
 
 
 

  

Viikkokatsaus 
38 • 20.9.2018 

 

 

 

  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. 

 

Venäjä 

Venäjän keskuspankki nosti avainkorkoa 0,25 % ja 
jatkaa budjettisäännön mukaisten valuutanostojen 
keskeytystä vuoden loppuun. Avainkorko on 17.9. läh-
tien 7,5 %. Viimeksi keskuspankki nosti avainkorkoa joulu-
kuussa 2014. Keskuspankki perusteli päätöstä inflaatioen-
nusteensa nousulla ja kohonneilla inflaatioriskeillä. Inflaa-
tioennusteen muutos johtuu pääasiassa arvonlisäveron koro-
tuksesta 1.1.2019 (18 %:sta 20 %:iin) sekä ruplan kurssin las-
kusta, jonka taustalla ovat geopoliittiset syyt ja nousevien ta-
louksien markkinoiden heilunta. Ennusteen mukaan inflaa-
tio on vuoden lopussa noin 4 % (aiemmin 3,5−4 %) ja vuoden 
2019 lopussa 5−5,5 % (aiemmin yli 4 %). ALV:n korotus voi 
vuoden alkupuoliskolla nostaa inflaation tilapäisesti jopa 
6 %:iin. Keskuspankki arvioi inflaation hidastuvan 4 %:iin 
vuonna 2020. Inflaatioriskeistä se korosti ulkoisen ympäris-
tön epävarmuuden vaikutusta rahoitusmarkkinoihin. 

Keskuspankki ilmoitti myös jatkavansa budjettisäännön 
mukaisten valuutanostojen keskeytystä vuoden loppuun 
(aiemmin ostojen oli määrä olla tauolla syyskuun loppuun, 
ks. Viikkokatsaus 35/2018). Tällä pyritään hillitsemään rup-
lan kurssin viimeaikaisia vaihteluja ja niiden vaikutusta in-
flaatioon. Keskuspankki päättää ostojen aloittamisesta uu-
delleen ottaen huomioon rahoitusmarkkinoiden tilanteen. 
 
IMF:n ja Venäjän vuosikonsultaatioissa jälleen esillä 
reformien tarve. IMF ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan 
tänä vuonna 1,7 % ja ensi vuonna 1,5 %, jos öljyn hinta on 
noin 72 dollaria tynnyriltä. Suurimpia ennusteriskejä ovat 
geopoliittiset jännitteet ja kehittyneiden maiden kasvun hei-
kentyminen mutta myös talousuudistusten puuttuminen Ve-
näjällä sekä sen pankkijärjestelmän heikkoudet. 

Ennustetta voivat muuttaa valtion lisämenot presidentti 
Putinin virkaanastujaisukaasin toteuttamiseksi. Infra-, ter-
veys- ja koulutusmenoja voi tulla lisää yli prosentti BKT:stä 
vuodessa jaksolla 2019−24. IMF:n mukaan tämä voi nostaa 
BKT:n kasvun lähivuosina kahteen prosenttiin. Nykytiedoilla 
lisämenojen vaikutus mm. potentiaaliseen kasvuun ja inflaa-
tioon ei ole arvioitavissa, ja lähivuosien jälkeen kasvu voi 
muodostua hyvinkin hitaaksi. 

IMF pitää rahapolitiikan keventävää peruslinjaa oikeana, 
mutta toteaa samalla, että inflaatio voi nopeutua, inflaatio-
odotukset ovat sitkeitä ja inflaationäkymiin liittyy riskejä 
mm. valtiontalouden taholta. Rahapolitiikkaviestinnän hio-
minen on tärkeää mm. inflaatio-odotusten alentamiseksi. 

Pankkisektorilla IMF kiinnittää huomiota mm. viime 
vuonna hoitoon joutuneisiin suurehkoihin pankkeihin sekä 
korostaa tarvetta parantaa riskien valvontaa etenkin sisäpii-
riluottojen suhteen ja saada todenmukaisia tilinpäätöksiä.  
Hoidetut pankit on hyvä palauttaa yksityisiksi avoimesti. Val-
tionpankkien yksityistäminen näyttää vaikealta nykyoloissa.  

