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AASIA
Energian kysyntä Kaakkois-Aasiassa on kasvanut 2.5 kertaa vuodesta 1990. Kasvutahti on
maailman nopeimpia. IEA's report Southeast Asia:
http://www.worldenergyoutlook.org/southeastasiaenergyoutlook/

ETELÄ- JA POHJOIS-KOREA
Etelä-Korea
• Etelä-Korean vienti kasvoi 7,7 % elokuussa
• Etelä-Korean talouskasvu sijoittui vertailussa 117. sijalle
• Työttömyysluvut laskivat Etelä-Koreassa
• Etelä-Korean tuottajahinnat laskivat
• Yliopistojen pääsykoemaksut 2012 15miljardia wonia
• Etelä-Korea sijoittui 15. sijalle BKT-vertailussa
• Etelä-Korean valtionvelka kasvaa kolme kertaa nopeammin kuin BKT
Pohjois-Korea
• Kaesongin teollisuusalueen uudelleen käynnistyminen
http://www.finland.or.kr/Public/default.aspx?contentid=288445&nodeid=35142&culture=fi-FI

HONGKONG
Hongkong satsaa jätteiden hyötykäyttöön Hongkongilainen tuottaa tuplasti jätettä verrattuna
tokiolaiseen. Alueen hallitus pyrkii uudella ohjelmallaan paitsi vähentämään roskaamista, myös
lisäämään jätteiden hyötykäyttöä esimerkiksi energiantuotannossa. Tavoitteisiin pyritään
lainsäädännön, modernin infrastruktuurin sekä valistuksen keinoin.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279620&nodeid=41394&culture=fi-FI

HKTDC – uutisia taloudesta:
http://research.hktdc.com/?DCSext.dept=12&WT.mc_id=1733110

INDONESIA
APEC-kokous 5. – 7.10. http://www.apec2013ceosummit.com/
WTO-ministerikokous 3. – 6.12.2013
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/presentation_mc90613_e.pdf
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/mc9_e.htm

ASEAN Economic Community (AEC) – 2015 http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP) http://www.asean.org/news/asean-statementcommuniques/item/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-joint-statement-the-first-meeting-of-trade-negotiating-committee

- 2015
Indonesian talous ristiaallokossa Kansainvälinen taantuma näkyy myös Indonesiassa:
pörssikurssit ovat laskeneet ja valuutta heikentynyt. Kauppapolitiikka on muuttunut yhä
protektionistisemmaksi. Tästä huolimatta talouskasvu jatkuu kuuden prosentin suuruisena ja
maahan virtaa ulkomaisia investointeja.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279367&nodeid=41394&culture=fi-FI

IRAN
Iranin uudella presidentillä on liuta talouskysymyksiä ratkaistavanaan Iranissa eletään
talouspolitiikan kannalta väliaikaa, jossa odotetaan uuden presidentin Hassan Rohanin 4. elokuuta
pidettäviä virkaanastujaisia ja uuden hallituksen muodostamista. Uudella hallituksella on edessään
valtavia haasteita talouden kuntoon saamiseksi.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281013&nodeid=41394&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.presstv.com/detail/2013/08/04/317167/irans-rohani-takes-oath-of-office/

INTIA
Intian hallituskoalitio päätti 16.7. nostaa suorien ulkomaisten investointien (FDI) ylärajoja
usealla sektorilla, mukaan lukien televiestintä- ja vakuutusalalla sekä puolustusteollisuudessa. Televiestinnässä investoinnit vapautettiin täyteen sataan prosenttiin, mikä
mahdollistaa ulkomaisten televiestintäyritysten operoinnin ilman intialaista kumppania.
Vakuutussektorilla katto nostettiin 49 prosenttiin, mutta päätös vahvistuu vasta, jos parlamentti
hyväksyy vakuutuslakiuudistuksen elokuussa alkavalla istuntokaudellaan. Puolustussektorin 26
prosentin yläraja säilytettiin, mutta rajan ylittävät investointiehdotukset käsitellään vastaisuudessa
hallituksen turvallisuusvaliokunnassa tapauskohtaisesti. Intian sisäministeriön uutisoitiin
suhtautuvan puolustus- ja televiestintäsektorien ulkomaisomistuksen kasvattamiseen
vastahakoisesti.http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=281102&contentlan=1&culture=fi-FI
Intian hallitus päätti 5.7. laittaa PMA-ohjelman (Preferential Market Access) toimeenpanon
jäihin, kunnes ohjelma tarkastetaan ja siihen tehdään parannuksia (oletettavasti kuukauden
sisällä). Helmikuussa 2012 luodussa ohjelmassa linjataan, että Intiassa tuotteitaan valmistavien
elektroniikka-, televiestintä- ja tietotekniikka-alan yritysten – sekä julkisen että yksityisen sektorin –
täytyy hankkia tietty osuus tarvitsemistaan tuotantopanoksista intialaisilta tuottajilta.
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=281102&contentlan=1&culture=fi-FI

Intian turvallisuussektorille suuntaa suomalaisyrityksiä Maailman suurin turvallisuusratkaisujen maahantuoja Intia modernisoi puolustussektoriaan vauhdilla. Puolustusmarkkinoiden
kaksinumeroiset kasvuluvut avaavat mahdollisuuksia erityisesti suomalaisyritysten ICT-osaamiselle. Kasvun taustalla ovat uudet uhat, kuten kybersota ja terrorismi sekä naapurimaiden
varustautuminen.
http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=288487&contentlan=1&culture=fi-FI

ISRAEL
Israelilaiset eivät arastele yrityksen perustamista Israelin ympärillä tapahtuvasta kuohunnasta
huolimatta maan talous porskuttaa eteenpäin suhteellisen hyvin. Talous jatkaa edelleen kasvuaan,
tosin hieman hidastuen. Viimeisten parin kolmen vuoden aikana BKT:n kasvu on vaihdellut kolmen
ja noin viiden prosentin välillä.
http://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/2013/10/08/israelilaiset-eivat-arastele-yrityksen-perustamista/

JAPANI
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation http://www.eu-japan.eu/

KAZAKSTAN
Kazakstan valmistautuu öljyn jälkeiseen aikaan Itsenäistyessään liudalti radioaktiivisia jätteitä
perinyt Kazakstan aikoo tosissaan kohentaa ympäristönsä tilaa ja viherryttää talouttaan. Muun
muassa uusiutuvien energianlähteiden osuus kasvatetaan puoleen koko energiantuotannosta
vuosisadan puoliväliin mennessä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=279747&nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI

KIINA
Kiina haluaa olla mukana arktisten alueiden poliittisessa yhteistyössä ja kartoittaa alueen
taloudellisia mahdollisuuksia
Arktisten alueiden hyödyntämättömät luonnonvarat ovat keskeinen syy Kiinan kasvavaan
kiinnostukseen. Alueelta löytyy öljyä, maakaasua ja mineraaleja. Jäätiköiden sulaminen
mahdollistaa näiden luonnonvarojen hyödyntämisen entistä kustannustehokkaammin
tulevaisuudessa. Lisäksi alueen kalastusmahdollisuudet herättävät kiinnostusta. China Dailyn
mukaan Kiina on perustamassa Shanghaihin uutta arktisten alueiden tutkimuskeskusta
yhteistyössä pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa. Kiinalaistutkimus keskittyy mm. alueen
taloudelliseen potentiaaliin, luonnonvaroihin ja jäätiköiden sulamisen aiheuttamiin muutoksiin.
Luonnonvarojen ohella myös Koillisreitti Tyynenmeren ja Atlantin välillä on Kiinan kannalta tärkeä
aihe. Tällä hetkellä ylivoimaisesti käytetyin merireitti Aasian ja Euroopan välillä kulkee Singaporen
edustalla sijaitsevan Malakan salmen ja Suezin kanavan kautta, johon verrattuna Koillisreitti on
selvästi lyhyempi. Reitillä saattaa myös olla poliittisia vaikutuksia, koska sen avaaminen vähentäisi
Kiinan riippuvuutta usean maan aluevesien läpi kulkevasta eteläisestä merireitistä. Tämä
vähentäisi mahdollisuuksia poliittiseen painostukseen, jos ilmapiiri Aasiassa kiristyy. Koillisreittiä ei
vielä kuitenkaan voi käyttää vuoden ympäri.
Kiinalaisyritykset investoivat ulkomaille laajalla rintamalla
Kiinan kauppaministeriön mukaan tammi-toukokuussa ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinasta olivat
noin 35 miljardia dollaria, mikä on noin viidenneksen viimevuotista enemmän. Luku ei sisällä
myöhemmin julkaistavia rahoitussektorin tekemiä sijoituksia. Suurin osa sijoituksista suuntautuu
Aasiaan, mutta muut maanosat ovat kasvattaneet osuuttaan viime vuosina.
Kiinalaisyritykset sijoittivat alkuvuonna innokkaasti ulkomaiseen elintarviketeollisuuteen, joka on
noussut luonnonvarojen ja energiasektorin ohella tärkeäksi sijoituskohteeksi. Bloombergin
laskelmien mukaan maatalous- ja elintarviketeollisuuteen liittyviä suoria sijoituksia on tehty
kuluvana vuonna 7,8 miljardin dollarin arvosta erityisesti esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Australiaan ja
Brasiliaan.http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201326_5.aspx
Kiinan rooli globaalissa kaupassa kasvaa
Kiina on maailman suurin viejä ja toiseksi suurin tuoja. Kiinalaiset arvioivat olevansa tärkein
kauppakumppani suurimmalle osalle maailman maista. Kiinan osuus maailmankaupasta kasvanee
lähivuosinakin. Millaisia ovat maan ulkomaankaupan näkymät?
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279350&nodeid=41394&culture=fi-FI

Raportti Kiinan rakennusteollisuudesta http://www.eusmecentre.org.cn/content/construction-sector-china
Kiinan maahantulolaki muuttui
Kiinan uusi maahantulolaki tuli voimaan heinäkuun 1. päivä. Lain toimeenpanosäädöstä ei
kuitenkaan ole vielä julkaistu ja käytännöt saattavat vaihdella. Jos olet hakemassa Kiinan viisumia
tai oleskelulupaa, on hyvä ottaa selvää Kiinan viranomaisten voimassa olevista vaatimuksista ja
varata aikaa tavanomaista enemmän.
http://www.finland.cn/public/default.aspx?contentid=280931&nodeid=35178&contentlan=1&culture=fi-FI
http://usa.chinadaily.com.cn/travel/2013-07/22/content_16811707.htm

Kiinan markkinat auki nyt myös hiilidioksidille
Hyviä uutisia kansainvälisille ilmastoneuvotteluille. Kiina käynnistää tämän vuoden aikana
seitsemän päästökaupan pilottihanketta. Niiden pohjalta kerätään kokemuksia ja yritetään löytää
malleja muutaman vuoden päähän kaavailtuun valtakunnalliseen päästökauppajärjestelmään.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281791&nodeid=41394&culture=fi-FI

Sino-Finnish Paths to International Competitive Advantage -julkaisu
http://www.johnjullens.com/show.php?NewsId=118

Law Database
http://www.eusmecentre.org.cn/content/law-database

Puheenvuoro 3/2013: Suomalaisilla saumaa Kiinan elintarvikemarkkinoilla
Kiina on ollut talousuutisten suosikkiaiheena viimeiset vuosikymmenet. Milloin on hehkutettu
nopeaa ja kauan jatkunutta talouskasvua, milloin povattu koko maan talousjärjestelmän
romahtamista. Se on kuitenkin varma, että Kiinan markkinoiden koko on valtava ja jokaisen
yrityksen kannattaa ainakin harkita, pitäisikö Kiinaan vientiä aloittaa.
http://kehittyvaelintarvike.fi/ajankohtaista/puheenvuoro-3-2013-suomalaisilla-saumaa-kiinan-elintarvikemarkkinoilla

Pekingin päästövähennykset suomalaisyrityksille miljardimahdollisuus
Pekingin päästövähennykset avaavat suomalaisyrityksille miljardiluokan vientimahdollisuudet.
Pekingin savusumuun ja muihin ympäristöongelmiin haetaan nyt ratkaisuja myös
suomalaisyrityksiltä.
http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Pekingin+paastovahennykset+suomalaisyrityksille+miljardimahdollisu
us

Kiina sijoittaa yhä enemmän varoja julkisiin terveys-palveluihin, mutta monet ongelmat
varjostavat terveydenhuoltosektorin kehitystä. Valtiovarainministeriön budjettitietojen
perusteella Kiina käytti julkiseen terveydenhuoltoon vuoden ensimmäisellä puoliskolla 380 miljardia juania, mikä on 22 % enemmän kuin vuosi sitten. Terveyspalveluiden osuus julkisen sektorin
kokonaisbudjetista kasvoi runsaaseen 6 prosenttiin. Osuus on kansainvälisesti vertailtuna edelleen
melko pieni. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201332.pdf
Yhä suurempi osuus Kiinan vähittäiskaupasta käydään internetissä. Vuoden ensimmäisellä
puoliskolla verkko-kaupan eli internetissä käytävän vähittäiskaupan arvo kasvoi Kiinassa yli 40 %
viime vuodesta noin 120 miljardiin dollariin. Verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupasta kasvoi
siten lähes 7 prosenttiin, kun vielä vuonna 2010 osuus oli vain noin 3 %. Vastaavasti esimerkiksi
Yhdysvalloissa verkkokaupan osuus on kasvanut hitaammin ja on tällä hetkellä noin 5 %
vähittäiskaupasta. Monet analyytikot uskovatkin, että Kiina ohittaa Yhdysvallat suurimpana
internetmarkkinana jo kuluvan vuoden aikana.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201334.pdf

Shanghain yhtenäisen vapaakauppa-alueen perustaminen etenee. Kiinan kauppaministeriön
julkaiseman tiedotteen mukaan hallitus hyväksyi ehdotuksen Shanghain uuden vapaakauppaalueen perustamisesta. Uusi alue muodostuu jo olemassa olevista tullivyöhykkeistä eli Pudongin
lentokentästä, Waigaoqiaon logistiikkapuistosta ja Yangshanin satamasta. Uudistus kokoaa
tullivyöhykkeet uuden pilottihankkeen alle. Tavanomaisen tullivapauden lisäksi hankkeella pyritään
edistämään kansainvälistä kauppaa, pääomien liikkuvuutta ja investointeja vähentämällä niihin
liittyvää sääntelyä ja viranomaisvaatimuksia.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201336.pdf

Kiinan kaupungistumisen ongelmia olisi syytä ratkaista nopeasti. YK:n kehitysohjelma
(UNDP) julkisti elokuun lopulla China National Human Development Report 2013 -selvityksen, joka
pureutuu Kiinan kaupungistumiseen ja sen tuomiin haasteisiin. Selvitys on laadittu yhdessä
keskeisten kiinalaistahojen (mm. CASS ja NDRC) kanssa. Kaupungistuminen on ollut yksi
tärkeimpiä tekijöitä Kiinan talouden kasvussa, ja nykyinen johto on korostanut sen merkitystä myös
tulevien vuosien kasvun veturina. Raportissa arvioidaan, että nykyisellä kaupungistumisvauhdilla
vuonna 2030 Kiinassa on 310 miljoonaa uutta kaupunkilaista ja kaupunkilaisten osuus väestöstä
on noin 70 %. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201336.pdf
Kiinalaisyritykset yhä velkaantuneempia. Espanjalaisen pankin BBVA:n arvioiden mukaan
kiinalaisyrityksillä (pl. rahoituslaitokset) oli viime vuoden lopussa velkaa yhteensä noin 65 000
miljardia juania eli lähes 130 % BKT:stä. Ve-lan määrä on kasvanut hyvin nopeasti, sillä vielä 2008
lo-pussa velkaa oli alle 100 % BKT:stä. Myös korkeampia velkalukuja on esitetty. Yritysten velkoja
koskevat arviot vaihtelevat sen mukaan, miten paikallishallintojen omista-mien yritysten velka
lasketaan mukaan. On kuitenkin sel-vää, että kiinalaisyritysten velka on huomattavan suuri, sillä
vain hyvin harvoissa maissa yrityksillä on enemmän velkaa suhteessa BKT:hen.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201337.pdf

