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 Medvedev: Länsi ja Venäjä ovat luisuneet uuteen kylmään sotaan. 
 Venäjä torjuu Merkelin ehdotuksen Syyrian lentokieltoalueesta. 
 Patriarkka ja paavi tapasivat Kuubassa. 
 Oppositiopoliitikko Kasjanov hyökkäysten kohteena. 
 Ihmisoikeusjärjestö Agora lakkautettu oikeuden päätöksellä, vaalitark-

kailujärjestö Golos vaarassa. 
 Jekaterinburgissa terrorismipidätyksiä, Dagestanissa pommi-isku. 
 Nabiullina: Venäjän keskuspankki ei manipuloi ruplan kurssia. 
 Finanssiministeriö ennustaa hidasta kasvua seuraavalle 15 vuodelle, 

mikäli reformeja ei tehdä. 
 Venäjä ja Saudi-Arabia sopivat öljyntuotannon jäädyttämisestä. 
 Yli puolet venäläisistä kannattaa suunnitelmataloutta. 
 Venäjä pysäytti ukrainalaisrekkojen kauttakulun. 
 Venäjä toimitti YK:lle uudistetun hakemuksen arktisen mannerjalus-

tansa laajentamisesta. 
 

 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev totesi Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitä-
mässään puheessa lännen ja Venäjän luisuneen uuteen kylmään sotaan. Ennen konferens-
sia antamassaan saksalaislehden haastattelussa Medvedev varoitti maailmansodasta Syyriassa, 
jos alueen valtiot lähettävät sinne maajoukkoja. Varsinaisessa puheessaan Medvedev pehmensi 
viestiään toteamalla, että maajoukkojen lähettämisellä Syyriaan ei tulisi pelotella konfliktin osapuo-
lia. Medvedev kommentoi puheessaan myös oman presidenttikautensa aikaista Venäjän aloitetta 
Euroopan turvallisuussopimuksesi todeten sen olevan jäissä. Medvedevin mukaan Saksan ja Ve-
näjän välisten ns. Mesebergin keskustelujen jälkeen ajatukseen EU:n ja Venäjän yhteistyöstä ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ei ole palattu. Medvedevin mukaan Naton politiikka Venäjää koh-
taan on epäystävällistä ja ei-läpinäkyvää. Venäjää vastaan asetetut pakotteet eivät Medvedevin 
mukaan johda mihinkään. Medvedev viittasi puheessaan presidentti Putinin vuonna 2007 pitä-
mään linjapuheeseen Münchenissä todeten Putinin tuolloin mainitsemien huolenaiheiden näkyvän 
nyt käytännössä. (Venäjän hallitus) 
 
Venäjä torjuu Saksan liittokansleri Merkelin ehdotuksen lentokieltoalueen muodostamises-
ta Syyriaan. Varaulkoministeri Gatilovin mukaan lentokieltoalue ei tule kyseeseen ilman YK:n 
turvallisuusneuvoston valtuutusta tai Syyrian hallituksen mandaattia. (Kommersant, NG, RG, 
TASS)  
 
Venäjän ulkoministeriö (MID) syyttää YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonia puolueellisuudesta.  
MID:n kritisoi Bank-Ki-moonia tämän kannasta, jonka mukaan Venäjä on vastuussa Geneven 
rauhanneuvottelujen kariutumisesta. (Interfax)  
 



Kreml kiistää Venäjän ilmaiskujen Syyriassa aiheuttaneen siviiliuhreja. Kremlin tiedottaja 
Dmitri Peskovin mukaan syytösten tueksi ei ole mitään todisteita. Venäjän puolustusministeriö 
kiistää Turkin esittämät syytökset siitä, että Venäjän Kaspianmeren laivasto-osasto olisi ampunut 
risteilyohjuksia siviilikohteisiin Syyrian Idlibissä. Puolustusministeriön mukaan Venäjällä ei ole sel-
laiseen kykeneviä aluksia Kaspianmeren laivasto-osastossaan. MID:n tiedottaja Zaharova pitää 
Yhdysvaltojen esittämiä syytöksiä Venäjän aiheuttamista siviiliuhreista "vastuuttomina". (Gaze-
ta.ru, NG, TASS, Vedomosti, Rossiya 1, RIAN)  
 
Venäjä vei YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyyn Turkin tekemät tykistöiskut Syyrian kur-
deja vastaan. Venäjän varaulkoministeri Gennadi Gatilov syytti sanomalehti Der Spiegelin haas-
tattelussa Turkkia Daešin aseistamisesta ja vakuutti, ettei Venäjä lopeta ilmaiskuja Daešia vas-
taan. Turkin pääministeri Ahmet Davutoglu puolestaan syytti sanomalehti Kommersantin mukaan 
Venäjää Georgian, Ukrainan ja Syyrian alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta, sekä kur-
dien käyttämisestä oman politiikkansa pelinappuloina. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant, TASS)  
 
Presidentti Putin tapasi Unkarin pääministeri Viktor Orbanin Moskovassa. Orban totesi vie-
railunsa aikana, että EU:n on kesällä 2016 mahdotonta jatkaa automaattisesti Venäjän vastaisten 
talouspakotteiden voimassaoloa. Presidentti Putinin mukaan on järjetöntä sitoa Venäjän vastais-
ten talouspakotteiden poistaminen Minskin sopimuksen toimeenpanoon, koska asia ei ole Venä-
jän käsissä. (Gazeta.ru, Interfax, Izvestia, Kommersant, RG; RT, Channel One, Rossiya 1)  
 
Normandian kvartetin ulkoministeritason kokous Münchenissä 13.2. ei MID:n mukaan tuot-
tanut merkittäviä tuloksia Ukrainan kriisin ratkaisun osalta. Venäjän ulkoministeri Lavrovin 
mukaan Ukrainan täytyy tehdä tarvittavat perustuslakiuudistukset, joiden perusteella Itä-Ukrainan 
separatistialueille voidaan myöntää erityisstatus. (Kommersant)  
 
Presidentti Putin määräsi Eteläiseen ja Keskisen sotilaspiirien sekä kuljetusilmavoimien 
ennalta ilmoittamattoman taisteluvalmiuden tarkastuksen sekä sotaharjoitukset, jotka to-
teutettiin 8.-13.2. välisenä aikana. Venäjän puolustusministeri Šoigun mukaan samalla vahvistet-
tiin Krimille sijoitettuja sotilasosastoja. (Interfax, Nezavisimaya Gazeta, RG, TASS) 
 
Presidentti Putin tapasi Iranin puolustusministerin Hossein Dehghanin. Dehghan totesi Ve-
näjän Syyrian-operaation muuttaneen voimatasapainoa Lähi-idän alueella. Venäjän ja Iranin edus-
tajat keskustelivat mm. S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän toimituksesta Iraniin. Venäjä on kiis-
tänyt aloittaneensa toimitukset. (Gazeta.ru, TASS)  
 
Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestön (KTSJ) jäsenmaat käsittelivät laitonta maa-
hanmuuttoa järjestön kokouksessa Minskissä. Kuluvan vuoden aikana järjestön jäsenmaat 
toteuttavat joitakin erikoisoperaatioita laittoman maahanmuuton rajoittamiseksi. Operaatiot keski-
tetään järjestäytyneiden ihmiskauppaa harjoittavien rikollisryhmien tunnistamiseen. (RIA Novosti) 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 

