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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (20.2.–5.3.2015)  

 Venäjä suhtautuu toiveikkaasti Minskin sopimusten toimenpanoon. 
 Putin: Venäjän ja Kyproksen läheiset suhteet eivät uhkaa ketään;  

molempien taloudet yhteisponnistuksin nousuun.  
 Putin: Nemtsovin murha häpeä Venäjälle. 
 Navalnyin pääsy marssille ja Nemtsovin hautajaisiin estettiin. 
 Valuuttavaranto ja puskurirahastot supistuvat. 
 Työttömien määrä lähes miljoona; pimeää työtä tekevien määrä  

kasvussa. 
 Ruoan osuus kotitalouksien kokonaismenoista noussut. 

 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

 
Venäjä suhtautuu toiveikkaasti Minskin sopimusten toimenpanoon. Presidentti Putin on lausu-
nut, ettei tarvetta "kansantasavaltojen" tunnustamiselle ole, mikäli Minskin sopimuksen ehdot täyte-
tään. Ukrainan vaatimukset Krimin palauttamiseksi on luonnehdittu revansismiksi. Krimiä ei tulla 
valtionhallinnon mukaan palauttamaan, sillä se on tullut liitetyksi Venäjään alueen väestön toivees-
ta. Venäjä on esittänyt huolensa Ukrainan ja "kansantasavaltojen" joukkojen raskaan aseistuksen 
poisvetämisen hitaudesta ja peräänkuuluttanut Ukrainan perustuslakiuudistuksen toteuttamista sekä 
humanitaarisen avun mahdollistamista Itä-Ukrainan alueille. Putin on verrannut Donetskin ja Lu-
hanskin "kansantasavaltojen" katkaisua kaasuverkosta vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa 
kansanmurhaksi. Venäjä kannattaa Etyjin monitorointimission vahvistamista niin kokoonpanon kuin 
varustuksen ja rahoituksen osalta. Venäjä on moittinut länsimaita Minskin sopimusten toimeenpa-
non hidastamiseksi tulkitsemistaan toimista, kuten pakotteiden voimaansaattamisesta neuvottelui-
den jälkeen ja aseistamisen harkitsemisesta. Putinin mukaan EU-maiden johtajien tulisi miettiä pa-
kotepäätöksiä kansallisten etujensa näkökulmasta ja painottanut pakotteiden vaikuttavan myös EU-
maiden talouksiin. (Venäjän presidentinhallinto, Venäjän ulkoasiainhallinto) 
 
Lavrov: Yhdysvallat on epäonnistunut pyrkimyksissään muodostaa Venäjän vastainen koali-
tio; muiden huomioitava Venäjän intressit. Ulkoministeri Lavrovin mukaan länsimaiden ongelmat 
ja Ukrainan tilanne ovat seurausta Yhdysvaltain yksinvaltaisista pyrkimyksistä. Maailmanyhteisön 
tuki Venäjän tasapainoiselle politiikalle on Lavrovin mukaan kasvanut, mikä johtuu Venäjän hyvistä 
kahdenvälisistä suhteista. Venäjä pyrkii käytännön yhteistyöhön niin kahdenvälisissä suhteissa kuin 
YK:ssa, Etyjissä ja Euroopan neuvostossa huolimatta siihen kohdistuneesta laittomista sanktioista 
ja yrityksistä sekaantua sen tai IVY-alueen valtioiden sisäisiin asioihin. Venäjän mukaan sen Ukrai-
na-kanta ei muutu, mikä muiden maiden on hyväksyttävä ennakkoehtona yhteistyön jatkamiselle. 
Venäjän ulkoasiainhallinto, The Moscow Times) 
 
Putin: Venäjän ja Kyproksen läheiset suhteet eivät uhkaa ketään; molempien taloudet yh-
teisponnistuksin nousuun. Kyproksen presidentti Anastasiades vieraili Moskovassa 25.–27.2. 
Presidentit allekirjoittivat sotilaallisen yhteistyön sopimuksen, joka mahdollistaa venäläisten terro-
rismin ja piratismin vastaisissa tehtävissä toimivien alusten ankkuroitumisen Kyprokselle. Presidentti 
Putin korosti, ettei turvallisuutta alueelle tuova yhteistyö ole suunnattu ketään vastaan. Vierailulla 
sovittiin myös Venäjän Kyprokselle vuonna 2011 antaman 2,5 miljardin euron lainan koron laskusta 
ja voimassaolon pidentämisestä. Venäjä ja Kypros, jotka ovat toisilleen suurimmat suorien inves-
tointien lähteet, sopivat lisäksi yritysten ja pankkien välisen yhteistyön edistämisestä talouskehityk-
sensä tukemiseksi. Putin esitti kiitoksensa Anastasiadesin kriittisistä sanktiokommenteista ja Kyp-
roksen avusta Venäjän ja EU:n välisten suhteiden normalisoimiseksi. Venäjä vahvisti myös tukensa 



Kyproksen tilanteen molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi. (Venäjän presidentin-
hallinto,The Moscow Times, TASS, Sputnik) 
 
Venäjän ja Valko-Venäjän välisen valtioliiton kokous järjestettiin Moskovassa 3. maaliskuuta. 
Presidentit Putin ja Lukašenko käsittelivät kokouksessa kahdenvälisiä aiheita, kuten mahdollisuuk-
sia tiiviimmälle kauppa- ja talousyhteistyölle, alueiden välistä yhteistyötä ja syvempää yhteistyötä 
energia-, kuljetus- ja rakennusaloilla. Presidentit vahvistivat maiden välistä vapaata liikkuvuutta ja 
allekirjoittivat sopimuksen kansalaisten vapaasta asettumisesta toisen valtion alueelle. Euraasian 
talousliiton perustaminen on vahvistanut maiden välisiä suhteita. Tapaamisessa keskusteltiin myös 
Ukrainan kriisistä. (Venäjän presidentinhallinto, TASS) 
 
Putin ja Lavrov tapasivat Ranskan senaatin puheenjohtajan. Ranskan senaatin puheenjohtaja 
Larcher´in Moskovan-vierailulla 26. helmikuuta keskusteltiin muun muassa terrorismin vastaisesta 
taistelusta. Larcher kiitti Lavrovia myötätunnosta Pariisin terrori-iskun jälkeen. Putinin ja Lavrov 
kommentoivat vierailua myönteiseksi hankalassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa. (Venäjän 
presidentinhallinto, Venäjän ulkoasiainhallinto, TASS) 
 
