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Esseitä Kiinan rahapolitiikasta*

Tuuli Koivu
KTT, ekonomisti

suomen Pankki

Vielä 35 vuotta sitten valtaosa kiinalaisista eli 
syvässä köyhyydessä. Vuodesta 1978 lähtien 
kiina alkoi toteuttaa talousuudistuksia asteit-
tain, ensin maasedulla. maanviljelijöiden sallit-
tiin myydä yli kiintiöidensä tuottamat elintar-
vikkeet itse ja saada niistä aiempaa parempi 
hinta. uudistustoimet ulotettiin 1990-luvulla 
yhä enemmän kaupunkeihin. maan johtaja 
deng Xiaoping teki kuuluisan matkan etelä-
kiinaan vuonna 1992 ja vannoi sen jälkeen 
avautumispolitiikan nimeen. erityistalousalu-
eita perustettiin lisää, ulkomaisten yritysten 
toimintaedellytyksiä maassa parannettiin ja 
valtion yritysten toimintaa tehostettiin. aloitet-
tiin vuosia kestäneet neuvottelut, jotka johtivat 
kiinan jäsenyyteen maailmankauppajärjestö 
Wto:ssa joulukuussa 2001.  

uudistukset ovat luoneet pohjan kiinan 
nopealle talouskehitykselle: viimeisten yli 30 
vuoden aikana maan reaalinen bruttokansan-
tuote on kasvanut keskimäärin 10 % vuodessa 
ja köyhien osuus väestöstä on laskenut muuta-
maan prosenttiin. kiinan vaurastuminen on 
ollut yksi viime vuosikymmenten suurimmista 
murroksista maailmassa. muutos näkyy myös 
kiinalaisten arkielämässä. kun uudistustoimia 
aloitettaessa maassa oli kaksi lankapuhelinta 
tuhatta asukasta kohden, nykyisin yli miljardil-
la kiinalaisella on käytössään kännykkä ja yli 
puolet kiinalaisista käyttää internetliittymää.

tässä työssä tarkastellaan, mikä merkitys 
rahapolitiikalla on ollut kiinan suotuisan ta-
louskehityksen taustalla. tutkimus koostuu 
viidestä esseestä, joissa kiinan taloutta ja raha-
politiikkaa tarkastellaan empiirisesti. esseiden 
tavoitteena on ensinnäkin selvittää, minkälaisin 
välinein ja miten rahapolitiikkaa kiinassa hoi-
detaan. erityisesti tarkastellaan, mitä reittejä 
pitkin ja missä määrin rahapolitiikan vaikutuk-
set heijastuvat talouskehitykseen. 

tutkimus keskittyy tarkastelemaan kiinan 
taloutta vuodesta 1994 lähtien. tämä rajaus 
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tehdään siksi, että kiinan uudistukset ovat 
merkinneet koko talouden dynamiikan muut-
tumista. rajaamalla tutkimus aikaan, jolloin nyt 
toiminnassa olevat instituutiot olivat jo läsnä 
kiinan taloudessa likimain nykymuodossaan, 
taataan, että tutkimuksen johtopäätökset ovat 
päteviä talouden nykytilaa arvioitaessa. 

1. Kiinan keskuspankki ei ole 
itsenäinen

sekä kiinan rahapolitiikkaa harjoittavat insti-
tuutiot että rahapolitiikalle asetetut tavoitteet 
eroavat merkittävästi muiden päätalousaluei-
den vastaavista. useissa kehittyneissä maissa 
itsenäinen keskuspankki harjoittaa rahapoli-
tiikkaa lähes puhtaasti inflaatiotavoitteeseen 
tähdäten. kiinassa sen sijaan keskuspankin  
asema on heikko ja sen harjoittama rahapoli-
tiikka on alisteista hallituksen hyväksynnälle. 

toisaalta rahapolitiikalle asetetut tavoitteet 
ovat hyvin moninaiset. Vaikka laissa tavoitteek-
si määritetään talouskasvu, johon pyritään va-
kaalla valuutalla eli maltillisella inflaatiovauh-
dilla , rahapolitiikan tavoitteiksi listataan usein 
myös työttömyyden torjuminen, rahoitussekto-
rin uudistaminen ja vaihtotaseen tasapainotta-
minen (Liu ja Zhang 2007). 

moninaisista rahapolitiikan tavoitteista 
sekä keskuspankin heikosta asemasta johtuen 
ei olekaan yllätys, että kiinan rahapolitiikka 
näyttää lomittuvan tiiviiksi osaksi muuta ta-
louspolitiikkaa. tämän tutkimuksen kannalta 
tilanne on erityisen haastava sen vuoksi, että 
rahapolitiikan vaikutuksia talouskehitykseen 

on kiinan tapauksessa hankala erottaa muun 
politiikan vaikutuksista. ongelma on pyritty 
ratkaisemaan käyttämällä useita eri mittareita 
kiinan rahapolitiikan mittaamiseksi. 

