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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.12.2015 - 21.1.2016)  

 Lavrov: poliittinen prosessi Syyriassa voi alkaa tammikuun aikana. 
 Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelivat Itä-Ukrainan konfliktista. 
 Kreml: Litvinenkon kuoleman tutkintaa koskeva raportti on britti-

läistä huumoria. 
 Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov hyökkäsi mediassa rajusti 

"kansanvihollisia" vastaan. 
 Tutkintakomitean johtajan mukaan Nemtsovin murha ratkaistu,  

vuosipäivälle suunnitteilla opposition mielenosoitus. 
 Budjetin pohja murenemassa. Rupla heikentynyt ennätyslukemiin. 
 Venäjä jäädytti vapaakauppasopimuksen Ukrainan kanssa. 
 Venäjä ei jatka sähkönmyyntiä Ukrainaan. 
 Venäjä rajoittaa turkkilaisten tekstiilien tuontia. 
 Venäjä rakentaa kaksi ydinvoimalaa Bangladeshiin. 
 Ruoan hinta nousi viidenneksen vuonna 2015. 
 Venäjän keskiluokka ja sen ostovoima näivettyy. 

 
 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Ulkoministeri Lavrov toivoo, että poliittinen rauhanprosessi Syyriassa voisi alkaa vielä 
tammikuun aikana. Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit keskustelivat 20.1. Zürichissä 
Syyrian tilanteesta. Ulkoministeri Lavrov totesi tapaamisen jälkeen, että Venäjä on valmis 
edesauttamaan humanitäärisen avun perillepääsyä Syyriassa ja koordinoimaan avustustoimia 
Yhdysvaltojen johtaman koalition kanssa. Perustan yhteistyölle muodostaa YKTN:n joulukuinen 
päätöslauselma. Venäläisten lehdistötietojen mukaan Genevessä 25.1. käytävät Syyrian oppo-
sition ja hallituksen edustajien väliset neuvottelut ovat vaarassa kariutua. Syyrian oppositio 
saattaa jättää osallistumatta neuvotteluihin, mikäli tietyt Venäjän tukemat poliittiset ryhmät ai-
kovat osallistua niihin. (Kommersant, NG, RG, RIAN, TASS)  
 
Presidentti Putin ja presidentti Obama kävivät puhelinkeskustelun Syyrian tilanteesta 
13.1. Molemmat presidentit ilmaisivat tukensa YK:n pyrkimyksille järjestää Syyrian hallituksen 
ja opposition väliset neuvottelut, ja vetosivat Saudi-Arabiaan ja Iraniin maidenvälisten jännittei-
den lieventämiseksi. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant, NG, Vedomosti)  
 
Venäjä ja Yhdysvallat tiivistivät keskusteluja Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi. Sa-
nomalehti Vedomostin mukaan presidentti Putinin erityisedustaja Vladislav Surkov ja Yhdysval-
tain apulaisulkoministeri Victoria Nuland keskustelivat 18.1. kuuden tunnin ajan Ukrainan ky-
symyksestä Venäjällä Kaliningradissa. Surkovin mukaan kyseessä oli "brainstorming", jonka 
tarkoitus oli tukea Normandia-formaatissa käytäviä neuvotteluja. Venäjä on nimittänyt Boris 
Gryzlovin uudeksi erityisedustajaksi Ukrainan, Venäjän ja EU:n väliseen kontaktiryhmään. 
Gryzlov on entinen Duuman puhemies. Gryzlov näkee neuvottelutilanteessa olevan useita pol-
kuja eteenpäin. Minskin sopimus määrittelee selvästi järjestyksen, jonka mukaan paikallisvaalit, 
ja niitä varten säädettävät tarvittavat perustuslain muutokset tulee toimeenpanna ennen raja-
valvonnan siirtämistä Ukrainalle. Venäjä on ilmaissut vastustavansa Ukrainan vaatimia rauhan-



turvaajia Itä-Ukrainan separatistialueille, eikä kannata YK:n liittymistä meneillään oleviin neu-
votteluihin. Lehtitietojen mukaan Kreml on antanut varapääministeri Dmitri Kozakille tehtäväksi 
yhteydenpidon separatisteihin Itä-Ukrainassa. (RBK, TASS, Vedomosti, Kommersant) 
 
Kreml: Litvinenkon kuoleman tutkintaa koskeva raporttia ei voida pitää vakavasti otetta-
vana tutkintana, sen sijaan kyseessä on brittiläinen huumori. Venäjän ulkoministeriön 
(MID) mukaan raportti on poliittisesti motivoitunut ja puolueellinen. MID toteaa olevan valitetta-
vaa, että rikosoikeudellinen tapaus on politisoitu, mikä on pilannut Venäjän ja UK:n välisen ylei-
sen ilmapiirin. Päätöksellä keskeyttää rikostutkimus ja aloittaa nk. asianosaisten kuulemiset on 
MID:n mukaan selvästi poliittiset tarkoitusperät. Asianosaisten kuulemisprosessi ei ole ollut 
läpinäkyvä, varsinkin kun tapauksen yksityiskohdat on julistettu salaisiksi. MID:n mukaan ei ole 
syytä olettaa, että loppuraportti tuottaisi objektiivisen ja puolueettoman tuloksen, koska loppu-
raportti pohjautui politisoituneeseen, ei-läpinäkyvään kuulemisprosessiin. Venäjän Lontoon 
suurlähettiläs arvioi raportin vahingoittavan Venäjän ja Iso-Britannian kahdenvälisiä suhteita. 
(MID, TASS; Ekho Moskvy)  
 
Venäjä ei osallistu Euroopan neuvoston parlamentaarisen ryhmän PACE:n istuntoon 
Strasbourgissa. Venäjän mukaan maa voi osallistua PACE:n työskentelyyn vasta, kun PA-
CE:n asettamat Venäjää koskevat rajoitukset on poistettu. Duuman ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtajan Aleksei Puškovin mukaan erään Euroopan neuvoston jäsenmaat haluavat aset-
taa Venäjälle lisärajoituksia. Duuman puhemies Sergei Naryškin on todennut Venäjän maksa-
van helmikuussa vain kolmasosan jäsenmaksustaan Euroopan neuvostolle Venäjälle asetettu-
jen rajoitusten vuoksi. (Izvestia, Kommersant, TASS, Vedomosti, Novye Izvestia, RG)  
 
Venäjän mediat kirjoittivat runsaasti Irania koskevien talouspakotteiden poistamisesta. 
Analyytikko Aleksei Malašenkon mukaan Iran saattaa suuntautua yhä enemmän kohti länttä. 
Enemmistö asiantuntijoista ei odota Venäjän ja Iranin suhteissa tapahtuvan suuria muutoksia. 
Muutamat asiantuntijat pitävät talouspakotteiden poistamista mahdollisuutena Venäjälle solmia 
uusia asekauppoja Iranin kanssa. (Gazeta.ru, Kommersant, MK, NG, Novye Izvestia, RBK, RG, 
Vedomosti; Dožd)  
 
Venäläiset asiantuntijat ovat skeptisiä Pohjois-Korean ilmoittaman vetypommikokeen 
todenperäisyydestä. MID:n tiedottajan Maria Zaharovan mukaan Venäjä ei ole saanut vahvis-
tusta sille, että Pohjois-Korean suorittama räjäytys oli peräisin vetypommista. (TASS)  
 
Venäjä ei osallistu 31.3.–1.4.2016 Washingtonissa pidettävään ydinturvallisuuskonfe-
renssiin. Venäjä ei hyväksy suunnitelmia, joiden mukaan kansainvälisille järjestöille kuten 
IAEA laadittaisiin sitova ohjeistus. (RIAN, TASS)  
 
Venäjä perustaa puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan kolme uutta divisioonaa län-
tiseen ja eteläiseen sotilaspiiriinsä. Sanomalehti Nezavisimaja Gazetan mukaan Venäjä 
saattaa sijoittaa lisää raskasta aseistusta alueelle vastatoimena Naton sotilaallisen kapasiteetin 
lisäämiselle Venäjän lähialueilla. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Šoigun ilmoituksessa on ky-
seessä olemassa olevien prikaatien muuttaminen takaisin divisiooniksi. (RG, RIAN, TASS, Ve-
domosti, NG)  
 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Putin hyväksyi uuden kansallisen turvallisuuden strategian. Presidentti Putin allekirjoitti 
vuodenvaihteessa uuden kansallisen turvallisuuden strategian, joka asettaa yleislinjat valtion 



viranomaisten toiminnalle. Strategia käsittelee maanpuolustuksen lisäksi mm. talouden, kansa-
laisten elintason, ulkopolitiikan, kulttuurin, tiedonvälityksen, koulutuksen ja terveydenhuollon 
merkitystä kansalliselle turvallisuudelle. Edellinen strategia oli vuodelta 2009. Sisäpolitiikan 
alan uhkiksi strategia määrittelee mm. ulkovaltojen Venäjää horjuttamaan pyrkivän toiminnan, 
terrorismin ja korruption. Kulttuurin alalla strategia korostaa venäjän kielen ja perinteisen venä-
läisen arvomaailman merkitystä sisäisen turvallisuuden lähteenä. (kremlin.ru)  

