta hankaloittaa merkittävästi se, että venäläiset ovat olleet hyvin haluttomia hankkimaan itselleen rokotuksia 
koronaa vastaan. Tämä siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä rokotukseen pääsevät jo kaikki halukkaat. Viime viikon lopulla 
noin 20 miljoonaa venäläistä (hieman alle 14 % venäläisistä) oli saanut ainakin ensimmäisen rokotteen, ja hieman yli 16 
miljoonaa oli saanut sarjan molemmat rokotteet. Viranomaiset pyrkivätkin hyvin monin tavoin kannustamaan venäläisiä 
ottamaan Sputnik V -rokotteen. Esimerkiksi Moskovassa ja Moskovan alueella on määrätty, että ainakin 60 % työntekijöistä 
pitää rokottaa sellaisilla palvelualoilla, joissa on asiakaskohtaamisia. Monilla alueilla on myös ilmoitettu, että julkisen alan 
työntekijöiden odotetaan ottavan rokotteen. Erilaisissa kyselyissä venäläiset ovat ilmoittaneet syiksi haluttomuuteen ottaa 
rokotteen mm. sen, että epidemia on jo ohi sekä myös epäilyt rokotteen haittavaikutuksista. 

 
Ainakin yksi koronarokote 21.6.2021 (tai lähin saatavilla oleva päivä), osuus väestöstä (%) 

Lähteet: Our World in Data ja BOFIT 
 
Venäjän keskuspankki jatkoi koronnostoja. Keskuspankki nosti 11.6. avainkorkoaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Uusi 
avainkorko on 5,5 %. Keskuspankki on nyt nostanut avainkorkoa kolmesti tänä vuonna ja yhteensä 1,25 prosenttiyksiköllä. 
Ohjeistuksessaan keskuspankki piti avainkoron nostoa myös mahdollisena seuraavissa korkokokouksissa. 
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Keskuspankki perusteli koronnostoaan lähinnä vuosi-inflaation kiihtymisellä keskuspankin ennustetta nopeammin. 
Kuluttajahinnat nousivat 6 % toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Elintarvikkeiden hinnat nousivat 7,4 %, muiden 
tavaroiden 6,7 % ja palveluiden 3,3 % viime vuoden toukokuusta.  

Inflaatiota on voimistanut mm. kotimaisen kysynnän elpyminen viime keväästä (BOFIT Viikkokatsaus 23/2021) ja raaka-
aineiden hintojen nousu maailmanmarkkinoilla. Kotitalouksien ja yritysten lyhyen aikavälin inflaatio-odotukset ovat myös 
edelleen koholla. Kuluttajahintojen nousua on toisaalta pyritty hillitsemään hallituksen toteuttamilla hintojen 
valvontatoimilla (BOFIT Viikkokatsaus 11/2021).  

Keskuspankki ennustaa vuosi-inflaation jäävän nykytasoa matalammaksi, mutta ylittävän keskuspankin huhtikuun 
ennusteen (4,7–5,2 % vuoden lopussa). Inflaatiotavoitteen (4 %) se arvioi saavuttavansa vuoden 2022 toisella puoliskolla 
(aiemmin vuoden 2022 puolivälissä). Tämän jälkeen se uskoo vuosi-inflaation pysyvän lähellä inflaatiotavoitetta.  

 
Venäjällä kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt ja keskuspankki on nostanut avainkorkoa 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Rosstat, Macrobond ja BOFIT. 
 

Venäjän talouden eri aloilla huomattavan erilaista kehitystä. Jalostusteollisuuden toiminta on sen eri alojen 
tuottaman arvonlisän reaalisella volyymilla mitattuna ollut vuoden 2019 kesästä käytännössä ennallaan eikä käytännössä 
notkahtanut viime vuonna. Pidemmällä aikavälillä jalostusteollisuus on ollut melko tasaisesti kasvava ala, jonka volyymi on 
viidesosan suurempi kuin vuonna 2011. Sen sijaan kaivannaisteollisuudessa arvonlisän volyymi oli edelleen vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 tasolla ja 14 % pienempi kuin tähänastisessa huipussaan vuonna 2019. Tämä 
johtuu pitkälti OPEC+-tuotannonrajoituksen aiheuttamista leikkauksista raakaöljyn tuotantoon. 

Tukku- ja vähittäiskaupan ala on toipunut viime vuoden koronakevään notkosta sen verran hyvin, että arvonlisän volyymi 
oli jo viime vuoden toisella puolisolla enää noin 2 % pienempi kuin vuosina 2018−2019 ja tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä enää prosentin pienempi. Tukku- ja vähittäiskaupan elpymistä vuosien 2015−2016 kovasta supistumisesta ei 
kuitenkaan ole tapahtunut, ja alan volyymi on edelleen 10 % pienempi kuin huipussaan vuosina 2012−2014 ja 5 % pienempi 
kuin vuonna 2011. 

Kuljetus- ja varastointiala on supistunut viimeiset kaksi vuotta, mihin ovat vaikuttaneet kaupan alan heikko kehitys ja 
öljyn tuotannon leikkausten myötä vähentyneet öljyn putkikuljetukset. Alan volyymi on yli kymmenesosan pienempi kuin 
vuosina 2018−2019 ja noin 3 % pienempi kuin vuonna 2011, mikä tosin voi jossakin määrin heijastaa myös kuljetus- ja 
jakeluketjujen tehostumista. Rakennustoiminta ei supistunut viime vuoden korona-aikana lainkaan, mutta toisaalta ala ei 
ole kasvanut useaan vuoteen. Kiinteistösektori mittavine eri toimintoineen on sen sijaan kasvanut jatkuvasti ja ala selvisi 
varsin hyvin viime vuodesta. 

Erilaisia palveluja yrityksille ja kotitalouksille tarjoavilla aloilla, joiden toimijat ovat pitkälti yksityisiä yrityksiä, 
arvonlisän volyymi on niin ikään vähentynyt kokonaisuutena huomattavasti viimeisen kahden vuoden ajan. Alat eivät ole 
elpyneet vielä lainkaan, ja niiden volyymi on vuoden 2014 tasolla. Omana lohkonaan informaatio- ja viestintäala on sen 
sijaan kasvanut lähes jatkuvasti kohtalaisen hyvin, ja alan notkahdus oli myös koronavuonna 2020 hyvin lievä. 
Rahoitussektori on ollut talouden nopeimmin kasvanut lohko, ja kasvu on ollut erityisen ripeää viimeiset kolme vuotta. 
Osaltaan tämä johtunee toiminnan tehostumisesta digitalisaatioon tukeutuen. Lisäksi viime vuonna pankkiluototuksen 
kasvu jopa nopeutui hallituksen ja keskuspankin erilaisten tukitoimien myötä. 
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Kasvaneisiin aloihin lukeutuu myös julkishallinto (siviili- ja puolustushallinto), jonka kasvu ripeytyi viime vuonna 
julkisen budjettitalouden menojen lisääntymisen myötä, vaikka suurelta osin ala ei kuulu koronakamppailun varsinaiseen 
eturintamaan. Terveydenhoitoala on kasvanut pitkään, joskaan ei enempää kuin 15 % vuodesta 2011. Ainakin arvonlisän 
volyymilla mitattuna alan kasvu seisahtui viime vuonna, mikä saattaa johtua koronan ja sen vastaisen kamppailun 
aiheuttamista häiriöistä muille terveydenhoitoalan toiminnoille. Koulutusalan kehitys on ollut huomattavan epätasaista ja 
ollut lievässä laskussa vajaat kolme vuotta. Sen vuoksi alan toimintaa on arvonlisän volyymilla mitattuna hieman vähemmän 
kuin vuonna 2011. 
 
Venäjän talouden eri alojen toiminta kehittynyt vaihtelevasti 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Uusien Rosatomin laitosyksiköiden rakennustyöt käynnistyivät Kiinassa. Toukokuun lopulla ilmoitettiin, että 
uusien reaktoriyksiköiden rakennustyöt käynnistyivät Tianwanin ja Xudapun laitoksilla Kiinassa. Rosatomin tytäryhtiö 
Atomstroiexport toimittaa näihin uusimpaan venäläiseen teknologiaan perustuvan VVER-1200-reaktorin. Toimituksista 
sovittiin kesäkuussa 2018 osana maiden välistä laajaa ydinenergia-alan sopimusta. Tianwanissa on entuudestaan neljä 
Rosatomin toimittamaa VVER-1000-reaktoriyksikköä ja kaksi kiinalaiseen teknologiaan perustuvaa vastaavan teholuokan 
reaktoria. Viimeisin näistä, Tianwan-6, otettiin kaupalliseen käyttöön kesäkuun alussa. 

Xudapu (Xudapao) sijaitsee Kaakkois-Kiinassa Liaoningin provinssissa, Tianwan taas sijaitsee Jiangsun provinssissa, 
noin Shanghain ja Pekingin puolivälissä. 

Kiina on panostanut voimakkaasti omaan ydinvoimaosaamiseen, ja asiantuntijoiden mukaan maa on monilla osa-alueilla 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan eturintamassa. Tämä näkyy myös siinä, että Rosatom toimittaa vain uusimman mallin 
mukaisen reaktorin, kaiken muun kiinalaiset rakentavat Tianwanissa ja Xudapussa itse. Venäläiset rakensivat kokonaan 
Tianwanin kaksi ensimmäistä yksikköä, ja kahden seuraavan yksikön kohdalla kiinalaiset vastasivat rakentamisesta ja 
asennustöistä yhteistyössä Rosatomin kanssa. 

Kiinassa on toiminnassa 50 ydinreaktoria, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli noin 48,5 GWh. Rosatomin toimittamien 
yksiköiden lisäksi Kiinassa on suunnitteilla tai rakennusvaiheessa yli 30 kotimaiseen suunnitteluun perustuvaa 
voimalaitosyksikköä. Nopeasta rakennustahdista huolimatta ydinvoiman osuus maan koko sähköntuotannossa on alle 5 %. 
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Kiina 

Kommunistisen puolueen hallinnan aikana Kiinan talouskehitys on ollut vaiherikasta. Kiinan kommunistinen 
puolue juhlistaa tänään 1.7.2021 perustamisensa 100-vuotispäivää. Puolue perustettiin Kiinan tasavallan (1912–1949) 
aikaan, ja se nousi Manner-Kiinassa valtaan voitettuaan sisällissodan nationalistista Kuomintang-puoluetta vastaan vuonna 
1949. Puolueella on edelleen jakamaton poliittinen valta Kiinassa, ja valtio ja puolue kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.  

Nykyisin Kiina on IMF:n mukaan maailman suurin talous ostovoimakorjatulla BKT:lla mitattuna. Tämä on ollut pääosin 
seurausta vuoden 1978 jälkeen toteutetuista talousuudistuksista ja talouden avautumisesta ja kansainvälistymisestä. Tätä 
edelsi kuitenkin noin 150 vuoden mittainen ajanjakso, jolloin Kiinan talous kehittyi heikosti niin keisarinvallan, tasavallan 
kuin kansantasavallankin aikana. Keisarinvallan aikana Kiinan talous oli taantunut heikon hallinnon, sotien sekä 
länsimaiden ja Japanin kolonialismin myötä, mikä synnytti yhteiskunnallista levottomuutta ja johti vallankumoukseen ja 
tasavallan perustamiseen vuonna 1912. Tasavallan aikana kehitystä jarruttivat poliittinen epävakaus, Japanin invaasio, 
sisällissota ja inflaatio. Kansantasavallan aikana talouden modernisaatioon pyrittiin suunnitelmatalouden ja 
raskasteollisuuden avulla, mutta maatalouden laiminlyönti johti suureen nälänhätään Suuren Harppauksen (1958–1960) 
seurauksena. Maon aikana talous jäi myös poliittisten kampanjojen ja vainojen jalkoihin. 

Kiinan vuodesta 1978 alkanut talouden uudistaminen siivitti maan kasvu-uralle, ja maan BKT kasvoi keskimäärin yli 10 
prosenttia vuodessa aina 2010-luvulle saakka, minkä mahdollisti hyvin alhainen lähtötaso. Sittemmin talouden kasvuvauhti 
on hidastunut, mutta Kiinan talous kasvoi koronapandemiastakin huolimatta vuonna 2020. Kiina on hyödyntänyt taloutensa 
nostamisessa paljolti samaa, kuluttajatuotteiden valmistamiseen perustuvaa vientivetoista teollistumisstrategiaa, kuin sitä 
aiemmin nousseet ”tiikeritaloudet” Hongkong, Taiwan, Etelä-Korea ja Singapore. Inhimillisen pääoman kasvu ja 
teknologinen kehitys ovat mahdollistaneet sittemmin siirtymisen korkeamman teknologian teollisuuteen. Kiinan BKT/capita 
on kuitenkin yhä merkittävästi pienempi kuin edellä mainituissa Aasian talouksissa.  

Kommunistista puoluetta ja maata vuodesta 2012 johtanut Xi Jinping on vahvistanut Kiinan roolia globaalissa taloudessa 
esimerkiksi rahoittamalla kehittyvien talouksien infrahankkeita. Kiinan nousu on johtanut maan kasvaneeseen 
nationalismiin ja jännitteisiin etenkin länsimaiden kanssa. Xi Jinpingin kaudella Kiinan poliittinen ilmapiiri on lisäksi 
kaventunut: esimerkiksi puolueen sisällä valtaa on keskitetty korruptionvastaisiin kampanjoihin vedoten ja Xinjiangin 
muslimiväestön sorto on lisääntynyt terrorismintorjunnan varjolla. Myös Hongkongin poliittiset vapaudet kaventuivat 
merkittävästi vuosi sitten, 1.7.2020 voimaan tulleiden turvallisuuslakien myötä. Keväällä 2021 hyväksytyssä 
viisivuotissuunnitelmassa talouspolitiikan odotetaan jatkuvan melko samanlaisena kuin tähänkin mennessä, joskin 
panostuksia omavaraisuuden lisäämiseen pyritään kasvattamaan (Viikkokatsaus 12/2021). 

 
Kiinalla on historiallisesti ollut suuri rooli maailmantaloudessa 

Lähteet: Maddison(1998), IMF vuosille 2000 ja 2020 ja BOFIT. Eurooppa v. 2000 ja 2020: EU-maat, Iso-Britannia, Sveitsi ja Norja.  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202112_2/
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Manner-Kiinan pörsseissä alkuvuoden innostus vaihtui tasaisempiin tunnelmiin. Pörssikurssit ovat kehittyneet 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla selvästi viime vuotta maltillisemmin, ja heikommin kuin muualla maailmassa. 
Alkuvuoden kurssinousu vaihtui maaliskuulle tultaessa selvään laskuun, josta on vuoden toisella neljänneksellä toivuttu vain 
osittain. Kesäkuun viimeisenä päivänä pörssikurssit olivat Manner-Kiinassa (CSI 300) samalla tasolla kuin tammikuun 
alussa. Sen sijaan kehittyvissä talouksissa (MSCI EM) osakekurssit olivat 7 %, Yhdysvalloissa (S&P 500) 14 %, Japanissa 
(Nikkei 225) 5 % ja maailmalla keskimäärin (FTSE All World) 13 % vuoden alkua korkeammalla. 

Kiinalaissijoittajien netto-ostot (ostot-myynnit) osakemarkkinoiden yhteistyöohjelmien kautta Hongkongissa kasvoivat 
ennätyslukemiin alkuvuonna, kun Manner-Kiinasta virtasi varallisuutta etenkin sellaisten kiinalaisyritysten osakkeisiin, 
joiden osalta kaupankäynti ja omistaminen kiellettiin yhdysvaltalaissijoittajilta (ks. Viikkokatsaus 02/2021). Vaikka 
ostomäärät ovat sittemmin tasaantuneet ja olivat kesäkuun aikana suunnilleen samansuuruisia myyntien kanssa, tammi-
kesäkuussa mannerkiinalaista sijoitusvarallisuutta oli virrannut Hongkongin pörssiin jo 500 miljardin juanin arvosta (65 
miljardia euroa). Viime vuonna pörssin yhteistyöohjelmien kautta sijoitettujen varojen arvo Hongkongissa kohosi 
ennätyslukemiin 680 miljardiin juaniin. 

Osaltaan Hongkongin pörssin vaimentuneisiin näkymiin vaikuttaa Kiinan markkinavalvojan aloittamat tutkinnat isoja 
teknologiayrityksiä vastaan kartellilain puitteissa (ks. Viikkokatsaus 18/2021). Kiristynyt valvonta on laskenut suurten 
teknologiayritysten markkina-arvoja, mikä näkyy suoraan esimerkiksi Hongkongin Hang Seng -indeksissä. Hongkongissa ei 
huhti-kesäkuun aikana nähty yhtäkään mannerkiinalaisen teknologiayrityksen listautumisantia, ja niiden osuus Manner-
Kiinassakin tehdyistä listautumisista putosi selvästi aiemmasta. Silti, huolimatta Kiinan markkinavalvojan aloittamasta 
tutkinnasta, kiinalainen kyytipalveluyritys Didi listautui kesäkuun lopussa New Yorkin pörssiin, ja keräsi yli 4 miljardia 
dollaria. Listautumisanti oli suurin kansainvälinen listautuminen Yhdysvalloissa sitten Alibaban, joka keräsi vuonna 2014 yli 
25 miljardia dollaria. 

Lännen ja Kiinan välisistä poliittisista jännitteistä ja irtikytkentä-keskustelusta huolimatta eurooppalaiset ja 
yhdysvaltalaiset varainhoitoyhtiöt ovat enenevissä määrin kiinnostuneet Kiinan markkinoista. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset 
Goldman Sachs, BlackRock ja JPMorgan ovat jo ilmoittaneet alustavista yhteistyösopimuksista mannerkiinalaisten pankkien 
kanssa. Eurooppalaisista yhtiöistä vastaavia sopimuksia ovat solmineet Amundi ja Schroders. Sopimusten puitteissa 
ulkomaiset toimijat saisivat tarjota omia varainhoitotuotteitaan suoraan pankkien kiinalaisasiakkaille. 

Ulkomaista sijoitusvarallisuutta on virrannut ensimmäisen puolen vuoden aikana Manner-Kiinan markkinoille 
osakemarkkinoiden yhteistyöohjelmien kautta jo reilun 220 miljardin juanin verran (vajaa 30 miljardia euroa). Summa on 
yhtä suuri kuin koko viime vuonna yhteensä. 
 
Manner-Kiinasta on virrannut viime vuodesta lähtien tuntuvasti sijoitusvarallisuutta Hongkongiin.  

Lähteet: CEIC ja BOFIT. 
 
Kiina teki vain vähän suoria sijoituksia Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin viime vuonna. Sijoitukset ovat vähentyneet 
vuodesta 2016 lähtien, mitä selittää Kiinan tarkempi ulkomaisten investointien ja pääoman ulosvirtauksen sääntely. Lisäksi 
kiinalaissijoitusten valvontaa on lisätty Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja viime vuonna myös koronapandemia 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202102_3/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202118_1/
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todennäköisesti lykkäsi monien yritysten investointisuunnitelmia. Taloustilanteen paranemisesta huolimatta 
investointihalukkuutta voi jatkossakin rajoittaa poliittisten suhteiden sekä kiinalaisyritysten rahoitustilanteen kiristyminen.   

Merics-tutkimuslaitoksen tuoreen raportin mukaan Kiinan suorat sijoitukset EU-maihin ja Isoon-Britanniaan laskivat viime 
vuonna 45 % edellisvuodesta 6,5 mrd. euroon. Kiinan suorat sijoitukset Euroopassa ovat olleet lähinnä yritysostoja, mutta viime 
vuonna uusinvestointeja (greenfield) tehtiin aiempia vuosia enemmän, yhteensä 1,3 mrd. eurolla. Eniten kiinalaissijoituksia 
suuntautui liikenteeseen ja infrastruktuuriin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä elektroniikka-alalle. Valtionyritysten tekemien 
sijoitusten osuus oli 18 %, selvästi vähemmän kuin monina aiempina vuosina. Viime vuonna 30 % kiinalaissijoituksista 
suuntautui Saksaan, 13 % Puolaan, 12 % Isoon-Britanniaan ja 10 % Ranskaan. Puolan suurta osuutta selittää viime vuoden 
suurin kiinalaisinvestointi Euroopassa, jossa Goodman Group myi Keski- ja Itä-Euroopan toimintojaan kiinalaiselle GLP:lle. 
Kumulatiiviset sijoitukset Suomeen vuosina 2000–2020 olivat Mericsin tilastossa 13,3 mrd. euroa, mikä on 1,3 mrd. euroa 
enemmän kuin vuosina 2000–2019. 

Rhodium Groupin tilastoimat Kiinan suorat sijoitukset Yhdysvaltoihin olivat viime vuonna 7,2 mrd. dollaria. Vuodesta 
2019 sijoitusten arvo kasvoi 14 %, mutta oli huomattavasti pienempi kuin huippuvuosina 2016 ja 2017. Uusinvestointien 
osuus pysyi pienenä ja Kiinan yritysostot Yhdysvalloissa suuntautuivat suurimmaksi osaksi viihdeteollisuuteen sekä 
kuluttajatuotteisiin ja -palveluihin. Investointien lukumäärä pysyi pienenä, ja arvon nousu selittyy muutamalla suurella 
yrityskaupalla, mm. Tencentin ostaessa osan Universal Music Groupista (3,3 mrd. USD). Raportti myös huomauttaa, että 
viime vuonna useat kiinalaisyritykset luopuivat sijoituksistaan Yhdysvalloissa. Näistä merkittävin oli nyt jo konkurssiin 
julistetun HNA:n Ingram Micronin myynti Platinum Equitylle 7,2 mrd. dollarilla.  

Kaiken kaikkiaan Kiinan suorat sijoitukset ulkomaille jäivät China Global Investment Trackerin (CGIT) mukaan viime 
vuonna 30,5 mrd. dollariin, eli 66 % pienemmiksi kuin vuonna 2019. CGIT pyrkii keräämään kaikki kiinalaisyritysten suuret 
(yli 100 milj. USD) ulkomaiset sijoitukset. Mericsin arvion mukaan Kiinan ulkomaiset yritysostot niin ikään laskivat viime 
vuonna 45 % ja olivat noin 28 mrd. dollaria. Kehitys poikkeaa huomattavasti Kiinan kauppaministeriön tilastoista, joiden 
mukaan suorien sijoitusten virta ulkomaille laski viime vuonna vain 3 % ja oli 133 mrd. dollaria (ks. Viikkokatsaus 8/2021). 
Kauppaministeriön tilastoissa kuluvan vuoden tammi-toukokuussa suorien sijoitusten ulosvirta kasvoi muutaman prosentin 
viime vuoden vastaavasta ajasta. 

UNCTADin mukaan maailman suorien sijoitusten virrat supistuivat viime vuonna 35 % ja jäivät matalimmalle tasolleen 
sitten vuoden 2005. Kiina oli harvoja maita, joihin suuntautuvat sijoitukset kasvoivat. Kiinan osalta UNCTADin tilastot 
perustuvat kauppaministeriön julkaisemiin tilastoihin. UNCTAD odottaa maailman suorien sijoitusten virtojen kasvavan 
10–15 % tänä ja 15–20 % ensi vuonna.  

 
Arvioiden mukaan Kiinan suorat sijoitukset EU28-maihin ja Yhdysvaltoihin ovat vähentyneet selvästi  
yhdessä kaikkien ulkomaisten sijoitusten kanssa 

Lähteet: China Global Investment Tracker (yht.), Merics (EU), Rhodium (USA) ja BOFIT. 
 

https://merics.org/en/report/chinese-fdi-europe-2020-update
https://rhg.com/research/twowaystreet-2021/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202108_2/
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
27 • 8.7.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta @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. 

 

20

30

40

50

60

70

80

900

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urals-öljyn hinta (vasen) RUB/USD (oikea)
USD/tynnyri RUB/USD (käännetty asteikko)

 

    

Venäjä 

Öljyn hinta on noussut tänä vuonna jyrkästi, mutta rupla vahvistunut vain vähän. Urals-öljyn hinta oli kesä-
kuun lopussa 74 dollaria tynnyriltä eli 45 % korkeampi kuin viime vuoden lopussa. Öljyn hinta on viimeksi ollut yhtä korke-
alla vuonna 2018. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen voimakasta nousua on vetänyt maailmantalouden elpyminen 
viime vuoden koronakriisin pohjalukemista. OPEC arvioi raakaöljyn kysynnän kasvaneen tammi-kesäkuussa noin 6 % vuotta 
aiemmasta, mutta olleen vielä 5 % jäljessä vuoden 2019 tasosta. Öljyn hintaa on tukenut myös OPEC+ -maiden tuotannonra-
joitussopimus, vaikka rajoituksia on vähitellen höllennetty kysynnän elpyessä. Loppuvuoden tuotantokattoja oli määrä tar-
kastella heinäkuun alussa, mutta kokousta ei ole vieläkään pidetty Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien erimie-
lisyyksien vuoksi. Öljyn hinta on noussut edelleen viime päivinä, kun loppuvuodelle odotetut tuotannon lisäykset eivät ole 
varmistuneet.   

Öljyn hinnan voimakkaasta noususta huolimatta ruplan kurssi oli kesäkuun lopussa vain 2 % vahvempi suhteessa dolla-
riin ja 6 % vahvempi suhteessa euroon kuin viime vuoden lopussa. Venäjän vaihtotase oli keskuspankin ennakkoarvion mu-
kaan tammi-toukokuussa selvästi ylijäämäinen korkeamman öljyn hinnan tukemana. Pääomaa virtasi kuitenkin edelleen 
ulos maasta etenkin yrityssektorilta. Ruplan vahvistumista ovat hillinneet myös budjettisäännön puitteissa toteutetut valuut-
taostot, jotka on jälleen käynnistetty tänä vuonna.           

 
Urals-öljyn hinta on noussut ripeästi, rupla vahvistunut vain vähän tänä vuonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Reuters ja BOFIT.  
 
Talouden nopea toipuminen heijastuu palkkoihin ja hintoihin Venäjällä. Talouden ripeä toipuminen koronapan-
demian aiheuttamasta taantumasta jatkui toukokuussa. Monilla aloilla kasvuvauhti hidastui tai pysähtyi edelliseen kuukau-
teen verrattuna, mutta viime vuoden aallonpohjaan verrattuna vuosikasvu jatkui erittäin vahvana. Toukokuussa vähittäis-
kaupan liikevaihto oli 27 % ja palvelusektorin 52 % vuodentakaista tasoa suurempaa. Talousministeriö arvioi BKT:n kasva-
neen toukokuussa 10,9 % edellisvuoden toukokuun tasosta ja olleen vain 0,3 % pandemiaa edeltänyttä tasoa matalampi. Eri-
tyisesti maatalouden, rakentamisen ja jalostusteollisuuden kasvu on ollut voimakasta ja näillä aloilla tuotannon taso on jo 
selvästi pandemiaa edeltäneen tason yläpuolella.  

Yksityisen kulutuksen kasvua tukee työmarkkinoiden hyvä veto. Työttömyys laski huhtikuussa alle 5 prosentin ja reaali-
palkat nousivat 7,8 % vuoden takaa. Tilastoitu keskipalkka oli huhtikuussa 56 614 ruplaa (622 euroa) eli 14 % korkeampi 
kuin vuotta aiemmin. Erityisesti siirtotyöläisten työpanoksesta riippuvilla palvelualoilla on paikoin raportoitu suorastaan 
työvoimapulasta. Kulutuksen kasvua tukee myös kotitalouksien lainanoton kasvu ja säästöjen purkaminen. Kotitalouksien 
reaaliset käytettävissä olevat tulot sen sijaan eivät ole toipuneet samassa tahdissa reaalipalkkojen kanssa. Tammi-maalis-
kuussa reaalitulot olivat 3,6 % edellisvuotta matalammalla tasolla. 

Kotimaisen kysynnän nopea toipuminen, raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nopea nousu ja viime kesän hei-
kohko sato ovat heijastuneet kotimaisiin hintoihin. Sekä kuluttaja- että tuottajahinnat ovat alkuvuonna nousseet nopeasti. 
Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosi-inflaatio oli 6,5 %, kun toukokuussa kuluttajahinnat nousivat 6 %. Erityisen nopeasti 
ovat nousseet elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien kuluttajahinnat. Raakaöljyn ja metallien hinnannousu on heijastu-
nut vahvasti tuottajahintiohin. Toukokuussa jalostusteollisuuden tuottajahinnat nousivat 26 % ja kaivannaisteollisuuden 
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tuottajahinnat liki 100 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Hintojen nousua on pyritty hillitsemään sekä hallinnolli-
silla määräyksillä (Viikkokatsaus 11/2021) että rahapolitiikan kiristämisellä. Keskuspankki on nostanut keskeistä ohjauskor-
koaan tänä vuonna jo kolmesti ja on selkeästi indikoinut koronostojen olevan mahdollisia myös loppuvuonna (Viikkokatsaus 
25/2021).  

 
Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti tänä vuonna 

Lähde: Rosstat, CEIC ja BOFIT.  
 
Venäjän hallituksen työpöydällä ensi vuoden verojen muutoksia ja hintarajoituksia. Osana vuosien 
2022−2024 federaatiobudjetin laadintaa ja koko julkisen talouden näkymien arviointia (ml. alueiden ja kuntien sekä valtion 
sosiaalirahastojen budjetit) hallitus on käsitellyt eräiden verojen korotuksia. Niillä julkisen talouden tuloja pyritään lisää-
mään vuosina 2022−2024 summalla, joka suhteessa BKT:hen on vajaat 0,4 %. Summa jakautuu varsin tasan neljään osaan. 
Metallien tuotantoveroa kaavaillaan korotettavaksi, ja voittoveron soveltamisen öljyntuotannossa odotetaan laajenevan. Val-
misteveroista kaavaillaan lisää tuloja verojen korotusten ja verojen keruun parantamisen kautta, mikä koskee lähinnä alko-
holia ja sokeripitoisia juomia. Lisäksi hyvätuloisille tai varakkaille yksityishenkilöille kaavaillaan verojen korotuksia. Suurilta 
ravitsemusliikkeiltä poistetaan arvonlisävero ja niiden palkoista maksettavat 30 prosentin sosiaaliverot puolitetaan. Katta-
vampia tietoja verojen ensi vuoden muutoksista ei tässä vaiheessa ole julkistettu. 

Budjetin laadintaan sisältyy joka vuosi verojen korotuksia ja alennuksia. Esimerkiksi viime vuoden syksyllä verojen koro-
tuksista odotettiin finanssiministeriön arvioiden mukaan kertyvän vuosina 2021−2023 lisää julkisen talouden tuloja noin 
0,4 % BKT:stä, jos mm. öljykentille myönnettyjen veronalennusten karsiminen toteutuu kaavaillulla tavalla ja ulkomailla 
olevien venäläisten pääomien tuottojen verotusta saadaan nostettua mm. eräiden verokeitaiksi katsottujen maiden kanssa 
tehtävillä uusilla verosopimuksilla. Budjettituloja arvioitiin jäävän saamatta 0,4 % BKT:stä siksi, että sosiaaliverojen 30 pro-
sentin yleistaso puolitettiin pienten ja keskisuurten yritysten osalta. 

Nyt suunnitellut metallien tuotantoverojen korotukset tulisivat jatkona jo tehdylle päätökselle laajentaa metallien vienti-
tulleja elokuun alusta tämän vuoden loppuun. Metallialan korotuksiin liittyy kaksi näkökulmaa.  Metallien hinnat ovat nous-
seet jyrkästi maailmanmarkkinoilla sekä sen myötä myös kotimaassa, ja korotuksilla halutaan hillitä kotimaan hintoja rajoit-
tamalla vientiä. Samalla halutaan verottaa metalliyrityksille korkeista hinnoista kertyviä voittoja. 

Metallien tuotannon ja viennin verotuksen lisäämistä on aika ajoin uumoiltu jo melko pitkään, eikä perusteetta. Vuonna 
2018 julkisuuteen vuoti Kremlissä laadittu lista nimetyistä metallialan sekä öljykemian ja kemian teollisuuden yrityksistä, 
joiden korkeista vientihinnoista kertyneitä ja ylisuuriksi katsottuja voittoja oli tarkoitus verottaa summalla, joka vastasi yli 
puolta prosenttia BKT:stä. Teollisuuden vastalauseiden saattelemana listasuunnitelma ei edennyt. Metallialalle kaavaillaan 
pysyvää muutosta verotukseen, josta voisi tulla samankaltainen kuin öljy- ja kaasualoilla. Öljyä ja kaasua on jo parin vuosi-
kymmenen ajan verotettu tuotantoveroilla ja vientitulleilla, jotka nousevat ilman erillisiä päätöksiä määrättyjen laskentakaa-
vojen mukaan maailmanmarkkinahintojen nousun myötä (ja lisäksi progressiivisesti). 

Yksittäisten tuotteiden hintojen nousua on aiemminkin rajoitettu määräaikaisilla vientirajoituksilla ja -tulleilla esimer-
kiksi koskien viljaa. Myös viime vuoden lopulla päätettiin ottaa käyttöön viljan ja eräiden muiden maataloustuotteiden vien-
titulleja ja -rajoituksia maailman- ja kotimaanmarkkinoiden hintojen noustua nopeasti. Niiden säätely jatkuu. Keskeisten 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202111_3/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202125_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202125_2/
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viljojen vientitullit on asetettu melko hiljattain muuttuviksi hintojen mukaan. Auringonkukansiementen vientitullia nostet-
tiin vastikään jyrkästi ja sen voimassaoloa jatkettiin elokuun 2022 loppuun saakka. Soijapapujen vientitullia jatkettiin myös, 
mutta samalla se aleni.  

Hallitus suunnittelee myös pysyvää ja laajempaa mekanismia vähentääkseen maailmanmarkkinahintojen nousun vaiku-
tusta kotimaisiin hintoihin. Suunnitelman raportoidaan kattavan metallien lisäksi myös muita tavararyhmiä kuten eräitä 
elintarvikkeita (mm. lihan ja maidon) ja lannoitteita. 

 
Venäjällä metallien vientihinnat ja kotimaiset tuottajahinnat ovat nousseet voimakkaasti 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu koheni huhti-kesäkuussa alkuvuoteen verrattuna, mutta oli pandemiaa edeltänyttä 
aikaa hitaampaa. BKT kasvoi virallisten tilastojen mukaan toisella neljänneksellä 7,9 % vuodentakaisesta (tammi-
maaliskuussa 18,3 %). Vuosikasvuluikuihin vaikuttaa huomattavasti viime vuoden vertailuajankohta. Edelliseen 
neljännekseen verrattuna tilastoviraston julkaisema kausitasoitettu BKT-kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttiin 
(5,3 % vuositasolle korotettuna), kun tammi-maaliskuun neljännesvuosikasvua revisioitiin alaspäin vain 0,4 prosenttiin. 
Myös kahden vuoden keskimääräisiä kasvulukuja tarkasteltaessa kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä ja oli 5,5 %. 

Tilastoviraston mukaan reilu 60 % tammi-kesäkuun kasvusta tuli kulutuksen kasvusta. Sekä investointien että 
nettoviennin kontribuutio talouskasvuun oli vajaa viidennes. Tarjontapuolen eriä tarkasteltaessa teollisuus ja rakentaminen 
kasvoi alkuvuonna pandemiaa edeltänyttä aikaa hieman nopeammin (kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu tammi-
kesäkuussa 6,1 %). Palvelusektori ei sitä vastoin ole vielä täysin palautunut ja kasvu jäi pandemiaa edeltäneitä vuosia selvästi 
hitaammaksi (tammi-kesäkuun kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu 4,9 %).    

Kesäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 8,3 % vuodentakaiseen verrattuna ja vähittäiskauppa (reaalisesti) 9,8 %. 
Molempien vuosikasvu hidastui hieman toukokuusta. Kahden vuoden keskimääräisiä kasvuja tarkasteltaessa on 
vähittäiskaupan kasvuvauhti yhä selvästi pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaampaa, vaikka kiihtyi aavistuksen kesäkuussa.  

 Kuluttajahintainflaatio hidastui hieman kesäkuussa ja oli 1,1 % (toukokuussa 1,3 %). Kuluttajahintoihin vaikuttaa 
erityisesti sianlihan hinnan lasku, joka tilastoviraston mukaan hidasti inflaatiota kesäkuussa 0,8 prosenttiyksikköä. 
Sianlihan hinta nousi afrikkalaisen sikaruton seurauksena vuonna 2019 ja pysytteli korkeana aina alkuvuoteen asti. Viime 
kuukausina sianlihan tukkuhinta on palautunut suunnilleen vuoden 2019 alun tasolle. Tuottajahinnat ovat Kiinassakin sitä 
vastoin nousseet nopeasti, ja niiden vaikutuksista erityisesti pienyritysten kannattavuuteen on huolestuttu. Kesäkuussa 
tuottajahintojen vuosikasvu oli yhä nopeaa, 8,8 %, vaikka hidastuikin aavistuksen toukokuusta (9 %). 

 
Teollisuustuotannon nopea kasvu jatkui kesäkuussa, mutta vähittäiskaupan kasvu oli yhä selvästi pandemiaa 
edeltänyttä aikaa hitaampaa.  

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan keskuspankki laski liikepankkien varantovaatimuksia. Lähes kaikkien pankkien varantovaatimusta, eli 
osuutta talletuksista, joka pankin tulee pitää keskuspankin reservissä, laskettiin tänään (15.7.) 0,5 prosenttiyksiköllä. Suurille 
pankeille keskimääräinen varantovaatimustaso on nyt 12 %, keskisuurille pankeille 9 % ja pienille 5,5 %. Lisäksi tasoihin on 
tehty kohdennettuja alennuksia tietyt kriteerit täyttäville pankeille ja niiden tasoa tarkastellaan määräajoin myös 
pankkikohtaisesti. Nyt toteutettua varantovaatimusten laskua ei sovellettu pankeille, jolla oli jo tätä ennen alhaisin 5 %:n taso. 
Keskuspankin mukaan pankkisektorin keskimääräinen varantovaatimustaso laski 8,9 prosenttiin. Viimeksi varantovaatimuksia 
alenettiin kaikille pankeille tammikuussa 2020 ja kohdennetusti joillekin pankeille huhti-toukokuussa 2020. 
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Keskuspankki korosti ilmoituksessaan, ettei toimi tarkoita yleistä rahapolitiikan virityksen muutosta. Sen mukaan toimi 
lisää markkinalikviditeettiä 1 000 mrd. juania (130 mrd. euroa) vapauttamalla pankkien reservejä. Tästä osa on tarkoitus 
käyttää liikepankkien erääntyvien MLF-lainojen takaisinmaksuun keskuspankille ja likviditeetin varmistamiseksi heinäkuun 
verojen maksuun. Tänään keskuspankki myönsi liikepankeille uusia vuoden mittaisia MLF-lainoja 100 mrd. juanin arvosta, 
samalla kun niitä erääntyi 400 mrd. juanilla. Lainojen korot pidettiin muuttumattomina. Keskuspankin politiikkakorkoja tai 
pankkilainojen viitekorkoja (LPR) on viimeksi muutettu huhtikuussa 2020.   

Varantovaatimusten laskusta ilmoitettiin viime viikon perjantaina, sen jälkeen, kun hallitus oli kokouksessaan kertonut 
tarpeesta tukea erityisesti pienyrityksiä niiden kustannusten kasvettua mm. raaka-aineiden maailmanmakkinahintojen 
nousun seurauksena, sekä tähän puututtavan mm. varantovaatimuksen laskulla. Pienyritysten rahoituksen saatavuus ja sen 
korea hinta on Kiinassa ollut pysyvä ongelma. Varantovaatimusten laskun on arvioitu helpottavan myös pankkien tilannetta.  

Lainojen hintaa pyrittiin kesäkuussa laskemaan myös teknisesti muuttamalla tapaa, jolla pankit hinnoittelevat 
talletuksiaan. Alhaisempien talletuskorkojen toivotaan välittyvän matalammiksi lainakoroiksi erityisesti pienyrityksille. 
Vaikka talletuskorot periaatteessa vapautettiin vuonna 2015, niitä säätelee yhä pankkien muodostama ”korkohinnoittelun 
itsesääntelyjärjestelmä”, jota keskuspankki valvoo. Keskuspankki julkaisee yhä pankkitalletusten viitekorkoja. Nyt tehdyssä 
muutoksessa pankkien talletuskorkojen katto määritellään lisäämällä tietty marginaali viitekorkoon, kun aiemmin se 
hinnoiteltiin kertomalla viitekorko tietyllä kertoimella (esim. 1,4). 

Varantovaatimuksen laskusta huolimatta kuluvan vuoden rahapolitiikka ei ole ollut erityisen keveää. Tammi-kesäkuussa 
keskuspankin operaatioissa markkinalikviditeettiä vähennettiin 530 mrd. juanilla. Viime vuoden talouselvytyksen jälkeen 
keskuspankki on pyrkinyt jälleen hillitsemään velkaantumisien ja rahoitusmarkkinariskien kasvua. Kokonaisrahoituskannan 
(AFRE) vuosikasvu hidastuikin touko-kesäkuussa 11 prosenttiin, kun se vielä viime vuoden lokakuussa oli 13,7 %. Myös 
kokonaisrahoituskanta suhteessa talouden kokoon on laskenut hieman tänä vuonna ja oli kesäkuun lopussa 276 % BKT:stä 
(280 % vuoden 2020 lopussa ja 255 % vuoden 2019 lopussa).  
 
Keskuspankin politiikkakorot ja lainojen viitekorot on pidetty muuttumattomina.  

Lähteet: Kiinan keskuspankki, National Interbank Funding Center, CEIC ja BOFIT.  
 
