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Venäjä 

Kuuman ja kuivan kesän takia sato Venäjällä jäi niu-
kaksi. Marraskuun alun tietojen perusteella viljasato jää 
tänä vuonna noin 15 % viimevuotista pienemmäksi. Viime 
vuoden sato tosin oli ennätyksellisen suuri, sillä kesän sää 
suosi viljaa. Toissa vuoden sadosta tämän vuoden sato jää 
vain muutaman prosentin. Myös sokerijuurikkaan sato vä-
heni yli 10 %. Sen sijaan perunan ja kasvisten sadot ylsivät 
viime vuoden tasolle. 

Viime vuosina viljelty ala on kasvanut vauhdikkaasti, 
mutta viljelykelpoinen maa jakautuu maan sisällä epätasai-
sesti. Vehnän ja sokerijuurikkaan viljely keskittyy Mustalta-
mereltä Siperiaan ulottuvalle arolle, kun taas perunaa ja 
ruista viljellään pohjoisempana. Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeisenä aikana myös sadon koostumus on muuttunut. Eri-
tyisesti vehnä ja maissi ovat korvanneet ruista ja tattaria. Pai-
nolla mitattuna jo kaksi kolmannesta Venäjän viljasadosta 
muodostuu nykyään vehnästä. Sitä Venäjä vie erityisesti 
Lähi-idän maihin. 

Sadon koko vaikuttaa ruoan hintaan ja siten yleiseen hin-
tatasoon. Venäjällä elintarvikkeiden osuus edustavasta kulu-
tuskorista on 37 %. Moneen muuhun maahan verrattuna 
tämä on melko suuri osuus. Viime syksyn suuri sato onkin 
hillinnyt hintojen nousua viime talven ja kevään aikana. Vas-
taavasti tämän syksyn niukan sadon odotetaan hieman kiih-
dyttävän inflaatiota seuraavien kuukausien aikana. 
 
Venäjän julkisen talouden tulot nousseet hyvin, yli-
jäämää jo tuntuvasti. Konsolidoituun budjettiin (federaa-
tion, alueiden ja paikkakuntien sekä valtion sosiaalirahasto-
jen budjetit) kertyi tuloja tammi-syyskuussa 20 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Öljy- ja kaasuverotulot nousivat lähes 
50 % ja vielä paljon nopeammin vuoden kolmannella neljän-
neksellä korkeahkon öljynhinnan ansiosta. 

Konsolidoidun budjetin muut tulot kasvoivat tammi-syys-
kuussa 13 % vuodentakaisesta. Etenkin arvonlisäverot ja yri-
tysten voittoverot ovat tuoneet tuntuvasti lisää budjettituloja, 
mutta myös tulot yritysten sosiaaliveroista sekä työtulove-
roista ovat lisääntyneet toistakymmentä prosenttia. 

Budjetin menot ovat lisääntyneet melko maltillisesti, ja 
niitä oli tammi-syyskuussa 6 % enemmän kuin vuotta aiem-
min. Menojen nousun kärjessä olivat etenkin terveydenhoito 
(lähes 20 %) ja myös koulutus (yli 10 %), mikä johtui lähinnä 
näiden alojen palkkojen korotuksista. Hallintomenot kään-
tyivät ripeään nousuun, ja sisäisen turvallisuuden menot li-
sääntyivät muutaman prosentin. Puolustusmenojen kasvu 
voimistui yli 7 prosenttiin. Vähemmälle ovat tänä vuonna jää-
neet budjettierä talouden eri sektorit sekä eläketurva ja muu 
sosiaalituki, joiden menot lisääntyivät vain noin prosentin. 

Tulojen nopea nousu on kääntänyt julkisen talouden yli-
jäämäiseksi. Konsolidoidussa budjetissa viimeisen 12 kuu-

kauden ylijäämä oli syyskuussa yli 1,5 % BKT:stä. Federaa-
tiobudjetin ylijäämä tulee finanssiministeriön arvion mukaan 
olemaan tätä suuruusluokkaa koko tämän vuoden osalta sii-
näkin tapauksessa, että vastikään hyväksytyn tämän vuoden 
pienen lisäbudjetin menojen jatkeeksi käytetään viime vuo-
delta siirtyneet tuntuvat määrät budjettivaroja. 
 
Viidesosa yritysten ja pankkien ulkomaisesta velasta 
on ruplamääräistä. Keskuspankin tietojen mukaan venä-
läisten yritysten ja pankkien ulkomainen kokonaisvelka oli 
kesäkuun lopulla noin 428 mrd. dollaria. Koko velkakannasta 
21 % on ruplissa, 57 % dollareissa ja noin 20 % euroissa.  

