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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.7.-12.8.2015) 

 Venäjän ulkoministeriö vaatii Ukrainaa pidättymään tulituksesta ja kovasa-
naisesta retoriikasta.  

 Venäjä esti veto-oikeudellaan kansainvälisen tuomioistuimen perustamisen 
selvittämään MH-17 matkustajakoneen turmaa. 

 Moskovassa perustettiin Ukrainan kansallisen pelastuksen komitea. 
 Uuden merivoimadoktriinin painopisteinä Krim ja arktiset alueet. 
 Liberaalioppositiolta evättiin pääsy syyskuun aluevaaleihin. 
 Kaukasian emiraatin johtaja surmattiin Dagestanissa. 
 BKT supistui vuoden toisella puoliskolla odotettua enemmän. 
 Rupla heikoimmillaan puoleen vuoteen. 
 Maataloustuotanto kasvoi 2,9 prosenttia 
 Venäjä aloitti pakote-elintarvikkeiden tuhoamisen. 
 Kirgisia liittyi Euraasian talousliittoon. 
 Lukoil saa lainaa länsimaisilta pankeilta. 
 Yhdysvaltain pakotteet iskivät ensimmäistä kertaa Gazpromiin.  

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjän ulkoministeriö (Mid) vaatii Ukrainaa pidättymään tulituksesta ja kovasanaises-
ta retoriikasta. Mid kommentoi Ukrainan tilannetta sen jälkeen kun Minskin kontaktiryhmän 
viimeisin neuvottelukierros 3.-4.8. päättyi tuloksettomana. Osapuolet eivät päässeet sopimuk-
seen alle 100 mm kaliiberin aseiden poisvetämisestä 15 km päähän kontaktilinjasta. Viime 
päivinä taistelut ovat kiihtyneet ja osapuolet syyttävät toisiaan tulitaukorikkomuksista ja ras-
kaiden aseiden käyttämisestä. Sotilaallisen tilanteen kärjistyessä on Ukraina vaatinut koolle 
Normandia-formaatin neuvotteluosapuolia. Venäjä puolestaan vaatii Ukrainaa käymään suoria 
keskusteluja separatistien kanssa. (Novaja Gazeta, Tass) 
 
Venäjä esti veto-oikeudellaan kansainvälisen tuomioistuimen perustamisen selvittä-
mään vuosi sitten Itä-Ukrainassa pudonneen MH-17 matkustajakoneen turmaa. YK:n 
turvallisuusneuvoston viidestätoista jäsenvaltiosta päätöslauselmaa tuki 11 maata. Äänestyk-
sestä pidättäytyivät Angola, Kiina ja Venezuela. Venäjä perusteli vetoaan todeten, että se 
epäilee tutkinnan puolueettomuutta. Samassa yhteydessä Venäjä esitti päätöslauselmaa, jos-
sa vaaditaan koneturman kansainvälistä tutkintaa, mutta ei mainita tuomioistuinta. (BBC, 
Tass.)  
 
Moskovassa perustettiin Ukrainan kansallisen pelastuksen komitea. Ukrainan entinen 
pääministeri Nikolai Azarov esitteli komitean Ukraina-hotellissa 3.8. pitämässään lehdistötilai-
suudessa. Azarovin mukaan komitean tavoitteena on päästä vaalien kautta valtaan ja vakaut-
taa Ukrainan tilanne. Komitea käy suoria keskusteluja Itä-Ukrainan separatistialueiden kans-
sa. Azarov vetosi Ukrainan kansalaisiin, puolueisiin, ammattiliittoihin ja kansalaisjärjestöihin 
jotta nämä liittyisivät yhteiseen rintamaan maan vakauttamiseksi. Komitea on nimennyt viralli-
seksi presidenttiehdokkaakseen entisen kansanedustajan Vladimir OIeinikin. Lehdistötilaisuu-
dessa komitean jäsenet pyrkivät ottamaan etäisyyttä Ukrainan entiseen presidenttiin Viktor 



Janukovitšiin, jonka tiedetään oleskelevan Venäjällä. Venäjä ei ole virallisesti ottanut kantaa 
komitean perustamiseen. (Russia Today, russiannews.net) 
 
Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tapasi Unkarin pääministeri Viktor Orbánin.  
Tapaamisessa Kazanissa 9.8. keskusteltiin mm. kaupasta, energiasta, investoinneista ja kult-
tuuriyhteistyöstä. Pääministeri Medvedev luonnehti Venäjän suhteita Unkariin vakaiksi ja ystä-
vällisiksi huolimatta nykyisistä ongelmista Venäjän EU-suhteissa. Pääministeri Orbán totesi 
Unkarin onnistuneen säilyttämään Venäjä-suhteensa maksimaalisen positiivisina, huolimatta 
nykyisistä vaikeista ajoista. Tämä mahdollistaa suhteiden edelleen kehittämisen. Unkari tulee 
Orbánin mukaan jatkossakin olemaan hyvä kumppani Venäjälle kansainvälisissä kysymyksis-
sä ja ongelmien ratkaisussa. (Tass, Venäjän hallitus) 
 
Venäjän ja Saudi-Arabian ulkoministerit keskustelivat Lähi-idän tilanteesta Moskovas-
sa. Suurimmat näkemyserot vallitsivat Syyrian kysymyksessä. Venäjän ulkoministeri 
Sergei Lavrov tapasi Saudi-Arabian ulkoministeri Adel bin Ahmed Al-Jubeirin 11.8. Moskovas-
sa. Keskusteluaiheita olivat kuningas Salmanin tuleva vierailu Venäjälle sekä terroristijärjestö 
ISIS:n vastaisen taistelun tehostaminen. Venäjän ja Saudi-Arabian näkemykset eroavat Syyri-
an osalta. Saudi-Arabia on suhtautunut kielteisesti presidentti Putinin kesäkuussa ehdottaman 
ISIS:in vastaisen liittoutuman muodostamiseen Syyrian, Saudi-Arabian, Turkin ja Jordanian 
välillä. Saudi-Arabiassa pidetään Syyrian presidentti Assadin politiikkaa pääsyynä ISIS:n nou-
suun. Saudi-Arabia haluaisi myös Venäjän vaikuttavan Jemenin tilanteen vakauttamiseen. 
Lisäksi Saudi-Arabia toivoo että Venäjä valvoisi Iranin ydinohjelmaa tarmokkaammin. (AP, 
Business FM) 
 
Venäjä toimitti uuden vaatimuksen arktisen mannerjalustan laajentamisesta YK:n alai-
selle merioikeuskomissiolle. Venäjä päivitti aikaisempaa vaatimustaan komission suositus-
ten mukaisesti. Venäjän vaatimus koskee 1,2 miljoonan neliökilometrin laajuista aluetta, joka 
ulottuu 350 meripeninkulman päähän rannikosta. Samana päivänä Venäjän Pohjoisen laivas-
ton komentaja Vladimir Korolev totesi haastattelussa Venäjän tarvitsevan vahvan laivaston 
intressiensä puolustamiseen arktisella alueella. (Moskovsky Komsomolets, Krasnaya Zvezda, 
Gudok, Tass, RIA, Interfax) 
 
Venäjän merivoimadoktriinin uuden version painopisteinä ovat Krim ja arktiset alueet. 
Presidentti Putin hyväksyi uuden merivoimadoktriinin merivoimien vuosipäivänä. Doktriini prio-
risoi Mustanmeren laivaston kehittämistä Krimillä ja mainitsee Pohjoisen laivaston avainroolin 
Venäjän turvallisuuden takaajana eri merialueilla sekä merivoimien läsnäolon Atlantilla. Dokt-
riinissa huomioidaan turvallisuuspoliittisen tilanteen muutokset Mustanmeren alueella. Päivi-
tetty doktriini korvaa edellisen merivoimadoktriinin vuodelta 2001. (Ria Novosti) 
 
