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Venäjä 

Venäjän talouden ennustetaan kasvavan suhteellisen hi-
taasti. IMF:n tuoreessa ennustepäivityksessä ja Maailman-
pankin ennusteessa Venäjän BKT:n kasvun odotetaan olevan 
tänä vuonna 1,7 %. Venäjän keskuspankki ennustaa kasvu-
tahdin olevan samaa luokkaa. Tammikuun Consensus-en-
nuste on hieman suotuisampi. Ennusteet ovat parantuneet 
viime kesästä muutamilla desimaaleilla öljynhintaoletusten 
nousun myötä. Öljyn hinta kohosi vuonna 2017 neljänneksen 
vuodesta 2016, ja sen vuosikeskiarvo oli noin 53 dollaria. 
IMF ja Maailmanpankki olettavat hinnan olevan tänä vuonna 
korkeampi. Venäjän keskuspankin ennusteessa oletus on 
hieman varovaisempi. Venäjän talousministeriö arvioi 
BKT:n  kasvaneen viime vuonna 1,4–1,8 %.  

Globaalitalouden kasvun ennustetaan yleisesti kiihtyvän. 
Ennusteiden mukaan Venäjän taloutta nopeammin kasvavat 
mm. lähes kaikki muut IVY-maat, Euroopan kehittyneet ta-
loudet ja USA sekä yksittäisistä suurehkoista talouksista esi-
merkiksi Puola, Turkki, Brasilia ja Meksiko.  
 
Venäjän BKT:n kasvuennusteita 2018–19 

Lähteet: IMF, Maailmanpankki, Venäjän keskuspankki ja Consensus 
 
Venäjän federaatiobudjetti vahvistunut ja vaje supistu-
nut. Budjetin tulot olivat jälleen vuoden 2017 viimeisellä 
neljänneksellä merkittävästi vuodentakaista suuremmat, kun 
vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tuloissa ei oteta huomi-
oon valtion Rosneft-öljyjätin osakepaketin myynnistä saatua 
suurta summaa. Öljy- ja kaasuverotuloja lisäsi öljyn hinnan 
nousu. Budjetin muut tulot kasvoivat edelleen ripeästi. 

Koko vuoden 2017 osalta tulot lisääntyivät 18 % (pl. 
2016 Rosneft-rahat). Öljy- ja kaasuverotulot nousivat lähes 
neljäsosan eli paljon alun perin budjetoitua enemmän. Yli-
määräisiä valtion vararahastoon siirrettäviä öljytuloja kertyi 
runsaasti, sillä Urals-öljyn keskihinta oli viime vuonna 
53 dollaria, kun taas vuoden 2017 ensimmäisessä budjetissa 
hinnaksi oletettiin 40 dollaria. Budjetin muut tulot lisääntyi-
vät 15 % johtuen mm. ALV-tuloista, joiden osuus näistä 
muista tuloista on yli 55 % ja federaatiobudjetin kaikista tu-
loista kolmannes. Veroja saatiin kerättyä aiempaa paremmin.  

Federaatiobudjetin menojen kasvu vuodentakaisesta ri-
peytyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun laskuista jäte-
tään pois vuoden 2016 lopussa puolustusteollisuudelle 
(OPK) annettu iso summa pankkivelkojen maksuun. Koko 
vuoden menolinja muodostui melko niukaksi, sillä menot 

kasvoivat 5 % (pl. em. OPK-rahat) eli reaalisesti noin pro-
sentin. Puolustusmenot vähenivät noin 4 % (pudotus on pe-
räti neljäsosa, jos vuoden 2016 menoihin lasketaan mukaan 
em. OPK-summa). Sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen 
menot kasvoivat nimellisesti prosentin, mutta tässä luokassa 
paljon lisää varoja kohdennettiin muilta alaeriltä Venäjän 
kansalliskaartille, joka nykyään edustaa tuntuvaa osaa sisäi-
sen turvallisuuden joukoista. 

Federaatiobudjetin vaje oli vuonna 2017 tulojen hyvän 
kehityksen ansiosta 1,4 % BKT:stä eli alun perin odotettua 
pienempi. Vuonna 2016 vaje oli lähes 3,5 % BKT:stä. Vaje 
ilman öljy- ja kaasuverotuloja supistui vuonna 2017 vajaa-
seen 8 prosenttiin BKT:stä. 
 
Venäjän federaatiobudjetin tulot, menot ja inflaatio 2014–17 

Lähteet: Finanssiministeriö ja BOFIT. 
 
