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Venäjä 

Yhdysvaltain uudet pakotteet, laskenut öljyn hinta ja 
nousevien talouksien ongelmat painavat ruplaa sekä 
pörssikursseja Venäjällä. Venäjän rupla on heikentynyt 
noin 6 % heinäkuun lopusta, ja dollareissa noteerattu RTS-
osakeindeksi 8 %. Ruplan heikkenemisen ja pörssikurssien 
laskun takana on useita syitä, mutta tärkein yksittäinen syy 
lienee Yhdysvaltain keskiviikkona 8.8. ilmoittamat uudet pa-
kotteet Venäjälle sekä julkisuuteen tullut luonnos Yhdysval-
tain senaatin valmistelussa olevasta pakotelainsäädännöstä. 

Yhdysvallat ilmoitti uusista mm. elektronisten laitteiden 
ja kaksikäyttötuotteiden vientirajoitteista Venäjälle liittyen 
ns. Skripal-tapaukseen, jossa Venäjän epäilleen myrkyttä-
neen useita henkilöitä Iso-Britannian maaperällä. Ilmoitetut 
vientirajoitukset eivät sinänsä ole kovin merkityksellisiä, 
mutta pakotteet voivat laajeta 90 päivän kuluttua, ellei Ve-
näjä vakuuta pidättyvänsä kemiallisten aseiden käytöstä ja 
salli tarkastuskäyntejä kohteisiin, joissa kemiallisia aseita 
epäillään kehitetyn. Seuraavat pakotteet antavat Yhdysval-
loille esimerkiksi mahdollisuuden lopettaa Aeroflotin lennot 
Yhdysvaltoihin sekä estää suurin osa Venäjän ja Yhdysvaltain 
välisestä kaupasta. Senaatin käsiteltävänä oleva pakotepa-
ketti sisältää mahdollisuuksia vielä selvästi pidemmälle me-
neviin toimiin mm. Venäjän valtion ja venäläisten yritysten 
rahoituksen saannin ja rahaliikenteen rajoittamisessa. 

Lisäksi viime viikolla tuli Venäjällä julkisuuteen ehdotus 
venäläisten yritysten verotuksen merkittävästä kiristyksestä. 
Presidentinhallinnossa laadittu ehdotus mainitsi nimeltä 
14 venäläistä suuryritystä, millä oli välitön vaikutus niiden 
osakekursseihin. Venäjän rahoitusmarkkinoihin on myös 
vaikuttanut öljyn laskenut hinta. Kun odotukset maailmanta-
louden kasvuvauhdista ovat laskeneet ja öljyntuottajamaat 
ovat kasvattaneet tuotantoaan, on hinta laskenut. Heinäkuun 
lopusta Urals-raakaöljyn hinta on laskenut noin 5 %. 

 
Ruplan kurssi, Urals-öljyn hinta ja pörssikurssit 

Lähteet: RTS ja Reuters. 
 
Myös yleinen huolestuneisuus nousevien talouksien ja 

etenkin Turkin tilanteesta on vaikuttanut  Venäjän markki- 

noihin. Turkki on Venäjälle tärkeä kauppakumppani, ja vuo-
den alkupuoliskolla 5,3 % Venäjän viennistä meni Turkkiin. 
Suurin osa tästä viennistä on maakaasua ja öljyä, mutta Ve-
näjä vie Turkkiin myös esimerkiksi metalleja. Lisäksi Venäjän 
suurin pankki Sberbank osti Turkista vuonna 2012 3,6 mrd. 
dollarilla Denizbankin, jolla on toimintaa myös Turkin naa-
purimaissa. Tämä on ollut Sberbankin suurin ulkomainen 
pankkiomistus, mutta tämän vuoden toukokuussa Sberbank 
ilmoitti, että Denizbank myydään 3,2 mrd. dollarilla Emira-
tes NBD:lle. Kauppa ei ole vielä toteutunut, koska se ei ole 
saanut kaikkia tarvittavia viranomaislupia. 
 
