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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.3.–7.4.2016) 

 Venäjä vetoaa Vuoristo-Karabahin taistelujen lopettamisen puolesta. 
 Venäjä ei osallistunut Yhdysvaltojen järjestämään 

ydinturvallisuuskonferenssiin. 
 Ns. Panaman paperit sivuutetaan Venäjän horjuttamisyrityksinä. 
 Venäjälle on perustettu uusi turvallisuuselin, kansalliskaarti. 
 Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov virkaatekeväksi ennen syksyn vaaleja. 
 Ukrainalaislentäjä Savtšenkolle 22 vuoden vankeustuomio. 
 Maailmanpankki: vararahasto ehtyy kuluvana vuonna. Pakotteet poistetaan 

2018. 
 Valtiontalouden tarkastusvirasto: erityistalousalueet hyödyttömiä 
 Duuma lievensi lakia pääomien armahtamisesta 
 Iranin Bushehr-ydinvoimalahankkeen toteutusta lykätään 
 Laatokan saarilla vaarallisia säteilymääriä. 

 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjän presidentti Vladimir Putin, pääministeri Dmitri Medvedev, ulkoministeri Sergei Lavrov 
ja puolustusministeri Sergei Šoigu ovat vedonneet Vuoristo-Karabahissa taisteluja käyviin osa-
puoliin taistelujen lopettamiseksi. Moskovassa 5.4. käydyt tulitaukoneuvottelut rauhoittivat jossain 
määrin tilannetta, mutta eivät lopettaneet taisteluita kokonaan. Pääministeri Dmitri Medvedev matkus-
taa 8.4. Bakuun neuvottelemaan Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijevin ja pääministeri Artur Rasi-
zaden kanssa, käytyään edeltävänä päivänä neuvottelemassa Armenian johdon kanssa. Ulkoministeri 
Lavrov keskustelee 8.4. Armenian ulkoministeri Edvard Nalbandianin kanssa. Venäjän ulkoministeriön 
lausunnon mukaan Venäjä pyrkii vaikuttamaan taistelujen laantumiseen paitsi ETYJ:in Minskin ryh-
män puheenjohtajan ominaisuudessa, myös tiiviiden kahdenvälisten suhteiden kautta.  
(Gazeta.ru, Interfax, Izvestia, Kommersant, NG, RG; Rossiya 1, Pervyi Kanal) 
 
Venäjä jätti osallistumatta Yhdysvaltojen järjestämään ydinturvallisuuskonferenssiin 31.3.–1.4. 
Venäjän presidentinhallinnon tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän päätöksen takana oli  
yhteistyön puute konferenssin asialistan valmistelussa. Hän vakuutti kuitenkin Venäjän pitävän ydin-
turvallisuutta tärkeänä. Kommersant-lehden asiantuntijoiden mukaan Venäjän päätös jättäytyä konfe-
renssin ulkopuolelle heijastelee Venäjän ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden ongelmallisuutta.   
(Kommersant, NG, Novye Izvestia, TASS, Vedomosti)  
 
Venäjä vaatii edelleen Syyrian kurdien osallistumista Syyrian rauhanneuvotteluihin. Venäjän 
YK-suurlähettiläs Vitali Tšurkin pahoitteli YK:n turvallisuusneuvoston kolmen pysyvän jäsenen Yhdys-
valtojen, Iso-Britannian ja Ranskan päätöstä olla hyväksymättä Venäjän ehdotusta YK:n päätöslau-
selmaksi, joka olisi mahdollistanut Syyrian kurdien osallistumisen neuvotteluihin. Venäjä tukee YK:n 
erityisedustaja Staffan de Misturan ponnisteluja neuvotteluyhteyksien luomiseksi Syyrian hallituksen ja 
opposition välillä. Ulkoministeri Sergei Lavrov on käynyt puhelinneuvotteluja Yhdysvaltojen ulkominis-
teri John Kerryn kanssa Syyrian tulitauon vahvistamiseksi. (Interfax, RG, TASS, NG) 
 



Presidentinhallinnon tiedottaja Dmitri Peskov pitää ns. Panaman papereiden paljastuksia rus-
sofobiana ja yrityksinä horjuttaa Venäjää. Vaikka ko. asiakirjoissa ei mainita presidentti Putinia 
suoraan, löytyy asiakirjoista henkilöitä, joiden tiedetään olevan läheisiä presidentti Putinin kanssa. 
Peskovin mukaan horjuttamiseen pyritään tarkoituksella ennen syyskuun duuman vaaleja ja v. 2018 
pidettäviä presidentinvaaleja. Venäjän hallinto sekä yleinen mielipide näyttävät suhtautuvan ko. asia-
kirjoihin varsin välinpitämättömästi. Venäjän hallintoa lähellä olevan pankin Sberbankin pääjohtaja 
German Gref kiistää pankin sekaantuneen "Panaman papereissa" mainittuihin transaktioihin. (Izvestia, 
NG, Novye Izvestia, RBK, Vedomosti; Rossia 1, RT) 
 
Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Itävallan liittopresidentti Heinz Fischerin 6.4. Mosko-
vassa. Keskusteluaiheina olivat kahdenvälisten asioiden lisäksi Syyrian ja Ukrainan tilanteet sekä Eu-
roopan turvallisuustilanne. Presidentti Putin korosti Minskin sopimuksen toimeenpanon tärkeyttä Uk-
rainan kriisin ratkaisemiskeksi. Liittopresidentti Fischer totesi Minskin sopimuksen toimeenpanon 
mahdollisesti tarjoavan keinon poistaa EU:n asettamia pakotteita. Liittopresidentin delegaatioon kuului 
myös Itävallan asevoimien esikuntapäällikkö Othmar Commenda, joka kävi keskusteluja virkaveljen-
sä, 1. varapuolustusministeri Valeri Gerasimovin kanssa. 
(Izvestia, Kommersant, RG; Rossiya 1, Channel One)  
 
Venäjän Nato-suurlähettiläs Alexander Gruško pitää tavanomaisia aseita rajoittavaa sopimusta 
(CFE, Conventional Armed Forces in Europe Treaty) kuolleena kirjaimena Yhdysvaltojen ilmoitettua 
panssaroidun prikaatin muodostamisesta Itä-Eurooppaan. Gruškon mukaan Venäjä tulee vastaamaan 
tähän epäsymmetrisesti. Hän varoittaa samalla Ukrainan ja Georgian mahdollisen Nato-jäsenyyden 
tekevän Euroopan tilanteesta räjähdysherkän ja vievän Euroopan kriisin partaalle.  
(Izvestia, NG, Vedomosti, Gazeta.ru, Lenta.ru, TASS)  
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 

 
Venäjälle on perustettu presidentti Putinin määräyksestä uusi turvallisuuselin, kansalliskaarti. 
Arviolta 200 000 hengen vahvuisen sotilasorganisaation pohjana ovat sisäministeriön sisäiset joukot. 
Lisäksi niihin sulautetaan muun muassa sisäministeriön nopean toiminnan erikoisjoukot ja liikkuva 
poliisin erikoisjoukko OMON. Uuden palvelun johtoon nousi Putinin luottomies, entinen presidentin 
suojelupalvelun johtaja ja sisäministeriön joukkojen komentaja Viktor Zolotov. Kansalliskaartin keskei-
simpinä tehtävinä on huolehtia maan sisäisestä turvallisuudesta ja vakaudesta sekä torjua terrorismia 
ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Kansalliskaarti vastaa myös joukkokokoontumisten hallinnasta. Toimi-
vallassa on päällekkäisyyksiä sekä turvallisuuspalvelu FSB:n että sisäministeriön kanssa. Politiikan 
kommentaattorien mukaan uuden palvelun perustamisen taustalla vaikuttaa Kremlin hermostunei-
suus, Putinin luottamuksen rakoilu nykyiseen turvallisuuskoneistoon sekä valmistautuminen vaikean 
taloustilanteen mukanaan tuomaan väestön protestipotentiaaliin. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä 
maahanmuuttovirasto FMS ja huumevalvontavirasto FSKN siirrettiin sisäministeriön yhteyteen. (krem-
lin.ru, Rossiskaja Gazeta, TASS, ria.ru, Vedomosti) 
 
Presidentti Putin nimitti Tšetšenian johtaja Kadyrovin virkaatekeväksi ennen syksyn vaaleja. 
Tšetšenian päämies Ramzan Kadyrovin nykyinen kausi oli päättymässä 5.4. Päämiehen suorat vaalit 
järjestetään Tšetšeniassa Venäjän yleisenä vaalipäivänä 18. syyskuuta. Kremlissä käydyssä tapaami-
sessa presidentti Putin kiitteli Kadyrovia Tšetšenian muuttamisesta turvalliseksi. Samalla presidentti 
painotti Venäjän lakien täyttä toimeenpanoa tasavallassa ja kehotti Kadyrovia tiiviimpään yhteistyöhön 
federaation turvallisuuselinten kanssa. Kadyrovin alaisten Tšetšenian voimaviranomaisten ja federaa-
tion silovikkien välit ovat perinteisesti erittäin kireät. Kevään aikana Tšetšeniassa ja naapuritasavalta 
Ingušiassa on myös tapahtunut hyökkäyksiä toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien kimppuun. Viimeksi 
maaliskuun lopulla kidutuksen vastaisen komitean johtaja Igor Kaljapin joutui hyökkäyksen kohteeksi 
Groznyissa. Kreml tuomitsi hyökkäyksen. (Vedomosti, Rossiskaja Gazeta, Gazeta.ru) 
 



