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Venäjä 

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun jäävän 
tänä vuonna yhteen prosenttiin. Venäjän talouskasvun 
kiihtyminen viime vuonna 2,3 prosenttiin perustui osin tila-
päisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi 
tänä vuonna. Rosstatin ensimmäinen arvio kuluvan vuoden 
alkupuoliskon kasvuvauhdista (0,7 %) osoittaa kasvun hidas-
tuneen jopa ennakoitua enemmän. 

Rosstatin tuoreet tiedot toisen neljänneksen kasvusta viit-
taavat yksityisen kulutuksen kasvun jatkuneen kohtuullisen 
ripeänä. Sen sijaan viennin kehitys on ollut erittäin heikkoa. 
Viennin määrän vuodesta 2016 jatkunut erittäin voimakas 
kasvu tasaantui viime vuoden lopulla, ja alkuvuonna 2019 
viennin määrä on supistunut. Kasvuvauhdin tasaantumista 
osattiin odottaa, mutta vientimäärien supistuminen monilla 
keskeisillä aloilla on yllättänyt. Osin vientimäärien supistu-
mista selittävät viime vuoden edellisvuotta heikompi vilja-
sato, OPEC -maiden kanssa solmittu raakaöljyn tuotannon-
rajoitussopimus ja keskeisen öljyn vientiputken (Druzba-
putki) käyttökatko tänä keväänä. Taustalla on myös maail-
mantalouden kasvuvauhdin hidastuminen ja kasvunäkymien 
synkkeneminen (Maailmantalouden näkymät). 

Myös investointien kasvu on jäämässä hyvin vaatimatto-
maksi, sillä alkuvuonna kiinteiden investointien määrä oli 
pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Julkisten menojen kasvu 
voi hieman nostaa loppuvuoden kasvua, mutta kaikkiaan ku-
luvan vuoden kasvu on jäämässä noin yhteen prosenttiin. 

Tänään julkaistun BOFIT Venäjä-ennusteen mukaan ta-
louden kasvu kiihtyy hieman ensi vuonna erityisesti julkisen 
kulutuksen ja julkisten investointien vauhdittamana. Valtion 
roolin kasvu ja markkinoita tukevien uudistusten vähäisyys 
rajoittavat kuitenkin yksityisten investointien kasvua. Vaikka 
yksityisen kulutuksen merkitys talouskasvulle säilyy suurena, 
kotitalouksien reaalitulojen olematon kasvu ja lainanoton 
kasvun hidastuminen hillitsevät kulutuksen kasvua lähivuo-
sina. 

 
Venäjän BKT:n kehitys ja BOFIT Venäjä-ennuste 2019-2021 

Lähde: BOFIT Venäjä-ennuste. 

Venäjällä julkisen budjettitalouden linjaukset vuo-
sille 2020−2022 merkitsevät elvytystä. Finanssiminis-
teriön linjaukset kattavat koko konsolidoidun budjetin eli fe-
deraatiobudjetin ja valtion kolmen sosiaalirahaston budjetit. 
Kaikkien neljän luonnokset hallitus lähetti vastikään duuman 
käsittelyyn kuten myös arvionsa alue- ja kuntabudjeteista. 

Julkisen talouden nimellistulojen arvioidaan lisääntyvän 
tänä vuonna ja lähivuosina suunnilleen 4−5 % vuodessa. Jul-
kisen talouden rooli koko taloudessa on elvyttävä. Menojen 
kasvu voi arvion mukaan vielä nopeutua tänä vuonna siinä 
määrin, että kasvu koko vuoden osalta yltää noin kahdeksaan 
prosenttiin. Kasvu jatkuu lähivuosina kuuden prosentin vuo-
sitahdilla eli noin 2 % ennustettua inflaatiota nopeampana. 
Konsolidoidun budjetin ylijäämän oltua vuonna 2018 vajaat 
3 % BKT:stä sen arvioidaan olevan tänä vuonna alle 2 % ja 
ensi vuonna enää 0,7 % BKT:stä. 

Konsolidoidun budjetin tuloja painaa oletus öljyn hinnan 
maltillisesta laskusta nykytasoltaan noin 56 dollariin tynny-
riltä (Urals-öljy) lähivuosien ajaksi. Siten öljy- ja kaasuvero-
tulojen arvioidaan vähenevän tuntuvasti tänä ja ensi vuonna 
sekä laskun tasaantuvan vuonna 2021. Toisaalta arvio budje-
tin muista tuloista perustuu talousministeriön ennusteessa 
odotetulle BKT:n kasvun nopeutumiselle tämän ja ensi vuo-
den noin puolestatoista prosentista yli kolmeen prosenttiin 
vuodesta 2021 alkaen. Näin ollen muiden tulojen jo kaksi 
vuotta nopeana pysyneen kasvun arvioidaan jatkuvan lähi-
vuosina 6−7 prosentin vuositahdilla. 

