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Venäjä 

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa ja ennus-
teita. Keskuspankki päätti 6.9. laskea avainkorkoaan jo kol-
mannen kerran kesäkuusta alkaen 0,25 prosenttiyksiköllä. 
Tätä markkinat myös odottivat. Korko on 9.9. alkaen 7 %.  

Korkopäätöksen taustaksi keskuspankki totesi ennen 
muuta, että inflaatio on hidastunut (4,3 prosenttiin elokuun 
lopussa) ja talous on kasvanut edelleen hitaammin kuin kes-
kuspankki on odottanut. Keskuspankki ilmoitti punnitse-
vansa koronlaskujen jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta, 
jos sen perusennuste inflaatiosta ja talouskasvusta toteutuu. 
Keskuspankki arvioi, että tavoitteena oleva avainkoron neut-
raali taso on nykytilanteessa 6−7 % nimellisesti ja 2−3 % re-
aalisesti. 

Keskuspankki alensi inflaatioennustettaan ja odottaa in-
flaation olevan tämän vuoden lopussa 4−4,5 % ennen sen 
asettumista lähelle neljää prosenttia. Myös ennuste talouden 
kasvusta aleni. Keskuspankki arvioi BKT:n kasvavan tänä 
vuonna 0,8−1,3 % ja ensi vuonna 1,5−2 %, jos Urals-öljyn 
hinta laskee siten, että ensi vuonna hinnan vuosikeskiarvo on 
55 dollaria. Keskuspankki odottaa edelleen kesäkuun ennus-
teensa mukaisesti kotitalouksien kulutuksen reaalisen mää-
rän kasvavan tänä vuonna 1−1,5 %. Arvio investointien kas-
vusta sen sijaan laski 0−1 prosenttiin ja ennuste viennin sekä 
tuonnin määrän kasvusta nollan tienoille. 
 
Ruplan kurssi ja öljyn hinta heikentyneet alkuvuo-
den vahvistumisen jälkeen. Ruplan kurssi ja öljyn hinta 
vahvistuivat alkuvuonna. Viime kuukausina molemmat ovat 
heikentyneet, mutta ruplan dollarikurssi on edelleen 6 % ja 
Urals-öljyn dollarihinta 23 % korkeampi kuin vuoden alussa.   

Edellisten vuosien tapaan ruplan kurssikehitys on eron-
nut ajoittain öljyn hinnasta. Urals-laadun dollarihinta oli tou-
kokuun lopussa vahvistunut hieman yli 40 % vuoden alusta 
ja ruplan kurssi noin 7 %. Öljyn hinnan huomattava lasku ke-
säkuussa markkinoiden huolestuttua maailmantalouden kas-
vun hidastumisesta ei heikentänyt ruplan kurssia. Ruplan 
kurssi notkahti nykytasolleen (65−67 ruplaa dollarilta) lä-
hinnä elokuun alussa Yhdysvaltain ilmoitettua uusista Venä-
jän vastaisista pakotteista. Urals-öljyn tynnyrihinta myös tip-
pui hieman pakotteiden ilmoitusten aikoihin, mutta on nyt 
palautunut heinäkuun lopun tasolle noin 63 dollariin. 

Ruplan kurssia tukivat tammi-toukokuussa ulkomaiset si-
joittajat, jotka kasvattivat osuuttaan valtion ruplamääräisistä 
velkakirjoista 25 prosentista 30 prosenttiin. Konservatiivi-
nen valtion budjettipolitiikka on osaltaan tukenut ruplan 
kurssia. Keskuspankin finanssiministeriölle tekemillä bud-
jettisäännön mukaisilla valuuttaostoilla ei puolestaan uskota 
olevan suurta heikentävää vaikusta ruplan kurssiin, koska os-
tojen osuus markkinoiden vaihdosta on vähäinen (12.9. rup-
lan kurssi oli 1 USD=65,2 RUB ja 1 EUR=71,9 RUB). 
 