Entinen Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilova nousi keskusvaalilautakunnan johtoon. 
Kansalaisyhteiskunnan piirissäkin hyvää mainetta nauttivan Pamfilovan nimitystä pidetään osana 
Kremlin tavoitetta vahvistaa tulevien duumanvaalien legitimiteettiä. Pamfilovan seuraajaksi ihmisoike-
usvaltuutetun tehtävässä on veikattu mm. entistä pitkäaikaista ihmisoikeusvaltuutettu Vladimir Lukinia, 
Oikeudenmukainen apu –säätiön johtajaa Jelizaveta Glinkaa sekä kansalaiskamarin jäsentä Jelena 
Topoleva-Soldunovaa. (Rossiskaja Gazeta, Vedomosti)   
 
Yritysoikeusasiamies Titovin Oikea asia –puolueesta Kasvupuolue (Partija Rosta), Parnas-
puolueen johtaja Kasjanovista paljastusvideo. Presidentin yrittäjäoikeusasiamies Boris Titovin Oi-
kea asia –puolue on vaihtanut nimensä Kasvupuolueeksi ja yrittää saada duumanvaalilistoilleen fede-
raatiotason nimiä. Pyynnön on saanut mm. Jekaterinburgin oppositiomielinen pormestari Jevgeni 
Roisman sekä oikean laidan oppositiopuolueissa toiminut Boris Nadeždin. Titov on koonnut puolueen 
neuvontatehtävistä vastaavan keskuskomitean jäseniksi vaikutusvaltaisia oligarkkeja kuten Oleg Deri-
paskan ja David Jakobašvilin. Keskuskomitean jäsenyys ei merkitse puolueen jäsenyyttä. (Vedomosti)  
 
Ukrainalaislentäjä Savtšenkolle 22 vuoden vankeustuomio. Ukrainalaislentäjä Nadežda Savtšen-
ko sai Rostovin alueen Donetskin kaupunginoikeudessa maaliskuun lopulla 22 vuoden vankeustuomi-
on sekä 30 000 ruplan sakot. Oikeus katsoi Savtšenkon ottaneen osaa kahden venäläistoimittajan 
murhaan lähellä Luhanskia kesäkuussa 2014. Oikeuden mukaan Savtšenkon motiivina olisi ollut viha 
venäjänkielistä väestöä kohtaan. Tuomionluvussa oli läsnä runsaasti läntisten lähetystöjen edustajia. 
EU:n korkea edustaja Mogherini vaati lausunnossaan Savtšenkon välitöntä vapauttamista humanitaa-
risin perustein sekä osana Minskin sopimusta. Venäjän ulkoministeriö on kommentoinut EU-
delegaation ja EU:n jäsenmaiden lähetystöjen vetoomuksia Savtšenkon tapauksessa mahdottomiksi 
hyväksyä. Ukrainan presidentti Porošenko on ehdottanut Venäjän johdolle Savtšenkon vaihtamista 
kahteen Ukrainassa tuomiotaan odottavaan Venäjän armeijan entiseen sotilaaseen. Lisäksi uutisoi-
daan Porošenkon esittäneen EU-johdolle Brysselissä yli 40 nimen listan Savtšenkon laittomaan oi-
keudenkäyntiin ja tuomioon sotkeutuneista venäläistoimijoista. Savtšenkon tuomio astui voimaan 5.4. 
ja hän on aloittanut uudelleen juomalakon 6.4. (gazeta.ru, TASS, Kommersant, Vedomosti, Dožd)  
 