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov hyökkää mediassa "kansanvihollisia" vastaan. Ka-
dyrov totesi 12.1. Groznyissä toimittajille antamassaan lausunnossa "systeemin ulkopuolisen 
opposition" yrittävän hyödyntää Venäjän vaikeaa taloustilannetta maan epävakauttamiseen. 
Kadyrovin mukaan oppositiota on kohdeltava kansanvihollisina ja tuomittava pettureina. Viikkoa 
myöhemmin Izvestija-sanomalehdessä julkaistiin Kadyrovin kirjoitus, jossa tämä ilmoitti olevan-
sa joukkoineen valmis toteuttamaan vaikeimmatkin Venäjän suojelemiseksi tarvittavat tehtävät 
ja ehdotti kansanvihollisten sulkemista tšetšenialaiseen mielisairaalaan. Tšetšenian parlamen-
tin puhemies Magomed Daudov jatkoi kampanjaa nimeämällä yksittäisiä oppositiotoimijoita ja 
mediaa kansanvihollisiksi ja uhaten näitä sosiaalisessa mediassa. Tšetšenian johdon lausunnot 
ovat nostattaneet Venäjällä voimakkaan yhteiskunnallisen reaktion. Oppositio- ja ihmisoikeus-
toimijat ovat nimenneet Kadyrovin lausunnot uhkailuksi ja vaatineet lainvalvontaviranomaisten 
tutkimusta. Joukko ihmisoikeusaktivisteja ja julkisuuden henkilöitä on allekirjoittanut avoimen 
kirjeen, jossa vaaditaan Kadyrovin eroa. Krasnojarskilainen paikallispoliitikko kutsui Facebook-
sivullaan Kadyrovia "Venäjän häpeäksi", mutta pyysi päivää myöhemmin Kadyrovilta julkisesti 
anteeksi tunteen vallassa kirjoittamaansa kommenttia. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt lau-
sunnot tuomitseva "Kadyrov – Venäjän häpeä" –kampanja ja tšetšeenitoimijoiden "Kadyrov – 
Venäjän ylpeys" -vastakampanja. Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilova kommentoi 
tuoreeltaan Kadyrovin lausuntoja haitallisiksi ja duuman puhemies Sergei Naryškin piti Kadyro-
vin kommenttien ympärille rakentunutta tilannetta epämiellyttävänä. Putinin tiedottaja Dmitri 
Peskov kommentoi tilannetta vasta yli viikko Kadyrovin ensimmäisen lausunnon jälkeen. Pes-
kovin mukaan Kadyrov viittaa lausunnoissaan laittomasti toimiviin oppositioaktiiveihin, eikä lau-
suntojen ympärillä tulisi kiristää jännittyneisyyttä. Kadyrov itse tarkensi Instagram-tilillään lau-
suntojaan ja totesi viitanneensa Venäjältä poismuuttaneisiin, toisten valtioiden alueelta Venäjää 
kritisoiviin henkilöihin ja näiden kannattajiin. (Vedomosti, Dožd, gazeta.ru, Eho Moskvy, Izvesti-
ja, RBK, Instagram Kadyrov_95) 

Tutkintakomitean johtajan mukaan Nemtsovin murha ratkaistu, vuosipäivälle suunnitteil-
la opposition mielenosoitus. Venäjän tutkintakomitean johtaja Bastyrkin pitää oppositiopolii-
tikko Boris Nemtsovin murhaa ratkaistuna. Kreml totesi Bastrykinin lausunnon jälkeen, että lo-
pullisen päätöksen asiassa tekee tuomioistuin. Nemtsovin murhan tutkijat antoivat ennen joulua 
tiedon lopullisista syytteistä viittä epäiltynä olevaa tšetšeeniä kohtaan. Tutkijat nimesivät mur-
han tilaajaksi Tšetšenian sisäministeriön alaiseen Sever-pataljoonan aiemmin kuuluneen Rus-
lan Muhudinovin. Mediatietojen mukaan Muhudinov on toiminut pataljoonan entisen korkean 
komentajan autonkuljettajana. Joidenkin tietojen mukaan Muhudinov piileskelisi Arabiemiraa-
teissa. Nemtsovin perheen asianajaja on kritisoinut tutkinnan johtopäätöstä murhan tilaajasta ja 
pitää Muhudinovia mahdollisesti murhan alatason järjestäjänä. Oppositiopuolue Parnas on ke-
hottanut oppositiota osallistumaan Boris Nemtosovin murhapäivänä 27.2. järjestettävälle mie-
lenosoitusmarssille. Tarkoituksena on Nemtsovin muistamisen lisäksi antaa vastaus Tšetšeni-
an päämies Ramzan Kadyrovin uhkauksiin. Myös Protestitoimien komitea – ryhmä on aikeissa 
järjestää marssin Nemtsovin murhapäivänä. (Rossiskaja Gazeta, Kommersant, TASS, RBK, 
Nezavisimaja Gazeta, Moskovski Komsomolets) 

Duumassa valmisteilla vaalilain muutos. Läpi mennessään uudistettu vaalilaki edellyttäisi 
duumanvaaliehdokkaiden henkilökohtaista esiintymistä vaaliväittelyissä sekä estäisi käyttämäs-
tä vaaleihin osallistumattomien henkilöiden kuvia vaalikamppailussa. Vaalilakiin on ehdotettu 



myös muita, mm. vaalitarkkailua vaikeuttavia muutoksia. Valtiollisen VTSIOM-
tutkimuskeskuksen mielipidemittauksen mukaan protestipotentiaali on nousussa ennen syksyn 
duumanvaaleja ja voi alentaa Yhtenäisen Venäjän kannatusta. (Vedomosti, Kommersant)  

Liberaali Jabloko-puolue valitsi joulukuussa uuden johtajan. Puolueen johtoon nousi Kar-
jalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen edustaja Emilia Slabunova. Toisella äänestyskierrok-
sella Slabunovan vastaehdokkaana oli puolueen Pihkovan osaston johtaja Lev Šlosberg. Jab-
lokon perustaja Grigori Javlinski kannatti Slabunovan valintaa puolueen johtoon. (Kommersant, 
Vedomosti)  

Patriarkka Kirilliltä tuki Venäjän Syyria-operaatiolle, ortodoksikirkon hallinnossa muu-
toksia. Venäjän ortodoksikirkon patriarkka Kirill kommentoi tammikuun alun Rossija 1 – tv-
kanavalle antamassaan haastattelussa Venäjän operaatiota Syyriassa. Patriarkan mukaan ky-
seessä on isänmaan puolustaminen. Joulukuun lopulla kirkon yhteiskuntasuhteista pitkään vas-
tannut konservatiivinen arkkipiispa Vsevolod Tšaplin erotettiin tehtävästään ja yhteiskuntasuh-
teista vastaava osasto lakkautettiin. Tšaplin on todennut erottamisensa syyksi näkemyserot 
patriarkka Kirillin kanssa. (Interfax, Rossija 1, Dožd, RBK) 

Yleinen syyttäjä Tšaika kommentoi tilannettaan. Venäjän yleinen syyttäjä Juri Tšaika kom-
mentoi tammikuun alussa hallituksen lehti Rossiskaja Gazetassa joutuneensa informaatiohyök-
käyksen kohteeksi. Kohteena on ollut myös koko syyttäjälaitos. Tšaikan mukaan hyökkäykset 
eivät kuitenkaan muuta syyttäjänlaitoksen toimintaa. Tunnetun oppositiovaikuttaja Aleksei Na-
valnyin korruptionvastaisen taistelun säätiö julkaisi joulukuun alussa filmin Tšaikan perheen 
laittomista bisneshankkeista sekä epäillyistä yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Lok-
ki-niminen paljastusfilmi on katsottu YouTubessa jo yli 4 400 000 kertaa. (Rossiskaja Gazeta, 
http://bit.ly/1ImbLKv)   

