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Venäjä 

Talouden hidas kasvu jatkuu Venäjällä. Tämän vuoden 
toisella neljänneksellä BKT nousi 1,8 % vuodentakaista suu-
remmaksi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 1,3 %, jo-
ten koko ensimmäisen vuosipuoliskon lukemaksi muodostui 
1,6 %. 

Teollisuudessa heinäkuun tuotanto oli lähes 4 % viime-
vuotista suurempi lukeman oltua toisella neljänneksellä run-
saat 3 %. Jalostusteollisuudessa tuotannon vuosikasvu oli 
4,6 % eli hieman toista neljännestä parempi. Kaivannaisteol-
lisuuden kasvu nopeutui heinäkuussa yli 3 prosenttiin. 
Rosstatin edellisten teollisuustuotantoa koskevien tietojen 
tarkistusten valossa viime kuukausien kasvulukemat voivat 
vielä kohentua etenkin jalostusteollisuuden osalta. 

Investointeja tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla run-
saat 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisella neljännek-
sellä investointien vuosikasvu hidastui alle kolmeen prosent-
tiin. Rakentaminen ei ole kääntynyt nousuun, ja sitä oli kesä-
heinäkuussa noin prosentti vuodentakaista vähemmän. 

Tilastoidut palkat olivat edelleen heinäkuussa reaalisesti 
huomattavasti (8 %) vuodentakaista suuremmat, mutta koti-
talouksien käytettävissä olevien reaalitulojen nousu vuotta 
aiemmasta pysyi vain kahdessa prosentissa. Ero johtuu har-
maiden palkkojen ja kotitalouksien muiden tulojen heikom-
masta kehityksestä. 

Vähittäiskauppa on luonnollisesti seurannut lähemmin 
reaalitulojen kehitystä ja kaupan kasvu vuodentakaisesta oli 
vuoden alkupuoliskon tapaan heinäkuussa 2,5 %. Kausitasoi-
tettu vähittäiskaupan myynti notkahti hiukan kesäkuusta. 

 
Vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon kuukausittainen määrä 

Lähde: Macrobond. 
 
Öljyalan verotus muuttuu Venäjällä. Presidentti Puti-
nin allekirjoittamien lakimuutosten seurauksena raakaöljyn 
ja öljytuotteiden verotus tulee muuttumaan merkittävästi. 
Öljysektorin verotuksen painopistettä on viime vuosina siir-
retty viennin verotuksesta tuotannon verottamiseen. Nyt 
vahvistetut muutokset tarkoittavat vientitullien poistumista 

kokonaan seuraavan kuuden vuoden aikana. Samalla raaka-
öljyn tuotannosta maksettavaa kaivannaisveroa nostetaan 
asteittain. Tavoitteena on, että veromuutokset eivät merkit-
tävästi muuta federaatiobudjetin öljytuloja. 

Kaivannaisveron nousun seurauksena raakaöljyn koti-
mainen hinta nousee. Jotta muutos ei uhkaisi kotimaisten ja-
lostamoiden kannattavuutta, myös öljytuotteiden valmiste-
veroja tullaan muuttamaan. Siirtymäkauden jälkeen osalla 
valmisteverojen tuotoista tuetaan kotimaisia jalostajia. Val-
misteverojen tuottojen jako eri toimijoiden kesken tulee riip-
pumaan mm. jalostamon sijainnista sekä sen tuotevalikoi-
masta. Myös länsimaiden pakotteiden kohteeksi joutuneille 
jalostajille luvataan edullinen valmisteverokohtelu. Valmiste-
veroa koskevien muutosten käytännön toteutukseen liittyy 
kuitenkin yhä lukuisia epäselvyyksiä. 

Venäjä myy jatkossakin raakaöljyä Valko-Venäjän jalos-
tamoille kotimaan hinnoin. Vientitullin korvautuminen kai-
vannaisverolla nostaa raaka-aineen hintaa myös Valko-Venä-
jällä huomattavasti. Tämä lienee ollut yksi uudistuksen ta-
voitteista. 
 
Venäjällä vahvistettiin eräitä kulutus- ja yritysvero-
jen muutoksia. Verotusta koskevat lakimuutokset, jotka 
presidentti Putin allekirjoitti tämän kuun alkupäivinä, astu-
vat voimaan ensi vuoden alussa. Vaikka arvonlisävero nousee 
pääsääntöisesti 18 prosentista 20 prosenttiin, pysyy se 
10 prosentissa useiden elintarvikkeiden, lastentavaroiden, 
painettujen julkaisujen ja lääkkeiden osalta. Täysi arvonli-
sävero kattaa talousministeriön mukaan noin kolme nel-
jäsosaa tavaroista ja palveluista. Nollaveron piiriin tulevat 
lennot Venäjän Kaukoidän ja muun maan välillä.  

