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Venäjä 

Venäjän tuonnin kasvu hidastui ja ulkomaisen pää-
oman nettovirta kääntyi negatiiviseksi. Maksutaseen 
ennakkotietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin 
dollarimääräinen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30 % 
vuotta aiemmasta. Kiihtyneen kasvun taustalla oli lähinnä öl-
jyn hinnan nousu, sillä muun viennin kasvu hidastui hieman. 
Vientitulojen ripeä kasvu ei kuitenkaan heijastunut tuontiin, 
vaan tavara- ja palvelutuonnin vuosikasvu hidastui edelleen 
tuntuvasti ja oli huhti-kesäkuussa enää 9 % dollareissa las-
kettuna. Euromääräisesti tuonti kasvoi vain prosentin vuotta 
aiemmasta, koska euro oli dollariin nähden selvästi vahvempi 
kuin vuotta aiemmin. Vaihtotase oli huhti-kesäkuussa jälleen 
huomattavasti ylijäämäinen ja vuositasolla ylijäämä vastasi 
jo noin 4 % BKT:stä.  

Rahoitustaseen puolella Venäjälle suuntautuva ulkomai-
sen pääoman nettovirta oli huhti-kesäkuussa 17 mrd. dollaria 
negatiivinen. Tämän on arveltu heijastaneen Yhdysvaltain 
huhtikuussa asettamista lisäpakotteista aiheutunutta epävar-
muutta, sillä viimeksi yhtä suuria lukemia kirjattiin vuosina 
2014–15. Etenkin julkisen sektorin sekä pankkien ulkomai-
nen velka väheni. Lisäksi venäläiset pankit kotiuttivat ulko-
maisia sijoituksiaan selvästi enemmän kuin tekivät uusia.  

 
Ulkomaisen pääoman nettovirta Venäjälle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Venäjän keskuspankki  
 
Venäjän inflaatio pysyi matalana, inflaatio-odotuk-
set kuitenkin nousussa. Kesäkuussa kuluttajahinnat nou-
sivat 2,3 % vuotta aiemmasta. Inflaatio hidastui hieman tou-
kokuusta, jolloin se oli 2,4 %. Hidastumisen taustalla oli eten-
kin elintarvikkeiden halpeneminen – niiden hinnat laskivat 
0,2 % vuotta aiemmasta. Tätä selittävät osaltaan vihannesten 
ja hedelmien viime vuoden alkukesän korkeat hinnat. Mui-
den tavaroiden hinnat nousivat 3,7 %, ja palveluiden hinnat 
4,1 %. Ruplan heikentyminen huhtikuussa on saattanut nos-
taa jonkin verran ainakin tavaroiden hintoja.  

Keskuspankin kyselytutkimuksessa kotitalouksien inflaa-
tio-odotukset nousivat kesäkuussa ensi kertaa vuoden 2017 
alun jälkeen. Nousua näyttää selittävän etenkin polttoainei-

den hinnannousu. Venäjän keskuspankki seuraa mm. inflaa-
tio-odotuksia päättäessään rahapolitiikasta. Keskuspankin 
seuraava korkokokous on 27. heinäkuuta. 

Keskuspankin tavoitteena on 4 %:n inflaatio tämän vuo-
den lopussa. Ensi vuoden budjettiehdotus sisältää mm. ar-
vonlisäveron nostamisen 18:sta 20 %:iin. Finanssiministe-
riön mukaan se nostaisi ensi vuoden inflaatiota 1,3 %-yksik-
köä ja keskuspankin arvio on noin 1 %-yksikkö. 
 
Venäjän alustavassa budjettikehyksessä lähivuosien 
tulo- ja menoarvioita korotettiin reippaasti. Finanssi-
ministeriön esittelemässä alustavassa kolmivuotisessa bud-
jettikehyksessä vuosien 2019 ja 2020 federaatiobudjetin tu-
loarviota on korotettu noin 4 000 mrd. ruplalla (63 mrd. dol-
laria tai 3-4 % BKT:stä) verrattuna nykyiseen budjettilakiin. 
Mittava korotus perustuu pääosin korkeampaan öljynhinta-
oletukseen ja siitä johtuviin suurempiin öljy- ja kaasuverotu-
loihin. Uudessa kehyksessä Urals-öljyn tynnyrihinnaksi arvi-
oidaan noin 60 dollaria vuosina 2019-21, kun se nykylaissa 
on vain noin 40 dollaria. Toinen keskeinen budjettiin leivottu 
lisätulojen lähde on parhaillaan duuman käsittelyssä oleva 
arvonlisäveron korotus, jonka arvioidaan kasvattavan tuloja 
600-700 mrd. ruplaa vuosittain.           

