Den 29 maj 2017 - 21

Whitney (USA) men en inhemsk ersättare för MS-21 är
under utveckling.
Redan har 175 flygplan kontrakterats och för ytterligare 110 plan pågår försäljning. Till 2020 räknar man
med att bygga 20 plan om året, därefter upp till 70 plan
om året till 2023.
vzgljad.ru 29/5 2017
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Rysk flygindustri tillfrisknar
Ryssland har efter ett långt uppehåll sedan Sovjetunionens upplösning åter börjat tillverka sina egna passagerarplan. Premiären för MS-21 är en stor händelse i
Ryssland, då planet är det första som konstruerats från
grunden efter Sovjet.
Irkut MC-21 har två jetmotorer och en kapacitet på
287 resp. 374 passagerarplatser i en kortare respektive
längre variant.
Vicepresident Dmitrij Rogozin kunde i veckan på
Twittter tillkännage det nya planets jungfrufärd 28 maj,
vilket råkade komma bara veckor efter att kineserna 5
maj premiärflugit sin motsvarighet C919.
Enligt ryska euforiska rapporter är dock MS-21 överlägset inte bara den kinesiska motsvarigheten utan också
Airbus A319neo och Boeing 737 MAX.
Nu återstår en lång process av kontroller och certifiering och först 2019 kommer de första tre planen att levereras. Än då länge byggs planet med motorer från Pratt &

Den ryska regeringen föreslår i sin tilläggsbudget för
2017-19 att inrikesministeriet ska få extranslag som sex
gånger överstiger dem som går till utbildningssektorn.
Ett extraanslag på 11,4 miljarder rubel (nära 2 miljarder SEK) ska ”säkerställa den allmänna ordningen och
bekämpning av brott”.
Västorienterade ryska media förknippar detta med
presidentvalet, fast det rör sig om 0,9 promille i en budget på 13,4 biljoner rubel.
Tilläggsbudgeten som regeringen i veckan skickade till
duman för beslut är på 361,8 miljarder rubel (ca 60 miljarder SEK), en positiv följd av att oljepriserna hållit sig
högre än väntat.
http://www.newsru.com/russia/29may2017 /popravki.html

Putin hedrade S:t Nikolajs reliker
President Vladimir Putin besökte i onsdags Kristi Frälsarekatedralen i Moskva för att hedra S:t Nikolajs (Nikolaj Tjudotverets) reliker, som anlände till Moskva från
Bari, Italien, på söndagen.
För besöket i katedralen mötte Putin patriarken Kirill I
och hade också ett möte med den koptiska ortodoxa kyrkans överhuvud, påven Tawadros II, på besök i Moskva.
Putin sa att denna händelse, lånet av en del av S:t
Nikolajs reliker, hade blivit möjligt tack vare ett avtal
mellan patriarken Kirill I och påven Franciskus I. ”Det är
en stor händelse för ortodoxa kristna troende”, sa Putin
och underströk att ”kyrkan spelar en väldigt viktig roll
för att bygga broar mellan folk”.
tass 24/5
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”Telegram” har blivit vapen för IS

Oljeberoendet avtar långsamt

Islamiska statens kämpar har gått över till att använda

Sedan oljepriserna kollapsade 2014 har Rysslands övriga

kommunikationstjänsten ”Telegram” i sina interna kom-

ekonomiska sektorer kommit att spela en allt större roll.

munikationer. Programmet garanterar fullständigt ano-

Intäkterna från energisektorn har utgjort ungefär

nymitet, dvs. inte ens i en brottsutredning kan de kryp-

hälften av finansministeriets budgetinkomster i procent

terade meddelandena spåras. ”Telegram” som drivs av

av BNP under det senaste decenniet. 2009 var ett un-

den ryske företagaren Pavel Durov sägs ha 100 miljoner

dantag när energiandelen sjönk till 40 procent sedan olj-

användare varje månad och förmedlar 15 miljarder med-

epriset föll kort till 35 dollar. 2016 pendlade energian-

delanden per dygn.

delen mellan 25 och 50 procent.

