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Venäjä 

Venäjän puolustusmenot supistuttuaankin suuret. 
Valtion puolustusmenot vähenivät vuonna 2018 hieman ni-
mellisruplissa. Reaalisesti menot ovat supistuneet tuntuvasti, 
mutta ovat aikaisempien vuosien tapaan edelleen mittavat. 

Finanssiministeriön, Tukholman kansainvälisen rauhan-
tutkimuslaitoksen (SIPRI) globaalin puolustusmenoselvityk-
sen tiedot ja Gaidar-instituutin (IEP) julkaisemat Kansanta-
louden ja valtionhallinnon akatemiassa (RANHiGS) tehdyt 
laskelmat antavat samanlaisen kuvan puolustusmenojen ke-
hityksestä. Viime vuonna menot olivat reaalisesti suunnilleen 
vuoden 2014 kohotetulla tasolla, jos ne arvioidaan kotimais-
ten tuottajahintojen ja palkkojen nousun pohjalta. Menojen 
suhde BKT:hen oli liki sama kuin vuonna 2013 (finanssimi-
nisteriö 2,7 %, SIPRI 3,7 % ja IEP runsaat 4 %). Niiden osuus 
julkisen talouden kokonaismenoista oli edelleen suuri (mi-
nisteriö runsaat 8 % sekä SIPRI ja IEP 11−12 % eli hieman 
enemmän kuin koulutus- tai terveydenhoitomenojen osuus). 

SIPRIn ja IEPin julkaisemiin lukuihin sisältyy finanssimi-
nisteriön puolustusmenojen lisäksi tuntuvia eriä budjetin 
muista menoluokista. Suurimpia lisäeriä ovat puolustusvoi-
mien eläkkeet, sisäisestä turvallisuudesta kansalliskaartin ja 
rajavalvonnan menot sekä salaiset budjettimenot talouteen. 
Parina viime vuonna näiden lisäerien osuus kokonaisluvuissa 
on ollut SIPRIllä 27 % ja IEPillä 33 %. Lisäksi IEP julkaisee 
puolustusteollisuuden pankkiluottoja koskevat RANHiGSin 
tiedot ja arviot, joiden mukaan muutamana viime vuonna 
luottojen takaisinmaksut ovat ylittäneet luotonoton (erotus 
on ollut 0,2−0,3 % BKT:stä). 

SIPRin mukaan reaaliset puolustusmenot ovat kasvaneet 
nopeasti Venäjän naapurustossa. Vuoteen 2013 verrattuna 
menot ovat kasvaneet itäisessä Keski-Euroopassa ja Baltian 
maissa keskimäärin 45 %, Ukrainassa 53 %, Turkissa 60 % ja 
Kiinassa 36 %. Vuonna 2018 nimelliset puolustusmenot oli-
vat Venäjällä 61 mrd. dollaria, Kiinassa 250 mrd., Länsi-Eu-
roopassa 266 mrd. ja Yhdysvalloissa 649 mrd. dollaria.  
 
Venäjän puolustusmenojen suhde BKT:hen 2005−2018 

Lähteet: Finanssiministeriö, SIPRI, IEP, Rosstat ja BOFIT. 

Venäjän palvelukauppa kasvoi viime vuonna. Venäjän 
keskuspankin mukaan vuonna 2018 palveluiden vienti kasvoi 
12 % ja tuonti 7 %. Pitkälti jalkapallon maailmanmestaruus-
kisojen ansiosta matkailupalveluiden vienti kasvoi 28 %. 

Ulkomaalaiset ostivat venäläisiltä palveluita vuonna 2018 
65 miljardin dollarin arvosta. Tästä 18 % koostui matkailu-
palveluista ja 34 % kuljetuksesta. Ilmakuljetukset muodosti-
vat kuljetuspalveluiden arvosta valtaosan. Ulkomaalaisten 
venäläisiltä ostamista palveluista 11 % meni Itsenäisten valti-
oiden yhteisön (IVY) jäsenmaihin, 45 % muualle Eurooppaan 
ja 5 % Kiinaan. 

Venäläiset ostivat ulkomaalaisilta palveluita vuonna 2018 
94 miljardin dollarin arvosta. Tästä 36 % koostui matkailu-
palveluista ja 16 % kuljetuksesta. Venäläisten ulkomaalaisilta 
ostamista palveluista 6 % tuli IVY-maista, 51 % muualta Eu-
roopasta ja 3 % Kiinasta. Lomakohteena venäläisten suosi-
man Turkin osuus oli 7 %. Egypti oli aiemmin yhtä suosittu 
kohde, mutta vuonna 2015 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen 
Venäjä kielsi sinne suuntautuvien matkojen järjestämisen. 
Kielto purettiin viime vuonna, mutta turistilennot eivät alka-
neet vielä. 
 
