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Investointitoiminta
kiihtyy Venäjällä
■ Venäjällä investointien odotetaan nousevan ennätysnopeasti tänä vuonna. Tammi-lokakuussa investointien vuosikasvu oli 12,6 prosenttia ja
marraskuun lopulla talousministeriö antoi koko vuodelle 13,2 prosentin
kasvuennusteen.
Investointien lisääntymisen syinä pidetään muun muassa vahvaa valtiontaloutta sekä verotus- ja tullauskäytännöissä tehtyjä uudistuksia.
Suuri vaikutus investointitoimintaan on ollut myös ulkomaisten sijoitusten kiihtymisellä. Tammi-syyskuussa Venäjälle tehtiin ulkomailta 35
miljardin dollarin edestä investointeja, mikä oli 32 prosenttia enemmän
kuin vuotta aiemmin. Tästä summasta varsinaisten suorien investointien
osuus oli 10 miljardia dollaria. Rahamäärä oli 56 prosenttia suurempi
kuin vuonna 2004.
Venäjälle tehdyt suorat investoinnit tulivat tammi-syyskuussa pääasiassa kahdesta lähteestä, Kyprokselta ja Alankomaista. Näiden kahden
lähtömaan yhteinen osuus oli yli 60 prosenttia.
Rahaa Venäjälle on saatu myös EBRD:ltä. Jälleenrakennus- ja kehityspankki aikoo tänä vuonna investoida maahan kaikkiaan 2,7 miljardia
dollaria. Summa on kaksinkertainen pankin viime vuonna tekemiin sijoituksiin verrattuna. Ensi vuoden investointisuunnitelmana EBRD:llä on 2,6
miljardin sijoitukset ynnä 520 miljoonan dollarin suunnatut investoinnit
venäläisiin yrityksiin, kuten pankkeihin.

Venäjän yritysjärjestelyissä
liikkuu jo suuria summia
■ Yritysostot ja fuusiot käsittävät M&A-markkinat kasvoivat Venäjällä
tammi-syyskuussa 64,9 prosenttia, selviää alaa seuraavan erikoislehden
laatimasta katsauksesta.
Yritysjärjestelyjä tapahtui yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
250 kappaletta ja niiden kokonaisarvo oli 20 miljardia dollaria. S&P-lehden arvion mukaan transaktioiden summa saattaa nousta koko vuoden
osalta 55-57 miljardiin dollariin.
Arvoltaan suurimmat yritysostot ja fuusiot toteutettiin kaasu- ja öljyteollisuudessa. Niiden kokonaisarvoksi laskettiin 7,16 miljardia dollaria.
Vähittäiskauppa-alalla näihin operaatioihin käytettiin 2,28 miljardin dollaria ja kaivannaisteollisuudessa 1,67 miljardia dollaria. Metalliteollisuudessa järjestelyjen arvo oli 1,33 miljardia dollaria, ilman keskeneräisen
RusAlin ja Sualin sekä Glencoren fuusion vaikutuksia.
Ernst & Youngin mukaan M&A-markkinoiden arvo oli viime vuonna
50,2 miljardia dollaria, mikä oli 65 prosenttia suurempi summa kuin
vuonna 2004.
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Venäjän rautateillä suuria
kehityshankkeita
■ Venäjän valtiollinen rautatieyhtiö investoi tänä vuonna toimintansa
kehittämiseen lähes seitsemän miljardin dollarin verran. Modernisointiohjelmaan sisältyvät rahtikapasiteetin varmistaminen, käyttömenojen
leikkaaminen, liikenneohjausjärjestelmän parantaminen ja resursseja
säästävien teknologioiden käyttöön
ottaminen.
RBC Newsin haastatteleman varapääjohtaja Valentin Gapanovichin
mukaan rautatieyhtiö on omaksunut
uuden ideologian kalustohankinnoissaan. Jatkossa rautateille kelpaavat
ainoastaan parhaat saatavissa olevat
ratkaisut.
Rautatieyhtiö aikoo panostaa entistä määrätietoisemmin kotimaisten
valmistajien tukemiseen. Vetureiden,

