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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (22.1.–4.2.2016)  

 Venäjä syyttää Turkkia kansainvälisten sitoumustensa rikkomisesta. 
 Kreml tyrmäsi syytökset Putinin sekaantumisesta korruptioon. 
 Putin kritisoi Leninin virheitä Neuvostoliiton perustamisessa. 
 Kadyrov jatkaa opposition uhkailua. 
 Valuuttalainojen haltijat protestoivat Moskovassa ja Pietarissa. 
 Venäjän valtio suunnittelee mittavaa yksityistämistä. Listalla Rosneft, 

Bašneft, Alrosa, Aeroflot, Sovkomflot, Venäjän rautatiet RŽD ja VTB-pankki. 
 Valtion kehityspankki VEB odottaa 16 mrd euron pelastuspakettia. 
 Itävallan ja Ranskan Venäjä-talouskomissiot kokoontuivat. 
 Novak: Venäjä valmis vähentämään öljyntuotantoaan. 
 Venäjä rajoitti EU-kansalaisten rajanylitystä Valko-Venäjän rajallaan. 
 Rosgranitsa lakkautetaan ja sen toiminnot siirretään Venäjän liikenneminis-

teriölle. 
 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjä mielestä Syyrian kurdien edustajien kutsumatta jättäminen Geneven rauhanneuvotte-
luihin haittasi mahdollisuuksia onnistua rauhanneuvotteluissa. Venäjän varaulkoministeri 
Gennadi Gatilov pitää Syyrian rauhanneuvottelujen taukoamista valitettavana. Gatilovin mukaan ei 
ole hyväksyttävää, että "Riadissa muodostettu Syyrian opposition edustajaryhmä käyttää Venäjän 
tekemiä ilmaiskuja syynä neuvotteluista vetäytymiselle". Ulkoministeri Lavrovin mukaan Venäjä jat-
kaa ilmaiskuja, kunnes terroristit on lyöty. Venäjän ulkoministeriö kiistää Iso-Britannian ulkoministeri 
Philip Hammondin näkemykset, joiden mukaan Venäjän ilmaiskut pitkittävät ratkaisun aikaansaa-
mista. (Gazeta.ru, Kommersant, NG, RG, TASS, Vedomosti; RT) 
 
Venäjä syyttää Turkkia kansainvälisten sitoumustensa rikkomisesta. Turkki on kieltänyt Venä-
jää suorittamasta Open Skies – sopimuksen mukaista tarkkailulentoa Turkin yllä. Turkki on syyttänyt 
Venäjää uudesta ilmatilaloukkauksesta, ja Venäjä puolestaan Turkkia Syyrian puolelle tekemästä 
tykistöiskusta. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB epäilee turkkilaisen radikaali-isänmaallisen järjestön 
Bozkurtlar'in (harmaat sudet) tuhonneen Siinain yllä räjähtäneen venäläisen A321-
matkustajakoneen. Syyrian kurdit avaavat yhteystoimiston Moskovassa 10.2. mikä mediassa esiin-
tyneiden arvioiden mukaan saattaa vaikeuttaa Venäjän ja Turkin suhteiden normalisointia.  
(Kommersant, Novye Izvestia, RG, TASS)  
 
Venäjän presidentti Putin ja Saksan liittokansleri Merkel ovat keskustelleet puhelimitse Uk-
rainan tilanteesta ja Minskin sopimuksen toimeenpanosta. Presidentinkanslian tiedottajan mu-
kaan molemmat korostivat sopimuksen toimeenpanon tärkeyttä. Liittokansleri Merkel vetosi presi-
dentti Putiniin, jotta tämä käyttäisi vaikutusvaltaansa Itä-Ukrainan separatisteihin tulitauon ylläpitä-
miseksi. Sanomalehti Nezavisimaja Gazetan mukaan Minskin kontaktiryhmän kolme neuvottelukier-
rosta tammikuussa eivät ole onnistuneet kaventamaan osapuolten näkemyseroja. Venäjän uusi 
edustaja Minskin kontaktiryhmässä Boris Gryzlov on todennut Itä-Ukrainan separatistialueiden tar-
vitsevan Ukrainan perustuslaissa määritellyn, pysyvän erityisaseman.  
(NG, Vedomosti, Kommersant, MT, Gazeta.ru, TASS; Rossiya 1) 
 



Euroopan neuvoston delegaatio vieraili Krimillä tutustumassa alueen ihmisoikeustilantee-
seen. Euroopan neuvoston puheenjohtajan Thorbjörn Jaglandin mukaan delegaation vierailu ei ota 
kantaa Krimin kansainvälisoikeudelliseen asemaan, vaan keskittyy kokoontumisvapauden, vähem-
mistöoikeuksien, alueellisen itsehallinnon, korruptionvastaisen taistelun ja vankilaolosuhteiden tar-
kasteluun. (NG, RIAN, Vedomosti)  
 
Kreml tyrmäsi syytökset Putinin sekaantumisesta korruptioon. Kremlin tiedottaja Dmitri Pesko-
vin mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkean virkamiehen Adam Szubinin esittämät syy-
tökset presidentti Putinin sekaantumisesta korruptioon ovat "sopimattomia sekä täysin mahdottomia 
hyväksyä". Yhdysvaltain presidentinhallinnon tiedottajan Josh Earnestin mukaan Szubinin lausunto 
heijastelee Valkoisen talon näkemyksiä. (MT, TASS, Vedomosti)  
 
Venäjän duuman puhemies Sergei Naryškin aikoo osallistua ETYJ:in parlamentaarisen yleis-
kokouksen (OSCE PA) istuntoon Wienissä 25.–26.2. Duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjoh-
tajan Aleksei Puškovin mukaan Venäjä saattaa palata Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleis-
kokouksen (PACE) toimintaan tammikuussa 2017, mikäli Venäjän vastaiset pakotteet on siihen 
mennessä poistettu. (Izvestia, Kommersant)  
 
Ulkoministeri Lavrov vieraili Turkmenistanissa tavaten mm. presidentti Gurbanguli Berdimu-
hamedovin. Venäjä on ollut huolissaan Turkmenistanin Afganistania sivuavan rajan turvallisuudes-
ta. Energiasektorilla Venäjän ja Turkmenistanin pitkään jatkunut yhteistyö on kääntynyt laskuun, 
Gazpromin sanoessa yksipuolisesti irti kaasunostosopimuksen Turkmenistanin kanssa. Turkmenis-
tan on ilmaissut huolensa Kaspianmeren ilmatilan turvallisuudesta Syyrian konfliktiin liittyen. Samoin 
Venäjän ja Turkin välirikko huolettaa Turkmenistania, joka pitää Turkkia läheisenä liittolaisenaan. 
(Kommersant, RG)  
 
Ulkoministeri Lavrov järjesti mittavan lehdistötilaisuuden 26.1. missä hän totesi Venäjän ul-
kopolitiikan saavuttaneen merkittäviä tuloksia vuoden 2015 aikana. Lavrov myös totesi, ettei 
Venäjän ja lännen välisissä suhteissa ole paluuta entiseen, vaan suhteiden tulee jatkossa perustua 
tasavertaiseen kumppanuuteen. Lavrov totesi Venäjän olevan valmis rakentavaan yhteistyöhön 
lännen kanssa. (MID, Kommersant, NG, RG, Vedomosti)  
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Putinin kannatuksessa vähäistä laskua. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselytutkimuksen 
mukaan venäläisistä 82 prosenttia hyväksyy Putinin toimet Venäjän presidenttinä. Laskua lokakuus-
ta 2015 on kuusi prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä 45 prosenttia venäläisistä katsoo maan etenevän 
oikeaan suuntaan (pudotusta 16 prosenttiyksikköä lokakuusta) ja 34 prosenttia pitää maan suuntaa 
vääränä. (Gazeta.ru, Levada) 