Suuri osa venäläisistä uskoo ulkopuoliseen sotilaalliseen uhkaan. Valtion julkisen mielipiteen 
tutkimuslaitoksen (VTSIOM) tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta venäläisestä uskoo, että Venäjään 
kohdistuu ulkopuolinen sotilaallinen uhka. Uhkaan uskovien määrä on noussut vuonna 2014 mita-
tusta 52 prosentista 68 prosenttiin. Saman tutkimuksen mukaan lähes puolet venäläisistä suhtautuu 
myönteisesti maan asevoimiin. (Vedomosti) 
 

2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Putin: Nemtsovin murha häpeä Venäjälle. Kremlin kupeessa 27.2. murhatun entisen varapäämi-
nisterin ja pitkäaikaisen oppositiotoimijan muistoa kunnioittanut marssi 1.3. sekä hautajaiset 3.3. 
saivat laajaa huomiota niin riippumattomissa kuin valtiollisissakin tiedotusvälineissä. Nemtsovia 
muisteltiin rohkeana ihmisenä ja 1990-luvun talousuudistusten keskeisenä toteuttajana. Valtamedi-
assa hänen uransa loppuvaihe yhtenä järjestelmän ulkopuolisen opposition johtohahmoista jäi vä-
hemmälle huomiolle. Useat hallituksen edustajat ottivat osaa Nemtsovin hautajaisiin. Murhatutki-
mukset ovat jatkuneet. Tutkintakomitean mukaan avoinna on edelleen useita vaihtoehtoja tekijästä 
ja teon motiivista. Mediassa on levinnyt väitteitä Yhdysvaltojen tai Ukrainan osallisuudesta murhaan 
sekä vihjauksia Nemtsovin väitettyihin liiketoimiin ja yksityiselämään liittyvistä syistä. Kreml piti jo 
murhayönä selvänä, että teon tarkoituksena oli provokaatio. Presidentti Putin on kutsunut murhaa 
häpeäksi Venäjälle ja tragediaksi, joka ei saa toistua. Mielipidemittauksen mukaan neljännes venä-
läisistä pitää ulkomaisia tiedustelupalveluita syyllisinä murhaan, kymmenen prosenttia uskoo Venä-
jän omien turvallisuusorganisaatioiden tappaneen Nemtsovin. (Kaikki media) 
 
Värivallankumousten vastainen työ etenee. Venäjän turvallisuusneuvoston alainen tieteellinen 
työryhmä laatii parhaillaan erilaisia skenaarioita yrityksistä tehdä värivallankumous Venäjällä. Työ-
ryhmän esittämiä keinoja uhkiin vastaamiseksi ei tulla julkistamaan, vaan niitä käsitellään ainoas-
taan turvallisuusneuvoston piirissä. Tieteelliseen neuvostoon kuuluvan professori Manoilovin mu-
kaan ulkomailta käsin organisoidun kumouksen riski Venäjällä kasvaa. Presidentti Putin määräsi 
marraskuussa turvallisuusneuvoston ryhtymään työhön kumousyrityksiin varautumiseksi. Duuman 
kansainvälisten asioiden komitean puheenjohtaja Puškov pitää mahdollisena, että Yhdysvallat yrit-
tää luoda Venäjälle vallankumousta Hodorkovskin, Kasparovin ja muiden oppositiojohtajien avulla. 
Toinen mahdollisuus on, että Venäjän taloutta yritetään horjuttaa tarkoituksena aikaansaada Putinin 
auktoriteetin kyseenalaistavia suurmielenosoituksia. (Izvestija, Kommersant) 
 
Sahalinin alueen kuvernööri pidätetty korruptiosta epäiltynä. Kuvernööri Aleksandr Horošavin 
otettiin kiinni työhuoneessaan maaliskuun 3. päivänä epäiltynä noin neljän miljoonan euron suuruis-
ten lahjusten ottamisesta. Samassa yhteydessä pidätettiin kolme muuta epäiltyä. Horošavinin pidä-
tyksestä antoi määräyksen moskovalainen oikeusistuin ja hänet lennätettiin Moskovaan odottamaan 



jatkotoimia Lefortovon vankilassa. Epäilty väärinkäytös liittyy voimalaitoksen rakentamishankkee-
seen, jota on rahoitettu federaation Kaukoidän kehitysohjelman varoista. Yhtenäinen Venäjä -
valtapuolueeseen kuuluva Horošavin on toiminut kuvernöörinä vuodesta 2007 alkaen. Kuvernöörei-
hin asti ulottuvat korruptionvastaiset toimet ovat Venäjällä harvinaisia. Pormestareita ja alemman 
tason hallintojohtajia on asetettu syytteeseen tai tuomittu viime vuosina useita. (TASS, Lenta.ru) 
 
Savtšenkon kunto heikkenee. Moskovassa vangittuna pidetyn ja murhasta syytetyn ukrainalais-
kansanedustajan kunto on huonontunut merkittävästi. Savtšenkon on sanottu voivan kuolla pian. 
Nälkälakkonsa 83. päivänä Savtšenko söi lääkäriensä suosituksesta hieman kanalientä. Presidentin 
alainen ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusaktivistit ja EU-maat ovat vaatineet Savtšenkon vapaut-
tamista tai luovuttamista Ukrainan suurlähetystölle. Presidentti Porošenko pyysi Savtšenkon vapaut-
tamista Putinille keskiviikkona lähettämässään kirjeessä, jota ei presidentin lehdistöedustaja 
Peskovin mukaan ollut vielä saatu. Savtšenkon vaatimus vapauttamisesta hylättiin jälleen keskiviik-
kona oikeudessa. Kahden ukrainalaistoimittajan kuolemasta syytetyn Savtšenkon oikeudenkäynnin 
on määrä alkaa 13. toukokuuta. (The Moscow Times) 
 
Ihmisoikeusaktivistit valittaneet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Pussy Riot -
protestiyhtyeestä tunnetut Nadežda Tolokonnikova ja Maria Aljohina ovat valittaneet Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimeen oikeusministeriön kieltäydyttyä heidän perustamansa vankien oikeuksia 
ajavan yhdistyksen rekisteröimisestä. Moskovan kaupunginoikeus totesi lokakuussa ratkaisun lailli-
seksi. Valituksessa oikeusministeriön päätös tulkitaan laittomaksi ja kokoontumisvapauden periaat-
teen vastaiseksi. Venäjän korkein oikeus hylkäsi kuluneella viikolla yhtyeen jäsenten valituksen hei-
dän vangitsemisestaan vuonna 2012. Yhtyeen jäsenet vangittiin heidän vastustettuaan kirkon ja 
valtion yhteyttä moskovalaisessa katedraalissa. Myös uskonnollisesta lietsonnasta syytetty bloggari 
Mihail Jefimov on tehnyt valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Turvapaikan Virosta 
saanut Jefimov ilmoittaa valituksessaan, että hänelle asetettu uhka psykiatrisesta hoidosta oli yritys 
estää häntä tekemästä ihmisoikeustyötään. (The Moscow Times) 
 