Valmisteveroja koskien vahvistettiin, että vahvan alkoho-
lin ja oluen valmisteverot pysyvät ennallaan ensi vuonna, 
mutta tupakkavero nousee 10 %. Vuosina 2020−21 nämä ve-
rot nousevat ennustetun inflaation tahtiin eli 4 % ja tupakan 
osalta jopa hieman enemmän. Henkilöautojen valmisteverot 
nousevat inflaation mukaisesti. Moottoripolttoaineiden verot 
nousevat ensi vuonna 10 % tämän vuoden alkupuolen tasolta 
− jolta ne hintojen nousun hillitsemiseksi pudotettiin tilapäi-
sesti loppuvuodeksi − ja sen jälkeen suunnilleen inflaation 
mukaan. Heikoimpien bensiinilaatujen verot ovat kuitenkin 
ennallaan vuosina 2019−20 ja mm. rahtilaivojen käyttämän 
raskaan polttoaineen vero nollassa vuosina 2019−21. 

Lakimuutoksilla vahvistui myös palkoista määräytyvien 
sosiaaliverojen pysyminen yhteensä 30 prosentissa, sillä elä-
kerahastoon menevä vero säilyy 22 prosentissa. Aluebudjet-
teihin tulee hieman helpotusta, sillä alueiden ei enää tarvitse 
maksaa sairausvakuutusrahastoon muuta kuin työssä olevia 
koskevia sosiaaliveroja eräiden erityisryhmien osalta.  

Yritysten fyysistä pääomaa koskeva vero, joka on enin-
tään noin 2 %, poistuu muun kuin kiinteän omaisuuden 
osalta. Veron kohdistuttua osin melko nuoreenkin tuotanto-
pääomaan sen koettiin rasittavan yritysten tuotantoa eikä 
kannustavan kovin hyvin investointeihin. Kiinteistö- ja maa-
verojen veroperustan määrittely saa yhtenäiset säännöt. 
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Kiina 
 
Hintakehitys on maltillistunut Kiinan asuntomark-
kinoilla. Asuntomarkkinayritys SouFunin mukaan asunto-
hinnat ovat kuluvana vuonna jatkaneet kasvuaan, vaikka kes-
kimääräinen kasvuvauhti onkin tasaisesti hidastunut. Heinä-
kuussa 99 kaupungin otoksessa neliökeskihinta oli 14 400 
juania (1 800 EUR), reilut 5 % korkeampi kuin vuotta aiem-
min. Neljän suurimman kaupungin asuntojen keskineliöhin-
nat (5 100 EUR) ovat sitä vastoin pysyneet kuluvan vuoden 
aikana lähes ennallaan.  

Uusia asuintalojen rakennushankkeita on tammi-heinä-
kuussa aloitettu yhteensä reilu neljännes enemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Samaan aikaan toimistojen 
ja liiketilojen rakennusaloitukset pyörivät viime vuoden ta-
soilla. Asuntoja myytiin tammi-heinäkuussa pinta-alalla mi-
tattuna noin 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoja 
valmistui rakennuspinta-alalla mitattuna tammi-heinäkuussa 
18 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja myyntiä odottavien 
asuntojen yhteenlaskettu pinta-ala onkin laskenut tasaisesti.  

 
Asuntojen hintakehitys kiinalaiskaupungeissa 

Lähde: SouFun, NBS ja Macrobond. 
 
Kiinan vertaislainamarkkinoilla suuria ongelmia. 
Tilanne Kiinan vertaislainamarkkinoilla (P2P-lainat) on krii-
siytynyt, kun kesän aikana noin 250 internetissä toimivaa 
P2P-laina-alustaa on ajautunut maksukyvyttömäksi sijoitta-
jien halutessa vetäytyä vertaislainatoiminnasta. Syynä tähän 
on se, että P2P-sektorin sääntelyä tiukennetaan, ja sijoittajat 
pelkäävät P2P-yritysten ajautuvan vaikeuksiin uusien sään-
nösten myötä. Sektorilla aikaisemmin esille tulleet huiputuk-
set (mm. ponzi-rahoitus) ovat lisänneet epäluuloja.  Rahansa 
menettäneet sijoittajat ovat yrittäneet järjestää mielenosoi-
tuksia, jotka viranomaiset ovat tukahduttaneet.  