Putin kritisoi Leniniä. Presidentti Putin kommentoi poikkeuksellisen kriittisesti bolševikkijohtaja 
Leninin historiallista roolia presidentinalaisen tiede- ja koulutusneuvoston tapaamisessa Moskovas-
sa. Putinin mukaan Lenin ideat "istuttivat atomipommin Venäjäksi kutsutun rakennuksen alle ja 
myöhemmin rakennus räjähti". Putin lausui kommenttinsa Leninin kuoleman 92-vuotispäivänä. 
Myöhemmin Stavropolissa koolla olleessa Yleisvenäläisen kansanrintaman foorumissa Putin tar-
kensi lausuntojaan todeten, että Leninin luoma Neuvostoliiton käsite oli virheellinen, sillä se antoi 
liiton osille oikeuden erota. (Gazeta.ru, Izvestia, Kommersant) 

Yrittäjäoikeusasiamies Titov perustamassa uutta oikeistopuoluetta, Jabloko ja Parnas kes-
kustelevat yhteistyöstä. Presidentin alainen Venäjän yrittäjäoikeusasiamies Boris Titovin uutisoi-
daan olevan perustamassa yrittäjien asiaa ajavaa oikeistopuoluetta duumanvaaleihin. Arvioiden 
mukaan Titov voisi käyttää puolueen pohjana jo olemassa olevia oikeistopuolueita "Oikea asia" tai 



"Kansalaisohjelma". Liberaaliopposition pääpuolueet Jabloko ja Parnas ovat keskustelleet mahdolli-
sesta duumanvaaliyhteistyöstä. Asiantuntijoiden mukaan yhteinen vaalilista on epätodennäköinen.  
(RBK, Vedomosti) 

Hodorkovskin Avoin Venäjä – järjestö tukee oppositiota duumanvaaleissa. Öljy-yhtiö Jukosin 
entisen johtajan ja vankeustuomionsa jälkeen ulkomaille siirtyneen Mihail Hodorkovskin järjestö on 
ilmoittanut aloittavansa projektin, joka tukee noin 20 oppositiokandidaattia syyskuun duumanvaa-
leissa. Projektia johtaa entinen uutistuottaja Timur Valejev. Useat oppositioaktivistit ovat ilmoittaneet 
aikeistaan ryhtyä ehdolle Hodorkovskin järjestön tuella. Samaan aikaan Moskovan kaupunginoikeus 
päätti pitää voimassa Hodorkovskin pidätysmääräyksen. Hodorkovskia epäillään murhan organi-
soinnista sekä murhayrityksestä. (Kommersant, Vedomosti) 

Kansallismieliset perustivat oman ryhmittymän. Entinen nk. Donetskin kansantasavallan kapi-
nakomentaja Igor Girkin (alias Strelkov), kansallisbolševikki Eduard Limonov, toimittaja Jegor Pros-
virnin sekä joukko muita kansallismielisiä toimijoita ovat ilmoittaneet perustaneensa "Tammikuun 
25. päivän komitean", jonka tarkoituksena on perustajiensa mukaan yhdistää Venäjän patrioottiset 
voimat. Ryhmittymä ei ole puolue, joten se ei voi osallistua syksyn duumanvaaleihin. (Kommersant, 
Vedomosti)  

Kadyrov jatkaa opposition uhkailua. Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov on uhkaillut järjestel-
män ulkopuolista oppositiota tammikuun puolivälistä alkaen. Tammikuun lopulla Tšetšenian pää-
kaupunki Groznyissä järjestettiin suurmielenosoitus Kadyrovin ja presidentti Putinin tueksi. Mielen-
osoituksen järjestäjät julkistivat 12 nimen listan kansanvihollisiksi syytetyistä venäläisistä oppositio-
toimijoista. Viimeisimpänä käänteenä Kadyrovin Instagram-tilille ilmestyi helmikuun alussa video, 
jossa liberaaliopposition Parnas-puolueen puheenjohtaja Mihail Kasjanov sekä puolueen varapu-
heenjohtaja Vladimir Kara-Murza näkyvät tarkka-ampujan tähtäimessä. Kasjanov pitää videota suo-
rana murhauhkauksena ja velvoitti presidentti Putinin reagoimaan tilanteeseen. Lisäksi Kasjanov ja 
Kara-Murza ovat vaatineet uhkauksesta rikostutkintaa. Presidentin tiedottaja Peskov on todennut, 
ettei seuraa Kadyrovin Instagram-tiliä, mutta katsoi Kasjanovin olevan oikeutettu odottamaan presi-
dentiltä reaktiota. Myöhemmin Instagram poisti videon Kadyrovin tililtä. Moskovan EU-lähettiläs 
Usackas on antanut Kadyrovin videon ja opposition uhkailun tuomitsevan lausunnon, mikä on nos-
tanut kritiikkiä sekä Tšetšenian johdossa että venäläisessä lehdistössä. Parnas-puolueen varapu-
heenjohtaja Ilja Jašin on aikeissa julkaista helmikuussa raportin Kadyrovin toimista, jotka uhkaavat 
Venäjän kansallista turvallisuutta. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselytutkimuksen mukaan 
59 prosenttia venäläisistä pitää Kadyrovin lausuntoja oppositiosta sopimattomina. Presidentti Putin 
ei ole kommentoinut suoraan Kadyrovin lausuntoja, mutta totesi Stavropolissa järjestetyssä Yleis-
venäläisen kansanrintaman foorumissa pitävänsä Kadyrovin työtä mallikelpoisena. Kadyrovin ny-
kyinen toimikausi päättyy huhtikuussa, minkä jälkeen tasavallan päämies valitaan suorilla vaaleilla 
syyskuussa. Putinin odotetaan nimittävän Kadyrov virkaatekeväksi päämieheksi huhtikuusta alkaen. 
(Gazeta.ru, Kommersant, Vedomosti, RBK) 

Duuman edustaja pyytää syyttäjänvirastoa ja tutkintakomiteaa tutkimaan radiokanava Eho 
Moskvyn. Syynä tutkintapyynnölle on radiokanavan nettisivuillaan julkaisema analyytikko Andrei 
Pjontkovskin kirjoitus, jossa tämä duumanedustajan mukaan ehdottaa Tšetšenian irtautumista Ve-
näjästä. Tutkintapyyntö on tehty separatismista. (Izvestija) 

Tulan kuvernööri vaihtuu, aluejohtajat paremmuusjärjestykseen. Tulan kuvernööri Vladimir 
Gruzdev irtisanoutui helmikuun alussa tehtävästään perhesyihin vedoten. Presidentti Putin hyväksyi 
Gruzdevin lähdön kahdenkeskisessä tapaamisessa, ja Gruzdeville povataan nyt federaatiotason 
tehtäviä esim. puolustusministeriössä. Gruzdevin tilalle virkaatekeväksi kuvernööriksi on asetettu 
varapuolustusministeri Aleksei Djumin, jolla on kattava kokemus Tulan alueelle tärkeästä puolustus-
teollisesta kompleksista. Venäjän mediassa on myös julkistettu perinteiset vuosittaiset aluejohtajien 



tehokkuusmittaukset. Kremliä lähellä olevan kansalaisyhteiskunnan kehitysrahaston julkistaman 
tutkimuksen mukaan Jamalo-Nenetsian autonomisen alueen johtaja Dmitri Kobulkin johtaa aluejoh-
tajien vuoden 2015 tehokkuuslistausta. Toisena listalla on Kalugan kuvernööri Anatoli Artamonov. 
Kymmenen kärjessä ovat myös Tšetšenian Ramzan Kadyrov, Tatarstanin päämies Rustam Minni-
hanov sekä Moskovan pormestari Sergei Sobjanin. Kovin lasku tehokkuudessa mitattiin Novgorodin 
alueen kuvernööri Valeri Šantsevilla sekä Uljanovskin alueen Sergei Morozovilla. (RBK, Vedomosti)  

