SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ
MOSKOVA
Talousuutisia Moskovasta 11.–24.5.2012
Venäjä sai uuden hallituksen, talouspolitiikan päätavoitteet pysynevät samoina.
Medvedevin seitsemän käskyä uudelle hallitukselle.
EU:n kriisi hidastaa myös Venäjän talouskasvua.
Setšin palaa Rosneftin johtoon.
Venäjän WTO-jäsenyys duuman käsittelyyn kesäkuun alussa.
Valtionyhtiö Rostek likvidoidaan.
Julkisten hankintojen lakiesitys seuraavaksi duumaan.

Venäjän talouskehitys 1-2/2012:
BKT:n kasvu (vuosimuutos %)
Reaalipalkan kasvu (muutos %)
Inflaatio (kuluttajahintojen muutos %)
Vähittäiskauppa (muutos %)
Teollisuustuotanto (muutos %)
Kiinteät investoinnit (muutos %)
Vienti (muutos edellisvuodesta %)
Tuonti (muutos edellisvuodesta %)
Urals-öljyn keskihinta, USD /bbl

1-4/2012

1-3/2011

1-12/2011

1-12/2012

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Ennuste*

4,9 % **
10,3 %
3,8 %
7,2 %
3,3 %
13,8 %
18,2 %
12,7 %
117 $

4,0 % **
1,7 %
9,5 %
5,1 %
5,5 %
0,1 %
22,8 %
42,4 %
103 $

4,3 %
3,5 %
6,1 %
7,2 %
4,7 %
8,3 %
30 %
30 %
110$

3,4 %
6,3 %
6,5 %
6,3 %
3,1 %
6,6 %
0-5 %
12,5 %
115$

Lähde: Tilastokeskus ja talouskehitysministeriö
* Talouskehitysministeriön ennuste vuodelle 2012
** Ensimmäisen neljänneksen bkt-kasvu(1-3 kk)

Venäjän federaation budjetti:

1-3/2012

1-3/2011

1-12/2011

1-21/2012

Tulot ja menot suhteessa bkt:hen

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Suunnitelma*

Budjetin tulot, % bkt:sta
Budjetin menot, % bkt:sta
Ylijäämä (+), alijäämä (-), % bkt:sta
Ylijäämä ennen öljytuloja**, % bkt:sta

23,0 %
23,9 %
- 0,9 %
- 12,9 %

20,5 %
21,6 %
+1,1 %
- 8,8 %

20,9 %
20,1 %
+0,8 %
- 9,6 %

20,1 %
21,6 %
- 1,5 %
- 11 %

Lähde: Venäjän valtiovarainministeriö
* Budjettilaki 2012, hyväksytty marraskuussa 2011
** Budjetin alijäämä ilman öljyn ja kaasun verotuloja

Vararahastojen tilanne:
Vararahasto (budjetin alijäämää varten)
Hyvinvointirahasto (eläkerahastoa varten)
Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot

1.1.2012
25,2 mrd.$
86,8 mrd.$
499 mrd.$

1.5.2012
62,2 mrd.$
89,2 mrd.$
523 mrd.$

Ruplan kurssi vuoden alussa ja nyt:
Ruplan kurssi / EUR ja USD
Lähde: Venäjän keskuspankki

1.1.2012
41,67 RUB/EUR
32,20 RUB/USD

24.5.2012
39,77 RUB/EUR
31,62 RUB/USD

Öljynhinnan kehitys 2012:
Öljyn hinta, Brent USD /bll
Öljyn hinta, Urals USD / bll