Venäjän ulkomainen velka kääntyi pieneen kasvuun 
viime vuonna. Vuoden lopussa ulkomaisen velan arvo oli 
noin 530 mrd. dollaria eli 3 % suurempi kuin vuotta aiem-
min. Venäläiset pankit vähensivät ulkomaista velkaansa 
edelleen, kun taas muiden yritysten ja valtion velka kasvoi. 
Vuoden lopussa pankeilla oli ulkomaista velkaa 105 mrd., 
muilla yrityksillä 354 mrd. ja valtiolla 56 mrd. dollaria. Tänä 
vuonna velkaa erääntyy yhteensä noin 85 mrd. dollaria.      

Vuoden 2013 lopun huippulukemista ulkomaisen velan 
arvo on supistunut 200 mrd. dollarilla. Supistumisesta lähes 
puolet johtuu kuitenkin valuuttakurssimuutoksista ja etenkin 
ruplan heikkenemisestä, sillä Venäjän ulkomaisesta velasta 
noin neljännes on ruplissa. Venäläiset pankit ovat vähentä-
neet viime vuosina ulkomaista velkaansa noin puoleen ver-
rattuna vuoden 2013 lopun tasoon, mutta muiden yritysten 
velka on supistunut vain vähän. Vaikka yritykset ovat lyhen-
täneet dollarimääräistä velkaansa, on niiden rupla- ja euro-
määräinen ulkomainen velka kasvanut vuoden 2013 lopusta.   

Myös Venäjän valtion koko ulkomaisen velan arvo on su-
pistunut vuoden 2013 lopusta lähinnä ruplan heikentymisen 
vuoksi. Valtio on lyhentänyt dollarimääräistä velkaa, mutta 
lisännyt ruplamääräistä velkaa. Valtiolla on kuitenkin yhä 
varsin vähän velkaa: viime vuoden lopussa ulkomaista vel-
kaa oli 56 mrd. dollaria ja kotimaista velkaa 124 mrd. dolla-
ria eli yhteensä noin 11 % BKT:stä. 

BKT Öljy, USD
2018 19 2018 19

Venäjän keskuspankki (12/17) 1,5‒2,0 1,0‒1,5 55 45
   (Urals)

IMF (1/18) 1,7 1,5 60 56
Maailmanpankki (1/18) 1,7 1,8 58 59
Consensus-ennuste (1/18) 1,9 1,8 61
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Kiina 

Kansainväliset ennustelaitokset uskovat Kiinan kas-
vun pysyvän nopeana lähivuodet. Kansainvälinen va-
luuttarahasto IMF julkaisi päivitetyn maailmantalouden en-
nusteeseensa kuluvalla viikolla ja maailmanpankki tuoreim-
man ennusteensa tammikuussa. Molemmat hieman paransi-
vat Kiinan kasvunäkymiä kuluvalle vuodelle mm. piristyneen 
ulkoisen kysynnän johdosta. Keskipitkällä aikavälillä riskit 
ovat alasuuntaisia rahoitussektorin haavoittuvuuksien kas-
vaessa ja kaupan esteiden lisääntyessä maailmalla. IMF nosti 
hieman myös maailmantalouden ennustettaan ja odottaa 
kasvun olevan 3,9 % vuosina 2018–19.  

Muutkin ennustelaitokset ovat hyvin yksimielisiä tulevien 
vuosien kasvusta, sillä Kiinan uskotaan saavuttavan tavoit-
teensa kaksinkertaistaa reaalinen BKT vuoden 2010 tasolta 
vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii 6,2–6,3 prosentin kas-
vua vuoteen 2020 asti. Esimerkiksi EIU odotti vielä aiemmin 
Kiinan johdon siirtyvän painottamaan velkaantumisen kuu-
riin saamista, ja kasvun hidastuvan merkittävästi vuosina 
2018–20, mutta tuoreimmassa ennusteessaan näkee tämän 
siirtyvän vuoden 2020 jälkeen. Kiinaa seuraavat investointi-
pankit odottavat kuluvalle vuodelle keskimäärin 6,5 prosen-
tin kasvua. Ennusteet vaihtelevat välillä 5,8–6,9 %.  

Kansainvälisistä ennustelaitoksista Conference Board ja 
Capital Economics uskovat, että vaikka viralliset luvut tulevat 
näyttämään tavoitteen mukaista kasvua, Kiinan BKT:n lasken-
tatavassa on puutteita, eikä se kuvaa todellista talouskehitystä. 
Molemmat julkaisevat Kiinalle vaihtoehtoista indikaattoria, 
joka näyttää talouskasvun olevan selvästi virallisia lukuja hi-
taampaa. Eritysesti vaihtoehtoiset indikaattorit poikkesivat 
BKT:n kasvuluvuista vuosina 2015–16, jolloin myös monilla 
muilla mittareilla Kiinan kasvu vaikutti selvästi hitaammalta. 

