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Venäjä 

Venäjän talouden kasvu kiihtyi hieman. Rosstatin en-
simmäisen arvion mukaan BKT kasvoi heinä-syyskuussa 
1,7 % vuotta aiemmasta. Tammi-kesäkuussa BKT:n vuosi-
kasvu jäi 0,7 prosenttiin. Kasvun nopeutuminen perustunee 
viennin määrän ja varastojen kasvulle, sillä kotimaisen ky-
synnän piristymisestä ei juuri ole merkkejä. Vähittäiskaupan 
kasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä 0,8 pro-
senttiin. Vuoden alkupuoliskolla vähittäiskaupan vuosikasvu 
oli 1,8 %. Rakentamisen kasvu on pysynyt nollassa käytän-
nössä koko kuluvan vuoden. BOFITin Venäjä-ennusteen mu-
kaan kuluvan vuoden BKT:n kasvu on noin 1 %. 
 
Venäjän pörssi nousussa. Viime viikkoina Venäjän kes-
keisin osakeindeksi, dollareissa laskettu RTS, on kivunnut jo 
tasoille, joita nähtiin edellisen kerran vuonna 2013. Pörssin 
nousua ovat vetäneet öljy- ja kaasuyhtiöt, joiden paino RTS-
indeksissä on noin puolet. Pörssin öljy- ja kaasusektoria ku-
vaava toimialaindeksi onkin noussut korkeimmalle tasolleen 
yli vuosikymmeneen. Muilla sektoreilla kehitys on ollut vaa-
timattomampaa. Yksityisen kulutuksen heikko kehitys viime 
vuosina on heijastunut myös pörssin kulutusta ja vähittäis-
kauppaa kuvaavaan toimialaindeksiin. Rahoitussektorin toi-
mialaindeksiä ovat painaneet mm. länsimaiden pakotteet ja 
muutamien pankkien ongelmat. 

Venäläisen mediakonserni RBK laati hiljattain listan no-
peimmin kasvavista venäläisistä yrityksistä. Listalla eniten 
oli juuri öljy- ja kaasuyhtiöitä. Kärkikymmenikössä oli myös 
mm. energiasektorin infrastruktuurirakentamisen, metalli-
malmien louhinnan, maatalouden ja vedonlyöntialan yrityk-
siä. Financial Timesin samantyyppisellä Euroopassa sijaitse-
via nopeimmin kasvavia yrityksiä koskevalla listalla eniten oli 
teknologia- ja verkkokauppayrityksiä. 
 
Venäjän osakeindeksi RTS ja eräät toimialaindeksit 

Lähde: Macrobond. 
 
Venäjän ulkomaankaupan kehitys vaisua. Venäjän ta-
varaviennin arvo supistui tammi-syyskuussa 5 % vuotta 

aiemmasta ja oli 390 mrd. dollaria. Supistumisen taustalla oli 
pääosin alempi öljyn hinta. Raakaöljyn ja öljytuotteiden vien-
timäärä kasvoi prosentin vuotta aiemmasta. Maakaasun 
osalta putkikaasun vientimäärä supistui hieman, mutta 
LNG:n vienti lisääntyi reippaasti Jamalin niemimaan tuotan-
non päästyä vauhtiin tänä vuonna. Öljyn ja kaasun osuus 
viennistä oli jälleen lähes kaksi kolmannesta. Muita tärkeim-
piä vientituotteita olivat metallit (9%) ja kemialliset tuotteet 
(6 %). Metallien vienti on supistunut tänä vuonna, kun taas 
kemiallisten tuotteiden vienti on kasvanut hieman. 

Venäjän tavaratuonnin arvo pysyi tammi-syyskuussa lä-
hes ennallaan vuotta aiempaan verrattuna ja oli 175 mrd. dol-
laria. Kemiallisten tuotteiden ja metallien tuonti kasvoi mal-
tillisesti, kun taas koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden 
tuonti supistui hieman. Koneiden, laitteiden ja kuljetusväli-
neiden osuus tuonnista oli lähes puolet. Muita suurimpia tuo-
teryhmiä tuonnissa olivat kemialliset tuotteet (19 %) ja elin-
tarvikkeet (12 %). 

