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Venäjä 

Venäjällä muutoksia investointien rakenteessa. In-
vestoinnit kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
yli 3 % vuodentakaisesta, vaikka investointitilastoinnin yti-
messä olevien suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion 
investoinnit vähenivät prosentin. Näin ollen Rosstat arvioi 
muiden investointien eli pienten yritysten, harmaan talouden 
ja kotitalouksien investointien lisääntyneen harvinaisen pal-
jon, pitkälti toistakymmentä prosenttia.  

Suurten ja keskisuurten yritysten investointeja ovat su-
pistaneet energiasektorin kaikki keskeiset lohkot. Sähkösek-
torin usean vuoden investointien luisu jatkui ja investoinnit 
öljy- ja kaasusektorin putkikuljetuksiin notkahtivat. Inves-
toinnit öljyntuotantoon ja öljynjalostukseen kääntyivät las-
kuun. Jamalin niemimaalla kaasuntuotantoa ja -kuljetuksia 
tukeviin palveluihin liittyvät isot investoinnit lähes pysähtyi-
vät. Jalostusteollisuuden investoinnit (pl. öljynjalostus) li-
sääntyivät kolmen vuoden luisun jälkeen huomattavan nope-
asti, mikä johtui pitkälti kemian teollisuuden ja kuljetusväli-
neitä valmistavien alojen investoinneista. 

Investoinneista fyysisen pääoman eri lajeihin kone- ja lai-
teinvestointien kasvu on jatkunut tänä vuonna varsin ri-
peänä. Sen sijaan investoinnit erilaisiin rakennelmiin ovat 
supistuneet, mikä vahvistaa kuvaa siitä, että useiden muuta-
man vuoden käynnissä olleiden suurten ja osin valtiovetois-
ten investointihankkeiden huippuvaiheet on ohitettu.  
 
Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien 
rakenne  

Lähde: Rosstat. 
 
Venäjällä muutoksia valuuttatulojen kotiuttamis-
määräyksiin. Venäjän finanssiministeriö on kuluneen vuo-
den aikana pyrkinyt lieventämään yritysten ulkomaankaup-
paan liittyvien valuuttatulojen kotiuttamisvaatimuksia, 
mutta suuri osa ehdotuksista on kaatunut keskuspankin vas-
tustukseen. Heinäkuun lopussa kuitenkin hyväksyttiin muu-
tos, joka poistaa valuuttatulojen kotiuttamisvaatimuksen pa-
kotteiden kohteiksi joutuneiden yritysten osalta. Ehdotukset 

kotiuttamismääräysten helpottamisesta esim. ruplamääräis-
ten ulkomaankauppatulojen osalta ovat yhä käsittelyssä. 

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
yritysten on kotiutettava ulkomaankaupan tulot venäläiseen 
pankkiin, mutta varoja ei ole välttämätöntä muuttaa rupla-
määräisiksi. Osittain tästä syystä noin 30 % yritysten pankki-
talletuksista on valuuttamääräisiä. Keskuspankin tietojen 
mukaan suurimmat vientiyritykset vaihtavat joka tapauk-
sessa yli 50 % valuuttatuloistaan saman tien rupliksi mm. 
palkkojen ja verojen maksuja varten. Öljyn vientihinnan 
nousu on kasvattanut yleensä dollareissa laskutettavia vien-
tituloja ja niihin perustuvia, budjettiin maksettavia rupla-
määräisiä veroja ja tulleja. Finanssiministeriö puolestaan 
muuttaa ylimääräiset budjettitulot keskuspankin kautta ta-
kaisin valuuttamääräisiksi ennen kuin ne siirretään Kansalli-
sen hyvinvoinnin rahastoon (kts. Laura Solangon blogi). 
 
Venäjän viennin määrä on kasvanut tuntuvasti viime 
vuosina. Palvelu- ja tavaravienti on talouden muista kysyn-
täeristä poiketen kasvanut kokonaismäärältään vuosina 
2015−17 keskimäärin 4 % vuodessa, ja tänä vuonna vielä no-
peammin. Viennin osuus BKT:stä on runsas neljäsosa, ja pel-
kästään viennin kasvun suora vaikutus BKT:n muutokseen 
on ollut noin prosenttiyksikkö vuodessa. 