Kiinan ulkomaankaupan kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan 
viennin dollariarvo kasvoi 30 % vuoteen 2020 ja 38 % vuoteen 2019 verrattuna. Huhti-kesäkuussa Kiinan tavaraviennin arvo 
oli 809 mrd. dollaria, mikä oli 30 % enemmän kuin vuosien 2020 ja 2019 toisella neljänneksellä. 

Myös Kiinan tuonti on jatkanut kasvuaan. Huhti-kesäkuussa tuonnin arvo oli 669 mrd. dollaria eli 44 % enemmän kuin 
vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja 30 % enemmän kuin vuonna 2019. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet vuodentakaiseen 
verrattuna, mikä selittää osan kokonaistuonnin arvon kasvusta. Vastaavasti raaka-aineiden tuontimäärät ovat tasaantuneet 
niiden hintojen noustua, ja kesäkuussa raakaöljyn, rautamalmin ja kuparin tuontimäärät laskivat hieman alkuvuoteen ja 
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vuodentakaiseen verrattuna. Puolijohteita ja muita elektroniikkakomponentteja tuotiin Kiinaan erityisen paljon koko toisen 
neljänneksen ajan.  

Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset näkyvät edelleen Kiinan palvelutuonnissa: matkailutuonnin arvo oli tammi-
toukokuussa 34 % vuoden 2019 vastaavasta ajasta, minkä vuoksi Kiinan palvelutuonti kokonaisuudessaan on selvästi 
vähäisempää kuin koronaa edeltävänä aikana.  

Kiinan ulkomaankauppa kasvoi alkuvuonna kaikkien tärkeiden kauppakumppanien (ASEAN, EU, Yhdysvallat, Japani) 
kanssa. Maailmantalouden kysynnän kasvu on pitänyt yllä Kiinan ulkomaankaupan hyvää virettä jo vuoden 2020 
loppupuolelta alkaen. Uudet koronavirusvariantit, toimitusketjujen häiriöt ja nousseet raaka-aine- ja kuljetuskustannukset 
lisäävät kuitenkin epävarmuutta tulevaisuudennäkymistä. Teollisuuden ostopäällikköindeksin uusien vientitilausten alaerä 
jäi selvästi alle 50 indeksipisteen touko- ja kesäkuussa, mikä voi heijastella vientinäkymien tasoittumista. 
 
Kiinan raaka-aineiden tuontimäärät vähenivät hieman kesäkuussa 

Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT. 
 
Kiinan oman kansainvälisen maksuselvitysjärjestelmän CIPSin käyttö kasvanut nopeasti. Kiinan 
keskuspankin hallinnoiman CIPS-maksuselvitysjärjestelmän (Cross-border Interbank Payment System) kautta välitettiin 
viime vuoden aikana 2,2 miljoonaa maksua, joiden yhteisarvo oli 45 200 mrd. juania. Viime vuonna maksujen määrä kasvoi 
noin 20 % ja yhteisarvo yli 30 % vuotta aiemmasta. Etenkin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu oli vahvaa. 

Järjestelmää käytetään juanmääräisten kansainvälisten maksujen välittämiseen pankkien välillä. Suuri osa CIPSin 
maksuliikenteestä käydäänkin Hongkongin ja Manner-Kiinan välillä, joskaan CIPSin tarjoamista tilastoista ei pysty 
erottamaan kuinka suuri osa. Myös ASEAN-maissa järjestelmää käytetään jonkun verran ja alueen osuus viime vuonna 
välitettyjen maksujen määrästä oli 8 % ja arvosta 15 %. Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa järjestelmän käyttö on 
vähäistä ja kunkin alueen osuus maksujen määrästä oli puolen prosentin luokkaa ja arvosta alle 0,1 %. 

Toukokuun lopussa CIPS-järjestelmään oli liittynyt 1 189 pankkia noin sadasta maasta. Näistä 569 toimi Manner-
Kiinassa, 355 muualla Aasiassa, 154 Euroopassa, 42 Afrikassa, 26 Pohjois-Amerikassa, 23 Australian ja Tyynen valtameren 
alueella ja 17 Etelä-Amerikassa. Ulkomailla toimivien pankkien joukossa on myös kiinalaispankkien ulkomaisia 
tytärpankkeja. Jäsenet ovat joko suoraan järjestelmään liittyneitä (47 kappaletta) tai epäsuorasti (1 142). Suoraan liittyneet 
pankit toimivat välityskeskuksina, joiden kautta epäsuorasti järjestelmään liittyneiden pankkien maksut siirtyvät. Kaikki 
ulkomailla toimivat suoraan maksujärjestelmässä olevat pankit ovat suurten kiinalaispankkien tytärpankkeja. 

CIPS päätettiin perustaa vuonna 2012 ja toimintaan se saatiin vuonna 2015 (BOFIT Viikkokatsaus 26/2015). 
Järjestelmän tarkoituksena on ennen kaikkea helpottaa juanin kansainvälistä käyttöä, mutta samalla luotiin vaihtoehto 
länsivetoiselle SWIFT-maksujärjestelmälle. CIPS-järjestelmän kautta välitettyjen maksujen nopeasta kasvusta huolimatta, 
määrä on edelleen pieni verrattuna SWIFT-järjestelmässä välitettyihin maksuihin. SWIFT ja CIPS ovat tehneet jo vuosia 
yhteistyötä esimerkiksi järjestelmien yhteensovittamisessa. Yhdysvaltojen mahdollisuus rajoittaa valikoitujen toimijoiden 
dollareiden käyttöä mm. asettamalla niitä pakotelistalle on saattanut lisätä kiinnostusta CIPSin käyttöön. 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2015/vw201526_6/
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Kiinan CIPS-maksujärjestelmässä välitetyt kansainväliset juanmääräiset maksut ovat vahvassa kasvussa 

Lähteet: CIPS ja BOFIT. 
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Venäjä 

Tavaroiden ulkomaankauppa Venäjällä elpynyt, pääomavirta yrityssektorilta ulkomaille lisääntynyt. 
Venäjän vientitulot ja tuontimenot olivat keskuspankin alustavien maksutasetietojen mukaan tämän vuoden toisella 
neljänneksellä luonnollisesti paljon suuremmat kuin vuotta aiemmin, jolloin koronavirus ja talouden tuntuva kuoppa 
vähensivät ulkomaankauppaa. Vientitulot ja tuontimenot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin. 
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankaupan kehityksessä on kuitenkin edelleen suuri ero.  

Venäjän vientitulot tavaroiden viennistä olivat toisella neljänneksellä muutaman prosentin kahden vuoden takaista 
suuremmat. Tulot öljy- ja kaasualojen viennistä olivat kuitenkin edelleen noin kymmenesosan pienemmät kuin vuonna 
2019. Etenkin tulot raakaöljyn viennistä olivat vielä matalalla. Toisaalta tulot muiden tavaroiden viennistä nousivat yli 
neljäsosan kahden vuoden takaista suuremmiksi, sillä myös ne koostuvat suureksi osaksi perushyödykkeistä, kuten 
metalleista, joiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet merkittävästi. Venäjän palvelujen viennin tulot olivat 
huomattavasti pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin, varsinkin siksi, että matkailu Venäjälle oli yhä vähäistä. 

Menot tavaroiden tuontiin olivat jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuntuvasti korkeammalla kuin kaksi vuotta 
aiemmin, ja toisella neljänneksellä nousua vuodesta 2019 oli noin viidesosa. Tavaroiden tuontimenoja oli itse asiassa 
enemmän kuin moneen vuoteen. Menot palvelujen tuontiin olivat edelleen kuopassa venäläisten matkailun pysyttyä 
vähäisenä, mutta myös muiden palvelujen tuontia oli tuntuvasti aiempaa vähemmän.  

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä säilyi toisella neljänneksellä huomattavana ja oli viimeisen neljän neljänneksen jaksolla 
noin 3,5 % BKT:stä. Ylijäämää tuki se, että tavarakaupan ylijäämä pysyi varsin suurena ja palvelujen kaupan alijäämä 
tavanomaista huomattavasti pienempänä. Suorista ja muista sijoituksista sekä luotoista kertyvien tulojen ja menojen 
alijäämä syveni pitkälti siksi, että yritysten ulkomaille maksamat osinko- ja korkomaksut lisääntyivät pienen tauon jälkeen. 

Rahoitustaseen alijäämä pysyi melko syvänä. Ulkomailta valtion velkakirjoihin tehtyjen sijoitusten takaisinmaksut jatkuivat, 
ja tänä vuonna ulkomaiset sijoittajat nettomääräisesti myivät valtion velkakirjojen omistuksiaan jälkimarkkinoilla. Yksityisen 
pääoman nettovirta ulkomaille väheni hieman ja oli viimeisen neljän neljänneksen osalta noin 3 % BKT:stä. Nettovirta 
muodostui lähinnä yrityssektorin (pl. pankit) nettovirrasta ulos, joka lisääntyi. Suoria sijoituksia tuli ulkomailta yrityksiin 
edelleen varsin vähän (viimeisen neljän neljänneksen jaksolla 0,7 % BKT:stä) ja jo pidempään käynnissä ollut ulkomaisten 
sijoittajien luopuminen aiemmin tekemistään portfoliosijoituksista venäläisyrityksiin jatkui (0,9 % BKT:stä). Lisäksi Venäjän 
yrityssektori ylläpiti varsin suuria suorien sijoitusten ja portfoliosijoitusten virtoja ulkomaille (0,9 ja 0,8 % BKT:stä). 
 
Venäjän tulot tavaroiden viennistä ja menot tavaroiden tuontiin elpyneet 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT 
 
Venäjän Kansallisen hyvinvoinnin rahasto noin 12 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ylimääräisiä öljy- ja 
kaasutuloja kerryttävän Kansallisen hyvinvoinnin rahaston koko oli kesäkuun lopussa 187,6 miljardia dollaria, eli 11,7 % 
BKT:stä. Rahaston koko on kasvanut tänä vuonna hieman, mutta kasvu on tullut käytännössä rahaston omistamien 
arvopapereiden, etenkin Sberbankin osakkeiden hintojen noususta. Rahastosta likvideihin arvopapereihin sijoitettu määrä 
on pysynyt lähes ennallaan keväästä 2020. Venäjän valtion ei tarvinnut viime vuonna nostaa rahastosta varoja, vaikka 
julkisen talouden alijäämä vuonna 2020 olikin 3,8 % BKT:stä. Alijäämä pystyttiin kattamaan lainanottoa lisäämällä. 
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Venäjän valtiovarainministeriö ilmoitti kesäkuun alussa (Viikkokatsaus 23/2021), että Kansallisen hyvinvoinnin rahasto 
siirtyy dollarisijoituksista muihin valuuttoihin. Kesäkuun aikana näin pitkälti tapahtuikin, ja dollarisijoitusten määrä laski 
35 miljardista dollarista kolmeen miljardiin. Kesäkuun aikana eurosijoitusten määrä kasvoi hieman, mutta sijoitukset Kiinan 
juaniin lähes kaksinkertaistuivat ja sijoitukset kultaan nousivat nollasta 21 miljardiin dollariin. Kesäkuun lopussa 
Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidin osan sijoitukset jakautuivat seuraavasti: euro 39 %, juan 30 %, kulta 18 %, punta 
5 %, jeni 5 % ja dollari 3 %. Venäjän keskuspankki sijoittaa rahaston likvidin osan ministeriön puolesta. BOFIT Policy Brief 
Venäjän valuuttavaranto ja rahastot (2/2015) kuvaa hyvin tätä prosessia ja sen vaikutusta keskuspankin taseeseen. 

Kesäkuun lopussa keskuspankin valuuttavaranto (ml. kulta) oli 591,5 miljardia dollaria, mistä 130 miljardia (22 %) oli 
kultaa. Venäjän keskuspankki on vuodesta 2018 lähtien pienentänyt Yhdysvaltain dollarin osuutta valuuttavarannostaan, ja 
vuoden 2020 lopussa dollarin osuus oli enää 21 %. Suurin yksittäinen osuus varannosta oli eurolla (29 %). Kullan osuus oli 
23 % ja Kiinan juanin peräti 13 %. Viime vuoden lopussa Venäjän keskuspankin hallussa oli siis juan-määräisiä 
arvopapereita 75,3 miljardin dollarin arvosta. Kansainvälisen valuuttarahaston tietojen mukaan juanin osuus kaikista 
maailman valuuttavarannoista oli vuoden lopussa vain 2,1 % (269,5 mrd. dollaria). Venäjän osuus tästä oli puolestaan 28 %, 
eli varsin paljon. Dollarin välttäminen merkitseekin, että Venäjän keskuspankin valuuttavarannon jakauma on varsin 
erilainen kuin useimpien muiden keskuspankkien. 
 
Venäjä ei nostanut varoja Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta vuonna 2020 

Lähteet: Venäjän valtiovarainministeriö, Macrobond ja BOFIT 
 
Venäjän yritysasiamiehen julkaisemissa kyselyissä nousee esiin matala luottamus liiketoimintaympäristön 
turvallisuuteen. Venäjän presidentin alaisuudessa toimivan yrittäjien oikeuksia suojelevan asiamiehen (biznesombudsman) 
moniosaisissa vuosiraporteissa presidentille julkaistaan Venäjän suojelupalvelun (FSO) kyselyjen tuloksia, joilla luodataan 
yritystoiminnan viranomaisympäristöä. Monien viranomaisvalvontaan ja yritystarkastuksiin liittyvien seikkojen ohella 
kyselyissä kartoitetaan myös lainsäädäntöä sekä sen valvontaa ja soveltamista koskevia käsityksiä kuten myös liiketoiminnan 
turvallisuuteen liittyviä tunnelmia.   

Tämän vuoden maaliskuussa tehdyssä kyselyssä vastaajina oli 830 henkilöä Venäjän 34 eri hallintoalueelta. Heistä 215 oli 
yrittäjiä, 250 asiantuntijoita (asianajajia ja lakitieteilijöitä) sekä 365 syyttäjälaitoksen työntekijöitä, jotka olivat tänä vuonna 
mukana kyselyssä ensimmäistä kertaa. Eri vuosina tehtyjen kyselyjen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä 
vastaajaryhmät ovat hieman erilaisia (esimerkiksi vuonna 2020 vastaajina oli 189 yrittäjää ja 279 asiantuntijaa 36 eri 
hallintoalueelta). 

Etenkään yrittäjien vastaukset eräisiin painaviin kysymyksiin eivät ole rohkaisevia Venäjän talouden kannalta. 
Syyttäjälaitoksen edustajat olivat kuitenkin toista mieltä. Tämän vuoden kyselyssä lähes 80 % yrittäjistä ja 64 % 
asiantuntijoista ei pitänyt liiketoiminnan harjoittamista Venäjällä turvallisena (viime vuonna osuudet olivat vielä suuremmat 
eli 86 % ja 74 %). Syyttäjälaitoksen edustajista tällä kannalla oli kuitenkin vain vähän yli 20 % ja myönteisellä kannalla yli 70 %. 
Samoin lähes 80 % yrittäjistä ja yli 60 % asiantuntijoista oli sitä mieltä, että lainsäädäntö ei anna riittäviä takeita liiketoiminnan 
suojaamiseksi perusteettomilta rikossyytöksiltä. Yritysasiamiehen vuosiraportin sisältämässä lähinnä pieniä (alle 15 
työntekijän) yrityksiä kattavassa FSO:n kyselyssä hyvin samanlaiseen kysymykseen vastasi kieltävästi 57 % lähes 3 400 
yrittäjästä ja yritysjohtajasta. Myös tähän kysymykseen kielteisesti vastasi vain alle 20 % syyttäjälaitoksen työntekijöistä ja 
lähes 80 % myönteisesti. Niin ikään 80 % yrittäjistä ja yli 60 % asiantuntijoista ei luota lainsäädännön, järjestyksen ja 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202123_3/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/13656
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turvallisuuden valvontaviranomaisiin (vuonna 2020 lähes 90 % ja 65 %). Syyttäjälaitoksen vastaajista tällä kannalla oli 
ainoastaan 12 % ja päinvastaisella kannalla 84 %. Tämän vuoden kyselyraportissa ei saada vastauksia tuomioistuinlaitosta 
kohtaan koettuun luottamukseen. Kahtena edellisenä vuonna yli 55 % asiantuntijoista vastasi kieltävästi. 
 
Venäläisten yritysten ja asiantuntijoiden keskuudessa heikkoa luottamusta liiketoiminnan turvallisuuteen 

Lähteet: Venäjän yritysasiamiehen vuosiraportit presidentille ja BOFIT 
 
OPEC+-ryhmä pääsi sopuun raakaöljyn tuotantokiintiöiden nostosta, deltavariantin talousvaikutus näkyy 
myös markkinoilla. Viime viikolla öljyntuottajamaiden ryhmä OPEC ja Venäjä pääsivät pitkien neuvottelujen jälkeen 
sopimukseen öljyntuotantokiintiöiden nostamisesta. Kiintiöiden noston katsotaan olevan vastaus tänä vuonna voimakkaasti 
nousseeseen raakaöljyn hintaan. Esimerkiksi Venäjän Urals-raakaöljyn hinta oli heinäkuun ensimmäisellä viikolla noin 50 % 
vuoden alun tasoa korkeammalla. 

OPEC+-ryhmän sopimuksessa ryhmän maiden tuotanto palaa pandemiaa edeltävälle tasolle vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Tuotantoa lisätään joka kuukausi elokuusta 2021 lähtien. Viime vuonna Venäjä oli Yhdysvaltain (tuotanto 11,3 
miljoonaa tynnyriä päivässä) jälkeen maailman toiseksi suurin raakaöljyn tuottaja 9,9 miljoonan tynnyrin päivävauhdilla. 
Sopimuksen mukaan Venäjän päivätuotanto nousee nykyisestä noin 10,5 miljoonasta tynnyristä toukokuuhun 2022 
mennessä 11,5 miljoonaan tynnyriin. 

Pörssikurssit ja raaka-aineiden hinnat laskivat tällä viikolla selvästi, suurimmaksi osaksi sijoittajien huolestuessa 
koronaviruksen deltavariantin vaikutuksesta maailmantalouteen. Venäjän Urals-raakaöljyn hinta laski alle 70 dollarin ensi 
kertaa sitten kesäkuun alkupuolen. Ruplan kurssi ei tähän reagoinut. 

 
Urals-raakaöljyn hinta laski tällä viikolla selvästi, mutta ruplan kurssi ei juuri reagoinut 

Lähteet: Reuters ja BOFIT 
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Kiina 

Kiinan velkaantumisvauhti hidastunut viime kuukausina. Kiinan keskuspankin mukaan kotimaisen 
kokonaisrahoituksen (pankkilainat, velkakirjat, varjopankkisektori ja muu rahoitus) kannan vuosikasvu hidastui kesäkuussa 
alle 11 prosenttiin, kun viime vuonna kasvu lähenteli talouden tukitoimien vuoksi 14 prosenttia. Rahoituseristä 
pankkilainojen (osuus 64 % kokonaisrahoituksesta) kasvu on hidastunut vain hieman, kun taas yritysvelkakirjojen kannan 
(osuus 10 %) vuosikasvu on hidastunut viime kesän yli 20 prosentista alle 7 prosenttiin. Myös julkisen sektorin velkakirjojen 
(osuus 16 %) kannan kasvu on hidastunut selvästi. 

Varjopankkisektorin välittämä rahoitus on jatkanut supistumistaan kuluvana vuonna ja kesäkuussa sen kanta oli 10 % 
pienempi kuin vuotta aiemmin. Kiristetyn sääntelyn seurauksena varjopankkisektori on supistunut yhtäjaksoisesti jo kolme 
vuotta. Varjopankkisektorin välittämä rahoituksen osuus oli alle 7 % kesäkuussa, kun vielä 2017 osuus oli 14 %. 

Velkaantumisen hidastumisen ja ripeän talouskasvun myötä Kiinan kotimaisen velan BKT suhde on pienentynyt hieman. 
Toisen neljänneksen lopussa velkaa oli 276 % BKT:stä kun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä osuus oli 280 % BKT:stä. 
Ulkomaista velkaa Kiinalla oli valuuttahallinto SAFEn mukaan maaliskuun lopulla 15,5 % BKT:stä, josta 48 % oli 
dollarimääräistä ja 43 % oli juanmääräistä. 

 
Kiinan kotimaisen velan BKT-suhde supistunut kuluvana vuonna 

Lähteet: Kiinan keskuspankki, tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan joukkovelkakirjamarkkinat ovat Yhdysvaltojen jälkeen jo maailman toiseksi suurimmat. 
Joukkovelkakirjamarkkinat ovat kasvaneet Kiinassa viime vuosien aikana voimakkaasti, ja yritysten, rahoituslaitosten ja 
julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat velkakirjat olivat vuoden 2020 lopulla arvoltaan jo 18 600 miljardia dollaria. Se on 
lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2016 ja yli neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2012. Vaikka Kiinan jvk-
markkinoiden koko onkin vielä kaukana Yhdysvaltojen markkinoista (arvoltaan yli 47 000 mrd. dollaria), se on jo selvästi 
Japania suurempi (14 700 mrd. dollaria). Muiden nousevien talouksien jvk-markkinat jäävät kauas taakse: Kiinan markkinat 
ovat kymmenen kertaa suuremmat toisena tulevaan Brasiliaan nähden.  

Vaikka Kiinan jvk-markkinat ovatkin kokonsa puolesta lähempänä kehittyneitä talouksia, tuottotasot ovat korkeammat ja 
yksityisen sektorin rooli pienempi. Valtaosa joukkovelkakirjoista on Kiinassa valtionomisteisten pankkien hallussa, eikä 
niillä käydä aktiivisesti kauppaa. Osittain tästä syystä markkinat ovat kokoonsa nähden vakaat, mutta samalla myös 
vähemmän likvidit.  

Kiinassa julkisyhteisöjen (keskus- ja aluehallinnot) joukkovelkakirjojen osuus markkinoista on noin 40 %, ja sitä on 
kasvattanut erityisesti aluehallintojen vuodesta 2015 lähtien liikkeeseen laskemien velkakirjojen kasvaneet määrät. Viime 
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vuoden elvytystoimien myötä aluehallintojen liikkeessä olevien joukkovelkakirjojen osuus (22 %) kasvoi jo selvästi 
valtionvelkakirjojen osuutta (18 %) suuremmaksi. Valtion rooli ei Kiinassa rajoitu kuitenkaan tähän. Vaikka yritysten osuus 
jvk-markkinoista on useita muita maita suurempi, valtaosa yrityksistä on valtionomisteisia. Myös suuri osa rahoituslaitosten 
velkakirjoista on maan politiikkapankkien liikkeeseen laskemia.  

Joukkovelkakirjamarkkinoita on viime vuosina avattu ulkomaisille sijoittajille. Tärkein tapahtuma oli heinäkuussa 2017, 
kun Hongkongin ja Manner-Kiinan välinen jvk-markkinoiden yhteistyöohjelma (Bond Connect) mahdollisti lopulta 
ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien käydä suoraan kauppaa joukkovelkakirjoilla Kiinan pankkienvälisillä 
markkinoilla ilman kiintiöitä tai etukäteisilmoituksia. Ulkomaiset sijoitukset Kiinan velkakirjamarkkinoille lähtivät tämän 
jälkeen selvään kasvuun. Nykyisellään liikkeessä olevista joukkovelkakirjoista noin 3,5 % ja Kiinan valtionvelkakirjoista noin 
10 % on IMF:n tilastojen mukaan ulkomaisessa omistuksessa. Arvioiden mukaan eri maiden keskuspankit kattoivat 
ulkomaisesta omistuksesta lähes 80 % vielä vuoden 2018 lopulla. Viimeisen parin vuoden aikana Kiinan julkisyhteisöjen ja 
politiikkapankkien velkakirjoja on sisällytetty merkittäviin kansainvälisiin obligaatioindekseihin, mikä on kasvattanut 
mielenkiintoa kiinalaisia joukkovelkakirjoja kohtaan myös keskuspankkimaailman ulkopuolella.  
Kiinan velkakirjamarkkinat nousivat Japanin ohi maailman toiseksi suurimmiksi 

Lähteet: BIS ja BOFIT. 
 
Kiinan kansallinen hiilidioksidin päästökauppajärjestelmä käynnistyi. Ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 
(16.7.) vaihtoi omistajaa 4,1 miljoonan tonnin edestä päästöoikeuksia, joiden keskihinnaksi muodostui noin 8 USD tonnilta. 
Hiilidioksidipäästöjen hinta näyttäisi Kiinassa jäävän selvästi alhaisemmaksi kuin EU:n päästökauppajärjestelmässä, jossa 
se on viime aikoina ollut noin 60 USD tonnilta. Kiinalaisten tarkoituksena onkin ajan myötä kiristää päästökaupan ehtoja, 
jolloin myös päästöoikeuksien hinnan odotetaan nousevan.  

Kiinan järjestelmässä viranomaiset asettavat vuosittain kullekin järjestelmän piirissä olevalle yritykselle päästöoikeuden 
suhteessa tuotannon tasoon, jonka ylittäminen sanktioidaan. Päästöoikeutensa alittavat yritykset voivat myydä käyttämättä 
jäävän osan päästöoikeudesta muille yrityksille. Päästöoikeuden ylittämiseen liittyvät sanktiot, päästöoikeuden 
markkinahinta, sekä odotukset päästöoikeuksien tiukentumisesta kannustavat yrityksiä parantamaan päästötehokkuuttaan.   

Päästökauppajärjestelmiä on käytössä lähes 40 maailman maassa. Kiinassa järjestelmän kehittämisestä päätettiin jo 
vuonna 2010, jonka jälkeen kerättiin käytännön kokemusta pilottihankkeilla valikoiduissa suurkaupungeissa. Kansallinen 
järjestelmä oli tarkoitus käynnistää jo viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta käyttöönottoa lykättiin useaan otteeseen. 
Arvioiden mukaan viivästykset liittyivät mm. ongelmiin päästötilastojen luotettavuudessa, sekä poliittisiin erimielisyyksiin.  

Alun perin suunnitelmana oli ulottaa järjestelmä usealle eri sektorille, mutta tällä hetkellä vain energiayhtiöt kuuluvat 
päästökaupan piiriin. Rajauksesta huolimatta Kiinan päästökauppajärjestelmän arvioidaan olevan jo nyt maailman suurin. 
Kiina tuottaa reilu 30 % maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä, joista noin puolet tulee energiasektorilta.  

Päästökauppajärjestelmä on tervetullut uusi työkalu Kiinan ympäristöpolitiikalle. Asiantuntijoiden mukaan sen ehtoja on 
kuitenkin merkittävästi tiukennettava, jotta siitä olisi hyötyä ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Kiina on ilmoittanut 
tavoitteekseen hiilidioksidipäästöjen kääntämisen laskuun vuoden 2030 jälkeen, ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen 
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vuoteen 2060 mennessä. Maailman maiden ilmastotoimia kartoittava kansainvälinen Climate Action Tracker pitää Kiinan 
ilmastotoimia erittäin riittämättöminä Pariisin ilmastosopimuksen näkökulmasta.          
 
Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat selvästi maailman suurimmat ja edelleen kasvussa 

Lähteet: BP Statistical Review of World Energy 2021 ja BOFIT. 
 
Jatkuvuus ja taloudellinen yhteistyö määrittävät Suomen Kiina-suhteita. Suomen ulkoministeriö julkaisi 
kesäkuun alussa uuden valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelman. Edellinen, järjestyksessään ensimmäinen Kiina-
toimintaohjelma laadittiin vuonna 2010. Ohjelmassa esitetään valtionhallinnon yhteinen näkemys Kiinasta, mutta uusia 
linjauksia siinä ei kuitenkaan ole, vaan sen on tarkoitus selkiyttää jo olemassa olevia linjauksia ja toimintatapoja. Ohjelma 
jatkaakin Suomen aiempaa, maltillista Kiina-linjaa: siinä korostetaan suhteiden jatkuvuuden ja yhteistyön merkitystä. 
Suomen suhteet Kiinaan ovat painottuneet kaupallis-taloudellisiin asioihin, mutta lisäksi Suomi ja Kiina ovat tehneet 
yhteistyötä esimerkiksi oikeusalalla ja ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.  

Ulkoministeriön mukaan toimintaympäristön muutos ja tiedontarve ovat olleet syinä ohjelman päivittämiseen. Uusi 
toimintaohjelma on edeltäjäänsä yksityiskohtaisempi ja laaja-alaisempi, minkä lisäksi Kiinan nousu ja kasvaneet 
maailmanpoliittiset jännitteet näkyvät ohjelman painotuksissa ja koventuneissa äänenpainoissa. Toimintaohjelmassa 
peräänkuulutetaan tasavertaisia kilpailuedellytyksiä ja vastavuoroisuutta taloussuhteisiin, mikä mukailee EU:n Kiina-linjaa. 
Myös Kiinan ihmisoikeusloukkauksista ja globaalista toiminnasta puhutaan aiempaa suorasanaisemmin, ja ohjelmassa 
annetaan paljon painoarvoa myös samanmielisten maiden (EU, Baltia, Pohjoismaat, Yhdysvallat) yhteistyölle Kiina-
kysymyksissä. 

Ulkoministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisivat kesäkuussa lisäksi toisen Kiina-suhteita käsittelevän raportin, 
jossa selvitettiin Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kilpailun vaikutusta suomalaisyrityksiin. Raportin mukaan kilpailu lisää 
riskejä erityisesti korkean teknologian sektorilla, joka on Suomellekin tärkeä osaamisalue. Toimintaympäristön 
politisoituminen voi näkyä esimerkiksi pakotteina, markkinoillepääsyn ja julkisten hankintojen tiukempana sääntelynä ja 
standardoinnin politisoitumisena, mitkä voivat vaikuttaa myös suomalaisiin yrityksiin. Raportin mukaan 
suomalaisyritystenkin tulee olla aiempaa tietoisempia Kiinan ja Yhdysvaltain suurvaltakilpailusta, ja lisäksi eri 
suomalaistoimijoiden tulisi tehdä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä tilannekuvan muodostamiseksi ja yritysten tiedottamiseksi.  

Suomalaisille yrityksille Kiina on merkittävä liiketoiminta-alue. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan Kiinassa on 
toiminut viime vuosina noin 250 suomalaisten yritysten tytäryhtiötä, mikä on vajaat 5 % kaikista suomalaisista ulkomailla 
toimivista tytäryhtiöistä. Ne tuottivat 6,5 % kaikkien ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden liikevaihdosta (13 mrd. euroa) ja 
työllistivät 11 % (62 600 henkilöä) kaikista tytäryhtiöiden ulkomailla työllistämistä henkilöistä. Kiinassa toimii etenkin 
teollisuusyrityksiä, ja liikevaihdolla mitattuna suomalaisista tytäryhtiöistä vuonna 2018 puolet toimi kone- ja 
metalliteollisuudessa, 30 % sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa ja reilu 10 % paperiteollisuudessa. Ulkomaankaupassa 
Kiina on Suomen viiden tärkeimmän maan joukossa. Suomesta viedään suoraan Kiinaan pääasiassa metsäteollisuuden 
tuotteita ja koneita ja laitteita (ks. Viikkokatsaus 22/2021). 

https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/valtionhallinnon-kiina-toimintaohjelma
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163272
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202122_4/
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Kiina on suomalaisten yritysten tytäryhtiöille merkittävä liiketoiminta-alue 

Lähteet: Tilastokeskus ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki kiristi jälleen rahapolitiikkaa. Keskuspankki nosti avainkorkoa heinäkuun kokouksessaan 
kokonaisella prosenttiyksiköllä ja korko on nyt 6,5 %. Koronnosto ei tullut yllätyksenä markkinoille, sillä kuluttajahinnat 
ovat nousseet Venäjällä vauhdikkaasti viime kuukausina. Heinäkuun alkupuolella vuosi-inflaatio oli 6,5 % eli selvästi 
korkeampi kuin keskuspankin 4 prosentin tavoite. Myös inflaatio-odotukset ovat viime kuukausina nousseet reippaasti, ja 
kotitalouksien inflaatio-odotukset olivat heinäkuussa korkeimmillaan lähes viiteen vuoteen.   

Keskuspankki näkee inflaation viimeaikaisen kiihtymisen johtuvan pääosin kotimaisen kysynnän odotettua ripeämmästä 
elpymisestä, johon tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan. Se arvioi Venäjän talouden saavuttaneen koronakriisiä edeltävän 
tasonsa jo vuoden toisella neljänneksellä. Samalla työttömyys on vähentynyt ja joillakin aloilla työvoimasta on jopa pulaa, 
mikä on lisännyt palkkojen nousupaineita. Inflaatiota ovat osin kiihdyttäneet myös väliaikaiset tekijät. Esim. kotimaisten 
matkailupalveluiden hinnat ovat viime kuukausina nousseet jyrkästi, kun kysyntä on kasvanut ja ulkomaanmatkailua on 
rajoitettu pandemian vuoksi. 

Viimeaikaisen kehityksen valossa keskuspankki nosti heinäkuussa myös tämän vuoden BKT- ja inflaatioennusteitaan. 
Nyt BKT:n ennakoidaan kasvavan 4–4,5 % tänä vuonna ja 2–3 % vuosina 2022–2023. Inflaation keskuspankki odottaa 
olevan tänä vuonna 5,7–6,2 % ja hidastuvan ensi vuonna 4–4,5 prosenttiin. 

Rahapolitiikan näkymien osalta pääjohtaja Nabiullina totesi, että keskuspankin tämänhetkisen arvion mukaan 
avainkorko tulee ensi vuonna olemaan keskimäärin 6–7 %. Sen jälkeen korko laskee vähitellen 5–6 prosenttiin, jonka 
keskuspankki näkee olevan pidemmällä aikavälillä sopusoinnussa 4 prosentin inflaatiotavoitteen kanssa. Keskuspankki 
aikoo kuitenkin aloittaa syksyllä rahapoliittisen strategiansa tarkastelun, jossa arvioidaan mm. pitäisikö inflaatiotavoitetta 
laskea. 
 
Venäjän keskuspankki nosti avainkorkoa jälleen heinäkuussa kiihtyvän inflaation hillitsemiseksi 

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.  
 
Venäjän talous elpynyt viime vuoden lamasta, mutta alojen toipumistahdissa huomattavia eroja. Talous on 
elpynyt vuoden 2020 kevään kuopasta ja toipuminen on jatkunut vähitellen viime kuukausina. BKT oli jo tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä hieman suurempi kuin kaksi vuotta aiemmin (eli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä) 
ja toisella neljänneksellä kasvu kahden vuoden takaisesta oli talousministeriön arvion mukaan noin 1,5 %. 

Talouden elpyminen on vaihdellut eri päälohkoilla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on elpynyt huomattavasti ja sitä oli 
toisella neljänneksellä enää vajaat 2 % vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Raakaöljyn tuotanto on OPEC+-sopimuksen 
puitteissa vähitellen kiivennyt takaisin kohti viime vuoden lamaa edeltänyttä tasoa, minkä johdosta se oli toisella 
neljänneksellä 6 % kahden vuoden takaista pienempi. Maakaasun tuotantoa oli muutama prosentti enemmän kuin kaksi 
vuotta aiemmin. Öljyn ja kaasun tuotantoa tukevissa erilaisissa palveluissa, jotka muodostavat maakaasun tuotantoa hieman 
suuremman kaivannaisteollisuuden alan, kasvu kahden vuoden takaisesta oli yli 20 %. 
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Jalostusteollisuuden tuotanto on elpynyt varsin hyvin, ja se oli toisella neljänneksellä noin 5,5 % suurempi kuin kaksi 
vuotta sitten (7 % ensimmäisellä neljänneksellä). Kasvu on ollut hyvin laaja-alaista. Kuuden suuren jalostusteollisuuden alan 
joukossa kasvu kahden vuoden takaisesta oli elintarviketeollisuudessa 7−8 %, kemian teollisuudessa yli 13 %, 
metallituoteteollisuudessa yli 30 % sekä kone- ja laitetuotannon muodostavilla aloilla 7 %. Kaikista jalostusteollisuuden 
aloista vain metallien jalostusta oli toisella neljänneksellä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Toisaalta 
jalostusteollisuuden kasvu on kuitenkin tasaantunut tämän vuoden aikana, ja parin viime kuukauden aikana kausitasoitettu 
tuotanto on vähentynyt. Jalostusteollisuuden kausitasoitettu ostopäällikköindeksi (PMI) laski heinäkuussa selvästi parin 
hyvän kuukauden jälkeen. Taustalla on kyselyn mukaan tuotannon ja uusien tilausten väheneminen. Myös Rosstatin 
yrityskyselyssä jalostusteollisuuden tuotanto- ja tilausnäkymät olivat edelleen heinäkuussa varsin laimeat. 

 Vähittäiskaupan myynnin määrä oli toisella neljänneksellä 5 % kahden vuoden takaista suurempi ja enää alle 5 % 
pienempi kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä, jolloin vähittäiskauppa oli 2010-luvun huipputasoilla. Kausitasoitettu 
myynti on kuitenkin lisääntynyt viime kuukausina melko hitaasti. Kotitalouksille tarjotut palvelut (pl. julkisen talouden 
palvelut) toipuivat edelleen toisella neljänneksellä ja ne olivat enää melko vähän pienemmät kuin kaksi vuotta sitten. 
Kuluttajien odotukset oman taloutensa tilasta seuraavan vuoden aikana ovat Rosstatin neljännesvuosikyselyssä olleet tämän 
vuoden aikana kohtuulliset ja Venäjän keskuspankin kuukausikyselyssä melko hyvät. Keskuspankin kyselyn mukaan 
odotukset kuitenkin alenivat heinäkuussa jyrkästi. 

Kulutuksen toipuminen ei ole tullut niinkään kotitalouksien käytettävissä olevista reaalituloista, jotka olivat toisella 
neljänneksellä edelleen vajaan prosentin pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin. Kulutusta on tänä vuonna vahvistanut se, 
että kotitalouksien nettosäästäminen on ollut hyvin vähäistä verrattuna viime vuoden alkupuolen lamaan kuten myös 
vuoteen 2019. Nettosäästämiseen sisältyen kotitalouksien nettolainaus pankeista on kulutusluottojen osalta lisääntynyt 
viime kuukausina eli päinvastoin kuin viime vuoden keväällä, jolloin nettoluotonotto lamajaksoille varsin tyypillisesti väheni. 
Työllisten määrä palautui toisella neljänneksellä miltei kahden vuoden takaiselle tasolle. 

Tukkukauppa on elpynyt siihen tahtiin, että sitä oli toisella neljänneksellä 10 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. 
Rakentaminen on lisääntynyt selvästi kahden vuoden takaista suuremmaksi. Tavarakuljetusten volyymi (mukaan lukien 
öljyn, öljytuotteiden ja maakaasun putkikuljetukset) kasvoi hieman kahden vuoden takaista suuremmaksi. 

 
Venäjän talouden eri aloilla tuntuvia eroja verrattaessa tämän vuoden tasoa viime vuoden lamaa edeltäneeseen aikaan  

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa nopeaa talouskasvua rikkaille maille, monessa nousevassa 
taloudessa tänä vuonna kehitys heikompaa. Maailmantalouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 6 %, eli tältä osin 
IMF:n heinäkuun ennuste on muuttumaton huhtikuusta. Ensi vuonna maailmantalous kasvaisi ennusteen mukaan 4,9 %, 
mikä on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuun ennusteessa odotettiin. Tämän vuoden ennuste nousi mittavien 
elvytystoimenpiteiden takia etenkin monissa rikkaissa teollisuusmaissa – esimerkiksi Yhdysvaltain talouden ennustetaan 
kasvavan 7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa. Myös ensi vuoden maailmantalouden ennusteen 
nostoon vaikuttavat eniten rikkaiden maiden parantuneet talousnäkymät. 
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IMF laski tämän vuoden kasvuennustetta monen nousevan talouden kohdalla, ml. Kiina ja Intia. Etenkin Intian osalta 
koronaepidemian pahentuminen näkyy kasvuennusteessa, jota laskettiin kolme prosenttiyksikköä 9,5 prosenttiin. Kiinan ja 
Intian kasvuennusteet ovat varsin samankaltaisia myös Maailmanpankilla ja OECD:llä. Kiinan BKT-kasvu hidastuu ensi 
vuonna selvästi, kun elpyminen koronakuopasta on ohi. 

Venäjän kohdalla mm. voimakkaasti noussut raakaöljyn hinta näkyy korkeampana kasvuennusteena tänä vuonna, BKT 
kasvaa 4,4 %. IMF on tässä kohdin selvästi optimistisempi kuin aiemmin ennusteensa julkaisseet EBRD ja Maailmanpankki. 
Vuoden 2022 kasvuennusteet ovat kuitenkin lähes identtisiä kaikilla näillä instituutioilla. 

Mikäli IMF:n ennusteet toteutuvat, vuonna 2022 bruttokansantuote on Kiinassa 17 %, Intiassa 10 % ja Venäjällä 4 % 
suurempi kuin vuonna 2019. On kuitenkin huomioitava, että eri maiden odotettavissa oleva kasvuvauhti on hyvin erilainen – 
köyhemmät maat kasvavat yleensä vauraampia nopeammin. Jos verrataan IMF:n lokakuussa 2019 ennustamaa BKT:n 
kehitystä tämän vuoden heinäkuun ennusteisiin, tilanne näyttää erilaiselta. Intian BKT olisi ensi vuonna lähes 13 % 
pienempi kuin vuonna 2019 ennustettiin, eli pandemian talousvaikutus on ollut erittäin merkittävä. Sekä Kiinassa että 
Venäjällä vaikutus on ollut selvästi pienempi, molemmissa BKT olisi ensi vuonna noin prosentin vuonna 2019 ennustettua 
pienempi. 
 
