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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (4.3.–17.3.2016) 

 Venäjä vetää osan joukoistaan pois Syyriasta. 
 Venäjä ei näe "mitään uutta" EU:n julkistamassa Venäjä-politiikkaa 

koskevassa viidessä pää-periaatteessa. 
 Venäjä toimittaa S-300 – ohjuksia Iraniin elo-syyskuussa. 
 Yhdysvallat ja EU vaativat pidätetyn ukrainalaislentäjän Nadia 

Savtšenkon vapauttamista. 
 Venäjä tuomitsee hyökkäyksen toimittajia vastaan Ingušetiassa. 
 Puolet venäläisistä uskoo, että Venäjällä on poliittinen oppositio. 
 Urheilujohdolle pyyhkeitä dopingskandaalin hoidosta. 
 Medvedev: on aika miettiä maatalouden tukea pakotteiden jälkeen. 
 Lakiehdotus velvoittaisi alueet lunastamaan käyttämättömän 

maatalousmaan.  
 Venäjä leikkaa puolustusteollisuuden tilauksia 10 prosentilla. 
 Hallitus jäädyttänee jälleen yksityisten eläkerahastojen säästöt. 
 Venäjä sulkee rajoja ulkomaisilta telekommunikaatioyhtiöiltä. 
 Venäläisyrittäjien luottamus taloustilanteeseen horjuu. 
 Valio kasvatti tuotantoaan Venäjällä 30 % vuonna 2015. 

 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjä vetää osan joukoistaan pois Syyriasta. Venäjän presidentin mukaan Venäjä on saavutta-
nut Syyriassa sotilaalliset tavoitteensa, jolloin joukkojen määrää voidaan supistaa. Venäjä haluaa 
presidentti Putinin mukaan antaa vetäytymisellä positiivisen signaalin ja edistää näin Geneven rau-
hanneuvotteluja. Venäjän lentotukikohta Syyrian Hmeimimissä jatkaa toimintaansa normaalisti, sa-
moin Tartusissa sijaitseva laivastotukikohta, joista käsin Venäjä valvoo Syyriassa taistelevien osa-
puolten välille sovitun tulitauon noudattamista. (Gazeta.ru, Kommersant, MK, NG, Rossiya 1, NTV) 
 
Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry suunnittelee vierailua Moskovaan 21.3. alkavalla vii-
kolla keskustellakseen ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa Syyrian poliittisen ratkaisun edellytyk-
sistä. Ulkoministereiden on määrä keskustella myös Ukrainan tilanteesta. (Interfax, Kommersant, 
TASS) 
 
Venäjä ei näe "mitään uutta" EU:n julkistamassa Venäjä-politiikkaa koskevassa viidessä pää-
periaatteessa. Venäjän ulkoministeriö kommentoi EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin 
julkilausumaa toteamalla, että EU on julkilausumalla itse asiassa sementoinut nyt vallitsevan tilan-
teen, ja EU - Venäjä -suhteiden tulevaisuus on jäänyt Ukrainan viranomaisten panttivangiksi. Venä-
jän hallitusta lähellä olevan sanomalehden Rossiiskaja Gazetan mukaan EU ei ole valmis tasaver-
taiseen dialogiin Venäjän kanssa. (MID, Izvestia, NG, RG;) 
 
Syyrian rauhanneuvottelut jatkuvat Genevessä. Sanomalehti Kommersantin mukaan Venäjän ja 
Yhdysvaltojen aikaansaama tulitauko antaa uuden mahdollisuuden käynnistää poliittinen prosessi 
YK:n suojeluksessa. Venäjä vaatii edelleen Syyrian kurdien sisällyttämistä Syyrian opposition edus-



tajiin, ulkoministeri Lavrovin mukaan kurdien ulosjättäminen voi vaarantaa Syyrian alueellisen kos-
kemattomuuden. (Kommersant, NG, RBK, RG, RT)  
 
Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Serbian presidentin Tomislav Nikolicin keskustellen 
mm. Serbian ja Naton välisistä suhteista. Presidentti Nikolic vakuutti Serbian pysyvän Venäjän luo-
tettavana kumppanina ja kertoi näkemyksenään olevan, että Serbian tulisi pysytellä puolueettomana 
ja sotilasliittojen ulkopuolella. Presidentti Putin tapasi myös Armenian presidentin Serzh Sargsjanin, 
keskustellen mm. Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisesta. (Kommersant, Lenta.ru, MK, NG, 
RG; Rossiya 1)  
 
Ulkoministeri Lavrov tapasi Kiinan ulkoministeri Wang Jin keskustellen maiden kahdenväli-
sistä suhteista, Syyrian tilanteesta ja Pohjois-Korean tilanteesta. Sanomalehti Nezavisimaja 
Gazetan mukaan sekä Venäjä että Kiina pitävät tärkeänä estää Pohjois-Koreaa tekemästä ydinko-
keita, toisaalta maat vastustavat liiallista Pohjois-Korean painostamista lännen ja ennen kaikkea 
Yhdysvaltojen taholta. Venäjä on tuominnut Pohjois-Korean lausunnot ennaltaehkäisevästä ydinis-
kusta vihollista vastaan. (NG, TASS) 
 
Yhdysvallat ja EU vaativat pidätetyn ukrainalaislentäjän Nadia Savtšenkon vapauttamista. 
Ulkoministeri John Kerryn ilmaisi huolensa Savtšenkon terveydentilasta ja piti hänen oikeudenkäyn-
tiään osoituksena Venäjän välinpitämättömyydestä kansainvälisiä standardeja ja Minskin sopimuk-
sen noudattamista kohtaan. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova vastasi, ettei Minskin 
sopimuksessa mainita mitään Nadia Savtšenkosta.  (Gazeta.ru, KP, MK, RG, TASS, Vedomosti; RT, 
Rossiya 1) 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 

 
Venäjä tuomitsee Ingušetiassa tapahtuneen hyökkäyksen toimittajia vastaan. Ingušetian ja 
Tšetšenian välisen rajan läheisyydessä tapahtuneessa hyökkäyksessä loukkaantui useita henkilöitä, 
mm. ruotsalainen ja norjalainen journalisti. Venäjän presidentti on määrännyt sisäministeriön tutki-
maan tapausta. Venäjän ihmisoikeusasiamies Ella Pamfilova vetosi poliisin johtoa ottamaan tapauk-
sen tutkinnan henkilökohtaiseen valvontaansa. (Gazeta.ru, MK, Novaya Gazeta, Novye Izvestia) 
 