1.1.2012
112,95 USD
110,25 USD

24.5.2012
107,91 USD/bll
105,86 USD/bll

Lähde: Venäjän valtiovarainministeriö, Venäjän keskuspankki

Lähde: Interfax, Vedomosti

Uusi hallitus
Uusi hallitus nimitettiin. Presidentti Putin vahvisti 21.5. Medvedevin hallituksen kokoonpanon.
Hallituksessa on 28 ministeriä, joista seitsemän toimii varapääministereinä. Ensimmäiseksi
varapääministeriksi nimitettiin Igor Šuvalov, muina varapääministereinä Vladislav Surkov, Dmitri Kozak,
Dmitri Rogozin, Aleksandr Hloponin ja uusina Arkadi Dvorkovitš ja Olga Golodets. Vain kaksi ministereistä
on naisia – varapääministeri Olga Golodets ja terveysministeri Veronika Skvortsova. Hallituksen jäsenistä
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kymmenen jatkaa entisissä tehtävissään. Rakenteellisia muutoksia edelliseen verrattuna on sosiaali- ja
terveysministeriön jakaminen kahteen erilliseen ministeriöön. Kaukoidän kehittämistä varten luodaan oma
ministeriö. Medvedevin liberaali luottomies Dvorkovitš saa varapääministerinä painavan salkun. Hallitusta
on arvioitu tiukasti Kremlin hallinnassa olevaksi tekniseksi kabinetiksi, joka ei kykene ajan vaatimiin
uudistuksiin. Mediassa on kehuttu Moskovan poliisipäällikkö Vladimir Kolokoltsevin valintaa
sisäministeriksi. Valeri Serdjukov jatkaa puolustusministerinä ankarasta kritiikistä huolimatta.
Moni entisistä ministereistä siirtyi presidentin hallintoon. Medvedevin ja Putinin hallintokoneistojen
nimitykset julkistettiin 22.5.. Putin kokosi edellisestä hallituksesta oman luottotiiminsä – entinen
liikenneministeri Igor Levitin, entinen talouskehitysministeri Elvira Nabiullina, entinen terveys- ja
sosiaaliministeri Tatjana Golikova, entinen luonnonvaraministeri Juri Trutnev sekä opetusministeri Andrei
Fursenko. Presidentinhallinnon johdossa jatkaa Putinin luottomies Sergei Ivanov. Toiseksi ensimmäiseksi
varapäälliköksi nousee nyt myös Aleksei Gromov, jolla on jo pitkä ura Kremlin hallinnossa lehdistö- ja
tiedotustehtävissä. Putinin ulkopoliittisena neuvonantajana jatkaa pitkäaikainen Washingtonin-suurlähettiläs
Juri Ušakov. Kremlin tiedottajaksi Putin tuo mukanaan tiedottajansa Dmitri Peskovin. Sisäministerin paikan
menettänyt Rašid Nurgalijev nimitettiin turvallisuusneuvoston apulaissihteeriksi. Pääsihteerinä jatkaa
Nikolai Patrušev.
Talouspolitiikka
Uuden hallituksen talouspolitiikan päätavoitteet pysynevät samoina. Vaikka uuteen hallitukseen nousi
monta uutta kasvoa, jatkuvuudesta oli pidetty huolta. Talouspolitiikan kokonaisuutta koordinoi jatkossakin
Igor Šuvalov, joka jatkaa ensimmäisenä varapääministerinä. Reaalisektorin eli teollisuuden ja maatalouden
talousasioita koordinoi entinen presidentin neuvonantaja Arkadij Dvorkovitš, joka nimitettiin
varapääministeriksi. Uudeksi talouskehitysministeriksi nimitettiin Andrei Belousov, joka on aikaisemmin
toiminut varaministerinä. Entinen ministeri Elviira Nabiullina siirtyi presidentin neuvonantajaksi.
Valtiovarainministerinä jatkaa syksyllä eronneen Aleksei Kudrinin tilalle nimitetty Anton Siluanov. uusien
nimitysten perusteella voi arvella, että talouspolitiikan linjaukset säilyvät pitkälti ennallaan. Talouspolitiikan
painopiste tullee olemaan Putinin sosiaalitaloudellisten vaalilupausten toteuttamisessa.
Medvedevin seitsemän käskyä uudelle hallitukselle. Pääministeri Medvedev kokosi tuoreen hallituksen
jäsenet ensimmäiseen kokoukseen saman tien nimitysten jälkeen 21.5. Hallituksen ensimmäiseksi
tehtäväksi Medvedev antoi seitsemän käskyä: 1) maan sosiaalipolitiikan kehittäminen vastaamaan uusiin
demografisiin haasteisiin, 2) seuraavien kolmen vuoden budjettisuunnitelman valmistelu, 3)
kunnallistyöntekijöiden palkkatason nostaminen markkinatasolle, 5) liiketoimintaympäristön
parantamisohjelman toteuttaminen presidentin antaman määräyksen mukaisesti eli hallinnollisten esteiden
poistaminen ja ulkomaankaupan byrokratian helpottaminen, 6) hallituksen työskentelyprosessien
modernisointi ja avoimen hallituksen periaatteiden toteuttaminen ja 7) asiantuntijaneuvoston perustaminen
hallituksen päätöksenteon tueksi.
Venäjän talouskehitys
EU:n kriisi hidastaa myös Venäjän talouskasvua. Sberbankin tutkimuskeskus CMI ennustaa, että
Venäjän talous supistuisi noin 2 % jos Kreikka ei maksaisi lainojaan ja jättäisi EU:n jo tänä vuonna.
Oletuksena on, että EU:n kriisi painaisi öljyn hintaa noin 80–85 dollarin tasolle ja että pääomapako nousisi
lähes 100 miljardiin dollariin (vuonna 2008 pääomapako ylitti 100 miljardia dollaria). Jos Kreikka toistaiseksi
jatkaa EU:n jäsenmaana, kriisin vaikutus olisi selvästi pienempi. Kreikan osuus Venäjän viennistä on pieni,
mutta EU-maat kattavat yli puolet Venäjän viennistä. Lisäksi merkittävä osa venäläisten pankkien ja