vaunujen ja muun kaluston valmistajille tarjotaan teknisiä dokumentaatioita ja suunnitteluapua.
Yhteistyöohjelma pyörii jo nyt.
Rautatieyhtiö on tilannut Transmashholding-yhtiöltä 200 uuden
sukupolven sähköveturia matkustajaliikenteeseen.
Toinen suuri tilaus on tehty Viksun Metallurgical -tehtaalle viiden
miljoonan junanpyörän toimittamisesta vuoteen 2010 mennessä.
Tämän tilauksen arvo on noin 1,2
miljardia dollaria.
Rautatieyhtiön johdon mukaan
kotimaiset tilaukset kehittävät Venäjän junanvalmistusteollisuutta. Alan
kasvu ja teknologinen kehitys voivat
jatkossa avata yrityksille ovia myös
ulkomaisille markkinoille.

Venäjän metsälain
soveltamisessa alkuhankaluuksia
■ Venäjän uuden metsälain käsittely on saatu päätökseen. Laki astuu
voimaan ensi vuoden alussa. Lain soveltamisen pelätään ontuvan, koska
asiantuntijoiden mukaan metsälaki
vaatii vielä tuekseen suuren määrän
täydentävää oheislainsäädäntöä.
Uuden metsälain perusperiaatteena on, ettei metsäalueita saa myydä,
vaan ne pitää vuokrata. Vuokraaminen taas tapahtuu pitkäaikaisilla
sopimuksilla, joihin sisältyy investointivelvoitteita.
Vuokraoikeudet myönnetään huutokauppojen perusteella ja samalla
luovutaan tarjouskilpailuista, joihin

on usein liittynyt väärinkäytöksiä tai
muita epäkohtia.
Selvä muutos aikaisempaan verrattuna on myös se, että paikalliset
viranomaiset saavat nyt enemmän
päätäntävaltaa metsäresurssien hallinnoinnissa. Tätä metsäalalla pidetään edistysaskeleena, koska alueelliset viranomaiset tuntevat liittovaltiota
paremmin paikalliset olosuhteet ja
myös toimijat.
Samalla metsälain uskotaan johtavan alalla rakenteellisiin muutoksiin. Raakapuumarkkinoille saattaa
ilmaantua pääomiensa kera suuria
finanssi- ja teollisuusryhmittymiä.

Gref ennakoi
WTO-jäsenyyden
vaikutuksia
Venäjällä
■ Venäjän talousministeri German
Gref uskoo WTO-jäsenyyden antavan
Venäjän taloudelle tuntuvaa nostetta. Hän perustaa käsityksensä Kiinan
esimerkkiin. Hänen mukaansa Venäjä
neuvotteli edullisemmat jäsenyysehdot kuin Kiina aikoinaan.
RBC Newsin mukaan Gref arvioi
WTO-jäsenyyden parantavan Venäjän
talouskasvua kahdella prosenttiyksiköllä vuodessa. Investointien hän
uskoi vahvistuvan 10 prosenttiyksikön verran.
Venäjän tulevasta tullikäytännöstä
Gref esittää myös ennakoivia esimerkkejä. Kokonaan tullivapaiksi
tulisivat tietokoneet ja tietokonelaitteet kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen. Seitsemän vuoden kuluessa jäsenyyden alettua autojen
tuontitullit laskisivat 25 prosentista
15 prosenttiin. Vielä suurempi tullinalennus kohdistuisi siviililentokoneiden tarvikkeisiin. Niiden kohdalla tullimaksu alenisi 20 prosentista
7,7-12,5 prosenttiin.
Ilman tarkempia tariffitietoja Gref
arvelee tullialennusten piiriin tulevan
myös kemiantuotteiden sekä paperin
ja paperituotteiden. Näiden tavararyhmien kohdalla siirtymäkausi olisi
kolme vuotta.
Ennakkotietona Gref toteaa, että
valmisvaatteet, lasit- ja keramiikkatuotteet kuuluvat tuontitavaroihin,
joiden tulleja Venäjä ei alenna ainakaan tiedossa olevana aikana.
Idänkaupan Vientipalvelut/
Muut informaatiotuotteet

Toimitus/
Markkinointia

12. vuosikerta

www.compiler.fi

Oy Compiler Ab
Osuuskunnantie 50 B
00660 Helsinki
Puh. 09) 492 854
Fax (09) 454 0838
klaus.
lehmuskallio@compiler.fi