Rekkamiesten mielenilmaukset hiljentyneet. Loppuvuonna 2015 ympäri maata järjestetyt 
rekkamiesten protestit uutta tieliikennemaksua vastaan ovat laantuneet yksittäisiksi mielenil-
mauksiksi. Presidentti Putin antoi joulukuun lopulla hallitukselle tehtäväksi valmistella tieliiken-
neveron poistaminen raskaalta rekkaliikenteeltä vastaantulona rekkamiesten vaatimuksiin. Pu-
tin kritisoi vuoden lopussa hallituksen hitaita toimia rekkamiesten vaatimusten käsittelyssä. 
(Vedomosti) 

Dagestanissa terrori-isku. Joulukuun lopulla Dagestanissa tapahtui terrori-isku, jossa kuoli 
yksi ja loukkaantui 11 henkeä. Iskun kohteena oli Derbentin kaupungissa sijaitsevaan Naryn-
Kala linnoitukseen vierailulle saapunut ryhmä. Uutistietojen mukaan ryhmässä oli mukana kaksi 
Venäjän rajapalvelun työntekijää, joista toinen kuoli. Iskun takana arvioidaan olevan Pohjois-
Kaukasian alueella toimiva islamistinen "Eteläinen ryhmä", jonka uutisoidaan vannoneen uskol-
lisuutta Isisille. (Gazeta.ru, Interfax)  

FSB:hen korruptiotutkinta ja lisää oikeuksia aseelliseen voimankäyttöön. Venäjän tutkin-
takomitea on ilmoittanut tarkistavansa syytökset korruptiosta Venäjän turvallisuuspalvelu 
FSB:ssä. Korruptiosyytösten takana on oppositiotoimija Aleksei Navalnyin Korruptionvastaisen 
taistelun säätiö. Samaan aikaan turvallisuuspalvelun toimivaltaa kasvatetaan. Putin allekirjoitti 
30.12. muutokset FSB:tä koskevaan lakiin. FSB sai lisää voimankäyttöoikeuksia ja muun mu-
assa oikeuden tuliaseiden käyttöön itsepuolustukseksi tai terroristitekojen estämiseksi ja ei-
tappavien aseiden käyttöön massalevottomuuksien tukahduttamiseen. Aiemmasta poiketen 
FSB voi käyttää tuliaseita myös naisia ja lapsia vastaan. Ennen voimankäyttöä sen kohdetta on 
varoitettava, ellei varoitus ole välittömän vaaran vuoksi mahdotonta. FSB:n on toimitettava 
loukkaantunut henkilö lääkärinhoitoon välittömästi ja ilmoitettava tapahtuneesta syyttäjänviras-
toon. FSB sai lisäksi oikeuden ottaa sormenjäljet rajalla henkilöltä, jolla voi olla terroristiyhteyk-



siä. Duuma hyväksyi lain joulun alla. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet lakia. (Kommersant, 
RBK, Vedomosti) 

Bolotnaja-aukion toukokuun 2012 mielenosoitusten jälkipyykkiä pestään edelleen. Bolot-
naja-aktivisti lvan Nepomnjaštših tuomittiin joulun alla kahden ja puolen vuoden vankeustuomi-
oon osallisuudesta Bolotnaja-aukion mielenosoituksiin. Syytteiden mukaan Nepomnjaštših oli 
lyönyt poliisia sateenvarjolla. Syyttäjä oli esittänyt kolmen ja puolen vuoden vankeusrangaistus-
ta. Nepomnjaštših on 33. aukion tapahtumien vuoksi syytteeseen joutunut. Syytetyistä 20 on 
tuomittu vankeusrangaistukseen. Tammikuussa Memorial totesi, että Bolotnaja-aukion tapah-
tumien vuoksi toukokuusta lähtien tutkintavankeudessa ollut aktivisti Dimitri Butšenkov on poliit-
tinen vanki. Tammikuussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puolestaan määräsi Venäjän 
maksamaan korvauksia Bolotnaja-pidätyksestä. Tuomion mukaan Venäjän on maksettava kor-
vauksina ja oikeudenkäyntikuluina 32 000 euroa Bolotnaja-aukion mielenosoitusten jälkeen 15 
päivän ajan pidätettynä pidetylle aktivistille. Päätöksen mukaan Venäjä rikkoi pidätetyn itse-
määräämisoikeutta, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja kokoontumisvapautta. 
(Gazeta.ru, Kommersant, Novaya Gazeta, Vedomosti, Ekho Moskvy) 

Julkisia kokoontumisia koskevan lain rikkomisesta syytetty 75-vuotias eläkeläinen pa-
keni Ukrainaan. Vladimir Ionovin odotettiin saavan vankeustuomion neljään mielenosoituk-
seen osallistumisesta. Hän aikoo tiettävästi hakea turvapaikkaa Ukrainasta. Oppositioaktivisti 
Mark Galperinia syytetään vastaavista teoista. Hänet on pidätetty lain perusteella useasti. Eräät 
Yhtenäinen Venäjä ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolueiden edustajat ovat ehdottaneet lakiin 
hallinnollisista rikkomuksista muutoksia, jotka estäisivät julkisia kokoontumisia koskevaa lakia 
rikkoneita osallistumasta vastaaviin tilaisuuksiin. Kielto voitaisiin antaa kerrallaan kolmeksi kuu-
kaudeksi. Läpi mennessään uudet säännöt koskisivat muun muassa oppositioaktivisti Aleksei 
Navalnya, Ilja Jašinia ja Sergei Mitrohiniä. (Gazeta.ru, Kommersant, Novaya Gazeta)  

Ympäristöaktivisti Jevgeni Vitiško vapautui ehdonalaiseen vapauteen joulun alla. Vitiško 
oli ehtinyt kärsiä kolmen vuoden vankeusrangaistuksestaan yli puolet siperialaisessa rangais-
tussiirtolassa. Vitiško oli raportoinut Sotšin olympialaisten rakennustöiden ympäristövaikutuk-
sista, mikä tiettävästi johti siihen, että Vitiškon jo vuonna 2012 vandalismista ja huliganismista 
saamat vankeusrangaistukset pantiin täytäntöön Sotšin olympialaisten alla. (Novye Izvestia, 
Vedomosti) 

Aktivistille kahden vuoden vankeusrangaistus separatismista. Krasnodarin alueen tuomio-
istuin tuomitsi Darja Poljudovan joulun alla vankeuteen separatismiin ja ekstremismiin yllyttämi-
sestä. Poljudova yritti elokuussa 2014 järjestää marssin Kubanin alueen Venäjästä irrottautu-
misen puolesta. Kyseessä oli ensimmäinen toukokuussa 2014 rikoslakiin tulleen pykälän pe-
rusteella annettu tuomio. (Kommersant, Gazeta.ru) 

Kidutuksenvastaisesta komiteasta ja kahdesta muusta järjestöstä ulkomaisia agentteja. 
Venäjän oikeusministeriö on lisännyt ulkomaisten agenttien listalle kolme uutta järjestöä: Kidu-
tuksenvastaisen komitean, Memorialin Jekaterinburgin alajärjestön sekä ekologinen keskus 
Daurian. Ulkomaisten agenttien listalla on tällä hetkellä 113 järjestöä. (Vedomosti, Gazeta.ru) 

 
 
 
 
 
 
 



3. Talous 
 

 

     
  

 
 

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

 

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

 
 

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

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

 
 

Vähittäiskauppa, % 2,5 % -8,5 % -9,8 % -2,5 % 
 

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

 
 

Investoinnit % -2,5 % -5,8 % -9,9 % -5,0 % 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö       

 
 

          
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 1.1.2016   

 
 

Vararahasto   87,4 49,9   
 

 
Hyvinvointirahasto   88,6 71,7   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 368,0   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö      

 
 

          
 

 
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 22.1.2016   

 
 

EUR/RUB   68,37 91,18   
 

 
USD/RUB   56,24 83,59   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki       
 

 
          

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 20.1.2016   
 

 
Brent USD/bll   61,07 27,78   

 
 

Urals USD/bll   59,40 24,86   
 

 
Lähde: Neste Oil         

 
 

          
 