yritysten rahoituksesta tulee Euroopasta, joten EU:n velkakriisi kiristäisi myös Venäjän likviditeettiä.
Maailmanpankki on aikaisemmin ennustanut, että EU:n taantuma ja öljyn hinnan pudotus 80 dollarin tasolle
tarkoittaisi Venäjän talouskasvun merkittävä hidastuminen (noin kahteen prosenttiin), muttei talouden
supistumista.
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Huhtikuussa teollisuustuotanto hidastui, mutta vähittäiskauppa jatkoi vauhdikasta kasvua.
Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotannon kasvu hidastui selvästi huhtikuussa: maaliskuuhun
verrattuna tuotanto supistui. Sen sijaan uusien investointien määrä lisääntyi, kasvu edellisvuodesta oli
vajaat 8 %. Huhtikuussa tuotanto kasvoi vain 1,3 %, tammi–huhtikuussa kasvu oli 3,3 prosenttiin verrattuna
edellisvuoden samaan kauteen. Myös vähittäiskaupan kasvu hidastui huhtikuussa, mutta tammi-huhtikuun
keskimääräinen kasvu pysyi yli 7 prosentissa edellisvuoteen verrattuna. Kestokulutushyödykkeiden kysyntä
kasvoi selvästi elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kysyntää nopeammin. Vähittäiskaupan kasvua
vauhdittavat reaalipalkan nousu ja alhainen työttömyys sekä kulutusluottojen kasvu.
Kaukoidän investoinnit kasvoivat yli 20 % vuonna 2011. Kaukoidän investoinnit kattoivat viime vuonna
vajaat 10 % kaikista investoinneista Venäjällä. Merkittävä osa uusista investoinneista oli valtion
investointeja, mm. APEC-kokoukseen liittyvät infrastruktuurihankkeet. Myös Uralin ja Siperian alueiden
investoinnit kasvoivat 16 % edellisvuodesta. Koko Venäjän keskimääräinen investointien kasvu oli 8 %.
Suurkaupunkien eli Moskovan ja Pietarin investoinnit lisääntyivät vain viitisen prosenttia. Moskova ja sen
alue kattoivat enää 12 % kaikista investoinneista ja Pietari ja Leningradin alue 5 %.
Venäläisistä 60 % on tyytyväisiä elämänlaatuun. Venäjä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana
OECD-maiden vuosittaisessa elämänlaatuvertailussa. Vertailu perustuu osittain tilastotietoihin, kuten
tulotasoon, bkt:hen asukasta kohti, terveyteen, työllisyyteen ja turvallisuuteen, ja osittain kansalaiskyselyn
tuloksiin. Vaikka tulotaso on Venäjällä noussut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana, se on vain
60 % OECD-maiden tasosta. Kansalaiskyselyssä 59 % venäläisistä oli tyytyväisiä elämänlaatuunsa. Tämä
oli kuitenkin vähemmän kuin keskimäärin OECD-maissa, joissa 72 % kansalaisista on tyytyväisiä
elintasoonsa. Venäjä sai suhteellisen korkeita pisteitä koulutustason vertailussa, mutta tulos oli erityisen
heikko terveydentilan ja henkilökohtaisen turvallisuuden vertailussa.
Työttömyys laski huhtikuussa ennätyksellisen alhaiseksi. Huhtikuussa työttömyys laski 5,8 prosenttiin,
mikä on alhaisin taso yli 10 vuoteen. Osittain tämä johtuu kausiluonteisista seikoista: lämmin kevät on
aikaistanut rakennus- ja maataloustöitä. Kokonaisuutena työttömyysaste on kuitenkin ennätyksellisen
alhainen. Suurkaupungeissa työvoimapula on kasvanut, ja seurauksena myös paineet palkankorotuksiin.
Reaalipalkka on vuodessa noussut yli 10 %. Inflaation hidastuessa ja työvoimapulan kasvaessa
reaalipalkka on jatkanut kovaa nousua. Tammi–huhtikuussa keskimääräinen ruplapalkka oli yli 10 %
korkeampi kuin vuosi sitten, nimellispalkka oli 14 % korkeampi. Osasyynä reaalipalkan nousuun on
inflaation hidastuminen, nimellispalkka on edellisinäkin vuosina kasvanut nopeasti. Eniten palkkojen
nousuun ovat vaikuttaneet energia- ja rahoitussektorin palkankorotukset: näillä sektoreilla keskipalkka on
vuodessa kaksinkertaistunut.
Asuntolainat kovassa kasvussa. Keskuspankin mukaan yksityishenkilöiden lainakanta oli toukokuun
alussa nimellisesti noin 40 % suurempi kuin vuosi sitten. Yritysten lainakanta on samanaikaisesti kasvanut
vain 24 %. Erityisen nopeasti ovat kasvaneet yksityishenkilöiden asuntolainat. Vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä asuntolainoja myönnettiin vajaa 70 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Toki lähtökohta on suhteellisen alhainen, Venäjällä vain joka kuudes asunto rahoitetaan asuntolainalla.
Pääomapako jatkui huhtikuussa. Pääoman vienti ylitti sen tuonnin myös huhtikuussa huolimatta
keskuspankin ennusteista, että trendi olisi kääntymässä. Tammi–huhtikuun aikana pääoman nettovienti
nousi 42 miljardiin dollariin eli tämän verran enemmän pääomaa vietiin ulos kuin saatiin uutta pääomaa.
Määrä on vielä kaukana vuoden 2008 kriisin tasosta, jolloin nettomääräisesti vietiin ulos yli 100 miljardia
dollaria. Pääomasaldo on kuitenkin pysynyt negatiivisena viimeiset kolme vuotta. Osittain tätä selitetään