▼
▼

Klaus Lehmuskallio
Kaija Pasila-Lehmuskallio
Puh. (09) 492 854
Fax (09) 454 0838

• Compiler Trade Web Site
• Compiler eNews
• Idänkaupan Vientipalvelut
-eExtra
• Suomalaisyritykset Venäjällä
-tutkimus
▼
▼
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Venäjän talouskasvu 6,7 %
tammi-syyskuussa

Venäjän siirtyminen
markkinatalouteen yhä kesken

■ Rosstat julkaisi kolmannen vuosineljänneksen bktluvun, jonka mukaan kasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 6,5 % ja tammi-syyskuussa 6,7 % vuotta
aiemmasta.
Nopeimmin tammi-syyskuussa kasvoi vähittäiskauppa (9 %) ja sen osuus kokonaistuotannosta oli 24
%. Koko palvelutuotannon osuus bkt:stä oli 61 % ja sen
osuus onkin kasvanut hitaasti jo pitkään.
Teollisuustuotanto kasvoi 6 % ja sen bkt-osuus oli 17
%. Sen sijaan kaivannaisteollisuuden kasvu oli maltillista
(3 %) ja sen osuus bruttokansantuotteesta oli 6 %.
Kaivannaistuotannon (mukaan lukien energiantuotanto) todellinen osuus on suurempi, sillä sen osuutta
vähentävät mm. siirtohinnoittelu ja se, että osa kaivannaistuotannosta kirjautuu jalostukseen ja kuljetuksiin.
Venäjän hallitus arvioi, että yksistään energiasektorin osuus bkt:stä on noin kolmannes. Talousministeriö nostikin joulukuun alussa koko vuoden talousennustettaan kulutuksen ja investointien myönteisen
kasvukehityksen johdosta pari prosentin kymmenystä
6,8 prosenttiin.

■ Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD)
arvioi vuosittaisessa Transition-raportissaan keskisen
ja itäisen Euroopan maiden taloudellista siirtymää 14
eri tunnusluvun avulla.Tuloksia pisteytettiin asteikolla
1-4,3, jossa 4,3 merkitsee markkinatalousmaan ehtojen täyttymistä.
Venäjän sijoitus vuonna 2006 oli keskimäärin 2,9.
Parhaimmat arviot Venäjä sai hintavapaudesta sekä
pienten ja keskisuurten yritysten yksityistämisestä.
Alimmat pisteet tulivat puolestaan valtion kilpailupolitiikasta ja yrityssektorin uudistamisesta.
EBRD antoi tunnustusta pankkisektorin ja rahoitussektorin kehityksestä ja nosti näiden sektoreiden
siirtymäindeksiä vuoden 2006 osalta.
Raportin julkaisemisen yhteydessä pankin pääekonomisti kiitti Venäjän tiukkaa talouspolitiikkaa, mutta
varoitteli samalla talouden liiasta energiariippuvuudesta
ja kehotti Venäjää monipuolistamaan talouttaan.

▼
▼

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Venäjän seuraava budjetti
pohjautuu 61 dollarin
öljynhintaan
■ Parlamentin ylähuone eli liittoneuvosto hyväksyi
jouluun toisella viikolla Venäjän ensi vuoden budjettiesityksen.
Budjetti on tälläkin kertaa laadittu ylijäämäiseksi ja sen
tulot ylittävät menot 56,54 miljardia dollaria vastaavalla summalla.
Budjetin tulopuolen loppusumma on suuruudeltaan
262 miljardia dollaria ja menopuolella tavoitteena on
kulujen pysyminen 206 miljardin dollarin tasolla.
Talouden kasvutavoitteena on bruttokansantuotteen nostaminen 1,17 triljoonan dollarin suuruiseksi.
Inflaatiotavoitteena on puolestaan hintojen nousun
jääminen 6,5-8 prosenttiin.
Lisäksi budjettiesityksessä oletetaan ruplan dollarinkurssin pysyvän ensi vuonna keskimäärin tasolla
26,50.
Urals-öljyn tavoitteelliseksi maailmanmarkkinahinnaksi hallituksen laatimassa esityksessä on asetettu 61
dollaria barrelilta, mikä vastaa tarkoin tämän vuoden
tammi-marraskuussa toteutunutta hintatasoa.
▼
▼
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Ukrainan hyvän
talouskasvun
odotetaan
hidastuvan

MENESTY VENÄJÄLLÄ!