Ryssland står nu i begrepp att stänga tjänsten om

Samtidigt har energiintäkterna i absoluta tal varit rätt

den inte anpassar sig efter myndigheternas krav. På G7-

konstant cirka 500 miljarder rubel i månaden de sen-

mötet talade också västledarna om att öka insatserna för

aste två och ett halvt åren. Det beror på att Ryssland har

att bekämpa terroristers användning av Internet.

kompenserat för prisnedgången genom att öka volymen

Chefen för den ryska tillsynsmyndigheten för telekom,
Aleksandr Zjarov försäkrade för reportrar på torsdagen

av olja som produceras till rekordhöga 11 miljoner fat per
dag.

att det ryska förbudet inte innebär någon kontroll av

Ytterligare ökningar förhindras nu av en överenskom-

privatpersoners kommunikationer. Endast det faktum

melse med Opec som undertecknades i slutet av förra

att ett meddelande skickats mellan två personer ska reg-

året och ska förnyas vid den Opec:s Wienmöte i juni.

istreras av Internetleverantören.

Ryssland budgetunderskott ligger f n på 2 procent av

Enligt det lagförslag som lagts i duman ska kommu-

BNP. Men budgetunderskottet om man räknar bort en-

nikationstjänster kunna blockeras efter domstolsbeslut.

ergisektorn ger ett intressant mått på tillståndet i Ryss-

Endast sådana tjänster som identifierar sändare och
mottagare ska vara tillåtna. Brott mot lagen ska bestraffas med upp till 1 miljon rubel (170 000 SEK).
tass 25/5

lands övriga ekonomi.
I början av 2016 var detta underskott 20 procent av
DNP, men sjönk till 6 procent i november för att stiga
till 20 procent i december då Ryssland lamslås av långa
helger.
I januari i år var underskottet 7,2 procent och i feb-

Medvedev rentvådd?

ruari 12 procent. Målet är att få ner underskottet till -

Det ryska inrikesministeriet säger att det i sin gran-

4 procent för helåret och då är det främst årets span-

skning av påståendena i en videofilm från Aleksej Naval-

nmålsskördar som blir avgörande.

nyjs Antikorruptionsstiftelse om premiärministern Dmi-

intellinews.com 18/5

try Medvedevs påstådda ”fastighetsimperium” inte har
funnit några bevis för oegentligheter.
Enligt biträdande inrikesminister Michail Vanitjkin

Terrorbrott har minskat i fem år

var avtalet om överlåtelse av en statlig egendom till Stif-

Antalet terrorismrelaterade brott i Ryssland har mins-

telsen Sotsgorprojekt, som Navalnyjfilmen kopplade till

kat med 90 procent under de senaste fem åren, men an-

Medvedev inte olaglig.

talet terroristmedlemmar i olika extremistiska grupper

Utredningen gjordes på begäran av den kommunis-

förblir oförändrat, uppgav chefen för den nationella anti-terrorismkommittén Aleksej Kovaljov i veckan vid en

tiske dumaledamoten Valerij Rasjkin.
I sitt svar nämnde Vanitjkin inga andra av Navalnyjs anklagelser mot Medvedev. Videofilmen anklagade Medvedev för att stå i centrum för ett stort ”hemligt
imperium” av lyxresidens, yachter och vingårdar värda

antiterrorkonferens i Krasnojarsk, Sibirien.
Antalet officiellt registrerade terrorismrelaterade brott
uppgick år 2011 till 365 men bara 34 år 2016.
2015 förhindrade 35 terrorrelaterade brott innan de
kunde utföras och 2016 45 sådana brott.

hundratals miljoner dollar (bit.ly/2mPidjP).
Filmen har setts av över 21 miljoner på Internet. Med-

1 140 ryska medborgare har rest till Syrien och andra

vedevs pressekreterare, Natalia Timakova, har avfär-

länder 2016 och 2017 med målet att delta i terroristor-

dat Navalnyjs påståenden som ”propaganda” (bit.

ganisationer. Ett hundrafemtio terrorister stoppades in-

ly/2nmYhbs).

