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Venäjä 

Venäjä sopi OPEC-maiden ja muiden öljyntuottajien 
kanssa tuotantorajoitusten pidentämisestä. Maat päättivät 
viime vuoden lopulla rajoittaa öljyn tuotantoaan yhteensä lä-
hes 1,8 milj. tynnyriä päivässä. Sopimusta jatkettiin 30.11. 
jo toista kertaa, ja nyt se ulottuu ensi vuoden loppuun saakka. 
Seuraavan kerran sopimusta tarkastellaan kesällä 2018.  

Vaikka OPECilla on usein ollut vaikeuksia saada jäsen-
maitaan pitämään kiinni sovituista tuotantorajoituksista, 
näyttävät sopimuksessa mukana olevat maat nyt noudatta-
neen sitä varsin tunnollisesti. Se on osaltaan tukenut öljyn 
hintaa, joka oli tammi-marraskuussa neljänneksen korke-
ampi kuin vuotta aiemmin. Brent-öljyn hinta oli joulukuun 
alussa noin 63 dollaria tynnyriltä.       

Venäjällä julkisen talouden nopein elpymisvaihe takana.  
Konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden, kuntien ja 
valtion sosiaalirahastojen budjettien) tulojen elpyminen 
jäähtyi alkuvuoden kovasta vauhdista 10 prosenttiin vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuun vuosikasvu 
oli 14 %. Öljy- & kaasuverotulot kasvoivat 24 %, mutta ni-
menomaan öljynhinnan nopean toipumisen antama nousu 
budjettituloille on jäänyt alkuvuoden ilmiöksi. Muiden bud-
jettitulojen kasvu on jatkunut yli 10 prosentin tahtiin eli pal-
jon yli inflaation. Tämä koskee kaikkia suuria verolajeja ku-
ten ALV:tä ja sosiaaliveroja ja viittaa siihen, että verotetta-
vaa toimintaa on saatu lisääntyvästi verotuksen piiriin. 

Konsolidoidun budjetin tulojen ja -menojen kehitys 2008–17 

Lähde: Finanssiministeriö 

Konsolidoidun budjetin menot kasvoivat tammi-syys-
kuussa 6 % vuodentakaisesta. Useiden menoerien kehitys on 
eronnut paljon menoarvioista. Etenkin sosiaaliturvamenot 
ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin (13 %). Sen sijaan 
menot puolustukseen (-8 %) ja sisäiseen turvallisuuteen 
(0 %) sekä terveydenhoitoon (-7 %) ovat alittaneet menoar- 
viot roimasti. Niihin voi odottaa suuria lisäyksiä loppu-
vuonna, jolloin budjetin kokonaismenot yleensäkin nousevat 

jyrkästi. Finanssiministeriön arviot federaatiobudjetin ja so-
siaalirahastojen koko tämän vuoden menojen kasvusta lisä-
budjetteineen ovat nousseet 8–9 prosenttiin. 

Konsolidoitu budjetti oli tammi-syyskuussa hieman yli-
jäämäinen (0,6 % BKT:stä). Tämä enteilee koko vuodelle 
suhteellisen pientä alijäämää. 

Suomi 100: Suomen Venäjän-kauppa on elpynyt, mutta 
Venäjän osuus viennistä on historiaan verrattuna pieni. 
Suomen tavaravienti Venäjälle kasvoi tammi-syyskuussa 
18 % vuotta aiemmasta. Kasvu on hidastunut viime kuukau-
sina, mutta pysynyt yhä reippaana. Viennin kasvua ovat ve-
täneet koneet ja laitteet, mutta myös mm. elintarvikevienti 
on kasvanut melko ripeästi. Tavaratuonnin arvo Venäjältä 
kasvoi tammi-syyskuussa 45 % vuotta aiemmasta korkeam-
man öljyn hinnan ja alkuvuoden yksittäisten kaasuputkitoi-
mitusten vuoksi. Tavarakaupan taso on kuitenkin yhä kau-
kana edellisistä vuosien 2012–13 huippulukemistaan. 
Tammi-syyskuussa Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä 
oli lähes 6 % ja -tuonnista vajaat 14 %.  

