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Venäjä 
Venäjän keskuspankki piti koron ennallaan, mutta 
tiukensi viestintäänsä. Avainkorko on siten edelleen 
7,25 %. Päätöksen perusteluissa korostui hallituksen kaavai-
lema arvonlisäveron korotus, jonka keskuspankki arvioi kiih-
dyttävän inflaatiota yhdellä prosenttiyksiköllä. Keskuspankki 
nosti hieman myös inflaatioennustettaan, joka on nyt 3,5–
4 % tälle ja 4–4,5 % ensi vuodelle. 

Toistaiseksi inflaatio on pysynyt melko maltillisena ja ku-
luttajahinnat nousivat toukokuussa huhtikuun tapaan 2,4 % 
vuotta aiemmasta. Hintakehitys on kuitenkin eriytynyt tava-
raryhmittäin. Elintarvikkeiden hintojen nousu on viime kuu-
kausina lähes tyrehtynyt, mutta muiden tavaroiden inflaatio 
on kiihtynyt etenkin bensiinin vetämänä. Hallitus onkin 
päättänyt laskea bensiinin valmisteveroa heinäkuun alusta 
hintojen nousun hillitsemiseksi.           

Keskuspankin arvio inflaation ja samalla korkopolitiikan 
näkymistä on muuttunut selvästi viime kuukausina. Vielä 
maaliskuussa keskuspankki laski avainkorkoa ja viestitti ko-
ronlaskujen jatkuvan. Nyt keskuspankki totesi nykytilanteen 
edellyttävän hitaampaa siirtymää neutraaliin rahapolitiik-
kaan. Muutoksen taustalla on inflaatiopaineiden lisääntymi-
nen mm. ruplan heikentymisen ja suunniteltujen veronkoro-
tusten vuoksi.  

 
Venäjän avainkorko ja kuluttajahintainflaatio 

Lähde: Macrobond 
 
Venäjän hallitus lähetti duumaan ehdotukset eläke-
iän nostosta ja arvonlisäveron korotuksesta. Viime 
viikolla hallitus pääsi sopuun pitkään keskustellusta ehdo-
tuksesta eläkeiän nostosta. Sen mukaan eläkeikää nostettai-
siin ensi vuoden alusta lähtien 6 kuukaudella joka vuosi. 
Miesten eläkeikä nousisi nykyisestä 60 vuodesta 65:een ja 
naisten 55 vuodesta 63:een tiettyjä poikkeusryhmiä lukuun-
ottamatta.  

Eläkemenot haukkaavat jo neljänneksen Venäjän valtion-
talouden menoista. Ne ovat kasvaneet mm. odotetun eliniän 
noustessa (nyt miehillä 67 ja naisilla 77 vuotta), vaikka eläk-
keitä on nostettu melko maltillisesti. Viime vuonna keski-
määräinen vanhuuseläke oli runsaat 14 000  ruplaa (noin 
200 euroa) kuukaudessa.   

Viime vuonna noin neljännes Venäjän väestöstä eli run-
saat 36 milj. henkilöä sai vanhuuseläkettä. Rosstatin mukaan 
heistä 24 % kävi myös töissä. Näiden henkilöiden määrä 
näyttää vähentyneen voimakkaasti viime vuosina mm. indek-
sikorotusten poistuttua työssäkäyviltä eläkeläisiltä.       

Hallitus lähetti duumaan myös ehdotuksen arvonlisäve-
ron (ALV) korotuksesta 18 %:sta 20 %:iin ensi vuoden alusta. 
Alennetut arvonlisäkannat mm. elintarvikkeille ja lääkkeille 
säilyisivät kuitenkin ennallaan. Hallituksen arvion mukaan 
korotus toisi federaatiobudjettiin lisätuloja 620 mrd. ruplaa 
(9 mrd. euroa) vuosittain.  

Muutoksilla on pääosin määrä rahoittaa presidentti Puti-
nin toukokuun ukaasin vaatimia menoja. Hallituksessa oli 
esillä myös muutamia muita toimia ukaasien rahoittamiseksi 
sekä veronkorotusten kompensoimiseksi, mutta ne eivät ai-
nakaan vielä edenneet duumaan.   

Venäläiset talousasiantuntijat ovat ottaneet tyytyväisinä 
vastaan ehdotuksen eläkeiän nostosta, mutta kritisoineet 
ALV:n korotusta sen talouskasvua hillitsevästä vaikutuk-
sesta. Kansalaisten keskuudessa eläkeiän nosto ei ole suo-
sittu: tuoreessa kyselyssä jopa 92 % vastaajista vastusti halli-
tuksen ehdotusta ja ammattiyhdistysten ehdotusta vastus-
tava verkkoaddressi on kerännyt jo yli miljoona allekirjoi-
tusta. Eräät politiikantutkijat ovatkin arvioineet, että halli-
tuksen ehdotus on tarkoituksella melko ankara, jotta sitä voi-
daan tarvittaessa pehmentää ennen hyväksymistä.        

