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Venäjä 

Venäjän federaatiobudjetti runsaasti ylijäämäinen. 

Budjetin tulot lisääntyivät tammi-kesäkuussa nimellisrup-

lissa 10 % vuodentakaisesta. Tulojen kasvutahti oli varsin 

hyvä sikäli, että öljy- ja kaasuverotulojen huikea vientihin-

noista tullut nousu on takana. Öljy- ja kaasuverotuloja kertyi 

tammi-kesäkuussa enää vain 5 % enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Budjetin muut tulot lisääntyivät 14 %, mitä hieman 

tuki vuoden alussa korotetusta arvonlisäverosta kertyvien tu-

lojen tuloutuminen budjettiin toisella neljänneksellä. 

Federaatiobudjetin menot lisääntyivät tammi-kesäkuussa 

vain 3 % vuodentakaisesta eli inflaatiota hitaammin. Puolus-

tusmenot vähenivät hieman. Budjetin menojen on määrä al-

kaa kasvaa vilkkaammin vuoden toisella puoliskolla, kun pre-

sidentti Putinin toukokuussa 2018 määräämät kansalliset 

hankkeet pääsevät nykyistä paremmin käyntiin. Budjetin 

koko vuoden menoarvio, johon sisältyy vastikään hyväksytty 

pieni lisäbudjetti, tähtää lähes 10 prosentin menojen kasvuun 

viime vuodesta. Puolustusmenoja on tarkoitus lisätä 3−4 %. 

Federaatiobudjetin tulojen ripeä nousu ja menojen tähän 

asti hidas kasvu kuluvana vuonna ovat kohottaneet budjetin 

ylijäämää, joka viimeisen 12 kuukauden osalta on pysytellyt 

viime kuukausina yli kolmessa prosentissa BKT:stä. Koko 

tälle vuodelle finanssiministeriö arvioi ylijäämäksi 1,7 % 

BKT:stä, jos Urals-öljyn hinta on runsaat 63 dollaria tynny-

riltä (tammi-kesäkuun keskihinta oli vajaat 66 dollaria). 

 

Federaatiobudjetin tulojen ja menojen kehitys 2015–2019 

Lähde: Finanssiministeriö. 

 

Družba-öljyputken toimitukset palautuivat täysi-

määräisiksi heinäkuun alussa. Putki saastui huhtikuun 

alussa, kun öljyn joukkoon päätyi öljynporauksen apuna käy-

tettäviä klorideja (ks. Viikkokatsaus 21/2019).  

Transneftin arvion mukaan öljynvienti Druzban kautta vä-

heni 4,4 miljoonaa tonnia vuoden ensimmäisellä kolmannek-

sella edellisvuoteen verrattuna, mutta öljyn kokonaisvienti Ve-

näjältä kasvoi 2,9 miljoonaa tonnia, koska satamien vienti kas-

voi 6,5 miljoonaa tonnia edellisvuoteen verrattuna. Transneft 

on luvannut korvata asiakkailleen aiheutuneet menetykset, 

mutta hyvitysten yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. 

Venäjän osuus maailman öljyn, kaasun ja hiilen tuo-

tannosta pysyi ennallaan viime vuonna. British Petro-

leumin (BP) tilastokirjan mukaan Venäjän osuus maailman 

viime vuoden öljyn tuotannosta oli 13 %, kaasun tuotannosta 

17 % ja hiilentuotannosta 6 %.  

Vuoden 2010 tasoon verrattuna Venäjän öljyn ja kaasun 

tuotannon määrä on kasvanut noin 10 %, vesivoiman tuo-

tanto noin 15 %, ydinvoiman tuotanto 20 % ja hiilen tuotanto 

45 %. Kasvuvauhti on suunnilleen yhtä nopeaa kuin maail-

maan tuotannon keskimäärin, sillä Venäjän tuotannon osuus 

on pysynyt suunnilleen ennallaan viime vuodet (ks. kuvio). 

Venäjän osuus maailman uusiutuvan energian tuotannosta 

oli viime vuonna vain 0,1 %. 

Venäjän energiantuotannosta (ölyekvivalenttitonneiksi 

muutettuna) maakaasun osuus oli viime vuonna 40 %, öljyn 

39 %, hiilen 15 % ja vesivoiman sekä ydinenergian osuus 3 % 

kummankin. Nopeasta uusiutuvan energian tuotannon kasvusta 

huolimatta sen osuus energiantuotannosta on häviävän pieni.  