Turvallisuuspalvelu FSB tutki Kadyrovin levittämän videon. FSB:n mukaan Tšetšenian johtajan 
Ramsan Kadyrovin sosiaalisessa mediassa levittämä video, jossa näytetään oppositiopoliitikko Mi-
hail Kasjanovia kiikaritähtäimen läpi katsottuna, "ei sisällä mitään laitonta". (Interfax, MK) 
 
Duuman vaaleihin tuskin kutsutaan Euroopan Neuvoston parlamentaarisen kokouksen (PA-
CE) edustajia vaalitarkkailijoiksi. Sanomalehti Vedomostin mukaan sen sijaan ETYJ:in / ODIHR:in 
edustajat saanevat kutsun osallistua vaalitarkkailuun. (Vedomosti) 
 
Levada-tutkimuslaitoksen tekemän mielipidemittauksen mukaan 54 % venäläisistä uskoo, 
että Venäjällä on olemassa poliittinen oppositio. Luku on pienentynyt 66 prosentista viimeisen 
vuoden aikana. Venäläisten mielestä tunnetuimpia ovat liberaalidemokraattisen puolueen puheen-
johtaja Vladimir Žirinovski, kommunistien puheenjohtaja Gennadi Žuganov ja entinen Jukos-yhtiön 
johtaja Mihail Hodorkovski. (MT, Novye Izvestia; Levada.ru) 
 
Yhtenäinen Venäjä valmistautuu esivaaleihin. Mediatietojen mukaan yli 270 henkilöä on tähän 
mennessä rekisteröitynyt Yhtenäisen Venäjän esivaalilistalle. Ehdokkaiden rekisteröinti päättyy 
15.4., minkä jälkeen esivaalit käydään 22.5. Muun muassa duuman puhemies Sergei Naryškin on 
rekisteröitynyt ehdokkaaksi esivaaleihin. Yhtenäinen Venäjä on ilmoittanut rakentavansa vaalikam-
panjansa esivaalien tulosten ja niiden yhteydessä käydyn kansalaiskeskustelun pohjalle. Yhtenäinen 
Venäjä on myös aikeissa perustaa puolueen sisään oman rakenteensa yrittäjille. Kommentoijien 



mukaan kyseessä olisi vastaus yritysoikeusasiamies Boris Titovin yrittäjäpuolueen ja kommunistisen 
puolueen hankkeisiin. (Vedomosti, Rossiskaja Gazeta, RBK) 
 
Liberaaliopposition Jablokolle ja Parnasille ei yhteistä listaa duumanvaaleihin. Jabloko-
puolueen Grigori Javlinski on mediatietojen mukaan todennut, etteivät puolueet tule kampanjoimaan 
syksyn duumanvaaleissa samalla listalla. Samalla Javlinski totesi, ettei ole poissuljettua, että puolu-
eet jakaisivat keskenään kampanjoinnin yhden mandaatin vaalipiireistä. (Interfax, Kommersant) 
 
Uuden keskusvaalilautakunnan kokoonpano vahvistettu. Presidentti Putin nimitti maaliskuun 
alussa viimeiset viisi henkilöä Venäjän keskusvaalilautakunnan kokoonpanoon. Sekä federaationeu-
vosto että duuma ovat jo nimittäneet omat viisi edustajaansa kumpikin. Putinin keskeisin nimitys oli 
ihmisoikeusasiamies Ella Pamfilova. Lisäksi presidentin kiintiössä keskusvaalilautakuntaan päätyi 
muun muassa Jabloko-puolueen jäsen Aleksander Kynev sekä Venäjän patrioottien ja kommunisti-
puolueen edustajat. Keskusvaalilautakunnan edeltävä puheenjohtaja Vladimir Tšurov ei tullut nimite-
tyksi uuteen kokoonpanoon. Mediassa ennakoidaan entisen ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilovan 
nousevan vaalilautakunnan johtoon. Politiikan kommentaattorien mukaan Pamfilovan nimityksellä 
keskusvaalilautakuntaan haetaan tuleville duumanvaaleille vahvempaa legitimiteettiä. Venäjän kes-
kusvaalilautakunnassa on 15 jäsentä viiden vuoden toimikaudella. Näistä 5 nimittää duuma, 5 fede-
raationeuvosto ja 5 presidentti. Keskusvaalilautakunta organisoi federaatiotason vaalien järjestämi-
sen sekä federaation kansanäänestykset. Lisäksi se kontrolloi vaalien vapautta ja rehellisyyttä sekä 
vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyvien kansalaisoikeuksien toteutumista. Lautakunta käsittelee 
myös valitukset vaalivilpistä tai teknisistä puutteista sekä kontrolloi vaalirahoitusta. (Rossiskaja Ga-
zeta, Vedomosti) 
 
Presidentinhallinnosta painotetaan vaalien laillisuutta. Venäjän presidentinhallinnon sisäpolitii-
kasta vastaava ensimmäinen varajohtaja Vjatšeslav Volodin kommentoi vaalivalmistautumista maa-
liskuun alussa Moskovassa järjestetyssä vaalilainsäädäntöseminaarissa, jossa olivat koolla Venäjän 
alueiden ihmisoikeusvaltuutetut. Volodinin mukaan vaalien on sujuttava lain puitteissa ja tuotettava 
legitiimi tulos. Alueellisten ihmisoikeusvaltuutettujen tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa äänes-
täjien oikeuksien toteutuminen. Volodin kannatti Yhtenäisen Venäjän esivaalihanketta ja näki myös 
muiden puolueiden siirtyvän ajan kuluessa vastaavaan käytäntöön. Venäjän mediassa on arvioitu 
Kremlin tavoittelevan mahdollisimman siistejä vaaleja ja välttämään syytökset vaalivilpistä. (Rossis-
kaja Gazeta, Vedomosti) 
 
Tverin kuvernööri vaihtunut. Presidentti Putin hyväksyi maaliskuun alussa Tverin kuvernöörin ero-
pyynnön ja nimitti maatalousalan asiantuntija Igor Rudenjan alueen uudeksi virkaatekeväksi kuver-
nööriksi syyskuun vaalipäivään asti. Tverin eronnut kuvernööri Andrei Ševelev toimi alueen johdossa 
vuodesta 2011 ja sijoittui jo useiden vuosien ajan heikosti kuvernöörien tehokkuusmittauksissa. 
(Rossiskaja Gazeta, RBK) 
 
