
 
 
 

  

Viikkokatsaus 
25 • 20.6.2019 

 

 

 

  Suomen Pankki • Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT 
PL 160, 00101 Helsinki 
Puh: 09 183 2268 • Web: www.bofit.fi 
 

 

Päätoimittaja Jouko Rautava • Sähköposti: jouko.rautava @bof.fi 
Aineisto on toimitettu eri lähteiden perusteella. 

Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta. 
Julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 

 

Venäjä 

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa. Korko-
kokouksessaan (14.6.) keskuspankki alensi markkinaodotus-
ten mukaisesti avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Uusi 
avainkorko on 7,5 %. Päätöstään keskuspankki perusteli in-
flaation hidastumisella ja alkuvuoden ennakoitua laimeam-
malla talouskasvulla.  

Alkuvuonna vuosi-inflaatio oli korkeimmillaan maalis-
kuussa (5,3 %), ja keskuspankin arvion mukaan kesäkuun 
alussa kuluttajahintojen nousu oli 5 %. Inflaation alentumista 
on tukenut mm. ruplan vahvistuminen (dollaria vastaan 8 % 
vuoden alusta) ja vähittäiskaupan kasvun hidastuminen. Li-
säksi vuodenvaihteen ALV:n korotus on keskuspankin mu-
kaan siirtynyt jo kuluttajahintoihin kokonaan. Keskuspankki 
ennustaa vuosi-inflaation edelleen hidastuvan 4,2-4,7 %:iin 
(aiemmin 4,7-5,2 %) vuoden 2019 lopussa. Vuosien 2020 ja 
2021 inflaation se ennustaa olevan noin 4 %.  

Alkuvuoden odotuksia heikommat talousluvut (Viikko-
katsaus 21/2019) alensivat myös hieman keskuspankin BKT-
ennustetta tälle vuodelle. Uusi ennuste on 1-1,5 % (aiemmin 
1,2-1,7 %). Valtiolliset investointiprojektit voivat ennusteen 
mukaan kiihdyttää kasvun 2-3 %:iin vuonna 2021. Keskus-
pankki ohjeisti myös pitävänsä mahdollisena uutta koronlas-
kua seuraavissa korkokokouksissa. 
 
Venäjän korot ja inflaatio 

Lähde: Macrobond 
 
Kulutusluottojen nopea kasvu herättää huolta Venä-
jällä. Keskuspankin ennakkotietojen mukaan kotitalouksille 
myönnettyjen lainojen kannan vuosikasvu on alkuvuonna 
kiihtynyt entisestään. Huhtikuussa lainakanta kasvoi 24 pro-
senttia, kun viime vuoden keväällä vuosikasvu oli alle 20 %.  

Erityishuolta on herättänyt vakuudettomien kulutusluot-
tojen kasvuvauhdin nopeutuminen huhtikuussa yli 25 pro-
senttiin vuoden takaiseen tasoon verrattuna, sillä nimellis-
palkkojen vuosikasvu on vain 7 % ja reaalitulot supistuvat 
edelleen. Kulutusluottojen osuus kotitalouksien lainakan-

nasta on suuri, noin puolet. Keskuspankki on pyrkinyt hillit-
semään lainakannan kasvua mm. nostamalla useamman ker-
ran vakuudettomien luottojen riskipainoja ja on ilmoittanut 
olevansa tarvittaessa valmis kiristämään vaatimuksia jatkos-
sakin. Lokakuun alusta alkaen pankkien on uutta lainaa 
myöntäessään laskettava lainanottajalle henkilökohtainen 
velanhoitorasite (kaikkien luottojen hoitokulut/edellisvuo-
den keskimääräiset kuukausiansiot).  

Asuntolainojen nopean kasvun nähdään olevan kulutus-
luottoja terveemmällä pohjalla, mutta luototussuhteen (luo-
ton määrä suhteessa vakuuksiin) nousuun on kiinnitetty huo-
miota. Tammikuun alussa kaikkein riskillisimpien asuntolai-
nojen (luototussuhde yli 80 %) riskipainoja nostettiin, mikä 
on hieman nostanut näiden lainojen korkoja. Alkuvuoden ai-
kana noin 40 prosentissa myönnetyistä asuntolainoista luo-
totussuhde oli yli 80 %. Samalla asuntolainojen keskikoko on 
kasvanut. Tammi-huhtikuussa uusia asuntolainoja myönnet-
tiin noin 400 000 kappaletta eli lukumääräisesti hieman vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntolainojen keski-
korko on hieman alle 10 %.  