BOFIT Kiina-ennuste 2013–2015 / 2
Kiinassa talouskasvu hidastui alkuvuonna 2013 odotettua nopeammin, mutta kokonaiskuva
talouskehityksestä ja kasvun hidastumisesta vastaa aikaisempaa näkemystämme. Tänä vuonna
odotamme BKT:n kasvun yltävän vielä noin 7,5 prosenttiin, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7
prosentin paikkeille vuosina 2014 ja 2015. Kasvun hidastuminen johtuu rakenteellisista tekijöistä,
eikä nykyinen – edelleen hyvin nopea – kasvuvauhti näytä edellyttävän suurimittaista raha- ja
finanssipoliittista elvytystä. Muutenkin talouspolitiikan liikkumavaraa rajoittavat paikallishallinnon ja
yritysten velkaongelmat. Talousuudistuksissa uusi johto on lunastamassa siihen kohdistuneita
toiveita. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/kiina_ennuste/Documents/bke213.pdf
Uutta maahantulolakia sovelletaan
Kiinan uusi maahantulolaki astui voimaan 1. heinäkuuta ja sitä on alettu soveltaa vähitellen.
Kiinan maahantulosäännöistä vastaavat Kiinan viranomaiset ja niistä voi tiedustella Suomessa
Kiinan suurlähetystöstä ja Kiinassa oman kaupungin Exit and Entry Bureausta....
Olemme kuulleet viime aikoina Kiinaan muuttaneilta suomalaisilta, että haettaessa Kiinan
oleskelulupaa on pyydetty aidot sukulaisuustodistukset. Kannattaa hankkia Maistraatista
englanninkielinen virkatodistus, käännättää se kiinaksi, vahvistaa oman paikkakunnan notaarilla ja
laillistaa ulkoministeriössä sekä Kiinan suurlähetystössä.
Pääkonsulaatilla ei ole toimivaltaa antaa väestörekisteritodistuksia.
Lähde: Facebook/Suomen pääkonsulaatti Shangai
Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä
Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentamiseksi tai asiakirjan oikeellisuuden toteamiseksi
ulkomaan viranomainen, yritys tai yksityishenkilö voi pyytää Suomen viranomaisten virallista
vahvistusta Suomessa tehtyihin asiakirjoihin.
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=36584&contentlan=1&culture=fi-FI

Kiinan rahoitusmarkkinoiden uudistukset etenevät pienin askelin. Syyskuun alussa Kiina salli
futuurikaupan valtion velkakirjoilla, mikä lisää sijoittajien instrumenttivalikoimaa ja auttaa
korkoriskeiltä suojautumisessa. Viimeksi futuurikaupan avaamista yritettiin Kiinassa lähes
parikymmentä vuotta sitten, jolloin yhden arvopaperikauppaa käyvän yrityksen väärinkäytös johti
markkinoiden romahtamiseen ja kaupankäynnin kieltämiseen. Nyt viranomaiset etenevätkin
varovaisesti ja kaupankäynti on mahdollista vain suhteellisen pienelle joukolle välittäjiä ja
sijoitusyhtiöitä. Pankit ja vakuutusyhtiöt, joilla on hallussaan suurin osa valtion velkakirjoista, eivät
toistaiseksi saa osallistua johdannaiskauppaan.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201339.pdf

Kiina on jo Venäjää tärkeämpi kauppakumppani Keski-Aasian maille. Kiinan presidentti Xi
Jinping vieraili syyskuussa Kazakstanissa, Kirgisiassa, Uzbekistanissa ja Turkmenistanissa.
Kiinalle Keski-Aasia on tärkeä erityisesti siksi, että alueella on runsaat energiavarat, joita Kiina
pystyy hyödyntämään 2000-luvun aikana rakennettujen öljy- ja kaasuputkien avulla. Lisää
putkikuljetuskapasiteettia on rakenteilla.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201339.pdf

EU-kauppakamari toivoo lisää tilaa markkinavoimille Kiinassa. EU:n Kiinassa toimiva
kauppakamari julkisti syyskuussa liiketoimintaympäristöä käsittelevän vuosiraporttinsa.
Kauppakamarin mukaan laajat reformit ovat välttämättömiä nykyisessä taloustilanteessa, jos
talouskasvun halutaan jatkuvan vahvana.
http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201338.pdf

Kiinan uusi johto vaalii yhtenäisyyttä eikä salli minkäänlaisen toisinajattelun haastaa
asemaansa Maailmanpolitiikan ja -talouden epävarmuudet edellyttävät Kiinalta uudistuksia ja
kasvavaa avoimuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla. Näyttää kuitenkin siltä,
että pakonomainen pyrkimys ylläpitää vakautta ja yhtenäisyyttä heikentää puoluejohdon
päätöksentekokykyä. http://www.fiia.fi/fi/publication/363/ (suomeksi), http://www.fiia.fi/fi/publication/362 (englanniksi)

CEMAT Kiinan talousnäkymät 1/2013
Kiinan talouskasvu on hieman hidastunut, mutta keskihintaisten tuotteiden kuluttajamarkkinat
kasvavat nopeasti. Suomalaisyritykset odottavat hyvää kehitystä ympäristöteknologian ja
terveydenhuollon aloilla.
Kiinan bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut edelleen, mutta on vielä länsimaisittain korkealla
tasolla 7,5 %:ssa. Vaikka monet talousindikaattorit osoittavat suhteellisen hyvää kehitystä – kuten
vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon kasvu – ongelmana on, että kasvun taustalla on yhä kiihtyvä
velkaantuminen etenkin Kiinan maakunnissa. Myös kulutusvetoiseen talousmalliin siirtyminen on
hidasta, vaikka väestö vaurastuu ja keskihintaisten kulutustuotteiden markkinat vetävät hyvin mm.
verkkokaupan kautta. Puhelinten myynti kasvaa nopeasti, ja Kiina on jo noussut maailman
suurimmaksi älypuhelinten markkina-alueeksi. Ulkomaankauppa on pysynyt talouden veturina ja
esim. tuonti Suomeen kasvoi viime vuonna selvästi. Kiinassa toimivat suomalaisyritykset
investoivat edelleen mm. perinteiseen konepajateollisuuteen, mutta myös uusille aloille kuten
terveydenhoitosektorille. Yritykset pitävät näkymiään hyvinä: ”Kasvuodotukset on tietysti melkoiset,
mutta niin on kyllä kaikilla.”
http://cemat.aalto.fi/fi/electronic/prospects/china/.
Kansainväliset rahoituslaitokset alensivat Kiina-ennusteitaan. Uudessa maailmantalouden
katsauksessaan (WEO, October 2013) IMF on hieman alentanut kesän ennustettaan ja ennustaa
maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 2,9 % ja 3,6 % vuonna 2014. Syynä alennettuihin
kasvuennusteisiin on erityisesti nousevien talouksien hidastunut kasvu, mikä johtuu sekä raakaaineiden hintojen laskusta että potentiaalisen kasvun hidastumisesta. Kasvun hidastuminen sekä
Yhdysvaltojen rahapolitiikan mahdollinen kiristyminen ja korkojen nousu vaikeuttavat jatkossakin
talouspoliittista tilannetta nousevissa talouksissa.
Kiinassa viime vuosien talouskasvu on perustunut pitkälle investointeihin, jotka on rahoitettu
luotoilla. Nämä tekijät ovat pahentaneet rahoitusmarkkinoiden epätasapainoa sekä kärjistäneet
yksityisen kulutuksen ja investointien välistä epäsuhtaa. IMF arvioi koko julkisen sektorin tämän
hetken todellisten sitoumusten mukaisen budjettialijäämän noin 10 prosentiksi suhteessa BKT:hen,
kun ”virallinen” alijäämä on vain runsaat 2 % BKT:stä. Rakenneongelmat ja rahoitusmarkkinoiden
riskit rajoittavat hallituksen haluja tavoitella nykyistä nopeampaa kasvua.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201341.pdf

Viekö kommunistinen puolue Kiinan takaisin Maon aikaan?
Kiinan uusi johto vaalii yhtenäisyyttä eikä salli minkäänlaisen toisinajattelun haastaa
asemaansa Maailmanpolitiikan ja -talouden epävarmuudet edellyttävät Kiinalta uudistuksia ja
kasvavaa avoimuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla. Näyttää kuitenkin siltä, että
pakonomainen pyrkimys ylläpitää vakautta ja yhtenäisyyttä heikentää puoluejohdon
päätöksentekokykyä.
http://www.fiia.fi/fi/publication/363/vieko_kommunistinen_puolue_kiinan_takaisin_maon_aikaan/#.UlfatTXyWUk

Kiinan investoinnit Isossa-Britanniassa Maailman toiseksi suurin talous, nopeimmin kasva G20maat, yli biljoona dollaria valtion sijoitusrahastossa – Kiinalla on varaa investoida.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-24473933 . Kiinalaisten viisumihakemuksia yksinkertaistetaan IsossaBritanniassa. http://www.bbc.co.uk/news/business-24512781
PAKISTAN
Saavuttaako Pakistan sisäisen ja alueellisen vakauden?
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF uskoo, että Pakistanilla on potentiaalia saada taloutensa
kasvamaan ja ratkaista sitä vaivaavat ongelmat. Pääministeriksi palannut Nawaz Sharif pyrkii
myös aktiivisesti rauhanneuvotteluihin talebanin kanssa ja kohentamaan maan suhteita
naapuriinsa Intiaan. http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=287965&contentlan=1&culture=fi-FI

SAUDI-ARABIA
Saudi-Arabian talouskaupungit – suuria suunnitelmia, suuria haasteita
Saudi-Arabia pyrkii kehittämään talouttaan niin sanottujen talouskaupunkien avulla. Rakenteilla on
neljä talouskaupunkia eri puolille maata. Hankkeet eivät kuitenkaan ole edenneet aivan
suunnitellusti. http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279167&nodeid=41394&culture=fi-FI

SINGAPORE
Verotus Singaporen kilpailuvalttina Singaporen houkutteleva ja selkeä verotus vetää puoleensa
niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin varakkaita yksityishenkilöitäkin. Verotuksella pyritään
kuitenkin ohjaamaan myös maan yhteiskunnallista kehitystä.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=278870&contentlan=1&culture=fi-FI

TURKMENISTAN
WTO-jäsenyys tavoitteena
WTO-liittymisen tarkoituksena on parantaa Turkmenistanin taloudellista asemaa kansainvälisesti
sekä helpottaa luototusta ja investointeja. Turkmenistan, joka monipuolistaa ja uudistaa talouttaan
ja ottaa käyttöön useita laajoja sosioekonomisia ohjelmia ja projekteja, voi päästä mukaan
nykyaikaisiin teknologioihin.
http://www.turkishweekly.net/news/151844/joining-wto-meets-turkmenistan-s-interests.html
http://www.eurasianet.org/node/67137

AFRIKKA
Afrikkalaisjohtajat kouluttautuvat tietoyhteiskunnan luojiksi Afrikkalaisjohtajat ovat kahden
vuoden ajan saaneet koulutusta tietoyhteiskunnasta Suomen tuella. Koulutuksen tarkoitus on
tarjota keinoja kansallisten tietoyhteiskuntastrategioiden luomiseen.
http://formin.finland.fi//Public/default.aspx?contentid=280409&nodeid=15317&culture=fi-FI&contentlan=1#.UeZ53WAwBnI.facebook

Lisävaroja Afrikan kehitysrahastolle alueen maiden kehitykseen
Afrikan maiden talous kasvaa reippaasti, ja Afrikan kehitysrahastolla on tärkeä rooli tämän
kehityksen ylläpitäjänä ja jatkajana. Rahoittaja- ja lainansaajamaiden edustajat sopivat Pariisissa
viime viikolla Afrikan kehitysrahaston kolmannestatoista lisärahoituksesta (ADF-13).
Rahoitus kasvaa hieman edelliskaudesta ja on kaikkiaan noin 7,3 miljardia Yhdysvaltojen dollaria.
Suomi osallistuu rahoitukseen 126 miljoonalla eurolla. ADF-13 kattaa vuodet 2014 – 2016, mutta
maksatukset jakautuvat kymmenelle vuodelle. Afrikan maista rahoitukseen osallistuvat Angola,
Egypti, Etelä-Afrikka ja Libya.
Afrikan kehitysrahaston kautta Suomi tukee kehityspoliittisen toimenpideohjelmansa mukaisesti
osallistavaa ja työllistävää vihreää talouskasvua. Se on myös Afrikan kehityspankin uuden pitkän
aikavälin strategian tärkeä tavoite äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi.
Rahaston toiminta painottuu Afrikan infrastruktuurin kehittämiseen, hyvän hallinnon
vahvistamiseen, alueellisen integraation tukemiseen, yksityissektorin kehittämiseen sekä
tietotaidon ja teknologian vahvistamiseen.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=288395&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

EGYPTI
Mutta missä mennään Egyptin taloudessa?
Egyptin talous on kärsinyt pitkään jatkuneesta poliittisesta epävakaudesta ja luottamuksen
puutteesta. Mohammed Mursin presidenttivuodesta tuli kaikkea muuta kuin mitä vaalikampanjassa
lupailtiin. Jo valmiiksi heikossa tilassa ollut talous on jatkanut kurjistumistaan. Mursi lupasi
vaalikampanjassaan hoitavansa Egyptin talousongelmat. Hän vannoi korjaavansa

presidenttikautensa ensimmäisen 100 päivän aikana viisi keskeistä teemaa, jotka olivat retuperällä
Egyptissä: turvallisuus, liikenne, polttoaine, leipä sekä sanitaatio.
http://blogit.ulkoministerio.fi/kairo/mutta-missa-mennaan-egyptin-taloudessa/

ETELÄ-AFRIKKA
Ikoni on myös ihminen – mitä Mandelan jälkeen? Nelson Mandela on moraalinen esikuva,
jonka poismenoa jotkut pelkäävät. Yhä useampi antaisi hänen poistua ilman liiallista julkisuutta – ja
poliitikkojen hyväksikäyttöä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=279038&nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI

ETIOPIA
Etiopia on tärkeä Afrikan sarven vakaudelle Etiopia ei ole ihmisoikeuksien ja kansanvallan
mallivaltio, mutta se on säästynyt terrorilta ja mellakoilta kriisialueiden reunalla. Maan vahvuudet
ovat aktiivinen ja rauhanhaluinen naapuripolitiikka sekä rakentava rooli Afrikan unionin
puheenjohtajana, kirjoittaa Addis Abebasta Helsinkiin palaava suurlähettiläs Leo Olasvirta.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=281680&contentlan=1&culture=fi-FI

MAROKKO
Vakaa Marokko pyrkii monipuolistamaan talouttaan Samalla kun monessa muussa Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan maassa kuohuu jälleen, Marokon vakaa poliittinen tilanne on houkutellut maahan
runsaasti ulkomaalaisia sijoituksia. Varsinkin euroalueen talousvaikeudet ovat tähän asti
rasittaneet myös Marokon taloutta. Maassa tavoitellaan nyt uusia työpaikkoja ja vaurautta muun
muassa modernisoimalla kaivosteollisuutta.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281396&nodeid=41394&culture=fi-FI

NIGERIA
Mikä myy Nigeriassa? Nigerian talouden suurimmat vahvuudet ovat kasvava bruttokansantuote,
noin 170 miljoonan asukkaan nuori väestö, kiihkeä kaupungistuminen, edullinen työvoima,
nouseva elintaso ja keskiluokka, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta sekä suurten
kansainvälisten yhtiöiden läsnäolo. Sijainti Länsi- ja Keski-Afrikan rajan tuntumassa mahdollistaa
pääsyn laajoille markkinoille ja maanosan liiketoiminnan aloittamisen Nigeriasta.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=280950&nodeid=41394&culture=fi-FI

TANSANIA
ObamaInTanzania Tansania on saanut kunnian isännöidä paljon korkean tason vieraita tänä
vuonna. Omien ministeriemme Stubbin ja Hautalan lisäksi Tansaniassa on vieraillut viimeisen
kolmen kuukauden aikana Kiinan ja USA:n nykyiset presidentit, USA:n entinen presidentti, muita
presidenttejä ja pääministereitä ja lukuisia ministereitä. Eniten huomiota herättivät Kiinan Xi Jinping
ja USA:n Barack Obaman vierailut. Afrikan mantereen ja naapuruston maat ovat seuranneet
kateellisina vierestä tansanialaisten vierailukiireitä.http://blogit.ulkoministerio.fi/muuttuva_afrikka/obamaintanzania/

TUNISIA
Täällä Tunis – Wait and see -tunnelmissa
Arabikevään syntysijoilla Tunisiassa kesä on parhaimmillaan; Välimeri on muuttunut turkoosiksi,
lämmin tuuli puhaltaa ja katukahvilat täyttyvät puheensorinasta paikallisen musiikin pauhatessa
taustalla iltamyöhään. Taloudelle elintärkeitä turisteja näkyy katukuvassa kuitenkin vähemmän.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=280082&nodeid=41394&contentlan=1&culture=fi-FI

POHJOIS-AMERIKKA
YHDYSVALLAT
EU ja Yhdysvallat käynnistivät poliittisesti latautuneet neuvottelut vapaakaupasta
Euroopan komissio valtuutettiin 14. kesäkuuta käynnistämään neuvottelut kattavasta kauppa- ja
investointikumppanuudesta Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus on kummankin osapuolen
keskeinen tavoite, mutta poliittisesti arat kysymykset voivat estää sovun syntymisen.
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Comment tarkastelee EU:n ja Yhdysvaltain välillä käynnistyviä
vapaakauppaneuvotteluja. Kirjoittaja Johanna Jacobsson työskentelee vierailevana tutkijana
instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa.
Julkaisusta on sekä suomen- että englanninkielinen versio. Molemmat ovat ladattavissa instituutin
verkkosivuilla: http://www.fiia.fi/fi/publication/346/ (suomeksi)
http://www.fiia.fi/en/publication/345/ (englanniksi)
http://www.taloussanomat.fi/kauppa/2013/08/03/sikaa-sakissa-rapakon-ylitse/201310797/12

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus tarjoaa valtavia mahdollisuuksia
Tuotannon kasvu, lisää tuloja kotitalouksille sekä paljon uusia työpaikkoja. Muun muassa nämä
asiat seuraisivat kunnianhimoisesta ja onnistuneesta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja
investointikumppanuussopimuksesta. Ulkoministeriö järjesti 17.syyskuuta aiheesta
kuulemistilaisuuden. http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=288168&contentlan=1&culture=fi-FI
Obama hyödyntää presidentin vahvaa asemaa ilmastopolitiikan ajamiseen
Ilmastonmuutos vaikuttaa nousevan yhdeksi Barack Obaman toisen presidenttikauden keskeisistä
kysymyksistä. Obama pyrkii edistämään ilmastopolitiikkaansa ohi kongressin, käyttämällä
hyväkseen Yhdysvaltain presidentin suhteellisen laajoja valtaoikeuksia. Tämä strategia johtuu
ainakin osaksi Yhdysvaltain politiikkaa lamauttavasta kahtiajakautuneisuudesta.
http://www.fiia.fi/fi/publication/355/.

