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Venäjä 

Venäjä ilmoitti ratifioivansa Pariisin ilmastosopi-
muksen. Venäjä on Kiinan, Yhdysvaltojen ja Intian jälkeen 
maailman neljänneksi suurin yksittäinen kasvihuonekaasu-
jen lähde. Venäjä liittyi Pariisin ilmastosopimukseen vuonna 
2015, mutta sopimus on jätetty ratifioimatta. Tällä viikolla 
Venäjä ilmoitti viimein ratifioivansa sopimuksen. Ilmastoso-
pimuksen toteuttamista tukeva lainsäädäntö on tarkoitus 
saada Duuman käsiteltäväksi vielä tämän vuoden puolella. 

Lähtöruuduksi sovitun vertailuvuoden suurista päästöistä 
johtuen Venäjän tavoite, päästöjen leikkaaminen 25 % vuo-
den 1990 tasoon verrattuna, ei ole kovinkaan kunnianhimoi-
nen. Maa voi kasvattaa päästöjään tuntuvasti vuoteen 2030 
mennessä, vaikka metsien hiilinieluja ei Venäjän haluamalla 
tavalla otettaisikaan huomioon. Ratifioinnin ja kansallisen 
lainsäädännön muodostamisen toivotaan nivoutuvan Venä-
jän kansallisten ohjelmien ympäristötavoitteisiin. 
 
Venäjällä käydään jo keskustelua valtion vararahas-
ton varojen tulevasta käytöstä. Keskustelu on kohdistu-
nut kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidien varojen si-
joittamiseen siinä vaiheessa, kun likvidit varat ylittävät niille 
asetetun tavoitekoon. Rahaston varoja voidaan budjettilain-
säädännön pohjalta käyttää esimerkiksi kotimaisten inves-
tointihankkeiden luotottamiseen (mutta ei budjettimenojen 
kattamiseen), kun rahaston likvidien varojen määrä ylittää 
7 % BKT:stä. 

Rahaston varoja on jo aikaisemmin sidottu erilaisiin han-
keluottoihin niin, että rahaston kokonaisvarojen määrän ol-
lessa tällä hetkellä 7,5 % BKT:stä sen likvidit varat ovat 6 % 
BKT:stä. Likvidien varojen tavoitekoon ennakoidaan ylitty-
vän ensi vuonna siksi, että finanssiministeriön tileillä on jo 
suuri määrä tänä vuonna kertyneitä federaation budjet-
tisäännön määrittämiä ns. ylimääräisiä öljyverotuloja, jotka 
odottavat siirtoa vararahastoon. Rahaston säännösten mu-
kaan kunkin vuoden ylimääräiset öljyverotulot on siirrettävä 
rahastoon seuraavan vuoden lokakuun alkuun mennessä. 
Tänä ja viime vuonna varojen siirrot tehtiin kesällä. Ylimää-
räisiä öljyverotuloja ovat budjettisäännön mukaan ne, jotka 
kertyvät Urals-öljyn toteutuneen hinnan ylittäessä säännössä 
asetetun laskennallisen ns. perushinnan. Perushinta nousee 
2 % vuodessa ja on tänä vuonna noin 42 dollaria tynnyriltä. 

Venäjän keskuspankki on tehnyt arvioita vararahaston eri 
sijoitusvaihtoehtojen vaikutuksesta talouteen. Niiden jou-
kossa on kotimaisten sijoitusten ohella luottojen myöntämi-
nen ulkomaisille osapuolille, jotka sitoutuisivat käyttämään 
luotot venäläisten tuotteiden ostoihin. Arviot eivät kuiten-
kaan edusta keskuspankin omaa kantaa asiassa. Keskuspan-
kin pääjohtaja Elvira Nabiullina totesikin hiljattain, että sel-
keämpi vaihtoehto vaikuttaa rahaston varojen kertymiseen 
olisi nostaa budjettisäännön perushintaa öljylle. 