Ihmisoikeusvaltuutetun selostus Venäjän ihmisoikeustilanteesta vuonna 2015. Keskusvaalilau-
takunnan johtoon siirtynyt ex-ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilova esitteli presidentti Putinille viimei-
sen yhteenvetonsa Venäjän ihmisoikeustilanteesta vuodelta 2015. Pamfilova nosti viime vuoden 
myönteisinä tekijöinä esiin ihmisoikeusvaltuutetun tehtävän korkean arvostuksen, työn riippumatto-
muuden sekä federaatiotason ja alueellisten ihmisoikeusvaltuutettujen aseman vahvistumisen. Pamfi-
lovan mukaan venäläisten korkeimmalle arvottamina ihmisoikeuksina pysyvät edelleen sosiaaliset ja 
taloudelliset oikeudet kuten oikeus lääketieteelliseen apuun, koulutukseen, työhön ja riittävään toi-
meentuloon. Poliittiset oikeudet tulevat toisella sijalla. Vuoden 2015 selostuksessa Venäjän ihmisoi-
keusongelmiksi listataan kansallisen turvallisuuden uhat kuten terrorismi, kasvavat sosiaalis-
taloudelliset erot kansalaisten välillä, väestön köyhtyminen, kansalaisten verotaakan kasvu, korruptio, 
oikeudenkäytön valikoivuus sekä listataan yksittäisten kansalaisten oikeudessa kokemia vääryyksiä. 
Selostuksessa nostetaan esille myös kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittava ns. agenttilaki. Ihmisoi-
keusvaltuutetun raportin mukaan poliittisen toiminnan laaja määrittely sekä oikeusministeriön asen-
teellisuus ovat johtaneet joidenkin järjestöjen lakkauttamiseen, Venäjän ekologisten ohjelmien heikke-
nemiseen sekä aiheuttanut hallaa venäläiselle tieteelle. Viime vuonna ihmisoikeusvaltuutetulle lähetet-
tiin yli 64 000 valitusta, mikä oli 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Ihmisoikeusvaltuutetulle 
osoitetuista valituksista suurin osa koskee rikosoikeutta. Pamfilovan mukaan vain kaksi prosenttia 
valituksista koski poliittisten oikeuksien polkemista (nousua puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta). 
Ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tutkimusten mukaan poliittiset oikeudet arvotetaan Venäjällä kor-
keimmalle Ivanovon alueella, Burjatian tasavallassa sekä Primorskin piirissä. (Rossiskaja Gazeta, 
Vedomosti)  
 
Venäjän valtionarkisto suoraan presidentin alaisuuteen. Valtionarkisto Rosarhiv on sijoitettu toi-
mimaan suoraan presidentin alaisuudessa. Perusteluiksi presidentti Putin esitti arkiston materiaalien 



erityisen arvon Venäjän valtiolle. Tarkoituksena on luoda presidentin alaisuudessa toimiva keskitetty 
federaation arkistolaitos, jollaista Venäjällä ei ole aiemmin ollut. Tähän asti valtionarkisto on toiminut 
kulttuuriministeriön alaisuudessa. Samaan aikaan valtionarkiston siirron kanssa Moskovassa pidettiin 
laaja Venäjän historian opettajien seminaari, jossa puhui muun muassa duuman puhemies sekä Ve-
näjän historiallisen seuran puheenjohtaja Sergei Naryškin. Naryškin korosti Venäjän historian olevan 
yhä useammin tulkintasotien ja manipulaation kohteena. Riippumattomat kommentaattorit pitävät val-
tionarkiston siirtoa presidentin alaisuuteen jälleen yhtenä esimerkkinä historian poliittisen käytön mer-
kityksestä Kremlille. (Rossiskaja Gazeta, Vedomosti)  

 
3. Talous 

 

    
  

 
 

Venäjän talouskasvu 2014 2015 Ennuste 2016 
 

 

 
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,7 % -0,3 % 

 
 

Reaalipalkka % 1,3 % -8,9 % -2,9 % 
 

 
Inflaatio % 11,4 % 12,9 % 7,0 % 

 
 

Vähittäiskauppa % 2,5 % -10,1 % -3,3 % 
 

 
Teollisuustuotanto % 1,7 % -3,4 % -0,6 % 

 
 

Investoinnit % -2,5 % -8,4 % -3,1 % 
 

 
Vienti % -5,5 % -32,0 % -15,0 % 

 
 

Tuonti % -9,2 % -37,0 % -10,0 % 
 

 
Urals-öljyn keskihinta  98$/bll 51$/bll 40$/bll 

 
 

Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -2,6 % -5,1 % 
 

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö     
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Vararahastot mrd. USD 1.4.2016   

 
 

Vararahasto   50,6   
 

 
Hyvinvointirahasto   73,2   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 383,5   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö    

 
 

        
 

 
Ruplan kurssi RUB 7.4.2016   

 
 

EUR/RUB   77,80   
 

 
USD/RUB   68,52   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki     
 

 
        

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 6.4.2016   
 

 
Brent USD/bll   37,87   

 
 

Urals USD/bll   34,80   
 

 
Lähde: Neste Oil       

 
 

        
 

       
Maailmanpankki: vararahasto ehtyy kuluvana vuonna, pakotteet poistetaan 2018. Maailmanpan-
kin uusimmassa Venäjä-raportissa arvioidaan Venäjällä olevan vaikeuksia pysyä tavoitteessaan pitää 
budjetin alijäämä kolmessa prosentissa BKT:sta vuonna 2016. Raportin perusskenaarion mukaan 
budjetin kasvavat menopaineet kuluttavat vararahaston vuoden loppuun mennessä. Pankin arvion 
mukaan budjetin alijäämä on 4,7 prosenttia BKT:sta, mikä ylittää vararahaston määrän. Venäjän täy-
tyy joko lainata markkinoilta tai saada lisätuloja yksityistämisestä budjettivajeen kattamiseen. Maail-
manpankki nosti arviotaan Venäjän BKT:n supistumisesta 1,3 prosentista 1,9 prosenttiin. Kuluvan 
vuoden öljyn keskihintaennuste on 37 dollaria tynnyriltä. Perusskenaarion mukaan talouspakotteet 



poistetaan vuonna 2018, mikä piristää tilapäisesti taloutta. Rakenneuudistuksia ei ole tiedossa ennen 
vuoden 2018 presidentinvaaleja. (Vedomosti).       
 