����������������

VENÄJÄN-KAUPAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 OP)
2. OHJELMA vv. 2006 - 2007, HELSINKI
Lähiopetus:
A 5. Markkinointi Venäjällä (3 op)
A 6. Sopimuskäytäntö (3 op)
A 8. Tullaus ja sertifiointi Venäjällä (3 op)
A 7. Pankit, maksuliikenne ja rahoitus (3 op)
A 9. Yrityksen toiminta Venäjällä (3 op)

18.-19.1.2007
14.-15.2.2007
22.-23.3.2007
19.-20.4.2007
10.-11.5.2007

Seuraavat opintojaksot järjestetään verkkokursseina:
A 10. Luoteis-Venäjä liiketoimintaympäristönä (2 op) 7.3.-11.4.2007
A 11. Ulkomaisen yrityksen kansainvälistyminen
22.5.-26.6.2007
Venäjälle (2 op)
Voit osallistua yksittäisille opintojaksoille valintasi mukaan.
Lähiopetuksen ajankohdat ovat torstaisin klo 12-18 ja perjantaisin
klo 9-15, paitsi A 6. -jakson lähiopetuspäivät ovat keskiviikko 14.2.2007
klo 12-18 ja torstai 15.2.2007 klo 9-15. A 1.-9.
Opintojaksojen hinta on 230 €/jakso (sisältää opetuksen, luentomateriaalit
ja taukokahvit). A 10.-11. Verkkokurssien hinta on 90 €/kurssi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
(yksittäisille opintojaksoille viimeistään kaksi viikkoa ennen
ko. jakson alkamista):
www.hse.fi/pienyrityskeskus
merja.ryokas@pyk.hkkk.fi
Merja Ryökäs, puh. 010 2178 661, 040 7375 407

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS

▼
▼

■ Ukrainan bruttokansantuote kasvoi tammi-lokakuussa 6,5 prosenttia
ja talouskasvun odotetaan pysyvän
samalla tasolla kuluvan vuoden loppuun saakka. Tulos ylittää Maailmanpankin aiemmin tänä vuonna
esittämän kasvuennusteen, vaikka
esimerkiksi polttoaineet ovat kallistuneet.
Tuoreessa Ukraine Economic
Update -raportissaan Maailmanpankki kuitenkin ennakoi talouskasvun hidastuvan ensi vuonna 4,5
prosenttiin.
Kotimainen kysyntä on
heikkenemässä
Ukrainan taloutta uhkaavat vuonna
2007 etenkin metallien hintakehityksen normalisoituminen maailmanmarkkinoilla sekä kotimaisen kulutuskysynnän selvä vaimentuminen.
Pankin mukaan kulutuskysyntä voi
pudota nykyisestä kaksinumeroisesta
kasvuprosentista jopa 3-4 prosentin
tasolle. Pahiten kulutuksen vähentyminen vaikuttaisi hyvään alkuun
päässeeseen kotimaiseen elintarviketeollisuuteen.
Investointitoiminta jatkunee
entiseen malliin
Talouskasvun hidastuminen ei Maailmanpankin mukaan kuitenkaan tyrehdytä investointitoimintaa. Asiantuntijat uskovat, että Ukrainan
teollisuusyrityksillä on edelleen halua investointeihin ja samalla myös
mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen.

PIENYRITYSKESKUS
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki

25 vuotta osaamisen kehittämistä
▼
▼
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EU vie investointituet käytettyjä
tuotantolaitteistoja siirtäviltä yrityksiltä
■ Euroopan komissio on muuttanut
julkisen investointituen sääntöjä siten, että suuret yritykset eivät enää
voi saada tukea mikäli ne tuotantoaan
ulkomaille siirtäessään vievät mukanaan käytettyjä koneita ja laitteita.
Uudet määräykset tulevat voimaan
ensi vuoden alusta lukien.
Puolan tapauksessa tämä kaikkia
EU-maita koskeva määräys on periaatteessa tärkeä. Tähän saakka varsin
monet Puolaan sijoittuneet teollisuusyritykset ovat siirtäneet tuotantolaitteistonsa muista lakkautetuista

yksiköistä. Tämä on ollut luonnollista etenkin elintarviketeollisuudessa,
autoteollisuudessa ja kosmetiikkateollisuudessa, joilla aloilla koneet
ja laitteet ovat pitkäikäisiä.
Muutos on Puls Biznesu -lehden
mukaan herättänyt Puolassa kahdenlaisia tunteita. Osa käytettyjä koneita jo tuoneista yrityksistä tutkailee
jatkoa ajatellen muun muassa Ukrainan suuntaan.
Toisaalta taas talousministeriössä ollaan tyytyväisiä vanhentuneen
tuotantolaitteiston maahantuonnin

