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Venäjä 

Presidentti Putin antoi tyylilleen tyypillisen tavoite- ja 
tehtävälistan vuoteen 2024. Vuoden 2012 tapaan Putin an-
toi virkaan astuessaan 7.5. ukaasin, jossa on tehtäviä halli-
tukselle. Yleistavoitteina ovat väestönkasvu, elintason nousu 
(mm. köyhyyden puolittuminen ja asumisen paraneminen), 
talouden kasvu maailmantaloutta nopeammin, teknologinen 
kehitys (innovaatiot ja digitalisaatio) sekä korkean tuotta-
vuuden vientisektori. Lista ei sisällä mitään ulkoisesta ja si-
säisestä turvallisuudesta, ulkopolitiikasta eikä myöskään 
viime vuosien tuonninkorvauspolitiikasta. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen on määrä luoda 
12 eri sektoria kattavaa uutta kansallista hanketta tai muo-
kata jo olemassa olevia ohjelmia. Väestö-ohjelmalla on 
määrä parantaa mm. syntyvyyttä ja äitien tuloa työelämään. 
Terveydenhoidon tavoitteisiin kuuluu työikäisten ja lasten 
kuolleisuuden vähentäminen, alan henkilöstöpulan poistami-
nen, ensiavun parempi saatavuus sekä hoitomaksujen mää-
rittely. Koulutuksessa aiotaan parantaa yleiskoulutuksen laa-
tua mm. uusilla opetusmenetelmillä sekä nykyaikaistaa am-
mattikoulutusta käytäntöön suuntautuvaksi ja joustavaksi. 
Asuntorakentamisen vuotuista määrää pyritään nostamaan 
50 % eri rahoitusjärjestelyillä (ml. kiinnitysluottojen enim-
mäiskorko) ja valtion standardirakentamisen tuella sekä vä-
hentämällä asuinrakentamisen sääntelyä ja tukemalla massa-
rakentamista maapolitiikalla. 

Työllisyysohjelma kytkeytyy mm. lapsi- ja koulutuspoli-
tiikkaan. Työn tuottavuutta on määrä parantaa vero-eduilla 
ja sääntelyn vähentämisellä. Tuottavuuden 5 prosentin vuo-
tuinen nostamistavoite koskee vähintään 10 000 keskisuurta 
ja suurta yritystä, jotka toimivat raaka-ainesektorin ulkopuo-
lisilla perusaloilla. PK-yrityksiä ja yksityisyrittäjiä koskeva 
ohjelma tavoittelee niiden työntekijämäärän kovaa kasvua 
yksinkertaisella veroraportoinnilla, edullisilla luotoilla ja jul-
kisilla hankinnoilla. Viennin kehitysohjelma tähtää muun 
kuin raaka-aineviennin roimaan kasvuun. Keinoina tähän 
ovat sääntelyn vähentäminen, vientituki sekä logistiikan ja 
rajanylitysten parantaminen. Kauppakumppaneista maini-
taan vain Euraasian talousliitto sekä sitä koskevat volyymi- 
ja yhteismarkkinatavoitteet. 

Tiedeohjelman puitteissa tutkimus- ja kehitysmenoja tul-
laan lisäämään. Omalla ohjelmallaan digitalisaatiomenoja 
aiotaan kasvattaa nopeasti sekä lisätä IT-alan suorituskykyä 
ja turvallisuutta etupäässä kotimaisella kehitystyöllä. Digita-
lisaatiota korostetaan myös useassa muussa ohjelmassa. 

Tieohjelman parannustoimet tähtäävät mm. liikenne-
kuolemien vähenemiseen, ja luvassa on myös kovempia ran-
gaistuksia liikennerikkeistä. Omalla työlistalla ovat suur-
väylät halki maan sekä sähköhankkeet. Ympäristön tila ko-
rostuu ukaasissa. Korjauskohteina ovat jätehuolto ja kaato-
paikat, suurten teollisuuskeskusten likainen ilma, juomavesi 
sekä vesistöt ja rantojen roskat ympäri Venäjää. Kulttuurioh-
jelma pyrkii mm. vahvistamaan kansallista identiteettiä. 

Rosneftin osuuden myynti CEFC:lle peruuntui. Viime 
syksystä lähtien vireillä ollut kauppa, jossa kiinalaisyritys 
CEFC:n oli määrä ostaa 14 prosentin osuus Rosneftista 
Glencoren ja Qatarin investointirahaston (QIA) yhteisyrityk-
seltä, on Glencoren tiedotteen mukaan nyt rauennut. Yhteis-
yritys puretaan ja CEFC:lle myytäväksi tarkoitettu osuus me-
nee QIA:n tytäryhtiölle. Järjestelyjen seurauksena QIA 
omistaa Rosneftista 18,9 % ja Glencore 0,6 %.  

