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Venäjä 

Rakentamisen kasvu hiipuu Venäjällä. Vuonna 2018 
rakentamisen (rakennustuotannon kiinteähintaisen volyy-
min) vuosikasvu oli 5,3 %, mutta tänä vuonna rakentamisen 
kasvu vaikuttaa pysähtyneen täysin. Tammi-kesäkuussa ra-
kentamisen volyymi kasvoi vain 0,1 % vuodentakaisesta.  

Rosstatin mukaan tämän vuoden tammi-kesäkuussa ne-
liömäärillä mitaten asuinrakennuksia valmistui kuitenkin 
7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.  Vertailutaso tosin on 
matala, sillä vuonna 2018 neliömäärällä mitaten asuinraken-
taminen supistui 4,5 %.  Pitkään jatkunut asuntojen neliöhin-
tojen nousu on alkuvuonna hieman tasaantunut ja joillakin 
alueilla vanhojen asuntojen hinnat ovat jopa hieman laske-
neet. Alueellinen vaihtelu hintatasossa on erittäin suurta.  

Asuntojen rakentamisen kasvua voi jatkossa hidastaa hei-
näkuussa voimaan tullut lakimuutos, joka kieltää rakennus-
yhtiöitä rahoittamasta asiakkaiden maksamilla etumaksuilla 
muita keskeneräisiä työmaita. Tämän seurauksena aiempaa 
suurempi osa asuntorakentamisesta on käytännössä rahoi-
tettava rakennusliikkeiden ottamilla pankkilainoilla. Muu-
toksen odotetaan johtavan pienimpien ja heikosti kannatta-
vimpien rakennuttajien poistumiseen markkinoilta. 
 
Venäjän kilpailuvirastolla riittää työsarkaa. Kilpailu-
viraston (FAS) johtaja Igor Artemjev esitteli hiljattain halli-
tuksen kokouksessa FAS:n mittavan 13. vuosiraportin. Se 
kattaa mm. valtion ja valtionyritysten hankinnat, pääsyn 
luonnollisten monopolien palveluihin, kilpailunrajoitussopi-
mukset, tavarapörssit, säännellyt hinnat, kansalliset hank-
keet, 18 sektoria sekä FAS:n kilpailun kehittämissuunnitel-
man 2018−2020. Suunnitelman pohjalta on määritetty toi-
met maan kaikille alueille ja edelleen paikkakunnille. 

Artemjevin mukaan kaikki keskeiset vireillä olevat ja hal-
lituksessa sovitut kilpailuun liittyvät lakiluonnokset ovat jat-
kotyöstön alla, sillä niihin on tullut kielteiset arviot presiden-
tinhallinnon valtiollis-oikeudelliselta päähallinnolta. Laki-
luonnos, joka kieltää valtion liikelaitosten perustamisen kil-
pailun alaisille markkinoille, päätyi duumaan useiden alue-
johtajien vastalobbauksesta huolimatta, mutta vasta päämi-
nisteriltä ja presidentiltä saadun puollon kautta. Hallitukselle 
on annettu lakiluonnos, joka kieltäisi valtion, alueiden ja 
kuntien organisaatioita hankkimasta kilpailun alaisilla mark-
kinoilla toimivien yritysten osakkeita. 

Valtion hankinnoissa keskeinen tavoite pienyritysten 
osuudesta on FAS:n raportin mukaan jo lähes saavutettu, 
mutta PK-yritysten tavoiteosuuteen valtionyritysten hankin-
noissa on vielä matkaa. Työtä tehdään sen eteen, että käyttä-
jien pääsy etenkin kaasu- ja lämpöverkkoihin sekä rautatie- 
ja satamapalveluihin saadaan syrjimättömäksi. Sama koskee 
mm. luonnonvarojen käyttöoikeuksien ja valtion takavarikoi-
man omaisuuden myyntiä, joiden menettelyt Artemjev totesi 
suljetuiksi tai puolisuljetuiksi. 

Tavarapörssien kehittäminen jatkuu, jotta mm. kaasun, 
hiilen, öljytuotteiden, viljan ja eräiden kemian perustuottei-
den kaupasta tulee sujuvampaa ja vähemmän syrjivää. Pörs-
sin ohella eri tietokannat tuottavat avoimempia hintatietoja, 
mikä koskee lääkkeitä, rakentamista ja valtion tilauksia. 

Säänneltyjen hintojen osalta (mm. sähkö, vesi, kaasu ja ju-
nakuljetukset) FAS on laatinut lakiluonnoksen. Sen tavoit-
teena on saada tariffien määrittely selviin kriteereihin perus-
tuvaksi ja yhtenäisemmäksi, ehkäistä alueilla tapahtuvissa 
korotuksissa esiintyvät roimat federaation korotuslimiittien 
ylitykset ja poistaa huikeita jopa alueiden sisäisiä eroja tarif-
feissa. Tavoitteena on myös siirtyä 5−10 vuoden suunnitel-
miin, joissa korotukset ovat jonkin verran alle inflaation. 

