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Venäjä 

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa. Keskus-
pankki alensi 25.10. avainkorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Uusi 
avainkorko on 6,5 %. Päätöstään keskuspankki perusteli lä-
hinnä vuosi-inflaation ennustettua nopeammalla hidastumi-
sella. Koronlasku oli neljäs tänä vuonna. Keskuspankki mai-
nitsi myös, että korkoa saatetaan laskea edelleen jossain seu-
raavista kokouksista. 

Vuosi-inflaatio hidastui syyskuussa 4 prosenttiin, ja kes-
kuspankki arvioi sen hidastuneen edelleen lokakuussa. Hi-
dastumisen taustalla on mm. heikohko talouskehitys, ruplan 
vahvistuminen (dollariin nähden noin 9 % vuoden alusta) ja 
hyvä sato. Keskuspankki ennustaa vuosi-inflaation hidastu-
van vuoden 2019 lopussa 3,2−3,7 prosenttiin (aiemmin 
4,0−4,5 %). Vuoden 2020 lopussa se arvioi vuosi-inflaation 
olevan 3,5−4,0 % (aiemmin 4 %) ja sen jälkeen pysyvän lä-
hellä 4 prosentin tavoitetta. 

Markkinakorot ovat laskeneet keskuspankin koronlasku-
jen myötä. Elokuussa yli vuoden pituisten ruplamääräisten 
yritysluottojen keskikorko oli noin 9 %. Kotitalouksien yli 
vuoden pituisten ruplamääräisten lainojen keskikorko oli 
noin 13 %. 
 
Venäjän korot ja inflaatio 

Lähteet: Macrobond, CEIC. 
 
Venäjän ulkomainen velka kasvanut hieman tänä 
vuonna. Syyskuun lopussa ulkomaista velkaa oli 470 mrd. 
dollaria, josta 60 mrd. dollaria oli lyhytaikaista. Velka on tänä 
vuonna lisääntynyt 17 mrd. dollarilla pääosin valtion velan 
kasvun vuoksi. Myös yrityssektorin ulkomainen velka on kas-
vanut, mutta pankit ovat lyhentäneet velkojaan edelleen. 

Venäjän valtion ulkomainen velka oli syyskuun lopussa 
65 mrd. dollaria eli korkeimmillaan yli vuosikymmeneen. 
Tänä vuonna velka on kasvanut 20 mrd. dollaria. Siitä pääosa 
on tullut ulkomaalaisten sijoittajien hallussa olevasta rupla-
määräisestä velasta. Valtio on laskenut tänä vuonna liikkeelle 

myös eurobondeja noin 6 mrd. dollarin arvosta. Lisävelka ei 
ole valtiolle välttämätöntä, sillä budjetti on ollut selvästi yli-
jäämäinen ja öljytuloja on kerätty vararahastoon. Jatkossa 
valtion valuuttavelan liikkeellelaskua kuitenkin vaikeuttavat 
Yhdysvaltain elokuun lopulla voimaan tulleet pakotteet. Ve-
näjän valtiolla on edelleen vähän ulkomaista velkaa, sillä se 
vastaa vain noin 4 % BKT:stä. 

Venäläisillä pankeilla oli ulkomaista velkaa syyskuun lo-
pussa enää 74 mrd. dollaria. Pankkien velka on supistunut 
tuntuvasti vuoden 2013 huipusta, jolloin sitä oli 214 mrd. dol-
laria. Pankit ovat joutuneet lyhentämään ulkomaista vel-
kaansa mm. länsimaiden asettamien pakotteiden vuoksi.  
Muun yrityssektorin velka on tänä vuonna kasvanut hieman 
ja oli syyskuun lopussa 322 mrd. dollaria. 
 
Venäjällä puolustusteollisen kompleksin koosta ja 
pankkiveloista uutta tietoa. Kompleksiin (OPK) kuulu-
vien yli 1300 yrityksen osuus Venäjän BKT:stä on OPK:n ra-
hoittamista varten muodostetun Promsvjazbankin analyytik-
kojen selvitysten mukaan suunnilleen 3 %. Viime vuonna 
OPK:n 65 mrd. euron tulot olivat noin 2 % kaikkien venäläis-
ten yritysten ja organisaatioiden tuloista. OPK:n osuus Venä-
jän työllisistä on lähes 2 %. 