Myös menoja suunitellaan uudessa kehyksessä lisättävän 
vuosina 2019–20 noin 10 % vuodessa nykyiseen budjettila-
kiin verrattuna. Pääosa lisämenoista, eli noin 1 200 mrd. rup-
laa (19 mrd. dollaria) vuosina 2019 ja 2020 aiotaan suunnata 
presidentti Putinin toukokuun ukaasin toteuttamiseen, 
mutta tarkempaa erittelyä ei ole vielä esitetty. Finanssiminis-
teriö ehdottaa myös Kehitysrahaston perustamista federaa-
tiobudjetin puitteissa infrastruktuurihankkeiden rahoittami-
seen. Rahaston kooksi kaavaillaan 3 500 mrd. ruplaa vuosille 
2019–24 ja se on määrä rahoittaa lähinnä valtion velalla.     

Ennakoitua runsaammat tulot nostavat julkisen talouden 
myös selvästi ylijäämäiseksi vastoin aiempia odotuksia. Ensi 
vuoden ylijäämäksi arvioidaan jopa lähes 2 % BKT:stä. Fede-
raatiobudjetin rakenteellinen alijäämä budjettisäännön mu-
kaisella öljyn hinnalla (noin 42-43 dollaria tynnyriltä) pysyy 
kuitenkin lähivuosina noin puolessa prosentissa BKT:stä, 
vaikka budjettisäännön mukaan sen pitäisi olla vähintään ta-
sapainossa. Budjettikehyksen käsittely jatkuu duumassa.  

 
Venäjän federaatiobudjetin menot (nykyinen laki ja uusi kehys)  

1 000 mrd. ruplaa 2019 2020 
 Nyky Uusi Nyky Uusi 
Yhteensä 16,4 17,9 17,2 18,9 
Puolustus ja kansalli-
nen turvallisuus 4,9 5,0 4,9 5,1 
Sosiaalipolitiikka 4,7 4,9 4,9 5,1 
Talous ja hallinto 3,6 3,5 3,7 3,4 
Koulutus ja tervey-
denhuolto 1,1 1,2 1,2 1,3 
Toukokuun ukaasi - 1,2 - 1,2 
Muut 2,0 2,2 2,5 2,8 

Lähde: Venäjän finanssiministeriö 
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Kiina 

Yhdysvallat ja Kiina asettivat tuontitulleja toisilleen; 
kauppakiistojen syventyminen uhkaa. Yhdysvaltojen en-
simmäiset ainoastaan Kiinan-tuontiin kohdistetut tullit astui-
vat voimaan 6.7. 25 prosentin tuontitullikorotukset on koh-
distettu tuotteille, joiden vuosituonnin arvo on noin 34 mrd. 
dollaria. Heti tullien astuttua voimaan, Kiina asetti samansuu-
ruiset tullikorotukset tiettyjen yhdysvaltalaistuotteiden tuon-
nille. Kiina myös valitti Yhdysvaltojen tulleista WTO:hon.  

Yhdysvaltojen tullit on kohdistettu Kiinan protektionistista 
teollisuuspolitiikkaa vastaan, ja reilun 800 nimikkeen listalla 
on lähinnä teknologiatuotteita, kuten ajoneuvoja sekä koneita 
ja laitteita ja niiden komponentteja. Eräiden arvioiden mukaan 
kiinalaisyrityksiä enemmän Yhdysvaltojen tullit kohdistuvat 
kansainvälisten yritysten Kiinassa valmistamiin tuotteisiin ja 
iskevät näin erityisesti kansainvälisiin tuotantoketjuihin. 

Kiinan tullikorotukset on kohdistettu vajaalle 550 yhdys-
valtalaistuotteelle, pääasiassa elintarvikkeisiin (ml. soijapa-
vut) sekä joihinkin autoihin. Yli puolet Yhdysvaltojen soija-
paputuotannosta suuntautuu vientiin ja noin 60 % viennistä 
Kiinaan. Soijapavut kattoivat viime vuonna lähes 10 % Yh-
dysvaltojen Kiinan-tavaraviennistä. Soijan hinta Yhdysval-
tojen markkinoilla onkin tippunut voimakkaasti. Kiinan tul-
likorotukset on kohdistettu maatalouteen, ja arvioiden mu-
kaan ne osuvat raskaimmin yhdysvaltalaistuottajiin osavalti-
oissa, joissa Trumpin kannatus on vahvaa. 

Nyt voimaan tulleet tullit ovat osa presidentti Trumpin ke-
säkuista ilmoitusta asettaa 25 %:n tullikorotukset kiinalais-
tuotteille, joiden tuonnin arvo on 50 mrd. dollaria. Loppujen, 
vajaan 300 tuotenimikkeen lista on tarkoitus vahvistaa kuule-
misprosessin jälkeen ja tullien odotetaan astuvan voimaan elo-
kuussa. Kiina on jälleen sanonut vastaavansa korotuksiin sa-
mansuuruisesti ja julkaissut listansa 16 mrd. dollarin yhdys-
valtalaistuontinimikkeistä (sis. mm. raakaöljy ja maakaasu). 