Vientiä on parina viime vuonna kasvattanut valtaosin 
muu kuin energian vienti. Etenkin maataloustuotteiden 
vienti on lisääntynyt hyvin voimakkaasti lähinnä siksi, että 
viljan vienti on kolminkertaistunut tällä vuosikymmenellä. 
Kemian teollisuuden vienti on kasvanut tasaisesti jo pidem-
pään, pitkälti perinteisten vientilohkojensa kuten lannoittei-
den valmistuksen vetämänä. Myös metallialan vienti on tänä 
vuonna kasvanut merkittävästi mm. rautametallien ja kupa-
rin osalta. Palvelujen vienti on lisääntynyt viime ja tänä 
vuonna huomattavasti sen keskeisillä lohkoilla eli kuljetuk-
sissa ja matkailuissa mutta myös muiden palvelujen osalta.  

Kaikista tavara- ja palveluviennin tuloista energian osuus 
on puolet, muiden tavaroiden yli kolmasosa ja palveluiden 
osuus 14 %. 
 
Muiden tavararyhmien kuin energian viennin määrän kasvu  

Lähde: Venäjän tulli. 
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Kiina 

Kiinan viralliset tilastot herättävät aiempaakin 
enemmän kysymyksiä. Hongkongilainen päivälehti 
South China Morning Post (SCMP) raportoi viime viikolla uu-
sista Kiinan virallisiin taloustilastoihin liittyvistä epäilyistä. 
Lehden mukaan Kiinan tilastoviraston julkaisemat tilastot te-
ollisuusyritysten voitoista, vähittäiskaupasta, sähkönkulu-
tuksesta ja hiilen tuotannosta ovat viimeaikoina olleet huolen 
aiheena. SCMP nostaa esiin erityisesti tilastot teollisuuden 
voitoista, joissa virallisesti ilmoitetut kasvuluvut ovat selvästi 
suurempia, mitä pohjalla olevista tilastoista voi itse laskea. 
Tilastovirasto selittää eroa yritysotoksen muuttumisella vuo-
sittain (tilastoissa vain yli 20 miljoonan juanin liikevaihtoa 
tekevät yritykset). Joidenkin lehden haastattelemien asian-
tuntijoiden mukaan tilastovirasto manipuloi tilastoja mm. 
otosten muutoksilla, jotta kasvuluvut näyttäisivät hyviltä ja 
olisivat virallisten tavoitteiden mukaisia.  

Elokuussa kiinalaismedia kiinnitti huomiota myös siihen, 
että kuluttajahintaindeksiin sisältyvät asumismenot eivät 
näytä heijastavan todellisten asumismenojen kehitystä. 

Kiinan virallisten tilastojen ongelmista on puhuttu jo vuo-
sikaudet. Viime vuosina kuitenkin epäselvyydet vaikuttavat 
lisääntyneen. BKT:n kasvuluku on epäuskottavan tasainen ja 
aluetasolla ainakin Liaoningin ja Sisä-Mongolian maakunnat 
ja Tianjinin Binhain erikoisalue ovat jääneet kiinni merkittä-
västä tilastojen vääristelystä. Monet epäilevät, että tilasto-on-
gelmien lisääntyminen liittyy Kiinan tavoitteeseen kaksinker-
taistaa BKT:n määrä vuodesta 2010 vuoteen 2020. Tavoite on 
asetettu liian kireäksi ja sen täyttymiseen on jouduttu otta-
maan kaikki keinot käyttöön. 

Huonot tilastot ovat ongelma kaikille. Ne vaikeuttavat ta-
louden tilannekuvan hahmottamista ja johtavat vääränlai-
seen talouspolitiikkaan ja huonoihin päätöksiin. 
 
Kiina keventää tuloverotustaan. Kiinan kansankongres-
sin pysyväiskomitea hyväksyi viime viikolla tuloverouudis-
tuksen, jonka myötä tuloverotus kevenee laaja-alaisesti eten-
kin pieni- ja keskituloisilla. Lokakuussa voimaan astuvien uu-
sien tuloverorajojen mukaan verottomasti voi kuukaudessa 
ansaita 5 000 juania (630 EUR), kun aiemmin raja oli 3 500 
juania. Lisäksi kolmea alinta tuloveroluokkaa (3 %, 10 % ja 
20 %) laajennetaan niin, että kolmanneksi alimman tulove-
roluokan (20 %) kuukausituloraja nousee 9 000 juanista 
25 000 juaniin. Tätä enemmän tienaavien veroluokat pysyvät 
ennallaan. Korkeinta tuloveroa (45 %) maksavat Kiinassa 
henkilöt, joiden kuukausitulot ylittävät 80 000 juania 
(10 000 EUR). 

Uudistus lisää myös mahdollisuuksia tehdä erilaisia vä-
hennyksiä tuloverotuksessa. Esimerkiksi koulutukseen, va-
kavan sairauden hoitoon, asumiseen ja vanhusten hoitoon 
liittyviä kuluja voi jatkossa vähentää verotuksessa aiempaa 
laajemmin. Hallitus tulee täsmentämään vähennysmahdolli-
suuksia syksyn aikana ja ne astuvat voimaan vuoden vaih-
teessa. Verouudistus oli avoin kommenteille heinäkuussa. 