Velkakatto – Lappu luukulle
Yhdysvallat: Kongressin riitely ajoi valtion työntekijät pakkolomalle, sulki nähtävyydet ja lopetti
pääkaupungin jätehuollon.
Hallinnon osittainen alasajo Yhdysvalloissa alkoi eilen, kun maan kongressin demokraatit ja
republikaanit eivät kyenneet sopimaan kädenvääntöä liittohallinnon rahoittamisesta määräaikaan
mennessä.
Ensimmäistä kertaa 17 vuoteen Yhdysvalloissa ryhdyttiin sulkemaan valtion laitoksia, minkä
seurauksena muun muassa kansallispuistot laittavat lapun luukulle ja lääketieteelliset
tutkimushankkeet pysähtyvät. Pakkoloma uhkaa noin 800000 valtion työntekijää ja kymmenet
tuhannet vanginvartijat, lennonjohtajat sekä rajavartijat joutuvat töihin ilman palkkaa.
Hallinnon rahoittaminen on nyt jäissä, koska demokraattienemmistöinen senaatti hylkäsi eilen
aamulla Suomen aikaa republikaanien tekemän kolmannen budjettiesityksen.
Kiistan keskiössä on esitykseen sisällytetty vaatimus presidentti Barack Obaman
terveydenhuoltouudistuksen lykkäämisestä, mitä demokraatit eivät voineet hyväksyä.
http://www.fiia.fi/fi/news/2067/lappu_luukulle/
http://www.bbc.co.uk/news/business-24419564
http://www.bbc.co.uk/news/business-24426881
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/

LATINALAINEN AMERIKKA
Suomen Méxicon suurlähetystön toimialue laajenee kattamaan myös kaikki Keski-Amerikan
maat. Suomen Managuan suurlähetystön sulkemisen myötä lähetystömme Méxicossa saa
hoidettavakseen myös kaikki kuusi Keski-Amerikan maata. Syyskuun ensimmäisestä päivästä

lähtien kaikki konsuli- ja kansalaispalveluasiat Costa Ricassa, El Salvadorissa,Guatemalassa,
Hondurasissa,Nicaraguassa ja Panamassa hoidetaan Meksikosta käsin.
http://www.finlandia.org.mx/Public/default.aspx?contentid=282782&nodeid=31939&culture=fi-FI

BRASILIA
Brasilian kauppapolitiikassa tuulee Brasilian teollisuuden heikosta kilpailukyvystä juontuvia
vaikeuksia on viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana syventänyt entisestään Brasilian valuutan,
realin voimakas arvonnousu. Brasilia on ottanut käyttöön tuonnin rajoittamiseen, ja samalla
tuotannon sijoittamiseen maan rajojen sisälle rohkaisevia uusia toimia. Tuulen suunta on kuitenkin
nyt kääntymässä, ja tätä vauhdittaa realin voimakas ja edelleen jatkuvaksi ennustettu arvon lasku
suhteessa Yhdysvaltain dollariin sekä euroon. Maan teollisuudessa ovat myös koventuneet
vaatimukset saada investointien toteuttamisessa tuiki tarpeellisia tuontihyödykkeitä alhaisemmin
kustannuksin. http://team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=288563&contentlan=1&culture=fi-FI

CHILE
Chilen taloudella menee hyvin, mutta ylikuumentumisen riski on olemassa
Chilen talous jatkaa dynaamista, hieman ennakoitua nopeampaa kasvuaan. Maan keskuspankki
on valppaana ylikuumentumisen varalta. Myös meneillään oleva vaalivuosi vaikuttaa maan
talouskeskusteluun.http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279102&nodeid=41394&culture=fi-FI
Chilessä on valtava uusiutuvien energioiden potentiaali
Yritysmyönteinen, turvallinen ja vapaa markkinatalous tarjoaa poliittisesti ja oikeudellisesti vakaat
olosuhteet. Chilessä uusiutuviin energioihin sijoittaminen on kannattavaa matalan riskin ja
korkeiden tuotto-odotusten vuoksi. Pohjoismaalaisten investoijat eivät ole kuitenkaan suuressa
määrin tarttuneet maan tarjoamiin tilaisuuksiin.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=280081&nodeid=41394&culture=fi-FI

MEKSIKO
Ristiriitainen verotus kasvava ongelma
14.10.2013 | K3 viestintä
Kansainvälisen verotuksen periaatteiden kanssa ristiriidassa olevat kansalliset verolait ja
verotuskäytäntö ovat kasvava ongelma myös suomalaisyrityksille. Nokialla on edelleen kesken
verokiista Intiassa. Tuorein tapaus koskee Meksikoa, joka on uudistamassa verolakejaan
ulkomaisia investoijia syrjivällä tavalla. Myös kansainvälisten kauppakamariverkostojen avulla
näihin ongelmiin on yritetty vaikuttaa.
Viime viikolla Meksikossa toimivien suomalaisyritysten veroasiantuntijat lähestyivät
Keskuskauppakamaria ja esittivät huolensa maan verouudistuksesta, joka johtaa toteutuessaan
kaksinkertaiseen verotukseen. Tällä hetkellä Meksikossa toimivat muun muassa Abloy, Ahlström,
Cargotec, Kemira, KWH Mirka, Normet, PerkinElmer, Pöyry, Rapala, UPM, StoraEnso ja Vaisala.
http://kauppakamari.fi/2013/10/14/ristiriitainen-verotus-kasvava-ongelma/

Uusiutuvien energialähteiden visio Meksikossa näyttää lupaavalta Mitä tulee uusiutuvaan
energiaan kohdistuviin investointeihin, on Meksiko ulkomaisten sijoittajien eturintamassa. Meksiko
on mukana yhä enemmän aurinko- ja tuulienergiahankkeissa.
http://news.cision.com/north-american-production-sharing--inc-/r/vision-for-renewable-energy-in-mexico-looks-promising,c9428687
http://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2013SUM.pdf

Investoinnit Meksikossa hipovat ennätyslukemia Tuoreet yksityiset ja julkiset investoinnit
viestivät sijoittajien luottamuksesta Meksikon talouden tulevaisuudennäkymiin ja hallituksen
halusta viedä läpi mittavia uudistuksia. Investoinnit teollisuuden eri aloille ovat huipussaan, ja
ulkomaiset yritykset satsaavat toimintoihinsa maassa.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281657&nodeid=41394&culture=fi-FI

Meksiko julkisti aloittavansa vapaakauppasopimusneuvottelut Turkin kanssa. Hankkeen
toteutuessa Turkki olisi 45. maa, jonka kanssa Meksiko solmisi vapaakauppasopimuksen. Vuoden
2012 maiden välinen kauppa oli 845 miljoonaa dollaria, josta 700 miljoonaa oli Meksikon vientiä.
Kahdenvälisellä kaupalla on suurta kasvupotentiaalia ja sen arvioidaan voivan jopa kaksin- tai
kolminkertaistua vapaakauppasopimuksen myötä. Kaupan lisäksi turismia halutaan lisätä
aloittamalla suorat lennot maiden välillä ja helpottamalla viisumivaatimuksia. Presidentti Peña
Nieto vierailee Istanbulissa syyskuun alussa. Edellisestä valtiovierailusta Turkissa on kulunut jo 85
vuotta. http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=282090&nodeid=41394&culture=fi-FI
Meksikon talous arvioitiin kuudenneksi suurimmaksi OECD-maiden välisessä
tutkimuksessa. Maan kasvuvauhti saavutti vertailussa neljännen sijan. Meksikon parhaillaan
toteutettavilla reformeillakatsotaan olevan suuri positiivinen merkitys etenkin sijoittajien ja yrittäjien
luottamuksen kasvattamiseenmaan talouteen.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=282090&nodeid=41394&culture=fi-FI

Meksikon tila Transparency Internationalin vuosittain julkaisemassa kansainvälisessä
korruptioindeksissä oli hälyttävä. Tutkimuksen mukaan Meksikossa on vakavia korruptioongelmia: virkamiehet,puolueet, oikeuslaitos, opetus- ja terveysala sekä tiedotusvälineet ovat
vakavasti korruptoituneita.Meksikon poliittiset puolueet arvioidaan maailman korruptoituneimmiksi
heti Nigerian jälkeen. Poliisisai yhtä korkean arvosanan (4,6/5) korruptioindeksissä. Tuloksista
ilmeni, ettei mikään sosiaalinen taipoliittinen instituutti Meksikossa saavuta alhaista korruptiotasoa
vaan että maa on Egyptin ja Vietnaminkaltaisten maiden kanssa samalla tasolla korruptiota
mitatessa.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=282090&nodeid=41394&culture=fi-FI

Meksiko nousi 16 sijaa kansainvälisessä innovaatioindeksissä YK:n innovaatioita ja
immateriaalioikeuksia edistävän Maailman henkisen omaisuuden järjestön teettämässä
tutkimuksessa. Maa jäi vielä kauas kärjestä vuosittain toteutetussa tutkimuksessa, mutta
parannusaikaisempaan on suuri ja nosti Meksikon sijalle 63. Sveitsi otti tottuneesti tutkimuksen
kärkipaikan.Suomi sijoittui kuudenneksi.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=282090&nodeid=41394&culture=fi-FI

PERU
Maantieteellinen eriarvoisuus synkistää Perun kukoistavaa taloutta Peru on maailman
toiseksi optimistisin talous. Optimismiin onkin syytä, sillä vuosikymmenen jatkunut vahva
talouskasvu yltänee yli 6 prosenttiin myös tänä vuona. Talous nojaa kaivossektoriin, jonka näkymät
ovat pääosin myönteiset mutta puutteellisesta infrastruktuurista saattaa vielä koitua ongelmia.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281922&nodeid=41394&culture=fi-FI

AUSTRALIA
Australian ja Uuden-Seelannin markkinat lähellä pohjoismaalaisia Australian talous on
kasvanut joka vuosi viimeisen 22 vuoden aikana, ja myös Uuden-Seelannin talous on nousussa.
Suomalaisyritysten liikevaihto Australiassa ylittää vientiluvut selvästi. Kahdenvälinen kauppa Suomen ja
Australian välillä vuonna 2012 oli arvoltaan noin miljardi euroa. Kiinnostavia mahdollisuuksia
perinteisen metsäteollisuuden rinnalla tarjoavat esimerkiksi teknologiateollisuus, elektroniset laitteet
sekä ympäristöteknologia. Suomalaisyritysten osaamiselle olisi tarvetta myös maatalouden saralla.
Uusi-Seelanti on edelläkävijä maatalousteollisuudessa, jossa huipputeknologia tarjoaa paljon uusia
mahdollisuuksia.
Suomen ja Australian välisen innovaatioyhteistyön edelleen kehittämiselle ja ympäristöteknologian ja palveluiden kaupalle näkymät ovat hyvät. Voidaankin todeta, että taantuman välttänyt Australia on
suomalaistuotteille ja -palveluille houkutteleva markkina-alue.
http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=283868&contentlan=1&culture=fi-FI

Bisnes kukoistaa Australian Pohjois-territoriossa Pohjois-territorio (Northern Territory) on
Australian nopeimmin kasvava talousalue. Pelkästään alueen LNG-investoinnit ovat kymmeniä
miljardeja dollareja. Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia avautuu erityisesti
mineraaliteollisuudessa sekä infrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisessa.
http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=283027&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.bbc.co.uk/news/business-23941461

EUROOPPA
Eurobarometri; Yleiset tulokset
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2013_3

Suomen tulokset
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election/EB79.5%20EP%20EUROBAROMETER%20FI%20(FI).pdf

Hallituksen EU-selonteko Hallitus hyväksyi 13. kesäkuuta 2013 EU-selonteon, jossa se
määrittelee EU-politiikkansa linjan ja antaa vastauksensa EU:n tulevaisuuteen kohdistuviin
kysymyksiin.
Suomi on sitoutunut yhteiseen rahaan euroon sekä talous- ja rahaliiton vahvistamiseen ja tukee
Euroopan tiiviimpää yhdentymistä. Suomelle tärkeitä kehittämisalueita ovat oikeusvaltioperiaatteen
toteutuminen, jonka tulee näkyä ja toteutua kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Globaalin
kilpailun kiristyessä on kiinnitettävä huomiota toimiin, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden
kasvupotentiaalia ja kilpailukykyä samalla, kun pidetään huolta työllisyydestä sekä hyvinvoinnista.
Suomelle muita prioriteetteja ovat talous- ja rahaliiton vahvistaminen, yhteisen energiapolitiikan
kehittäminen, ilmaston muutoksen torjuminen, henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen,
unionin ulkoisen toiminnan vahvistaminen sekä unionin laajentuminen.
http://valtioneuvosto.fi/eu/suomi-ja-eu/selonteko-2013/fi.jsp

Suomen puheenjohtajuus Itämeren valtioiden neuvostossa 2013–2014; Suomen CBSSpuheenjohtajuuskauden teemana: Puhdas, turvallinen ja älykäs Itämeri
Painopisteitä ovat meripolitiikka, kansalaisturvallisuus sekä Itämeren asukkaiden välinen
vuorovaikutus. Valitut painopisteet perustuvat CBSS:n toimintasektoreille, joita ovat ympäristö ja
kestävä kehitys, energia, koulutus ja kulttuuri, talous sekä kansalaisturvallisuus.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=279359&contentlan=1&culture=fi-FI

Euroopan kaasunjanoon pyritään vastaamaan eteläisellä kaasukäytävällä
Varman, kestävän ja kilpailukykyisen energian saanti on olennaisen tärkeää EU:n taloudelle,
teollisuudelle ja kansalaisille. Unionissa on linjattu, että laskeva maakaasuntuotanto ja huoli
kaasun toimitusvarmuudesta Eurooppaan edellyttävät uusia tuontiputkia ja muuta uutta
infrastruktuuria, kuten nesteytetyn maakaasun (Liquefied natural gas, LNG) terminaaleja.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281541&nodeid=41394&culture=fi-FI

Komission puheenjohtaja Barroson puhe Euroopan unionin tilasta
Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti 11. syyskuuta Euroopan unionin tilaa
käsittelevän vuotuisen puheensa Euroopan parlamentille.
Puheen keskeisenä sisältönä oli kehottaa kaikkia Euroopasta välittäviä nousta tukemaan sitä
riippumatta poliittisesta tai ideologisesta kannasta tai kotimaasta.
Tällä viikolla tulee kuluneeksi viisi vuotta talouskriisin alkamisesta. Tänä aikana Eurooppa on
toiminut määrätietoisesti kriisin voittamiseksi ja se on yhdistynyt enemmän kuin olisimme koskaan
uskoneet mahdolliseksi. Tiedossa olevien lukujen ja kehityksen mukaan voimme olla luottavaisia.
Elpyminen on Euroopan näköpiirissä. Sen vuoksi on jatkettava ponnisteluja, koska olemme sen
velkaa EU:n 26 miljoonalle työttömälle. Puheenjohtaja Barroso korosti, että orastavassa
elpymisessä suurin riski on poliittinen: vakauden ja määrätietoisuuden puuttuminen. Kriisin tässä
vaiheessa hallitusten tehtävänä on tarjota varmuutta ja ennustettavuutta, jotka markkinoilta
puuttuvat.