IMF muistuttaa jälleen talousuudistuksista, sillä niiden 
puuttuessa Venäjän talous jää jälkeen muista. Järjestö arvioi 

valtion ja valtionyritysten osuuden taloudessa olevan noin 
kolmasosa ja korostaa valtion roolin vähentämisen tärkeyttä. 
Tässä onnistuminen vaatii kilpailun lisäämistä, mikä edellyt-
tää yritysten markkinoillepääsyn ja -poistumisen helpotta-
mista, julkisten hankintojen kilpailuttamisen tehostamista ja 
ylipäätään valtionyritysten toimintakäytäntöjen muutosta. 
Haasteina ovat myös liiallinen sääntely ja tullin toiminta. 
IMF katsoo, että ulkomaankaupan ja ulkomaisten suorien in-
vestointien esteitä tulisi karsia. 
 
Jamalin niemimaan maakaasunesteyttämön toinen 
yksikkö aloitti tuotannon elokuussa. Tämän Jäämeren 
rannikolla olevan yksikön myötä Venäjällä toimii kaikkiaan 
neljä suuryksikköä, joista kaksi Tyynellämerellä Sahalinin 
saarella. Ensi vuonna Jamalin laitokseen valmistuu vielä kol-
mas suuryksikkö. Kaikki viisi yksikköä ovat tuotantokyvyl-
tään suunnilleen yhtä suuria. Kukin niistä voi puristaa vuo-
sittain noin 7 mrd. m³ maakaasua noin 5 milj. tonniksi (noin 
70 laivalastilliseksi) nesteytettyä kaasua (LNG). Pienempien 
yksiköiden tuotanto on paljon vähäisempää. 

Nesteytettynä venäläistä maakaasua voidaan rahdata 
kauemmaksi kuin putket yltävät. Aasia on tähän asti ollut 
suurten merikuljetusten merkittävä kohde. Itämeren lähellä 
sijaitsevat muutamat pienet nesteyttämöt tuottavat pieniä 
eriä esimerkiksi laivojen polttoaineeksi. Jamalin laitoksen 
valmistuttua Venäjältä vietävästä maakaasusta saatetaan toi-
mittaa lähes 15 % nesteytettynä. Venäjän osuus maailmanlaa-
juisesta nesteytyskapasiteetista nousee yli viiteen prosenttiin. 
Qatarin ja Australian tasosta Venäjä on kaukana. 

Myös uusia hankkeita on vireillä, mutta rakennuspäätök-
siä ei ole tehty. Uudet yksiköt olisivat käytössä aikaisintaan 
muutaman vuoden päästä. Sahalinin ja Jäämeren keskitty-
mien laajentamisen lisäksi uutta suurlaitosta kaavaillaan 
Suomenlahden rannalle Laukaansuun (Ust-Lugan) suursata-
man yhteyteen. Toisin kuin muut suurlaitokset, Laukaan-
suun laitos ei olisi kaasukentän yhteydessä vaan saisi kaasun 
putkiverkosta. Laukaansuulle osuu myös Nord Stream 2 -
kaasuputken reitin alkupää. 

 
Venäjän tuottaman maakaasun käyttö 

Lähteet: Rosstat, Venäjän tulli ja talousministeriö (ennuste). 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2018/vw201835_2/
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Kiina 

Kauppasota laajenee, Kiinassa toimivat amerikka-
laisyritykset kärsivät. Maanantaina 17.9. Yhdysvaltain 
presidentti Donald Trump ilmoitti maan asettavan 10 pro-
sentin tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin yhteenlaskettu 
arvo oli viime vuonna 200 mrd. dollaria. Tullit tulevat voi-
maan 24.9. ja nousevat 25 prosenttiin ensi vuoden alussa, jos 
neuvotteluissa Kiinan kanssa ei löydetä Yhdysvaltoja tyydyt-
tävää ratkaisua. Heinäkuun alussa Yhdysvallat asetti tullit 34 
miljardin dollarin ja elokuussa 16 miljardin tuonnille Kii-
nasta. Aikaisemmin ja nyt määrätyt tullit kattavat siten jo 
puolet Yhdysvaltojen Kiinasta tulevasta tavaratuonnista. 

