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Venäjä 

Ruplan heikentymisen vuoksi Venäjän tuontimenot 
eivät ole kasvaneet vientitulojen mukana. Vuoden kol-
mannella neljänneksellä Venäjän viemien tavaroiden dollari-
määräinen kokonaisarvo oli 31 % vuodentakaista suurempi ja 
sen tuomien tavaroiden arvo 2 % vuodentakaista pienempi. 

Vientitulojen kasvun keskeisin syy on öljyn hinnan huo-
mattava nousu. Sen vaikutus on ylivoimainen, sillä fossiiliset 
polttoaineet muodostavat kaksi kolmannesta tavaranvienti-
tuloista. Öljynviennin määrä on pysynyt melko vakaana, jo-
ten se ei ole vientitulojen suuren kasvun takana. 

Venäjän tuontimenojen kehitys on aiemmin seurannut lä-
heisesti vientitulojen kehitystä, sillä öljyn hinnan kohoami-
nen on kanavoitunut ruplan arvon ja siten venäläisten osto-
voiman vahvistumiseksi. Tämän vuoden aikana tuontimeno-
jen kasvu on kuitenkin hiipunut, vaikka öljyn hinnan nousu 
on jatkunut. Tätä selittänee öljyn hinnan ja ruplan arvon yh-
teyden heikentyminen (BOFIT-blogi 4.9.2018). Rupla on hei-
kentynyt vuodessa sekä reaalisesti että nimellisesti valuutta-
koriin nähden noin 10 % erityisesti Yhdysvaltojen uusien pa-
kotteiden vuoksi. 

Venäjän tuonnista koneet, laitteet ja kulkuneuvot muo-
dostavat noin puolet. EU:n osuus tuonnista on noin 40 %, 
Kiinan osuus noin 20 % ja Yhdysvaltain osuus noin 10 %. 
 
Venäjän tavarakauppa ja ruplan reaalikurssi-indeksi 

Lähteet: Venäjän tulli ja keskuspankki.  
 
Öljyn hinnan tuntuva lasku voi johtaa uusiin tuotan-
nonrajoituksiin. Urals-öljylaadun hinta kävi lokakuun 
alussa vuoden korkeimmalla tasolla hieman yli 85 dollarissa 
tynnyriltä, mutta on sen jälkeen laskenut noin 67 dollariin 
tynnyriltä (laskua 22 %). Ruplan dollarikurssi on lokakuun 
alusta heikentynyt 3 % (eurokurssi prosentin) eli yhteys öljyn 
hinnan ja ruplan kurssin välillä on viime aikoina ollut heikko. 

Öljyn maailmanmarkkinahinnan tuntuvan laskun taus-
talla on huoli raakaöljyn globaalista ylitarjonnasta ja kysyn-
nän mahdollisesta vähentymisestä. Venäjä, OPEC-maat ja 

eräät muut öljyntuottajamaat keskustelivat mahdollisista uu-
sista tuotannonrajoituksista viime sunnuntaina (11.11.). Pää-
töksiä uusista rajoituksista ei kokouksessa tehty, mutta 
Saudi-Arabia ilmoitti yksipuolisesti vähentävänsä öljyn vien-
tiä 0,5 milj. tynnyrillä päivässä joulukuussa. Venäjän raaka-
öljyn tuotanto on tällä hetkellä ennätystasolla (Viikkokatsaus 
2018/40), mutta energiaministeri Novakin mukaan maa ei 
sulje pois uusia tuotannonrajoituksia, jos tuottajamaat sopi-
vat niistä yhteisesti. Eräiden arvioiden mukaan tuottajamaat 
saattavat päästä sopuun uusista tuotannonrajoituksista jou-
lukuun alun kokouksessaan. Nykyinen sopimus on voimassa 
vuoden 2018 loppuun. 
 
