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Venäjä 

Venäjällä valmistellaan julkisen sektorin palkkojen 
korotuksia. Presidentti Putin ehdotti hiljattain, että julki-
sen talouden budjeteista rahoitettuja palkkoja tulisi korottaa 
koskien myös niitä julkisen sektorin työntekijöitä, joita Puti-
nin virkaanastumisensa yhteydessä antamat toukokuun 2012 
ohjeet palkankorotustavoitteista eivät kata. Nyt ehdotettujen 
korotusten tulee tapahtua inflaatiovauhdin pohjalta sekä fe-
deraatiobudjetin ja aluebudjettien mahdollisuuksien mu-
kaan. Putin pyysi hallitusta laatimaan korotusvaihtoehtoja 
sillä aikataululla, että korotukset voidaan ottaa huomioon 
vuoden 2018 budjettivalmisteluissa. 

Työ- ja sosiaaliministeri Maksim Topilinin mukaan uudet 
palkankorotukset olisivat vähintään inflaatiotahdin mukaisia 
eivätkä välttämättä samansuuruisia kaikille korotusten saa-
jille. Topilin vahvisti, että toukokuun 2012 ohjeiden mukaiset 
korotukset toteutuvat, jolloin eräiden sosiaali-, terveyden-
hoito-, opetus- ja kulttuurialojen työntekijäryhmien palkat 
ovat vuoden 2018 alussa 100 % tai 200 % hallintoalueen kes-
kipalkasta. Putin totesi, että eräillä alueilla on ollut vaikeuk-
sia täyttää tavoitteita. Tästä syystä federaatiobudjetista siir-
retään edellisten vuosien tapaan tänäkin vuonna palkkojen 
nostamiseen tarkoitettuja varoja aluebudjeteille. 

Putin kiinnitti huomiota siihen, että toukokuun 2012 oh-
jeiden ulkopuolella olevien julkisen sektorin työntekijöiden 
palkkoja ei ole korotettu budjettivaroilla muutamaan vuo-
teen. Reaalipalkat ovat nopean inflaation sekä niukkojen pal-
kankorotusten johdosta laskeneet viime vuosina tuntuvasti 
julkisen sektorin keskeisillä aloilla kuten koulutuksessa ja 
terveydenhuollossa sekä siviili- ja puolustushallinnossa. 
 
Julkisen sektorin keskeisten alojen palkkojen nousu, %  

Lähde: Rosstat. 
 
Autokauppa on piristynyt Venäjällä, muu kauppa ke-
hittynyt heikommin. Uusien autojen myynti on viime 
kuukausina kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa kolmeen 
vuoteen. Maalis–toukokuussa uusia henkilöautoja myytiin 
keskimäärin 130 000 kuukaudessa eli noin 10 % enemmän  

kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2012 huipussa autojen myyn-
timäärät olivat kuitenkin kaksinkertaisia.  

Henkilöautojen lisäksi myös monien muiden kestokulu-
tustavaroiden, kuten kodinkoneiden ja elektroniikkatuottei-
den, myyntimäärät ovat kasvaneet hieman alkuvuonna. Sitä 
vastoin mm. useimpien elintarvikkeiden ja vaatteiden myynti 
on vähentynyt hilliten koko kaupan kehitystä, koska niiden 
osuus myynnistä on varsin suuri. Tänä vuonna esim. henki-
löautojen ja maitotuotteiden osuus vähittäiskaupan myyn-
nistä on ollut samaa luokkaa eli vajaat 5 %. Tammi-huhti-
kuussa koko vähittäiskaupan myynnin määrä supistui run-
saat 1 % vuotta aiemmasta. Elintarvikkeiden myynti väheni 
2,5 % ja muiden tavaroiden 0,3 %.   
 