Ruplan kurssi ja öljyn hinta 

Lähde: Reuters.  
 
Venäjän ja Intian johtajat keskustelivat taloussuh-
teista Vladivostokissa. Syyskuun 4.−6. järjestetyn Venä-
jän Itäisen talousfoorumin päävieraat olivat Japanin, Intian, 
Mongolian ja Malesian johtajat. Kahdenkeskisessä tapaami-
sessa Venäjän presidentti Putin ja Intian pääministeri Modi 
keskustelivat yhteistyöstä ja allekirjoittivat sopimuksia. 

Jo nyt maat tekevät yhteistyötä muutamalla avainalalla. 
Venäläisiä ydinreaktoreita on Intiassa muutamia, ja niitä on 
suunniteltu rakennettavan lisää. Sotatarvikkeita venäläiset 
ovat jo aiemmin myyneet Intiaan, mutta hiljattain on ryh-
dytty käynnistämään venäläisten sotatarvikkeiden valmis-
tusta myös Intiassa. Intia puolestaan on mukana Sahalin-1 - 
hankkeessa, joka hyödyntää Tyynenmeren rannalla sijaitse-
van Sahalinin saaren öljy- ja kaasukenttiä. Hankkeesta 30 % 
omistaa yhdysvaltalainen Exxon, 30 % japanilainen Sodeco, 
20 % venäläinen Rosneft ja 20 % Intian valtion omistama 
ONGC Videsh. Vladivostokin talousfoorumissa Rosneftin toi-
mitusjohtaja Igor Setšin ilmoitti hankkeen osakkaiden nyt so-
pineen maakaasunesteyttämön rakentamisesta Venäjän De-
Kastrin vientisatamaan. Se sijaitsee mantereella Japaninme-
ren rannalla. Sahalin 1 -yhtymän öljy ja kaasu tulevat saarelta 
putkia pitkin mantereelle. 

Yksittäisistä hankkeista huolimatta Venäjän ja Intian väli-
set kauppasuhteet eivät kuitenkaan ole maiden kokoihin näh-
den kovin merkittävät. Venäjän tullin mukaan viime vuonna 
Venäjä vei tavaraa Intiaan 7 miljardin dollarin verran ja toi 
sieltä tavaraa 3 miljardin dollarin verran. Intian osuus Venä-
jän tavaraviennistä oli siten vain 1,7 % ja tavaratuonnista 
1,4 %. Venäjä vie Intiaan muun muassa öljyä, lannoitteita, pa-
peria, timantteja, koneita ja laivoja. Tukholman kansainväli-
sen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) mukaan Venäjä vei 
viime vuonna ainakin miljardin dollarin arvosta aseita Inti-
aan. Intiasta Venäjälle tuodaan muun muassa lääkkeitä, 
teetä, sähkölaitteita ja vaatteita. Putinin ja Modin tapaamisen 
yhteydessä annetuissa julkilausumissa hahmoteltiin kaupan 
moninkertaistamista lähivuosina. Euraasian talousliiton ja 
Intian välillä ei kuitenkaan ole vapaakauppasopimusta. 
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Kiina 

IMF arvioi Kiinan valtiontalouden tilan heikkenevän 
nopeasti. IMF julkaisi elokuussa vuosittaisen Artikla IV -ar-
vion Kiinan talouskehityksestä. Järjestö arvioi mm. Kiinan 
julkisen talouden alijäämä- ja velkakehitystä ottamalla huo-
mioon paikallishallinnon rahoitusyhtiöiden kautta ottaman 
velan sekä muita budjetin ulkopuolisia vastuita (ns. laajen-
nettu määritelmä). Tämän vuoden finanssipoliittinen elvytys ve-
ronkevennysten ja paikallishallinnon infrastruktuuri-investoin-
tien kautta lisää laajennettua budjettialijäämää arviolta 1,5 pro-
senttiyksikköä 13 %:iin BKT:stä (11 % v. 2018). Kuluvan vuoden 
kasvua toimien arvioidaan tukevan 0,8 prosenttiyksiköllä.  

