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Venäjä 

Venäjän julkinen talous on tasapainottunut. Konsoli-
doidun budjetin (federaation, alueiden ja paikkakuntien sekä 
valtion sosiaalirahastojen budjettien) tulot nousivat tämän 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 15 % vuotta aiemmasta. 
Lähemmäs puolet tulojen lisäyksestä tuli öljyn hinnan myötä 
nopeasti kohonneista öljy- ja kaasuverotuloista. Ne muodos-
tivat liki neljäsosan kaikista budjettituloista. 

Budjetin muut tulot kasvoivat 10 % vuodentakaisesta. 
Kaikki neljä suurinta tuloerää lisääntyivät 12−15 %. Niiden 
osuus budjetin kaikista tuloista supistui hieman, mutta se oli 
edelleen lähes 60 %. Tämä jakaantuu niin, että yritysten sosi-
aaliverot toivat tuloista 20 %, arvonlisäverot 17 % ja yritysten 
voittoverot sekä työtulovero kumpikin suunnilleen 10 %. 

Konsolidoidun budjetin menot lisääntyivät vuoden en-
simmäisellä puoliskolla reilusti yli 5 % vuodentakaisesta me-
nojen nousun nopeuduttua huomattavasti toisella neljännek-
sellä. Terveydenhoito- ja koulutusmenot kasvoivat nopeim-
min (noin 15 %), mikä noudattaa Venäjän johdon nykylin-
jauksia näiden alojen budjettimenojen kääntämisestä nou-
suun. Siviilihallinnon menot nousivat toistakymmentä pro-
senttia, ja tarkistettujen tietojen mukaan menot puolustuk-
seen sekä sisäiseen turvallisuuteen ja järjestykseen kasvoivat 
6 %. Sosiaaliturvamenot kasvoivat enää vain 4 % mm. van-
huuseläkkeiden tämän vuoden yleiskorotusten tultua raja-
tuiksi hieman inflaatiota suuremmiksi. 

Julkisen talouden alijäämä on viime ja tänä vuonna supis-
tunut. Viimeisen 12 kuukauden ajalta konsolidoitu budjetti 
oli kesäkuussa hiukan ylijäämäinen (0,1 % BKT:stä). 
 
Venäjän julkisen talouden ylijäämä 

Lähde: Finanssiministeriö. 
 
Venäjän keskuspankki keskeyttää budjettisäännön 
mukaiset valuuttaostot syyskuun loppuun saakka. 
Vuoden 2017 alusta voimassa olleen käytännön mukaan kes-
kuspankki on ostanut finanssiministeriön puolesta päivittäin 
markkinoilta ennalta ilmoitetun määrän valuuttaa. Käytän-
nön taustalla on budjettisääntö, jonka mukaan federaa-
tiobudjetin ylimääräiset öljy- ja kaasuverotulot (joita tänä 

vuonna kertyy Urals-öljyn hinnan ollessa yli 40,8 USD tyn-
nyriltä) siirretään Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon. Ra-
haston likvidit varat sijoitetaan ulkomaanvaluuttamääräisiin 
kohteisiin. Öljyn hinnan nousu ja ruplan heikkeneminen ovat 
lisänneet budjetin ylimääräisiä öljy- ja kaasutuloja, mikä on 
vastaavasti kasvattanut budjettisäännön mukaisia valuutta-
ostoja.  

Keskuspankki on aikaisemminkin keskeyttänyt ostot 
muutamien päivien ajaksi, mutta nyt ilmoitettu keskeytys on 
poikkeuksellisen pitkä. Keskuspankin ilmoituksen mukaan 
toimella hillitään kasvanutta rahoitusmarkkinoiden volatili-
teettia ja lisätään rahaviranomaisten toimien ennakoita-
vuutta. Finanssiministeriön edustajien mukaan budjettisään-
nöstä ei kuitenkaan jousteta, vaan keskeytyksen ajan keskus-
pankki toimittaa sovitun määrän valuuttaa omista varois-
taan. 

Markkinakommenttien mukaan toimi voi hieman tukea 
ruplan kurssia, mutta suurta vaikutusta sillä ei nähdä olevan. 
Ruplan dollarikurssi on heikentynyt elokuun alusta noin 8 %. 
 
Kaspianmeren ympärysvaltiot ovat edistyneet neu-
votteluissa merialueen jakamisesta. 12.8. solmitulla so-
pimuksella Azerbaidžan, Iran, Kazakstan, Turkmenistan ja 
Venäjä mm. täsmentävät hallitsemiensa vesialueiden rajat, 
helpottavat öljy- ja kaasuputkien vetämistä alueen kautta ja 
kieltävät vieraiden sotavoimien pääsyn alueelle. Sopimuksen 
osapuolet myös sitoutuvat Kaspianmeren monipuolisen 
mutta paikoin vaikeasti saastuneen luonnon suojelemiseen. 