Venäläiset maakaasuyhtiöt ovat viime vuosina panosta-

neet erityisesti maakaasunnesteyttämöihin. Erityisen paljon 

nestemäiselle maakaasulle on kysyntää Itä-Aasiassa, etenkin 

Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa. BP:n mukaan Venäjän 

osuus nestemäisen maakaasun viennistä vuonna 2018 oli 

6 %, mutta venäläisten maakaasuyhtiöiden tavoitteena on 

kasvattaa tuotantoa huomattavasti seuraavan vuosikymme-

nen aikana. Venäjän LNG-viennistä noin 70 % meni Aasian 

markkinoille ja suurin osa lopusta Eurooppaan. Euroopan-

viennistä Iso-Britannian ja Ranskan yhteenlaskettu osuus oli 

noin puolet. Tämän kesän ensimmäinen kuljetus Jamalin 

niemimaan nesteyttämöltä Jäämereltä Tyynellemerelle lähti 

29.6. Jäänmurtokykyiset alukset eivät tarvitse erillistä jään-

murtoalusta saattajaksi, mutta Koillisväylää voidaan käyttää 

vain kesällä.  

Venäjän osuus maailman primäärienergian kulutuksesta 

vuonna 2018 oli 5,2 % ja hiilidioksidipäästöistä 4,6 %. Venä-

läinen kulutti vuonna 2018 keskimäärin 210 gigajoulea pri-

määrienergiaa eli suunnilleen yhtä paljon kuin keskimääräi-

nen länsimaalainen. 54 % tästä tulee maakaasusta, 21 % öl-

jystä, 12 % hiilestä ja 6 % ydinvoimasta. Kaasun osuus on vain 

harvoissa maissa yhtä suuri. Muualla Euroopassa se on kes-

kimäärin noin neljännes. 
 

Venäjän osuus maailman energiantuotannosta energialajeittain 

Lähde: British Petroleum. 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu jatkoi hidastumistaan vuoden toi-

sella neljänneksellä. Joskin virallisissa tilastoissa BKT:n 

vuosikasvu pysytteli yhä 6,2 prosentissa, kun vuoden ensinel-

jänneksellä se oli 6,4 %. Tilastoviraston mukaan nettoviennin 

kehitys selitti jopa viidenneksen alkuvuoden kasvusta. Kansa-

laisten käytettävissä olevat tulot kasvoivat vuoden alkupuolis-

kolla reaalisesti 6,5 %, eli hiukan talouskasvua nopeammin. 

Sekä vähittäiskaupan että teollisuustuotannon kasvu kiih-

tyi kesäkuussa ja molemmat kasvoivat reaalisesti yli kuuden 

prosentin vuosivauhtia. Tilastoviraston vähittäiskauppatilas-

tojen mukaan autokaupan myynnin arvon kasvu ponnahti 

kesäkuussa 17 prosenttiin, kun tammi-toukokuussa se vielä 

supistui. Kesäkuussa autoja kerrotaan myydyn alennuksilla 

päästöstandardien muutoksen johdosta. Tästä huolimatta 

Kiinan autotuottajien järjestö (CAAM) raportoi autojen 

myyntimäärän tippuneen kesäkuussa 10 % vuodentakaiseen 

verrattuna. CAAM raportoi automyynnin supistuneen vuo-

den alkupuoliskolla 12 % vuotta aiemmasta.  

Investointien kasvu on piristynyt hieman kuluvana 

vuonna julkisten investointien vetämänä. Kiinan kuukausita-

son investointikehityksen tilastot ovat vain suuntaa-antavia, 

mutta kiinteiden investointien reaalikasvun voidaan vuoden 

alkupuoliskolla arvioida olleen noin parin prosentin luokkaa. 

Kuluvana vuonna valtionyritysten investoinnit ovat reaali-

sesti kasvaneet noin 3 % vuodentakaisesta, kun viime vuoden 

vastaavaan aikaan ne supistuivat.  