OPK:n tuloista lähes puolet tuli vuonna 2018 valtion puo-
lustustilauksista, viidesosa siviilituotteista ja noin 30 % puo-
lustustuotteiden viennistä. Tavoitteena on lisätä siviilituot-
teiden osuus 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, mikä 
edellyttää yritysten tuloista ja pankeista saatavaa rahoitusta. 

OPK on kuitenkin melko raskaasti velkaantunut. Sen velat 
kotimaisille pankeille suhteessa BKT:hen ovat vajaat 2 %. 
Velkojen osuus on noin 5 % koko yrityssektorin kotimaiselta 
pankkisektorilta saaduista luotoista, mutta jalostusteollisuu-
dessa osuus on huomattavasti suurempi. OPK:ssa pankkivel-
kojen suhde tuloihin on noin 40 %, joka on paljon enemmän 
kuin muussa jalostusteollisuudessa. OPK:n tuloista 3−4 % 
menee pankkivelkojen korkomaksuihin. 

OPK:n pankkiluotoista on hallitukseen keväällä nostetun 
varapääministeri Juri Borisovin mukaan uudelleenjärjestely-
jen tarpeessa noin kolmasosa eli summa, joka vastaa yli 
puolta prosenttia BKT:stä. Tilanne muistuttaa vuoden 2016 
loppua, jolloin hallitus antoi federaation budjetista OPK:lle 
pankkivelkojen takaisinmaksuja varten kertaheitolla sum-
man, joka vastasi lähes prosenttia BKT:stä. 

OPK:n pankkivelat (ml. ongelmavelat) ovat lähinnä kol-
melta suurelta valtionpankilta eli Sberbankilta, VTB:ltä ja 
Gazprombankilta saatuja luottoja. Osa niiden OPK-luotoista 
on siirretty Promsvjazbankille, jonka osuus OPK:n pankkive-
loista on noussut noin viidesosaan. 

Presidentti Putin on kehottanut ratkomaan OPK:n rahoi-
tusongelmia. Ongelmavelkojen hoitoon kaavaillaan nyt eri 
keinojen yhdistelmää. Hallitus ja velkojapankit pohtivat mm. 
sitä, missä määrin velkojen hoito koostuisi esimerkiksi takai-
sinmaksuaikojen pidennyksistä, OPK-yritysten pääomituk-
sesta valtion budjettivaroilla sekä velkojen poispyyhinnästä. 
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Kiina 

Kiinassa asuntojen hinnat nousussa, mutta alueelli-
set erot ovat suuret. Kiinan tilastoviraston (NBS) 70 kau-
pungin otoksen perusteella vanhojen asuntojen keskihinnat 
olivat syyskuussa 5 % ja uusien asuntojen hinnat 9 % korke-
ammat kuin vuosi sitten. NBS:n tilastojen mukaan hintake-
hitys on parin vuoden ajan ollut tasaista ja erot eri kaupun-
kien välillä muutaman prosentin laskusta vajaan 20 prosen-
tin nousuun. Muiden tietojen pohjalta hintojen muutokset ja 
alueelliset erot hintakehityksessä ovat paljon suurempia. 

Kiinteistösektorilla toimivan SouFunin 31 kaupungin 
otoksessa uusien ja vanhojen asuntojen keskihinta nousi 
syyskuussa 11 % vuodentakaista korkeammalle. Myös erot 
kaupunkien välillä olivat NBS:n ilmoittamia suuremmat, kun 
hintamuutokset vaihtelivat 10 prosentin laskusta kymmenien 
prosenttien nousuun monessa kaupungissa. Hinnat laskivat 
elokuusta 9 kaupungissa 31 kaupungin otoksessa, kun tällai-
sia kaupunkeja oli heinä-elokuussa parikymmentä. 

SouFunin mukaan syyskuussa Pekingissä neliöhinnat oli-
vat keskimäärin 14 %, Shanghaissa 10 %, Guangzhoussa 12 % 
ja Shenzhenissä 6 % vuodentakaista korkeammat. Näiden 
kaupunkien keskineliöhinnat vaihtelivat Shenzhenin 57 500 
juanin (7 300 euroa) ja Guangzhoun 29 200 juanin (3 700 
euroa) välillä. Koko 31 kaupungin otoksen keskihinta oli 
18 300 juania (2 300 euroa). Kiinassa asuntojen hinnat suh-
teessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin kuuluvat 
maailman korkeimpiin. 

