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Venäjä 

Kuva venäläisten kotitalouksien menoista koheni ti-
lastouudistuksessa. Uusien tietojen mukaan kotitalouk-
sien reaalitulojen suuri supistuminen viime vuosina oli hie-
man lievempi kuin aiempien tietojen mukaan. Kuva tavaroi-
den ja palvelujen ostoihin käytettyjen menojen reaalisesta ke-
hityksestä parani myös hieman. Tiedot ostosmenojen nimel-
listasosta vuosina 2013−2018 kuitenkin hyppäsivät peräti 
7 %, mikä voi myöhemmin johtaa kotitalouksien kulutuksen 
ja BKT:n tasoa koskevien tietojen nousuun. 

Rosstat ei ole vielä julkaissut uudella tilastointitavalla laa-
dittuja tietoja kotitalouksien ostosmenojen eristä. Tilastoin-
tiin tehtyjen muutosten valossa näyttäisi siltä, että menojen 
tasoa on nostanut mm. venäläisten ulkomaanmatkailua ja ul-
komaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoksia koskevien tieto-
jen sisällyttäminen menoihin aiempaa kattavammin. 

Ostosmenojen tason lisäksi kotitalouksien muiden mak-
sujen taso nousi paljon, joten kuva säästämisestä heikkeni 
roimasti. Muihin maksuihin sisältynee nyt entistä paremmin 
venäläisten vastikkeettomia rahansiirtoja ulkomaille. 
 
Venäläisten kotitalouksien tulot ja menot asukasta kohden, re-
aalinen kehitys 2014–2018 

Lähteet: Rosstat ja BOFIT. 
 
Venäjän ja Kiinan presidentit vakuuttivat Pietarin 
talousfoorumissa tiivistävänsä maiden taloussuh-
teita. Presidentti Putin kritisoi kovasanaisesti Yhdysvaltojen 
viimeaikaisia kauppapoliittisia toimia ja nosti pakotteet kii-
nalaista teknologiajätti Huaweita vastaan esimerkiksi talou-
dellisesta itsekkyydestä. Hän varoitti vapaakauppaan pohjau-
tuvan maailmanjärjestyksen murentumisen uhkaavan ta-
louskehityksen ohella maailmanpoliittista vakautta. Kiinan 
presidentti Xi Jinping kertoi omassa puheenvuorossaan Ve-
näjän ja Kiinan päässeen yhteisymmärrykseen joistakin Silk-
kitie-projektin ja Euraasian talousliiton yhteensovittamiseen 
liittyvistä kysymyksistä.  

Alun perin Pietarin talousfoorumilla on yritetty houku-
tella länsimaisia sijoittajia Venäjälle, mutta Ukrainan sodan 
ja Krimin laittoman valloituksen seurauksena suuri osa län-
simaisista suuryrityksistä on jättänyt tapahtuman viime vuo-
sina väliin. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui Kiinasta en-
nennäkemätön yli tuhannen hengen delegaatio, minkä Venä-
jän valtiollinen media painotti osoittavan, että Venäjän talou-
den uusi suunta on Aasiassa.  

Kriittisempiä arvioita Venäjän talouden näkymistä kuul-
tiin päälavan ulkopuolella. Valtiontalouden tarkastusviraston 
johtaja, entinen valtiovarainministeri Aleksei Kudrin arvioi 
Venäjän talouskasvun jäävän tulevina vuosina alle kahteen 
prosenttiin ilman rakenteellisia uudistuksia etenkin riippu-
mattoman oikeuslaitoksen kehittämiseksi. Kudrinin mukaan 
Venäjän federaation suojelupalvelu teetti kyselyn, jonka mu-
kaan yli 55 % ei luota oikeuslaitoksen toimintaan ja 70 % pi-
tää liiketoiminnan harjoittamista vaarallisena. 

 
Virkaa tekevä presidentti Tokajev valittiin Kazaksta-
nin presidentiksi. Kasym-Žomart Tokajevin ilmoitettiin 
saaneen 9.6. pidetyissä vaaleissa 71 % äänistä. Vaalit järjes-
tettiin vuoden etuajassa, sillä Kazakstania kolme vuosikym-
mentä hallinnut Nursultan Nazarbajev ilmoitti maaliskuussa 
luopuvansa presidentin virasta. Parlamentin ylähuoneen pu-
hemiehenä toiminut Tokajev ryhtyi silloin toimittamaan pre-
sidentin virkaa vaaleihin asti. 

Vaalien tulos oli odotettu, sillä 78-vuotias Nazarbajev tuki 
66-vuotiasta Tokajevia seuraajakseen. Virallisesta vallan-
vaihdosta huolimatta Nazarbajevin otaksutaan käyttävän val-
taa myös jatkossa. Poliittisen linjan muutosta ei ole näköpii-
rissä. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vaalitark-
kailijoiden mukaan vaali ei täyttänyt vapaan vaalin tunto-
merkkejä. Erityisesti ehdokkaaksi asettumista, kokoontu-
mista ja mielipiteen ilmaisua rajoitettiin. 

Kazakstan on osin luonnonvarojensa ansiosta Keski-Aa-
sian alueella melko varakas maa. Maailmanpankin mukaan 
vuonna 2017 ostovoimakorjattu BKT henkeä kohden oli 
26 000 dollaria. Näin mitattuna asukkaiden elintaso on 
suunnilleen yhtä korkea kuin Venäjällä ja noin puolet pie-
nempi kuin Saksassa. Vajaan 20 milj. asukkaan Kazakstan on 
merkittävä alueellinen kumppani 145 milj. asukkaan Venä-
jälle. Maa kuuluu Euraasian talousliiton perustajiin Venäjän 
ja Valko-Venäjän kanssa. Periaatteessa talousliitto perustet-
tiin kehittämään jäsenmaiden taloudellisia yhteyksiä, mutta 
sillä on myös turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. 

