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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (26.6.–17.7.2015) 

 Putin isännöi Ufassa BRICS-ryhmän, Shanghain yhteistyöjärjestön ja 
Euraasian talousliiton huippukokoukset.  

 Venäjä kritisoi Suomea päätöksestä estää pakotelistattujen venäläispar-
lamentaarikoiden pääsy Helsingin ETYJ-kokoukseen.  

 Liittoneuvosto on julkaissut ei-toivottujen organisaatioiden "stop-
listan".  

 Muutokset vuosien 2015–2017 budjettilakiin hyväksytty hallituksen esit-
tämässä muodossa. 

 Fitch säilytti Venäjän luottoluokituksen ennallaan negatiivisista kas-
vunäkymistä huolimatta. 

 Pakote-elintarvikkeiden myynti ei ole kiellettyä. 
 Puunvientikielto osuisi Venäjää omaan nilkkaan.  

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Putin isännöi Ufassa BRICS-ryhmän, Shanghain yhteistyöjärjestön ja Euraasian 
talousliiton huippukokoukset. Presidentti Putin isännöi 14 valtionpäämiestä BRICS- ja 
SCO-huippukokouksissa Ufassa 8.-10.7.2015. Mukaan oli kutsuttu myös Euraasian ta-
lousliiton jäsenmaiden johtajat Putinin korostaessa kolmen ryhmittymän yhteispotentiaa-
lia ja yhdessä jakamia arvoja. Shanghain yhteistyöjärjestö käynnisti Ufassa Intian ja Pa-
kistanin liittymisprosessit ja BRICS kehityspankkinsa ja valuuttareservijärjestelynsä toi-
minnan. (Venäjän presidentinhallinto) 
 
Venäjä tyytyväinen Iran-neuvotteluissa saavutettuun sopuun. Presidentti Putin kiit-
telee Iranin ydinohjelmaneuvotteluissa aikaansaatua sopua luonnehtien sitä helpotuk-
seksi. Sopimus lisää alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta ja luo laajan yhteisrinta-
man terrorismin uhkaa vastaan. Putinin mukaan Venäjän ja Iranin ydinenergiayhteistyö 
helpottuu sopimuksen ansiosta. Putin keskusteli syntyneestä sovusta puhelimitse presi-
dentti Obaman kanssa, korostaen Venäjän ja Yhdysvaltojen roolia maailman turvallisuu-
den ja vakauden varmistamisessa. Presidentit vahvistivat maidensa aikovan jatkaa yh-
teistyötä sopimuksen toimeenpanemiseksi. Ulkoministeri Lavrov sanoo sopimuksen 
noudattavan Venäjän neuvotteluissa esittämää vaiheittaista lähestymistapaa ja maalla 
olevan sen toimeenpanossa erityisasema. Lavrov katsoo sopimuksen kyseenalaistavan 
Yhdysvaltojen esittämät perustelut ohjuspuolustusjärjestelmälle. Israelia Lavrov puoles-
taan kehottaa pidättäytymään tunteellisista lausunnoista sopimukseen liittyen. (Venäjän 
presidentinhallinto, Venäjän ulkoministeriö) 
 
Venäjä kritisoi Suomea päätöksestä estää pakotelistattujen venäläisparlamentaa-
rikoiden pääsy Helsingin ETYJ-kokoukseen. Presidentti Putinin mukaan Suomi teki 
virheen evätessään duuman puhemieheltä Sergei Naryškinilta ja muilta pakotelistatuilta 
venäläisparlamentaarikoilta maahanpääsy Helsingissä 5.-9.7. järjestettyyn ETYJ:n par-
lamentaarisen yleiskokouksen istuntoon. Venäjän delegaatio peruutti osallistumisensa 
vastalauseena Suomen päätökselle. Eri tahot Venäjällä ovat kritisoineet Suomea Yhdys-
valtojen ja EU-maiden painostuksen alla toimimisesta ja esittäneet harkittavaksi vasta-
pakotteita Suomelle. Puhelinkeskustelussaan 16.7. Putin ja presidentti Niinistö olivat 



kuitenkin luottavaisia siihen, että ulkoisista tekijöistä huolimatta maat kykenevät yhteisillä 
ponnistuksilla säilyttämään hyvät naapurisuhteet. Presidentit keskustelivat lisäksi kah-
denvälisistä yhteistyöhankkeista, Ukrainasta sekä Iranin ydinohjelmaneuvottelujen tulok-
sista. Naryškin vakuutti Moskovassa 17.7. vierailleelle yleiskokouksen puheenjohtaja 
Ilkka Kanervalle Venäjän aikovan osallistua yleiskokouksen toimintaan jatkossakin. (Ve-
näjän presidentinhallinto, Venäjän ulkoministeriö, Interfax, TASS) 
 