CEFC ei saanut rahoitusta kaupalle, koska sen johtaja on 
joutunut vaikeuksiin Kiinan viranomaisten kanssa. Kiinan 
valtion omistama sijoitusyhtiö Citic Group osti CEFC:n 
omistukset Tshekissä, mutta ei muissa maissa olevia eikä 
Rosneft-optiota. CEFC osallistui viime syksynä myös venä-
läisen energiayhtiö En+:n listautumisantiin. En+ joutui huh-
tikuussa puolestaan Yhdysvaltain pakotelistalle. 

 
Ulkomaalaisten pankkien lainananto Venäjälle vähenty-
nyt voimakkaasti. Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) 
mukaan ulkomaalaisten pankkien yhteenlaskettu lainananto 
Venäjälle oli vuoden 2017 lopussa 122 mrd. dollaria. Lu-
vussa on laskettu yhteen ulkomaalaisten pankkien kaikkien 
yksiköiden lainananto venäläisille lainanottajille. Lainakanta 
on vähentynyt hieman yli 50 % vuoden 2013 lopusta, toden-
näköisimmin Venäjän talouden heikon kehityksen ja joiden-
kin yritysten pitkäaikaista rahoitusta koskevien pakotteiden 
takia. Lainananto elpyi vain aavistuksen vuonna 2017. 

Niistä maista, jotka raportoivat pankkiensa lainojen 
maantieteellisestä jakaumasta, suurimpia lainanantajia Ve-
näjälle olivat Ranska (27 mrd. dollaria), Italia (22 mrd.), Itä-
valta (14 mrd.) ja Yhdysvallat (13 mrd.). Näiden kaikkien 
maiden pankeilla on toimintaa Venäjällä. 

Monien muiden nousevien talouksien kohdalla ulkomais-
ten pankkien lainananto on vastaavana aikana vähentynyt 
vain vähän tai jopa kasvanut. Esim. lainananto Intiaan ja In-
donesiaan on kasvanut vastaavalla ajanjaksolla lähes 20 %. 
Lainat Kiinaan laskivat noin 7 %, mutta viime vuoden aikana 
ulkomaalaisten pankkien lainat kiinalaisille asiakkaille ovat 
taas kasvaneet hyvin nopeasti. 
 
Ulkomaalaisten pankkien luotot eräille nouseville talouksille 

Lähde: BIS. 
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Kiina 

Kiinan vaihtotase painui negatiiviseksi tammi-maa-
liskuussa. Vaihtotaseen 28 mrd. dollarin alijäämä on ennä-
tyksellinen Kiinan historiassa. Se selittyy alkuvuoden tyypil-
lisestikin normaalia pienemmällä tavarakaupan ylijäämällä 
sekä kasvavalla palvelukaupan alijäämällä. Tammi-maalis-
kuussa kiinan matkailutuonti (kiinalaismatkailijoiden menot 
ulkomailla) kasvoi 14 % vuotta aiemmasta ennätykseensä 74 
mrd. dollariin. Matkailuvienti pysyi edellisvuoden tasolla ja 
matkailupalveluiden alijäämä oli 64 mrd. dollaria. Palvelutase 
oli näin ennätyksellisen alijäämäinen (-76 mrd. USD). Tavara-
viennin arvo (+11 %) puolestaan kasvoi tuonnin arvoa (+21 %) 
hitaammin ja kauppataseen ylijäämä jäi 53 mrd. dollariin. 

Tavarakaupan ylijäämä on perinteisesti pitänyt Kiinan 
vaihtotaseen positiivisena, sillä viimeisen 25 vuoden kuluessa 
vaihtotase on käynyt marginaalisesti negatiivisena vain 
vuonna 2001. Vuositasolla vaihtotase on yhä ylijäämäinen, 
mutta ylijäämä on pienentynyt 1 prosenttiin BKT:stä. Vaihto-
taseylijäämän supistumisen voidaan odottaa jatkuvan tuo-
tannon palveluvaltaistumisen ja kotimaisen kulutuksen no-
pean kasvun pienentäessä tavarakaupan ylijäämää ja matkai-
lun alijäämän kasvaessa kiinalaisten elintason noustessa. 

 
Kiinan vaihtotase-erien kehitys suhteessa BKT:hen 

Lähteet: SAFE ja Macrobond  
 

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistat mutkistuvat, 
kun vaatimuslistat pitenevät. Viime viikon lopulla (3.-
4.5) presidentti Trumpin tärkeimmät kauppapoliittiset päät-
täjät vierailivat Pekingissä keskustelemassa maiden suhteita 
hiertävistä kauppapoliittisista kiistoista. Tapaamisen tär-
keimmäksi myönteiseksi anniksi jäi se, että osapuolet jatka-
vat keskusteluja. Muilta osin tilanne näytti kehittyvän entistä 
huonompaan suuntaan, kun amerikkalaiset esittivät uusia 
vaatimuksia, joihin Kiina vastasi omilla vaatimuksillaan.  