Venäjän palvelukauppa vuosina 2004–2018 

Lähde: Venäjän keskuspankki. 
 

Jäämerelle ja Tyynellemerelle Venäjän rannikolle 
suunnitellut maakaasunsiirtosatamat nytkähtivät 
eteenpäin. Maaliskuussa Venäjän viranomaiset antoivat ve-
näläiselle Novatek-maakaasuyhtiölle luvan nesteytetyn maa-
kaasun säilytys- ja siirtosataman rakentamiseen Tyynenme-
ren rannalle Kamtšatkan Avatšanlahteen ja huhtikuussa Jää-
meren rannalle Kuolan Uuravuonoon. Satamien valmistuttua 
kalliit jäänmurtaja-alukset siirtävät Novatekin Obinlahden 
nesteyttämöistä maakaasun näihin sulina pysyviin satamiin 
ja halvemmat jäänmurtokyvyttömät alukset vievät sen eteen-
päin. Tämä vähentää kuljetuskustannuksia merkittävästi. 

Ranskalainen öljy- ja kaasuyhtiö Total ilmoitti huhti-
kuussa hankkivansa 10 % osuudet molemmista satamista. 
Total on Novatekin vähemmistöomistaja, ja se on suoraan si-
joittanut Obinlahdella jo sijaitsevaan Yamal LNG -nesteyttä-
möön ja sinne tulevaan Arctic LNG 2 -nesteyttämöön. 
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Kiina 

Trumpin uudet tullikorotukset varjostavat Kiinan ja 
Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja. Yhdysvaltojen 
kauppaedustajan toimisto ilmoitti keskiviikkona (8.5), että se 
korottaa syyskuussa asettamansa 10 prosentin lisätullit kii-
nalaistavaroiden tuonnille (vuositasolla 200 mrd. USD) 25 
prosenttiin perjantaina (10.5.). Kiina on luvannut vastatoi-
mia, jos Yhdysvallat toteuttaa tullien korotukset. Viimeisten 
käänteiden vaikutus kauppaneuvottelujen jatkoon jää nähtä-
väksi, sillä maiden pääneuvottelijoiden on määrä jatkaa kes-
kusteluja tänään (9.5.) Washingtonissa.  

Neuvottelutilanteen käänne tuli yllätyksenä, sillä osapuol-
ten mukaan neuvotteluissa on viime kierroksilla saavutettu 
edistystä. Pääneuvottelijat tapasivat viimeksi viime viikolla 
(1.5.) Pekingissä. Kuitenkin jo sunnuntaina (5.5.) presidentti 
Trump uhkasi Kiinaa tullikorotuksilla, jotka nyt siis näyttävät 
toteutuvan. Trump uhkasi sunnuntaina asettaa tarvittaessa 
25 prosentin lisätullit myös toistaiseksi lisätulleista vapaalle 
kiinalaistuotteiden tuonnille (vuositasolla 290 mrd. USD).   

Tullien korotuksia neuvottelujen tässä vaiheessa Yhdys-
vallat perustelee sillä, että neuvottelijoiden mukaan Kiina on 
peräytynyt sen aiemmilla neuvottelukierroksilla tekemistä si-
toumuksista. Keskeinen asia näyttäisi olevan se, että Kiina ei 
ole valmis muuttamaan lainsäädäntöään, vaan haluaa toi-
meenpanna kauppaneuvotteluissa sovittavat muutokset hal-
linnollisilla toimilla. Tämä vaikeuttaisi sopimuksen toimeen-
panon seurantaa eikä riittäisi aluetasolla harjoitettavien käy-
täntöjen muuttamiseen. 

Neuvotteluista on annettu erittäin niukasti konkreettista 
tietoa. Lehtitietojen perusteella toukokuun alkuun mennessä 
jonkinlainen yksimielisyys olisi jo saavutettu mm. teknolo-
gian pakkosiirtoa, tekijänoikeuksia, kyberturvallisuutta ja 
joissakin Kiinan markkinoiden avaamista koskevissa kysy-
myksissä. Avoimena on kuitenkin vaikeita kysymyksiä kuten 
nykyisten tariffien poistamisaikataulu, tiedon vapaa liikku-
minen ja amerikkalaisten pilvipalveluita tuottavien yritysten 
pääsy Kiinaan. Yksi vaikeimmista avoimista kysymyksistä on 
kiinalaisten valtionyritysten ja valtiontukien aiheuttamat kil-
pailuvääristymät. Nyt näyttää myös siltä, että aikaisemmin 
saavutettu yksimielisyys sopimuksen toimeenpanon valvon-
nan järjestämisestä olisi kariutumassa Kiinan haluttomuu-
teen muuttaa lainsäädäntöään amerikkalaisten toivomalla 
tavalla.  