nan de korsade den ryska gränsen och 90 av dem ställdes
bbc monitoring 24/5

inför rätta.
Enligt chefen för Rysslands säkerhetsråd, Nikolaj Pa-
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trusjev uppskattas det totala antalet ryska medborgare
som kämpar i olika terroristgrupper utomlands till cirka
4 000. Av dessa har 151 dömts för terrorism och 29 till
gripits efter att ha återvänt till Ryssland.
rt.com 24/5

I tabellen nedan står B står för miljard och M för miljon. Alla värden i dollar
https://www.forbes.com/global2000/
list/#country:Russia

Rysslands största bolag

Ukraina planerar järnvägsstopp

27 ryska företag ingår i tidskriften Forbes lista över
världens 2 000 största bolag 2017. Listan grundas på
bedömningar av resultat, vinst, tillgångar och marknadsvärde. Gasbolaget Gazprom, bankgiganten Sberbank och
elbolaget Rosseti. Gazprom har världens största naturgasreserver och rankas nr 40 i Forbes lista med en vinst
som ökade från 4,9 miljarder dollar till 12,1 miljarder
dollar i under tiden april 2016-april 2017.
Hur stor andel av de ryska storföretagen äger staten?
Forbes ger inget heltäckande svar, men känt är att Gazprom ägs till 50,2 procent av staten, Sberbank till 52,3
procent, Rosneft till 50 procent, VTB Bank till 60,9 pro-

Ukraina kan komma att stoppa persontrafiken till och
från Ryssland den 1 juli. Sekreteraren i Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd, Oleksandr Turtjinov,
trycker på för att president Porosjenko ska underteckna
ett sådant beslut.
Den formella förevändningen för ett järnvägsstopp
skulle vara att Ryssland inte på Kievs begäran stoppat
järnvägstrafiken till Donetsk i den självutropade Folkrepubliken Donetsk. Järnvägsbiljetten från Taganrog i
Ryska federationen till Donets kostar 17 rubel och är ett
viktigt andningshål för den belägrade befolkningen i sydöstra Ukraina.
interfaks 25/5

cent och elbolaget Rossetio till 72,9 procent.
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Inget vatten till Lugansk

Börsindex

Ukraina har sedan nära tre veckor stoppat vattenförsörjningen av de delar av regionen som ingår den självutropade Folkrepubliken Lugansk.
Pumpstationen Petrovska slutade leverera vatten till
LNR den 6 mars och Zahidna vattenreningsverk den 5
maj. Invånarna är nu helt hänvisade till det vatten de
kan få från övriga delar av LNR/DNR. Totalt har man
lyckats hålla vattenförsörjningen på 70 procent av den
tidigare nivån.
Den formella förevändningen är att LNR har en
obetald elräkning på 142 miljoner hryvnia (ca 40 miljoner SEK).
interfaks 23/5

RTS-index var kl 12:15 Moskvatid idag måndag 1078:19,
vilket var en procent ned från 19 maj.
Centralbankens dollarkurs var 27 maj 56,76 rubel, att
jämföra med 57,16 rubel 20 maj.
Oljepriset var idag måndag kl 12:15 Moskvatid 51,98
dollar per fat (Brent), ned knappt två dollar under veckan.
Ryska posten

Veckans ryska ordspråk
Den som vet mycket åldras i förtid. (Много будешь
знать, скоро состаришься.)

Zvjagintsev fick juryns pris
Den ryske regissören Andrej Zvjagintsev, som vann en
Oscar 2014 med sin ”Leviathan”, fick i veckan juryns pris
på filmfestivalen i Cannes.
Zvjagintsevs film ”Kärlekslös” berättar historien om
ett ungt pars skilsmässa. De är så absorberade av sina
egna problem att de glömmer sin 12-åriga son som rymt
hemifrån en dag.
Det är en universell historia som hade kunnat utspela
sig var som helst, säger regissören. Inspirationen kommer från Ingmar Bergmans tv-serie ”Scener ur ett äktenskap” (1973).
Zvjagintsevs pris motsvarar en bronsmedalj medan
silver gick till Robin Campillos ”120 slag per minut” och
guld (Guldplamen) till svensken Ruben Östlunds ”Kvadraten”.
vzgljad.ru 28/5
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