 
Patriarkka ja paavi tapasivat Kuubassa. Kyseessä oli Moskovan patriarkaatin johtajan ja katoli-
sen kirkon johtajan ensimmäinen tapaaminen kirkkojen historiassa. Tapaamisen pääsyynä oli yh-
teinen huoli kristittyjen vainosta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Kirkkojen välisiä suhteita on pe-
rinteisesti hiertänyt pahasti Ukrainan länsiosissa toimiva niin kutsuttu uniaattikirkko, joka noudat-
taa ortodoksisia kirkonmenoja, mutta on hallinnollisesti osa katolista kirkkoa. Tapaamisensa päät-
teeksi patriarkka Kirill ja paavi Franciscus allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jossa muun muassa 
kehotettiin kansainvälistä yhteisöä ottamaan määrätietoisia askeleita estääkseen kristittyjen kar-
kottaminen Lähi-idästä sekä esitettiin huoli kristittyjen useissa maissa kohtaamasta painostukses-



ta sekä sekularisaatiokehityksestä. Ukrainan konfliktin osalta julistuksessa painotettiin kirkkojen 
työtä yhteiskuntarauhan puolesta sekä kehotettiin niitä välttämään puolien ottamista konfliktissa. 
Yhteinen julistus on asiantuntija-arvioiden mukaan odottamattoman yhteistyöhakuinen ja veljelli-
nen. (Kommersant, RBK, Rossiskaja Gazeta) 

Oppositiopoliitikko Kasjanov hyökkäysten kohteena. Liberaaliopposition Parnas-puolueen 
puheenjohtaja ja Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasjanov on joutunut toistuvan häirinnän 
kohteeksi. Häirintä on kiihtynyt huolestuttavasti vain muutamaa viikkoa ennen Kasjanovin puo-
luetoveri Boris Nemtsovin murhapäivää. Häirintä alkoi helmikuun alkupuolella moskovalaisessa 
ravintolassa, jossa tuntemattomat miehet syyttivät Kasjanovia Yhdysvaltojen agentiksi ja heittivät 
tämän päälle kakun. Tietojen mukaan häiriköt puhuivat keskenään tšetšeeniä. Kasjanov on yhdis-
tänyt hyökkäyksen Tšetšenian päämiehen Ramzan Kadyrovin ja muun tšetšeenijohdon alkuvuo-
desta esittämiin uhkauksiin systeemin ulkopuoliselle oppositiolle. Kadyrov muun muassa julkaisi 
Instagram-tilillään videon, jossa Kasjanov esiintyy tarkka-ampujan tähtäimessä. Presidentin tiedot-
taja Dmitri Peskov tuomitsi kakkuhyökkäyksen, mutta on kiistänyt sen yhteydet Kadyroviin. Kas-
janovin häirintä jatkui edelleen Vladimirin kaupungissa, jossa Kremliä tukevat mielenosoittajat heit-
tivät lehdistötilaisuuteen saapuvaa Kasjanovia kananmunilla ja kutsuivat tätä petturiksi. Kasjanov 
on uutistietojen mukaan perunut häirinnän seurauksena suunnitellun esiintymisen Nižny Novgoro-
dissa. Kasjanovin mukaan hyökkäyksillä pyritään ajamaan hänet maanpakoon. Häirintäkampanja 
on herättänyt huolta koko Venäjän liberaalioppositiossa. Itsenäinen duumaedustaja Dmitri Gudkov 
on vaatinut Venäjän sisäministeriötä tutkimaan kakkuhyökkäyksen. Parnas-puolueen on tarkoitus 
kokoontua keskustelemaan vaalikampanjastaan häirinnän aiheuttamassa tilanteessa. (Neza-
visimaja Gazeta, RBK, Vedomosti)   

Murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistomarssi järjestetään Moskovassa 27.2. 
Moskovan kaupunki on uutistietojen mukaan antanut luvan muistomarssin järjestämiselle Nemtso-
vin murhan ensimmäisenä vuosipäivänä helmikuun lopussa. Lisäksi Brysselissä järjestetään 
Nemtsovin muistokonferenssi 1.3. Konferenssiin ovat osallistumassa Nemtsovin Parnas-puolueen 
johtaja Mihail Kasjanov, varajohtaja Vladimir Kara-Murza, murhatun tytär Žanna Nemtsova, enti-
nen öljy-yhtiö Jukosin omistaja Mihail Hodorkovski sekä kansainvälisiä poliittisia toimijoita. (Neza-
visimaja Gazeta, Novaja Gazeta)   

Yhtenäinen Venäjä kokoontui puoluekongressiin, liberaalioppositio järjestä esivaalit huhti-
kuulla. Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän puoluekongressi järjestettiin helmikuun alussa Mosko-
vassa. Pääministeri Dmitri Medvedev puhui kongressissa ja painotti talous- ja sosiaalikysymysten 
keskeisyyttä vaalivuonna. Kongressissa puolueen johtoportaasta siirtyivät syrjään muun muassa 
varapääministeri Hloponin, finanssiministeri Siluanov sekä koulutus- ja tiedeministeri Livanova. 
Näiden tilalle puolueen ylimpään neuvostoon valittiin media- ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. 
Joidenkin arvioiden mukaan Yhtenäisen Venäjän pyrkimyksenä on vähentää duumanvaalien kyn-
nyksellä puolueen byrokraattista julkisuuskuvaa. Kongressissa päätettiin myös Yhtenäisen Venä-
jän toukokuun 22. päivän esivaalien järjestämisestä. Liberaaliopposition Parnas-puolueen, Edis-
tyspuolueen ja muita ryhmiä kokoava demokraattinen koalitio on aikeissa pitää esivaalinsa huhti-
kuussa. Uutisissa on myös kerrottu presidentin yrittäjäasiamies Boris Titovin perustavan yrittäjän 
oikeuksia ajavan oikeistopuolueensa nykyisen Oikea asia – puolueen pohjalle. (Kommersant, Ve-
domosti, RBK, Rossiskaja Gazeta) 

Uuden duuman kokoonpanoa haarukoidaan kyselytutkimuksella, keskusvaalilautakunnan 
kokoonpanoon muutoksia Levada-keskuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan duumaan 
pääsisi ainoastaan kolme puoluetta nykyisen neljän sijasta, mikäli vaalit järjestettäisiin nyt. Yhte-
näinen Venäjä, kommunistinen puolue sekä Žirinovskin liberaalidemokraatit (LDPR) ylittäisivät 
kyselytutkimuksen mukaan viiden prosentin äänikynnyksen. Kommunistisen puolueen julkisuuteen 
antamien kommenttien mukaan on mahdollista, että uusi duuma on talouskriisin vaikutuksesta 



aiempaa vasemmistolaisempi. Uutistietojen mukaan nykyiset duumapuolueet Yhtenäinen Venäjä, 
kommunistipuolue, LDPR sekä Oikeudenmukainen Venäjä aikoisivat sopia 40 yhden mandaatin 
vaalipiirin jakamisesta puolueiden kesken siten, etteivät puolueet kamppaile näillä alueilla toisiaan 
vastaan. Yhden mandaatin vaalipiirejä on tulevissa duumanvaaleissa 225 kappaletta, ja niistä vali-
taan puolet tulevan duuman edustajista. Vaalijärjestelyistä vastaavan keskusvaalilautakunnan 
kokoonpano muuttuu. Parlamentin ylähuone federaationeuvosto on nimittänyt viisi kandidaattia 
keskusvaalilautakuntaan. Loput kymmenen ehdokasta nimeävät duuma sekä presidentti. Asian-
tuntija-arvioiden mukaan on epätodennäköistä, että keskusvaalilautakunnan nykyinen puheenjoh-
taja Vladimir Tšurov jatkaisi tehtävässään. (Rossiskaja Gazeta, Nezavisimaja Gazeta, Kommer-
sant, Vedomosti) 