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana Venä-
jän/Neuvostoliiton osuus on ollut keskimäärin 10 % sekä 
Suomen tavaraviennistä että -tuonnista, mutta vaihdellut 
sota-aikojen nollasta lähes 30 prosenttiin ensimmäisinä sota-
korvausvuosina. Osuus oli korkea myös 1980-luvun alun öl-
jyn hintapiikin aikana. Etenkin 1960-luvulta lähtien kaupan 
kehitys onkin seuraillut öljyn hintaa, joka on määrittänyt pit-
kälti Venäjän vientitulot ja samalla tuontimahdollisuudet. 
Suomen Venäjän-tuonnista pääosa on jo vuosikymmeniä 
muodostunut mineraalipolttoaineista.  

Vuosina 1861-1917, Venäjän osuus Suomen suurruhti-
naskunnan viennissä ja tuonnissa oli keskimäärin 40 %.  

Suomen Venäjän-viennin rakenne on muuttunut ja moni-
puolistunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana 
raakapuusta metallien, tekstiilien ja laivojen kautta nykyisiin 
koneisiin ja laitteisiin sekä kemikaaleihin. Palveluviennissä 
painopiste on vaihtunut rakennusprojekteista matkailuun. 
Parin viime vuosikymmenen aikana myös suorien sijoitusten 
merkitys on kasvanut huomattavasti kaupan rinnalla.       

Venäjän/NL:n osuus itsenäisen Suomen tavarakaupasta 

Lähde:Tullihallitus. *tammi-syyskuu
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Kiina 
Suomi 100: Kiinan merkitys Suomen kauppakump-
panina on kasvanut. Kiina on nykyisin Suomen 6. tärkein 
vientimaa ja 4. tärkein tuontimaa. Itsenäisen Suomen histo-
riassa Kiinan merkitys on kasvanut erityisesti viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Ennen 2000-lukua Kiina ei mahtunut 
Suomen 10 tärkeimmän kauppakumppanin joukkoon. Tällä 
hetkellä Suomen Kiinan-vienti on huipussaan ja tammi-syys-
kuussa viennin arvo oli 2,5 mrd. euroa ja osuus koko vien-
nistä lähes 6 %. Vuodentakaiseen verrattuna viennin arvo 
kasvoi 30 %, kun Suomen koko tavaraviennin kasvu oli 15 %. 
Tammi-syyskuussa Kiinan-tuonnin arvo oli 3,4 mrd. euroa 
(+13 % vuotta aiemmasta).  

Suomen itsenäistymisen jälkeen Suomen ja Kiinan tasa-
vallan välinen kauppa 1920–1940 -luvuilla oli vielä vähäistä. 
Kiinan kansantasavallan Suomi tunnusti tammikuussa 1950 
ensimmäisten länsimaiden joukossa. Kansantasavallan alku-
vuosikymmeninä Kiina pyrki omavaraisuuteen ja alkoi refor-
mien myötä avautua vasta 1980-luvulla. Kiinan-kaupan mer-
kitys Suomelle alkoi kasvaa 1990-luvulla, jolloin tavara-
kauppa oli Suomelle vielä ylijäämäistä. Maailmankaupan suur-
vallaksi Kiina on noussut sen jälkeen, kun se vuonna 2001 liit-
tyi WTO:hon. Kehityksen seurauksena myös Suomen tavara-
kauppa Kiinan kanssa on kääntynyt alijäämäiseksi. Palvelu-
kauppa Kiinan kanssa on Suomelle ylijäämäistä.  

Viime vuosikymmenellä elektroniikka kattoi useina vuo-
sina yli puolet Suomen Kiinan-tuonnista, mutta nykyisin 
osuus on alle kolmanneksen. Samoin elektroniikan osuus 
viennistä on laskenut vuoden 2005 lähes 40 prosentista 14 
prosenttiin tammi-syyskuussa 2017. Koneiden ja laitteiden 
osuus viennistä on niin ikään puolittunut viimeisen 10 vuo-
den aikana ja on enää alle viidenneksen. Sellu (osuus tammi-
syyskuussa 19 %) ja puutavara (10 %) puolestaan ovat kasvat-
taneet osuuttaan viennissä, mutta paperin vienti on vähenty-
nyt. Turkisvienti Kiinaan oli huipussaan vuonna 2013, jolloin 
se kattoi 14 % koko viennistä, mutta tänä vuonna turkisten 
osuus on laskenut 5 prosenttiin. Noin 40 % Suomen turkis-
viennistä menee Kiinaan. 