Venäjän öljyrahastoihin ei ole vielä kajottu tänä 
vuonna. Odotettua korkeampi öljyn hinta on lisännyt Venä-
jän budjettituloja ja finanssiministeri Siluanovin mukaan 
budjettimenoja on toistaiseksi pystytty rahoittamaan kassa-
varoista, joten öljyrahastojen varoja ei ole tarvinnut vielä 
käyttää tänä vuonna. Korjatun budjettiarvion mukaan rahas-
toista on kuitenkin määrä nostaa tänä vuonna yhteensä noin 
1 700 mrd. ruplaa federaatiobudjetin alijäämän kattamiseen. 
Reservirahasto aiotaan kuluttaa tänä vuonna kokonaan ja 
loppualijäämä rahoitetaan pääosin Kansallisen hyvinvoinnin 
rahastosta. Siluanovin arvion mukaan rahastovaroja aletaan 
nostaa vasta syksyllä.  

Reservirahastossa oli toukokuun lopussa 930 mrd. ruplaa 
(16,5 mrd. dollaria) ja Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa 
4 200 mrd. ruplaa (74 mrd. dollaria). Kansallisen hyvinvoin-
nin rahastosta runsas kolmannes on sijoitettu mm. venä-
läisyritysten investointiprojekteihin ja pitkäaikaisiin pankki-
talletuksiin, joten rahastoissa olevat likvidit eli nopeasti käyt-
töön otettavat varat vastaavat noin 4 % BKT:stä.  

Vuosille 2018–2019 laaditun kehysbudjetin mukaan suuri 
osa myös Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoista tullaan 
käyttämään lähivuosina budjettialijäämän kattamiseen. Ra-
hastoon arvioidaan jäävän vuoden 2019 lopussa noin 
2 800 mrd. ruplaa, josta 1 300 mrd. ruplaa on likvidejä va-
roja.   

 
Venäjän öljyrahastot  

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, BOFIT.  
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Kiina 

Viranomaiset epäilevät tilastojen vääristelyä kah-
dessa kiinalaisprovinssissa. Kommunistisen puolueen 
alainen korruption vastainen komitea (Central Commission 
for Discipline Inspection) ilmoitti, että Jilinin ja Sisä-Mongo-
lian provinsseissa jotkut alueet tai yritykset ovat vääristelleet 
tilastoja. Tapauksista ei annettu enempää tietoa tässä vai-
heessa. Tammikuussa paljastettiin vuosia jatkunut tilastojen 
vääristely Liaoningin provinssista. Myöhemmin tilastovi-
rasto alensi Liaoningin provinssin BKT:n arvoa peräti reilulla 
20 prosentilla. Esille on nostettu useita muitakin provinsseja 
lähinnä Kiinan pohjoisemmista osista, joissa talouskehitys on 
ollut epäilyksiä herättävää virallisten tietojen mukaan. 

Paikallistason tilastojen vääristelyyn ajaa etenkin väärän-
laiset kannustimet. Alueiden on päästävä johdon asettamiin 
kasvutavoitteisiin, sillä aluepäättäjien uranäkymät on käy-
tännössä sidottu hyvään suoriutumiseen. Kannustinjärjestel-
män muuttamisesta on keskusteltu pitkään, mutta käytän-
nössä merkittäviä muutoksia ei järjestelmään ole tehty. 

Tilastojen vääristely on haitallista etenkin kiinalaisen 
päättäjän kannalta, koska talouspolitiikan päätöksiä joudu-
taan tällöin tekemään virheellisen tiedon pohjalta. Aluetilas-
toihin liittyvät ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa ja nii-
den oikaisemiseksi kansallisista luvuista vastuussa oleva ti-
lastovirasto on tehnyt alueilla omia mittauksiaan, joiden pe-
rusteella kansallisia lukuja on tarkistettu. Esimerkiksi aluei-
den ilmoittamat BKT:n kasvuluvut ovat tyypillisesti selvästi 
koko Kiinan BKT-lukua korkeammat. Liaoningin tapaus kui-
tenkin heittää varjon sen ylle, ovatko kansallisiin tilastoihin 
tehdyt korjaukset olleet riittävän suuria. 
 
Kiinassa talouskehitys suhteellisen vakaata touko-
kuussa. Tilastoviraston julkistamien kuukausitilastojen 
mukaan teollisuustuotanto jatkoi reilun kuuden prosentin 
vuosikasvua, joskin tuotannon kasvu hieman hidastui huhti-
kuusta toukokuuhun. Myös ostopäällikköindeksit viittaavat 
kasvun hieman hidastuneen toukokuussa. Vähittäiskauppa 
sen sijaan jatkoi vahvaa noin 10 prosentin reaalista kasvua 
vuotta aiemmasta. Vahva kaupan kasvu viittaa siihen, että ta-
louden rakennemuutos etenee. 

