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Venäjä 

Venäjällä alkutuotanto kasvanut, jalostusteollisuus ei. 
Viime vuoden lopulla kausitasoitetun teollisuustuotannon lä-
hes puolen vuoden luisu oikeni. Koko vuonna tuotantoa oli 
prosentti enemmän kuin vuonna 2016. Lukemaa laski eten-
kin jalostusteollisuus, jonka viime vuoden kasvu painui hei-
kon loppuvuoden vuoksi lähelle nollaa. Loppuvuonna tun-
tuva vaikutus oli myös sähkö- ja lämpösektorin tuotannolla, 
joka supistui epätavallisen lämpimän sään vuoksi. Sektorin 
tuotanto ei viime vuonna kasvanut. Kaivannaisteollisuuden 
tuotanto lisääntyi 2 %. Kasvua rajoitti öljyntuotannon painu-
minen syksyllä vuodentakaisia huippuja pienemmäksi, 
OPEC-maiden ja muiden tuottajamaiden sopimusta nouda-
tellen. Koko teollisuuden heikossa menossa vuoden loppua 
kohden öljyntuotannon rooli oli kuitenkin suhteellisen pieni. 

Maataloustuotanto lisääntyi viime vuonna 2,4 %, joskin 
kasvu hidastui edellisvuosista. Viljelytuotannon kasvu laan-
tui runsaaseen kahteen prosenttiin, sillä viljojen ennätyssa-
don ohella muut sadot enimmäkseen vähenivät. Karjatalous-
tuotannon kasvu nopeutui lähes kolmeen prosenttiin. Raken-
tamisen lievä alamäki jatkui koko vuoden ja vuosilukemaksi 
muodostui -1,4 %. Tavarakuljetusten volyymin kasvu kiihtyi 
yli viiteen prosenttiin rautatie- ja putkikuljetusten johdosta. 

Vähittäiskauppa elpyi hiljalleen viime vuoden ajan ja 
myynnin määrä muodostui runsaan prosentin suuremmaksi 
kuin vuonna 2016. Tilastoitu keskipalkka nousi reaalisesti 
3,4 %, mutta lähinnä kotitalouksien muiden tulojen vaisu ke-
hitys piti kotitalouksien reaalitulot edelleen hieman pienem-
pinä kuin vuonna 2016. 

Viime vuosina luonnonvaroihin perustuva alkutuotanto 
on Venäjällä kasvanut, varsinkin maataloustuotanto, mutta 
myös kaivannaistuotanto. Myös tavarakuljetukset ovat li-
sääntyneet. Jalostusteollisuuden tuotantoa oli sen sijaan 
vuonna 2017 hieman vähemmän kuin vuonna 2014. Raken-
tamista ja vähittäiskauppaa, jotka supistuivat taantumassa 
paljon, oli kymmenesosa vähemmän kuin vuonna 2013. 
 
Venäjän talouden pääsektoreiden reaalinen kehitys 2014–17 

Lähde: Rosstat. 

USA lisäsi Silovye Mashinyn pakotelistalle, mutta ei aset-
tanut Venäjälle uusia pakotteita. Ukrainan konfliktiin liit-
tyvälle pakotelistalle lisättiin viime viikolla 30 henkilöä ja 
yritystä. Joukossa oli myös suurliikemies Aleksei Mordasho-
vin omistama energiateollisuuden koneiden valmistuksessa 
kansainvälisesti merkittävä Silovye Mashiny, koska se oli 
mukana toimittamassa turbiineja Krimille. Liiketoiminta pa-
kotelistalle joutuneiden kanssa on yleisesti kielletty yhdys-
valtalaisilta ja niiden USA:ssa olevat varat on jäädytetty.  

Lisäksi kongressille esiteltiin 29.1. viime kesänä hyväk-
sytyn ns. CAATSA-lain edellyttämä raportti. Sen julkisessa 
osassa on listattu presidentin lähipiiriin kuuluviksi 114 hal-
linnon  ja valtionyhtiöiden edustajaa sekä 96 oligarkkia. Li-
säksi raportin salaisessa  osassa on mm. listattu valtioon kyt-
köksissä olevat yritykset sekä tarkasteltu mahdollisten Venä-
jän valtion velalle asetettavien pakotteiden vaikutuksia. Lis-
tattuihin henkilöihin ja yrityksiin ei nyt kohdistettu mitään 
rajoitteita (pl. aiempien pakotteiden alaisena olevat), mutta 
uusia toimia on valtiovarainministeri Mnuchinin mukaan 
suunnitteilla lähikuukausina.     