Korruptio esillä monella tasolla. Moskovan kaupunginoikeus on alkanut käsitellä korkean profiilin 
korruptiorikossyytteitä Venäjän sisäministeriön talous- ja korruptiorikosten osaston entistä johtajaa 
Denis Sugrobovia ja useita tämän alaisia vastaan. Presidentti Putin kommentoi korruptionvastaista 
taistelua presidentin alaisen korruptionvastaisen neuvoston kokoontumisessa painottaen etenemis-
tä korruption kitkemisessä sekä korostaen Venäjän korruptiolainsäädännön vastaavan kansainväli-
siä standardeja. Putinin kommentit ilmaantuivat pian sen jälkeen, kun BBC julkaisi Putinin korruptoi-
tuneisuudesta kertovan filmin, jolla muun muassa Yhdysvaltojen finanssiministeriön virkamies tote-
aa Yhdysvaltojen hallituksen pitäneen jo vuosia Putinia korruptoituneena. Putinin tiedottaja Dimitri 
Peskov kommentoi BBC:n filmin väitteitä puhtaaksi fiktioksi ja panetteluksi. Presidentinhallinnon 
johtaja Sergei Ivanov on myös kommentoinut vuoden 2015 lopulla esitettyjä, yleistä syyttäjää Juri 
Tšaikaa koskevia korruptiosyytöksiä todeten niiden olleen enemmän poliittisia kuin sisällöllisiä. 
Transparency International –järjestö julkaisi vuoden 2015 tilastonsa, joissa Venäjä sijoittuu sijalle 
119/168 yhdessä Azerbaidžanin, Guyanan ja Sierra Leonen kanssa. Venäjän sijoitus parani 17 py-
kälällä edellisvuoteen verrattuna. Järjestön varapuheenjohtajan mukaan parannus johtui lähinnä 
Venäjän taloustilanteen heikentymisen aiheuttamasta korruptiomahdollisuuksien pienenemisestä.  
(RBK, Kommersant, Vedomosti) 

Oppositio aikoo osallistua PACE:n Venäjää koskeviin tapahtumiin. Venäjän virallisen delegaa-
tion jättäydyttyä pois Euroopan neuvoston parlamentaarisesta yleiskokouksesta Venäjän systeemin 
ulkopuolinen oppositio on aikeissa osallistua Venäjää koskeviin tapahtumiin. Parnas-puolueen pu-
heenjohtaja Mihail Kasjanov on aikeissa nostaa esille hallituksen ja opposition väliset jännitteet se-
kä Tšetšenian päämies Ramzan Kadyrovin viimeaikaiset lausunnot. Lisäksi Kasjanovin oletetaan 
pyytävän PACE:a monitoroimaan oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin murhatutkintaa. Nemtsovin 
tyttären asianajaja on jo vedonnut PACE:en murhatutkinnan kansainvälisen kontrollin takaamiseksi.  
(Kommersant, Nezavisimaja Gazeta, Novye Izvestija)  

Oikeusministeriö ehdottaa uutta määritelmää järjestöjen poliittiselle toiminnalle, ei-
toivottujen organisaatioiden määrittelyyn ehdotetaan muutosta. Uusi ehdotus määrittelee seit-
semän poliittisen toiminnan lajia, jotka kommentaattorien mukaan sisältävät käytännössä minkä 
tahansa järjestötoiminnan. Presidentinalainen ihmisoikeusneuvosto on aikeissa käsitellä oikeusmi-
nisteriön ehdotusta. Kansalaisjärjestöjen poliittinen toiminta on ulkomaisen rahoituksen rinnalla toi-
nen ehto järjestöjen ulkomaiseksi agentiksi leimaamiselle. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat jo 
pitkään kritisoineet poliittisen toiminnan määritelmää epämääräiseksi. Samaan aikaan duumassa on 
ehdotettu muutosta ei-toivottuja organisaatioita koskevaan lakiin. Duuman edustaja Jevgeni Fjodo-
rovin ehdotuksen mukaan ei-toivotun organisaation määritelmää olisi laajennettava kattamaan myös 
taloustoimijat. (Vedomosti) 

Krasnodarissa tuomio maanpetoksesta. Etelä-Venäjän Krasnodarin alueen aluetuomioistuin on 
tuominnut entisen Sotšin lentokentän työntekijä Pjotr Parpulovin 12 vuoden vankeusrangaistukseen 
maanpetoksesta. Tuomion mukaan Parpulov on paljastanut valtionsalaisuuksiksi luokiteltuja tietoja 
matkallaan Georgiaan. (Novye Izvestija)  

HRW:n tuoreessa raportissa Venäjää syytetään ilmaisuvapauden rajoittamisesta ja kansa-
laisjärjestökentän murtamisesta. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on julkaissut raportin, 
jossa Venäjän hallitusta syytetään ilmaisunvapauden rajoittamisesta sekä kansalais-järjestökentän 



murtamisesta. Raportissa mainitaan erikseen Venäjän oikeusministeriön toimet ihmisoikeusjärjestö 
Memorialia vastaan sekä laki ei-toivotuista organisaatioista. Venäjä määritellään kansalaisjärjestö 
Freedom House:n raportissa ei-vapaaksi. (Kommersant, RBK)   

Valuuttalainojen haltijat protestoivat Moskovassa ja Pietarissa. UIkomaisissa valuutoissa asun-
tolainansa ottaneet venäläiset ovat protestoineet pankkien edustalla ja yrittäneet mm. tukkia tien 
Moskovan keskustassa. Protestoijat vaativat lyhennystensä uudelleenneuvotteluja ruplan kurssin 
heikennyttyä. Arvioiden mukaan Venäjällä on noin 70 000 valuuttamääräisen asuntolainan haltijaa. 
(RBK)  

Ensimmäinen valitus perustuslakituomioistuimeen EIT:n tuomiosta. Venäjän perustuslakituo-
mioistuimeen on lähetetty ensimmäinen pyyntö olla huomioimatta kansainvälisen oikeusistuimen 
ihmisoikeustuomiota. Kyseessä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös, jonka mukaan 
Venäjän lainsäädäntö, joka estää vangeilta äänestämisen, on Euroopan ihmisoikeus-sopimuksen 
vastainen. Venäjä muutti joulukuussa lainsäädäntöään mahdollistamaan kansainvälisten ihmisoike-
ustuomioistuinten päätösten ohittamisen. (Kommersant)  

3. Talous 
 

     
  

 
 

Venäjän talouskasvu 2014 1-9/2015 Ennuste 2015 Ennuste 2016 
 

 

 
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,8 % -3,7 % -0,8 % 

 
 

Reaalipalkka % 1,3 % -9,0 % -8,9 % -4,0 % 
 

 
Inflaatio % 11,4 % 15,6 % 12,9 % 8,4 % 

 
 

Vähittäiskauppa, % 2,5 % -8,5 % 10,1 % -2,5 % 
 

 
Teollisuustuotanto % 1,7 % -3,2 % -3,4 % 0,0 % 

 
 

Investoinnit % -2,5 % -5,8 % -8,4 % -5,0 % 
 

 
Vienti % -5,5 % -28,9 % -32,0 % 8,0 % 

 
 

Tuonti % -9,2 % -39,1 % -36,0 % 8,7 % 
 

 
Urals-öljyn keskihinta  98$/bll 53$/bll 51$/bll 50$/bll 

 
 

Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -1,5 % -2,6 % -3,0 % 
 

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö       

 
 

          
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 22.1.2016   

 
 

Vararahasto   87,4 49,7   
 

 
Hyvinvointirahasto   88,6 71,2   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 369,0   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö      

 
 

          
 

 
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 5.2.2016   

 
 

EUR/RUB   68,37 84,81   
 

 
USD/RUB   56,24 76,46   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki       
 

 
          

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 4.2.2016   
 

 
Brent USD/bll   61,07 35,07   

 
 