venäläisten ulkomaaninvestointien kasvulla, mutta tilanteeseen vaikuttaa myös heikko investointi-ilmapiiri.
Investointi-ilmapiirin parantaminen on asetettu uuden hallituksen yhdeksi päätavoitteeksi.
Ruplan arvo on heikentynyt öljynhinnan laskun seurauksena. Ruplan arvo suhteessa dollariin on
toukokuun kolmen ensimmäisen viikon aikana heikentynyt noin 8 prosenttiyksikköä. Suhteessa Venäjän
keskuspankin asettamaan valuuttakoriin, jossa dollarin painoarvo on 55 % ja euron 45 %, rupla on
heikentynyt vähemmän, koska myös euro on heikentynyt suhteessa dollariin. Venäjän keskuspankki ryhtyy
tukiostoihin vain, jos ruplan arvo lähestyy valuuttakäytävän rajaa, joka tällä hetkellä on 38,15 ruplaa.
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Ensisijaisesti ruplan arvo on heikentynyt raakaöljyn markkinahinnan pudotuksen seurauksena.
Valtiovarainministeriö on laskenut, että jokainen 10 dollarin muutos raakaöljyn hinnassa pienentää Venäjän
vuositasolla vientituloja noin 20 miljardilla dollarilla. Vaihtotase on pysynyt alkuvuonna ylijäämäisenä
korkean öljynhinnan ansiosta, mutta öljyn hinnan laskiessa vaihtotase pienenee. Tämän lisäksi yhä
suurempi osuus ulkomaankaupan taseen ylijäämästä sijoittuu ulkomaille eikä kotiudu Venäjälle.
Julkinen sektori
Ensimmäisen vuosineljänneksen konsolidoitu budjetti oli ylijäämäinen. Yhteenlaskettu federaation,
alueiden ja sosiaalirahastojen budjetti oli ensimmäisellä neljänneksellä ylijäämäinen, vaikka federaation
budjetti oli alijäämäinen. Budjetin kokonaistulot nousivat yli viiden biljoonan ruplan, näistä vajaat kolme
biljoonaa ruplaa oli federaation budjetin tuloja. Tuloja kasvattivat paitsi öljysektorin verotulot myös ALVtulot. Budjettimenoista suurin menoerä olivat edellisvuoden tapaan sosiaalimenot, joiden osuus kaikista
menoista oli 35 %. Puolustuksen ja turvallisuuselinten menot nousivat lähes 20 %:iin budjetin menoista.
Vuoden 2012 budjettilain muutokset hyväksyttiin. Duuma hyväksyi ehdotetut muutokset kuluvan
vuoden budjettilakiin. Federaation budjetin tuloennustetta korotettiin korkeamman öljynhinnan valossa noin
23 miljardilla eurolla. Budjetin menoja korotettiin samanaikaisesti vain 3 miljardilla eurolla, joten budjetin
arvioitu alijäämä pieneni merkittävästi. Viime syksynä hyväksytyn budjettilain alijäämä olisi ollut 22 miljardia
euroa tai noin 1,5 % maan bkt:sta. Silloin odotuksena oli 100 dollarin öljynhinta. Uuden budjettilain
hintaennuste on 115 dollaria ja alijäämä 0,1 %. Valtiovarainministeri Siluanovin mukaan budjetti saavuttaa
tasapainon, jos öljyn keskihinta on 117 dollaria. Ministeriön laskelmien mukaan jokainen viiden dollarin
öljynhinnan muutos lisää tai vähentää budjetin vuosituloja noin 10 miljardilla dollarilla eli noin 300 miljardilla
ruplalla. Uudessa budjettilaissa hyväksyttiin muutoksia myös velkarajaan. Päivitetyn lain mukaan valtion
kotimaanvelka saa tänä vuonna nousta enintään 5,5 biljoonaan ruplaan ja valtion ulkomaanvelka 56,5
miljardiin dollariin tai 42 miljardiin euroon. Tämä jättää varaa uuden velan nostamiseen, jos tarve syntyy.
Eläkerahaston menot kasvoivat 11 % vuonna 2011. Eläkerahaston kokonaismenot nousivat viime
vuonna 4,9 biljoonaan ruplaan tai noin 9 prosenttiin bkt:sta. Rahaston tulot nousivat 12,6 % ja menot 11,4
% joten rahasto oli ylijäämäinen, mutta vajaa puolet tuloista (45 %) oli siirtoja federaation budjetista.
Rahaston keräämät verot ja sosiaalimaksut kattoivat kuitenkin yli puolet menoista. Keskimääräinen
vanhuseläke nousi vuonna 2011 8,8 % ja sosiaalieläke 10,3 %.
Energia
Setšin palaa Rosneftin johtoon. Putinin pääministerikaudella energia-asioista vastannut varapääministeri
Igor Setšin nimitettiin pääministeri Medvedevin määräyksestä valtiollisen öljy-yhtiö Rosneftin pääjohtajaksi.
Samalla entinen pääjohtaja Eduard Hudainatov siirrettiin varapääjohtajaksi. Setšin erotettiin Rosneftin
johtopaikalta noin vuosi sitten presidentti Medvedevin määräyksestä. Taustalla oli tällöin pyrkimys eriyttää
ainakin muodollisesti valtion ja yritysten johtoa toisistaan.
Valtion omistukset öljy- ja kaasusektorilla halutaan yhdistää Rosneftegaz-holdingin siipien alle.
Rosneftegaz on valtion holdingyhtiö, joka omistaa 75,1 % Rosneftista ja 10,7 % Gazpromista. Rosneft on
Venäjän suurin öljyntuotantoyhtiö, ja se on ollut aktiivisesti mukana myös uusissa kehityshankkeissa, mm.
arktisissa kehityshankkeissa. Presidentti Putin on esittänyt, että Rosneftegaz voisi kasvattaa omistustaan
öljy- ja kaasusektorilla ja sen siipien alle voitaisiin siirtää muut valtion öljy-yhtiöt, mukaan lukien
Zarubežneft, Transneft, Transnefteprodukt ja Surgutneftegaz. Entinen varapääministeri Igor Setšin on
esittänyt tätä jo aikaisemmin.