▼
▼

■

vähentymisestä.
Sääntömuutos ei vaikuta pieniin
ja keskisuuriin yrityksiin. Ne voivat
edelleenkin turvautua käytettyihin
koneisiin ja laitteisiin. Määräys kohdistuu vain niihin yrityksiin, joiden
liikevaihto ylittää 50 miljoonan euron
rajan tai vaihtoehtoisesti niiden palveluksessa on yli 250 työntekijää.
Investointitukien kieltäminen ei
heikennä Puolan asemaa kovimpiin
kilpailijamaihin Tshekkiin ja Slovakiaan nähden, koska määräys koskee
niitä yhtälailla.

Baltian maita odottaa kaasun
kova hinnannousu
■ Venäjän kaasujätti Gazprom uudistaa ensi vuonna toimintatapojaan ja hintapolitiikkaansa. Suurin
muutos on, että Gazprom lopettaa
kaasun kotimaan hintojen subventoinnin hyvistä vientihinnoista saaduilla tuloilla. Kotimaan hintojen tasokorotus toteutetaan ensi vuonna
ja osin vuonna 2008.
Gazprom aikoo myös lopettaa
neuvostokaudelta peräisin olevan
alennushinnoittelun, jota se soveltanut entisiin neuvostotasavaltoihin.

Uuteen hinnoitteluun on siirrytty osin
jo tämän vuoden kuluessa.
Jopa yli 50 prosentin
nousu on mahdollista
Baltian maihin Gazpromin uudet
kaasutariffit kohdistuvat erityisen
ankarina. Kun vanhoissa EU-maissa
venäläisen kaasun hinnankorotus on
ensi vuonna 15 prosentin verran,
kallistuvat hinnat Baltiassa 30-54
prosenttia, maasta riippuen.

Compiler eNews
24 numeroa vuodessa. Kuuden numeron kestotilaushinta vuonna 2006 on
20 euroa + alv 22 %. Jakelu sähköpostitse. Tutustu näytenumeroon tästä!

The Baltic Timesin saamien ennakkotietojen mukaan kaasun hinta nousisi
Virossa noin 260 dollariin tuhannelta
kuutiolta. Latvialle ensi vuoden hinta olisi 220 dollaria ja Liettualle 210
dollarin. Kovin hinnankorotus olisi
Latvialle, peräti 54 prosenttia.
Kaasun kallistumisen vaikutusta
sähkön hintaan ei ole Viron osalta
vielä ilmoitettu. Latviassa sen sijaan
arvioidaan teollisuussähkön kallistuvan 18 prosenttia ja Liettuassa vaikutus olisi 19 prosenttia.
• Latvian ulkomaankauppa on tänä
vuonna ollut selvästi pienempi kuin
naapurimaissa sekä viennin että tuonninkin osalta. Tammi-syyskuussa Latvian vienti oli 3,0 miljardia euroa,
kun Liettuassa päästiin 7,4 miljardin
euron ja Virossa 5,0 miljardin euron
vientiin. Latviassa vienti oli myös riippuvaisempi EU-markkinoista. EU:n
osuus oli siellä 75 prosenttia, mutta
Virossa enää 64 prosenttia ja Liettuassa 63 prosenttia.
▼
▼
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Tuotanto- ja konsulttipalveluita
itäisessä Euroopassa
Buslink Oy tarjoaa teollisuudelle
omia tuotantopalveluita,
alihankintapalveluita sekä
konsulttipalveluita itäisen
Euroopan kaupassa.
Toimipisteemme sijaitsevat
Helsingissä, Pietarissa ja
Kaunasissa Liettuassa.
Venäjän ja Baltian
maiden ohella meillä
monivuotinen kokemus
myös Valko-Venäjältä ja Ukrainasta.