Suunnilleen tällä tahdilla muiden tulojen odotetaan kas-
vavan niin federaation, alueiden kuin sosiaalirahastojen bud-
jeteissa. Federaatiobudjetin ALV-tulot nousevat hyvin ja 
etenkin valtionyritysten osinkoja odotetaan paljon lisää. So-
siaalirahastoihin virtaa lisää varoja palkoista määräytyvistä 
sosiaaliveroista. Aluebudjettien tuloarviosta ei ole erittelyä. 

Konsolidoidun budjetin menot kasvavat tänä ja ensi 
vuonna yli 10 % terveydenhoidon sekä sisäisen turvallisuu-
den ja järjestyksen lohkoilla. Myös siviilihallinto saa tuntu-
vasti lisävaroja. Tämän vuoden menolisäysten jälkeen talou-
den eri alat ja asuntosektori saavat ainakin vuoden verran 
odottaa selviä uusia impulsseja budjetista, ja koulutus saa 
odottaa pidempään. Sosiaalitukeen ja puolustukseen kohdis-
tettujen menojen kasvu ylittää inflaation hieman lähivuosina. 
Julkisen budjettitalouden palkkoihin kaavaillaan suunnilleen 
inflaatiota vastaavia yleiskorotuksia. Eläkkeet nousevat jo ke-
sällä 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti yli 6 % vuodessa. 

Kun federaatiobudjetin säästösäännön sisältämä öljyn 
laskennallinen hinta on matala verrattuna budjetin tulolas-
kelmassa oletettuun hintaan, valtion vararahastona toimivan 
kansallisen hyvinvoinnin rahaston varojen odotetaan kasva-
van ja olevan ensi vuoden lopussa 10 % BKT:stä. Laskelmassa 
finanssiministeriön tekninen oletus on, että rahaston varoja 
ei sijoiteta mitenkään muuten kuin rahaston tileille keskus-
pankkiin, jolloin rahaston likvidit varat olisivat ensi vuoden 
lopussa 8,5 % BKT:stä. 
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Kiina 

BOFIT ennustaa Kiinan kasvun hidastuvan noin pro-
senttiyksikön vuosivauhtia 2019—2021. Vuoden 2020-
kasvutavoitteen saavuttaakseen Kiinan BKT:n tulisi kasvaa yhä 
yli 6 prosentin vauhtia. Tuoreessa BOFIT-ennusteessa odo-
tamme aiemman ennusteemme mukaisesti kasvun hidastu-
van todellisuudessa nopeammin ja yltävän ehkä noin neljän 
prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2021. 

Kiinan taloustilanteen arviointia vaikeuttaa ja ennustei-
den epävarmuutta lisää huomattavasti se, että viralliset tilas-
tot eivät anna totuudenmukaista kuvaa Kiinan talouskehityk-
sestä. Niiden mukaan talouskasvun hidastuminen on ollut 
äärimmäisen maltillista, mutta useiden muiden mittareiden 
ja tietojen valossa taloussuhdanne näyttää heikentyneen sel-
västi viime vuoden alkuun verrattuna. 

Talouskasvun hidastuminen johtuu pääosin kotimaisista 
syistä, sillä pelkästään talouden rakenteelliset tekijät hidasta-
vat kasvua selvästi. Lisäksi kauppakiistojen eskaloituminen on 
vaikeuttanut tilannetta. Tullikorotusten on useissa laskelmissa 
(Suomen Pankki, IMF ja OECD) arvioitu hidastavan Kiinan 
kasvua noin prosenttiyksiköllä tilanteessa, jossa 25 % tulliko-
rotukset koskettavat koko Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä 
kauppaa. Kauppasodan syyt ovat pitkälle Kiinan nykyjärjestel-
mässä. Kiistat näyttävät pitkittyvän, sillä lopullisen ratkaisun 
löytyminen vaatisi Kiinassa järjestelmätason muutosta. 

Tuottavuutta parantavat reformit olisivat välttämättömiä 
kasvupotentiaalin ylläpitämiseksi, mutta merkittäviä uudis-
tuksia ei ole saatu toteutettua useaan vuoteen. Puolueen rooli 
taloudessa kasvaa ja pääoman allokaatio on aiempaa tehotto-
mampaa yhä suuremman osuuden rahoituksesta mennessä 
huonosti kannattaville valtionyrityksille. Vallan keskittäminen 
talousuudistuksiin penseästi suhtautuvalle puoluejohdolle li-
sää talouspolitiikasta kumpuavia riskejä. 