Venäjän isännöimät kansainväliset sotilaskilpailut 1.-15.8. uutisoitiin näyttävästi. Kilpai-
lut järjestettiin 11 ampuma-alueella Siperiasta Krasnodariin. Puolustusministeri Sergei Šoigu 
avasi kilpailut. Keskeisin kilpailupaikka oli yleisölle avoin, uusi Patriot Park-teemapuisto Ku-
binkassa Moskovan alueella. Teemapuisto esittelee yleisölle Venäjän asevoimien eri aselajien 
toimintaa. Kilpailuihin osallistui joukkueita 17 maasta mm. Kiinasta, Kazakstanista, Valko-
Venäjältä, Serbiasta, Armeniasta, Angolasta ja Venezuelasta, sekä 20 tarkkailijaryhmää. Tä-
män vuoden kilpailut on uutisoitu päivittäin näyttävästi pääuutiskanavilla. Televisiossa näyte-
tyistä lajeista suosituin on panssarivaunukilpailu "tankovyi biatlon" ja ilmavoimakilpailu 
"aviadarts". (Ria Novosti) 
 
Venäjä pitää Ranskan kanssa tehdyn Mistral-helikopteritukialuksen kaupan perumista 
loppuun käsiteltynä. Presidentti Putin ja presidentti Hollande sopivat asiasta puhelimitse. 



Lehtitietojen mukaan Ranska palautti Venäjälle kahden aluksen kauppahinnan yhteensä 1,1 
miljardia euroa. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant)  
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Suurimmalta osalta liberaalioppositiota evättiin pääsy 13.9. aluevaaleihin. Parnas-
puolueen pohjalle ryhmittyneen demokraattisen koalition vaalirekisteröityminen epäonnistui 
kaikilla neljällä alueella, joilla puolue suunnitteli kampanjoivansa. Magadanissa, Kostromassa 
sekä Novosibirskissä paikalliset vaalilautakunnat epäsivät koalition rekisteröinnin vedoten 
kelpaamattomiin kannatusallekirjoituksiin. Kalugan alueella koalitio päätti itse luopua rekiste-
röitymisestä todettuaan esitarkastuksessa suuren osan keräämistään kannatusallekirjoituksis-
ta virheellisiksi. Demokraattiseen koalitioon kuuluvat Parnasin lisäksi Aleksei Navalnyin Edis-
tyspuolue sekä useita pieniä oppositiopuolueita. Myös liberaalin Kansalaisaloite-puolueen 
rekisteröinti evättiin vastaavin perustein molemmilla suunnitelluista kampanja-alueista, Maga-
danissa ja Kalugassa. Oppositiotoimijat ovat syyttäneet rekisteröitymisen epäonnistumisesta 
mm. puolueiden riveihin ujutettuja "myrkyllisiä kerääjiä", jotka ovat tarkoituksellisesti koonneet 
kelpaamattomia kannatusallekirjoituksia. Lisäksi oppositio on vedonnut tarkistusten pohjana 
käytetyn Venäjän maahanmuuttoviraston tietokannan virheellisyyksiin ja epäajantasaisuuteen. 
Demokraattinen koalitio valitti aluevaalilautakuntien päätöksistä keskusvaalilautakuntaan ja 
Novosibirskissä koalition jäseniä ryhtyi yli 10 päivää kestäneeseen syömälakkoon. Keskus-
vaalilautakunta on tähän mennessä tarkastanut Novosibiskin valituksen ja pitänyt päätöksen 
voimassa. Liberaaliopposition lisäksi myös muilla pienpuolueilla on ollut ongelmia vaaleihin 
rekisteröitymisessä. Liberaaleista oppositiopuolueista ainoastaan Jabloko on osallistumassa 
syyskuun aluevaaleihin. Koko Venäjän kattava yhteinen aluevaalien vaalipäivä on 13.9., jolloin 
valitaan muun muassa johtaja 24 federaatiosubjektissa, lakiasäätävä elin 11 federaatiosubjek-
tissa sekä 25 aluepääkaupungin kaupunginvaltuustoa. (Vedomosti, RBK, Moskovski Komso-
molets, TASS, Ria Novosti)  

Vaalitarkkailujärjestö Golos pois ulkomaalaisten agenttien listalta, uralilainen alaosasto 
lisätty. Golos-järjestön mukaan oikeusministeriö on todennut kesäkuussa 2014 tehdyn lista-
uksen olleen virhe ja ministeriön aloittaneen menettelyn, jolla peruutetaan järjestön rekiste-
röinti ulkomaisten agenttien listalle. Lisäksi oikeusministeriö on palauttanut järjestön maksa-
mat 400 000 ruplan sakot, jotka se sai kieltäytyessään vapaaehtoisesti rekisteröitymästä ul-
komaiseksi agentiksi. Oikeusministeriön ilmoitus tuli yllätyksenä sen jälkeen, kun järjestön 
toimistoon sekä työntekijöiden koteihin tehtiin heinäkuun alussa ratsioita. Sen sijaan Golosin 
uralilainen alajärjestö Golos-Ural on lisätty ulkomaalaisten agenttien listalle. Listattu järjestö ei 
voi toimia vaalitarkkailijana. (The Moscow Times, Kommersant) 
 
Lisää järjestöjä ulkomaalaisten agenttien listalle. Oikeusministeriö on heinäkuun puolivälin 
jälkeen laajentanut ulkomaalaisten agenttien listaa kuudella järjestöllä. Golos-Uralin lisäksi 
listalle ovat päätyneet journalismia tukeva merkittävä moskovalainen säätiö Sreda, permiläi-
nen kansalaisjärjestö Graždanskoe dejstvie, Nižni Novgorodista oleva ympäristö- ja kulttuuri-
järjestö Zeljonyi mir, altailainen ympäristö- ja kulttuurijärjestö Altai-21 sekä Memorial-
ihmisoikeusjärjestön komilainen alaosasto. Journalismisäätiö Sreda on ilmoittanut lopettavan-
sa toimintansa. Lisäksi uralilainen tuomioistuin määräsi heinäkuussa kansalaisjärjestö Perm-
36:n maksamaan sakkoja sen jätettyä rekisteröitymättä ulkomaiseksi agentiksi. Perm-36-
ryhmä ylläpitää museota entisen neuvostovankileirin alueella. Venäjän lain mukaan ulkomais-
ta rahoitusta saavien ja poliittista toimintaa harrastavien ryhmien on rekisteröidyttävä ulkomai-
siksi agenteiksi. Oikeusministeriön listalla on tällä hetkellä 84 organisaatiota. (minjust.ru, The 
Moscow Times, Gazeta.ru, Vedomosti, RBK) 
 



Pääsyyttäjänvirasto julisti yhdysvaltalaisen National Endowement for Democracy (NED) 
-järjestön ei-toivotuiksi organisaatioksi. NED oli ensimmäinen ei-toivotuksi julistettu järjes-
tö Venäjän liittoneuvoston kokoamalta "stop-listalta", jonka seitsemän amerikkalaista, kolme 
ukrainalaista ja kaksi puolalaista järjestöä uhkaavat liittoneuvoston mukaan Venäjän kansallis-
ta turvallisuutta. Päätöksen seurauksena NED:n venäläisissä pankeissa olevat varat jäädyte-
tään, eivätkä venäläiset kansalaisjärjestöt voi vastaanottaa sen tukea tai osallistua järjestön 
rahoittamiin projekteihin. Sverdlovskin alueella paikallisviranomaiset määräsivät samoin liitto-
neuvoston listalta löytyvän Soros' Open Society –järjestön tuella julkaisut historiankirjat pois-
tettavaksi koulukirjastoista. Poistettavien kirjojen joukkoon kuuluu mm. brittiläisen historioitsija 
Anthony Beevorin kirja Berliini 1945, joka kuvaa neuvostojoukkojen laajamittaisia saksalais-
naisten raiskauksia toisessa maailmansodassa. (The Moscow Times) 
 