Kotitalouksien luotoista alle prosentti ja talletuksista noin 
20 % on valuuttamääräisiä. 

 
Kotitalouksien lainat ja talletukset 

Lähde: Venäjän keskuspankki 
 

Venäjällä työllisiä ja työttömiä entistä vähemmän. 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) menetelmillä tehdyn 
Rosstatin työvoimakyselyn mukaan 15−72-vuotiaiden työllis-
ten määrä väheni tammi-maaliskuussa noin prosentilla vuo-
dentakaisesta. Työttömien määrän supistuminen jatkui jo 
kolmatta vuotta. 

Neljän vuosineljänneksen jaksolla huhtikuusta 2018 maa-
liskuuhun 2019 työllisiä oli 15−72-vuotiaiden keskuudessa 
vähän yli 72 miljoonaa ja työttömiä 3,6 miljoonaa. Työllisyys-
aste aleni usean nousuvuoden jälkeen hieman ja oli 65,4 %. 
Työttömyysaste laski 4,7 prosenttiin. 

Työvoiman eli työllisten ja työttömien yhteismäärä on 
tänä vuonna vähentynyt harvinaisen paljon. Samaan aikaan 
työvoiman ulkopuolisen väestön määrä on kasvanut. Nousu 
koostuu käytännössä kokonaan niistä, jotka eivät ole aktiivi-
sesti hakeneet työtä, mutta ovat työhön valmiita. Heitä on 
runsas miljoona.  
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Kiina 

Kiinan teollisuustuotannon kasvu oli toukokuussa 
historiallisen vaisua. Kiinan tilastoviraston mukaan 
maan teollisuustuotannon reaalinen vuosikasvu hidastui tou-
kokuussa 5 prosenttiin huhtikuun 5,4 prosentista. Kiina ei vi-
rallisesti ole ilmoittanut näin hitaasta kasvusta sitten 1990-
luvun alun jälkeen, kun mukaan ei lasketa muutamia kiinalai-
sen uudenvuodenpyhistä johtuneita tammi- ja helmikuun 
poikkeuksellisia kasvulukuja.  

Kiinan viralliset tilastot jättävät paljon toivomisen varaa, 
mutta kiinnostavaa on todeta, että tammi-toukokuussa teol-
lisuustuotannon kasvu (5,9 %) oli noin prosenttiyksikön hi-
taampaa kuin samaan aikaan vuosi sitten.  Ostopäällikköin-
deksien (PMI) mukaan teollisuustuotanto ei toukokuussa 
käytännössä kasvanut lainkaan edellisestä kuukaudesta.  

Autoteollisuudessa, joka on aikaisemmin ollut tärkeä kas-
vun moottori, arvonlisäyksen kehitys on viime kuukaudet ol-
lut miinuksella (toukokuussa -5 %). Kiinan Autonvalmista-
jien yhdistyksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana 
maassa valmistettiin vajaat 22 milj. henkilöautoa, mikä on 
13 % vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuussa tuotanto jäi 
24 % vuoden 2018 toukokuuta pienemmäksi. Autoteollisuu-
delle ei ole tiedossa nopeaa helpotusta. Talouslehti Caixinin 
mukaan keskushallituksella ei aikaisemmista suunnitelmista 
poiketen ole aikomusta suunnata autoteollisuudelle erityistu-
kea. Alan pitäisi myös päästä eroon vanhan päästöstandardin 
mukaisesta 3 milj. myymättömän auton varastosta ennen 
kuin uudet standardit tulevat voimaan vuoden kuluttua.  

Kiinan kasvu lepääkin yhä selvemmin palveluiden va-
rassa. Vähittäiskaupan reaalikasvu piristyi toukokuussa 6,4 
prosenttiin huhtikuun 5,1 prosentista. Tammi-toukokuussa 
vähittäiskaupan reaalikasvu oli kuitenkin vain 6,4 %, kun 
vastaava lukema vuosi sitten oli yli 8 %.  Ostopäällikköindek-
sit osoittavat palvelutuotannon kasvavan edelleen vahvasti, 
mutta eivät viittaa minkäänlaiseen kasvun kiihtymiseen.   
 