2. Rahapolitiikan monipuolinen 
välineistö

myös kiinan rahapolitiikan toteutus eroaa 
merkittävästi kehittyneiden talouksien harjoit-
tamasta rahapolitiikasta. Näissä maissa keskus-
pankit yleensä pyrkivät normaalin taloustilan-
teen vallitessa inflaatiotavoitteeseensa lähes 
yksinomaan ohjauskorkoa säätelemällä. Valuut-
takurssin annetaan määräytyä vapaasti markki-
noilla eikä pääomanliikkeitä maan rajojen yli 
pyritä säätelemään.

kiinassa rahapolitiikan kulmakiviä taas ovat 
lähes kiinteän valuuttakurssin politiikka sekä 
tiukasti säädellyt pääomanliikkeet. Lisäksi kes-
kuspankin käytössä on monipuolinen valikoi-
ma muita rahapoliittisia välineitä (Geiger 
2008). Lukuisten säädeltävien korkojen lisäksi 
keskuspankki säätelee rahan määrää markki-
noilla määrällisin keinoin, kuten erimittaisin 
avomarkkinaoperaatioin sekä pankkien varan-
tovaatimusten muutoksin. Lisäksi viranomaiset 
pystyvät halutessaan lisäämään tai supistamaan 
luotonantoa suoraan pankeille annettavin mää-
räyksin. Vaikka varsinaiset luottokiintiöt pois-
tettiin vuonna 1998, ohjeiden anto joko yksit-
täisille pankeille tai koko sektorille on edelleen 
yleistä. Viranomaisten laaja määräysvalta pank-
keihin perustuu osaltaan julkisen sektorin laa-
jaan omistukseen pankkisektorilla: suurin osa 
pankeista on enemmistöosuudeltaan joko kii-
nan valtion tai paikallistason hallinnon omis-
tuksessa.

tämän työn samoin kuin aiemman kirjalli-
suuden perusteella on selvää, että kiinan raha-

1   http://www.pbc.gov.cn/publish/english/970/index.html 
(viitattu 30.9.2012).
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politiikan toimeenpano keskittyy määrällisten 
ja hallinnollisten välineiden käyttöön (Geiger 
2008; Laurens ja maino 2007; mehrotra 2007). 
sen sijaan korkojen käyttö rahapolitiikan väli-
neenä samoin kuin niiden vaikutukset talous-
kehitykseen ovat vähäisiä. erityisesti silloin, 
kun talouskasvu uhkaa hidastua jyrkästi tai 
inflaatiovauhdin odotetaan kiihtyvän, viran-
omaiset antavat suoria määräyksiä rahoitussek-
torille. 

3. Rahapolitiikan vahva yhteys 
inflaatioon

tulosten mukaan kiinan rahapolitiikalla on 
usein vain heikko suora vaikutus reaalitalou-
den kehitykseen. tietyt talouden sektorit vai-
kuttavat olevan tulosten perusteella lähes im-
muuneja harjoitetulle rahapolitiikalle. esimer-
kiksi kiinalaisten kotitalouksien käyttäytymi-
seen rahapolitiikka vaikuttaa vain vähän. tämä 
johtuu varmastikin siitä, ettei kiinalaisilla koti-
talouksilla ollut aiemmin mahdollisuutta nos-
taa rahoitusta pankkisektorilta. asuntolainojen 
määrä on kasvanut nopeasti vasta aivan viime 
vuosina, mutta on edelleen pieni verrattuna 
vaikkapa euroalueen talouksiin. toisaalta koti-
taloudet ovat innokkaita säästäjiä. Pääosa sääs-
töistä on pankkitalletuksia, sillä muita sijoitus-
kohteita ei juuri ole kotitalouksien valittavissa. 
osakemarkkinoiden hurjat ala- ja ylämäet kar-
kottavat varsinkin heikkoina aikoina kotitalo-
udet sijoittajina. kun kilpailevia sijoitusmuoto-
ja ei ole, muutokset talletuskoroissa tai muuten 
pankkien toiminnassa vaikuttavat kiinalaisten 
kotitalouksien päätöksiin vain vähän. Niinpä 
on ymmärrettävää, ettei rahapolitiikalla pystytä 
juurikaan vaikuttamaan kotitalouksien kulu-
tuspäätöksiin. 

