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Venäjä 

Venäjän öljyrahastoa täydennettiin viime vuoden öl-
jytuloilla. Kesäkuussa Kansallisen hyvinvoinnin rahastoa 
kartutettiin 900 mrd. ruplalla (14 mrd. dollaria), jotka oli 
säästetty federaatiobudjetin viime vuoden ennakoitua suu-
remmista öljy- ja kaasuverotuloista. Uuden budjettisäännön 
mukaan federaatiobudjettiin öljyn kynnyshinnan (noin 
40 dollaria tynnyriltä) ylittävästä osuudesta kertyvät öljy- ja 
kaasuverotulot täytyy tallettaa rahastoon.  

Kesäkuun lopussa Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa 
oli yhteensä 4 800 mrd. ruplaa (77 mrd. dollaria tai 5 % 
BKT:stä). Niistä noin kaksi kolmannesta on likvidejä eli no-
peasti käteiseksi muutettavia valuuttamääräisiä varoja, jotka 
luetaan osaksi valuuttavarantoa. Loput on sijoitettu mm. pit-
käaikaisina talletuksina valtion omistamiin pankkeihin sekä 
venäläisyritysten infrastruktuuriprojektien rahoittamiseen. 

Kesäkuun lopussa hyväksyttyjen budjettimuutosten 
myötä federaatiobudjetin arvioidaan korkeamman öljyn hin-
nan vuoksi olevan tänä vuonna 480 mrd. ruplaa ylijäämäinen 
aiemmin ennakoidun alijäämän sijaan. Siten rahastovaroja ei 
pitäisi tarvita budjettimenojen kattamiseen, vaan rahastoa 
voitaisiin jälleen kasvattaa. Venäjän toinen öljyrahasto, Re-
servirahasto, käytettiin loppuun viime vuonna.               
 
Venäjän öljyrahastot 

Lähde: Macrobond, Finanssiministeriö.  
 
Venäjän keskuspankilta lisärahoitusta ongelmapan-
keille. Viime vuonna keskuspankki joutui ottamaan hal-
tuunsa kolme suurta yksityistä pankkia (Otkrytie, Binbak ja 
Promsvjazbank), jotta niiden toimintaa pystyttiin jatkamaan. 
Viime viikolla keskuspankki ilmoitti sijoittavansa 43 mrd. 
ruplaa lisää Otkrytien pääomaan. Pankki joutuu käyttämään 
suurimman osan siitä heti kattaakseen omistuksessaan ole-
vien eläkerahastojen tappioita, jotka ovat syntyneet mm. va-
kuutusyhtiö Rosgosstrahin osakkeiden arvonalennuksesta. 
Lisäksi keskuspankki tekee yhteensä 174 mrd. ruplan arvosta 
määräaikaisia talletuksia muutamiin saneerauksessa oleviin 
pankkeihin. Niiden avulla on määrä järjestellä uudelleen sa-
neerattavien pankkien ja niiden omistamien yritysten heik-
koja omaisuuseriä siten, että ne kootaan tiettyjen pankkien 

taseisiin. Nämä pankit aiotaan yhdistää Trast-pankin poh-
jalle perustettavaksi omaisuudenhoitoyritykseksi, johon on 
määrä kerätä kaikki saneerattavien pankkien heikot omai-
suuserät. Otkrytie-pankki pyritään tervehdyttämään ja myy-
mään yksityisille sijoittajille.  

Yhteensä keskuspankki käyttää nyt siis 217 mrd. ruplaa 
(3,5 mrd. dollaria) lisävaroja haltuunsa ottamiensa pankkien 
tukemiseen. Keskuspankin pääjohtaja Nabiullinan mukaan 
keskuspankki oli kesäkuun alkuun mennessä käyttänyt sa-
neerattavien pankkien uudelleenpääomittamiseen 760 mrd. 
ruplaa (12 mrd. dollaria) ja lisäksi lainannut niille talletuk-
sina 1 860 mrd. ruplaa (30 mrd. dollaria). Tähän mennessä 
keskuspankki on siis käyttänyt yli 45 mrd. dollaria viime 
vuonna saneeraukseen joutuneiden pankkien tukemiseen, 
mikä vastaa noin 3 % vuoden 2017 BKT:stä. Ainakin osa tästä 
summasta saadaan kuitenkin takaisin, kun keskuspankin 
haltuun ottamien pankkien omaisuuseriä myydään sekä 
mahdollisessa yksityistämisessä. 
 