Energiaministeriksi nimitettiin Aleksandr Novak. Novak siirtyy energiaministeriksi varafinanssiministerin
paikalta. Novak on heti nimittämisensä jälkeen ilmoittanut prioriteetikseen uusien öljy- ja kaasulöydösten
kehittämisen, kilpailun lisäämisen sähkösektorilla, energiatehokkuuden, energiasektorin toiminnan
luotettavuuden ja turvallisuuden parantamisen, investointien houkuttelemisen sekä infrastruktuurin
kehittämisen. Energiayhtiöiden edustajien on kerrottu suhtautuvan Novakiin varovasti. Hänen
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kokemuksensa on pääosin rahoitussektorilta, eikä hänen asiantuntemuksestaan energiakysymyksissä ole
tässä vaiheessa tietoa.
Metsä- ja maatalous
Metsätalousvirasto siirrettiin takaisin luonnonvara- ja ympäristöministeriöön. Virasto ehti olla vain 1,5
vuotta suoraan hallituksen alaisuudessa, jonne se siirrettiin luonnonvara- ja ympäristöministeriöstä syksyllä
2010 katastrofaalisten metsäpalojen jälkipyykin seurauksena. Greenpeace Russian mukaan siirto
merkitsee melko varmasti metsätalousviraston tehtävien ja toimivaltuuksien supistuksia. Uudeksi
luonnonvara- ja ympäristöministeriksi nimitettiin Juri Trutnevin tilalle Sergei Donskoi. Tätä ennen hän toimi
vuosina 2008–2011 varaministerinä, kunnes viime vuonna hänet nimitettiin valtion holding-yhtiön OAO
Rosgeologijan pääjohtajaksi.
Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjan keskustelufoorumi avattiin. Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjan
luonnosta pääsevät nyt kommentoimaan myös kansalaiset. Venäjän metsätalousviraston alaisen
Yleisvenäläisen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitoksen nettisivuille on avattu
foorumi, jossa kävijät voivat kommentoida asiakirjaluonnoksen rakennetta sekä ehdottaa siihen muutoksia
ja lisäyksiä. Foorumin osoite on http://lp.vniilm.ru/
Turkkilaisyhtiö investoi levytuotantoon Tatarstaniin. Kastamonu Enterge (osa Hayat Holdingia) aloitti
viime vuonna MDF-, lastu- ja OSB-levytehtaan rakentamisen Alabugan erityistalousalueelle Tatarstanin
tasavaltaan. Vuoden 2013 loppuun mennessä käynnistyy 475 000 m3 MDF-levyn tuotanto, jonka jälkeen
investoidaan lastu- ja OSB-levyjen tuotantoon. Vuoteen 2014 mennessä tuotanto Alabugassa yltää 1,7
miljoonaan m3:iin vuodessa. Yhtiön edustajien mukaan investointihanke Tatarstanissa on edennyt täysin
ongelmitta. Tatarstanin ja Romanian investointien ansioista yhtiön tuotanto kasvaa kolmanneksen 5
miljoonaan m3:iin vuodessa. Kastamonu Enterge on perustettu vuonna 1969. Vuonna 2011 sen liikevaihto
oli 847 miljoonaa dollaria.
Tsagovskin metsien suojelijat häädettiin tienrakennuksen tieltä. Moskovan kaakkoisosassa
sijaitsevan Žukovskin kaupungin lähellä sijaitsevan metsäalueen läpi rakennetaan tietä MAKSlentonäytösalueelle. Huhtikuun puolivälistä lähtien metsänsuojelijat ovat pitäneet leiriä ja vaatineet
tienrakennuksen linjauksen muuttamista. Toukokuun puolivälissä poliisi hääti leirin. Virallisena syynä oli
paikallishallinnon julistama metsäpalovaara. Metsänsuojelijat aikoivat siirtää leirin kaupunginhallinnon
eteen ja vaativat edelleen kaupunginjohtajan eroa. Jatkoa seurasi 19.5., kun poliisi pidätti noin 100 hengen
mielenosoituksessa 19 tienrakennusta vastustanutta aktivistia.
Uudeksi maatalousministeriksi Nikolai Fjodorov. Jelena Skrynnikin tilalle uuden hallituksen
maatalousministeriksi nimettiin Nikolai Vasiljevitš Fjodorov. Vuonna 1958 syntynyt taloustieteiden tohtori ja
oikeustieteiden kandidaatti toimi vuosina 1990–1993 Venäjän oikeusministerinä, 1994–2010 Tšuvašijan
tasavallan presidenttinä ja vuodesta 2010 lähtien Tšuvašijan senaattorina liittoneuvostossa. Vuonna 2011