        
Budjetin pohja murenemassa. Hallitus valmistelee muutoksia joulukuussa hyväksyttyyn vuo-
den 2016 federaation budjettiin. Öljyn hinnan nopea lasku pienentää budjettituloja, jotka perus-
tuvat pääasiassa öljyn 50 dollarin keskitynnyrihintaan. Finanssiministeriö on kehottanut ministe-
riöitä ja virastoja tekemään 10 prosentin menoleikkaukset (lukuun ottamatta puolustus- ja aina-
kin osaa sosiaalimenoista). Leikkaukset eivät yksin riitä. Valtionyritysten, esim. Rosneftin, 
Sberbankin ja VTB:n osittaisesta yksityistämisestä kaavaillaan biljoonan ruplan (11 mrd. euroa) 
tuloja kahden seuraavan vuoden aikana. Talouskehitysministeriö suunnittelee stressitestiä, 
joka pohjautuu öljyn 25 dollarin keskihintaan, USD/RUB-kurssiin 80 ja 7–7,5 prosentin budjetin 
alijäämään. Nykyisen budjettilain mukaan alijäämä voi olla korkeintaan kolme prosenttia 
BKT:sta. (Vedomosti)       
 
Rupla heikentynyt ennätyslukemiin. Valuuttamarkkinoilla ei kuitenkaan ole nähty samanlais-
ta paniikkia kuin joulukuussa 2014, jolloin ruplan kurssi laski edelliseen ennätykseensä. Kes-
kuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullinan mukaan rupla on lähellä tasapainokurssia. Heikentynyt 



rupla on herättänyt epäilyksiä keskuspankin vuoden 2017 neljän prosentin inflaatiotavoitteen 
pitävyydestä. Tärkein väline inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi on korkotaso, jolla on vaikutus-
ta myös valuuttakurssiin. Keskuspankin seuraava korosta päättävä kokous on 29.1. Pankki on 
ilmoittanut harkitsevansa nykyisen 11 prosentin ohjauskoron nostoa, mikäli inflaatiopaineet 
kasvavat. Asiantuntijoiden mukaan kurssin 10 prosentin heikkeneminen nostaa inflaatiota 1,2 
prosenttiyksikköä. (RBK)    
 
Budjetin tasapainottava dollarikurssi? Bank of American ekonomistien laskelmien mukaan 
25 dollarin keskitynnyrihinnalla USD/RUB-kurssin tulisi olla 210, jotta budjetti olisi tasapainos-
sa. Jotta päästäisiin nykyisen budjettilain sallimaan kolmen prosentin alijäämään BKT:sta, 
kurssin tulisi olla 140. Öljyn 35 dollarin keskihinnalla tasapainokurssi olisi 140 ja kolmen pro-
sentin budjettivajeen edellyttämä kurssi 94. Analyytikkojen mukaan on epätodennäköistä, että 
budjettiongelmia ratkaistaisiin pelkästään ruplan kurssia devalvoimalla. Ruplan rajusta heikke-
nemisestä on taloudelle enemmän haittaa kuin hyötyä.  Markkinakommenttien mukaan kes-
kuspankki harkitsisi ruplan kurssin tukemista, mikäli dollarikurssi heikkenee yli 90 ruplaan. Kes-
kuspankin pääjohtaja Nabiullina kiisti arviot. Nykyinen budjetti perustuu 50 dollarin keskimää-
räiselle tynnyrihinnalle ja USD/RUB kurssille 63,5. (RBK, Vedomosti)   
 
Heikko rupla ei auta taloutta. Ruplan heikkeneminen ei ole viranomaisten toiveista huolimatta 
saanut talouskasvua käyntiin. Heikentyvä rupla horjuttaa talouden tärkeimpiä sektoreita, jotka 
kärsivät rahoituksen puutteesta ja korkeasta korkotasosta: tämä estää pääomahyödykkeiden 
tuotantoa ja infrastruktuuri-investointeja. Tuonnin osuus monilla teollisuudenaloilla on varsin 
korkea. Vuonna 2014 tuonnin osuus oli kulutustavarateollisuudessa 35,6 prosenttia, 
pääomahyödykkeiden valmistuksessa 34,3 ja elintarvikkeissa 30 prosenttia. Jos hallitus 
lupaustensa mukaisesti tukee ahdinkoon joutuneita teollisuudenaloja, inflaatiovaikutus olisi 
laskelmien mukaan 2,5 prosenttiyksikköä. (Nezavisimaja Gazeta)        
 
Pääoman nettovienti pienentynyt. Keskuspankin ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2015 
pääomien nettovienti oli 56,9 miljardia dollaria, mikä on 2,7 kertaa pienempi kuin edellisen vuo-
den ennätysluku 154 miljardia dollaria. Toisin kuin aiempina vuosina viime vuoden pääomien 
ulosvirtauksen tärkein komponentti oli yksityisen ulkoisen velan takaisinmaksu. (Nezavisimaja 
Gazeta)     
 
Venäjän ulkomaankaupan ylijäämä pieneni yli 23 prosenttia viime vuonna. Vuonna 2015 
ylijäämä laski 23,2 prosenttia 145,6 miljardiin dollariin. Vienti tippui edellisvuoteen verrattuna 
31,8 prosenttia (339,6 miljardiin dollariin). Keskuspankin mukaan kaupan taseen muutokset 
johtuivat alhaisista energianhinnoista ja kotimaisesta tuontikysynnästä. (Kommersant) 
   
Venäjä on yhtä houkutteleva markkina kuin Meksiko, Japani ja Arabiemiraatit. PriceWa-
terhouseCoopersin yritysjohtajien keskuudessa tekemän tutkimuksen mukaan suurimmat riskit 
yritystoiminnalle muodostavat liiallinen valtion sääntely ja geopoliittiset riskit. Venäjän markki-
noiden houkuttelevuus on pudonnut vuoden 2015 hienoiseen nousuun verrattuna. Houkuttele-
vimmat markkinat ovat USA:ssa, Kiinassa ja Saksassa. (Vedomosti) 
 
Putin tapasi liike-elämän edustajia. Vuosittaisessa tapaamisessaan liikemiesten kanssa Pu-
tin kiitti heitä siitä, että he auttavat turvaamaan Venäjän suvereniteetin, taistelemaan työttö-
myyttä vastaan ja käyttöönottamaan uusia teknologioita. Putin lupasi vastata lännen pakottei-
siin lisäämällä vapaata yrittäjyyttä Venäjällä. (Kommersant) 
 
 
 



Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Vietnamin ja Euraasian talousliiton vapaakauppasopimus. Venäjän ensimmäinen vara-
pääministeri Šuvalov kertoi Venäjän ratifioivan mahdollisesti tammikuussa 2016 Euraasian ta-
lousliiton ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 
2015. (Kommersant) 
 
Kazakstanin WTO-velvoitteita koskeva pöytäkirja astui voimaan. Kazakstanin WTO:hon 
liittymisen myötä Euraasian talousliitto on hyväksynyt pöytäkirjan, joka säätelee Kazakstaniin 
tuotavien ja WTO:n myötä alemman tullitariffin piirissä olevien tavaroiden liikkumista talousliiton 
alueella. Pöytäkirjan mukaan WTO:n alempien tullitariffien piirissä olevat tavarat jäävät Kazaks-
tanin markkinoille, ellei niistä makseta Kazakstaniin tuotaessa korkeampia, Euraasian talouslii-
ton säädösten mukaisia, tulleja. Pöytäkirja astui voiman 11.1.2016.  
 