EU:n osuus Venäjän tavaraviennistä oli 45 % ja tavara-
tuonnista 36 %. Venäjän suurin yksittäinen kauppakumppa-
nimaa oli Kiina, jonka osuus viennistä oli 13 % ja tuonnista 
22 %. Euraasian talousliiton maiden osuus oli vajaat 10 % 
sekä viennissä että tuonnissa. 
 
Venäjän tuonnin arvon muutos eräissä tuoteryhmissä 

Lähde: CEIC, BOFIT. 
 
Venäjällä vireillä uusia toimia länsimaiden pakottei-
den alaisten yritysten tukemiseksi. Finanssiministeriön 
ehdotuksen mukaan nämä yritykset erotettaisiin lainsäädän-
nössä omaksi ryhmäkseen tukitoimien systematisoimiseksi. 
Varsinaisia tukitoimia ei ole vielä määritelty, mutta esillä ovat 
olleet mm. löysemmät valuuttasäännökset ja mahdollisuus 
jättää julkaisematta taloudellisia tietoja. Finanssiministeriö 
kaavailee myös oman pörssin perustamista pakotteiden alai-
sille yrityksille helpottamaan niiden rahoituksen saatavuutta. 
Teollisuusministeriö taas on ehdottanut pakotteiden alaisten 
yritysten suosimista julkisissa hankinnoissa. 

Ehdotettujen toimien pelätään entisestään vähentävän 
kilpailua, heikentävän talouden läpinäkyvyyttä ja lisäävän 
mahdollisuuksia erilaisiin väärinkäytöksiin. 
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Kiina 

Inflaation kiihtyminen rajoittaa rahapolitiikan ke-
ventämistä Kiinassa. Lokakuussa kuluttajahinnat nousi-
vat 3,8 % vuodentakaisesta, kun tämän vuoden tavoiteyläraja 
on 3 %. Inflaatiotavoitteella ei Kiinan rahapolitiikassa ole sa-
manlaista asemaa kuin useissa muissa maissa. Se asetetaan 
maaliskuun kansankongressin yhteydessä yhdessä monien 
muiden taloutta ohjaavien tunnuslukujen kanssa. 

Tilastoviraston mukaan sianlihan hinnannousu nosti loka-
kuun kuluttajahintainflaatiota 2,4 prosenttiyksikköä. Sianlihan 
tukku- ja kuluttajahinnat olivat lokakuussa yli kaksinkertaiset 
vuodentakaiseen verrattuna. Ruuan ja energian hinnoista puh-
distettu pohjainflaatio on ollut 1,5 % elokuusta lähtien. Tuotta-
jahinnat laskivat lokakuussa 1,6 % vuodentakaisesta. 

Rahapolitiikan virittäminen on taloustilanteen ristiriitais-
ten paineiden takia vaikeaa. Keskuspankki alensi marras-
kuussa aavistuksen liikepankeille myöntämänsä vuoden mit-
taisen keskuspankkilainauksen (MLF) korkoa 3,25 prosent-
tiin 3,3 prosentista, millä tasolla se on ollut huhtikuusta 2018 
lähtien. Elokuussa otettiin käyttöön uusi viitekorko pankki-
lainojen hinnoittelussa, joka pohjautuu MLF-korkoon (Viik-
kokatsaus 34/2019). Rahamarkkinoilla korot ovat pysyneet 
melko tasaisina tänä vuonna. 

Lokakuussa pankkilainakannan kasvu jatkui 12 prosentin 
vuosivauhtia. Kasvu on pysytellyt 12–13 prosentissa yli kolme 
vuotta.  Sen sijaan varjopankkisektorin rahoitusinstrument-
tien käyttö on vähentynyt runsaan vuoden ajan. 