Parnas-puolue kehottaa EU:ta asettamaan pakotteita venäläistoimittajia vastaan. Sanomalehti 
Nezavisimaja Gazetan mukaan Euroopan parlamentin EPP- ja ALDE -ryhmittymien edustajat harkit-
sevat pakotteiden asettamista eräitä venäläisiä journalisteja vastaan joiden epäillään syyllistyneen 
murhatun oppositiopoliitikon Boris Nemtsovin vastaiseen mustamaalauskampanjaan. Journalistien 
lisäksi Parnas on ehdottanut pakotelistalle duuman ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaa Aleksei 
Puškovia. (NG) 
 
Urheilujohdolle pyyhkeitä dopingskandaalin hoidosta. Putin moitti keskiviikkoisessa hallituksen 
kokouksessa urheilujohtajia ja erityisesti urheiluministeri Vitali Mutkoa tehtävien laiminlyömisestä 
dopingvalvonnassa. "He (urheilujohtajat) eivät ole ymmärtäneet kysymysten ajankohtaisuutta, eivät 
ole pitäneet kiellettyjen aineiden luetteloa ajan tasalla eivätkä informoineet urheilijoita WADAn pää-
töksistä", lausui presidentti. Hän varoitti politisoimasta skandaalia ja moitti urheilujohtoa myös yhteis-
toiminnan puutteesta kansainvälisten järjestöjen kanssa samoin kuin urheiluministeriön ja maan si-



säisten urheiluorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Lukuisia venäläisurheilijoita on alkuvuonna kä-
rynnyt tammikuun alusta kielletyn meldoniumin käytöstä. (TASS)  
 
Ulkomaisten agenttien viime vuoden rahoitus julki, ei-toivottujen organisaatioiden listalle li-
säys. Venäjän oikeusministeri Aleksandr Konovalov raportoi maaliskuun alussa federaationeuvostol-
le nk. ulkomaalaisten agenttien tilanteesta. Ulkomaisiksi agenteiksi leimatut kansalaisjärjestöt saivat 
oikeusministeriön tietojen mukaan vuonna 2015 ulkomailta yhteensä 87,5 miljardia ruplaa (1,1 mrd 
euroa). Summa on oikeusministeriön mukaan nousussa. Päärahoittajamaiksi on listattu Yhdysvallat, 
Iso-Britannia, Alankomaat sekä muutamia muita EU-maita. Venäjän syyttäjänvirasto on julistanut 
viidennen yhdysvaltalaisjärjestön ei-toivotuksi. Listalle päätyi National Democratic Institute for Inter-
national Affairs (NDI), jonka rahoittaja on jo aiemmin listalle lisätty National Endowment for Democ-
racy. Keväällä 2015 voimaanastunut laki "ei-toivotuista organisaatioista" mahdollistaa minkä tahansa 
ulkomaisen tai kansainvälisen ei-valtiollisen järjestön lakkauttamisen, jos sen katsotaan vaarantavan 
Venäjän perustuslaillista järjestystä, puolustuskykyä tai valtiollista turvallisuutta. (TASS, Rossiskaja 
Gazeta) 

 
3. Talous 

 

    
  

 
 

Venäjän talouskasvu 2014 2015 Ennuste 2016 
 

 

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

 
 

Reaalipalkka % 1,3 % -8,9 % -3,5 % 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
Vienti % -5,5 % -32,0 % 

 
 

Tuonti % -9,2 % -37,0 %   
 

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

 
 

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

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö     

 
 

        
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.3.2016   

 
 

Vararahasto   49,9   
 

 
Hyvinvointirahasto   71,3   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 379,4   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö    

 
 

        
 

 
Ruplan kurssi RUB 17.3.2016   

 
 

EUR/RUB   78,75   
 

 
USD/RUB   71,03   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki     
 

 
        

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 16.3.2016   
 

 
Brent USD/bll   40,33   

 
 

Urals USD/bll   38,00   
 

 
Lähde: Neste Oil       

 
 

        
 

       



Venäjä palaa kolmivuotiseen budjetointiin. Hallitus on pyytänyt finanssiministeriötä valmistele-
maan kolmivuotisen budjetin vuosille 2017–2019. Vuoden 2016 budjetti tehtiin poikkeuksellisesti 
yksivuotisena öljyn hinnan nopean laskun ja ruplan kurssivaihtelun takia. Paluuta kolmivuotiseen 
budjettisuunnitteluun pidetään osoituksena talouden sopeutumisesta talouspakotteiden ja öljyn hin-
nan laskun vaikutuksiin. Kuluvan vuoden budjettiin tehdään huhtikuussa muutoksia, joiden perus-
teella kolmivuotista laaditaan. Finanssiministeriön on määrä esittää lopullinen versio syyskuussa 
yhdessä vuoteen 2030 asti ulottuvan budjettiennusteluonnoksen kanssa. (Kommersant)   
 
EU ei suosittele pankeille osallistumista Venäjän eurobondiin. Lehtitietojen mukaan EU varoit-
taa, että pankkien ei ole suositeltavaa osallistua Venäjän suunnitteleman kolmen miljardin dollarin 
eurobondin järjestämiseen tai siihen sijoittamiseen. EU:n talouspakotteet eivät suoranaisesti kiellä 
ostamasta Venäjän valtion velkakirjoja. Suosituksen taustalla on epäily, että varat voivat päätyä pa-
kotteiden kohteena oleville yrityksille. Yhdysvaltain viranomaiset antoivat aiemmin samanlaisen suo-
situksen yhdysvaltalaisille pankeille. Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov pitää poliittisen painos-
tuksen takia taloudellista yhteistyötä kaventavaa päätöstä terveen logiikan vastaisena. (Vedomosti) 
 
Hallitus jäädyttänee jälleen yksityisten eläkerahastojen säästöt. Hallitus aikoo edelleen lykätä 
eläkesäästöjen siirtoa yksityisiin rahastoihin vuonna 2017. Päätöksen oletetaan tuovan budjettiin 400 
miljardia ruplaa (yli 5 miljardia euroa). Hallitus päätti eläkesäästöjen siirron jäädytyksestä vuonna 
2013, ja sen oli määrä päättyä vuonna 2015. (Vedomosti)   
 