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita viime kuukausilta, % 

  
Kansainvälinen 
valuuttarahasto 
IMF (7/21) 

Euroopan 
jälleenrakennus- ja 
kehityspankki 
EBRD (6/21) 

Maailmanpankki 
(6/21) 

Taloudellisen 
yhteistyön ja 
kehityksen järjestö 
OECD (5/21) 

 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Brasilia −4,1 5,3 1,9   4,5 2,5 3,7 2,5 
Intia −7,7 9,5 8,5   8,3 7,5 9,9 8,2 

Kiina 2,3 8,1 5,7   8,5 5,4 8,5 5,8 
Venäjä −3,0 4,4 3,1 3,3 3,0 3,2 3,2   

Turkki 1,8   5,5 4,0 5,0 4,5 5,7 3,4 

Ukraina −4,0   3,5 3,5 3,8 3,1   

Lähteet: IMF, EBRD, Maailmanpankki ja OECD. 
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Kiina 

Kiinassa on yhä vaikeampaa tukahduttaa koronaviruksen uutta deltavarianttia. Kiinassa on heinä- ja elokuun 
aikana raportoitu uusia koronavirustartuntoja kiihtyvässä tahdissa. Päivittäiset tapausmäärät nousivat 9.8. tasoille, joita 
Kiinassa hätyyteltiin viimeksi tammikuussa (yli 140). Alkuperäistä virusta selvästi tarttuvampi deltavariantti on levinnyt 
isoon osaan Kiinan maakunnista. Maassa on jälleen rajoitettu liikkumista sekä kaupunkien sisällä että niiden välillä, 
kiristetty kokoontumisrajoituksia ja peruttu tapahtumia. 

Kiinan koronastrategia on nojannut vahvasti massatestauksiin, tehokkaaseen tartunnanjäljitykseen ja tarvittaessa 
viruksen tukahduttamiseen laajoin sulkutoimenpitein. Myös rokotustahtia on kiristetty kevään jälkeen tuntuvasti. Elokuun 
ensimmäisen viikon jälkeen Kiinassa on annettu lähes 1,8 miljardia rokotusannosta. Tällä rokotemäärällä voisi rokottaa 
kahdesti noin 64 % Kiinan väestöstä. Rokotuskattavuudesta on viimeksi julkaistu tietoja kesäkuun alkupuolella, jolloin 
rokoteannoksia oli annettu reilut 800 miljoonaa. Tällöin väestöstä 43 % (620 miljoonaa ihmistä) oli saanut vähintään yhden 
rokotuksen ja 15,5 % (220 miljoonaa ihmistä) täyden rokotussarjan. 

Tähän mennessä menestyksekkäästi toiminut koronastrategia ei välttämättä enää toimi, kun vastassa on nopeasti leviävä 
variantti, jolta korkeakaan rokotekattavuus ei täysin suojaa. Heinäkuussa Nanjingin kaupungissa löydettiin 9 virustartuntaa 
lentokenttätyöntekijöiltä, vaikka työntekijöistä yli 90 % oli saanut täyden rokotussarjan. Vastaavasti elokuussa todettiin 5 
tartuntaa Ruilin kaupungissa, jonka asukkaista täysin rokotettuja ilmoitettiin olleen lähes 97 %. 

Kiinan keskuspankin kotitalouksille suunnatussa kyselyssä nähtiin huhti-kesäkuussa ensimmäistä kertaa pandemian 
alun jälkeen pientä kasvua niiden kotitalouksien osuudessa, jotka aikoivat lisätä kulutustaan. Maan tilastoviraston mukaan 
kulutuksen kasvun osuus ensimmäisen vuosipuoliskon talouskasvusta olikin reilut 60 % (BOFIT Viikkokatsaus 28/2021). 
Sekä talous kokonaisuudessaan että palvelusektori ja vähittäiskauppa kasvoivat kuitenkin vielä selvästi pandemiaa 
edeltänyttä aikaa hitaammin. Nyt deltavariantin vuoksi asetettavat, uudet laajemmat rajoitus- ja sulkutoimenpiteet saattavat 
siirtää kulutuskysynnän palautumista yhä pidemmälle. 

 
Kiinassa koronavirustartuntojen määrä lähti uudestaan nousuun heinäkuussa 

Lähteet: Our World in Data, University of Oxford ja BOFIT. 
 
Kiinan nopeat sääntömuutokset aiheuttavat harmaita hiuksia yrityksille ja sijoittajille. Kiina päätti kesäkuussa 
uudesta tietoturvalaista (data security law), joka määrittelee laajasti yritysten ja muiden toimijoiden sekä sähköisen että 
fyysisen tiedon hallintaa ja käsittelyä. Lain mukaan tieto tulee kategorisoida viranomaisten ohjeiden mukaan, eikä tärkeiksi 
kategorisoituja tietoja voi siirtää maan rajojen ulkopuolelle ilman viranomaisten lupaa. Joiltain osin, kuten kansallisen 
turvallisuuden puitteissa, laki koskee myös Kiinan ulkopuolella tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Uusi laki astuu virallisesti 
voimaan syyskuun alussa.  

Tietoon ja sen hallintaan liittyvä sääntely on ollut monin osin Kiinassa suhteellisen vähäistä, mutta nyt sitä ollaan selvästi 
kiristämässä. Uuden tietoturvalain lisäksi laki henkilökohtaisen tiedon suojaamisesta on luonnosvaiheessa ja sen odotetaan 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202128_1/
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tulevan päättäjien hyväksyttäväksi talvella. Yhtenä syynä nopeaan tietolakien uudistustahtiin nähdään se, että 
kiinalaisviranomaiset pelkäävät Kiinan suurten teknologiayritysten sadoista miljoonista kiinalaisista keräämien tietojen 
päätyvän ulkomaisiin käsiin. Jo aiemmin monet kiristystoimet ovat liittyneet niille aloille, joilla toimii suuria kiinalaisia 
teknologiayrityksiä. Viime syksynä viranomaiset kiristivät fintech-alaan liittyviä määräyksiä ja estivät viime hetkillä Alibaban 
Ant Financialin listautumisen. Talvella viranomaiset ilmoittivat kiristävänsä kartellilakien tulkintoja ja etenkin alustataloutta 
koskevaa sääntelyä uudistettiin. 

Tietoturvalain hyväksymisen jälkeen tietoturvakysymykset nousivat nopeasti tapetille, kun Kiinan 
kyberturvallisuusvirasto ilmoitti heinäkuun alkupuolella aloittavansa kyytipalveluyhtiö Didin tiedon keräämistä ja hallintaa 
koskevan tutkinnan vedoten mm. kansalliseen turvallisuuteen. Yhtiö ehti pari päivää ennen tutkintailmoitusta listautua New 
Yorkin pörssiin. Tutkinnan ja mahdollisten suurten sakkojen vuoksi yrityksen osakekurssi on laskenut alun reilusta 16 
dollarista 9 dollarin kieppeille. Yllätystutkinta ja muut viranomaisten toimet pelästyttivät laajasti sijoittajia ja 
kiinalaisosakkeiden kurssit laskivat jyrkästi niin Shanghaissa, Shenzhenissä kuin Hongkongissakin, mutta ne ovat toipuneet 
sittemmin. Didin listautumissotkun seurauksena Yhdysvaltojen arvopaperiviranomainen ilmoitti vaativansa jatkossa 
kiinalaisilta Yhdysvaltoihin listautuvilta yrityksiltä aiempaa enemmän tietoja, jottei tilanne toistuisi. Myöhemmin Kiinan 
arvopaperimarkkinoita valvova CSRC ilmoitti olevansa valmis tiiviinpään keskusteluun amerikkalaisvalvojan kanssa.  

Kiinassa on tavallista, että säännöt, ja myös sääntöjen tulkinnat, voivat muuttua nopeasti ja yllättäenkin, kun Kiina pyrkii 
ratkaisemaan ongelmakohtiaan ja avoimuus on puutteellista. Suurvaltakilpailun kiristyessä Yhdysvaltojen kanssa, etenkin 
kansalliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat entisestään. 
 
Osakekurssit toipumassa heinäkuun laskusta Manner-Kiinassa ja Hongkongissa  

Lähteet: Shanghain, Shenzhenin ja Hongkongin pörssit, Macrobond ja BOFIT.  
 
Hongkongin talouden elpyminen heikkoa. Hongkongin tilastoviranomaisen mukaan alueen BKT kasvoi tammi-
kesäkuussa 7,8 % verrattuna vuotta aiempaan. Vahvaa vuosikasvua selittää pääasiassa alkuvuoden 2020 heikko vertailutaso. 
Toipuminen otti vuoden 2021 toisella neljänneksellä hieman takapakkia, kun talous supistui vuoden ensimmäisestä 
neljänneksestä. Tavarakaupan vienti ja tuonti elpyivät alkuvuonna jo pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta yksityinen kulutus 
kasvoi toisella neljänneksellä vain 6,5 % ja palveluvienti 2,6 % vuotta aiemmasta. Hongkongin heikosta elpymisestä kielii 
myös työttömyysaste, joka on edelleen pandemiaa edeltävää aikaa korkeampi. Kesäkuussa työttömyysaste oli 5,5 %, kun se 
vuoden 2019 alkupuoliskolla oli 2,8 %. Hongkong on tukenut taloutta useilla tukipaketeilla, ja hallinto ilmoitti elokuun 
alussa jälleen uudesta matkailusektorille suunnatusta tukipaketista. 

Hongkongin talouden kasvu taantui jo ennen koronapandemiaa demokratiamielenosoitusten ja Kiinan ja Yhdysvaltain 
kauppasodan seurauksena, ja talous supistui kuutena neljänneksenä peräkkäin kesästä 2019 saakka. Hongkongin ahdinkoa 
on syventänyt erityisesti matkailijoiden määrän väheneminen. Tammi-kesäkuussa 2021 Hongkongiin saapui keskimäärin 
6 100 matkustajaa kuukaudessa, mikä on vain promille alkuvuoden 2019 matkustajamäärästä (5,8 miljoonaa turistia 
kuukaudessa). Aiempina vuosina vajaat 80 % turisteista on saapunut Manner-Kiinasta. Hongkongin maahantulorajoitukset 
ovat edelleen tiukkoja, eikä edes Manner-Kiinasta voi saapua kaupunkiin ilman vähintään 7 päivän karanteenia. 
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Epidemiatilanne on Hongkongissa erittäin hyvä: viimeksi paikallinen koronatartunta on todettu kesäkuun alussa, ja 
väestöstä 41 % on täysin rokotettuja. 
 
Matkailijoiden puute hidastaa Hongkongin talouden elpymistä 

Lähteet: Hongkongin tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän bruttokansantuote palasi ennen koronaa vallinneelle tasolle. Venäjän tilastoviranomaisen Rosstatin 
ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 10,3 % vuotta aiemmasta. Vuoden 
2020 toinen neljännes oli Venäjällä koronapandemian aiheuttaman talouskriisin syvin pohja ja tämän takia kasvuluku 
vuoden takaa oli nyt niin korkea. Kasvu oli myös nopeampaa kuin esimerkiksi talousministeriön BKT-indikaattorin 
perusteella olisi voinut odottaa. Vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli nyt 1,7 % suurempi. 
Alustavien tietojen mukaan toisella neljänneksellä kasvoivat etenkin monet palvelualat sekä rakentaminen. 

Rosstat ei ole vielä julkaissut toisen neljänneksen kansantalouden tilinpidon kausitasoitettuja tietoja, mutta näyttää siltä, 
että Venäjän BKT elpynyt noin prosentin suuremmaksi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Toipuminen 
koronaepidemian talousvaikutuksista on ollut nopeampaa kuin yleisesti uskottiin esimerkiksi vielä viime talvena. Venäjän 
talous hyötyy kotimaisen kysynnän kasvun lisäksi maailmantalouden odotettua nopeammasta elpymisestä ja raakaöljyn 
maailmanmarkkinahinnan noususta (BOFIT Viikkokatsaus 31/2021). 
 
Venäjän bruttokansantuote kasvoi toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti vuoden takaisesta koronakuopasta 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Globaalin raaka-ainekysynnän elpyminen on siivittänyt Venäjän viennin hurjaan vetoon. Venäjän 
tavaraviennin arvo kasvoi huhti-kesäkuussa jopa 64 % vuotta aiemmasta. Vaikka kasvulukemia pönkittääkin viime vuoden 
heikko vertailukohta koronakriisin pohjalukemissa, hätyytteli viennin arvo kesäkuussa jo vuosien 2013–2014 
huippulukemia. Vauhdikas kasvu heijastaa pitkälti öljyn ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ripeää 
nousua viime kuukausina. Raakaöljyn vientimäärä supistui huhti-kesäkuussa edelleen hieman vuotta aiemmasta eikä 
myöskään öljytuotteiden vienti kasvanut. Sitä vastoin useimpien muiden keskeisten tuotteiden, kuten maakaasun, kivihiilen, 
lannoitteiden, raakapuun ja monien metallien vientimäärät lisääntyivät reippaasti.  

Alkuvuoden ripeään elpymisen jälkeen tavaratuonnin kasvu on hiipunut viime kuukausina, vaikka vuositasolla kasvua 
kertyikin huhti-kesäkuussa 42 % koronakriisin heikon pohjan vuoksi. Myös tuonnin arvo on kivunnut lähelle seitsemän 
vuoden takaisia huippulukemiaan. Tuontia on lisännyt etenkin koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden kysynnän kasvu. 
Niiden osuus tavaratuonnissa on noin puolet.      

Tammi-kesäkuussa Venäjän tavaraviennin arvo oli 210 mrd. dollaria. EU:n osuus viennistä oli 37 %, Kiinan 15 % ja 
Euraasian talousliiton maiden 9 %. Venäjän tavaratuonnin arvo oli 140 mrd. dollaria. Tuonnissa EU:n osuus oli 33 %, Kiinan 
23 % ja Euraasian talousliiton maiden 8 %. Afganistanin osuus Venäjän viennissä oli 0,2 % ja tuonnissa olematon.    

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202131_3/
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Venäjän tavaraviennin arvo on noussut jyrkästi kohonneiden raaka-ainehintojen tukemana 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.  
 
Venäjällä julkisen talouden tulot nousseet, menojen kasvu laantunut ja vaje supistunut. Konsolidoidun 
budjetin tulot olivat tämän vuoden toisella neljänneksellä kolmasosan suuremmat kuin vuotta aiemmin, jolloin ne putosivat 
huomattavasti (konsolidoitu budjetti kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit). 
Kahden vuoden takaiseen nähden tulot olivat 17 % suuremmat. Myös reaalitulot ovat kasvaneet, kun nimellistulojen nousu 
on ylittänyt huomattavasti inflaatiotahdin, joka tosin on myös ollut varsin nopeaa (kuluttajahinnat olivat yli 9 % ja 
teollisuuden tuottajahinnat noin 15 % korkeammalla kuin kaksi vuotta aiemmin). 

Öljy- ja kaasualojen tuotantoveroista ja vientitulleista kertyvät budjettitulot kohosivat toisella neljänneksellä peräti 2,5-
kertaa niin suuriksi kuin viime vuoden kevään syvässä kuopassa lähinnä siksi, että öljyn vientihinta on toipunut. Öljy- ja 
kaasuverotulot olivat varsin samansuuruiset kuin kaksi vuotta aiemmin. 

Konsolidoidun budjetin muut tulot ovat myös elpyneet hyvin ja niitä kertyi toisella neljänneksellä 20 % vuodentakaista 
enemmän (40 %, jos keskuspankille Sberbank-kaupasta syntyneen lisäylijäämän tilitys budjettiin keväällä 2020 jätetään pois 
laskuista). Muut budjettitulot olivat 20 % suuremmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Varsinkin tulot arvonlisäveroista ovat 
kasvaneet, yli kolmasosalla viime vuoden kevään melko pienestä luisusta ja 30 % kahden vuoden takaisesta. Tuotanto ja 
tuonti ovat lisääntyneet, mutta samalla ALV-tulojen keruu näyttää parantuneen edelleen. ALV-tulojen osuus konsolidoidun 
budjetin kaikista tuloista on noussut viidesosaan. 

Tulot yritysten voittoveroista ja työtuloveroista ovat toipuneet vauhdikkaasti ja tulot työnantajien sosiaalimaksuveroista 
ovat myös nousseet ripeästi. Nämä budjetin tuloerät ovat kasvaneet kahden vuoden takaisesta 15−20 %. Lisäksi monien 
muiden suhteellisen pienten budjettituloerien nopea kasvu on vaikuttanut tuntuvasti budjetin kokonaistulojen nousuun. 

Budjettimenojen tuntuva lisääminen, johon ryhdyttiin viime vuoden keväällä talouden tukemiseksi ja laman sosiaalisten 
seurausten lievittämiseksi, on hiipunut. Toisella neljänneksellä menojen kasvu vuodentakaisesta oli enää alle 7 % ja 
reaalisesti menot olivat hieman vuodentakaista pienemmät. On syytä muistaa, että viime vuoden keväällä menot olivat 
suuret (menot kasvoivat lähemmäs 20 % vuoden 2019 keväästä). Talouden eri lohkoille kohdistettujen menojen kasvu jatkui 
voimakkaana (30 % vuodentakaisesta), ja myös asuntosektorin budjettimenojen nousu oli edelleen melko ripeää (15 %). 
Koulutusmenojen kasvu nopeutui (10 %). Sen sijaan terveydenhoidon menot kääntyivät laskuun. Menot julkishallintoon, 
puolustukseen sekä sisäiseen lainvalvontaan ja turvallisuuteen ovat kasvaneet tänä vuonna hyvin hitaasti. Eläkemenot ovat 
kasvaneet vähän, ja muut sosiaalituen menot vähenivät huomattavasti toisella neljänneksellä vuodentakaisesta, jolloin ne 
olivat hyvin suuret.    

Kahden vuoden takaisesta etenkin menot talouden eri lohkoille ovat nousseet roimasti (70 % toisella neljänneksellä) 
kuten myös muun sosiaalituen menot (45 %). Terveydenhoidon ja julkishallinnon menot ovat myös kasvaneet paljon (25 %). 
Menot koulutukseen, puolustukseen sekä sisäiseen lainvalvontaan ja turvallisuuteen ovat lisääntyneet hillitymmin 
(12−16 %). Eläkemenot ovat kasvaneet alle 10 % eläkeläisten määrän supistuttua vähitellen ja vuonna 2018 tehtyjen 
linjausten rajoittaessa keskimääräisen eläkkeen nousun 6−7 prosenttiin vuodessa. Menojen viime ja tänä vuonna korkeiksi 
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nousseiden tasojen vuoksi on mahdollista, että syyskuussa pidettävään duuman vaaliin liittyen merkittävät menojen 
lisäykset – kuten federaatiobudjetin menojen nousu heinäkuussa puolella vuodentakaisesta – voivat jäädä lyhytaikaisiksi.  

Kuten aiemminkin taantuman helpotettua Venäjä pyrkii supistamaan lamassa syntynyttä budjettivajetta. Tulojen noustua 
nopeasti ja menojen ripeän kasvun laannuttua konsolidoitu budjetti on näyttänyt kohtalaista ylijäämää viime kuukausien 
aikana. Viimeisen 12 kuukauden budjettivaje oli kesäkuussa enää alle 2 % BKT:stä oltuaan vielä maaliskuussa lähes 4 % 
BKT:stä. 
 
Viime kuukausina Venäjän konsolidoidun budjetin reaalitulot ovat nousseet nopeasti ja reaalimenot ovat supistuneet hieman 
vuotta aiemmasta 

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT 
 
Uudet pakotteet rajoittavat Valko-Venäjän ulkomaankauppaa. Viime viikolla tuli kuluneeksi vuosi Valko-Venäjän 
vilpillisistä presidentinvaaleista. Vaaleja seuranneiden ihmisoikeusloukkausten lisäksi hallinto on mm. häirinnyt 
kansainvälistä lentoliikennettä ja ohjannut pakolaisia EU-maiden rajoille. Vastalauseena näille toimille EU, Yhdysvallat, Iso-
Britannia ja muutamat muut maat ovat asettaneet asteittain kiristyviä pakotteita Valko-Venäjän hallinnolle. EU:n 
kesäkuussa asettama neljäs pakotepaketti rajoittaa mm. kaksikäyttötuotteiden vientiä sekä eräiden lannoitteiden, 
öljytuotteiden ja tupakan valmistuksessa käytettävien tuotteiden kauppaa. Lisäksi asetettiin rahoitussektoria koskevia 
rajoitteita.  

Yhdysvallat asetti jo huhtikuussa yhdeksän suurta valtion kontrolloimaa yritystä pakotelistalle. Viime viikolla pakotteet 
laajenivat koskemaan useita hallinnolle tärkeitä yksityisiä yrityksiä ja yritysryppäitä, mutta myös mm. valtion omistamaa 
Belaruskalia. Belaruskali tuottaa noin 20 % maailman kaliumkloridista (potaska), jota käytetään pääasiassa lannoitteena. 
Kaliumkloridi on maan toiseksi merkittävin vientituote ja valuuttatulojen lähde. 

Käytännössä Yhdysvaltojen pakotteet merkitsevät huomattavia vaikeuksia maan keskeisten vientiyritysten 
rahaliikenteelle ja pakottavat kaikki erityiseen huolellisuuteen kaupan yksityiskohdissa. Pakotteiden mahdollinen 
laajeneminen olisi riski myös monille venäläisille yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä pakotelistattujen yritysten kanssa. 
Valko-Venäjän taloudelle dollaripohjaisen rahoituksen supistuminen on erityinen uhka, sillä maan koko rahoitusjärjestelmä 
on pitkälti dollarisoitunut. Valtion velka on liki kokonaan valuuttamääräistä ja pankkien lainakannasta 47 % oli 
valuuttamääräistä vuoden 2020 lopussa. Yleisön pankkitalletuksista 60 % on valuuttamääräisiä. Myös Venäjän ja Euraasian 
kehityspankin Valko-Venäjälle myöntämät luotot ovat olleet dollarimääräisiä. 
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Kiina 

Heinäkuussa Kiinan talouskasvu hidastui laaja-alaisesti. Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa reaalisesti 6,4 % 
vuotta aiemmasta. Se oli selvästi hitaampaa kuin edellisinä kuukausina, jolloin kasvulukuja vauhdittivat heikommat 
vertailukuukaudet palauduttaessa koronakuopasta. Teollisuustuotannon osalta kasvuvauhti lähinnä laskikin lähemmäs 
pandemiaa edeltänyttä tasoaan, kahden vuoden keskimääräisen kasvuvauhdin ollessa noin 5,5 %. Teollisuuden 
ostopäällikköindeksit laskivat heinäkuussa lähemmäs 50 pistettä (Kiinan virallinen 50,4; Markit 50,3), mikä sekin viittaa 
nopeimman palautumisen olevan takanapäin. 

Vähittäiskaupan reaalikasvu heinäkuussa (6,4 % vuotta aiemmasta) osoitti kulutuskysynnän kasvavan edelleen 
pandemiaa edeltänyttä aikaa selvästi heikommin. Kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu painui alle kahden prosentin. 
Osaltaan kulutuskysyntää painoi heinäkuussa uudestaan käyttöön otetut koronarajoitustoimet. Palvelusektorin 
ostopäällikköindeksit ylittivät heinäkuussa silti selvästi kasvua ennakoivan 50 pisteen tason (Kiinan virallinen 53,3; Markit 
54,9). 

Investointikehityksestä on edelleen hyvin vaikea saada johdonmukaista kuvaa. Virallinen kiinteiden investointien (FAI) 
nimellinen vuosikasvu osoitti heinäkuussa 10 % kasvua vuoden takaa, kun taas kausitasoitetuista kuukausikasvuluvuista 
laskettu vuosikasvu viittasi huomattavasti hitaampaan investointikehitykseen (+2,5 %). Investointien hintaindeksien 
julkaisu on lopetettu, mikä vaikeuttaa investointien reaalikehityksen tarkastelua. 

Raaka-aineiden nousseet maailmanmarkkinahinnat näkyvät Kiinan tuottajahintainflaatiossa, joka oli heinäkuussa jo 
kolmatta kuukautta peräjälkeen noin 9 %. Kuluttajahintainflaatio on pysynyt edelleen maltillisena (heinäkuussa 1,0 %) ja 
selvästi alle tämän vuoden tavoitevauhdin (3 %), jonka yli inflaation ei haluta nousevan. Erityisesti ruoan hinnan aleneminen 
pitää inflaatiopaineet kuluttajahintojen osalta kurissa. 

Ulkomaankaupan kasvu jatkui heinäkuussa vahvana, kun tavaravienti kasvoi dollarimääräisesti 19 % vuotta aiemmasta ja 
tuonti 29 %. Vuosikasvuluvut hieman maltillistuivat viime vuoden huonoimpien vertailukuukausien jäädessä taakse. 
Kasvulukujen maltillistuminen jatkunee tulevina kuukausina, kun teollisuusyritysten ostopäällikkökysely viittaa uusien 
vientitilausten vähentyneen toukokuusta lähtien. Kiinan ulkomaankaupan vahva veto on lähes yksin vetänyt 
maailmankaupan koronakuopasta. Tämän vuoden kesäkuussa Kiinan tavaraviennin volyymi oli jo 21 % korkeammalla kuin 
loppuvuodesta 2019 – samalla kun maailman kokonaisvienti ylitti pandemiaa edeltäneen tason vasta 4 prosentilla ja 
Yhdysvaltojen vienti oli sitä 5 % matalammalla. Kiina kasvattikin osuuttaan maailman viennistä viime vuonna jo 15 
prosenttiin. 

 
Teollisuustuotannosta poiketen vähittäiskaupan kasvuvauhti on edelleen hyvin hidasta. 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
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Kiinalaisrakennuttaja Evergranden ongelmat jatkuvat kiinteistökaupan hiipuessa. Heinäkuussa kiinteistöjä 
myytiin pinta-alalla mitaten 9 % vuotta aiempaa vähemmän. Kahden vuoden keskimääräinen myynnin vuosikasvu painui 
nollaan. Myös juaneissa mitaten asuntokauppa jäi viime vuoden vastaavasta ajasta, vaikka kasvoi yhä kahden vuoden 
keskiarvolla mitaten. Asuntokaupankin vuosikasvulukuja heiluttaa alkuvuoden 2020 myynnin tyrehtyminen ja vastaavasti 
nopea kasvu tämän vuoden alkupuoliskolla.  

Asuntohintojen kehityksestä Kiinassa on vain huonosti tietoja saatavilla. Kiinteistöportaali SouFunin julkaisemien 
tilastojen mukaan hintakehitys on ollut hyvinkin tasaista ja hinnat ovat keskimäärin nousseet maltillisesti Kiinan isoimmissa 
kaupungeissa (noin 4 % vuodentakaisesta). Heinäkuussa hinnat olivat keskimäärin 6 % vuoden 2019 loppua korkeammalla.  

Viranomaiset ovat yrittäneet saada hyvin velkaisen kiinteistösektorin riskejä kuriin kiristämällä sääntelyä ja rahoituksen 
saatavuutta (ks. BOFIT Viikkokatsaus 6/2021). Viime kuukausina viranomaiset ovat puuttuneet mm. pankkien luvattomaan 
lainanantoon kiinteistösektorille ja tiukentaneet rakennuttajien raportointivelvollisuutta yritystodistusten 
liikkeeseenlaskulla hankitulle rahoitukselle. Rahoituksen saatavuuden kiristyttyä rakennuttajat ovat olleet enemmän 
myyntitulojen varassa. Tämä on johtanut myös uusien rakennusaloitusten laskuun. Heinäkuussa uutta rakennuspinta-alaa 
alettiin rakentaa viidenneksen vähemmän kuin viime vuoden vastaan aikaan. Myyntiä odottavien kiinteistöjen määrä on 
jatkanut laskuaan noustuaan hieman viime vuoden alussa, ja on selvästi pienempi kuin vuoden 2016 huipussa.  

Erityisesti ongelmissa on ollut kiinteistösektorin ulkopuolellekin toimintojaan laajentanut Evergrande. Yrityksen 
ongelmat lisääntyivät heinäkuussa, kun oikeus määräsi sen varoja väliaikaisesti jäädytettäväksi maksamattomien laskujen 
vuoksi. Tämän lisäksi jotkin pankit lopettivat myöntämästä asuntolainoja yhtiön valmistumassa olevin asuntoihin.  
Luottoluokitusyhtiö S&P laski Evergranden luottoluokitusta kahteen otteeseen kaksi pykälää tasolle CCC heinä-elokuussa. Myös 
Fitch ja Moody’s ovat alentaneet yrityksen luottoluokitusta. Yhtiö kertoi, että se on vähentänyt velkansa määrää 570 mrd. 
juaniin (88 mrd. USD) vuodentakaisesta 836 mrd. juanista. Silti S&P:n arvion mukaan yhtiöllä on maksettavana yli 240 mrd. 
juanin arvosta laskuja seuraavan vuoden kuluessa, josta 100 mrd. juania erääntyy vuoden loppuun mennessä. Hongkongiin 
listatun yhtiön osakekurssi on laskenut lähes 40 % viimeisen kuukauden aikana ja yli 70 % vuoden alkuun verrattuna. 

Viime viikolla Kiinan keskuspankki ja pankkivalvontaviranomainen ottivat Evergranden puhutteluun ja kehottivat sitä 
hoitamaan velkariskinsä ja tukemaan rahoitusmarkkinoiden sekä kiinteistösektorin vakaata kehitystä. Yhtiön kertoi 
tekevänsä kaikkensa saadakseen velkaongelmansa kuriin. Sen pyrkimyksenä on kerätä varoja mm. sähköautojen 
tuotantoyksikön, kiinteistöhallintobisneksen ja Hongkongin pääkonttorirakennuksen myynneillä. 

 
Myytyjen kiinteistöjen määrän ja arvon kasvu on hidastunut ja uudet rakennusaloitukset kääntyneet laskuun.  

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan uusi tietosuojalaki voimaan marraskuussa. Kiinan kansankongressi hyväksyi viime viikolla uuden 
tietosuojalain (personal information protection law), jonka valmistelu aloitettiin jo vuonna 2003. Laki parantaa laajasti 
yksilöiden tietosuojaa Kiinassa, kun tietoa keräävien tahojen tulee kertoa mihin tietoa käytetään ja pyydettävä suostumus 
tiedon keräämiseen ja käyttöön. Ihmiset voivat jatkossa myös pyytää tietojensa poistamista tai siirtoa toisaalle. Kiinan 
tietosuojalaki on osin samanhenkinen kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), mutta Kiinan tietosuojalaissa korostuu 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_2
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kansallisen turvallisuus, joka Kiinassa määritellään varsin laajasti. Mm. tiedon siirtämistä ulkomaille voidaan rajoittaa tai 
kieltää kokonaan kansallisen turvallisuuden nimissä ja viranomaisten tiedon hankinta ja käyttö näyttää jatkuvan edelleen 
suhteellisen vapaana.  

Tietoon liittyvää sääntelyä kiristettiin jo aiemmin kesällä, kun Kiina hyväksyi uuden tietoturvalain (data security law), 
joka tulee voimaan syyskuun alussa (ks. BOFIT Viikkokatsaus 32/2021). Vaikka yksityiskohtaisia viranomaisten ohjeistuksia 
lakien soveltamisesta odotellaan yhä, uudet lait rajoittavat yritysten tiedon keräämistä, hallintaa ja käyttöä tuntuvasti 
aiempaan nähden. Esimerkiksi EU:n Kiinassa toimiva kauppakamari arvioi lain vaikuttavan merkittävästi yrityksiin etenkin 
esimerkiksi autoteollisuudessa ja kauppakamari kehottaakin eurooppalaisia yrityksiä tarkastamaan, ovatko niiden käytännöt 
uusien lakien mukaisia. Uuden tietosuojalain myötä myös ulkomaisten viranomaisten tietojen saanti Kiinasta vaikeutunee. 

Kiina on pitkään suhtautunut tietoon, sen hallintaan ja käyttöön varsin vapaasti, mikä on antanut suurille kiinalaisille 
teknologiayrityksille etulyöntiaseman pienempiin nähden ja hyödyttänyt mm. tekoälysovellusten kehittämistä. Tietosuojan 
kiristäminen onkin jossain määrin odotettua, etenkin kun uusia lakeja on valmisteltu jo pitkään. Lisää vauhtia tietojen 
suojaamiseen on tuonut kiristyvä suurvaltakilpailu, kun Kiina ei halua tietojen valuvan ulkomaisiin käsiin. 
 
Kiinalla ja Venäjällä eniten EU-maihin kohdistuvia kaupanesteitä. EU:n Access2Markets-tietokannan perusteella 
Kiinalla on voimassa 40 erilaista kaupanestettä, jotka vaikuttavat EU-maiden tavaravientiin Kiinaan. Kiinan asettamat 
kaupanesteet ovat jakautuneet usealle toimialalle, mutta lukumääräisesti niitä on asetettu erityisesti maataloustuotteille. 
Venäjällä erilaisia kaupanesteitä puolestaan on 33 kappaletta, ja ne kohdistuvat erityisesti maataloustuotteisiin ja 
autoteollisuuteen. Seuraavaksi eniten kaupanesteitä EU:lle ovat asettaneet Intia (28), Yhdysvallat (26), Indonesia (26) ja 
Turkki (25). Samat maat ovat olleet listan kärjessä jo useita vuosia, ja niiden asettamien kaupanesteiden määrä on ollut 
kasvussa viime vuosina.  

Myös OECD:n ulkomaisten suorien sijoitusten rajoituksia koskeva indeksi kuvaa liiketoimintaympäristön avoimuutta. 
Indeksi mittaa rajoituksia asteikolla 0–1, jossa 0 tarkoittaa täysin avoita ja 1 ulkomaisilta yrityksiltä suljettua markkinaa. 
OECD:n mittarilla mitattuna Kiinassa ja Venäjällä ulkomaisia sijoituksia koskevat rajoitukset ovat kutakuinkin samalla 
tasolla (0,2). Rajoituksia on näissä maissa enemmän kuin OECD-maissa (keskiarvo 0,06) tai ei-OECD-maissa keskimäärin 
(0,15). Kiinassa erityisesti rahoitussektoria koskevaa sääntelyä on indeksin perusteella kevennetty 2000-luvulla, mikä on 
parantanut Kiinan kokonaisindeksiä, mutta varsinkin mediakenttä on tiukemmin säännelty. Venäjällä puolestaan eri 
toimialoihin kohdistuvat rajoitukset ovat indeksin perusteella hieman lisääntyneet 2010-luvulla, ja rahoitussektori on 
Venäjän rajoitetuimpia toimialoja. 

UNCTADin TRAINS-tietokannan mukaan globaalisti eniten voimassa olevia tullien ulkopuolisia kaupanesteitä oli 
Kiinalla (7 255) ja Yhdysvalloilla (6 757). Venäjällä ja EU:lla sen sijaan on UNCTADin mukaan lukumääräisesti vähemmän 
kaupanesteitä (Venäjä 612, EU 417). Tullien ulkopuolisilla kaupanesteillä tarkoitetaan kaikkia politiikkatoimia (pl. tullit), 
joilla voi olla vaikutusta kansainvälisen kaupan määrään tai hintoihin. 

Koronapandemia on lisännyt erilaisten kaupparajoitteiden määrää. EU raportoi kaikkiaan 38 erilaisesta kolmansien 
maiden asettamasta koronaan liittyvästä kaupanesteestä. UNCTADin mukaan globaalisti eniten kauppatoimia tehtiin 
pandemian alussa keväällä 2020 ja niistä 60 % oli edelleen voimassa maaliskuussa 2021. Pääosa koronaan liittyvistä 
kaupanesteistä on erilaisia vientikieltoja, joilla pyritään turvaamaan terveydenhuollossa ja henkilönsuojauksessa tarvittavien 
tarvikkeiden, kuten kasvomaskien riittävyys kotimaassa. Lisäksi jotkin maat ovat asettaneet vastaavia vientikieltoja myös 
peruselintarvikkeille. Toisaalta UNCTADin mukaan yli puolet kaikista kauppatoimista on ollut kauppaa edistäviä toimia, 
kuten tullien alennuksia.  

Kaupanesteiden määrä on kasvanut globaalisti viime vuosina, ja trendi jatkunee samanlaisena. Kiina, EU ja Yhdysvallat 
ovat kaikki keskittyneet oman pandemiasta kärsineen taloutensa elvyttämiseen, ja niiden kauppapolitiikan strategioissa 
korostuu aiempaa vahvemmin esimerkiksi omavaraisuus ja vastavuoroisuus. EU:n ja Kiinan välinen investointisopimus 
neuvoteltiin valmiiksi vuodenvaihteessa, mutta Euroopan parlamentti jäädytti sopimuksen ratifioinnin toukokuussa. EU ja 
Yhdysvallat pääsivät kesäkuussa sopuun 17 vuotta kestäneessä lentokonevalmistajien valtiontukiriidassa, mutta paluu 
vapaakauppasopimusneuvotteluihin ei näytä olevan kummankaan intresseissä. Myöskään Kiinan ja Yhdysvaltojen 
kauppasuhteissa ei ole tapahtunut linjanmuutosta Bidenin presidenttikaudella.  

 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202132_2/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers?isSps=false&table=countrymeasure
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
34 • 26.8.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

EU-maiden yrityksiin vaikuttavien tavarakaupan esteiden lukumäärä on kasvanut 

*) tilanne elokuussa. 
Lähteet: EU ja BOFIT.  
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Venäjä 

Venäjän talouden elpyminen on tasaantunut. Venäjän kokonaistuotanto saavutti vuoden toisella neljänneksellä 
koronakriisiä edeltäneen tasonsa, mutta elpyminen on viime kuukausina tasaantunut. Päätuotantoalojen (maatalous, 
teollisuustuotanto, rakentaminen, kuljetukset sekä vähittäis- ja tukkukauppa) kehitystä kuvaava indeksi pysyi heinäkuussa 
samalla tasolla kuin edeltävinä kuukausina. Vuositason kasvulukemat ovat edelleen reippaita viime vuoden heikon 
vertailukohdan vuoksi. Venäjän talousministeriö arvioi BKT:n kasvaneen heinäkuussa 4,7 % vuotta aiemmasta. Tammi-
heinäkuussa BKT kasvoi talousministeriön arvion mukaan 4,8 % vuotta aiemmasta ja 1,1 % vuoden 2019 vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.  

Vähittäiskauppa pysyi heinäkuussa aiempien kuukausien tasolla, mutta useimpien palvelualojen kehitys hiipui. Tulevien 
kuukausien kulutuskysyntää voi tukea edelleen kohentunut palkka- ja työmarkkinakehitys. Keskimääräinen reaalipalkka 
nousi kesäkuussa 5 % vuotta aiemmasta. Työttömyys on laskenut kriisiä edeltävälle tasolleen ja heinäkuussa työttömyysaste 
oli enää 4,5 %.  

Myös teollisuustuotanto pysyi heinäkuussa aiempien kuukausien tasolla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut, 
kun raakaöljyn tuotantoa on vähitellen pystytty lisäämään OPEC+ -sopimuksen puitteissa. OPEC+ -maat pitivät tämän 
viikon kokouksessaan heinäkuussa sopimansa tuotannonrajoitussuunnitelmat ennallaan. Jalostusteollisuuden tuotanto sitä 
vastoin hiipui heinäkuussa aiempiin kuukausiin verrattuna. Investoinnit jatkoivat ripeää kasvua huhti-kesäkuussa, mikä tuki 
rakentamista. Heinäkuussa rakentaminen kuitenkin heikkeni edeltävien kuukausien vauhdikkaan kasvun jälkeen.      

Ennakoivien indikaattoreiden pohjalta talouskehityksessä ei ole odotettavissa suuria muutoksia elokuussa. Talouskasvun 
odotetaan hidastuvan loppuvuonna vähitellen. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan kasvavan noin 4 % tänä 
vuonna.   

 
 Venäjän talouden elpyminen on tasaantunut 

Lähteet: Rosstat, Venäjän talousministeriö, CEIC ja BOFIT.  
 
Venäjällä eläkeläiset ja osa julkisen sektorin työntekijöistä sai nopeasti tuntuvat kertasummat. Presidentti 
Vladimir Putin määräsi 24.8. maksettavaksi syyskuussa 10 00o ruplan (115 euron) kertasumman eläkeläisille, kun hän oli 
ensin ehdottanut asiaa pari päivää ennen tapaamisessa duuman valtapuolueen (Yhtenäinen Venäjä) edustajien kanssa. 31.8. 
presidentti antoi määräykset niin ikään syyskuussa maksettavista 15 000 ruplan kertasummista eräiden federaation 
viranomaisten kuten sisäministeriön ja tullin työntekijöille, syyttäjille ja puolustusvoimiin palkatuille sotilaille ja 
kouluttajille. Päätökset tulivat lähellä duuman vaalia, joka pidetään 19.9. Edellisen syyskuussa 2016 pidetyn duuman vaalin 
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yhteydessä ilmoitus kertasummasta eläkeläisille tuli myös pari viikkoa ennen vaalia. Tuolloin rahat maksettiin 
vuodenvaihteessa. Kertasumman saa nyt noin 43 miljoonaa eläkeläistä, joiden osuus äänioikeutetuista on noin 40 %. 
Summa on 63 % tämänhetkisestä keskimääräisestä vanhuuseläkkeestä kuukaudessa. 

