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Venäjä 

Venäjän talous elpyi verkkaisesti vuonna 2017. BKT kas-
voi Rosstatin ensimmäisten tietojen mukaan 1,5 % eli hie-
man hitaammin kuin lähes kaikissa ennusteissa odotettiin. 
Elpyminen oli kohtalaisen hidasta siihen nähden, että öljyn 
hinta kohosi yli 25 % vuodesta 2016. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä BKT:n kasvu vuodentakaisesta hidastui alle 
1,5 prosenttiin. 

BKT:n nousua rajasi osaltaan tuonti, joka lisääntyi 17 %. 
Suhteessa BKT:n kasvuun tuonti kasvoi poikkeuksellisen 
nopeasti. Tuonnin nousun taustalla olivat erittäin matala 
vuoden 2016 taso, Venäjän vientitulojen nousu neljäsosalla 
sekä ruplan reaalikurssin vahvistuminen 16 prosentilla vuo-
desta 2016. Viimeisellä neljänneksellä tuonnin vuosikasvu 
laantui hieman, mutta oli edelleen 15 %. 

Useimmat talouden kysyntäerät nousivat viime vuonna 
hyvällä tahdilla. Venäjän viennin määrän kasvu yltyi 
5,4 prosenttiin. Kotimainen kysyntä lisääntyi yli 3,5 %. Tä-
hän tahtiin toipui mm. yksityinen kulutus, joka kasvatti paitsi 
kotimaista vähittäiskauppaa ja palvelujen myyntiä myös ve-
näläisten matkailumenoja ulkomailla. Julkinen kulutus sen 
sijaan väheni entisestään hieman. 

Kiinteät investoinnit lisääntyivät yli 3,5 %. Venäjän kes-
kuspankki arvioi suurimman osan investointien kasvusta tul-
leen määräaikaisiksi katsottavista valtion investoinneista ja 
Siperian voima -kaasuputken rakentamisesta. Varastojen 
kasvun osuus kotimaisen kysynnän nousussa oli harvinaisen 
suuri. Tiedot BKT-erien kehityksestä vuonna 2017 voivat 
tarkistuksissa muuttua vielä melko tuntuvastikin, mihin viit-
taa varsin suuri tilastovirhe ensimmäisissä tiedoissa. 

BKT oli viime vuonna vuoden 2013 tasolla. Kulutusta ja 
investointeja oli vähemmän kuin puoli vuosikymmentä sit-
ten. Tuonti oli kymmenesosan pienempi kuin vuonna 2011. 
 
BKT:n, tuonnin ja kysyntäerien reaalinen kehitys 2012–17 

Lähde: Rosstat. 
 
Venäjällä valtion rooli pankkisektorilla kasvaa. Viime 
vuoden aikana kolme järjestelmän kannalta tärkeää pankkia 

ajautui keskuspankin saneeraukseen ja yhteensä 63 luottolai-
tosta menetti toimilupansa. Suuri osa toimiluvan menettä-
neistä pankeista oli verrattain pieniä toimijoita, joiden pois-
tuminen markkinoilta ei aiheuttanut merkittäviä reaktioita. 
Talletustakuuvirasto on hoitanut yksityishenkilöiden takuu-
talletusten takaisinmaksun suunnitellusti.  

Loppukesällä talletuspaon kohteeksi joutui kaksi maan 
kymmenen suurimman pankin joukkoon kuulunutta luotto-
laitosta Otkritie ja Binbank. Molemmat päätyivät keskuspan-
kin hallintaan, samoin kuin syksyn ajan huhujen kohteena ol-
lut kolmas suuri pankki Promsvyaz, jonka keskuspankki otti 
haltuunsa joulukuun puolivälissä.  Keskuspankin toimet oli-
vat odotettuja, joten markkinareaktiot jäivät maltillisiksi. 
Toimien seurauksena maan kymmenestä suurimmasta pan-
kista jo seitsemän on valtion omistamia. Näiden osuus koko 
pankkisektorin taseesta on 60 %. 

Keskuspankin mukaan Otkritien ja Binbankin toiminnot 
tullaan yhdistämään. Tavoitteena on muodostaa kilpailuky-
kyinen yleispankki, joka voitaisiin tulevaisuudessa yksityis-
tää. Lähitulevaisuudessa kiinnostuneiden yksityisten osta-
jien löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Promsvyaz-pan-
kista taas on tarkoitus saneerata erityisesti puolustusteolli-
suutta ja valtionhankintoja palveleva rahoituslaitos. Vaikka 
pienien ja monenkirjavien luottolaitosten poistuminen pa-
rantanee toimialan tehokkuutta ja rahoituksen välitystä, kol-
men suuren pankin täydellinen luhistuminen on herättänyt 
myös kummastusta. Tiukasta pankkivalvonnasta huolimatta 
suuretkin pankit pystyivät merkittävällä tavalla peittelemään 
riskejään. Vuoden 2017 aikana koko sektorin tase kasvoi 
6,4 % eli hieman inflaatiota nopeammin. Ilman toimilupansa 
menettäneitä pankkeja taseen kasvu olisi ollut liki 8 %. Tä-
män vuoden alussa Venäjällä toimi 561 pankkia ja koko sek-
torin tase oli 92 % suhteessa vuoden 2017 BKT:hen. 
 