On selvää, että viimeksi kuluneiden vuosien aikana on vain yritetty voittaa talouskriisi, ja se on
peittänyt kaiken muun alleen. Mutta ajatuksen EU:sta on mentävä pidemmälle kuin vain talouteen.
EU on muutakin kuin markkina. Globalisaation aikakautena meidän eurooppalaisten on tehtävä
valintoja: Yhdentyminen vai merkityksettömyys? Voiman jakaminen vai sen menettäminen?
Voimme vastata haasteisiin vain, jos olemme aidosti yhdistyneitä.
Kaikki tietävät, että minkä tahansa inhimillisen toiminnan tapaan EU ei ole täydellinen. Tärkein
kysymys on haluammeko parantaa EU:ta vai luopua siitä. Puheenjohtaja Barroso kehotti ihmisiä
osallistumaan. Jos he eivät pidä EU:sta sellaisena kuin se on, sitä pitäisi pyrkiä parantamaan.
Mutta sitä ei pidä hylätä. Hän totesi, että kaikkeen ei tarvitse etsiä ratkaisua EU:n tasolla. EU:n on
oltava suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni. Tämä on joskus aikaisemmin unohdettu.
Puheenjohtaja Barroso uskoo vahvasti, että on olemassa merkittäviä aloja, joilla tarvitaan lisää
yhtenäisyyttä, ja että poliittisen unionin on oltava poliittinen tulevaisuus.
Puheenjohtaja Barroso muistutti myös, että Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kahdeksan
kuukauden kuluttua. Nyt on meidän aikamme puhua Euroopan puolesta. Se vaatii pitkäjänteistä ja
määrätietoista työtä näiden kahdeksan kuukauden ajan.
Lue puhe kokonaisuudessaan täältä.
Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 12.9.2013
Mikä malliksi EMU:n kehittämisessä?
EU:n yhtenäisyyden turvaaminen on yksi Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) pidemmän aikavälin
kehittämisen keskeisistä haasteista.
EMU:n poliittisista kehittämisehdotuksista voi hahmottaa kolme vaihtoehtoista skenaariota EU:n ja
sen jäsenmaiden välille kaavaillun talous- ja finanssipoliittisen vallanjaon suhteen. Talouskriisin
hallitsemiseksi jo toteutetut toimet – mukaan lukien parhaillaan etenevä kolmivaiheinen
pankkiunioni – vahvistavat unionin valtaoikeuksia. Jos pitäydyttäisiin näissä muutoksissa, syntyisi
paineita erityisesti unionin vallankäytön demokraattisen valvonnan parantamiseksi ja unionitason
finanssipoliittisten välineiden laajentamiseksi.
Julkaisu on englanninkielinen. Lisäksi siitä on saatavilla lyhyt suomenkielinen tiivistelmä.
Molemmat löytyvät Ulkopoliittisen instituutin verkkosivuilta: http://www.fiia.fi/fi/publication/356/.
Kevään 2014 europarlamenttivaalit ovat ensimmäiset, joissa kukin Eurooppa-puolue asettaa
oman ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajaksi.
http://www.europalehti.fi/eurooppa-puolueiden-puheenjohtajaehdokkaat-esille/

EU:n rakennerahastojen hallinnointi uudistuu
Hallitus päätti rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että rakennerahastojen hallintomalli uudistetaan
kustannustehokkaammaksi. Samalla varmistetaan, että tulevan rakennerahastokauden ohjelma
tukee kasvua, työllisyyttä, vähähiilisyyttä ja rakennemuutosta.
Neljä ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallintoon
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 18.9.2013, että ensi vuoden alusta alkavalla
rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallintoon.
Jokaisella suuralueella on oma rakennerahastohallinnointiin erikoistunut ELY-keskus: PohjoisSuomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus
Mikkelissä, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa
Hämeen ELY-keskus Lahdessa.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_19.9.2013/eu_n_rakennerahastojen_hallinnointi_uudistuu.111648.news

Towards a Deeper EMU:
An assessment of political divisions within the EU

Euroopassa on talouskriisin taltuttamiseksi ja Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU)
vahvistamiseksi tehty poikkeuksellisia poliittisia päätöksiä, jotka ovat avanneet vanhoja
haavoja ja luoneet EU:n sisälle uusia poliittisia jakolinjoja.
Pohjois- ja Etelä-Euroopan välinen ero on noussut uudestaan keskeiseksi jakolinjaksi,
jonka eri puolilla ylläpidetään hyvin erilaisia visioita EU:n poliittisesta ja taloudellisesta

tulevaisuudesta. Samaan aikaan Länsi- ja Itä-Euroopan – tai vanhojen ja uusien EUjäsenten – väliset erot ovat menettämässä merkitystään.
http://www.fiia.fi/fi/publication/364/towards_a_deeper_emu/?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=sähköposti&utm_campaign=FII
A+Briefing+Paper+140#.UluewDXyWUk

ESPANJA
Käänne? Ensimmäisiä työpäiviä Madridissa säestivät myönteiset talousuutiset. Viesti on
samansuuntainen täältä, Brysselistä ja kansainvälisestä valuuttarahastosta käsin. Viimeksi
mainitun mukaan kehittyneet taloudet tulevat lähiaikoina olemaan kasvun vetureita.
Tiedot on vielä kuitenkin hyvä asettaa perspektiiviin. Vaikka makrotalouden luvut rohkaisisivat,
työttömyys piinaa vielä pitkään. Espanjan työttömyys muuten väheni 31 hengellä viimeisellä
kolmanneksella. http://blogit.ulkoministerio.fi/madrid/kaanne/

ISLANTI
Täällä Reykjavik – Luovuudessa piilevä vitsi Reykjavikin Grand Hotellin luentosalin pöydät
täyttyvät ihmisistä, on vuoden innovaatioseminaarin aika ja aika jakaa vuoden
innovatiivisuuspalkinto. Päivän teemana on nopeasti kehittyvät yritykset. Aamupäivän aikana
jaetaan neuvoja, sekä keskustellaan yrityksien kehitysmahdollisuuksista; jos yritys haluaa kehittyä
nopeasti, mitä täytyy tehdä, mihin tarttua?
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279781&nodeid=41394&contentlan=1&culture=fi-FI

Taloudellinen tilanne - The Icelandic Economic Situation Viime vuosien haasteista huolimatta
julkinen talous toimii ja monet islantilaiset yritykset ovat edelleen vahvoja. Islannin taloudella on
suuria kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Yhteiskunta on dynaaminen ja teknologiavetoinen,
nuori ja hyvin koulutettu. Maalla on runsaat luonnonvarat ja luonto sekä kulttuuri houkuttelevat
vuosittain entistä enemmän maahan turisteja.
http://www.vi.is/english/status-report/

Täällä Reykjavik – keskikesän kuulumisia Islannin pääministeri Sigmundur Gunnlaugsson toisti
heinäkuisissa tapaamisissaan Brysselissä hallituksensa kannan EU-jäsenyysneuvotteluista.
Islannin parlamentti, althingi, saa neuvottelutilanteesta selonteon syksyllä ja päättää sen jälkeen
mahdollisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Varsinkin erimielisyys kalastusasioista on
edelleen iso este jäsenyyden hakemiselle.
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=281038&contentlan=1&culture=fi-FI

Islanti torjuu EU:n mutta on siitä yhä riippuvaisempi Islanti päätti hakea EU-jäsenyyttä vuonna
2009 maahan iskeneen talouskriisin kurimuksessa. Tänä vuonna valittu uusi hallitus on kuitenkin
laittanut jäsenyyshakemuksen jäihin. Islantilaisten enemmistö vastustaa EU-jäsenyyttä, mutta
kannattaa kuitenkin jäsenyysneuvottelujen jatkamista ja kansanäänestyksen järjestämistä EUjäsenyydestä.
Islannin vastahakoisuus EU-integraatiota kohtaan juontaa juurensa suvereniteetin menettämisen
pelosta ja erityisesti halusta säilyttää päätösvalta kalastuksen ja maatalouden suhteen.
Julkaisu on englanninkielinen. Lisäksi siitä on saatavilla lyhyt suomenkielinen tiivistelmä.
Molemmat löytyvät instituutin verkkosivuilta: http://www.fiia.fi/fi/publication/360/.

LATVIA
Latvian sähkö- ja kaasumarkkinoiden uudistamiseen vielä matkaa
Latvian talousministeri Daniels Pavluts totesi elokuun lopulla, että kaasumarkkinoiden vapautus
toteutetaan 5–6 vuoden päästä. Sähköntuottajille kaavaillaan uutta veroa, jonka tuotolla
kompensoitaisiin sähkönhinnan nousua vähävaraisille. Sähkönhintaa pyritään laskemaan myös
uusilla siirtoyhteyksillä Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=283279&nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI

LIETTUA
Liettuan EU-puheenjohtajuuden teemana luotettava, kasvava ja avoin Eurooppa Liettuan 1.
heinäkuuta alkaneen ja puoli vuotta jatkuvan EU-puheenjohtajuuskauden pääteema on luotettava,
kasvava ja avoin Eurooppa. Liettua kohdistaa huomionsa Euroopan taloudelliseen uskottavuuteen,
kestävämpään rahoituspolitiikkaan, yhteiseen pankkiunioniin sekä syvenevään rahaliittoon.
Euroopan talouskasvua ja työllisyyttä halutaan vahvistaa muun muassa sisämarkkinoita
kehittämällä. http://www.finland.lt/Public/default.aspx?contentid=280050&nodeid=38417&culture=fi-FI
Täällä Vilna – talouskriisin jälkeen kohti millaista kasvua? Verrattain nopeasta talouden
elpymisestä ja vahvasta vienninkasvusta huolimatta on Liettua useiden muiden maiden tavoin
vaikeiden kysymysten edessä: kuinka luoda kestävää talouskasvua, lisätä työllisyyttä ja vahvistaa
viennin kilpailukykyä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=282207&nodeid=15153&contentlan=1&culture=fi-FI

Venäjän asettamat tuontirajoitukset liettualaisille maitotuotteille saivat kauppakomissaari
Karel De Guchtin harkitsemaan asian viemistä WTO:n ratkaistavaksi.EU:n kauppakomissaari Karel
De Gucht väläyttää WTO-menettelyn mahdollisuutta, mikäli Venäjä ei luovu asettamistaan
tuontirajoituksista liettualaisille maitotuotteille. Venäjä asetti tuontirajoitukset 12. syyskuuta ja
perusteli rajoituksia sillä, etteivät liettualaiset maitotuotteet täytä Venäjän viranomaisten
hygieniavaatimuksia. http://app.kauppalehti.fi/news/article/luetuimmat?article=201310530727
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151818.pdf

Venäjä siirtyy normaaleihin rajatarkistuksiin http://www.businessweek.com/news/2013-10-09/putin-ends-lithuaniaborder-curbs-as-eu-readies-complaint-to-wto

NORJA
Norjan energiapolitiikka ei ole vain öljyä ja kaasua
Norjan energiasektorilla on nähty ennätyksiä ja kasvulukuja. Sähköntuotanto kohosi vuonna 2012
uuteen huippuunsa; uusia vesi- ja tuulivoimalalupia myönnettiin ennätysmäärä. Maan
energiasektorilla tapahtuu siis paljon myös öljyn ja kaasun ulkopuolella.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279177&nodeid=41394&culture=fi-FI

Varustamot
Meriteollisuus työllistää 100 000 ihmistä ja on arvoltaan 15o miljardia Norjan kruunua. Kiina on
Aasiassa suurin kauppakumppani. Euroopan odotetaan olevan tärkein markkina seuraavinakin
vuosina. Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia, Itä-Afrikka, Meksikonlahti ovat myös tärkeitä
markkinoita. Suuria odotuksia on Pohjoisten (arktisen) alueiden suhteen.
Norjan varustamoliiton tuorein suhdanneraportti (norjaksi):
http://www.rederi.no/nrweb/mm.nsf/lupgraphics/Konjunkturrapport-NY.pdf/$file/Konjunkturrapport-NY.pdf

Vuosiraportti 2012:
http://www.rederi.no/nrweb/mm.nsf/lupgraphics/2012.pdf/$file/2012.pdf

Pohjoisten alueiden strategia:
http://www.rederi.no/nrweb/mm.nsf/lupgraphics/Nordomraademelding.pdf/$file/Nordomraademelding.pdf

Arktisen alueen meriliikenteen kehitys vahvistaa Norjan asemaa
Norjan meriteollisuus on selviytynyt globaalin talouskriisin tyrskyissä hyvin, mutta tulevaisuutta
varjostavat lukuisat telakoiden häviämät tarjouskilpailut. Norjalaiset venealan yritykset myös
siirtävät valmistustaan suuressa määrin maihin, joissa kustannustaso on matalampi kuin Norjassa.
Muun muassa pohjoisten merireittien merkityksen kasvaminen on kuitenkin valttikortti, jonka
ansiosta Norjan meriteollisuudelle voi ennustaa valoisaa tulevaisuutta.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=279637&nodeid=41394&contentlan=1&culture=fi-FI

Norjan huima kehitys ja suomalainen osaaminen – miten saamme ne kohtaamaan? Suomen
suurlähettilään puhe ”Arvioidut tulevat investoinnit esimerkiksi Barentsinmeren Johan Castberg kenttään eli entiseen Skrugard-Havisiin ovat yli 12 mrd. euroa. Statoil kumppaneineen on

suunnitellut, että tältä kentältä vedetään putki Finnmarkin rannikolle Honningsvågiin, jonne kenties
rakennetaan valtava öljyterminaali. Norterminal puolestaan suunnittelee yli 200 miljoonan euron
arvoista öljyterminaalia Kirkkoniemeen.”
http://www.finland.no/Public/default.aspx?contentid=281701&culture=fi-FI

Norjan uusi hallitus perii hyväkuntoisen maan Norja on säästynyt Euroopan talouskriisissä
suuremmilta kolhuilta. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan kolmen prosentin luokkaa,
työttömyysluvut ovat Euroopan alhaisimpia, tällä hetkellä 3,3 prosenttia. Tosin nuorisotyöttömyys
näkyy myös Norjassa ja se on nyt 9,7 prosenttia. Samanaikaisesti on kuitenkin puutetta
koulutetusta työvoimasta, varsinkin insinööreistä.
http://finland.no/Public/default.aspx?contentid=283642&nodeid=39579&culture=fi-FI

Norja — Itämeren ja Barentsinmeren arktinen valtio
Jørg Willy Bronebakk - Norjan Suomen suurlähettiläs
Norja on Itämeren ja Barentsinmeren valtio. Se on myös arktinen valtio. Ulottuvuudet nivoutuvat
identiteettiimme toisiaan täydentäen, kilpailematta keskenään.
Norja on parhaillaan Barentsin euro-arktisen neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajuus siirtyy
Suomelle syksyllä. Kaudellamme on ollut kolme painopistettä, joiden jatkuvuuden ja toimeenpanon
hyväksi olemme työskennelleet: inhimillinen ulottuvuus, kestävä taloudellinen ja teollinen kehitys ja
kestävä osaamiseen perustuva kehitys.
Norjan hallitus on valinnut pohjoiset alueet strategisesti tärkeimmiksi alueikseen.
Tärkeysjärjestyksessä Arktis on ulkopolitiikkamme kärjessä. Arktisille alueille on ominaista nopea
muutos. On varmistettava, että alueella ei jatkossakaan ole jännitteitä ja että siellä tehdään
laajamittaista yhteistyötä.
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/norja-—-itämeren-ja-barentsinmeren-arktinen-valtio

Arktinen tulevaisuus on Norjassa jo nyt (UM/blogi/Eero Honkanen)
Kaikki alat, kaikki kehityskulut Suomen ja Norjan arktisilla alueilla vaativat pohjakseen mielestäni
ainakin kahta asiaa: 1) laadukasta koulutusta ja tutkimusta, 2) valtiorajat ylittävää
liikennesuunnittelua. Kokemuksesta tiedämme, että ensimmäiseen panostamalla ei voi hävitä.
Liikenteen ja logistiikan järjestelyissä puolestaan on niin paljon yhteistä voitettavaa, että niistä on
syytä puhua mahdollisimman paljon ja mahdollisimman usein.
Olen kuluvan vuoden aikana lähettänyt kaikesta edellä mainitusta paljon tietoa niin julkisille
tahoille, etujärjestöille kuin yrityksillekin Suomessa. Lähetetty tieto sisältää paljon numeroita.
Investointilukuja, tuotto-odotuksia, arvioita varantojen koosta. Näitä numeroita tärkeämpää on
kuitenkin se, että Pohjois-Norjassa tapahtuu NYT. Kumppaneita nykyisiin ja tuleviin projekteihin
etsitään NYT. Parasta ympäristöteknologiaa tarvitaan NYT. Insinöörejä palkataan NYT.
http://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/2013/09/17/arktinen-tulevaisuus-on-norjassa-jo-nyt/

Huikea Hammerferst – ministeri Stubbin blogi vienninedistämismatkalta
http://www.alexstubb.com/fi/#.Uj6WXzXyXIV

PUOLA
Täällä Varsova: Puola on toista maata – vai onko? Puola on aina ollut toista maata. Niin myös
talouskriisin suhteen: ainoana EU-maana se vältti taantuman vuonna 2009. Kaukana ovat ajat,
jolloin puolalainen hampurilainen oli lihakortti kahden leipäkortin välissä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=281815&nodeid=15153&contentlan=1&culture=fi-FI

RUOTSI
Ruotsin laki velvoittaa työnantajan ilmoittamaan ulkomaisten työntekijöiden yli 5 päivän
työkomennuksista 1.7.2013 alkaen
Ruotsi ottaa käyttöön lain, jonka mukaan työantajan on ilmoitettava ulkomaisten työntekijöiden yli
viiden päivän työkomennuksista maassa Ruotsin työviranomaisille. Laki astuu voimaan
maanantaina 1.7.2013.

