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Venäjä 

Ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän talouskasvua 
kannattelivat kaivannaiset ja muutama palveluala. 
Rosstatin tuoreen tilastojulkaisun mukaan Venäjän kausita-
soitettu bruttokansantuote supistui tämän vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljännek-
sestä. Tätä ennen kausitasoitettu bruttokansantuote oli kas-
vanut lähes keskeytyksettä vuoden 2016 puolivälistä. Tämän 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän bruttokansan-
tuote oli 1,8 % vuoden 2014 tason yläpuolella. 

Venäjän bruttokansantuote kasvoi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 0,5 % vuoden takaa. Kasvua tuki erityisesti 
kaivannaisteollisuuden nopea kasvu (4,6 %), vaikka kasvu-
tahti hidastui viime vuoden lopusta. Kasvu on ollut nopeaa 
myös joillakin palvelualoilla. Rahoituspalvelut kasvoivat 
7,6 % ja matkailu 4,8 %. Molemmilla aloilla kasvu on ollut 
vahvaa jo vuodesta 2017. Tehdasteollisuuden vuosikasvu oli 
ensimmäisellä neljänneksellä ainoastaan 0,6 %. Rakentami-
nen ei puolestaan kasvanut lainkaan vuodentakaisesta. 

 
Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote 

Lähde: Rosstat. 
 
Venäjä pyrkii vahvistamaan tuonninkorvauspolitiik-
kaansa. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö julkaisi 
helmikuussa julkisyhteisöjen hankintoja rajoittavan asetus-
luonnoksen. Sen mukaan valtiollisten tahojen on ostettava 
tietokoneet, viestintävälineet ja kodinkoneet kotimaisilta 
tuottajilta, jos näillä on myydä sopivia tuotteita. Kotimaiseksi 
tuottajaksi lasketaan vähintään puoliksi venäläisten omista-
mat yhtiöt. 

Asetusluonnos on osa Venäjän tuonninkorvauspolitiik-
kaa. Tällä hetkellä venäläinen teollisuus on hyvin riippuvai-
nen ulkomailta tuotavista koneista. Varsinkin kalliiden ja laa-
dukkaiden tuotteiden luokassa venäläisten yhtiöiden markki-
naosuus on pieni. Virallisesti tuontia rajoittavien toimien tar-
koitus on vähentää riippuvuutta ulkomaista ja monipuolistaa 
kotimaan tuotantorakennetta. Usein toimilla tosin suositaan 
vain lopputuotteen kokoamista Venäjällä tai sen suorittavan 

yhtiön omistuksen venäläisyyttä eikä koko valmistusketjussa 
tapahtuvan arvonlisän tuotannon kotimaisuutta. Käytän-
nössä tuonninkorvauspolitiikka johtaa helposti vain vaiku-
tusvaltaisten sidosryhmien (esim. paikkakunnalla oleva suur-
tehdas) etujen suojelemiseen ja vanhojen rakenteiden säily-
miseen, mikä on ristiriidassa riippuvuuden vähentämistä ja 
tuotannon monipuolistamista koskevien tavoitteiden kanssa.  

Nyt valmisteltujen toimien lisäksi Venäjällä on voimassa 
useita kotimaista valmistusta suosivia toimia. Vuonna 2014 
Venäjä rajoitti elintarvikkeiden tuontia länsimaista. Tämä oli 
Venäjän vastaus lännen Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi 
asettamiin pakotteisiin. Lisäksi kotimaista tuotantoa on py-
ritty suosimaan muun muassa lääke-, kulkuneuvo-, viestintä- 
ja ohjelmistoteollisuudessa. Toimien tehokkuutta rajoittaa 
varteenotettavien venäläisten vaihtoehtojen puute. 

Venäjällä tuonnin esteet ovat perinteisesti olleet korkeat. 
Maailman kauppajärjestöön vuonna 2012 liityttyään Venäjä 
on alentanut asteittain tullimaksuja, mutta tuonnin esteet 
ovat edelleen varsin korkeat. Yhdistyneiden kansakuntien 
mukaan Venäjän kauppapainotettu keskimääräinen tulli-
maksu oli vuonna 2017 noin 5 % tavaran arvosta. Keskimää-
räinen tulli ei sinällään ole tavattoman korkea, mutta tulli-
maksut vaihtelevat maasta ja tavarasta riippuen. Tullien li-
säksi Venäjän sääntely-ympäristö on merkittävä kaupan este. 