Kartelleihin ja muihin kilpailunrajoitussopimuksiin FAS 
on puuttunut etenkin tienrakennuksessa ja lääkealalla. Ra-
portoidut valtion eri tahojen tekemät kilpailusäännösten rik-
keet ovat kokonaisuutena vähentyneet paljon viime vuosina, 
joskin näiden tahojen osallistuminen kilpailunrajoitussopi-
muksiin lisääntyi jyrkästi viime vuonna. 

FAS toteaa, että kansallisten hankkeiden toteutukseen 
tarvitaan lisää valtion budjettimenoja, mutta kilpailumenet-
telyjä ei edellytetä. FAS arvioi tämän voivan johtaa kilpailun 
rajoituksiin. Sama arvio koskee myös investointien edistä-
miseksi tehtyjä yksittäisten teollisuusyritysten ja viranomais-
ten välisiä erityisinvestointisopimuksia. 
 
Venäjä ja Valko-Venäjä suunnittelevat taloudellisen 
yhdentymisen syventämistä. Syyskuun alussa Venäjän 
pääministeri Medvedev ja Valko-Venäjän pääministeri Ru-
mas allekirjoittivat toimintasuunnitelman taloudellisen yh-
dentymisohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman on määrä 
valmistua presidenttien allekirjoitettavaksi joulukuussa. 

Toimintasuunnitelmaa ei ole virallisesti julkaistu, mutta 
venäläinen talouslehti Kommersant kuvailee sitä seikkape-
räisesti lähteisiinsä nojaten. Suunnitelma hahmottelee vero-
säännöstön, ulkomaankauppapolitiikan, talouslainsäädän-
nön, pankkien valvonnan ja energiamarkkinoiden sääntelyn 
yhtenäistämistä. Sen sijaan yhteisten valtarakenteiden ja yh-
teisen valuutan kaltaisista suurista kysymyksistä keskustelu 
lykätään myöhemmäksi. Yhdentymisen olisi määrä alkaa 
vuoden 2021 alussa. 

Virallisesti Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet hyvin tii-
viissä valtioliitossa jo 20 vuotta. Liitto on kuitenkin elänyt 
joiltain osin vain paperilla. Sitä ovat koetelleet mm. energia-
toimituksia ja ulkopolitiikkaa koskevat erimielisyydet. Liiton 
merkitys muuttui vuonna 2010, kun Venäjä, Valko-Venäjä ja 
Kazakstan perustivat yhdentymisneuvottelujen uudeksi näyt-
tämöksi Euraasian tulliliiton. Myöhemmin sen nimi muuttui 
Euraasian talousliitoksi, ja siihen liittyivät Armenia ja Kirgis-
tan. Tämän liiton tavoitteet ovat hyvin samanlaiset, mutta 
senkin piirissä taloudellinen yhdentyminen on hidasta. Venä-
jän ja Valko-Venäjän kahdenkeskisen liiton elvyttäminen pa-
lauttaisi aloitteen kahdenväliseen yhteistyöhön. 
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Kiina 

Kiinan talouskasvu hidastuu, mutta afrikkalainen 
sikarutto kiihdyttää inflaatiota. Kaikki käytetyimmät ta-
lousindikaattorit vahvistavat maan talouskasvun hiipuneen 
elokuussa. Teollisuustuotannon vuosikasvu painui 4,4 pro-
senttiin eli käytännössä hitaammaksi kuin koskaan tällä vuo-
situhannella. Vaikka henkilöautotuotannon jyrkkä lasku 
näyttäisi elokuussa tasaantuneen, myytiin henkilöautoja elo-
kuussa 7 % vuodentakaista vähemmän. Vähittäiskaupan 
myynnin reaalikasvu painuikin elokuussa 5,6 prosenttiin.  

Talouskehityksen kannalta keskeisistä investoinneista on 
huonojen tilastojen takia erityisen vaikea sanoa mitään var-
maa, mutta kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu näyt-
täisi tammi-elokuussa olleen korkeintaan 2–3 %.  

Heikkenevästä taloustilanteesta kertoo myös tuottajahin-
tainflaation painuminen miinukselle (elokuussa -0.8 %), 
mikä syö yritysten kannattavuutta ja investointihalukkuutta.  

Viimeaikaisessa hintakehityksessä tärkeintä on kuitenkin 
kuluttajahintainflaation kiihtyminen kesän aikana (elo-
kuussa 2,8 %), mikä johtuu elintarvikkeiden ja ennen kaikkea 
sianlihan kallistumisesta. Sianliha maksoi elokuussa 47 % 
enemmän kuin vuosi sitten. Vuosi sitten puhjenneen afrikka-
laisen sikaruton vuoksi Kiinassa jo noin kolmannes sioista on 
jouduttu lopettamaan ja kotimainen tarjonta on vajonnut 10 
vuoden takaiselle tasolle. Kiinan on lisännyt sianlihan tuon-
tia, ja tällä viikolla – ennen lokakuun alun kansantasavallan 
70-vuotisjuhlaa – on myös turvauduttu varmuusvarastoihin. 