Ukrainalaislentäjä Savtšenkon ja ukrainalaisen elokuvaohjaaja Sentsovin oikeuden-
käynnit alkoivat Etelä-Venäjällä. Venäläistoimittajien murhasta syytetyn Ukrainan ilmavoimi-
en upseerin ja kansanedustaja Nadežda Savtšenkon oikeudenkäynti aloitettiin heinäkuun lo-
pussa Donetskin kaupunginoikeudessa Rostovin alueella. Savtšenkon puolustus valitti käsitte-
lyn aluksi oikeudenkäynnin siirrosta ja vaati sen palauttamista takaisin Moskovaan. Valitus on 
parhaillaan käsittelyssä, ja puolustus olettaa oikeudenkäynnin venyvän syyskuulle. Donin 
Rostovissa on käynnissä myös toinen oikeudenkäynti ukrainalaista elokuvaohjaaja Oleg Sent-
sovia vastaan. Krimiläistä Maidan-aktivistia ja elokuvaohjaajaa syytetään terroristityhmän pe-
rustamisesta sekä terroritekojen valmistelusta Krimillä. Sentsovin kanssa syytettynä on myös 
ukrainalainen Aleksadr Koltšenko, jota syytetään terrori-iskusta sekä Sentsovin terroristiryh-
mään kuulumisesta. Länsimaiden lähetystöt ovat jatkaneet molempien oikeudenkäyntien seu-
raamista. (Vesti.ru, advokat-feygin.ru, BBC Russia) 
 
Krasnodarissa Venäjän ensimmäinen syyte separatismipykälän mukaan. Krasnodarilai-
nen vasemmistokansalaisaktivisti Darja Poljudova sai ensimmäisenä syytteen perustuen ke-
väällä 2014 voimaantulleeseen ns. separatismipykälään. Pykälä mahdollistaa tuomiot Venäjän 
alueellisen yhtenäisyyden rikkomiseen tähtääviin toimiin kehottamisesta. Poljudovaa syyte-
tään myös ekstremismistä. Poljudovan syyte perustuu tämän venäläisen sosiaalisen median 
VKontakte-sivustolla julkaisemaan päivitykseen, jossa todettiin Kubanin ukrainalaisten olevan 
vainon kohteena ja vaativan liittämistä Ukrainaan, johon katsovat historiallisesti kuuluvansa. 
Ekstremismisyytteen Poljudova sai yhden hengen mielenosoituksestaan, jossa tämä kehotti 
ihmisiä vallankumoukseen Ukrainan sodan sijasta, sekä mielenilmauksesta VKontaktessa 
levittämistään kuvista. Lisäksi Poljudovan uutisoitiin julkaisseen tekstin, jossa kehotettiin ihmi-
siä lähtemään aukiolle kumoamaan vallitseva valta. (Dožd, Vedomosti)   
 
Kremlin kellot puhuttavat. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kelloineen nousi uutisotsikoihin 
ja sosiaalisen median ykkösaiheeksi elokuun alussa, kun Korruptionvastaisen taistelun sääti-
ön johtaja Aleksei Navalnyi julkaisi blogissaan tiedot Peskovin häissään käyttämästä luksus-
kellosta. Navalnyin tietojen mukaan harvinaisen kellon hinta on 620 000 dollaria, ruplissa 37 
miljoonaa, mikä vastaa nelinkertaisesti Peskovin ilmoittamia vuosituloja. Peskov kommentoi 
kellon olevan hääpäivän lahja morsiameltaan, taitoluistelija ja olympiavoittaja Tatjana Navkal-
ta. Navalnyin blogipäivityksen mukaan kello oli kuitenkin havaittu Peskovilla jo noin kolme 
kuukautta aiemmin, eikä sitä ollut ilmoitettu lahjaksi. Venäjän lain mukaan valtion virkamiesten 
on ilmoitettava jokaisesta saamastaan lahjasta, joka ylittää arvoltaan 3000 ruplaa sekä annet-
tava ne säilytykseen. Lahja on tämän jälkeen mahdollista ostaa takaisin markkinahintaan. 
Peskovin kellotapauksen jälkeen talouslehti RBK listasi venäläispoliitikkojen ja Venäjän valti-
onyritysten johtajien kelloja. Kallein 280 000 dollarin kello löytyi Tšetšenian johtaja Ramzan 
Kadyrovilta. Kadyrov itse kommentoi listalle päätymistään pahoitellen, ettei tutkittuun kuvaan 
ollut päätynyt lähellekään kallein yksilö tšetšeenijohtajan harvinaisten kellojen kokoelmasta. 



Kelloista on puhuttu Venäjällä aiemminkin. Vuonna 2012 patriarkka Kirill nousi otsikoihin, kun 
tästä otetusta valokuvasta oli fotoshopattu pois 30 000 dollarin arvoinen kello. (Navalny.com, 
RBK, Ria Novosti) 
 
Islamilaisen äärijärjestö Imarat Kavkazin johtaja Magomed Suleimanov surmattu Dages-
tanin erikoisoperaatiossa. Venäjän voimaviranomaiset ilmoittivat surmanneensa Kaukasian 
emiraatin, Imarat Kavkazin johtajaksi julistautuneen Magomed Suleimanovin Dagestanissa 
käynnissä olevan terrorisminvastaisen erikoisoperaation yhteydessä. Suleimanovin edeltäjä 
Aliashab Kebekov kuoli huhtikuussa samoin Venäjän erikoisoperaatiossa. YK on luokitellut 
Kaukasian emiraatin terroristijärjestöksi heinäkuussa 2011. (Ria Novosti, TASS,Vesti) 

 
2. Talous 

 
Venäjän talouskasvu 2013     2014 1-3/2015 Ennuste 2015     
BKT:n kasvu % 1,3 %   0,6 %   -2,2 %   -2,8 %     
Reaalipalkka % 5,5 %   1,3 %   -9,0 %   -9,8 %     
Inflaatio % 6,5 %   11,4 %   16,2 %   11,9 %     
Vähittäiskauppa, % 3,9 %   2,5 %   -6,4 %   -8,2 %     
Teollisuustuotanto % 0,3 %   1,7 %   -0,4 %   -1,3 %     
Investoinnit % -0,3 %   -2,5 %   -3,6 %   -13,7 %     
Vienti % -0,9 %   -5,5 %   -27,6 %   -32,0 %     
Tuonti % 1,2 %   -9,2 %   -37,3 %   -36,0 %     
Urals-öljyn keskihinta 109$/bll   98$/bll   53$/bll   50$/bll   
Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -0,5 %       -3,4 %     
Lähde: Tilastokeskus                   
                    
                    
Vararahastot mrd. USD   1.1.2015   1.8.2015         
Vararahasto     87,4   72,9 mrd.$     
Hyvinvointirahasto     88,6   74,6 mrd.$     
Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot   385   357,6 mrd.$     
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö                
                    
Ruplan kurssi RUB   1.1.2015   12.8.2015         
EUR/RUB     68,37   69,68         
USD/RUB     56,24   63,21         
Lähde: Venäjän keskus-
pankki                   
                    