 
Kuluttajahintainflaatio- sekä valtionlainan ja AAA-luokiteltujen 
yritysbondien korkokehitys 

 
Lähde: Macrobond. 
 
Kiinan tuonnin supistuminen jatkui lokakuussa. Kii-
nan tullin mukaan tavaratuonnin dollariarvo supistui loka-
kuussa 6 % ja viennin 1 %. Tammi-syyskuussa tuonti oli 5 % 
vähäisempää ja vienti viime vuoden tasolla, joten ulkomaan-
kaupan ylijäämää on kasvanut. Tammi-lokakuussa sitä kertyi 
340 mrd. dollaria, mikä hätyyttelee koko viime vuonna ker-
tyneen ylijäämän määrää (350 mrd. dollaria). 

Tuonnin supistuminen johtuu erityisesti tuontimäärien 

supistumisesta, vaikka hinta- ja valuuttakurssimuutokset se-
littävät osan heikosta tuontikehityksestä. Tammi-elokuun ai-
kana tavaroita on tuotu joka kuukausi keskimäärin 3 % vä-
hemmän kuin viime vuonna. Esimerkiksi koneiden ja laittei-
den tuontimäärä on ollut keskimäärin 5 % pienempi ja ajo-
neuvojen yli 10 % pienempi. Viennin volyymi on sen sijaan 
kasvanut pari prosenttia. Nettovaikutuksena ulkomaan-
kauppa on tukenut reaalista talouskasvua. 
 
Kiinan tavarakaupan volyymin kehitys 

Lähde: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT. 
 
Kiina ja 14 muuta Aasian ja Tyynenmeren alueen 
maata valmistautuvat allekirjoittamaan RCEP-kaup-
pasopimuksen vuonna 2020. Marraskuun alussa Bang-
kokissa Thaimaassa pidetyssä huippukokouksessa 10 
ASEAN-maata, Etelä-Korea, Japani, Kiina sekä Australia ja 
Uusi-Seelanti ilmoittivat päässeensä yksimielisyyteen RCEP-
kauppasopimuksen (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) sisällöstä. Sopimus allekirjoitetaan ensi vuonna, 
jos sen tarkistusvaiheessa ei ilmene uusia ongelmia. 

Sopimuksen yksityiskohdista ei vielä ole raportoitu, mutta 
kunnianhimoltaan se on kaukana 11 Tyynenmeren alueen 
maan CPTPP-vapaakauppasopimuksesta (Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pasific Partnership), 
jossa on mukana seitsemän samaa maata kuin RCEP-sopi-
muksessa ja joka tuli osin voimaan viime vuoden lopulla. Me-
diatietojen mukaan RCEP-sopimus keskittyy tavarakaup-
paan ja sillä lähinnä yhtenäistetään sopimusmaiden kahden-
keskiset tullitasot, mikä johtaa tullitariffien laskuun monilla 
aloilla. Joidenkin arvioiden mukaan tulleja tärkeämpää on al-
kuperäsääntöjen yhtenäistäminen, mikä helpottaa alueen si-
sällä toimivien tuotantoketjujen toimintaa. 

RCEP-kauppasopimukseen kuuluvat maat kattavat vajaat 
30 % maailman väestöstä ja dollarimääräisestä BKT:stä. So-
pimuksen taloudelliset vaikutukset arvioidaan kuitenkin suh-
teellisen vähäisiksi, ja niitä pienentävät pitkät siirtymäajat. 

Kiina, jonka osuus RCEP-alueen väestöstä on 62 % ja 
BKT:stä 54 %, on vahvasti tukenut kauppasopimusta. Intia 
vetäytyi sopimuksesta, kun se ei saanut poikkeuksia maata-
louteen. Se myös pelkäsi sopimuksen hyväksymisen johtavan 
kiinalaistuotteiden vyöryyn maan markkinoille. 
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