Eläkeläisten kertamaksuihin tarvittava rahasumma on runsaat 0,4 % vuotuisesta BKT:stä ja lähemmäs prosentti 
kotitalouksien kulutuksesta. Väliaikaisesti koko summa tai lähes koko summa tukee jollakin tahdilla yksityistä kulutusta. 
Eläkeläisten keskimääräinen säästämisaste on alempi kuin koko väestön säästämisaste, joka sekin on pankkitalletusten ja 
käteisrahan osalta ollut viime vuosina melko matala (5−7 %). Kulutuksen kautta summa tukee kotimaista tuotantoa ja 
jossain määrin myös tuontia. Niiden reaalinen volyymi nousee tilapäisesti siinä määrin kuin kertasummien käyttely ei 
vaikuta inflaatioon. 

Eläkkeiden nopeutetut korotukset ovat osuneet 2000-luvulla mm. vaalien ja taantuman 2009 yhteyteen. 2010-luvulla 
korotuslinja on ollut kaiken kaikkiaan niukempi ja keskittyi vuoden 2016 duuman vaalin yhteydessä tyystin kertasummaan. 
Tuolloin vallassa olevien suosio oli kyselyjen mukaan muutoinkin korkealla Krimin laittomasta liittämisestä vuoden 2014 
alkukuukausina aina presidentin toukokuussa 2018 tapahtunutta virkaanastumista seuraavaan kesäkuuhun, jolloin silloinen 
pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti yleisen eläköitymisiän asteittaisesta nostamisesta ja arvonlisäveron korotuksesta. 

Eläkeläisten sosiaaliseen asemaan valtion johto on kiinnittänyt näkyvää huomiota eläkkeiden korotusten yhteydessä 
2000-luvun puolivälistä lähtien. Keskimääräisen eläkkeen suhde koko maan keskipalkkaan laski vuoteen 2007, jolloin se oli 
23 %, ja samoin kävi keskieläkkeen suhteelle julkisen talouden budjeteista rahoitettujen työntekijöiden keskipalkkaan 
(suhde oli 26 % vuonna 2007). Matalat suhdelukemat nousivat eläkkeiden korotusten ansiosta merkittävästi vuoteen 2010, 
jolloin ne olivat 36 % ja 39 %, mutta ne ovat sen jälkeen laskeneet ja viime vuosina kumpikin suhdeluku on ollut noin 30 %. 
 
Venäjällä keskimääräinen eläke on noussut reaalisesti vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Moskovan pörssi vahvassa myötätuulessa. Öljyn hinnan voimakas nousu (BOFIT Viikkokatsaus 27/2021) ja Venäjän 
talouden toipuminen viime vuoden koronakuopasta (BOFIT Viikkokatsaus 33/2021) ovat nostaneet osakekursseja 
Moskovan pörssissä. Ruplapohjainen MOEX-indeksi on noussut vuoden alusta elokuun loppuun mennessä 17 % ja on tällä 
hetkellä historiallisen korkealla tasolla. Dollaripohjainen RTS-indeksi on 19 % korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa. 
Ruplan heikon kehityksen vuoksi se on kuitenkin edelleen noin 30 % historiallisesti korkeimman tasonsa alapuolella 
(toukokuu 2008).  

Pörssin vahvaa kehitystä on alkuvuonna tukenut ulkomaalaisten sijoittajien kasvanut kiinnostunut venäläisosakkeita 
kohtaan. Heinäkuun alussa ulkomaalaiset sijoittajat omistivat kaupankäynnin kohteina olevista osakkeista yli 80 %, josta 
noin puolet on pohjoisamerikkalaisten sijoittajien salkuissa. Loppuosa ulkomaalaisten sijoituksista jakautuu suurin piirtein 
puoliksi brittiläisten ja muiden eurooppalaisten sijoittajien kesken. Ulkomaalaisten sijoittajien omistusosuus pörssin 
vapaasti vaihdettavista osakkeista oli 66 prosenttia vuonna 2020.  

Venäläisten piensijoittajien kiinnostus osakemarkkinoita kohtaan on myös kasvanut, mikä on tukenut Moskovan pörssin 
kehitystä. Sijoitustilejä oli elokuun puolivälissä 13,3 miljoonalla venäläisellä, mikä on yli 50 % enemmän kuin vuoden 2020 
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lopussa. Yksityishenkilöiden sijoitusintoa osakkeisiin on tukenut mm. talletuskorkojen lasku. Venäläisten institutionaalisten 
sijoittajien rooli on sen sijaan hyvin pieni Moskovan pörssissä.  

Moskovan pörssin erityisiä piirteitä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden pieni osuus yritysten 
osakekannasta, kansainvälisesti korkea osinkotuotto ja öljy- ja kaasuyhtiöiden suuri merkitys. Vapaan kaupankäynnin 
kohteena olevien osakkeiden määrä vaihtelee yhtiöittäin, mutta 50 suurimman yhtiön kohdalla keskimäärin 30 % markkina-
arvosta oli julkisen kaupankäynnin kohteena. Pörssin keskimääräinen osinkotuotto on korkea ja on edelleen yli 
kaksinkertainen nousevien markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Öljy- ja kaasusektorin yhtiöiden osuus MOEX-indeksistä 
on noin 40 %.   
 
Moskovan pörssi ja öljyn hinta vahvassa myötätuulessa alkuvuonna  

Lähteet: Moskovan pörssi, Macrobond, BOFIT. 
 
Eurooppa-foorumin paneeli keskusteli Euroopan unionin ja Venäjän taloussuhteista. Suomen Pankin 
nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti perjantaina 27.8. Turun Eurooppa-foorumissa paneelikeskustelun 
(videotallenne), jossa käsiteltiin Euroopan unionin ja Venäjän välisiä taloussuhteita. Keskustelussa nousivat esiin mm. 
venäläisten viranomaisten lisääntynyt ammattimaisuus, mutta myös joidenkin alojen jatkuvat ongelmat esimerkiksi Venäjän 
tullin toiminnan kanssa. Lyhyellä aikavälillä panelistit olivat suhteellisen optimistisia Suomen ja Venäjän välisen kaupan 
kehityksen suhteen. Pitkällä aikavälillä kuitenkin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiset toimet voivat uhata Venäjän 
vientituloja ja sitä kautta myös venäläisten ulkoista ostovoimaa ja tuontia. 
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Kiina 

Presidentti Xi Jinping nosti tulonjakokysymykset keskiöön. Presidentti Xi Jinping kertoi elokuun 17. päivänä 
rahoituskomitean kokouksessa, että Kiinan tulevan kehityksen kannalta on keskeistä vahvistaa yhteistä hyvinvointia 
(common prosperity), mikä käytännössä tarkoittaa tulojen ja vaurauden aiempaa tasaisempaa jakautumista kiinalaisten 
kesken. Presidentti Xin mukaan rikkaiden sääntelyä tiukennetaan, ylisuuria tuloja pyritään rajaamaan ja rikkaita 
kannustetaan lahjoittamaan rahaa yhteiskunnan kehittämiseen. Kiinan valtion uutismedioiden mukaan tulonjakoa tullaan 
tasaamaan verotuksella, parantamalla sosiaaliturvaa ja lisäämällä tulonsiirtoja. 

Puheet yhteisen hyvinvoinnin lisäämisestä ovat johtaneet nopeisiin toimiin yrityksissä. Esimerkiksi teknologiayhtiöt 
Alibaba ja Tencent ovat luvanneet yhteensä yli 20 mrd. dollaria sosiaalisen tasa-arvon kohentamiseen, terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja maaseudulle. Myös jotkut valtion toimijat kuten keskuspankki ilmoittivat nopeasti tukevansa ajatusta.  

Presidentti Xi on puhunut yhteisen hyvinvoinnin vahvistamisesta ainakin vuodesta 2015 ja se myös kirjattiin keväällä 
päätettyyn 5-vuotissuunnitelmaan ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Kesäkuussa Kiinan hallitus valitsi Zhejiangin 
provinssin kokeilualueeksi ja heinäkuussa provinssi valitsi 15 pienempää aluetta, joilla yhteisen hyvinvoinnin konsepteja 
kokeillaan. Seuraavan viiden vuoden aikana kokeilualueilla kotitalouksien tuloja tulisi kasvattaa sekä nostaa koulutus 
kansalliseen kärkiluokkaan ja terveyden mittarit (kuten eliniänodote) länsimaiselle tasolle kasvattamatta kotitalouksien 
osuutta terveydenhoitomaksuista. Samalla alueilla on tarkoitus ottaa käyttöön maailman kärkiluokkaa olevaa teknologiaa. 

Tuloerojen mittaaminen on Kiinassa vaikeaa, mutta kiinalaiset toimijat laskevat ne suuriksi. Kiinan virallinen tuloeroja 
mittaava gini-kerroin on 0,47, mikä viittaa tuloerojen olevan kansainvälisesti verrattuna hyvin suuret. Monet kiinalaiset 
tutkimukset ovat viitanneet, että tuloerot saattavat olla vielä virallistakin lukemaa selvästi suuremmat. Kansainvälisistä 
toimijoista Maailmanpankki mittaa tulojen sijaan kulutuseroja ihmisten välillä, jotka ovat Kiinassa vain hieman 
kansainvälistä keskitasoa suuremmat. Liikepankki Credit Suissen arvioiden mukaan Kiinassa on dollarimiljonäärejä jo yli 5 
miljoonaa, mutta varallisuuserot kiinalaisten välillä eivät ole poikkeuksellisen korkeat vaan esimerkiksi samaa tasoa kuin 
Ranskassa ja selvästi pienemmät kuin Intiassa. 

Tulonjakokysymykset ovat olleet aina tärkeitä kommunistisessa Kiinassa. Kun Mao Zedongin aikana pyrittiin tasaamaan 
vaurautta, Deng Xiaopingin aikainen uudistuspolitiikka salli rikastumisen. Presidentti Xi näyttää ottavan askeleen 
taaksepäin. Kampanjahenkisten tempausten sijaan pitäisi kuitenkin pyrkiä parantamaan sosiaaliturvaa ja turvaverkkoja sekä 
yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia, joilla saataisiin pysyvämpiä tuloksia aikaan. Huomion siirtäminen vaurauden 
jakamiseen liittyviin kysymyksiin voi viestiä myös sitä, että Kiina valmistautuu hitaamman talouskasvun aikaan. 
 
Tuloerot pienenivät Kiinassa Mao Zedongin valta-aikana, mutta ovat kasvaneet 1980-luvun alun jälkeen korkeiksi 

Lähteet: UNU-WIDER World Income Inequality Database (WIID) ja BOFIT. 
 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
36 • 9.9.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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 aloitti kampanjan haitallista talousuutisointia vastaan. Tarkoituksena on puuttua internetin uutissivustojen 
ja sosiaalisen median julkaisuihin, jossa viranomaisten tulkinnan mukaan mustamaalataan Kiinan rahoitusmarkkinoita tai 
tehdään vääriä tulkintoja talouspolitiikasta tai talousluvuista. Myös vastaavien ulkomaisten sivustojen julkaisemien uutisten 
jakaminen on kielletty. Kyberturvallisuusviraston elokuun lopulla aloittama kampanja kestää tässä vaiheessaan kaksi 
kuukautta ja sillä halutaan kannustaa hyväntahtoiseen julkiseen keskusteluun, joka edesauttaa talouden tervettä kehitystä. 
Esimerkiksi viestipalvelu Weibon on uutisoitu sulkeneen joitain suosittuja sijoitusvinkkejä antaneita tilejä.  

Kiristyksiä talousuutisointiin on tehty myös aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2015 osakemarkkinaromahduksen jälkeen 
sensuuria kiristettiin, ja talouskasvun hidastuttua ja kauppasodan Yhdysvaltojen kanssa kärjistyttyä vuonna 2018 toimittajia 
ohjeistettiin välttämään uutisoinnissaan tiettyjä aiheita. Viime vuonna uudistettiin internetsensuurilakia, johon vedoten 
voidaan kieltää Kiinasta negatiivistesti kertovat uutiset tai muu sisältö, joka voisi horjuttaa kansallista yhtenäisyyttä. 

Kiinassa ei ole sanan- tai lehdistönvapautta. Freedom Housen mukaan Kiina saa vain yhdeksän pistettä sadasta 
poliittisia- ja kansalaisvapauksia mitattaessa (Suomi, Ruotsi ja Norja =100) ja internetin vapaus on suppeinta vertailun 65 
maasta. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Kiina sijoittuu lehdistönvapausvertailussa vasta sijalle 177/180 Eritrean, 
Pohjois-Korean ja Turkmenistanin jälkeen (kärkisijoja pitävät Norja, Suomi ja Ruotsi). 
 
Kiinalaislasten koulutusta ja vapaa-aikaa säännellään lukuisin uusin toimin. Viime kuukausina hallinnon 
hampaisiin ovat joutuneet erityisesti koulupäivän jälkeistä tukiopetusta tarjoavat yksityiset laitokset. Niiden 
toimintamahdollisuuksia rajattiin merkittävästi, kun niiden rahoituskanaviin sekä opetuksen sisältöön ja järjestämistapaan 
asetettiin lukuisia uusia säännöksiä. Opetuksen järjestäjien on esimerkiksi rekisteröidyttävä voittoa tavoittelemattomaksi, 
opetuksen on noudatettava virallista opetussuunnitelmaa eikä opetusta saa järjestää koulujen loma-aikoina.  

Opetusuudistusten taustalla on halu keventää koululaisten ja perheiden kokemaa kuormitusta, tasata koulutuksen 
eriarvoisuutta ja parantaa julkisen opetuksen laatua. Vuonna 2020 yksityistä koulua kävi joka viides kiinalaisopiskelija. 
Samassa yhteydessä myös peruskoulut velvoitettiin vähentämään kotiläksyjä ja tarjoamaan koulupäivän jälkeistä 
tukiopetusta ja harrastetoimintaa. Myöhemmin tarkoituksena on myös lisätä aloituspaikkoja suosituimpiin lukioihin. 

Koulutusta on uudistettu myös lisäämällä opetussuunnitelmaan Xi Jinpingin sosialistista ajattelua, minkä tarkoituksena 
opetusministeriön mukaan on vahvistaa oppilaiden ymmärrystä sosialismista ja Kiinan perinnöstä. Kiinan hallinto on 
esitellyt myös tukun muita uusia lapsia ja nuoria koskevia sääntöjä. Alaikäisten videopelaaminen rajoitettiin kolmeen tuntiin 
viikonloppuiltaisin ja nuorten mahdollisuuksia käyttää erilaisia viihteellisiä puhelinsovelluksia rajoitetaan. Sen sijaan 
viranomaiset kannustavat sovelluskehittäjiä luomaan opetuksellista sisältöä. Kiinan mukaan rajoitusten tarkoituksena on 
suojella nuoria haitallisilta sisällöiltä ja nettiriippuvuudelta. Elokuussa hallinto puuttui myös internetin fanikulttuuriin 
erilaisin yksityiskohtaisin säädöksin.  

Kiinan hallinnon uudistusinto kytkeytynee laajempiin poliittisiin tavoitteisiin, kuten eriarvoisuuden vähentämiseen ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Mericsin mukaan Kiinan viisivuotissuunnitelmassa vuosille 2021–2025 kulttuuri, 
koulutus ja ideologia ovat aiempaa tärkeämpiä osa-alueita. Suunnitelman konkreettisena tavoitteena on esimerkiksi 
parantaa julkisen koulutuksen laatua ja kapasiteettia, kehittää opettajien ammattitaitoa ja lisätä väestön 
kouluttautumisastetta. Tavoitteena on, että työikäinen väestö olisi kouluttautunut keskimäärin 11,3 vuotta vuonna 2025, kun 
vuonna 2020 määrä oli 10,8 vuotta.  
 
Pekingiin suunnitteilla Manner-Kiinan kolmas pörssi. Syyskuun alussa presidentti Xi Jinping piti puheen 
kansainvälisillä palvelukaupan messuilla ja kertoi samalla suunnitelmasta perustaa uusi pörssi Pekingiin. Pian puheen 
jälkeen arvopaperimarkkinoiden sääntelystä vastaava viranomainen CSRC julkaisi asiasta tiedotteen (kiinaksi). Uuden 
pörssin tarkoituksena on kanavoida rahoitusta erityisesti pienempiin, innovatiivisiin kasvuyrityksiin, joiden voi olla 
vaikeampaa saada rahoitusta muualta. Pörssin perustamisen aikataulua ei ole kerrottu julkisuuteen.  

Uutta Pekingin pörssiä ei ole tarkoitus synnyttää tyhjästä, vaan se perustuisi pitkälti jo olemassa olevaan, kansalliseen 
pörssien ulkopuoliseen osakkeiden kauppapaikkaan (National Equities Exchange and Quotations, NEEQ). NEEQ 
perustettiin vuonna 2013, kun erityisesti pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia haluttiin parantaa. NEEQin 
osakkeenomistajina on kiinalaisia arvopaperi- ja raaka-ainepörssejä, mukaan lukien Shanghain ja Shenzhenin pörssit. 
NEEQin listoilla oli elokuussa noin 7 300 yritystä, mikä on lukumäärällisesti selvästi enemmän kuin Shanghain, Shenzhenin 
tai Hongkongin pörsseissä. Yritykset ovat kuitenkin pieniä ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo, noin 360 miljardia 
dollaria, on kaukana pörssien markkina-arvosta (Shanghain pörssi on lähes 20 kertaa isompi). NEEQissä listattujen 
yritysten osakkeilla saavat käydä kauppaa ainoastaan nk. ammattisijoittajat. 

Viime vuoden heinäkuusta lähtien NEEQiin listatut yritykset on jaettu kolmeen ryhmään: peruslistaan, innovaatiolistaan 
ja eliittilistaan. Eliittilistan yrityksille on mm. muita tiukemmat listaamista koskevat vaatimukset ja alun perin sille pääsi 
vain 32 yritystä. Lukumäärä on sittemmin kasvanut 66:een. Nämä eliittilistan yritykset onkin tarkoitus nyt siirtää suoraan 

https://merics.org/en/short-analysis/chinas-14th-five-year-plan-strengthening-domestic-base-become-superpower
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwfbh/202109/t20210903_404780.html
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suunnitteilla olevaan Pekingin pörssiin, joka sekin olisi NEEQin hallinnoima. Eliittilistan yritysten yhteenlaskettu markkina-
arvo oli elokuussa 170 miljardia juania (26 mrd. dollaria). Ideana on, että uusia yrityksiä nousisi Pekingin pörssiin aikanaan 
NEEQin perus- ja innovaatiolistojen kautta ja Pekingin pörssi toimisi eräänlaisena pk-yritysten hautomona. Tarpeeksi 
isoiksi kasvettuaan ne voisivat edelleen listautua Manner-Kiinan kahteen muuhun pörssiin, Shanghaihin tai Shenzheniin. 

Shanghain pörssi on Aasian suurin ja maailman kolmanneksi suurin kauppapaikka New Yorkin pörssin ja NASDAQin 
jälkeen. Sen listoilla olevien yritysten markkina-arvo oli heinäkuussa yhteensä lähes 7 300 miljardia dollaria. Shenzhenin 
pörssi on Shanghaita pienempi – yritysten yhteenlasketulla markkina-arvolla (5 600 miljardia dollaria) se on maailman 
seitsemänneksi suurin. Molemmissa pörsseissä on oma listansa teknologiayrityksille. Shenzhenin pörssiin avattiin 
teknologia-alan kasvuyrityksiin keskittyvä ChiNext-lista jo vuoden 2009 lopulla. Shanghain pörssin niin ikään 
teknologiayrityksiin keskittyvä Star Market -lista perustettiin kymmenen vuotta myöhemmin. Star Marketin ideana oli 
etenkin keventää listautumisvaatimuksia ja pienentää kaupankäyntiin liittyvää sääntelyä (ks. Viikkokatsaus 30/2019). 

 
Shanghain pörssi on noussut markkina-arvoltaan selvästi Kiinan suurimmaksi. 

Lähteet: World Federation of Exchanges, Macrobond ja BOFIT. 
 
 

 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201930_5/
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Venäjä 

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun jatkuvan kohtuullisena, riskit edelleen hyvin suuria. Venäjän 
BKT:n ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3,5 % lamavuodesta 2020. Kasvun odotetaan hidastuvan vuosina 2022−2023 
runsaaseen 2,5 prosenttiin vuodessa eli kohti pitkän ajan kasvunäkymää, sillä näköpiirissä ei ole laajempia markkinoiden 
toimintaa edistäviä järjestelmäuudistuksia, jotka voisivat nostaa talouden kasvuvauhtia lähivuosina. 

Ennustejaksolla on toki myös muita seikkoja, jotka vaikuttavat talouden kasvutahtiin. Korona rajaa kasvua vielä ensi 
vuonna, ja toisaalta eräät taloutta tukevat tekijät ovat kohentuneet. Öljyn hinta on noussut ja markkinoiden odotukset sen 
laskusta ovat lieventyneet sellaisiksi, että hinta kääntyy melko pian loivaan laskuun ja alenee noin 65 dollariin vuonna 2023.  

Maailmantalouden ennusteiden parantuminen tukee Venäjän vientiä. OPEC+-öljysopimuksen tuotannon rajoitukset 
lieventyivät kesällä, joten Venäjän öljyn viennin näkymät ovat parantuneet, kuten myös kaasun viennin näkymät. Venäjän 
matkailutulojen (yli 2 % kokonaisviennin tuloista vuonna 2019) odotetaan elpyvän ennustejakson loppupuolella. 

Talouden kasvun myötä kotitalouksien tulot nousevat ja työllisyys paranee vahvistaen yksityistä kulutusta, jonka 
odotetaan ylittävän vuonna 2023 hieman vuoden 2014 huipputason. Vuosien 2019−2024 eläkkeiden korotuslinja nostaa 
eläkkeitä vuodessa pari prosenttia ennustettua inflaatiota nopeammin. Lisäksi etenkin eläkeläisille 19.9. pidettävän duuman 
vaalin alla maksetut tuntuvat kertasummat antavat kulutukseen tilapäistä sysäystä. Kulutukseen odotetaan nostetta myös 
siitä, että kotitalouksille kertyi harvinaisen paljon säästöjä vuodelta 2020, mitkä ovat vielä purkautumatta. Venäläisten viime 
vuonna hyvin vähäiseksi jääneen ulkomaanmatkailun odotetaan palautuvan ennustejakson loppupuolella hyvällä tahdilla. 

Investointien toipuminen jatkuu ja niiden odotetaan yltävän vuonna 2023 vuosien 2012−2014 tasolle. Investointien 
kasvusta ei odoteta kovin nopeaa mm. siksi, että teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on edelleen hyvin matala. Toisaalta 
valtio suunnittelee lähivuosina myöntävänsä Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta luottoja valittuihin investointihankkeisiin. 
Tavoitteena on saada mukaan yrityksiä, mikä voi lisätä investointeja, jos yritysten muut investoinnit eivät samalla syrjäydy. 

Venäjän tavaroiden tuonnin sekä muiden palvelujen tuonnin kuin venäläisten ulkomaisten matkailumenojen odotetaan 
lisääntyvän varsin hyvin BKT:n kasvaessa. Tuonnin kasvua rajaa ruplan reaalikurssi, jonka odotetaan pysyvän melko 
ennallaan, sillä Venäjän inflaatio ylittänee edelleen vain lievästi kauppakumppanimaiden inflaatiotahdin. Matkailumenojen 
palautuminen lisää tuntuvasti tuontia, sillä menot olivat 10 % Venäjän kokonaistuonnista vuonna 2019 ennen 
romahdustaan. Kokonaistuonnin välimatka vuosien 2012−2014 huippuun lyhenee noin kymmenesosaan. Venäjän vaihtotase 
säilyy ennustejaksolla huomattavan ylijäämäisenä. 

Julkisen talouden saralla ei ole merkkejä siitä, että Venäjä olisi tinkimässä tähänastisesta suunnitelmastaan vähentää 
budjettivajetta (tämä oli linjana myös taantumien 2009 ja 2015 jälkeen). Budjettitulojen nousu ja paremmat näkymät nyt 
odotetulla öljyn hinnalla supistavat vajetta, jolloin suunnitelman tiukkoja menoarvioita on kylläkin mahdollista väljentää. 

Merkittäviä ennuste-epävarmuuksia on useita. Koronaviruksen väistymiseen, maailmantalouden kasvuun ja öljyn 
hintaan voi tulla ennakoimattomia muutoksia. Maailmalla ja Venäjän epäyhtenäisillä markkinoilla voi syntyä 
inflaatiopaineita, joiden purkautuminen nopeuttaisi kotitalouksien kuten myös yritysten ja valtion ostovoiman nakertumista. 

Investointeja voi tulla odotettua enemmän lisää, jos valtion hankerahoitus tempaa mukaan yrityksiä siten, että yritysten 
kokonaisinvestoinnit lisääntyvät. Julkisen talouden tulojen noususta syntyy paljon varaa lisätä budjettimenoja. Eräät laman 
jälkeiset käänteet ovat vielä edessä ja vaikeita ennakoida. Koronatilanteet, rajojen avaamistahti ja ulkomaanmatkailun 
palautuminen saattavat vaihdella. Kotitalouksien säästöjen purkautuminen voi tuoda yllättäviä kohoumia kulutukseen. 
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Venäjän BKT:n ja keskeisten kotimaisten kysyntäerien reaalinen volyymi on kehittynyt vaisusti, kokonaistuonti on matalalla. 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa; julkaisi rahapolitiikan suuntaviivat vuosille 2022–2024. 
Keskuspankki nosti kokouksessaan 10.9. avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Uusi korko on 6,75 prosenttia. Rahapolitiikan 
kiristäminen alkoi maaliskuussa ja keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa nyt yhteensä 2,5 prosenttiyksiköllä. 
Ohjeistuksessaan keskuspankki ei sulkenut pois mahdollista koronnostoa seuraavissa korkokokouksissa.  

Keskuspankki totesi päätöksessään kuluttajahintojen nousun jatkuneen nopeana viime kuukausina. Elintarvikkeiden 
hinnat nousivat elokuussa 7,7 %, muiden tavaroiden 8,0 % ja palveluiden 3,8 % vuotta aiemmasta. Vuosi-inflaatio oli 
elokuussa 6,7 %, mikä ylittää selvästi keskuspankin tavoitteleman 4 prosentin tason. Inflaation kiihtymisen taustalla on 
kotimaisen kysynnän ripeä elpyminen, johon tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan. Inflaation kiihtymisen myötä myös 
yritysten ja kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat kohonneet korkeimmalle tasolle moneen vuoteen. Keskuspankin 
ennusteen mukaan vuosi-inflaatio hidastuu 5,7–6,2 prosenttiin loppuvuonna ja edelleen 4–4,5 prosenttiin vuonna 2022. 

Venäjän keskuspankki julkaisi syyskuun alussa luonnoksen rahapolitiikan suuntaviivoista vuosille 2022–2024. 
Julkaisussa määritellään rahapolitiikan tavoitteet, periaatteet ja keinot, jotka muodostavat keskuspankin rahapolitiikan 
toteutuksen raamit. Rahapolitiikan tärkeimmät periaatteet ovat edelleen julkinen inflaatiotavoite (lähellä 4 prosenttia), 
ohjauskorko ja viestintä, ennusteisiin tukeutuva päätöksenteko ja tiedon avoimuus. Luonnos menee seuraavaksi presidentin 
ja hallituksen kommentoitavaksi ja lopullinen versio duuman käsiteltäväksi. 

 
Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi 

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT. 
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Venäjällä investoinnit ovat kasvaneet, valtio suunnittelee investointihankkeiden luototusta. Investoinnit 
lisääntyivät reaalisesti tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuntuvasti ja olivat viitisen prosenttia suuremmat kuin kaksi 
vuotta aiemmin. Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit ovat melko harvinaisesti kasvaneet vuodesta 
2019 hieman nopeammin kuin kaikki investoinnit, joskin niiden osuus kaikkien investointien arvosta on noussut usean 
vuoden ajan. 

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon vähenivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
siinä määrin, että ne palautuivat kahden vuoden takaiselle tasolle. Myös investoinnit öljytuotteiden tuotantoon supistuivat, 
mutta olivat viime vuoden kovan nousun jäljiltä paljon kahden vuoden takaista suuremmat. 

Sen sijaan näiden yritysten investoinnit jalostusteollisuudessa (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) lisääntyivät ripeästi 
nousten muutaman prosentin vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon nähden. Jalostusteollisuuden investointien kasvu on 
keskittynyt hyvin voimakkaasti metallien jalostukseen (nousua neljäsosa kahden vuodentakaisesta), kun taas toinen paljon 
investointeja tekevä jalostusteollisuuden ala eli kemian teollisuus on vähentänyt investointejaan (laskua neljäsosa kahden 
vuodentakaisesta). 

Investointien kasvu suurilla julkisen sektorin aloilla kuten terveydenhoidossa ja koulutuksessa on laantunut tänä vuonna, 
mutta kahden vuoden takaisesta ne ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja. Kokonaisuutena julkisen budjettitalouden 
investointimenojen viime vuoden nousuaalto on takanapäin. Hallitus laatii sen sijaan suunnitelmaa, jolla käynnistetään 
investointihankkeiden rahoitus Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Rahastosta voidaan lain mukaan myöntää rahoitusta ja 
tehdä sijoituksia ei-likvideihin kohteisiin sillä rajoitteella, että rahaston likvidien varojen määrän suhteessa BKT:hen pitää 
olla vähintään 7 % seuraavan vuoden lopussa. Rahaston likvidit varat ovat olleet tätä rajaa hieman suuremmat vuoden 2020 
keväästä lähtien. Kohonnut öljyn hinta tuo valtion budjettiin lisää öljy- ja kaasuverotuloja, joista osa siirtyy rahastoon. 

 
Venäjällä suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion osuus investoinneista on noussut usean vuoden ajan. 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjä ja Valko-Venäjä sopivat talousintegraation syventämisestä. Maiden pääministerit allekirjoittivat 
presidenttien siunaaman suunnitelman valtioliiton syventämisestä vuosina 2021–2023. Suunnitelmaan kuuluu 28 erillistä 
tiekarttaa, jotka kattavat mm. verohallinon, rahapolitiikan, maksujärjestelmien ja työlainsäädännön harmonisoinnin. 
Maiden välinen valtioliitto perustettiin jo vuonna 1999, mutta todellinen integraatio on ollut vaatimatonta. Nyt 
hyväksyttyjen, lainsäädännön harmonisointiin tähtäävien tiekarttojen valmistelu aloitettiin vuonna 2018. 

Käytännössä harmonisointi tarkoittanee, että Valko-Venäjä muuttaa lainsäädäntönsä Venäjän käytäntöjen mukaiseksi. 
Tämä voisi avata venäläisille yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia länsinaapurinsa markkinoilla. Valko-Venäjän 
kannalta harmonisoinnin haasteena on maan omalaatuinen talousjärjestelmä, missä valtionyritysten ja valtion kontrollin 
rooli on huomattava. Taloutta ohjaavan lainsäädännön harmonisointi Venäjän käytäntöjä vastaaviksi tarkoittaisi monin 
paikoin siirtymää kohti markkinapohjaisempaa talousjärjestelmää. 

Valko-Venäjälle taloudelle tärkeää olisi yhteisen energiamarkkinan muodostaminen, sillä sen uskotaan takaavan maalle 
edulliset maakaasutoimitukset jatkossakin. Nyt energiamarkkinoiden harmonisoinnin sovittiin alkavan vuonna vasta 2023. 
Tämä antanee Venäjälle sopivan mahdollisuuden lykätä kaasunhinnoittelun harmonisointia, ellei vastapuoli etene muiden 
tiekarttojen mukaan. 
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Kiina 

BOFIT ennustaa Kiinan talouskasvun jäävän pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi vuosina 2022–
2023. Viime viikolla julkaistussa ennusteessa odotamme Kiinan BKT:n vuosikasvun olevan tänä vuonna 8 %. Korkean 
kasvuluvun takana on nopea toipuminen pandemiakuopasta ja viime vuoden matala vertailukohta. Nopein kasvupyrähdys 
on kuitenkin jo takanapäin, ja kasvu tulee seuraavina vuosina väistämättä hidastumaan ja jäämään pandemiaa edeltänyttä 
aikaa hitaammaksi. 

Koronakuoppa jäi Kiinassa lopulta suhteellisen pieneksi tehokkaan koronastrategian ja yrityksiin ja investointeihin 
keskittyneen elvytyksen myötä. Tehokkaalla koronstrategialla on myös varjopuolensa. Koska tartunnat pyritään 
tukahduttamaan kokonaan, alueet joutuvat jatkossakin turvautumaan aika ajoin laajoihin rajoitustoimiin, mikä painaa 
etenkin yksityistä kulutusta. Samaan aikaan täyden rokotesarjan saaneiden määrä ylitti juuri 70 % koko väestöstä. Vahvat 
elvytystoimet globaalisti ja talousnäkymien elpymien tukevat vientikysyntää, mikä ylläpitää teollisuustuotannon vahvaa 
virettä myös tulevina neljänneksinä. Myös korkeiksi nousseet kapasiteetin käyttöasteet ennakoivat tuotannollisten 
investointien kasvua. Vaikka suurin koronaelvytys on jo takanapäin, finanssipolitiikka jatkuu kasvua tukevana ja julkisen 
talouden alijäämät pysyvät seuraavat vuodet suurina. Rahapolitiikassa joudutaan yhä enemmän tasapainoilemaan yhtäältä 
rahoitusmarkkinariskien ja velkaantumisen vähentämisen ja toisaalta talouden vakauden välillä.  

Ennusteessamme BKT:n neljännesvuosikasvu pysyttelee noin prosentin tuntumassa tänä ja ensi vuonna ja hidastuu sen 
jälkeen hieman. Vuosikasvu laskee ensi vuonna 4 prosenttiin ja siitä edelleen kolmen prosentin tuntumaan vuonna 2023. 
Kasvua painavat rakenteelliset tekijät kuten epäedullinen väestökehitys. Tänä vuonna julkistetun väestönlaskennan mukaan 
väestö vanhenee, työikäisten määrä supistuu ja syntyvyys vähenee jopa nopeammin kuin aiemmin arvioitiin. Sen lisäksi 
erittäin korkeiksi nousseet velka-asteet ja velanhoitomenojen kasvu syövät pääomia muilta, tuottavammilta käyttökohteilta. 
Toisaalta, jos velkaantumista pyritään hillitsemään, hidastaa se yhtä lailla talouskasvua ainakin lyhyellä aikavälillä. Myös 
tuottavuus on kehittynyt heikosti, eikä tuottavuutta parantavia toimia ole tehty. Viime aikoina sääntelyä ja valvontaa on 
kiristetty etenkin yksityisten yritysten osalta, mikä on tehnyt niiden toimintaympäristöstä aiempaa arvaamattomamman ja 
on omiaan heikentämään tuottavuutta. Valtion roolia on kasvatettu yhteiskunnan eri tasoilla ja poliittinen riski taloudessa 
on kasvanut. 

Ennustettua nopeampi talouskasvu on seuraavina vuosina mahdollinen, jos kotitalouksien kulutuskysyntä vahvistuu 
arvioitua selvästi enemmän. Tämä voi toteutua, jos pandemia hellittää odotettua nopeammin tai Kiinassa muutetaan 
koronastrategiaa niin, että laajoista rajoitustoimista luovuttaisiin. Kysyntä voi myös vahvistua, jos kulutusta tukevia 
reformeja lähdetään toteuttamaan uuden yhteistä hyvinvointia (common prosperity) peräänkuuluttavan tavoitteen 
puitteissa. Samalla tutut riskit ennustetta hitaammalle talouskasvulle ovat pandemian aikana kasvaneet. Kasvu voi olla 
ennustettua oleellisesti heikompaa, jos velkataakka muuttuu kestämättömäksi, rahoitusmarkkinahäiriöt levittävät 
epävarmuutta reaalitalouteen ja sosiaalinen vakaus vaarantuu, tai ulkosuhteet ajautuvat umpikujaan. 
 
Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste vuosille 2021–2023 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 

https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2021/bofit-venaja-ja-kiina-ennusteet-vuosiksi-2021-2023-2/
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Elokuussa vähittäiskaupan vuosikasvu hidastui edelleen. Vähittäiskaupan reaalinen vuosikasvu painui elokuussa 
0,9 prosenttiin, mikä sai kahden vuoden keskimääräisen vuosikasvun kääntymään jo lievästi negatiiviseksi. Juanmääräisesti 
myynti laski eniten viestintälaitteiden (-15 % vuoden takaa) ja autojen (-7 %) osalta. Osittain vähittäiskaupan vaimeuteen 
vaikutti koronatapausten leviäminen useisiin maakuntiin heinä- ja elokuun aikana, mikä pakotti viranomaiset asettamaan 
uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia. Lisäksi komponenttipula on viivästyttänyt autojen toimituksia ja jarruttanut 
autokauppaa. Uusia tartuntatapauksia on jälleen tavattu syyskuussa etenkin maan kaakkoisosissa. 

Teollisuustuotannon kasvu hidastui elokuussa 5,3 prosenttiin. Toisin kuin vähittäiskaupan osalta, teollisuustuotannon 
kasvun hidastuminen on enemmän palautumista takaisin pandemiaa edeltäneille tasoille. Myös teollisuuden 
ostopäällikköindeksit laskivat elokuussa lähelle kasvua indikoivaa 50 pisteen rajaa, eli niidenkin mukaan kiivain kasvun 
vaihe näyttää olevan ohi. Korkean teknologian teollisuustuotanto jatkoi vahvaa kasvuaan (18 % vuoden takaa), mutta 
esimerkiksi autojen tuotanto laski selvästi (-13 % vuoden takaa) mm. komponenttipulan vuoksi. Teollisuuden uusien 
tilausten määrä kääntyi ostopäällikköindeksien mukaan elokuussa laskuun ja uusien vientitilausten määrä on ollut laskussa 
jo toukokuusta lähtien. Tästä huolimatta viennin dollarimääräinen kasvu pysyi elokuussa vahvana (25 % vuoden takaa, 
kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu 17 %). Myös tuonti kasvoi dollarimääräisesti reipasta vauhtia (34 % vuoden 
takaa, kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu 14,5 %). Kauppataseen ylijäämä on pysynyt viime kuukaudet 
ennätyskorkealla. 

Jo muutaman kuukauden korkeana pysytellyt tuottajahintainflaatio nousi elokuussa edelleen ja oli 9,5 %. Taustalla on 
pitkälti raaka-aineiden hintojen nousu. Tuottajahinnat nousivat eniten energiateollisuudessa (kivihiili, öljy), sekä metalli- ja 
kemianteollisuudessa. Toisaalta myös sähkökoneiden ja -laitteiden valmistuksessa tuottajahinnat ovat nousseet 
korkeimmille tasoilleen kymmeneen vuoteen (elokuussa niiden tuottajahintainflaatio oli 6 %). Kuluttajahintainflaatio on 
kuitenkin pysynyt vaimeana, ja laski elokuussa aavistuksen 0,8 prosenttiin. Kuluttajahintainflaatiota painaa edelleen ruoan 
hinnan aleneminen (elokuussa yhä yli -40 %), kun sianlihan hinta on palautunut sikaruttoepidemiaa edeltäneille tasoilleen. 
Yhtä lailla kuitenkin pohjainflaatio, eli kuluttajahinnat ilman herkästi heiluvia ruoan ja energian hintoja, nytkähti elokuussa 
aavistuksen alaspäin 1,2 prosenttiin. 
 
Vähittäiskaupan kehitys on ollut viime kuukausina varsin vaimeaa 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Evergranden vaikeuksien syveneminen sai pörssikurssit laskuun ympäri maailmaa. Yhden Kiinan suurimmista 
rakentajista Evergranden kesällä pahentuneet talousvaikeudet (ks. BOFIT Viikkokatsaus 34/2021) ovat syventyneet 
entisestään viime viikkoina. Elokuun lopussa yhtiö ilmoitti, ettei se pysty hoitamaan kaikkia velkasitoumuksiaan, jos se ei 
pysty jatkamaan rakentamista, myymään omistuksiaan tai uusimaan lainojaan. Syyskuussa yhtiö on joutunut lykkäämään 
joidenkin pankki- ja trust-lainojensa sekä liikkeelle laskemiensa omaisuuden hoitotuotteiden maksuja. Yhtiö ilmoitti 
kuitenkin hoitaneensa keskiviikkona 22.9. maksuun erääntyneet kotimaiset velkakirjakupongit (232 milj. juania, 36 milj. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202134_2/
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dollaria). Torstaina 23.9. markkinoilla jännitetään taas, kun yhtiön pitäisi hoitaa ulkomailla liikkeelle laskemansa 
dollarivelkakirjan kupongit (84 milj. dollaria). 

Huoli Evergranden ajautumisesta maksukyvyttömyyteen ja pelot ongelmien leviämisestä laajemmin Kiinan 
kiinteistösektorille ja talouteen saivat maanantaina osakekurssit jyrkkään laskuun ympäri maailmaa. Pahimmat pelot 
markkinoilla näyttävät sittemmin väistyneen ja osakeindeksit ovat osittain palautuneet. Manner-Kiinassa pörssit olivat 
kiinni maanantain ja tiistain lomien vuoksi, ja yleisindeksien kehitys on pysynyt varsin vakaana. Evergranden vaikeuksista 
on uutisoitu Kiinan virallisessa mediassa suhteellisen vähän. Uutisointia lienee vähentänyt viranomaisten elokuun lopulla 
aloittama kampanja sellaisen tiedon levittämistä vastaan, jossa mustamaalataan Kiinan rahoitusmarkkinoita tai tehdään 
vääriä tulkintoja talouspolitiikasta tai talousluvuista (BOFIT Viikkokatsaus 36/2021). 