Yksityistämisestä ei yksimielisyyttä. Federaation valtionomaisuuden hallintovirasto Rosi-
muštšestvon mielestä hallituksen ei pitäisi kiirehtiä laajamittaista yksityistämistä. Suunniteltujen 
osuuksien myyminen niin sanotuille "strategisille investoijille" ei ole läpinäkyvää ja voi johtaa syytök-
siin 1990-luvulla nähdystä valtion omaisuuden uusjaosta. Virasto ehdottaa Rosneftin suunnitellun 
19,5 prosentin osuuden sijaan myymään 4–5 prosenttia pörssissä, vaikka se asettaisi nykyisessä 
markkinatilanteessa alhaisen vertailuhinnan (benchmark) valtion omaisuudelle. Talouskehitysminis-
teriö ja finanssiministeriö kannattavat alkuperäistä suunnitelmaa Rosneftin, Bašneftin, VTB:n, Al-
rosan ja Sovcomflotin osuuksien myymisestä. Finanssiministeriö arvioi saavansa yritysten myynnistä 
700–800 miljardia ruplaa (9-10 miljardia euroa). Ulkomaiset asiantuntijat kuten investointipankki 
Morgan Stanley pitää potentiaalisena tulona 300 miljardia ruplaa (vajaat neljä miljardia euroa). (Iz-
vestija, Vedomosti) 
 
Kansainväliset luottoluokituslaitokset lakimuutoksen puristuksessa. Vuonna 2017 voimaan 
tuleva lakimuutos sallii kansainvälisten luottoluokittajien antavan kansallisia luokituksia ainoastaan, 
mikäli näillä on tytäryhtiö Venäjällä. Laki sisältää esimerkiksi kiellon peruuttaa luokitus ulkomaisten 
viranomaisten tekemien päätösten, kuten talouspakotteiden, takia. Uusi laki edellyttää keskuspankin 
hyväksyvän luokituksen ja sen peruuttamisen. Kansallinen luokitus arvioi liikkeellelaskijoiden luotto-
kelpoisuutta maan sisällä. Luottoluokituslaitokset joutuvat päättämään, toimivatko ne Venäjän vai 
USA:n ja EU:n lakien alla. Moody's on ainoa "kolmesta isosta", jolla on tytäryhtiö Venäjällä. Moody's 
ilmoitti lopettavansa tytäryhtiönsä ja peruuttavansa kansalliset luokituksensa mutta jatkavansa glo-
baaleja luokituksia. Fitch ja S & P harkitsevat asiaa. Mikäli kansainväliset luottoluokituslaitokset ve-
täytyvät, Venäjän rahoitusmarkkinoiden arvioidaan eristäytyvän yhä enemmän.  (Interfax, Vedomos-
ti)  
 
Vaihtotaseen ylijäämä supistui reippaasti, pääoman nettovienti pienentynyt. Vaihtotaseen yli-
jäämä supistui tammi–helmikuussa lähes 50 prosenttia 9,7 miljardiin dollariin verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan aikaan. Kauppavaihto putosi jyrkästi öljyn hinnan laskun ja vähemmän laske-
neen tuonnin takia. Tammikuun kauppavaihto, 27 miljardia dollaria, oli alhaisin sitten helmikuun 
2005. Tammi–helmikuun yksityisen sektorin pääoman nettovienti oli 5,9 miljardia dollaria, kun se oli 
viime vuonna samaan aikaan 29,2 miljardia dollaria. Keskuspankin mukaan pääasiallinen syy pää-
oman vientiin on ulkomaisen velan maksu, eivät valuuttasijoitukset. Vuoden 2015 pääomanvienti oli 



56,9 miljardia dollaria, kuluvan vuoden luvuksi keskuspankki arvioi 30–40 miljardia dollaria öljyn 25–
30 dollarin keskimääräisellä tynnyrihinnalla. (TASS, Interfax)   
 
Luottamuksen puute ja väestön reaalitulojen lasku uhkaavat talouskasvua. Duumassa pidetys-
sä kuulemisessa VEB-pankin varatoimitusjohtaja Andrei Klepatš näki suurimpina talousriskeinä liike-
elämän ja viranomaisten välisen luottamuksen puutteen aiheuttaman investointiriskin ja väestön re-
aalitulojen ennakoimattoman laskun aiheuttaman riskin. Klepatšin mukaan tulevina vuosina ei tule 
olemaan talouskasvua ja vuonna 2018 BKT tulee olemaan kriisivuoden 2008 tasolla. (Nezavisimaja 
Gazeta) 
 
Pankkisektorin siivous käymässä kalliiksi. Talletusvakuusrahasto DIA on ajautunut kassakriisiin, 
ja se saa keskuspankilta kolmannen luoton kesän 2015 jälkeen. Keskuspankin pääjohtaja Elvira 
Nabiullinan kohta kolmevuotisen kauden aikana yli 200 pankkia on menettänyt toimilupansa. DIA on 
korvannut yksityishenkilöiden talletuksia yli biljoona ruplaa (13 miljardia euroa). Talletussuojan piiris-
sä olevat pankit maksavat DIA:lle vuosineljänneksittäin talletuksistaan korkotason mukaan 0,1–0,25 
prosenttia. Keskuspankki on esittänyt vakuutusmaksujen korotusta, mitä vastustaa erityisesti Sber-
bank, jonka osuus maksuista on noin puolet. Sberbank esittää ainoastaan riskipitoisten pankkien 
maksujen korottamista. Tämä toisaalta vaikeuttaisi niiden varainhankintaa ja saattaisi ajaa pankkeja 
likviditeettiongelmiin. (Izvestija)   
 
Yrittäjien luottamus taloustilanteeseen horjuu. Moskovan Higher School of Economicsin (HSE) 
tekemän tutkimuksen mukaan teollisuuden liiketoimintaympäristö on huonontunut viimeisten 11 kuu-
kauden aikana. Helmikuussa teollisuuden yrittäjien luottamusta kuvaava indeksi laski ensimmäistä 
kertaa maaliskuun 2015 jälkeen. Laskuun syynä ovat yrittäjien laskevat tuotanto-odotukset seuraa-
vien 3-4 kuukauden aikana. Tähän vaikuttavat korkea verotus, rahoitusongelmat ja tuotteiden ky-
synnän lasku. Talouden epävakaus vaikuttaa yrittäjien investointisuunnitelmiin. (HSE, Nezavisimaja 
Gazeta) 
 