Kuten aiemminkin, Kiina vastasi Yhdysvaltain toimiin 
määräämällä lisätulleja amerikkalaistuotteille. Kiinan lisätul-
lit ovat 5 tai 10 prosentin suuruiset, koskevat 60 miljardin 
dollarin tavaratuontia ja tulevat voimaan samana päivänä 
kuin vastapuolen tullit. Presidentti Trump on viestinyt, että 
Yhdysvallat tulee asettamaan lisätullit käytännössä kaikille 
Kiinasta tuotaville tavaroille, jos Kiina vastaa Yhdysvaltain 
toimiin. Neuvottelutilanne maiden välillä on auki. 

Kiinassa toimivan Amerikkalaisen kauppakamarin mu-
kaan kauppataistossa tulee olemaan vain häviäjiä, eikä se 
usko kiistan ratkeavan nopeasti. Sen elo-syyskuun vaihteessa 
tekemän kyselyn mukaan nyt päätetyt tullit haittaavat 75 pro-
senttia Kiinassa toimivista amerikkalaisyrityksistä. Kyselyyn 
vastasi 430 yritystä. Yritykset pitävät Yhdysvaltojen asetta-
mia tulleja haitallisempana omalle toiminnalleen kuin Kiinan 
tulleja, ja vain muutamat yritykset kokevat hyötyneensä pre-
sidentti Trumpin asettamista tulleista. Tullit ovat ennen kaik-
kea nostaneet amerikkalaisyritysten tuotantokustannuksia, 
vähentäneet kysyntää ja korottaneet tuotteiden myyntihin-
toja. Samalla puolet yrityksistä näkee voittojensa pienenty-
neen. Kauppasota näkyy myös siinä, että yritykset lykkäävät 
tai peruvat investointipäätöksiään ja pyrkivät muokkaamaan 
toimitusketjujaan. Esimerkiksi 31 % amerikkalaisyrityksistä 
ilmoittaa, että he pyrkivät vähentämään osien ostoa Yhdys-
valloista tai kokoonpanoa siellä. Vain hyvin harva yritys edes 
harkitsee tuotannon siirtämistä takaisin Yhdysvaltoihin. Yri-
tykset kertovat, että uusien tullien lisäksi Kiina on hankaloit-
tanut niiden toimintaa lisäämällä viranomaistarkastuksia ja 
valvontaa sekä hidastamalla tavaroiden käsittelyä tullissa. 

Myös Kiinassa toimiva EU:n kauppakamari teetti kyselyn 
tullien vaikutuksista Kiinassa toimiville eurooppalaisyrityk-
sille. Kyselyn mukaan karkeasti puolet yrityksistä ilmoittaa 
tullien noston vaikuttavan yritykseen negatiivisesti, kun taas 
toinen puoli yrityksistä näkee vaikutukset neutraaleina. Val-
taosa eurooppalaisyrityksistä ei ole ryhtynyt toimiin tullien 
noston vuoksi vaan ne seuraavat tilanteen kehittymistä.  

EU:n kauppakamarin näkemyksen mukaan kauppasotati-
lanteeseen on päädytty sen vuoksi, että Kiina ei ole edennyt 
markkinauudistuksissaan ja talouden avaamisessa riittävän 
nopeasti. Tämä siitäkin huolimatta, että Kiina on sen johdon 

puheissa toistuvasti pyrkinyt esiintymään vapaakaupan ai-
ruena. Kauppakamarin mukaan Kiinassa kotimaisten yritys-
ten toiminta on edelleen huomattavasti helpompaa ja va-
paampaa mitä ulkomaisten. Myös amerikkalaisyritykset vaa-
tivat Kiinaa avaamaan markkinoitaan ja takaamaan ulkomai-
sille yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet.   
 