hänet nimitettiin ”Sosiotaloudellisen ja poliittisen tutkimuksen instituutti”-rahaston neuvoston johtajaksi.
Maatalousministeriö hyväksyi tiekartan elintarvikkeiden tuonnin sääntelemiseksi. Venäjän WTOjäsenyyden vaikutusten seuraamiseksi ja kotimaisten tuottajien suojelemiseksi ministeriö aikoo seurata
tuonnin kehitystä, erityisesti elävien sikojen ja sianlihan, maitotuotteiden, sokerijuurikkaan, kahvin ja teen
sekä makkaran tuontimääriä. Nimenomaan näiden tuotteiden tuontitulleja nostettiin vuosina 2007–2011 ja
joudutaan laskemaan WTO-jäsenyyden voimaantulon myötä. Ministeriö aikoo myös seurata valtiontukia
tärkeimmissä kauppakumppanimaissa ja analyysin perusteella päättää omista suojatoimistaan.
Maatalouskonevalmistajat pyytävät lisää valtiontukea. Kotimaisten leikkuupuimureiden toimitukset
vähenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 42 %, traktoreiden 6 % ja aurojen 25 %. Vuoden alussa
kotimaisten maatalouskoneiden osuus markkinoilla pieneni 30 %. Tuontikoneiden myynti kasvoi samaan
aikaan melkein 70 % ja kattoi 62 % kokonaismyynnin arvosta. Venäjän WTO-jäsenyyden myötä uusien
maatalouskoneiden tuontitullit alenevat keskimääräisestä 15 %:sta 5–10 %:iin; myös käytettyjen koneiden
tullit alenevat. Rosagromaš-yhdistyksen presidentti Konstantin Babkin ehdottaa kotimaisen
maatalouskoneiden tuotannon kehittämisohjelman rahoituksen lisäämistä 175 miljoonalla eurolla,
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kotimaisten maatalouskoneiden valmistajien tukemista 125 miljoonalla eurolla ja IVY-maihin suuntautuvan
kotimaisen tekniikan leasing-toiminnan tukemista 75 miljoonalla eurolla.
WTO-jäsenyys muuttaa viljantuotannon ja -kuljetusten tukia. Venäjän WTO-sitoumuksiin kuuluu
maataloustukien rajoittamista. Ensimmäisten jäsenvuosien aikana tukea voidaan korottaa nykyisestä noin
viidestä miljardista dollarista yhdeksään miljardiin dollariin, mutta vuoteen 2018 mennessä kokonaistuen
määrä pitäisi laskea 4,4 miljardiin dollariin vuodessa. Rajoitus koskee kuitenkin vain kilpailua rajoittavia
tukimuotoja. Maatalousministeriö etsii keinoja kasvattaa sellaisten tukien osuutta, joiden määrää ei
rajoiteta. Näihin kuuluu mm. köyhien alueiden tuet tai tietyt kuljetukseen liittyvät tuet. Esimerkiksi
rautatietariffit tulisi kuitenkin yhtenäistää jo vuoden päästä.
Tutkimus ja kehitys
Tieteen ja tutkimuksen rahoitus kolminkertaistetaan. Venäjän tiedeakatemian vuosikokouksessa
esiintynyt presidentti Putin lupasi kolminkertaistaa presidenttikaudellaan valtion tutkimushankkeiden
budjettirahoituksen. Hän korosti, että valtio on jatkuvasti kasvattanut tutkimushankkeiden rahoitusta: viime
vuosikymmenellä valtion tieteen ja tutkimuksen menot kymmenkertaistuivat 33 miljardista ruplasta 330
miljardiin ruplaan. Vuoteen 2018 mennessä tavoitteena olisi kasvattaa tieteen ja tutkimushankkeiden
budjetti yhteen biljoonaan ruplaan (25 miljardiin euroon). Venäjän tiedeakatemian budjetti on vain pieni osa
tästä, akatemian vuoden 2011 budjetti oli 64 miljardia ruplaa (noin 1,6 miljardia euroa). Tiedeakatemiaan
kuuluu peräti 430 tutkimuslaitosta ympäri Venäjää, joiden palveluksessa on yli 48 000 tutkijaa, mutta lähes
40 % on jo eläkeiässä. Nuorten houkutteleminen tieteelliseen työhön on vuosi vuodelta vaikeutunut, kertoi
Venäjän tiedeakatemian johtaja Juri Osipov.
Kamaz avaa tutkimus- ja kehityskeskuksen Skolkovoon. Venäläinen kuorma-autojen ja linja-autojen
valmistaja Kamaz allekirjoitti Skolkovon rahaston kanssa sopimuksen t&k –keskuksen perustamisesta