Putin: Pakotteet epäonnistuneet Venäjän hajottamisessa ja heikentämisessä. Tur-
vallisuusneuvoston istunnossa 3.7. puhuneen presidentin mukaan Venäjää pyritään pai-
nostamaan sen itsenäisen sisä- ja ulkopolitiikan johdosta. Venäläistä yhteiskuntaa pyri-
tään Putinin mukaan hajottamaan ja sen ongelmia hyödyntämään maan heikentämisek-
si. Pakotteet eivät kuitenkaan ole tässä onnistuneet, sillä Venäjän kansa, poliittiset voi-
mat ja elinkeinoelämä tietävät mitä on tapahtumassa ja mitä tehdä. Putinin mukaan vii-
meaikaiset tapahtumat osoittavat, etteivät Venäjän geopoliittiset vastustajat tule muut-
tamaan vihamielistä politiikkaansa lähitulevaisuudessa, mistä EU:n jatkamat pakotteet ja 
Yhdysvaltojen suunnitelmat koventaa omia pakotteitaan ovat osoitus. Pakotteiden aset-
tajat ovat kuitenkin Putinin mukaan itse syyllisiä Itä-Ukrainan tapahtumiin. Venäjän tulee 
vastata toimiin kaikilla avainalueilla, ml. sen ulkosuhteissa ja taloudessa. Turvallisuus-
neuvoston pääsihteeri Patruševin mukaan pakotteet tähtäävät vallanvaihdokseen Venä-
jällä. (Venäjän presidentinhallinto, TASS)   
 
Venäjä vastustaa kansainvälisen tuomioistuimen perustamista MH17-tutkimusta 
varten. Presidentti Putinin mukaan malesialaiskoneen turman tutkinta YK-
tuomioistuimessa olisi ennenaikaista ja haitallista. Ulkoministeriö katsoo YK:n turvalli-
suusneuvoston päätöslauselma 2166 olevan ainoa mahdollinen perusta kansainväliselle 
yhteistyölle malesialaiskoneen tuhoutumisen tutkinnassa.  
Venäjällä on vakavia ongelmia esitetyn todistusaineiston ja sen tutkintaan osallistumisen 
estämisen kanssa. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä käsitellä tuomioistuimen perus-
tamisesta koskevaa päätöslauselmaluonnosta, jonka läpimenon Venäjä on uhannut es-
tää. (Venäjän ulkoministeriö, The Moscow Times) 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Duuman vaalit siirretään syyskuulle. Presidentti Putin on allekirjoittanut lain, jonka 
perusteella duuman vaalit siirretään joulukuulta syyskuulle vuoden 2016 vaaleista alka-
en. Syyskuun kolmantena sunnuntaina äänestetään sekä alue- että federaatiotason vaa-
leissa. (Venäjän presidentinhallinto, the Moscow Times, TASS) 
 
RPR-Parnas –puolueen rakenteissa muutoksia. Oppositiopuolue valitsi puoluekoko-
uksessa uudeksi puheenjohtajakseen ex-pääministeri Mihail Kasjanovin. Puolueen mu-
kaan aiemmasta kolmen puheenjohtajan mallista luovuttiin pätevien ehdokkaiden puut-
teen vuoksi. Puheenjohtajistoon olivat kuuluneet murhattu Boris Nemtsov ja puolueen 
jättänyt Vladimir Ryzhkov. Varapuheenjohtajiksi valittiin tunnetut oppositiohahmot, toimit-
taja Vladimir Kara-Murza Jr. ja puolueen poliittisen neuvoston jäsen Ilja Jashin, sekä 
poliittisen neuvoston pääsihteeri Constantine Merzlikin. Puoluekokous päätti myös puo-
lueen nimen lyhentämisestä muotoon Parnas. Kommentaattorit pelkäävät, että puolueen 
nimen muutos aiheuttaa ongelmia sen paikallisrekisteröinnissä ennen vuoden 2016 
duuman vaaleja. (Kommersant, RIA Novosti, Rossiiskaja Gazeta, Vedomosti) 
 
Liittoneuvosto on julkaissut ei-toivottujen organisaatioiden "stop-listan". Listalla 
on seitsemän amerikkalaista, kolme ukrainalaista ja kaksi puolalaista järjestöä, joiden 



toiminta liittoneuvoston mukaan uhkaa Venäjän kansallista turvallisuutta. Pääsyyttäjä, 
ulkoministeri ja oikeusministeri tekevät lopullisen päätöksen listalla olevien järjestöjen 
toiminnan sallimisesta Venäjällä. Presidentti Putin allekirjoitti lain ei-toivotuista organi-
saatioista toukokuussa 2015. Presidentinhallinnon alainen ihmisoikeusneuvosto on teh-
nyt vetoomuksen Krimin ihmisoikeuskenttämission poistamiseksi listalta. (Dožd, RIA 
Novosti, RBK, The Moscow Times) 
 
Vaalitarkkailujärjestö Golosin toimistosta ja työntekijöiden kodeista takavarikoitu 
tietokoneita. Ratsiat liittyvät virallisesti Yhdysvaltain vuosina 2010–2012 Golosille 
myöntämään 207 400 USD tukeen, jonka Golos lahjoitti Samarassa toimivalle sisaror-
ganisaatiolleen. Golos maksoi veroviranomaisen päätöksen mukaisen veron saamas-
taan tuesta, mutta kieltäytyi maksamasta uudelleen veroja lahjoitetuista varoista. Järjes-
tön asianajajan mukaan ratsian tavoitteena oli järjestön toiminnan lopettaminen. Golos 
on kouluttanut vuosikymmenen ajan tarkkailijoita, jotka ovat paljastaneet useita vaalirik-
komuksia Venäjän eri tason vaaleissa. Golos oli merkittävässä roolissa duuman vaaleis-
ta vuonna 2011 tehdyissä paljastuksissa. (Novaja Gazeta, The Moscow Times) 
 
