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Venäjä 

Venäjän keskuspankki laski avainkorkoa, inflaatio-
näkymä maltillinen. Keskuspankki alensi 26.7. ennakko-
odotusten mukaisesti avainkorkoaan jälleen 0,25 prosent-
tiyksiköllä, joten korko on 29.7. alkaen 7,25 %. Edellinen ko-
ronlasku tapahtui kesäkuussa. Sitä ennen keskuspankki nosti 
korkoa vuoden 2018 loppupuoliskolla. 

Keskuspankki perusteli edelleen koron laskupäätöstä hi-
dastuneella inflaatiolla ja odotuksia hitaammalla talouskas-
vulla. Keskuspankki arvioi kuluttajahintojen nousutahdin 
vuodentakaisesta olleen 4,6 % viime viikon alussa ja ennustaa 
inflaation hidastuvan neljään prosenttiin jo ensi vuoden al-
kupuolella. Talouskehityksen jatkuessa ennustetusti, keskus-
pankki totesi mahdollisesti jatkavansa koron alentamista. 

Keskuspankki arvioi etenkin kotimaisen ja ulkomaisen ky-
synnän heikon kehityksen hillitsevän inflaatioriskejä. Toi-
saalta keskuspankki kiinnitti edelleen huomiota koholla py-
syneisiin inflaatio-odotuksiin sekä totesi myös julkisen talou-
den menojen lisääntymisen tämän vuoden toisella puolis-
kolla voivan kasvattaa inflaatioriskejä. 
 
Venäjä pyrkii edistämään ruplan asemaa lieventä-
mällä vientitulojen kotiutusvelvoitteita. Asiaa koskeva 
tuore lakimuutos kattaa ruplamääräiset vientisopimukset si-
käli, kun sopimukset edellyttävät myös vientikaupan maksuja 
ruplissa. 

Venäjän keskeisten perusvientihyödykkeiden, kuten raa-
kaöljyn, öljytuotteiden, maakaasun, hiilen sekä metallijättei-
den ja -romun, osalta kotiutusvelvoite poistuu asteittain vuo-
den 2020 alusta vuoden 2024 alkuun mennessä. Muiden rup-
lamääräisten vientitulojen kotiutuspakko poistuu kerralla 
vuoden 2020 alussa. Muutos ei kuitenkaan koske raakapuun 
ja raakapuumateriaalin vientiä, johon lain perustelujen mu-
kaan liittyy paljon rikollista toimintaa. 
 
Eri valuuttojen osuus Venäjän viennissä ja tuonnissa 2013–2019 

Lähde: Venäjän keskuspankki. 

Nykyään kaikki vientitulot on kotiutettava riippumatta 
vientisopimuksessa käytetystä valuutasta. Velvollisuutta 
vaihtaa vientitulot rupliksi ei kuitenkaan ole ollut enää mo-
niin vuosiin. 

Kotiutusvelvoitteiden poiston tavoitteena on edistää rup-
lan käyttöä mm. Venäjän viennissä, jossa ruplan osuus on 
viime vuosina pysynyt ennallaan. Euron osuus Venäjän vien-
nissä käytettävistä valuutoista on sen sijaan kaksinkertaistu-
nut ja ylsi talvella yli viidesosaan. 
 
Venäjän keskiluokka on suuri, mutta ei varakas. Venä-
jän suurimman yksityisen liikepankin, Alfa Bankin selvitys ar-
vioi Venäjän keskiluokan kooksi 30 % väestöstä eli noin 43 mil-
joonaa ihmistä. Suurimmillaan keskiluokka oli vuonna 2014, 
jolloin keskiluokkaan kuului 37 % väestöstä. 

Keskiluokan koon arviointi ei ole yksinkertaista, ja mene-
telmästä riippuen keskiluokkaan kuuluu joko suurin osa tai 
vain pieni vähemmistö kokonaisväestöstä. Sberbankin teettä-
män kyselyn mukaan 47 % venäläisistä arvioi kuuluvansa kes-
kiluokkaan, kun vuonna 2014 keskiluokkaan kuuluneiden 
osuus oli 60 %. Credit Suissen käyttämällä määritelmällä kes-
kiluokkaan kuuluvat ne, joiden säästöt vastaavat kaksinkertai-
sia keskimääräisiä vuosituloja. Tällä menetelmällä Venäjällä 
keskiluokkaan kuuluu vain 4 % väestöstä, kun Saksassa 42 % 
ja Yhdysvalloissa 38 % kuuluu keskiluokkaan. OECD määritte-
lee keskiluokaksi ne, joiden tulot ovat 75–200 % maan medi-
aanituloista eli Venäjällä 26 000–70 000 ruplaa (370–1000 
EUR) kuussa. Tämä tarkoittaa, että Venäjällä keskiluokkaan 
kuuluisi 53 % väestöstä. Alfa Bank käyttää OECD:n tulomääri-
telmää, mutta rajaa keskiluokan niihin tulokymmenyksiin, 
joissa yli puolet omistaa oman auton.  