Venäjän tavaravientitulojen nopea kasvu on jatku-
nut öljyn hinnan noustessa. Tämän vuoden alkupuolis-
kolla tavaraviennin arvo oli dollareissa 27 % suurempi kuin 
viime vuoden alkupuoliskolla. Ensimmäisellä neljänneksellä 
vuosimuutos oli 23 % ja toisella neljänneksellä 30 %. 

Mineraalipolttoaineiden osuus tavaraviennistä oli vuoden 
alkupuoliskolla 64 %. Öljyn vientimäärä väheni hieman viime 
vuodesta ja maakaasun vienti nousi. Vaikka polttoaineiden 
vientimäärä kasvoi kokonaisuutena vain pari prosenttia, nii-
den viennin arvo oli hintojen nousun ansiosta ensineljännek-
sellä 24 % ja toisella neljänneksellä 37 % suurempi kuin 
vuotta aiemmin. Metallien ja metallituotteiden osuus vien-
nistä oli 11 %. Vuoden alkupuoliskolla niiden viennin arvo li-
sääntyi 32 % suuremmaksi kuin viime vuonna. Tämä ei selity 
vain hintojen nousulla, sillä myös vientimäärä kasvoi 15 %. 

Tuonnin arvo dollareissa oli vuoden alkupuoliskolla noin 
13 % vuodentakaista suurempi, joskin euroissa vuosikasvu oli 
vain 2 %. Ensimmäisen neljänneksen vuosimuutos dolla-
reissa oli 20 %, mutta toisen neljänneksen vain 8 %.  

Tuonnin rakenne ei ole paljoa muuttunut. Vuoden alku-
puoliskolla koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus 
tuonnista oli 48 %, ja niiden tuonnin kasvu hidastui selvästi 
(neljänneksien vuosikasvut dollareissa olivat 24 % ja 6 %). 
Kemian tuotteiden tuonnin kasvu jatkui toisella neljännek-
sellä melko hyvänä (osuus 18 %). Elintarvikkeiden ja raaka-
aineiden tuontimenot kasvoivat hitaasti (osuus 12 %). 

Sekä tavaraviennin tulot että -tuonnin menot ovat noin 
viidesosan alemmalla tasolla kuin vuonna 2014. 
 
Venäjän tavarakauppa 

Lähde: Venäjän tulli. 
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Kiina 
 
Investoinnit painavat Kiinan talouskasvua. Heinä-
kuussa Kiinan tärkeimmät talousindikaattorit osoittivat ta-
louskasvun hidastuneen markkinoiden odotuksia nopeam-
min. Vähittäiskaupan reaalikasvu painui selvästi alle 7 pro-
sentin ja teollisuustuotannonkin 6 prosentin kasvu jäi mark-
kinoiden odotuksista.  

Kiinnostavinta heinäkuun tilastoissa on investointien 
vaisu kehitys. Varovaisellakin arviolla hintakehityksestä kiin-
teiden investointien (FAI) määrän vuosikasvu painui jälleen 
selvästi miinukselle. Vaikka yksityisten investointien reaali-
kasvu hieman vahvistui, julkisten investointien määrä laski 
viime heinäkuusta toistakymmentä prosenttia. Virallisten ti-
lastojen mukaan kiinteiden investointien osuus Kiinan viime 
vuoden BKT:stä oli 43 %, joten investointikehityksellä on 
edelleen keskeinen rooli maan talouskasvussa. Investointiti-
lanteen arviointia vaikeuttaa se, että FAI-investoinnit eivät 
vastaa kansantalouden tilinpidon mukaisia kiinteitä inves-
tointeja, ja näiden kahden indikaattorin aikaisempi saman-
suuntainen kehitys näyttää eriytyneen viime vuonna.  

Heinäkuun hintakehityksessä ei tapahtunut mainittavia 
muutoksia. Kuluttajahinnat nousivat 2,1 % ja tuottajahinnat 
4,6 % vuodentakaisesta. Pari vuotta käytössä ollut kaupun-
kien työttömyyttä kuvaava kysely osoittaa työttömyysprosen-
tin nousseen 5,1:een kesäkuun 4,8 prosentista, mikä on poik-
keuksellisen suuri muutos maan työttömyystilastoissa. Kii-
nan työttömyystilastoihin voi suhtautua varauksella.  