Sekä julkisen velan että kokonaisvelkasuhteen odotetaan 
kasvavan koko vuoteen 2024 ulottuvan ennustejakson. Kiinan 
laajennetun julkisen velan arvioidaan nousevan viime vuoden 
73 prosentista (virallinen julkinen velka 38 % BKT:stä v. 2018) 
yli 80 prosenttiin tänä vuonna ja ylittävän 100 % BKT:stä 
vuonna 2024. Rahoitussektorin ulkopuolisen kokonais-
velka/BKT-suhteen odotetaan kasvavan tänä vuonna lähes 10 
prosenttiyksiköllä 266 prosenttiin.  

Kasvava julkinen velka muodostaa riskin Kiinan velkakes-
tävyydelle. Sen vähentämisessä IMF suosittaa erityisesti bud-
jetin ulkopuolisten infrastruktuuri-investointien rajoitta-
mista sekä progressiivista ja talouden rakennemuutosta edis-
tävää verotusta (mm. hiilivero). Myös valtionyritysten velka-
kehitys on uhkaavaa, sillä niiden velka/BKT-suhde kasvaa, 
tuottavuus on yleisesti heikko ja noin kolmannes valtionyrityk-
sistä tekee tappiota. Valtionyritysten osuus yritysten kokonais-
velasta nousee nopeasti, mikä kertoo pankkien suosivan luo-
tonannossaan valtionyrityksiä yksityisten kustannuksella.  

Valtion roolin kasvu taloudessa on heikentänyt resurssien 
allokaatiota. Tilanne kärjistyy entisestään, mikäli Kiina jat-
kaa velkaantumisen kasvattamista kasvutavoitteiden saavut-
tamiseksi. Yhä monitahoisemman talouden hallinnointi vaa-
tisi politiikan modernisointia, hallinnon parantamista ja siir-
tymistä markkinaperusteisempaan ja läpinäkyvämpään jär-
jestelmään. Kasvutavoitteiden saavuttamisen sijaan finanssi-
politiikan liikkumavara tulisi suunnata välttämättömien ra-
kenneuudistusten haittavaikutusten vähentämiseen.  

Raportin tekemisen aikoihin lisätullit kattoivat noin puo-
let Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnista.  IMF:n vaihtoehtolaskel-
man mukaan Yhdysvaltojen 25 prosentin tullikorotukset jäl-
jellä olevalle Kiinan-tuonnille hidastaisi Kiinan kasvua seu-
raavan 12 kuukauden aikana noin 0,8 prosenttiyksiköllä pe-
rusuraan verrattuna. Kauppasodan kärjistyminen elokuun 
jälkeen tarkoittaa sitä, että vaihtoehtolaskelman oletukset 
ovat pitkälle toteutumassa.  

Kauppasodan vaikutusten lieventämiseksi IMF suosittaa fi-
nanssipoliittisen elvytyksen lisäämistä. Järjestö kuittenkin pai-
nottaa, että toimet tulisi rahoittaa keskushallinnon budjettiva-
roin, niiden pitäisi tukea talouden rakennemuutosta ja olla 
kohdennettu matalatuloisille kotitalouksille, jotta elvytyksen 
kasvua tukeva vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Tällaisia 

ovat esimerkiksi eläkkeiden ja työttömyyskorvausten korotta-
minen sekä koulutus- ja terveydenhuoltomenojen lisääminen. 
Samalla kuitenkin julkinen velka kasvaa verrattuna raportin 
perusskenaarioon. Rahapoliittista elvytystä IMF ei suosita, 
vaan rahapolitiikassa tulisi seurata inflaatiokehitystä. 