Jehovan todistajien paikallisosasto on luokiteltu ekstremistiseksi. Abinskin alueoikeus on luo-
kitellut paikallisen Jehovan todistajien järjestön ekstremistiseksi. Järjestön toiminta lopetetaan ja 
järjestön käyttämä talo ja tontti takavarikoidaan. Oikeuden päätöksen perusteena on kahden ekst-
remistiseksi luokitellun julkaisun jakaminen. Valtio on luokitellut korkeimman oikeuden päätöksellä 
lähes 70 Jehovan todistajien julkaisua ekstremistiseksi uskonnollisen lietsonnan ja kristinuskon 
muiden haarojen arvostelun perusteella. Järjestön asianajajat aikovat valittaa korkeimpaan oikeu-
teen, joka on aiemmin hyväksynyt Samaran alueen päätöksen estää Jehovan todistajien toiminta. 
(The Moscow Times)  
 
Navalnyin pääsy marssille ja Nemtsovin hautajaisiin estettiin. Oppositiopoliitikko Navalnyi van-
gittiin 15 päiväksi rangaistuksena Ukrainan kriisiä ja Venäjän taloustilannetta vastustavan mielen-
osoituksen mainoksien jakamisesta. Samalla estettiin hänen osallistumisensa 1. maaliskuuta suun-
niteltuun mielenosoitukseen, joka muuttui oppositiopoliitikko Nemtsovin muistomarssiksi. Myös Na-
valnyin pyyntö päästä käymään Nemtsovin hautajaisissa hylättiin. Oikeus totesi kuluneella viikolla 
Navalnyin mielenosoitusta mainostaneiden verkkosivujen sulkemisen lailliseksi toimenpiteeksi. (The 
Moscow Times) 
 
Bolotnajan aukion mielenosoituksesta 33. syyte. Presidentti Putinin virkaanastujaisten aattona 
vuonna 2012 järjestetystä, mielenosoittajien ja poliisin yhteenottoon päättyneestä mielenosoitukses-
ta on annettu uusi syyte. Kolme vuotta mielenosoituksen jälkeen 24-vuotiaalle miehelle annetun 
syytteen perusteena on osallistuminen joukkomellakkaan ja väkivalta viranomaista kohtaan. (The 
Moscow Times)



  3. Talous 
 

 Budjetin menoleikkaustavoitteita ei saavutettu. 
 Valuuttavaranto ja puskurirahastot supistuvat. 
 Ruoan osuus kotitalouksien kokonaismenoista noussut. 
 Venäjän tuonti supistui viime vuonna 9,2 prosenttia. 
 Työttömien määrä lähes miljoona; pimeää työtä tekevien määrä kasvussa. 
 Rosneft tilaa huoltoaluksia Kaukoidän Zvezda-telakalta. 

 
 

          

 

 
Venäjän talous-
kasvu 
 

2013 
   

Ennakkot. 
2014 

 

Ennuste 
2015 

     
 

 
BKT:n kasvu % 1,3 %   0,6 %   -3,0 %     

 
 

Reaalipalkka % 5,5 %   1,3 %   -9,6 %     
 

 
Inflaatio % 6,5 %   11,4 %   12,2 %     

 
 

Vähittäiskauppa, % 3,9 %   2,5 %   -8,2 %     
 

 
Teollisuustuotanto % 0,3 %   1,7 %   -1,6 %     

 
 

Investoinnit % -0,3 %   -2,5 %   -13,7 %     
 

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

 
 

Tuonti % 1,2 %   -9,2 %   -36,0 %     
 

 

Urals-öljyn 
keskihinta 109$/bll   98/bll   50$/bll   

 
 

Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -0,5 %   -3,8 %     
 

 

Lähteet: Tilastokeskus ja talouskehitysmin-
isteriö           

 
 

                
 

 
Vararahastot 

mrd. 
USD   1.1.2014   1.3.2015     

 
 

Vararahasto     87,4   77,0 mrd.$ 
 

 
Hyvinvointirahasto     88,6   75,0 mrd.$ 

 

 

Keskuspankin kulta- ja valuut-
tavarannot   510   364 mrd.$ 

 
 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö          
 

 
                

 
 

Ruplan kurssi RUB   1.1.2014   05.03.2.2015     
 

 
EUR/RUB     45,00   69,11     

 
 

USD/RUB     32,80   61,87     
 

 
Lähde: Venäjän keskuspankki             

 
 

                
 

 
Raakaöljyn hinta USD/bll   1.1.2013   3.3.2015     

 
 

Brent USD/bll     110,62 $/bll 61,12 $/bll 
 

 
Urals USD/bll     110,35 $/bll 59,71 $/bll 

 
 

Lähde: Neste Oil               
 

 
                

 
           

 
Budjetin menoleikkaustavoitteita ei saavutettu. Hallitus on esitellyt vuoden 2015 korjatun budjet-
tiesityksensä. Budjetin perustana on öljyn 50 dollarin tynnyrihinta, USD/RUB -kurssi 61,5 ja 3,8 pro-
sentin budjettivaje, joka katetaan vararahastosta. Finanssiministeriö oli ilmoittanut tavoitteekseen 
leikata budjetin menoista 10 prosenttia lukuun ottamatta puolustus-, sosiaali- ja maatalouteen liitty-



viä menoja. Hallitus pystyi löytämään leikkauksia kahden prosentin edestä. Merkittävimmät säästöt 
saatiin lykkäämällä infrastruktuuri-investointeja. Budjettitulojen arvioidaan laskevan 12 500 miljardiin 
ruplaan (183 mrd. euroa), 17 prosenttiin BKT:sta, mikä on alhaisin luku 15 vuoteen, Menot ovat 15 
200 miljardia ruplaa (223 mrd. euroa) eli 20,2 prosenttia BKT:sta. (Kommersant, Vedomosti)         
 
