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Venäjä 

Venäjän öljyntuotannon odotetaan pysyvän yhä ennal-
laan. Viime vuonna Venäjä tuotti raakaöljyä (ml. kaasukon-
densaatti) noin 546 milj. tonnia eli 11 milj. tynnyriä päi-
vässä. Tuotanto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiem-
min. Venäjä oli yksi maailman suurimpia öljyntuottajia ja 
sen osuus globaalista tuotannosta oli noin 11 %. Valtaosa 
Venäjän öljystä tuli edelleen perinteisiltä tuotantoalueilta 
Uralin ja Volgan federaatiopiireistä. Uralin osuus on kuiten-
kin supistunut viime vuosina öljyn tuotannon kasvaessa Itä-
Siperiassa ja Kaukoidässä. Useimmissa ennusteissa Venäjän 
öljyntuotannon odotetaan pysyvän ennallaan myös tänä 
vuonna Venäjän OPECin kanssa solmiman tuotannonrajoi-
tussopimuksen vuoksi. Vuosina 2019–2020 Venäjän öljyn-
tuotannon ennustetaan kasvavan 1–2 % vuodessa. 

Raakaöljy ja öljytuotteet ovat yhä Venäjän ylivoimaisesti 
tärkeimmät vientituotteet. Viime vuonna niiden viennin arvo 
oli runsaat 150 mrd. dollaria eli yli 40 % Venäjän koko tava-
ravientituloista. Öljyn viennin määrä kuitenkin supistui pro-
sentilla ja öljytuotteiden lähes 5 %. Venäjän talousministeriö 
odottaa öljyn ja öljytuotteiden viennin lisääntyvän vuosina 
2018–2020 vajaan prosentin vuosivauhtia. Venäjä vie öljyä 
ja öljytuotteita yhä pääosin EU-maihin, mutta viime vuonna 
Kiina nousi Venäjän suurimmaksi yksittäiseksi raakaöljyn 
vientimaaksi runsaan 20 prosentin osuudellaan.   
 
Venäjän alueiden kehitys vaihtelevaa viime vuonna. Kun 
koko Venäjän teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa kasvoi-
vat viime vuonna noin prosentin, vaihteli teollisuustuotan-
non kasvu eri federaatiopiireissä 1-3 prosentin välillä. Myös 
vähittäiskauppa kasvoi lähes kaikissa federaatiopiireissä 1-
2 %, vaikka reaalitulot supistuivat yhä kaikissa federaatiopii-
reissä Pohjois-Kaukasusta lukuun ottamatta. Moskovassa te-
ollisuus ja kauppa kasvoivat keskimääräistä vauhtia, kun taas 
Pietarissa kasvu oli jonkin verran nopeampaa.   

Investoinneissa ja rakentamisessa vaihtelu oli voimak-
kaampaa. Koko Venäjällä investoinnit kasvoivat 4 % ja ra-
kentaminen supistui runsaan prosentin. Kaukoidän federaa-
tiopiirissä investoinnit kuitenkin lisääntyivät peräti 17 % ja 
rakentaminen 9 % mm. Siperian voima -kaasuputken tuke-
mana. Kasvu oli voimakasta myös Venäjän laittomasti it-
seensä liittämällä Krimillä lähinnä federaatiobudjetista ra-
hoitetun Kertshin sillan rakentamisen vuoksi. Federaa-
tiobudjetin investoinneista menikin viime vuonna Krimille ja 
Sevastopoliiin  noin 13 %, kun esim. Pohjois-Kaukasuksen 
federaatiopiirin osuus oli noin 9 %, Kaukoidän federaatiopii-
rin 6 % ja Arktisten alueiden 4 %. Muista piireistä poiketen 
Volgan federaatiopiirissä investoinnit supistuivat 4 % ja 
Luoteis-Venäjällä rakentaminen väheni  peräti 12 % Pietarin 
kaupungin ja Komin tasavallan heikon kehityksen vetämänä. 
Toisaalta muilla Luoteis-Venäjän alueilla sekä investoinnit 
että rakentaminen kasvoivat reippaasti. Alueellinen vaihtelu 
kaikkien federaatiopiirien sisällä olikin jälleen voimakasta.  

Viime vuosien talouskriisi on ylipäänsä heijastunut vaih-
televasti Venäjän alueille. Kun koko Venäjän BKT supistui 
vuosina 2015–2016 yhteensä noin 3 %, niin Venäjän run-
saalla 80 alueella BKT:n kehitys vaihteli 12 prosentin supis-
tumisesta runsaan 20 prosentin kasvuun. Aluekehityksestä 
on vaikea löytää selkeitä trendejä, mutta kasvualueita ovat 
olleet mm. pohjoisen energiatuotantoalueet (Nenetsien ja Ja-
malin Nenetsien autonomiset piirikunnat), federaatiobudje-
tin rahoitukseen nojautuva Tshetshenia sekä mm. puolustus-
teollisuuden viime vuosien kasvusta hyötynyt Tulan alue.  