Kauan odotettua sopimusta on valmisteltu yli 20 vuotta. 
Se jättää kuitenkin edelleen avoimeksi tärkeitä kysymyksiä 
kuten oikeudet meren pohjassa oleviin luonnonvaroihin. 
Kaspianmeren alla sijaitsee valtavia öljy- ja kaasuesiintymiä, 
joista osaa jo aktiivisesti hyödynnetään. Esimerkiksi Kazaks-
tanin rannikolla sijaitseva Kashagan-öljykenttä kattaa nykyi-
sellään kymmenesosan maan öljyntuotannosta, ja osuuden 
odotetaan edelleen kasvavan. Osa Kaspianmeren öljy- ja kaa-
suesiintymistä on hallinnaltaan kuitenkin kiistanalaisia, eikä 
uusi sopimus tuo tilanteeseen selvennystä. 

Uuden sopimuksen mukaan öljy- ja kaasuputkien raken-
tamiseen tarvitaan lupa vain niiltä mailta, joiden alueiden 
kautta putki kulkee, eikä kaikilta alueen mailta kuten aiem-
min. On kuitenkin esitetty varauksia siitä, voitaisiinko öljy- ja 
kaasuputkien vetäminen alueen läpi edelleen kiistää muiden-
kin alueen maiden taholta ympäristönsuojelupykälien no-
jalla. Kysymys on tärkeä erityisesti Turkmenistanille, joka on 
jo pitkään suunnitellut putkea kaasukentiltään Kaspianme-
ren läpi Azerbaidžaniin ja siitä edelleen Euroopan markki-
noille. Myös Kazakstan on suunnitellut yhdistävänsä öljy-
kenttänsä putkella Eurooppaan Azerbaidžanin kautta. Aiem-
min Venäjä ja Iran, jotka eivät katso hyvällä kilpailun lisään-
tymistä Euroopan energiamarkkinoilla, ovat vastustaneet 
muiden maiden putkihankkeita ympäristösäännösten no-
jalla. Neuvottelujen Kaspianmeren ympärysmaiden kesken 
odotetaan edelleen jatkuvan avoinna olevien kysymysten rat-
kaisemiseksi.  
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Kiina 
 
Uusia tuontitulleja voimaan Kiinan ja Yhdysvaltain 
kauppaneuvotteluiden jatkumisesta huolimatta. Kii-
nan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut jatkuivat 22.–23.8. 
varaministeritason tapaamisella Washingtonissa. Neuvotte-
lut eivät tuoneet edistystä tilanteeseen. Tapaamisen toisena 
päivänä Yhdysvallat asetti jo aikaisemmin uhkaamansa 25 
prosenttiyksikön korotukset tulleihin, jotka koskevat 16 mrd. 
arvosta kiinalaistuontia. Kiina vastasi välittömästi asetta-
malla dollarimääräisesti yhtä suuren erän yhdysvaltalais-
tuontia tuontitullikorotusten alle.  

Seuraavaksi Yhdysvalloissa on prosessissa tuontitullien 
korotukset 200 mrd. dollarin arvoiselle erälle kiinalaistuon-
tia. Tuotelista on parhaillaan kuulemisprosessissa, joka päät-
tyy 5.9. Jos listan osalta tullikorotukset astuvat myöhemmin 
syyskuussa voimaan, Kiina on luvannut vastata asettamalla 
tullikorotukset koskemaan 60 mrd. dollarin arvosta yhdys-
valtalaistuontia.  

Vaikean kauppapoliittisen tilanteen keskellä Kiina on py-
säyttänyt juanin heikkenemisen ainakin hetkellisesti, ja se on 
vahvistunut dollaria vastaan elokuun puolivälin pohjilta jo 
pari prosenttia. Kiinan keskuspankki palautti elokuussa vuo-
den alussa poistetun ns. vastasyklisen tekijän juanin viite-
kurssin määrittelykriteereihin, mikä auttaa torjumaan heik-
kenemistä. Torstaina 30.8. yhdellä dollarilla sai 6,83 juania. 
 
EU mahdollisesti poistaa tuontirajoitukset kiinalai-
silta aurinkopaneeleilta. Viiden vuoden ajan kiinalaisten 
aurinkopaneelituottajien on pitänyt myydä tuotteitaan EU-
alueelle hinnalla, joka on vähintään Euroopan komission 
määräämä minimihinta. Jos hinta on ollut tätä alempi, vien-
nille on määrätty kovat tullimaksut. Minimihintaa on vähitel-
len laskettu ja tuontirajoitusten jo kertaalleen pidennetty 
määräaika umpeutuu uudestaan syyskuun alussa. Reutersin 
mukaan komissio aikookin nyt lopettaa tullimaksut koko-
naan ja tuottajat saavat jatkossa itse määritellä hintansa.  

