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Venäjä 

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laski maail-
mantalouden kasvuennustettaan. Tuore ennuste odot-
taa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 3 pro-
senttiin ja kiihtyvän jälleen ensi vuonna 3,4 prosenttiin. Kas-
vun kiihtyminen vuonna 2020 johtuu EU-maiden sekä joi-
denkin nousevien talouksien, kuten Intian ja Brasilian, no-
peutuvasta kasvusta. Näin ollen 2019 jäisi tällä erää hitaim-
man kasvun vuodeksi. Kasvun odotetaan jatkuvan noin 3,6 
prosentin vauhtia vuosien 2021 ja 2024 välillä. 

Venäjälle IMF ennustaa vuonna 2020 kiihtyvää talouskas-
vua, ja tämänkin jälkeen kasvu pysyy kahdessa prosentissa tai 
hieman hitaampana vuoteen 2024 asti. Myös BOFIT ennus-
taa Venäjän talouskasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,8 prosent-
tiin lähinnä julkisten investointien vetämänä. Tämän jälkeen 
kasvuvauhti kuitenkin hidastuu lähemmäs 1,5 prosenttia, 
jota pidetään maan pitkän aikavälin kasvupotentiaalina. 
Maailmanpankin tuoreessa Keski- ja Itä-Euroopan talousen-
nusteessa Venäjän kasvu on ensi vuonna 1,7 % ja vuonna 2021 
se kiihtyy 1,8 prosenttiin. Ennusteita tekevissä laitoksissa on 
erilaisia käsityksiä siitä, kuinka kauan Venäjän julkisten in-
vestointien nopeampi kasvuvaihe kestää. 

IMF:n mukaan eri maiden hintatasoerot huomioon ottava 
ns. ostovoimapariteettikorjattu henkeä kohden laskettu brut-
tokansantuote on Venäjällä tänä vuonna noin 28 800 dolla-
ria. Euroopan unionin jäsenmaissa vastaava luku on keski-
määrin 43 200 dollaria. Esimerkiksi Puolassa se on 32 000, 
Portugalissa 32 400 ja Virossa 34 200 dollaria. Itä-Euroo-
passa Ukrainan vastaaava henkeä kohden laskettu brutto-
kansantuote on 9 300 ja Moldovassa 7 300 dollaria. 
 
Bruttokansantuotteen kasvu, % 

 2018 2019p 2020p 2021p 
Maailmantalous 
(ostovoimapari-
teettipainoilla) 

3,6 3,0 3,4 3,6 

Venäjä 2,3 1,1 1,9 2,0 
Ukraina 3,3 3,0 3,0 3,1 
Turkki 2,8 0,2 3,0 3,0 
Kiina 6,6 6,1 5,8 5,9 
Intia 6,8 6,1 7,0 7,4 
Brasilia 1,1 0,9 2,0 2,4 

Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto. 
 
Venäjän tuonti kääntyi kasvuun, pääomavirrat mal-
tillisia. Alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän ta-
vara- ja palvelutuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi heinä-
syyskuussa 4 % vuotta aiemmasta. Vielä vuoden ensimmäi-
sellä puoliskolla tuonnin arvo supistui hieman. Tavara- ja 
palveluviennin arvo supistui heinä-syyskuussa 7 % vuotta 
aiemmasta matalamman öljyn hinnan painamana. Samalla 
vaihtotaseen ylijäämä supistui vuotta aiempaan verrattuna. 

Viimeisten neljän neljänneksen yhteenlaskettu vaihtotaseen 
ylijäämä oli 96 mrd. dollaria (lähes 6 % BKT:stä). 

Yksityisen sektorin pääoman nettovirta kääntyi heinä-
syyskuussa jälleen hieman negatiiviseksi, mutta oli vain 
1,4 mrd. dollaria. Pääomaa virtasi ulos lähinnä pankkisekto-
rilta, kun venäläiset pankit mm. vähensivät jälleen ulko-
maista velkaansa. Muun yksityisen sektorin osalta pääoman 
nettovirta oli positiivinen esim. maahan suuntautuvien suo-
rien sijoitusten tukemana. Tammi-syyskuussa yksityisen sek-
torin pääoman nettoulosvirta oli 25 mrd. dollaria eli selvästi 
pienempi kuin vuotta aiemmin. 
 