Myös tulotaso vaihtelee alueilla edelleen huomattavasti. 
Ostovoimalla mitattuna rikkaimpia alueita ovat mm. Mos-
kova ja Pietari, köyhimpiä taas monet Etelä- ja Kaakkois-
Venäjällä sijaitsevat vähemmisökansojen tasavallat, kuten 
Ingushia, Tuva ja Kalmukia.  

 
Vähittäiskaupan ja investointien muutos Venäjällä ja eräillä sen 
alueilla vuonna 2017 

Lähde: Rosstat 
         
Venäjä ja Kiina OECD:n palvelukauppaindeksin 
häntäpäässä. OECD:n vuosittain julkaistavassa STR-in-
deksissä vertaillaan palvelukaupan rajoituksia 44 maassa ja 
22 palvelusektorilla. Indeksissä tarkastellaan mm. rajoituksia 
ulkomaisten yritysten markkinoillepääsyssä ja ihmisten liik-
kuvuudessa, kilpailun esteitä sekä sääntelyn läpinäkyvyyttä.   

Hiljattain julkaistussa viime vuoden indeksissä sekä Ve-
näjä että Kiina sijoittuivat vertailun häntäpäähän ja Intia hän-
nänhuipuksi. Useimmiten palvelusektoreiden rajoitteet koh-
distuivat niissä erityisesti ulkomaisten yritysten markkinoil-
lepääsyyn. Etenkin Venäjän heikko sijoitus heijasti tosin pit-
kälti myös maan yleisiä liiketoimintaympäristön ongelmia, 
eikä pelkästään palvelusektoreihin kohdistuvia rajoitteita.   

Venäjällä vähiten rajoitteita oli laki- ja kirjanpitopalve-
luissa ja eniten logistiikka- ja varastointipalveluissa. OECD:n 
mukaan palvelusektoreihin kohdistuvat rajoitteet ovat Venä-
jällä viime vuosina lisääntyneet mm. uuden henkilötietojen 
säilytystä koskevan lain myötä. Kiinassa vähiten rajoitteita oli 
arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja eniten kuriiripalveluissa 
sekä media-alalla. Kiina taas on viime vuosina vähentänyt 
palvelukaupan esteitä etenkin rautatiekuljetuksissa.   
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Kiina 
Kiinan kansankongressi siunasi puolueen perustuslailli-
sen ylivallan ilman soraääniä. Sunnuntaina 11.3. kansan-
kongressi äänesti perustuslain muutospaketista, joka vahvis-
taa kommunistisen puolueen yksinvaltaa ja hämärtää rajaa 
puolueen ja valtion välillä. Paljon esillä ollut presidentin vir-
kakausien rajoituksen poisto oli näkyvin muutos perustusla-
kiin 21 kohdan listalta. Käytännössä presidentin tehtäviä on 
hoitanut kommunistisen puolueen pääsihteeri, joka on sa-
malla myös armeijan ylipäällikkö. Kahden jälkimmäisen vi-
ran valtakausia ei ole aiemminkaan rajoitettu. Xi on Maon 
jälkeen ensimmäinen Kiinan johtaja, joka sai nimensä puo-
lueen peruskirjaan jo eläessään, ja sunnuntaina Xin ideologia 
kirjattiin myös perustuslakiin.  

Kansankongressissa tullaan hyväksymään myös puolu-
een ehdotus hallintouudistukseksi, jossa valtion instituutioi-
den tehtäviä uudelleenjärjestellään laajasti. Osa vanhoista vi-
rastoista ja ministeriöistä lakkautetaan ja uusia perustetaan 
niin, että hallituksen muodostavien ministeriöiden ja komis-
sioiden määrä nousee yhdellä 26:een. Mm. pankki- ja vakuu-
tusvalvontavirastot yhdistetään ja vastuuta makrovakaudesta 
siirretään osittain keskuspankille. Markkinasääntelyviran-
omainen kattaa laajasti yritysten kilpailu- ja sääntelykentän 
sekä tuoteturvallisuuden. Kansallinen terveyskomissio kes-
kittyy ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin. Ympäristömi-
nisteriötä vahvistetaan liittämällä siihen usean eri viraston 
toiminnat. Nimitykset hallinnon johtopaikoille tehdään en-
nen kansankongressin päättymistä 20.3.  

Perustuslakiin lisättiin maininta uudesta kansallisesta val-
vontakomissiosta (National Supervisory Commission). Se 
vastaa kattavasti maan sisäisestä valvonnasta, korruptionvas-
taisesta toiminnasta sekä ideologisesta ja poliittisesta työstä 
puolueen hyväksi. 

Perustuslakimuutokset ovat jatkoa kehitykselle, jossa 
puolue on kiristänyt otettaan yhteiskunnasta. Vaikka kansan-
kongressi ei koskaan ole hylännyt yhtään puolueen ehdo-
tusta, avointa vastustusta näyttää olevan nyt vielä vähemmän 
kuin ennen. Perustuslain muutospaketti hyväksyttiin äänin 
2 958–2.  Muutosten voimaantulon jälkeen kommunistinen 
puolue on perustuslaillisesti Kiinan ainoa vallankäyttäjä. Vi-
rallisissa puheenvuoroissa puolueen valta-aseman vahvista-
mista pidetään edellytyksenä tehokkaalle hallinnolle ja refor-
mien eteenpäin viemiselle.  