Valuuttavaranto ja puskurirahastot supistuvat. Venäjän vararahaston varat supistuivat helmi-
kuussa 19,5 prosenttia 77 miljardiin dollariin ja hyvinvointirahaston 10 prosenttia 75 miljardiin dolla-
riin. Vararahastoon on kerätty öljytuloja puskuriksi budjettitulojen mahdollisen vähenemisen varalle. 
Hyvinvointirahasto on perustettu alun perin eläkeuudistuksen rahoittamiseksi. Hallitus aikoo pyytää 
duumalta lupaa käyttää kuluvana vuonna federaation budjettivajeen kattamiseen 3200 miljardia rup-
laa (52 mrd. USD) aiempien 500 miljardin ruplan lisäksi. Valuutta- ja kultavaranto, jonka osa rahas-
tot ovat, on pienentynyt vuoden 2014 alusta 145 miljardilla dollarilla 364 miljardiin. (TASS, Vedo-
mosti)    
 
Moody's: pankkisektorin tappiot voivat yltää lähes 30 miljardiin euroon. Luottoluokituslaitos 
Moody'sin mukaan pankkijärjestelmän tappiot voivat olla vuoden 2015 lopussa 1500–2000 miljardia 
ruplaa (21–28 mrd. euroa), mikä on 20–25 prosenttia pankkien pääomista. Vuonna 2014 pankkisek-
torin voitto oli 600 miljardia ruplaa (8,5 mrd. euroa).   Luottoluokituslaitos S&P:n perusskenaarion 
mukaan hoitamattomien luottojen osuus voi nousta kuluvana vuonna vuoden 2014 kahdeksasta 
prosentista 17–23 prosenttiin ja negatiivisen skenaarion mukaan jopa 35–40 prosenttiin luottokan-
nasta. S&P:n mukaan pankkien on tehtävä uusia luottotappiovaruksia noin 2500 miljardia ruplaa (35 
mrd. euroa). S&P olettaa pankkisektorin tappioiden jäävän pienemmiksi Sberbankin voiton sekä 
valtion tuen avulla, jonka määrä on noin 15 prosenttia BKT:sta. (The Moscow Times, Vedomosti)  
 
Pääomapaosta viimevuotista pienempi. Finanssiministeriö arvioi vuoden 2015 nettopääomapaon 
olevan 90–100 miljardia dollaria, kun se vuonna 2014 oli ennätykselliset 151 miljardia. Finanssimi-
nisteri Siluanovin mukaan ulkomaisen velanmaksun osuus pääomapaosta 60–70 on miljardia dolla-
ria. (TASS)     
 
Alueet velkaantuvat – tukea luvassa federaation budjetista. Finanssiministeriö ja keskuspankki 
ovat laatineet presidentti Putinin toimeksiannosta alueille tukiohjelman. Sen ideana on, että pankit 
myöntävät alueille lainaa keskuspankin ohjauskorolla (15 %) lisättynä 1,5 prosentilla. Alue saa lai-
nan määrää vastaavan tukisumman federaation budjetista symbolisella 0,1 prosentin korolla, jolloin 
todellinen lainakorko jää 8,5 prosenttiin. Tuen ehtona on, että alue ei muuten selviydy aikaisempien 
pankkilainojen takaisinmaksusta ja tuki käytetään takaisinmaksuun. Nyt pankkilainojen korot ovat 
maksukykyisille alueille 15–16 prosenttia ja heikoille 20–25 prosenttia. Finanssiministeriö on arvioi-
nut, että aluebudjettien vaje on kuluvana vuonna 600 miljardia ruplaa (n. 8,5 mrd. euroa), mutta ta-
louskorkeakoulu HSE:n mukaan se voi olla jopa 1,3 triljoonaa ruplaa eli 1,8 prosenttia bkt:sta. Viime 
vuonna alueiden ja kuntien velkaantuminen lisääntyi 18 prosenttia edellisvuodesta. (Vedomosti) 
 
Investoinnit laskusuunnassa. Tilastokeskus Rosstatin mukaan investoinnit ovat laskeneet vuonna 
2014 koko maan mittakaavassa 2,7 prosenttia ja jakautuvat maan sisällä epätasaisesti. Laskun 
odotetaan jatkuvan myös vuonna 2015. Investoinnit kasvoivat 40:llä ja laskivat 39 alueella. Pohjois-
Kaukasian federaatiopiiri osoittaa valtion investointien myötä 9,1 prosentin kasvua. Suurin lasku 
tapahtui eteläisessä (16,8 %) ja luoteisessa federaatiopiirissä (7,2 %) ja absoluuttisina lukuina mitat-
tuna Kaukoidän ja Siperian federaatiopiireissä. Suurin nousija oli Volgogradin alue. Hienoista nou-
sua oli myös Pietarissa ja Sverdlovin, Saratovin ja Rostovin alueilla. Moskovassa investoinnit lisään-
tyivät 0,1 prosenttia. Suurin absoluuttinen lasku tuli Krasnodarin alueelle, mikä selittyy olympialais-
ten investointibuumin jälkeisellä ajalla, ja Leningradin alueelle. Laskijoita olivat myös Moskovan 
(4,4, %), Astrakanin (19,3 %) ja Permin alueet (19 %). (Kommersant) 
 
Venäjällä virallisesti jo lähes miljoona työtöntä. Työministeriön mukaan työttömiksi on rekisteröi-
tynyt jo 970 000 henkilöä. Työttömyys on kasvanut eniten Jamalin-Nenetsian autonomisessa piiri-



kunnassa, Burjatian ja Hakassian tasavalloissa, Tjumenissa ja Tulassa. Työttömyys on vähentynyt 
ainoastaan Sevastopolin alueella, Krimin tasavallassa sekä Ingušiassa. (Vedomosti) 
 
Pimeää työtä tekevien määrä kasvussa.  Pienyritysten rahoitus- ja talousvaikeudet sekä henkilös-
tövähennykset ovat johtaneet siihen, että ns. epäviralliselta sektorilta tuloja hankkii Venäjällä nyt 
arviolta 17–18 miljoonaa henkeä. Tämä on 3–4 miljoonaa henkeä enemmän kuin marraskuussa 
2014 ja noin 20 prosenttia Venäjän työllisestä työvoimasta.  Eräiden tutkijoiden mukaan osuus voi 
nousta jopa 40 prosenttiin, jos mukaan lasketaan ne, joille sinänsä virallinen työnantaja maksaa 
osan palkasta pimeänä. Johtavia pimeän työn teettäjiä ovat Venäjällä rakennus- ja kaupan ala sekä 
muun muassa maatalous. Uutinen perustuu yritysasiamies Titovin ja talouskorkeakoulu HSE:n tut-
kimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin. (RBC Daily) 
 