Vuonna 2015 investoinnit kasvoivat vain muutamalla sektorilla. Vuonna 2015 teollisuuden tuo-
tanto laski 3,4 prosenttia ja investoinnit 5,8 prosenttia. Suurin pudotus oli tehdastuotannossa. Vain 
kaivannaisteollisuuden yritykset, kemianalan yhtiöt, sähkölaitteiden tuottajat sekä kumi- ja muovituot-
teiden valmistajat lisäsivät investointeja. (Kommersant) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Italia ja Venäjä tiivistävät kaupallisia suhteitaan. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis 
Manturov ja Italian elinkeinoelämän keskusjärjestö Confindustrian puheenjohtaja Ernesto Ferlenghi 
ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin italialaisen yritysvaltuuskunnan 
vierailun yhteydessä. Italian Moskovan suurlähettiläs uskoi vuoden 2016 aikana nähtävän kaup-
pasuhteissa myönteistä kehitystä uusien sijoitusten ja yhteisyrityksien muodossa. (Italian ulkominis-
teriön verkkosivut) 
 
Putin tapasi Marokon kuninkaan. Marokon kuningas teki virallisen vierailun Venäjälle. Vierailun 
aikana allekirjoitettiin sopimukset mm. lentoliikenteestä ja investointisuojasta. Putin ihmetteli tapaa-
misessa miten marokkolaisten hedelmien ja vihannesten tuonti Venäjälle on voinut pudota viime 
vuonna. Kahdenvälisen kauppavaihdon arvo supistui 34 prosenttia vuoden 2015 aikana. (Rossiiska-
ja Gazeta) 
 
Sääntely  
 
Julkisten hankintojen rajoituksia koneenrakennussektorilla ollaan laajentamassa. Teollisuus- 
ja kauppaministeriö valmistelee uutta hallituksen päätöstä, jolla laajennettaisiin nykyistä 66 koneen-
rakennusteollisuuden tuotetta koskevaa listaa. Listalla olevia tuotteita (mm. henkilöautoja, kuorma-



autoja ja erikoisautoja) ei saa hankkia ulkomailta julkisiin tarkoituksiin. Uusi päätös sisältää 70 uutta 
nimikettä mukaan lukien moottorit, sekä rakennustekniikan ja raskaan koneenrakennusteollisuuden 
tuotteita.  (Vedomosti) 
 
Lisää rajoituksia telekommunikaatioalan julkisiin hankintoihin?  Teollisuus- ja kauppaministeriö 
on valmistellut hallituksen päätösluonnoksen, jolla kielletään ulkomaisten telekommunikaatiolaittei-
den julkiset hankinnat, jos Venäjällä valmistetaan vastaavaa laitetta. Säännöstä voidaan poiketa, jos 
venäläinen laite ei vastaa asiakkaiden vaatimia teknisiä ominaisuuksia. (Izvestia) 
 
Valtion budjetista tukea työstökoneita valmistavalle teollisuudelle. Hallitus aikoo osoittaa 2,7 
miljardia ruplaa kyseisen sektorin teollisuusyrityksille teollisuuskehitysrahaston kautta. (Rossiiskaja 
Gazeta) 
 
Pk-yritysten "tarkastusvapaat" saattavat olla hyödyttömiä. Putinin aloitteesta vuonna 2016 käyt-
töönotetut pienyritysten vapautukset säännönmukaisista tarkastuksista eivät ole tehokkaita, sillä 
suurin osa tarkastuksista tehdään tarkastussuunnitelman ulkopuolella. Pääsyyttäjänviraston mukaan 
vuonna tällaisia tarkastuksia oli 66 prosenttia kaikista tarkastuksista. Kaikkein eniten tarkastuksia 
tekevät kuluttajanvalvontavirasto Rospotrebnadzor ja hätätilaministeriö. (RBK) 
 
Hallitus tukee pk-yrityksiä alueilla. Hallitus suuntaa 9,61 miljardia ruplaa tukia alueiden pk-
yritysten, ml. maatilojen, tukemiseen. Eniten tukea saavat Baškortoštan (273,5 miljoonaa ruplaa), 
Dagestan (196,5 miljoonaa ruplaa), Krim (133 miljoonaa ruplaa) ja Tatarstan (259,6 miljoonaa rup-
laa). Tuet jaetaan valtion Talouskasvu ja innovaatiotalous –tukiohjelman Pk-yritysten kehittäminen -
alaohjelman kautta. (Kommersant) 
 
Venäjä sulkee rajoja ulkomaisilta telekommunikaatioyhtiöiltä. Venäjän viestintäministeriö val-
mistelee lakia, jonka mukaan ulkomaiset yhtiöt eivät voi operoida Venäjän rajat ylittäviä telekommu-
nikaatiolinjoja. Vain Venäjän lain mukaan toimivat yhtiöt voivat vastata Venäjän rajan ylittävistä tele-
kommunikaatiolinjoista. Lailla pystytään varmistamaan, ettei Venäjää voida sulkea pois internetistä 
ja toisaalta mahdollistamaan pääsyn estäminen tietyille ulkomaalaisille nettisivuille. Vastaava järjes-
telmä on jo käytössä Kiinassa. Lakimuutos sisältää viranomaisten oikeuden valvoa internetliikennet-
tä. (Izvestia)  
 
Lentoliikenne 
 
Valtion virkamiesten on lennettävä kotimaisilla lentoyhtiöillä. Venäjän hallitus on tehnyt päätök-
sen, jonka mukaan valtion virkamiesten ja sotilaiden on käytettävä venäläisiä lentoyhtiöitä virkamat-
koilla. Ulkomaisia yhtiöitä saa käyttää vain, kun kotimaiset yhtiöt eivät tarjoa tarvittavia lentoja. (Ros-
siiskaja Gazeta) 
 
Ulkomaiset lentoyhtiöt aloittavat uudelleen lentoja Venäjälle? Venäläislähteiden mukaan Venä-
jälle ovat palaamassa ne lentoyhtiöt, jotka lopettivat toimintansa viime vuonna kysynnän nopean 
laskun vuoksi. Amerikkalainen Delta Airlines on aloittanut lippujen myynnin suorille lennoille Mosko-
va-New York 16.5. lähtien. Thai Airways on ilmoittanut aloittavansa uudelleen lennot Moskovaan 
lokakuusta lähtien. Czech Airlines aikoo lisätä lentoja kesäajaksi. Venäjän markkinoille palaamisen 
yhtenä syynä nähdään hintoja polkeneen Transaeron poistuminen markkinoilta. (Vedomosti, Kom-
mersant) 
 
Egyptin turmakonetta operoinut Kogalymavia menetti toimintaluvan. Venäjän ilmailuvirasto 
Rosaviatsia on perunut Kogalymavian luvan rahoitusvaikeuksien vuoksi. Yhtiö lopetti lennot Egyptiin 
viime joulukuussa. 224 ihmistä kuoli, kun Kogalymavia-lentoyhtiön lentokone putosi terrori-iskun 
seurauksena Siinain niemimaan vuoristoseudulle Egyptissä lokakuun lopussa. (Rossiiskaja Gazeta) 
 



Matkailu 
 
Ulkomaille matkustaminen supistui, mutta heikko rupla houkutteli ulkomaisia turisteja. Venä-
jän matkailualanliitto kertoo ulkomaille matkustavien venäläisten määrän pudonneen 31,3 prosenttia 
vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Tämä on pakottanut matkatoimistot sopeuttamaan toiminto-
jaan. Venäjälle saapuvien matkailijoiden määrä sen sijaan nousi 13,7 prosenttia. Edullinen rupla 
houkuttelee ulkomaisia turisteja.  
 