Venäjän keskuspankin rahapolitiikkaohjelmassa 
vuosille 2019−21 odotetaan pankkien maksuvalmiu-
den pysyvän hyvänä. Keskuspankki toteaa, että rahapoli-
tiikan operatiivisena tavoitteena säilyy pankkien välisten ra-
hamarkkinoiden yön yli -luottojen korkojen pitäminen lä-
hellä keskuspankin avainkorkoa. Tähän keskuspankki on 
pyrkinyt sitomalla pankkien likviditeettiä, jota pankeille on 
kertynyt kasvavassa määrin parina viime vuonna. Likviditee-
tin sitomiseen keskuspankki on käyttänyt lähinnä talletus-
huutokauppoja runsaan vuoden ajan ja keskuspankin velka-
papereiden liikkeellelaskuja etenkin viime keväästä alkaen. 

Talousennusteeseensa ja finanssiministeriön budjettien-
nusteeseen perustuen keskuspankki odottaa pankkien mak-
suvalmiuden pysyvän lähivuosina hyvänä ja likviditeetin si-
tomisoperaatioiden jatkuvan. 

Keskuspankin mukaan pankkien likviditeettiä tulevat tu-
kemaan myös keskuspankin kotimaisilla valuuttamarkki-
noilla tapahtuvat valuutanostot. Niitä keskuspankki tekee 
harkintansa mukaan sen pohjalta, että finanssiministeriö on 
jo pidemmän aikaa tilannut keskuspankilta tasaisesti valuut-
taa, koska se haluaa muuttaa korkeahkon öljynhinnan tuo-
mista ylimääräisistä öljyverotuloista kertyviä säästöjään va-
luutaksi. Keskuspankki korostaa, että likviditeettiennus-
teessa tehty oletus sen valuutanostoista ei millään tavoin en-
nakoi tulevaa päätöstä valuuttaostojen jatkamisesta, jotka se 
aiemmin keskeytti syys-joulukuun ajaksi. 

 
Venäjän keskuspankin korkokäytävä ja rahamarkkinakorko 

Lähde: Venäjän keskuspankki.  
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Kiina 

Kiinassa myös vähittäiskaupan kasvu painui BKT:n 
kasvutavoitteen alle. Kiinan yksityisen kulutuksen tär-
keimpänä indikaattorina pidetty vähittäiskauppa kasvoi lo-
kakuussa reaalisesti alle 6 % vuodentakaisesta. Luku pitää si-
sällään nopeasti kasvavan verkkokaupan, jonka osuus kulu-
tustavaroiden myynnistä on jo yli 17 %. Vuosi sitten vähittäis-
kaupan vuosikasvu oli lähes 9 %.  

Kaupunkialueiden kiinteiden investointien (FAI) vuosi-
kasvu sen sijaan kiihtyi, kun julkisten ja yksityisten inves-
tointien kasvu piristyi. Osaltaan tämä on seurausta paikallis-
hallinnolle annetuista määräyksistä saattaa loppuun kesken-
eräiset infrastruktuurihankkeet. Elpymistä on auttanut myös 
viime vuoden lopun vaatimaton vertailupohja.  

FAI-investoinnit ja vähittäiskauppa on tärkeimmät saata-
villa olevat ajantasaiset kotimaista kulutusta kuvaavat indi-
kaattorit, sillä Kiinan tilastovirasto ei julkaise BKT:n mukai-
sia investointi- ja kulutuskysyntää koskevia tietoja kuin vuo-
sitasolla. Virallisten tilastojen mukaan maan BKT:n vuosi-
kasvu oli heinä-syyskuussa 6,5 % ja mielenkiinoista on, että 
nyt sekä investointien että kulutuskysynnän kasvu näyttäisi 
painuneen BKT:n kasvua hitaammaksi. Ulkomaankaupan 
ylijäämän supistuminen kertoo siitä, että tällä hetkellä netto-
vienti pikemminkin painaa kuin tukee kasvua.  

Kiinan viralliset BKT-luvut eivät näytä hätkähtävän mui-
den indikaattoreiden osoittamista muutoksista, vaan seuraa-
vat tiiviisti puolueen kasvutavoitteita.  