Lehtitietojen mukaan niitä jätettiin yli 100 000, mutta luon-
nokseen ei kuitenkaan tehty juuri muutoksia. 

Veronkevennyksen toivotaan lisäävän kulutusta ja tuke-
van tätä kautta talouskasvua. Kiinan valtiovarainministeriö 
arvioi veronkevennyksen lisäävän kaupunkilaisten keskimää-
räistä kulutusta noin 300 juanilla (40 EUR) kuukaudessa. 
Veromuutoksen vaikutus julkisen sektorin tulonmuodostuk-
seen arvioidaan jäävän vähäiseksi. Tuloverot kattoivat kai-
kista Kiinassa kerätyistä veroista viime vuonna vain noin 8 %, 
kun osuus Yhdysvalloissa on noin puolet ja Suomessa yli 
60 %. Suurin osuus Kiinan verokertymästä tulee arvonlisäve-
rosta, jonka osuus kerätyistä veroista oli viime vuonna 39 %. 
Yritysverotus kattoi 22 % kokonaisverokertymästä. 
 
Kiinan paikallishallinto valjastettu jälleen tukemaan 
kasvua. Hallitus kehotti paikallishallintoja heinäkuun lo-
pulla lisäämään rahoituksen hankintaa erityisesti infrastruk-
tuuri-investointeihin. Kehotukseen on tartuttu, ja heinä-elo-
kuussa paikallishallinnot laskivat liikkeelle yhteensä 1 640 
mrd. juanin (240 mrd. dollaria) arvosta uutta velkaa. Koko 
kuluvana vuonna paikallishallinnon bondeja on laskettu liik-
keelle runsaan 3 000 mrd. juanin arvosta, ja niitä on erään-
tynyt vajaat 400 mrd. juania.  

Neljännes uudesta velasta on hankittu ns. erikoisbondien 
kautta, joilla paikallishallinnot rahoittavat maanostoja ja tie-
projekteja, ja joiden takaisinmaksu suoritetaan rahoitettujen 
projektien tuotosta. Finanssiministeriö nosti sallittua eri-
koisbondien kokonaiskiintiötä merkittävästi viime vuodesta 
ja kuluvana vuonna uutta rahoitusta saa hankkia 1 350 mrd. 
juanilla (200 mrd. dollaria), kun tavallisten paikallishallin-
non bondien uuden rahoituksen katto on asetettu 830 mrd. 
juaniin. Paikallishallinnoilla onkin kiire löytää maanosto- ja 
tienrakennusprojekteja, sillä finanssiministeriö määräsi elo-
kuussa paikallishallintoja käyttämään 80 % tämän vuoden 
erikoisbondikiintiöstä syyskuun loppuun mennessä ja loput 
pääasiassa lokakuussa. Kiinan suuret valtio-omisteiset pankit 
ovatkin jo ilmoittaneet lisäävänsä sijoituksiaan paikallishal-
linnon velkakirjoihin, joista jo nyt suurin osa on kiinalais-
pankkien omistuksessa.  

Kiinan johto asetti velkaantumisen vähentämisen yhdeksi 
päätavoitteistaan kuluvalle viisivuotiskaudelle. Viime vuoden 
loppupuolelta lähtien jo käynnistettyjä paikallishallinnon inf-
rastruktuuri-investointiprojekteja pantiin jäihin ja uusien 
projektien hyväksyminen keskeytettiin velkavastuiden kas-
vun ja projektien tappiollisuuden pelossa. Politiikan viritys 
on kääntynyt nopeasti ja nyt uusia paikallishallinnon infra-
struktuuriprojekteja on jälleen hyväksytty.  

Uudet kehotukset rahoittaa investointiprojekteja ja näin 
tukea talouskasvua epävarmuuksien kasvaessa pahentavat 
paikallishallinnon velkatilannetta. Kattavaa arviota paikallis-
hallinnon velkavastuista ei ole. Kiinan oman arvion mukaan 
paikallishallinnon virallisten velkavastuiden osuus oli viime 
vuoden lopussa 20 % BKT:stä. IMF arvioi paikallishallinnon 
rahoitusyhtiöiden kautta otettujen epäsuorien velkavastui-
den suuruudeksi viime vuoden lopussa 24 % BKT:stä ja pai-
kallishallinnon kokonaisvelaksi noin 45 % BKT:stä. 
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