Venäjän keskiluokka on suhteellisen vähävarainen, mikä 
näkyy kulutuskäyttäytymisessä. Venäjän keskiluokka käyttää 
tuloistaan 27 % ruokaan, mikä on selvästi enemmän kuin 
muissa teollisuusmaissa. Yhdysvalloissa ja Saksassa keski-
luokka käyttää noin 10 % tuloistaan ruokaan, Puolassa ja Kii-
nassa noin 15 %. Vuonna 2017 Venäjän keskiluokasta 26 % 
työskenteli kauppa- ja kuljetusalalla ja 20 % kaivos- ja teolli-
suusalalla. Virkamiehien ja asevoimien palveluksessa olevien 
yhteenlaskettu osuus oli 15 %, mikä on selvästi suurempi osuus 
kuin vuonna 2003, jolloin mainittuun ryhmään kuului 10 % 
keskiluokasta.  

Venäjän keskiluokan reaalitulot laskivat Alfa Bankin selvi-
tyksen mukaan lievästi vuosina 2008–2018 samalla kun par-
haimmin tienaavan kymmenyksen tulot nousivat 11 % ja pieni-
tuloisten 4 %. Heikko talouskehitys heijastuu myös asenteisiin. 
Sekä keskiluokan että rikkaimman kymmenyksen velanotto 
väheni selvästi Venäjän ajautuessa taantumaan vuonna 2015, 
mutta ainoastaan rikkaimman kymmenyksen velanotto on läh-
tenyt uudestaan nousuun talouden elpyessä. Riskien välttämi-
nen näkyy myös kielteisenä suhtautumisena yrittäjyyteen. Sel-
vitys viittaa Levada-keskuksen vuonna 2017 teettämään kyse-
lyyn, jonka mukaan 12 % venäläisistä haluaisi perustaa oman 
yrityksen, kun Yhdysvalloissa yrittäjäksi haluaa 57 % väestöstä. 
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Kiina 

Kiinan ja Yhdysvaltojen lyhyen kauppaneuvottelu-
kierroksen tulokset jäivät laihoiksi. Shanghaissa tällä 
viikolla kokoontuneiden Kiinan ja Yhdysvaltojen pääneuvot-
telijoiden puolen päivän pituiseksi jääneistä varsinaisista 
neuvotteluista on annettu vain vähän tietoja. Keskustelut 
näyttävät keskittyneen lähinnä Kiinan amerikkalaisten maa-
taloustuotteiden lisäostoihin ja niiden toteutumisen edellyt-
tämiin Yhdysvaltojen myönnytyksiin. Osapuolten mukaan 
neuvotteluja jatketaan syyskuussa Yhdysvalloissa.  

Yllä mainitut teemat olivat keskeisesti esillä kesäkuun lo-
pussa Osakan G20-kokouksen yhteydessä järjestetyssä Kii-
nan ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaamisessa. Tällöin 
presidentti Trump lupasi myös pidättyä uusista kiinalastuot-
teisiin kohdistuvista tullikorotuksista neuvottelujen ajaksi. 
Vaikka osapuolet ovat toukokuun tullikorotusten ja neuvot-
telujen katkeamisen jälkeen palanneet neuvottelupöytään, on 
asetelma vaikea. Tätä osoittaa se, miten kapea-alaisiin kysy-
myksiin keskustelut ovat nyt ajautuneet, vaikka Yhdysvalto-
jen mukaan tapaamisessa puhuttiin myös teknologian pakko-
siirroista, tekijänoikeuksista ja teknisistä kaupan esteistä.  

Trumpin ja Kiinan hallinnon julkinen toistensa kärjekäs 
syyttely kesken tämän viikon neuvotteluja ei lisää uskoa pi-
kaiseen neuvottelutulokseen. Neuvotteluihin liittyvää epä-
varmuutta lisäävät Yhdysvaltojen lähestyvät presidentinvaa-
lit. Trump on nostanut asian esille twiiteissään, ja vaalien vai-
kutuksesta neuvottelutaktiikkaan sekä neuvottelujen aika-
tauluun on spekuloitu jo laajasti.  
 
Kiinan valuuttahallinto (SAFE) julkaisi ensimmäi-
sen kerran tietoja maan valuuttavarannon koostu-
muksesta. Juuri julkaistun SAFEn vuoden 2018 vuosikirjan 
mukaan dollarin osuus varannoista on supistunut vuoden 
1995 79 prosentista 58 prosenttiin vuoden 2014 lopussa. Vuo-
desta 2005 vuoteen 2014 varannon keskimääräinen vuosi-
tuotto oli 3,7 %. Muiden valuuttojen osuuksia ja tuoreempia 
tietoja SAFE ei julkaissut.  