Rosstatin tarkistetut tiedot antavat merkittävästi  
parantuneen kuvan teollisuustuotannon kasvusta. 
Vuodet 2016–17 kattavien tarkistettujen tietojen mukaan te-
ollisuustuotanto kasvoi tällä kaksivuotisjaksolla 4,3 % kas-
vun oltua aiempien tietojen mukaan 2,3 %. Muutos johtui lä-
hes täysin jalostusteollisuuden tietojen roimasta kohenemi-
sesta. Jalostusteollisuuden tuotanto lisääntyi vuosina 2016–
17 uusien tietojen mukaan peräti 5,2 % aiemman 0,7 %:n si-
jasta. Suurimmat parannukset koskivat mm. kemiaa, metal-
lituotteita sekä koneita ja laitteita. 

Rosstatin mukaan tietojen muutos perustui lähinnä yri-
tyksiltä tänä ja viime vuonna saatuihin tarkistuksiin, joilla 
niiden alustavat kuukausitiedot korvautuvat. Lisäksi pienten 
yritysten tuotannosta tehdyt arviot korvautuvat kerran vuo-
sineljänneksessä tai vuodessa kerättävillä tiedoilla. Tarkiste-
tut tiedot on tähän asti julkaistu kerran vuodessa, mutta jat-
kossa Rosstat julkaisee ne kolmen kuukauden välein. 

Teollisuustuotannon korotusten pohjalta Rosstat nosti ta-
louden viiden pääsektorin indikaattorin 2016–17 kasvuluke-
mia noin prosenttiyksiköllä. Venäjän keskuspankki arvioi 
vuosien 2016 ja 2017 BKT:n kasvulukujen voivan muutosten 
vuoksi kohentua 0,2–0,3 prosenttiyksiköllä.  
 
Teollisuuden ja sen päälohkojen tuotanto 2016−17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lähde: Rosstat. 

0

50

100

150

200

250

      2013       2014       2015       2016       2017       2018

Kansallisen hyvinvoinnin rahasto, sidotut varat
Kansallisen hyvinvoinnin rahasto, likvidit varat
Reservirahasto

USD mrd.

  

 



 
 
 

  

Viikkokatsaus 
27 • 5.7.2018 

 

 

 

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

 

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

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

 

Kiina 

Yhdysvallat lievensi suunnitelmiaan rajoittaa kiina-
laisinvestointeja. Presidentti Trump perui viime viikolla uh-
kauksensa asettaa merkittäviä rajoituksia Yhdysvaltoihin 
suuntautuville kiinalaisinvestoinneille. Sen sijaan kesäkuussa 
ilmoitetut molemminpuoliset tuontitullikorotukset ovat näillä 
näkymin astumassa voimaan huomenna 6.7. Pelkästään Kii-
naan kohdistuvien investointirajoitusten sijaan presidentti an-
toi tukensa lakiesitykselle, joka laajentaisi olemassa olevaa 
yleistä ulkomaalaisten investointien arviointiprosessia.  

Nykyisellään ulkomaisille investoinneille tarvitaan Yhdys-
valloissa lupa kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiksi 
katsotuilla toimialoilla. Luvan myöntää eri hallinnonalojen 
yhteinen komitea CFIUS (Committee on Foreign Investment 
in the United States). Alkujaan marraskuussa 2017 molem-
pien pääpuolueiden alulle panema lakiesitys laajentaisi sel-
västi lupamenettelyyn joutuvien investointien joukkoa. Hyl-
käykseen ei tarvittaisi enää uhkaa kansalliselle turvallisuu-
delle ja Yhdysvaltoihin suuntautuvien investointien lisäksi la-
kialoite antaisi komitealle sananvaltaa myös yhdysvaltalais-
yritysten investointeihin ja liiketoimintaan ulkomailla. Aloite 
on mahdollista hyväksyä kongressissa jo kesän aikana. 

Yhdysvaltojen tavoitteena on rajoittaa kiinalaisinvestoin-
teja erityisesti Kiinan teollisuuspoliittisessa Made in China 
2025 –ohjelmassa luetelluilta toimialoilta. Kiinan tavoitteena 
on ohjelman avulla saavuttaa teknologinen johtoasema mm. 
avaruus– ja informaatioteknologiassa, tekoälyssä ja lääketeol-
lisuudessa. Kiina on auttanut korkean teknologian yrityksiään 
rahallisesti laajentumaan ulkomaille ja hankkimaan omistuk-
sia huipputeknologiaa omaavista yrityksistä. Tilanne on kärjis-
tynyt, kun kiinalaisten investoinnit ja yritysostot ulkomailla 
ovat kasvaneet valtavasti samalla kun se itse on virallisilla ja 
epävirallisilla keinoilla rajoittanut ulkomaisia investointeja.  