Valuuttakurssipolitiikassa IMF kehottaa Kiinaa siirtymään 
vapaammin määräytyvään kurssiin. Tämä auttaisi pehmentä-
mään ulkoisten sokkien vaikutusta talouteen. Aikaisempaan 
tapaan järjestö toivoo Kiinalta parempia tilastoja.  
 
Kiinan varjopankkitoiminta kasvoi voimakkaasti 
vuodesta 2009 vuoteen 2015 saakka, mutta on viime 
aikoina supistunut. Alkujaan laajentuminen oli rahoitus-
markkinoiden vapautustoimien ohella seurausta pankkien 
luotonantoon kohdistetuista rajoitteista. Viime aikoina varjo-
pankkisektorin koko on kuitenkin supistunut.  

IMF arvioi Artikla IV -raportissaan elokuussa, että varjo-
pankkisektorin koon supistuminen runsaaseen 20 000 mrd. 
juaniin (2 800 mrd. USD) on pitkälti seurausta viranomais-
ten tiukentuneesta sääntelystä. Järjestö suosittaa toimia, 
jotka siirtävät toimintaa varjopankkisektorilta viralliselle 
pankkisektorille. Toisin kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa, 
Kiinassa varjopankkitoiminnan avulla on rahoitettu etenkin 
yrityksiä, ei niinkään kotitalouksien asuntoinvestointeja. 

Kiinan varjopankkitoiminnassa on useita sopimus- ja jär-
jestelytyyppejä. Niissä kaikissa kerätään sijoittajilta varoja, 
jotka lainataan rahoituksen tarvitsijoille siten, ettei pankki 
ole muodollisesti velkojana vaan jonkinlaisena välittäjänä. 
Välittäjänä voi olla muukin rahoitusalan yritys kuin pankki. 
Varjopankkitoiminnalle ei ole täsmällistä määritelmää, 
mutta siihen kuuluvat mm. seuraavat rahoitusjärjestelyt.   

Omaisuudenhoitosopimuksissa säästäjä sijoittaa varansa 
pankkitalletusta muistuttavalla sopimuksella tilille, jonka va-
rat pankki lainaa ja sijoittaa asiakkaan puolesta, mutta ei ota 
lainoja omaan taseeseensa, eikä ole velkaa sijoittajalle. Arvo-
paperisijoitukset eivät ole pääasiallinen sijoituskohde, vaan 
varoja on voitu lainata velallisille tavanomaisilla lainasopi-
muksilla. Näillä sijoituksilla on usein epävirallinen pankin ta-
kaus, joten niitä on pidetty turvallisina. Viranomaiset ovat 
parhaillaan estämässä näitä epävirallisia takauksia uusilla 
säädöksillä, joiden pitäisi tulla voimaan täysimääräisesti vuo-
den 2020 loppuun mennessä.    

Toista yleistä järjestelyä on usein kutsuttu englanniksi ni-
mellä entrusted lending. Pankki neuvottelee ja välittää lainan 
kahden osapuolen välille ja hoitaa lainajärjestelyn dokumen-
taation, mutta ei itse asetu velalliseksi eikä velkojaksi. Osa-
puolet ovat yleensä yrityksiä, joskin toisinaan pankki on myö-
hemmin ostanut velkomisoikeudet.   

Trustilainoja eivät järjestele pankit vaan erilliset trustiyh-
tiöt, jotka keräävät sijoituksia myös pankeilta. Velalliset ovat 
usein luottokelpoisuudeltaan huonompia kuin pankkilainoja 
saavat yritykset.  

Vertaislainatoiminnassa osapuolet ovat yleensä yksityis-
henkilöitä, joiden välisiä lainoja on välitetty tarkoitukseen 
suunnitelluilla alustoilla. Viranomaiset ovat rajoittaneet sää-
döksin myös tämän markkinan kasvua.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/08/Peoples-Republic-of-China-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Staff-48576
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/08/Peoples-Republic-of-China-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Staff-48576
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