Venäjän yksityisen sektorin pääoman nettovirta neljännesvuo-
sittain 2012–2019 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki.  
 
Venäjällä kolmanneksen työllisistä arvioidaan osal-
listuvan harmaille työmarkkinoille. Venäjän kansanta-
loustieteen akatemian tuoreen kyselyn mukaan noin 25 mil-
joonaa venäläistä on mukana harmailla työmarkkinoilla 
(työskentelevät täysin ilman virallista työsopimusta, saavat 
osan palkastaan pimeästi tai tekevät pimeitä lisätöitä). Kyse-
lyn mukaan harmaille työmarkkinoille osallistuvien osuus on 
supistunut parin viime vuoden aikana selvästi, mikä johtuu 
lähinnä pimeiden lisätöiden merkityksen laskusta. Venäläiset 
tekevät huomattavasti vähemmän pimeitä lisätöitä niitä kos-
kevien työmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Sitä vastoin 
kokonaan harmailla markkinoilla työskentelevien määrä ei 
kyselyn mukaan ole juuri muuttunut viime vuosina.   

Maailmanpankin kesällä julkaiseman raportin mukaan 
koko 2000-lukua tarkasteltaessa päätoimisesti harmailla 
markkinoilla työskentelevien osuus on kasvanut tasaisesti ja 
kattaa noin 15–20 % työllisistä. Osuus ei kuitenkaan ole eri-
tyisen suuri muihin vastaavan tulotason maihin verrattuna. 
Osuuden kasvua on tukenut se, että Venäjällä ei virallisella 
sektorilla ole viimeiseen vuosikymmeneen juuri syntynyt net-
tomääräisesti uusia työpaikkoja. Raportin mukaan harmaita 
työmarkkinoita voitaisiin pienentää mm. helpottamalla työ-
voiman alueellista liikkuvuutta, keventämällä työmarkkinoi-
den sääntelyä ja nostamalla koulutustasoa.   

https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2019/bofit-venaja-kiina-ennusteet-vuosille-2019-2021-2/
https://www.bofit.fi/fi/bofit/ajankohtaista/uutiset/2019/bofit-venaja-kiina-ennusteet-vuosille-2019-2021-2/
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Kiina 

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelujen tulok-
set jäivät laihoiksi. Viimeisimmät neuvottelut käytiin 10.–
11.10. Washingtonissa. Niiden tuloksena osapuolten ilmoitet-
tiin päässeen periaatteelliseen sopuun väliaikaisesta sopi-
muksesta (”phase one”), mutta asian yksityiskohdat ovat 
auki, mitään ei ole allekirjoitettu eikä neuvottelujen jatkumi-
sesta ole varmaa tietoa. Useimmat vaikeat kysymykset ovat 
edelleen ratkaisematta tai jätetty neuvottelujen ulkopuolelle. 

Nyt käytyjen neuvottelujen tuloksena Kiina aikoo ostaa 
vuosittain Yhdysvalloista 40–50 mrd. dollarilla maatalous-
tuotteita. Osapuolten sanotaan sopineen myös riitojenrat-
kaisu- ja toimeenpanomekanismeista. Neuvottelujen vuoksi 
Yhdysvallat luopui lokakuun puoliväliin suunnitelluista tulli-
korotuksista, mutta mahdollista sopua varjostavat edelleen 
mm. Yhdysvaltojen joulukuulle uhkaamat lisätullit. 

 
Kiinan vaisu ulkomaankaupan kehitys jatkui syys-
kuussa. Kiinan tullin mukaan syyskuussa tavaratuonnin 
arvo supistui lähes 9 % ja vienti 3 % vuotta aiemmasta. Tava-
rakaupan ylijäämää nousi syyskuussa 40 mrd. dollariin ja 
koko vuoden ylijäämä on jo 300 mrd. dollaria, mikä on 80 
mrd. dollaria vuotta aiempaa enemmän. 

