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Urals-öljyn barrelihinta
nousi jo sataan dollariin
■ Venäläisen Urals-raakaöljyn keskihinta maailmanmarkkinoilla oli tammi-maaliskuussa 93,36 dollaria barrelilta. Vuosineljänneksen lopulla maaliskuussa hinta oli kivunnut jo 99,78
dollariin. Venäjän finanssiministeriön
mukaan öljyn barrelihinta oli ensimmäisellä neljänneksellä 39,12 dollaria eli 72 prosenttia koreampi kuin
vastaavana aikana vuonna 2006.
Öljyn nopea hintakehitys on pannut talousministeriön nostamaan
koko vuotta koskevaa hintaennus-

tettaan. Tammikuun lopulla ennuste
korotettiin 56 dollarista 74 dollariin
ja maaliskuun kolmannella viikolla
hintaennustetta rukattiin 86 dollariin barrelilta.
Venäjän hallitus tarkastelee joka
toinen kuukausi öljy- ja polttoainetuotteiden vientitulleja kansainvälisen
hintakehityksen nojalla. Huhtikuun
alussa raakaöljyn vientitulli korotettiin
340,1 dollariin tonnilta, mutta nyt
odotetaan, että tariffia tarkistetaan
jo heti kesäkuussa.

Öljy-yhtiöillä ennätystuloksia
■ Öljymarkkinoiden hintakehitys
näkyy rajusti venäläisten öljy-yhtiöiden tuloksessa. Rosneft ilmoitti
vast´ikään, että sen amerikkalaisen
standardin mukainen nettotulos kasvoi viime vuonna 260 prosenttia ja
nousi 12,86 miljardin dollariin. Slavneft teki puolestaan 48,8 miljardin
dollarin tuloksen; sekin parani vuositasolla 94 prosenttia.

Venäläis-brittiläisen TNK-BP:n viime vuoden nettotulos oli pienempi,
mutta nousi silti viiteen miljardiin
dollariin. Lukoil ei ole vielä ilmoittanut koko viime vuoden tulostaan,
mutta viimeisellä vuosineljänneksellä se paransi nettotuloksensa 3,21
miljardin dollarin suuruiseksi, mikä
kolme kertaa parempi kuin edellisvuotinen tulos.

Venäjä uskoo WTO-neuvottelujen
ratkeavan parissa kuukaudessa
■ Venäjän WTO-neuvotteluja vetävän
Maxim Medvedkovin mukaan WTOjäsenyysprosessi on loppusuoralla.
Uutistoimisto Itar-Tassin haastattelema Medvedkov sanoi, että Venäjällä
olisi tekniset valmiudet hoitaa kaikki
vaadittavat neuvottelut loppuun 3-5
kuukauden sisällä.
Venäjällä on päättämättä kahdenkeskiset neuvottelut enää kolmen WTO:n
jäsenmaan kanssa ja vaikeista kynnyskysymyksistä on pahiten auki enää Ve-

näjän maataloutta koskeva ratkaisu.
Medvedkovin mukaan kahdenväliset neuvottelut päästänee aloittamaan
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien Liiton kanssa vielä huhtikuun aikana.
Tämän jälkeen ovat vuorossa enää
Georgia ja Saudi Arabia.
Maakohtaisten neuvottelukierrosten päätyttyä Venäjällä on edessään
ainoastaan multilateraaliset loppuneuvottelut koko WTO-organisaation kanssa.
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Citi Group suosittelee
edelleen Venäjän
pörssimarkkinoita
■ Kehittyvien talouksien maissa
jo seitsemän vuoden ajan jatkunut
pörssimarkkinoiden kasvu jatkuu
myös tänä vuonna, ennakoidaan Citi
Groupin tuoreessa Global Strategy
on the Stock Market of Developing
Countries -raportissa.
Citi suosittelee nyt sijoittamista
raaka-aineita vievien maiden arvopaperimarkkinoille. Pankkiryhmittymän
tällä perusteella nostamia maita ja
alueita ovat Malesia, Meksiko, Brasilia, Venäjä sekä Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka.
Citin analyytikkojen mielestä Venäjä on tällä hetkellä erityisen houkutteleva kohde, koska sen arvopa-