Hodorkovskin järjestön vaalituelle kysyntää, Hodorkovskia yritetään saada Interpolin etsin-
täkuuluttamaksi. Uutistietojen mukaan entisen öljy-yhtiö Jukosin johtajan Mihail Hodorkovskin 
Avoin Venäjä – järjestön vaalitukea on hakenut jo 230 henkilöä. Hakijoiden joukossa on uutisläh-
teiden mukaan myös 26 duumapuolueiden edustajaa Yhtenäisestä Venäjästä, kommunistipuolu-
eesta ja Oikeudenmukaisesta Venäjästä. Duumapuolueet ovat kiistäneet jäsentensä hakeneen 
vaalitukea. Liberaaliopposition puolueet Parnas ja Jabloko ovat jättäneet järjestölle yhteensä va-
jaa 50 hakemusta. Avoin Venäjä -järjestö ilmoitti viime kuussa rahoittavansa noin kahdenkymme-
nen duumanvaaliehdokkaan vaalikampanjaa. Samaan aikaan Hodorkovskin järjestön vaalituki-
kampanjan käynnistyessä Venäjän Interpolin toimisto on julistanut Hodorkovskin kansainvälisesti 
etsintäkuulutetuksi ja lähettänyt asiaa koskevan pyynnön Interpolin keskusorganisaatioon. Venä-
jän tutkintakomitean mukaan syynä on Hodorkovskin epäilty osallisuus siperialaisen Nefrejugans-
kin kaupunginjohtaja Petuhovin murhaan vuonna 1998. Interpolin on omalta osaltaan arvioitava, 
onko etsintäkuulutuksen taustalla poliittisia motiiveja. (Vedomosti, RBK, Kommersant)  

Moskovassa lanataan kioskeja. Sosiaalinen media on täyttynyt kauhistuneista kommenteista 
Moskovan kaupungin pantua yllättäen toimeen päätöksensä laittomiksi katsottujen kadunvarsi-
kioskien purkamisesta. Purku tapahtui lähes varoittamatta ja öiseen aikaan. Kaupungin viran-
omaisten mukaan metroasemien lähelle ja muille kaupungin keskeisille paikoille 90-luvulta alkaen 
rakennetut pikkukaupat ja kioskit ovat laittomasti rakennettuja. Talouskommentaattorien mukaan 
kioskien tuhoaminen on vaarallinen ennakkotapaus, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia investoin-
tiympäristölle. (Kommersant, RBK, Vedomosti) 

Transbaikalin alueen kurvernööri eronnut, Karjalassa aluehallitus erotettiin, Tšetšeniassa 
sai lähteä tutkintakomitean johtaja. Presidentti Putin hyväksyi helmikuussa siperialaisen Trans-
baikalin alueen kuvernöörin Konstantin Ilkovskin eron. Karjalan tasavallassa kuvernööri Hudilai-
nen erotti aluehallituksen sen jälkeen, kun oli saanut kritiikkiä presidentti Putinilta Karjalan alueen 
infrastruktuurin hoidosta. Lisäksi presidentti Putin erotti hiljattain Tšetšenian tutkintakomitean joh-
taja Sergei Devjatovin virastaan. Joidenkin arvioiden mukaan erottamispäätös voisi olla suunnattu 
Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrovia vastaan. Politiikan kommentaattorit ovat ennakoineet aluei-
den ja keskusvallan suhteiden kiristymistä taloustilanteen heiketessä ja syksyn duumanvaalien 
lähetessä. Mielipidemittaukset osoittavat myös aluejohtajien suosion merkittävää laskua. (Kom-
mersant, Rossiskaja Gazeta, RBK, Novaja Gazeta, TASS) 

Jekaterinburgissa terrorismipidätyksiä, Dagestanissa pommi-isku. Venäjän turvallisuuspalve-
lu FSB kertoo paljastaneensa Jekaterinburgissa pomminvalmistuslaboratorion sekä pidättäneensä 
seitsemän epäiltyä terroristia. FSB:n tietojen mukaan pidätetyt suunnittelivat iskuja Moskovaan, 
Pietariin ja Jekaterinburgin alueelle. Kaikki pidätetyt kuuluvat annettujen tietojen mukaan terroristi-
järjestö Daešiin. Dagestanissa kaksi poliisia ja useita ihmisiä loukkaantui auton räjähdettyä liiken-
nepoliisin tarkastuspisteen lähellä. Daeš on ilmoittanut olleensa iskun takana. (Interfax, Kommer-
sant, Rossiskaja Gazeta)  



Ihmisoikeusjärjestö Agora lakkautettu oikeuden päätöksellä, vaalitarkkailujärjestö Golos 
vaarassa. Tatarstanin tasavallan korkein oikeus on päättänyt ihmisoikeusjärjestö Agoran lakkaut-
tamisesta. Agora on ensimmäinen kansalaisjärjestö, joka on lakkautettu oikeuden päätöksellä 
oikeusministeriön nostaman oikeusjutun seurauksena. Agoran lakimiehen mukaan järjestö aikoo 
viedä päätöksen Venäjän korkeimpaan oikeuteen. Agora määriteltiin ulkomaiseksi agentiksi vuon-
na 2014. Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilovan mukaan järjestö joutui listalle agenttilain 
poliittisen toiminnan löysän määrittelyn seurauksena. Agoran lakimiehet ovat puolustaneet muun 
muassa punk-ryhmä Pussy Riotin jäseniä. Samaan aikaan oikeusministeriö on pyytänyt Moskovan 
kaupunginoikeutta lakkauttamaan riippumattoman vaalitarkkailujärjestö Golosin. (Kommersant, 
Vedomosti, Novye Izvestia) 

Presidentin alainen ihmisoikeusneuvosto kritisoi oikeusministeriön ehdotusta agenttilain 
poliittisen toiminnan määrittelystä. Oikeusministeriö esitti tammikuussa ehdotuksensa agentti-
lain poliittisen toiminnan tarkemmalle määrittelylle. Järjestöjen mukaan ehdotettu uusi määritelmä 
kattaisi käytännössä kaiken järjestöjen toiminnan. Presidentin alaisen ihmisoikeusneuvoston pu-
heenjohtaja Fedotov on ehdottanut poliittisen toiminnan määrittelyksi "vallan tavoittelua". (Kom-
mersant, Novye Izvestija)   

Oppositioaktivisti Navalnyi haastoi Putinin oikeuteen, Kyproksella pidätettiin Navalnyin 
järjestön venäläinen työntekijä. Aleksei Navalnyin oikeuteen viemän tutkimuksen mukaan Putin 
olisi rikkonut korruptiontorjuntaa koskevan lain artiklaa numero 10 allekirjoittaessaan määräyksen 
allokoida 1,75 miljardia dollaria kansallisen hyvinvointirahaston varoja Sibur-yhtiölle petrokemian 
kompleksin rakentamiseen. Putinin väitetty lanko Kirill Šamalov on yhtiön osakas. Putinin tiedotta-
ja Dmitri Peskovin mukaan presidentti ei ole tietoinen kanteesta. Navalnyin säätiö oli jälleen esillä 
uutisissa, kun tämän johtaman Korruptionvastaiseen säätiöön kuuluvan aktivisti Nikita Kulatšen-
kovin tammikuinen pidätys Kyproksella nousi mediaan. Pidätys tapahtui uutistietojen mukaan Ve-
näjän viranomaisten pyynnöstä. Moskovalainen tuomioistuin etsintäkuulutti Kulatšenkovin poissa-
olevana maalauksen varastamisesta. Kulatšenkovilla on lehtitietojen mukaan poliittinen turvapaik-
ka Liettuassa. (Kommersant, RBK) 

Laki mielenosoituksista duuman käsittelyssä. Duuma hyväksyi ensimmäisen luennan lakialoit-
teesta, joka rinnastaisi moottoriajoneuvojen joukkokokoontumiset sekä telttaleirit mielenosoituk-
siin. Uutistietojen mukaan ainoastaan Yhtenäisen Venäjän fraktio äänesti lakialoitteen puolesta. 
(RBK, Rossiskaja Gazeta)  

Oikeusistuinten kokoonpanoon mahdollisia muutoksia. Presidentti Putin ehdotti taannoisessa 
tuomareiden konferenssissa valamiehistöoikeudenkäyntien ottamista käyttöön myös paikallistuo-
mioistuimissa. Valamiehiä koskeva ehdotus on linjassa Putinin joulukuussa liittoneuvostopuhees-
sa esittämään ehdotukseen, jonka mukaan valamiesjärjestelmän käyttöä tulisi lisätä, mutta laskea 
samalla valamiesten määrä nykyisestä 12 hengestä 5-7 henkeen. Ehdotus valamiesten määrän 
laskemisesta on saanut paljon kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä ja riippumattomilta juristeilta. (Kom-
mersant, Rossiskaja Gazeta)  