VEB:n uusi strategia. Valtiollisen kehityspankki VEB:n uuden johdon mukaan pankin ongelmat juon-
tavat juurensa Venäjän heikentyneestä taloustilanteesta eivätkä niinkään esimerkiksi Sotšin olympia-
laisten projektien ongelmaluotoista. Lännen talouspakotteiden vuoksi lainojen uudelleenjärjestely on 
käytännössä mahdotonta, joten VEB suunnittelee roadshowta Aasian ja Amerikan markkinoille. Pää-
johtaja Sergei Gorkov aikoo ottaa uuden liiketoimintasuunnitelman käyttöön lähikuukausina. Myyntilis-
talla ovat leasing-yhtiön lisäksi tytärpankit Globexbank, Svyazbank sekä ukrainalainen Prominvest-
bank. Henkilöstölle luodaan uusi kannustinjärjestelmä. Lisäksi VEB vähentää huomattavasti sponso-
rointiin ja hyväntekeväisyyteen käytettyjä menoja. VEB:n pääomitukseen on luvassa valtion tukea ku-
luvana vuonna 150 miljardia ruplaa (2 mrd. euroa). (Vedomosti)     
 
Erityistalousalueet hyödyttömiä. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Venäjän 10-vuotinen 
erityistalousaluepolitiikkaa ei ole tuonut talouskasvua. Erityistalousalueiden perustamiseen ja infra-
struktuurihankkeisiin on allokoitu federaation budjetista yli 500 miljardia ruplaa. Viraston johtaja Tatja-
na Golikova kritisoi erityisesti talouskehitysministeriön ala-arvoista dokumentaatiota sekä paikallisten 
viranomaisten tehottomuutta ja varojen käyttöä. Erityistalousalueet ovat luoneet vain 18 000 työpaik-
kaa. Golikovan mukaan alueet saattavat jatkossa jäädä ilman budjettitukea. Venäjällä on 33 erityista-
lousaluetta. (Nezavisimaja Gazeta)  
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Iranin Bushehr-ydinvoimalahankkeen toteutusta lykätään. Iranin atomienergiaorganisaation johta-
jan Ali Akbar Salehin mukaan Bushehr-2 -ydinvoimalan rakennustöitä lykätään teknisten kysymysten 
ja tilaajalla ja Rosatomilla tunnusluvuista olevien eriävien näkemysten vuoksi. Hänen mukaansa työt 
aloitetaan vielä tänä vuonna, kun asioista on päästy sopuun. Venäjän energiaministeri Aleksandr No-
vakin maaliskuussa antaman lausunnon mukaan Bushehrin toisen ja kolmannen ydinvoimalayksikön 
rakentaminen voidaan aloittaa 1–2 kuukauden kuluessa. Venäjä ja Iran allekirjoittivat 11.11.2014 halli-
tustenvälisen sopimuksen ydinvoimalarakentamisesta Iranissa. Sopimus sisältää kahdeksan ydinvoi-
malayksikön rakentamisen VVER-reaktoreilla avaimet käteen -periaatteella. (Vedomosti) 
 
Venäjä toimittanee lähipäivinä Iraniin ensimmäisen erän S-300 -ohjuksia.  Venäjän Afganistanin 
erityisedustaja Zamir Kabulovin mukaan tarkka toimitusaika ei ole selvillä, mutta toimitukset voivat 
alkaa tällä viikolla. Venäjän varapääministeri Dmitri Rogozin ilmoitti 17.3., että ohjusten toimitussopi-
muksen toimeenpano sujuu suunnitelman mukaisesti. (Interfax) 
 
Liiketoimintailmapiiri 
 
Hallitukselta ehdotus liiketoimintailmapiirin parantamiseksi 20 prioriteettihankkeella. Presidentti 
Putinin ja hallituksen tapaamisessa 30.3. talouskehitysministeri Aleksei Uljukajev esitti 20 liiketoimin-
tailmapiirin parantamiseen tähtäävää prioriteettihanketta. Niiden joukossa on mm. yksinkertaistetun 
verotusjärjestelmän soveltamisen rajan nostaminen (120 miljoonaan ruplaan/1620 euroon), pk-
yritysten osallistumisen lisääminen valtion omistamien yritysten hankintoihin ja vientiyritysten ALV-
palautuskäytäntöjen yksinkertaistaminen. Hallitus käsittelee hankelistaa ja talouskehitysministeriön 
valmistelemia lakeja koskien valtion valvonta- ja tarkastusjärjestelmän uudistusta (mm. riskiarvion 
käyttö tarkastuksissa) huhtikuussa.  (Kommersant) 
 
