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Venäjä 

Venäjän talouskasvu hidastui selvästi kolmannella 
neljänneksellä, lokakuussa ehkä piristymistä. Venä-
jän bruttokansantuote kasvoi alustavien tietojen mukaan 
1,3 % vuoden takaa. Kasvu hidastui toiselta neljännekseltä, 
jolloin BKT:n vuosikasvu oli 1,9 %. Todennäköisimmin kau-
sitasoitettu bruttokansantuote ei kasvanut lainkaan toiselta 
vuosineljännekseltä kolmannelle. Vuoden kolmen ensimmäi-
sen neljänneksen aikana bruttokansantuote oli 1,5 % edelli-
sen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. 

Tuotantotiedot lokakuulta viittaavat kuitenkin siihen, että 
talouskasvu Venäjällä olisi taas kiihtymässä. Teollisuustuo-
tannon vuosimuutos oli 3,7 %, ja etenkin kaivannaisteollisuu-
dessa vuosikasvu (7,4 %) oli vahvaa. Öljynhinnan noustua 
merkittävästi alkusyksystä useat öljyntuottajamaat, ml. Ve-
näjä, kasvattivat tuotantoaan, mikä näkyy nyt tilastoissa. Mi-
käli öljynhinnan viime aikojen nopea lasku johtaa uusiin tuo-
tantorajoitteisiin, Venäjänkin kaivannaisteollisuuden kasvu 
saattaa taittua supistumiseksi. 

Lokakuussa tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 2,7 % 
vuoden takaa. Kolmannella vuosineljänneksellä vuosikasvu 
oli 2,2 %. Myös rakentamisessa saattaa olla positiivinen 
käänne käsillä. Lokakuussa rakentamisen määrä kasvoi 2,9 % 
edellisestä vuodesta supistuttuaan lähes taukoamatta jo 
usean vuoden ajan. 

Kysyntäpuolen indikaattorien valossa kasvunäkymät ovat 
vaatimattomammat mitä tuotantopuolelta katsottuna, sillä 
vähittäiskaupan määrän kasvu (1,9 %) jatkoi lokakuussa hi-
dastumistaan. Myös palkkojen nousu ja kotitalouksille myön-
nettyjen pankkiluottojen kasvu hidastuivat. 

 
Teollisuuden ja vähittäiskaupan vuosikasvu Venäjällä 

Lähde: Macrobond 
 
Hintasääntely myllertää Venäjän polttoainemarkki-
noita. Koska virallisesti hallitus ei halua säännellä hintoja, 
toimenpide on toteutettu marraskuun alussa kilpailuviraston 
ja suurten öljy-yhtiöiden välisillä sopimuksilla. Niillä keskeis-
ten polttoaineiden tukkuhintoja laskettiin. Polttoainepulan 
estämiseksi öljy-yhtiöiltä edellytetään samalla kotimarkki-
noiden tarjonnan ylläpitämistä. 

Hallitus on perustellut hintojen hillitsemistä niiden koh-
tuuttomalla nousulla. Öljyn maailmanmarkkinahinnan kal-
listumisen ja ruplan halpenemisen vuoksi raakaöljyn ruplissa 
laskettu hinta lähes kaksinkertaistui viime kesästä tähän ke-
sään. Loka-marraskuussa hinta on tosin taas laskenut. 

Koska hintasopimus on kohdistettu melko kapeasti, sitä 
on alettu kiertää. Sääntely koskee nimellistä hintaa, joten öl-
jynjalostajat ovat kumonneet osan hintojen alentumisesta 
heikentämällä muita kauppaehtoja – esimerkiksi poistamalla 
erilaiset hinnanalennukset. Lisäksi sääntely koskee suoraan 
vain tukkukauppaa, mitä valmistajat ovat kiertäneet kanavoi-
malla entistä suuremman osan tuotteistaan myytäväksi 
omien ketjujensa huoltoasemilla. 

Näiden toimien vuoksi suuryhtiöiltä polttoainetta ostavat 
itsenäiset vähittäismyyjät ovat joutuneet vaikeuksiin. Poltto-
aineiden tarjonta Pietarin tavarapörssissä on supistunut, ja 
toimitusviipeistä on raportoitu. Erityistä huolta on kannettu 
Siperian ja Krimin orastavasta polttoainepulasta, sillä näillä 
alueilla itsenäisten vähittäismyyjien osuus on suuri. 