Finanssiministeriö on puolestaan korostanut, että mitään 

suunnitelmia budjettisäännön muuttamiseksi ei ole. Ministe-
riön mukaan rahastosta tehtävät investoinnit ovat rahastolle 
takaisinmaksettavaa lainaa, ja investointeja on syytä pyrkiä 
tekemään yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Yhtenä kans-
sarahoittajana voisi olla mukana Venäjän suorien sijoitusten 
rahasto. Sen toiminnassa on noussut esiin mahdollisuus, että 
ulkomaiset valtionrahastot voisivat olla kiinnostuneita osal-
listumaan hankkeiden rahoitukseen Venäjällä, jos Venäjän 
oma valtion vararahasto on mukana. 

Talousministeri Maksim Oreshkinin mukaan talousmi-
nisteriö näkisi mielellään vararahaston varoja myönnettävän 
luottoina venäläisten yritysten viennin lisäämiseen. Myös Ve-
näjän teollisuuden ja yrittäjien liitto (RSPP) on ehdottanut 
tätä niin, että rahasto tallettaisi varoja pankkeihin, jotka käyt-
täisivät niitä vientiä edistäviin luottoihin. 

 
Kiinan pääministeri edisti kauppaa Venäjän-vierai-
lulla. Kiinan pääministeri Li Keqiang teki viime viikolla kol-
mipäiväisen vierailun Venäjälle. Maat tavoittelevat kahden-
välisen kaupan arvon kaksinkertaistamista 200 mrd. dolla-
riin vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Maat ovat vi-
ritelleet mm. sotatarvike-, elintarvike- ja energiakaupan li-
säämistä. Venäjältä Kiinaan menee enimmäkseen raaka-ai-
neita ja Kiinasta Venäjälle koneita sekä kulutustavaroita. 

Elintarvikkeiden saralla maat ovat kiinnittäneet erityistä 
huomiota viljaan. Myös soija on ollut esillä, sillä kauppaso-
dan osana Kiina on vähentänyt radikaalisti soijan tuontia Yh-
dysvalloista. Tämä on ohjannut kiinalaista kysyntää muun 
muassa Etelä-Amerikkaan, mutta tuottajia löytyy lähempää-
kin. Kiinan oma soijaviljelyalue sijaitsee maan koillisosissa, 
ja soijanviljelylle otollinen ilmastovyöhyke jatkuu Venäjän 
puolelle. Raja on kuitenkin hankaloittanut venäläisen soijan 
toimittamista Kiinan markkinoille. Yhdysvaltain korvaajaksi 
Venäjästä ei kuitenkaan ole, sillä nykyinen peltoala tuottaa 
Kiinan kysyntään verraten vain vähäisen määrän eikä viljele-
mätöntä viljelykelpoista maata juuri ole. 

Energiakaupassa maat ovat tehneet suuria panostuksia. 
Siperiasta Kiinaan kulkevan Siperian Voima -maakaasuput-
ken on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi 
Kiina on sijoittanut maakaasun nesteytykseen Venäjällä. 
Tämä kaasu päätyy meriteitse erityisesti Aasian markkinoille. 

Kiina ja Venäjä ovat viime vuosina arvostelleet dollariin 
nojaavaa kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Poliittisissa 
puheissa on hahmoteltu maksujärjestelmien yhteensovitta-
mista, mutta isoja muutoksia ei ole tapahtunut. Venäjän kes-
kuspankki siirsi viime vuoden keväällä 15 % valuuttavaran-
nostaan Kiinan juaneihin. 

Venäjä ja Kiina tekevät myös sotilaallista yhteistyötä. Lin 
vierailun kanssa samaan aikaan Kiina osallistui sotaharjoi-
tukseen Venäjän eteläisillä alueilla. Harjoitukseen osallistui-
vat myös Intia, Pakistan, Kazakstan, Kirgistan, Uzbekistan ja 
Tadžikistan. Kiina on 1990-luvulta lähtien ollut Venäjälle 
myös tärkeä sotatarvikkeiden vientikohde. Kauppa on viime 
vuosina vähentynyt Kiinan oman tuotannon kasvaessa. 
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Kiina 

Eurooppalaiset yritykset vaativat kiinalaisten valti-
onyhtiöiden etuoikeuksien poistamista. Euroopan 
unionin kauppakamari Kiinassa julkaisi tällä viikolla raportin 
(Position Paper 2019/2020), jossa se esittelee näkemyksensä 
Kiinan toimintaympäristön ongelmista ja niiden ratkaise-
miseksi tarvittavista toimista. Keskeinen ongelma on Kiinan 
valtionyhtiöiden kilpailua vääristävät etuoikeudet. 