Raaka-öljyn hinta USD/bll   1.1.2014   10.8.2015         
Brent USD/bll     110,6 $/bll 50,1 $/bll     
Urals USD/bll     110,4 $/bll 47,4 $/bll     
Lähde: Neste Oil                   
                    

 
 



IMF kehottaa Venäjää talousuudistuksiin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi vuo-
sittaisen ns. Artikla IV –konsultaatioon perustuvan raportin. Sen mukaan Venäjän BKT supis-
tuu tänä vuonna 3,4 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 0,2 prosenttia. Keskipitkän aikavälin 
kasvupotentiaaliksi IMF arvioi korkeintaan 1,5 prosenttia, mikäli talousuudistuksia ei tehdä, 
eivätkä geopoliittiset jännitteet kasva.  IMF patistaa Venäjää talousuudistuksiin, joista keskei-
simpiä ovat hallintotavan ja omistusoikeuden suojan vahvistaminen ja sääntelyn sekä kau-
panesteiden vähentäminen. Julkisten investointien läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta sekä kilpailua 
pitäisi lisätä. IMF kannusti Venäjää myös elvyttämään valtionyritysten yksityissuunnitelmaansa 
kunhan markkinaolosuhteet sen sallivat. Valtion menojen karsiminen 10 prosentilla on väistä-
mätöntä. IMF arvio talouspakotteiden maksavan Venäjälle keskipitkällä aikavälillä yhdeksän 
prosenttia BKT:sta. (Vedomosti, IMF)  

BKT supistui vuoden toisella puoliskolla odotettua enemmän. Venäjän tilastokeskus 
Rosstatin ennakkoarvioiden mukaan BKT supistui huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia. Tammi-
maaliskuun talouskasvu oli 2,2 prosenttia miinuksella. Talouskehitysministeriön ennusteen 
mukaan BKT supistuisi 4,4 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä, minkä jälkeen talous-
kasvu alkaisi jälleen elpyä. Talouskehitysministeriön ennusteen mukaan vuoden 2015 BKT 
supistuu 2,8 prosenttia, ja vuoden 2016 BKT kasvaa 2,3 prosenttia. (Vedomosti, Tass)  

Rupla heikoimmillaan puoleen vuoteen. Rupla on heikentynyt dollaria vastaan noin kah-
deksan prosenttia heinä-elokuun vaihteen jälkeen. Analyytikkojen mukaan heikkeneminen 
johtuu pääasiassa öljyn hinnan laskusta ja osittain keskuspankin heinäkuun lopun ohjausko-
ron laskusta  0,5 prosentilla 11 prosenttiin. Myös muiden kehittyvien maiden valuuttakursseilla 
on heikentymispaineita: Kiinan talous yskii, ja USA:n keskuspankin Federal Reservin oletettu 
koronnosto siirtäisi pääomia pois kehittyviltä markkinoilta. (Vedomosti)    

Työn tuottavuus laskenut. OECD:n selvityksen mukaan Venäjällä työn tuottavuus on 2,5 
kertaa alhaisempi kuin Saksassa. Työn tuottavuus oli Venäjällä vuoden 2014 lopussa 25,9 
USD (luku mittaa työntekijän tuottamaa ostovoimaa tiettynä aikayksikkönä), Chilessä 25,9 
USD, Puolassa 29,7 USD ja Turkissa 31,4 USD. Euroalueen huonon tuottavuuden maissa 
Portugalissa luku oli 35,3 USD ja Kreikassa 36,2. Saksan tuottavuus on 62,3 USD. Venäjän 
BKT per asukas on hieman alhaisempi kuin Kreikan, mutta suurempi kuin Puolan, Turkin ja 
Latvian, mikä viittaa talouden rakenneongelmiin. Venäjällä tehdään myös pidempiä työpäiviä 
kuin useimmissa Euroopan maissa. Työn alhaisen tuottavuuden taustalla ovat asiantuntijoiden 
mukaan teknologian alhainen taso, puutteellinen koulutus ja reaalisektorin lähes olemattomat 
palkkakannustimet. (Kommersant, Vedomosti)   

Venäjä alkaa laatia uutta sosioekonomista strategiaa. Pääministeri Dmitri Medvedev on 
määrännyt perustettavaksi työryhmän, joka laatii strategian sosioekonomisesta kehityksestä 
vuoteen 2030 mennessä. Avoimesta hallituksesta vastaava ministeri Mihail Abyzov tulee 
koordinoimaan työryhmän työtä. (Vedomosti) 
 
Köyhien määrä kasvussa. Köyhyysrajan (9 662 ruplaa kuussa) alapuolella elävien venäläis-
ten määrä on noussut 22,9 miljoonaan ihmiseen tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. 
Venäjän tilastolaitos Rosstatin mukaan edellisvuonna köyhien määrä samalla ajanjaksolla oli 
19,8 miljoonaa.  Reaalipalkat ovat laskeneet useita kuukausia. Toukokuussa reaalipalkat las-
kivat 14 prosenttia verrattuna edellisvuoden toukokuuhun. (Moscow Times) 
 
Harmaan tuonnin lisääntymistä epäillään osasyyksi suuriin eroihin Venäjän tullin ja 
ulkomaisten kauppatilastojen välillä.  Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johto vaatii, 



että tullitulojen täysimääräistä kertymistä valtionbudjettiin valvottaisiin entistä läpinäkyvimmillä 
menetelmillä.  Venäjän tullin tuonti- ja vientiluvut ovat 44 prosenttia pienemmät kuin YK:n, 
WTO:n tai IMF:n tilastot Venäjän ulkomaankaupasta osoittavat.  On epäilty, että tilastoero 
johtuu harmaasta tuonnista ja viennistä eli väärinkäytöksistä ulkomaankaupan tulliselvityksis-
sä ja ettei tulli haluaisi antaa riittäviä tietoja erojen syistä.  Venäjän ja muiden kuin IVY-maiden 
väliset tuonti- ja vientiluvut ovat pudonneet romahdusmaisesti viimeisen vuoden aikana.  Ve-
näjän tulli on ilmoittanut, että tullitulojen kertymä jää tältä vuodelta 22 prosenttia pienemmäksi 
kuin alun perin on suunniteltu.  Tullin mukaan harmaan talouden vaikutusta on viime vuosina 
vähennetty riskienhallinnan ja tilastoanalyysien keinoin (RBK). 
 
Henkilöautojen vienti Venäjältä väheni 27 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Henkilö-
autoja vietiin yhteensä 49 000 kappaletta. Rahamääräisesti vienti oli 527 miljoonan dollaria 
(480 milj. euroa), mikä on lähes 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupallisten ajoneuvo-
jen vienti väheni 2,7 prosenttia ja oli 205 miljoonaa dollaria (187 miljoonaa euroa). Vienti vä-
heni erityisesti Venäjän autoteollisuuden perinteisillä markkinoilla IVY-maissa ja erityisesti 
Kazakstanissa. Vienti IVY-maihin putosi 29 prosenttia 46 000 henkilöautoon. Autonvalmistajat 
eivät ole hyötyneet ruplan kurssin heikentymisestä, vaikka heikentymisen oletettiin paikkaavan 
kysynnän romahdusta kotimarkkinoilla. Autojen myynti Venäjällä väheni vuoden ensimmäisel-
lä puoliskolla 36 prosenttia.  (Kommersant, Association of European Businesses) 
 
Yhdysvallat asetti uusia pakotteita yksityishenkilöitä ja yrityksiä vastaan. Heinäkuun 
lopussa asetetut pakotteet kohdistuvat 11 yksityishenkilöön, joiden joukossa ovat liikemiehet 
Kai Paananen ja Roman Rotenberg. Pakotteita asetettiin myös 15 yritystä tai oikeushenkilöä 
kohtaan. (Kommersant) 
 