Autoteollisuus 
 
AvtoVAZin johtaja vaihtuu. Renaultin Romanian tytäryhtiö Dacian toimitusjohtaja Nicolas Maure 
tulee AvtoVAZin nykyisen johtajan Bo Anderssonin tilalle 4.4. lähtien. AvtoVAZin vuoden 2015 tulos 
oli raskaasti tappiollinen. Uuden toimitusjohtajan tehtävänä on nostaa Ladojen markkinaosuus 20 
prosenttiin ja tehdä yhtiöstä kannattava. Hänen tehtävänään on myös nostaa Ladojen valmistuksen 
kotimaisuusastetta. Yhtiö aikoo viedä 50 000 autoa vuonna 2016 pääasiassa Itä-Eurooppaan, Egyp-
tiin ja Iraniin. (Vedomosti) 
 
Venäjä aikoo lisätä autojen vientiä. Teollisuus- ja kauppaministeriö ennustaa Venäjällä valmistet-
tujen autojen viennin kasvavan 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2016 Venäjä vie 
autoja erityisesti Algeriaan, Iraniin, Turkkiin, Eurooppaan, Kuubaan ja Vietnamiin. Suurimmat viejät 
ovat Volkswagen, AvtoVAZ, GAZ, UAZ ja KamAZ. (Gazeta.ru) 
 
Teollisuus 
 
Venäjä toimittaa ensimmäisen erän S-300 –ohjuksia Iraniin elo-syyskuussa. Valtionyhtiö Ros-
tekin pääjohtaja Šemesovin mukaan Venäjä aikoo toimittaa ensimmäiset S-300 –
ilmatorjuntaohjukset elo- tai syyskuussa ja toimitukset on määrä saada tehtyä vuoden 2016 loppuun 
mennessä. (TASS, RT) 
 
Venäjä leikkaa puolustusteollisuuden tilauksia 10 prosentilla. Viime vuonna Venäjän puolustus-
teollisuus pystyi toimittamaan 97 prosenttia valtion tilauksista. Tilausten arvo oli 1,8 biljoonaa ruplaa 
(noin 23 miljardia euroa). Valtionyhtiö Rostekin pääjohtaja Šemesovin mukaan puolustusteollisuuden 
tilauksia leikataan tänä vuonna 10 prosentilla. (Nezavisimaja Gazeta) 
 
Energia 
 
Talouskehitysministeriö: öljy-yhtiöiden yksityistäminen ei riipu tuottajamaiden mahdollisesta 
tuotannonjäädytyssopimuksesta. Ministeriön mukaan Bašneftin ja Rosneftin mahdollinen yksityis-
täminen on hallituksen ja presidentin päätös eikä riipu millään tavalla öljyntuottajamaiden neuvottelu-
jen tuloksesta. Yksityistämispäätökselle ei ole asetettu aikarajaa, mutta ministeriön mukaan valtio 
haluaisi toteuttaa kaupat kuluvan vuoden aikana. Rosneftin osalta on puhuttu 19,5 prosentin vä-
hemmistöosuuden myynnistä, Bašneftin osalta jopa koko valtion omistuksesta luopumisesta. Talo-
uskehitysministeriön mukaan Basneftin myytävän osuuden suuruus riippuu markkinaolosuhteista. 
(Interfax) 
 
IEA odottaa öljyn hinnan nousevan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan Iranin viennin 
kasvu oli odotettua heikompi. Öljyn hinta kohosi alkuvuoden pohjalukemista (alle 30 dollaria) nel-
jäänkymmeneen dollariin maaliskuun alussa vahvistaen samalla ruplan kurssia. IEA on varovaisen 
optimistinen sen suhteen, että öljyn pohjahinta olisi nyt saavutettu. (IEA, RBK) 
 
Rosatomin yhtiö ilmoitti Hanhikiven ydinvoimalan turbogeneraattorin tarjouskilpailusta. Tilaa-
jana on Hanhikivi-1:n päähankkija RAOS Project Oy, joka on Rosatomiin kuuluvan Rusatom Energy 
International -yhtiön tytäryhtiö. Turbogeneraattorilaitos muuntaa reaktorin tuottaman höyryn sähkök-



si. Hanhikivi-1 -hankkeen koko elinkaaren taloudellinen hyöty Venäjälle tulee ennusteiden mukaan 
olemaan 17,5 miljardia euroa. Pelkät verotulot tulevat olemaan yli 3 miljardia euroa. (RIA Novosti) 
 
Gazprom ja Euroopan komissio keskustelivat antimonopolitutkinnasta. Gazpromin mukaan 
keskustelut käytiin rakentavassa hengessä ja osapuolet jatkavat molempia tyydyttävän ratkaisun 
etsimistä. Uusi tapaaminen järjestetään mahdollisesti pääsiäisen jälkeen. Jos tapaus vietäisiin Eu-
roopan tuomioistuimen käsiteltäväksi, Gazpromia voisi odottaa mittava sakko, jopa 10 prosenttia 
liikevaihdosta. (Interfax, TASS) 
 
Iran haluaa kasvattaa öljyntuotantonsa 4 miljoonaan barreliin päivässä. Iranin öljyministerin 
mukaan ennen tämän tuotantotason saavuttamista Iran ei halua liittyä sopimukseen öljyntuotannon 
tason jäädyttämisestä. Tällä hetkellä Iran tuottaa alle 3 miljoonaa barrelia päivässä. Venäjän ener-
giaministeri Aleksandr Novakin mukaan öljyntuotannon jäädyttämistä koskevan sopimuksen takana 
on jo "kriittinen massa" öljyntuottajamaista ja se voitaisiin saada aikaan ilman Iraniakin. Novakin mu-
kaan sopimuksella pyrittäisiin tasapainottamaan barrelihinta 50–60 dollarin tienoille, koska tätä kor-
keampi hintataso loisi jälleen ylitarjontaa. (TASS, RBK) 
 