Urals USD/bll   59,40 32,14   
 

 
Lähde: Neste Oil         

 
 

          
 

       



 

Yksityistäminen jälleen esillä. Talouskriisi on pakottanut viranomaiset pohtimaan uusia budjetin 
tulolähteitä. Finanssiministeri Anton Siluanovin mukaan valtio voisi saada biljoonan ruplan (12 mrd. 
euron) tulot valtionyritysten yksityistämisestä. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajev sanoi talou-
den tilan olevan niin kriittinen, että yksityistämistä ei voi lykätä, vaikka markkinatilanne ei ole paras 
mahdollinen. Presidentti Putin listasi yksityistämislistalla olevien yritysten (Rosneft, Bašneft, Alrosa, 
Aeroflot, Sovkomflot, Venäjän rautatiet RŽD ja VTB-pankki) johdon kanssa pitämässään kokouk-
sessa yksityistämisen ehtoja. Valtion tulee säilyttää enemmistöosuus, ostajiksi hyväksytään vain 
Venäjälle rekisteröidyt yhtiöt, omistamisen täytyy olla avointa eivätkä valtionpankit voi osallistua 
rahoitukseen. Lisäksi yksityistämisestä täytyy saada kunnon hinta. (Vedomosti, Kommersant)  

Ketkä osallistuvat yksityistämiseen? Presidentti Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov sanoi, 
että myös ulkomaiset investoijat voivat osallistua yksityistämiseen. Uutistoimisto Reutersin haastat-
telemat asiantuntijat pitivät tätä epätodennäköisenä. Lännen talouspakotteet ja omaisuudensuojaan 
liittyvät ongelmat rajoittavat ulkomaisia investointihaluja. Kremlille uskollisten oligarkkien osallistu-
mista pidetään todennäköisenä. Huonosta markkinatilanteesta huolimatta Putinin täytyy kritiikkiä 
välttääkseen varmistaa, että yrityksiä ei myydä liian halvalla. Ihmisten muistissa ovat vielä 1990-
luvun yksityistämiset, jolloin valtion omaisuutta myytiin pilkkahinnalla. Tosin monet kunnianhimoiset 
yksityistämissuunnitelmat eivät ole realisoituneet viime vuosikymmenenä hyvässäkään markkinati-
lanteessa (Reuters).   

Fitch: yritysten luokitukset voivat alentua yksityistämisen takia. Luottoluokituslaitos Fitch va-
roitti, että valtion osuuden pieneneminen voi heikentää yritysten luokituksia. Fitch ei kuitenkaan us-
ko, että valtio luopuu määräysvallastaan yksityistämislistalla olevissa strategisesti tärkeistä yrityksis-
tä. Keskipitkällä tähtäimellä yksityistäminen voi kuitenkin tarkoittaa valtion kontrollin vähenemistä. 
Tämä voi tarkoittaa valtion tuen vähenemistä heikossa taloustilanteessa. Fitch ei usko luokituksiin 
tulevan muutoksia lähitulevaisuudessa. (Vedomosti) 
 
Eräät kiinalaiset ja turkkilaiset pankit vetävät pois Venäjän tytäryhtiöidensä varoja. Venäjän 
keskuspankin joulukuun 2015 tietojen mukaan suuret valtiolliset kiinalaispankit (Bank of China, Chi-
na Constrution Bank, Agricultural Bank of China) ovat alkaneet vetää pois varojaan venäläisistä 
tytäryhtiöistään. Bank of Chinan varat supistuivat 31 prosenttia joulukuussa 2015 ja China Const-
ruction Bankin varat supistuivat 17,4 prosenttia samana aikana. Turkkilaisen Isbankin kerrotaan 
vetäneen pois 45 prosenttia varoistaan Venäjältä. (Izvestia) 
 
Uusi kriisinvastainen suunnitelma. Hallitus on valmistellut kriisinvastaista suunnitelmaa, jossa 
tuetaan alueiden taloutta ja eri teollisuudenaloja. Suunnitelmasta on esitetty erilaisia luonnoksia. 
Alueet näyttävät saavan 310 miljardin ruplan (3,7 mrd. euron) luotot federaation budjetista. Auto-, 
koneenrakennus- ja kevyen teollisuuden tuki on arvioiden mukaan 200 miljardia ruplaa. Suunnitel-
massa mainitaan myös investointi-ilmapiirin parantaminen, kilpailun edistäminen ja pk-sektorin tu-
keminen. Menot on tarkoitus rahoittaa budjetin lisäksi aiemmin perustetusta kriisirahastosta. (TASS)  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto: kriisinvastaiset toimenpiteet tehottomia. Valtiontalouden 
tarkastusviraston johtaja Tatjana Golikova kritisoi talouslehti Vedomostin haastattelussa hallituksen 
toimintaa kriisitilanteessa. Jos jouduttaisiin vuoden 1998 tilanteeseen, hallituksella ei olisi voimia 
eikä halua tehdä nopeita ja vaikeita päätöksiä. Vuonna 1998 budjetin kulurakennetta muutettiin tulo-
jen optimoimiseksi. Lihavina vuosina on totuttu tehottomaan budjettivarojen käyttöön. Budjetin ra-
kennetta ei haluta muuttaa kriisin aikana, vaan mieluummin odotetaan öljyn hinnan nousua. Goliko-
va kritisoi vuoden 2015 kriisinvastaista suunnitelmaa. Varoja on käytetty tehottomasti eivätkä ne ole 
tuoneet kasvua. (Vedomosti)  



 
Valtion kehityspankki VEB:iä pelastetaan. Valtion kehityspankki VEB saa pääjohtajansa mukaan 
kattavaa tukea helmikuun puoleenväliin mennessä. Pankki pystyy suoriutumaan velvoitteistaan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tarvitsee apua toisella neljänneksellä. Hallitus ei ole 
vielä päättänyt millaisin toimenpitein pankkia tuetaan. VEB:n tarvitsema valtiontuki on 1,3 biljoonaa 
ruplaa (16 mrd. euroa) vuoteen 2020 asti. (Interfax) 
 
Venäläiset ovat köyhtyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vaikka palkat ovat nimellisesti nousseet, 
niin inflaatio ja ruplan kurssi ovat vaikuttaneet palkkojen ostovoimaan. Vuonna 2015 rupla menetti 
30 prosenttia dollarimääräisestä arvostaan. Keskimääräinen nimellispalkka nousi 4,6 prosenttia 33 
925 ruplaan (394 euroon) vuonna 2015, mutta 12,9 prosentin inflaation vuoksi todellinen palkka 
laski 9,5 prosenttia ja väestön todelliset tulot 4 prosenttia. Venäläisistä 64 prosenttia on huolissaan 
inflaatiosta ja kolmasosa valuuttakurssista. Yli puolet venäläisistä (58 prosenttia) säästää ruoka- ja 
muissa jokapäiväisissä menoissa, kun vuoden 2014 lopulla luku oli 37 prosenttia.  (RBK) 
 
Kotimaisen kysynnän lasku maksaa Venäjälle lähes 10 prosenttia BKT:stä. Venäjän tilastovi-
ranomaisen Rosstatin mukaan Venäjän BKT laski 3,7 prosenttia vuonna 2015. Suurin lasku tapahtui 
tukku- ja vähittäiskaupassa, jonka arvonlisäys (myynnin ja ostojen erotus) laski 10,1 prosenttia. Ta-
louden alamäkeä kiihdytti 7,9 prosentin lasku kotimaisessa kysynnässä. Higher School of 
Economicsin (HSE) arvion mukaan kotimaisen kysynnän lasku maksaa taloudelle 9,6 prosenttia 
BKT:sta. Vuoteen 2014 asti kotimainen kysyntä oli pääasiallinen talouskasvun lähde. 
 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Itävallan ja Venäjän kahdenvälinen talouskomissio kokoontui 2.2. Kahdenvälinen talouskomis-
sio kokoontui Moskovassa varakansleri Reinhold Mitterlehnerin ja varapääministeri Dmitri Kozakin 
johdolla. Venäjän tiedotteen mukaan Kozak korosti pakotteiden kielteistä vaikutusta eurooppalaisille 
yrityksille. Mitterlehner oli todennut yritysten olevan kyllästyneitä pakotteisiin ja vastapakotteisiin. 
Mitterlehner tapasi vierailunsa aikana myös pääministeri Medvedvin. Keskusteluista uutisissa nos-
tettiin esille energiakysymykset ja Nord Stream 2 -kaasuputkihanke.  
 