Aurinkoenergiasektori on Kiinassa nauttinut suorista val-
tiontuista ja kasvanut sen myötä nopeasti. Viime vuonna au-
rinkovoiman tuotantokapasiteettia kasvatettiin Kiinassa 53 
gigawatilla. Määrä oli koko maailman kapasiteetin kasvusta 
yli puolet ja vastaa noin 30:tä Suomen Olkiluodon ydinvoi-
malaa. Kiinan aurinkovoiman kokonaistuotantokapasiteetti 
(130 gigawattia vuonna 2017) kattaa kolmanneksen maail-
man kokonaiskapasiteetista ja on kaukana edellä seuraavaksi 
suurimpia maita Japania (49 GW) ja Yhdysvaltoja (43 GW).  

Osa Kiinassa tuotetusta energiasta joutuu kuitenkin vuo-
sittain hukkaan riittämättömän kysynnän, puutteellisen va-
rastointikapasiteetin ja siirtoverkkorajoitteiden vuoksi. Huo-
let hukkainvestoinneista ja ylikapasiteetista ovatkin viime ai-
koina kasvaneet. Suora valtiontuki on myös edesauttanut ra-
hoituksen saantia pankkisektorilta ja osa yrityksistä on laa-
jentunut voimakkaasti velkarahalla. Kesäkuun alussa Kiinan 

viranomaiset ilmoittivat poistavansa välittömästi tuet kai-
kilta uusilta aurinkoenergiaprojekteilta ja leikkasivat nykyi-
siä tuotantokannustimia. Tehty päätös nähtiin yleisesti sek-
toria tervehdyttävänä, sillä se pakottaa yritykset tehostamaan 
tuotantoaan ja investointejaan. Valtiontukien leikkaaminen 
on myös välttämätön edellytys polkumyyntitullien poista-
miseksi vientimarkkinoilla.    

 
Suurimmat aurinkoenergian tuottajamaat 

Lähde: BP, Macrobond. 
 
Vuokrien nousu ei näy Kiinan virallisissa inflaatio-
luvuissa. Eri markkinatoimijoiden mukaan vuokrat ovat 
etenkin Kiinan suurimmissa kaupungeissa nousseet kesällä 
rajusti. Kiinteistövälitysyritysten tekemien tutkimusten mu-
kaan vuokrat kasvoivat heinäkuussa Pekingissä keskimäärin 
reilut 20 % vuodentakaiseen verrattuna. Joillain alueilla 
vuokrat nousivat lähes 40 %.  

Kiinassa vuokramarkkinoita pidetään vielä yleisesti kehit-
tymättöminä, ja suurin osa väestöstä omistaa asuntonsa. 
Asuntohintojen voimakkaan nousuliikkeen vuoksi hallitus 
onkin pyrkinyt viime vuosina tekemään vuokralla asumisesta 
houkuttelevampaa. Pekingissä vuokramarkkinoita hallitsee 
kuitenkin vain kourallinen välitysyrityksiä ja vuokralaisten 
oikeudet ovat riittämättömät vastustamaan esimerkiksi mie-
livaltaisia vuokrankorotuksia.  

Elokuun puolivälissä vuokravälitysyritykset Pekingissä lu-
pasivat yhdessä hillitä vuokrien nousua tarjoamalla vuokra-
markkinoille 120 000 uutta asuntoa ja pidättäytyä ”vahingol-
lisesta” keskinäisestä kilpailusta. Vuokravälitysyritykset ovat 
lehtitietojen mukaan antaneet viime aikoina yhä korkeampia 
tarjouksia asuntojen omistajille saadakseen asunnon omille 
listoilleen. Pekingissä vuokrat ovat Kiinan kalleimmat, nykyi-
sellään keskimäärin noin 92 juania (13 EUR) neliömetriltä. 

Vuokrien nousu ei kuitenkaan näy virallisissa inflaatioti-
lastoissa. Kuluttajahintaindeksin alaerissä vuokramenot ovat 
viime vuodet kasvaneet tasaisesti 2–3 % vuosivauhtia myös 
suurissa kaupungeissa. Jos inflaation laskentatapa ei ota 
huomioon vuokrien tai asuntohintojen nopeaa kasvua, se voi 
pahimmillaan aiheuttaa väärin mitoitettuja tai ajoitettuja po-
litiikkatoimia.    
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