EU jatkoi Venäjään kohdistuvia talouspakotteita 31.12.2016 saakka. EU:n ulkoasiainneu-
vosto päätti 21. joulukuuta jatkaa talouspakotteiden voimassaoloa kuudella kuukaudella. Pakot-
teet otettiin käyttöön viime kesänä ja ne koskevat muun muassa Venäjän suurpankkien rahoit-
tamista, energianetsintään käytettävien korkean teknologian tuotteiden vientiä sekä asekaup-
paa. Erillisissä pakotteissa on jäädytetty tiettyjen henkilöiden ja yritysten tai organisaatioiden 
varoja ja kielletty matkustaminen Eurooppaan. Venäjän talouskehitysministeri Aleksei Uljukaje-
vin mukaan EU:n pakotteilla ei ole vaikutusta Venäjän talouteen, sillä talous on sopeutunut nii-
hin. EU:n taloudelliset menetykset (50 mrd euroa) pakotteiden ja vastapakotteiden vuoksi ovat 
kaksinkertaiset Venäjän menetyksiin verrattuna (Vedomosti) 
 
USA asetti Venäjää kohtaan lisäpakotteita. USA tarkensi olemassaolevia pakotteita 22. jou-
lukuuta lisäämällä yhteisöjä ja henkilöitä pakotelistoille tehostaakseen Venäjään kohdistettavia 
pakotetoimia. (Kommersant)  
 
Venäjän ja Ukrainan välinen vapaakauppasopimus jäädytettiin tammikuun alusta. Venäjä 
otti käyttöön Euraasian talousliiton yhtenäistullitariffit Ukrainaa kohtaan. Presidentti Putinin alle-
kirjoittamassa laissa on poikkeus koskien kaasun vientitullia. Suosituimmuusasemasta sovittiin 
aikoinaan IVY-maiden vapaakauppasopimuksessa. Vapaakauppasopimus jäädytettiin sen jäl-
keen, kun Venäjä, EU ja Ukraina ei päässeet sopuun neuvotteluissa liittyen EU:n ja Venäjän 
välisen vapaakauppasopimuksen DCFTA:n toimeenpanoon. (Interfax)  
 
Ukraina asetti vastarajoituksia Venäjän kaupalle. 10.1.2016 asetetut rajoitukset ovat voi-
massa 5.8.2016 saakka. Venäjä rajoitti elintarvikkeiden tuontia Ukrainasta 1.1.2016. Ukraina 
kielsi pääasiassa venäläisten maataloustuotteiden tuonnin. Listalla ovat mm. liha, kahvi, tee, 
leipomotuotteet, alkoholi, tupakka, eläintenrehu. Ukraina harkitsee venäläisten tuotteiden kaut-
takulun rajoittamista, mikä vaikuttaisi Venäjän toimituksia Eurooppaan. Venäjän varatalouskehi-
tysministeri Lihatšovin mukaan vastapakotteet eivät merkittävästi vaikuta Venäjän kauppaan, 
sillä Ukrainan osuus siitä on pudonnut huomattavasti. Kahdenvälinen kauppa on laskenut 80 
prosenttia vuodesta 2011. Suurin osa Venäjän viennistä on tupakka- ja alkoholituotteita. 
(TASS, Nezavisimaja Gazeta)  
 
Venäjä ja Kiina lisäävät talousyhteistyötä. Pääministeri Medvedevin Kiinan vierailun aikana 
maat allekirjoittivat yli 30 yhteistyösopimusta. Kiinalainen Sinopec ostaa 10 prosenttia Venäjän 
suurimmasta petrokemian yrityksestä Sibur Holdingista ja Silk Road Fund ostaa 9,9 prosenttia 
Jamalin LNG – hankkeesta. Kaupan jälkeen Jamalin LNG –hankkeeen omistussuhteet ovat: 
50,1 prosenttia Novatek, 20 prosenttia Total, 20 prosenttia CNPC ja 9,9 prosenttia Silk Road 
Fund.  Kiinalais-venäläinen Samalla perustettiin Kaukoidän maatalouden ja teollisen kehityksen 



rahasto, jonka pääoma on 10 miljardia dollaria. Kiinalainen Highland Fund ostaa myös 13,3 
prosenttia Bystrinskojen kupari- ja kultaesiintymästä. (RBK, Vedomosti) 
 
Tšetšenialle palautetaan energia-alan hallintaa. Tšetšenia on jo vuosia yrittänyt saada hal-
lintaansa omat öljy- ja kaasuvaransa. Nyt se saattaa siinä onnistua, sillä Putin on ohjeistanut 
hallitusta tukemaan Tšetšenian päämiehen Ramzan Kadyrovin pyyntöä nyt Rosneftin omista-
man Tšetšenneftehimpromin palauttamisesta. Saatuaan yhtiön haltuunsa Tšetšenia voisi pyy-
tää valtion tukea suuren jalostuslaitoksen rakentamiseen, jota keskusvalta on jo pitkään lupail-
lut. (Kommersant) 
 
Ukraina harkitsee pakotteita venäläistä Rosneftia vastaan? Ukrainan Verkhovna Rada kä-
sittelee lakiesitystä, jonka mukaan Rosneftin 141 huoltoasemaa ja Lisišanskyn öljynjalostamoa 
kohtaan Ukrainassa asetettaisiin pakotteita. Pakotteiden pelossa Lukoil on jo myynyt huolto-
asemansa ja öljyvarastonsa Ukrainassa itävaltalaiselle AMIC Energy Management GmbH:lle. 
(Vedomosti) 
 
Tärkeät turkkilaiskumppanit voivat jäädä Venäjälle. Venäläisyritykset voivat pyytää hallituk-
selta, että niiden turkkilaiset kumppaninsa voisivat jäädä Venäjälle siinä tapauksessa, jos nii-
den läsnäolo on välttämätöntä tai niiden korvaaminen on liian kallista. Tämä liittynee mm. vuo-
den 2018 FIFA-kisoihin.  (Vedomosti, BFM) 
 
Turkin matkailuun liittyviä yrityksiä poistettiin rekisteristä. Venäjän federaation turismivi-
rasto on poistanut 19 matkatoimistoa federation rekisteristä. Poistaminen liittyi hallituksen pää-
tökseen, jonka mukaan Turkin määräysvallan alla olevat tai turkkilaisten omistamat yhtiöt eivät 
saa harjoittaa mm. rakentamista ja turismia Venäjällä tammikuun alusta lähtien. Venäjän turis-
miliiton mukaan Venäjän suurimmat matkanjärjestäjät ovat peräisin Turkista. Turkkilaiset mat-
katoimistot voivat jatkaa toimintaansa Venäjällä, jos ne perustavat venäläisosapuolen kontrol-
loimia yhteisyrityksiä. (Interfax) 
 
Venäjä rajoittaa turkkilaisten tekstiilien tuontia. Teollisuus- ja kauppaministeriöllä on suun-
nitelma rajoittaa kevyen teollisuuden tuontia Turkista 70–80 prosenttia. Vaikka kyseiset tuotteet 
eivät ole kiellettyjen turkkilaisten tuontituotteiden listalla niin useat turkkilaisia tekstiilejä, vaattei-
ta ja jalkineita tuovat rekat ovat jumissa Venäjän rajalla.  Teollisuus- ja kauppaministeriö laatii 
listaa venäläisistä tuojista, jotka voivat tuoda turkkilaisia tekstiilejä ja puolivalmiita tekstiilituottei-
ta viivytyksettä ja vapaasti rajan yli. Valmiiden turkkilaisten tekstiilituotteiden tuontia tullaan ra-
joittamaan. (RBK, Kommersant, Izvestia) 
 
Serbia on kiinnostunut ostamaan venäläisiä ilmapuolustusjärjestelmiä? Venäjän puolus-
tusministeri Rogozinin Serbian vierailulla keskusteltiin Serbian mahdollisista ostoista liittyen 
Tor, Pantsir ja Buk – ilmapuolustusjärjestelmiin, sekä Mikojan MiG-29 – hävittäjiin. Kommer-
santin mukaan Serbia on kiinnostunut ilmapuolustuksensa kehittämisestä sen jälkeen, kun 
Kroatia ilmoitti ostavansa MGM-140 ATACMS – ohjuksia USA:sta. (Kommersant) 
 
Venäjä ja Intia lisäävät ydin- ja puolustusalan yhteistyötä. PMI Narendra Modin vierailulla 
joulukuussa maat sopivat kuuden ydinvoimalayksikön rakentamisesta Intiaan sekä puolustus-
teollisuuden yhteistyöstä. Maat sopivat Kamov-226 – helikoptereiden valmistuksesta Intiassa. 
Venäjä ja Intia tekevät yhteistyötä BraMos-ohjusten valmistamiseksi ja aikovat rakentaa yhdes-
sä venäläisten suunnitteleman pommikoneen ja kuljetuskoneen. (Golos Ameriki).   
 