TUOTANTO- JA ALIHANKINTAPALVELUT

• Buslinkin omaa tuotantoa olevat BCL®-valutuotteet
suoraan tilaajalle Suomessa

• Uusia metalli- ja valutuotannon alihankintamahdollisuuksia
• Organisoimme valmistuksen pienistä sarjoista
jatkuviin JOT-toimituksiin
• Tehokkaat tuotannon, laadun ja toimitusten
seurantaprosessit
• Hyvät asiakasreferenssit
Neuvotteluyhteydet:
Hannu Kemiläinen, 09-4548 878 tai 0400-405018
email: buslink@co.inet.ﬁ

ULKOMAANKAUPAN LIIKEYHTEYS- JA HALLINTOPALVELUT
• Ulkomaankaupan tuonti-, vienti- ja huolintarutiinit;
erityisesti Venäjän-kaupan

• Kirjanpito- ja laskentapalvelut, palkkahallinto,
verotus, tilintarkastuspalvelut
• Yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan
käynnistämisen tukipalvelut
• Käytettävissämme on laaja asiantuntijapalveluiden
verkosto
Neuvotteluyhteydet:
Alexander Volkov, 09-4548 878 tai 040-5327 285
Lars Sonckin tie 3 E, 00570 Helsinki
Telefax: 09-4548 878
Tutustu tarkemmin palveluihimme ja tuotteidemme kuvastoon:
www.buslink.ﬁ
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Pk-yritysten
arvostus kasvoi
Puolan osakemarkkinoilla
■ Marraskuussa Keski- ja Itä-Euroopan osakemarkkinat jatkoivat nousuaan sijoittajien positiivisen mielialan myötävaikutuksesta. Nousua
tosin jarrutti huomattavasti keskittyminen muutamiin suuryrityksiin
samalla kun valtaosa markkinoista
liikkui sivusuunnassa tai jopa laski
hieman.
Puolassa korkealle arvostetut
suuret pankit saavuttivat uuden huipputason, PKO-pankin yltäessä jopa
12 prosentin kurssinousuun. Raakaainesektorin yritykset liikkuivat sen
sijaan vaihtelevasti ja esimerkiksi
kuparintuottaja KGHM:n kurssi laski
seitsemän prosenttia.
Puolan pienet ja keskisuuret yritykset jatkoivat nousuaan paikallisten rahastojen sijoitusten sekä
uusien sijoitustuotteiden markkinoille tuomisen myötä. Trigon Capitalin Keski- ja Itä-Euroopan Rahasto nousi 1,7 prosenttia ja päätti
kuukauden tähän asti korkeimmalla
tasolla 16,69 eurossa.
Trigonin salkunhoitajien mukaan
Puolan makrotalousluvut kertovat
edelleen jatkuvasta, huomattavasta
kasvusta ja samalla myös inflaatiopaineet ovat vähäisiä. Lokakuussa
teollisuustuotannon kasvu oli 15
prosenttia.¨
Suuret Puolalaiset pankit ovat
edelleen yliarvostettuja ja yleinen
suuryhtiöiden sekä indeksien suosio tekevät riski-tuottosuhteesta
epäsuotuisan. Trigonin analyysien
perusteella paikallisten pienten ja
keskisuurten yritysten joukosta löytyy kuitenkin runsaasti sijoitusmahdollisuuksia. Pk-yritykset lisänneet
arvostustaan Puolan osakemarkkinoilla

Buslink - ulkoistamispalveluita vaativiin tarpeisiin
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Puola pyrkii neljänneksi partneriksi
Baltian uuteen ydinvoimalaan
■ Puola haluaa osallistua Baltian
maiden kesken jo sovitun uuden,
Ignalinaan rakennettavan ydinvoimalan perustamiskustannuksiin ja
myös omistukseen 25 prosentin
osuudella. Puolan osalta projektin
operatiivisena edustajana voisi olla
maan johtava energiayhtiö PSE.
Liettua ja Puola vetävät
yhtä köyttä
Virossa ja Latviassa Puolan mukaan
tuloon suhtaudutaan toistaiseksi varauksellisesti, mutta Liettuan johto
on valmis ajamaan naapurimaansa ja
strategisen liittolaisensa asiaa. Liettua ja Puola solmivat jokin aika sitten
sopimuksen kansallisten voimaverkkojensa yhteen liittämisestä.
Puolan osallistuminen rahoittajana
voisi kasvattaa hankkeen puitteita.