Skolkovon Vekselbergin mukaan valtion kontrollia tulee vähentää. Skolkovo-säätiön johtajan 
Viktor Vekselbergin mukaan Venäjän investointi-ilmapiiriä voidaan parantaa vähentämällä kaikkea 
mahdollista valtion valvontaa yrityksiä kohtaan. "Jos elämme oletuksessa, että jokainen yrittäjä on 
potentiaalinen rikollinen, niin se tulee maalle todella kalliiksi". (Vedomosti) 
 



Duuma lievensi lakia pääomien armahtamisesta. Kesäkuussa 2015 voimaan astunut laki ulkomail-
la sijaitsevien pääomien armahtamisesta veroista ja muista maksuista ei ole toiminut. Vuoden 2015 
loppuun mennessä pääomailmoituksia oli tehty vain 200. Verolainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla on 
mm. kumottu velvollisuus palauttaa ilmoitetut pääomat Venäjälle FATF:n ns. mustalle listalle kuuluvis-
ta maista. Kuitenkaan yhtä suurinta armahduksen epäkohtaa – takuita siitä, että ilmoituksen pääomis-
ta tehnyt liikemies vapautetaan edellisvuoden veroista, ei ole muutettu. Armahduslain toteutumista 
haittaa kuitenkin eniten luottamuksen puute viranomaisia kohtaan. (Vedomosti)  
      
Sääntely  
        
Myös valtionyritysten tulee ostaa kotimaista softaa. Alkuvuonna 2016 kotimaisten tietokoneohjel-
mistojen ostovaatimus on valtionyrityksille suositusluontoinen, mutta loppuvuonna niiden tulee presi-
dentti Putinin mukaan siirtyä ostamaan kotimaisia ohjelmistoja. Talouskehitysministeriön edustajan 
mukaan asiaa käsittelevä työryhmä tulee sallimaan vain kotimaisten ohjelmistojen ja avoimen lähde-
koodin ohjelmistojen oston. Tällä hetkellä ulkomaisten ohjelmistojen ostorajoituksia on vain valtion ja 
kuntien viranomaisilla. (Vedomosti) 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto ehdottaa valtionyritysten hankintalain kiristämistä. Valtiollisis-
sa, alueellisissa ja kunnallisissa hankinnoissa löydettyjen rikkomusten vuoksi virasto on ehdottanut 
hankintalain kiristämistä. Eniten rikkomuksia on ilmennyt hankintakilpailuihin osallistujien valinnassa. 
Yritysten omia hankintasäännöksiä ei noudateta eivätkä säännökset ole lainmukaisia. Ostot niin kut-
sutulta "ainoalta toimittajalta" ovat lisääntyneet, mikä on johtanut budjettivarojen väärinkäyttöön. Valti-
onyritysten ostoista 40,4 prosenttia tehdään kyseisiltä toimittajilta. Vuonna 2015 presidentti ja hallitus 
ovat päätöksillään määrittäneet 44 prosenttia tilauksista tehtäväksi ainoilta toimittajilta. (Vedomosti) 
 
Ensimmäinen erityisinvestointisopimus autonmoottorien valmistuksesta Vladivostokissa on 
hyväksytty. Teollisuus- ja kauppaministeriön alainen poikkihallinnollinen komissio on hyväksynyt fe-
deraatiotason erityisinvestointisopimuksen, joka on tehty yhteisyritys Mazda Sollers Manufacturing 
Rusin kanssa. Yritys sijoittaa 2 miljardia ruplaa (25,9 mrd. euroa) autonmoottoritehtaan perustamiseen 
Vladivostokiin. Veroetuja ja muita helpotuksia sisältävillä erityisinvestointisopimuksilla pyritään vauh-
dittamaan tuonninkorvaamista ja lokalisaatiota. (Vedomosti) 
 
Vähittäiskauppa 
 
Vähittäiskauppiaat odottavat hintojen nousevan. Higher School of Economicsin teettämän tutki-
muksen mukaan vähittäiskaupan myyjät valmistautuvat uusiin hinnannousuihin. Myyjät ovat lopetta-
neet hintojen pitämisen ennallaan. Syynä tähän voi olla yritys ylläpitää kannattavuutta hintojen nous-
tessa. Taistelu asiakkaista alhaisin hinnoin on asiantuntijoiden mukaan mennyttä aikaa ja vähittäis-
kauppaketjujen johtajat eivät ole enää huolissaan hintojen vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen. Hin-
tojen nousupaineet koskevat ennen kaikkea pientä ja keskisuurta vähittäiskauppaa, suuremmilla vä-
hittäiskaupoilla on enemmän mahdollisuuksia hintojen sääntelyyn. (Vedomosti) 
 