Uusi Euraasian talouskomission puheenjohtaja astui virkaansa 1.2.2016. Uuden talouskomis-
sion puheenjohtaja on armenialainen Tigran Sarkisian. Sarkisian on toiminut suurlähettiläänä Wa-
shingtonissa, Armenian pääministerinä ja keskuspankin pääjohtajana. Euraasian talouskomission 
puheenjohtajuus siirtyy rotaation mukaisesti ja kustakin jäsenmaasta on kaksi ministeriä. Venäjän 
jäseniä virkaansa astuneessa talouskomissiossa ovat kaupasta vastaava ministeri Veronika Nikiši-
na, sekä integraatiosta ja makrotaloudesta vastaava ministeri Tatjana Valovaja. Edellinen talous-
komission puheenjohtaja Viktor Hristenko tapasi 1.2. presidentti Putinin ja totesi talouskomission 
keskeisten tehtävien jatkossa olevan vaikean taloustilanteen haittojen minimoiminen ja talousliiton 
yhteismarkkinoiden kehittäminen. (Euraasian talouskomission verkkosivut, Venäjän presidenttihal-
linnon verkkosivut)  
 
Ranskan ja Venäjän kahdenvälinen talouskomissio kokoontui. Ranskan ja Venäjän kahdenvä-
linen talouskomissio kokoontui 25.1.2016 Moskovassa talousministerien Uljukajev ja Macron johdol-
la. Macronin uutisointiin lausuneen, että Venäjää koskevat pakotteet voitaisiin poistaa kesään men-
nessä, jos Minskin sopimus pannaan toimeen. Tiedotusvälineet nostivat tapaamisen yhteydessä 
esille myös Jamalin nestekaasuhankkeen rahoituskysymykset. Ranskalainen Total omistaa 20 pro-
senttia Jamalin nestekaasuhankkeesta ja pääomistaja on Yhdysvaltain pakotteiden kohteena oleva 
venäläinen Novatek. (Vedomosti, Kommersant, Venäjän talouskehitysministeriön verkkosivut, 
Ranskan talousministeriön verkkosivut) 



 
EU on Venäjän suurin kauppakumppani. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajev sanoi Euroop-
palaisen kauppakamarin (AEB) tapaamisessa myös, että Venäjä-EU-kauppavaihto on pudonnut 37 
prosenttia viimeisenä kahtena vuotena, mutta eurooppalaisia investointeja tulee edelleen Venäjälle. 
Venäjän "kääntyminen itään" ei tarkoita Venäjän politiikan uudelleen suuntaamista vaan se on pyr-
kimys seisoa kahdella jalalla. Venäjä pyrkii palauttamaan aktiiviset kahdenväliset suhteet eurooppa-
laisten maiden kanssa. (Noviye Izvestiya) 
 
Gazprom väittää kaasunviennin Eurooppaan olevan kasvussa. Gazpromin mukaan amerikka-
lainen nestekaasu ei pysty kilpailemaan venäläisen kaasun kanssa Euroopan markkinoilla. Yhtiö 
aikoo lisätä kaasunmyyntiä Eurooppaan 2,3 prosenttia tänä vuonna. Yhtiön mukaan kaasunmyynti 
Eurooppaan kasvoi tammikuussa 36 prosenttia. Kaasunmyynti Saksaan kasvoi 50, 9 prosenttia, 
Iso-Britanniaan 185,7 prosenttia ja 37,2 prosenttia Puolaan. Tätä selittää kaasumarkkinoilla erilais-
ten jälleenmyyntiyhtiöiden toimesta tapahtuva kaasukauppa ennemmin kuin kaasun suoran viennin 
lisääntyminen. Gazpromin mukaan vienti toiseksi suurimpaan ostajamaa Turkkiin on myös noussut 
tammikuussa 3,4 prosenttia. (Vedomosti, Ria Novost, RBK) 
 
Ukraina on nostanut Nord Stream-2:sta oikeusjutun. Ukraina vaatii EU:ta käynnistämään tutkin-
nan hankkeen perumiseksi. Gazpromin mukaan Nord Stream-2 vastaa täysin EU-säädöksiä. (Ve-
domosti) 
 
Sääntely  
 
Valtion hankintojen rajoittaminen nostaa huomattavasti hankintakustannuksia. Venäjän rajoi-
tukset koskien ulkomaisten yhtiöiden osallistumista valtion hankintoihin on johtanut hankintakustan-
nusten 40 prosentin nousuun.  Varatalousministeri Jelinin mukaan kyseiset protektionistiset johtavat 
budjettimenojen nousuun. Valtion hankintoja on rajoitettu 420 tuotteen osalta. Rajoittaminen johtaa 
huonompi laatuisten tuotteiden hankintaan. (Vedomosti) 
 
Uusille ulkomaisille lääkkeille ei rekisteröintiä 1.1.2016 lähtien. Ulkomaiset lääkeyhtiöt eivät ole 
voineet rekisteröidä uusi lääkkeitä Venäjällä 1.1.2016 lähtien. Uusien lääkkeiden rekisteröinti edel-
lyttää yhdenmukaisuusarviointia Venäjän GMP-standardien kanssa. Arviointiprosessi tarkoittaa ul-
komaisten lääketehtaiden tarkastusta ja vastaavuustodistusten myöntämistä. Teollisuus- ja kaup-
paministeriö ei ole vielä nimennyt viranomaista, joka suorittaisi kyseisiä tarkastuksia. (Kommersant) 
 
Googlen ja Applen sovellusten ostoa verotetaan. Presidentti Putin on hyväksynyt ehdotuksen, 
jonka mukaan ulkomaisten yhtiöiden tulee maksaa arvonlisäveroa palveluiden myynnistä internetis-
sä. Arvonlisävero tullaan perimään erityisesti Google Playsta ja AppStoresta tehdyistä ostoista. 
(Vedomosti) 
 
Valtio tukee Venäjän vientiä ulkomaille. Teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov on kes-
kustellut presidentti Putinin kanssa Venäjän viennistä. Viime vuonna teollisuustuotteiden vienti nousi 
10 prosenttia. Venäläiset yritykset voivat saada valtion tukea vientiin. Mm. teollisuuskehitysrahasto 
on myöntänyt edullisia lainoja 74 hankkeeseen. Venäläisiä autoja (AvtoVAZ, KamAZ, and GAZ) 
valmistavat autotehtaat saavat uusia vientitukia, jos ne mukauttavat autonvalmistusta ulkomaisiin 
(Etelä-Afrikka, Intia, Indonesia) standardeihin. Hallitus on alkanut valmistella teollisuusohjelmaa 
vuoteen 2030. (Rossiiskaja Gazeta, Izvestija) 
 
Vähittäiskauppa  
 



Kesko myy Venäjän Intersportin. Kesko julkisti yhtiökokouksensa yhteydessä tiedon, että se myy 
kuluvan vuoden aikana tappiollisen Venäjän Intersport – ketjunsa. Venäjän Intersportin liikevaihto 
supistui vuoden 2015 aikana 17 prosenttia 12 miljoonaan euroon. Venäläiset analyytikot arvioivat 
Venäjän Intersport -ketjun markkina-arvoksi noin 300 miljoonaa ruplaa (noin 3,5 miljoonaa euroa). 
(Vedomosti, Kommersant, Keskon tilinpäätöstiedote)     
 