Yhdysvallat vaatii Kiinaa leikkaamaan maiden välisen ta-
vara- ja palvelukaupan Yhdysvaltojen vuositason alijäämää 
200 mrd. dollarilla vuoteen 2020 mennessä, kun aikaisemmin 
vaatimus oli 100 mrd. dollaria seuraavan vuoden kuluessa. 
Vaatimuksen kokoluokkaa kuvaa se, että viime vuonna ali-
jäämä oli 337 mrd. dollaria. Bloombergin tietojen mukaan 

Yhdysvallat tarkensi myös aikaisempia vaatimuksiaan, jotka 
koskevat mm. Kiinan markkinoiden avaamista ja tariffien 
laskua, kiinalaisyritysten tekijänoikeusrikkomuksia sekä 
Kiinan teollisuuspolitiikkaan (Made in China 2025) liitty-
vien subventioelementtien karsimista.  

Kiinan puolestaan sanoo, että sen markkinoiden avaami-
seen tähtäävät toimet koskevat amerikkalaisyrityksiä ainoas-
taan, jos Yhdysvallat mm. luopuu kiinalaisiin teknologiayri-
tyksiin kohdistuvista rajoitteista, pidättäytyy tullien korotuk-
sista ja myöntää Kiinalle WTO:ssa markkinatalousstatuksen.  

Molemminpuolisten vaatimuslistojen piteneminen kuvaa 
tilanteen vaikeutta. Yhdysvaltojen keskittymien sen Kiinan-
kaupan vajeen suoraan ja nopeaan vähentämiseen ei ole 
käyttökelpoinen strategia eikä aja maan etua, pikemminkin 
se vaarantaa oikeutetut tavoitteet saada Kiina nopeuttamaan 
avautumistaan ja luopumaan sen protektionistisista toiminta-
tavoista. Vaarana nykyasetelmassa on, että maat ajautuvat jo 
esillä olleisiin tullitariffien korotuksiin ja kauppasotaan.  

Maiden väliset neuvottelut jatkuvat ensi viikolla, kun va-
rapääministeri Liu He matkustaa Washingtoniin.  
 
Kiinassa ollaan vielä kaukana pankkien talletus- ja 
lainakorkojen todellisesta vapauttamisesta. Jäljellä 
olleet korkorajoitukset poistettiin virallisesti lokakuussa 
2015 (ks. Viikkokatsaus 44/2015), jonka jälkeen lainojen ja 
talletusten korkopäätökset ovat nimellisesti olleet liikepank-
kien itsensä päätettävissä. Todellisuudessa keskuspankki oh-
jaa yhä pankkien hinnoittelua ns. window guidance -politii-
kan avulla. Keskuspankin ja liikepankkien tapaamisissa voi-
daan antaa uusien lainojen määrää ja kohdetta sekä myös lai-
nojen ja talletusten hinnoittelua koskevia ohjeita. Lisäksi kes-
kuspankki julkaisee yhä lainojen ja talletusten viitekorkoja, 
vaikka niitä ei ole muutettu korkojen vapauttamisen jälkeen. 

Liikepankit ovat sopineet myös keskenään lainojen ja tal-
letusten hinnoittelusta. Kiinan valtion lehti China Daily uuti-
soi huhtikuussa, että jotkin liikepankit ovat keskustelleet ta-
paamisessaan mahdollisuudesta kasvattaa talletuskorkojen 
vaihteluväliä 140–150 prosenttiin keskuspankin viitekorosta, 
kun nykyisin ne käyttävät tasoa, joka on 130–140 % suh-
teessa viitekorkoon. Myös lainakorot ovat korkojen vapautta-
misen jälkeen pysyneet lähellä viitekorkoja. Keskuspankin ti-
lastojen mukaan yli kaksi kolmesta uudesta pankkilainasta 
hinnoitellaan 90–130 % viitekorosta. Pankkisektorin uusien 
lainojen keskimääräinen korko oli viime vuoden lopussa 5,7 %, 
kun vuoden mittaisten lainojen viitekorko on 4,35 %. 

Keskuspankin pääjohtaja Yi Gang sanoi hiljattain, että 
Kiina tulee jatkamaan korkoreformeja markkinaperusteisiin 
korkoihin siirtymiseksi ja kaksien korkojen markkinoista luo-
pumiseksi. Tällä hetkellä korot hinnoitellaan vapaasti raha-
markkinoilla, mutta vähittäispankkitoiminnan korot ovat 
keskuspankin kontrollissa. Uutistoimisto Caixin raportoi 
huhtikuussa, että keskuspankki olisi sallinut liikepankkien 
asettaa aiempaa korkeampia korkoja talletustodistuksille, 
mutta päätös ei vielä koskisi pankkitalletuksia. Esimerkiksi 
suuret liikepankit voivat asettaa nyt talletustodistustensa ko-
ron 150 prosenttiin viitekorosta, kun aiemmin raja oli 140 %. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2015/vw201544_4/
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