LGBTI-aktivisti tuomittiin homopropagandalain perusteella. Venäläinen tuomioistuin tuomitsi 
tammikuussa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajaneen kansalaisaktivisti Sergei Aleksejenkon 
suuriin sakkoihin niin kutsutun homopropagandalain rikkomuksista. Aleksejenko on toiminut sosi-
aalis-psykologista tukea tarjoavan murmanskilaisen Maksimum-järjestön johtajana. Tuomio perus-
tui internetissä levitettyihin julkaisuihin, jotka tuomioistuimen mukaan sisälsivät alaikäisille suun-
nattua, ei-perinteisten seksuaalisuhteiden propagandaa. Aleksejenko sai 100 000 ruplan sakot (1 
156 euroa). Aleksejenkon järjestö Maksimum on lopettanut toimintansa lokakuussa 2015 sen jäl-
keen, kun se julistettiin ulkomaiseksi agentiksi. Aleksejenko on viides LGBTI-aktivisti joka on tuo-



mittu nk. homopropagandalain perusteella sen tultua voimaan kesäkuussa 2013. (Human Rights 
Watch) 

Savtšenkon oikeudenkäynti edelleen käynnissä Rostovin Donetskissa. Ukrainalaislentäjä 
Savtšenkon asianajaja Feiginin mukaan Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet ehdoista, joiden pe-
rusteella Savtšenko voitaisiin palauttaa Ukrainaan. Palautus voisi tapahtua tuomionjulistamisen 
jälkeen. Savtšenko on ollut syömälakossa joulukuun 17.päivästä ja kärsii terveysongelmista. (Ne-
zavisimaja Gazeta) 

 
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 % -3,5 % 
 

 
Inflaatio % 11,4 % 15,6 % 12,9 % 8,5 % 

 
 

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 % -37,0 % 8,7 % 
 

 
Urals-öljyn keskihinta  98$/bll 53$/bll 51$/bll 40$/bll 

 
 

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

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö       

 
 

          
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 1.2.2016   

 
 

Vararahasto   87,4 49,7   
 

 
Hyvinvointirahasto   88,6 71,2   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 376,7   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö      

 
 

          
 

 
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 18.2.2016   

 
 

EUR/RUB   68,37 86,96   
 

 
USD/RUB   56,24 77,85   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki       
 

 
          

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 17.2.2016   
 

 
Brent USD/bll   61,07 32,18   

 
 

Urals USD/bll   59,40 29,23   
 

 
Lähde: Neste Oil         

 
 

          
 

        
 
Nabiullina: keskuspankki ei manipuloi ruplan kurssia. Keskuspankki on pääjohtaja Elvira Na-
biullinan mukaan huolissaan ruplan suurista kurssivaihteluista. Pankki ei kuitenkaan aio vaikuttaa 
kurssiin, ellei rahoitusjärjestelmän vakaus ole vaarassa. Nabiullinan mukaan ruplan kurssia ei ole 
järkeä vahvistaa, sillä valuutta- ja kultavarannot tyhjenisivät varsin nopeasti. Hän kielsi myös huhut 



kurssin tarkoituksellisesta heikentämisestä budjettivajeen paikkaamiseksi. Venäjän talous on öljy-
riippuvainen, joten öljyn hinnan vaihtelut heiluttavat ruplan kurssia. Paras tae ruplan kurssin va-
kaudelle olisivat talouden rakenneuudistukset. (Interfax) 
 
Pankkisektorin kasvu pysähtyi. Keskuspankin mukaan pankkijärjestelmän tase kasvoi vuonna 
2015 ruplamääräisesti 6,9 prosenttia 83 biljoonaan ruplaan (970 mrd. euroa), mutta supistui va-
luuttamääräisesti 1,6 prosenttia. Pankkisektori supistui nyt ensimmäistä kertaa 10 vuoteen ja sen 
tulos kutistui 192 miljardiin ruplaan (2,3 mrd. euroa). Ellei Sberbankin tulosta otettaisi huomioon, 
pankkisektori olisi tehnyt lähes nollatuloksen. Luotonannon hyytyminen ja luottotappiovarausten 
kasvu olivat tulosheikennyksen pääasiallisia syitä. Yritysluottojen lainakanta kasvoi lähes kolme 
prosenttia, mutta asiantuntija-arvioiden mukaan tämä selittyy sillä, että huomattava määrä uudel-
leenjärjesteltyjä luottoja on kirjattu uusina. (Vedomosti) 
 
Finanssiministeriö kiristää budjettivarojen käytön valvontaa. Finanssiministeriö käynnistää 
uutta mekanismia, jonka avulla budjettivaroja jaetaan vain, mikäli ne käytetään sovittuun kohtee-
seen. Käyttämättömät budjetista myönnetyt varat täytyy palauttaa huhtikuun alkuun mennessä. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on kritisoinut erityisesti valtionyrityksiä investointeihin myönnetty-
jen varojen pitämisestä pankkitileillä tai niiden sijoittamisesta muihin rahoitusinstrumentteihin. Ta-
louslehti Vedomostin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan käytännön tiukentamisella saattaa 
olla vaikutuksia pienempiin pankkeihin, joiden pääsy pankkien jälleenrahoitusmarkkinoille on rajat-
tua. (Vedomosti) 
 
Finanssiministeriö ennustaa hidasta kasvua 15 vuodelle, mikäli reformeja ei tehdä. Ministe-
riön varovainen skenaario olettaa öljyn reaalisen barrelihinnan pysyvän 40 dollarissa vuoteen 
2030 asti ja talouden kasvavan 1-1,3 prosenttia vuodessa. Ministeriön ennusteen mukaan Venäjä 
toipuu nykyisestä taantumasta neljässä vuodessa. Talous supistuu 0,8 prosenttia vuonna 2016 ja 
kääntyy kasvuun vuonna 2017. Reaalinen bruttokansantuote palautuu vuoden 2014 tasolle vuon-
na 2020. Skenaario ei huomioi mahdollisia rakenteellisia uudistuksia. (Kommersant) 
 
Hallitus keskustelee kriisinvastaisesta suunnitelmasta. Hallituksen kriisinvastaisen suunnitel-
man, jonka on määrä turvata kestävä sosioekonominen kehitys vuonna 2016, kustannusarvio on 
noussut viime päivinä 20 prosentilla 980 miljardiin ruplaan (11,6 mrd. euroa). Lopullinen kustan-
nus selviää huhtikuussa, jolloin tehdään muutoksia kuluvan vuoden federaation budjettiin. Suunni-
telmaan sisältyvät muun muassa alueiden luotottaminen, kehityspankki VEB:n pääomitus ja eri 
teollisuudenalojen tukeminen. Suunnitelman rahoitusta kaavaillaan budjetin lisäksi hyvinvointira-
hastosta ja viime vuonna perustetusta kriisinvastaisesta rahastosta. (Kommersant) 
 
Suunnitelmatalouden kannatus on noussut. Riippumattoman Levada-keskuksen mielipide-
kyselyn mukaan 52 prosenttia venäläisistä kannattaa suunnitelmataloutta. Markkinatalouden kan-
nattajia on 26 prosenttia ja 22 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään. Tammikuun lopussa 
tehtyyn kyselyyn vastasi 1600 henkilöä 137 paikkakunnalla ja 48 alueella. Vuonna 2012 vastaa-
vassa kyselyssä suunnitelmataloutta kannatti 49 prosenttia ja markkinataloutta 36 prosenttia vas-
taajista. Vastaajista 37 prosenttia piti neuvostotyyppistä poliittista järjestelmää parhaana, 23 pro-
senttia modernia poliittista järjestelmää ja 13 prosenttia länsimaista poliittista järjestelmää. (Vedo-
mosti) 
 