Vaikka sekä Venäjä että Kazakstan vievät hiilivetyjä ja me-
talleja sekä tuovat koneita ja kemikaaleja, ne käyvät paljon 
kauppaa myös keskenään. Viime vuonna Venäjän osuus Ka-
zakstanin tavaranviennistä oli 8 % ja tavarantuonnista 38 %. 
Kazakstanin osuus Venäjän tavaranviennistä oli 3 % ja tava-
rantuonnista 2 %. Koko Venäjän tasolla Kazakstanin osuus 
on siis pieni, mutta Kazakstanin vastaisella rajalla sijaitseville 
Siperian alueille Kazakstan on merkittävä markkina-alue. 
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Kiina 

Kiinan tuonnin lasku kertoo heikosta kotimaisesta 
kysynnästä ja tuotantoketjujen muutoksista. Kiinan 
tavaraviennin dollariarvo oli toukokuussa 1 % suurempi ja 
tuonnin arvo lähes 9 % pienempi kuin vuosi sitten. Tammi-
toukokuun vienti oli samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta 
tuonti lähes 4 % pienempi. Alkuvuonna Kiinan tavarakaupan 
ylijäämä oli 130 mrd. dollaria, kun se vuosi sitten oli 94 mrd. 
dollaria.  

Kiinan viennin kasvu on tällä hetkellä EU-markkinoiden 
varassa (+6 %), sillä muilla päämarkkinoilla vientikehitys on 
viime kuukausina ollut pääosin heikkoa. Vienti Yhdysvaltoi-
hin (-4 %) jäi toukokuussa aikaisempien kuukausien lailla 
vuodentakaista pienemmäksi.  

Tuonnin heikkenevä kehitys viittaa syveneviin kotimaisen 
kysynnän ongelmiin. Tuonnin arvo EU:sta oli toukokuussa 
vielä 2 % vuodentakaista korkeampi, mutta tuonti muilta kes-
keisiltä markkinoilta laski huomattavasti. Tuonti Yhdysval-
loista jäi edelliskuukausien tapaan noin neljänneksen pie-
nemmäksi kuin vuosi sitten ja tuonti aasialaisista naapuri-
maista jatkoi voimakasta laskua.  

Tilanteen moniulotteisuutta kuvaa se, että myös kansain-
välisiin tuotantoketjuihin liittyvä Kiinan vienti ja tuonti ovat 
kehittyneen muuta ulkomaankauppaa heikommin.  
 
Kiinan ulkomaankauppa (tavarat) vuositasolla  

Lähde: CEIC 
 
Yhä useampi kiinalainen työskentelee palvelusekto-
rilla. Vaikka Kiinan BKT:n rakenteessa ei ole virallisten ti-
lastojen mukaan viime vuosina tapahtunut juuri muutosta 
kohti kulutusvetoista taloutta (Viikkokatsaus 23/2019), va-
jaan 780 milj. henkilön työmarkkinoilla rakennemuutos nä-
kyy vahvasti työpaikkojen siirtymisenä palvelusektorille.  

Kiinan tilastoviraston mukaan palvelusektorilla oli lähes 
360 miljoonaa työntekijää vuonna 2018 ja työllisten määrä 
kasvoi reilulla 10 miljoonalla vuodesta 2017. Palvelusektori 
on noussut tällä vuosikymmenellä selvästi suurimmaksi työl-
listäjäksi, ja viime vuonna sektorilla työskenteli 46 % kaikista 
työntekijöistä.  

Alkutuotannossa työntekijöiden määrä lähti jyrkkään las-
kuun jo vuosituhannen alkupuolella, kun WTO-jäsenyyden 
jälkeen Kiinasta muodostui koko maailman paja ja tehtaissa 
ja kaupungeissa tarvittiin runsaasti lisää uutta työvoimaa. 
Kun alkutuotannossa työskenteli 366 miljoonaa ihmistä 
vuonna 2002, viime vuonna määrä oli enää 203 miljoonaa. 
Samaan aikaan alkutuotannon osuus kaikista työntekijöistä 
laski 50 prosentista 26 prosenttiin.  

Teollisuudessa ja rakentamisessa työntekijöiden määrä 
alkoi supistua vuoden 2012 jälkeen. Viime vuonna ne työllis-
tivät 214 miljoonaa henkilöä (osuus 28 %). Osaltaan vähenty-
mistä selittää työvoimakustannusten nousu, jonka vuoksi yri-
tykset ovat automatisoineet tuotantoa ja siirtäneet työvoima-
valtaista tuotantoa muihin maihin.  

 
Työllisten määrä sektoreittain, miljoonaa työntekijää 

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC  
 
Kiinan inflaatio kiihtyi hieman elintarvikkeiden ve-
tämänä.  Kiinan tilastoviraston mukaan kuluttajahinnat oli-
vat toukokuussa 2,7 % korkeammat kuin vuosi sitten, kun 
huhtikuussa inflaatio oli 2,5 %. Inflaation kiihtyminen johtui 
pääasiassa hedelmien sekä afrikkalaisen sikaruton aiheutta-
masta sianlihan hintojen rajusta noususta. Ruuan hinnat 
nousivat kaikkiaan 7,7 %.  

Tuottajahintainflaatio hidastui 0,6 prosenttiin, mikä pai-
naa yritysten tulosta ja vaikeuttaa niiden tilannetta.  

 
Hintakehitys Kiinassa   

Lähde: Macrobond 
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