Virallisista tilastoista on vaikea jäljittää kahdenvälisistä 
investointivirtoja, mutta Rhodium Groupin arvion mukaan 
vuosi 2016 oli ennätyksellinen, kun kiinalaisia suoria sijoi-
tuksia tehtiin Yhdysvaltoihin yhteensä 47 mrd. dollarilla. 
Viime vuonna uusien investointien määrä tippui 30 miljar-
diin ja kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sijoituksia 
on tehty enää vajaan 2 mrd. dollarin arvosta.  

  
Kiinan ja USA:n kahdenväliset suorat sijoitukset vuosittain. 

Lähde: Rhodium Group. 

Ulkomaalaisomistukset Kiinassa kieltävä negatiivi-
nen lista lyheni 48 toimialaan. Kiinan viranomaiset jul-
kistivat viime viikolla päivitetyn negatiivisen listan. Listassa 
luetellaan ne toimialat, joissa ulkomaalaisomistus on rajoi-
tettu tai se on kielletty kokonaan. Listalle jäi 48 toimialaa 
viime vuoden 63 toimialasta ja se astuu voimaan 28. heinä-
kuuta. Listalla vahvistettiin lisäksi aiemmat lupaukset pois-
taa yläraja ulkomaalaisten omistusosuudelta tietyiltä rahoi-
tustoimialoilta vuoteen 2021 ja ajoneuvojen tuotannosta vuo-
teen 2022 mennessä. Listalle jäi vielä strategisesti tärkeitä 
toimialoja, joiden osalta ulkomaalaisten investointien ja 
omistusosuuksien rajoitukset pysyvät voimassa. Näitä ovat 
mm. harvinaisten maametallien kaivostuotanto, pilvilas-
kenta sekä öljy- ja kaasusektorit.  

Viranomaisten ilmoitus uudesta negatiivisesta listasta 
seurasi presidentti Trumpin lausuntoa pehmentää aiempia 
suunnitelmiaan kiinalaisinvestointien rajoittamisesta Yhdys-
valloissa. Negatiivisen listan lyhentäminen oli yksi Yhdysval-
tojen toukokuussa esittämistä vaatimuksista maiden väli-
sessä kauppakiistassa. Toimialojen vapauttaminen negatiivi-
selta listalta ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita helppoa 
markkinoillepääsyä ulkomaisille yrityksille. Ulkomaiset yrityk-
set ovat toistuvasti raportoineet kotimaisia yrityksiä tiukem-
mista raportointi- ja sääntelyvelvotteista useilla toimialoilla. 

 
Kiinassa suuret markkinareaktiot kesäkuussa. Kesä-
kuun aikana juan heikkeni 3 % dollaria vastaan, kurssin ol-
lessa alimmillaan puoleen vuoteen. Myös kauppapainoisesti 
juan on pari prosenttia kesäkuun alkua heikompi. Yhdellä 
dollarilla sai 2.7. lähes 6,7 juania, mutta torstaihin 5.7. men-
nessä juan on vahvistunut hieman. Pörssikurssit ovat jatka-
neet kesäkuussa alkanutta laskuaan. Manner-Kiinassa 
Shanghai Composite -indeksi on 10 % kesäkuun alkua alem-
pana. Hongkongin pörssissä yleisindeksi Hang Seng on tip-
punut 7 % ja kiinalaisyritysten indeksi lähes 11 %.  

Reaktioita kiihdyttivät sekä uudelleen kiristynyt kauppa-
poliittinen tilanne että kasvaneet huolet kotimaisesta kysyn-
nästä. Toukokuun luvut investointien ja yksityisen kysynnän 
osalta olivat odotettua heikommat. Kiinan parlamentti esit-
teli heinäkuun alussa laajamittaista suunnitelmaansa tulove-
ron kevennyksistä. Yksityistä kulutusta edistävä verouudistus 
astunee voimaan lokakuussa.     

 
Pörssikurssit ja juan laskivat rajusti kesäkuussa  

Lähde: Macrobond. 
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