Toistaiseksi Baltian maat ovat tähdänneet yhden reaktorin voimalaan,
mutta noin 1,5 miljardin euron lisärahoituksella voimalaan voitaisiin
rakentaa vielä toinenkin reaktori.
Tämän hetkisen suunnitelman
pohjana oleva yhden reaktorin ratkaisu tarkoittaisi 800 megawatin
tuotantokapasiteettia, mutta kahdella reaktorilla päästäisiin kaksinkertaiseen, 1 600 megawatin sähköntuotantoon.
Baltian löydettävä uusia keinoja
energiansaannin turvaamiseksi
Uusi ydinvoimala voi valmistua aikaisintaan vuonna 2015. Liettuan
Ignalinan nykyisen voimalan vielä
toimivan reaktorin alasajo taas tapahtuu EU:n kanssa sovitusti vuoden
2009 lopussa.Tähän väliin jää monta

vuotta, jolloin Baltian maiden on korvattava kasvavaa sähköntarvettaan
uusilla energiantuotantotavoilla ja
etenkin sähkön tuonnilla.
Suomen ja Viron välinen
merikaapeli askarruttaa?
Viroa ja Latviaa Puolan mahdollinen
osallistuminen saattaa askarruttaa
sen takia, että Viron ja Suomen välinen voimansiirron merikaapeli on
saatu juuri käyttöön.
Kaapeli on avannut Baltiaan eurooppalaisen energiayhteyden, joka
heti turvaa sähkön saantia ja tarjoaa
samalla väylän sähkön vastavuoroiseen vientiin, olosuhteiden niin salliessa. Puolan tullessa mukaan uuteen
ydinvoimalaan olisi potentiaalisen
sähkönviennin tuotoille yksi jakaja
enemmän.

PKN Orlenista viimein
Mazeikiu Naftan isäntä
■ Puolalaisen öljy-yhtiön PKN Orlenin ja Yukos International UK B.V.:n
välinen osakekauppa vahvistui viimein joulukuun keskivaiheilla. Osakekaupan myötä Liettuan ja koko
Baltian ainoan öljynjalostamon Mazeikiu Naftan osakekannasta 53,7
prosenttia siirtyi PKN Orlenille 1,49
miljardin dollarin kauppahinnalla.
PKN Orlen saa voittamansa tarjouskilpailun perusteella ostaa myös
Liettuan valtiolta sen 30,66 prosentin vähemmistöosuuden Mazeikiu
Naftassa.
Mazeikiu Naftan jalostamon vuosikapasiteetti on 12 miljoonaa tonnia.

Lisäksi MN-ryhmään kuuluva Butingen öljyterminaali käsittelee kahdeksan
miljoonaa tonnia vuodessa.
Mazeikiu Nafta on vuosien varrella
kokenut monia dramaattisia vaiheita
ja on itsekin aiheuttanut niitä, kuten Liettuan hallituksen eron ensimmäisen, epäonnistuneeksi katsotun
yksityistämisen jälkeen.
Nyt päätetystä kaupasta oli osapuolten kesken sovittu jo viime toukokuussa, mutta kaupan ehtojen
toteutumiselle ilmaantui yllättäviä
esteitä. Heinäkuussa Mazeikiu Naftalle Venäjältä raakaöljyä kuljettava
Druzhban öljyputki vahingoittui, ei-

vätkä toimitukset ole edelleenkään
palanneet aikaisemmalle tasolleen.
Seuraavaksi jalostamokompleksissa
syttyi lokakuussa vakava tulipalo,
joka aiheutti miljoonien dollareiden
suuruiset vahingot.
Tässä tilanteessa PKN Orlen halusi
käyttää harkinta-aikaansa syntyneen
tilanteen ja sen aiheuttamien riskien
arvioimiseen.
Tulipalon osalta voitiin sulkea pois
tuhopolton mahdollisuus ja öljyntarpeesta on toistaiseksi huolehdittu
tuomalla suuria spottieriä tankkilaivakuljetuksilla.
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Saksassa toimivat puolalaisyritykset
suosivat Berliiniä
■ Ulkomaille suuntaavien puolalaisyritysten selvä suosikkimaa on
Saksa. Saksaan on rekisteröity arviolta
noin 20 000 puolalaisyritystä ja viime
vuonna puolalaisten maahan tekemien
investointien kokonaissumma nousi
lähes 500 miljoonaan euroon.
Saksassa puolalaisten selvä suosikkikohde on pääkaupunki Berliini. Joka neljäs Saksassa paikallisesti
toimiva puolalaisyritys toimii myös