Kiinan valuuttavarannon koostumus on ollut tarkkaan 
varjeltu salaisuus. Talousjulkaisu Caixinin mukaan varantoja 
on tiettävästi yli 30 valuutassa, mikä on enemmän kuin 
useimmissa muissa maissa. IMF:n mukaan dollarin osuus 
kaikkien keskuspankkien varantosijoituksista on tällä het-
kellä keskimäärin noin 62 %.  

Vaihtotaseen suurten ylijäämien seurauksena Kiinan va-
luuttavaranto kasvoi menneinä vuosina maailman selvästi 
suurimmaksi. Kiinan valuuttareservit olivat suurimmillaan 
4 000 mrd. dollaria vuoden 2014 puolivälissä, mutta laskivat 
nopeasti nykytasolle vuoden 2016 loppuun mennessä. Kesä-
kuun 2019 lopussa Kiinan valuuttavaranto oli noin 3200 
mrd. dollaria, lähes 2,5 kertaa suurempi kuin Japanin valuut-
tavaranto, joka on maailman toiseksi suurin. Kiinan vaihto-
taseen ylijäämä on painunut 1 prosenttiin suhteessa BKT:hen 
eikä ruoki varannon kasvua entiseen malliin.  

 
Ulkomaisia suoria sijoituksia virtasi Kiinaan alku-
vuonna ennätysmäärä, mutta Kiinan suorat sijoituk-
set ulkomaille jatkoivat laskuaan. Kauppaministeriön 
tilastoissa tammi-kesäkuun suorien sijoitusten (pl. rahoitus-
sektori) virta Kiinaan oli kauppasotaepävarmuuksista huoli-
matta suurempi kuin koskaan aiemmin eli 71 mrd. dollaria 
(4 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän).  Kiinan suorat 
sijoitukset ulkomaille laskivat 6 % vuotta aiemmasta 54 mrd. 
dollariin. Kuukausitason luvut eivät sisällä rahoitussektorin si-
joituksia, jotka ovat viime vuosina olleet karkeasti kymmenyk-
sen Kiinan suorista sijoituksista ja muutaman prosentin suo-
rista sijoituksista Kiinaan. 

Kiinalaissijoituksia ulkomailla listaavat tietokannat vah-
vistavat sijoitusten vähenemisen. China Global Investment 
Tracker -tietokannan mukaan kiinalaisyritykset tekivät 
tammi-kesäkuussa jopa puolet viime vuoden vastaavaa aikaa 
vähemmän ulkomaisia suoria sijoituksia (yht. 27 mrd. dolla-
ria). Sijoitukset Aasiaan kasvoivat lähes 50 %, mutta sijoituk-
set kaikille muille alueille laskivat. Sijoitusvirran arvo Eu-
rooppaan vajosi murto-osaan viime vuoden vastaavasta 
ajasta. Alueelliset kasvuluvut ovat kuitenkin hyvin herkkiä 
suurten investointien tilastointiajankohdalle.  

Rhodium Groupin yhdessä asianajotoimisto Baker 
McKenzien kanssa tekemän selvityksen mukaan Kiinan suo-
rat sijoitukset laskivat vuoden alkupuoliskolla 60 % vuotta 
aiemmasta noin 20 mrd. dollariin. Euroopan ja Pohjois-Ame-
rikan maista eniten kiinalaissijoituksia virtasi alkuvuonna 
Suomeen Anta Sportsin saadessa päätökseen viime vuonna 
julkistetun pörssiyhtiö Amerin oston (yli 5 mrd. dollaria).  
Tammi-kesäkuussa kiinalaisyritysten suorat sijoitukset Eu-
rooppaan olivat 9 mrd. dollaria (-26 % vuodentakaisesta) ja 
Pohjois-Amerikkaan 3 mrd. dollaria (+19 %). 

UNCTAD:in tilastojen mukaan vuoden 2018 lopussa ulko-
maisten suorien sijoitusten kanta Kiinassa oli 1 630 mrd. dol-
laria eli 5 % maailman suorien sijoitusten kannasta. Kiinan 
suorien sijoitusten kanta maailmalla oli 1 940 mrd. dollaria 
(6 % kannasta). Viime vuonna Kiinan osuus maailman suorien 
sijoitusten ulosvirrasta oli 13 %. 

 
Suorien sijoitusten virta Kiinasta ja Kiinaan pl. rahoitussektori 

 
Lähde: Kiinan kauppaministeriö, CEIC  
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