 
Kiinan talouskasvun indikaattoreita  

Lähde: CEIC, Macrobond, BOFIT 
 
Kiinan kauppataseen ylijäämä pienenee edelleen.  
Tammi-heinäkuussa Kiinan dollarimääräinen tavaravienti 
nousi 1 390 miljardiin (+ 13 % vuoden takaa) ja tuonti 1 220 
miljardiin (+21 %). Kauppataseen ylijäämä supistui viime 
vuoden vastaavaan aikaan nähden neljänneksen. 

Yhdysvaltojen kanssa käydyn kahdenvälisen kaupan yli-
jäämä kuitenkin kasvoi edelleen ja oli tammi-heinäkuussa yh-
teensä 162 mrd. dollaria eli 13 % suurempi kuin vuosi sitten. 
Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi tammi-heinäkuussa 12 % vuo-
dentakaiseen verrattuna, mutta tuonnin 11 prosentin kasvu 

oli selvästi kokonaistuontia hitaampaa. Yhdysvaltojen osuus 
Kiinan tuonnista onkin viimeisen vuoden aikana laskenut ja 
se on nyt viidenneksi suurin tuontilähde EU:n, Etelä-Korean, 
Japanin ja Taiwanin jälkeen. 

Osaltaan viennin ja tuonnin kasvuluvuissa näkyy valuut-
takurssin vaikutus. Huolimatta juanin viimeaikaisesta hei-
kentymisestä, se on silti keskimäärin tammi-heinäkuussa ol-
lut edelleen reilut 6 % vahvempi kuin viime vuoden vastaa-
vana aikana. Heinäkuussa juanin dollarikurssi oli suunnil-
leen samalla tasolla kuin viime vuoden heinäkuussa. Juan-
määräisesti koko vienti kasvoi tammi-heinäkuussa reilut 6 % 
ja tuonti 14 % vuodentakaiseen verrattuna.  
 
Kiinan kauppataseen kehitys alueittain (12 kk:n liukuva summa) 

Lähde: Macrobond, BOFIT. 
 
Pankkilainat kasvattavat suosiotaan muun rahoituk-
sen kiristyttyä Kiinassa. Keskuspankin tilastojen mukaan 
kiinalaispankit myönsivät heinäkuussa uusia juanmääräisiä 
lainoja 1 450 mrd. juanilla (210 mrd. USD). Pankkilainakan-
nan vuosikasvu kiihtyi 13,2 prosenttiin. Tammi-heinäkuussa 
uusia lainoja on myönnetty 10 480 mrd. juania, mikä on 19 % 
enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.  

Kesä-heinäkuun uusista pankkilainoista puolet meni yri-
tyksille ja valtion organisaatioille. Kotitalouslainojen osuus 
uusista lainoista oli noin 40 %, kun se vielä vuosi sitten oli 
reilusti yli puolet. Myös pankkisektorin ulkopuoliset rahoi-
tuslaitokset ovat lisänneet pankkilainanottoaan. Tammi-hei-
näkuussa niiden pankkilainakanta kasvoi 390 mrd. juania, kun 
viime vuoden vastaavaan aikaan se pieneni 330 mrd. juania. 

Pienempien pankkien lainananto on kasvanut suuria no-
peammin. Tammi-kesäkuussa pienet ja keskisuuret pankit 
myönsivät uusia lainoja 25 % enemmän kuin viime vuoden 
vastaavaan aikaan. Suurten valtio-omisteisten pankkien uu-
sien lainojen määrä kasvoi 12 %. Isot valtio-omisteiset pankit 
myönsivät 39 % vuoden alkupuoliskon uusista pankkilai-
noista, kun vielä vuosikymmenen alussa osuus oli yli puolet.  

Rahapolitiikkaa on kevennetty ja viranomaiset ovat ke-
hottaneet pankkeja lisäämään lainanantoaan varjopankki-
sektorin instrumenttien sääntelyn kiristyttyä. Keskuspankin 
mukaan pankkilainojen keskikorko on noussut vain hyvin 
maltillisesti ja oli kesäkuun lopussa 6 %. 
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