Kiinteiden investointien reaalikasvu on painunut 4 pro-
senttiin vuotta aiemmasta. Toukokuussa julkisten investoin-
tien vuosikasvu hidastui noin 6 prosenttiin kun taas yksityi-
sen sektorin investointien kasvu on ollut alkuvuoden suhteel-
lisen tasaista 2–3 prosentin luokkaa. Julkisten investointien 
kasvu on ollut vuoden 2016 alusta lähtien selvästi nopeampaa 
mitä yksityisten investointien kasvu. Kaikista kiinteistä in-
vestoinneista noin 60 % on yksityisen sektorin tekemiä. 

Toukokuussa kuluttajahintojen nousu hieman kiihtyi ja 
inflaatio oli 1,5 % vuotta aiemmasta. Hintapaineet kuitenkin 
vaikuttavat vaimeilta ja inflaatio on selvästi kuluvalle vuo-
delle asetettua 3 prosentin tavoitetta hitaampaa. Sen sijaan 

tuottajahintojen nousu hieman hidastui ja se oli toukokuussa 
5,5 %. Tuottajahintojen nousun odotetaan jatkavan hidastu-
mistaan tulevina kuukausina. 
 
Teollisuustuotannon, kiinteiden investointien ja vähittäiskau-
pan reaalinen kehitys 

Lähde: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT 
 
Kiinan ulkomaankauppa kasvoi pirteästi alku-
vuonna 2017. Kiinan tullin mukaan tavaraviennin dollari-
määräinen arvo oli tammi-toukokuussa 8 % suurempi kuin 
samalla 5 kuukauden ajanjaksolla vuotta aiemmin. Alkuvuo-
den tavaratuonnin arvo puolestaan kasvoi 20 % vuoden ta-
kaisesta. Tammi-toukokuun kasvuvauhti on ollut yhtä vahvaa 
viimeksi vuonna 2013. Vahvaa vientikehitystä on tukenut 
juanin selvästi viime vuotta heikompi kurssi dollariin näh-
den. Ulkomaankaupan volyymi on myös kasvanut nopeasti, 
sillä viennin määrä kasvoi tammi-huhtikuussa keskimäärin 
8 % vuotta aiemmasta ja tuonnin 13 %. 

Kiinan tavaraviennin arvo EU:hun ja Yhdysvaltoihin 
kasvoi molempiin 10 % tammi-toukokuussa eli hieman nope-
ammin kuin Kiinan tavaravienti keskimäärin. Tavaratuonnin 
arvo kasvoi vahvasti Yhdysvalloista (20 %) ja EU:sta (16 %). 
Myös Yhdysvaltojen ja EU:n tullien tuottamat tavarakaupan 
ns. peilitilastot antavat saman kuvan tavarakaupan vahvasta 
kasvusta kuin Kiinan tullin luvut. Myös erot Kiinan kauppa-
tilaston ja Yhdysvaltojen sekä EU:n ilmoittamien peilitilasto-
jen välillä ovat kuluvana vuonna pysyneet suhteellisen va-
kaina viime vuosiin nähden. Ulkomaankauppaa pidetään yh-
tenä kanavana kiertää pääomarajoitteita, joita Kiina on kiris-
tänyt viime syksystä lähtien. 
 
Yhdysvaltojen ja EU:n Kiinan-tavarakaupan kehitys 

Lähde: Eurostat ja Fred2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

       2012        2013        2014        2015        2016        2017

Teollisuus Kiinteät investoinnit Vähittäiskauppa
Reaalinen vuosimuutos, % 

  

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU:n vienti Kiinaan
EU:n tuonti Kiinasta
Yhdysvaltojen vienti Kiinaan
Yhdysvaltojen tuonti Kiinasta

%-muutos vuotta aiemmasta, 3kk liukuva keskiarvo


	Venäjä
	201724Ki.pdf
	Kiina