perimarkkinat ovat edelleen aliarvostettuja ja toisaalta myös turvallisella tavalla eristyksissä mahdollisista
kansainvälisistä finassikriiseistä.
Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä,
että öljyn, kaasun ja muiden perusraaka-aineiden hintakehitys jatkuu
noususuuntaisena.
Kommerant-lehden käyttämät
pörssiasiantuntijat ovat samaa mieltä
Citin kanssa.
Venäjä on edullisempi markkina
ainakin muihin Bric-maihin eli Brasiliaan, Kiinaan ja Intiaan verrattuna.
Venäjällä pörssien P/E-luku on 10,
kun sen Brasiliassa on 12, Kiinassa
15,5 ja Intiassa 17,5.

Italia lisäsi Venäjän-vientiään
lähes puolella
■ Venäjän ja Italian välinen kauppavaihto nousi viime vuonna uuteen
36 miljardin dollarin ennätyslukemaan. Kauppaa kasvatti Venäjän osalta erityisesti kaasun vienti ja Italian
kohdalla taas vienti vahvistui laajalla
tuoterintamalla kasvaen vuositasolla
lähes 50 prosenttia.
Uutistoimisto RIA Novosti mukaan
kaasuyhtiö Gazprom kertoi maaliskuussa Italian nousseen Venäjän
kaasuviennin toiseksi tärkeimmäksi markkina-alueeksi. Italia haluaisi

edelleen lisätä kaasuntuontiaan Venäjältä ja tukee siksi South Stream
- kaasuputkihanketta, jonka tavoitteena on kuljettaa vuosittain 30 miljardia kaasukuutiota eteläiseen Eurooppaan.
Italialla on käynnissä suurisuuntaisia
yhteishankkeita myös Venäjällä. Pääkohteina ovat muun autoteollisuus ja
ilmailuteollisuus. Italialaiset osallistuvat esimerkiksi keskipitkän matkan
Superjet-100-matkustajakonetyypin
suunnitteluun ja tuotantoon.

Gazprom
maailman
viidenneksi
arvokkain
yhtiö
■ Gazprom sijoittui Forbes-lehden
tämän vuotisella World´s top 2000
companies -listalla korkeimmalle
sijalle kaikista venäläisistä yhtiöistä. Kaasujättin sijoitus oli 19. tässä
maailmanlaajuisesti nimetyssä yritysten eliittijoukossa.
Forbes arvioi yrityksiä liikevaihdon, tuloksen, varallisuuden ja markkina-arvon muodostaman kokonaisuuden perusteella. Vuoden 2008
listalle pääsi yrityksiä kaikkiaan 60
maasta.
Gazpromin liikevaihto oli viime
vuonna 81,76 miljardia dollaria ja
nettotulos 23,30 miljardia dollaria.
Yhtiön varallisuudeksi lehden asiantuntijat laskivat 201,72 miljardia
dollaria. Gazpromin markkina-arvo
oli sen sijaan paljon suurempi kuin
mitä kokonaissijoitus olisi edellyttänyt. Kaasuyhtiön markkina-arvoksi saatiin 306,79 miljardia dollaria,
mikä nosti sen maailman viidenneksi
arvokkaimmaksi yritykseksi.
Gazpromin jälkeen toiseksi parhaiten sijoittunut venäläisyhtiö oli
Lukoil. Sen perässä seurasivat sähköyhtiö UES, valtiollinen säästöpankki
Sberbank sekä öljy-yhtiö Rosneft.
Maailman kahden tuhannen johtavan
yrityksen joukkoon mahtui kaikkiaan 29 venäläistä yhtiötä.