EU kauppakamarin tämä vuoden yrityskyselyn mukaan 
70 % eurooppalaisista yrityksistä raportoi kiinalaisten valti-
onyhtiöiden toimivan niiden toimialla. Lisäksi 18 % yrityk-
sistä sanoi valtionyhtiöiden kontrolloivan yli puolta markki-
nasta. Noin 40 % vastanneista uskoo valtionyhtiöiden ase-
man vahvistuvan yksityisten yritysten kustannuksella seu-
raavien parin vuoden aikana, kun vain viidennes vastaajista 
näkee tilanteen kehittyvän yksityisten yritysten eduksi. 

Raportin mukaan valtionyhtiöiden aseman vahvistumi-
nen tällä vuosikymmenellä näkyy erityisesti rahoituksessa, 
kun yksityisten yritysten osuus yritysrahoituksesta on kutis-
tunut ja valtionyhtiöiden saamaa osuus on kasvanut. Valtion-
yhtiöt vaikeuttavat yksityisten yritysten rahoitusasemaa 
myös epätavallisen pitkillä maksuajoillaan. Niiden etuoi-
keuksiin kuuluvat myös monopoliasema, joustavat lupame-
nettelyt, suosinta julkisissa hankinnoissa ja suorat yhteydet 
sääntelyviranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin. 

Vaikka valtionyhtiöiden reformista on puhuttu pitkään, 
on kehitys kauppakamarin mukaan mennyt viime vuosina 
väärään suuntaan. Raportti puhuukin ”kiinalaisin erityispiir-
tein” toteutettavasta valtionyhtiöiden reformista, jossa yri-
tysten kokoa ja asemaa ei todellisuudessa edes pyritä rajoit-
tamaan. Presidentti Xi:n sanoin niistä sitä vastoin pyritään 
tekemään entistä ”vahvempia, parempia ja isompia”. 

Reformien osalta kauppakamari nojautuu IMF:n suosi-
tuksiin, jotka pitävät sisällään mm. valtionyhtiöiden lainan-
saannin ja osingonmaksun kiristämisen, lainojen implisiittis-
ten takuiden lopettamisen, elinkelvottomien yritysten alas-
ajon, ei-strategisten sektorien avaamisen yksityisille ja ulko-
maisille yrityksille sekä yrityshallinnan uudistamisen. 

EU kauppakamari panee toiveensa tasapuolisen kilpailun 
periaatteen (competitive neutrality) toteutumiseen myös Kii-
nassa, koska siitä ovat lähiaikoina puhuneet useat nimekkäät 
kiinalaiset talouspäättäjät. Puolueen roolin vahvistamista 
ajava nykypolitiikka sotii tällaisia toiveita vastaan. 
 
Kiina poisti kiintiöt ulkomaisilta QFII-arvopaperisi-
joituksilta. Kiinan valuuttaviranomainen SAFE ilmoitti 
syyskuussa, että QFII ja RQFII -ohjelmien sijoituskiintiöt 
poistetaan. Toimen taloudellinen merkitys on vähäinen, sillä 
kiintiöissä oli runsaasti tilaa, eivätkä ne käytännössä rajoitta-
neet sijoittamista. Ohjelmat sinänsä jatkuvat entisen kaltai-
sina. Niiden kautta luvan saaneet ulkomaiset institutionaali-
set sijoittajat voivat sijoittaa Kiinan rahoitusmarkkinoille. 