Ruotsin työviranomaisten www-sivujen mukaan ilmoitus tulee olla tehty viimeistään, kun
ulkomaalainen työntekijä aloittaa työskentelyn Ruotsissa. Jos työkomennus kestää vähemmän kuin
viisi päivää, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Työkomennuksen jatkuessa yli viiden päivän, tulee ilmoitus
tehdä viimeistään 6. päivänä).
Ruotsin työviranomaisille ilmoitettavat tiedot:
• Työnantajan nimi/yritys ja toimipaikka
• Työnantajan yhteystiedot kotimaassa
• Toimiala
• Maassa oleskelun kesto
• Toimipaikka Ruotsissa
• Työntekijän/työntekijöiden henkilöllisyys
• Nimetyn yhteyshenkilön tiedot: henkilötunnus/syntymäpäivä, osoite ja puhelinnumero Ruotsissa,
sähköpostiosoite
• Yhteyshenkilö Ruotsissa
Mikäli ilmoitusvelvollisuutta ei noudateta, työnantajalle voidaan määrätä sakkoja.
Lisätietoja: http://www.av.se/inenglish/
Kysymyksiä ja vastauksia aiheeseen liittyen: http://www.av.se/inenglish/faq_posting.aspx/
Ilmoituksen tekeminen: http://posting.av.se/Default.aspx?lang=en-GB
Lähde: CWT:n tiedote

SAKSA
Economic Overview Germany: Market, Productivity, Innovation – Issue 2013
http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Germany/economic-overview-germany-marketproductivity-innovation.pdf

Saksan taloudessa selkeitä kasvun merkkejä Saksan taloudessa on useita viitteitä kasvun
kiihtymisestä, muun muassa työllisyyden ennustetaan kasvavan ennätyslukemiin. Euroalueen
akuutin kriisin väistyminen vahvistaa talousoptimismia Saksassa. Euroalue pysyy kuitenkin edelleen
potentiaalisena riskitekijänä. http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=288928&contentlan=1&culture=fi-FI

SERBIA
Serbian talous – kasvutahtoa on, edellytyksiä puuttuu Serbian talous on vuodesta 2009 lähtien
ollut hitaan kasvun polulla. Maa tarvitsee rakenteellisia uudistuksia. Hallitus peräänkuuluttaa nyt
myös kansalaisilta ja yrityksiltä uutta aloitteellisuutta. Uusi, kauppaa asteittain helpottava sopimus
EU:n kanssa astuu voimaan syyskuun alussa.
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281180&nodeid=41394&culture=fi-FI

SUOMI
Suomi tunnetaan toimivuudesta Suomi sijoittui maiden mainetta mittaavassa Country RepTrak tutkimuksessa kahdeksannelle sijalle. Suomi niittää mainetta yhteiskuntansa toimivuudella ja
koulutuksella. Suomi tunnetaan myös korkeasta teknologiasta.
http://team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=279569&contentlan=1&culture=fi-FI

TANSKA
Tanskassa ministerikierrätys 9.8.2013
Tanskan pääministerin kanslia ilmoitti perjantaina 9.8.2013 ministerikierrätyksestä.
Seuraavien ministeripostien kohdalla tapahtuu muutoksia:

Elinkeino- ja kasvuministeri Annette Vilhelmsen (sosialistinen kansanpuolue) nimetään sosiaali-,
lapsi- ja integraatioministeriksi
Sosiaali- ja integraatioministeri Karen Hækkerup (sosiaalidemokraatit) nimetään elintarvike-,
maatalous-, ja kalastusministeriksi
Kauppa- ja investointiministeri Pia Olsen Dyhr (sosialistinen kansanpuolue) nimetään
liikenneministeriksi
Puolustusministeri Nick Hækkerup (sosiaalidemokraatit) nimetään kauppa- ja eurooppaministeriksi
Eurooppaministeri Nicolai Wammen (sosiaalidemokraatit) nimetään puolustusministeriksi
Kansanedustaja Henrik Sass Larsen (sosiaalidemokraatit) nimetään elinkeino- ja kasvuministeriksi.
Radikale Venstren ministeripostien kohdalla ei tapahdu muutoksia.
http://www.finland.dk/public/default.aspx?contentid=281558&nodeid=35923&culture=fi-FI&contentlan=1#.UgTCvRny9pM.facebook

TURKKI
Turkin nouseva kansantalous tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia sahatavara- ja
puutuoteteollisuudelle Turkki on pitkään ollut suomalaisille puutuotealan toimijoille hieman
tuntemattomampi markkina, jonka kiinnostavuudesta kertoi Turkin valinta puumarkkinaselvityksien
kohdemaaksi. Selvityksen teki metsäylioppilas Matti Lehtola alkuvuodesta 2013.
Turkki on suuri ja nouseva markkina, jonka väestö on nuorta ja kasvavaa. Sen markkinoiden
havusahatavaran kysyntä on kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan ja kysynnän
voidaan ennakoida nousevan entisestään talouden ja erityisesti rakentamisen kasvun ansiosta.
Rakentamisen voidaan ennakoida kasvavan entisestään nuoren väestön itsenäistymisen ja
ihmisten kaupunkeihin keskittymisen sekä noin 5-7,5 miljoonan rakennuksen uudelleen
rakentamisen tai korjaamisen tarpeen myötä.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/strategiset_ohjelmat_ja_karkihankkeet/metsaalan_strateginen_ohjelma/turkin_nouseva_kansanta
lous_tarjoaa_haasteita_ja_mahdollisuuksia_sahatavara-_ja_puutuoteteollisuudelle.111064.news

UKRAINA
Ukrainan keskuspankki kasvattaa pakollisten varausten määrää ulkomaanvaluutassa
tehdyistä talletuksista. Keskuspankki on päättänyt kasvattaa pakollisten varausten määrää
ulkomaanvaluutassa tehdyistä talletuksista. Pakollisten varausten määrä pitkäaikaisten talletusten
määrästä kasvaa 3 prosentista 5 prosenttiin ja lyhytaikaisten talletusten osalta 10 prosentista 15
prosenttiin. Keskuspankin päätöksen taustalla on maailmantalouden epävakaasta tilasta johtuva
Ukrainan talouskasvun hidastuminen. Keskuspankin mukaan päätöksen tarkoituksena on
vakauttaa hryvnian (UAH) arvoa tilanteessa, jossa kansainväliset pääomamarkkinat ovat
epävakaassa tilassa ja valuuttakurssien vaihtelut ovat suuria.
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=280250&contentlan=1&culture=fi-FI

Suuri öljyesiintymä löydetty Poltavan alueelta. Vuonna 2011 Naftogaz sai luvan aloittaa
öljynetsinnän Budyshchansky-Chutivskyn kentällä Poltavan alueella. Vuoden 2012 yhtiö aloitti
koeporaukset ja tämän seurauksena löydettiin yksi suurimmista öljykentistä viimeisen 15 vuoden
aikana. Tämän hetkisten arvioiden mukaan löydetyn öljykentän kapasiteetti on vähintään 12,8
miljoonaa tonnia.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=282017&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI

Venäjä tulisi tiukentamaan rajatarkastuksia Ukrainan ja EU:n assosiaatiosopimuksen myötä.
Venäjän presidentin neuvonantaja Sergei Glazjevin mukaan Venäjä tulisi tiukentamaan rahdin
rajatarkastuksia assosiaatiosopimuksen mahdollisen solmimisen jälkeen, koska sopimuksen
solmimisen jälkeen syntyvän vapaakauppa-alueen myötä Euroopasta tulisi virtaamaan Ukrainaan
tuotteita ilman rajatarkastuksia. Tämän jälkeen Venäjän tullin olisi asetettava toiminta samalle
tasolle Ukrainan ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla kuin mitä se on EU:n ja Venäjän välillä
varmistaakseen Ukrainan kautta Venäjälle tuotavien tuotteiden turvallisuuden. Äskettäin
ukrainalaisille tuotteille tehtyjä lisätarkastuksia Glazyev perustelee valmistautumisella uudenlaisiin
tiukempiin käytäntöihin.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=282344&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=283394&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=283778&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI

Moody’s laskee Ukrainan luottoluokitusta. Luottoluokittaja Moody’sin antama uusi luokitus on
nyt Caa1 aikaisemman B3:n sijaan. Lisäksi luokituksen laskemista entistä alemmas harkitaan.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=288485&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI

Azarov: Ukraina lähentyy Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän tulliunionia. Pääministeri
Mykola Azarovin mukaan Ukraina suunnittelee 70 tulliunionissa voimassaolevien sopimusten
allekirjoittamista. Lisäksi Azarovin on tarkoitus tehdä valtiovierailu Valko-Venäjälle lokakuun 7.-8.
päivä. Ukrainan hallituksen Venäjän, IVY-maiden, Euraasian talousyhteisön ja muun alueellisen
yhteistyön komissaarin, Valeri Muntijanin mukaan EU:n vapaakauppa-alueen ja tulliunionin tekniset
säännöt ovat 90-prosenttisesti yhteensopivia. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev epäili
kuitenkin Ukrainan mahdollisuutta allekirjoittaa sopimukset tulliunionin kanssa ja samalla edetä
EU-integraatiossa. Hän lisäsi, että 70 sopimuksen allekirjoittaminen voisi johtaa itäisen
integraatioprojektiin täysjäsenyyteen.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=288485&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI

Ukrainan on tarkoitus tehdä itsestään Itä-Euroopan kaasukeskus. Tähän mahdollisuuden
antaa esimerkiksi sen maanalainen varastokapasiteetti. Muun muassa saksalainen RWE alkaa
pumpata kaasua Ukrainan maanalaisiin varastoihin syyskuussa. Presidentti Viktor Janukovitshin
mukaan varastot voisivat toimia kaasupörssin tavoin.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=283394&nodeid=15154&contentlan=1&culture=fi-FI

VALKO-VENÄJÄ
Valko-Venäjän riippuvuus Venäjästä kasvaa
Vuoden 2011 talouskriisistä toipunut Valko-Venäjä näyttää jälleen palanneen ulkomaisia
talousasiantuntijoita huolestuttavalle tielle, jossa talouskasvua vauhditetaan löysällä
rahapolitiikalla. Perinpohjaisten talousreformien puuttuessa kansainväliset rahoituslaitokset eivät
suostu myöntämään maalle lisälainoitusta.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=280076&nodeid=41394&culture=fi-FI

VENÄJÄ
Budjettisuunnitelma vuosille 2014–2016 julkistettu. Vedomosti-lehti on valottanut
valtiovarainministeriön budjettisuunnitelmaa vuosille 2014–2016. Ministeriön mukaan huonontunut
makrotalousennuste tarkoittaa myös budjettitulojen radikaalia supistumista. Tästä huolimatta
budjettivaje pyritään pitämään alle yhden prosentin bkt:sta, ja vararahastoon pyritään siirtämään
varoja 1,6 biljoonaa ruplaa (noin 38 miljardia euroa). Budjetin prioriteettina säilyy presidentti Putinin
vaalilupausten rahoittaminen, minkä hintalappu on 2 biljoonaa ruplaa. Alueet saisivat 350 miljardia
ruplaa (noin 8 miljardia euroa) budjettirahoitteisiin palkankorotuksiin. Sosiaalimenojen
kokonaisrahoitus ei supistu. Niiden osuus säilyy kolmasosana budjetista, mutta terveydenhoidosta
ja koulutuksesta leikataan. Sosiaalisten kohteiden ohella budjettirahoitusta saavat mm. Moskova–
Kazan -suurnopeusrautatie (363 miljardia ruplaa eli noin 8,6 miljardia euroa), Kaukoidän
kehitysohjelma (286 miljardia ruplaa eli noin 6,6 miljardia euroa) ja jalkapallon MM-kisat 2018 (80,6
miljardia ruplaa eli noin 2 miljardia euroa). Myös eläkeuudistus vaatii vuodesta 2015 alkaen
rahoitusta valtion alkaessa tukea myöhempää eläkkeelle jäämistä. Budjettisuunnitelmassa ei ole
merkkejä siitä, että armeijan varusteluohjelman toteuttaminen siirtyisi vuoden 2016 jälkeiseen
aikaan.
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=117050&GUID={4C4C422E-9921-47C1-9F01-D2481F06E8DC}

Presidentti Vladimir Putin julkisti Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa 21.6.
toimenpiteitä, joilla talouskasvua pyritään nopeuttamaan
Tärkeimpiä presidentin julkistamista toimenpiteistä ovat suuret infrastruktuuri-investoinnit, joita
toistaiseksi on valmisteilla kolme: Moskovan ja Kazanin välisen nopean rautatieyhteyden ja
Moskovan uuden uloimman kehätien rakentaminen sekä Moskovasta Vladivostokiin kulkevan
Siperian radan kunnostus. Presidentti edellytti, että rakennusprojekteihin ja niiden kannattavuuden
arviointiin osallistuu myös yksityisiä sijoittajia, millä varmistetaan projektien tehokkuus

Selkeänä muutoksena aiempaan tuli presidentin ilmoitus siitä, että suuret investointiprojektit
rahoitetaan osittain kansallisesta hyvinvointirahastosta, johon varat on kerätty öljyverotuloista.
Tähän asti rahaston varat ovat pääosin olleet sijoitettuina ulkomaisiin korkealuokkaisiin ja
vähäriskisiin arvopapereihin. Varoilla on ollut tarkoitus rahoittaa eläkejärjestelmää tulevina vuosina.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201326_3.aspx

Venäjän keskuspankin uusi pääjohtaja Elvira Nabiullina aikoo pitää rahapoliittisen linjan
ennallaan
24.6. virkaan astunut pääjohtaja Nabiullina on ensi kommenteissaan todennut pitävänsä
keskuspankin tärkeimpänä tehtävänä inflaation hillitsemistä. Tärkeänä talouden kasvuun
vaikuttavana tekijänä Nabiullina pitää investointi-ilmapiirin parantamista, joka tapahtuisi mm.
yritysten hallintoa ja toiminnan avoimuutta kohentamalla. Tämä vähentäisi luototukseen liittyviä
riskejä ja alentaisi korkoja. Nabiullina mainitsi myös mahdollisuudesta vähentää pankkien
kustannuksia helpottamalla mm. dokumentointiin ja tietojen välitykseen liittyviä keskuspankin
vaatimuksia. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201326_1.aspx
Venäjän keskuspankin ensimmäinen varapääjohtaja Aleksei Uljukajev nimitettiin
talousministeriksi 24.6. lähtien
Andrei Belousov korosti talousministerinä ollessaan julkisten investointien roolia ja valtion ohjausta
talouskasvun nopeuttajana. Liberaalina ekonomistina ja keskuspankin itsenäisen politiikan
puolustajana tunnetun Aleksei Uljukajevin siirtyminen talousministeriön johtoon voi tarkkailijoiden
mukaan suunnata ministeriön politiikkaa enemmän talouden rakennemuutoksia ja yksityisiä
investointeja painottavaan suuntaan. Keskuspankin ja talousministeriön talouspoliittiset linjat ovat
perinteisesti eronneet toisistaan, mutta nyt linjat voivat lähetä. Talousministeriö voi liittyä
keskuspankin ja finanssiministeriön rintamaan, joka korostaa talouden vakautta ja
rakennemuutoksia kasvun edellytyksinä.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201326_2.aspx