Vyyhteä mutkistaa entisestään jo aiemmin kuumana käy-
nyt keskustelu markkinoiden kilpailuasetelmista. Suuret yh-
tiöt ovat syyttäneet itsenäisiä vähittäismyyjiä paikallisten 
määräävien markkina-asemien väärinkäytöstä. Monet vähit-
täismyyjät sen sijaan ovat syyttäneet suuryhtiöitä yrityksestä 
viedä niiden markkinaosuudet epäreilulla kilpailulla. Niiden 
mukaan kilpailuviraston kanssa tehdyt hintasopimukset tar-
joavat tähän oivan mahdollisuuden. 
 
Venäjä ja Turkki juhlivat Mustanmeren kaasuputki-
hankkeen edistymistä. Turkish Stream -nimen saanut 
uusi kaasuputki kulkee Mustanmeren pohjassa Krasnodarin 
alueelta Istanbulin länsipuolelle.  Sunnuntaina 19.11. maiden 
presidentit juhlistivat Istanbulissa putken merenalaisen osan 
valmistumista. Turkin puolella rakennustyöt jatkuvat vielä, 
putken on tarkoitus olla käyttövalmis ensi vuoden lopulla. 

Turkki ostaa Gazpromilta vuosittain noin 30 mrd. m3 
maakaasua, josta nykyään noin puolet voidaan toimittaa suo-
raan Turkkiin tulevaa Blue Stream -putkea myöten ja loput 
Ukrainan, Romanian ja Bulgarian kautta. Uuden reitin kapa-
siteetti on alkuvaiheessa 17 mrd. m3. 

Gazprom rakentaa myös kahta muuta merkittävää vienti-
putkea: Siperian voimaa Kaukoidässä ja Nord Stream 2:a Itä-
merellä. Siperian voima on yhteensä noin 3 000 km mittai-
nen putkisto, jonka rakentamisesta sovittiin 2014. Putken on 
määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä, ja kaasutoi-
mitukset Kiinaan alkanevat vuonna 2020. Vientiputken 
suunniteltu kapasiteetti on 38 mrd. m3 vuodessa, ja se avaa 
venäläiselle maakaasulle aivan uuden markkinan Kiinaan. 

Itämeren pohjaan laskettava Nord Stream 2:n on määrä 
kaksinkertaistaa nykyisen Nord Stream kaasuputken 55 mrd. 
m3:n vuosittainen kuljetuskapasiteetti. Putken lasku aloitet-
tiin syyskuussa ja myös sen on suunniteltu olevan käyttöval-
mis vuoden 2019 lopulla. Kaikkien näiden suurhankkeiden 
valmistuminen yhtä aikaa mahdollistaisi melkoisen muutok-
sen Venäjän kaasun vientireiteissä vuoden 2020 aikana. 
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Kiina 

Kiinassa asuntojen hintojen nousu tasaantunut. 
Kiinteistömarkkinayritys SouFunin mukaan asuntojen keski-
hinta on kiinalaiskaupungeissa ollut viimeiset kuukaudet 
noin 16 600 juania/m2 (1 800 EUR), mikä on 5 % enemmän 
kuin vuosi sitten. Neljässä tärkeimmässä kaupungissa hinta-
kehitys on tänä vuonna ollut maltillista. Pekingissä asuntojen 
keskineliöhinta oli lokakuussa 42 500 juania (6 000 EUR).  

Asuntojen hintakehitys vaihtelee suuresti kaupungeittain. 
SouFunin 99 kaupungin otoksessa joissain kaupungeissa 
hinnat ovat viimeisen kolmen kuukauden aikana olleet kes-
kimäärin hieman vuodentakaista alemmat, kun taas eräissä 
muissa kaupungeissa ne ovat yli viidenneksen korkeammat 
kuin vuosi sitten. Osin erot heijastavat alueellisia eroja asun-
tokaupan sääntelyssä, sillä sääntelyn kiristyessä alueella si-
joitusasuntojen ostajat siirtyvät muihin kaupunkeihin.  

Asuntojen myynnin kasvu on neliöillä mitaten hidastunut 
pariin prosenttiin, mutta uusien rakennuskohteiden määrä on 
kasvanut nopeasti vuosikymmenen alun huipputasolle. Ky-
synnän kasvun hidastuminen voi johtaa hintojen laskupainei-
siin. Jos hinnat kääntyvät laskuun, vaarana on myös jo myy-
tyjen mutta tyhjillään olevien asuntojen tulo myyntiin. Täl-
laisia asuntoja on Kiinassa paljon, joidenkin arvioiden mu-
kaan 10–20 % asuntokannasta. Hintojen lasku vaikeuttaisi 
velkaisten kiinteistörakentajien tilannetta, sillä Financial Ti-
mesin mukaan niiden on lyhennettävä ensi vuonna 385 mrd. 
juanin (55 mrd. USD) arvosta kotimaisia velkoja ja yli 14 
mrd. dollarin edestä ulkomaisia lainoja.  