Kaksi ulkomaiseksi agentiksi listattua kansalaisjärjestöä lopettaa toimintansa. 
Kidutuksenvastainen komitea ja tiedehankkeita tukeva Dinastia-järjestö ovat ilmoittaneet 
lopettavansa toimintansa sen sijaan, että rekisteröityisivät viranomaisten määräyksen 
mukaisesti ulkomaisiksi agenteiksi. Presidentinhallinnon lehdistöedustaja Peskovin mu-
kaan rekisteröinti ei tarkoita, ettei järjestö voisi jatkaa toimintaansa. (Dožd, Lenta.ru, 
TASS, The Moscow Times) 
 
Savchenkon tapauksen käsittely jatkuu Donetskin kaupunginoikeudessa Rostovin 
alueella. Moskovassa vangittuna olevalle ukrainalaislentäjä Savchenkolle on asetettu 
entistä raskaampi syyte kahden venäläistoimittajan tulittamisesta. Aiemman syytteen 
mukaan Savchenko olisi osallistunut murhaan välillisesti luovuttamalla toimittajien koor-
dinaatit lentäjälle. Savchenkoa syytetään myös Venäjän rajan luvattomasta ylittämisestä. 
Savchenkon mukaan ylitys tapahtui sen jälkeen, kun Venäjä-mieliset kapinalliset olivat 
vanginneet hänet. Syytteistä voidaan antaa 25 vuoden vankeusrangaistus. Oikeuden-
käynnin siirtäminen Rostovin alueelle vaikeuttaa sen kansainvälistä seurantaa, minkä 
vuoksi päätöstä pidetään poliittisena (Dožd, Interfaks, RBK, RIA Novosti, The Moscow 
Times) 
 
Perustuslakituomioistuimen ei tarvitse toteuttaa Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen päätöksiä. Perustuslakituomioistuin ilmoitti, että se tulkitsee päätöksissä ensisi-
jaisesti Venäjän kansallista lakia. Asiantuntijoiden mukaan Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen öljy-yhtiö Jukosin tapauksessa tekemä päätös Venäjää vastaan vaikutti perus-
tuslakituomioistuimen päätökseen. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant) 
 
Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä suunnitteli vaihtoehdon seksuaalivähemmistöjen 
sateenkaarilipulle. Puolue kertoo lipun olevan vastalause Yhdysvaltain päätökselle 
samaa sukupuolta olevien avioliittolaista ja sen vaikutuksista Venäjälle. Lipussa kuva-
taan "oikea perhe" –tekstin yhteydessä mies ja nainen kolmen lapsen kanssa. Lippu 
julkaistiin Venäjän perheen, rakkauden ja uskollisuuden päivänä 8. heinäkuuta. Valtion 
tutkimuslaitos VTsIOM:in tuoreen tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevien avio-
liittoa vastustavien määrä on nyt 80 prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 59 prosenttia. 
(Lenta.ru, The Moscow Times, RIA Novosti, Rossiiskaja Gazeta) 
 
  3. Talous 



 
Venäjän talous-
kasvu 
 

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: Ti-
lastokeskus                 
                  

Vararahastot 
mrd. 
USD   1.1.2015   1.7.2015       

Vararahasto     87,4   76,8 mrd.$   
Hyvinvointirahasto     88,6   75,9 mrd.$   
Keskuspankin kulta- ja val-
uuttavarannot   385   359,6 mrd.$   

 

Lähteet: Venäjän keskus-
pankki ja finanssiministeriö                

 Ruplan 
kurssi RUB   1.1.2015   16.7.2015       
EUR/RUB     68,37   62,40       
USD/RUB     56,24   56,66       

 

Lähde: 
Venäjän 
keskuspankki                 

 
 

                  
 Raakaöljyn 

hinta USD/bll   1.1.2014   15.7.2015       
Brent USD/bll     110,6 $/bll 57,7 $/bll   
Urals USD/bll     110,4 $/bll 56,4 $/bll   
Lähde: Neste 
Oil                 

 
                  

  
 
Budjetista lisää rahaa avaruuskeskukseen, televisiokanaville, lentokoneteollisuu-
den tukemiseen ja Lenergoon. Presidentti Putin on allekirjoittanut lain muutoksista, 
jotka koskevat vuosien 2015–2017 budjettia. Avaruuskeskus Vostotšnyin rakennustöihin 



myönnetään kriisirahastosta 20 miljardia ruplaa (320 milj. euroa). Valtiollisista viestimistä 
TV:n ykköskanava saa 3,5 miljardia ruplaa (n. 56 milj. euroa) ja valtiollinen tv- ja radioyh-
tiö VGTRK (mm. TV-kanavat Rossija 1 ja 2, Kultura ja 24) saa 20 miljardia ruplaa. Valti-
ollinen liikennevälineiden liisausyhtiö FGUP GTLK saa 30 miljardia ruplaa (480 milj. eu-
roa) Suhoi SuperJet 100 -koneiden hankintaan ja liisaukseen lentoyhtiöille. Sähköverk-
koyhtiö Rossetia pääomitetaan 32 miljardilla ruplalla (n. 512 milj. eurolla); varat käyte-
tään Lenenergon lainojen uudelleenjärjestelyyn ja takaisinmaksuun. Talous- ja sosiaa-
liohjelmien ja ulkomaisen humanitaarisen avun rahoitus kasvaa 20 miljardilla ruplalla 
noin 94 miljardiin ruplaan (1,5 mrd. euroon). Myös alueille, joista monet ovat maksuvai-
keuksissa, voidaan federaation budjetista myöntää lainoja aikaisemmin sovittua enem-
män. (RIA Novosti, Interfax)  
 