Ortodoksikirkko harkitsee oman pankkijärjestelmän perustamista. Ortodoksikirkko otti 
esille oman rahoitusjärjestelmän perustamisen jo 20 vuotta sitten, mutta vasta viime aikoina 
ajatus vaihtoehtoisesta järjestelmästä on saanut vastakaikua myös yritysmaailmasta. Lännen 
talouspakotteet ovat tyrehdyttäneet venäläisten pankkien ulkoisen rahoituksen, joten vaihtoeh-
toiset rahoitusinstrumentit tulevat tarpeeseen. Kirkon edustajan mukaan suunniteltu rahoitus-
järjestelmä ei perustuisi koronkiskontaan vaan ortodoksisiin arvoihin ja eettiseen liiketoimin-
taan. Pääpaino olisi reaalitalouden rahoittamisessa. Subventoitujen luottojen mahdolliset tap-
piot voitaisiin korvata esimerkiksi valuuttamarkkinaoperaatioilla tai investoinneilla. Asiantuntijat 
ovat kuitenkin eri mieltä ortodoksisen pankkitoiminnan kannattavuudesta. Duuma keskusteli 
vaihtoehtoisista rahoitusjärjestelmistä ensimmäistä kertaa toukokuussa. Tatarstanissa kehite-
tään parhaillaan islamilaista pankkitoimintaa. Valtionpankki Sberbank allekirjoitti heinäkuussa 
Tatarstanin  kanssa islamilaisen rahoituksen yhteistyösopimuksen. (The Moscow Times)  
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Kirgisia liittyi Euraasian talousliittoon. Kazakstan ratifioi liittymissopimuksen viimeisimpänä 
jäsenmaana ja Kirgisian liittymissopimus astui voimaan 12.8.. Euraasian talouskomissio tote-
aa liittymisen tarjoavan Kirgisialle uusia mahdollisuuksia tavaroiden, palveluiden ja ihmisten 
vapaan liikkuvuuden myötä, sekä mahdollistavan uusia investointeja. Tullimuodollisuuksien 
kerrottiin poistuvan välittömästi Kazakstanin ja Kirgisian kahdeksalla rajanylityspaikalla. Sa-
maan aikaan jäsenyyden tuomat muutokset ja tiedon puute askarruttavat maan yrittäjiä. Kulut-
tajahintojen ennustetaan nousevan Euraasian talousliiton yhteisten tullitariffien myötä. (Eu-
rasian Economic Commission, The Moscow Times, Ria Novosti) 
 
Valko-Venäjä on saanut Venäjältä lainan. Velkojen maksuun tarkoitetun lainan määrä on 
760 miljoonaa dollaria ja laina-aika on 10 vuotta. Tämän lisäksi Valko-Venäjä on pyytänyt Ve-



näjältä 3 miljardin dollarin lainaa. Valko-Venäjän ulkomaan velka oli kesäkuun alussa 12,7 
miljardia dollaria. (Vedomosti, Korrespondent.net) 
 
Venäjä putoaa BRICS-maiden kyydistä?  Venäjän ja muiden BRICS-maiden (Brasilia, Intia, 
Kiina ja Etelä-Afrikka) talouskasvun välinen ero on yksi maailmantalouden uusista trendeistä. 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ennusteen mukaan Venäjän talous supistuu kuluvana 
vuonna 3,4 prosenttia, kun Brasilian talous supistuu 1,5 prosenttia, Etelä-Afrikan talous kas-
vaa kaksi prosenttia, Kiinan 6,8 ja Intian 7,5 prosenttia. Nezavismaja Gazetan haastattelemien 
asiantuntijoiden mukaan Venäjän kuilu toisiin BRICS-maihin uhkaa levitä vuoteen 2020 men-
nessä, ellei öljyn hinta nouse, Venäjän energiariippuvuus vähene ja talouspakotteista luovuta. 
Vaikka Venäjä on parhaillaan BRICS-maiden puheenjohtaja, sen taloudelliset vaikutusmah-
dollisuudet ovat vaarassa heikentyä. Käytännön yhteistyötä nopeasti kasvaneiden talouksien 
kesken alettiin virittää vuonna 2006 Venäjän aloitteesta. BRICS-maiden kehityspankki, jonka 
tarkoitus on rahoittaa jäsenmaidensa ja muiden kehittyvien maiden infrastruktuuriprojekteja, 
aloitti toimintansa heinäkuussa. (Nezavismaja Gazeta) 
 
BRICS-maat johtavat kauppaprotektionismissa. CEPR:in tekemässä Global Trade 
Alert:ssä BRICS-maat johtavat kaupanestetoimien käytössä. Vuoteen 2015 mennessä 
BRICS-maiden osuus kaikista käytetyistä syrjintätoimista oli melkein 40 prosenttia. Niitä käy-
tetään niin kaupassa kolmansia maita kohtaan kuin maiden välisessä kaupassa. Venäjä käyt-
tää useimmin kaupansuojelutoimia Saksaa, Kiinaa ja Ukrainaa vastaan. Kiina suojelee itseään 
USA:n, Saksan ja Japanin kaupalta. BRICS-maiden osuus Venäjän kaupasta on 14,1 prosent-
tia, josta suurin osuus on Kiinalla. (Vedomosti) 
  
Sääntely 
 
Viestintäministeriö on julkaissut selvennyksiä henkilötietolakiin. Venäläisten henkilötie-
tojen käsittelyä koskeva laki, joka hyväksyttiin 21.7.2014, tulee voimaan 1. syyskuuta 2015.  
Tietoja tulee lain mukaan käsitellä vain Venäjällä. Viestintäministeriön julkaisemat selvennyk-
set eivät ole laillisesti sitovia, mutta toimivat toimeenpano-ohjeistuksena Venäjän viranomaisil-
le. Lain vaatimukset koskevat venäläisiä yhtiöitä ml. ulkomaisten yhtiöiden tytäryhtiöt sekä 
ulkomaisten yritysten edustajia ja toimipisteitä. Myös yritysten, joilla ei ole edustusta Venäjällä, 
tulee noudattaa lakia, jos ne ovat Venäjän markkinoilla ja käsittelevät venäläisten henkilötieto-
ja (esim. netissä online-palveluja tarjoavat yritykset). Laki ei koske ennen 1.9. kerättyjä ja käsi-
teltyjä tietoja, poikkeuksena ovat lain voimaantulon jälkeen päivitetyt henkilötiedot. Vanhoja 
tietoja voidaan edelleen käsitellä ulkomaisilla palvelimilla. Lain voimantulon jälkeen kerättyjä 
henkilötietoja voidaan käsitellä ulkomaalaisia tietokantoja käyttäen, jos tiedot on alun perin 
kerätty Venäjällä, niitä päivitetään käyttäen Venäjällä sijaitsevia tietokantoja ja tietojen varsi-
nainen kopio on tallennettu Venäjälle. (Viestintäministeriö) 
 
Hallituksen tuonninkorvaamiskomissio keskittyy teollisuussektoreihin. Pääministeri 
Dmitri Medvedevin johtamalla komissiolla on kaksi alakomissiota, jotka vastaavat siviili- ja 
puolustusteollisuudesta. Komissio on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, jossa keskusteltiin 
maataloussektorin tuonninkorvaamisesta. Komission työ tulee keskittymään tuonninkorvaami-
seen koneenrakennus-, elektroniikka-, lääke- ja lääketieteellisen teollisuuden, kevyen teolli-
suuden sekä muiden teollisuuden aloilla. Komissio koordinoi federation ja alueiden viran-
omaisten, valtion yhtiöiden ja kehitysinstituuttien toimia näillä aloilla. Komissio tulee seuraa-
maan miten julkinen hankintajärjestelmä toimii ja millaisia päätöksiä suurimmat venäläisyhtiöt 
tekevät. Valtion tukea saavien 4500 valtion yhtiön ja yksityisyritysten koneenrakennushankin-
nat ovat komission erityishuomion kohteena. Komission oletetaan tekevän ensimmäiset konk-
reettiset päätökset vasta tammikuussa 2016. (Rossiisskaja Gazeta, Kommersant)  