Vaikka Evergranden tilanne näyttää huolestuttavalta, kansainväliset luottoluokittajat ja monet muut toimijat ovat olleet 
varovaisen luottavaisia. Viimeviikolla Fitch uskoi, että Evergranden ongelmat pysyvät hallittavina, mutta varoitteli, että 
yhtiön maksuvaikeuksilla voi olla laajoja vaikutuksia eri sektoreille. Kuluvalla viikolla S&P:n viesti oli saman suuntainen. 
Evergrande ei aiheuta Kiinan rahoitussektorille systeemitason ongelmaa ja valtiolla on kapasiteettia puuttua peliin, jos 
ongelmat uhkaavat levitä laajemmiksi. Kiinan keskuspankin kesällä julkaisemien pankkien stressitestin mukaan 
hoitamattomien saamisten tuntuvakaan nousu kiinteistösektorilla ei pitäisi olla systeemitason uhka koko pankkisektorille. 
Tosin jotkut pankit, kuten Shengjing pankki, on selvästi enemmän altistuneita Evergrandelle ja niille yhtiön maksuvaikeudet 
voivat olla iso haaste. 

Viranomaisilta tilanteen hoitaminen vaatii tarkkuutta. Yhtäältä viranomaiset ovat pyrkineet vähentämään 
kiinteistösektorin velkaisuutta jo vuosia. Viime vuonna suurille rakentajille asetettiin velkaantumiseen liittyviä rajoja ja 
vuoden vaihteessa pankkien lainanantoa sektorille rajoitettiin (BOFIT Viikkokatsaus 6/2021). Evergrande on ylittänyt kaikki 
rajaviivat niiden asettamisesta alkaen. Viranomaiset ovat myös pyrkineet viime vuosina eroon ajatuksesta, että valtio viime 
kädessä maksaa sijoittajille koituneet tappiot. Toisaalta viranomaisten on pakko pitää tilanne hallittavissa, ja osoittaa kykyä 
estää ongelmien leviäminen kiinteistösektorille, rahoitussektorille ja laajemmin talouteen. 

 
Shanghaissa CSI 300 -osakeindeksi on pysynyt vakaana, kun taas kiinalaisosakkeet Hongkongissa ja New Yorkissa laskivat 

Lähteet: Pörssit, S&P, BNY Mellon, Macrobond ja BOFIT. 
 
Kiina availee hiljalleen pääomaliikkeitä maasta ulos. Manner-Kiinan ja Hongkongin välisen 
joukkovelkakirjamarkkinoiden yhteistyöohjelman puitteissa ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat ovat voineet sijoittaa 
Hongkongin kautta velkakirjoihin Manner-Kiinan pankkien välisillä markkinoilla kesästä 2017 lähtien (BOFIT Viikkokatsaus 
27/2017). Kauan odotettu mahdollisuus sijoittaa myös toiseen suuntaan, Manner-Kiinasta Hongkongiin, on määrä avautua 
huomenna 24.9. Pääomaliikeitä on viime vuosina avattu kohdennetusti erilaisten ohjelmien kautta. Tällä hetkellä näyttää, 
ettei pääoman ulosvirralle ole suuria paineita, mutta mikäli tilanne muuttuu, on viranomaisilla keinoja puuttua tilanteeseen.  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202136_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2017/vw201727_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2017/vw201727_5/
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Manner-Kiinasta ulos suuntautuva kaupankäynti on ohjelman alkuvaiheessa huomattavasti rajoitetumpaa kuin toiseen 
suuntaan. Ohjelmaan voivat tässä vaiheessa osallistua 41 rahoituslaitosta ja institutionaaliset sijoittajat, jotka on hyväksytty 
Kiinan sijoitusohjelmiin (QDII ja RQDII). Kaupankäynnin nettoulosvirtaa säädellään sekä päivä- (20 mrd. juania) että 
vuosikohtaisella (500 mrd. juania) kiintiöllä. Kiinalaissijoittajat voivat sijoittaa velkakirjoihin sekä juaneissa että 
ulkomaisessa valuutassa, mutta niiden eräännyttyä varat tulee kotiuttaa ja vaihtaa takaisin juaneihin. Ulkomaisten 
sijoittajien kaupankäynnille Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoilla sitä vastoin ei ole kiintiöitä. Ohjelmaan on tällä hetkellä 
hyväksytty 689 ulkomaista institutionaalista sijoittajaa ja sen keskimääräinen päivävaihto on kasvanut tänä vuonna 26 mrd. 
juaniin, kun se alkuvaiheessa oli 1,5 mrd. juania vuonna 2017.  

Pääomaliikkeitä Manner-Kiinan ja Hongkongin välillä avataan myös uuden Helmijoensuiston (Greater Bay Area) 
sijoitusohjelman myötä. Kokeiluvaihe aloitetaan 10.10. Ohjelmassa asukkaat yhdeksässä kaupungissa Guangdongin 
maakunnassa voivat sijoittaa tiettyihin varainhoitotuotteisiin Hongkongissa ja Macaolla. Samoin Honkgkongin ja Macaon 
asukkaat voivat sijoittaa tiettyihin mannerkiinalaispankkien sijoitustuotteisiin. Myös tämä ohjelma on tarkoin säännelty 
kiintiöin (yht. 150 mrd. juania kumpaankin suuntaan ja miljoona juania per sijoittaja) ja muilla vaatimuksilla (riittävän pitkä 
sijoituskokemus ja riittävä varallisuus).  

Hyväksyttyjen institutionaalisten sijoittajien on mahdollista sijoittaa Manner-Kiinasta ulkomaille QDII- ja RDFII-
ohjelmien kautta. Viimeisen 12 kuukauden aikana QDII-ohjelman osallistujamäärä on kasvanut 152:sta 173:een ja niille 
myönnetty yhteenlaskettu sijoituskiintiö 104 mrd. dollarista 150 mrd. dollariin. Ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien 
ohjelmien (QFII ja RQFII) kiintiöiden poistamisesta Manner-Kiinassa ja ohjelmien yhdistämisestä ilmoitettiin vuonna 2019 
ja ne astuivat voimaan viime vuonna (BOFIT Viikkokatsaus 39/3019).  

Ulkomainen omistus Kiinan velkakirjamarkkinoilla on kasvanut nopeasti, mutta vastaa yhä vain noin 3 prosenttia koko 
markkinoista. Kiinalaisvelkakirjoja on otettu mukaan useisiin kansainvälisiin indekseihin, mikä on lisännyt niiden kysyntää. 
Tämän vuoden heinä-elokuussa uusia sijoituksia tehtiin kuitenkin vain marginaalisesti. Vajaa kolmannes ulkomaisista 
sijoituksista Manner-Kiinan velkakirjamarkkinoilla on tehty bondimarkkinoiden yhteistyöohjelman kautta.  

 
Ulkomainen omistus Kiinan joukkovelkakirjamarkkinoilla on jatkanut kasvuaan. 

Lähteet: CEIC, Bond Connect Company Ltd. ja BOFIT. 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201939_5/
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Venäjä 

Duuman vaaleissa ei yllätyksiä. Venäjällä äänestettiin liittoneuvoston alahuoneen eli Duuman vaaleissa 17.–19.9.2021. 
Vaalikamppailu oli vaimeaa, ja systeemin ulkopuolisen opposition mahdollisuuksia osallistua vaaleihin rajoitettiin 
huomattavasti. Lopullisen tuloksen mukaan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä sai duumaan 324 paikkaa (edellisessä duumassa 
paikkoja oli 343), kommunistit 57 (oli 42), Oikeudenmukainen Venäjä 27 (oli 23), LDPR 21 (oli 39) ja uusi tulokas Uudet 
ihmiset -puolue 13 paikkaa. Äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi, 52 prosenttiin. 

Uuden Duuman järjestäytyminen on vielä kesken, mutta vaalituloksen perusteella suuria muutoksia ei odoteta. 
Presidentti Putin on ilmoittanut kannattavansa nykyisen puhemiehen Vjatseslav Volodinin ehdokkuutta uuden Duuman 
puhemieheksi. Monilla Venäjän alueilla äänestettiin samalla myös alueen kuvernööristä, alueparlamentin tai 
paikallishallinnon jäsenistä. Esimerkiksi Tsetsenian Ramzan Kadyrov varmisti uudelleenvalintansa 99,7 prosentin 
ääniosuudella. 
 
Öljyn ja Venäjän muiden vientihyödykkeiden hinnat nousseet nopeasti, rupla kuitenkin vahvistunut hyvin 
vähän. Öljyn maailmanmarkkinahinta on noussut viimeisen puolentoista kuukauden aikana noin 20 % ja Brent-öljyn hinta 
hipoi tällä viikolla jo 80 dollaria. Myös joidenkin muiden Venäjälle tärkeiden vientituotteiden kuten rauta- ja värimetallien, 
puunjalostustuotteiden sekä lannoitteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet. Tämä on välittynyt Venäjän 
vientihintoihin, jotka ovat kohonneet erittäin voimakkaasti, ja metallien osalta tasoille, joita ei ole nähty vuosikymmeneen.  
Taustalla on maailmantalouden ja useiden perushyödykkeiden kysynnän kova kasvu ja öljyn osalta mm. eräiden OPEC+-
sopimuksen kattamien maiden tuotannon jopa alitettua sopimuksen tuotantorajat. 

Vaikka Venäjän vientitulot ovat vientihintojen nousun myötä luonnollisesti lisääntyneet paljon, ruplan kurssi on 
vahvistunut vain lievästi. Esimerkiksi syyskuun keskikurssi sekä dollariin että euroon nähden oli vain vajaan prosentin 
korkeampi kuin elokuun keskikurssi. Ruplan kurssiin onkin kohdistunut melko tavanomaiseen tapaan myös sitä heikentäviä 
tekijöitä. 

Ruplan kurssin vaimea vahvistuminen syyskuussa viittaa siihen, että Venäjältä on voinut virrata pääomia 
nettomääräisesti ulkomaille tuntuvassa määrin. Tilanne oli tällainen heinä- ja elokuussa, jolloin vientihinnat olivat niin 
ikään nopeassa nousussa ja yksityisen pääoman nettovirta ulkomaille kohosi keskuspankin alustavien tietojen mukaan 
todella huomattavaksi. Myös muutamana aiempana vuonna ruplan kurssi on kehittynyt vientihintoja heikommin. 

Lisäksi federaation budjettisääntöön pohjautuvia valuuttaostoja on tehty viime kuukausina jo samaan tahtiin kuin 
keskimäärin vuosina 2018−2019. Säännön mukaan valuutoiksi vaihdetaan federaatiobudjetin ylimääräisiä öljy- ja 
kaasuverotuloja, joita syntyy öljyn hinnan ylittäessä säännössä määritellyn öljyn viitehinnan. Nämä tulot säästetään ja 
siirretään myöhemmin valtion vararahastona toimivaan Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon. 

 
Venäjän vientihinnat ovat nousseet hyvin nopeasti tänä vuonna, mutta rupla on vahvistunut vain lievästi 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
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Itämeren kaasuputken rakennustyöt valmistuvat. Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevan NordStream2-
kaasuputken rakennustyöt valmistuivat syyskuun alkupuolella. Gazpromin omistaman putkiyhtiön mukaan putkisto 
pyritään saamaan käyttökuntoon vuoden loppuun mennessä. Teknisen valmiuden lisäksi putken käyttöönotto riippuu 
kuitenkin EU:n energiamarkkinoiden sääntelystä. EU:n tuomioistuimen heinäkuisen päätöksen mukaan Gazprom saisi 
käyttää korkeintaan puolta putken kapasiteetista. Päätös koskee myös samaa reittiä noudattavaa vuosina 2011–2012 
valmistunutta NordStream putkistoa. Putken käyttöönotto on herättänyt erityisen paljon keskustelua viime viikkoina, kun 
maakaasun hinta Euroopan kaasupörsseissä on kivunnut ennätyskorkealle. Kaasun hinnannousu lisää Venäjän vientituloja, 
sillä kaasunviennissä on EU:n määräysten mukaisesti siirrytty kasvavassa määrin pörssihintoihin sidottuihin sopimuksiin.  

Hintojen nousun takana on talouskasvun vauhdittama globaalin kysynnän kasvu. Putkikaasun tuonti EU-maihin on 
palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti ei. Samaan aikaan EU-maiden oma 
kaasuntuotanto on jatkanut supistumistaan. Erotusta on paikattu käyttämällä kaasuvarastoja, joiden taso painui kesällä 
poikkeuksellisen alhaiseksi.  

 
Maakaasun hinta Euroopan kaasupörsseissä on noussut Aasian hintoja korkeammaksi 

Lähteet: Maailmanpankki ja BOFIT. 
  
Suomen Venäjän-kauppa elpyi ripeästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suomesta Venäjälle vietyjen 
tavaroiden ja palveluiden arvo kasvoi tammi-kesäkuussa 11 % vuotta aiemmasta. Vienti ylitti huhti-kesäkuussa jo 
koronakriisiä edeltäneen tasonsa, vaikka se romahti viime vuonna historiallisen mataliin lukemiin. Elpymistä on vetänyt 
tavaravienti ja etenkin kone- ja laitevienti on palautunut vauhdikkaasti Venäjän investointikysynnän tukemana. 
Tavaraviennin suotuisa kehitys jatkui myös heinäkuussa. Sitä vastoin palveluvienti ei juuri ole noussut koronakriisin 
aiheuttamasta kuopastaan. Palveluvientiä ovat heikentäneet etenkin matkustusrajoitukset, joita on asetettu sekä Suomessa 
että Venäjällä koronatilanteen vuoksi. Koronakriisiä edeltävinä vuosina matkailupalveluiden osuus Suomen palveluviennistä 
Venäjälle oli puolet, mutta putosi viime vuonna kolmannekseen. Tammi-kesäkuussa Venäjän osuus Suomen koko tavara- ja 
palveluviennistä oli 5 %.      

Venäjältä Suomeen tuotujen tavaroiden ja palveluiden arvo kasvoi tammi-kesäkuussa 18 % vuotta aiemmasta, mutta oli 
vielä kaukana edellisistä, vuoden 2019 huippulukemista. Tuonnin arvoa on kasvattanut pitkälti raaka-aineiden hintojen 
voimakas nousu, kun taas monien tavaroiden tuontimäärät ovat elpyneet hitaammin. Tärkeimmän yksittäisen tuontitavaran 
eli raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli tammi-kesäkuussa jo lähes samalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla, mutta Venäjältä Suomeen tuotu raakaöljyn määrä oli lähes puolet pienempi. Tämä näyttää heijastavan 
pitkälti vähäisempää kysyntää, sillä Venäjän osuus Suomen raakaöljyn tuonnista on pysynyt lähes 90 prosentissa. Tammi-
kesäkuussa Venäjän osuus Suomen koko tavara- ja palvelutuonnista oli 8 %. 
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Suomen tavaravienti Venäjälle on elpynyt reippaasti tänä vuonna, mutta palveluvienti hitaammin 

Lähteet: Tilastokeskus ja BOFIT.  
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Kiina 

Hiilen saatavuusongelmat ja nousseet hinnat ovat aiheuttaneet sähköpulaa ympäri Kiinaa. Syys-lokakuussa 
sähkön käyttöä on rajoitettu ainakin 20:llä Kiinan 31 provinssista. Rajoitukset ovat koskeneet etenkin raskasta teollisuutta, 
mutta monin paikoin myös kotitalouksien ja kaupunki-infrastruktuurin sähkön saannissa on ollut katkoksia. Yrityksiä ja 
kotitalouksia on myös kehotettu säästämään sähköä. Ongelmien taustalla on energian kohonneet maailmanmarkkinahinnat 
ja mm. päästöjen rajoittamispyrkimyksistä johtuvat hiilen saatavuusongelmat. Viime vuonna 68 % Kiinan käyttämästä 
sähköstä tuotettiin hiilivoimalla. 

Sähkön saatavuutta on rajoitettu osin jo alkukesästä lähtien ja käyttökatkot ovat tyypillisiä Kiinassa talvikuukausina 
lämmityskauden alettua. Nyt saatavuusongelmien on kuitenkin raportoitu olleen laajempia kuin vuosiin ja koskettaneet 
provinsseja, jotka tuottavat ison osan Kiinan kokonaistuotannosta kuten Guangdongia, Jiangsua ja Shandongia. Ongelmien 
arvioidaan vaikuttavan loppuvuoden teollisuustuotantoon. 

Hiilen hinta Kiinassa on noussut nopeasti ja valtion sääntelemän ja alhaisen sähkönhinnan myötä hiilivoimaloiden 
tuotanto on muuttunut kannattamattomaksi. Kiinan oma hiilentuotanto ei ole pysynyt kysynnän vauhdissa hiilivarantojen 
ehtyessä ja kaivosten sulkemisen myötä mm. ympäristö- ja turvallisuussyistä. Hiilikaivosten työolot ovat heikot ja kuluneen 
vuoden aikana on tapahtunut useita kaivosonnettomuuksia. Lisäksi Kiinan ja Australian suhteiden tulehduttua Kiina lopetti 
joulukuussa hiilen tuonnin maasta kokonaan, eikä ole pystynyt täysin korvaamaan tuontia muualta. Ennen kieltoa 30 % 
Kiinan tuomasta hiilestä tuli Australiasta. Tämän vuoden tammi-elokuussa Kiina toi hiiltä kokonaisuudessaan 10 % vuotta 
aiempaa vähemmän. Samaan aikaan hiilen tuotanto kasvoi 6 % ja sähkön kysyntä 14 %. Hiilensaantiongelmien lisäksi 
maakaasun hinta on myös noussut nopeasti ja kuivuus on vähentänyt vesivoiman tuotantoa. 

Elokuussa maan kehitys- ja reformikomissio (NDRC) julkaisi listan provinsseista, jotka eivät päässeet 
päästövähennystavoitteisiinsa alkuvuonna. Tämän jälkeen alueet rajoittivat energiankulutusta ja tuotantoaan. Kiinan 
tavoitteena on vähentää energiaintensiteettiään (energiankulutus/BKT) 3 % tänä vuonna ja 13,5 % vuoteen 2025 mennessä. 
Alueille on määrätty omat tavoitteet. 

Saatavuusongelmien lisäännyttyä useat alueet nostivat hiilivoimaloiden tuottaman sähkön hintaa 10 %, eli suurimman 
sallitun määrän. Energian hinta on yhä tiukasti säännelty, vaikka viime vuonna sääntelyä muutettiin niin, että alueellinen 
sähkönhinta voi nousta korkeintaan 10 % tai laskea 15 % kysynnän ja tarjonnan mukaan suhteessa vakiohintaan. Syyskuussa 
NDRC käski tehdä hiilen myyntisopimuksia pidemmälle aikavälille niin, että myyty määrä vastaa kysyntää ja hinnoittelu on 
matalampi kuin tämänhetkiset korkeat spot-hinnat. 

Ongelmien jatkuessa tuotantorajoituksia on lievennetty. NDRC on jakanut hiiltä varastoistaan markkinoille, löyhentänyt 
hiilentuotannon kapasiteettirajoituksia ja aikoo lisätä hiilen tuontia. Viime viikolla keskushallinto käski energiayhtiöitä 
varmistamaan sähkön saatavuuden talvikaudeksi ”kaikin keinoin”. Tällä viikolla pankkivalvontaviranomainen kehotti 
pankkeja lisäämään lainanantoa hiili- ja energiayhtiöille ja kielsi tiukasti spekuloinnin hyödykehinnoilla, kuten hiilellä. 

 
Hiilen markkinahinta Kiinassa on noussut nopeasti, mutta sääntely pitää sähkön hinnan käyttäjille matalana 

Lähteet: Zhengzhoun raaka-ainepörssi, NDRC, CEIC ja BOFIT. 
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Yhdysvallat haluaa jatkaa kauppaneuvotteluita Kiinan kanssa. Maanantaina 4.10. Yhdysvaltain kauppaedustaja 
Katherine Tai kertoi alustavasti Bidenin hallinnon kauppapoliittisista tavoitteista Kiinan suhteen. Ulostulo oli odotettu, sillä 
tähän asti uusi hallinto on pitänyt Trumpin hallinnon tekemät toimet täysimääräisesti voimassa. Maanantaina julkistettujen 
tavoitteiden mukaan Yhdysvallat pyrkii käynnistämään maiden väliset neuvottelut uudelleen. Lisätullit pidetään voimassa, ja 
Yhdysvallat aikoo vaatia Kiinaa lunastamaan lupauksensa ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen tuonninlisäyksistä. 
Samalla päätettiin palauttaa yhdysvaltalaisille tuontiyrityksille mahdollisuus anoa vapautusta tullimaksuista. Mahdollisuus 
anoa vapautusta on ollut alkuvuodesta lähtien katkolla. Keskiviikkona ilmoitettiin, että presidentit Joe Biden ja Xi Jinping 
suunnittelevat tapaavansa toisensa virtuaalisesti ennen vuoden loppua. 

Kauppasodan aikana lisätulleja asetettiin valtaosalle maiden välisestä tavarakaupasta, mikä sai maiden keskinäisen 
kaupan supistumaan selvästi etenkin vuoden 2019 aikana. Yhdysvaltojen osuus Kiinan tavaratuonnista oli lähellä 9 
prosenttia vielä vuonna 2017, mistä se putosi alimmillaan alle kuuteen prosenttiin loppuvuonna 2019. Samaan aikaan 
Yhdysvaltojen osuus Kiinan tavaraviennistä tippui 19 prosentista alle 17 prosenttiin. Helmikuussa 2020 voimaan tullut 
ensimmäisen vaiheen kauppasopimus ei merkittävästi liennyttänyt tilannetta, eikä Kiina ole kasvattanut Yhdysvaltain-
tuontiaan sopimuksessa sovitun mukaisesti. Tutkimuslaitos Peterson Instituten (PIIE) ylläpitämän seurantasivuston 
mukaan viime vuonna sovituista tuontitavoitteesta toteutui lopulta alle 60 %, ja tänä vuonna tammi-elokuun tilastojen 
valossa ollaan jäämässä noin 70 prosenttiin tavoitteesta. Kiinan vienti Yhdysvaltoihin on sen sijaan elpynyt pandemian 
aikana vahvasti, ja kahden välisen kauppataseen ylijäämä on kohonnut ennätyslukemiin.  

Kiina on viime vuosina tiivistänyt kauppasuhteitaan alueellisesti. Vajaa vuosi sitten Kiina allekirjoitti 15 Aasian maan 
yhteisen RCEP-kauppasopimuksen, ja jatkaa kolmenkeskeisiä kauppasopimusneuvotteluita Etelä-Korean ja Japanin kanssa. 
Muutama päivä RCEP-kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Kiina ilmoitti halustaan liittyä myös Tyynenmeren 
kauppasopimukseen CPTPP:hen. Virallisesti jäsenyyttä haettiin muutama viikko sitten, kun Kiinan kauppaministeri Wang 
Wentao jätti hakemuksen Uuden-Seelannin kauppaministeri Damien O’Connorille. CPTPP:hen kuuluu 11 valtiota, mm. 
Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Meksiko, Japani ja Singapore. Iso-Britannia on aloittanut liittymisneuvottelut kesäkuussa. 
Kiinan CPTPP-jäsenyys näyttää kuitenkin hyvin epätodennäköiseltä. Ensinnäkin kauppasopimukseen liittyminen edellyttäisi 
Kiinalta palvelusektorin avaamisen ja tullitasojen selvän laskun lisäksi myös suostumista säännöksiin mm. 
valtionomisteisista yrityksistä ja ammattiyhdistyksistä. Sen lisäksi tilannetta hankaloittaa Kiinan ja Australian tulehtuneet 
välit, koska jäsenyys edellyttää kaikkien 11 valtion yksimielistä hyväksyntää. Kaiken kukkuraksi kaksi päivää Kiinan jälkeen 
Taiwan jätti oman jäsenyyshakemuksensa, jolle Japani kerkesi jo antaa tukensa. 
 
Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä tavarakaupassa on palauduttu kauppasodan aiheuttamasta kuopasta 

Lähteet: Kiinan tulli ja BOFIT. 
 
EU-kauppakamari näkee toimintaympäristön muuttuvan hankalammaksi Kiinassa. Kiinassa toimiva EU:n 
kauppakamari julkaisi syyskuussa vuosittaisen positiopaperinsa. Kauppakamari on huolissaan kasvaneista merkeistä Kiinan 

https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods
https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper
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kääntymisestä sisäänpäin, kun jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat lisääntyneet. Merkit näkyvät siinä, että Kiina korostaa 
aiempaa enemmän omavaraisuutta. Toisaalta myös kansallisen turvallisuuden näkökulmat on nostettu laajasti keskiköön.  

Kauppakamarin mukaan jatkuessaan nämä kehityskulut tulevat näkymään vähentyneinä ulkomaisina suorina 
sijoituksina, heikompana Kiinan innovaatiokapasiteetin kasvuna, resurssien hukkaamisena, heikentyvinä ulkosuhteina ja 
kiinalaisten ulkomailla toimivien yritysten kasvavina haasteina. Kauppakamari ei myöskään näe, että yrityskenttä olisi 
tasapuolistumassa vaan valtionyhtiöt nauttivat jatkossakin erityisasemasta. Samalla valtio pyrkii lisäämään kontrollia 
yksityisestä sektorista ja pitämään ulkomaiset yhtiöt strategisesti tärkeiksi koettujen sektorien ulkopuolella. Kauppakamarin 
mukaan uudet tietoinfrastruktuuriin ja tietoturvaan liittyvät lait pakottanevat eurooppalaisia yrityksiä siirtämään toimintaa 
pois Kiinasta. Kauppakamari arvioi sisäänpäin kääntymisen heikentävän pitkässä juoksussa Kiinan talouden 
kasvupotentiaalia ja suositteleekin Kiinaa vetäytymään omavaraisuuspyrkimyksistään ja rajaamaan kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvät näkökulmat nykyistä kapeammin.  
 
Suomen tavaravienti Kiinaan yltää jo vuoden 2019 tasolle, palveluvienti ei vielä. Tilastokeskuksen mukaan 
Suomen tavaravienti Kiinaan oli tammi-kesäkuussa 1 660 miljoonaa euroa ja palveluvienti 660 miljoonaa euroa. 
Tavaraviennin arvo oli lähes 9 % korkeampi kuin tammi-kesäkuussa 2019. Heinäkuussa Suomen Tullin tilastojen mukaan 
tavaravienti Kiinaan jäi arvoltaan noin 7 % pienemmäksi kuin heinäkuussa 2019. Tuotteista etenkin paperimassan vienti 
Kiinaan on vetänyt vahvasti sekä määrällä että arvolla mitattuna, ja sen osuus viennistä on kuluvana vuonna ollut 
kolmasosa. Suomen palveluvienti sen sijaan on kaukana koronakriisiä edeltäneestä tasosta. Suurimmalta osalta tämä selittyy 
koronan vuoksi tehdyillä matkustusrajoituksilla. Tänä vuonna kiinalaisia on saapunut Suomeen keskimäärin noin 200 
kuukaudessa kun vuonna 2019 saapuneita oli keskimäärin 20 000 kuukaudessa. Kiinan osuus Suomen tavara- ja 
palveluviennistä on reilu 5 %. 

Tavaroiden tuonti Kiinasta oli tammi-kesäkuussa 2 770 miljoonaa euroa ja palveluiden 520 miljoonaa euroa. 
Tavaratuonti Kiinasta jatkoi kasvussa viime vuonnakin koronakriisistä huolimatta ja tuonnin arvo oli alkuvuonna yli 20 % 
suurempi kuin samaan aikaan 2019. Myös palvelutuonti on kärsi koronasta suhteellisen vähän ja tammi-kesäkuussa 
palveluita ostettiin 8 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa vuonna 2019. Kiinan osuus Suomen tavara- ja palvelutuonnista on 
noin 7,5 %. 

 
Suomen tavarakaupan alijäämä Kiinan kanssa kasvanut, palvelukaupan ylijäämä kutistunut 

Lähteet: Suomen tilastokeskus ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän vientitulot lähes ennätyslukemissa, myös pääoman ulosvirta on lisääntynyt. Alustavien 
maksutasetietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin arvo oli heinä-syyskuussa 148 mrd. dollaria eli 65 % suurempi 
kuin vuotta aiemmin. Vientitulot olivat suurimmillaan sitten huippuvuosien 2011–2013, jolloin raakaöljyn hinta oli 
historiallisen korkealla (keskimäärin 110 dollaria tynnyriltä, kun se heinä-syyskuussa oli 70 dollaria tynnyriltä). Vientitulojen 
kasvua onkin tukenut pitkälti muiden tavaroiden kuin öljyn ja kaasun vienti, jonka arvo nousi heinä-syyskuussa kaikkien 
aikojen ennätyslukemiin. Taustalla on ollut useiden raaka-aineiden kysynnän ja hintojen hurja nousu 
maailmanmarkkinoilla.  

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin arvo oli heinä-syyskuussa 96 mrd. dollaria eli 30 % suurempi kuin vuotta aiemmin. 
Tuonnin kasvu hidastui selvästi aiemmista kuukausista, mutta myös tuonti on jo ylittänyt koronakriisiä edeltävän tasonsa. 
Tuonnin palautumista on vetänyt tavaratuonti, kun taas palvelutuonti on elpynyt vain vähän koronakuopastaan.  

Viennin vauhdikas kasvu siivitti myös Venäjän vaihtotaseen ylijäämän heinä-syyskuussa huippulukemiin eli 41 mrd. 
dollariin. Viimeisen neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettu ylijäämä vastaa noin 5 % BKT:stä.        

Lisääntyneet vientitulot heijastuivat myös Venäjän valuuttavarantoon, jonka arvo on kivunnut historiallisen korkealle. 
Valuuttavarannon arvoa paisuttivat myös IMF:n erityisnosto-oikeudet (special drawing rights, SDR), joita IMF jakoi 
elokuussa jäsenmaidensa keskuspankeille koronakriisistä selviytymisen tukemiseksi. Venäjän SDR-potin arvo oli 17,5 mrd. 
dollaria. Syyskuun lopussa Venäjän valuuttavarannon arvo oli 614 mrd. dollaria (noin 40 % BKT:stä).  

Myös pääoman ulosvirta Venäjältä lisääntyi reippaasti heinä-syyskuussa. Yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta oli 
34 mrd. dollaria eli suurin kolmeen vuoteen. Taustalla oli pääosin muiden yritysten kuin pankkien ulkomaille tekemät 
sijoitukset ja myöntämät luotot. Viimeisen neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettu yksityisen sektorin pääoman 
nettoulosvirta vastasi noin 4 % BKT:stä.   

 
Yksityisen sektorin pääoman ulosvirtaus Venäjältä kiihtyi heinä-syyskuussa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Macrobond ja BOFIT.   
 

Venäjän kiinteät investoinnit elpyneet voimakkaasti koronakuopasta. Rosstatin kansantalouden tilinpidon 
kysyntäpuolen lukujen mukaan erityisesti kiinteiden investointien kausitasoitettu kasvu on ollut nopeaa kevään ja kesän 
2020 koronataantuman jälkeen. On huomionarvoista, että kasvu oli hyvin nopeaa tämän vuoden toisella neljänneksellä, ja 
kiinteiden investointien taso nousi itse asiassa korkeimpaan arvoonsa sitten vuosien 2012 ja 2013 huipun. Investointien 
kasvu (BOFIT Viikkokatsaus 37/2021) on ollut voimakasta jalostusteollisuudessa, etenkin metallien jalostuksessa. 

Myös yksityinen kulutus elpyi voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla, ja vuoden toisen neljänneksen kausitasoitettu 
kulutus oli korkein ikinä tilastoitu. Tähän vaikutti mm. korona-aikoina kertyneiden säästöjen palautuminen kulutukseen. 
Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä peräti 3,5 % ensimmäisestä neljänneksestä. 
Taloudellinen aktiviteetti on näin noussut jo selvästi ennen pandemiaa vallinnutta tasoa suuremmaksi. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202137_3/
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Elokuussa monien talousindikaattoreiden vuosimuutokset olivat vielä selvästi positiivisia: Teollisuustuotanto kasvoi 
vuoden takaa 4,7 %, tehdasteollisuus 3,1 % ja vähittäiskaupan määrä 5,3 %. Talousministeriön arvion mukaan 
bruttokansantuote kasvoi 3,7 % viime vuodesta. Korkeat vuosikasvuluvut kertovat kuitenkin enemmän kesän 2020 heikosta 
tilanteesta. Kausitasoitettu teollisuustuotannon taso on supistunut kesäkuusta lähtien, suurelta osalta 
kaivannaisteollisuuden vähentyneen tuotannon takia. Vähittäiskaupan kausitasoitettu määrä on kasvanut tänä vuonna vain 
hyvin vähän. Viime kuukausina Venäjän talouskasvu on ollut suhteellisen hidasta. 
 
Venäjän teollisuustuotannon vuosikasvu hidastunut selvästi 

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT 
 
Venäjän julkisen talouden odotetaan pysyvän ylijäämäisenä, menojen kasvua painetaan alas. Hallitus lähetti 
syyskuun lopussa federaatiobudjetin sekä valtion kolmen sosiaalirahaston budjetit duuman hyväksyttäväksi. Samalla 
finanssiministeriö julkaisi koko julkisen talouden linjaukset tulo- ja menoarvioineen vuosille 2021−2024 (ne kattavat koko 
konsolidoidun budjetin eli federaation ja sosiaalirahastojen budjettien lisäksi alueiden ja kuntien budjetit).  

Tänä vuonna julkisen talouden nimellistulojen kasvun ennakoidaan yltävän lähes 20 prosenttiin. Öljy- ja kaasuverotulot 
kohoavat yli 60 % viime vuoden kuopasta öljyn hinnan noustua jyrkästi. Muiden budjettitulojen arvioidaan kasvavan yli 
10 %. Menojen kasvu laantuu viime vuoden elvytyslisäyksestä mutta on kuitenkin noin 8 %. Julkinen talous kääntyi vuonna 
2020 huomattavan alijämäiseksi (4 % BKT:stä), mutta alijäämän ennakoidaan supistuvan tänä vuonna vain puoleen 
prosenttiin BKT:stä.  

Vuosina 2022−2024 BKT:n kasvun odotetaan talousministeriön ennusteen mukaisesti pysyvän kolmessa prosentissa 
vuodessa. Urals-vientiöljyn hinnan oletetaan vähitellen laskevan tämän vuoden 66 dollarista 56 dollariin vuonna 2024, 
mutta toisaalta raakaöljyn tuotannon ja viennin odotetaan vuonna 2022 kasvavan voimakkaasti OPEC+-sopimuksen 
tuotantorajoitteen vähitellen poistuessa. Sen myötä budjetin öljy- ja kaasuverotulot lisääntyvät vielä ensi vuonna hyvin. 
Konsolidoidun budjetin muiden tulojen kuten arvonlisäverotulojen kasvutahdin arvioidaan laantuvan jo ensi vuodesta 
alkaen noin viiteen prosenttiin vuodessa eli selvästi hitaammaksi kuin lamavuotta 2020 edeltäneinä vuosina. 

Julkisen talouden menojen nimelliskasvu on vuodentakaisen linjauksen tapaan tarkoitus hidastaa lähivuosina noin 
4,5 prosenttiin vuodessa eli vain hieman ennustettua inflaatiota nopeammaksi. Menojen taso on aiemmin arvioitua 
korkeampi viime ja tämän vuoden nopean nousun vuoksi. Niiden suhde BKT:hen laskee viime vuoden 40 prosentista noin 
35 prosenttiin vuosiksi 2022−2024. Kohonneilla tuloarvioilla konsolidoitu budjetti on hieman ylijäämäinen. 

Menoja koulutukseen on tarkoitus lisätä lähivuosina melko tasaisella 6−7 prosentin vuositahdilla. Sisäinen turvallisuus ja 
lainvalvonta saa pitkästä aikaa ensi vuonna reippaan menojen kohotuksen ja sen jälkeen inflaatiota vastaavia lisäyksiä. 
Puolustusmenot kasvavat hyvin hitaasti, mutta vuodelle 2024 on luvassa selvä lisäys. Parin aiemman vuoden nopean nousun 
jälkeen talouden eri lohkoille kohdennettujen menojen kasvu aiotaan painaa hyvin hitaaksi. Terveydenhoidon menot 
lisääntyvät useamman vuoden nopean kasvun jälkeen alle inflaatiotahdin, ja samaan tahtiin kehittyvät myös menot 



 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
41 • 14.10.2021 

 

 

 

  Suomen Pankki • Nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 09 1831 • Web: www.bofit.fi 
 

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

sosiaalitukiin (ml. eläkemenot). Viime ja tämän vuoden nopean nousun jälkeen hallintomenojen nimelliskasvu on tarkoitus 
jäädyttää. 

Julkisen budjettitalouden palkkojen yleiskorotukset on määrä pitää inflaation tahdissa lukuun ottamatta mm. 
terveydenhoidon ja koulutuksen erillisryhmiä, joille on luvassa korotuksia koko maan ennustetun palkkojen nousun 
mukaisesti. Eläkkeet nousevat vuonna 2018 säädetyn lain mukaisesti hieman inflaatiota nopeammin, mikä koskee 
eläkeläisiä, jotka eivät työskentele. 

Budjetin lievästä ylijäämästä huolimatta valtio ottaa velkaa kotimaasta, sillä budjettisäännön mukaan osa öljy- ja 
kaasuverotuloista siirretään säästöön ja edelleen Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon. Valtion velan arvioidaan olevan 
vuoden 2024 lopussa runsaat 20 % BKT:stä ja rahaston kokonaisvarojen nousevan 15 prosenttiin BKT:stä. Rahastosta ollaan 
lähivuosien aikana myöntämässä luottoja kotimaisiin infrastruktuurihankkeisiin. 

 
Venäjällä julkisen talouden tulot nousussa ja menojen kasvu hidastumassa inflaatiotahdin paikkeille  

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT 
 
Venäjällä vuosien 2021−2024 korruption vastainen toimintasuunnitelma hyväksytty. Presidentti Putinin 
elokuussa allekirjoittamassa suunnitelmassa lukuisat federaation, alueiden ja paikkakuntien viranomaiset velvoitetaan 
tekemään muutoksia korruptionvastaisiin suunnitelmiinsa, laatimaan analyysien pohjalta raportteja sekä tekemään laki- ja 
säädösehdotuksia ja suosituksia käytännöiksi koskien korruption monia osa-alueita. Suunnitelma pohjautuu vuonna 2008 
hyväksyttyyn korruption vastaiseen lakiin ja on jatkoa vuosien 2018−2020 suunnitelmalle.  

Toiminnan kohteina ovat korruption vastaisten rajoitusten osalta mm. lain määrittämien rajoitusten ulottaminen 
tilapäisiin julkisten alojen toimihenkilöihin sekä kattavammin alueparlamenttien jäseniin, määräaikaiset rajoitukset 
toimesta erotetuille työskennellä julkisilla aloilla ja valtionyhtiöissä sekä lahjojen vastaanottamista koskevien säännösten 
kehittäminen. Korruptiosta sanktion saaneiden työskentelyä julkisella sektorilla pyritään rajoittamaan aiempaa laajemmin. 
Lisäksi työstetään menettelysuosituksia koskien yleisiä korruptioon liittyviä rajoituksia osallistua yksityiseen 
yritystoimintaan. 

Analyysia kohdistetaan mm. korruptioriskeihin, joita syntyy toimihenkilöiden osallistumisesta korvauksetta 
valtionyhtiöiden hallintoelinten toimintaan. Intressiristiriita tulee määritellä tarkemmin lainsäädännössä, julkisia 
hankintoja hoitavien henkilöiden yhtiösidosten ilmoittamiseen tarvitaan paremmat menettelyt kuten myös selvitettäessä 
julkisen talouden budjettien välisiin varojen siirtoihin liittyviä korruptioriskejä. Toimihenkilöiden tuloja, menoja ja 
omaisuutta koskevien ilmoitusten tarkastamismenettelyjä tullaan kehittämään. Avoimuutta tarvitaan omaisuuden arvon 
määrittämiseen myytäessä ja vuokrattaessa valtion omaisuutta sekä myös valtion hankkiessa omaisuutta. 

Korruptionvastaisen toiminnan yhteydessä on määrä parantaa saatujen tietojen suojaa, mm. menettelyjä koskien niiden 
siirtoa muille viranomaisille, sekä korruption ilmiantajien suojelua. Suunnitelmassa kiinnitetään myös varsin paljon 
huomiota korruptionvastaiseen koulutukseen ja kansalaistoimintaan. 
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Venäjä sijoittunut pitkään heikosti kansainvälisissä korruptioarvioissa 

Lähteet: Transparency International, Maailmanpankki ja BOFIT 
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Kiina 

Kiinan BKT:n kasvu jäi heikoksi kolmannella neljänneksellä, vastatuulta myös loppuvuodelle. Kiinan 
tilastovirasto raportoi BKT:n kasvaneen kolmannella neljänneksellä reaalisesti 4,9 % vuotta aiemmasta ja vain 0,2 % toisesta 
neljänneksestä. Kasvun hidastumista osattiin odottaa, mutta lukemat jäivät silti odotuksista. Pääasiassa heikosta 
vertailuvuodesta 2020 johtuen BKT:n vuosikasvua kertyi tammi-syyskuussa 9,8 % ja on selvää, että Kiina tulee saavuttamaan 
tälle vuodelle asettamansa ”yli 6 %:n” kasvutavoitteen. Kasvuperintö ensi vuodelle on kuitenkin jäämässä laihaksi. 

Suomen Pankissa tehdyt vaihtoehtoiset BKT-laskelmat viittaavat kasvun hidastuneen kolmannella neljänneksellä 
virallista lukemaa enemmän. Vuoden aiempina neljänneksinä vaihtoehtoiset laskelmat olivat varsin lähellä Kiinan 
ilmoittamia virallisia BKT:n kasvulukuja. 