Vertaislainayritykset välittävät yksityishenkilöiden ja yri-
tysten rahaa sitä tarvitseville henkilöille ja yrityksille, joiden 
on muuten vaikea saada rahoitusta. Riskeistä johtuen lai-
nakorot ja tuotot ovat huomattavasti pankkilainoja ja -talle-
tuksia korkeammat. Vaikka vertaislainamarkkinoilla yksittäi-
sen yrityksen velka yhdelle P2P-alustalle on rajattu 1 milj. 

juaniin (145 000 USD) ja sen kaikkien P2P-velkojen yhteen-
laskettu määrä 5 milj. juaniin, saattavat summat yksittäisen 
kaatuneen laina-alustan osalta nousta erittäin suuriksi. Reu-
tersin käyttämien lähteiden mukaan Kiinan P2P-lainojen 
kanta on lähes 220 mrd. dollaria, mikä on enemmän kuin 
maailman muiden vertaislainamarkkinoiden yhteenlaskettu 
velkakanta. Määrän laskusta huolimatta vertaislaina-alustoja 
arvioidaan Kiinassa edelleen olevan yli 1 800, joista vain har-
van arvellaan selviytyvän säätelyn tiukentumisen jälkeen.  

Reutersin mukaan valvontaviranomaiset ovat kääntyneet 
valtion suurten omaisuudenhoitoyhtiöiden (roskapankkien) 
puoleen, jotta ne osallistuisivat P2P-sektorin ongelmien rat-
kaisuun.  

 
Kiinan tavoitteena kasvattaa Helmijoensuistosta 
maailmanluokan kaupunkikeskittymä. Elokuun puoli-
välissä pidettiin Helmijoensuiston (Greater Bay Area) kehi-
tyssuunnitelmaa käsittelevän korkean tason työryhmän en-
simmäinen kokous Pekingissä. Suunnitelman tavoitteena on 
muodostaa taloudellinen kokonaisuus kasvattamalla Man-
ner-Kiinan puolella sijaitsevan Guangdongin provinssin kau-
punkien (erityisesti suurkaupunkien Shenzhenin ja Guang-
zhoun) yhteistyötä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalu-
eiden kanssa. Guangdongin yhdeksän kaupunkia kattavat 
maantieteellisesti Kiinasta alle prosentin, väkimäärältään 
noin 4 %, mutta lähes 10 % maan kokonaistuotannosta.  

Pyrkimyksenä on kasvattaa kunkin alueen erityisosaa-
mista ja lisätä alueen ihmisten, tavaroiden ja pääoman liik-
kuvuutta. Hongkong keskittyy rahoitusmarkkinoihin, Macao 
viihdepalveluihin ja turismiin, ja kaupungit Manner-Kiinan 
puolella puolestaan palvelu- ja korkean teknologian sektorei-
hin. Guangdongin aluehallinto ilmoitti elokuussa investoi-
vansa seuraavan kolmen vuoden aikana 450 mrd. juania (65 
mrd. USD) korkeaan teknologiaan, ja kehotti paikallisviran-
omaisia houkuttelemaan alueelle lisää elektroniikka- ja auto-
teollisuuden yrityksiä. 

Konkreettisin kehitys liittyy Helmijoensuiston sisäisen 
liikkuvuuden parantamiseen. Myöhemmin tänä vuonna 
avautuu maailman pisin maatiesilta (55 kilometriä) yhdis-
täen Hongkongin, Zhuhain ja Macaon. Tänä vuonna aloite-
taan myös luotijunayhteys Hongkongin, Guangzhoun ja 
Shenzhenin välillä. Infrastruktuuria parannetaan lisäksi lu-
kuisien tunneleiden, lauttayhteyksien ja tieverkostohankkei-
den kautta. Syyskuusta lähtien Hongkongin, Macaon ja Tai-
wanin asukkaat voivat hakea kiinalaista henkilökorttia, ja 
pääsevät näin osaksi julkisia palveluita myös Manner-Kii-
nassa (mm. koulutus- ja asumispalvelut). 

Alueen kehittämisen yhtenä tarkoituksena on ollut Hong-
kongin tonttipulan helpottaminen, kun Hongkongissa työs-
säkäyvien ei olisi pakko asua kaupungissa. Toisaalta hanke on 
nostanut asuntohintoja Manner-Kiinan puolella. Osassa Hel-
mijoensuiston alueen kaupungeista asuntohinnat ovat nous-
seet yli 70 % vuoden 2015 jälkeen. Alueen asukasluvun arvi-
oidaan kasvavan seuraavien parin vuosikymmenen aikana 
noin 120–140 miljoonaan. 
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