Finanssiministeriö ehdottaa kaivannaisveron korottamista. Veronkorotussuunnitelmista ilmoit-
ti finanssiministeri Siluanov. Muutos voisi tuoda budjettiin 650 miljardia ruplaa (7,7 mrd. euroa), 
mikäli öljyn keskimääräinen hinta olisi noin 50 dollaria barrelilta. 30 dollarin barrelihinnalla budjetti-
tulot kasvaisivat arviolta triljoonalla ruplalla. Korotuksista on puhuttu aiemminkin, mutta nykyinen 
taloustilanne voi johtaa suunnitelmien toteuttamiseen. (RBK) 



 
Venäläiset kuluttavat enemmän kuin ansaitsevat. Ensimmäistä kertaa vuoden 1998 jälkeen 
venäläisten menot ylittävät tulot. Reaalipalkat ja käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet, mutta 
venäläiset ottavat aktiivisesti pankkilainoja. Asiantuntijoiden mukaan kuluttajat joko odottavat öljyn 
hinnan ja sitä myötä reaalitulojensa nousevan ja kuluttavat siksi optimistisesti tai kuluttavat nyt, 
koska odottavat yleisen hintatason nousun jatkuvan. (Kommersant)  
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Venäjä toimitti YK:lle uudistetun hakemuksen arktisen mannerjalustansa laajentamises-
ta. Venäjä haluaa laajentaa mannerjalustaansa 1 191 000 neliökilometrillä. Venäjän lisäksi myös 
Tanska ja Kanada hakevat itselleen samoja alueita. Tanskan kanssa Venäjällä on päällekkäisiä 
vaateita koskien mm. Lomonosovin harjannetta. Kanadan hakemus koskee Mendelejevin harjan-
netta, jota myös Venäjä vaatii. (TASS, RIA Novosti, Sputnik) 
 
Putin-Orban tapaamisessa keskeisellä sijalla energia ja teollisuus. Unkarin pääministeri Or-
ban tapasi 17.2. Moskovassa presidentti Putinin. Putin totesi Rosatomin valmistelevan Unkarin 
Paksin ydinvoimalan kahden uuden yksikön rakentamista. Unkari tuo Venäjältä 75 prosenttia öl-
jystään ja 65 maakaasustaan. Johtajat totesivat myös unkarilaisen Gedeon Richterin avanneen 
lääketehtaan Moskovan alueella. (Venäjän presidentinhallinnon verkkosivut) 
 
Belgian, Luxembourgin ja Venäjän yhteistalouskomissio kokoontui Moskovassa 18.2.. Edel-
lisen kerran talouskomissio kokoontui vuonna 2013. Venäjän puheenjohtaja oli varapääministeri 
Dmitri Rogozin ja Luxembourgin puheenjohtajana toimi varapääministeri ja talousministeri Etienne 
Schneider. Belgiaa kokouksessa edusti Moskovan suurlähettiläs. Rogozin kutsui eurooppalaiset 
yritykset investoimaan Venäjälle ja erityisesti Kauko-itään. (Kommersant) 
Italian pääministeri saattaa osallistua Pietarin talousfoorumiin. Italian Moskovan suurlähetti-
läs on todennut tiedotusvälineille, että Italia on osallistumassa 16.–18.6. järjestettävään Pietarin 
kansainväliseen talousfoorumiin yritysvaltuuskunnan kanssa ja Italian pääministerin osallistumista 
ei suljeta pois. (Ria Novosti)  
 
Euraasian talousliitto tähtää yhteisiin kaasumarkkinoihin. Euraasian talousliiton neuvosto 
hyväksyi suunnitelman yhteisiin kaasumarkkinoihin siirtymisestä. vuoteen 2025 mennessä. Yhtei-
set kaasumarkkinat takaisivat mm. maakaasun vapaan liikkuvuuden, pääsyn siirtoverkostoon ja 
hintojen vakauttamisen. Kokouksessa Euraasian talousliiton jäsenmaat olivat paikalla varapäämi-
nisteri-tasolla ja Venäjän edustaja oli Igor Šuvalov. (Euraasian talouskomission verkkosivut) 
 
Turkkilaiset yritykset eivät saa osallistua valtion hankintakilpailuihin. Valtiollisten tilaajien on 
muistettava hankintakilpailuilmoituksissa mainita turkkilaisten yritysten osallistumiskielto, muutoin 
hankintakilpailu voidaan kiistää oikeudessa. Valtiollisten hankintasopimusten solminen turkkilais-
ten toimittajien kanssa on ollut kiellettyä 1.1.2016 lähtien. Turkkilaisten tavaroiden ostamista ei ole 
kuitenkaan kielletty. (Vedomosti)  
 
Logistiikka 
 
Venäläiset rekat eivät pääse Ukrainaan ja Puolaan. Ukrainalaisten aktivistien pysäytettyä venä-
läisiä rekkoja kiista johti venäläisten ja ukrainalaisten rekkojen kauttakulun pysähtymiseen maiden 
välillä. Ukraina kielsi 15.2. venäläisten rekkojen kauttakulun. Venäjä ja Puola eivät päässeet 1.2. 
mennessä yhteisymmärrykseen liikennesopimusneuvotteluissaan, minkä johdosta maiden kah-
denvälinen rekkaliikenne on pysähtynyt. Vaihtoehtoinen reitti Baltian satamien kautta on kalliimpi 



venäläisille kuljetusyhtiöille. Asiantuntijoiden mukaan kiistat tietävät töitä valkovenäläisille ja Balti-
an maiden rekkayrittäjille. (RBK, Vedomosti, Kommersant). 
 
Hallitus ei aio nostaa rekkamaksuja federaation teillä. Varapääministeri Arkadi Dvorkovitš kiel-
tää suunnitelmat nostaa rekkamaksuja 1.3.2016 lähtien. Hänen mukaansa maksut nousevat sen 
mukaan miten rekat saadaan varustettua transpondereilla (TASS)  
 
Sääntely  
 
Presidentinhallinnon työryhmä valvomaan yrittäjiin kohdistuvia oikeusjuttuja. Presidentti 
Putin antoi määräyksen perustaa työryhmä, jonka tehtävänä on tarkkailla ja analysoida yrittäjiin 
kohdistuvia oikeuskäytäntöjä. Työryhmän johdossa on presidenttihallinnon johtaja Sergei Ivanov 
ja siihen kuuluu mm. elinkeinoelämän järjestöjä, sekä FSB:n, yleisen syyttäjän ja sisäministeriön 
edustaja. Presidentti Putin nosti esille puheessaan liittoneuvoston ylähuoneelle yrittäjiin kohdistu-
vat lukuisat oikeusjutut. Lehdistössä työryhmän perustamisen arvioidaan tarkoittavan sitä, että 
oikeuslaitos ja nykyiset mekanismit yrittäjien oikeuksien takaamiseksi eivät toimi ja siksi Kreml 
haluaa siirtyä käsiohjaukseen. Tutkija Tatjana Stanovaja arvioi ehdotuksen tulleen turvallisuuspal-
velujen edustajilta heidän oman vaikutusvaltansa kasvattamiseksi. (Vedomosti, Kommersant, 
slon.ru) 
 
Välttämättömien lääkkeiden hintatason sääntely on johtanut paikoin lääkepulaan. Välttämät-
tömiksi luokiteltujen lääkkeiden hintataso on säädelty. Ruplan heikettyä lääkkeiden tuotantokus-
tannukset ovat nousseet ja joidenkin lääkkeiden tuottaminen matalilla hinnoilla ei enää ole kannat-
tavaa, mikä on johtanut lääkepulaan. (Rossiiskaja Gazeta)  
 
Ulkomaisten ohjelmistojen julkiset hankinnat kieltävän asetuksen toimeenpano myöhästyy. 
Asetuksen oli määrä tulla voimaan vuoden alusta, mutta sen toimeenpano myöhästyy, koska vies-
tintäministeriö ei ole julkaissut asetukseen liittyviä määräyksiä. (Kommersant) 
 