Ruoan osuus yli 50 prosenttia menoista. Elintarvikkeiden hintojen nousu ja reaalitulojen lasku 
ovat nostaneet ruoan osuuden kotitalouksien kokonaismenoista yli 50 prosenttiin. Syksyllä 2014 
ruoan osuus kokonaismenoista oli 36 prosenttia. Elintarvikkeiden hinnat nousivat helmikuussa 22 
prosenttia. Vuoden toisella neljänneksellä ruplan kurssin oletetaan vakiintuvan ja ruoan inflaation 
talttuvan, jolloin koko vuoden hintojen nousu jäisi 10 prosenttiin. Tällöinkin ruoan osuus kokonais-
menoista jää suureksi, sillä muu kulutus on vähentynyt. Talouslehti Vedomostin haastattelemien 
asiantuntijoiden mukaan kotitalouksien kulutushyödykkeiden kysyntä laskee edelleen. Esimerkiksi 
vaatteiden, kenkien yms. myynnin arvioidaan laskevan 35–45 prosenttia. Uusien autojen myynnin 
laskuksi arvioidaan 35 prosenttia (Vedomosti)     
 
Lääkkeiden saatavuus vaarantumassa. Asiantuntijoiden mukaan ongelma johtuu tuonnin vähe-
nemisestä ja julkisen terveydenhuollon ja sen alaisten apteekkien hankkimista lääkereserveistä. 
Reservit, joilla on haluttu varmistaa lääkkeiden saatavuus ja hillitä hintojen nousua, ovatkin osaltaan 
vaikuttaneet hintojen jyrkkään nousuun. Viime vuonna tuonti laski 13,5 prosenttia, marras–
joulukuussa jopa 30 prosenttia tuontilääkkeiden kallistuttua. Samanaikaisesti kotimainen lääketuo-
tanto laski raaka-ainepulan vuoksi. Federaation terveysalan valvontalaitos Roszdravin katsotaan 
aliarvioineen hintojen nousua ja päätöksiä on tehty virheellisten lukujen pohjalta. Tilanteen korjaa-
miseksi on keskusteltu pitkäkestoisista sopimuksista kotimaisten tuottajien kanssa ja rinnakkais-
tuonnin sallimisesta. Ehdotusten katsotaan vaarantavan lääkkeiden laadun ja lisäävän väärennetty-
jen tuotteiden osuutta. Presidentti Putinin ehdottaman valtion apteekkiketjun ei katsota helpottavan 
tilannetta. Apteekkien ollessa harvassa kärsisivät etenkin vanhukset joutuessaan juoksemaan kau-
pungin halki halpojen lääkkeiden perässä, toisaalta tiheä verkosto heikentäisi yksityisen sektorin 
toimintamahdollisuuksia. Tehokkainta olisi laskea ulkomaisten raaka-aineiden tuontitulleja. (RBC 
Daily) 
 
Ulkomaankauppa 
 
Suomen ja Venäjän välinen kauppa laski viime vuonna. Lopullisessa vuoden 2014 tullitilastossa 
Suomen Venäjän viennin arvoksi jäi 4,6 miljardia euroa, vähennystä 14 prosenttia edellisvuodesta. 
Kaikki Venäjän viennin keskeiset ryhmät taantuivat: kemiantuotteet, koneet, sähkölaitteet, paperi, 
metallit ja elintarvikkeet. Tuonti Venäjältä putosi 8,6 miljardiin euroon, vähennystä 18 prosenttia. 
Venäjä on edelleen Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Saksan jälkeen ja suurin tuontimaa 
johtuen suuresta energian tuonnista. Öljyn, kaasun ja kivihiilen osuus Suomen tuonnista Venäjältä 
on 80 prosenttia. Öljyn tuonnin arvo kuitenkin laski viime vuonna yli 20 prosenttia edellisestä vuo-
desta. (Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto 2014 joulukuu, Suomen Tulli) 
 
Venäjän tuonti väheni 2014 noin 9 prosenttia. Venäjän tullitilastojen mukaan tuonti Venäjälle las-
ki viime vuonna 9,2 prosenttia ja oli arvoltaan 286 miljardia dollaria, kun se vuonna 2013 oli 315 
miljardia dollaria. Tuonti laski lähes kaikista 20 suurimmasta tuontimaasta ja kasvoi ainoastaan Yh-
dysvalloista, Kazakstanista ja Brasiliasta. Tuontia Yhdysvalloista kasvattivat Boeing-yhtiön lento-
konetoimitukset Aeroflotille vuoden 2011 kauppojen pohjalta. Tuonti Kiinasta väheni 7,4 prosenttia. 
Tuontia vähensivät ruplan devalvointi, kysynnän lasku, Venäjän kauppakumppanien heikko talous-



kasvu sekä pakotteet. Elintarvikkeiden tuonti laski 9 prosenttia (39 miljardista dollarista reiluun 35 
miljardiin dollariin). Yksittäisistä tavararyhmistä laski eniten kulkuneuvojen ja kuorma- ja maatalous-
tekniikan tuonti. Rakennustekniikan tuonti väheni lähes neljänneksen edellisvuodesta. Tietokonei-
den ja niiden komponenttien tuonti sen sijaan kasvoi 9 prosenttia, mikä selittynee tiukentuneilla tulli-
tarkastuksilla ja ns. harmaan tuonnin vähentymisellä. Merkittävää laskua tapahtui niin investointita-
varoiden kuin lääketuotteiden tuonnissa. Lääketuotteiden tuonnin uskotaan vähenevän tänä vuonna 
vielä 15–20 prosenttia. Tuontilääkkeiden osuus on noin 75 prosenttia Venäjällä myytävistä lääkkeis-
tä. (RBC Daily) 
 