Budjettitukea myös Kaukoidän kehittämiseen. Hallitus on myöntänyt budjetista 13,8 
miljardia ruplaa (220 milj. euroa) tukea kuuteen Kaukoidän infrastruktuurihankkeeseen; 
lisäksi yksityiset investoijat rahoittavat niitä 126,5 miljardilla ruplalla (2 mrd. eurolla). 
Hankkeista viisi käynnistyy jo tänä vuonna, kuudes 2016. Hankkeet luovat alueelle 8000 
uutta työpaikkaa ja käsittävät mm. sähkövoimalan, sähkönsiirtolinjoja, satamalaitteita, 
kivihiilen tuotanto- ja rikastuslaitteita, siltoja ja rautatietä. (TASS)  
 
Budjetin alijäämää pienemmäksi puolustusmenojen ja sosiaalimenojen leikkauk-
silla. Venäjän hallitus hyväksyi budjettiraamit vuosille 2016–2018. Budjetin alijäämä tu-
lee pienenemään asteittain: vuonna 2016 alijäämä olisi 2,4 prosenttia, vuonna 2017 1,9 
prosenttia ja vuonna 2018 0,7 prosenttia BKT:stä. Hallitus pyrkii sopeuttamaan menoja 
esimerkiksi tehostamalla varojen käyttöä sekä leikkaamalla eläkkeiden ja sosiaalitukien 
indeksikorotuksia. Myös puolustusbudjettia aiotaan leikata vajaalla 10 prosentilla. Leik-
kauksia tarvitaan, sillä valtion tulojen arvioidaan vähenevän yhteensä noin neljällä bil-
joonalla ruplalla (noin 60 mrd. eurolla) seuraavien kolmen vuoden aikana. Finanssiminis-
teriön mukaan vuoden 2015 budjetin alijäämä tammi–kesäkuussa oli 2,6 prosenttia 
BKT:stä. (Interfax, Nezavisimaja Gazeta, Rossiiskaja Gazeta) 
 
Sisäministeriön henkilöstöleikkauksilla säästöjä. Presidentti Putin on allekirjoittanut 
ukaasin, joka johtaa 110 000 henkilön irtisanomisiin poliisissa ja sisäministeriössä. Hen-
kilöstövähennyksen pitäisi tuoda 111 miljardin ruplan (1,8 mrd. euron) vuotuiset säästöt.  
Kriitikoiden mukaan tarkoituksena on vain vähentää kustannuksia, eivätkä irtisanomiset 
ratkaise liiallisen byrokratian aiheuttamaa tehottomuutta. Poliisivoimia uudistettiin Med-
vedevin kaudella vuonna 2009, jolloin ministeriön henkilöstöstä irtisanottiin 20 prosenttia. 
Tämä johti luottamuksen lisääntymiseen poliisia kohtaan sekä rikollisuuden vähenemi-
seen. (The Moscow Times) 
 
Fitch säilytti Venäjän luottoluokituksen ennallaan negatiivisista kasvunäkymistä 
huolimatta. Venäjän luottoluokitus BBB- on juuri roskalainaluokan yläpuolella. Fitchin 
mukaan Venäjän julkisella taloudella ei ole juurikaan velkaa ja sen ulkoinen rahoitustar-
ve on vähäinen – valtionvelka on vain 13 prosenttia BKT:stä. Samaan aikaan Venäjän 
talous kärsii rakenteellisista ongelmista kuten energiasektorin liian suuresta painoarvos-
ta. Lisäksi geopoliittiset jännitteet ovat huomattava riski talouden kehitykselle. Fitch tote-
aa raportissaan pahimman kriisin olevan jo ohi ja Venäjän onnistuneen jossain määrin 
lisäämään kilpailukykyään.  Keskipitkällä aikavälillä kasvunäkymät ovat kehittyvistä talo-
uksista heikoimmat: noin 1–2 prosenttia vuodessa. Talouskehitysministeri Aleksei Ulju-
kaevin mukaan luottoluokituksen pitäisi taloustilanteen valossa olla korkeampi mutta piti 
Fitchin päätöstä silti odotettuna. (Vedomosti, RIA Novosti, Fitch, Interfax) 
 



Venäjä yksi maailman heikoimpia talouksia Bloombergin kyselyssä. Uutistoimisto 
Bloombergin ekonomisteille tekemän kyselyn mukaan bruttokansantuote laskee vastaa-
jien mielestä kuluvana vuonna eniten Ukrainassa (4 %). Toiseksi eniten BKT laskee Ve-
näjällä (3,5 %) supistuvien öljytulojen ja lännen pakotteiden vaikutuksesta. Kyselyn mu-
kaan talouskasvu kääntyy laskuun myös Brasiliassa (-1,6 %) ja Argentiinassa (-1,5 %) 
maiden korkean inflaation ja työttömyyden vuoksi. Euroopan maista talouden odotetaan 
kasvavan vain hieman Sveitsissä (0,1 %), Kreikassa (0,9 %) ja Italiassa (1,1, %). BKT:n 
odotetaan kasvavan eniten Intiassa (7,5 %), Kiinassa (6,9 %) ja Vietnamissa (6,1 %). 
(Gazeta.ru) 
 