 
Kiinan BKT:n ja tärkeimpien kysyntäindikaattoreiden kehitys 

Lähde: Macrobond, BOFIT 
 
Pankkilainakannan nopea kasvu jatkuu Kiinassa. 
Juanmääräisten lainojen kanta kasvoi lokakuussa 13,1 % vuo-
dentakaisesta. Tammi-lokakuussa uusia pankkilainoja 
myönnettiin 13 800 mrd. juania (2 000 USD), kun viime vuo-
den vastaavaan aikaan niiden määrä oli 11 800 mrd. juania. 
Valuuttamääräisten lainojen osuus Kiinassa on vain noin 4 % 
pankkilainakannasta.  

Kehotukset parantaa yritysten rahoituksen saatavuutta 
ovat kuluvana vuonna näkyneet pankkilainatilastoissa ainoas-
taan ns. bill financing -lainoituksen voimakkaana lisääntymi-

senä. Tammi-lokakuussa pankit myönsivät näitä lyhytaikai-
sia lainoja yrityksille 1 300 mrd. juanin arvosta. Nämä luotot 
liittyvät usein kaupan rahoitukseen ja niiden riskit ovat pe-
rinteisiä pankkiluottoja rajoitetummat, jolloin niitä voidaan 
käyttää kokonaislainanannon kasvattamiseen. Yrityksille ja 
valtionorganisaatioille tammi-lokakuussa myönnettyjen uu-
sien pidempiaikaisten lainojen määrä (5100 mrd. juania) su-
pistui 12 % viime vuodesta ja uusien muiden lyhytaikaisten 
lainojen kuin bill financing -luottojen määrä (600 mrd. jua-
nia) jäi alle puoleen viime vuoden vastaavasta ajasta. Lisäksi 
pankkien taseen ulkopuolisten varjopankkisektorin instru-
menttien (trust- ja entrusted-luotot sekä pankkivekselit) 
kautta myönnetty rahoitus on kuluvana vuonna vähentynyt. 

Uusia kotitalouslainoja on kuluvana vuonna myönnetty 
viime vuotta vähemmän, mutta niiden kanta kasvaa yhä 
18 prosentin vuosivauhtia. Kuluvana vuonna lyhytaikaisten 
lainojen suosio on kasvanut, kun taas uusia pidempiaikaisia, 
käytännössä asuntolainoja, myönnettiin kotitalouksille viime 
vuotta vähemmän. Tammi-lokakuun uusista pankkilainoista 
45 % meni kotitalouksille. 

 
Kiinan raaka-aineiden tuonti kasvaa edelleen vah-
vasti. Kiinan tullin mukaan maan ulkomaankaupan ripeä 
kasvu jatkui lokakuussa, kun tavaraviennin arvo kasvoi 16 % 
vuotta aiemmasta ja tuonti 21 %. Molempien kasvuvauhdit 
olivat suunnilleen samaa tasoa kuin aiempina kuukausina. 
Noin puolet sekä viennin että tuonnin kasvusta on ollut pe-
räisin hintojen muutoksista ja puolet määrän kasvusta. 

Tammi-lokakuussa Kiina toi määrällä mitattuna 8 % enem-
män raakaöljyä, 11 % enemmän hiiltä, 7 % enemmän sellua ja 
peräti 17 % enemmän kuparia vuotta aiempaan nähden. Ai-
noastaan rautamalmin tuontimäärä on pysytellyt viime vuo-
teen nähden ennallaan, vaikka teräksen tuotanto on edelleen 
kasvussa kapasiteetin leikkauskampanjasta huolimatta. 

Toisin kuin monet muut indikaattorit suhteellisen tasai-
sena jatkuva raaka-aineiden tuonnin kasvu ei viittaa talousti-
lanteen heikentyneen. Kuvaa kuitenkin hämärtää se, että Kii-
nan raaka-aineiden varastotilanteesta ei ole saatavilla tark-
kaa kuvaa. Lisäksi kierrätetyille metalleille asetetut tuontira-
joitukset ovat vähentäneet niiden tuontia Kiinaan, mitä on 
korvattu muulla tuonnilla. 
 
Kiinan raaka-aineiden tuontimäärän kehitys 

Lähde: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT 
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