Sääntely ja lainsäädäntö 
 
Valmisteilla lakiesitys eläkkeiden leikkauksista. Työministeriö valmistelee lakiesitystä työssä-
käyvien eläkeläisten eläkkeiden leikkaamisesta. Leikkaus koskisi henkilöitä, joiden vuositulo ylittää 
1 miljoona ruplaa (hieman yli 14 000 euroa): heitä on noin 220 000. Leikkaus säästäisi kolmen vuo-
den aikana noin 145 miljardia ruplaa (noin 2 mrd. euroa), mutta työministeriön mukaan noin 100 
miljardia ruplaa (reilut 1,4 mrd. euroa) palaisi takaisin pienten eläkkeiden korottamisen kautta. Alku-
vuodesta epävarmana pidetty sosiaalisten eläkkeiden indeksikorotus huhtikuun alusta toteutuu. Ko-
rotus on 10,3 prosenttia ja nostaa keskieläkkeen 8311 ruplaan (noin 120 euroon) kuukaudessa. 
(Federaationeuvosto, TASS)  
 
Hintasäännösteltyjen lääkkeiden määrä kasvaa. Hallitus on päättänyt lisätä 50 uutta lääkettä ns. 
elintärkeiden lääkkeiden listalle. Listalla on nyt noin 600 lääkettä, joiden hinnat nousivat terveysmi-
nisteri Veronika Skortsovan mukaan viime vuonna vain 2,3 prosenttia, kun yleinen nousu segmen-
tistä riippuen oli 12–15 prosenttia. Elintärkeiden lääkkeiden osuus lääkemarkkinoista on noin 40 
prosenttia ja tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä 90 prosenttia niistä olisi kotimaisia. Hinta-
säännöstely koskee myös ulkomaisia lääkkeitä. Listalla on nyt ensimmäistä kertaa lääkkeitä myös 
harvinaisten ja hengenvaarallisten tautien kuten esim. hemofilian, kystisen fibroosin ja gaucherin 
taudin hoitoon. (Rossijskaja Gazeta) 
 
Energiaulkosuhteet 
 
Kazakstan aikoo rajoittaa öljytuotteiden tuontia Venäjältä. Kazakstan on ilmoittanut rajoittavan-
sa öljytuotteiden tuontia Venäjältä 5. maaliskuuta lähtien 45 päiväksi. Venäjän bensiini ja diesel ovat 
ruplan devalvoitumisen vuoksi halvempia kuin paikalliset. Maassa toimiviin venäläisiin yhtiöihin 
(mm. Bašneft, Russneft, Gazprom Neft) tämä ei vaikuttane suurestikaan, sillä ne ovat varanneet 
tuotteita varastoon. Kazakstan harkitsee myös elintarvikkeiden tuonnin rajoittamista. (Kommersant) 
 
Turkki sai Gazpromilta alennuksen kaasun hintaan. Gazprom ja Turkin valtionyhtiö Botas ovat 
sopineet kaasun hinnan alennuksesta, mikä oli osa Turkish Streamin rakentamista koskevaa sopi-
musta. Alennus on 10,25 prosenttia ja sitä sovelletaan takautuvasti vuoden alusta, jolloin Turkin 
kaasunhinta on 332 dollaria tuhannelta kuutiometriltä. Sopimus auttaa Turkkia välttämään kotimark-
kinoiden hinnankorotukset, jotka olisi jouduttu tekemään liiran heikennyttyä suhteessa dollariin. 
Toistaiseksi ei vielä ole sovittu hintaa riippumattomille turkkilaisille tuojille, jotka ostavat Venäjältä 
kaasua Transbalkanin kaasuputkea pitkin. Viime vuonna Turkki osti Venäjältä 27,3 miljardia kuutio-
metriä kaasua ja oli toiseksi suurin venäläisen kaasun ostaja Saksan jälkeen. Suunnilleen samaan 
hintaan kaasua ostavat Itä-Euroopan maat. (Ria Novosti) 
 
Gazprom aikoo investoida Valko-Venäjän kaasuverkkoon. Gazprom aikoo investoida vuoteen 
2020 mennessä yhteensä 3,6 miljardia dollaria Valko-Venäjän kaasunsiirtoverkkoon ja kaasuvaras-
tojen laajentamiseen. Gazprom omistaa Jamal–Eurooppa -putken 575,5 kilometriä pitkän osuuden 
Valko-Venäjällä. (Ria Novosti) 
 



Energia 
 
Venäjän kaasupörssissä on myyty 800 miljoonaa kuutiometriä kaasua. Kaasupörssissä myydyt 
määrät ovat toistaiseksi pieniä, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa siten, että myytävän kaasun 
määrä olisi noin 35 miljardia kuutiometriä ja mukaan tulisi enemmän riippumattomia kaasuyhtiöitä. 
Kaasua alettiin myydä Pietarin kansainvälisen tavara- ja raaka-ainepörssin puitteissa Moskovassa 
viime syksynä. Pörssissä on myyty Gazpromin, Novatekin ja Lukoilin kaasua. Gazprom lopetti kaa-
sun myynnin pörssissä tammikuussa, sillä se ei saa alv-palautuksia siellä myymänsä kaasun siirros-
ta. Venäjän antimonopolivirasto FAS harkitsee tämän vuoksi toimia Gazpromia vastaan. Pörssissä 
myydyn kaasun määrä pieneni yli puoleen Gazpromin lopetettua myynnin. (Pervyj kanal, Ria No-
vosti) 
 
Gazprom Neftin voitto kasvoi 3,7 prosenttia. Kansainvälisten IFRS-sääntöjen mukaan laskettuna 
Gazprom Neftin vuoden 2014 puhdas voitto kasvoi 3,7 prosenttia kurssitappiot huomioiden. Vuo-
teen 2013 verrattuna yhtiön liikevaihto pieneni 8 prosenttia 36,6 miljardiin dollariin öljyn hinnanlas-
kun vuoksi. Jos kurssitappioita ei huomioida, niin yhtiön puhdas voitto laski 34,1 prosenttia. Lukoilin 
voitto pieneni 11,4 prosenttia. Venäjän suurimpiin yksityisiin öljy-yhtiöihin kuuluvan Lukoilin liikevaih-
to vuonna 2014 nousi 1,14 prosenttia noin 143 miljardiin dollariin. Lukoilin tulosluvut perustuvat US 
GAAP -standardeihin. (Ria Novosti, Prime)   
 