Ylipäätään ulkomaisten sijoittajien tarve käyttää QFII-oh-
jelmaa on vähentynyt, kun Kiina on avannut sijoittajille 
muita mahdollisuuksia. Etenkin Manner-Kiinan ja Hongkon-
gin välille perustetut pörssi- ja bondiyhteistyöohjelmat ovat 
korvanneet aikaisemmin kiintiöohjelmien kautta tehtyjä si-
joituksia, joskin sijoitusmäärät ovat edelleen vähäisiä. 

Viime vuosina Kiina helpottanut etenkin Kiinaan suun-
tautuvia sijoituksia, mutta mahdollisuuksia tehdä arvopape-
risijoituksia Kiinasta ulkomaille ei ole juuri vapautettu. Näin 
toimimalla on osaltaan tuettu juanin kurssia. 

 
Juanin rooli kansainvälisenä valuuttana on yhä vä-
häinen, vaikka sen kasvattaminen on tärkeä poliitti-
nen tavoite.  Juan (CNY) ei ole vielä erityisen houkutteleva 
vaihtoehto kansainväliselle maksuliikenteelle ja sijoittami-
selle, koska se ei ole vapaasti vaihdettava valuutta Kiinan har-
joittamasta tiukasta pääomanliikkeiden sääntelystä johtuen.  
Juan ei ole läheskään saavuttanut Kiinan talouden kokoon 
verrattavaa kansainvälisen valuutan asemaa. 

Kiinalla on jo vuosia ollut tavoitteena lisätä valuuttansa 
kansainvälistä käyttöä. Vuonna 2010 kiinalaisille tuontiyri-
tyksille annettiin lupa tehdä juanmääräisiä maksuja ulko-
maille hongkongilaisten pankkien kautta, ja ulkomaalaisille 
annettiin lupa avata juanmääräisiä pankkitilejä Hongkon-
gissa. Juanmääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Hong-
kongissa kasvoivat voimakkaasti. Korkosäännöstelyn vähen-
täminen ja valuuttakurssin hienoinen vapauttaminen ovat 
muiden tavoitteiden ohella tähdänneet myös juanin kansain-
välistymisen edistämiseen. Vientiään ja valuuttansa käyttöä 
edistääkseen Kiinan keskuspankki on sopinut yli kolmen-
kymmenen ulkomaisen keskuspankin kanssa kahdenvälisen 
valuuttaswap-järjestelyn, joka on vastavuoroinen puiteluotto 
osapuolten kotivaluutoissa. 

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) julkaisi äsken selvi-
tyksen valuuttojen osuudesta valuuttamarkkinoiden vaih-
dosta. Tiedot koskevat huhtikuuta 2019. Juan oli vasta kah-
deksanneksi vaihdetuin valuutta, ja sen osuus maailman 
OTC-valuutanvaihdosta on kasvanut hitaasti. Vain 4 prosen-
tissa valuuttakaupasta toisena valuuttana on juan. Vertailun 
vuoksi Venäjän ruplan vastaava osuus oli 1 %. 

Pankkien välinen tietoverkko SWIFT kerää kansainvälis-
ten maksujen valuuttajakaumaa koskevia tietoja. Viime elo-
kuussa 2,2 % kaikesta kansainvälisestä maksuliikenteestä oli 
juan-määräistä, mikä nosti juanin jälleen viidennelle sijalle 
tärkeimpien maksuvaluuttojen joukossa. Manner-Kiinan ul-
kopuolella juan-määräisiä asiakasmaksuja on tehty ja vas-
taanotettu ylivoimaisesti eniten Hongkongissa. Seuraavaksi 
suurimmat vaihtokeskukset ovat Iso-Britannia ja Singapore. 

IMF:n mukaan juanin osuus maailman valuuttavaran-
noista on 1,8 %. Venäjän valuuttavarannosta vuoden 2018 lo-
pussa oli juaneissa kuitenkin 14 %. Juan liitettiin vuonna 
2016 IMF:n SDR-valuuttakoriin lähes 11 prosentin painolla. 
Sittemmin Kiinan reformivauhti on hiipunut eikä juanin 
käyttö ole täyttänyt siihen kohdistuneita odotuksia. 

https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper
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