Kiinan automyynti ja teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI)  

Lähde: CEIC, CAAM, CFLP 

 
Kiina pysäytti omaa markkinatalousmaan ase-
maansa koskevan kanteen käsittelyn WTO:ssa. Maa-
ilman kauppajärjestö WTO on kesäkuussa hyväksynyt Kiinan 
toukokuussa tekemän pyynnön keskeyttää sen ja EU:n väli-
sen kiistan käsittely. Kiista liittyi kiinalaistuotteiden tuonti-
hintojen määrittämiseen polkumyyntitapauksissa. Käytän-
nössä kanteessa on ollut kyse siitä, pitäisikö Kiinaa kohdella 
WTO:ssa markkinatalousmaana.  

Kiina on tulkinnut sen vuoden 2001 WTO-liittymissopi-
musta siten, että sille kuuluu 15 vuoden jälkeen automaatti-
sesti markkinatalousmaan asema, mikä vaikeuttaisi polku-
myyntitullien asettamista kiinalaistuotteille. Sen asiaa kos-
keva kanne on ollut WTO:ssa vireillä vuodesta 2016.  

EU ja Yhdysvallat ovat kiistäneet Kiinan tulkinnan. Niiden 
mukaan monien kiinalaistuotteiden halvat hinnat perustu-
van edelleen suuriin julkisiin tukiin, minkä vuoksi unioni ja 
Yhdysvallat ovat verranneet polkumyynnistä epäiltyjen kii-
nalaistuotteiden hintoja sellaisten kolmansien maiden hin-
toihin, joissa on toimivat markkinat. Tämä on mahdollistanut 
korkeammat polkumyyntitullit kiinalaistuotteille, mikä on 
tukenut omien yritysten hintakilpailukykyä.  

Eri lähteiden mukaan Kiina pyysi kiistan käsittelyn kes-
keytystä, koska WTO oli päätymässä sen kannalta kielteiseen 
päätökseen. Kiina on nostanut vastaavan kanteen Yhdysval-
toja vastaan, minkä arvellaan nyt myös raukeavan. 
 
Manner-Kiina ravistelee Hongkongia taloudellisesti 
ja poliittisesti. Hongkongin tilastoviranomaisen mukaan 
alueen BKT kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vain 
0,6 % vuotta aiemmasta. Kasvu oli hitainta sitten kansainvä-
lisen finanssikriisin 2009. Yksityisen kulutuksen kasvu lähes 
pysähtyi. Sekä rakentaminen että kone- ja laiteinvestoinnit 
supistuivat. Ulkomaankaupassa tavaravienti alkoi supistua ja 
palveluviennin kasvu hidastui yhteen prosenttiin vuotta 
aiemmasta. Myös tavaroiden ja palveluiden tuonnit supistui-
vat. Huhtikuussa talouskehitys jatkui heikkona. 

Hongkong on pieni avoin talous, jolle Manner-Kiinan ta-
loudellinen merkitys on valtava. Alueiden välinen tavara-, 
palvelu-, ihmis- ja rahaliikenne on erittäin vilkasta. Hong-
kongin talouskasvun hidastuminen viestii siten myös Man-
ner-Kiinan talouden heikkoudesta. Lisäksi kauppasota, pro-
tektionismin lisääntyminen ja maailmankaupan kasvun hi-
dastuminen nakertavat alueen talouskasvua. 

Kun Hongkong siirtyi vuonna 1997 Isolta-Britannialta Kii-
nalle, osapuolet sopivat, että mm. Hongkongin talousjärjes-
telmä ja perustuslaki tulisivat säilymään ainakin vuoteen 
2047 saakka. Kiinan ote Hongkongista on kuitenkin viime 
vuosina jatkuvasti tiukentunut. Viime viikkojen erittäin laajat 
mielenosoitukset viestivät tyytymättömyydestä tätä kehitystä 
kohtaan. Lakimuutosta, joka helpottaisi rikoksista epäiltyjen 
ihmisten luovuttamista mm. Kiinaan, on lykätty, mutta mie-
lenosoittavat vaativat luopumista siitä kokonaan ja hallinto-
johtajan Carrie Lamin eroa.  

47

48

49

50

51

52

53

-30

-20

-10

0

10

20

30

       2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019

Henkilöautojen myynti
Teollisuuden PMI (CFLP, oikea asteikko)

%-muutos vuotta aiemmasta PMI

         


	Venäjä
	201925Ki.pdf
	Kiina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kirjapaino'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