 
Federaation unitaariyhtiöt saatetaan lakkauttaa. Valtiollinen yksityistämisohjelma 2014-
2016 edellyttää 507 federaation unitaariyhtiön muuttamista osakeyhtiöiksi tai niiden lakkaut-
tamista. Hallituksen asiantuntijaneuvoston mukaan unitaariyhtiöillä on alhainen kannattavuus 
(975 ruplaa per työntekijä, kun Venäjällä keskimääräinen työn kannattavuus on 4 405 ruplaa 
per työntekijä) ja ne eivät ole toiminnaltaan läpinäkyviä. Puolustusministeriö ja puolustusteolli-
suuskomissio on vastustanut unitaariyhtiöiden yhtiömuodon muuttamista tai yhtiöiden lakkaut-
tamista. (Vedomosti) 
 
Energia 
 
Gazprom tuhlannut tarpeettomiin investointihankkeisiin 2,4 biljoonaa ruplaa eli noin 35 
miljardia euroa. Kriitikoiden mukaan yhtiön tuotantokapasiteetista noin kolmannes eli yli 200 
miljardia kuutiometriä olisi käyttämättä, ja yhtiö olisi huomattavasti yliarvioinut 
kaasunkulutuksen Euroopassa ja kotimarkkinoilla. Talouskehitysministeriön arvion mukaan 
Gazpromin kaasuntuotanto jää tänä vuonna 414 miljardiin kuutiometriin, mikä olisi vähiten sen 
historiassa. Aloitettuja mutta sittemmin keskeytettyjä hankkeita ovat muun muassa Štokmanin 
kaasukenttä sekä kaasuputket Turkish Stream ja Southern Corridor. Lykättyihin projekteihin 
kuuluvat lisäksi Vladivostokin LNG-terminaali sekä Altain kaasuputki. Gazpromia on syytetty 
muun muassa heikosta johtamisesta, taloudellisten tulosten alistamisesta poliittisille päämää-
rille sekä LNG- ja liuskekaasutuotannon nopean kehityksen aliarvioimisesta. (Vedomosti, 
RBK, The Moscow Times) 
 
Gazprom saattaa myydä omaisuuttaan Euroopassa. Gazprom Germania on ilmoittanut 
yhtiön aloittavan ulkomaisen omaisuutensa uudelleen järjestelyt taloudellisen ja poliittisen 
tilanteen vuoksi. Gazprom Germania kontrolloi melkein kaikkia Gazpromin myyntiyhtiöitä ul-
komailla. (Vedomosti) 
 
Shell ja Gazprom suorittavat omaisuusvaihdon. Shell aikoo osallistua Gazpromin Sahalin 
3 – poraushankkeeseen Venäjän Kaukoidässä ja luovuttaa vastineeksi toistaiseksi määritte-
lemättömän osuuden jostain sen energiaomistuksista.  Aiemmin kesäkuussa yhtiöt olivat so-
pineet Venäjän ainoan LNG-tuotantolaitoksen laajentamisesta osana Sahalin-2 – projektia, 
jossa Shell on vähemmistöosakkaana. Asiantuntijoiden mukaan ulkomaisia öljy-yhtiöitä hou-
kuttelee Venäjälle sen sijainti lähellä Aasian markkinoita sekä alhaiset tuotantokustannukset, 
jotka ovat vain kolmanneksen siitä mitä esimerkiksi Shellillä globaalisti. Muita viime aikoina 
Venäjälle investoineita öljy-yhtiöitä ovat Total ja BP. (Bloomberg, Vedomosti) 
 
Nord Streamin laajentamishanke etenee. Gazprom sopi kesäkuussa Shellin, E.onin ja 
OMV:n kanssa Nord Streamin kahden uuden putkilinjan rakentamisesta (kapasiteetti yhteensä 
55 miljardia kuutiometriä) vuoteen 2019 mennessä. Heinäkuun lopussa saksalainen Win-
tershall liittyi mukaan hankkeeseen solmien yhteisymmärryspöytäkirjan Gazpromin kanssa. 
Gazpromin pääjohtaja Aleksei Millerin mukaan Nord Stream-2 ei ole tarkoitettu uusia sopi-
muksia varten eikä se ole vaihtoehto Turkish Streamille Ukrainan kauttakulun korvaamiseksi. 
Tästä huolimatta Gazprom ei tule hanketta toteuttaessa noudattamaan periaatettaan siitä, että 
ennen kapasiteetin lisäämistä on ensin solmittava toimitussopimukset. Näin ollen Nord 
Stream-2:n käynnistyessä sen kapasiteettia ei täytetä kokonaan uusilla sopimuksilla ja osa 
siitä voi jäädä vapaaksi, mikä mahdollistaa kaasun viennin Ukrainan sijasta ainakin osittain 
Nord Streamia pitkin. (Vedomosti, Winterhall) 
 
Yhdysvaltain pakotteet iskevät nyt ensimmäistä kertaa Gazpromiin. Yhdysvallat on mää-
rännyt Sahalinin-3:een kuuluvan Juzhno-Kirinskoen kaasukentän hankkeeksi, johon amerikka-



laiset yritykset eivät enää saa toimittaa kalustoa. Määräys todennäköisesti vaikeuttaa kaasu-
kentän hyödyntämistä ja vaarantaa myös Sahalin-2-projektin toimeenpanon Shellin kanssa. 
Lisäksi sanktiot vaikeuttavat nesteytetyn maakaasun terminaalien rakentamista, koska myös 
niissä tarvitaan ulkomaista teknologiaa. Rosneft ja Exxonmobil haluaisivat rakentaa LNG-
terminaalin Kaukoitään, Gazprom Baltiaan ja Novatek Jamalo-Nenetsiaan. (Vedomosti, Kom-
mersant) 
 
Rosneft tavoittelee laivanrakennusmonopolia öljy- ja kaasusektorilla. Rosneftin toimitus-
johtaja Igor Setšin on ehdottanut Presidentti Putinille venäläisten öljy- ja kaasuyritysten kan-
nustamista lainsäädännöllä tilaamaan laivansa ja meriteknologiansa Zvezda-telakalta Venäjän 
Kaukoidässä. Rosneft ja Gazprombank omistavat telakasta 75 %. Setšin ehdottaa erityistä 
veroa ulkomaisten laivojen käytölle sekä pakkoa yrityksille tilata laivoja myös venäläisiltä tela-
koilta, jos ne ostavat aluksia ulkomailta.  Rosneft myös ajaa vähintään 70 prosentin kotimai-
suusastetta avomeriporauksessa käytettävälle teknologialle ehdoksi porauslisenssin saami-
selle. Rosneft on hakenut 89 miljardia ruplaa (noin 1,3 mrd. euroa) kansallisesta hyvinvointi-
rahastosta telakan kehittämiseksi. (Kommersant) 
 