Pankkisektorin ulkomainen velka on supistunut jatku-
vasti vuoden 2014 keväästä alkaen. Neljässä vuodessa velka 
on supistunut 114 mrd. dollaria ja kesäkuun lopussa pankeilla 
oli ulkomaista velkaa 95 mrd. dollaria. Erityisesti valtio-
omisteisten pankkien ulkomaiset velat ovat supistuneet voi-
makkaasti. Osa velkakannan supistumisesta johtuu valuutta-
kurssimuutoksista, mutta erot pankkiryhmien välillä ovat 
kuitenkin huomattavia. Yksityisten pankkien ulkomaisesta 
velasta noin 30 % on ruplamääräistä. Vastaavasti valtion 
omistamien suurten pankkien ulkomaisesta velasta vain noin 
15 % on ruplissa. Pankkien ulkomaiset saamisetkin ovat su-
pistuneet, mutta ne ovat yhä merkittävästi velkoja suurem-
mat.   

Myös yritysten ulkomainen velka on supistunut viimeiset 
neljä vuotta. Samaan aikaan suoriin sijoituksiin liittyvän ve-
lan osuus yrityssektorin kokonaisvelasta on jatkuvasti kasva-
nut. Kesäkuussa yrityssektorin velasta yli 40 % oli suoriin si-
joituksiin liittyvää velkaa. Yritysten lainakannasta 103 mrd. 
dollaria eli noin kolmannes on suurten valtionyritysten vel-
koja. Ilman suoriin sijoituksiin liittyvää velkoja valtionyritys-
ten ulkomaisista lainoista vain viisi prosenttia on ruplamää-
räisiä, kun taas yksityisten yritysten ulkomaista lainoista 
noin 30 % on kotimaan valuutassa. Ilman suoriin sijoituksiin 
liittyviä velkoja ja saamisia yrityssektorin ulkomainen netto-
varallisuus on lähellä nollaa.  

 
Yritysten ja pankkien ulkomainen kokonaisvelka, mrd. dollaria 

Lähde: Venäjän keskuspankki. 
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Kiina 

EU tehostaa Kiinasta tulevien investointien valvon-
taa. Viime viikolla (20.11.) Euroopan parlamentti, neuvosto 
ja komissio sopivat mekanismeista, joilla valvotaan EU:n ul-
kopuolelta alueelle tulevia suoria sijoituksia. Tavoitteena on 
varmistaa, että ulkomaiset sijoitukset kriittiseen infrastruk-
tuuriin ja teknologiaan eivät vaaranna EU:n sisäistä tai ul-
koista turvallisuutta.  

Suorien sijoitusten valvonnan kiristämien on ollut esillä jo 
usean vuoden ajan. EU:n linjauksissa ei mainita erikseen Kii-
naa, mutta päätösten taustalla on ollut huoli juuri kiinalais-
ten valtionyritysten sijoituksista eurooppalaiseen infrastruk-
tuuriin ja teknologiayrityksiin. Myös mahdolliset mediaomis-
tukset ja sisäpoliittinen vaikuttaminen ovat perusteluina val-
vonnan kiristämiselle.  

Uudet säännöt pitää vielä muodollisesti hyväksyä EU-eli-
missä ja niiden arvellaan tulevan voimaan vuonna 2020. 
Tällä hetkellä puolella EU:n 28 jäsenmaasta on jonkinlainen 
suorien sijoitusten turvallisuusuhkia punnitseva valvontajär-
jestelmä. Uusi järjestelmä ei siirrä sijoituksia koskevaa pää-
töksentekoa pois kansalliselta tasolta, vaan tarkoituksena on 
lisätä suorien sijoitusten valvontaan liittyvää koordinaatiota 
ja informaatiota jäsenmaiden välillä. Se antaa myös komissi-
olle mahdollisuuden lausua mielipiteensä unionin kannalta 
tärkeistä hankkeista.  

Jäsenmaiden välillä on erimielisyyksiä kiinalaisinvestoin-
teihin suhtautumisessa, mutta kriittinen suhtautuminen on 
kasvanut. Äskettäin Saksan hallitus käytännössä torppasi 
kansalliseen turvallisuuteen kytkeytyvillä syillä kiinalaisyri-
tyksen aikomuksen ostaa saksalainen työstökoneyritys.  