Venäjän öljyvarat riittävät 28 vuodeksi. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö on arvioinut Venäjän 
öljyvarat 29 miljardiksi tonniksi, mutta vain puolet määrästä on helposti hyödynnettävissä. Ministeri 
Donskoi huomautti myös, että vaikeasti hyödynnettävien öljyvarojen osuus kokonaistuotannosta on 
kasvamassa. Venäjän raakaöljyn tuotanto ilman kaasukondensaattia oli vuonna 2015 noin 550 mil-
joonaa tonnia. (TASS)  
 
Novatek myi 9,9 % Jamal LNG:sta Kiinan Silk Road -rahastolle. Kauppasumma oli 1,09 miljardia 
euroa. Joulukuussa 2015 Novatek sai rahastolta 15 vuoden lainan hanketta varten. Kaupan jälkeen 
Novatek omistaa hankkeesta 50,1 prosenttia, Total 20 prosenttia, Kiinan valtiollinen CNPC-yhtiö 20 
prosenttia ja Silk Road -rahasto 9.9 prosenttia. Yhdysvaltojen pakotteet ovat vaikeuttaneen Novate-
kin rahoituksensaantia hanketta varten. Yhtiö on etsinyt aktiivisesti sijoittajia Aasiasta. Hankkeen 
kokonaiskustannus on 27 miljardia dollaria, nyt sijoituksia on kasassa yhtiön mukaan yli 15 miljardia, 
josta 2,4 miljardia dollaria federaation hyvinvointirahastosta. (Novatek, Interfax, Kommersant) 
 
Rosneft myymässä intialaisille osuudet Vankorista ja Taas-Jurjahista. Rosneft suunnittelee 
myyvänsä 49,9 prosenttia Vankorin öljykenttää kehittävästä Vankorneft-yhtiöstä intialaisten yhtiöiden 
muodostamalle konsortiolle. Konsortion jäsenet ovat NGC Videsh Ltd., Indian Oil, Oil India ja Bharat 
Petroresources. Konsortio on myös ostamassa 29,9 prosentin osuutta Taas-Jurjahin öljykentästä. 
Vankorin kentän 49,9 prosentin osuuden arvoksi arvioidaan neljä miljardia dollaria ja Taas-Jurjahin 
kentän 29,9 prosentin osuuden arvoksi 1,1 miljardia dollaria. Uutislähteiden mukaan Rosneft neuvot-
teli aikaisemmin Vankorin kentän 10 prosentin osuuden myynnistä kiinalaisille, mutta hinnasta ei 
päästy sopuun. Rosneft tarvitsee käteistä velkojensa hoitoon ja uusien hankkeiden rahoitukseen.  
 
Maatalous ja elintarvikkeet 
 
Valio kasvatti tuotantoaan Venäjällä 30 % vuonna 2015. Valion Venäjän-valikoimassa on nyt yli 
120 nimikettä; 90 prosenttia niistä tuotetaan Venäjällä. Vuonna 2016 yhtiö viimeistelee investointinsa 
Viola-sulatejuuston tuotantoon Jeršovon yksikössään aloittamalla sulatejuustoviipaleiden tuotannon. 
Lisäksi yhtiö haluaa vähintään kaksinkertaistaa sopimustuotannon. Valiolla on sopimustuotantoa 
Ehrmannin, Allgäun, Kochmeisterin sekä Leningradin alueella sijaitsevan Galaktika-meijerin kanssa. 
(Vedomosti, Valio) 
 
Lihan ja maidon tuonti kääntyivät kasvuun tammikuussa 2016. Tuoreen ja pakastetun lihan 
tuonti Venäjälle kasvoi tammikuussa 2016 peräti 70 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Voin 
tuonti kasvoi 60 prosenttia, maidon ja kermatiivisteen tuonti 18,8 prosenttia. Kahvia tuotiin 18,7 pro-
senttia ja kalaa viisi prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2015. Siipikarjanlihan tuonti sen sijaan 



putosi 32,7 prosenttia, kaakaon 25 prosenttia ja sitrushedelmien 22,9 prosenttia viime vuoden tam-
mikuuhun verrattuna. (RIA Novosti) 
 
Venäjä haluaa kehittää elintarvikkeiden verkkomyyntiä Kiinaan. Presidentti Putinin aloite venä-
läisten elintarvikkeiden verkkokauppamyynnistä Kiinaan etenee: kiinalainen JD.com ja Venäjän vien-
tikeskus suunnittelevat sähköistä markkinapaikkaa erityisesti tuoretuotteiden myyntiin. JD.comin 
mukaan tuoretuotteiden logistiikkahaasteet ratkaisisi lentorahti. Kommersantin haastattelemat venä-
läistuottajat suhtautuvat hankkeeseen epäillen. Tuoreiden kasvisten viennissä Kiinaan ei ole järkeä, 
ja lähes kaikkien eläinperäisten tuotteiden vienti on tällä hetkellä kielletty. (Kommersant) 
 
Medvedev: on aika miettiä, kuinka maataloutta tuetaan pakotteiden jälkeen. Venäjä luopuu 
pakotteista ennemmin tai myöhemmin, ja siksi on ryhdyttävä varautumaan pakotteiden jälkeiseen 
aikaan, kehottaa pääministeri Medvedev. Hänen mukaansa pakotteet pysyvät voimassa niin kauan 
kuin länsi jatkaa omia pakotteitaan, mutta jo nyt on aihetta pohtia, kuinka Venäjän maataloutta tue-
taan elintarvikepakotteiden purkamisen jälkeen. Yksi tärkeä osa-alue on oman siementuotannon 
kehittäminen. (Rossijskaja gazeta) 
 