 
Venäjä keskeyttää lennot Georgiaan 8.7. alkaen. Pre-
sidentti Putin allekirjoitti 21.6. määräyksen lentojen keskeyt-
tämisestä maiden välillä vedoten kiristyneeseen turvallisuus-
tilanteeseen. Tuhannet osoittivat mieltään Georgian pääkau-
punki Tbilisissä viime viikolla, kun venäläinen duumanedus-
taja piti puheen Georgian parlamentissa ortodoksimaiden 
parlamentaarisen neuvoston kokouksessa. Georgian ja Venä-
jän suhteet ovat tulehtuneet vuoden 2008 sodan jäljiltä, eikä 
mailla ole diplomaattisia suhteita. Turismi ja kaupankäynti 
ovat silti jatkuneet vilkkaina. 

Georgiassa kävi viime vuonna noin miljoona venäläistä 
matkailijaa, mikä tekee venäläisistä vierailijamäärissä mitat-
tuna suurimman ryhmän. Asiantuntijat arvioivat lentokiellon 
aiheuttavan Georgialle jopa 300 miljoonan euron tulonme-
netykset tänä vuonna. Venäjän elintarviketurvallisuusvirasto 
on myös estänyt yksittäisiä viinitoimituksia Georgiasta. Ve-
näjä kielsi georgialaisten viinien maahantuonnin 2006–
2013. Viime vuonna Venäjän osuus Georgian kokonaisvien-
nistä oli 13 %, josta runsas neljännes oli viinejä. 

Lentokielto Georgiaan ei ole ensimmäinen kerta, kun Ve-
näjän asettamat rajoitteet vaikuttavat matkailijavirtoihin. 
Venäjä keskeytti lennot Egyptiin vuonna 2015, kun pommi-
isku pudotti Sharm el Sheikistä Pietariin matkalla olleen lo-
malennon. Ennen iskua Egyptissä vieraili vuosittain yli 2 mil-
joonaa venäläismatkailijaa, mutta sen jälkeen määrä romahti 
virallisten tilastojen valossa alle tuhanteen. Matkailijamäärät 
Egyptiin eivät ole vielä toipuneet, vaikka Kairon ja Moskovan 
väliset reittilennot käynnistyivät viime syksynä. Turisteja kul-
jettavien tilauslentojen on määrä palautua tänä vuonna.  
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Kiina 

WTO varoittaa protektionismin kasvusta G20-ko-
kouksen alla. Maailman kauppajärjestö WTO:n maanan-
taina 24.6. julkaiseman G20-maiden kauppapoliittisia toimia 
koskevan seurantaraportin mukaan maat ovat viimeisen vuo-
den aikana rajoittaneet uusilla toimilla ennätyksellisesti 
tuontiaan. Viimeisellä tarkastelujaksolla (16.10.2018–
15.5.2019) uudet rajoitukset kohdistuvat tuontiin, jonka ar-
von WTO arvioi vuositasolla olevan 336 mrd. dollaria. Tämä 
on noin 2,5 % G20-maiden tuonnista.  

Kauppapoliittisen tilanteen muutoksesta kertoo se, että 
tuontirajoitusten kattavuus on ollut viimeistä tarkastelujak-
soa suurempi ainoastaan edellisellä tarkastusperiodilla 
vuonna 2018, jolloin uudet rajoitukset kattoivat G20-maiden 
tuonnista 3,5 %. WTO on tehnyt tuontirajoitusten kattavuus-
arvioita vuodesta 2012 lähtien, ja ennen viime vuotta uusien 
rajoitusten alaisen tuonnin kattavuus on ollut 0,1–0,6 %. Val-
taosa tuonnin kiristämistoimista johtuu tullien korotuksista. 
Lukumääräisesti uusia tuonnin rajoituksia otettiin viimei-
sellä tarkastelujaksolla käyttöön kuitenkin aikaisempaa vä-
hemmän.  Myös uusien tuontia helpottavien toimien katta-
vuus tuonnin arvolla mitattuna oli ennätyksellinen.  

Seurantaraportti on luonteeltaan tekninen G20-maiden 
kauppapoliittisia toimia luetteloiva raportti, mutta se kertoo 
myös WTO:ssa ja maailmankaupassa muhivista kipupis-
teistä. WTO:n sihteeristö toivoo G20-mailta mm. selviä sään-
töjä valtiontukien raportoimiseksi. Raportin mukaan palve-
lukaupassa useimmat uudet toimet ovat helpottaneet kaup-
paa, joskin eräillä aloilla, kuten tietoliikenteessä ja verkkopal-
veluissa sekä strategisen alojen investoinneissa, politiikka 
näyttää muuttuneen entistä rajoittavammaksi.  

