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Venäjä 

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa – öljy, rupla 
ja pörssi heikentyneet helmikuussa. Keskuspankki jatkoi 
rahapolitiikan keventämistä vuoden ensimmäisessä korko-
kokouksessa laskemalla avainkorkoa 0,25 prosenttiyksi-
köllä. Korko on 12.2. alkaen 7,5 %. Edellisen kerran sitä las-
kettiin 0,5 prosenttiyksiköllä 15.12.  

Keskuspankki perusteli koron laskua lähinnä matalalla 
inflaatiolla ja lyhyen aikavälin inflaatioriskien alenemisella. 
Tammikuun lopussa kuluttajahintainflaatio oli 2,2 %. Kes-
kuspankki arvioi pysyvien tekijöiden voineen hidastaa kulut-
tajahintojen nousua väliaikaisia tekijöitä enemmän. Sen mu-
kaan on yhä epätodennäköisempää, että inflaatio ylittää 
4 prosentin tavoitteen (vuosikeskiarvo) tänä vuonna. Inflaa-
tioriskit ovat keskuspankin mukaan alentuneet lyhyellä aika-
välillä, mutta ovat edelleen koholla keskipitkällä aikavälillä. 
Kokonaisriskit ovat siirtyneet hieman talouskasvun puolelle. 
Keskuspankki totesi jatkavansa avainkoron laskuja. 

Pörssikurssit ovat heiluneet viime aikoina maailmalla. 
Moskovan pörssin indeksissä öljy- ja kaasuyhtiöiden paino 
on yli puolet, ja pörssi seuraa yleensä öljyn hintaa. Helmi-
kuun alusta Urals-öljyn dollarihinta on laskenut 12 % ja 
Moskovan pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi 5 %. Rup-
lan dollarikurssi on heikentynyt vajaat 3 % (eurokurssi va-
jaat 2 %). Viime vuonna ruplan kurssikehitys poikkesi ajoit-
tain melko selvästi öljyn hinnasta. 
 
Venäjän tavarakaupan kasvua vetivät koneet, laitteet ja 
kuljetusvälineet. Sekä tavaraviennin että -tuonnin arvo dol-
lareissa kasvoi viime vuonna noin neljänneksellä. Tavara-
viennin arvo oli 350 mrd. ja -tuonnin 240 mrd. dollaria. 

Viennin kasvun taustalla oli sekä hinta- että määrämuu-
toksia. Öljyn ja metallien hinnat nousivat, mutta öljyn ja öl-
jytuotteiden vientimäärä supistui 5 % eikä metallienkaan 
vientimäärä kasvanut. Sitä vastoin maakaasun vienti lisään-
tyi noin 5 %. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vien-
timäärä kasvoi jopa 24 %, mutta kasvu saattoi johtua pitkälti 
yksittäisistä toimituksista. Myös elintarvikkeiden vienti-
määrä kasvoi 22 % lähinnä viime vuoden ennätyssuuren vil-
jasadon tukemana. Pääosa Venäjän viennistä koostuu kuiten-
kin yhä öljystä, öljytuotteista ja maakaasusta: niiden osuus 
oli viime vuonna lähes 60 %. Venäjän hallinnon alustavan 
arvion mukaan aseviennin arvo oli viime vuonna noin 
15 mrd. dollaria eli se vastasi 4 % tavaraviennistä.   

Tuonnissa kaikki tavararyhmät kasvoivat varsin reip-
paasti. Kasvua vetivät koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, joi-
den tuonnin arvo kasvoi 28 % hieman elpyneen investointi-
kysynnän tukemana. Myös kemiallisten tuotteiden tuonnin 
arvo kasvoi 17 % ja elintarvikkeiden 16 %. Useimpien elin-
tarvikkeiden tuonti kasvoi hieman myös määrällä mitattuna.    

Tavarakaupan maarakenne ei juuri muuttunut. EU-mai-
den osuus koko kauppavaihdosta oli runsaat 40 %, Aasian 

maiden vajaat 30 %, Euraasian talousliiton 9 % ja Yhdysval-
tojen 4 %. Kiina oli Venäjän suurin yksittäinen kauppakump-
pani sekä viennissä (11 %) että tuonnissa (21 %).  
 