Kotitalouksien lainanotto kasvoi voimakkaasti. Keskus-
pankin tietojen mukaan viime vuoden aikana pankkien lai-
nakanta kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,5 %.  
Yrityksille myönnettyjen lainojen kanta ei juuri muuttunut, 
mutta kotitalouksien lainanotto kasvoi vauhdilla. Vuoden ai-
kana kotitalouslainojen kanta kasvoi 13 % ja oli 12 000 mrd. 
ruplaa (200 mrd. USD) vuoden 2017 lopussa. Luottotietore-
kistereitä ylläpitävien yritysten tietojen mukaan uusia lainoja 
myönnettiin viime vuonna liki 5 700 mrd. ruplaa eli noin 
40 % enemmän kuin vuonna 2016. Erityisen voimakkaasti 
kasvoivat luottokorttiluotot sekä asuntoluotot. Myös mikro-
luototus kasvoi voimakkaasti. Nopea kasvu on herättänyt 
huolta ylivelkaantumisesta, sillä palkkojen noususta huoli-
matta väestön reaalitulot supistuivat viime vuonna 1,7 %. 

Pienten pankkien osuus kotitalousluototuksessa on mini-
maalinen. Viisikymmentä maan suurinta pankkia kattaa noin 
90 % kotitalouksien luottokannasta. Vaikka vain noin puolet 
Venäjän pankeista on rekisteröity Moskovaan, kotitalouk-
sille myönnetyistä lainoista yli 90 % on moskovalaisten 
pankkien myöntämiä. Asiakkaista noin kolmannes asuu 
Moskovassa tai Keskisen federaatiopiirin alueella. 
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Kiina 

Kiina otti uusia askeleita ympäristön tilan paranta-
miseksi. Virallinen retoriikka ympäristön tilan parantami-
sesta sai joulu-tammikuussa katetta, kun Kiina otti käyttöön 
uuden ympäristönsuojeluveron, kielsi saastuttavimpien jät-
teiden tuonnin ulkomailta ja tiedotti aloittavansa päästökau-
pan toimeenpanon. Konkreettisena tuloksena aikaisemmista 
ympäristömääräysten kiristämisistä voidaan pitää sitä, että 
tilastojen mukaan Pekingin ilmansaastetasot laskivat en-
nakko-odotusten vastaisesti vuonna 2017, sillä viimeisen 
vuosineljänneksen lasku oli Greenpeacen mukaan yli 30 %. 
Koko Kiinan tasolla edistystä ei sen sijaan tapahtunut toivo-
tusti, vaan ilmanlaatu parantui vähemmän kuin vuosiin. 
Syynä tähän voi olla se, että tuotannon kasvu todellisuudessa 
kiihtyi viime vuonna edellisvuosien huomattavasti hitaam-
masta kasvusta, vaikka virallisista BKT-tilastoista tällaista 
kasvun vaihtelua on vaikea nähdä.  

Tammikuun alussa voimaan astunut ympäristönsuojelu-
vero korvaa vuodesta 1979 käytössä olleen järjestelmän, jossa 
saastuttajat ovat maksaneet erityistä päästömaksua ympäris-
tönsuojelusta vastaaville viranomaisille. Keräysvastuun siir-
tymisen veroviranomaisille toivotaan vaikeuttavan maksujen 
kiertämistä, mikä on ollut varsin yleinen ilmiö. Veroaste vaih-
telee saastetyypin ja provinssin mukaan, sillä paikallishallin-
nolle on annettu valta asettaa verojen tasot keskushallinnon 
asettamissa rajoissa. Ympäristönsuojeluveron käyttöön-
otossa onkin kritisoitu paikallishallinnolle annettua liiallista 
liikkumatilaa, sillä paikallisviranomaiset ovat asettaneet ve-
rot todella mataliksi, vaikka paikallishallinto saa pitää kerätyt 
ympäristöverotulot itsellään. Keskushallinnon asettamien 
ylä- ja alarajojen mukaan esimerkiksi ilmansaasteveron voi 
asettaa 1,2–12 juaniin 0,95 kilogramman typpi- tai rikkidiok-
sidipäästöä kohden. Shanxin provinssi, Kiinan merkittävin 
hiilentuotantoalue, päätti asettaa ilmansaasteveronsa 1,8 jua-
niin. Samoin teki korkeasta teknologiasta tunnettu Guang-
dong. Kriitikoiden mukaan ei ole myöskään varmaa, pysty-
vätkö viranomaiset keräämään luotettavia tietoja yritysten 
tuottamista saastemääristä. Epäilyksiä on myös siitä, että yri-
tykset pystyvät kiertämään päästöveroja. 