 
Yhdysvaltain uudet pakotteet ovat laskeneet ennus-
teita Venäjän talouskasvusta. Venäjän BKT-ennusteet 
ovat hieman heikentyneet viime aikoina öljyn hinnannou-
susta huolimatta.  Esimerkiksi Maailmanpankki laski tuo-
reessa Venäjä-ennusteessaan tämän vuoden BKT:n kasvuar-
viota 0,2 prosenttiyksiköllä. Odotettua heikomman alkuvuo-
den lisäksi ennusteen lasku johtui Yhdysvaltain huhtikuun 
alussa asettamista uusista pakotteista, joiden katsotaan lisän-
neen Venäjän talouteen liittyvää epävarmuutta.  

Venäjän valtiontalouden tarkastusviraston johtaja ja enti-
nen finanssiministeri Aleksei Kudrin arvioi äskeisessä haas-
tattelussa, että pakotteet hidastavat kasvua 0,2−0,3 prosent-
tiyksikköä. Toukokuun aikana myös useat kansanväliset pan-
kit ovat laskeneet Venäjän kasvuennusteita tälle vuodelle. Ve-
näjän keskuspankin tuore ennuste BKT:n kasvusta on sama 
kuin maaliskuussakin, vaikka keskuspankki laski hieman en-
nustettaan kiinteiden investointien kasvusta. 
 
Ennusteita Venäjän BKT:n kasvusta, % 

 2018 2019 
Venäjän keskuspankki 6/18 1,5 ‒ 2,0 1,5 ‒ 2,0 
Maailmanpankki 5/18 1,5 1,8 
EBRD 5/18 1,5 1,5 
OECD 5/18 1,8 1,5 
Consensus Economics 6/18 1,8 1,9 
IMF 4/18 1,7 1,5 
BOFIT 3/18 1,8 1,6 
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Kiina 

Kiina ja Yhdysvallat ajautumassa jälleen kauppaso-
dan partaalle. Yhdysvallat julkaisi 15.6. listan 818 kiinalais-
tuotteesta, vuosituontiarvoltaan 34 mrd. dollaria, joihin koh-
distettaisiin 25 %:n tuontitullit. Tullien on määrä astua voi-
maan 6.7. Listalle voidaan julkisen kuulemisprosessin jäl-
keen lisätä 284 tuotetta (vuosituonnin arvo 16 mrd. dollaria). 
Tullit kohdistuvat Kiinalle strategisesti tärkeille sektoreille, 
mm. it-, teollisuusrobotti- ja lentokoneteollisuuteen.  

Välittömästi Yhdysvaltojen tiedotteen jälkeen Kiina il-
moitti omista 25 %:n vastatulleistaan, jotka koskevat yhtä-
lailla 34 mrd. dollarin arvosta yhdysvaltalaistuontia. 545 
tuotteen listalla on mm. maataloustuotteita, mereneläviä ja 
autoja, ja tullit tulevat voimaan niin ikään 6.7. Listaan voi-
daan myöhemmin lisätä 16 mrd. dollarin arvosta mm. hiilen, 
raakaöljyn ja kemikaalien tuontia Yhdysvalloista. 

Yhdysvallat uhkasi jo etukäteen lisätoimilla, jos Kiina vas-
taisi sen tullikorotuksiin. Maanantaina 18.6. presidentti 
Trump uhkasikin Kiinaa uusilla 10 %:n tuontitulleilla, jotka 
koskisivat 200 mrd. dollarin arvosta kiinalaistuontia. Nämä 
tullit astuvat voimaan, jos Kiina ei suostu muuttamaan käy-
täntöjään mm. tekijänoikeuksien osalta ja jos se ottaa käyt-
töön ilmoittamansa 25 %:n tuontitullit. Kun Trump maanan-
tai-iltana kasvatti tuontitullien uhan alle joutuvaa kiinalais-
tuontia vielä 200 mrd. dollarilla, koskee se arvoltaan jo lähes 
koko viime vuoden Kiinan tavaravientiä Yhdysvaltoihin. Kii-
nan tavaravienti Yhdysvaltoihin oli viime vuonna yhteensä 
noin 500 mrd. dollaria ja tavaratuonti 130 mrd. dollaria. 
 