Kiina on lisännyt finanssipoliittista elvytystä kasvun yllä-
pitämiseksi, mutta elvytysvara on aiempaa rajallisempi. Ta-
louden todellinen alijäämä kasvaa nopeasti ja julkinen velka 
lähentelee IMF:n arvion mukaan jo 80 prosenttia BKT:stä. 
Kestämättömän kasvuvauhdin ylläpitäminen tulee heikentä-
mään valtiontalouden tilaa ennustejaksolla selvästi. 

Kasvun ylläpitäminen vaatii myös velkaantumisen jatka-
mista. Kiinan velka-aste on noussut huolestuttavan nopeasti 
ja on jo noin 260 % BKT:stä. Monissa maissa velka/BKT-suh-
teen nopea kasvu on ollut yhteydessä pankkikriiseihin. Yri-
tysten rahoitustilanne on heikentynyt, mikä yhdessä koti-
maan kasvun hidastumisen kanssa on vähentänyt huomatta-
vasti myös kiinalaisyritysten ulkomaisia sijoituksia. 

Elvytys ja ylettömän vakauden tavoittelu nykyisessä vielä 
suhteellisen hyvässä taloustilanteessa syövät talouden pus-
kureita ja siirtävät kasvun kannalta keskeisten reformien toi-
meenpanoa. Tämä yhdessä yritysten rahoitustilanteen heikke-
nemisen ja rahoitusmarkkinariskien kasvun kanssa lisäävät 
vakavamman taantuman mahdollisuutta tulevaisuudessa. 
 

Veronkevennykset syövät Kiinan budjettituloja. Vii-
meisen 12-kuukauden aikana tehdyt veronkevennykset (tulo-
vero, ALV ja vientiyritysten veronpalautusten lisääminen) 
ovat iskeneet julkisiin budjettituloihin. Finanssiministeriön 
mukaan keskus- ja paikallishallintojen yhteenlasketut bud-
jettitulot lisääntyivät tammi-elokuussa vain 3 % vuotta aiem-
masta. Tulojen kasvu oli hitainta sitten vuoden 2009, jolloin 
kansainvälisen finanssikriisin vuoksi talouskasvu notkahti ja 
maa elvytti voimakkaasti talouttaan. 

Hidas tulojen lisääntyminen on kuitenkin keväällä jul-
kaistun budjetin mukaista. Tammi-elokuussa koko vuodelle 
budjetoidusta tulokertymästä oli kerätty 71 % eli suurin piir-
tein yhtä paljon mitä aikaisempinakin vuosina. Viime vuonna 
budjettitulot olivat yhteensä 18 300 mrd juania (2 350 
mrd. euroa, 20 % BKT:stä). Niistä 85 % on verotuloja ja 15 % 
muita tuloja. Verotuloista tärkeimmät ovat arvonlisävero 
(osuus 40 % verotuloista) ja yritysvero (23 %). 

Julkiset budjettimenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet 
9 % vuotta aiemmasta eli hieman budjetissa oletettua hi-
taammin. On epäselvää, onko menoja vain ajoitettu aiempaa 
enemmän loppuvuoteen vai onko taustalla rahoitusvaikeu-
det. Velkaa budjetin tilkkeeksi laskettiin tammi-elokuussa 
liikkeelle viime vuotta vähemmän. Viime vuonna Kiinan bud-
jettimenot olivat 21 000 mrd. juania (2 700 mrd. euroa, 23 % 
BKT:stä). Virallinen budjettivaje oli noin 3 % BKT:stä. 

Keskus- ja paikallishallinnot keräsivät suurin piirtein yhtä 
paljon budjettituloja viime vuonna. Keskushallinto jakaa suu-
ren osan tuloistaan alueille ja viime vuonna budjettimenoista 
kulutettiin paikallistasolla 85 %. 

Kiinan julkisen talouden analyysiä hankaloittaa se, että 
julkinen sektori toimii laajasti budjetin ulkopuolella. Kiina ei 
myöskään laske erilaisia sosiaaliturvarahastoja eikä maan 
käyttöoikeuksien myyntejä mukaan budjettiin. Todellisuu-
dessa siis julkinen talous on selvästi Kiinan virallista budjet-
titaloutta suurempi. Kun mukaan lasketaan rahastot, maa-
kaupat, paikallishallintojen erikoisvelkakirjoilla ja sijoitusyh-
tiöiden kautta (LGFV) rahoitetut investointihankkeet, IMF 
arvioi julkisen sektorin todellisten menojen olleen 43 %, tu-
lojen 32 % ja budjettivajeen 11 % BKT:stä vuonna 2018. 
 
Kiinan julkisen talouden (keskus- ja paikallishallinnot) suurim-
mat budjettimenoerät vuosina 2010 ja 2018 

Lähteet: Kiinan finanssiministeriö, CEIC ja BOFIT. 
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