Venäjän yksityistämissuunnitelmat uusiksi. Venäjän federaation valtion omaisuuden
hallintovirasto on valmistelemassa vuosille 2014–2016 uutta yksityistämissuunnitelmaa.
Hallituksen aikeena on tarkastella suunnitelmaa 27.6. Nykyistä varsin kunnianhimoista
yksityistämissuunnitelmaa ei ole juuri saatu toimeenpantua ja uutta suunnitelmaa on luonnehdittu
realistisemmaksi. Venäjän valtio ei tulisi mm. luopumaan pääomistajuudesta VTB-pankissa, joka
on Venäjän toiseksi suurin. Valtio on tähän mennessä vähentänyt omistustaan VNB-pankissa,
myynyt 7,6 prosenttia Sberbankista ja 50,1 prosenttia yhdistetystä viljayhtiöstä. Uuden
suunnitelman mukaan valtio myisi öljy-yhtiö Rosneftista vain 19,5 prosenttia, energia-alan yhtiö
Inter RAO:sta 13,7 prosenttia ja 3 prosenttia Transneft-yhtiöstä. Rosselhozbank ja Rosagrolizing
muutetaan kehitysinstituuteiksi. Valtion omistus rautatieyhtiö RŽD:ssä vähenee vuoteen 2016
mennessä 75,1 prosenttiin. Valtiollisesta laivanrakennusyhtiöstä on tarkoitus myydä 24,9
prosenttia vuoteen 2017 mennessä. Lentokonerakennusyhtiössä valtion osuus vähenee 50
prosenttiin vuoteen 2024. Suunnitelmissa on myös Vnukovon lentokentän yksityistäminen.
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116381&GUID={ABE29899-2575-4023-8880-6FAAF3149B38}

Hallitus hyväksyi yksityistämisohjelman luonnoksen vuosille 2014–2016. Hallitus on
hyväksynyt uuden yksityistämisohjelman luonnoksen vuosille 2014–2016. Valtion omistamien
osake- ja rajavastuuyhtiöiden määrää on seuraavien kolmen vuoden kuluessa tarkoitus vähentää
2337:stä kahteen sataan. Samalla valtiollisten (FGUP) ja kunnallisten liikelaitosten
määrä putoaa nykyisestä 1796 sataan. Jos myyntiohjelma toteutuu, se toisi kolmen vuoden
kuluessa valtion budjettiin tuloja yli biljoona ruplaa (noin 24 miljardia euroa). Vastoin aikaisempia
suunnitelmia valtio säilyttää osuuden joissakin suuryhtiöissä kuten Rosneftissä, Rushydrossa,
Zarubežneftissä, VTB-pankissa, Sovkomflotissa, Alrosassa ja Aeroflotissa. Maataloussektorin
rahoitukseen keskittynyt Rosselhozbank jää kokonaan valtion omistukseen.
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=117050&GUID={4C4C422E-9921-47C1-9F01-D2481F06E8DC}

Venäjän liuskeöljyvarat ovat maailman suurimmat. EIA arvioi Venäjän liuskeöljyvarojen olevan
maailman suurimmat ja riittävän koko maailman tarpeisiin kymmeneksi vuodeksi. Koko maailman
liuskeöljyvarat ovat 345 miljardia barrelia, mistä Venäjällä on hallussaan 75 miljardia barrelia.
Lähes kaikki Venäjän liuskeöljyesiintymät sijaitsevat Länsi-Siperiassa ja esiintymiä aikovat
lähitulevaisuudessa tutkia ja kehittää Lukoil, Rosneft yhdessä ExxonMobilin kanssa sekä
Gazprom Neft yhdessä Shellin kanssa.
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116381&GUID={ABE29899-2575-4023-8880-6FAAF3149B38}

Kierrätysmaksut otetaan käyttöön aikaisintaan 2016. Lainsäädäntö, jonka mukaan valmistajat
ovat velvollisia joko huolehtimaan mahdollisuuksista tuotteidensa kierrätykseen niiden elinkaaren
päätyttyä tai maksamaan tuotannosta ylimääräisen kierrätysmaksun, astuu voimaan aikaisintaan
2016. Laki tulee koskemaan lasia, muovia, paperia, kartonkia, metalleja, kodinkoneita, renkaita ja
huonekaluja. Tällä hetkellä 95 prosenttia Venäjällä syntyvästä kotitalousjätteestä päätyy
kaatopaikoille. Virallisten kaatopaikkojen lukumäärä tällä hetkellä on noin 15 000 kun
kierrätyslaitoksia koko maassa on 39.
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116381&GUID={ABE29899-2575-4023-8880-6FAAF3149B38}

Venäjän duuma hyväksyi Venäjän subjektien yritysasiamiesten valtuuksia vahvistavan
lakialoitteen. Vastedes subjektien yritysasiamiehet voivat riitauttaa oikeudessa valtion
viranomaisten päätöksiä ja vaatia niiden mitätöimistä. Lisäksi heillä on oikeus osallistua
viranomaisten tekemiin tarkastuksiin ja käydä vankiloissa ilman erityislupaa. He myös tutkivat
yrittäjien tekemiä valituksia viranomaisten toimista ja päätöksistä. Lakialoite antaa
yritysasiamiehille laajemmat mahdollisuudet puolustaa yrittäjien oikeuksia ja etuja. Pietarissa
suurimmat yrityssektorin ongelmat ovat pienen liiketoiminnan surkastuminen vähittäiskaupan tieltä
ja yrittäjien vaikeus saada sähköliittymiä. Pietarin yritysasiamiehen tuleekin kiinnittää näihin
ongelmiin yhä enemmän huomiota. (Delovoi Peterburg 7.5.2013)
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116411&GUID={B8C141CA-4ACA-407B-8119-C79EACA64B8F}

Venäläisten omistamien kiinteistöjen määrä Suomessa voi nelinkertaistua vuoteen 2030
mennessä. Tällä hetkellä venäläisten omistuksessa on 6 000 kiinteistöä, joista noin 75 % on
vapaa-ajan asuntoja tai rantatontteja. Venäläisostajien keskuudessa suosituimmat alueet ovat
Etelä-Savo ja Etelä-Karjala. Venäläiset kiinteistönomistajat tuovat Suomeen vuosittain yhteensä
noin 150 miljoonaa euroa. Vuonna 2030 määrän arvioidaan nousevan 650 miljoonaan euroon.
Tiedot ovat peräisin Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriöstä (ITAR-TASS 22.5.2013)
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116411&GUID={B8C141CA-4ACA-407B-8119-C79EACA64B8F}

Helsingin väliä kulkeva Allegro saattaa vuonna 2013 kuljettaa 400 000 matkustajaa. VR
Groupin Päivi Minkkinen kertoo VR Groupin ja RŽD:n tavoittelevan vuonna 2013 Allegron osalta
365 000:tta matkustajaa. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana matkustajavirta kasvoi
32 % viime vuoden vastaavan ajanjakson määristä. Allegron matkustajista 60 % on venäläisiä, 30
% suomalaisia. (IA Regnum 15.5.2013)
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116411&GUID={B8C141CA-4ACA-407B-8119-C79EACA64B8F}

Koillisväylän hallinto on myöntänyt 15 kulkulupaa. Koillisväylän hallintovirasto on saanut tähän
mennessä 29 kulkulupahakemusta, ja myöntänyt sen 15:lle. Koillisväylän hallinnon nettiosoite on
www.nsra.ru, ja siellä on lomake, jolla haetaan kulkulupaa. Virasto on osa Venäjän meri- ja
jokiliikennevirastoa. Liikenne Koillisväylällä on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Se on
melkein puolet nopeampi väylä Euroopasta Aasiaan kuin Suezin kanavan kautta kulkeva reitti. (Bport 16.5.2013)
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116411&GUID={B8C141CA-4ACA-407B-8119-C79EACA64B8F}

Arktiksen suojeluun ja kehittämiseen erikoistunut työryhmä aloittaa kesän aikana. Venäjän
yhteiskuntakamarin työryhmän tehtävänä on muun muassa kehittää pohjoisten alueiden
infrastruktuuria, elinoloja ja pysäyttää muuttotappio alueilta. Työryhmään tulee edustajia
Murmanskin alueelta, Arkangelin alueelta, Jamalo-Nenetsiasta ja muilta Venäjän arktisilta alueilta.
(B-port.com16.5.2013)
http://www.finland.org.ru/public/download.aspx?ID=116411&GUID={B8C141CA-4ACA-407B-8119-C79EACA64B8F}

Suomen ja Venäjän välille sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista
Uudella VAK-rautatiesopimuksella varmistetaan vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset
Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Sovellettavien määräysten taso saadaan vastaamaan
vuoden 2009 kansainvälisiä alan määräyksiä. Sopimus sisältää valtuutukset maiden
liikenneministeriöille säätää sopimuksen tarkemmasta täytäntöönpanosta mm. ajantasaistamalla
vaarallisia aineita koskevat aineluettelot ja määräykset.
Sopimuksella säännellään tarkemmin kuljetusosapuolten yleisistä velvollisuuksista sekä erityisesti
velvollisuuksista koskien lähettäjää, kuljetusyhtiötä ja vastaanottajaa. Sopimuksessa on tarkemmat
määräykset kuljetuskielloista ja mahdollisista kuljetusten keskeyttämisestä tai vaunujen
luovutuksesta ja palauttamisesta.
Sopimus tulee parantamaan huomattavasti kuljetusten turvallisuutta ja selkeyttämään
vastuunjakoa. Rajatarkastukset ja muu viranomaisvalvonta helpottuvat, kun osapuolten vastuista
on selkeät määräykset.
http://www.lvm.fi/tiedote/4152156/suomen-ja-venajan-valille-sopimus-vaarallisten-aineiden-rautatiekuljetuksista

Venäläinen törsää lapsiin, vapaa-aikaan ja terveyteen
Team Finland -verkoston tuoreen selvityksen mukaan kiireiset venäläisperheet käyttävät jopa neljä
kertaa enemmän rahaa lapsiinsa kuin suomalaiset. Suomalaisyrityksille venäläisen keskiluokan
kulutushalut lapsiin, lomiin ja terveyteen avaavat uusia mahdollisuuksia. Palveluista keskustellaan
kiihkeästi nettisivustoilla ja sinne on nyt suomalaisilla kiire.
http://www.tekes.fi/ohjelmat/sosiaalijaterveyspalvelut/Ajankohtaista/Venalainen+torsaa+lapsiin+vapaaaikaan+ja+terveyteen?type=news

Venäjän mahdollisen viisumivapauden vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle –
tutkimus http://www.tem.fi/files/37123/TEMrap_27_2013_02072013.pdf
Venäjän viisumivapaus kauhistuttaa Kaakkois-Suomessa Venäjän viisumivapaus jakaa
kansaa. Kovinta vastustus on Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Viisumivapautta kannattavat johtavassa
asemassa olevat miehet.http://yle.fi/uutiset/venajan_viisumivapaus_kauhistuttaa_kaakkois-suomessa/6849650
Venäjän asevelvollisuuslaki muuttuu Venäjän asevelvollisuuslaki muuttuu 1.8.2013. Uusi laki
vaikuttanee 18 - 27-vuotiaisiin miespuolisiin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, jotka ovat
suorittaneet asevelvollisuutensa ainoastaan Suomessa. Epäselvää vielä on lain soveltaminen
ulkomailla asuviin kaksoiskansalaisiin.
Ulkomailla asepalveluksensa suorittanutta Venäjän kansalaista ei uuden 1.8.2013 voimaan tulevan
lain mukaan enää vapauteta asepalveluksen suorittamisesta Venäjällä. Poikkeuksena ovat
ainoastaan ne valtiot, joiden kanssa Venäjällä on kahdenkeskinen asevelvollisuutta koskeva
sopimus. Suomi ja Venäjä eivät ole tällaista sopimusta solmineet.
Kaksoiskansalaisten tulee osoittaa asiaa koskevat tiedustelut Venäjän viranomaisille, Suomessa
Venäjän suurlähetystön konsuliosastolle.
http://www.finland.org.ru/Public/default.aspx?contentid=279859&nodeid=36881&culture=fi-FI

Kysely: Kansanedustajilta tukea venäläisten viisumivapaudelle
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan poliitikot, virkamiehet ja yritysjohtajat uskovat eniten Venäjältä
ja Aasiasta suuntautuvat matkailun kasvuun.
http://yle.fi/uutiset/kysely_kansanedustajilta_tukea_venalaisten_viisumivapaudelle/6733271
http://www.tem.fi/files/37123/TEMrap_27_2013_02072013.pdf

Venäläiset sijoitukset jyräävät Suomeen
Tarkkaa vastausta ei voi antaa, koska Suomen pankin tilastot kertovat vain venäläisten suorien
sijoitusten kannan. Sekin on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa 858 miljoonaan euroon,
mutta venäläiset investoivat paljolti muiden maiden kautta. Suosittuja ovat esimerkiksi beneluxmaat.
http://www.talouselama.fi/uutiset/venalaiset+sijoitukset+jyraavat+suomeen/a2194451
http://yle.fi/uutiset/venalaista_rahaa_virtaa_suomeen/6721289
http://www.tem.fi/files/37123/TEMrap_27_2013_02072013.pdf

Venäjästä Euroopan suurin talous
http://akado.fi/2013/07/russia-becomes-the-biggest-economy-in-europe/?goback=.gde_3840526_member_257988866

Metsäteollisuus on hyötynyt Venäjän WTO-jäsenyydestä
Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi noin vuosi sitten. Jäsenyys on laskenut
Venäjän tullitasoja, mikä tuo kymmenien miljoonien vuosittaisen kustannussäästöt suomalaiselle
metsäteollisuudelle. Vastoin yleistä kaupan kehitystä metsäteollisuustuotteiden vienti Venäjälle
kasvaa edelleen ja raakapuun tuonti on lähtenyt monen vuoden jälkeen nousuun.
http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/uutiset/Metsateollisuus-on-hyotynyt-Venajan-WTO-jasenyydesta---1171.html

Kaasusektori muuttuu – pysyykö Venäjä mukana?
Venäjä on jäämässä jälkeen kaasusektorin kehityksestä, jota liuskekaasu- ja LNG-tuotanto
muuttavat vauhdilla. Perinteisen kaasun tuottajana se pysyy vielä pitkään riippuvaisena nykyisestä
kaasuputkiverkostaan ja Euroopan markkinoista. Kaasunviennin maantieteellisen painopisteen
siirtämistä Aasiaan hidastaa Venäjän Kaukoidän vähäinen kaasuntuontantokapasitetti ja
puutteellinen infrastruktuuri.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=281095&nodeid=41394&culture=fi-FI

Venäjä haluaa avata sisävetensä veneilijöille
Viisumin lisäksi sisävesillä vaaditaan yksi venäjäntaitoinen miehistön jäsen.
http://yle.fi/uutiset/venaja_haluaa_avata_sisavetensa_veneilijoille/6760103

Syväoron rajanylityspaikalle vauhtia Saimaa Summitista
Saimaa Summit -huippukokouksessa Savonlinnassa on pyritty vauhdittamaan Parikkalan
Syväoron rajanylityspaikan avaamista ja Venäjän ja EU:n viisumivapautta. Läsnä oli
korkeatasoinen edustus Suomen Eduskunnasta, Karjalan tasavallasta ja Etelä-Savon
maakunnasta sekä molempien maiden elinkeinoelämästä. Jos viisumivapaus toteutuu vuonna
2018, olisi uuden raja-aseman autettava 2017.
http://yle.fi/uutiset/syvaoron_rajanylityspaikalle_vauhtia_saimaa_summitista/6761111