sen sijaan yhteys harjoitetun rahapolitiikan 
ja hintakehityksen välillä on vahva. se kertoo 
siitä, että onnistunut rahapolitiikka on ollut 
tärkeä taustatekijä kiinan talouskehityksessä. 
ilman maltillista inflaatiovauhtia erittäin nope-
an ja yhtämittaisen talouskasvun saavuttaminen 
olisi varmasti ollut vaikeaa. erityisesti määräl-
lisillä rahapolitiikan keinoilla on vahva yhteys 
inflaatioon. tämä yhteys löytyy useasta tämän 
tutkimuksen esseestä, mutta on havaittu laa-
jemmaltikin kiinan taloutta tutkivassa kirjalli-
suudessa (Gerlach ja kong, 2005; mehrotra, 
2008). tässä työssä vahvistuu rahapolitiikan 
yhteys paitsi kuluttajahintoihin, myös varalli-
suushintoihin. sekä osakkeiden että asuntojen 
hinnat nousevat, kun kiinan talouskehitystä 
elvytetään rahapolitiikalla. 

Länsimaissa rahoituskriisi on nostanut 
pankkien toiminnan keskustelun ytimeen.  
Pankkien rooli rahapolitiikan välittäjänä talou-
den muille sektoreille korostuu rahoituskriisin 
yhteydessä. kiinassa pankkisektori on pääosin 
julkisen sektorin omistuksessa, ja siksi ei ole-
kaan yllätys, että suurin osa kiinalaisista pan-
keista näyttää toteuttavan tiiviisti viranomais-
ten lanseeraamia rahapolitiikan suuntia. kiin-
nostavia erojakin kuitenkin pankkien väliltä 
löytyy. Valtion omistamat suurpankit ovat raha-
politiikan toteutuksessa kaikkein innokkaim-
pia. Ylipäätään tulokset puhuvat varovasti sen 
suuntaisesti, että pankkisektorilla on kiinassa 
oma roolinsa rahapolitiikan välittäjänä.

Viime vuosina on keskusteltu aktiivisesti 
kiinan valuuttakurssipolitiikasta. tässä tutki-
muksessa valuuttakurssipolitiikkaa on tarkas-
teltu kiinan ulkomaankaupan näkökulmasta. 
tulosten valossa on selvää, että kiinan vienti 
on hyötynyt maan edullisesta valuuttakurssista. 
Viennin lisääminen onkin taatusti ollut yksi 
valuuttakurssipolitiikan tärkeimmistä tavoit-
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teista. toisaalta kiinan kauppataseen ylijäämän 
supistaminen yksin valuuttakurssipolitiikalla ei 
tutkimustulosten valossa ole itsestään selvää. 
kiinan vientisektori käyttää paljon ulkomailta 
tuotuja materiaaleja ja komponentteja. mikäli 
vienti valuuttakurssin vahvistumisen seurauk-
sena supistuu, myös näiden ulkomailta tuota-
vien tuotantopanosten tuonti supistuu. myös 
investointitavaroille käy samoin valuuttakurs-
sin vahvistuessa. Niinpä valuuttakurssimuutos-
ten vaikutukset kauppataseen kokoon jäävät 
tutkimuksen mukaan suhteellisen pieniksi.

4. Lopuksi

kiinan rahapolitiikan tutkimus on vasta alku-
taipaleella. tämäkin työ nostaa esiin enemmän 
uusia tutkimuskysymyksiä kuin kykenee anta-
maan niihin vastauksia. joka tapauksessa on 
selvää, että rahapolitiikan toimimiseen vaikut-
taa suuresti toimintaympäristö. Niinpä on tär-
keää, että eri maiden rahapolitiikkaa analysoi-
taessa maakohtaiset olosuhteet otetaan huomi-
oon. 

kiinan rahapolitiikkaa tutkittaessa on huo-
mioitava talouden alati muuttuva luonne, jo-
hon sisältyy edelleen useita erityispiirteitä. toki 
yhtäläisyyksiäkin kiinan ja kehittyneiden talo-

uksien väliltä löytyy. Nykyinen poikkeukselli-
nen taloustilanne antaa mahdollisuuden sovel-
taa myös kiinan osalta tehtyä tutkimusta kehit-
tyneiden talouksien käyttöönottamiin politiik-
kakeinoihin. □
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