Kauppaneuvotteluissa on kysymys Kiinan jo WTO-neu-
votteluissa vuonna 2001 antamien markkinoiden avaamista 
koskevien lupausten lunastamisesta ja sen epäreilujen kaup-
paa ja investointeja koskevien käytäntöjen muuttamisesta. 
Reformit koskettaisivat syvällisesti Kiinan nykyjärjestelmää, 
joten jo alkuun oli selvää, että kauppaneuvotteluista tulee vai-
keat. Kun taustalla on vielä suurvaltakilpailu, tämä viikko 
tuskin tuo sellaista ratkaisua, joka poistaisi kauppapoliittiset 
jännitteet ja niistä johtuvan epävarmuuden. 

 

Kiinan tavaratuonti piristyi huhtikuussa. Kiinan tullin 
mukaan tavaratuonti oli huhtikuussa 180 mrd. dollaria. 
Tuonnin kasvu piristyi 4 prosenttiin vuotta aiemmasta, kun 
se oli supistunut tammi-maaliskuussa lähes 5 %. Keskeisten 
raaka-aineiden tuonnin arvo kasvoi huhtikuussa 15 % edellis-
vuodesta ja muiden tavaroiden tuonti prosentin. Koneiden ja 
sähkölaitteiden tuonti (kattaa yli 40 % Kiinan tuonnista) su-
pistui huomattavasti hitaammin huhtikuussa (-3 %) kuin 
tammi-maaliskuussa (-8 %).  

Kauppa Yhdysvaltojen kanssa on jatkanut supistumis-
taan. Tammi-huhtikuussa Kiina toi 30 % vähemmän tavaraa 
Yhdysvalloista kuin vuosi sitten ja vei 10 prosenttia vähem-
män. Huhtikuussa lukemat olivat alkuvuoden kaltaiset. Kii-
nan tuonti kehittyneistä talouksista on ollut nopeinta EU:sta 
(huhtikuussa 4 %).  

Valuuttakurssit vaikuttavat kuvaan ulkomaankaupan al-
kuvuoden kehityksestä. Kun dollarimääräisesti vienti ei ole 
tammi-huhtikuussa kasvanut yhtään ja tuonti on supistunut 
pari prosenttia, juanmääräisesti vienti kasvoi lähes 6 % ja 
tuonti lähes 3 % vuotta aiemmasta.  

 
Kiina esitteli uusia toimia rahoitusmarkkinoiden 
avaamiseksi. Pankki- ja vakuutusvalvontakomission 
(CBIRC) pääjohtaja Guo Shuqing kertoi toimista toukokuun 
alussa. Pankkisektorilla omistusosuusrajoituksista ja ulko-
maisten yritysten kokovaatimuksista tullaan luopumaan, 
eikä ulkomaisten pankkien tarvitse enää hakea lupaa juan-
määräisen rahoituksen välittämiseen.  

Nyt kerrottujen 12 toimen joukossa ovat lisäsi ulkomaisten 
vakuutuskonsernien toiminnan salliminen ja ulkomaisten 
vakuutusyhtiöiden vähimmäiskoko- ja 30 vuoden toiminta-
historiavaatimuksesta luopuminen. Lisäksi kuluttajarahoitus-
yritysten perustamista luvataan helpottaa. CBIRC:n mukaan 
uudet säännökset ulkomaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
toiminnalle tullaan julkaisemaan piakkoin. Toimet ovat jat-
koa rahoitusmarkkinoiden avaamislupauksille, jotka ovat saa-
neet kimmoketta kauppaneuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa.  

Muutamat ulkomaiset yritykset ovat vastikään saaneet lu-
van laajentaa toimintaansa Kiinassa. Näiden joukossa Sveit-
siläinen UBS nosti omistusosuuttaan 51 prosenttiin yhteisyri-
tys UBS Securitiesissa, saksalainen Allianzin sai luvan perus-
taa ensimmäisen ulkomaisen vakuutusyhtiön Kiinaan ja yh-
dysvaltalainen Standard and Poor’sin oikeuden toimia luot-
toluokittajana Kiinassa. Hollantilainen ING Group on perus-
tamassa yhteisyrityksen Bank of Beijingin kanssa, jossa sillä 
on hallitseva omistusosuus. Mikäli sääntelyviranomainen hy-
väksyy yhteisyrityksen, on se ensimmäinen kiinalainen 
pankki, joka on ulkomaisessa enemmistöomistuksessa. Luot-
tokorttiyhtiöistä American Express sai lopulta viime marras-
kuussa luvan toimia Kiinassa muodostettuaan yhteisyrityksen 
paikallisen toimijan kanssa. Lehtitietojen mukaan myös Visa ja 
Mastercard ovat hakeneet toimilupaa jo kauan sitten. Master-
card on niin ikään perustamassa yhteisyritystä kiinalaisen osa-
puolen kanssa lupaprosessin helpottamiseksi. 
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