BKT-tilastojen mukaan kasvu syntyi kolmannella neljänneksellä enimmäkseen kotimaisen kulutuskysynnän 
lisääntymisestä, vaikka kuukausittaiset vähittäiskaupan tilastot viittaavat kaupan käyneen vaisusti elo- ja syyskuussa. Myös 
vahva vienti tuki BKT:n kasvua. Sen sijaan hieman yllättäen investoinnit (ml. varastokehitys) eivät tuoneet yhtään kasvua 
kolmannella neljänneksellä. Tarjontapuolella teollisuustuotannon kasvu on hidastunut kevään jälkeen tasaisesti ja 
syyskuussa reaalista kasvua kertyi enää 3 % vuotta aiemmasta. Heinä-syyskuussa teräksen ja sementin tuotanto sekä autojen 
valmistusmäärä supistuivat reilusti jokaisena kuukautena vuotta aiempaan nähden. 

Vuoden viimeiselle neljännekselle on kasaantunut kasvuhuolia. Lokakuun alun lomakauden matkailu jäi viime vuottakin 
pienemmäksi. Sähköntuotannon ongelmat (BOFIT Viikkokatsaus 40/2021) näyttävät jatkuvan, vaikka viime viikolla 
kansallinen uudistus- ja kehityskomissio NDRC ilmoitti uudistuksista sähkön hinnoitteluun. Perjantaista 15.10. alkaen 
hiilivoimalat voivat joiltain osin nostaa sähkön hintaa 20 % viranomaisten asettamasta perustasosta ja teollisten 
suurasiakkaiden sähkön hintaa sitäkin enemmän. Rakennussektorilla kiinteistöjen myynti ja aloitetut hankkeet supistuivat 
syyskuussa. Sektorin tukemiseksi ei ainakaan toistaiseksi ole käynnistetty merkittäviä toimia. 

 
Investoinnit eivät tuoneet lainkaan kasvua Kiinassa kolmannella neljänneksellä 

*) sisältää varastojen muutoksen. 
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinan tavaraviennin vahva veto jatkui kolmannella neljänneksellä. Kiinassa viennin arvo kasvoi heinä-
syyskuussa 24 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta 
viennin arvo (2 400 miljardia dollaria) oli 33 % suurempi verrattuna viime vuoteen ja 32 % suurempi verrattuna vuoteen 
2019.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFiNDlhMWItZGNjOS00ZjMzLWE3YTctYTcwMjY2MGVkZGE5IiwidCI6ImVkODlkNDlhLTJiOTQtNGFkZi05MzY0LWMyN2ZlMWFiZWY4YyIsImMiOjh9
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202140_1/
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Tuonnin arvo oli kolmannella neljänneksellä 27 % vuoden takaista suurempi. Tuonnin arvo on tämän vuoden tammi-
syyskuussa kasvanut 1 960 miljardiin dollariin, eli 32 % suuremmaksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja 29 % 
suuremmaksi kuin vuonna 2019. Kauppataseen ylijäämä nousi tammi-syyskuussa 439 miljardiin dollariin, mikä oli 35 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin ja jopa 46 % enemmän kuin vuonna 2019. 

Tuontihinnat ovat viime kuukausina kallistuneet selvästi erityisesti raaka-aineiden hintojen nousun siivittämänä. 
Tuontitavaroiden yksikköhinnat nousivat touko-elokuun aikana keskimäärin 17 % vuoden takaa. Osa tuonnin arvon kasvusta 
onkin ollut hintojen nousua, ja määrällisesti tuonti on kasvanut tammi-elokuussa keskimäärin vain 13 % vuotta aiemmasta. 
Raaka-aineiden tuontimäärät ovat edelleen pienentyneet. Kuparin tuonnin volyymi on vuoden ensimmäisten yhdeksän 
kuukauden aikana ollut noin 20 % pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Vastaavasti öljyn ja hiilen tuonti on 
pienentynyt 7 %, ja metallien 3 %. Vientihintojen kehitys on ollut selvästi maltillisempaa. Yksikköhintojen keskimääräinen 
nousu oli touko-elokuussa vajaat 2,5 %. Vienti on kasvanut määrällisesti vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana 
noin 33 % vuotta aiemmasta. 

Kiinan viennin kasvu on jatkunut laaja-alaisesti kaikkiin suurimpiin kauppakumppanimaihin. Vienti kasvoi 
dollarimääräisesti tammi-syyskuussa 33 % Yhdysvaltoihin, 32 % euroalueelle ja 30 % ASEAN-maihin verrattuna vastaavaan 
aikaan viime vuonna. Tuonnin kehityksessä on enemmän maakohtaisia eroja. Verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, 
tuonti kasvoi dollarimääräisesti tammi-syyskuun aikana Yhdysvalloista 44 %, ASEAN-maista 32 % ja euroalueelta 28 %. 
Kiinan Yhdysvaltain-tuonnin nopeampi kasvu johtuu suurelta osin siitä, että maiden kahdenvälinen kauppa pääsi 
kauppasodan aikana supistumaan voimakkaasti. Verrattuna aikaan ennen kauppasotaa (vuosi 2018), on Kiinan tuonti 
Yhdysvalloista nyt kolme vuotta myöhemmin vain vajaat 7 % korkeampi (ASEAN-maista +41 %, ja euroalueelta +22 %).  
 
Kiinan vienti on kasvanut laaja-alaisesti, tuonnin kehityksessä enemmän maakohtaisia eroja.  

Lähteet: Kiinan tulli ja BOFIT. 
 
Kiinan velkakannan kasvu hidastui syyskuussa, rahapolitiikkaa ei ole kevennetty. Kiinan kotimainen 
pankkilainakanta kasvoi syyskuussa 11,9 % vuodentakaisesta. Niin pankkilainakannan kuin keskuspankin mittaaman 
kokonaisrahoituskannan (AFRE) kasvu on hidastunut viime vuoden koronaelvytyksen jälkeen. AFRE-kanta sisältää mm. 
varjopankkisektorin sekä osakeantien ja bondirahoituksen eriä. Se kasvoi syyskuussa 10 % vuodentakaisesta, hitainta 
vauhtia sitten vuoden 2005 (tuolloin kokonaisrahoituskannan sisältö tosin poikkesi jonkin verran nykyisestä).  Yritysten uusi 
joukkovelkakirjarahoitus on hidastunut selvästi tänä vuonna ja varjopankkisektorin rahoituskanta jatkoi supistumistaan. 
Syyskuun lopussa kokonaisrahoituskanta oli 275 % BKT:stä, kun viime vuoden vastaavaan aikaan se oli 281 %. 

 Kotitalouksille myönnettyjen lainojen osuus uusista pankkilainoista oli heinä-syyskuussa alle kolmannes, kun ennen 
koronakriisiä vuoden 2019 lopussa osuus oli noin puolet. Iso osa kotitalouksille myönnetyistä lainoista on asuntolainoja. 
Niiden kasvu on hidastunut yleisen asuntojen hinnannousun hidastumisen sekä asuntolainoituksen tiukemman sääntelyn ja 
rakennuttajien maksuvaikeuksien lisäämän epävarmuuden myötä. Kotitalouksille myönnettyjen pankkilainojen kannan 
vuosikasvu hidastui syyskuussa 11 prosenttiin vuoden 2019 lopun 16 prosentista. Yrityslainakannan kasvu on pysynyt 
suhteellisen tasaisena noin 12 prosentissa. 

Talouskasvun hidastumisesta, sähkönsaantiongelmista ja rakennuttajien maksuvaikeuksien lisäämästä epävarmuudesta 
huolimatta keskuspankki ei ole kesän jälkeen keventänyt rahapolitiikkaansa. Pankkilainojen viitekorko LPR on pidetty 
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muuttumattomana huhtikuusta 2020 lähtien. Keskuspankki on lisännyt markkinalikviditeettiä vain hyvin maltillisesti tänä 
vuonna avomarkkinaoperaatioiden, lainaohjelmien ja varantovaatimustason muutosten kautta (näiden operaatioiden 
nettolikviditeettilisäys oli tammi-syyskuussa 280 mrd. juania, kun esim. vuoden 2019 vastaavaan aikaan se oli 1 530 mrd. 
juania).  

Keskuspankki on pitkään puhunut tarpeesta hillitä velkaantumista ja rahoitusmarkkinoiden riskejä, joten nykyinen 
maltillinen velkakasvun hidastuminen näyttää tällä hetkellä sopivan sille. Korkeaksi nousseen tuottajahintainflaation ei odoteta 
merkittävästi vaikuttavan kuluttajahintoihin. Keskuspankin mukaan tuottajahintojen nousu on tilapäistä ja pitkälti seurausta 
korkeista raaka-ainehinnoista. Syyskuussa tuottajahinnat nousivat 10, 7 % vuodentakaisesta (elokuussa 9,5 %), mutta 
kuluttajahintojen kasvu oli vain 0,7 % (elokuussa 0,8 %). Syyskuussa keskuspankki myönsi kuitenkin pankeille lisärahoitusta 
lainanantoon pienyrityksille, mitä perusteltiin mm. nousseilla raaka-ainekustannuksilla. 

Rakennussektorin epävarmuudet eivät näytä johtaneen merkittäviin pääoman ulosvirtapaineisiin ja juan on hieman 
vahvistunut viime viikkoina. Juanin nimellinen kauppapainotettu valuuttakurssi oli torstaina (21.10.) 3 % vahvempi 
syyskuun alkuun verrattuna. Dollaria vastaan juan vahvistui prosentin. Vaihtotaseen ylijäämän kasvu ja 
rahoitusmarkkinoiden avaamisen myötä jatkunut pääomavirta Kiinaan ovat tänä vuonna tukeneet valuuttakurssia.    
  
Lainakannan kasvu on kuluvana vuonna hidastunut. 

Lähteet: Kiinan keskuspankki, NBS, CEIC ja BOFIT. 
 

Digitaalisen juanin liikkeeseenlasku etenee tasaisesti. Heinäkuussa Kiinan keskuspankki perusti ’valkoisen listan’, 
jolle kansalaiset voivat ilmoittautua uuden elektronisen rahan koekäyttäjiksi. Lehtitietojen mukaan yli kymmenen miljoonaa 
ihmistä ilmoittautuikin listalle kesän aikana. Pitkin syksyä on myös tihkunut tietoja uusista käyttökohteista digirahalle, 
kuten matkalippujen hankinta, parkkimaksujen maksaminen, hotellipalvelut, sekä erilaisten kuluttajatuotteiden ostaminen 
verkkokaupoista ja automaateista. Vaikka digirahan markkinointi näyttää alkuvaiheessa suuntautuvan pääasiassa 
kuluttajille, myös uusia yrityssovelluksia on julkistettu esimerkiksi verkkokauppajätti JD.comin toimesta.     

Digirahan kiertoa ylläpitävä tekninen verkosto on täydentymässä. Suunnitelmien mukaan digirahaa laskettaisiin 
liikkeeseen sekä matkapuhelinten muistissa sijaitseviin lompakoihin, että erillisille digirahan käyttöä tukeville laitteille, 
kuten muistikorteille. Tällaisten erillisten digilompakoiden käyttämiseen tarvitaan automaattiverkostoa. Syksyn kuluessa 
useat yritykset ovat hakeneet lupaa digiraha-automaateille, joiden kautta myös ensi vuonna Pekingin talviolympialaisiin 
tulevat vieraat voivat vaihtaa ulkomaista valuuttaa digitaalisiksi juaneiksi. Syyskuussa yksi Kiinan suurimmista pankeista, 
Bank of China, esitteli uuden pankkiautomaatin, joka soveltuu tähän tehtävään.  

Samalla kuin digitaalisen rahan liikkeeseenlasku etenee, Kiinan viranomaiset ovat voimakkaasti estäneet ulkomaisten 
kryptovaluuttojen käyttöä. Virallinen linja kryptovaluuttoja kohtaan tiukentui toukokuussa, jolloin kryptovaluuttojen 
louhintaa alettiin rajoittaa. Kesän aikana viranomaiset pidättivät tuhansia ihmisiä rahanpesusta kryptovaluutoilla. 
Syyskuussa Kiinan keskuspankki kielsi kryptovaluuttojen käytön ja niihin liittyvien palveluiden tarjonnan kokonaan. 
Kiinalaisten tiukentunut politiikka johti kryptovaluuttojen (kuten Bitcoinin) maailmanmarkkinahintojen voimakkaaseen 
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laskuun, mutta ne ovat sittemmin jo ehtineet palata aiemmille tasoilleen. Lukuisat kiinalaiset kryptovaluuttayhtiöt ovat 
siirtäneet toimintojaan muihin maihin. 
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Venäjä 

Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi ja julkaisi lokakuun ennusteen. 
Keskuspankki nosti 22.10. avainkorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja nyt korko on 7,5 %. Korotus oli markkina-analyytikkojen 
odotuksia suurempi. Rahapolitiikan kiristäminen alkoi maaliskuussa ja keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa nyt jo kuu-
desti. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei sulkenut pois mahdollista koronnostoa seuraavissa korkokokouksissa. 

Keskuspankki totesi päätöksessään inflaation olleen huomattavasti ennakoitua nopeampaa. Vuosi-inflaatio oli syyskuussa 
7,4 % (elokuussa 6,7 %), mikä ylittää selvästi keskuspankin tavoitteleman 4 prosentin tason. Syyskuussa elintarvikkeiden 
hinnat nousivat 9,2 %, muiden tavaroiden 8,1 % ja palveluiden 4,2 % vuotta aiemmasta. Edellisen kerran inflaatio oli tällä 
tasolla helmikuussa 2016. 

Inflaation kiihtymisen taustalla on kotimaisen kysynnän ripeä toipuminen koronakriisistä, mihin tarjonta ei ole kyennyt 
vastaamaan. Samoin työttömyysaste on ennätysalhaalla ja pankkien lainananto on kasvanut vauhdikkaasti. Raaka-aineiden 
hintojen nousu maailmanmarkkinoilla on myös voimistanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen myötä yritysten ja kotitalouk-
sien inflaatio-odotukset ovat kohonneet ennätyskorkealle; esimerkiksi lokakuussa kotitalouksien odotukset seuraavan 12 
kuukauden inflaatiosta oli 13,6 prosenttia, millä tasolla ne olivat edellisen kerran viisi vuotta sitten. 

Keskuspankki julkaisi myös uuden Venäjän talouden ennusteensa vuosille 2021‒2024. BKT:n kasvuennuste pysyi ennal-
laan heinäkuun ennusteeseen verrattuna eli keskuspankki odottaa edelleen talouden kasvavan 4‒4,5 % vuonna 2021 ja 2‒
3 % tämän jälkeen. Sen sijaan inflaation kiihtymisen ja koholla olevien inflaatiopaineiden vuoksi se uskoo vuosi-inflaation 
kiihtyvän 7,4‒7,9 prosenttiin (aiemmin 5,7‒6,2 prosenttia) tämän vuoden lopussa. Vuoden 2022 lopun inflaatioennusteen se 
piti ennallaan 4‒4,5 prosentissa, kuten myös seuraavien vuosien ennusteen (lähellä neljää prosenttia). Keskuspankki odottaa 
ennusteessaan keskimääräisen avainkoron olevan 7,3‒8,3 % (aiemmin 6‒7 %) vuonna 2022 ja 5,5‒6,5 % (5‒6 %) vuonna 
2023. Neutraalin nimellisen korkotason arvioidaan tällä hetkellä olevan Venäjällä noin 5‒6 %, mikä tarkoittaisi rahapolitii-
kan virityksen olevan keskimäärin jonkin verran kiristävä ensi vuonna. 
 
 Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi 

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjällä lyhytaikaisia rajoituksia talouden useiden lohkojen toimintaan, koronatapausten määrä noussut 
jyrkästi. Hallituksen ehdotuksen pohjalta presidentti Putin antoi viime viikolla määräyksen palkallisista vapaapäivistä 
30.10.−7.11. Suuri osa yrityksistä ja julkinen sektori on tosin muutoinkin kiinni tavanomaisina vapaapäivinä 4.−7.11. Mää-
räyksellä hallintoalueiden johdolle annettiin oikeus asettaa virus- ja hoitotilanteesta riippuen rajoituksia myös ennen em. 
aikaväliä tai sen jälkeen. Määräys ei rajaa toimialoja muuten kuin siltä osin, että näiden vapaapäivien ajaksi hallituksen ja 
alueiden johdon tulee määrätä terveydenhoidon ja kulttuurialojen työskentelystä ja julkisten organisaatioiden tulee ylläpitää 
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riittävää toimintaa. Uudemmilla presidentin lisäohjeilla ravitsemus- ja viihdeliikkeet kuitenkin pidetään kiinni klo 23–6 ja 
etätöihin on määrä siirtää helmikuun loppupuolelle saakka 30 % rokottamattomasta henkilöstöstä sekä rokottamattomat yli 
60-vuotiaat työntekijät. 

Moskovassa ja Moskovan alueella on päätetty pitää suljettuina 28.10.−7.11. sekä Pietarissa 30.10.−7.11. mm. vähittäiskau-
pat pl. apteekit sekä muut, joissa välttämättömien tavaroiden myynnin osuus on vähintään 30 %, ravintolat ja kahvilat pl. 
ulosmyynti ja mm. tarjoilu majoitusliikkeissä yöpyville sekä yritykset lukuisilla palvelualoilla. Pankit eivät ole sulkulistoilla. 
Julkisia palveluja ei tarjota toimipaikoissa vaan etäpalveluina, mikä ei luonnollisestikaan koske sairaanhoitoa eikä eräitä 
kulttuurialoja. Koulut ovat kiinni. Ainakin kuudella muulla hallintoalueella rajoituksia otettiin käyttöön jo 25.10. alkaen. 

Rajoitusten on arvioitu vähentävän Venäjän koko tämän vuoden BKT:n kasvulukemasta pari prosenttiyksikön kym-
menystä. Toisaalta valtiolta on tulossa jonkin verran tukea eniten kärsivillä aloilla toimiville pk-yrityksille, millä korvataan 
osittain uusien rajoitusten ja juuri näinä aikoina käyttöön tulevien koronatodistusten aiheuttamia tappioita. Tähän kehotti 
myös presidentin määräys. Hallitus on hyväksynyt suunnitelman näiden alojen pk-yritysten kertatukiaisista, joiden suuruus 
on kuukauden minimipalkka työntekijää kohti. Tuen saajia arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa henkilöä. 

Hallitus valmistelee myös noin 30 pankin kanssa koronakevään 2020 mallin mukaista tukipakettia, jolla eniten kärsiville 
aloille myönnetään valtion takaamia ja korkotuettuja luottoja vain kolmen prosentin korolla, jos luotonsaaja pitää työnteki-
jämääränsä vähintään 90 prosentissa nykytasosta luoton aikana (enintään 1,5 vuotta). Venäjän keskuspankki puolestaan 
päätti vastikään luottopaketista, jonka puitteissa se antaa pankeille pk-alan erityisyhtiön takaamia luottoja 4,5 prosentin 
korolla, jotta pankit myöntävät luottoja ko. alojen pk-yrityksille korkeintaan 8,5 prosentin korolla. Myös eräillä alueilla 
suunnitellaan tukitoimia mm. verohelpotusten muodossa. 

Korona on voimistunut Venäjällä. Todettujen tapausten määrä on lisääntynyt nopeasti syyskuun puolivälin jälkeen ja 
saavuttanut tähänastisen huippunsa (noin 36 000 – 37 000 tapausta päivässä viimeksi kuluneen viikon aikana). Sairaalahoi-
dossa olevien määrä on kaksinkertaistunut kesäkuusta noin 260 000 koronapotilaaseen ja lähes samaan tahtiin on lisätty 
heille tarkoitettuja hoitopaikkoja, valtaosin muita hoitopaikkoja muuntamalla. Vapaita koronahoitopaikkoja on kymmenisen 
prosenttia. Päivittäisten koronakuolemien määrä on noussut hyvin suureksi. 

Kaksi koronarokotusta on saanut vasta kolmasosa väestöstä ja yhden rokotuksen 36 %. Rokotustahti on kesän jälkipuolis-
kon laskun jälkeen kylläkin parantunut huomattavasti tämän kuun aikana. Presidentti antoi tällä viikolla hallituksen työstet-
täväksi suosituksen siitä, että työnantajat antaisivat työntekijöille kaksi palkallista vapaapäivää koronarokotusten ottami-
sesta. 

Venäjän rokotteiden vienti on kasvanut jyrkästi tänä vuonna ja oli arvoltaan yli 300 miljoonaa dollaria tammi-touko-
kuussa oltuaan vuosina 2018–2020 keskimäärin 60 miljoonaa dollaria vuodessa. Tilauksia raportoidaan olevan noin 700 
miljoonalle rokoteannokselle, etenkin Intiasta, Palestiinasta ja Etelä-Amerikasta. Lisäksi Venäjä on tehnyt sopimuksia rokot-
teidensa valmistamisesta ulkomailla yli kolmen miljardin annoksen verran, varsinkin eteläkorealaisten ja intialaisten sekä 
myös kiinalaisten valmistajien toimesta. 
 
Venäjällä koronatapausten määrä on lisääntynyt voimakkaasti nousten tähänastiseen huippuunsa. 

Lähteet: Our World in Data ja BOFIT 
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Venäjän kehityssuunnitelmapalettia täydennettiin strategisilla aloitteilla. Venäjän pidemmän aikavälin talous-
politiikan pohjana ovat nyt presidentti Putinin heinäkuussa 2020 julkistamat kansalliset tavoitteet vuodelle 2030. Tavoitteet 
on tiivistetty viiteen kokonaisuuteen: kansalaisten hyvinvointi, mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen, miellyttävä elinym-
päristö, työ ja yritteliäisyys sekä digitaalinen siirtymä. 

Kansallisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan kansallisilla hankkeilla, joita on nyt yhteensä 15. Niiden toteutuksen on 
arvioitu vaativan vuosittain 4 000–5 000 mrd. ruplaa (3‒4 % BKT:stä) vuosina 2021‒2024. Summasta noin kaksi kolman-
nesta rahoitetaan budjettivaroilla. Budjettivaroista pääosa käytetään tie- ja infrastruktuurirakentamisen sekä demografian ja 
terveydenhuollon kansallisiin projekteihin (pääosin vanhemmille lapsen syntyessä maksetun ns. äitiyspääoman kasvattami-
seen sekä syöpä-, sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja hoitoon). 

Tuorein lisäys suunnitelmaperheeseen ovat Venäjän hallituksen lokakuun alussa hyväksymät 42 strategista aloitetta, 
jotka täydentävät kansallisia projekteja ja tukevat kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Aloitteet koskevat sosiaalisektoria, 
rakentamista, ekologiaa, digitalisaatiota ja teknologista kehitystä. Aloitteet ovat hyvin vaihtelevia. Niissä kiinnitetään aiem-
paa enemmän huomiota ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin, mutta toisaalta myös mm. pyritään kehittämään uusia 
hiilivetyesiintymiä, korvaamaan nesteytetyn maakaasun ja muiden kaivannaisten tuotantoteknologian tuontia kotimaisella 
tuotannolla sekä lisäämään rahtimääriä Koillisväylällä. Lisäksi projekteissa nostetaan esiin mm. itseohjautuvat liikenneväli-
neet ja julkisen sektorin digitaalisten palveluiden kehittäminen. 

Hallitus arvioi strategisten aloitteiden rahoitustarpeeksi yhteensä 4 600 mrd. ruplaa vuosina 2022‒2024. Finanssiminis-
teriön mukaan aloitteita rahoitetaan budjettivaroilla yhteensä noin 1 000 mrd. ruplalla, josta noin puolet on uutta, olemassa-
olevien projektien ulkopuolista budjettirahoitusta. 

Venäjän talouskehityssuunnitelmat ovat viime vuosina painottuneet entistä enemmän valtiovetoisiin hankkeisiin. Hank-
keet voivat tarjota liiketoimintamahdollisuuksia joillekin yrityksille, mutta niiden tuki laajemmalle talouskehitykselle voi 
jäädä laihaksi. Venäjällä valtion menoja käytetään usein tehottomasti ja riskit väärinkäytöksistä ovat suuria. Laajemmat ta-
louden rakenteelliset uudistukset taas ovat jääneet kehitysohjelmissa entistä vähemmälle huomiolle, vaikka ne olisivat kes-
keisiä Venäjän pidemmän aikavälin kasvuedellytysten kohentamiseksi. 

 
Digitaalisen ruplan käyttöönottoa testataan liikepankkien kanssa. Venäjän keskuspankki ryhtyi digitaalisen kes-
kuspankkirahan suunnitteluun varsinaisesti vasta vuonna 2020, ja tulevan digitaalisen ruplan eri ominaisuuksia esiteltiin 
tarkemmin keskuspankin huhtikuun 2021 suunnitelmassa. Myös digitaalinen rupla on keskuspankin liikkeeseen laskemaa 
rahaa, kuten käteinen, mutta kotitaloudet saavat digitaaliset ruplat käyttöönsä liikepankkien sovellusten kautta. 

Asiakkaiden on tarkoitus päästä myös käyttämään digitaalisia rupliaan liikepankkien sovellusten kautta, vaikka he eivät 
olisi kirjautuneena internetiin. On kuitenkin tärkeää huomata, että valitussa järjestelmässä asiakkaiden digitaaliset ruplat 
eivät ole liikepankkien vastuita vaan keskuspankin. Kun asiakas haluaa siirtää varojaan pankkitililtä digitaaliseen lompak-
koonsa, pankki siirtää halutun summan tililtä lompakkoon. Samalla liikepankki ilmoittaa tästä tapahtumasta keskuspankille, 
joka siirtää oman taseensa vastattavaa-puolella toivotun summan digiruplia liikepankin digilompakosta yksityisasiakkaan 
lompakkoon. Digiruplien kokonaismäärä ei näin muutu. Maksut digiruplilla kulkevat myös sovellusten kautta, ja tällöin kes-
kuspankki siirtää digiruplia asiakkaiden digilompakoiden välillä. 

Kesällä 2021 keskuspankki aloitti digiruplan pilottikokeilun kahdentoista liikepankin kanssa. Pilottikokeilussa on tarkoi-
tus varmistaa, että liikepankkien sovellukset toimivat saumattomasti ja turvallisesti myös keskuspankin järjestelmien kanssa 
digiruplien siirtämisessä lompakoiden välillä. Kokeilua on tarkoitus laajentaa tammikuussa 2022 muihin pankkeihin, mutta 
digiruplan varsinaisen käyttöönoton ajankohdasta ei ole vielä tietoa. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/120239/dr_cocept.pdf
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Kiina 

Kiinassa julkistettiin systeemisesti tärkeiden pankkien lista. Lokakuun puolivälissä Kiinan keskuspankki ja 
pankkisektorin valvontaviranomainen CBIRC julkistivat listan maan talousjärjestelmän kannalta tärkeistä pankeista 
(domestic systemically important banks, D-SIB). Listan 19 pankkia oli jaettu neljään eri ryhmään, ja niihin kohdistuu muita 
tiukempia säännöksiä mm. tietojen julkistamisen osalta. Neljäs ja tärkein ryhmä sisältää Kiinan suurimmat pankit: Bank of 
China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China ja Agricultural Bank of China. Nämä neljä 
valtionomisteista pankkia ovat myös koko maailman talousjärjestelmän kannalta tärkeitä pankkeja (global systemically 
important banks, G-SIB). Kolmannen ryhmän muodostavat valtionpankki Bank of Communications, China Merchants Bank 
ja Industrial Bank. Ensimmäisessä ja toisessa ryhmässä on mukana mm. Postal Savings Bank of China, China CITIC Bank, 
China Everbright Bank, Bank of Beijing ja Ping An Bank. Listalta puuttuvat maan politiikkapankit Agricultural Development 
Bank of China, Export-Import Bank of China ja China Development Bank. Kiinan keskuspankin ja CBIRC:n on tarkoitus 
päivittää talousjärjestelmän kannalta tärkeiden pankkien lista vuosittain.   

Myöhemmin lokakuussa Kiinan keskuspankki, valtiovarainministeriö ja CBIRC vahvistivat yhdessä uudet 
vakavaraisuussäännöt maailman talousjärjestelmän kannalta tärkeille (G-SIB) kiinalaispankeille. Kiinalaisten G-SIB 
pankkien kokonaistappioiden kattamiskyvyn (TLAC) pitäisi olla 16 % riskipainotetuista saamisista vuodesta 2025 lähtien ja 
nousta 18 prosenttiin vuonna 2028. Aikataulu on kansainvälisen pankkisäätelijän Financial Stability Boardin nouseville 
talouksille tehdyn suosituksen mukainen. Lisäksi näiden pankkien omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 6 % vuonna 
2025 ja nousta 6,75 prosenttiin vuonna 2028. 

 Kiinan keskuspankin säännöllisessä liikepankeille suunnatussa kyselyssä pankkiirit näkivät yleisen taloustilanteen 
heikentyneen hieman vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös yrityslainakysynnän nähtiin hidastuneen aiemmista 
neljänneksistä. Oman kannattavuutensa osalta pankit eivät keskimäärin nähneet juuri muutosta. Pandemia ja sen aikana 
lisääntyneet maksulaiminlyönnit ovatkin kurittaneet pieniä ja keskisuuria pankkeja selvästi isoja pankkeja enemmän. Kaikki 
neljä suurinta valtionomisteista pankkia ilmoittivat liikevoittonsa kasvaneen vuoden kolmannella neljänneksellä reilut 10 % 
vuotta aiemmasta. Verrattuna edelliseen neljännekseen, hoitamattomien saamisten osuus lainakannasta pysyi pankkien 
mukaan ennallaan tai laski aavistuksen. Hoitamattomien saamisten arvioidaan yleisesti olevan suurempia, mitä pankit 
raportoivat. 

Vahvistaakseen pienten ja keskisuurten pankkien taseita ja pienentääkseen riskejä, viranomaiset ovat kehottaneet niitä 
yhdistymään suuremmiksi yksiköiksi. Lokakuun lopussa Henanin maakuntapankki Zhongyuan Bank ilmoitti 
suunnittelevansa yhdistymistä kolmen paikallispankin kanssa. Yksi näistä, Bank of Luoyang, on listattu yhdeksi vaikeuksiin 
joutuneen rakennuttaja Evergranden tärkeimmistä luotottajista. Zhongyuan Bank muodostettiin yhdistämällä 13 pientä 
pankkia vuonna 2014. Nyt suunnitellun sulautumisen jälkeen Henanin maakuntaan jäisi kaksi paikallista 
kaupunkiliikepankkia. Pandemian aikana joitakin muita paikallispankkeja Shanxin, Sichuanin ja Liaoningin maakunnissa 
on yhdistynyt suuremmiksi yksiköiksi. Kiinassa toimii yli 4 000 pankiksi laskettavaa rahoituslaitosta, joista monet ovat 
pieniä ja alueellisia toimijoita.  
 
Kiinassa pankit näkevät taloustilanteen heikentyneen kolmannella neljänneksellä, yrityslainojen kysyntä supistuu  

Lähteet: Kiinan keskuspankki ja BOFIT. 
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Kiinalaisrakennuttajien ulkomaisten velkojen maksulaiminlyönnit lisääntyvät. Evergranden ongelmat ovat 
kiristäneet pienempien rakennuttajien rahoituksen saatavuutta, ja lokakuussa useampi yhtiö ei pystynyt suoriutumaan 
ulkomaisten velkakirjojensa maksuvelvoitteista. Rakennuttajien kiinteistömyyntien on raportoitu laskeneen selvästi viime 
vuodesta markkinaepävarmuuden lisäännyttyä, mikä heikentää yritysten rahoitustilannetta. Kansainväliset luottoluokittajat 
ovat laskeneet rakennuttajien luottoluokituksia ja niiden osakekurssit ja velkakirjojen arvot ovat laskeneet selvästi. 

Lokakuussa ulkomaisten velkakirjojensa maksuvelvoitteet laiminlöivät Evergranden ohella China Properties Group (226 
milj. USD), Fantasia Holdings (206 milj. USD), Sinic Holdings (246 milj. USD) sekä Modern Land (250 milj. USD). Näiden 
lisäksi Xinyuan Real Estate Co. vaihtoi lokakuussa erääntyviä velkakirjojaan uusiin velkakirjoihin, jotka erääntyvät vasta 
kahden vuoden päästä (205 milj. USD). Myös muiden rakennuttajien velkakirjojen arvot ovat laskeneet selvästi, kuten 
esimerkiksi Kaisa Groupin, jolla on paljon ulkomaista velkaa. Vuonna 2015 Kaisasta tuli ensimmäinen kiinalaisrakennuttaja, 
joka laiminlöi ulkomaisten velkakirjojensa maksut. 

Monilla yhtiöillä on kuluvana vuonna erääntymässä vielä merkittäviä velkakirjalainoja, joiden maksuista kaikkien ei 
uskota selviytyvän. Tilanne on heikentynyt nopeasti, kun uuden velan liikkeeseen laskusta ulkomailla on tullut huomattavan 
vaikeaa. Ulkomaisia sijoittajia huolestuttaa myös se, että yritykset priorisoisivat kotimaisten velkakirjojen maksuja ja 
velkasitoumuksia, mikä jättää vähemmän varoja ulkomaisten velkojen hoitoon. Rakennusyhtiöiden velanotto ulkomailta on 
selvästi kotimaista vähäisempää, jolloin yrityksille on tärkeämpää ylläpitää maksukykynsä Manner-Kiinan 
velkakirjamarkkinoilla. 

Evergrande vältti lokakuussa virallisen maksuhäiriömerkinnän, kun se maksoi syyskuun lopulla erääntyneiden 
ulkomaisten velkakirjojensa (yht. 130 milj. USD) kuponkimaksut 30 päivän jatkoajan sisällä. Yhtiön rahoitustilanne ei 
kuitenkaan näytä parantuneen ja lokakuussa se jätti maksamatta 380 milj. dollarin arvosta kuponkimaksuja, joiden 
ensimmäisen erän 30 päivän jatkoaika päättyy 11.11. Yhtiöllä on vielä marras-joulukuussa maksettavana omia ja 
tytäryhtiöidensä ulkomaisten velkakirjojen kuponkimaksuja vielä lähes 340 milj. dollaria. Evergrandella on yhteensä 19 mrd. 
dollaria ulkomaista velkaa ja kuponkimaksujen laiminlyönti aiheuttaisi maksuhäiriön koko velkasummalle. Yhtiön koko 
vieraaseen pääomaan (noin 300 mrd. USD) suhteutettuna ulkomaisen velan osuus on kuitenkin pieni.  

Yhteensä kaikkien kiinalaisyritysten ulkomaisten velkakirjojen maksulaiminlyönnit ovat tänä vuonna nousseet 
ennätyssuuriksi, noin 9 mrd. dollariin. Bloombergin mukaan noin kolmannes tästä on rakennusalan yrityksiä, mutta 
laiminlyöntien osuus rakentajien kaikista ulkomaisista velkakirjoista (207 mrd. dollaria) on pieni. Kotimaassa 
rakennusyhtiöiden maksuhäiriöitä oli kiinteistötutkimusyritys CRIC:n mukaan tammi-syyskuussa 39, arvoltaan 160 % 
enemmän kuin viime vuoden vastaavan aikaan (47 mrd. CNY, 7 mrd. USD). 

Lokakuun lopulla kehitys- ja reformikomissio NDRC ja valuuttaviranomainen SAFE käskivät tapaamisessa 
rakennusyhtiöiden kanssa yrityksiä raportoimaan ulkomaisten velkakirjamaksujensa tilanteesta ja varoittamaan 
mahdollisista ongelmista. Keskuspankki kommentoi rakennuttajien tilannetta ensimmäisen kerran lokakuussa sanomalla, 
että sektorin riskit ovat hallittavissa ja rakennusyhtiöistä suurimman osan tilanne on vakaa. Keskuspankki kuitenkin kehotti 
yhtiöitä suoriutumaan ”aktiivisesti” ulkomaisista velkavastuistaan. Pääjohtaja Yi Gangin mukaan viranomaiset yrittävät 
estää Evergranden ongelmien leviämisen. Keskuspankin mukaan Evergranden velat eivät ole liiaksi keskittyneet yksittäisille 
rahoituslaitoksille. Virallisia toimia rakennusyhtiöiden velkatilanteen helpottamiseksi ei ole ilmoitettu. 

Kaikkien rakennuttajien tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä huonolta. Keskimäärin Kiinan suurimpien rakennuttajien 
rahoitusvakaus on parantunut viime vuoteen verrattuna ja yhä harvempi niistä rikkoo viime vuonna viranomaisten 
julkaisemia ”kolmen punaisen viivan” rajoituksia (ks. Viikkokatsaus 06/2021). 

 

https://www.wsj.com/market-data/quotes/XIN
https://www.wsj.com/market-data/quotes/XIN
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202106_2/
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Kansainväliset luottoluokittajat Fitch, Moody's ja S&P ovat alentaneet tiuhaan kiinalaisrakennuttajien luottoluokituksia 

Lähteet: Bloomberg perustuen Fitchin, Moody’sin ja S&P:n tietoihin ja BOFIT. 
 

Kiina jatkaa kiinteistöverokokeilujaan. Lokakuun lopulla Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea ilmoitti 
valtuuttaneensa maan hallituksen valmistelemaan uusien kiinteistöverokokeilujen suuntaviivoja. Verokokeilujen 
toimeenpano jää valittujen alueiden tehtäväksi. Kokeilujen piiriin kuuluvat kaikki kiinteistöt (pl. kodit maaseudulla) ja myös 
kiinteistöjen maa-alueet. Kokeilun on määrä jatkua viisi vuotta ja sen on tarkoitus olla aiempia kokeiluja laajempi. 
Tarkemmat tiedot kokeilualueista, verojen suuruuksista ja määräytymismekanismeista ilmoitetaan myöhemmin. 

Kiinalla on käytössä useita erilaisia kiinteistösektoriin liittyviä veroja ja se on esimerkiksi verottanut liikekiinteistöjä 
vuodesta 1986. Asuntojen omistaminen on kuitenkin ollut pitkälti verotuksen ulkopuolella. Asuinkiinteistöjen 
verottamisesta onkin puhuttu pitkään ja vuodesta 2011 lähtien Shanghaissa ja Chongqingissa on kokeiltu kahta erilaista 
kiinteistöveromallia (BOFIT Viikkokatsaus 5/2011). Tuolloin kokeiluja perusteltiin spekuloinnin vähentämisellä 
kiinteistömarkkinoilla ja hintojen nousun hillitsemisellä. Kumpikin kokeilu oli kuitenkin varsin rajattu, verokertymä pieni ja 
vaikutukset kiinteistöhintoihin arvioidaan jääneen vähäisiksi. 

Myös uusilla kiinteistöverokokeiluilla pyritään vähentämään kiinteistöspekulointia. Toinen tärkeä tekijä on uuden vakaan 
tulolähteen luominen paikallishallinnoille, joiden tuloista suuri osa tulee tällä hetkellä tulonsiirtoina keskushallinnolta tai 
maan käyttöoikeuksien myynnistä. Jotkut odottavat, että uuden kiinteistöveron myötä joistain muista kiinteistöihin 
liittyvistä veroista voidaan luopua ja näin yksinkertaistaa verojärjestelmää.  

Laajemman asuinkiinteistöveron käytön esteeksi on usein kerrottu pelot asuntojen kysynnän vähentymisestä ja samalla 
niiden hintojen laskusta. Myös asiasta päättävien tahojen hallussa arvioidaan olevan runsaasti kiinteistöjä, mikä on 
saattanut jarruttaa päätöksen tekoa. Nyt huolta herättää se, että verokokeilu saattaa lisätä jo nyt laskusuhdanteessa olevan 
kiinteistösektorin ongelmia. Lisäksi verokokeilusta ilmoittaminen, mutta yksityiskohtien julkaisu vasta myöhemmin, on 
lisännyt epävarmuutta kiinteistösektorilla. 

 
 

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/12685/169676.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Venäjä 

BOFITin juhlakonferenssissa käsiteltiin mm. digitaalista keskuspankkirahaa ja pakotteiden vaikutuksia 
ulkomaankauppaan. Tiistaina 9.11. järjestettiin Helsingissä ja virtuaalisesti Suomen Pankin nousevien talouksien 
tutkimuslaitoksen (BOFIT) 30-vuotisjuhlakonferenssi. Yksikön toiminta alkoi nimellä idäntalouksien yksikkö 1.9.1991. 
Konferenssissa pidetyt puheet ja esitykset löytyvät konferenssin kotisivulta. Koko konferenssin on myös katsottavissa 
Suomen Pankin YouTube-kanavalla. 

Konferenssin ohjelma koostui kolmesta osasta, joilla kaikilla oli oma teemansa. Paneelikeskustelussa, johon osallistuivat 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina, Kiinan keskuspankin pääjohtaja 
Yi Gang ja Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Fabio Panetta, käsiteltiin monipuolisesti digitaalisen 
keskuspankkirahan kehityshankkeita. Eri keskuspankeilla on erilaisia suunnitelmia digirahasta, mutta on selvää, että sen on 
tarkoitus olla tarvittaessa käteisrahan korvaaja, eli vaihdon väline. Lisäksi näyttää selvältä, että Kiina on jo varsin pitkällä 
digitaalisen renminbin kokeiluissa. 

Konferenssin pääpuhuja oli Asian Infrastructure Investment Bankin pääekonomisti Erik Berglöf, joka käsitteli 
kansainvälisten tuotantoketjujen kehitystä etenkin nousevissa talouksissa. Tuotantoketjujen kehittämiselle on vielä paljon 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikenteen infrastruktuuria parantamalla. 