Venäjän oleskelu- ja työluvan saamiseen kaavaillaan helpotuksia mm. investoijille ja
Venäjällä korkeakoulututkinnon suorittaneille. Viimemainittujen ei tarvitsisi poistua
kotimaahansa hakemaan oleskelulupaa, kuten nykyisin on asianlaita. Ulkomaisten opiskelijoiden
osuus venäläisissä korkeakouluissa haluttaisiin nostaa nykyisestä 2,3 %:sta 10 %:iin vuoteen 2018
mennessä. FMS:n tilastojen mukaan Venäjällä työskentelee nyt noin 32.000 korkeakoulutettua
ulkomaista asiantuntijaa, mitä määrää pidetään maan kehityksen kannalta liian alhaisena. Esitetyt
toimet ovat osa laajempaa maahanmuuttopolitiikan konseptin muutosta, joka tähtää
ammattitaitoisen ulkomaisen työvoiman houkutteluun Venäjälle ja talouskasvun kiihdyttämiseen.
Asiaa koskevat lainmuutosesitykset annetaan duumalle ennen kolmannen vuosineljänneksen
loppua.
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=117050&GUID={4C4C422E-9921-47C1-9F01-D2481F06E8DC}

Vero- ja tullihelpotuksia mannerjalustalla tapahtuvalle hiilivetytuotannolle. Duuma on
hyväksynyt lakiluonnoksen, joka koskee mannerjalustalla tapahtuvalle hiilivetytuotannolle
annettavia vero- ja tullihelpotuksia. Laki menee vielä liittoneuvostoon ja presidentin
hyväksyttäväksi. Mannerjalustan hankkeissa toimiville operaattoreille taataan, että
verotusjärjestelmä pysyy voimassa 5-15 vuotta, vientitullia ei tarvitse maksaa kuten ei myöskään
tuontitullia ja arvonlisäveroa huipputeknologisista laitteista. Lisäksi operaattorit vapautetaan
varallisuus- ja ajoneuvoverosta. Nämä toimet koskisivat esiintymiä, joissa tuotanto alkaa vuonna
2016. Valtiovarainministeriö ei vielä pysty arvioimaan lain taloudellisia vaikutuksia.
Mannerjalustalta arvioidaan saatavan 76 miljardia tonnia polttoainetta.
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=117050&GUID={4C4C422E-9921-47C1-9F01-D2481F06E8DC}

Lukoil: Venäjän öljyntuotanto kääntyy laskuun kahdessa vuodessa ilman uusien
teknologioiden hyödyntämistä. Energiayhtiö Lukoil arvioi Venäjän öljyntuotannon alkavan
todennäköisesti laskea vuosien 2016-2017 aikana, mikäli uusia ei-perinteisiä öljyvaroja ei aleta
hyödyntää tehokkaasti. Lukoil kehottaa valtiota suosimaan uusia tuotantotapoja verotuksessa ja
sääntelyssä tuotantotasojen säilymisen varmistamiseksi.

http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=117050&GUID={4C4C422E-9921-47C1-9F01-D2481F06E8DC}

Talouslehti Forbes listasi Venäjän parhaat kaupungit bisnekselle Talouslehti Forbesin
Venäjän-painos on laatinut viidennen vuosittaisen listauksensa kolmestakymmenestä Venäjän
liiketoimintaympäristöltään suotuisimmasta kaupungista. Kaupungit pisteytettiin henkilöstön ja
rahoituksen saatavuuden, infrastruktuurin tason, verotuksen, paikkakunnan ulkopuolisten yritysten
saamien hallinnon hankintojen ja kaupungin koon perusteella.
http://team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=281613&contentlan=1&culture=fi-FI

Pohjoisessa on töitä
Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän suunnitellut investoinnit vuoteen 2020
mennessä nousevat yli 75 miljardin euroon. Suuri osa näistä projekteista on jo käynnistynyt, mutta
mukaan ehtii hyvin. Pohjois- Norjassa työvoimavajeeksi lasketaan noin 15.000 henkeä, joista 2000
on insinöörejä. Barents Centerin toimitusjohtajan Martti Hahlin mukaan suomalaiset ovat enemmän
kuin haluttua työvoimaa alueelle.http://yle.fi/uutiset/pohjoisessa_on_toita/6772508
Venäjän syyskuiset aluevaalit tuovat vallanpitäjille odotettujen voittojen lisäksi uusia
ongelmia Miljoonat venäläiset käyvät äänestämässä 8. syyskuuta järjestettävissä
aluevaaleissa. Venäjän johto tekee parhaansa, jotta Moskovan pormestarinvaali näyttäisi
”edustuskelpoiselta” ja legitiimiltä. Taustalla on maan valtaeliitin kasvava epävarmuus.
http://www.fiia.fi/fi/publication/349/ (suomeksi), http://www.fiia.fi/en/publication/348/ (englanniksi)
http://barentsobserver.com/en/business/2013/08/russian-industry-goes-negative-16-08

Protection and enforcement of intellectual property rights in Russian-Finnish economic
cooperation – seminaarin esityksistä (englanniksi ja venäjäksi) on luettavissa
http://rusfintrade.ru/site/article/2662

Venäjän osuus kasvussa puuntuonnissa Toukokuussa Suomeen tuotiin 1,08 miljoonaa
kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli kuluvana vuonna tähän mennessä suurin. Puun
kuukausittainen tuontivauhti on vähitellen lisääntynyt vuoden alun jälkeen.
Lähde: Metla, metsätilastotiedote 32/2013, Lisää metsäuutisia: http://www.metla.fi/uutiskirje/kv/2013-02/
EU toivoo G20-huippukokouksessa luottamuksen maailmantalouteen palautuvan
Luottamusta maailmantalouteen on parannettava, kestävässä ja osallistavassa kasvussa on
edistyttävä ratkaisevasti, protektionismia on torjuttava, veronkiertoon ja veropetoksiin on
puututtava tehokkaammin. Näitä asioita EU toivoo G20-huippukokoukselta.
Varjopankkitoiminnan ja rahamarkkinarahastojen osalta Euroopan komissio on juuri esittänyt
suunnitelman varjopankkitoiminnalle ominaisten riskien torjumiseksi.
Puheenjohtaja Barroso ja puheenjohtaja Van Rompuy esittivät 23. heinäkuuta 2013 päivätyssä
yhteisessä kirjeessään EU:n 28:lle valtion- ja hallitusten päämiehelle näkemyksensä
olennaisimmista G20-huippukokouksessa käsiteltävistä aiheista.
Lisätietoja:
Esite ”Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”
Puheenjohtaja Barroson G20-aiheinen verkkosivusto
Euroopan komission veronkierron ja veropetosten torjuntaa koskeva verkkosivusto, jolla on uusi
video.
Puheenjohtaja Van Rompuyn G20-aiheinen verkkosivusto
Venäjän hallituksen virallinen G20-verkkosivusto
Seuraa puheenjohtajia Twitterissä: @BarrosoEU, @euHvR.
Lue koko lehdistötiedote.
Lähde: Viikkotiedote 36/2013
Venäjän talouspolitiikka on kallistumassa elvytyksen suuntaan. Elvytys ei kuitenkaan näillä
näkymin kasvata budjettialijäämää, jonka arvioidaan tänä vuonna olevan puolisen prosenttia
bruttokansantuotteesta. Öljy- ja kaasu-verotuloista kerätyn kansallisen hyvinvointirahaston varoja

aletaan sen sijaan sijoittaa kotimaisiin elvytysprojekteihin.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201332.pdf

Venäjällä halutaan lisätä jätteiden kierrätystä. Luon-nonvara- ja ympäristöministeri Sergei
Donskoin mukaan jätteiden hyödyntämistä pyritään vuoteen 2020 mennessä lisäämään nykyisestä
11:stä peräti 80 prosenttiin syntynees-tä jätteestä. Erityisesti yhdyskuntajätteen hyödyntämistä on
määrä tehostaa, ja sen käsittelyä ja kierrätystä varten on käytännössä perustettava kokonaan uusi
toimiala. Maail-manpankin yhteydessä toimivan IFC:n arvion mukaan Ve-näjällä hyödynnetään
yhdyskuntajätteestä vain muutama prosentti, kun EU-maissa osuus on keskimäärin 60 %.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201332.pdf

Vuosi Venäjän WTO-jäsenyyttä. Venäjästä tuli Kansain-välisen kauppajärjestön jäsen 22.8.2012.
Maan tuonnissa ei jäsenyyden vaikutus vielä juuri näy lukuun ottamatta muutamia tuoteryhmiä
kuten sianlihaa. Vaikutukset tulevat näkyviin vasta vähitellen, koska Venäjä alentaa useita
tuontitullejaan asteittain keskimäärin kolmen vuoden kuluessa.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201334.pdf

Ukrainan Venäjän-viennillä vaikeuksia. Venäjän tulli aloitti 14.8. kaikkien Ukrainasta tuotavien
tavaroiden yksityiskohtaiset tarkastukset, mikä sai aikaan rajoille pahoja ruuhkia hankaloittaen
Ukrainan vientiä. Venäjä ei ilmoittanut etukäteen tullauskäytännön muutoksesta, mitä mm. WTO:n
periaatteet olisivat edellyttäneet. Menettely aiheutti voimakkaan kansainvälisen reaktion, ja EU
ilmaisi paheksuntansa Venäjän toimia kohtaan. Tiistaina 20.8. Venäjä ilmoitti palaavansa
tullitarkastuksissa aiempaan käytäntöön.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201334.pdf

Venäjän ja Valko-Venäjän välinen kiista kaliumin viennistä laajenee. Venäläisen kaliumin
tuottajan Uralkalin ja valkovenäläisen Belaruskalin vuonna 2005 muodostama vientiyhtiö hajosi
elokuussa erimielisyyksiin osapuolten syyttäessä toisiaan sopimusrikkomuksista. Yhtiöt alkavat nyt
kilpailla vientimarkkinoilla keskenään, minkä odotetaan laskevan kaliumin maailmanmarkkinahintaa
huomattavasti. Yhteisen vientiyhtiön osuus maailman kaliummarkkinoista on ollut yli 40 %.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201336.pdf

Right-wing nationalism in Russia:
A by-product of electoral competition or a political agenda for the future?
Oikeistolaiset nationalistit ovat aktivoituneet Venäjällä kuluneen kesän aikana. Samalla
nationalismista on käyty runsaasti julkista keskustelua.
Moderni venäläinen nationalismi on luonteeltaan siirtolaisvastaista. Tämä on paljolti seurausta
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen kauden epäonnistuneesta kansakunnan rakentamisesta.
Useimmat oikeistolaiset järjestöt on marginalisoitu, eikä niillä ole suurta jäsenmäärää tai
kannatusta. Näiden järjestöjen edustamalla siirtolaisvastaisella ajattelulla on kuitenkin Venäjällä
paljon kannatusta.
Kahdeksan viime vuoden aikana oikeistonationalistien toiminta on tapahtunut enimmäkseen
poliittisen järjestelmän ulkopuolella, sillä ryhmillä ei ole ollut tilaisuutta osallistua vaaleihin.
Oikeistonationalististen järjestöjen tulevaisuudennäkymät riippuvat siitä, miten Venäjän hallinto
käsittelee maahanmuuttokysymyksiä ja toisaalta siitä, miten hallinto suhtautuu nationalismiin.
Oikeistoryhmät voidaan joko marginalisoida, ajaa maan alle tai pyrkiä vetämään ne osaksi
poliittista järjestelmää.http://www.fiia.fi/fi/publication/353/rightwing_nationalism_in_russia/?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=sähköposti&utm_campaign=FIIA+Briefing+Paper+135

Venäjän viisumivapaus toisi mukanaan tuhansia työpaikkoja Viisumivapautta selvittäneen
haastattelututkimuksen mukaan venäläisten matkailu Suomeen kaksinkertaistuisi ja vuosittain
Suomeen jättämä rahamäärä kolminkertaistuisi noin kolmeen miljardiin euroon. Viisumivapauden
myötä myös liikennerikkomukset ja rikollisuus
lisääntyisi.http://yle.fi/uutiset/venajan_viisumivapaus_toisi_mukanaan_tuhansia_tyopaikkoja/6825358

Venäläisvyöryä turha odottaa Edes toimivien logististen yhteyksien kuntoon saattaminen ei
automaattisesti takaa lisääntyvää matkailijavirtaa Venäjältä. Myös Suomi-tuotteen laadun ja
kilpailukyvyn on oltava kunnossa. Lisäksi globaalin talouden heilahtelut tuovat arvaamattomia
haasteita matkailuelinkeinolle ja kaupalle. Oman arvioni mukaan Venäjän rupla on edelleen
yliarvostettu valuutta, joten ruplan parinkymmenen prosentin devalvoituminen olisi turisminäkymien
kannalta myrkkyä. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/venalaisvyorya+turha+odottaa/201309505629
Mikkelin laaja osaamisprofiili yllätti venäläisasiantuntijat Pietarilaiset ympäristöalan
asiantuntijat saivat tuhdin tietopaketin eteläsavolaista osaamista kotiin vietäväksi opintomatkaltaan,
jonka yhtenä kohteena oli Mikkeli. Vierailu oli osa Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen järjestämää
luonnonvarojen käyttöön ja ympäristöteknologiaan liittyvää täydennyskoulutusohjelmaa, johon
Pietarin hallinnon resurssikomitea oli valinnut professoreja, tutkijoita ja opettajia useasta
pietarilaisesta yliopistosta. http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/info/ajankohtaista/view/2013-09-02/
Pääministeri nimesi yritysilmapiirin parantamiseen tähtäävien tiekarttojen toimeenpanon
vastuutahot. Joulukuun 2012 jälkeen on hyväksytty yhteensä 18 tiekarttaa joista mm.
energiaministeriöllä, aluekehitysministeriöllä, antimonopolivirastolla, tullihallinnolla ja
verohallinnolla on kullakin yksi tiekartta vastuullaan. Talouskehitysministeriön vastuulle tullee
neljän tiekartan toimeenpanon seuranta. Nämä liittyvät mm. pk-yritysten toimintaan,
valtionyritysten ja infrastruktuurimonopolien hankintatoimintaan ja julkisten palveluiden
parantamiseen kiinteistökauppojen maarekisteröinnissä.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Talouskasvu hiipuu – Putinin vaalilupaukset vaarassa? Talouskehitysministeriö alensi
elokuun lopussa vuoden 2013 bruttokansantuotteen kasvuennusteensa 2,4 prosentista 1,8
prosenttiin. Teollisuustuotannon kasvuaste laskettiin kahdesta prosentista 0,7 prosenttiin. Myös
keskuspankin arvion mukaan kokonaiskasvu tulee olemaan korkeintaan kaksi prosenttia.
Kasvua hidastavat muiden ulkoisten syiden ohella öljyn hinnan lasku sekä euroalueen vientiä
rajoittava kriisi. Kasvun veturina ollut yksityinen kulutus on myös pienentynyt. Sen kasvu on
enää muutaman prosentin luokkaa aiemmissa arvioissa olleiden 6–7 prosentin sijaan. Yksi syy
tähän on korkeana pysynyt korkotaso. Talouskehitysministeriö on todennut, ettei Venäjällä ole
varaa toteuttaa presidentti Putinin vuoden 2012 presidentinvaalien alla antamia vaalilupauksia
esimerkiksi julkisen sektorin palkkojen korotuksia. Valtion palveluksessa on noin 40 prosenttia
työvoimasta. Toisaalta presidentti itse totesi äskettäin, että Venäjän täytyy leikata
budjettimenoja. Oletettua hitaamman talouskasvun takia budjettitulojen määrä pienenee ja
valtion kyky suoriutua aiemmin sovituista menoista on heikentynyt.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Poliittisia paineita alentaa korkotasoa. Venäjän korkotaso on korkea, mikä vähentää
investointihalukkuutta ja yksityistä kulutusta, jonka osuus bruttokansantuotteesta on noin 50
prosenttia. Venäjän keskuspankki on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan syyskuusta 2012
lähtien. Presidentti Putininkin suulla on kehotettu keskuspankkia laskemaan ohjauskorkoaan
nykyisestä 8,25 prosentista ja liikepankkeja laskemaan luottokorkojaan talouden
vauhdittamiseksi. Keskuspankin tärkeä tavoite on kuitenkin inflaation suitsiminen. Mikäli vuoden
2013 inflaatiotavoitteeseen päästään (5–6 prosenttia), voisi keskuspankin koronlasku olla
mahdollinen. Inflaatio on ylittänyt tavoitteen, ja ruplan heikentymisestä johtuva tuontitavaroiden
kallistuminen tuo oman paineensa. Kulutusluottojen korkoihin mahdollinen lasku ei välttämättä
vaikuta. Korot ovat korkeita ja maksuajat yleensä lyhyitä. Vakuudettomien lainojen korot voivat
olla useita kymmeniä prosentteja. Keskuspankki on ottanut pankkien riskipitoisimmat luotot
erityistarkkailuun ja nostanut korkeakorkoisten lainojen riskipainoa, mikä tarkoittaa pankkien
suurempaa pääomavaadetta.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