CAATSA-lain pohjalta Yhdysvallat olisi voinut nyt aset-
taa pakotteita myös syksyllä määriteltyjen venäläisten puo-
lustusteollisuuden yritysten kanssa toimiville yrityksille. 
Hallinnon mukaan pakotteita ei kuitenkaan pidetä tässä vai-
heessa tarpeellisina, vaan niiden uhkan katsotaan riittävän.    

Uusien pakotteiden mahdollisuus on huolestuttanut Ve-
näjällä ja niihin varautumiseksi on jo ideoitu monia keinoja: 
ulkomaille piilotetun omaisuuden kotiuttaminen ilman ran-
gaistuksia ja veroja, mahdollisuus salata julkisiin hankintoi-
hin ja pakotteiden alaisiin yrityksiin liittyvä liiketoiminta 
sekä oman pankin perustaminen puolustusteollisuuden yri-
tyksille saneerauksessa olevan Promsvyazbankin pohjalle.        
 
Syntyneiden määrä väheni Venäjällä jyrkästi. Viime 
vuonna Venäjällä syntyi vajaat 1,7 milj. lasta eli 200 000 vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeksi syntyneiden määrä 
väheni näin voimakkaasti 1990-luvun alussa Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen. Kehitys on samansuuntaista koko 
maassa, sillä syntyneiden määrä väheni viime vuonna kai-
killa muilla Venäjän alueilla paitsi Tshetsheniassa.       

Taustalla on suurelta osin pitkäaikainen väestörakenteen 
kehitys, sillä synnytysikäisten naisten määrä on vähentynyt 
jo yli vuosikymmenen ja samalla syntyneiden lasten määrä-
kin jo useamman vuoden ajan. Etenkin viime vuonna myös 
syntyvyys laski kuitenkin selvästi, mikä on voinut johtua 
mm. heikosta taloustilanteesta. Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot ovat supistuneet jo neljä vuotta peräkkäin.  

Ennakkotietojen mukaan Venäjän koko väestö kasvoi 
kuitenkin hieman myös viime vuonna nettomaahanmuuton 
ansiosta. Rosstat arvioi Venäjän väkiluvuksi tämän vuoden 
alussa 146,9 miljoonaa, mutta siitä lähes 2,4 miljoonaa on 
Venäjän laittomasti itseensä liittämän Krimin niemimaan 
asukkaita. Rosstatin perusskenaarion mukaan syntyneiden 
määrän laskeva trendi jatkuu Venäjällä vuoteen 2030 saakka 
ja samalla luonnollinen väestönkasvu pysyy negatiivisena. 
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Kiina 
Talouden rakennemuutos pysähtyi Kiinassa viime 
vuonna? Alustavien BKT:n kysyntäerätilastojen mukaan yk-
sityisen kulutuksen osuus kokonaiskysynnästä jäi viime 
vuonna 39 prosenttiin eli hiukan pienemmäksi kuin vuonna 
2016. Julkisen kulutuksen osuus kasvoi hieman vajaaseen 15 
prosenttiin BKT:stä, mutta on kansainvälisessä vertailussa yhä 
suhteellisen alhainen. Investointien osuus pysytteli 43 prosen-
tissa, joten virallisten tilastojen mukaan talouden rakenne-
muutos ei tältä osin edennyt. Tilasto-ongelmat vaikeuttavat 
kuitenkin todellisen kehityksen arviointia.   

Viime vuoden 6,9 prosentin talouskasvusta yli puolet tuli 
tilastoviraston mukaan kulutuksen kasvusta. Investointiky-
synnän kasvun hidastuttua sen osuus kokonaiskasvusta oli 
alle kolmannes. Nettoviennin osuus Kiinan BKT:stä on pieni 
(2 %), ja sen osuus kasvusta oli 0,6 prosenttiyksikköä.  