Asuntojen hintakehitys kiinalaiskaupungeissa 

Kiinassa alueiden väliset elintaso- ja kasvuerot suu-
ret. BKT:n reaalinen vuosikasvu Kiinan 31 alueella vaihteli 
tammi-syyskuussa Yunnanin 9,1 prosentista Tianjinin 3,5 
prosenttiin. Kiinan BKT:n kasvu oli tammi-syyskuussa 6,7 %. 

Alueiden välinen BKT:n nimelliskasvu vaihtelee reaalikas-
vua huomattavasti enemmän. Tammi-syyskuussa Sisä-Mon-

golian BKT oli nimellisesti yli 10 % pienempi kuin viime vuo-
den vastaavaan aikaan. Ningxian talous puolestaan kasvoi lä-
hes 14 %. Nimelliskasvun vertailu ei ota huomioon eroja alu-
eiden hintakehityksessä, mutta ne voivat olla mm. tuotanto-
rakenteesta johtuen suuria. Kuluttajahinnoilla mitaten vaih-
telu näyttää kuitenkin vähäiseltä.  

Elintasoerot Kiinan sisällä ovat suuret. Asukasta kohden 
laskettu BKT oli viime vuonna Luoteis-Kiinan Gansun maa-
kunnassa 28 500 juania (4 100 USD) eli Algerian tai Georgian 
tasolla. Pekingin 129 000 juanin ja Shanghain 127 0000 juanin 
(18 000–19 000 USD) BKT per asukas yltää Kreikan tai Slova-
kian tasolle, kun ei oteta huomioon hintatason vaikutusta. 

Alueellisiin BKT-tilastoihin tulee suhtautua suurella va-
rauksella. Viime vuosina on tullut esiin useita vakavia tilasto-
vääristelyjä (mm. Sisä-Mongolia, Liaoning, Tianjin). Alueelli-
set BKT:t eivät summaudu koko maan BKT:ksi. Ero on kuiten-
kin kaventunut, ja tammi-syyskuussa alueiden yhteenlas-
kettu BKT oli enää 0,5 % koko maan BKT:tä suurempi. Ensi 
vuodesta alkaen Kiinan tilastovirasto tuottaa myös alueiden 
kokonaistuotantotilastot paikallisten viranomaisten sijaan. 

Talouskasvu, kuluttajahintainflaatio ja BKT/asukas Kiinan alueilla 
BKT:n vuosikasvu, tammi-
syyskuu 2018, % 

Inflaatio 
2017, % 

BKT/asukas 
2017, juania 

reaalinen nimellinen 
 Gansu  6.3 7.1 1.4 28 500 
 Yunnan  9.1 9.1 0.9 34 220 
 Guizhou  9.0 9.5 0.9 37 960 
 Guangxi  7.0 0.8 1.6 38 100 
 Tiibet  9.0 11.1 1.6 39 270 
 Heilongjiang  5.1 -0.4 1.3 41 920 
 Shanxi  6.1 11.3 1.1 42 060 
 Anhui  8.2 9.2 1.2 43 400 
 Jiangxi  8.8 5.9 2.0 43 420 
 Qinghai  6.8 0.2 1.5 44 050 
 Sichuan  8.1 13.0 1.4 44 650 
 Xinjiang  5.3 11.1 2.2 44 940 
 Hebei  6.6 -1.5 1.7 45 390 
 Henan  7.4 8.0 1.4 46 670 
 Hainan  5.4 10.4 2.8 48 430 
 Hunan  7.8 3.4 1.4 49 560 
 Ningxia  7.0 13.7 1.6 50 770 
 Liaoning  5.4 8.3 1.4 53 530 
 Jilin  4.0 -0.1 1.6 54 840 
 Shaanxi  8.4 11.0 1.6 57 270 
 Hubei  7.9 10.2 1.5 60 200 
 Chongqing  6.3 3.2 1.0 63 440 
 Sisä-Mongolia  5.1 -10.4 1.7 63 760 
 Shandong  6.5 8.6 1.5 72 810 
 Guangdong  6.9 9.0 1.5 80 930 
 Fujian  8.3 12.8 1.2 82 680 
 Zhejiang  7.5 7.7 2.1 92 060 
 Jiangsu  6.7 7.1 1.7 107 150 
 Tianjin  3.5 9.0 2.1 118 940 
 Shanghai  6.6 9.4 1.7 126 630 
 Peking 6.7 9.9 1.9 128 990 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. 
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