 
Kiina helpottaa pankkien pääoman hankintaa ja ke-
ventää roskaluottoja koskevia varauksia. Pankkisekto-
rin kannattavuuden pelätään heikkenevän ja pääomien osoit-
tautuvan riittämättömiksi, kun varjopankkisektorin instru-
menttien tiukempi sääntely siirtää lainanantoa takaisin 
pankkien taseisiin. Pankkivalvontaviranomainen (CBRC) jul-
kaisikin yhdessä muiden sääntelyviranomaisten kanssa vast-
ikään suosituksen pankkien pääoman kasvattamiseksi ja uu-
sien ”innovatiivisten” velkainstrumenttien käytön lisää-
miseksi tätä tarkoitusta varten.  

IMF varoitti joulukuussa, että Kiinan pankkisektorin tulisi 
kasvattaa pääomiaan rahoitusvakauden parantamiseksi. 
Myöskään luottoluokitusyhtiö Fitchin mukaan pankkien taseet 
eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Viime vuonna pankkien 
taseiden kasvu (9 %) ei pysynyt lainakannan kasvun vauhdissa 
(13 %). Agricultural Bank of China ilmoitti juuri kasvattavansa 
pääomaansa myymällä 100 mrd. juanin ($16 mrd.) arvosta 
osakkeitaan valtiosidonnaisille sijoittajille. 

 CBRC helpotti myös vaatimuksia varauksista, joita pank-
kien tulee tehdä hoitamattomien luottojen (NPL) varalle. 
Aiemmin varausten tuli olla vähintään 150 % hoitamattomien 
luottojen määrästä ja 2,5 % kaikista lainoista. Nyt varaukset 
määrätään pankkikohtaisesti ja edellä mainitut varauksia kos-
kevat suhdeluvut voidaan laskea 120 ja 1,5 prosenttiin. Viran-
omaisten mukaan tällä halutaan kannustaa pankkeja rehelli-
semmin tunnistamaan lainoja hoitamattomiksi sekä alaskir-
jaamaan niitä nykyistä enemmän ja nopeammin. Tällä hetkellä 
pankeilla on huomattavasi vapauksia sen suhteen, mitkä lainat 
kirjataan NPL:iksi. 

Vaikka 120 prosentin vaatimus on yhä kansainvälisesti 
korkea, arvioidaan kiinalaispankkien laajasti aliraportoivan 
hoitamattomien luottojensa määrän. Virallisesti NPL-osuus 
pankkisektorilla on alle 2 %, ja laajemmankin käsitteen mu-
kaan vain reilut 5 %. IMF:n arvion mukaan vuoden 2016 lo-
pussa 13 % lainoista oli todennäköisesti hoitamattomia. CBRC 
on tiukentanut viime aikoina pankkivalvontaa ja asettanut sak-
komaksuja useille pankeille NPL:ien peittelystä.  

Uusilla toimilla halutaan varmistaa pankkilainauksen jat-
kuminen talouskasvun tukemiseksi. Pienemmät NPL-pusku-
rit ja innovatiiviset velkainstrumentit lisäävät kuitenkin enti-
sestään pankkisektorin riskejä. 

 
Kiinan tutkimus- ja kehittämismenot kasvavat reip-
paasti. Kiinan tilastoviraston alustavien tietojen mukaan 
kiinalaiset toimijat käyttivät tutkimukseen ja kehitykseen 
(T&K) 1750 miljardia juania (260 mrd. USD) vuonna 2017, 
joten menot kasvoivat 12 % (11 % vuonna 2016). T&K-me-
noista 78 % syntyi yrityksissä ja 14 % tutkimuslaitoksissa. 

T&K-menojen suhde bruttokansantuotteeseen pysyi 
2,1 prosentissa, koska myös nimellinen BKT kasvoi nopeasti. 
Keskusjohdon tavoitteena on kasvattaa suhde 2,5 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Odotettavissa onkin, että valtiovalta 
kiihdyttää kuluvana vuonna toimia T&K-menojen kasvatta-
miseksi. Tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu liittyy läheisesti 
Kiinan talouden rakennemuutokseen, jossa kasvun paino-
piste halutaan siirtää matalan jalostusasteen tuotannosta 
korkean teknologian tuotantoon ja palveluihin. 

OECD-maissa T&K-menot olivat vuonna 2015 keskimää-
rin 2,4 % suhteessa BKT:hen, joten Kiina on edelleen jäljessä 
kehittyneiden talouksien keskiarvoa. Kiinan alueelliset kil-
pailijat Japani ja Etelä-Korea ovat kaukana edellä. Vuonna 
2015 Japanin T&K-menot olivat 3,3 % ja Etelä-Korean 4,2 %. 
EU:n keskiarvon Kiina ohitti jo vuonna 2012. Suomessa T&K-
menot ovat noin 2,8 % BKT:stä. Venäjän T&K-menot ovat jo 
pitkään olleet vain hieman yli 1 % suhteessa BKT:hen. 
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