Asuntorakentamisella on keskeinen merkitys koko kan-
santaloudelle. Vaikka lattiapinta-alalla mitaten uusia asunto-
kohteita aloitettiin heinä-syykuussa 6 % enemmän kuin sa-
maan aikaan vuosi sitten, on aloitusten määrän kasvuvauhti 
hiipunut. Vuosi sitten kolmannella neljänneksellä uusia koh-
teita aloitettiin 27 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enem-
män. Tonttimaata rakennusyritykset ovat tämän vuoden ai-
kana hankkineet huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten. 

 
Asuntojen keskineliöhinta ja niiden kaupunkien lukumäärä, 
joissa hinnat laskivat ed. kuukaudesta (31 kaupungin otos) 

Lähde: SouFun-CREIS, Macrobond. 

IMF:n mukaan Kiinan rahoitussektorin riskit ovat 
edelleen suuret. IMF:n lokakuisen kansainvälisen rahoi-
tusmarkkinajulkaisun (Global Financial Stability Review) 
mukaan rahoitusolot ovat pysyneet Kiinassa suhteellisen va-
kaana, mutta rahoitussektorin riskit ovat edelleen hyvin suu-
ret. Huolet koskevat lähes kaikkia toimijoita: pankkeja, muita 
rahoitusalan toimijoita, yrityssektoria ja kotitalouksia. 

Tällä kertaa IMF käsitteli erityisesti riskejä yrityssekto-
rilla, jolle valtaosa velasta on Kiinassa keskittynyt ja jonka lai-
nanhoitokykyyn liittyy epävarmuutta. IMF arvioi, että sellais-
ten yritysten, joiden liiketulos on korkomenoja pienempi, 
velka on noin 35 % BKT:stä. Tällaisen velan määrä nousisi 
vauhdilla 70 prosenttiin BKT:stä, jos talouskasvu hidastuisi 
nopeasti ja rahoitusolot kiristyisivät. Kun yritysten tulovirta 
ei riitä hoitamaan edes korkomenoja, lainanhoito-ongelmat 
voivat heijastua nopeasti pankkisektorin tilaan. 

IMF nostaa esille myös viime kesänä tehdyt kolmen pan-
kin (Baoshang, Jinzhou ja Hengfeng) tervehdyttämisoperaa-
tiot, jotka korostavat pienten ja keskisuurten pankkien ongel-
mia. IMF:n mukaan olisi erittäin tärkeää, että Kiina loisi no-
peasti kriisinratkaisujärjestelmän pankeille. 

 
Juanin kurssissa ei suuria heilahteluita elokuun jäl-
keen. Elokuun alussa Yhdysvaltojen ilmoittamien tullikoro-
tusten seurauksena kurssi päästettiin heikentymään yli 7 jua-
niin dollarilta. Samoin elokuun lopulla juan heikkeni Yhdys-
valtojen ilmoitettua uusista tullien korotuksista, joskaan niitä 
ei neuvottelujen takia toteutettu. Tämän jälkeen juan on hiu-
kan vahvistunut. Yhdysvallat on pitänyt valuuttakurssikysy-
mystä esillä käynnissä olevissa kauppaneuvotteluissa. 

Viime kuukausina juanin dollarikurssi on tyypillisesti 
määräytynyt markkinoilla heikommaksi, kuin keskuspankin 
päivittäin asettama keskikurssi (fixing). Markkinoilla 
USD/CNY -kurssi saa poiketa 2 % keskikurssista. Hongkon-
gissa noteerattava ja teoriassa vapaasti määräytyvä CNH-
kurssi, jota vaihtelurajoitteet eivät koske, on pysynyt loka-
kuussa hyvin lähellä CNY-kurssia. Elo-syyskuussa kurs-
sierossa nähtiin hieman vaihtelua. 

Vuoden alkuun verrattuna juanin dollarikurssi oli loka-
kuun lopussa 2 % heikompi ja eurokurssi vuoden alun tasolla. 

 
Juanin dollarikurssi Manner-Kiinassa (CNY) ja Hongkongissa (CNH) 

Lähde: Macrobond. 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

       2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019

Kaupungit, joissa hinnat laskivat ed. kuukaudesta
Keskihinta

CNY/m², 3 kk:n liukuva summa Kaupunkien lkm

  

   
  


	Venäjä
	201944Ki.pdf
	Kiina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kirjapaino'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