Skolkovon innovaatiokaupunkiin. Uusi t&k –keskus tulee keskittymään ensisijaisesti autoteollisuuden
innovatiivisten tuotteiden ja ajoneuvojen uusien polttoaineratkaisujen kehitykseen. Kamaz on ilmoittanut
sijoittavansa 1,3 miljardia ruplaa (noin 33 miljoonaa euroa) uuteen t&k -keskukseen. Kamazin
enemmistöosuuden omistaa valtiollinen teknologiakorporaatio Rostehnologii.
Ulkomaankauppa
Tuonnin kasvu hidastui merkittävästi. Tuonti IVY-maiden ulkopuolelta hidastui merkittävästi jo
maaliskuussa, jolloin kasvua edellisvuodesta oli vain 5 %. Alustavien tilastojen mukaan tuonti IVY-maiden
ulkopuolelta supistui huhtikuussa edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Alkuvuodesta 2012 tuonti kasvoi
vielä lähes 20 %, mutta tammi–huhtikuun keskimääräinen kasvu jäi noin 10 %:iin edellisvuoteen verrattuna.
Venäjän WTO-jäsenyys duuman käsittelyyn kesäkuun alussa. Venäjän WTO-sopimus, jonka WTO:n
ministerikokous hyväksyi 16. joulukuussa 2011, odottaa vielä Venäjän duuman ratifiointia. Duuman
puhemies Sergei Naryškin ilmoitti, että WTO-sopimus ja siihen liittyen myös kotimaisen teollisuuden ja
maatalouden tukipaketit pyritään saamaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Duumassa on jo pidetty
kymmenkunta valmistavaa työryhmäkokousta, joissa on käyty läpi WTO-jäsenyyden vaikutuksia ja joissa
on valmisteltu ehdotuksia erilaisista toimenpiteistä kotimaisen teollisuuden ja maataloustuotannon
suojelemiseksi WTO-jäsenyyden tuomalta lisäkilpailulta. Teollisuuden ja maatalouden tukipaketit halutaan
duumassa hyväksyttää samalla kuin WTO-sopimus ratifioidaan. Presidentti Putin totesi viime viikon
puheessaan duumalle, että ratifiointi pitää tehdä ennen duuman kesätaukoa, muuten sopimus ei astu
voimaan annetun aikataulun puitteissa.
World Economic Forum: Venäjän ulkomaankaupan esteet maailman korkeimpia. World Economic
Forum julkaisee kaksi kertaa vuodessa raportin, jossa vertaillaan ulkomaankaupan esteitä (”Global
enabling trade”- raportti). Venäjä paransi sijoitustaan hieman syksyn raportista, mutta sijoittautui edelleen
muita IVY-maita heikommin (Venäjän sija oli 112. kaikista 132 maasta, kun Ukrainan sija oli 86. ja
Kazakstanin 105.). Venäjä oli myös muita BRIC-maita heikommalla sijalla (Kiinan sija oli 56., Brasilian 84.
ja Intian 100.). Kaikkein heikommat pisteet Venäjä sai markkinoillepääsyn vertailussa, jossa Venäjä listattiin
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kolmanneksi suljetuimmaksi markkinaksi (129/132). Parhaiten Venäjä sijoittautui infrastruktuurin vertailussa
(51/132). Ulkomaankaupan hallinnollisten esteiden vertailussa Venäjän sija oli 111/132.
Sääntely
Putin laajensi strategisten yritysten listaa. Alun perin vuonna 2004 hyväksytty laki strategisista aloista
rajoittaa ulkomaalaisten sijoituksia tietyille aloille. Silloin julkaistiin myös lista yrityksistä, joita pidetään
”strategisesti tärkeinä” ja joille voidaan myöntää erityisoikeuksia. Niihin kuului alkuperäisen listan mukaan
yli 1000 yritystä. Yrityksiä ei myöskään voida yksityistää ilman presidentin lupaa. Listaa on päivitetty
vuosien varrella ja osittain lyhennetty, mutta se on edelleen pitkä. Putin lisäsi heti presidentiksi paluunsa
jälkeen listalle öljy-yhtiö Rosneftin ja neljä sen tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Rosneftin lisäksi listalle lisättiin
Rushydro, JeES, FSK ja MRSK. Sekä Rushydro että FSK oli tarkoitus yksityistää, mutta niiden lisääminen
strategisten yritysten listalle tarkoittaa samalla, ettei niitä aiota yksityistää.
Valtionyhtiö Rostek likvidoidaan. Putin esitti strategisten aloitteiden viraston kokouksessa toukokuun