Kuluvalla viikolla presidentti Trump lisäsi kierroksia Kii-
nan vastaisessa kauppakiistassa ja Yhdysvallat julkaisi listan 
uusista tuotteista, tuonnin arvoltaan 200 mrd. dollaria, joihin 
aiotaan kohdistaa 10 prosentin tuontitullikorotukset. Tuote-
listalla on laajasti materiaaleja ja komponentteja sekä kulut-
tajatavaroita. Lista on avoinna kommenteille ja uudet koro-
tukset voivat tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa. Tämän 
jälkeen tullikorotukset olisi kohdistettu noin puoleen Yhdys-
valtojen Kiinan-tuonnin arvosta, joka viime vuonna oli 526 
mrd. dollaria. Vastaavasti Kiinan tavaratuonti Yhdysvalloista 
oli 155 mrd. dollaria. Yhdysvaltojen liike-elämä on suhtautu-
nut uusiin tullikorotuksiin penseästi, korostaen niiden vähen-
tävän investointihalukkuutta ja nostavan kuluttajahintoja.  

Tällä hetkellä voimassa olevien tullien suorien vaikutus-
ten Kiinan talouskasvuun on arvioitu olevan vähäinen. Huo-
mattavasti suurempi vaikutus on kauppakiistojen kärjistymi-
sen lisäämällä talouden epävarmuudella, joka voi vaikuttaa 
yritysten pidemmän aikavälin investointihalukkuuteen, sekä 
pirstoa globaaleja tuotantoketjuja.  
 

 

Kiina ja Venäjä asettavat eniten esteitä eurooppa-
laisyritysten kaupalle ja investoinneille. EU-komission 
kaupan ja investointien esteitä käsittelevän vuosiraportin mu-
kaan kansainvälisestä finanssikriisistä alkanut protektionis-
min kasvu jatkui viime vuonna. Vuoden 2017 lopulla komis-
sion tiedossa oli 396 eurooppalaisyritysten toimintaa oleelli-
sesti haittaavaa kauppapoliittista estettä. Vaikka EU onnistui 
poistamaan 45 estettä, voimassa olevien esteiden määrä kasvoi 
parilla kymmenellä vuodesta 2016.  

Epäreilujen kaupan ja investointien esteiden määrän kär-
jessä ovat Venäjä ja Kiina. Kiinan raportoidaan ottaneen 
viime vuonna eniten käyttöön uusia eurooppalaisyrityksiin 
kohdistuneita liiketoiminnan rajoituksia (10 kpl) perässään 
Venäjä (6 kpl). Kiinan kanssa EU onnistui poistamaan 7 ra-
joitusta, Venäjän kanssa vain yhden.  

Viime vuonna Kiinassa eniten huolta eurooppalaisyrityk-
sille aiheutti kesällä voimaan tullut kyberturvallisuuslaki ja 
sen toimeenpano, jotka uhkaavat yritysten toimintaedelly-
tyksiä. Venäjällä uusista eurooppalaisyritysten toimintaedel-
lytyksiä heikentävistä toimista esille taas nousevat erityisesti 
uudet valtionyritysten hankintoja koskevat määräykset, jotka 
suosivat voimakkaasti kotimaisia yrityksiä. Autoteollisuus 
kohtaa molemmissa maissa paljon epäreilua kohtelua.  

Suurin osa raportoiduista kaupan esteistä on ns. rajantakai-
sia eli rajoituksia, jotka koskevat palveluja, investointeja, julki-
sia hankintoja, tekijänoikeuksia ja teknisiä määräyksiä. Perin-
teisemmät kaupan esteet, kuten tullikorotukset, määräkiin-
tiöt, terveys- ja kasvinsuojelumääräykset, tuontilisensiointi ja 
suoranaiset kaupankäynnin kiellot, luokitellaan rajatoimiksi.  

Kiina on myös maa, jonka epäreiluja käytäntöjä vastaan 
on viime vuosina nostettu eniten kanteita Maailman kauppa-
järjestö WTO:ssa. WTO:n tilastojen mukaan vuosina 2007–
2018 jokainen G20-maa on aloittanut ylivoimaisesti eniten 
polkumyynti- ja suojatulliselvityksiä nimenomaan Kiinaa 
vastaan. Kiinaa vastaan nostettujen selvityspyyntöjen määrä 
vaihtelee huomattavasti Yhdysvaltojen ja Intian yli sadasta 
EU:n reiluun 60:een, Venäjän 10:een ja Saudi-Arabian yh-
teen. Kiina puolestaan on nostanut polkumyynti- ja suojatul-
liselvityksiä eniten Yhdysvaltoja vastaan.  

 
EU-maiden yritysten kohtaamien kaupan esteiden lukumäärä 
eniten esteitä asettaneissa maissa  

Lähde: EU Commission Market Access Database 


	Venäjä
	201828Ki.pdf
	Kiina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kirjapaino'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