Viestintäministeriössä valmistellaan internetliikenteen valvontaa. Ministeriö esittää luotavaksi 
järjestelmää, joka valvoisi internetin tietoliikennereittejä ja tunnisteita (IP-osoitteita ja DNS-
palvelimia). Järjestelmän avulla luotaisiin IP-osoiterekisteri, joka suojaisi Venäjää mahdollisilta 
ulkopuolisilta uhilta, kuten yrityksiltä sulkea internet. Myös ulkomaisten tietoliikennekanavien val-
vontaa tiukennettaisiin. Presidentin tiedottajan Dmitri Peskovn mukaan asetuksen tarkoitus ei ole 
kontrolloida internetiä. Myös Venäjän viestintäministeri Nikolai Nikiforov on kieltänyt suunnitelmat 
kontrolloida internetliikennettä. Hänen mukaansa ministeriö valmistelee toimia, joilla voidaan tur-
vata internetin toiminta. Venäjän tulee valmistautua mahdolliseen yritykseen eristää venäläinen 
osa internetistä länsikollegoiden toimesta. (Vedomosti, RBTH, TASS) 
 
Duumassa ehdotetaan erityistä ALV-veroa ulkomaisille internet-palveluja tarjoaville yrityk-
sille. Duuman informaatiopolitiikan komiteassa on valmisteltu lakiehdotus, jolla halutaan poistaa 
venäläisten ja ulkomaisten palveluntarjoajien epätasa-arvoisuus verotuksessa. 15,25 prosentin alv 
koskisi kaikkia internetpalveluita tarjoavia yrityksiä, mutta venäläisille yrityksille voitaisiin antaa 
helpotuksia verotuksessa. Venäjän viestintävalvontavirasto Roskomnadzor on ehdottanut Netflixin 
verottamista. (TASS) 
 
Puolustusteollisuus 
 
Venäjä tuottaa tavanomaisia aseita toiseksi eniten maailmassa. Amerikkalaisen Congres-
sional Research Servicen mukaan Venäjä on vuosina 2007–2014 ollut toisella sijalla niin allekirjoi-
tettujen ase- ja puolustustekniikkasopimusten määrässä kuin todellisissa asetoimituksissa. Pää-



osan asemarkkinoista muodostavat kehittyvät maat, joiden kanssa solmitut sopimukset olivat 74,4 
prosenttia kaikista sopimuksista. USA ja Venäjä dominoivat kehittyvien maiden asemarkkinoita. 
(TASS) 
 
Autoala  
 
Ladan valmistaja AvtoVAZ teki rökäletappion. Samaran alueella toimiva autotehdas AvtoVAZ 
kertoi vuoden 2015 tuloksen olleen 73,9 miljardia ruplaa (yli 800 miljoonaa euroa) tappiolla. Tap-
pio kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja kyseessä on kolmas peräkkäinen tappiollinen vuosi. 
Taustalla ovat erityisesti Ladan myynnin romahdus 30,5 prosenttia vuonna 2015 ja komponenttien 
hintojen nousu. AvtoVAZ:in omistaa 74,5-prosenttisesti Nissan-Renault Alliance ja Renault va-
kuutti tukevansa tappiollista yritystään. Tappion myötä yritykselle annettujen lainojen ehdot eivät 
enää täyty, mikä voi merkitä tarvetta omistajien antaman lisärahoitukseen. AvtoVAZ valmistaa 
Venäjällä Ladaa sekä myös Renaultia, Nissania ja Datsunia. AvtoVAZ:in osuus Venäjän autokau-
pasta kappalemäärissä on 16,8 prosenttia ja yrityksellä on 44 000 työntekijää. A-kokoluokan auto-
jen myynti laski Venäjällä viime vuoden aikana 78 prosenttia ja voi laskea edelleen kuluvana 
vuonna.  (Vedomosti, RBK, Izvestija, Bloomberg)  
 
Lentoliikenne 
 
Moskovaan avataan neljäs lentokenttä. Moskovan alueella sijaitseva Ramenskojen kansainvä-
linen lentokenttä avataan 15.3.. 27 miljoonaa dollaria maksaneen lentokentän omistaa liettualai-
sen Avia Solutions Groupin ja venäläisen valtionyhtiö Rostehin yhteisyritys. Operaattori käy neu-
votteluja useiden lentoyhtiöiden kanssa lentojen aloittamisesta. Eräät lentoyhtiöt toteavat ongel-
maksi liikenneyhteydet uudelta kentältä. (Vedomosti) 
 
Energia 
 
Millerille uusi viisivuotiskausi Gazpromin johdossa. Gazpromin hallitus on valinnut yhtiötä 15 
vuotta johtaneen toimitusjohtaja Aleksei Millerin uudelle viisivuotiskaudelle. Miller siis jatkaa yhtiön 
ruorissa ainakin vuoteen 2021. Uudesta kaudesta tullee haastava; Gazpromin asema niin koti- 
kuin maailmanmarkkinoillakin on aiempaa haavoittuvampi. (Kommersant, TASS) 
 
Sopimus öljyntuotannon jäädyttämisestä. Venäjä, Saudi-Arabia, Venezuela ja Qatar sopivat 
jäädyttävänsä öljyntuotannon tammikuun 11. tasolle, mikäli muut tuottajamaat tekevät samoin. 
Myös Kuwait ilmoitti liittyvänsä sopimukseen. Iran ilmaisi tukensa, mutta ei vielä vahvistusta oman 
tuotantonsa hillitsemisestä. Analyytikoiden mukaan päätöksen vaikutukset voivat jäädä pieniksi 
johtuen ennätyskorkeista globaaleista varastotasoista. Lisäksi, kyseessä ei ole tuotannon leikka-
us, vaan sen tason jäädytys ja useiden tuottajamaiden tuotantotasot ovat jo maksimissaan. IEA:n 
mukaan Venäjä tuotti tammikuussa ennätykselliset 10,9 miljoonaa barrelia päivässä. Päätös voi 
kuitenkin indikoida jonkinlaista halukkuutta sopia tuotantotasoista tähän asti markkinaosuuksiaan 
puolustaneiden öljyntuottajamaiden kesken. Tammikuun lopussa energiaministeri Novak totesi, 
että Venäjä voisi harkita tuotannon vähentämistä, jos muut tekisivät samoin. Energiaministeriö on 
keskustellut yhtiöiden kanssa mahdollisuudesta viiden prosentin leikkaukseen. Rosneftin Setšin 
puolestaan sanoi hiljattain, että tuottajien välinen koordinaatio olisi erittäin vaikeaa. (Kommersant, 
RT, TASS, RBK, Bloomberg, New York Times). 
 
Venäjä ei ole hylännyt Turkish Stream -hanketta, odottaa Turkin aloitetta. Venäjän Turkin 
suurlähettilään mukaan Venäjä odottaa Turkin toimenpiteitä maiden välisten suhteiden normali-
soimiseksi. Turkin tulisi esittää anteeksipyyntö venäläishävittäjän pudottamisesta, rangaista syylli-
siä ja korvata Venäjälle aiheutuneet vahingot. (Lenta.ru, RIA Novosti) 



 
Hallitus pohtii myös energiayhtiöiden yksityistämistä. Öljy-yhtiöt Rosneft ja Basneft ovat 
mahdollisesti yksityistettävien valtionyhtiöiden listalla, joskin presidentin tiedottajan Dmitri Pesko-
vin mukaan listaa ei ole vielä vahvistettu. Valtion määräysvalta tullaan säilyttämään strategisesti 
tärkeissä yrityksissä. Yksityistämissuunnitelmia on lykätty vuosia, mutta nyt kun valtiontalouden 
tilanne on kriittinen, yksityistäminen voi olla välttämätöntä. Aika ei kuitenkaan ole optimaalinen, 
sillä yritysten markkina-arvo on pudonnut murto-osaan muutaman vuoden takaisesta. Rosneftin 
Setšinin mukaan yhtiön yksityistäminen kannattaisi vasta, kun öljyn barrelihinta on noussut sadan 
dollarin tienoille. Finanssiministeri Siluanovin mukaan 19,5 prosentin osuus Rosneftista voitaisiin 
myydä 500–550 miljardilla ruplalla. Öljy-yhtiö Lukoil on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa osuus 
Basneftista. Medialähteiden mukaan hallitus on harkinnut yksityistämiskeinoina muun muassa 
osuuksien myyntiä yksityisille eläkekassoille tai yhtiöiden johdolle (management buyout). (RBK, 
TASS, Vedomosti) 
 