 
 



Sääntely  
 
Rajoituksia julkisiin hankintoihin koskien ulkomaisen koneenrakennusteollisuuden tuot-
teita. Venäjän hallitus on julkaissut listat, joilla rajoitetaan ulkomaisten koneenrakennusteolli-
suuden tuotteiden hankintaa julkisen kilpailutuksen kautta. Hankinnat vaativat tuonninkorvaa-
miskomission hyväksynnän. Uudet säännöt koskevat valtionyhtiöiden yli 10 miljardin ruplan 
investointihankkeita ja yksityisten yritysten valtiorahoitteisia hankkeita sekä energia-alan yli 100 
miljardin ruplan hankkeita, vaikka niissä ei olisi valtion rahoitusta. Yritysten tulee ilmoittaa ko-
missiolle, jos tulevissa investointihankkeissa tarvitaan tuontikoneita, ja jos yhdentyyppisen ko-
neen ostot ovat yli 150 miljoonaa ruplaa. Yritysten tulee perustella, miksi ne haluavat ostaa 
tuontikoneita ja – laitteita. Talouskehitysministeriö on luomassa rekisteriä investointihankkeista. 
Yrityksen listaaminen rekisteriin on edellytys sille, että yritykselle voidaan myöntää valtiontu-
kea. (Vedomosti) 
 
Gazprom kritisoi talouskehitysministeriön luonnostelemia muutoksia hankintalakiin. 
Venäjä hallitukselle, duumalle ja talouskehitysministeriölle lähettämissään kirjeissä Gazprom 
kritisoi suunniteltuja muutoksia valtion yhtiöitä koskevaan hankintalakiin. Lakimuutoksilla rajoi-
tettaisiin ostoja yksittäisiltä toimittajilta, rajoitettaisiin hankintatapoja ja tehtäisiin sopimuksen 
solmiminen hankintakilpailun voittajien kanssa pakolliseksi. (Vedomosti)   
 
Jukos 2.0 etenee oletetusti. Rikosjuttu miljardööri Vladimir Jevtušenkovia on lopetettu, sillä 
tutkijat eivät löytäneet merkkejä rikoksesta. Sisteman johtajaa syytettiin ensin rahanpesusta ja 
sittemmin rahanpesun järjestämisestä liittyen Bašneft -öljy-yhtiön yksityistämiseen. Jevtušen-
kov vietti syksyllä 2015 kolme kuukautta kotiarestissa ja hän joutui luopumaan Bašneftin pää-
omistuksesta. Sittemmin miljardöörin liiketoimet ovat sujuneet normaalisti. (Kommersant, RBK, 
RG, Vedomosti) 
 
Jukosin entiset osakkeenomistajat yrittävät saada korvauksia Venäjältä. Haagin välimies-
tuomioistuimen Jukos-jutussa Venäjän korvattavaksi määräämä summa on 50 miljardia USD. 
Jukosin entiset osakkeenomistajat ovat onnistuneet pidättämään ranskalaisen Arianespacen ja 
Eutelsatin maksuja venäläisosapuolille. He yrittävät pidättää myös Air France Aeroflotille mak-
samia Siperian ylilentomaksuja. Venäjä on etsintäkuuluttanut Jukosin entisen pääomistaja Mi-
hail Hodorkovskin epäiltynä siperialaisen Neftejuganskin kaupunginjohtajan murhasta.  (RBK) 
 
Pääomien armahdusta jatketaan. Venäjän duuma on hyväksynyt kolmannessa käsittelyssä 
lain, jolla jatketaan pääomien armahdusta 1.7.2016 saakka. Laki koskee vapaaehtoista ilmoi-
tusta omaisuudesta ja tileistä ulkomailla. Varafinanssiministeri Šatalovin mukaan noin 200 il-
moitusta ulkomailla olevista pääomista on tehty. (Vedomosti) 
 
Energia 
 
Venäjällä ja Ukrainalla jälleen erimielisyyksiä kaasunhinnasta. Ukraina on valmis osta-
maan venäläistä kaasua tänä vuonna alle 200 dollarin hintaan per tuhat kuutiometriä. Gazpro-
min mukaan arvioitu sopimushinta voisi ensimmäisen kvartaalin aikana olla 230 USD. (Vedo-
mosti) 
 
Ukraina ilmoitti nostavansa venäläisen kaasun kauttakulkumaksua 50 prosenttia. Jos 
Venäjä ja Ukraina eivät pääse sopuun Gazpromin maksamasta kauttakulkumaksusta kolmen 
kuukauden sisällä niin asia menee Tukholman välimiestuomioistuimen käsittelyyn. Gazprom on 
lähettänyt Naftogaz Ukrainalle 2,5 miljardin dollarin laskun siitä, että se on rikkonut kaasusopi-
muksen take or pay –ehtoa. (Kommersant) 



 
Venäjä ei jatka sähkönmyyntiä Ukrainaan. Ukrainan lopetettua marraskuussa sähkönostot 
Venäjältä, Venäjä on päättänyt olla jatkamatta sähkösopimusta Ukrainan kanssa. Sopimus oli 
energiaministeriön mukaan linkitetty sähköntoimituksiin Ukrainasta Krimille. Venäjä ja Ukraina 
eivät ole päässeet sopuun sähköntoimitusehdoista koskien sähkönvientiä Ukrainasta Krimille. 
Ukraina on lopettanut sähköntoimitukset Krimille. (Kommersant) 
 
Ukraina osti Venäjältä vain 6,1 miljardia kuutiometriä kaasua vuonna 2015. Suurin osa 
Euroopasta ostetusta kaasusta (10,3 miljardia kuutiometriä) toimitettiin Ukrainaan ns. Slovakian 
käytävän kautta (9,7 miljardia kuutiometriä) ja loput Unkarin ja Puolan kautta. (Kommersant) 
 
Venäjä jatkaa Turkish Stream – hanketta tietyin ehdoin. Presidentti Putin sanoi tiedotustilai-
suudessa, että jos Turkki saa Euroopan komissiolta takuut siitä, että kaasuputket tullaan raken-
tamaan Euroopan yhdistämiseksi Turkish Streamiin niin Venäjä jatkaa Turkish Streamin toteut-
tamista. Venäjän energiaministeri Aleksandr Novakin mukaan Turkin ja Euroopan on vahvistet-
tava kiinnostuksensa hankkeeseen.   (Vedomosti, Kommersant) 
 
EU vastaan Gazprom. Brysselissä pidetyssä, Gazpromia koskevaan antimonopolitutkintaan 
liittyvässä kuulemisessa Gazprom torjui EU:n syytökset mm. ylihinnoittelusta, kaasumarkkinoi-
den segmentaatiosta. Gazpromin varapääjohtaja Alexander Medvedevin mukaan Gazprom on 
sitoutunut avoimeen dialogiin löytääkseen yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun. (Interfax, Kom-
mersant) 
 
Gazprom perui kaasusopimuksen Turkmenistanin kanssa. Gazprom perui 25-vuotisen 
kaasuntuontisopimuksen Turkmenistanin kanssa. Sopimus oli allekirjoitettu vuonna 2003. 
Gazpromin sanotaan olevan valmis jatkamaan kaasunostoja, jos Turkmenistan suostuu kaasun 
hinnanalennukseen. (Kommersant) 
 
Peskovin mukaan South Streamista ei käydä keskusteluita. Presidentti Putinin tiedottaja 
Dmitri Peskovin mukaan väitteet siitä, että venäjä ja Bulgaria jatkavat keskusteluita South 
Stream kaasuputkihankkeesta eivät pidä paikansa. Peskovin mukaan South Stream –hanke on 
lopetettu. (Vedomosti, TVC.ru) 
 
Gazprom perui Siperian voimaa koskevan kilpailutuksen. Venäjän antimonopolivirasto on 
löytänyt paljon virheitä Gazpromin historian suurimmasta kilpailutuksesta, joka koski Kiinaan 
menevän Siperian voimaputken neljän osuuden rakentamista, yhteensä 822 km kaasuputkea. 
Kilpailutuksen arvo oli 156 miljardia ruplaa. Gazprom valitsi joulukuussa Arkadi Roterbergille 
kuuluvan Strogazmontažhin toimittajaksi viiteen sopimukseen koskien Siperian voiman kohtei-
den rakentamista. Sopimusten arvo oli 197,7 miljardia ruplaa. Kilpailutuksen peruminen saattaa 
viivästyttää kaasuputken käyttöönottoa. (RBK) 
 
Gazpromin on määrä kilpailuttaa Nord Stream-2:n toimittajat. Ranskan Technip, Sveitsin 
Allseas, Alankomaiden Royal IHC ja Italian Saipem tulevat kilpailemaan 4 miljardin dollarin so-
pimuksesta. Saipem on rakentanut Nord Streamin kaksi ensimmäistä putkilinjaa. Nord Stream-
2:een osallistuvat Gazprom (50 prosenttia), Shell, E.On ja BASF/Wintershall, OMV sekä Engie 
(10 prosentin osuudella jokainen). (Kommersant) 
 