Novatekin puhdas voitto laski edellisvuoteen verrattuna. Novatekin puhdas voitto oli 37,3 mil-
jardia ruplaa (n. 500 milj. euroa), joka on 2,9 kertaa edellisvuotista vähemmän. Laskuun vaikuttivat 
eniten kurssitappiot, investointien arvonalennukset sekä osuuksien myynti yhteistyrityksissä (Jamal-
LNG, Sibneftegaz, Arctic Russia). Ilman näitä eriä voitto olisi ollut 108,4 miljardia ruplaa (n. 1,5 mrd. 
euroa). Vuoden 2014 ensimmäiseltä puoliskolta Novatek maksoi osinkoja 15,5 miljardia ruplaa (220 
milj. euroa) eli noin puolet kyseisen ajan puhtaasta voitosta. Yhtiö vähentää investointeja 15 pro-
senttia vuonna 2015, minkä ansiosta sen ei tarvitse ottaa lisää velkaa velkojen maksamiseksi ja se 
voi jatkaa osinkojen maksamista. Tärkeimpään hankkeeseensa, Jamal-LNG:hen, yhtiö on saanut 
rahoitusta 75 miljardia ruplaa (n. 100 milj. euroa) kansallisesta hyvinvointirahastosta ja tulee saa-
maan saman verran keväällä. Ruplan devalvoitumisen vuoksi hankkeen kulut ovat vähentyneet mil-
jardilla dollarilla ollen nyt seitsemän miljardia dollaria. Novatekin pääomistajat ovat Leonid Mihelson 
ja Gennadi Timtšenko. (Vedomosti) 
 
Gazprom Neft sai kiinalaisilta AA-luottoluokituksen. Kiinalainen Dagong on antanut Gazprom 
Neftille AA-luottoluokituksen. Luottoluokittaja huomioi Gazprom Neftin vakaan taloudellisen aseman, 
korkean kannattavuuden, kasvavan tuotannon sekä Gazpromin aktiivisen tuen. Gazprom Neftin 
mukaan luottoluokitus kertoo aasialaisten investoijien luottamuksesta yhtiötä kohtaan ja auttaa laa-
jentamaan yhteistyötä. (Ria Novosti, Prime) 
 
Gazprom keskittyy investoinneissaan Siperian voima -kaasuputken toteuttamiseen. Vara-
pääministeri Dvorkovitšin mukaan suurin osa venäläisistä öljy- ja kaasuyhtiöistä jatkaa investointeja. 
Gazprom keskittyy erityisesti Siperian voima -kaasuputkihankkeeseen. Kaasun toimitukset putkessa 
on määrä aloittaa 2018–2020 Jakutiassa sijaitsevasta Tšajandinskojen esiintymästä. Toisessa vai-
heessa (2020–2025) kaasua tuotetaan myös Kovyktinskojen esiintymästä Irkutskin alueella sekä 
Rosneftin ja riippumattomien tuottajien esiintymistä. (Rossija 24, Ria Novosti) 
 
Oikeus epäsi Rosneftin Gazpromia vastaan nostaman kanteen.  Rosneftin kanne koskien käyt-
töoikeutta Sahalin-2 -kaasuputkeen evättiin arbitraatiotuomioistuimessa. Rosneftilla on yhdessä 
ExxonMobilin kanssa Sahalinilla LNG-tuotantolaitoshanke, jonka kulujen pienentämiseksi sen olisi 
saatava käyttöoikeus Gazpromin omistaman Sahalin Energyn kaasuputkeen. Gazprom on kieltäy-
tynyt antamasta käyttöoikeutta vedoten kapasiteetin puutteeseen, sillä Gazprom aikoo laajentaa 
omaa LNG-tuotantolaitostaan Sahalinilla. Oikeuden mukaan Rosneft ei ole pystynyt todistamaan, 
että sen suunnittelema LNG-tuotantolaitos rakennetaan. (Ria Novosti) 
 



Laivanrakennus 
 
Zvezda-telakalta huoltoalus arktiselle alueelle. Rosneft aikoo tilata neljä huoltoalusta Zvezda-
telakalta Kaukoidästä vielä tänä vuonna. Aluksilla on tarkoitus huoltaa öljyn- ja kaasunetsintäope-
raatioita arktisella alueella. Yhden porauslautan huoltoon tarvitaan 14 alusta, ja tähän saakka on 
käytetty pääasiassa ulkomaisia aluksia. Telakan tuotanto-ohjelmassa on huoltoalusten lisäksi myös 
porauslauttoja. Zvezda on Venäjän johtava telakka mm. sukellusveneiden korjauksessa, ja siitä ol-
laan tekemässä Venäjän laivanrakennuksen keskusta. Telakan ensimmäinen laajennusvaihe saa-
taneen päätökseen vuonna 2016 ja tuotanto tullaan aloittamaan vuoden 2016 alkupuolella. Telakan 
on määrä rakentaa aluksia hiilivetyesiintymien käyttöönottoa varten arktisella mannerjalustalla. (Ria 
Novosti) 
 
Maa-, metsä ja elintarviketalous 
 
Lihankulutus kääntyy laskuun vuonna 2015. Maataloustuotteiden markkinoita analysoiva Sove-
kon uskoo lihantuotannon vähentyvän 2,7 prosenttia vuonna 2015. Lihan tuotannon kasvu pysähtyi 
Venäjällä vuonna 2014 ensi kertaa sitten vuoden 2004. Lihantuottajat uskovat lihan kulutuksen vä-
hentyvän vuonna 2015 jopa 5–10 prosenttia. Syitä kulutuksen alenemiseen ovat Sovekonin mukaan 
kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, lihan tuonnin vähentyminen ja ruplan arvon heikkeneminen. 
(Vedomosti)  
 
Elintarvikepakotteiden osittainen poistaminen hankalaa. Talouskehitysministeri Uljukajev ja 
presidentin lehdistöpäällikkö Peskov ovat kertoneet julkisuudessa Venäjän etsivän keinoja lieventää 
elintarvikepakotteita Unkarin ja Kreikan osalta. Unkari ja Kreikka ovat pyytäneet Venäjää poista-
maan pakotteita tietyiltä tuotteiltaan. Uljukajevin mukaan ei kuitenkaan ole helppoa löytää tapoja 
lieventää pakotteita vain yksittäisten EU-maiden kohdalla. Venäjän tulkinnan mukaan elintarvikepa-
kotteet eivät ole WTO-sopimuksen vastaisia, koska niitä perustellaan kansallisella turvallisuudella. 
Tällöin EU-maiden kohtelun tulisi kuitenkin olla yhdenmukaista. (Gazeta.ru) 
 