Venäjän tavaratuonnin arvon kasvu eräistä maista vuonna 2017 

Lähde: Venäjän tulli.  
 
Venäjän jalostusteollisuuden alojen kehityksessä edel-
leen suuria eroja vuonna 2017. Koko jalostusteollisuuden 
tuotanto elpyi vain hiukan, joten kahden edellisen vaisun 
vuoden jäljiltä tuotantoa oli viime vuonna edelleen hieman 
vähemmän kuin vuonna 2014. Suurista jalostusteollisuuden 
aloista elintarvikelohkon kasvu jatkui parin prosentin tah-
dilla ruokateollisuuden tuotannon nousun kiihdyttyä. Ke-
mian teollisuuden kasvu jatkui nopeana etenkin lääkkeiden 
mutta myös mm. muovituotteiden osalta.  

Öljytuotteiden tuotanto lisääntyi prosentin ja oli suunnil-
leen vuoden 2014 tasolla. Metsäteollisuus kasvoi edelleen 
muutaman prosentin lähinnä paperituotteiden ansiosta. Ra-
kennusmateriaalien tuotanto lisääntyi kahden pudotusvuo-
den jälkeen, mutta metalliteollisuus luisui tuntuvasti. 

Kone- ja laitelohkon (6 alaa) kasvu jatkui noin puolen-
toista prosentin tahdilla. Etenkin autoteollisuus elpyi. Mui-
den kuljetusvälineiden ja elektroniikan buumi taittui, mikä 
arvioiden mukaan johtui osin puolustuskaluston tilauksista. 
Koneiden ja laitteiden korjaus ja asennus vähenivät edelleen. 
 
Jalostusteollisuuden keskeisten alojen kehitys 2014–17 

Lähde: Rosstat. 
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Kiina 

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä painui reiluun pro-
senttiin BKT:stä vuonna 2017. Keskuspankin alustavien 
maksutasetilastojen mukaan tavarakaupan ylijäämä laski 
viime vuonna hieman vuotta aiemmasta 476 mrd. dollariin ja 
palvelukaupan alijäämä kasvoi 261 mrd. dollariin. Koko vaih-
totaseen ylijäämä painui 172 mrd. dollariin (196 mrd. dollaria 
v. 2016) eli 1,4 prosenttiin BKT:stä.  

Palvelukaupan mittava alijäämä johtuu matkailun alijää-
mästä. Vaikka viime vuonna kiinalaisten turismimenot ulko-
mailla (matkailutuonti) eivät kasvaneet, laskivat ulkomaa-
laisten menot Kiinassa (matkailuvienti) hieman, ja matkailun 
alijäämä kasvoi 221 mrd. dollariin. Muu palvelukaupan ali-
jäämä selittyy kuljetuspalveluiden 56 mrd. dollarin alijää-
mällä. Loput palvelukaupan erät ovat pieniä, mutta ne olivat 
viime vuonna Kiinalle kaiken kaikkiaan ylijäämäisiä. 

Rahoitustaseessa suorien sijoitusten virta kääntyi taas po-
sitiiviseksi eli Kiinaan virtasi enemmän sijoituksia (165 mrd. 
USD) kuin maasta ulos (101 mrd. USD). Syynä muutokseen 
oli Kiinan kiristyneet pääomien vientirajoitukset. Vuonna 2016 
suorien sijoitusten virta oli ensimmäistä kertaa negatiivinen.  

Myös valuuttavaranto kääntyi viime vuonna kasvuun. Mak-
sutaseessa valuuttavarannon lisäys oli 92 mrd. dollaria. Vas-
taavasti koko valuuttavarannon arvo kasvoi viime vuonna 
138 mrd. dollaria, joten noin kolmannes varannon arvonli-
säyksestä tuli valuuttakurssi- ja muista arvostusmuutoksista. 
Tammikuussa valuuttavarannon arvo (ml. kulta, SDR ja IMF-
varanto-osuus) kasvoi edelleen 25 mrd. dollaria ja oli 3 261 
mrd. USD. 