Ei ole vielä aika uudistaa Gazpromia. Venäjän energiaministeriön mukaan länsimaiden pa-
kotteiden ja Euroopassa ja IVY-maissa pienentyneen kaasunkysynnän vuoksi on liian aikaista 
uudistaa Gazpromia, ts. eriyttää sen kaasunsiirtotoiminnot. Gazpromin tulee säilyttää monopo-
liasemansa kaasunviennissä ainakin vuoteen 2025. Samanaikaisesti energiaministeriö on eh-



dottanut olosuhteiden tasapainottamista itsenäisille kaasuntuottajille ja Gazpromille kotimarkki-
noilla, mutta velvoittaa ne jakamaan Gazpromin sosiaalinen vastuu. (Vedomosti) 
 
Venäjä rakentaa kaksi ydinvoimalaa Bangladeshiin. Bangladesh on allekirjoittanut sopi-
muksen Venäjän kanssa kahden 1200 megawatin ydinvoimalan rakentamisesta. Investoinnin 
arvo on 12,65 miljardia dollaria. (Moscow Times)  
 
Rosatom ei pysty rakentamaan suunniteltuja ydinvoimaloita Lähi-itään? Venäjä, Turkin, 
Egyptin, Jordanian ja Saudi-Arabian asiantuntijat Valdai-foorumilla olivat sitä mieltä, että Rosa-
tom pystyy toteuttamaan vain 10–30 prosenttia ydinvoimaloiden rakennusohjelmista Lähi-
idässä epävakauden ja poliittisten riskien vuoksi. Lähes kolmannes Rosatomin pitkäaikaisista 
sopimuksista liittyy Lähi-itään (kahdeksan 25 sopimuksesta koskee Jordaniaa, Irania ja Turk-
kia). Rosatom käy neuvotteluita 26 ydinvoimalan rakentamisesta Lähi-idän kolmeentoista maa-
han vuoteen 2030 mennessä. Valdai-klubi on tehnyt raportin Venäjän mahdollisista tappioista 
hankkeissa Lähi-idässä. (Nezavisimaja Gazeta) 
 
Kirgisia perui vesivoimalaitossopimuksen Venäjän kanssa. Kirgisian hallituksen edustajien 
mukaan kysymystä vesivoimaloiden rakentamisen rahoituksesta ei ole vieläkään ratkaistu. Ve-
näjä ehdotti Kirgisialle tarjottavan lainan ehtojen muuttamista, mihin Kirgisia ei ole suostunut. 
Hallituksen mielestä koron nostaminen tekee rakentamisesta kannattamatonta. Joulukuussa 
Kirgisian presidentti Almazbek Atambajev ilmoitti, ettei Venäjä voi rakentaa vesivoimalaa Kir-
gisiaan, koska sillä on omia taloudellisia ongelmia. Sen vuoksi Kirgisia peruu sopimuksen ja 
etsii uusia investoijia. (Interfax) 
 
Venäjän hallitus aikoo kompensoida Krimin sähköntuottajien kuluja. Korvattavat kulut 
koskevat lämpövoimalaitosten käynnistämisestä ja käyttämisestä aiheutuvia kuluja. Korvaus 
lasketaan vuoden 2017 alusta 15 vuoden kuluessa voimalaitoksen käyttöönotosta. (Vedomosti) 
 
Vähittäiskauppa  
 
Kauppakeskuksissa hiljaista. Uudenvuoden alusviikko, joka on perinteisesti vuoden vilkkain-
ta aikaa, ei vastannut vähittäiskaupan odotuksia. Kauppakiinteistöjen kävijä- ja myyntilukuja 
seuraavan Watcomin mukaan kauppakeskusten kävijämäärät supistuivat vuoteen 2013 verrat-
tuna yli 20 prosenttia ja myynti oli pohjalukemissa. Kävijöiden määrän lasku on jatkunut tammi-
kuussa. (Vedomosti, Kommersant) 
 
Keskiluokka ja sen ostovoima näivettyy. Viimeisten kahden vuoden aikana Venäjältä on 
poistunut kuutisenkymmentä tunnettua tavaramerkkiä ja yritystä, erityisesti vähittäiskaupan 
keskihintaisesta segmentistä, suurimpana ryhmänä vaatemerkit. Vetäytymisen syyksi nähdään 
keskiluokan vähittäinen rapautuminen. Luksustuotteiden myyntiin talouskriisi ei ole samalla 
tavalla vaikuttanut ja halvemmassa hintasegmentissä on joillain aloilla jopa kasvua. Keskihin-
taisen segmentin hiipumisen katsotaankin heijastavan alkanutta yhteiskunnan jyrkempää ja-
kautumista. (Kommersant-Dengi)  
 
Avaruusohjelma 
 
Avaruustutkimusohjelmaa supistetaan. Roskosmos on ilmoittanut, että federation avaruus-
ohjelman rahoitusta vuoteen 2025 saakka on vähennetty 2 biljoonasta ruplasta 1,4 biljoonaan. 
Työt koskien uutta raskasta raketinkantoalusta Angara-5B:tä ja kuulentoa on peruttu. (Vedo-
mosti) 
 



Autoteollisuus 
 
Autoteollisuuden vaikeudet jatkuvat.  Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti 
romahti viime vuonna AEB:n (Association of European Businesses) mukaan lähes 36 prosent-
tia. Venäjältä autoteollisuuden valmistajista osittain tai kokonaan ovat vetäytyneet muun muas-
sa Opel, Chevrolet, Honda ja Seat. Tilanne on saanut hallituksen esittämään helpotuksia ko-
koonpanotoiminnan kotimaisuusastevaatimuksiin, muun muassa moottorien osalta, sekä tar-
joamaan erilaisia tukia esimerkiksi luototukseen ja leasing-toimintaan. Luksusmerkkien kysyntä 
on supistunut muita merkkejä vähemmän. (Kommersant, Vedomosti, Kommersant-Dengi, RIA 
Novosti, Samara.ru) 
 
Liikennevälineiden kierrätysmaksu nousi vuoden alusta. Maksu nousi keskimäärin 65 pro-
senttia. Suurin nousu koskee uusia rekka-autoja, joita koskeva maksu on 124 500 ruplasta 718 
500 ruplaan. Matkustajia kuljettavia liikennevälineitä koskeva maksu nousi yhden prosentin 
kierrätysmaksun indeksoinnin vuoksi. (Rossiiskaja Gazeta) 
 
Lentoliikenne 
 
Transaeron konkurssi kasvatti muiden lentoyhtiöiden matkustajamääriä. Ilmailualan taan-
tumasta huolimatta venäläiset lentoyhtiöt ovat kasvattaneet matkustajamääriään. Kasvu on 
ollut seurausta maan toiseksi suurimman lentoyhtiön Transaeron lokakuisesta konkurssista. 
Eniten kasvua oli Aeroflotilla (14 prosenttia), joka yhdessä tytäryhtiönsä Rossijan kanssa sai 
vuodeksi lennettäväkseen yli 50 Transaeron parasta reittiä. Matkustajamääriään ovat kasvatta-
neet myös markkinoiden kakkonen S7 (kasvua 5,5 prosenttia) ja Venäjän neljänneksi suurin 
lentoyhtiö Ural Airlines (kasvua noin kuusi prosenttia). Talvikaudelle 2015–2016 on ennustettu 
laskevaa kysyntää. (Vedomosti) 
 
Internet 
 
Kansainvälisten organisaatioiden tulisi säännellä Internetiä. Pääministeri Dmitri Medvedev 
totesi toisessa mailman internetkonferenssissa Kiinassa, että internetin tulisi olla johtavien kan-
sainvälisten organisaatioiden sääntelyn alaista. Kiinan IT-yhtiöt, ml. Alibaba, ovat kiinnostuneita 
osallistumisesta venäläisiin hankkeisiin. (Kommersant,Rossiiskaja Gazeta) 
 
Etuja paikallisille IT-firmoille? Presidentti Putin tuki internet-taloutta koskevassa foorumissa 
Moskovassa venäläisten IT-yritysten ehdotusta myös valtion yhtiöiden hankintojen rajoittamista 
koskien ulkomaisia ohjelmistoja. Viranomaisten hankintoja rajoitettiin 1.1.2016 lähtien. Putin 
lupasi myös harkita veroetujen jatkamista kotimaisille IT-yhtiöille. Näiden veroetujen ansiosta 
venäläisen soften myynti kolminkertaistui vuosien 2012–2014 aikana. (Nezavisimaja Gazeta, 
Vedomosti) 
 