Berliinissä. Kaupungin sijaintia pidetään hyvänä ja se tarjoaa länsieurooppalaisittain kilpailukykyisiä
etuja.
Berliini on sijaintipaikkana edullisempi kuin muut suuret saksalaiskaupungit. Toimitilakustannukset
ovat alemmat ja samoin ovat palkat
ja tietoliikennekustannukset. Berliinissä asuu myös paljon puolalaisia, joten puolankieltä hallitsevien

työntekijöiden löytäminen ei tuota
vaikeuksia.
Saksa on puolalaisille naapuruuden ohella luontainen kohde myös
vilkkaiden kauppasuhteiden takia.
Saksan osuus Puolan koko ulkomaankaupasta on noin neljännes ja tänä
vuonna kauppavaihdon odotetaan
nousevan 50 miljardiin euroon. Saksa
on myös toiseksi suurin ulkomainen
investoija Puolassa.
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Fortum investoi sähkö- ja lämpövoimalaan Puolassa (14.12.)
Keskuskauppakamarin taloustutkain: Baltia EU:n menestynein talousalue (14.12.2006)
Tikkurila vahvistaa yritysostoilla asemaansa Venäjän teollisuusmaalimarkkinoilla (12.12.2006)
EU ja Venäjä sopivat kiinteämmästä energiayhteistyöstä (11.12.)
UPM käynnisti kolmannen vanerituotantolinjansa Venäjällä (8.6)
Sweco yritysjärjestelyllä Viron suurimmaksi teknisen suunnittelun yritykseksi (5.12.)
K-raudalle jo seitsemäs myymälä Pietariin (3.12.)
Viron laatupalkinto toisen kerran Elcoteq Tallinnille (1.12.)
Fazer yritysostolla Pietarin catering-markkinoille (30.11.)
Wärtsilä toimittaa kaasuvoimalan Venäjälle (29.11.)
Kemira vahvisti asemiaan Puolassa (29.11)
Lontoon pörssi ja OMX aloittavat venäläisyhtiöiden osakejohdannaispalvelun (29.11.)
Kielipalveluyritys AAC Global perustaa toimiston Pietariin (29.11.)
Kone luopui yhteisyrityksen perustamisesta venäläisen KMZ:n kanssa (28.11.)
Skanskalle Tarton yliopistollisen sairaalan laajennustyöt (28.11.)
RT:n ja Sitran arvio:Suomen rakennusala voisi kolminkertaistaa Venäjän-bisneksensä (28.11)
Finnair saamassa tuntuvan edun Venäjän ylilentomaksujen alenemisesta (27.11)
Baltian maat pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin yhdistävä Eastlink-kaapeliyhteys testattavana
(24.11.)
VR ja Venäjän rautatieyhtiö RZD perustivat kaksi yhteisyritystä (24.11.)
Fortum ja venäläinen energiajätti RAO UES sopivat ympäristöalan yhteistyöstä (23.11.)
Fortum osakkaaksi liettualaiseen Kleipedos Energijaan (22.11.)
Nokian Renkaiden tehdas aloittaa kumisekoitusten valmistuksen paikallisesti Venäjällä (22.11.)
Venäjän ja Suomen pääministerit neuvottelevat liikenneyhteistyöstä (22.11.)
Autokuljetukset pitivät idän maantietransiton kasvussa (21.11.)
Evliltä Ukrainaan ja Kazakstaniin sijoittava rahasto (21.11.)
Pöyry suunnittelee tiehankkeita Itä-Euroopassa (17.11.)
Posti Logistiikan Moskovan palvelukeskus avataan jo helmikuussa (15.11.)
Idänkaupan Vientipalvelut 11.2006 ilmestynyt 13.11.2006
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