Hallitus tukee kevätkylvöjä. Viljelijöille suunnataan huomattavia tukia sekä federaation että aluei-
den budjeteista kevättöiden rahoittamiseksi, raportoi maatalousministeri Fjodorov tapaamisessaan 
presidentti Putinin kanssa. Tuki-instrumentteihin kuuluvat lyhytaikaisten lainojen korkotuet, siemen-
viljan tuotannon tuet sekä suorat siemenviljan toimitukset vuoden 2014 tulvista kärsineille alueille. 
Lisäksi lannoitevalmistajien kanssa on sovittu merkittävistä alennuksista lannoitteiden hintoihin ko-
timaisille viljelijöille. Talouskehitysministeriön mukaan lannoitteiden hinnat nousivat vuoden 2014 
aikana 45,2 prosenttia ja pelkästään tämän vuoden tammikuussa 9,8 prosenttia. (Maatalousministe-
riö, Prime) 
 
Metsäsektori jäi hallituksen kriisiohjelman ulkopuolelle. Metsäala ei ole saamassa valtion tukea 
hallituksen kriisiohjelmasta, joten selviytymiskeinot on kehitettävä itse, totesi Venäjän metsätalous-
viraston johtaja Ivan Valentik puheessaan Venäjän duumalle. Valentikin mukaan metsätalouden 
kehitysohjelman rahoitusta karsitaan ensi vuonna 10 prosenttia. Finanssiministeriö ehdottaa lisäksi 
vuoden 2015 budjettiin muutoksia, joilla metsätalouden valtionrahoitus pienenisi 7,5 prosentilla ja 
alueille suunnatut subventiot 7,9 prosentilla. Metsäpalojen sammutuskalustoon tarkoitetut tukirahat 
ollaan poistamassa kokonaan. (Lesnyje vesti, Lesonline.ru)  
 
Metsäteollisuuden tuotanto jatkaa laskuaan. Talouskehitysministeriö ennustaa metsäteollisuu-
den tuotannon pienentyvän 2,7 prosentilla vuonna 2015. Suurimpina riskeinä ministeriö pitää koti-
maisen kysynnän heikkenemistä ja metsäteollisuussektorin asiakkaiden investointien hiipumista 
sekä metsäteollisuuden omien investointien huomattavia viivästyksiä. Investointien viivästyminen 
johtuu ministeriön mukaan geopoliittisista tekijöistä ja ongelmista rahoituksen saannissa. Alan kehi-
tystä jarruttavat lisäksi metsäteollisuuden vientituotteiden rajallinen valikoima ja laatuongelmat. Ta-
louskehitysministeriön alustavan arvion mukaan Venäjän metsäteollisuuden tuotanto pieneni vuo-
den 2014 aikana 1,5 prosenttia. (Lesnaja gazeta) 



Tulli 
 
TIR-carnet -menettely sai jälleen jatkoajan Venäjän rajalla. Venäjän tulli ilmoitti, että sen ja kan-
sallisena passitusvakuusoperaattorina toimivan Venäjän kuorma-autoliiton Asmapin yhteistyösopi-
mus jatkuu 1.3.–30.6.2015 välisen ajan. Sopimus oli jälleen katkolla helmikuun lopussa. Käytännös-
sä TIR-menettely on toiminut viimeisen puolentoista vuoden ajan vain Suomen Venäjän rajalla. Pre-
sidentti Putin määräsi 25.2.2015, että on pyrittävä nimeämään välittömästi sellainen kansallinen 
operaattori, jonka kanssa solmittava sopimus täyttää tullin vakuustarpeet. Lisäksi määrättiin kiireh-
timään Euraasian tulliliiton oman yhtenäisen tullipassitusjärjestelmän luomista. (Venäjän presidentti) 
 
Venäjän tulli ajaa rikossyytteitä elintarvikkeiden tuontikiellon rikkomisesta.  Venäjän tulli on 
aloittanut rikosprosessin suuria myyntiketjuja vastaan, joiden myymälöistä on löytynyt tuontikiellon 
alaisia tuotteita. Tällaisia myyjiä Moskovassa ovat Azbuka Vkusa, Sedmoi Kontinent ja Pjatjorotška. 
Venäjän tulli on paljastanut kaikkiaan yhdeksän tällaista rikosprosessijuttua ja 334 hallinnollista 
tuontikieltorikkomusta. (Izvestija) 
 
Liikkuvuus 
 
Ulkomaanpassien kysyntä romahti. Maahanmuuttovirasto FMS:n mukaan ulkomaanpasseja ha-
ettiin tammikuussa 36 prosenttia edellisvuoden tammikuuta vähemmän. Viiden vuoden passin hinta 
nousi vuoden alusta 100 prosenttia ja 10 vuoden passi 40 prosenttia. Kysyntää vähentävät myös 
uusi kymmenen vuoden passi ja eri ammattiryhmien kuten poliisien matkustussuositukset ja -
rajoitukset. Huippuvuodet passien hakemiselle olivat 2008–2010. Valtion matkailuvirasto Rosturiz-
min mukaan vuonna 2014 ulkomaanmatkan teki 36,8 miljoonaa venäläistä. Tämän vuoden varauk-
set kotimaan kohteisiin ovat kaksinkertaistuneet edellisvuodesta, mutta matkailun arvioidaan supis-
tuvan muun muassa Espanjaan jopa 50 prosenttia. Viime vuonna matkailijamäärä laski noin viiden-
neksen. Ulkomaanpassien kysynnän ei odoteta kasvavan lähitulevaisuudessa. (RIA Novosti, Inter-
fax) 
 
Koulutus 
 
Vähemmän tukea ulkomailla opiskeleville. Ruplan kurssilasku on iskenyt rajusti Globaali koulutus 
-ohjelman apurahoihin ulkomaisissa yliopistoissa opiskeleville. Opetus- ja tiedeministeriö ehdottaa-
kin apurahojen leikkaamista puoleen mutta samalla niiden kaksinkertaistamista ostovoiman säilyt-
tämiseksi. Uudistettuun ohjelmaan osallistuisi 750 opiskelijaa, jotka saisivat maksimissaan noin 2,7 
miljoonaa ruplaa (n. 38 600 euroa) vuodessa. Ministeriön mukaan muutosesityksen yhtenä syynä 
on ollut vähäinen kiinnostus ohjelmaan entisillä ehdoilla. Samaan aikaan ministeriö valmistelee esi-
tyksiä, jotka mahdollistaisivat ulkomailla opiskelevien siirtymisen vastaaviin korkeakouluihin Venäjäl-
lä. Ministeriön mukaan kallistunut opiskelu ulkomailla pakottaa monet jatkamaan opintoja kotimaas-
sa. (Gazeta.ru, Kommersant) 
 
 