 Arvioiden mukaan kotimainen tarjonta tulee vielä laske-
maan ja hinnat nousemaan. Tämä heijastuu lihatuotteiden ja 
rehun maailmanmarkkinoilla, sillä kiinalaisten osuus globaa-
lista sianlihan kysynnästä on noin puolet. Asia on paha poliit-
tinen päänsärky Pekingille, sillä sianliha on keskeinen osa kii-
nalaisten ruokatottumuksia ja osalle ihmisistä elintason nou-
sun symboli. Tilannetta pahentaa se, että ongelmien taustalla 
on vakavia järjestelmä- ja politiikkavirheitä (mm. vähättely, 
salailu, korruptio ja viranomaissääntelyn epäonnistuminen).   
 
Kiinan hintakehitys   

Lähde: Macrobond 

Kiina laski pankkien varantovaatimuksia. Kaikille 
pankeille suunnattu 0,5 prosenttiyksikön lasku astui voi-
maan 16.9. Keskimääräinen varantovaatimus (ilman pankki-
kohtaisia vähennyksiä) on nyt suurille pankeille 13 %, keski-
suurille pankeille 11 % ja pienille pankeille 7,5 %. 

Tämän lisäksi pienempien alueellisesti toimivien pank-
kien varantovaatimusta lasketaan 15.10. ja 15.11. yhteensä yh-
dellä prosenttiyksiköllä. Toimilla pyritään tukemaan reaali-
talouden kehitystä alentamalla rahoituskustannuksia ja pa-
rantamalla pienyritysten rahoituksen saatavuutta. Vastikään 
toteutetulla viitekorkouudistuksella pyrittiin niin ikään las-
kemaan pankkilainojen korkoja (ks. Viikkokatsaus 34/2019). 

Reservivaatimuksia on laskettu useaan otteeseen sitten 
huhtikuun 2018, jolloin suurten pankkien varantovaatimus oli 
17 %. Muilta osin rahapolitiikan viritys on pysynyt suunnilleen 
ennallaan. Esimerkiksi keskuspankin avomarkkina- ja laina-
operaatioiden korot on pidetty muuttumattomina. Myöskään 
rahamarkkinakoroissa ei ole nähty merkittäviä muutoksia.  

Rahapolitiikan virityksen asettaminen on haastavaa, sillä 
kotimaisessa politiikassa vaaditaan talouskasvun tukemista, 
mutta ulkoisesti politiikkavirityksen keventäminen lisää pai-
netta valuuttakurssin heikkenemiselle ja pääoman ulosvir-
ralle. Samalla keveämmät rahoitusolot ruokkivat velkaantu-
misen kasvua, joka on keskeinen riski Kiinan talouskehityk-
selle. Keskuspankin mukaan se toteuttaa rahapolitiikkaa 
kohdennetuin toimin laajan elvytyksen sijaan. 

 
Ulkomaisten yritysten vienti Kiinasta supistuu, koti-
maisten kasvaa edelleen. Kiinan tullin mukaan elokuussa 
tavarakaupan kehitys jatkui alavireisenä niin kuin aiempina-
kin kuukausina. Tuonti jatkoi supistumistaan ja vienti oli 
viime elokuun suuruista, ja kauppataseen ylijäämä jatkoi kas-
vuaan. Myös maittain tarkasteltuna ulkomaankaupan kehitys 
oli elokuussa pääosin alkuvuoden kaltaista, mutta tuonti 
EU:sta on alkanut supistua. 

Viennin kehitys on kuluvana vuonna selvästi eriytynyt ko-
timaisten ja ulkomaisten yritysten välillä. Kiinalaisyritysten 
tavaravienti on jatkunut melko ripeässä kasvussa (tammi-
heinäkuussa 4 % vuotta aiemmasta), kun taas ulkomaisten 
yritysten (ml. yhteisyritykset) vienti on supistunut selvästi (-
5 %). Samalla kiinalaisyritysten osuus viennistä on noussut 
60 prosenttiin ja ulkomaisten laskenut 40 prosenttiin. Monet 
ulkomaiset yritykset ovat ilmoittaneet siirtäneensä vientiin 
suunnattua tuotantoa pois Kiinasta kauppasodan vuoksi. 

Kauppasota on heijastunut myös Kiinan jatkojalostus-
kauppaan. Kiinan tullin tilastojen mukaan ulkomaisiin osiin 
ja niiden kokoonpanoon perustuva jatkojalostusvienti supis-
tui 7 % vuotta aiemmasta tammi-elokuussa, kun samaan ai-
kaan tavallinen Kiinassa tuotetun tavaran vienti kasvoi 3 %. 
Kuluvana vuonna Kiinan tavaraviennistä enää 29 % on ollut 
jatkojalostuskauppaa, kun osuus oli vielä viime vuonna 32 %. 
Viennissä jatkojalostuksen osuus oli korkeimmillaan ennen 
finanssikriisiä 55 %. Jatkojalostusta on siirtynyt Kiinasta 
muihin maihin tuotantokustannusten nousun myötä, mutta 
osin tuotantoketjuja on myös siirtynyt kokonaan Kiinaan. 

https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201934_6/
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