Innovaatiot, tiede, koulutus 
 
Skolkovo-säätiö ja Russian Venture Fund halutaan yhdistää. Pääministeri Dmitri Medvedev on 
antanut asiaa koskevan määräyksen finanssi- ja talouskehitysministeriöille. Lisäksi ministeriöiden tu-
lee hahmotella strategisten aloitteiden viraston (ASI) ja Skolkovon yhteistyötä kansallisen teknologi-
sen aloitteen suhteen. Myös pienyritysten tiedealan kehittämissäätiö nk. Bortnik-säätiö aiotaan siirtää 
Skolkovoon. (Vedomosti) 
 
 
 
 



Laivanrakennus 
 
Laivatilaukset ulkomaisilta telakoilta tulee hyväksyttää tuonninkorvaamiskomissiolla. Venäjän 
turvallisuusneuvosto on antanut hallitukselle tehtäväksi muuttaa lainsäädäntöä siten, että tuonninkor-
vaamiskomission tulee hyväksyä valtionyhtiöiden ulkomaisilta telakoilta tekemät laivojen ja meriteknii-
kan tilaukset, joiden arvo on yli 1 miljardia ruplaa (n. 13 milj. euroa). Varapääministeri Dmitri Rogozi-
nin mukaan muilla aloilla raja on 10 miljardia ruplaa, mutta laivanrakennussektorilla kyseiset muutok-
set on tehty ulkomaille menevien tilausten valvomiseksi. (Interfax) 
 
Energia 

Energiaministeri Novak uskoo Dohan kokouksessa päästävän sopimukseen öljyntuotannon 
jäädyttämisestä. Usean öljyntuottajamaan ministerit tapaavat 17. huhtikuuta Dohassa. Novakin mu-
kaan Saudi-Arabia ja Iran osallistuvat kokoukseen, Yhdysvallat ei. Iran on aiemmin ilmaissut, että ei 
sovi tuotantonsa jäädyttämisestä ennen kuin on saavuttanut 3 miljoonan barrelin päivätuotantotason. 
Novak puolestaan on todennut, että sopimuksen takana on kriittinen massa tuottajamaita ja se voitai-
siin saada aikaan ilman Iraniakin. (TASS, Vedomosti) 

Energiaministeriö: Venäjä voi pitää kuluvana vuonna öljynviennin vuoden 2015 tasolla. Öljyn 
siirtoyhtiö Transneft ennusti aiemmin viennin tippuvan edellisvuoden tasolta. Energiaministeriön mu-
kaan Venäjällä on valmius pitää tuotanto edellisvuoden tasolla tai lisätä sitä. Ennustettu tuotannon 
lisäys olisi 1–2 prosenttia. Mahdollinen tuotannon jäädyttäminen tammikuun tasolle ei vaikuttaisi tä-
hän, sillä tammikuun tuotantotaso oli korkea. (Interfax) 

FAS ehdottaa kaasun hinnan vapauttamista kahden vuoden sisällä. Federaation antimonopolivi-
ranomainen (FAS) on lähettänyt finanssiministeriölle ja talouskehitysministeriölle kirjeen, jossa se eh-
dottaa luopumista kaasun hinnan sääntelystä vuoden 2017 jälkeen. FAS:n ehdotuksen mukaan hinta 
määräytyisi tulevaisuudessa markkinaindikaattoreiden pohjalta. Mikäli hallitus päättäisi luopua hin-
tasääntelystä, keskustelu laajemmasta kaasumarkkinoiden ja Gazpromin reformista voisi saada tuulta 
purjeisiin. (Vedomosti, Lenta.ru) 
 
Enel harkitsee myyvänsä suurimman voimalaitoksensa Venäjällä. Italialainen Enel ilmoitti mah-
dollisesti myyvänsä 3800 megawatin hiilivoimalaitoksensa Reftinskaja GRES:n Uralin alueella. Yhtiö 
on laskenut kuluvan vuoden tuotto-odotuksiaan Venäjällä ja ilmoittanut, että ei jaa osinkoa. Reftinska-
ja GRES muodostaa 40 prosenttia Enelin tuotantokapasiteetista Venäjällä. Vedomostin mukaan mah-
dollisia ostajia on neljä. (Vedomosti) 
 