Liikenne 
 
Venäjän rekkaliikenne Turkin läpi pysähdyksissä. Kansainvälisten kuljetusliikkeiden liiton, AS-
MAPin, mukaan rekkaliikenne pysähtyi 31.1.2016, sillä transitoliikennesopimus Turkin ja Venäjän 
välillä loppui.(TASS) 
 
Venäjän lentoalan vaikeudet jatkuvat. Venäjän hallitus harkitsee ALV:n poistamista (nollaamista) 
sisäisiltä lennoilta sekä kotimaisten lentokoneiden käyttöleasingmaksujen tukemista. Venäjän lento-
yhtiöt ovat menettäneet Venäjän asettamien, Ukrainan, Turkin ja Egyptin lentokieltojen myötä lähes 
30 prosenttia ulkomaanmarkkinoistaan eivätkä kotimaan lentomarkkinat ole kasvaneet odotetusti. 
Alalta saattaa tänä vuonna poistua 5-6 lentoyhtiötä, jos Egyptin lentokieltoa ei peruta. Viime vuonna 
lentoyhtiö Transaero meni konkurssiin. Aeroflot on ilmoittanut alentavansa ulkomaanlentojen hintoja 
10 prosenttia. (Kommersant) 
 
 
Energia 
 
Venäjän öljyntuotanto nousi tammikuussa. Venäjän öljyn- ja kaasukondensaatin tuotanto nousi 
viime kuussa 46 miljoonaan tonniin, josta eniten tuottivat Rosneft (15,98 miljoonaa tonnia) ja Lukoil 
(7,13 miljoonaa tonnia). Öljyntuotanto nousi erityisesti Bašneftin, Gazprom neftin ja Tatneftin ansi-
osta. Öljyn vienti ns. kaukoulkomaihin laski ja lähiulkomaihin nousi. Vuoden 2015 öljyn- ja kaasu-
kondensaatin tuotanto oli 533 miljoonaa tonnia. Tuotanto nousi 1,3 prosenttia vuoteen 2014 verrat-
tuna. (Ria Novosti)  
 
Venäjä valmis vähentämään öljyntuotantoaan. Venäjän energiaministeri Novakin mukaan on 
mahdollista, että Venäjä vähentää öljyntuotantoaan. Se on valmis neuvottelemaan OPECin kanssa 
5 prosentin vähennyksestä mahdollisessa helmikuun kokouksessa. Saudi-Arabia on aiemmin ilmoit-
tanut vähentävänsä tuotantoa, jos muutkin tekevät niin. Bloombergin mukaan OPECin edustajat 
eivät ole vahvistaneet suunniteltua kokousta. Aiemmin Venäjä on ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään 
tuotantoaan, mutta joidenkin analyytikoiden mukaan Venäjän tuotanto tulee mm. investointien puut-
teen vuoksi vähenemään. Novakin ilmoituksella oli välitön vaikutus öljyn markkinahintaan. Novak on 
tavannut Venezuelan öljyministerin ja Kremlin mukaan Venäjä jatkaa yhteydenottoja öljyntuottaja-
maihin. GoldmanSachsin mukaan on epätodennäköistä, että öljyntuotannon vähentämisestä pääs-
täisiin sopuun. (Vedomosti, Kommersant, Ria Novosti) 
 
Jamalin öljyntuotannon oletetaan nousevan. Jamalo-Nenetsian autonomisen piirin hallinnon 
mukaan alueen öljyntuotanto laskenee enää vain tänä vuonna ja ensi vuonna tuotanto noussee 
suurten hankkeiden vuoksi. Suurten esiintymien (mm. Voštotšno-Messojahskoje, Zapadno-
Messojahskoje, Russkoje ja Urengoiskoje) teollinen käyttö mahdollistaa aluee öljyntuotannon kak-
sinkertaistamisen vuoteen 2020 mennessä 44 miljoonaan tonniin. Transneftin mukaan Itä-Siperia-
Tyynimeri öljyputki on saatu rakennettua yhdeksän kuukautta etuajassa, minkä johdosta uusi öljy-
merkki VSTO on ilmaantunut markkinoille. Lukoilin Pjakjahinskin esiintymän käyttöönotto ja Gazp-
rom Neftin Novoportovskin esiintymän laajentaminen liittyy myös tähän.  (TASS) 
Energiaministeriön ennustaa Venäjälle vain kaksi uutta nestekaasulaitosta. Venäjän BKT-
kasvuennusteeseen perustuvan varovaisimman ennusteen mukaan Venäjä ottaa käyttöön vain Ja-



malin nestekaasulaitoksen ja Sahalin-2:n kolmannen laajennusosan. Ennuste perustuu 2,1 prosen-
tin BKT-kasvuarviolle 2016–2030 dollarin kurssin ollessa 70 ruplaa vuonna 2035. (Vedomosti) 
 
Gazprombank ei rahoita Gazpromin Baltiskin eikä Vladivostokin nestekaasulaitoksia. Markki-
natilanteen vuoksi sijoitukset eivät ole toistaiseksi kannattavia.  Gazprom on päättänyt lykätä Baltis-
kin nestekaasuhanketta vuoteen 2021 saakka. Se suunnitteli Baltiskin nestekaasulaitoksen käyt-
töönottamista vuonna 2018. Laitoksen kapasiteetti olisi 10 miljoonaa tonnia. Vuonna 2014 projektin 
arvo oli 10 miljardia USD. Tällä hetkellä Gazprom valmistelee nestekaasuhankkeen bisnesmallia ja 
aikoo aloittaa neuvottelut laitoshankkeesta mahdollisten kumppaneiden kanssa lähiaikoina. Laitos 
sijaitsisi South Stream-2:n kannalta kannattavalla paikalla. Gazpromin muut lykätyt hankkeet liittyvät 
Juzhno-Kirinskojen, Harasaveiskin ja Bovanenkovan esiintymiin. (Vedomosti)  
 
Rosneft ja General Electric aikovat kehittää yhdessä laivanrakennusta. Yhtiöt ovat allekirjoitta-
neet strategisen yhteistyön kehitysohjelman, joka sisältää suunnitelman yhteisyritysten rakentami-
sesta laivoihin, öljy- ja kaasualaan sekä sähkötekniseen alaan liittyvien koneiden ja laitteiden tuot-
tamiseksi. Yhtiöt jatkavat erityisesti yhteistyötä Vladivostokin Zvezda-telakan laivanrakennusprojek-
tien kehittämiseksi. (Lenta.ru) 
 
Fortum neuvottelee Tobolskin voimalan myymisestä. Tobolskin sähkön- ja lämmöntuotantolai-
tos myytäisiin Siburille, jonka omistamat Tobolsk Neftekhim ja Tobolsk Polymer petrokemian tehtaat 
ovat voimalaitoksen höyrytuotannon pääasiakkaat. (Fortumin lehdistötiedote) 
 
Gazpromin peruttujen putkikilpailutusten takana rahapula ja hankkeiden toteutumisen epä-
varmuus? Gazprom perui tammikuussa sekä Nord Streamiin liittyvän Uhta-Toržok –putken että 
Siperian voima-putkeen liittyvän kilpailutuksen. Nord Streamia pidetään Gazpromille pieniriskisem-
pänä hankkeena (Ukrainan kiertämiseksi) kuin Turkish Streamia, sillä sen toteutumisen todennäköi-
syys on suurempi kuin Turkish Streamin. Vaikean talosutilanteen vuoksi Gazprom yrittää tasapai-
noilla Siperian voimaan ja Nord Streamiin tehtävien investointien välillä aikatauluttaen putkiraken-
tamista prioriteettijärjestyksessä. Siperian voiman osalta ongelmana ovat investointien suuruus, 
yhtiön rahoitusongelmat ja ulkopuolisen kaasunostotarve, sillä Gazpromilla ei ole kaasutoimituksia 
varten tarpeeksi esiintymiä. (RBK, Kommersant) 
 