Viimeisessä sessiossa Gabriel Felbermayr (WIFO) esitteli tutkimustuloksia pakotteiden vaikutuksista kansainväliseen 
kauppaan. Tulosten mukaan voimakkaat talouspakotteet vähentävät erittäin selvästi maiden välistä kauppaa. Pakotteiden 
poistamisen jälkeen kestää kauan ennen kuin kauppa palaa ennalleen. Zuzana Fungáčová (BOFIT) esitteli tutkimustuloksia 
Venäjän presidentinvaalien vaikutuksista pankkien luotonannon kasvuun ja pankkien toimilupien peruuttamiseen. Venäjällä 
pankit, ml. yksityiset pankit, lisäävät selvästi lainanantoa hieman ennen presidentinvaalia. Joissakin muissa maissa 
ainoastaan valtion omistamat pankit pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin tällä tavalla. Lisäksi Venäjällä liikepankkien toimilupia 
perutaan normaalia vähemmän vaalien aikoihin. 

 
Venäjän talouden kasvu jatkui syyskuussa, joskin hidastuen. Nousulukemat vuodentakaisista notkahduksista 
olivat edelleen huomattavan suuria. Kaksi vuotta aiempaan verrattuna BKT oli talousministeriön arvion mukaan syyskuussa 
kuitenkin vasta 0,7 % suurempi, ja koko kolmannella neljänneksellä nousua kahden vuoden takaisesta oli vajaat puoli 
prosenttia.  

Toisaalta useilla talouden keskeisillä aloilla kasvua viime vuoden taantumaa edeltäneestä ajasta on ollut melko reippaasti. 
Vähittäiskaupan myynnin määrä on koko tämän vuoden ajan ollut huomattavasti suurempi kuin vuonna 2019 ja viime 
kuukausina tuntuvasti suurempi kuin viime vuoden kolmannen neljänneksen lievässä notkossa. Kausitasoitettu 
vähittäiskaupan volyymi on lisääntynyt edelleen, mutta varsin hitaasti. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat 
elpyneet ja ne olivat vuoden kolmannella neljänneksellä 3 % suuremmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Palvelujen myynti on 
elpynyt.  

Kaivannaisteollisuuden tuotanto on elpynyt ja sitä oli syyskuussa enää puolisen prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta 
aiemmin mm. siksi, että raakaöljyn tuotanto on vähitellen palautumassa OPEC+-sopimuksen lieventyvien 
tuotantorajoitusten puitteissa kohti sopimusta edeltänyttä tasoa. Jalostusteollisuuden tuotanto, joka ei enää vuosi sitten 
ollut notkossa, on ollut selvästi kahden vuoden takaista suurempi viime kuukausina. Toisaalta jalostusteollisuuden 
tuotannon kausitasoitettu määrä viittaa heikkoon kasvuun on kesän alun jälkeen. 

 

https://www.bofit.fi/fi/tutkimus/konferenssit-ja-tyopajat/2021/2021-11-09-bofit30/
https://www.youtube.com/watch?v=kSnRzAXVPUU
https://www.bofit.fi/fi/tutkimus/konferenssit-ja-tyopajat/2021/2021-11-09-bofit30/
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Venäjällä tuotanto talouden useimmilla lohkoilla on kasvanut viime vuoden taantumaa edeltäneestä ajasta 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Pankkien luottokannan kasvu jatkuu vahvana Venäjällä. Pankkien yritysluottokanta kasvoi viime vuonna liki 10 % 
ja kasvu on jatkunut vahvana myös kuluvana vuonna. Syyskuussa lainakanta kasvoi ripeästi erityisesti öljy- ja kaasusektorin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyvien luottojen ansiosta. Syyskuun lopussa yritysluottokanta oli 11 % suurempi kuin vuotta 
aiemmin ja noin puolet yrityslainakannasta on yli kolmen vuoden luottoja. Viime vuosina hieman yli viidennes 
yrityslainoista on ollut alle vuoden pituisia, mutta pandemian aikana näiden lyhyiden luottojen osuus lainakannasta on 
kasvanut yli 25 prosentin.   

Kotitalouksille myönnettyjen lainojen kasvuvauhti on tänä vuonna ollut selvästi viime vuotta nopeampaa erityisesti 
kulutusluottojen kovan kasvun takia. Kulutusluottoihin liittyviä pääomavaatimuksia kiristettiin heinäkuussa, mutta tämä ei 
ole suuresti lainakannan kasvua hidastanut. Syyskuussa kulutusluottokanta oli 21 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös 
asuntoluototuksen kasvu on kuluvan vuoden jatkunut vahvana, vaikka uusien asuntojen ostoon tarkoitettujen lainojen 
korkotukea hieman leikattiin kesäkuussa. Hoitamattomien luottojen osuus lainakannasta on tammi-syyskuussa aavistuksen 
laskenut. Valtaosa kotitalouksien luotoista on kiinteäkorkoisia, joten korkotason nousu ei suoraan vaikuta lainojen 
hoitokuluihin.  

 
Kotitalouksille myönnettyjen luottojen kasvu jatkuu erittäin vahvana 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.  
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Venäjän väestöpoliittisen ohjelman toimenpidesuunnitelma vuoteen 2025 käynnistymässä. Suunnitelma on 
viimeinen vaihe presidentti Putinin vuonna 2007 hyväksymissä väestöpolitiikan linjauksissa. Nykyisen vaiheen toimet 
kohdistuvat koko väestöä koskevien toimenpidealueiden ohella etenkin lapsiperheisiin mutta myös iäkkäisiin ihmisiin. 
Laajoja toimenpidealueita ovat aiempaan tapaan mm. terveyden seurannan tehostaminen koko 
terveydenhoitojärjestelmässä, terveydentilan seurannan kehittäminen työpaikoilla sekä sairaanhoidon parantaminen 
etenkin sydän- ja verisuonitautien osalta. 

Konkreettisimmin esiin nousevat sosiaalitukia koskevat tavoitteet, jotka keskittyvät lapsiperheisiin. Lapsen syntymän 
yhteydessä annettavia tukia saavien perheiden määrää pyritään nostamaan hieman nykyisestä vajaasta 2,5 miljoonasta 
perheestä. Tämä tapahtuu lähinnä lisäämällä kertaluonteisen äitiystukien saajien määrää, joita on nykyisin hieman yli 
miljoona. Tavoitteena on myös saada helpotetut lapsitukien hakumenettelyt ja ilman hakumenettelyä tapahtuvien tukien 
myöntäminen kattamaan 60 % lapsiperheistä. 

Lapsikuolleisuus pyritään alentamaan 0,45 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota 
myös alle kouluikäisten lasten päiväkotihoidon laatuvaatimusten kehittämiseen. Perheiden, joilla on vähintään kolme lasta, 
on määrä saada ilmaiseksi maa-ala, joka on varustettu asumiseen tarvittavalla teknisellä infrastruktuurilla. 
Oikeusjärjestelmässä olevien elatusavun perintätapausten määrää pyritään vähentämään.  

Tupakoivien osuus väestöstä pyritään alentamaan 26 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja alkoholin kulutus 8,5 litraan 
(100-prosenttiseksi laskettuna) asukasta kohti myös vuoteen 2025 mennessä.  

Väestön määrä Venäjällä kääntyi laskuun vuonna 2019 eli vähän ennen koronaepidemiaa. Luonnollinen väestönkasvu 
nousi positiiviseksi vuonna 2013, mutta on jälleen vuodesta 2017 lähtien pysynyt negatiivisena. Syntyneiden määrä ja osuus 
väestöstä on vähentynyt niin ikään vuodesta 2017 lähes jatkuvasti. Syntyvyys on laskenut selvästi vuodesta 2017 alkaen 
(synnytysikäisiksi luettujen 15–49 -vuotiaiden naisten keskuudessa). Kuolleiden määrä on vähentynyt pitkään, joskin 
koronapandemia luonnollisesti käänsi myönteisen suunnan. 

Nettomaahanmuutto on paikannut negatiivista väestökehitystä, mutta ensimmäisenä koronavuonna 2020 maahan 
muuttaneiden määrä väheni ja on tänä vuonna pysynyt alentuneena. Maasta muuttaneiden määrä lisääntyi entisestään 
vuonna 2020, joskin se on tänä vuonna tasaantunut. 

Venäjän vuoden 2020 lopputalvella laaditussa ja vuoteen 2036 ulottuvan väestöennusteen perusvaihtoehdossa väestön 
määrän ennakoidaan vähenevän nykyisestä noin 146 miljoonasta 143 miljoonaan, mutta heikomman kehityksen 
vaihtoehdossa 134 miljoonaan. Syntyneiden määrän odotetaan kääntyvän nousuun vuoden 2030 tienoilla. 
Ennustevaihtoehtoihin tuo eroja melko huomattavassa määrin myös se, että oletukset nettomaahanmuutosta eroavat 
toisistaan varsin tuntuvasti. 
 
Venäjällä väestön määrä on vähentynyt viime vuosina 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
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Kiina 

Kiinassa kasvu pysyi vaimeana lokakuussa, rakentaminen supistuu. Vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 
lokakuussa 1,9 % vuotta aiemmasta. Kiinan tiukka koronalinja on vaikuttanut kulutushalukkuuteen. Lisäksi vähittäiskaupan 
heikkoa kehitystä lokakuussa selittää autokauppa (8 % koko vähittäiskaupasta), jonka myynti väheni 12 % vuotta aiemmasta. 
Ilman autokauppaa vähittäiskaupan kasvu oli lähes pari prosenttiyksikköä korkeampaa. Vähittäiskaupan vuosikasvu oli 
alkuvuonna nopeaa viime vuoden matalan vertailuajankohdan takia, mutta elo-lokakuussa reaalikasvu on keskimäärin 
jäänyt alle 2 prosenttiin vuotta aiemmasta. 

Teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui selvästi syyskuussa 3 prosentin paikkeille ja piristyi vain hieman lokakuussa 
(3,5 %). Teollisuuteen vaikuttanut sähköpula (ks. BOFIT Viikkokatsaus 40/2021) näyttää viime viikkoina jonkin verran 
helpottaneen Kiinan kehitys- ja reformikomission (NDRC) lanseerattua monia toimia hiilen hinnan nousun hillitsemiseksi ja 
tuotannon lisäämiseksi. Kylmän talven arvioidaan kuitenkin voivan aiheuttaa uudestaan hiilipulaa. Tällä viikolla NDRC:n 
edustaja vakuutti hiilentarjonnan olevan riittävää kevääseen asti, mutta varoitti samalla mahdollisista maakaasun 
riittävyysongelmista. Tehdastuotantoa tukee viennin vahvan kasvun jatkuminen (dollareissa viennin arvo kasvoi lokakuussa 
27 % ja syys-lokakuussa 32 % vuodentakaisesta). 

Kiinteistösektorilla rakentamisen supistuminen jatkui lokakuussa ja yritysten ongelmat lisääntyvät. Uudet 
rakennusaloitukset laskivat selvästi. Pinta-alalla mitaten kiinteistöjä myytiin lokakuussa 22 % vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Kahden vuoden keskimääräinen myyntimäärä supistui 5 %. Myös arvolla mitaten kahden vuoden keskimääräinen 
myynti supistui 2 %. Tilastoviraston tietojen mukaan asuntojen hinnat ovat kääntyneet hienoiseen laskuun kesän jälkeen 
suurimmissa kaupungeissa, mutta olivat lokakuussa keskimäärin yhä hieman korkeammalla kuin viime vuoden vastaavaan 
aikaan.   

Kuten monissa muissakin maissa myös Kiinassa inflaatio on kiihtynyt erityisesti energianhintojen nousun myötä. 
Lokakuussa tuottajahinnat nousivat 13,5 % vuotta aiemmasta (10,7 % syyskuussa). Tuottajahintojen nousu oli nopeaa 
varsinkin kaivannaisteollisuudessa ja raaka-ainetuotannossa. Kuluttajahintainflaatio oli lokakuussa 1,5 % (0,7 % syyskuussa) 
ja ruuan sekä energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio 1,3 % (1,2 % syyskuussa). Tuottajahinnat eivät tyypillisesti ole 
Kiinassa välittyneet merkittävästi kuluttajahintoihin, ja kuluttajahintainflaation odotetaan pysyvän tälle vuodelle asetettua 3 
prosentin ylärajaa hitaampana. 

 
Kiinteistöjen myyntimäärä pinta-alalla mitaten sekä aloitettava että rakenteilla oleva rakennus-pinta-ala ovat vähentyneet 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
 
Keskuskomitean täysistunnossa vahvistettiin puheenjohtaja Xi Jinpingin asemaa. Kommunistisen puolueen 
keskuskomitea kokoontui viime viikolla Pekingiin kuudenteen täysistuntoonsa. Paikalla oli yhteensä 348 komitean jäsentä 
ja varajäsentä. Kokouksessa käsiteltiin puolueen historiaa ja ylistettiin saavutuksia. Nykyisen johtajan Xi Jinpingin 
saavutukset nostettiin Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin rinnalle. Päätösten mukaan Xi on mm. pystynyt ratkaisemaan 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202140_1/
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pitkäaikaisia kiperiä ongelmia, mihin muut eivät ole pystyneet. Jiang Zeminin ja Hu Jintaon saavutukset jäivät vähälle 
huomiolle. Puoleen ja sen johdon tekemiä virheitä ei mainita, joskin puolueen kohtaamien vaikeuksien selättämisestä 
mainitaan useasti.  

Vastaava päätöslauselma puolueen historiasta on tehty aiemmin vain kahdesti. Vuonna 1945 Mao pönkitti historian 
tarkastelun avulla valta-asemaansa, kun Kiinan sisällissota oli jälleen jatkumassa Japanin kanssa käydyn sodan jäljiltä. 
Vuonna 1981 Deng käytti vastaavaa historian tutkiskelua oman asemansa vahvistamiseen ja suurten talous- ja 
yhteiskuntauudistusten läpivientiin. Nyt tehtyä historian tarkastelua perusteltiin mm. uuden aikakauden alulla, jossa Kiina 
siirtyy moderniksi sosialistiseksi maaksi, ja poliittisen yhtenäisyyden vahvistamisella. Myös taisteluvoiman kasvattaminen ja 
tarve vahvistaa varautumista mahdollisiin haasteisiin nostettiin esiin. Käytännössä päätösten nähdään vahvistavan 
entisestään Xi Jinping asemaa puolueen johdossa ja petaavan jatkoa puolueen ja maan johdossa, mistä päätetään syksyn 
2022 puoluekokouksessa. 
 
Kiina julkisti suuntaviivat ilmastotavoitteilleen, yhteisiä suunnitelmia myös Yhdysvaltojen kanssa. Kiina 
julkisti poliittiset raamit ilmastotavoitteilleen lokakuussa. Viitekehys, nimeltään ”1+N”, määrittelee tien kohti hiilipäästöjen 
kääntymistä laskuun ennen vuotta 2030 ja maan muuttumista hiilineutraaliksi vuonna 2060. Viitekehyksen nimessä 
numero 1 merkitsee yleisiä suuntaviivoja kohti hiilitavoitteita, ja N lukuisia erillisiä toimintasuunnitelmia keskeisille 
teollisuudenaloille ja sektoreille.  

Yleisissä suuntaviivoissa eritellään tavoitteita ja toimia sekä kuluvalle että sitä seuraavalle viisivuotiskaudelle keväällä 
2021 päätetyn laajan viisivuotissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteina on mm. energiaintensiivisyyden vähentäminen, 
kasvihuonekaasujen pienentäminen ja metsäpinta-alan kasvattaminen. Vihreään energiaan siirtymistä kannustetaan vero- ja 
hintapolitiikalla. Vuoteen 2025 mennessä maassa tulee olla luotuna alustavat raamit kohti vihreää ja vähähiilistä 
kiertotaloutta ja energiatehokkuutta on merkittävästi parannettu. Toimien osalta korostetaan muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyötä ja ponnistusten koordinoimista myös kansainvälisesti (linkki englanninkieliseen 
dokumenttiin).  

Kiina on lisäksi julkisesti luvannut lopettaa uusien hiilivoimaloiden rahoittamisen maan ulkopuolella. CREAn ja Global 
Energy Monitorin yhteisessä selvityksessä todetaan, että Aasiaan nyt suunnitteilla olevista hiilivoimaloista jopa kaksi 
kolmasosaa olisi riippuvaisia kiinalaisrahoituksesta. Rahahanojen sulkeutuminen vaikuttaisi eniten Bangladeshin ja Sri 
Lankan energiantuotantoon. 

Glasgow’n ilmastohuippukokouksen aikana Kiinan ilmastolähettiläs Xie Zhenhua ilmoitti Kiinan ja Yhdysvaltain 
yhteisestä hankkeesta, jonka tarkoituksena on tehostaa maiden ilmastotoimia 2020-luvulla. Erityisesti metaanipäästöjen 
leikkaaminen nähtiin välttämättömänä, ja siihen osapuolet paneutuvat tarkemmin tapaamisessa ensi vuoden 
alkupuoliskolla. Yhdysvallat ilmoitti tavoitteekseen saada kaikesta sähköstään hiilisaasteetonta vuoteen 2035 mennessä ja 
Kiina vähentää hiilen kulutusta asteittain seuraavalla viisivuotiskaudella (2026–2030). Maailman kahden suurimman 
päästöjen aiheuttajan yhdessä tekemää ja Glasgow-julistukseksi nimettyä lausuntoa on laajalti kiitelty. Kuten Kiinan 
omienkin ilmastotavoitteiden kohdalla, todelliset vaikutukset riippuvat kuitenkin täysin julistuksen jälkeen aloitettavista 
konkreettisista toimista.  

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö sai jatkoa maanantaina 15.11., kun presidentit Biden ja Xi tapasivat toisensa 
ensimmäistä kertaa, tosin virtuaalisesti. Tätä ennen maiden johtajat ovat pitäneet yhteyttä puhelimitse. Sekä Kiinan että 
Yhdysvaltojen viralliset lausunnot tapaamisen jälkeen viestivät sen sujuneen hyvässä hengessä, vaikka puheenaiheina oli 
myös arkoja asioita, kuten Xinjiangin ihmisoikeusloukkaukset ja Taiwanin kiristynyt tilanne. Toimiva dialogi onkin 
tervetullutta, koska kauppasodan aikana tehdyt toimet ovat molemmin puolin yhä täysimääräisesti voimassa. Yhdysvallat on 
jo lokakuun alussa ilmaissut halustaan jatkaa kauppaneuvotteluita (Viikkokatsaus 40/2021). 
 
 
 
 
 
 

http://www.news.cn/english/2021-10/24/c_1310265726.htm
http://www.news.cn/english/2021-10/24/c_1310265726.htm
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2021/11/Briefing_Chinas-withdrawal-from-overseas-coal-potential-drops-pipeline-to-22-GW_CREAGEM_Final.pdf
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202140_2/
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Kiina oli viime vuonna harvoja maita, jossa hiilidioksidipäästöt jatkoivat kasvua 

Lähteet: BP Statistical review of World Energy 2021 ja BOFIT 
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Venäjä 

Venäjän julkisen talouden tulot ja menot korkealla, vaje poistunut. Tulojen nousutahti nopeutui entisestään 
vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsolidoituun budjettiin, joka sisältää federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion 
sosiaalirahastojen budjetit, virtasi tuloja yli 40 % enemmän nimellisruplissa kuin vuotta aiemmin ja yli 20 % enemmän kuin 
kaksi vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa tulojen kasvu kahden vuoden takaisesta oli myös lähes 20 %.  

Menojen kasvutahti nopeutui kolmannella neljänneksellä ja tammi-syyskuussa nousua vuoden takaisesta oli 10 % ja 
kahden vuoden takaisesta 27 %, joka on reaalisesti noin 14 %. Samankaltaisesti kuin kahden edellisen taantuman jälkeen 
vuosina 2010–2011 ja 2017–2018 budjetin alijäämä on poistunut. Syyskuussa budjetti näytti viimeisen 12 kuukauden ajalta 
jo pientä ylijäämää. 

Budjetin tulojen suhde BKT:hen on noussut viimeisen neljänneksen osalta lähes 37 prosenttiin. Suhde oli viimeksi näin 
suuri vuonna 2008. Nousuun on johtanut muiden kuin öljy- ja kaasuverotulojen kasvu vähitellen vuodesta 2015 alkaen. 
Niiden BKT-suhde on yli 30 %. Sen sijaan budjetin tulot öljy- ja kaasualojen tuotantoveroista ja vientitulleista ovat laskeneet 
suhteessa BKT:hen sen jälkeen, kun öljyn hinta vuonna 2014 oli viimeksi ennätysmäisen korkealla. Viimeisellä neljällä 
neljänneksellä suhde oli runsaat 6 %. Menojen suhde BKT:hen on laskenut vajaaseen 37 prosenttiin oltuaan 
taantumavuonna 2020 lähes 40 % eli Venäjän lähihistorian huipputasoilla. 

Kolmannen neljänneksen tulojen nousu johtui edelleen öljy- ja kaasuverotuloista, jotka ovat nousseet melkein puolella 
kahden vuoden takaisesta. Kuitenkin myös budjetin muita tuloja on kertynyt koko tämän vuoden ajan huomattavasti 
enemmän kuin vuonna 2019. Tammi-syyskuussa nousua kahden vuoden takaisesta oli yli 20 % eli reaalisesti 7–8 %. Tulot 
arvonlisäveroista ovat kasvaneet edelleen ripeästi ja tammi-syyskuussa niitä kertyi lähes 30 % enemmän kuin kaksi vuotta 
aiemmin. Tulot työtuloveroista sekä palkkojen mukaan määräytyvistä sosiaaliveroista ovat kasvaneet edelleen melko hyvin 
(nousua tammi-syyskuussa 15–20 % kahden vuoden takaisesta). 

Tulot yritysten voittoveroissa pomppasivat jyrkästi kolmannella neljänneksellä, mikä kohotti niiden nousun tammi-
syyskuussa lähes 25 prosenttiin kahden vuoden takaisesta. Tämän ohella eräiden metallien ja mineraalilannoitteiden 
verotusta ollaan lisäämässä, mikä duumassa olevan lakiehdotuksen mukaan perustuu lähinnä myyntihintojen mukaan 
määräytyviin korotettuihin tai uudistettuihin tuotantoveroihin. Tällä tavoin verotus pienentää yrityksille jääviä voittoja, 
jotka keskeisten viranomaisten mielestä ovat ylisuuria korkeiden hintojen aikoina. 

Konsolidoidun budjetin menoissa sosiaalitukimenot nousivat paljon vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä osin johtui 
presidentti Putinin duuman vaalin alla ilmoittamista kertasummista mm. eläkeläisille. Useiden muiden keskeisten 
menoerien kasvu hidastui. Tammi-syyskuussa menot talouden eri sektoreille kasvoivat yli 20 % vuodentakaisesta (ja puolella 
kahden vuoden takaisesta) sekä menot sosiaalitukiin 9 % (kahden vuoden takaisesta yli 25 %) ja myös koulutukseen 10 % 
(17 %). Menot terveydenhoitoon, puolustukseen sekä sisäiseen turvallisuuteen ja lainvalvontaan olivat tammi-syyskuussa 
kutakuinkin vuotta aiemmalla tasolla, joskin vuodesta 2019 terveydenhoidon menot ovat nousseet yli 30 %. 
 
Venäjän julkisen talouden tulot ja menot korkealla suhteessa BKT:hen 

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, IMF, Rosstat ja BOFIT 
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Venäjällä hyväksyttiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä strategia. Ilmastonmuutokseen 
liittyvät kysymykset ovat saaneet huomattavasti aiempaa enemmän huomiota Venäjän talouspoliittisessa keskustelussa 
viime aikoina. Keskustelu on keskittynyt pääosin muiden maiden ilmastonmuutoksen vastaisista toimista Venäjälle 
aiheutuviin riskeihin. Varsinaisen ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.  

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti lokakuussa Venäjän tähtäävän hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Tavoitteen 
tukemiseksi Venäjällä hyväksyttiin hiljattain vuoteen 2050 ulottuva ns. vähäpäästöisen talouskasvun strategia. Strategian 
tavoitteena on turvata Venäjän kansainvälinen kilpailukyky ja vakaa talouskehitys globaalin energiamurroksen keskellä. 
Strategian mukaan Venäjän talous tulee kasvamaan 3 % vuodessa vuosina 2031–2050 samaan aikaan kun 
kasvihuonepäästöt vähenevät. Useimmissa arvioissa Venäjän BKT:n pitkän aikavälin potentiaaliseksi kasvuksi arvioidaan 
noin 1,5 % vuodessa.       

Strategian mukaan Venäjän kasvihuonepäästöt kasvavat hieman vielä vuoteen 2030 saakka, mutta vuonna 2050 
nettopäästöjen on määrä olla 60 % pienemmät kuin vuonna 2019. Nettovähennyksestä pääosa suunnitellaan katettavan 
lisäämällä metsien hiilinieluja. Metsien hiilensidontakapasiteetin on määrä kaksinkertaistua vuoden 2019 tasosta vuoteen 
2050 mennessä. YK:n alaisen UNFCCC:n tilastojen mukaan Venäjän kapasiteetti on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen 
aikana.  

Varsinaisten päästöjen kaavaillaan strategiassa olevan vuonna 2050 noin 14 % pienemmät kuin vuonna 2019. Päästöjä 
aiotaan vähentää mm. lisäämällä ydinvoiman, vesivoiman ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sähköntuotannossa sekä 
käyttämällä tehokkaampaa teknologiaa kivihiileen pohjautuvassa sähköntuotannossa. Liikennettä aiotaan sähköistää ja 
asuinrakennusten energiatehokkuutta kohentaa. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat päästöjä vähentävistä toimenpiteistä 
on määrä julkaista myöhemmin.  

 
EU:n suunnittelema hiilirajamekanismi voisi aiheuttaa lisäkustannuksia Venäjän viennille. Euroopan 
komissio julkaisi heinäkuussa ehdotuksensa toimista, joilla voitaisiin tukea EU:n tänä vuonna hyväksyttyjen uusien 
kunnianhimoisempien päästötavoitteiden saavuttamista. Yksi ehdotukseen sisältyvistä toimista on ns. hiilirajamekanismi eli 
EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden sisältämiin kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuva maksu. Hiilirajamekanismin 
tarkoituksena on hillitä hiilivuotoa eli saastuttavan tuotannon siirtymistä muihin maihin EU:n päästötavoitteiden 
kiristyessä. Tällä hetkellä hiilivuotoa hillitään ilmaisilla päästöoikeuksilla, mutta ne poistuisivat asteittain 
hiilirajamekanismin tullessa käyttöön. Komission ehdotuksen mukaan hiilirajamekanismi koskisi eräitä sementtituotteita, 
lannoitteita, teräs- ja alumiinituotteita sekä sähköä. Rajamekanismimaksu perustuisi EU:n sisäisen 
päästökauppajärjestelmän ETS:n päästöoikeuksien hintoihin. Se laskettaisiin tuontitavaroihin sisältyvistä, suoraan 
tuotannosta aiheutuvista päästöistä yrityskohtaisesti tai laskennallisten viitearvojen pohjalta. Rajamekanismin on määrä 
tulla voimaan vuoden 2026 alussa.     

Hiljattain julkaistussa BOFIT Policy Briefissa arvioidaan, että suurimmat kustannukset hiilirajamekanismista 
aiheutuisivat Venäjälle. Kustannuslaskelmiin liittyy huomattavasti epävarmuutta, mutta Venäjälle rajamekanismista 
aiheutuvat kustannukset voisivat olla noin 2 mrd. euron luokkaa vuodessa päästöoikeuksien hinnan ollessa noin 60 euroa 
tonnilta (kuten viime kuukausina keskimäärin). Tämä vastaisi 1,5 prosenttia EU:n koko tavaratuonnin arvosta Venäjältä 
vuonna 2019. Kustannusarvio koskee käytännössä vuotta 2035, jolloin ilmaiset päästöoikeudet eurooppalaisilta tuottajilta 
olisi poistettu. Järjestelmän alkuvaiheessa kustannukset olisivat huomattavasti pienemmät, koska EU-tuottajien saamat 
ilmaiset päästöoikeudet otetaan huomioon rajamekanismimaksua määriteltäessä. 
     
Arvio EU:n suunnitteleman hiilirajamekanismin mahdollisista vuosikustannuksista eräille nouseville talouksille.  

 Venäjä Ukraina Turkki Kiina Intia 
Kustannukset, milj. euroa 2 142 849 686 402 217 

Osuus EU:n tavaratuonnista, % 1,5 4,0 1 0,1 0,6 

Huom. Arvio pohjautuu vuoden 2019 tuontimääriin ja 60 euron ETS-päästöoikeuden hintaan.  
Se heijastaa vuoden 2035 tilannetta, jolloin ilmaiset päästöoikeudet EU-tuottajilta on poistettu.  
Lähde: BOFIT Policy Brief 10/2021.  
 
Ukrainalle pitkän tauon jälkeen uusi lainaerä Kansainväliseltä valuuttarahastolta. Maanantaina 22.11. 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtokunta päätti myöntää Ukrainalle noin 700 miljoonan dollarin lainaerän viime 
kesäkuussa aloitetun Stand-by Arrangement -lainaohjelman puitteissa (BOFIT Viikkokatsaus 2020/25). Alun perin 
ohjelman piti kestää vuoden 2021 loppuun, ja koko lainasumma oli viisi miljardia dollaria. Nyt lainaohjelmaa pidennettiin 
vuoden 2022 kesäkuuhun. Tähän mennessä Ukraina on saanut ohjelman puitteissa lainaa yhteensä 2,8 miljardia dollaria. 

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/18179/bpb1021.pdf?sequence=1
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202025_5/
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Ennen tätä viimeisintä lainaerää Ukrainan velka IMF:lle oli 9,3 miljardia dollaria, eli noin viisi prosenttia Ukrainan 
bruttokansantuotteesta. Koko julkisen sektorin velka oli noin 54 % BKT:sta. 

Uuden lainaerän ehtoina oli mm. keskuspankin itsenäisyyden varmistaminen sekä finanssipolitiikan kestävyyden 
varmistaminen siten, että yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien asema turvataan. Lokakuussa IMF ennusti Ukrainan 
BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,5 %. Viime vuonna BKT supistui pandemian takia neljä prosenttia. Ukraina saavuttaa ennen 
pandemiaa vallinneen BKT:n tason siis vasta alkuvuonna 2022. IMF:n ennuste vuoden 2022 BKT-kasvulle on 3,6 %. 
Consensus Economics -tutkimuslaitoksen keräämien talousennusteiden keskiarvon mukaan BKT:n kasvu olisi tänä vuonna 
3,4 % ja ensi vuonna 3,7 %. 
 
Ukrainan hryvnia on vahvistunut tänä vuonna, kurssi euroon nähden 

Lähteet: Ukrainan keskuspankki ja BOFIT 
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Kiina 

Juanin valuuttakurssi on vahvistunut. Kiinan keskuspankin käyttämä tärkeimpien kauppakumppaneiden valuutoilla 
painotettu CFETS-valuuttaindeksi oli marraskuun lopussa vahvimmillaan sitten vuoden 2015. CEFTS-indeksillä mitaten 
valuuttakurssi on vahvistunut vuoden alusta 8 %. Samoin lokakuun BIS:n julkaisema Kiinan kauppapainotettu reaalinen 
valuuttakurssi (REER) oli yhtä vahva viimeksi vuoden 2016 helmikuussa. 

Dollaria vastaan juan on vahvistunut vuoden alkuun verrattuna 3 %. Samaan aikaan dollari on myös vahvistunut ja 
monien muiden kauppakumppanimaiden valuuttoja vastaan juanin vahvistuminen on ollut voimakkaampaa. Esimerkiksi 
euroon nähden juan on nyt 10 % vahvempi kuin vuoden alussa. Juanin kurssi on pidetty dollariin nähden suhteellisen 
vakaana. Myös Hongkongissa vaihdettava CNH-kurssi on viime vuodet pysynyt suhteellisen lähellä Manner-Kiinan CNY-
kurssia, eikä isoja kurssieroja ole nähty. Joulukuun alussa (2.1.) dollarilla sai 6,4 juania ja eurolla 7,2 juania. 

Valuuttakurssia on tukenut talouden nopea palautuminen koronashokista ja vaihtotaseen huomattava ylijäämä. 
Tavarakaupan ylijäämä on kasvanut nopeasti ja samalla palvelutaseen alijäämä on pienentynyt selvästi kiinalaisten 
ulkomaanmatkailun pysyessä lähes olemattomana. Lisäksi pääomaliikkeiden avaaminen ja mannerkiinalaisosakkeiden 
ja -velkakirjojen lisääminen kansainvälisiin indekseihin on kasvattanut pääomavirtoja Kiinaan. Myös tuottotaso on Kiinassa 
suuria kehittyneitä maita selvästi korkeampi. Joulukuun alussa 3 kuukauden valtionlainalle maksettiin Kiinassa 2,3 % 
vuosikorkoa, kun esimerkiksi saman maturiteetin Yhdysvaltojen valtionlainan korko oli 0,06 %. 
 
Kauppapainotetulla kurssilla (CFETS) mitaten juan on vahvimmalla tasollaan sitten vuoden 2015 

Lähteet: BIS, CFETS, Macrobond ja BOFIT. 
 
Kaupankäynti alkoi Pekingin pörssissä. Kaupankäynti alkoi maanantaina 15.11. uudessa Pekingin pörssissä yhteensä 
81 yrityksen osakkeilla. Uuden pörssin tarkoituksena on kanavoida rahoitusta erityisesti pienille, innovatiivisille 
kasvuyrityksille, ja kaupankäynti on rajattu ns. ammatti- ja institutionaalisille sijoittajille. Ensimmäisenä kauppapäivänä 
osakkeiden kokonaisvaihto oli 9,6 miljardia juania (1,5 miljardia dollaria) ja pörssin markkina-arvoksi kirjattiin noin 290 
miljardia juania (46 miljardia dollaria). Kaiken kaikkiaan pörssi on kooltaan pieni, esimerkiksi Shanghain pörssin markkina-
arvo on yli 170 kertaa Pekingin pörssiä suurempi. Pirteän avajaispäivän jälkeen Pekingin pörssin päivittäinen kokonaisvaihto 
on ollut selvästi pienempää ja vaihto on pyörinyt noin 2 miljardissa juanissa. 

Avajaispäivän listautujista 10 yritystä oli varsinaisia uuslistautujia, ja loput 71 yritystä siirtyivät listalle kansallisesta 
pörssien ulkopuolisesta osakkeiden kauppapaikasta NEEQ:sta (ks. BOFIT Viikkokatsaus 36/2021). Uuslistautujayritysten 
osalta osakkeiden hinnat nousivat ensimmäisen kauppapäivän aikana keskimäärin 200 %. Lukuun ottamatta väliaikaisia 10 
minuutin kaupankeskeytyksiä, hinnat saavat listautumispäivänä muuttua käytännössä rajatta. Ensimmäisen päivän jälkeen 
osakkeiden hinta voi muuttua korkeintaan 30 % päivässä.  

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202136_4/?_t_id=7wZ_tpauG3AN3u_ehml8ag%3d%3d&_t_uuid=H6zJkkPXQxuJjK2UEig2gg&_t_q=p%c3%b6rssi&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a04e2063e-023d-4f4a-9a4e-adc5a0726521%2candquerymatch&_t_hit.id=SuomenPankki_Web_Models_Pages_TrackingMaterialPage/_0c080382-1092-41ef-9fe8-f6e00689a2ad_fi&_t_hit.pos=1
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Ensimmäisen kauppapäivän jälkeen lista on täydentynyt yhdellä yrityksellä. Pekingin pörssilistalle päästäkseen yritysten 
tulisi täyttää tietyt vaatimukset. Kelpoisten yritysten tulee olla edeltävät 12 kuukautta listautuneena NEEQ:n 
innovaatiolistalle, olla markkina-arvoltaan vähintään 200 miljoonan juanin (30 miljoonaa dollaria) arvoisia ja kirjata 
vähintään 50 miljoonan juanin (7,7 miljoonaa dollaria) nettovarallisuus. Listautumisessa tulee laskea liikkeeseen vähintään 
miljoona osaketta, osakkeenomistajia pitää jokaista yritystä kohtaan olla vähintään 200, ja neljäsosa osakkeista tulee olla 
julkisten osakkeenomistajien hallussa. Isompien yritysten (osakepääoma yli 400 miljoonaa juania) kohdalla julkisen 
omistusosuuden tulee olla vähintään 10 %. Listautumissääntöjä voidaan myös muuttaa arvopaperivalvojan (CSRC) 
suostumuksella.  
 
Pekingin pörssin päivittäinen kokonaisvaihto on laskenut pirteän avajaispäivän jälkeen noin 2 miljardiin juaniin 

Lähteet: Beijing Stock Exchange, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiina on jo lähes euroalueen vertainen ulkomaisen arvonlisän kuluttaja. OECD julkaisi marraskuun puolivälissä uudet 
arvonlisäpohjaisen kaupan tilastonsa (Trade in Value Added, TiVA). Uudet tilastot kattavat 66 taloutta ja 45 toimialaa 
vuosina 1995–2018. Niiden mukaan Kiinan kuluttama ulkomainen arvonlisä (sisältää tavarat ja palvelut) on jatkanut 
nopeaa kasvuaan ja vuonna 2018 se oli arvoltaan jo 75 % verrattuna Yhdysvaltojen ja 90 % euroalueen ulkoimaisen 
arvonlisän kulutuksen arvosta. Eniten Kiina kulutti yhdysvaltalaista arvonlisää (12 % Kiinan ulkomaisen arvolisän 
kulutuksesta), japanilaista (8 %), korealaista (7 %), saksalaista (5 %) ja australialaista (5 %).  

Kiinasta ulkomaille viety arvonlisä on myös kasvanut vahvasti ja OECD:n tilastojen mukaan ulkomailla kulutetaan jo yhtä 
paljon kiinalaista arvonlisää kuin amerikkalaista. Kiinan ja Yhdysvaltojen keskinäisriippuvuutta korostaa se, että kiinalaisen 
arvonlisän selvästi suurin kuluttaja ulkomailla on Yhdysvallat 24 prosentin osuudella vuonna 2018. Japani on toiseksi suurin 
kuluttaja 8 prosentin osuudella ja muiden maiden osuudet olivat alle 5 %. Vastaavasti Yhdysvalloille tärkein ulkomaisen 
arvonlisän lähde on Kiina. 

Suomelle Kiina oli vuonna 2018 Yhdysvaltojen jälkeen yhtä tärkeä suomalaisen arvonlisänkuluttaja kuin Ruotsi ja Saksa 
noin 8 prosentin osuudella. Venäjä oli vajaan 6 prosentin osuudellaan viidenneksi tärkein. Vaikka Kiinan prosenttiosuus 
suomalaisen ulkomaille viedyn arvonlisän kulutuksesta on suuri ja kasvanut tasaisesti, suomalaisen arvonlisän ulkomainen 
kulutus ylipäätään on kasvanut moniin muihin maihin nähden nihkeästi, etenkin vuonna 2008 puhjenneen kansainvälisen 
finanssikriisin jälkeen. Näin ollen Kiinan kuluttamasta ulkomaisesta arvonlisästä Suomen osuus on supistunut alle 0,3 
prosenttiin vuonna 2018, kun osuus oli vuosituhannen vaiheessa Kiinan liittyessä WTO:hon vielä kolme kertaa suurempi (ks. 
BOFIT Kiina-tietoisku 2021 tallenne). 
 

https://www.oecd.org/industry/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/tietoiskut/kiina-tietoisku/
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Yhdysvallat on tärkein suomalaisen arvonlisän kuluttaja 

Lähteet: OECD TiVA 2021 ja BOFIT. 
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Venäjä 

 
Venäjän talouskasvu jatkui ripeänä lokakuussa. Venäjän tilastoviranomaisen ennakkoarvion mukaan BKT kasvoi 
tammi-syyskuussa 4,6 % vuotta aiemmasta. Talousministeriön arvion mukaan kasvu kiihtyi hivenen lokakuussa, jolloin BKT 
kasvoi 4,9 % vuotta aiemmasta. Syys-lokakuussa talouden kasvua on ylläpitänyt erityisesti teollisuustuotannon kasvu. 
Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 7,1 % ja tammi-lokakuussa 5 % vuodentakaiseen verrattuna. Tehdasteollisuudessa 
tuotannon kasvu on viime kuukausina hidastunut, ja teollisuustuotannon kasvua nostaa erityisesti kaivannaisteollisuus. 
Lokakuussa kaasua tuotettiin 12 % ja kivihiiltä 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös öljyntuotanto on kasvanut 
OPEC+-sopimuksen tuotannonrajoitusten hiljalleen poistuessa. 

Syyskuussa maksetut eläkeläisten ja erityisryhmien kertakorvaukset (BOFIT Viikkokatsaus 35/2021) tukivat osaltaan 
vähittäiskauppaa syys-lokakuussa. Tästä huolimatta vähittäiskaupan kasvuvauhti on hiljalleen tasaantunut. Lokakuussa 
vähittäiskaupan volyymi oli 4,1 % suurempaa kuin vuotta aiemmin. Epidemiatilanne on nopeasti huonontunut ja 
marraskuun alussa määrättiin viikko palkallisia vapaapäiviä, mikä toi mukanaan myös rajoituksia mm. ravintoloiden 
aukioloaikoihin (BOFIT Viikkokatsaus 34/2021). Toistaiseksi rajoitusten vaikutus talouskehitykseen on ollut melko 
rajallinen.  

