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Venäjä 

Venäjän taloudessa hetkellinen piristyminen. Heinä-
syyskuun talousluvut olivat yllättävän vahvoja, mutta vah-
vuus jäänee lyhytaikaiseksi. Kasvua vetivät teollisuustuo-
tanto (+ 3 %) ja maatalous (+ 5 %). Ennakoivien indikaatto-
reiden pohjalta teollisuuden loppuvuoden kehitys ei kuiten-
kaan näytä valoisalta, sillä mm. varastojen arvioidaan olevan 
historiallisen korkealla tasolla. Rakentaminen ja kuljetukset 
pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. 

Kulutuskysyntä on edelleen vaimeaa. Vähittäiskaupan 
vuosikasvu hidastui heinä-syyskuussa alle prosenttiin, vaikka 
reaalitulot kasvoivat nopeammin kuin vuosiin. Eräät analyy-
tikot ovat tosin epäilleet reaalitulojen tilastoitua 3 prosentin 
kasvupyrähdystä yliarvioiduksi ja kritisoineet tulojen tilas-
tointimenetelmiä. 

Venäjän talousministeriö arvioi BKT:n kasvaneen lähes 
2 % vuotta aiemmasta heinä-syyskuussa, kun kasvu vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla jäi alle prosenttiin. Ministeriö kui-
tenkin toteaa kasvun perustuneen pitkälti väliaikaisille teki-
jöille, kuten varastojen kartuttamiselle, ja odottaa kasvun hi-
dastuvan jälleen loppuvuonna. 
 
Venäjän federaatiobudjetin suuri ylijäämä kääntyi 
laskuun. Käänne tuli vuoden kolmannella neljänneksellä, 
joskin ylijäämä oli viimeisen 12 kuukauden jaksolla edelleen 
suuri eli lähes 3 % BKT:stä. Käänne johtui sekä tuloista että 
menoista. Budjetin tulot nimellisruplissa olivat enää noin 2 % 
vuodentakaista suuremmat nousun oltua vuoden ensipuolis-
kolla 10 %. Menojen vuosikasvu nopeutui odotetusti 16 pro-
senttiin vuoden ensipuoliskon noin 1 prosentista. 
 
Venäjän julkisen talouden budjettiylijäämä 2008−2019 

Lähde: Finanssiministeriö. 
 

Budjetin tuloissa öljy- ja kaasuverotulojen nousu kääntyi 
jyrkään laskuun kolmannella neljänneksellä (peräti -20 % 
vuodentakaisesta). Nämä tulot supistuivat ensi kertaa sitten 
syksyn 2016. Muiden tulojen kasvu yltyi ja oli koko tammi-
syyskuun osalta 17 %. Tässä ALV:n korotuksen (1.1.2019) 
merkitys on pienempi kuin mm. veronkeruun paraneminen. 

Puolustusmenot, jotka ainoana julkisen talouden me-
noeränä rahoitetaan kokonaan federaatiobudjetista, vaihtele-
vat paljon vuoden kuluessa. Ne kääntyivät voimakkaaseen 
nousuun kolmannella neljänneksellä ja lisääntyivät tammi-
syyskuussa viitisen prosenttia vuodentakaisesta. 
 
Tulokehitys heikkoa Venäjällä viime vuosina. Venä-
läisten reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat tänä vuonna 
kasvaneet hieman, mutta vuosien heikon kehityksen vuoksi 
ne ovat yhä noin vuoden 2011 tasolla. Venäläisten keskitulot 
ovat noin 35 000 ruplaa (500 euroa) kuukaudessa, kun kes-
kimääräinen kuukausipalkka on 45 000 ruplaa (640 euroa) 
ja keskimääräinen kuukausieläke 14 200 ruplaa (200 euroa). 

Myös varallisuuden kehitys on ollut samansuuntaista. Cre-
dit Suissen tuoreen arvion mukaan venäläisen aikuisväestön 
mediaanivarallisuus on tänä vuonna noin 3 700 dollaria 
(3 400 euroa) eli samalla tasolla kuin vuonna 2012. 

Köyhien osuus väestöstä on noussut ja vakiintunut viime 
vuosina lähelle vuosikymmenen takaisia tasojaan. Lähes 20 
miljoonaa venäläistä eli noin 14 % väestöstä elää virallista toi-
meentulominimiä pienemmillä tuloilla. Tänä vuonna viralli-
nen toimeentulominimi on ollut noin 11 000 ruplaa/kk (160 
euroa) henkeä kohden. Levada-keskuksen kyselyn mukaan 
venäläiset itse arvioivat köyhyysrajaksi 12 500 ruplaa/kk. 