 
Kiinan BKT:n kasvuennusteita, % 
 2017 2018 2019 
IMF 1/2018 6,8 6,6 6,4 
Maailmanpankki 1/2018 6,8 6,4 6,3 
OECD 11/2017 6,8 6,6 6,4 
Asian kehityspankki 12/2017 6,8 6,4 - 
Economist Intelligence Unit 1/2018 6,8 6,4 6,3 
Conference Board (vaihtoeht.) 11/2017 4,2 3,9      3,8* 
Capital Economics (vaihtoeht.) 1/2018 5,8 4,5 4,5 
BOFIT 9/2017 6,5 6 5 
*Conference Boardin kasvuennuste vuosille 2018–2022 keskimäärin 

 
Kiinassa velkasuhteen kasvu hidastui. Kiinan keskus-
pankin mukaan talouden kokonaislainakanta (Total Social 
Financing) oli joulukuussa 12 % edellisvuotta suurempi. 
Kanta kasvoi prosenttiyksikön aiempaa hitaammin. Pankki-
lainakanta, joka on reilut kaksi kolmasosaa TSF-rahoituskan-
nasta, kasvoi edellisvuosien tapaan noin 13 % vuodentakai-
seen verrattuna. TSF-luottokantaan raportoitu varjopankki-
sektori kasvoi perinteistä pankkisektoria nopeammin 

(+15 %). Valtaosa tästä oli trust- ja entrusted-luototusta, joi-
hin on kuluvan vuoden alusta kohdistettu rajoituksia. Yritys-
ten bondirahoituksen  kasvu oli keskimääräistä hitaampaa.  

Uusista pankkilainoista lähes puolet myönnettiin kotita-
louksille ja niiden kanta kasvoikin vuoden aikana neljännek-
sen. Kiihtyvällä vauhdilla on kasvanut erityisesti kotitalouk-
sien lyhytaikainen, usein vakuudeton luototus (vuoden lo-
pulla kasvuvauhti ylitti 40 %), jota käytetään mm. kattamaan 
asuntolainojen käteisvaatimuksia. Kotitalouslainojen osuus 
pankkien myöntämistä lainoista on viime vuosina kasvanut 
ja on jo neljäsosan pankkilainakannasta. Yrityslainakanta 
kasvoi joulukuussa 13 % vuodentakaisesta.  

TSF-lainakanta oli vuoden 2017 lopulla 211 % BKT:stä. 
Kun BKT kasvoi nimellisesti aiempaa nopeammin (+11 %), 
velkasuhteen kasvu tasaantui. Velkasuhde kasvoi edellisvuo-
desta vain pari prosenttiyksikköä, kun viiden aiemman vuo-
den aikana velkasuhde kasvoi keskimäärin yli 10 prosenttiyk-
sikön vuosivauhtia. Myös BIS:n arvion mukaan velkasuhteen 
kasvu on hidastunut. Kiinan yritysten, kotitalouksien ja julki-
sen sektorin kokonaisvelka oli vuoden 2017 kesäkuun lopulla 
256 % BKT:stä, neljä prosenttiyksikköä edellisvuotta korke-
ampi. Vielä vuoden 2016 kesäkuussa velkasuhde oli kasvanut 
vuoden aikana lähes 20 prosenttiyksikköä.  
Kiinan kokonaisrahoituksen vuosikasvu ja velkasuhteet 

Lähteet: BIS, PBoC ja Macrobond. 
 

Velkaraha on Kiinassa kallistunut. Keskuspankin aa-
vistuksen kiristynyt rahapolitiikka vuoden 2017 aikana on 
näkynyt pankkienvälisillä lainamarkkinoilla SHIBOR-korko-
jen nousuna ja kasvavina tuottovaatimuksina myös valtion- 
ja yritysten liikkeeseenlaskemissa velkakirjoissa. Kiinan val-
tion 10 vuoden velkakirjalainan korko nousi vuoden aikana 
lähes prosenttiyksiköllä 3,9 prosenttiin. Yritysten velkakirja-
lainoista maksama korko kasvoi tätäkin enemmän. Kasva-
neet rahoituskustannukset heijastuivat myös pankkien 
myöntämien luottojen hintaan vuoden 2017 kolmella ensim-
mäisellä neljänneksellä. Pankkilainaa sai syyskuun lopulla 
keskimäärin 5,8 % nimelliskorolla, ja asuntolainaa hieman 
halvemmalla (5 %). Korot olivat noin puoli prosenttiyksikköä 
korkeammat kuin vuotta aiemmin. Vaikka vastaavat reaali-
korot (syyskuun lopulla 4,2 % ja 3,4 %) nousivat samassa 
ajassa vaimeana pysyttelevän inflaation myötä vielä muuta-
man kymmenyksen nimelliskorkoja enemmän, olivat ne silti 
edelleen selvästi matalammalla kuin vuoden 2015 alussa. 
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