Tammikuussa kauppataseen ylijäämä jäi tullin tietojen 
mukaan 20 mrd. dollariin tavaratuonnin noustua 180 mrd. 
dollariin. Tavaraviennin arvo oli 201 mrd. USD. Kiinalaisen 
uudenvuoden sijoittuminen vaikuttaa huomattavasti tammi-
helmikuun tilastoihin. Viikon mittainen loma on tänä vuonna 
viime vuotta myöhemmin ja alkoi tänään torstaina 15.2. 

 
Kiinan vaihtotase-erien kehitys suhteessa BKT:hen 

Lähde: Macrobond, BOFIT 
 

Markkinaturbulenssi iski myös Kiinaan. Vahvat ta-
lousjulkistukset tammi-helmikuun vaihteessa kasvattivat Yh-
dysvalloissa odotuksia inflaation kiihtymisestä ja nostivat 
korkoja, mikä veti pörssikurssit laskuun. Volatiliteetin nousu 
kasvatti kurssilaskua ja tarttui muun maailman ohella myös 
Kiinaan, jossa pörssireaktiot olivat erityisen voimakkaita. 
Sekä Hongkongin pörssin yleisindeksi Hang Seng että Man-
ner-Kiinan puolella Shanghai Composite –indeksi laskivat 
helmikuun kahden ensimmäisen viikon aikana runsaat 10 %. 
Shanghaissa lasku söi koko viime vuoden pörssinousun ja in-
deksi palautui vuoden 2017 alun tasoille. Hongkongissa pörs-
sikehitys on ollut viimeisen vuoden aikana selvästi ripeäm-
pää, ja Hang Seng oli laskun jälkeenkin vielä reilut 30 % vuo-
den 2017 alkua korkeammalla. Viime päivinä pörssit kääntyi-
vät uudestaan nousuun. 

Helmikuun ensimmäisten viikkojen aikana juan vahvistui 
euroa vastaan 1,5 %, mutta pysytteli dollariin nähden ja myös 
kauppapainoisesti suhteellisen vakaana. Korkojen nousu Yh-
dysvalloissa on kaventanut sen ja Kiinan välistä korkoeroa, 
minkä osaltaan pitäisi jarruttaa juanin vahvistumispaineita.  

 
 Pörssi-indeksien kehitys Manner-Kiinassa ja Hongkongissa 

Lähde: Macrobond. 
 

Kiinassa inflaatiovauhdin hidastuminen oli tammi-
kuussa laaja-alaista. Kuluttajahintainflaatio oli tammi-
kuussa 1,5 %, kolme kymmenystä joulukuun lukemaa hi-
taampaa. Ruuan ja energian hinnoista puhdistettu pohjain-
flaatio laski sekin tammikuussa kolme kymmenystä 1,9 pro-
senttiin. Kuluttajahintainflaation vaimenemiseen vaikuttivat 
eniten erinäisiin vapaa-ajanpalveluihin sekä liikenteeseen ja 
viestintään liittyvä hintakehitys. Tämä selittyy ainakin osit-
tain kiinalaisen uudenvuoden ajoittumisella. Lomakausi, jol-
loin näiden kulutuserien hinnat usein nousevat, oli viime 
vuonna tammikuussa. Kuluvana vuonna uusivuosi sijoittuu 
vasta helmikuulle, mikä vaimentaa hintakehityksen vuosi-
kasvua tammikuun osalta. Vastaavasti helmikuun inflaatio-
luvun voi näiden erien osalta odottaa olevan korkeampi.  

Tuottajahintainflaation viime vuonna alkanut hidastumi-
nen jatkui tammikuussa. Tuottajahintojen vuosikasvu laski 
4,3 prosenttiin joulukuun 4,9 prosentista. Selvästi eniten hin-
takehitys on vaimentunut kivihiilen ja rautamalmin ympä-
rillä toimivan teollisuuden ja palveluiden osalta.  
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