Idänkaupan Vientipalvelut/
Muut informaatiotuotteet

Toimitus/
Markkinointia

15. vuosikerta
www.compiler.fi

Oy Compiler Ab
Osuuskunnantie 50 B
00660 Helsinki
Puh. 09) 492 854
Fax (09) 454 0838
klaus.
lehmuskallio@compiler.fi
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Fax (09) 454 0838
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Kiinteissä investoinneissa ei suuri
muutoksia Venäjällä
■ Rosstatin mukaan Venäjällä tehtiin vuonna 2007 kiinteistä investointeja 6 600 miljardin ruplan eli noin 190
miljardin euron arvosta, mikä oli 21 % enemmän kuin
vuotta aiemmin. Investointien osuus bkt:sta eli investointiaste nousi 20 prosenttiin.
Runsas kolmannes investoinneista kului koneiden,
laitteiden ja kuljetusvälineiden hankintaan. Tuontituotteiden osuus koneinvestoinneista supistui hieman
noin 17 prosenttiin.
Lisääntyneet öljytulot ja vaalien alla korotetut budjettimenot nostivat valtion osuutta kiinteistä investoinneista hieman. Sitä vastoin ulkomaisten sijoittajien
osuus kiinteistä investoinneista supistui.
Investointien toimialajakaumassa ei tapahtunut juuri
muutoksia vuotta aiempaan verrattuna. Kaivannaisteollisuuden osuus investoinneista (pl. pienyritykset) oli
17 % ja jalostusteollisuuden 16 %. Jalostusteollisuudessa investointien kasvu oli nopeinta kuljetusvälineiden
valmistuksessa, lähes 40 %.
Sähkösektorin uudistus näkyy, sillä viime vuonna
kiinteät investoinnit sähkön tuotantoon lisääntyivät yli
50 %. Liikennesektorille suuntautui edelleen neljännes investoinneista. Putkikuljetuksiin tehtiin kuitenkin viime vuonna vähemmän investointeja kuin vuotta
aiemmin.

Venäjän korotetut puutullit voimaan
■ Viime vuonna hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
Venäjä korotti 1.4.2008 raakapuun vientitulleja edel-

leen. Nyt raakapuun viennistä perittävä vientimaksu
on 25 % puun arvosta, mutta vähintään 15 euroa kuutiometriltä viime vuoden heinäkuussa voimaan tulleen
20 prosentin ja 10 euron vähimmäismaksun sijasta.
Venäjän on tarkoitus nostaa raakapuun vientitulleja
edelleen 1.1.2009, jolloin tulli nousee 80 prosenttiin
arvosta, mutta vähintään 50 euroon kuutiometriltä.
Puun vientitullit tuottavat vaikeuksia erityisesti Suomen
metsäteollisuudelle, jolle Venäjä on tärkein raakapuun
tuontimaa. Viime vuonna raakapuun tuonti Venäjältä supistui selvästi tarjontaongelmien ja kohonneiden
hintojen myötä.
Puutullin korotukset ovat ristiriidassa EU:n Venäjän
WTO-neuvotteluissa vuonna 2004 solmiman kahdenvälisen sopimuksen kanssa. Venäjän kanssa puutullikiistassa neuvotellut EU:n kauppakomissaari Peter
Mandelson totesikin maaliskuun lopulla, että puutillikysymys on suurin Venäjän WTO-jäsenyyden edessä
oleva este.
Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Seija Lainela. bofit@bof.fi)

Pietarin talousfoorumiin odotetaan
ennätysyleisöä
■ Pietarin kansainväliseen talousfoorumiin odotetaan kesäkuun alussa 7 000-8 000 osallistujaa, kertoo
uutistoimisto RIA Novosti. Järjestyksessä jo kahdenteentoista tapahtumaan saapuu valtionjohtoa, virallisia valtuuskuntia sekä suuri joukko
suuryhtiöiden johtajia Venäjältä ja
ulkomailta.
Foorumin avauspuheen pitää
Dmitry Medvedev, joka astuu pre-

sidentin virkaan toukokuun 7. päivä.
Tapahtuman tiedotustilaisuudessa puhunut talousministeri Elvira
Nabiullina ei vielä halunnut mennä
foorumin ohjelman yksityiskohtiin,
mutta kertoi sen suurista linjoista.
Perinteiseen tapaan ohjelma jakautuu kahteen perusosioon, jotka ovat
Venäjää koskeva osa ja kansainvälisemmin orientoitunut osa.