Tulojen ja varallisuuden jakautumisessa ei Venäjällä ole 
viime vuosina ollut suuria muutoksia. Tulonjakoa kuvaava 
Gini-kerroin oli viime vuonna 0,41. Maailmanpankin mu-
kaan tulonjaon tasaisuus on Venäjällä samaa tasoa kuin esim. 
Yhdysvalloissa. Tasaisinta tulonjako on tyypillisesti Pohjois-
maissa (Gini-kerroin alle 0,3) ja epätasaisinta eräisssä Etelä-
Amerikan ja Afrikan maissa (Gini-kerroin yli 0,5). 

Varallisuuden jakautumisessa Venäjän arvioidaan kuiten-
kin olevan maailman epätasa-arvoisimpien maiden joukossa. 
Credit Suissen arvion mukaan varallisuuden jakautumista 
kuvaava Gini-kerroin on Venäjällä 0,88 eli korkein yli 200:n 
maan vertailujoukossa. Lisäksi varakkain 1 % väestöstä omis-
taa Venäjällä lähes 60 % maan koko varallisuudesta, kun 
useimmissa muissa maissa vastaava osuus on alle puolet. 
 
Venäläisten reaaliset käytettävissä olevat tulot ja virallista toi-
meentulominimiä pienemmillä tuloilla elävien lukumäärä 

Lähteet: Rosstat, BOFIT.  *alkuvuosi 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu jatkoi hidastumista vuoden kol-
mannella neljänneksellä. Tilastoviraston mukaan BKT 
kasvoi 6 % vuodentakaisesta. Kasvu on hidastunut hyvin tasai-
sesti, sillä Q1:llä se oli 6,4 % ja Q2:lla 6,2 %. Kasvu pysytteli 
hallituksen tämän vuoden 6-6,5 prosentin tavoitteessa. 

Investointien merkitys kasvulle on vähentynyt.  Tammi-
syyskuun talouskasvusta noin viidennes johtui investointien 
kasvusta, kun viime vuoden vastaavaan aikaan osuus oli yli 
kolmanneksen. Myös kulutuskysynnän vetoapu vähenee. Ku-
lutuskysynnän kontribuutio kuluvan vuoden kasvuun oli 
noin 60 %, kun se vuosi sitten oli lähes 80 %. Palveluiden ku-
lutus kasvaa muuta kulutusta nopeammin ja tilastoviraston 
mukaan alkuvuoden kotitalouksien kulutuskysynnästä yli 
puolet oli palveluita. Tavaroiden ja palveluiden nettoviennin 
kontribuutio on kääntynyt tänä vuonna positiiviseksi ja kattoi 
viidenneksen alkuvuoden BKT:n kasvusta. 

Vähittäiskauppa kasvoi tammi-syyskuussa reaalisesti 
6,4 %. Automyynnin heikko kehitys hidastaa kaupan kasvua, 
sillä se kattaa noin kymmenyksen tavaroiden ja palveluiden vä-
hittäiskaupasta. Vähittäiskauppatilastoissa automyynnin arvo 
supistui tammi-syyskuussa 1  %. Kiinan autotuottajajärjestön 
(CAAM) mukaan tammi-syyskuussa autoja on myyty 10 % vä-
hemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Teollisuustuo-
tanto piristyi syyskuussa ja kasvoi 5,8 % vuodentakaisesta. 

Kiina muutti vihdoin sääntöjä salliakseen ulkomais-
ten pankkien ja vakuutusyhtiöiden laajemman toi-
minnan. Lokakuun puolivälissä Kiinan hallitus ilmoitti 
sääntömuutoksista, jotka poistavat aiemmat ulkomaisia ra-
hoituslaitoksia koskevat rajoitukset tai helpottavat niitä. Pe-
riaatteessa uudistukset tulevat voimaan heti ja pankki- ja va-
kuutusvalvontaviranomainen on luvannut pikapuolin ohjeet 
uudistusten soveltamisesta. Tähän asti viranomaiset ovat pit-
killä lupaprosesseilla usein viivyttäneet monien uudistusten 
toimeenpanoa. 

Uusien sääntöjen mukaan ulkomaiset pankit voivat nyt 
kiinalaispankkien kanssa perustettujen yhteisyritysten li-
säksi avata niiden kokonaan omistamia tytärpankkeja ja haa-
rakonttoreita. Myös käyttöpääomaa ja toiminta-alaa koskevia 
määräyksiä helpotettiin. Pankkien potentiaalista asiakaspoh-
jaa laajennettiin, kun niihin tehtyjen yksittäisten määräai-
kaistalletusten vähimmäismäärävaatimus puolitettiin 
500 000 juaniin (70 000 USD). Vakuutusyhtiöltä poistettiin 
omistusrajoitusten lisäksi vaatimus, että yrityksellä pitää olla 
30 vuoden kokemus vakuutusalalla ja että sillä on ollut edus-
tusto Kiinassa kahden vuoden ajan. 