Venäjällä ei edellytyksiä siementuotantoon, hallituksen ohjelma avuksi. Venäjältä puuttuu tällä 
hetkellä infrastruktuuri omaan siementuotantoon, sanoo federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveys-
laitoksen edustaja Aleksei Aleksejenko. Neuvostoliiton aikainen infrastruktuuri hävisi 1990-luvulla, ja 
esimerkiksi venäläisiä perunalajikkeita viljellään Aleksejenkon mukaan enää Valko-Venäjällä. Neu-
vostoliitossa kasvinjalostus oli varsin kehittynyttä erityisesti viljojen osalta, mutta ensimmäiset kurk-
ku- ja tomaattilajikkeet kehitettiin vasta 1980-luvulla. Maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mu-
kaan kysymys on olennaisesta osasta maan ruokaturvaa, ja siementuotannon kehittämiseksi on nyt 
laadittu alakohtaisia kehitysohjelmia. Ohjelmat koostuvat viidestä osasta, joita ovat tutkimus ja kehi-
tys, tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen, koetuotannon organisointi, teknologian siirto sekä koulu-
tus. Ensimmäiset tyyppiohjelmat on laadittu perunan ja siipikarjan tuotantoon. (Milknews, Rossijskaja 
gazeta) 
  
Sivutoimitilat tuottamaan eläinainesta suurille maitotiloille. Maatalousministeriö haluaa saada 
kotitalouksien ylläpitämät pientilat palvelemaan lypsykarjan määrän kasvattamista. Kotieläintuotan-
non osaston johtaja Vladimir Labinovin mukaan tarkoituksena on tarjota sivutoimitiloille maksutonta 
hiehojen keinosiemennyspalvelua – syntyvät eläimet lunastettaisiin uusille tai tuotantoaan laajenta-
ville kaupallisille maitotiloille. Labinovin mukaan malli nopeuttaa eläinten lisäystä, parantaa merkittä-
västi perimää ja geneettisen potentiaalin hyödyntämistä sekä edistää maaseudun työllisyyttä. Oh-
jelma halutaan käynnistää jo tämän vuoden aikana. Venäjällä on 2500 rekisteröityä tuotantoeläinten 
jalostuskarjaa. (Dairy News) 
 
Lakiehdotus velvoittaisi alueet lunastamaan käyttämättömän maatalousmaan. Duuman käsitte-
lyyn on tullut lakiehdotus, joka helpottaisi käyttämättömän maatalousmaan takavarikointia. Alueet 
velvoitettaisiin järjestämään huutokauppa yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleesta maatalousmaas-
ta ja jos ostajia ei ole, lunastamaan maa-alat itselleen. Asiantuntijat epäilevät alueiden mahdolli-
suuksia lunastaa maita, jotka eivät kiinnosta kaupallisia toimijoita. Sen sijaan maankäyttöön voitaisiin 
vaikuttaa paremmin korottamalla veroja, ellei maa-ala ole kaavanmukaisessa käytössä. Venäjällä on 
maatalousmaata 385,5 miljoonaa hehtaaria: 67 prosenttia on valtion tai kuntien omistuksessa, 29 
prosenttia yksittäisten kansalaisten omistuksessa ja vain neljä prosenttia yksityisten yritysten hallus-
sa. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan 20–25 miljoonaa hehtaaria maatalousmaasta ei ole viljely-
käytössä. (RBK) 
 
Kotimaisille valmistajille erillinen tuki kierrätysmaksujen kattamiseksi. Teollisuus- ja kauppa-
ministeriö valmistelee asetusta, jolla kotimaisille konevalmistajille voitaisiin kompensoida uuden kier-
rätysmaksun kustannuksia. Yli kolmen vuoden ikäisille maatalous-, metsä- ja tienrakennuskoneille 
määrätyt kierrätysmaksut ovat niin korkeita, että ne voivat ylittää koneen hinnan, sanovat alan yrittä-



jät. Valtion tukitoimista huolimatta maatalous- ja metsäkoneiden tuotanto laski Venäjällä 14,3 pro-
senttia vuonna 2015. Puimureiden tuotanto väheni 17,5 prosenttia ja traktoreiden 23,8 prosenttia. 
(Izvestija, Valtiontalouden tarkastusvirasto) 
 
Metsätalous ja metsäteollisuus 
 
Prioriteetti-investointiohjelmassa nyt 121 hanketta. Metsätalouden prioriteetti-investointiohjelma 
on osoittautunut tärkeimmäksi välineeksi metsäsektorin kehittämisessä, arvioi teollisuus- ja kauppa-
ministeriön metsätalousosaston varajohtaja Jekaterina Rudakova. Tällä hetkellä prioriteetti-
investointistatuksen omaavia hankkeita on 121, ja niiden investointien yhteenlaskettu arvo on 388,8 
miljardia ruplaa (noin 4,9 miljardia euroa). Vuoden 2015 aikana valmistui yhdeksän investointihan-
ketta. Prioriteetti-investointiohjelman lisäksi 34 investointihanketta on liitetty osaksi hallituksen tuon-
ninkorvaussuunnitelmaa. (Lesonline) 
 
Luonnos uudesta FSC-standardista julkaistu. Forest Stewarship Councelin (FSC) Venäjän toi-
misto on julkaissut luonnoksen uudesta kansallisesta hyvän metsänhoidon standardista. Samalla 
käynnistyi konsultaatiovaihe, jonka aikana FSC kerää laajasti palautetta standardiluonnokseen. Ta-
voitteena on työstää standardin lopullinen versio niin, että eri intressiryhmien tarpeet tulisivat huomi-
oon otetuksi samalla kun standardi täyttää kaikki sille asetetut normatiiviset vaatimukset. Standardi-
luonnos on ladattavissa FSC:n Venäjän-toimiston verkkosivuilta. (FSC Russia)  
 
Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2015. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi useimmilla 
toimialoilla vuonna 2015. Eniten kasvoivat teollisuus- ja kauppaministeriön mukaan selluloosan (10,4 
%), kartongin (9,1 %) ja puukuitulevyjen (6,8 %) tuotanto. Pellettien tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia ja 
vanerin 1,3 prosenttia. Huonekalujen, sahatavaran, lastulevyn sekä jalostamattoman puutavaran 
tuotantomäärät laskivat hiukan edellisvuoteen verrattuna. (Lesonline) 
 
Puunvienti kasvoi 3,2 prosenttia tammikuussa 2016. Venäjän tullin mukaan pyöreää puuta vietiin 
Venäjältä tammikuussa 2016 yhteensä 1,29 miljoonaa kuutiota, mikä on 3,2 prosenttia enemmän 
kuin tammikuussa 2015. Liimavanerin vienti kasvoi 12,5 prosenttia ja selluloosan 0,9 prosenttia. Sa-
hatavaran vienti sen sijaan supistui 1,2 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. (Metsä- ja 
luonnonvaraekonomian keskus) 
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