Putinin internetasioiden neuvonantajaksi German Klimenko. Putin ehdotti internet-taloutta 
koskevassa foorumissa Internetin kehitysinsituutin johtaja German Klimenkolle tehtävää inter-
netasioiden neuvonantajana, johon tämä on suostunut. Klimenkon mukaan internetin kehittä-
misen olennaisten kysymysten ratkaisuun on aikaa vain 1,5-2 vuotta. Yksi ongelmallisin kysy-
mys on tuonninkorvaaminen, esim. Windowsin vaihtaminen avoimen lähdekoodin järjestel-
mään. (TASS) 
 
 
 
 



Teknologia ja innovaatiot 
 
Venäjä 12. innovatiivisin talous. Bloombergin mittauksessa Venäjä sijoittui 12. sijalle inno-
vaatioindeksillä 78,85/100. Venäjä sai korkean arvosanan seitsemän kriteerin osalta: tutkimus- 
ja kehitysmenot, tuotannon tuottama lisäarvo, tieteellinen tuottavuus, high-tech yritysten levin-
neisyys, tiedekeskusten tuloksellisuus, tutkimuksen keskittäminen ja patenttien rekisteröinti-
indeksi. Venäjä ohitti listalla Itävallan, Norjan, Belgian, Iso-Britannian, Alankomaat, Kanadan ja 
Kiinan. Mittauksen mukaan innovatiivisimmat maat parhaimmuusjärjestyksessä ovat: Etelä-
Korea, Saksa, Ruotsi, Japani, Sveitsi, Singapore, Suomi, USA, Tanska ja Ranska. (Gazeta.ru, 
Bloomberg) 
 
Venäjä investoi nanoteknologioihin. World Intellectual Property Organizationin (WIPO) mu-
kaan Venäjä on maailman johtavimpia maita investoinneissa nanoteknologioihin USA:n ja Kii-
nan rinnalla. Vuonna 2012 Venäjä käytti kyseisiin teknologioihin samanverran kuin Kiina, 974 
miljoonaa USD. USA käytto 1,3 miljardia USD. Vuonna 2015 Venäjällä oli myös yksi suurimpia 
puolijohdemarkkinoita Kiinan, Intian ja Brazilian jälkeen. (Izvestia) 
 
Maatalous ja elintarvikkeet 
 
Ruoan hinta nousi viidenneksen vuonna 2015. Elintarvikkeiden hintojen nousu Venäjällä 
jatkui voimakkaana vuonna 2015. Alkoholi pois lukien elintarvikkeiden hintainflaatio oli 20,2 
prosenttia. Eniten kallistuivat ryynit ja pavut (41,8 %), hieno sokeri (39,7 %), hedelmät ja vihan-
nekset (29,5 %) sekä kala (28,7 %). (TASS) 
 
Jopa 80 prosenttia venäläisjuustoista on väärennöksiä. Venäjän kuluttajansuojalaitos Ros-
potrebnadzor väittää, että jopa 80 prosenttia kotimaisista juustoista sisältää palmuöljyä tai mui-
ta kasvisrasvoja ilman, että siitä kerrotaan pakkaustiedoissa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan 
juuston tuotanto kasvoi vuoden 2015 tammi–marraskuussa 21 prosenttia ja juustonkaltaisten 
valmisteiden 18 prosenttia. Markkina-asiantuntija Tatjana Rybalovan mukaan jalostettavaksi 
tulleen maidon määrä kasvoi vuonna 2015 kolme prosenttia, mikä ei riitä kattamaan lisäänty-
nyttä tuotantoa. Samalla ajanjaksolla palmuöljyn tuonti Venäjälle kasvoi 25 prosenttia. (Neza-
visimaja gazeta) 
 
Maatalousmaan hinta nousi neljänneksellä vuonna 2015, mutta on edelleen alhainen. 
Ruplan arvon heikkeneminen ja lisääntynyt kiinnostus maatalousmaata kohtaan nostivat maa-
talousmaan hintaa neljänneksellä vuonna 2015. Analyysikeskus Sovekonin mukaan hinnan-
nousu oli Keski-Venäjällä 30 prosenttia ja Etelä-Venäjällä 35 prosenttia. Vuonna 2015 hehtaari 
maatalousmaata maksoi Venäjällä keskimäärin 34 900 ruplaa (noin 513 euroa), mikä on edel-
leen kertaluokkaa pienempi kuin itäisessä Euroopassa, kertoo Sovekonin johtaja Andrei Sizov. 
Hintojen nousu jatkunee toistaiseksi, sillä maatalousmaasta ovat nyt kiinnostuneet muutkin kuin 
maatalousyritykset. Toisaalta vehnän vientitullin kaltaiset rajoitukset ja presidentti Putinin uhka-
us maatalousmaan mahdollisesta takavarikoinnista ovat omiaan vähentämään maatalousmaan 
kysyntää, Sizov arvioi. (Vedomosti) 
 
Maatalousministeri Tkatšovin mahdolliset intressiristiriidat hallituksen arvioitavaksi. 
Hallituksen asettama komitea tutkii mahdolliset intressiristiriidat Aleksandr Tkatšovin ministeri-
tehtävän ja hänen perheensä harjoittaman laajamittaisen yritystoiminnan välillä. Selvitystä on 
vaatinut federaation duuman korruptionvastaisen komitean varapuheenjohtaja Aleksandr 
Hinshtein. Tkatšovin perheenjäsenten omistama Agrokompleks harjoittaa laajamittaista maata-
loustuotantoa, elintarvikejalostusta ja elintarvikemyyntiä. Yrityksestä on tullut lyhyessä ajassa 
yksi Venäjän suurimmista maatalousmaan haltijoista, jolla on käytössään lähes puoli miljoonaa 



hehtaaria viljelysmaata. Ministeri Tkatšov on aiemmin ilmoittanut, ettei hän näe intressiristiriito-
ja ministerintehtävän ja perheensä yritystoiminnan välillä. (RBK, Expert South)  
 
Tulli ja rajaliikenne 
 
Venäjän valtion vero- ja maksutuloille yhtenäinen kantojärjestelmä. Presidentti Putin alle-
kirjoitti 15.1.2016 asetukset, joilla kaikki federaatiobudjettiin kerättävät verot ja maksut pyritään 
saattamaan yhtenäisen kantojärjestelmän piiriin. Federaation verolaitos tulee ylläpitämään kan-
tojärjestelmää.  Samalla Venäjän finanssiministeriö saa vastuulleen koko veropolitiikan kehit-
tämisen ja lainsäädäntövalmistelun. Uudistuksella halutaan tehostaa budjettitulojen kertymistä 
ja estää harmaan talouden veronkiertoa. Merkittävä valtiontulojen kerääjä, Venäjän tulli (FTS), 
siirtyy virastona finanssiministeriön alaisuuteen, kun se nykyisin on suoraan hallitukselle rapor-
toiva itsenäinen laitos. Muita finanssiministeriön valvontaan tässä yhteydessä siirtyviä virastoja 
ovat Federaation alkoholimarkkinoiden sääntelylaitos (RosAlkogolRegulirovanie), Federaation 
rahoitus- ja budjettivalvontalaitos (Rosfinnadzor) ja Federaation valtiovarainvirasto (kaz-
natšeistvo). Myöhemmässä vaiheessa valmistellaan myös valtion eläkevakuutusrahaston ja 
sairausvakuutusrahaston vakuutusmaksujen siirtämistä uuteen verottajan hoitamaan kantojär-
jestelmään (ru/reviews, Kommersant). 
 
Itärajan matkustajaliikenne laski viime vuonna 19,1 prosenttia. Suomen ja Venäjän maara-
jalla tilastoitiin viime vuonna 9,2 miljoonaa rajanylitystä, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 
11,3 miljoonaa. Rajanylityksistä venäläisten osuus oli 65 prosenttia, suomalaisten 31 prosenttia 
ja kolmansien maiden kansalaisten 4 prosenttia. Tutkimuksen mukaan vajaa miljoona yksittäis-
tä Venäjän kansalaista on tehnyt vajaat neljä miljoonaa edestakaista matkaa Suomeen. Venä-
läisten tekemien rajanylitysten määrä laski 28 prosenttia ja suomalaisten rajanylitysten määrä 
kasvoi 7 prosenttia. Junamatkustajien määrä Suomen ja Venäjän välillä väheni 14,7 prosentilla. 
Raskas rekkaliikenne Suomen ja Venäjän välillä putosi edellisestä vuodesta 25,3 prosentilla 
(Suomen rajavartiolaitos, Tulli, maarajojen liikennetilasto, TAK Rajatutkimus).  
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