Energiaministeriö: öljyn hinnan pysyessä matalalla Venäjän tuotanto voisi laskea 14 pro-
sentilla. Energiaministeri Novak esitteli hallituksen energiakomitealle energiastrategialuonnosta. 
Mediatietojen mukaan strategian sisältämä stressiskenaario olettaa öljyn hinnan pysyvän 31–33 
dollarissa barrelilta vuosina 2016–17 ja nousevan 42 dollariin vuoteen 2020 mennessä. Skenaa-
rion mukaan näillä parametreilla Venäjän öljyntuotanto laskisi 14 prosenttia. Strategian mukaan 
öljyn hinta lähtisi nousuun vuoden 2020 jälkeen johtuen ali-investoinnista. (Vedomosti) 
 
Setšin: venäläiset öljyntuottajat kestävät vaikeassa markkinatilanteessa. Setšinin mukaan 
öljyn tuotantokustannukset ovat Venäjällä maailman edullisimpien joukossa. Tilanne markkinoilla 
on vaikea, mutta Setšin ei usko uuteen liuskebuumiin Yhdysvalloissa ja odottaa öljyn kysynnän 
nousevan. (Izvestija)   
 
Iran palaa Euroopan öljymarkkinoille. Pakotteiden poistuttua Iran suunnittelee nopeaa paluuta 
Euroopan markkinoille ja on jo allekirjoittanut sopimuksen muun muassa sveitsiläisen Vitolin ja 
ranskalaisen Totalin kanssa. Ensimmäiset öljykuljetukset Iranista Eurooppaan ovat jo lähteneet. 
Iranin öljyministerin mukaan maa suunnittelee Euroopan vientivolyyminsa nousevan 300 000 bar-
reliin päivässä. Venäjän talouskehitysministeriö on korjannut arvioitua öljyn hintaa ennusteissaan 
alaspäin, osin Iranin tuotannon välittömien ja välillisten vaikutusten vuoksi. On kuitenkin epäto-
dennäköistä, että Iranista tulisi Venäjälle merkittävä kilpailija Euroopan markkinoilla. (RBK, RT)  
 
Maatalous ja elintarvikkeet 
 
Venäjän elintarvikevienti 15 miljardia dollaria. Venäjä vei maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
15 miljardin dollarin arvosta vuonna 2015. Viennin arvo supistui neljänneksen vuodesta 2014. 
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osuus Venäjän kokonaisviennistä kasvoi ja oli 4,0 prosent-
tia. Venäjä vie ulkomaille lähinnä vehnää, kasviöljyjä ja kalaa. (Interfax, Venäjän tulli) 
 
Venäläisessä hunajassa usein kiellettyjen aineiden jäämiä. Hunajasta löytyy huolestuttavan 
usein kiellettyjen lääkkeiden jäämiä, kertoo federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Ros-
selhoznadzor tiedotteessaan. Laitos tutkitutti vuonna 2015 yhteensä 119 kotimaista hunajanäytet-
tä: 13 prosentista löytyi nitrofuraanien hajoamistuotteita, vaikka nitrofuraanien käyttö on kielletty 
kaikkien tuotantoeläinten lääkinnässä. Löydöksiä oli yli kaksi kertaa viime vuotta enemmän, ja 
joissakin näytteissä määrät olivat hälyttävän korkeita. Näytteistä löytyi myös kiellettyjen lääkeai-
neiden, tetrasykliinien ja metronidatsolin jäämiä. Viisi prosenttia näytteistä sisälsi kohonneita me-
tyylifurfuraalipitoisuuksia, mikä kertoo hunajan väärentämisestä tuotantoprosessin aikana. Mehi-
läisiä on tällöin ruokittu erilaisilla makeutusaineilla, kuten siirapilla hunajan korjuuaikana. (Rossel-
hoznadzor)   



 
Viranomaiset jatkavat pakotteiden alaisten elintarvikkeiden hävittämistä. Federaation eläin-
lääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor on julkaissut tietoja pakote-elintarvikkeiden taka-
varikoinnista ja hävittämisestä. Puolessa vuodessa laitos on takavarikoinut 2540,9 tonnia kasvipe-
räisiä elintarvikkeita, joista on hävitetty 2368,2 tonnia. Eläinperäisiä elintarvikkeita on takavarikoitu 
182 tonnia, ja niistä on hävitetty 119,8 tonnia. Pakotteiden alaisten elintarvikkeiden takavarikointi 
ja hävittäminen Venäjän rajoilla perustuu presidentin 6.8.2015 antamaan asetukseen. (Rossel-
hoznadzor) 
 
Venäjä kielsi maissin ja soijapapujen tuonnin Yhdysvalloista. Venäjä on kieltänyt maissin ja 
soijapapujen tuonnin Yhdysvalloista 15.2.2016 alkaen kasvinterveyssyihin vedoten. Satokaudella 
2014–2015 Venäjä toi Yhdysvalloista 300 000 tonnia soijaa, mikä on vajaa viidennes Venäjän 
soijantuonnista. Markkina-analyytikot eivät usko tuontikiellon vaikuttavan ainakaan välittömästi 
soijan hintaan, sillä Etelä-Amerikassa on parhaillaan sadonkorjuukausi. Venäjän maissintuonti 
Yhdysvalloista on ollut hyvin vähäistä, alle 2500 tonnia satokaudella 2014–2015. Kysymyksessä 
on ollut lähes yksinomaan popcorn-maissi. Maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mukaan tuon-
tirajoituksissa ei ole kysymys poliittisesta eleestä. (Vedomosti) 
 
Venäjän suurin viljaterminaali pelkää pakotteita. Novorossijskin viljakombinaatti varoittaa in-
vestoijia mahdollisuudesta joutua länsimaiden pakotteiden kohteeksi. Syynä ovat yhden sen 
osakkaan, OZK:n viljainterventiot Venäjän laittomasti anneksoimalla Krimillä. OZK (Objedinjonnaja 
zernovaja kompanija) on puoliksi Venäjän valtion omistama ja maatalousministeriön alaisuudessa 
toimiva yhtiö, jonka tehtävänä on suorittaa valtion viljainterventioita. Novorossijskin kombinaatin 
siirtokuormausterminaali Mustanmeren rannalla on Venäjän suurin. Venäjä aloitti viljainterventiot 
Krimillä elokuussa 2015 ja niille oli kysyntää, sillä Krimiltä on vaikea myydä viljaa ulkomaille pakot-
teiden vuoksi, ja logistiikka Venäjän markkinoille toimii huonosti. (Vedomosti) 
 
Valtio saattaa aloittaa maitointerventiot. Maatalousministeriö on valmis käyttämään maidon 
interventio-ostoihin 800–900 miljoonaa ruplaa (9,2–10,4 miljoonaa euroa) vuonna 2016. Interven-
tiohinnat tulevat olemaan hiukan markkinahintoja alhaisemmat ja niistä sovitaan Venäjän anti-
monopoliviraston kanssa maaliskuun loppuun mennessä, kertoo varamaatalousministeri Sergei 
Levin. Venäjällä on suuri kausivaihtelu maidontuotannossa, ja interventioilla pyritään tasaamaan 
hintojen vaihtelua. Valtio ostaa maitojauhetta varastoon silloin, kun tuotanto on suurimmillaan ja 
hinnat laskussa. Ostomäärä voisi olla maatalousministeriön mukaan enimmillään 10 000 tonnia. 
Toistaiseksi valtio on soveltanut interventioita vain viljoille. Myös maitointerventiot saatetaan antaa 
valtion viljainterventioyhtiö OZK:n hoidettavaksi. (Vedomosti) 
 