Saastuttavimpien jätteiden tuontikielto astui voimaan sa-
manaikaisesti ympäristönsuojeluveron kanssa. Kielto koskee 
24 erilaista jätettä kuten kotitalouksien muoviroskaa ja lajit-
telematonta paperia. Kielto on globaalisti merkittävä, sillä 
erityisesti länsimaat myyvät jätteitään ulkomaille käsiteltä-
väksi. Kiina puolestaan on jo vuosikymmeniä ollut maailman 
suurin jätteentuoja. Vuonna 2017 Kiina toi ulkomailta noin 
22 miljardin dollarin arvosta muovi- paperi ja metallijätettä, 
yhteensä noin 40 miljoonaa tonnia. 

Joulukuun lopulla julkistettiin myös päästökaupan etene-
minen pilottivaiheesta maanlaajuiseksi ohjelmaksi. Alussa 
päästökauppa velvoittaa vain voimalaitoksia, mutta sen on 
tarkoitus laajentua myöhemmin muille saastuttaville aloille. 

Pekingin väestönkasvu pysähtyi viime vuonna. En-
simmäistä kertaa tällä vuosituhannella Pekingin väkiluku ei 
enää kasvanut vuonna 2017.  Kun vuonna 1999 Pekingissä 
asui 12,6 miljoonaa ihmistä, vuoteen 2016 mennessä väki-
luku oli kasvanut 21,7 miljoonaan. Viime vuonna virallinen 
väkiluku pieneni 22 000 asukkaalla. Taustalla on hallinnon 
pyrkimys rajoittaa päästöjä, liikenneruuhkia ja maan sisäistä 
muuttoliikettä. Siirtotyöläisten asuttamia rakennuksia on pu-
rettu ja pienyritysten toimintaa rajoitettu. Tehtaita, logistiik-
kakeskuksia, kouluja ja sairaaloita on määrätty siirrettäviksi 
kaupungin ulkopuolelle. Pekingin asukasluvulle asetettiin 
viime vuoden lopulla 23 miljoonan pysyvän asukkaan katto 
vuoteen 2020 asti. Myös maan suurimmassa kaupungissa 
Shanghaissa asukasluku (viime vuosina noin 24,2 miljoonaa 
asukasta) halutaan rajoittaa 25 miljoonaan henkeen vuoteen 
2035 asti.  

YK:n väestöennusteen mukaan Kiinan väkiluvun odote-
taan olevan korkeimmillaan 1430 miljoonassa noin kymme-
nen vuoden päästä, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Kaksi 
vuotta sitten toteutettu yhden lapsen politiikan korvaaminen 
kahden lapsen politiikalla ei ole kasvattanut syntyvyyttä toi-
votulla tavalla. Virallisesti uuden politiikan arvioitiin nosta-
van syntyvyyden vuosittain 20 miljoonaan lapseen. Todelli-
suudessa lapsia syntyi vuonna 2016 17,9 miljoonaa ja viime 
vuonna 17,3 miljoonaa.  

Syntyvyyden alentuessa ja väestön eläessä yhä pidempään 
huoltosuhde heikkenee nopeasti. YK:n ennusteen mukaan 
vuoteen 2050 mennessä jokaista 100 työikäistä kiinalaista 
kohti on lähes 70 huollettavaa (alle 15- tai yli 64-vuotiasta) 
kun vielä vuonna 2015 huollettavia oli 37. Suomessa huolto-
suhteen ennustetaan samalla aikavälillä nousevan 58:sta 71 
huollettavaan. Kyseinen mittaustapa kuitenkin aliarvioi Kii-
nan todellista huoltosuhdetta, sillä eläkeikä on Kiinassa sel-
västi alle 64 vuotta. Naiset jäävät yleensä eläkkeelle 50–55-
vuotiaina ja miehet 60-vuotiaina. Kiinan väestörakenteen en-
nustettu kehitys kasvattaa keskushallinnossa painetta refor-
meihin erityisesti eläke- ja perhepolitiikan osalta.  

 
 Kiinan supistuva väestö ja heikentyvä huoltosuhde 

Lähteet: YK ja Macrobond. 
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