Kauppasodan vuoksi tavaratuonti Yhdysvalloista on 
tammi-syyskuussa supistunut 26 % vuodentakaisesta. Viime 
kuukausina tuonti myös EU:sta ja Afrikasta on alkanut sel-
västi supistua. Sen sijaan Kiinan tuonti Australiasta on viime 
kuukaudet kasvanut keskimäärin 25 prosentin vauhtia. Kiina 
ostaa Australiasta lähinnä raaka-aineita. 
 
Kiinan tavarakaupan kehitys ja kauppatase 

Lähde: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT 
 
Kiinassa sianliha kiihdyttää kuluttajahintojen nou-
sua, tuottajahintojen lasku jyrkkeni. Syyskuussa Kii-
nan kuluttajahinnat nousivat 3,0 % vuodentakaisesta, kun 
elokuussa inflaatio oli 2,8 %. Inflaation kiihtymisen taustalla 
on sianlihan kallistuminen lähes 70 prosentilla syyskuuhun 

2018 verrattuna. Elintarvikkeista ja energiasta putsattu poh-
jainflaatio oli edellisten kuukausien tapaan 1,5 %.  

Vaikka inflaatio ei vielä ylitä hallituksen tälle vuodelle 
asettamaa ”noin” 3 prosentin kattoa, aiheuttaa sianlihan hin-
tojen raju nousu päänvaivaa päättäjille. Taustalla on runsas 
vuosi sitten Kiinaan rantautunut afrikkalainen sikarutto, 
jonka muita maita nopeampi leviäminen Kiinassa johtuu ai-
nakin osin järjestelmä- ja politiikkavirheistä. Kiinalaiseen pe-
rusruokaan kuuluvaa sianlihaa on viime kuukausina tuotu 
70–110 % enemmän kuin vuosi sitten, mikä on näkynyt lihan 
kallistumisena myös Euroopassa. Hintojen nousu Kiinassa 
kuitenkin jatkuu ja tällä viikolla (17.10.) sianlihan tukkuhinta 
oli 23 % korkeampi kuin syyskuun lopussa.  

Kiinan tuottajahintainflaatio puolestaan oli syyskuussa 
entistä enemmän miinuksella, kun hintataso painui 1,2 % 
vuodentakaista alemmaksi. Laskevat hinnat syövät yritysten 
kannattavuutta ja vähentävät investointihalukkuutta.  

 
Hintojen vuosimuutos Kiinassa 

Lähde: CEIC, Macrobond 
 
Kiina helpottaa ulkomaalaisten yritysten toiminta-
edellytyksiä rahoitusmarkkinoillaan. Kiinan arvopa-
perimarkkinoiden valvontakomissio (CSRC) ilmoitti viime 
viikolla (11.10.), että maa poistaa ulkomaisilta termiinikaup-
paa, sijoitusrahastoja ja arvopaperikauppaa hoitavilta yrityk-
siltä niitä Kiinassa koskevat omistusrajoitukset vuonna 2020. 
Päätös mahdollistaa kokonaan ulkomaisessa omistuksessa 
olevien yritysten toiminnan näillä sektoreilla.  

Kiina on jo aiemmin luvannut poistaa omistusrajoitukset, 
mutta kauppasota Yhdysvaltojen kanssa näyttää joudutta-
neen asian etenemistä ja kannustaneen selkeän aikataulun il-
moittamiseen. Termiinikauppaa hoitavilta yrityksiltä rajoi-
tukset poistuvat 1.1., sijoitusrahastoyrityksiltä 1.4. ja arvopa-
perikauppaa hoitavilta yrityksiltä 1.12.2020.  

Toistaiseksi kyseisillä sektoreilla toimivien ulkomaisten 
yritysten on pitänyt käyttää kiinalaisten kanssa perustamiaan 
yhteisyrityksiä. Parin viime vuoden liberalisointitoimien 
myötä muutama ulkomainen rahoitusalan jätti on jo hankki-
nut enemmistöosuuden yhteisyrityksestä. Länsiyritysten 
osuus Kiinan markkinoista on kuitenkin pieni eikä sen uskota 
kasvavan nopeasti, vaikka kiinnostusta yrityksillä riittää. 
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