Toimialoittain tarkasteltuna palvelusektorin osuus koko-
naistuotannosta pysytteli viime vuonna edellisvuoden tasolla 
52 prosentissa ja teollisuuden osuus 40 prosentissa. Vielä 
vuonna 2012 sektorit olivat yhtä suuria, jonka jälkeen koettu 
nopea rakennemuutos pysähtyi viime vuonna. Palvelusektorin 
tuotanto (+8 %) kasvoi teollisuutta (+6 %) nopeammin, joten 
tarjontaerittäin tarkasteltuna palvelusektori tuotti reilusti yli 
puolet viime vuoden talouskasvusta. Teollisuustuotannon 
kontribuutio kasvuun oli Kiinan historiassa pieni, vain reilu 
kolmannes. Maatalouden osuus kokonaistuotannosta oli 
viime vuonna 8 %, mutta sektori työllistää yhä yli neljännek-
sen työllisistä, vaikka vaikutus talouskasvuun on vähäinen. 
 
Kiinan bruttokansantuotteen rakenne 1985–2017 

Lähde: CEIC 
 
Kiinassa asuntohintojen nousu hidastui vuonna 
2017. Asuntomarkkinayritys SouFunin tilastojen mukaan 
keskimääräinen asuntohintojen nousu jatkui vuoden 2017 ai-
kana, mutta kasvu hidastui selvästi. 99 kaupungin otoksessa 
neliökeskihinta oli joulukuussa 14 000 juania (2 400$), ja 
kasvua vuodentakaiseen 7 %. Neliöhinnat vaihtelevat Ying-
koun kaupungin 4 500 juanista (770$) Schenzhenin 54 000 
juaniin (9 300$). Hintojen nousu on nyt aikaisempaa laaja-
alaisempaa. Tammikuussa 2017 hinnat laskivat vielä 27 kau-
pungissa, mutta joulukuussa tällaisia kaupunkeja oli enää 
viisi. Yksi näistä oli Peking, jossa hinnat laskivat joulukuussa 

hienoisesti jo neljättä kuukautta peräjälkeen. Muissakin suu-
rimmissa kaupungeissa hintakehitys oli joulukuussa yleisesti 
keskiarvoa maltillisempaa.  

Myös myynnin kasvu hidastui vuoden loppua kohden. 
Asuntoja myytiin neliöissä mitattuna viime vuonna noin 5 % 
edellisvuotta enemmän, kun kasvu oli vuotta aiemmin vielä 
yli 20 %. Asuntoja valmistui vuoden 2017 aikana rakennus-
pinta-alalla mitattuna 15 % vähemmän kuin vuotta aiemmin 
ja myyntiä odottavien asuntojen yhteenlaskettu pinta-ala pie-
nenikin vuoden aikana 25 %. Toisaalta tonttimaata oli ostettu 
marraskuuhun mennessä yli 40 % edellisvuotta enemmän ja 
uudet rakennusaloitukset kasvoivat vuoden aikana 8 %.  

Keskushallinto on pyrkinyt hillitsemään hintojen nousua. 
Asuntolainaehtoja on kiristetty ja vuokralla asumisesta yrite-
tään tehdä houkuttelevampaa. Vuokra-asuntotuotantoa pyri-
tään kasvattamaan niin suurimmissa kaupungeissa kuin 
maaseudullakin mm. määräämällä tietty osa uudesta tontti-
maasta vuokra-asuntotuotantoon ja myöntämällä luottoa 
edullisin ehdoin sekä rakennuttajille että vuokralaisille.  

 
Asuntojen hintakehitys kiinalaiskaupungeissa  

Lähteet: SouFun, NBS, Macrobond. 
 
Juan dollariin nähden vahvimmillaan sitten elokuun 
2015 minidevalvaation. Tammikuussa juan vahvistui 3,5 % 
ja kuun lopulla dollarilla sai 6,29 juania. Viimeaikainen ke-
hitys heijastaa pitkälti dollarin yleistä heikkenemistä. Euroa 
vastaan juan on viimeiset puoli vuotta ollut suhteellisen va-
kaa. Tammikuun lopulla eurolla sai 7,83 juania.  

 
Juanin kurssi dollaria, euroa ja valuuttakoria (NEER) vastaan  

Lähteet: J.P.Morgan, Reuters 
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