WTO:n raportti varoo yksittäisten maiden osoittelemista. 
Voi kuitenkin arvata, että huomattava osa raportin mainitse-
masta uusien kauppapoliittisten rajoitustoimien kohteeksi 
joutuneesta tuonnista koskee Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä 
kauppaa. Kiina nousee esille myös siinä, että sieltä tuleva 
tuonti on ollut ylivoimaisesti yleisin muiden G20-maiden 
(ml. Venäjä) polkumyynti- ja tasoitustullialoitteiden kohde.  
Tuoteryhmistä selvästi eniten näitä vastatoimia sovelletaan 
metalleihin, kemiantuotteisiin ja muoveihin.  

WTO kaipaa uudistamista, jotta sen säännöt ja toiminta 
vastaisivat globaalitalouden muutoksia. Yhdysvaltojen ja 
Kiina kauppakiistat varjostavat kuitenkin Japanissa 28.-
29.6. pidettävää G20-maiden huippukokousta ja WTO-uu-
distusten etenemistä. Tulleja, Kiinan markkinoiden avaa-
mista ja Huaweita koskevien kiistojen ohella uutena ongel-
mana maiden neuvotteluja saattaa nousta varjostamaan Yh-
dysvaltojen epäilyt kolmen kiinalaispankin osallisuudesta 
Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden kiertämisestä. Wa-
shington Postin tämän viikon paljastus on entisestään lisän-
nyt neuvotteluihin liittyvää epävarmuutta.  

Shanghain ja Lontoon pörssien yhteistyöohjelma 
aloitti toimintansa. Kiinan rahoitusmarkkinoiden avaami-
nen eteni aavistuksen viime viikon maanantaina (17.6.), kun 
Lontoon pörssi aloitti kaupankäynnin kiinalaisyritysten 
osakkeisiin sidotuilla talletustodistuksilla. Tällä hetkellä ul-
komaisten sijoittajien on kuitenkin mahdollista sijoittaa vain 
yhden kiinalaisyrityksen talletustodistuksiin. 

Poiketen Shanghain pörssin yhteistyöohjelmasta Hong-
kongin pörssin kanssa, Lontoon ohjelmassa kauppaa käy-
dään kiinalaisyritysten liikkeeseen laskemilla kansainvälisillä 
osaketalletustodistuksilla (Global depository receipt, GDR), 
ja vastaavasti Lontoon pörssissä listautuneiden yritysten on 
mahdollista laskea liikkeelle kiinalaisia osaketalletustodis-
tuksia (Chinese depositary receipt, CDR) Shanghain pörs-
sissä. Osaketalletustodistukset vastaavat yrityksen kanta-
osakkeen omistusta ja niillä voidaan käydä kauppaa kuten 
osakkeilla. Säilyttäjäpankki laskee liikkeeseen talletustodis-
tukset hallinnoimiaan yrityksen varsinaisia osakkeita vas-
taan. Kauppa talletustodistuksilla ei vaadi suoraa kaupan-
käynti-infrastruktuuria pörssien välillä ja helpottaa mm. ai-
kaero-ongelmia. Kaupankäyntiä koskee kummankin pörssin 
omat säännöt ja se tapahtuu Shanghaissa juaneissa ja Lon-
toossa joko dollareissa, punnissa tai juaneissa.   

Ohjelman avautuessa kiinalainen meklariyhtiö Huatai Se-
curities keräsi 1,5 mrd. dollaria (noin 9 % yrityksen osakepää-
omasta) talletustodistusten liikkeellelaskulla Lontoon pörs-
sissä. Yksikään Lontoon pörssissä listattu yritys ei kuitenkaan 
vielä ole laskenut liikkeeseen talletustodistuksia Shanghaissa.   

Yhteistyöohjelman ehdot ovat tiukat ja läheskään kaikki 
pörsseissä listatut yritykset eivät ole oikeutettuja osallistu-
maan siihen, jolloin ohjelman ei uskota suuresti lisäävän kii-
nalaisyritysten ulkomaisen rahoituksen hankintamahdolli-
suuksia. Kaupankäynnille molempiin suuntiin on lisäksi ase-
tettu enimmäiskiintiö, eivätkä kiinalaiset yksityissijoittajat 
voi osallistua ohjelmaan ilman riittävän suurta sijoitusvaral-
lisuutta. Kaupankäyntiaktiivisuuden uskotaankin jäävän 
suhteellisen vähäiseksi, jolloin ohjelma saattaa jäädä suurelta 
osin symboliseksi.  

 
Osakekurssikehitys Manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Lontoossa 

Lähteet: Macrobond ja BOFIT 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/trdev_24jun19_e.htm
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