Ympäristö 
 
Kansallinen ympäristöliike pyrkii korvaamaan WWF:n ja Greenpeacen. Epäkaupallinen järjestö 
Venäjän ympäristökamari on esittänyt kansainvälisten ympäristöjärjestöjen WWF:n ja Greenpeacen 
korvaamista kansallisella ympäristöliikkeellä, joka toimisi isäinmaallisesti eikä haittaisi kotimaisen teol-
lisuuden ja liike-elämän toimintaa. Vuonna 2013 perustettu järjestö peräänkuuluttaa ympäristöpatrio-
tismia kansallisen ajattelun perustana. Järjestön alkupääomana oli presidentti Putinin Vihreä vuosisa-
ta -liikkeelle myöntämä 2,2 miljoonan ruplan avustus ja sen tarkoituksena oli toimia foorumina ympä-
ristösuojelukeskustelulle. (Kommersant) 
 
Laatokan saarilla vaarallisia säteilymääriä. Uutisportaali Vojennojen toimittajat ovat mitanneet Laa-
tokan saarilta haitallisia ydinsäteilypitoisuuksia. Maanäytteet paljastivat säteilymääriä, jotka ylittävät 
normaalin tason kymmen-, sata- ja jopa yli tuhatkertaisesti. Greenpeacen mukaan pahimmilla alueilla 
voi kolmen tunnin oleskelulla saada vuotuisen maksimimäärän säteilyä. Laatokan alueella testattiin 



neuvostoaikana sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja radioaktiivisia aineita. Aluetta on myöhemmin yri-
tetty puhdistaa. (The Moscow Times, Fontanka.ru) 
 
Maatalous, metsätalous ja elintarvikkeet 
 
Maatalousministeriö haluaa rajoittaa ulkomaisten elintarvikkeiden julkisia hankintoja. Maatalo-
usministeriö on tehnyt lakiesityksen, joka toteutuessaan rajoittaisi ulkomaisten elintarvikkeiden julkisia 
hankintoja. Rajoitukset koskisivat 23 elintarviketta, mm. maito-, liha- ja kalatuotteita, riisiä, suolaa ja 
sokeria. Ulkomainen tarjoaja voitaisiin jättää huomiotta, jos tarjouskilpailuun tulee vähintään kaksi tar-
jousta Venäjältä tai muista Euraasian talousliiton maista. (Maatalousministeriö)   
 
Venäjästä maailman suurin juurikassokerin tuottaja. Venäjä tuotti vuonna 2015 yhteensä 5,2 mil-
joonaa tonnia juurikassokeria ja nousi samalla maailman suurimmaksi tuottajaksi. Venäjän osuus 
maailman juurikassokerin tuotannosta oli 15 prosenttia, seuraavina tulevat Yhdysvallat (14 %) ja 
Ranska (11 %). Maatalousministeri Tkatšovin mukaan alan suurin ongelma on tällä hetkellä tuontiriip-
puvuus juurikkaan siemenistä – vain noin kolmannes juurikkaasta tuotetaan kotimaisesta siemenestä. 
Maatalousministeriö aikoo yhdistää voimansa federaation tiedeviraston ja maatalouden tutkimusinsti-
tuuttien kanssa modernisoidakseen siementuotannon. (Interfax) 
 
Ilim Group investoi, Segezha Group jäädyttää modernisointihankkeensa. Ilim Group aikoo inves-
toida tuotantoon kaksi miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö suunnittelee kasvattavansa 
tuotantokapasiteettia kaikilla kolmella tuotantolaitoksellaan, Ust-Ilimskissä, Bratskissa ja Korjažmassa. 
Ilim Group aikoo samalla lisätä sekä omia hakkuitaan että muuta puunhankintaa. Segezha Group il-
moittaa puolestaan keskeyttävänsä Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan investointihankkeen toistai-
seksi. Investointihanke Jääkarhun mukaan Kontupohjaan oli tarkoitus rakentaa uusi sellutehdas, jonka 
tuotantokapasiteetti olisi ollut 850 000 tonnia vuodessa. (Lesprominform)  
 
Urheilu 
 
Valtio maksoi jalkapallon MM-stadionien rakennustöitä ennakkoon. Välttääkseen kiirettä ja talou-
dellisia ongelmia, joita Sotšin olympialaisten valmistelussa nähtiin, ja pienentääkseen urakoitsijoiden 
valuuttakurssiriskiä valtio on maksanut ennakkoon puolet MM-jalkapallostadioneihin budjetoiduista 
varoista, noin 60 miljardia ruplaa. Kisojen kustannusarvio on 630 miljardia ruplaa, josta valtion osuus 
on 330. Stadionien rakentamiseen menee 175 miljardia ruplaa, josta 122,5 valtion budjetista. Otteluita 
on 11 kaupungissa, 12 stadionilla. (Vedomosti) 
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