Kiinalaisjätti ZTE:n sopimus Yhdysvaltojen kanssa 
vastatuulessa. Kiinalaisen telealan jätti ZTE:n ongelmat al-
koivat maaliskuussa 2017, kun se myönsi vieneensä laitto-
masti yhdysvaltalaisteknologiaa sekä Iraniin että Pohjois-Ko-
reaan. ZTE on hyvin riippuvainen yhdysvaltalaisteknologi-
asta, kun mm. yli neljäsosa sen myymien matkapuhelinten 
komponenteista on peräisin Yhdysvalloista. ZTE sai makset-
tavakseen 1,2 mrd. dollarin sakot kauppapakotteiden rikko-
misesta, ja sai luvan jatkaa yhteistyötä yhdysvaltalaisyritys-
ten kanssa sillä ehdolla, että se rankaisisi pakotteita rikko-
neita työntekijöitä. Myöhemmin kävi ilmi, että ZTE oli rikko-
nut lupauksensa. Yhdysvaltain kauppaministeriö asetti 
16.4.2018 yhdysvaltalaisyrityksille seitsemän vuoden kompo-
nenttien myyntikiellon ZTE:lle.  

 ZTE ilmoitti joutuvansa keskeyttämään tuotantonsa ja 
kaupankäynti sen osakkeilla pysäytettiin 17.4. Kun kauppa-
neuvotteluissa oli käynnissä sopuisampi vaihe, presidentti 
Trump ilmoitti pyrkivänsä kumoamaan ZTE:tä vastaan ase-
tetun myyntikiellon. Sopimus saatiin aikaan ja ZTE ilmoitti 
12.6. suostuvansa Yhdysvaltain kauppaministeriön asetta-
miin ehtoihin. ZTE:n tulee maksaa miljardin dollarin sakko-
jen lisäksi 400 miljoonan dollarin takuusumma mahdollisia 
tulevia väärinkäytöksiä vastaan. Lisäksi kaikki johtokunnan 

jäsenet tulee vaihtaa sekä ZTE:ssä että sen kokonaan omista-
massa tytäryrityksessä ZTE Kangxum Telecomissa kesäkuun 
8. päivästä alkavan 30 päivän aikana. 

Vääntö Yhdysvalloissa kuitenkin jatkui, ja maanantaina 
18.6. republikaani-enemmistöinen senaatti äänesti tehtyä so-
pimusta vastaan osana puolustuspoliittista pakettia (Nati-
onal Defense Authorization Act). Jotta NDAA lakialoite tulisi 
voimaan, se pitää sovittaa yhteen jo aiemmin edustajainhuo-
neessa hyväksytyn lakipaketin kanssa, jossa ZTE-sopimuk-
sen hylkäävää lisäystä ei vielä ollut. Vaikka kauppapoliittinen 
tilanne Kiinan kanssa on kiristynyt, Trumpin hallinto näyttää 
pyrkivän poistamaan senaatin tekemän ZTE-lisäyksen. 

Kaupankäynti ZTE:n osakkeilla alkoi uudelleen 13.6., ja 
kurssit sukelsivat. Vaikka osakekurssi hieman toipuikin 
Hongkongissa 20.6. ennen Trumpin ja republikaanisenaatto-
rien tapaamista, yrityksen markkina-arvosta on tähän men-
nessä kadonnut Hongkongissa yli 50 % ja Shenzhenissä 
40 %. 
 
ZTE:n osakkeen arvo Shenzhenin ja Hongkongin pörsseissä 

Lähde: Macrobond. 
 
Kiinan keskuspankin rahapolitiikkakomiteaan uu-
sia kasvoja. Kesäkuun puolivälissä 14-jäsenisen rahapoli-
tiikkakomitean puheenjohtajaksi nimitettiin keskuspankin 
pääjohtaja Yi Gang, joka korvaa maaliskuussa eläkkeelle siir-
tyneen edellisen pääjohtajan Zhou Xiaochuanin. Pääjohtajan 
ja keskuspankin kahden varapääjohtajan lisäksi komiteassa 
ovat edustajat hallituksesta, valtionvarainministeriöstä, ra-
hoitusmarkkinoiden valvontakomissioista, eräistä muista 
valtion laitoksista sekä Kiinan pankkiyhdistyksestä. Lisäksi 
komiteassa istuu kolme akateemisen yhteisön edustajaa. Uu-
det akateemiset jäsenet ovat hallituksen ajatushautomo 
China Development Research Foundationin varapuheenjoh-
taja Liu Shijin, Renmin yliopiston presidentti Liu Wei sekä 
keskuspankin entinen pääekonomisti ja nykyinen Tsinghua 
yliopiston professori Ma Jun. Edelliset akateemiset jäsenet 
olivat Fan Gang, Huang Yiping ja Bai Chongen. 

Kiinan keskuspankin rahapoliittinen komitea kokoontuu 
neljännesvuosittain keskustelemaan rahapolitiikasta. Se voi 
antaa suosituksia, mutta sillä ei ole todellista valtaa päättää 
rahapolitiikan linjauksista. Keskuspankkikaan ei ole itsenäi-
nen, vaan tärkeät rahapoliittiset päätökset hyväksytään maan 
hallituksessa. 
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