 
Kiinan osuus itsenäisen Suomen tavarakaupasta 1917–2017 

Lähde: Tullihallitus      * tammi-syyskuu 2017 

Kauppapolitiikka hiertää Kiinan ja länsimaiden vä-
lejä. Kiinan mukaan sen Maailmankauppajärjestö WTO:n 
liittymisneuvotteluissa sovittiin, että länsimaat myöntävät 
sille automaattisesti markkinatalousmaa-aseman 15-vuoden 
kuluttua sen liittymisestä jäseneksi eli joulukuussa 2016. Yh-
dysvallat ja EU eivät statusta kuitenkaan myöntäneet, sillä 
niiden mielestä valtiolla on edelleen liian suuri rooli Kiinan 
taloudessa, mikä vääristää hintoja. Kiina valitti asiasta 
WTO:hon. Osapuolet eivät ole pystyneet ratkaisemaan kiistaa 
keskenään, ja kiista EU:n kanssa on jo siirtynyt WTO:n aset-
taman raadin ratkaistavaksi. Yhdysvallat toimitti viime vii-
kolla WTO:lle ensimmäisen virallisen asiakirjan, jossa se vas-
tustaa markkinatalousmaa-aseman myöntämistä Kiinalle. 

Markkinatalousmaa-aseman myöntäminen olisi Kiinalle 
ennen kaikkea poliittinen tunnustus markkinareformien ete-
nemisestä. Käytännössä status vaikuttaa laskentatapaan, 
jolla tuonnille voidaan asettaa polkumyyntitulleja. Ilman sta-
tusta muiden on helpompi asettaa korkeita tulleja. Jos Kiinan 
asema muuttuisi, pitäisi myös vanhat voimassa olevat polku-
myyntitullit Kiinasta tuotavalle tavaralle muuttaa. 

Samaan aikaan kun kiista markkinatalousmaa-asemasta 
on ollut käynnissä, EU on työskennellyt omien polkumyynti-
tullisääntöjensä muuttamiseksi. EU parlamentin marras-
kuussa hyväksymät uudet säännöt ovat sellaiset, että käytän-
nössä EU voi jatkaa Kiinan kohdalla vanhantyyppisellä tul-
lien laskentatavalla. Uudet säännöt odottavat vielä EU neu-
voston hyväksyntää. 

Viimeisen viiden vuoden aikana maailmassa on asetettu 
vuosittain keskimäärin noin 160 polkumyyntitullia. Eniten 
niitä on asettanut Intia ja toiseksi eniten Brasilia. Viime 
vuonna myös Yhdysvallat asetti niitä runsaasti. Yhdysvalto-
jen tiukentuneesta linjasta viestii sekin, että viime viikolla en-
simmäistä kertaa 1990-luvun alun jälkeen hallinto määräsi 
omatoimisesti aloitettavaksi polkumyyntiselvityksen koskien 
Kiinasta tuotavaa alumiinilevyä. Yleensä selvitys käynniste-
tään toimialan pyynnöstä. 

Myös Kiina näyttää aktivoituneen tällä rintamalla. Se 
asetti viime vuonna maailmassa viidenneksi eniten (11 kap-
paletta) polkumyyntitulleja ja tänä vuonna tahti on kiihtynyt. 
WTO:n mukaan se oli jo tammi-kesäkuussa asettanut 10 pol-
kumyyntitullia. Kesäkuun jälkeen Kiinan kauppaministeriön 
mukaan on asetettu useita uusia tulleja. 

 
Asetetut polkumyyntitullit asettajamaan mukaan 2007–2016, kpl 

Lähde: WTO 
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