Venäjää käsittelevässä ohjelmassa
esillä ovat infrastruktuurin kehittäminen, innovaatiot ja henkinen pääoma. Tämän ohella käsitellään myös
kansainvälistä politiikkaa ja Venäjän
talouselämän globalisoitumista.
Kansainvälisessä ohjelmassa käsitellään investointeja ja Venäjän
kansallisia intressejä sekä omana
kohtanaan IVY-maiden nykyistä ja
tulevaa taloudellista yhteistyötä.
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Venäjän
Venäläinen verkkomediayhtiö Rambler tahkoaa rahaa raakapuu
kiinnostaa

■ Rambler Media kaksinkertaisti viime vuonna liikevaihtonsa 69 miljoonan dollarin suuruiseksi. Rambler
on Venäjän johtava internetmedia
ja internetpalveluiden tarjoaja.
Yhtiön kansainvälisellä IFRSstrandardilla laskettu nettotulos vastasi noin kuutta miljoonaa dollaria.
Vuonna 2006 Rambler teki vielä noin
3,2 dollarin suuruisen tappion.
Rambler Median liiketoimintaan
sisältyvät venäjänkielinen Ramblerportaali, Rambler.ru-hakupalvelu,
verkkosanomalehti Lenta.ru, laajakaistapalveluita tarjoava ISP Rambler
Telecom sekä verkkomainontayritys
Index20.
Noin kymmenen vuoden ajan toiminut mediayhtiö on päässyt odotettuun nousuputkeen vasta nyt.
Yrityksellä on kuitenkin ollut pit-

käsietoinen näkemys Venäjän internetmarkkinoiden potentiaalisista
mahdollisuuksista.
Circes Oy:n ja Oy Compiler Ab:n
toukokuussa 2002 Helsingissä järjestämässä eRussia-seminaarissa esiintynyt Ramblerin viestintäjohtaja Ivan
Zassoursky painotti, että internet
on Venäjällä rajusti kasvava media,
koska mainosmarkkinat ovat alikehittyneitä ja suoramarkkinointituotteiden tilaaminen hankalaa.
Ainoa kunnolla toimiva mainosväline eli televisio on puolestaan hinnoitellut itsensä ulos.
Erikoista kyllä, Zassoursky odotti
jo vuonna 2002 Venäjän WTO-jäsenyyden luovan maassaan vastaavanlaisen nettibuumin kuin mitä vuosien
1999-2001 ”kultakuumeen” aikana
voitiin kokea.

Elintarvikekauppa kannattaa Venäjällä
■ Fuusioiden kautta luotu suuri
päivittäiskauppa-konserni X5 Retail
Group kasvatti tammi-maaliskuussa
liikevaihtonsa 1,78 miljardin dollarin suuruiseksi. Liikevaihto kasvoi
vuositasolla huikeat 61 prosenttia
dollarimääräisesti laskien.
X5-ketju kasvatti kolmessa kuukaudessa myymälöidensä määrää yli
60 toimipisteellä. Nyt X5 lanseeraa
uutta supermarket-konseptiaan Green
Prekrestokia ja rinnalla myös omaa

versiotaan hypermarketeista.
Konserni on menestyksensä kannustamana ryhtynyt myös kasvua
kiihdyttäviin yrityskauppoihin. RBC
Newsin mukaan X5:n hallintoneuvosto on hyväksynyt järjestelyn, jolla konserni ostaa Alankomaihin rekisteröidyn Formata Holding B.V.:n,
joka puolestaan omistaa Karouselhypermarketketjun Venäjällä. Kauppasumma hipoo lopullista ehdoista
riippuen yhtä miljardia dollaria.

Illim-yhtiötäkin

■ Venäjän suurin sellun ja paperin valmistaja Illim Group on saanut
Arkangelin aluehallinnon suostumuksen noin 420 miljoonan dollarin
arvoisiin investointeihin, jotka tähtäävät yhtiön tuotannon lisäämiseen
ja tuotantolaitosten modernisointiin Luoteis-Venäjällä, kertoo The
St. Peterburg Times uutistoimisto
Bloombergin tietoihin viitaten.
Arkangelin aluehallinto on samalla antanut Illimille ja sen investointisuunnitelmille prioriteettiaseman omalla toimialallaan. Tämän
lisäksi Illim aikoo hakea Venäjän
teollisuus- ja energiaministeriöltä
etuoikeutta alueen raakapuuvarojen
hyödyntämiseen.

Suomalaiyritykset Venäjällä
1.2008
Toimintaolot • odotukset • aikeet
Barometri vuodesta 1998
Ota yhteyttä: 09 492 854
TILAA HETI!!