Kiina lupasi jo Maailman kauppajärjestö WTO:hon liitty-
essään vuonna 2001 vapauttaa rahoituslaitosten toiminnan 
Kiinassa viiden vuoden sisällä, mutta todellisuudessa avau-
tuminen on ollut erittäin nihkeää. Nyt ilmoitetut pankkeja 
ja vakuutusyhtiöitä koskevat vapautustoimet ovat jatkoa 
marraskuussa 2017 ja huhtikuussa 2018 annetuille uusille 

liberalisointilupauksille. Kauppasota Yhdysvaltojen kanssa 
ja Kiinan taloustilanteen heikkeneminen ovat lisänneet tar-
vetta uudistusten toteuttamiseen. Tänä vuonna Kiina on 
avannut markkinoitaan kansainvälisille luottoluokituslaitok-
sille ja lokakuussa se ilmoitti termiinikauppaa, sijoitusrahas-
toja ja arvopaperikauppaa käyvien yritysten ulkomaalais-
omistusta koskevien rajoitusten poistamisesta vuonna 2020. 

Erittäin rajoitetuista toimintamahdollisuuksista huoli-
matta Kiinassa toimii jo kymmeniä ulkomaisia rahoitusalan 
yrityksiä, mutta niiden merkitys on vielä vaatimaton. Ulko-
maisten yritysten osuus Kiinan koko pankkisektorin taseesta 
on 1,6 % ja vakuutussektorilla vastaava osuus on 6,4 %. 

Kiinalaisten reaalitulojen nousu hidastunut, tu-
loerot valtavat. Kiinan tilastoviraston mukaan kaupunki-
alueilla kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot ovat 
nousseet reilun viiden prosentin vauhtia kuluvana vuonna. 
Reaalitulojen nousu näyttää jäävän tänä vuonna hitaimmaksi 
2000-luvulla. 

Hidastuminen on pitkälti seurausta inflaation kiihtymi-
sestä, sillä käytettävissä olevien nimellistulojen nousu on py-
synyt useamman vuoden vakaasti 8 prosentissa, niin myös 
kuluvana vuonna. Kehitykseen lienee vaikuttanut myös se, 
että tuloverotusta kevennettiin noin vuosi sitten ja tulovero-
vähennyksiä lisättiin vuoden vaihteessa. Keskimääräinen 
henkeä kohti laskettu kuukausitulo oli tammi-syyskuussa 
kaupunkialueilla 3 550 juania kuussa (460 euroa) ja maaseu-
dulla 1 290 juania kuussa (167 euroa). 

Tuloerot kiinalaisten välillä ovat huikean suuret. Tu-
loeroja mittaava Gini-indeksi on Kiinan virallisten arvioiden 
mukaan 0,47 eli kansainvälisesti verrattuna erittäin korkea. 
Virallisiin lukemiin ei kuitenkaan oteta mukaan suurta jouk-
koa Kiinan kaikkein suurituloisimmista. Jos heidät laskettai-
siin mukaan, YK:n alaisen WIDERin selvityksen mukaan Kii-
nan tuloerot olisivat maailman suurimpien joukossa (0,65). 

Tulojen nousu sekä varallisuushintojen, etenkin asunto-
jen arvon, kohoaminen ovat vaurastuttaneet kiinalaisia. Cre-
dit Suissen tuoreen varallisuusraportin mukaan kiinalaisen 
aikuisen keskimääräinen (mediaani) varallisuus oli 9 000 
dollaria vuonna 2010, ja se oli noussut kesäkuun 2019 lo-
pussa lähes 21 000 dollariin. Kiinalaisten varallisuus vastaa 
karkeasti Puolan tasoa ja runsasta kolmannesta suomalaisten 
(56 000 dollaria) aikuisten varallisuudesta. 

Suurista tuloeroista huolimatta varallisuuserot ovat Kii-
nassa Credit Suissen mukaan selvästi pienemmät mitä keski-
määrin muissa maissa. Lähes miljardin kiinalaisen varalli-
suus on alle 100 000 dollaria. Runsaalla 4 miljoonalla kiina-
laisella on yli miljoonan dollarin varallisuus ja vain Yhdysval-
loissa on enemmän rikkaita kuin Kiinassa. 

Pitkään jatkuneen palkkojen ja muiden tuotantokustan-
nusten nousun myötä Kiina ei ole enää vähään aikaan ollut 
varsinainen halpatuotantomaa. Tehdasteollisuudessa palkat 
ovat monia muita Etelä- ja Kaakkois-Aasian maita huomatta-
vasti korkeammat ja työvoimavaltaista tuotantoa on siirtynyt 
kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi pois Kiinasta. 
Kauppasota on osaltaan vauhdittanut tuotannon siirtämistä. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2017/vw201746_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2018/vw201815_4/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201905_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201905_5/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201942_7/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201942_7/
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
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