Kudrin odottaa Venäjän talouden elpyvän ensi vuonna. Entinen finanssiministeri 
Aleksei Kudrin odottaa, että Venäjän talous alkaa elpyä vuoden 2016 ensimmäisellä tai 
toisella neljänneksellä. Mahdollisina riskeinä elpymiselle Kudrin pitää öljyn hinnan radi-
kaalia laskua noin 40 dollariin barrelilta, kansainvälisen ilmapiirin kiristymistä ja uusia 
pakotteita – nämä voisivat hänen mukaansa johtaa talouskriisin toiseen aaltoon. (Inter-
fax) 
 
Teollisuus ja innovaatiot 
 
Teollisuustuotannon lasku hidastui kesäkuussa. Teollisuustuotanto väheni 4,8 pro-
senttia vuoden takaisesta, mikä on vähemmän kuin toukokuussa, jolloin tuotanto laski 
5,5 prosenttia. Kokonaisväheneminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 2,7 prosent-
tia. Laskun hidastuminen johtui paitsi useammasta työpäivästä tänä vuonna mutta myös 
taloustilanteen paranemisesta. Ruplan kurssin heikkeneminen on tehnyt venäläisistä 
valmistajista kilpailukykyisempiä ja alhaisempi inflaatio hidastaa reaalipalkkojen laskua. 
Teollisuustuotannon laskun odotetaan jatkuvan vuoden toisella puoliskolla, mutta aiem-
paa hitaampana. Talouskehitysministeriö arvioi teollisuustuotannon vähenevän tänä 
vuonna 1,3 prosenttia. (Sberbank, Vedomosti) 
 
Elintarviketuottajat säästävät raaka-aineissa ja pakkauksissa. Kuluttajakysynnän 
laskiessa elintarviketuottajat ovat alkaneet etsiä keinoja tehdä tuotteistaan halvempia. 
Tuotannossa käytetään halvempia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja sekä muutetaan 
tuotereseptejä. Rosstatin tietojen mukaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
venäläisten reaalipalkka laski 8,5 prosenttia ja kuukausittaisen minimielintarvikelajitel-
man hinta oli kesäkuun lopussa 14,3 prosenttia korkeampi kuin vuoden alussa.  (Vedo-
mosti, Kommersant)  
 
Rosnanon yllä kavallusepäily. Valtionkorporaatio Rosnanotehin (nykyisin OAO Ros-
nano) entistä pääjohtajaa Leonid Melamedia ja entistä rahoitusjohtajaa Svjatoslav Ponu-
rovia epäillään 300 miljoonan ruplan (4,8 milj. euron) kavaltamisesta. Johtajien epäillään 
siirtäneen virka-asemaansa väärin käyttämällä varat vastikkeetta Rosnanon tytäryhtiöil-
le. Epäselvyydet paljastuivat valtionkonttorin tarkastuksessa vuonna 2012. Rosnano 
vahvistaa tiedon oikeaksi. Rosnanon hallituksen puheenjohtaja on entinen finanssiminis-
teri ja varapääministeri Anatoli Tšubais, joka on ollut kuultavana tapauksesta. (Gaze-
ta.ru)  
 
Teollisuusyritysten modernisointiin veroetuja? Presidentti Putin on Pietarin talous-
foorumin jälkeen määrännyt hallituksen valmistelemaan 1. lokakuuta mennessä ve-
roedun myöntämistä teollisuusyrityksille tuotannon modernisointiin. Vuoden 2016 alusta 
alueet voivat saada oikeuden myöntää veroedun ja myöhemmin veroedusta pitäisi tulla 
federatiivinen. Investointietu on tarkoitettu uusille yrityksille. Etu koskee voittoveron fede-



raation kahden prosentin osuuden poistamista. Alueet voivat vähentää omaa osuuttaan 
korkeintaan 10 prosenttia. Investointietu oli käytössä 1990-luvulla ja se poistettiin vuon-
na 2002, koska voittoveroa pienennettiin asteittain 35 prosentista 20 prosenttiin. Talous-
kehitysministeriön ennusteen mukaan investoinnit peruspääomaan vähenevät tänä 
vuonna 10,6 prosenttia. (Vedomosti) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Saudi-Arabia investoimassa Venäjälle. Saudi-Arabian investointirahasto ja venäläinen 
suorien investointien rahasto ovat solmineet sopimuksen 10 miljardin dollarin investoin-
neista Venäjälle. Investoinnit on tarkoitus toteuttaa seuraavina 4–5 vuotena, ja ne koh-
distuvat infrastruktuuriin, maatalouteen, vähittäiskauppaan, terveydenhoitoon ja kiinteis-
töalaan. Lehtitietojen mukaan kohteista seitsemän on jo valittu. (Vedomosti) 
 
Venäjältä poistui 53 miljardia dollaria pääomaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  
Venäjän keskuspankin mukaan suorat investoinnit ulkomailta Venäjälle vähenivät vuo-
den 2015 ensimmäisellä puoliskolla 67 prosentilla noin seitsemään miljardiin dollariin 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Suorien investointien kokonaismäärä 
vuonna 2014 oli 21 miljardia dollaria. Vuonna 2014 valuuttaa vietiin maasta 154 miljardin 
dollarin arvosta, tämän vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä vienti on ollut 52,5 
miljardia dollaria. Keskuspankki ja talouskehitysministeriö arvioivat pääoman ulosvirta-
uksen koko tälle vuodelle olevan noin 90 miljardia dollaria, finanssiministeriön arvio on 
hieman optimistisempi 70–80 miljardia dollaria. (Interfax)  
  