Tilaa Compiler eNews -sähköpostimuistio
VENÄJÄ
VIRO
LATVIA
LIETTUA
PUOLA
UKRAINA

AJANKOHTAISTA MARKKINOILTA

Tiivis talous- ja markkinakatsaus kahden viikon välein sähköpostiisi.
lmestynyt vuodesta 2000. Kustantaja Oy Compiler Ab.
Tiedustele, pyydä uusin numero:
Klaus Lehmuskallio: puh. (09) 492 854
email: klaus.lehmuskallio@compiler.fi
KATSO NÄYTENUMERO TÄSTÄ LINKISTÄ!
▼
▼
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Pankkikriisi tuskin
uhkaa Baltian maita
■ Viron, Latvian ja Liettuan ajoittain jopa kaksinumeroinen talouskasvu on jo ohittanut lakipisteensä ja jatkuu
nyt oleellisesti hitaampana. Kasvua Baltiassa on vetänyt
kiihkeä kotimainen kulutuskysyntä, joka on suurelta
osin perustunut velanottoon. Paikallisia pankkeja on jo
pitempään kehotettu kiristämään lainahanojaan, mutta
vasta nyt ne ovat reagoineet tilanteeseen.
Talouden käänne on näkynyt nopeimmin asuntomarkkinoilla. Pitkään nousussa ollut hintakehitys on
pysähtynyt ja kääntynyt nopeasti laskuun. Hintojen
halventuminen ei kuitenkaan ole kyennyt elvyttämään
asuntokauppaa ja myymättömien asuntojen kanta kasvaa kaiken aikaa.
Pankkikriisiä ei Baltian maissa kuitenkaan pelätä.
Lontoolaisen itäisen Euroopan pankkitilannetta selvitelleen Capital Economics -toimiston mukaan asuntokuplan puhkeaminen on pankeille Baltiassa pienempi uhka
kuin mitä se on muissa itäisen Euroopan maissa.
Capital Economics perustelee kantaansa sillä, että
Baltian maissa suhteellinen velkaantumisaste on edelleen alhainen yleiseurooppalaiseen tasoon nähden. Esimerkiksi Virossa maan koko velkataakka on vain 90
prosenttia bruttokansantuotteesta, kun sama osuus
Britanniassa on 150 prosenttia.
Lontoolaisten analyytikkojen mukaan myös Baltian
maiden pankkisektorin luonne on poikkeava. Virossa,
Latviassa ja Liettuassa pankkisektoria hallitsevat ulkomaiset pankkiyritykset, joiden emoyhtiöt ovat kyllin
vakavaraisia hallitsemaan Baltian paikallispankkiensa
mahdolliset rahoituskriisit.

Viron tavaraviennin
kasvu hiipui
■ Viron tavaranviennin arvo oli viime vuonna 125,5
miljardia kruunua, mikä oli neljä prosenttia enemmän
kuin vuonna 2006. Tuonnin arvo oli puolestaan 177,1
miljardia kruunua eli kuusi prosenttia suurempi kuin
vuotta aiemmin.
Ulkomaankaupan kasvu oli viime vuonna hitaampaa, koska vuonna 2006 tapahtui hurja nousu. Silloin
vienti kasvoi vuositasolla 24 prosenttia ja tuontiin tuli
peräti 30 prosentin lisäys.
Viron kauppataseen vaje oli 51,6 miljardia kruunua,
joten tuonnin ja viennin erotus kasvoi 11 prosenttia.

▼
▼
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MENESTY
VENÄJÄLLÄ!

����������������
Venäjän-kaupan erikoistumisopinnot
(30 op), Helsinki
Yliopistollisissa erikoistumisopinnoissa yhdistyvät teoreettinen tietämys, uusin tutkimustieto ja käytännön kokemus.