Presidentti Putin ei myöntänyt tukea Rosneftin investoinneille. Tukea kansallisesta hy-
vinvointirahastosta myönnetään vain Zvezda-telakalle. Loput neljä öljyn ja kaasun tuotantoon 
liittynyttä hanketta, jotka finanssiministeriö oli aiemmin hyväksynyt, eivät saa tukea. Tarkoituk-
sena on säästää hyvinvointirahaston varoja kriisin varalle.  Alun perin Rosneft oli hakenut 
avustuksia 28 hankkeelle yhteensä 1,3 biljoonaa ruplaa (noin 19 mrd. euroa).  Yhtiön on kui-
tenkin vielä mahdollista saada tukea, jos se pystyy osoittamaan, että hankkeet ovat kannatta-
via alhaisillakin öljyn hinnoilla. (Vedomosti) 
 
Rosneftin toimitusjohtaja Setšin varoittaa polttoainepulasta. Presidentti Putinille lähettä-
mässään kirjeessä Igor Setšin varoittaa Venäjää uhkaavasta noin viiden miljoonan tonnin polt-
toainevajeesta vuonna 2017. Tämä johtuu öljynjalostuksen riittämättömyydestä, mikä on pää-
asiassa seurausta alkuvuonna voimaan tulleesta verouudistuksesta. "Veromanööveriksi" kut-
sutulla uudistuksella pyrittiin kannustamaan öljy-yhtiöitä öljyn vientiin vientitulleja alentamalla 
ja porauksesta maksettavaa veroa nostamalla.  Öljyn viennistä onkin tullut yhtiöille houkutte-
levampaa kuin öljyn jalostaminen kotimaassa. Setšinin mukaan uudistus on laskenut jalosta-
moiden kannattavuutta ja siten vaarantaa tulevat investoinnit. Muita jalostuskykyä rajoittavia 
muutoksia ovat olleet muun muassa öljyn hinnan lasku sekä länsimaiden pakotteet. Tilanteen 
korjaamiseksi Setšin ehdottaa muun muassa jalostamoiden modernisaatioon tarkoitettujen 
lainojen korkotukea, verohelpotuksia pitkälle jalostetuille öljytuotteille sekä porauslisenssien 
myöntämistä vain jos öljy myydään ja jalostetaan kotimaassa. Finanssiministeriö ei usko jalos-
tamoiden ahdinkoon ja pitää Setšinin ehdotuksia ylimitoitettuina. (RBK, Vestifinance.ru) 
 
Venäläiset öljy-yhtiöt maailman kannattavimpia.  Moodysin mukaan ruplan devalvoitumi-
nen on auttanut yrityksiä säilyttämään tai jopa parantamaan liikevaihtojaan öljyn hinnan alen-
tumisesta huolimatta. Lisäksi öljy-yhtiöitä verotetaan öljyn myyntihinnan ja tuotantomäärän 
perusteella, mikä on johtanut niiden verorasituksen alenemiseen öljyn hinnan laskiessa. Eni-
ten tilanteesta ovat hyötyneet Rosneft ja Lukoil. Goldman Sachsin mukaan venäläiset öljy-
yhtiöt ovat onnistuneet saavuttamaan Yhdysvaltalaisia ja Aasialaisia öljy-yhtiöitä korkeammat 
tuottoprosentit sekä kerryttämään riittävästi kassavirtaa investointeihin ja osinkojen maksuun. 
Venäläisten yhtiöiden myös arvioidaan pystyvän tulevaisuudessa lisäämään tuotantoaan kil-
pailijoitaan enemmän. Kannattavuudestaan huolimatta sijoittajat ovat haluttomia omistamaan 
venäläisyhtiöitä, mikä johtuu niiden huonosta hallinnoinnista sekä puutteellisista vähemmistö-
omistajien oikeuksista. (Vedomosti) 
 



Lukoil saa lainaa länsimaisilta pankeilta. Yksityinen Lukoil saa lainoitusta yhteensä miljardi 
dollaria (n. 0,9 mrd. euroa) rahoittaakseen Šah Deniz –kaasukentän toisen vaiheen rakennus-
työt Azerbaidzhanissa. Summasta 560 miljoonaa dollaria tulee Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankilta (EBRD), Aasian kehityspankilta ja Mustanmeren kauppa- ja kehityspankilta. 
Loput 440 miljoonaa dollaria myöntää ING Bankin, Bank of Chinan, UniCreditin ja Societe 
Generalin muodostama yhteenliittymä. EBRD pitää hanketta tärkeänä Euroopan energiatur-
vallisuudelle ja tavoitteelle vähentää riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Lukoilin omis-
tusosuus kaasukentästä on 10 prosenttia. Muita sijoittajia ovat esimerkiksi brittiläinen BP ja 
turkkilainen TPAO. (Vedomosti, Lukoil) 
 
Elintarvikeala 
 
Viipurin tulli pysäyttänyt seitsemän Suomesta tullutta pakote-elintarvikekuormaa. Viipu-
rin tulli on pysäyttänyt vuoden alusta lukien seitsemän kuormaa Suomesta tulleita Venäjän 
pakotteiden alaisia elintarvikkeita. Kuormien yhteenlaskettu paino on ollut noin 80 tonnia, ker-
too Viipurin tullin tiedottaja Irina Mostepanjuk. Kaikki kuormat on palautettu Suomeen ja tava-
roiden kuljetuksesta vastanneita venäläisiä kuljetusliikkeitä vastaan on nostettu syytteet hal-
linnollisista rikkomuksista. Tosin uutisesta ei ilmi mistä käännytetyt elintarvikkeet olivat peräi-
sin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Viipurin tullin alaisilla kolmella rajanylityspaikalla 
on tarkastettu Mostepanjukin mukaan yhteensä 723 tavaraerää. (TASS) 
 
Venäjä aloitti pakote-elintarvikkeiden tuhoamisen. Presidentti Putinin antama asetus pako-
te-elintarvikkeiden tuhoamisesta astui voimaan 6.8.2015, ja elintarvikkeita on tuhottu jo yli 300 
000 tonnia. Aiemmin pakote-elintarvikkeita sisältävät kuormat ainoastaan käännytettiin maas-
ta. Raportit elintarvikkeiden tuhoamisesta ovat aiheuttaneet paljon keskustelua, ja lähes 350 
000 venäläistä on allekirjoittanut nettiadressin, jossa pyydetään asetuksen peruuttamista ja 
takavarikoitujen elintarvikkeiden ohjaamista vähävaraisille. Viranomaisten mukaan alkuperäl-
tään tuntemattomien elintarvikkeiden tuhoaminen on normaali kansainvälinen käytäntö ja sa-
malla ainoa keino vaikuttaa salakuljetukseen. (Vedomosti, The Moscow Times, TASS) 
 
Vastapakotteet nostaneet hintoja ja heikentäneet laatua. Venäjän asettama elintarvikkei-
den tuontikielto on paitsi nostanut elintarvikkeiden hintoja, myös heikentänyt niiden laatua, 
kertovat hallituksen analyysikeskuksen tutkijat tuoreessa raportissaan. Kilpailun rajoittaminen 
on luonut kysyntää myös sellaisille kotimaisille tuotteille, joilla tuskin olisi muuten ollut markki-
noita. Samalla elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet joulukuun 2013 ja toukokuun 2015 väli-
senä aikana keskimäärin 28,7 prosenttia. Tutkijat uskovat molempien tendenssien jatkuvan 
niin kauan kuin vastapakotteet pysyvät voimassa. (RIA Novosti, Vedomosti) 
 
Matkailu ja liikkuvuus 
 
Venäläisistä 13 prosenttia halukkaita muuttamaan maasta. Muuttohalukkaiden määrä on 
hieman suurempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 11 prosenttia. Valtio-omisteisen tutkimuslai-
tos VTsIOMin kyselyssä suurin osa muuttohalukkaista mainitsi syyksi korkeamman elintason 
ulkomailla. Ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen syiksi mainittiin myös viranomaisten toi-
minta ja ihmisoikeusrikkomukset. (Kommersant) 
 