Yhdysvaltojen kriittinen suhtautuminen ulkomaisiin ja 
erityisesti kiinalaisiin suoriin sijoituksiin on ollut EU:ta huo-
mattavasti näkyvämpää. Maan ulkomaisten investointien ko-
mitealla (CFIUS) on marraskuun alkupuolelta lähtien ollut 
aikaisempaa laajemmat valtuudet valvoa, että 27 strategiselle 
toimialalle tehtävät ulkomaiset investoinnit eivät vaaranna 
kansallista turvallisuutta. Myös monet muut suuret maat 
ovat terävöittäneet suorien sijoitusten valvontaa. 
 
Kiinassa työtaistelut lisääntyneet viime vuodesta. 
Hongkongissa toimivan Kiinan työmarkkinoita seuraavan 
kansalaisjärjestö China Labour Bulletinin mukaan työtaiste-
lut ovat lisääntyneet selvästi kuluvana vuonna. Mielenil-
maukset ovat liittyneet etenkin maksamattomiin palkkoihin. 

Järjestön ylläpitämän rekisterin mukaan tammi-loka-
kuussa Kiinassa oli 1 150 maksamattomiin palkkoihin liitty-
vää työtaistelua, kun viime vuonna vastaavana aikana niitä oli 
813. Ennätysvuosi oli 2016, jolloin järjestettiin peräti 1 700 
maksamattomiin palkkoihin liittyvää työtaistelua. 

Kuten aiempinakin vuosina rakennussektorilla on järjes-
tetty eniten mielenilmauksia. Sektorilla on tyypillisesti töissä 
siirtotyöläisiä. Kuluvan vuoden suurin mielenosoitus oli kui-
tenkin opettajien järjestämä. Koillis-Kiinan Harbinissa yli 

10 000 opettajaa marssi vaatien parempaa eläkettä. 
Työtaistelut ovat saaneet tukea myös yliopistoista, kun 

opiskelijat ovat pyrkineet ajamaan työläisten oikeuksia. Leh-
titietojen mukaan poliisi on pidättänyt kuluvana vuonna 
kymmeniä opiskelija-aktivisteja hyvämaineisista yliopis-
toista. Kiinassa viranomaiset seuraavat opiskelijoiden liikeh-
dintää tarkalla silmällä, sillä Tiananmenin tapahtumat 
vuonna 1989 ovat edelleen hyvässä muistissa. 
 
Hyvät satovuodet jatkuivat Kiinassa. Tilastoviraston 
mukaan kesän viljasato (139 miljoonaa tonnia) oli suurin 
piirtein yhtä suuri kuin viime vuonna. Kesäsato kattaa run-
saan viidesosan koko vuoden sadosta. Tilastoja syksyn pääsa-
dosta ei ole vielä julkistettu, mutta sen arvioidaan olleen 
viime vuoden kokoluokkaa. 

Viime vuosina viljasato on pysytellyt noin 660 miljoo-
nassa tonnissa. Se elpyi nopeasti nykytasolle heikon satovuo-
den 2003 jälkeen. Kasvu on syntynyt pääasiassa tuottavuu-
den kasvusta, vaikka myös viljelypinta-ala on kasvanut. Tuo-
tantoa on tehostettu lisäämällä kastelua ja lannoitteiden 
käyttöä sekä viljelemällä tuottoisampia lajikkeita. Lisäksi 
modernit maatalouskoneet ovat yleistyneet. 

Kuten muihinkin tilastoihin Kiinassa, myös maatalousti-
lastoihin liittyy suuria epävarmuuksia. Tätä kuvastaa tilasto-
viranomaisten syksyllä tekemä tilastorevisio. Viljasatojen 
määriä ja viljelypinta-alaa koskevia tilastoja korjattiin ajalta 
2007–2017 selvästi aiempaa suuremmiksi. Uusien tietojen 
mukaan maissia tuotettiin viime vuonna 43 miljoonaa tonnia 
enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Korjaus on valtava: 20 % 
lisää Kiinan ja 4 % koko maailman maissintuotantoon. Myös 
vehnää ja riisiä saatiin muutama miljoona tonni aiempaa ar-
viota enemmän. 

Kiina pyrkii omavaraisuuteen sille keskeisten viljelytuot-
teiden osalta. Se on tukenut viljelijöitä tarjoamalla muun mu-
assa takuuhintaa. Maissin osalta sittemmin erittäin kalliiksi 
osoittautunut takuuhinta poistettiin käytöstä 2016. Vuosina 
2017–18 valtion varastoistaan myymän aiemmin takuuhin-
nalla ostetun maissin on arvioitu aiheuttaneen sille lähes 30 
miljardin dollarin tappiot. Riisillä ja vehnällä on edelleen ta-
kuuhintajärjestelmä. 
 
Kiinan viljasadon kehitys, miljoonaa tonnia 

Lähde: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT 
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