• Sertifiointi ja tullaus Venäjän-kaupassa

16.-17.4.2008
• Maksuliikenne ja vientisaatavan
turvaaminen Venäjän-kaupassa
14.5.2008
• Sopimukset Venäjän-kaupassa
10.-11.9.2008
• Yritystoiminta Venäjällä 15.-16.10.2008
Koulutusohjelmaan voi osallistua myös
yksittäisille jaksoille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkossa
www.hse.fi/pienyrityskeskus
Kysy lisää! Merja Ryökäs
puh. 010 217 8661
merja.ryokas@pyk.hkkk.fi
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS
HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Helsinki, Mikkeli, Pietari,
Tallinna
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B
00100 Helsinki
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Vain inflaatio uhkaa
Puolan taloutta
■ Puolassa ensimmäisen vuosineljänneksen makrotaloudelliset luvut näyttävät hyviltä. Ennakkotiedon
mukaan talouskasvu oli noin kuusi prosenttia. Maailmantalouden yleinen tilanne ei ole vielä ulottunut
Puolaan, eikä zlotyn kallistuminenkaan ole haitannut
kehitystä.
Puolan talouskasvua alkuvuonna vetivät hyvä kysyntä
sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Helmikuussa
teollisuustuotanto ja vähittäiskaupan myynti kasvoivat
nopeammin kuin moneen kuukauteen. Samalla työllisyystilanne kohentui ennätysnopeassa tahdissa.
Puolan yrityssektorilla vallitseekin laaja optimismi
jatkeena viime vuodelle, jolloin yritykset kasvattivat
liikevaihtoaan ja paransivat kannattavuuttaan. Yrityssektorin yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna suorastaan ennätyshyvä.
Puolan ainoa vakavampi talousongelma on alkuvuonna ollut inflaatio. Puolan virallisena inflaatioennusteena on tällä hetkellä 3,1 prosenttia, mutta luku
saattaa hyvinkin nousta, mikäli kulutuskysyntä kiihtyy,
öljyn hinta nousee ja elintarvikkeet kallistuvat.
OECD arvioikin juuri näistä lähtökohdista, että inflaatio saattaa Puolassa nousta vuoden lopulla jo yli
viiden prosentin.

EU hyväksyi Puolan tuen
hiiliteollisuudelleen
■ Euroopan komissio on antanut Puolalle suostumuksen
kotimaisen hiiliteollisuuden tukemiseen 1,3 miljardilla
zlotylla vuosina 2008-2010. Puola ei saa suunnata tänä
noin 370 miljoonan euron suuruista tukea kaivosteollisuuden normaalin tuotannon subventointiin, vaan
summa pitää käyttää sektorin rakenneuudistusten aiheuttamien kustannusten kattamiseen.
Rakenneuudistusten piiriin lasketaan työvoimavähennykset, työturvallisuuden kehittäminen, korjaukset
sekä käytöstä jo poistettujen kaivosten palauttaminen
tuotantokuntoon.
Puola on edelleen Euroopan suurin kivihiilentuottaja,
mutta Puls Biznesu -lehden mukaan kotimainen tuotanto on vuodesta 2004 lähtien supistunut 11,7 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä onkin ollut riittämätön
ja viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana kivihiilen
tuontia on jouduttu lisäämään 3,4 miljoonalla tonnilla
5,8 miljoonaan tonniin.
▼
▼
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Sorainen avasi asianajotoimiston
Minskissä Valko-Venäjällä
■ Liikejuridiikkaan erikoistunut Sorainen on parin vuoden valmistelun
jälkeen avannut asianajotoimiston
Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.
Uusi toimisto työskentelee kiinteässä yhteistyössä Soraisen Tallinnan,
Riian ja VIlnan toimistojen kanssa ja
keskittyy alussa hoitamaan Soraisen
nykyisten asiakkaiden sekä muiden
länsimaisten yritysten juridisia toimeksiantoja Valko-Venäjällä.
Minskin toimistossa työskentelee
neljä juristia ja yksi sihteeri. Toukokuussa tiimi vahvistuu vielä kahdella
juristilla. Toimistoa johtaa Maksim
Salahub, joka kuuluu myös Soraisen
partnereihin.
”Toimiston lopulliseen perustamispäätökseen vaikutti oikean vetäjän
löytäminen. Salahub on valmistunut
juristiksi Yhdysvalloissa ja työskennellyt Saksassa”, Soraisen toimistoketjun perustaja ja johtava partneri
Aku Sorainen kertoo.
Aku Sorainen mukaan Valko-Venäjällä tarvitaan asianajotoimistoa,
joka kykenee palvelemaan länsiyrityksiä yrityskauppoihin, kiinteistökauppoihin, rahoitukseen, pankkisuhteisiin ja muissa investointeihin