Venäläisten ulkomaanmatkailu on vähentynyt 40 prosenttia vuoden alusta. Venäjän 
matkailuvirasto Rosturizm kertoo, että alkuvuonna 2015 turistimatkoja on tehty 40 prosenttia 
vähemmän kuin alkuvuonna 2014. Samaan aikaan ulkomaisia matkailijoita oli 16 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkailu Euroopasta ja USA:sta Venäjälle väheni samaan 
aikaan kun se Tyynenmeren alueelta ja Aasiasta se lisääntyi. Etenkin kiinalaiset kasvattivat 



tulijoiden määrää. Rosturizmin arvioiden mukaan venäläiset matkailijat veivät ulkomaanvaluut-
taa viime vuonna 50 miljardin dollarin arvosta, joten kotimaanmatkailun lisääminen paranta-
malla palveluja ja infrastruktuuria on ensiarvoisen tärkeää. Viraston mukaan matkailu oli eräs 
harvoja elinkeinonhaaroja, jotka kasvoivat vuonna 2014, kasvua oli 30 prosenttia. (TASS) 
 
Venäjän maahanmuuttolaitos avaa sähköisen palvelun ulkomaisten erityisasian-
tuntijoiden työlupien käsittelyyn. Kyseessä on pilottiprojekti, joka on aluksi tarkoitettu Asso-
ciation of European Businesses –järjestön jäsenille. Palvelu toimii yhden luukun periaatteella 
työlupien hakemisessa ja vähentää asiointikertojen määrää virastossa yhteen. Maahanmuut-
tolaitoksen johtajan Konstantin Romodanovskin mukaan uuden palvelun on tarkoitus lisätä 
prosessin läpinäkyvyyttä ja vähentää korruptiota. Eritysasiantuntijaksi lasketaan henkilö, jonka 
palkka on yli kaksi miljoonaa ruplaa (noin 32 000 euroa) vuodessa. (Association of European 
Businesses) 
 
 
Maatalous 
 
Maataloustuotanto kasvoi 2,9 prosenttia. Venäjän maataloustuotanto kasvoi vuoden 2015 
ensimmäisellä puoliskolla 2,9 prosenttia, ilmoittaa maatalousministeri Aleksandr Tkatšov. Li-
hantuotanto ja lihanjalostus kasvoivat 6 prosenttia, kalansaalis 9 prosenttia ja kalanjalostus 5 
prosenttia. Elintarviketuonnin arvon ennustetaan sen sijaan lähes puolittuvan vuoden loppuun 
mennessä verrattuna vuoteen 2014. Pakotteiden alaisiksi joutuneita tuotteita korvaava elintar-
viketuonti on kasvanut erityisesti Aasian ja Latinalaisen Amerikan maista. Maitotuotteiden 
osalta tuonnin on korvannut lähes kokonaan Valko-Venäjä, jonka osuus maitotuotteiden tuon-
nista on kaksinkertaistunut ja on nyt 86 prosenttia. (Maatalousministeriö) 
 
Kuivuus tuhonnut viljasadon 1,7 miljoonalla hehtaarilla. Kuivuus on tuhonnut merkittävän 
osan viljasadosta Etelä-Venäjällä ja osassa Siperiaa, ilmoittaa maatalousministeriö. Yhdeksäl-
le alueelle on julistettu hätätila kuivuuden takia. Kylvöjä on tuhoutunut 1,7 miljoonan hehtaarin 
alalla ja taloudellisten menetysten arvioidaan olevan 7,6 miljardia ruplaa (noin 109 miljoonaa 
euroa). (Maatalousministeriö)   
 
Rajoituksia yksityistilojen kotieläinmäärään. Pääministeri Medvedev on määrännyt useita 
ministeriöitä valmistelemaan lakia, joka määrittelisi kriteerit kotitalouksien yhteydessä toimiville 
sivutoimisille maatiloille. Tällaiset tilat eivät ole yritysmuotoisia eikä niiden tarvitse maksaa 
veroja. Asiassa aloitteen tehneen Stavropolin piirin kuvernööri Vladimir Vladimirovin mukaan 
kotitalouksien yhteydessä saatetaan pitää jopa tuhansia kotieläimiä. Tällöin kysymyksessä on 
Vladimirovin mukaan ammattimainen tuotanto ja veronkierto. Maatalousministeriön osasto-
päällikkö Vladimir Labinov sanoo kuitenkin, että uudella lailla on tarkoitus vaikuttaa lähinnä 
sikojen pito-olosuhteisiin tavoitteena afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisy. (Vedomosti, 
Meatinfo.ru) 
 
Metsätalous 
 
Hakkuumäärät ja metsäteollisuuden tuotanto laskussa. Vuoden 2015 ensimmäisen puo-
liskon aikana Venäjällä hakattiin metsää 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaa-
valla ajanjaksolla. Metsäteollisuuden puolella mekaanisen puunjalostuksen tuotanto supistui 
2,4 prosenttia, kun taas sellun tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia. Myös kartongin ja pakkausmate-
riaalien tuotanto kasvoivat, kaikkein eniten aaltopahvipakkausten tuotanto (55,3 %). Tuotan-
non lasku oli suurinta painoalalla (10,7 %). Puun sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden 



viennin arvo kutistui 17 prosenttia ja tuonnin arvo peräti 40 prosenttia edellisvuodesta. (Talo-
uskehitysministeriö)  
 
Puuhakkeen vientitulli puolittuu. Venäjä puolittaa erinäisten metsäteollisuuden tuotteiden 
vientitullit 1.9.2015 lähtien (4.8.2015 päivätty hallituksen asetus nro 786). Vientitulleja laske-
taan puuhakkeelta, havu- ja lehtipuiden höylälastulta sekä tammesta ja vaahterasta valmiste-
tulta sahatavaralta. (Greenpeace Forest Forum) 
 
Metsätalouden kehitysohjelman tavoitteita riisutaan. Budjettirahoituksen kiristyminen on 
johtanut metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 tavoitteiden karsimiseen kuluvana vuon-
na. Federaation varoilla suoritettavan metsäntuhoojien torjunnan tavoitealaa vuodelle 2015 on 
pienennetty 18 prosentilla ja metsän keinollisen uudistamisen tavoitealaa neljällä prosentilla. 
(Greenpeace Forest Forum) 
 
Turismi 
 
Matkayhtiöt varautuvat ruplan heikentymiseen ja matkojen kysynnän laskuun. Venäjä 
matkanjärjestäjien liiton varapuheenjohtaja Maja Lomidze kertoi Kommersantin haastattelussa 
venäläisten ulkomaan matkailijoiden määrän laskeneen vuoden takaisesta 25-30 %. Vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä pudotusta oli jopa 40 % vuodentakaisiin lukuihin verrattuna. 
Entisen 15 miljoonan matkustajan sijaan ulkomaille matkustaa tänä vuonna noin 12 miljoonaa 
venäläistä. Laskevaan trendiin on olennaisesti vaikuttanut ruplan heikentyminen. Lomidzen 
mukaan myös kotimaan matkailu saattaa vähentyä pitkällä aikavälillä, vaikka aluksi ulkomaan 
matkoja korvattiinkin paljon kotimaan matkakohteilla. Venäläisten matkailijoiden määrän vä-
heneminen alkoi kesäkuussa 2014 eikä paluuta entisiin volyymeihin ole lähitulevaisuudessa 
nähtävissä. (Kommersant, Tass) 
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