Ruuanhintojen kallistuminen afrikkalaisen sikaruton seu-

rauksena nosti kuluttajahintainflaation kesäkuussa touko-

kuun tapaan 2,7 prosenttiin. Ruuan ja energian hinnoista 

puhdistettu pohjainflaatio pysyi 1,6 prosentissa. Tuottajahin-

tainflaatio painui kesäkuussa nollaan. 
 

BKT:n, teollisuustuotannon, kaupan ja investointien kehitys 

Lähteet: Macrobond, CEIC ja BOFIT 

 

Kiinan talouskasvusta myös matalampia arvioita. 

BKT:n kasvuluvulla on Kiinassa suuri poliittinen painoarvo. 

Tämän vuoden kasvutavoitteeksi on asetettu 6–6,5 %, joka on 

linjassa presidentti Xin julkistaman tavoitteen kanssa kaksin-

kertaistaa vuoden 2010 reaalinen BKT vuoteen 2020 mennessä.  

Virallinen BKT-kasvu on ollut äärimmäisen tasaista ja 

saavuttanut vuosittaiset kasvutavoitteet, vaikka taloustilanne 

on useiden muiden indikaattorien valossa heikentynyt viime 

vuosina ja talouden epävarmuus lisääntynyt mm. kauppakiis-

tojen seurauksena. Viralliset tilastot eivät myöskään nykyisin 

heijastele normaaleja talouden suhdannevaihteluita. 

Puuteet Kiinan BKT-tilastoinnissa ja kritiikki kasvulukuja 

kohtaan eivät ole uutta, ja vuosien saatossa on esitetty useita 

vaihtoehtoisia indikaattoreita talouskehitykselle. Monet 

niistä viittaavat todellisen kasvun olevan tällä hetkellä viral-

lisia lukuja hitaampaa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Confe-

rence Board -tutkimuslaitos julkaisee vaihtoehtoista BKT-ar-

viotaan Kiinalle. Sen mukaan kasvu olisi viime vuosina ollut 

keskimäärin noin 2,5 prosenttiyksikköä virallisia lukuja hi-

taampaa. Viime vuoden kasvuksi Conference Board arvioi 

4 % ja ennustaa kuluvalle vuodelle 3,8 prosentin kasvua. 

Viime vuonna julkaistu BOFIT Discussion Paper arvioi to-

dellisen BKT:n kasvun olleen vuodesta 2014 lähtien keskimää-

rin reilun prosenttiyksikön virallista kasvua hitaampaa. Arviot 

perustuvat vaihtoehtoiseen tapaan estimoida BKT-deflaattorin 

kehitystä. Kiina ei julkaise BKT:n hintakehitystä kuvaavaa de-

flaattoria, ja virallisissa tilastoissa nimenomaan deflatoidut re-

aaliset kasvuluvut ovat hyvin tasaisia. Vaihtoehtoisen de-

flaattorin käyttäminen paljastaa talouskehityksessä myös suh-

dannevaihteluita. Kyseistä menetelmää käyttäen vuoden en-

sineljänneksellä kasvu jäi alle 5 prosenttiin. 
 

Kiinan tuonti supistui tammi-kesäkuussa. Kiinan tul-

lin mukaan tavaratuonnin dollariarvo oli vuoden alkupuolis-

kolla 4 % pienempi kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Ke-

säkuussa tuonnin arvo laski 7 %. Tuonti supistui muilta Kiinan 

keskeisiltä markkinoilta, paitsi EU:sta. Yhdysvaltojen-tuonnin 

arvo oli tammi-kesäkuussa 30 % vuodentakaista pienempi. 

Tavaraviennin dollariarvo oli vuoden alkupuoliskolla vuo-

dentakaisella tasollaan ja supistui kesäkuussa 1 %. Vienti Yh-

dysvaltoihin laski tammi-kesäkuussa 9 %. EU-viennin arvo 

kasvoi 5 %. Tavarakaupan ylijäämä kasvoi tammi-kesäkuussa 

181 mrd. dollariin. Yhdysvaltojen-kaupan ylijäämä kasvoi 140 

mrd. dollariin viime vuoden vastaavan ajan 134 mrd. dollarista. 

Juaneissa mitattuna ulkomaankauppa kasvoi hieman ja 

tammi-kesäkuussa tuonnin arvo nousi 1 % ja viennin arvo 6 %. 
 

Kiinan tuonnin kehitys alueittain 

Lähde: Macrobond 
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