liittyvissä asioissa.
”Valko-Venäjällä ulkomaisten yritysten liiketoimintaolot ovat parissa
vuodessa oleellisesti parantuneet.
Ulkomaalaisiin suhtautumiseen on
tullut avoimuutta, lainsäädännöllisiä
esteitä on karsittu ja byrokratiaa on
kevennetty”, Sorainen kuvailee.
Investointiolojen kehitys
kannustaa ulkomaisia
investointeja
Sorainen mainitsee tästä pari hyvää esimerkkiä. Yksityistämislakia
on nyt muutettu siten, että valtio ei
voi enää ottaa vähemmistöomistuksensa perusteella haltuunsa vaikeuksissa olevaa yritystä.
Toimilupien anomista on puolestaan yksinkertaistettu siten, että nyt
ulkomaisen yrityksen tarvitsee enää
hakea 50 lupaa, kun lupia vaadittiin vuosi sitten pahimmassa tapauksessa 450.
Valko-Venäjän talouspolitiikkaan
sisältyykin talouskasvun ylläpitämisen ohella myös investointiolojen kehittäminen. Tätä kautta myös maan
kansainvälistä luottokelpoisuusluokitusta saadaan nostettua, mikä pa-

rantaa mahdollisuuksia ulkomaiseen
lainansaantiin.
Investoinnit Valko-Venäjälle katkesivat pahasti Neuvostoliiton hajottua. Siihen saakka rahoitusta saivat
ne alat, jotka sille Neuvostoliiton sisäisessä työnjaossa oli annettu hoidettaviksi.
Samalla Valko-Venäjä menetti
samojen tuotannonalojen vientimarkkinat.
Teollisen perinteen takia ValkoVenäjän keskeisiä tuotannon aloja
ovat edelleen koneiden ja laitteiden
valmistus, elektroiikkateollisuus sekä
maatalous.
Tällä hetkellä Valko-Venäjän ulkomaankaupasta jo lähes puolet käydään EU-maiden kanssa ja osuus on
selvässä nousussa.
Halpaa työvoimaa
Halvan työvoiman maana se sopiva investointikohde myös vientiin
tähtäävälle kokoonpanotuotannolle,
osavalmistukselle ja alihankinnalle.
Valko-Venäjän lähes kymmeneen miljoonaan nouseva väestöpohja tarjoaa luonnollisesti myös kiinnostavan
paikallisen markkina-alueen.
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ULKOMAANKAUPAN
NEUVONANTAJA JA TOTEUTTAJA
Buslink Oy
Lars Sonckin tie 3 E,
00570 Helsinki
Telefax: 09-4548 878
Tutustu tarkemmin
palveluihimme
www.buslink.fi

• Vienti- ja tuontitoimintojen suunnittelu ja organisointi
• Teolliset tuotantosuhteet - alihankinnat ja
opimusvalmistus ulkomailla

• Laadunvalvonta - IQRS-pätevyys
• Ulkomaankaupan yksittäisprojektit
• Liiketoimintaprosessien arviointi ja ohjaus paikallisesti
Buslinkilla on toimisto Pietarissa ja pysyvä partneriverkosto
muualla kohdemaissa. Olemme toimineet kohdemaissa
vuodesta 1993.
▼
▼
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Ukrainan inflaatio nousi
uhkaavan korkealle
■ Ukrainassa kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa vuositasolla 26,2
prosenttia, mikä oli kovin nousu sitten vuoden 2000.
Maaliskuun nousupiikin takia koko
ensimmäisen vuosineljänneksen kuluttajahintainflaatio nousi 9,7 prosenttiin, kun hallituksen virallinen
inflaatioennuste koko vuodelle 2008
on 9,6 prosenttia.
Ensimmäisen neljänneksen inflaatioluvun tultua julkisuuteen Maailmanpankki tarkisti aikaisempaa arviotaan nosti nyt koko vuotta koskevan
inflaatioennustensa 17,2 prosenttiin.
Vielä rankemman tarkistuksen teki
IMF, joka korotti ennusteensa yli 20
prosenttiin.
Myös alueiden puoluetta edustava Ukrainan entinen talousministeri
Anatolii Kinakh kiirehti päivittelemään hurjaa inflaatiota, joka hänen
mukaansa johtuu nykyisen hallituksen tehottomasta talouspolitiikasta.
Samalla Kinakh pani inflaatioluvun
vieläkin paremmaksi ennustamalla
kuluttajahintojen nousun kipuavan
tänä vuonna 20-22 prosenttiin.
Paikallisten ekonomistien mukaan inflaation taustalla on kuitenkin
useita syitä.
Ruoan hinnat nousseet osin jopa
yli 30 prosenttia
Kuluttajahintoihin ovat vaikuttaneet
energian maailmanmarkkinahintojen kallistuminen sekä ruoan kallistuminen. Elintarvikkeiden hinnannousu olikin tammi-maaliskuussa
kova, sillä esimerkiksi hedelmät ja
vihannekset kallistuivat 33 prosenttia
edellisvuotisesta auringonkukkaöljyn kallistuessa 27 prosenttia, lihan
17 prosenttia ja perunoiden samoin
17 prosenttia.