Venäjän hallitus harkitsee valtionyhtiöiden osinkojen korottamista. Osinkoja nostettaisiin 25 
prosentista 50 prosenttiin puhtaasta liikevoitosta, jotta valtion budjettiin saataisiin 110 miljardia rup-
laa lisää tuloja. Osingoista saadut tulot olivat viime vuonna 247,3 miljardia ruplaa. Tänä vuonna 
summan oletetaan pienenevän Sahalin Energyn ja Rosneftegazin osinkojen laskun vuoksi. Suurin 
osa osinkotuloista tulee Gazpromilta, Rosneftegazilta, Alrosalta ja Bašneftilta. (RBK, Kommersant)  
 
Elintarvikemarkkinat  
 
Venäjän elintarvikepakotteilla ei toivottua vaikutusta. Venäjän vastapakotteina asettamista elin-
tarvikkeiden tuontikielloista ei ole ollut halutun kaltaista haittaa kohdemaille, kertovat pakotteiden 
alaisten maiden vientitilastot. EU:n elintarvikevienti on kasvanut ja uusia markkinoita on löytynyt 
Kiinasta, Etelä-Koreasta, Turkista ja Yhdysvalloista. Norjalle vuosi 2015 oli kaikkien aikojen ennä-
tysvuosi kalanviennissä. Eurooppalaiset tuottajat ovat joutuneet optimoimaan tuotantoaan, sopeut-
tamaan hintoja ja etsimään uusia markkinoita ja tässä ne ovat onnistuneet, arvioivat venäläiset ana-
lyytikot. Venäjän elintarvikepakotteet ovat aiheuttaneet tuottajille tappioita, mutta Venäjään kohdis-
tettujen pakotteiden taloudelliset vaikutukset ovat olleet paljon suuremmat. (Nezavisimaja gazeta) 
 
Turkin vastaiset elintarvikepakotteet Venäjälle taloudellinen ja poliittinen riski. Venäjän aset-
tamat tuontikiellot turkkilaisille elintarvikkeille ovat omiaan paitsi nostamaan hintoja myös lisäämään 



jännitteitä Venäjän ja muiden Euraasian talousliiton maiden välillä, arvioi Gaidar-instituutin tuore 
talouskatsaus. Venäjä kielsi 1.1.2016 alkaen mm. monien hedelmien ja kasvisten tuonnin Turkista. 
Euraasian talousliiton muut jäsenvaltiot eivät ole liittyneet kieltoon, joten turkkilaisia tuotteita voi kul-
keutua niiden kautta Venäjän markkinoille. Venäjä vie Turkkiin erityisesti vehnää ja yksi riski Gaidar-
instituutin mukaan on se, että Turkki vastaa pakotteisiin rajoittamalla Venäjän vehnänvientiä. (Ag-
ronews)  
 
Elintarviketuojien osallistumista julkisiin hankintoihin halutaan rajoittaa. Maatalousministeriö 
on valmistellut asetuksen, jolla Euraasian talousliiton ulkopuolelta tuotuja elintarvikkeita myyvien 
yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin rajoitetaan. Rajoitus on tarkoitus ulottaa koskemaan 
mm. ulkomaisia liha- ja kalatuotteita, maitoa ja maitotuotteita, riisiä, suolaa ja sokeria. Venäjä on 
rajoittanut ulkomaisten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin tammikuusta 2014 lähtien. Vara-
talouskehitysministeri Jevgeni Jelinin tuoreen lausunnon mukaan tuonnin korvaaminen valtionhan-
kinnoissa on nostanut hintoja 40 prosentilla. Jelinin mukaan toistaiseksi voimassa olevat, kilpailua 
rajoittavat määräykset johtavat hintojen nousun lisäksi väistämättä myös tuotteiden laadun heikke-
nemiseen. (Milknews, Vedomosti)  
 
Alkoholin verkkokauppaa ehdotetaan vapautettavaksi. Vuonna 2007 kielletty alkoholin verkko-
myynti halutaan vapauttaa uudelleen. Asiaa koskeva lakiesitys on tulossa duuman käsittelyyn tällä 
viikolla. Esityksen mukaan oikeuden alkoholin verkkomyyntiin voisivat saada vain yritykset, joilla on 
entuudestaan joko alkoholin valmistus- tai tukkumyyntilisenssi. Tukkumyyntilisenssin haltijoita ovat 
esimerkiksi maahantuojat ja suuret kauppaketjut, joilla on omia varastoja. Lisäksi yritysten tulisi 
hankkia erillinen, 80 000 ruplaa (noin 925 euroa) maksava vuotuinen lisenssi alkoholin verkkomyyn-
tiin. (RBK)   
 
McDonald's aikoo lokalisoida tuotantonsa Venäjällä. McDonald's pyrkii tulevaisuudessa tuotta-
maan kaikki tarvitsemansa raaka-aineet Venäjällä, ilmoittaa yhtiön Venäjän-johtaja Hamzat Hasbu-
latov. Syynä eivät ole Hasbulatovin mukaan pakotteet, vaan kyse on yhtiön pitkäaikaisista suunni-
telmista. McDonald's aikoo aloittaa perunantuotannon Venäjällä vuonna 2017 ja pyrkii saamaan 
kahden vuoden kuluessa Venäjältä myös kaiken siipikarjan- ja naudanlihan. McDonald's on laajen-
tunut myös talouskriisin oloissa: se avasi vuoden 2015 aikana 59 uutta ravintolaa. Hasbulatov 
myöntää yhtiön kärsineen ruplan kurssin heikkenemisestä ja kertoo voittomarginaalin pienentyneen. 
McDonald's suunnittelee silti avaavansa vuoden 2016 kuluessa noin 60 uutta omaa ravintolaa ja 
kehittävänsä lisäksi franchising-toimintoja. (TASS) 
 
Lemmikkieläinten ruokien myynti kasvanut merkittävästi. Samalla kun lähes kaikkien elintarvik-
keiden myynti Venäjällä on laskenut, lemmikkieläinten ruokien myynti on kasvanut selvästi. GfK-
tutkimuslaitoksen mukaan lemmikkien ruokien myynti kasvoi vuodessa 12,4 prosenttia ruplamääräi-
sen kasvun ollessa 25,4 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti uusien kuluttajien siirtyminen osta-
maan teollisesti valmistettuja tuotteita. Venäjällä arvioidaan olevan 15–20 miljoonaa koiraa ja 30 
miljoonaa kissaa. Markkinajohtaja Mars arvioi, että tällä hetkellä 26 prosenttia koirista ja 64 prosent-
tia kissoista syö teollisesti valmistettuja ruokia. Euromonitor ennustaa 9,4 prosentin ruplamääräistä 
myynnin kasvua myös vuodelle 2016. (RBK)  
 
Muurmanskin alueen lohenkasvattamot kiinni kalatautien vuoksi. Suureen Baltijski bereg -
konserniin kuuluva Russki losos on joutunut sulkemaan kalakasvattamonsa Muurmanskin alueella 
kalatautien vuoksi. Toimitusjohtaja Pavel Tihonovin mukaan kuudesta kasvattamosta kaloja oli enää 
yhdessä. Vedomosti-sanomalehden arvion mukaan yrityksen tappiot voivat nousta kolmeen miljar-
diin ruplaan (noin 34,7 miljoonaa euroa). Tihonovin mukaan kasvattamoille hankitaan uusia kalan-
poikasia mahdollisesti vasta ensi vuonna. Russki lososin kalaa jalostanut emoyritys Baltijski bereg 
on ilmoittanut asiakkailleen, että se ei pysty vastedes toimittamaan lohituotteita. Myös toinen Muur-



manskin alueella toimiva kalankasvatusyritys Russkaja akvakultura on kärsinyt merkittäviä tappioita 
kalatautien vuoksi. (Vedomosti) 
 