Sääntely 
 
Krimin asiain ministeriö lakkautettu. Krimin liittämisen jälkeen perustettu Krimin asiain 
ministeriö on lakkautettu presidentti Putinin allekirjoittamalla ukaasilla: sen tehtävät siir-
tyvät talouskehitysministeriölle ja hallituksen yhteydessä toimivalle Krimin asiain komis-
siolle. Ministeriön tehtävänä oli valvoa Krimiä ja Sevastopolia koskevan vuoteen 2020 
ulottuvan federaation ohjelman toteuttamista ja vapaan talousalueen perustamista – nyt 
tehtävä on täytetty. Myös muiden alueellisten ministeriöiden, Pohjois-Kaukasian ministe-
riön ja Kaukoidän kehitysministeriön, roolista on käyty keskustelua, mutta toistaiseksi ne 
jäävät. (Gazeta.ru)  
 
Kaukoitään kolme ensimmäistä edistyneen kehityksen aluetta. Pääministeri Medve-
dev on allekirjoittanut asetuksen kolmen edistyneen kehityksen alueen perustamisesta 
Kaukoitään – kaksi niistä sijaitsee Habarovskin ja yksi Primorjen alueella. Kehitettäviä 
avainaloja ovat elintarviketeollisuus, liikenne ja logistiikka, metallurgia ja ilmailuteolli-
suus. Suunnitellut investoinnit ovat noin 52 miljardia ruplaa (n. 830 milj. euroa). Kaukoi-
tään on valmisteilla myös kuusi muuta edistyneen kehityksen aluetta, joista odotetaan 
päätöstä lähiaikoina. Edistyneen kehityksen alueille pyritään saamaan investointeja tar-
joamalla veroetuja ja purkamalla liike-elämää haittaavaa byrokratiaa. Kaukoidän alue 
tavoittelee tiivistä yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden kanssa, mihin viit-
tasi myös presidentti Putin kesäkuisessa Pietarin talousfoorumissa. Laki edistyneen ke-
hityksen alueista astui voimaan 30.3.2015. (TASS) 
 
Offshore-yhtiöt julkisten hankintojen ulkopuolelle. Presidentti Putin on allekirjoittanut 
sopimusjärjestelmää koskevaan lakiin muutokset, joilla offshore-yhtiöiltä estetään osal-
listuminen julkisten hankintojen kilpailutukseen. Määräyksen noudattamista valvoo osal-
listujat tarkastava hankintakomissio. Toimella pyritään tukemaan kotimaisia tuottajia, 



edistämään tuonnin korvaamista venäläisillä tuotteilla ja purkamaan talouden offshore-
rakenteita. Lain käytännön merkitys arvioidaan vähäiseksi. (Nezavisimaja gazeta, Ve-
domosti) 
 
Henkilötietolaki on tulossa voimaan syyskuun alussa muutoksitta. Venäläisten 
henkilötietojen tallentamista Venäjällä koskeva laki tulee voimaan 1.9.2015. Eurooppa-
laista liike-elämää Venäjällä edustava Association of European Business (AEB) pyysi 
presidentti Putinilta lykkäämään henkilötietolain noudattamatta jättämisestä seuraavien 
rangaistusten voimaantuloa vuodella. Lain mukaan kaikkien Venäjän kansalaisten henki-
lötiedot on tallennettava Venäjällä sijaitseville palvelimille. (Kommersant) 
 
Venäjä hyväksyi lain hakukoneiden tietojenpoistovelvoitteesta. Niin kutsutun "oike-
us unohtamiseen" -lain mukaan käyttäjät voivat vaatia hakukoneyhtiöitä poistamaan hei-
tä koskevat tiedot, jos ne ovat vanhentuneita tai virheellisiä. Laki jäljittelee EU:n vastaa-
vaa säädöstä. Hakukoneyhtiöt, kuten Yandex, ovat kritisoineet uutta lakia.  (Vedomosti, 
The Moscow Times) 
 
Pienyritysten rutiinitarkastukset kielletään. Presidentti Putin on allekirjoittanut lain, 
joka kieltää federaatio- ja paikallishallintoa suorittamasta pienten yritysten viranomais-
tarkastuksia vuoteen 2018 asti. Kielto ei koske esimerkiksi säädöksiä rikkoneita yrityksiä, 
vaaralliseksi luokiteltua toimintaa eikä sosiaalipalveluja tarjoavia yrityksiä. Lain arvioi-
daan koskevan 80 prosenttia pienyrityksistä, ja tekemättä jää 960 000 tarkastusta. Halli-
tus uskoo lain luovan suotuisammat olosuhteet yritystoiminnalle ja vähentävän viran-
omaisten yrittäjiin kohdistamaa mielivaltaa. (Kommersant) 
 