Asiantuntijoiden mielestä maataloustuotantoa koskevat rajoitukset
osa osasyynä elintarvikkeiden kallistumiseen. Ukrainalaisten keskimääräiset bruttoansiot ovat nousseet varsin tuntuvasti tänä vuonna,
mutta elintarvikkeiden tarjonta ei
ole riittävä väestön kulutustarpeisiin nähden.
Talletuskorvausten
inflaatiovaikutukset yllättivät
Varsin ennalta arvaamaton syy inflaatioon on ollut myös hallituksen kansalaisille maksamat talletuskorvaukset. Korvaustilanne
syntyi Neuvostoliiton hajoamisen
jälkiseurauksena, kun venäläinen
Sberbank lopetti toimintansa Ukrainassa.
Vastuut Sberbankiin tehdyistä talletuksista siirtyivät Ukrainan
valtiolliselle säästöpankille ja se on
viimeksi kuluneina kuukausina maksanut ulos talletuksia sekä omista
varoistaan, että valtion tarkoitusta
varten myöntämällä tuella.
Talletuskorvausten summa on
noussut niin suureksi, että kotitalouksien käteisvarojen kasvu on
osaltaan ruokkinut inflaatiota.
Inflaationtorjuntatoimet
eivät ole vielä ehtineet purra
Ukrainan hallitus on jo vuoden alusta
pyrkinyt toteuttamaan erityistä inflaationtorjuntaohjelmaansa, mutta
ei sen vaikutuksia ei vielä ole näkyvissä. Keskuspankin mukaan hallituksen pitäisi ainakin heti puuttua julkisten menojen kasvuun ja
maatalousministeriön pitäisi poistaa
maataloustuotannon rajoitukset ja
elintarvikkeiden vientikiintiöt.

▼
▼

Ukraina aloitti
vapaakauppaneuvottelut
EU:n kanssa
■ Euroopan unionin ja Ukrainan vapaakauppaneuvottelut ovat päässeet
lupaavaan alkuun. Unionin ja Ukrainan välisen vapaakauppa-alueen
perustaminen on kummallekin tärkeätä tavoite, koska se lisää Ukrainan integroitumista Eurooppaan ja
varmistaa osaltaan Venäjältä Ukrainan kautta tulevan maakaasun esteettömän kulun.
Ukraina pitää vapaakauppa-aluetta kuitenkin vain välivaiheena lopulliselle tavoitteelle, joka on liittyminen EU:n jäseneksi. Vapaakaupan
aloittaminen olisi Ukrainalle, paitsi
taloudellisesti merkittävä asia, myös
jäsenyydelle tietä avaava prosessi,
koska sekin vaatii Ukrainan lainsäädännön harmonisointia EU:n määräysten kanssa.
Ukrainan WTO-jäsenyys on sensijaan jo selvä asia. Liittymisasiakirja on jo toimitettu parlamentille
kansallista ratifiointia varten. Parlamentin nykyisillä voimasuhteilla
asiakirjan hyväksymisen pitäisi olla
periaatteessa selvää, mutta prosessin
tekee raskaaksi se, että WTO-jäsenyys edellyttää noin 60 talouselämää
koskevan lain muutamista tai säätämistä mahdollisimman kiireisellä
aikataululla.
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