alussa, että valtion tulliyhtiö Rostek on purettava. Rostek perustettiin vuonna 1992, ja sen alustava tehtävä
oli kehittää tullaukseen liittyvää infrastruktuuria vastaamaan kasvavan ulkomaan kaupan tarpeisiin.
Rostekin toiminta kuitenkin kasvoi, ja yhtiö laajensi 90-luvulla toimialaa kattamaan kaikki palvelut, jotka
liittyvät tullaukseen. Varsinaisten tullauspalvelujen lisäksi yhtiö perusti tullivarastoja, autohuoltamoja,
rajanylityspisteiden yhteyteen verovapaita kauppoja ja hotelleja. Yhtiö otti myös hoitaakseen tullin
takavarikoitujen tavaroiden myynnin. Yhtiön toimintaan on vuosien mittaan liittynyt monia skandaaleja, ja
ulkomaankaupan yritykset ovat kritisoineet järjestelyjä kovin sanoin. Rostekin purkaminen on osa Venäjän
hallituksen pyrkimystä kehittää liiketoiminnan ympäristöä ja helpottaa yritysten ulkomaankauppaa.
Putin vähensi sinisten vilkkujen käyttöoikeuksia. Presidentti Putin allekirjoitti 19.5.2012 määräyksen,
joka rajoittaa sinisten hälytysvalojen käyttöä liikenteen nopeuttamiseksi. Aikaisemmin sinisten vilkkujen
käyttöoikeus oli 968 virka-autolla, uusi määräys laskee määrän 569 autoon. Useat ministeriöt menettivät
kokonaan oikeuden käyttää sinivilkkuja, mutta ns. voimaministeriöillä käyttöoikeus säilyi. Sinivilkkujen
käyttöä on kritisoitu rajusti, koska se häiritsee muuta liikennettä erityisesti Moskovassa, jossa sinivilkkuja
käyttäviä virkamiehiä on paljon. Uusi määräys astuu voimaan 1.7.2012. Määräys kieltää myös sellaisten
varsinaisten hälytyssireenien tai -valojen käytön, jotka on tarkoitettu vain hätätilanteen autojen, paloautojen tai ambulanssien käyttöön.
Uusi lakiehdotus kieltäisi palkanmaksun käteisenä. Valtiovarainministeriön työryhmä on valmistellut
lakiehdotuksen, joka kieltäisi palkanmaksun käteisellä. Ehdotuksen mukaan palkka on maksettava pankin
kautta tai työntekijän osoittamalle maksukortille. Poikkeus myönnettäisiin vain pienyrityksille, joissa
työskentelee alle 35 henkilöä. Samassa lakiluonnoksessa on ehdotus, että kaikilla kaupoilla pitäisi olla
valmius vastaanottaa maksut pankki- tai luottokortilla. Poikkeus myönnettäisiin vain kioskeille ja
pienkaupoille, joiden liikevaihto ei ylitä kahta miljoonaa ruplaa vuodessa. Lakiehdotuksella pyritään
vauhdittamaan siirtymistä käteismaksuista korttimaksuihin. Käteistä käytetään keskuspankin arvion
mukaan edelleen noin 80 %:ssa kaikista transaktioista.
Hallitus hyväksyi uuden lakiesityksen julkisten hankintojen järjestelmästä. Seuraavaksi lakiesitystä
käsitellään duumassa. Lakiesitys on ollut valmisteilla useampia vuosia, mutta sen hyväksyminen on
jatkuvasti siirtynyt ministeriöiden välisten erimielisyyksien takia. Uudella lailla halutaan tehostaa julkisiin
hankintojen liittyviä prosesseja, lisätä kilpailua ja parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lain kattavuus on
hyvin laaja: se kattaa paitsi julkisten hankintojen teknisen valmistelun, kilpailuttamisen ja toteuttamisen,
myös niiden suunnittelun, valvonnan ja seurannan. Lakiehdotuksen mukaan virkamiesten henkilökohtainen
vastuu kiristyy. Tähän asti väärinkäytöksistä on joutunut vastaaman vain, jos niihin on liittynyt rikos. Lisäksi
laissa ehdotetaan erillisen asiantuntijaneuvoston perustamista. Neuvoston jäsenet toimisivat ulkopuolisina
tarkkailijoina ja heillä olisi oikeus pyytää tarkempaa tietoa kaikista huutokaupoista ja tarjouksista
sopimuksiin asti. Jäsenet voisivat myös osallistua suoraan kilpailujen ja huutokauppojen
valintakomissioiden kokouksiin. Lakiesityksen koko teksti (340 sivua pitkä) löytyy internetistä:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18253.html.