Moskovassa voimaan kauppapaikkamaksu. Moskovassa on 1.7.2015 astunut voi-
maan neljännesvuosittain kerättävä kauppapaikkamaksu. Maksu koskee sekä siirrettäviä 
että kiinteitä kauppapaikkoja, ja sen määrä vaihtelee pinta-alan ja sijainnin mukaan. 
Moskovan keskustassa maksu kiinteästä kauppapaikasta 50 neliömetriin saakka on 
60 000 ruplaa (hieman alle 1000 euroa), kauempana 21 000–30 000 ruplaa (n. 350–500 
euroa). Moskovan hallituksen mukaan maksu tuo kaupungin budjettiin miljardin ruplan 
lisätulot. Verokoodeksiin 1.12.2014 tehty muutos koskee myös Pietaria ja Sevastopolia, 
mutta niissä ei asiaa koskevia paikallisia lakeja ole toistaiseksi annettu. (TASS)   
 
Kauppakeskuksille tappiota uudesta vuokran määrittelytavasta. Liiketilojen vuokrat 
voidaan määritellä prosenttiosuutena liikevaihdosta, mikä on johtanut todellisen liike-
vaihdon vääristelyyn ja kauppakeskusten omistajien tappioihin Moskovassa ja Moskovan 
alueella. Vuokraa pienentääkseen vuokralaiset pyrkivät näyttämään todellista pienem-
pää liikevaihtoa. Uutta tapaa on käytetty noin puolessa vuokrasopimuksista. Keskimää-
rin tappioiden on laskettu olevan 5–10 miljoonaa ruplaa (80 000–160 000 euroa) liiketi-
laa kohti. Moskovan liiketiloista noin 7 prosenttia on tällä hetkellä tyhjillään. (Kommer-
sant) 
 
Energia 
 
Rosneft allekirjoitti sopimuksen öljytoimituksista Intiaan. Sopimuksen mukaan 
Rosneft toimittaa 100 miljoonaa tonnia öljyä kymmenen vuoden aikana intialaiselle Es-
sarille. Tämän lisäksi Rosneft hankki 49 prosentin omistusosuuden Intian toiseksi suu-
rimmasta öljynjalostamosta Vadinarin kaupungissa. Kauppaan kuuluu myös osuus Essa-
rin vähittäisliiketoiminnasta. Yhtiöt sopivat samalla jalostamon ja vähittäisliiketoiminnan 
huomattavasta laajentamisesta. Rosneftin toimitusjohtaja Igor Setšinin mukaan ei ole 



poissuljettua, että yhtiöt aloittaisivat yhteistyön Jäämeren öljyvarojen hyödyntämiseksi. 
(Kommersant, Rosneft, Interfax) 
 
Turkish Stream -kaasuputken rakennustyöt viivästyvät. Gazprom on purkanut Mus-
tanmeren ali kulkevan kaasuputken ensimmäisen vaiheen rakennussopimuksen italialai-
sen Saipemin kanssa. Aikaisemmin rakennustöiden oli ilmoitettu alkavan heinäkuussa. 
Lisäksi Gazprom on pysäyttänyt kaasuputken maaosuuden rakennustyöt, joihin se on 
käyttänyt jo yli 250 miljardia ruplaa (noin 4 mrd. euroa). Turkki ja Venäjä eivät ole vielä 
päässeet sopimukseen kaasuputkesta johtuen Turkin hallituksen vaihtumisesta viime 
kuussa. Neuvotteluja voivat hidastaa myös turkkilaisen kaasunjakelija BOTASin vaati-
mukset hinnanalennuksista. (Vedomosti, Interfax, Sberbank) 
 
Maa-, metsä- ja elintarviketalous 
 
Pakote-elintarvikkeiden myynti ei ole kiellettyä. Magnit-kauppaketju on voittanut ju-
tun, jossa se kyseenalaisti saamansa sakkotuomion ranskalaisen juuston myymisestä. 
Pietarin ja Leningradin alueen välimiesoikeuden tulkinnan mukaan Venäjän vastapako-
tepäätös kieltää ainoastaan pakotteiden alaisten elintarvikkeiden maahantuonnin, ei nii-
den myyntiä. – Jos tällainen tuote päätyy Venäjän alueelle, se muuttuu faktisesti lailli-
seksi, arvioi myös duuman talouspolitiikkakomitean puheenjohtaja Anatoli Aksakov. Hä-
nen mukaansa duumassa ei ole vielä tehty päätöstä lainsäädännön mahdollisesta kiris-
tämisestä pakote-elintarvikkeiden myynnin osalta. Magnitia sakottanut federaation kulut-
tajansuojalaitos on ilmoittanut valittavansa oikeuden päätöksestä. (Kommersant, TASS) 
 
Venäjä vahvisti kansallisen luomustandardin. Federaation teknisen sääntelyn ja met-
rologian virasto on vahvistanut kansallisen luomustandardin "Luonnonmukaisesti tuotetut 
tuotteet – tuotanto-, varastointi- ja kuljetussäännöt" (GOST R 56508-2015). Lainsäädän-
tötyöryhmän puheenjohtaja Nadežda Školkinan mukaan kansallinen standardi auttaa 
Venäjää kehittämään sivistyneet luomutuotemarkkinat luomalla yhteiset pelisäännöt kai-
kille toimijoille. Uuden standardin toivotaan mahdollistavan myös luomutuotteiden vien-
nin. Kansallisen luomujärjestön mukaan Venäjän luomumarkkinoiden koko oli vuonna 
2014 noin 150 miljoonaa euroa. Myydyistä luomutuotteista vain 10 prosenttia oli kotimai-
sia. (Maatalousministeriö) 
 