Suuret kiinalaispankit raportoivat tilanteensa pa-
rantuneen. Kiinan suuret pankit (Agricultural Bank of 
China, Bank of China, China Construction Bank ja Industrial 
and Commercial Bank of China) onnistuivat puolivuotiskat-
saustensa mukaan kasvattamaan tammi-kesäkuussa korko-
marginaaliaan ja voittojaan. Pääosa suurten pankkien tulok-
sesta syntyy laina- ja talletuskorkojen erotuksesta, ja tilanne 
on tältä osin parantunut sitten vuosien 2015 ja 2016, jolloin 
muun muassa koventuneen kilpailun vuoksi marginaalit su-
pistuivat nopeasti. Pankkien kannattavuus näyttää parantu-
neen myös useimmilla pääoman tuottoa kuvaavilla suhdelu-
vuilla mitattuna. Arvioiden mukaan suuret pankit ovat hyö-
tyneet maan johdon velkaantuneisuuden vähentämiskam-
panjasta ja kiristyneestä sääntelystä. Huolet keskittyvät yhä 
enemmän pieniin ja keskisuuriin pankkeihin. 

Kiinalaispankkien julkaisemien talousraporttien laatuun 
on kuitenkin jo pitkään liittynyt epäilyksiä. Pankkien tiede-
tään olevan haluttomia kirjaamaan hoitamattomia saamisia 
roskalainoksi ja pankkien tilanteen arvioidaankin olevan nii-
den itse raportoimaa heikompi. Lisäksi viime vuosien aikana 
suurten pankkien talouskertomuksiin vaikuttaa ilmaantu-
neen yhä suurempi tarve viitata maan johdon asettamiin ke-
hitystavoitteisiin ja -kampanjoihin. 

 
Elvytys ei näy Kiinan heinä-elokuun investointikehi-
tyksessä. Kiinan elokuun viralliset taloustilastot eivät viittaa 
suuriin muutoksiin taloustilanteessa verrattuna edellisiin 
kuukausiin. Vaikka kuukausitilastot eivät suurta vaihtelua si-
sällä, näyttää kolmannen neljänneksen kasvuvauhti jäävän 
virallistenkin tilastojen mukaan huomattavasti viime vuoden 
vastaavaa ajankohtaa hitaammaksi.  

Palveluiden tuotannon ja kulutuksen kuvaajana käytetty 
vähittäiskauppa kasvoi tämän vuoden heinä-elokuussa reaa-
lisesti keskimäärin 6,6 % vuodentakaisesta, kun vastaava kas-
vuvauhti heinä-elokuussa 2017 oli 9,3 %. Tavararahteja ku-
vaavat tilastot viittaavat vielä jyrkempään kasvun hidastumi-
seen. Teollisuustuotannon kasvu sen sijaan näyttäisi hidastu-
neen vain marginaalisesti viime vuoden heinä-elokuusta, 
mutta sen vaihtelu on virallisissa tilastoissa ollut jo kolme 
vuotta hämmentävän vähäistä suhteessa moniin muihin teol-
lisuuteen sidoksissa oleviin kuvaajiin. Kiinteiden investoin-
tien (FAI) reaalinen vuosikasvu on jo vuoden ollut lähellä nol-
laa eikä kasvu elvytystoimista huolimatta osoittanut aina-
kaan vielä heinä-elokuussa piristymistä.  

Kiinan neljännesvuosittain raportoima BKT:n vuosikasvu 
on vaihdellut vaivaiset 0,1 prosenttiyksikköä 6,8 prosentin 
ympärillä viimeisen kolmen vuoden ajan. Kolmannen neljän-
neksen BKT-luvut julkaistaan 19. lokakuuta.  
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