Maatalouslaskenta vuonna 2016. Venäjällä aiotaan toteuttaa maan modernin historian toinen 
maatalouslaskenta. Ensimmäisen kerran laskenta tehtiin vuonna 2006. Laskijat vierailevat 6–10 
maatilalla päivässä ja keräävät tietoja tuotannosta, eläinmääristä, konekannasta, tilojen saamista 
lainoista ja niiden käyttämisestä. Maatalousmarkkinainstituutti IKARin mukaan erityisesti ei-
yritysmuotoisten sivutoimitilojen tuotantoa koskeva tilastotieto on epäluotettavaa, joten maatalous-
laskenta on tarpeen todellisen kuvan saamiseksi maataloussektorin tilanteesta. (TASS, Yleisvenä-
läinen maatalouslaskenta 2016)  
 
Maatalousministeriö haluaa eläimet rekisteriin. Maatalousministeriö on tehnyt lakialoitteen tuo-
tanto- ja lemmikkieläinten identifiointi- ja rekisteröintijärjestelmän luomisesta. Maatilojen tuotan-
toeläimille on jo ollut oma rekisteröintijärjestelmänsä, mutta uusi laki liittäisi rekisteriin myös hevo-
set, peurat, kamelit, jakit ja kaniinit. Myös mehiläiset ja kalat halutaan rekisteröidä, samoin eläin-
tarhojen ja sirkusten eläimet sekä lemmikit. (Milknews) 
 



Afrikkalainen sikarutto levisi Krimille. Venäjän laittomasti anneksoimalla Krimillä on ollut voi-
massa hätätila sen jälkeen kun alueella paljastui useita afrikkalaisen sikaruton tartuntoja. Alueelta 
on löytynyt myös afrikkalaisen sikaruttoviruksen saastuttamia, laittomasti haudattuja ruhoja, mikä 
viittaa siihen, että epidemia on alkanut jo aiemmin, mutta se on pyritty salaamaan. Krimin aluehal-
linnon edustajat ovat julkisuudessa epäilleet Ukrainaa taudin tahallisesta levittämisestä, mutta 
Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzorin edustajat eivät ole asettuneet 
tukemaan sabotaasiteorioita. Valko-Venäjä on kieltänyt sianlihantuonnin Krimiltä.(TASS, Interfax) 
 
Deere & Co neuvottelee erityisinvestointisopimuksesta. Deere & co neuvottelee mahdollisuu-
desta solmia erityisinvestointisopimus Venäjän federaation ja jonkin Venäjän alueista kanssa. Eri-
tyisinvestointisopimuksen ehtona on vähintään 750 miljoonan ruplan (noin 8,7 miljoonan euron) 
suuruinen investointi. Investoijalle luvataan prioriteettiasemaa valtionhankinnoissa ja suojaa vero-
jen kiristyksiltä. Venäjällä ei ole solmittu toistaiseksi yhtään erityisinvestointisopimusta. CLAAS on 
käynyt vastaavia neuvotteluja syksystä 2015. Valtion lisääntynyt tuki kasvatti maatalouskoneiden 
tuotantoa Venäjällä kolmanneksen vuonna 2015. Deere & co:lla on tuotantolaitos Orenburgissa ja 
CLAASilla Krasnodarissa. (Vedomosti) 
 
Maatalous- ja metsäkoneille kovat kierrätysmaksut. Venäjä alkaa kerätä kierrätysmaksuja 
maatalous- ja metsäkoneiden sekä tienrakennuskoneiden hankinnan yhteydessä. Kierrätysmaksu 
koskee mm. traktoreita, harvestereita, puimureita ja lukuisia hinattavia maatalouskoneita. Perus-
maksu on 150 000 ruplaa (noin 1745 euroa), ja lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat koneen 
tyyppi, massa, teho ja moottorin tilavuus. Käytettyjen koneiden kierrätysmaksut ovat huomattavan 
korkeita, ja jo kolmea vuotta vanhemmista koneista tulee maksaa korkeinta maksua. Esimerkiksi 
yli kolme vuotta vanhan puimurin kierrätysmaksu voi nousta 6,8 miljoonaan ruplaan (noin 79 000 
euroa) ja suuren kuormatraktorin 10,5 miljoonaan ruplaan (noin 122 000 euroa). Pääministeri 
Medvedev allekirjoitti hallituksen asetuksen kierrätysmaksuista 9.2.2016 ja se astui voimaan välit-
tömästi. Hallituksen mukaan maksun tarkoituksena on mm. vähentää käytettyjen koneiden tuontia 
ja tukea kotimaista koneteollisuutta. Maksua ei peritä sellaisista koneista, joita Venäjällä ei tuoteta 
lainkaan.  (Milknews, Greenpeace Forest Forum) 
 
Metsätalous ja metsäteollisuus 
 
Puutavaran seurantajärjestelmä EGAIS kaipaa parannuksia. EGAISin kaupallinen versio tar-
vitsee parannuksia kaikilla tasoilla, myöntää luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoi. 
Metsätalousvirastoon ollaan perustamassa erillinen osasto kehittämään järjestelmän toimintaa. 
Puutavaran seurantajärjestelmän käyttö on ollut pakollista 1.7.2015 alkaen. Ensimmäisten seit-
semän kuukauden aikana järjestelmään on tehty yli 113 000 puun osto- ja myynti-ilmoitusta. (Met-
sätalousvirasto) 
 
Laittomiin hakkuisiin törmätään usein; EGAIS vain harvoin tiedonlähde. Greenpeace Forest 
Forumin sivustollaan tekemän verkkokyselyn (N=349) mukaan yritykset hakata puuta laittomasti 
ovat Venäjällä edelleen yleisiä mutta tieto niistä tulee harvoin seurantajärjestelmän kautta. Kyse-
lyn vastaajista 61 prosentilla oli tiedossa konkreettisia tapauksia, joissa laiton hakkuuyritys oli tullut 
ilmi ja keskeytetty. Reilu kolmannes vastaajista ei ollut törmännyt vastaavaan. Vain kolme prosent-
tia vastaajista tiesi tapauksista, joissa laiton hakkuu oli keskeytynyt EGAISin avulla. (Greenpeace 
Forest Forum) 
 
Keräyspaperin luovutus halutaan verovapaaksi. Keräyspaperia käyttävä teollisuus haluaa lisä-
tä saamansa raaka-aineen määrää ja esittää keräyspaperin luovutuksesta maksettavasta verosta 
luopumista. Asiaa koskeva laki on duuman valmistelussa. Venäjällä syntyy vuosittain 16,4 miljoo-
naa tonnia paperijätettä, josta noin puolet päätyy jatkojalostukseen. Lakimuutos voisi lisätä jalos-



tettavan keräyspaperin määrää 2–3 miljoonalla tonnilla, arvelee duumanedustaja Aleksandr Fokin. 
Luonnonvara- ja ympäristöministeriön mukaan jatkojalostettavasta jätteestä kolmannes on kerä-
yspaperia, kolmannes elintarvikejätettä, 8 prosenttia muovia, 6 prosenttia lasia ja tekstiilejä ja 5 
prosenttia metalleja. (Vedomosti) 
  
LesInvest ostaa Lesosibirski LDK Nro 1:n. Segezha Groupiin kuuluva LesInvest ostaa osake-
enemmistön Lesosibirski LDK Nro 1:stä Krasnojarskin piirissä. Lesosibirski LDK 1 on yksi Venäjän 
suurimpia puunjalostusyrityksiä, joka tuottaa sahatavaraa, puukuitulevyjä ja huonekaluja. Anti-
monopolivirasto on hyväksynyt kaupan. LesInvest on AFK Sisteman tytäryhtiö, joka puolestaan 
hankki syksyllä 2014 Investlespromin metsäteollisuusosakkeet Luoteis-Venäjällä ja muodosti niis-
tä Segezha Groupin. Yhtiön johto ilmoitti jo tuolloin, että se on kiinnostunut jatkoinvestoinneista. 
Sisteman pääomistaja Vladimir Jevtušenkov oli syksyllä 2014 kotiarestissa häneen kohdistettujen 
rahanpesusyytösten vuoksi, mutta rikossyytteistä luovuttiin lopullisesti tammikuussa 2016. (Russi-
an Timber Journal, TASS) 
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