Talouden ripeä toipuminen heijastuu palkkoihin ja hintakehitykseen. Työttömyysaste laski lokakuussa historiallisen 
alhaiselle tasolle 4,3 prosenttiin, ja tammi-syyskuussa nimellispalkat nousivat 9 % vuotta aiemmasta. Kuluttajahintainflaatio 
on kiihtynyt voimakkaasti viime kuukausina, ja marraskuussa kuluttajahinnat nousivat 8,4 % vuotta aiemmasta. Hintojen 
nousu on ollut erityisen voimakasta elintarvikkeissa ja rakennusmateriaaleissa.  
 
Työttömyys on laskenut pandemiaa edeltäneelle tasolle 

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT. 
 

Moskovan pörssi ja öljyn hinta edelleen alkuvuotta korkeammalla tasolla. Moskovan pörssi on ollut vahvassa 
myötätuulessa tänä vuonna öljyn hinnan jyrkän nousun tukemana. Koronaviruksen uusi muunnos säikäytti sijoittajat 26.11. 
ja syöksi kansainväliset pörssit ja öljyn hinnan laskuun. Moskovan pörssin dollaripohjainen RTS-indeksi tippui yhdessä 
päivässä 5 % ja Brent-öljyn hinta 12 %. RTS-indeksin luisu alkoi kuitenkin jo 26.10. sen jälkeen, kun indeksi oli saavuttanut 
korkeimman tason sitten toukokuun 2011 ja geopoliittiset jännitteet alkoivat kiristyä. Viimeaikaisesta laskusta huolimatta 
Moskovan pörssi on 14 % ja Brent-öljyn hinta 30 % korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.  

Venäjän viennin ja öljyn hinnan vahva kehitys on siivittänyt vaihtotaseen ylijäämän huippulukemiin. Viimeisen neljän 
vuosineljänneksen yhteenlaskettu ylijäämä vastasi noin 5 % BKT:stä. Venäjän valuuttavaranto on myös historiallisen 
korkealla. Geopoliittiset jännitteet ovat kuitenkin heikentäneet markkinoiden uskoa ruplaan. Ruplan kurssi on samalla 
tasolla suhteessa dollariin kuin vuoden alussa ja 9 % vahvempi suhteessa euroon. Pääomaa on virrannut myös edelleen ulos 
maasta etenkin yrityssektorilta. Viimeisen neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettu yksityisen sektorin pääoman 
nettoulosvirta vastasi noin 4 % BKT:stä. Ruplan vahvistumista ovat hillinneet myös budjettisäännön puitteissa toteutetut 
valuuttaostot.     

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202135_2/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202143_2/
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Moskovan pörssi ja öljyn hinta edelleen alkuvuotta korkeammalla tasolla  

Lähteet: Macrobond ja BOFIT. 
 
Venäjän tavaraviennin kasvu jatkui heinä-syyskuussa, tuonnin kasvu vaimeni. Venäjän tavaraviennin arvo 
kolkutteli historiallisia huippulukemiaan heinä-syyskuussa. Viennin arvo kasvoi peräti 70 % vuotta aiemmasta raaka-
aineiden kysynnän ja hintojen noustessa voimakkaasti maailmanmarkkinoilla. Viennin arvo kasvoi yhä myös edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna, mutta kasvu hidastui selvästi.  

Keskeisistä vientituotteista raakaöljyn vientimäärä kasvoi yhä reippaasti heinä-syyskuussa, mutta öljyä vietiin edelleen 
selvästi vähemmän kuin ennen koronakriisiä. Tammi-syyskuussa öljyn vientimäärä oli 6 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 
Venäjän öljyn tuotantoa rajoittaa edelleen OPEC+-maiden sopimus, vaikka tuotantoa onkin voitu vähitellen lisätä sen 
puitteissa. Urals-öljyn hinta nousi edelleen hieman heinä-syyskuussa ja oli keskimäärin noin 70 dollaria tynnyriltä. 
Maakaasun osalta putkikaasun vienti on tänä vuonna kasvanut ripeästi ja heinä-syyskuussa putkikaasua vietiin jo lähes 
saman verran kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Myös kaasun hinta nousi huomattavasti heinä-syyskuussa. 
Nesteytetyn kaasun LNG:n vienti on sitä vastoin hieman supistunut tänä vuonna. Raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun 
yhteenlaskettu osuus Venäjän tavaraviennistä on tänä vuonna ollut noin puolet.   

Venäjän tavaratuonnin kasvu tasaantui heinä-syyskuussa edellisestä vuosineljänneksestä, mutta vuotta aiempaan 
verrattuna tuonnin arvo kasvoi vielä 30 %. Tuonnin tasaantuminen johtui etenkin koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden 
tuonnin kasvun taittumisesta. Niiden osuus Venäjän tavaratuonnista on noin puolet. Elintarvikkeiden ja etenkin 
kemiallisten tuotteiden tuonnin arvo sitä vastoin jatkoi heinä-syyskuussa edelleen melko ripeää kasvua aiempiin kuukausiin 
verrattuna, osin korkeampien tuontihintojen vetämänä. Kemiallisten tuotteiden osuus tavaratuonnista on tänä vuonna ollut 
18 % ja elintarvikkeiden 12 %.  

Tammi-syyskuussa Venäjän tavaraviennin arvo oli 340 mrd. dollaria. Siitä 38 % meni EU-maihin, 14 % Kiinaan, 9 % 
Euraasian talousliiton (EAEU) maihin ja 4 % Yhdysvaltoihin. Tavaratuonnin arvo oli 220 mrd. dollaria. Tuonnissa EU:n 
osuus oli 33 %, Kiinan 24 %, EAEU:n 8 % ja Yhdysvaltojen 6 %.  
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Venäjän tavaratuonnin kasvu taittui heinä-syyskuussa koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vetämänä 

Lähteet: CEIC, Venäjän tulli ja BOFIT. 
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Kiina 

Kiina linjasi vuoden 2022 talouspolitiikan painopisteitä. Vuosittain järjestettävä talouden työkokous pidettiin 
Pekingissä viime viikon lopulla (8–10.12.). Pääpainopisteeksi asetettiin tälläkin kertaa talouden vakauden ylläpitäminen ja 
kaikkia valtion ja paikallishallinnon toimijoita kehotettiin vakautta ylläpitäviin toimiin. Päätavoite on pidetty samana jo 
muutaman vuoden ajan (BOFIT Viikkokatsaus 52/2020). Painopisteiden lisäksi kokouksessa päätetään tavallisesti myös 
seuraavan vuoden BKT:n kasvutavoitteesta, joka vahvistetaan ja julkaistaan vasta myöhemmin. Tällä kertaa kerrottiin, että 
talouden kasvuluvut tullaan pitämään sopivalla tasolla. 

Työkokouksen julkilausuman mukaan kotimainen kysyntä ja odotukset ovat heikentymässä sekä ulkoinen ympäristö on 
muuttumassa mutkikkaammaksi ja epävarmemmaksi. Talouden tukemiseksi suunnitelmissa on verojen kevennyksiä, tuen 
lisäämistä pk-yrityksille, innovaatioihin ja vihreään kehitykseen sekä kohtalaisia lisäyksiä infrastruktuurihankkeisiin. 
Kiinteistösektorin tervettä kehitystä ja vuokramarkkinoita edistetään sekä valtion tukemien huokeahintaisten asuntojen 
rakentamista lisätään. Finanssipolitiikka aiotaan kuitenkin pitää kestävänä ja piilovelkaantumista pyritään estämään. 
Rahapolitiikka aiotaan pitää joustavana ja tarkoituksen mukaisena. 
 
Kiinan keskuspankki laski pankkien varantovaatimusta, mutta rahapolitiikan vieritystä ei ole merkittävästi 
kevennetty. Liikepankkien varantovelvoitetta laskettiin 0,5 prosenttiyksikköä keskiviikosta 15.12. alkaen. Muutos koski 
kaikkia pankkeja, paitsi sellaisia pienimpiä pankkeja, joiden varantovaatimustaso on jo nyt alhaisin mahdollinen 5 %. 
Varantovaatimus vaihtelee Kiinassa pankkien koon mukaan ja suurten pankkien yleinen varantovaatimustaso laski nyt 11,5 
prosenttiin. Keskuspankki myöntää varantovaatimustasoon helpotuksia, jos pankki täyttää tietyt kriteerit. Tällä hetkellä 
suurin osa pankeista on oikeutettu 1 prosenttiyksikön helpotukseen. Lisäksi keskuspankki tekee pankkikohtaista arviointia 
sopivasta varantovaatimuksen tasosta. Keskuspankin mukaan painotettu keskimääräinen varantovaatimustaso 
pankkisektorilla laski 8,4 prosenttiin.  

Keskuspankin mukaan varantovelvoitteen laskulla halutaan tukea reaalitaloutta ja alentaa rahoituskustannuksia, mutta 
se ei kuitenkaan tarkoita rahapolitiikan virityksen kevennystä, joka pysyy ”vakaana”. Toimi vapauttaa 1 200 mrd. juania (190 
mrd. dollaria) pankkien likviditeettiä. Suuri osa tästä likviditeettilisäyksestä tosin imeytyi heti pois, kun keskuspankin 
liikepankeille myöntämiä vuoden mittaisia MLF-lainoja erääntyi samana päivänä 950 mrd. juania ja uusia lainoja myönnettiin 
500 mrd. juania.  

Pankkien varantovaatimusta laskettiin viimeksi heinäkuussa, mutta muilta keskeisiltä osin rahapolitiikkaa ei ole 
kevennetty tänä vuonna. Keskuspankki on toimillaan (varantovaatimusmuutokset huomioiden) lisännyt 
markkinalikviditeettiä paljon vähemmän kuin aiempina vuosina. 15.12. mennessä avomarkkinaoperaatioiden 
likviditeettivaikutus on ollut negatiivinen ja MLF-lainoja (sekä tiettyyn tarkoitukseen myönnettyjä kohdennettuja TMLF-
lainoja) on myönnetty vähemmän kuin niitä on erääntynyt.  

Keskeisiä viitekorkoja ei ole muutettu tänä vuonna. Keskuspankki piti myös joulukuussa MLF-lainojen koron 
muuttumattomana (2,95 % vuoden mittaisille lainoille). Pankkilainojen viitekorkona käytettävä LPR-korko asetetaan 
suhteessa MLF-korkoon, joten senkään laskulle joulukuussa ei välttämättä ole painetta. Joulukuussa laskettiin kuitenkin 
korkoja keskuspankin jälleenlainaus (relending) -ohjelmissa pankeille 0,25 prosenttiyksiköllä (esim. vuoden lainoille 2 
prosenttiin). Jälleenlainausohjelma on suunnattu pienille ja keskisuurille pankeille, jotka voivat myöntää edullista lainaa 
määrättyihin tarkoituksiin kuten lainanantoon pk-sektorille ja saavat lainattua vastaavat varat keskuspankilta alhaisella 
korolla.  

Toisin kuin kotimaanvaluutan talletuksille, joiden varantovaatimusta laskettiin, keskuspankki nosti 15.12. pankkien 
ulkomaanvaluuttatalletusten varantovaatimusta 7 prosentista 9 prosenttiin. Toimi hillitsee juanin vahvistumispaineita, 
mutta vaikutuksen arvioidaan olevan pieni pankkisektorille tai valuuttamarkkinoilla. Valuuttatalletusten 
varantovaatimuksen säätäminen on otettu uudelleen käyttöön tänä vuonna ja viimeksi tasoa nostettiin kesäkuussa. Juan on 
selvästi vahvistunut viime aikoina (ks. BOFIT Viikkokatsaus 48/2021).  
 
 
 
 
 
 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2020/vw202052_1/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2021/vw202148_1/


 
 
 

 

 

Viikkokatsaus 
50 • 16.12.2021 

 

 

 

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

 

Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta • Sähköposti: juuso.kaaresvirta@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. 

 

Keskuspankin rahapolitiikkatoimien nettomääräinen markkinalikviditeetinlisäys eri instrumenttien kautta on tänä vuonna ollut 
viime vuosia selvästi pienempi 

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiinassa inflaatio jatkoi kiihtymistä ja talouskasvu hidastumista marraskuussa. Kiinan tilastoviraston mukaan 
kuluttajahinnat olivat marraskuussa 2,3 % korkeammat kuin vuotta aiemmin, kun vielä syyskuussa inflaatio oli alle yhden 
prosentin. Syksyn aikana etenkin energian hinta on noussut ja ruoan hinnan lasku vaihtui nousuksi, kun taas muiden 
hintojen vuosinousu on pysytellyt vakaana noin prosentissa viime kevään jälkeen. Energian hinnan nousu on näkynyt myös 
tuottajahintojen voimakkaana nousuna viime kuukausina. Kuluttajahintojen nousu on edelleen selvästi hitaampaa kuin 
vuodelle 2021 asetettu 3 prosentin inflaatioraja. 

Energia on Kiinassa kallistunut, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen nousun 
vetämänä. Myös syksyllä nähty sähköpula ja sen vuoksi tehdyt muutokset sähkönhinnoittelumekanismiin näyttävät 
heijastuneen kotitalouksien sähkölaskuun. Elintarvikkeista etenkin tuorevihannekset ovat kallistuneet ja niiden hinnat olivat 
marraskuussa yli 30 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Toisaalta ruoanhintainflaatiota jarruttaa sianlihan hinnan 
normalisoituminen tänä vuonna, jonka vuoksi sen hinta on yli 30 % halvempaa kuin vuotta aiemmin. Afrikkalainen sikarutto 
vähensi voimakkaasti sianlihan tuotantoa 2019 ja lihan hinnat nousivat nopeasti hyvin korkeiksi. 

Inflaatio on kiihtynyt samaan aikaan kun talouskasvu on hiipumassa. Marraskuussa talouden pääindikaattoreista 
vähittäiskaupan reaalikasvu hidastui puoleen prosenttiin vuotta aiemmasta, mikä viittaa kotimaisen kulutuskysynnän 
heikentyneen entisestään. Teollisuustuotannon kasvu pysyi alle 4 prosentissa, eli selvästi hitaampana kuin ennen 
koronakriisiä, jolloin kasvu oli 5–6 %. Myös kiinteiden investointien nimellinen kasvu hidastui hieman. Kasvua tukeakseen 
Kiinan keskuspankki kevensi hieman rahapolitiikan viritystä laskemalla liikepankkien varantovaatimusta joulukuussa. 
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Hinnat nousussa Kiinassa etenkin energian kallistumisen vetämänä. 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT. 
 
Rakennuttajien rahoitusongelmat jatkuvat Kiinan kiinteistösektorilla. Viime aikoina otsikoissa pysynyt 
kiinalaisrakennuttaja Evergrande laiminlöi joulukuun alussa 83 miljoonan dollarin ulkomaisten velkakirjojen 
kuponkimaksut. Alun perin kuponkimaksut erääntyivät 6.11., mutta maksuille oli annettu 30 päivän jatkoaika. 
Luottoluokitusyhtiöistä Fitch luokitteli Evergranden ja sen kaksi tytäryritystä laiminlyönnin jälkeen osittain 
maksukyvyttömiksi (restricted default). Luokitus tarkoittaa, että velan tai korkomaksun laiminlyönnistä huolimatta yritys ei 
ole vielä aloittanut viralliseen maksukyvyttömyyteen liittyviä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyjä. Evergrande on 
perustanut seitsenjäsenisen riskienhallintakomitean, joka koostuu pääasiassa valtioon kytköksissä olevista toimijoista. 
Järjestelyihin liittyy vahvasti mm. Guangdongin paikallishallinto. Kiinan keskuspankin pääjohtaja Yi Gang ilmoitti 
Evergranden maksulaiminlyönnin jälkeen, että sijoittajien ja velkojien oikeuksia tullaan kunnioittamaan täysimääräisesti 
lain mukaisessa etuoikeusjärjestyksessä. Velkajärjestelystä on kuitenkin odotettavissa pitkä ja monimutkainen.  

Joulukuussa toinen suuri kiinalaisrakentaja Kaisa Group yritti maksuvaikeuksien vuoksi vaihtaa 380 miljoonan dollarin 
arvoiset erääntyvät velkakirjansa myöhemmin erääntyviin, mutta neuvottelut sijoittajien kanssa päättyivät tuloksettomina. 
Kun sijoittajilta jäi saamatta 7.12. erääntyneet kuponkimaksut, Fitch luokitteli myös Kaisa Groupin osittain 
maksukyvyttömäksi.  

Rakennuttajien vaikeudet ovat heijastuneet laajalti sektorin toimintaan ja kesän jälkeen sekä rakentaminen että 
kiinteistöjen myynti on selvästi supistunut. Kiinan kiinteistösektorin merkitystä, nykytilannetta ja sektorin mahdollisen 
kriisiytymisen vaikutuksia Kiinan taloudelle ja euroalueelle on arvioitu tarkemmin uudessa BOFIT Policy Brief -julkaisussa 
(linkki). Vaikutukset työllisyyteen ja kulutuskysyntään voivat pahimmillaan olla merkittävät, mikä lisäisi epävarmuutta ja 
yhteiskunnallista epävakautta. Mikäli Kiinan talouskasvu hidastuisi huomattavasti ja epävarmuus leviäisi muualle 
maailmaan, vaikutukset myös euroalueen talouskasvuun olisivat suuret. 
 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/18233
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Rakennussektorin alamäki näkyy rakennettavassa pinta-alassa ja kiinteistöjen myyntimäärissä 

Lähteet: NBS, CEIC ja BOFIT. 
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Venäjä 

Venäjän inflaatio on nopeampaa kuin vuosiin. Marraskuussa kuluttajahinnat nousivat jo 8 % vuotta aiemmasta. 
Etenkin elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti – 11 % vuotta aiemmasta. Muiden tavaroiden hinnat nousivat 
marraskuussa 8 % ja palveluiden hinnat 5 % vuotta aiemmasta. Inflaation kiihtyminen on globaali ilmiö, jonka taustalla on 
pitkälti väliaikaisia tarjontaongelmiin liittyviä tekijöitä. Etenkin Venäjällä myös kotimaisen kysynnän ripeä elpyminen on 
vauhdittanut hintojen nousua, kun talouden tuotantokapasiteetin rajat alkavat tulla vastaan.     

Elintarvikkeiden hintojen nopean nousun arvioidaan johtuvan pääosin väliaikaisista tekijöistä. Ruuan ja maatalouden 
tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet voimakkaasti maailmantalouden toipuessa 
koronataantumasta. Hintapaineita on tullut myös kotimaisen maataloustuotannon heikosta kehityksestä. Maataloustuotanto 
supistui heinä-syyskuussa 6 % vuotta aiemmasta mm. huonon sään vuoksi. Venäjän elintarvikkeiden tuontimahdollisuuksia 
kaventavat sen vuonna 2014 monille maille asettamat tuontikiellot (ns. vastapakotteet).     

Myös muiden tavaroiden ja palveluiden hintoja ovat nostaneet osittain väliaikaiset tekijät. Globaalit tuotannon 
pullonkaulat ja logistiikkaongelmat ovat heijastuneet Venäjällekin mm. rakennustarvikkeiden, autojen ja elektroniikan 
hintojen nopeana nousuna. Syksyllä myös matkailupalveluiden hinnat ovat nousset vauhdikkaasti mm. matkailurajoitusten 
purkamisen ja marraskuun alussa epidemiatilanteen hillitsemiseksi määrättyjen ylimääräisten vapaapäivien vuoksi.  

Inflaatiota on kiihdyttänyt myös kysynnän ripeä elpyminen. Venäjän talous saavutti koronakriisiä edeltävän tasonsa jo 
keväällä ja ylimääräistä tuotantokapasiteettia taloudessa ei enää juuri ole. Työttömyysaste hipoo historiallisia 
pohjalukemiaan, työntekijöistä on monilla aloilla pulaa ja palkat ovat nousseet ripeästi. Nopea inflaatio ja ruplan 
heikentyminen ovat myös nostaneet inflaatio-odotuksia ja siten saaneet venäläiset kuluttajat lisäämään 
kestokulutustavaroiden hankintojaan.  

Keskuspankin lisäksi myös Venäjän hallitus on pyrkinyt suitsimaan inflaatiota omilla toimillaan viimeisen vuoden aikana 
mm. hintakatoilla (sokeri, auringonkukkaöljy, lannoitteet), vientirajoituksilla ja -tulleilla (mm. vilja, metallit, raakapuu) sekä 
tuottajille maksetuilla tuilla (sokeri ja auringonkukkaöljy). Venäjän keskuspankki muistuttaa kuitenkin tuoreessa 
analyysissaan valtion suoraan ja epäsuoraan hintasäännöstelyyn liittyvistä ongelmista. Ne voivat johtaa pidemmällä 
aikavälillä investointien ja tuotannon vähenemiseen sekä harmaiden markkinoiden laajenemiseen. Parempi keino 
inflaatiopiikin sosiaalisten vaikutusten lievittämiseen ovat pienituloisille kotitalouksille kohdistetut tukitoimet.    

 
Inflaatio on kiihtynyt tänä vuonna niin Venäjällä kuin monissa muissakin maissa.   

Lähteet: Kansalliset tilastolaitokset, BOFIT.  
 
Venäjän keskuspankki kiristi jälleen rahapolitiikkaa. Keskuspankki nosti 17.12. avainkorkoa kokonaisella 
prosenttiyksiköllä inflaation hillitsemiseksi. Uusi korko on 8,5 %. Rahapolitiikan kiristäminen alkoi maaliskuussa ja 
keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa yhteensä seitsemän kertaa tänä vuonna. Edellisen kerran avainkorko oli tällä tasolla 
vuoden 2017 syyskuussa. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei sulkenut pois mahdollista koronnostoa seuraavissa 
korkokokouksissa. 
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Inflaatio oli marraskuussa 8,4 %, mikä ylittää selvästi keskuspankin tavoitteleman 4 prosentin tason. Inflaation 
kiihtyminen on varsin laaja-alaista ja sen taustalla on useita tekijöitä, joista osa on tilapäisiä. Inflaatioriskit ovat 
keskuspankin mukaan myös edelleen koholla, mutta keskuspankki arvio inflaation hidastuvan 4‒4,5 prosenttiin vuoden 
2022 loppuun mennessä. 

Keskuspankki tarkensi myös Venäjän talouden kasvuennustettaan. Se odottaa talouden kasvavan tänä vuonna 4,5 % 
viime vuoteen verrattuna, kun keskuspankin lokakuun ennusteessa tämän vuoden kasvuarvio oli 4‒4,5 %.  

 
Venäjän keskuspankki kiristi jälleen rahapolitiikka inflaation hillitsemiseksi 

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT. 
 

Palveluiden elpyminen vauhditti Venäjän BKT:n vuosikasvua, mutta kausitasoitettu tuotanto supistui 
edellisestä neljänneksestä. Vuoden kolmannella neljänneksellä Venäjän BKT oli 4,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 
0,6 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Bruttokansantuote kasvoi jo tämän vuoden toisella neljänneksellä suuremmaksi 
kuin ennen pandemiaa. Tässä mielessä Venäjä on jo toipunut pandemian aiheuttamasta talouskuopasta. Talousministeriön 
arvion mukaan BKT:n vuosikasvu kiihtyi lokakuussa 4,9 prosenttiin (BOFIT Viikkokatsaus 49/2021). 

Kolmannella neljänneksellä arvonlisän vuosikasvu oli nopeaa toimialoista esimerkiksi majoituksessa ja 
ravitsemustoiminnassa (16,7 %), kaivostoiminnassa (8,4 %) ja liikenteessä (7,1 %). Koronarajoitukset estivät monien 
palveluiden kulutusta vielä vuoden 2020 jälkipuoliskolla, eli tässä mielessä näiden alojen nopea kasvu ei ole yllättävää. 
Lisäksi öljyn hinnan nousu ja OPEC+-ryhmän päätökset sallia suurempi raakaöljyn tuotanto näkyvät kaivosteollisuuden 
vahvassa elpymisessä (BOFIT Viikkokatsaus 29/2021). 

Vaikka BKT kasvoi vuotta aiempaan verrattuna, se supistui kausitasoitettuna 0,8 % edellisestä vuosineljänneksestä. 
Tuotanto supistui useilla toimialoilla ml. kaivostoiminta, tehdasteollisuus ja vähittäiskaupassa. Koronaepidemian 
paheneminen ja erilaiset rajoitustoimet heikensivät talouskehitystä. Lisäksi palveluiden kysyntä on vähentynyt, koska 
ihmiset ovat vähentäneet vapaaehtoisesti liikkuvuuttaan. 
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Venäjän bruttokansantuote on noin 12 % suurempi kuin kymmenen vuotta sitten, bruttokansantuotteen kausitasoitettu määrä 
vuoden 2016 hinnoissa, mrd. ruplaa 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
 
Venäjällä investoinnit edelleen kasvaneet. Vuoden toisella neljänneksellä nopeutunut investointien reaalinen kasvu 
jatkui melko hyvänä kolmannella neljänneksellä. Investointien kasvu kahden vuoden takaisesta oli toisella neljänneksellä yli 
5 % ja kolmannella neljännekselläkin noin 2,5 %. Koko tammi-syyskuun jaksolla kasvulukema kaksi vuotta aiemmasta oli 
4,3 % ja suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien kasvu oli 6,5 %. 

Suuret ja keskisuuret yritykset investoivat tammi-syyskuussa kaivannaistuotantoon kuitenkin yli 4 % vähemmän kuin 
kaksi vuotta aiemmin. Sektorin kapasiteetin käyttöaste onkin hyvin matalalla. Lähemmäs puolet kaivannaisteollisuuden 
investoinneista meni jokseenkin viime vuosien kaltaisesti öljyn tuotantoon, johon investoitiin lähes kymmenesosa 
vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Investoinnit kaasun tuotantoon ovat sen sijaan kasvaneet 6 % kahden vuoden 
takaisesta. Investoinnit öljy- ja kaasualojen teknisiin palveluihin, joka on myös suuri investointilohko, ovat elpyneet mutta 
olivat silti tammi-syyskuussa selvästi pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin. Investoinnit öljyntuotteiden tuotantoon ovat 
kasvaneet noin 4,5 % kahden vuoden takaisesta. Investoinnit öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin, jotka välillä vaihtelevat 
vuodesta toiseen voimakkaasti, ovat elpyneet tänä vuonna, mutta ne olivat silti kahden vuoden takaista pienemmät. 

Jalostusteollisuudessa (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit ovat sen sijaan 
kasvaneet yli 6 % vuoden 2019 tammi-syyskuusta. Tämän vuoden mittaan jalostusteollisuuden investointien nousu on 
muodostunut melko laaja-alaiseksi, joskin useilla aloilla kyseessä on elpyminen viime vuoden investointikuopasta. Suurista 
investointilohkoista selvässä kärjessä on metallien jalostus, jonka investoinnit ovat kasvaneet kahden vuoden takaisesta yli 
30 %. Muista jalostusteollisuuden haaroista merkille pantavia ovat lääketeollisuus (investointien kasvu kahden vuoden 
takaisesta lähemmäs puolet), autoteollisuus (kasvua 30 %), muiden kuljetusvälineiden tuotanto (18 %) sekä mekaaninen 
puunjalostusteollisuus (36 %). Julkisen talouden budjeteissa investointimenot ovat kasvaneet tänä vuonna reaalisesti 
edelleen hieman, mutta − toisin kuin vuonna 2020 − huomattavasti vähemmän kuin talouden kokonaisinvestoinnit. 

Tämän vuoden investointien kasvun ytimessä on Moskova, jossa tehtiin yli puolet Venäjän kokonaisinvestointien tammi-
syyskuun kasvusta. Siellä investoinnit kasvoivat yli 20 % vuotta aiemmasta, ja Moskovan osuus koko maan investoinneista 
oli lähes 20 %. Moskovassa suuria investointisektoreita ovat kuljetukset ja varastointi, informaatio ja viestintä sekä 
rahoitussektori. Kahdella ensin mainitulla sektorilla investoinnit Moskovassa ovat kasvaneet tänä vuonna 24–29 % 
vuodentakaisesta ja rahoitussektorilla yli 60 %. Nämä kolme Moskovan suurta investointisektoria ovat aikaansaaneet 
kolmasosan koko maan kokonaisinvestointien kasvusta viime vuoden tammi-syyskuusta. 
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Venäjällä investoinnit ovat viime vuoden melko lievän notkahduksen jälkeen nousseet reippaasti. 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT 
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Kiina 

Kiinalaisyritysten ulkomaisia listautumisvaatimuksia tarkennettiin uudella negatiivisella listalla, myös 
Yhdysvalloilta uusia rajoituksia sijoituksiin kiinalaisyhtiöihin. Tällä viikolla julkaistiin 1.1.2022 voimaan tuleva 
uusi negatiivinen lista toimialoista, joilla ulkomainen omistus Kiinassa on rajoitettua tai kiellettyä. Kiellettyjen toimialojen 
lukumäärä laski viime vuoden 33:sta 31:een. Autojen tuotannossa rajoitukset ulkomaalaiselle omistukselle poistettiin 
kokonaan, eli ulkomaisten valmistajien ei enää tarvitse muodostaa yhteisyrityksiä kiinalaistoimijoiden kanssa. Myös 
rajoitukset yhteisyrityksen lukumäärästä poistettiin. Lisäksi radio ja tv-vastaanottimien ja komponenttien valmistus 
vapautettiin. Samalla julkaistiin oma negatiivinen lista vapaakauppa-alueille, joilla ulkomaisilta kiellettyjen toimialojen 
lukumäärä laski 30:stä 27:ään. 

Listan päivityksen yhteydessä mielenkiintoa herätti siihen sisällytetyt laajemmat selitykset, joissa tarkennettiin 
ulkomaalaisilta rajoitetuilla toimialoilla toimivien kiinalaisyritysten listautumista ulkomaille. Yhtiöt ovat käyttäneet 
tällaisissa tilanteissa yleisesti VIE-menettelyä (variable interest entity), jossa kiinalaisyritys perustaa ulkomaisen tytäryhtiön 
(usein veroparatiisiin), joka puolestaan listautuu ulkomaiseen pörssiin ja jakaa kiinalaisyrityksen liiketoiminnan tuotot. Tästä 
lähtien näiden yritysten tulee hakea viranomaisilta lupa ulkomaisiin pörssilistauksiin ja niitä koskee tiukemmat rajoitukset. 
Ulkomaiset sijoittajat eivät saa osallistua yrityksen toimintaan tai hallinnointiin, ja niitä koskevat ulkomaisen omistuksen 
osuutta rajoittavat määräykset (tällä hetkellä ulkomainen omistus korkeintaan 30 % ja yhden omistajan hallussa korkeintaan 
10 %). VIE-menettelyä ei kuitenkaan suoraan olla kieltämässä. Sitä on käyttäneet useat sadat kiinalaisyritykset, erityisesti 
suuret teknologiayritykset kuten Alibaba. Omistusosuusrajoitukset eivät suunnittelu- ja reformikomission (NDRC) edustajan 
mukaan koske takautuvasti näitä yrityksiä. 

Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) vahvisti joulukuun alussa lopulliset säännöt maahan listattujen 
ulkomaalaisten yritysten velvollisuudesta jakaa tietoja tilintarkastuksista ja ilmoittaa, ovatko ne ulkomaisen valtion 
omistuksessa tai kontrollissa. Mikäli tätä ei noudateta, yritykset voidaan poistaa kolmen vuoden kuluessa 
amerikkalaispörsseistä. Säännöt panevat toimeen Donald Trumpin presidenttikaudella hyväksytyn lain (ks. BOFIT 
Viikkokatsaus 50/2020). Säännöt vaativat myös yksityiskohtaisempia tietoja VIE-menettelyä käyttäviltä yrityksiltä. 
Ainoastaan kiinalaiset ja hongkongilaiset yhtiöt eivät salli yhdysvaltalaisviranomaisten tarkastaa tilintarkastajiaan. 
Kiinalaisviranomaiset vetoavat tässä turvallisuussyihin, mutta ovat viime aikoina kertoneet lisäävänsä yhteistyötä ja 
pyrkivänsä pääsemään asiassa yhteisymmärrykseen Yhdysvalojen kanssa. 

Toukokuussa New Yorkin pörssistä poistettiin Kiinan kolme suurta teleoperaattoria. China Mobile kertoi vastikään 
aikovansa listautua Shanghain pörssiin. Tarkkailijoiden mukaan listautuminen on lähinnä symbolinen ele. Yhtiö on listattuna 
myös Hongkongissa ja aikoo listata Shanghaissa vain noin 4 % osakepääomastaan. China Telecom listautui niin ikään aiemmin 
tänä vuonna Shanghain pörssiin. Lisäksi markkinoilla on herättänyt paljon huomiota kyytipalveluyhtiö Didin ilmoitus 
joulukuun alussa poistua New Yorkin pörssistä ja listautua Hongkongiin. Didi listautui pörssiin vasta kesäkuun 2021 lopussa, 
mutta joutui vain pari päivää listautumisen jälkeen kiinalaisviranomaisten turvallisuusselvityksen kohteeksi ja sen sovellukset 
poistettiin kiinalaisista sovelluskaupoista. Hongkongiin listautuminen vaatii kuitenkin kiinalaisviranomaisten hyväksynnän. 

Yhdysvallat on myös rajoittanut sijoituksia kiinalaisyhtiöihin perustuen niiden yhteyksiin Kiinan sotilasteollisuuteen. 
Maan valtionvarainministeriö nimesi 16.12. kahdeksan uutta kiinalaisyritystä (ml. dronevalmistaja DJI), joihin 
yhdysvaltalaissijoitukset ovat kiellettyjä, johtuen niiden osallisuudesta ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangin provinssissa. 
Investointikieltolistalla on jo useita kymmeniä kiinalaisyrityksiä. Sille lisättiin aiemmin joulukuussa myös tekoäly-yhtiö 
SenseTime, joka kertoi tämän jälkeen siirtävänsä aiottua listautumistaan Hongkongin pörssissä. Kaikki nyt nimetyistä 
yhtiöistä ovat jo olleet Yhdysvaltojen ”entity-listalla”, joka rajoittaa yhdysvaltalaistuotteiden ja -teknologian vientiä.  
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Yhdysvalloissa (S&P/BNY Mellon China) ja Hongkongissa (Hang Seng China Enterprises) listattujen kiinalaisyritysten 
osakekurssit ovat laskeneet tänä vuonna, Manner-Kiinassa (CSI 300) kehitys on ollut tasaisempaa.   

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.  
 
Kiinassa teollisuusrobottien asentaminen jatkoi vahvaa kasvua. Kansainvälisen robotiikkayhdistyksen 
(International Federation of Robotics) tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2020 Kiinassa asennettiin 168 000 uutta 
teollisuusrobottia, mikä oli 20 % enemmän kuin 2019 ja lähes puolet kaikista maailmalla asennetuista teollisuusroboteista. 
Kiina oli ainut suurista robottimaista, jossa asennettujen uusien robottien määrä kasvoi. Kiina on ollut jo vuodesta 2013 
maailman suurin teollisuusrobottien markkina ja maassa oli vuoden 2020 lopulla käytössä 940 000 teollisuusrobottia. 
Vauhdilla kasvaneen robottien käytön myötä Kiinassa on työntekijöiden määrään suhteutettuna jo käytössä lähes yhtä paljon 
robotteja kuin Yhdysvalloissa, mutta edelleen selvästi vähemmän kuin omassa kastissaan olevassa Koreassa.   

Teollisuusrobotit on Kiinassa nostettu yhdeksi strategisista teollisuusaloista, joiden tuotantoa ja kehittämistä on tuettu 
voimakkaasti mm. Made in China 2025 -teollisuusohjelman puitteissa. Tästä huolimatta kotimaisten robottimerkkien osuus 
Kiinan markkinoista oli arviolta vain 30 prosentin luokkaa vuonna 2019. Ulkomaisista toimijoista japanilaisilla yrityksillä on 
merkittävä asema Kiinan robottimarkkinasta. Japani on maailman suurin teollisuusrobottien viejä ja Kiina sen suurin 
vientimarkkina. Lisäksi japanilaisilla ja myös muilla kansainvälisillä teollisuusrobotteja valmistavilla yhtiöillä on runsaasti 
tuotantoa Kiinassa. Joidenkin arvioiden mukaan tärkeimmät robottien osat tuotetaan kuitenkin edelleen Kiinan 
ulkopuolella. 

Kiinassa nopeaa tuotannon automatisointia ovat vauhdittaneet nopeasti nousseet työvoimakustannukset. Sen lisäksi 
jotkut paljon robotteja käyttävät toimialat kuten elektroniikkateollisuus ml. mikrosirujen tuotanto on ollut vahvassa 
kasvussa. Kiinan autoteollisuudessa uusien robottien asennukset ovat viime vuosina supistuneet, mutta määrä on edelleen 
merkittävä. 
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Valtaosa uusista teollisuusroboteista asennetaan Aasian  

Lähteet: International Federation of Robotics ja BOFIT 
 
Kiinassa erityisesti maissin lisääntynyt viljely kasvatti vuoden 2021 viljasatoa. Kiinan tilastoviraston mukaan 
vuoden 2021 viljasato kasvoi yhteensä 683 miljoonaan tonniin, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosina 
2019–2020 viljasadon vuosikasvu jäi vajaaseen prosenttiin. Viljasadosta yli 90 % tulee maissista, riisistä ja vehnästä. Eniten 
kasvoi maissin tuotanto, jonka osalta sato kasvoi lähes 5 % edellisvuodesta 273 miljoonaan tonniin. Vehnäsato kasvoi 
vastaavasti 2 % ja riisin puoli prosenttia. Sadonkorjuuta varjostivat tänä vuonna sekä ennätyssateet (erityisesti Henanin 
maakunnassa) että pidempiaikainen kuivuus luoteisissa maakunnissa. 

Viime talven aikana reippaasti noussut maissin hinta sai maanviljelijät kasvattamaan maissin osuutta viljellystä 
kokonaispinta-alasta. Maissin hinta oli kuluvana vuonna keskimäärin 25 % korkeampi kuin vuotta aiemmin ja 40 % 
korkeampi kuin vuonna 2019. Maissin viljelyyn käytetty maapinta-ala kasvoi 5 % edellisvuodesta, kun esimerkiksi 
riisiviljelmien pinta-ala laski puoli prosenttia. Yhteensä viljelty kokonaispinta-ala kasvoi vajaan prosentin ja oli 118 
miljoonaa hehtaaria.  

Maissin, riisin ja vehnän osalta Kiina on pitkälti omavarainen. Viljely painottuu Kiinassa maan itäisiin maakuntiin, 
tärkeimpinä Heilongjiang, Henan ja Shandong. Yhteensä Kiinan pinta-alasta 12 % on viljeltyä. Se on enemmän kuin 
esimerkiksi Venäjällä (reilu 7 %), mutta selvästi vähemmän kuin Vietnamissa (23 %), Thaimaassa (33 %) tai Intiassa (yli 
50 %). Maatalousmaan määrään ja laatuun on Kiinassa pitkään liittynyt ongelmia mm. saasteiden ja liiallisen lannoitteiden 
käytön takia.  

Lihantuotannossa palaudutaan vuosien 2019–2020 sikaruttoepidemiasta. Sikojen lukumäärä on kuluvana vuonna 
noussut takaisin normaalitasoille, noin 450 miljoonaan sikaan. Sen seurauksena myös sianlihan hinta on lähtenyt laskuun, 
ja kesän jälkeen se on ollut keskimäärin noin 40 % edellisvuotta matalammalla. Kiina on maailman suurin sianlihantuottaja, 
ja kaikesta sen tuottamasta lihasta yli puolet on sianlihaa. Naudan, lampaan ja siipikarjan liha on ollut aavistuksen viime 
vuotta kalliimpaa. Lihantuotanto on kaikkineen kuluvan vuoden tammi-marraskuussa reilut 20 % edellisvuotta 
korkeammalla. Samalla lihan tuonti ulkomailta on kesän jälkeen hiljalleen vähentynyt. 
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Maissin viljelyssä tehtiin vuonna 2021 satoennätys, 273 miljoonaa tonnia. 

Lähteet: NBS, CEIC ja BOFIT. 



BOFIT Viikkokatsaus julkaistaan viikoittain osoitteessa 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/ 
 
Viikkokatsauksen arkistohaku: 
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/arkistohaku/ 
 
BOFIT Viikkokatsaus -vuosikirjat vuodesta 2004 alkaen Suomen Pankin 
julkaisuarkistossa: 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/31 
 
Idäntalouksien viikko -vuosikirjat 1992–2003 Suomen Pankin julkaisuarkistossa: 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/33 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/arkistohaku/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/31
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/33

	BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2021
	Otsikot
	202101 Venäjä
	202102 Kiina
	202103 Venäjä
	202104 Kiina
	202105 Venäjä
	202106 Kiina
	202107 Venäjä
	202108 Kiina
	202109 Venäjä
	202110 Kiina
	202111 Venäjä
	202112 Kiina
	202113 Venäjä
	202114 Kiina
	202115 Venäjä
	202116 Kiina
	202117 Venäjä
	202118 Kiina
	202119 Venäjä
	202120 Kiina
	202121 Venäjä
	202122 Kiina
	202123 Venäjä
	202124 Kiina
	202125 Venäjä
	202126 Kiina
	202127 Venäjä
	202128 Kiina
	202129 Venäjä
	202130 Kiina
	202131 Venäjä
	202132 Kiina
	202133 Venäjä
	202134 Kiina
	202135 Venäjä
	202136 Kiina
	202137 Venäjä
	202138 Kiina
	202139 Venäjä
	202140 Kiina
	202141 Venäjä
	202142 Kiina
	202143 Venäjä
	202144 Kiina
	202145 Venäjä
	202146 Kiina
	202147 Venäjä
	202148 Kiina
	202149 Venäjä
	202150 Kiina
	202151 Venäjä
	202152 Kiina
	BOFIT Viikkokatsaus -linkit