Yli kolmannes venäläisistä säästää ruoassa. Yhä useampi venäläinen säästää ruo-
kaostoksissa. VTsIOM-tutkimuslaitoksen kesäkuussa tekemän kyselyn mukaan 32 pro-
senttia venäläisistä käyttää ruokaostoksiin aikaisempaa vähemmän rahaa. Säästäjien 
määrä on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä verrattuna alkuvuoden tilanteeseen. 
Elintarvikkeiden hinnat kääntyivät kesäkuussa 2015 laskuun (0,4 %) ensimmäistä kertaa 
sitten elokuun 2014, mutta vuotuinen inflaatio on edelleen 15,3 prosenttia. Talouskehi-
tysministeriö ennustaa reaalipalkkojen laskevan tänä vuonna 9 prosenttia. (The Moscow 
Times, RBC)  
 
Venäjä kieltää ajoverkkokalastuksen Tyynellämerellä. Venäjä kieltää ajoverkkokalas-
tuksen Tyynenmeren rannikolla 1.1.2016 alkaen. Lakialoitteen laatijoiden mukaan kielto 
tulee parantamaan venäläisten rannikkokalastajien liiketoimintamahdollisuuksia. Ympä-
ristöjärjestöt ovat ajaneet ajoverkkokieltoa jo vuosia, sillä verkkoihin jää varsinaisen saa-
liin lisäksi myös delfiinejä, kilpikonnia ja vesilintuja. Kiellon pelätään toisaalta heikentä-
vän Venäjän ja Japanin suhteita, sillä se lopettaa myös japanilaisten kalastusalusten 
toiminnan Venäjän Kaukoidässä. Alueella operoi tällä hetkellä 16 venäläistä ja 35 japani-
laista ajoverkkokalastusalusta. (The Moscow Times) 



 
Puunvientikielto osuisi Venäjää omaan nilkkaan. Venäjän turvallisuusneuvoston 
pääsihteeri Nikolai Patrušev väläytti viime viikolla puukaupan rajoittamista mahdollisena 
vastatoimena venäläisedustajien viisumien epäämiselle Etyjin juhlaistuntoon Helsingis-
sä. Venäläisasiantuntijoiden mukaan puukaupan rajoittaminen vahingoittaisi ensisijaises-
ti Venäjän omaa metsäsektoria, sillä se menettäisi neljänneksen pyöreän puun vientitu-
loistaan. Suomea enemmän puuta viedään ainoastaan Kiinaan. Vientitulojen menetys 
olisi kohtalokasta, sillä metsäalan vienti on ollut laskussa jo useita vuosia. Ruplan deval-
voituminen on lisäksi johtanut suunniteltujen kotimaaninvestointien jäädyttämiseen, sillä 
90 prosenttia metsäteollisuuden investointihyödykkeistä tuodaan ulkomailta. (Fontan-
ka.fi) 
 
Metsämaalle rakentamista halutaan helpottaa. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö 
suunnittelee metsälain muutosta, joka sallisi matkailukohteiden rakentamisen metsäva-
rantoon kuuluvalle maalle. Ministeriön mukaan matkailuinvestoinneilla voitaisiin kohen-
taa metsätalouden rahoitusta valtiontukien pienentyessä. Lakiluonnoksen mukaan mat-
kailuinfrastruktuuria voisi rakentaa vain tarkasti rajatulle alueelle, joka saisi olla korkein-
taan kolme prosenttia tietystä metsänhoitoalueesta. Ympäristöväki ja Venäjän metsäta-
lousviraston asiantuntijat pelkäävät lakimuutoksen aiheuttavan metsissä mökkirakenta-
misen vyöryn, mikä vaikeuttaisi metsien yleistä virkistyskäyttöä. (Kommersant)  
 
Matkailu ja liikkuvuus 
 
Venäläisistä 13 prosenttia halukkaita muuttamaan maasta. Muuttohalukkaiden mää-
rä on hieman suurempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 11 prosenttia. Valtio-omisteisen 
tutkimuslaitos VTsIOMin kyselyssä suurin osa muuttohalukkaista mainitsi syyksi korke-
amman elintason ulkomailla. Ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen syiksi mainittiin 
myös viranomaisten toiminta ja ihmisoikeusrikkomukset. (Kommersant) 
 
Venäläisten ulkomaanmatkailu on vähentynyt 40 prosenttia vuoden alusta. Venä-
jän 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 Venä-
jälle väheni samaan aikaan kun se Tyynenmeren alueelta ja Aasiasta se lisääntyi. Eten-
kin kiinalaiset kasvattivat tulijoiden määrää. Rosturizmin arvioiden mukaan venäläiset 
matkailijat veivät ulkomaanvaluuttaa viime vuonna 50 miljardin dollarin arvosta, joten 
kotimaanmatkailun lisääminen parantamalla 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 
Association of European Businesses –järjestön jäsenille. Palvelu toimii yhden luukun 
periaatteella työlupien hakemisessa ja vähentää asiointikertojen määrää virastossa yh-
teen. Maahanmuuttolaitoksen johtajan Konstantin Romodanovskin mukaan uuden palve-
lun on tarkoitus lisätä prosessin läpinäkyvyyttä ja vähentää korruptiota. Eritysasiantunti-
jaksi lasketaan henkilö, jonka palkka on yli kaksi miljoonaa ruplaa (noin 32 000 euroa) 
vuodessa. (Association of European Businesses) 
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