Maa- ja metsätalous 
 
Ulkomaalaisille rajoituksia maatalousmaan vuokraukseen? Maatalousministeriö on tehnyt laki-
esityksen, joka rajoittaa ulkomaisten investoijien mahdollisuutta solmia pitkäaikaisia vuokrasopi-
muksia maatalousmaasta. Tällä hetkellä maatalousmaan maksimivuokra-aika on 49 vuotta. Esityk-
sessä ulkomaisessa omistuksessa oleville yrityksille ehdotetaan vuokra-ajaksi 15 vuotta. Venäjän 
113 miljoonasta hehtaarista maatalousmaata ulkomaiset yritykset hallinnoivat eri arvioiden mukaan 
2,7–12,0 miljoonaa hehtaaria eli 2,4–10,6 prosenttia. Merkittävin ulkomainen toimija on kazakstani-
lainen Ivolga-holding 550 000 hehtaarin maa-alallaan. Muita ovat yhdysvaltalainen Agroterra (280 
000 ha), ruotsalainen Agro-invest (232 000 ha) sekä singaporelaisen Olam Internationalin omistama 
Rusmoloko (136 000 ha). (Vedomosti) 
 
Lannoitteiden vientitulleja saatetaan korottaa. Presidentti Putin on varoittanut venäläisiä lannoi-
tetuottajia mahdollisesta vientitullien korotuksesta, mikäli lannoitteiden hinnat pysyvät korkeina. Toi-
nen mahdollisuus tukea viljelijöitä on jäädyttää lannoitteiden hinnat kuten vuonna 2015. Lannoittei-
den maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet, mutta ruplan arvon heikentymisen vuoksi ruplahinnat 
ovat edelleen nousseet. Maatalousministeriö on vastustanut vientitullien korotusta peläten sen joh-
tavan volatiliteetin kasvuun lannoitteiden hinnoissa. Vientitullit heikentäisivät myös venäläisten lan-
noitetuottajien kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. (Vedomosti)  
 
Vientitulli mahdollisesti myös ohralle ja maissille. Maatalousministeriö harkitsee vientitullien 
asettamista vehnän lisäksi myös ohralle ja maissille. Tiettävästi myös vehnän nykyiseen vientitulliin 
saatetaan tehdä muutoksia. SovEkon-analyysikeskuksen johtaja Andrei Sizovin mukaan erityisesti 
maissin viennin rajoittaminen ei olisi tässä tilanteessa mielekästä ja johtaisi sen viljelyalan pienen-
tymiseen. Sizovin mukaan yritysten maissivarastot ovat 30 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan, ja maissin kysyntä Venäjän tärkeimmissä vientimaissa, Turkissa ja Etelä-
Koreassa, on laskenut. (TASS, Agronews) 
 
Lisää tukea maatalouskoneiden hankintaan. Pääministeri Medvedev lupaa moninkertaistaa tuen 
maatalouskoneiden hankintaan vuonna 2016. Aiemmin luvatun kahden miljardin ruplan (noin 23 
miljoonan euron) lisäksi hallitus aikoo tukea kotimaista maatalouskoneiden tuotantoa vielä 10 mil-
jardilla ruplalla (noin 116 miljoonalla eurolla). Lisäksi maatalousalan oppilaitoksille osoitetaan 500 
miljoonaa ruplaa (noin 5,8 miljoonaa euroa) nykyaikaisten koneiden hankintaan. Maatalousministeri 
Tkatšovin mukaan kasvanut tuki toimii kannustimena myös ulkomaisille investoijille tuotannon loka-
lisoinnissa Venäjälle. Ulkomaiset yritykset paikkaavat Tkatšovin mukaan Venäjältä puuttuvaa tuo-
tantoa ja lisäävät alan kilpailua hyvällä tavalla. (Venäjän hallitus, Kommersant) 
 
Ilim Groupille ennätysvuosi Venäjällä. Ilim Groupiin kuuluva International Paper kertoo vuosiker-
tomuksessaan yhtiön käyttökatteen nousseen vuonna 2015 puolitoistakertaiseksi: 724 miljoonaan 
dollariin. Ilim Groupin Venäjän-myynti kasvoi vuonna 2015 viisi prosenttia, ja vientiorientoituneena 
yrityksenä se on hyötynyt ruplan arvon heikentymisestä. Yritys ei julkista tarkkoja vientilukuja, mutta 
sellun kokonaisvienti Venäjältä kasvoi 10,8 prosenttia tammi–marraskuussa 2015. Ilim Group sai 
vuonna 2015 päätökseen kahden miljardin dollarin investointiohjelmansa, jonka merkittävin osa on 
ollut Bolšoi Bratskin sellutehdashanke Irkutskin alueella. (Vedomosti) 
 
Hallitukselta asetus metsän käyttömaksun määrittämisestä pitkäaikaisille vuokraajille. Venä-
jän hallitus on antanut asetuksen (1.2.2016, nro 53) metsän käyttömaksun määräytymisestä niille yli 
kymmenen vuotta tiettyä metsäalaa hallinneille vuokraajille, jotka voivat saada oikeuden vuokra-



ajan pidennykseen ilman huutokauppaa. Maksut tulevat perustumaan aiempien huutokauppojen 
tuloksiin, joihin sovelletaan asetuksessa määriteltyjä korotuskertoimia. Jos ala ei ole aiemmin ollut 
huutokaupan kohteena, käyttömaksu määritellään vastaavaan käyttöön vuokrattujen metsäalojen 
keskimääräisten käyttömaksujen ja niiden korotusten pohjalta. (Greenpeace Forest Forum, Venäjän 
hallitus)   
 
Rajaliikenne 
 
Venäjä on rajoittanut EU-maiden kansalaisten rajanylitystä Valko-Venäjän rajallaan. Muut kuin 
Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset saavat ylittää maiden välisen rajan vain yhden ylityspaikan, 
M 1-valtatiellä olevan Krasnaja Gorkan, kautta. Tammikuun lopusta lähtien Venäjän rajavartiopalve-
lun liikkuvat yksiköt ovat partioineet tämän Euraasian tulliliiton sisärajan läheisyydessä ja alkaneet 
sakottaa kolmannen maan kansalaisia, jotka saapuvat Venäjälle Valko-Venäjältä 18 muun maantie-
liikenteen rajanylityspaikan kautta. Rajoitukset vaikuttavat merkittävästi muun muassa EU-
kansalaisten kuljettamien tavara-ajoneuvojen liikennöintiin Venäjälle ja kauttakulkuun esimerkiksi 
Kazakstaniin (AEB, IRU). 
 
Rosgranitsa lakkautetaan ja sen toiminnot siirretään Venäjän liikenneministeriölle. Presidentti 
Putin päätti 2.2.2016 lopettaa rajainfrastruktuurivirasto Rosgranitsan toiminnan ja siirtää sen tehtä-
vät Venäjän liikenneministeriölle. Rosgranitsa perustettiin raja-asemien ja rajanylityspaikkojen infra-
struktuurin suunnittelua, rakennuttamista ja ylläpitoa varten vuonna 2007. Ennen sitä nämä tehtävät 
kuuluivat suureksi osaksi Venäjän tullille. Kun kiinteistönhallinta yhdessä tullin valvonta- ja verotus-
tehtävien ja tulliin liittyvän liiketoiminnan kanssa aiheutti paljon tyytymättömyyttä, rajarakentaminen 
päätettiin läpinäkyvyyden parantamiseksi antaa erilliselle virastolle. Rosgranitsan päällikkö Bezde-
lov erotettiin vuonna 2012 väärinkäytösten vuoksi, minkä jälkeen viraston rakennustoiminta ja näky-
vyys on ollut vaatimatonta (TASS). 
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