LNG-viennin vapauttaminen etenee viranomaisvalmistelussa. Energiaministeriö on
valmistellut muutosesitykset lakiin kaasunviennistä ja lakiin valtion säännöstelystä

ulkomaankauppatoiminnassa, jotka sallisivat LNG:n viennin myös muille kuin Gazpromille.
Energiaministeriön ehdotuksen mukaan LNG:n vienti sallittaisiin tietyille hallituksen hyväksymille
yhtiöille sekä mannerjalustahankkeissa toimiville valtion omistamille yhtiöille (kuten Rosneft) ja
niiden yli 50-prosenttisessa omistuksessa oleville tytäryhtiöille. Lain odotetaan valmistuvan
vuoden loppuun mennessä.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Murmanskin kaasuesiintymästä vaihtoehto Štokmanille? Barentsinmeressä, 200 kilometrin
päässä Kuolan niemimaalta sijaitseva Murmanskin kaasuesiintymä sisältää asiantuntijaarvioiden
mukaan jopa 120 miljardia kuutiometriä kaasua, mikä mahdollistaisi keskimäärin 1,4
miljoonan kuutiometrin päivittäisen kaasuntuotannon. Kaasu Murmanskin esiintymältä voitaisiin
kuljettaa rannikolle kompressoitavaksi ja myydä Isoon-Britanniaan.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Rosneft, Gazprombank ja Sovkomflot Kaukoidän supertelakkahankkeen vetureiksi.
Rosneftin ja Gazprombankin johtama konsortio saa vastuulleen Vladivostokin kupeeseen
rakenteilla olevan laivanrakennus- ja -korjaustelakka Zvezdan rakentamisen. Telakkahankkeen
kolmanneksi osakkaaksi on vahvistunut Sovkomflot, joka on Rosneftin ja Gazpromin ohella
telakan päätilaajia. Myös laivanrakennusyhtiö OSK on mukana konsortiossa, mutta sen rooli ja
omistusosuus on vielä täsmentämättä. Keskustelut Zvezda-telakan uusista omistusjärjestelyistä
käynnistyivät sen jälkeen, kun varapääministeri Rozogin kritisoi ankarasi kauppa- ja
teollisuusministeriötä telakan rakentamisaikataulun viivästymisen takia. Nykyisen suunnitelman
mukaan supertelakan on tarkoitus valmistua vuonna 2020. Se tulee tuottamaan tankkereita
(uppouma 350 000 tonnia), kaasutankkereita, jääluokan aluksia sekä erityisiä aluksia ja
elementtejä porauslautoille.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Hallitus nimesi FIFA 2018 -kisojen päärakennuttajan. Urheiluministeriön alainen valtionyhtiö
Sport-Inžiniring on valittu seitsemän jalkapallostadionin – Volgogradin, Kaliningradin, Nižni
Novgorodin, Donin Rostovin, Samaran, Saranskin ja Jekaterinburgin stadionien – rakennus- ja
kunnostustöiden pääurakoitsijaksi. Tällä tavoin pyritään takaamaan monimutkaisten
rakennushankkeiden valvonta luomatta uusia hallintorakenteita. Sport-Inžiniringin rooli tulee
olemaan samankaltainen kuin Olimpstroilla Sotšin olympialaisten rakennustöissä. Se tulee
kilpailuttamaan hankkeet ja valitsemaan aliurakoitsijat. Riskinä pidetään sitä, että rakennustyöt
tulevat muistuttamaan muullakin tavoin olympialaisten rakennustöitä pilviin kohoavine
kustannuksineen.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Pääministeri Medvedev on vahvistanut metsätalouden kehitysohjelman
toteutussuunnitelman.
Pääministeri vahvisti heinäkuussa yksityiskohtaisen toteutus-suunnitelman, joka
liittyy viime vuoden lopulla vahvistettuun vuoteen 2020 ulottuvaan valtiolliseen metsätalouden
kehitysohjelmaan. Suunnitelma kattaa seuraavat kolme vuotta. Siihen on kirjattu tärkeimmät
valvontatoimet, joilla kehitysohjelman ja sen alaohjelmien toteuttaminen pyritään turvaamaan.
Ohjelmat koskevat muiden muassa metsien vartiointia ja suojelua, käyttöä ja uudistamista.
Metsiensuojeluohjelmaa koskeva osa sisältää toimia, joilla pyritään ehkäisemään metsäpaloja.
Päävastuussa suunnitelman toteuttamisesta on luonnonvara- ja ympäristöministeriö.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2
http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=120546&GUID={C9CFF031-2345-4FDC-863B-DC170C31B8FE}

Venäjällä astui voimaan uusi piratisminvastainen laki. Elokuun alusta voimaan astunut laki
koskee toistaiseksi tv- ja elokuvatuotantoa. Venäjän kansallinen viestintävirasto Roskomnadzor
on jo rajoittanut Opensharing.org-tiedostonjakosivuston toimintaa tekijänoikeuksien
väärinkäyttösyytösten jälkeen. On mahdollista että laki saatetaan koskemaan myös musiikin,
kirjallisuuden, ohjelmistojen ja pelien luvatonta levittämistä. Duuma on lisäksi hyväksynyt lain,
joka sallii jopa 30 000 dollarin sakon käyttäjille, palveluntarjoajille ja hakukoneille, jotka eivät

noudata uutta lakia.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Venäjä suunnittelee viisumivapautta transit-matkustajille. Hallitus valmistelee lakimuutosta,
joka mahdollistaisi tiettyjen maiden transit-matkustajien oleskelun Venäjällä 72 tunnin ajan ilman
viisumia. Hallitus laatii lakiin kirjattavan listan viisumipakosta vapautetuista maista sekä
lentokentistä, joilla se on voimassa. Toimella pyritään kasvattamaan transit-liikennettä
Moskovan lentokentillä 20–30 prosenttia vuositasolla ja matkailupalveluista saatavia tuloja 50
prosenttia. Hallituksen kokouksessa 4.9. puhuneen pääministeri Medvedevin mukaan samalla
parannetaan koko Venäjän houkuttelevuutta turistikohteena.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001046&project_id=2

Right-wing nationalism in Russia:
A by-product of electoral competition or a political agenda for the future?
Oikeistolaiset nationalistit ovat aktivoituneet Venäjällä kuluneen kesän aikana. Samalla
nationalismista on käyty runsaasti julkista keskustelua.
Moderni venäläinen nationalismi on luonteeltaan siirtolaisvastaista. Tämä on paljolti seurausta
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen kauden epäonnistuneesta kansakunnan rakentamisesta.
Useimmat oikeistolaiset järjestöt on marginalisoitu, eikä niillä ole suurta jäsenmäärää tai
kannatusta. Näiden järjestöjen edustamalla siirtolaisvastaisella ajattelulla on kuitenkin Venäjällä
paljon kannatusta.
Kahdeksan viime vuoden aikana oikeistonationalistien toiminta on tapahtunut enimmäkseen
poliittisen järjestelmän ulkopuolella, sillä ryhmillä ei ole ollut tilaisuutta osallistua vaaleihin.
Oikeistonationalististen järjestöjen tulevaisuudennäkymät riippuvat siitä, miten Venäjän hallinto
käsittelee maahanmuuttokysymyksiä ja toisaalta siitä, miten hallinto suhtautuu nationalismiin.
Oikeistoryhmät voidaan joko marginalisoida, ajaa maan alle tai pyrkiä vetämään ne osaksi
poliittista järjestelmää. http://www.fiia.fi/fi/publication/353/right-wing_nationalism_in_russia/#.UjbFIzXyWUk
BOFIT Venäjä-ennuste 2013–2015 / 2
Venäjän talouden kasvu hidastui vuoden ensimmäisellä puoliskolla huomattavasti alle odotetun.
BKT kasvoi alle 1½ %. Tämä johtui etenkin valtionyhtiöiden ja julkisen talouden investointien
supistumisesta. Talouden odotetaan virkoavan tänä vuonna maailmantalouden elpyessä ja koko
vuoden BKT:n kasvun olevan vajaat 2 %. Ennustejaksolla öljyn hinnan lievä lasku painaa Venäjän
talouden kasvua. Vuosina 2014–2015 BKT kuitenkin kasvaa yli 3 % vuodessa mm. siksi, että
maailmankaupan elpyminen lisää vähitellen Venäjän vientiä. Kotitalouksien tulojen kasvu hidastuu,
mutta inflaation vaimeneminen tukee ostovoimaa hieman. Investoinnit kääntyvät kasvuun, sillä
kapasiteettirajoitteet eivät ole kaukana. Valtiontalouden menojen lisääntyminen kuitenkin hidastuu.
Venäjän tuonnin kasvu vilkastuu hieman ja on noin 5 % vuodessa.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/ennuste/Pages/bve213.aspx

Venäjän keskuspankki nimitti uuden varapääjohtajan ja virtaviivaisti rahapoliittisia
instrumenttejaan. Keskuspankin ensimmäiseksi varapääjohtajaksi nimitettiin 11.9. alkaen
presidentin talouspoliittinen neuvonantaja Ksenia Judajeva (43). MIT:ssa Yhdysvalloissa tohtoriksi
väitellyt Judajeva vastaa keskuspankissa rahapolitiikasta.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/seuranta-aineisto/Pages/vw201338_2.aspx

Elinkeinoelämän ja julkishallinnon varauduttava yhdessä itäliikkuvuuden kasvuun
TEM ja STM tiedottavat
Elinkeinoelämän ja julkishallinnon on varauduttava itäliikkuvuuden kasvuun ja mahdolliseen EU:n
ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Viisumivapaus hyödyttäisi yrityksiä taloudellisesti kasvavan
matkailun myötä ja helpottaisi venäläisten ja suomalaisten yritysten asiointia.
Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli 23.9. ”Venäjän mahdollisen viisumivapauden vaikutukset
suomalaiselle elinkeinoelämälle” –selvityksen tuloksia itäliikkuvuuden kasvun työryhmälle.
Elinkeinoelämä suhtautuu pääosin myönteisesti mahdolliseen viisumivapauteen. Selvitys
vahvistaa itäliikkuvuuden kasvun työryhmän tavoitteet oikeiksi. Itäliikkuvuuden kasvuun ja

mahdolliseen viisumivapauteen pitää varautua elinkeinoelämän ja julkishallinnon laajalla
yhteistyöllä.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_26.9.2013/elinkeinoelaman_ja_julkishallinnon_varauduttava_yhdessa_italiikk
uvuuden_kasvuun.111866.news

Ulkomaisten lääkkeiden asema Venäjän markkinoilla on vahva. Viime vuonna Venäjän
lääkemyynti oli arviolta 818 mrd. ruplaa (noin 20 mrd. euroa). Tästä ulkomaisten lääkkeiden osuus
oli lähes 80 %. Venäjän hallitus pyrkii monin tavoin kannustamaan kotimaista lääkkeiden
valmistusta, ja tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä nostaa kotimaisen tuotannon osuus
puoleen lääkemarkkinoiden arvosta. Hintasäännöstelyn piirissä olevien ns. elintärkeiden
lääkkeiden markkinoista kotimaisten valmisteiden osuus on tarkoitus nostaa 90 prosenttiin vuoteen
2020 mennessä. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201339.pdf
Entisen Neuvostoliiton velka Suomelle hoidettu nyt kokonaan
Eräs vaihe Suomen ja Neuvostoliiton/ Venäjän välisissä suhteissa on saatu päätökseen, kun
entisen Neuvostoliiton romahdettua Venäjän vastuulleen ottama clearing-kaupan velka on saatu
maksettua kokonaisuudessaan kuluvan syksyn aikana. Osa velasta on hoidettu maiden välisillä
velan konvertointisopimuksilla ja osa Venäjän Suomelle maksamalla käteismaksulla.
Velkojen loppuunsuorittamisen toteava maiden päätöspöytäkirja allekirjoitettiin Moskovassa 27.9.
Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 3.10.2013.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_3.10.2013/entisen_neuvostoliiton_velka_suomelle_hoidettu_nyt_kokonaan.11
1957.news

Yrittäjyyskoulutus Hatsinassa tuottaa tuloksia
Pienyrityskeskus on vuoden aikana kouluttanut alkavia yrittäjiä sekä sosiaalialan asiantuntijoita
yrittäjiksi Hatsinassa. Tuloksia yrittäjyyskoulutuksesta sekä kuntouttavien menetelmien ja
apuvälineiden koulutuksista esiteltiin. Etelä-Savon ammattiopiston järjestämässä GATE-hankkeen
tiedotustilaisuudessa Mikkelissä 18.9. Tulokset ovat rohkaisevia. Hatsinassa on perustettu 7 uutta
yritystä, julkiset sosiaalialan organisaatiot ovat ottaneet käyttöön uusia Suomesta omaksuttuja
käytäntöjä sekä kehittäneet toimintaansa yrittäjämäiseen suuntaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on
kolmannen iän koulu, joka tarjoaa asiakkailleen maksullisia kieli-, atk- ja tanssikursseja.
http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/info/ajankohtaista/view/2013-09-23/

Suomi avaa lisää viisumikeskuksia Venäjällä Suomi laajentaa viisumipalveluiden kattavuutta
Venäjällä. Nykyisten toimipisteiden lisäksi viisumihakemuksia aletaan ottaa vastaan uusissa
yhteisviisumikeskuksissa seuraavalla aikataululla:
11.10. Permissä
14.10. Omskissa
16.10. Krasnojarskissa
18.10. Sotšissa
21.10. Krasnodarissa
23.10. Samarassa
http://www.finland.org.ru/Public/default.aspx?contentid=288900&nodeid=36881&culture=fi-FI

Guidebook to Financing Infrastructure for Transport and Logistics within Northern
Dimension Liikenteen ja logistiikan infrastruktuurin rahoitus on perinteisesti tapahtunut
kansallisesta ja EU-budjetista sekä kotimaisesta ja ulkomaisesta lainasta. Tulevaisuudessa
kansainvälisen rahoituksen osuus voi kuitenkin kasvaa merkittävästi.
Viime vuosina valtiot ovat törmänneet liikenteen ja logistiikan rakentamisen rahoituksen vaikeuteen
ja yrittäneet löytää uusia rahoituslähteitä. Ongelmana on ollut rahoitusmuodoista saatavan tiedon
hajanaisuus.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Pohjoisen
ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI) koordinoi hankkeen, jossa kuuden yhteistyökumppanin
kanssa laadittiin opaskirja pohjoisen ulottuvuuden rajat ylittävistä liikenteen ja logistiikan
infrahankkeiden rahoitusmalleista. http://www.doria.fi/handle/10024/90347

Venäjän talouden heikko kehitys nostaa valtion johdossa yhä useammin esiin kysymyksen
rakenneuudistusten tarpeesta. Keskeisimmät ministerit esittelivät näkemyksiään taloudesta ja
tarvittavista uudistuksista viime viikolla Sotshissa ja tällä viikolla Moskovassa vuosittain
järjestettävissä kansainvälisissä investointifoorumeissa. Eniten huomiota saivat jälleen vanhat tutut
ongelmat kuten heikko liiketoimintaympäristö, joka haittaa talouskasvun kannalta ensiarvoisten
investointien lisäämistä.
Presidentti Vladimir Putin totesi liiketoimintaympäristön uudistamisessa otetun toistaiseksi hyvin
vaatimattomia askelia ja antoi toimiin aikaa kaksi vuotta. Hän muistutti, että luonnonvarojen
hyväksikäyttöön perustuva hyvinvointi ei ole kestävällä pohjalla. Suurena ongelmana presidentti
piti talouden tehottomuutta; työn tuottavuus on Venäjällä merkittävästi alempi kuin pitkälle
kehittyneissä talouksissa.
Pääministeri Dmitri Medvedev kritisoi jälleen kerran valtion suurta roolia taloudessa sekä julkisen
sektorin kokoa ja totesi tuotannon kasvun olevan liian valtiovetoista. Julkisen sektorin toimintaa
tulisi hänen mukaansa supistaa ja tehostaa. Talousministeri Aleksei Uljukajevin mukaan kilpailua
ajatellen ministeriöt ja virastot voivat toiminnassaan olla liian orientoituneita julkiseen sektoriin
eivätkä aina ymmärrä yksityisen sektorin merkitystä.
Esille nostettiin myös joitakin ennen harvemmin kuultuja teemoja. Pääministeri Medvedev näki
tehostamisen tarvetta työllisyyspolitiikassa. Hänen mukaansa täystyöllisyyden tukemisesta hinnalla
millä hyvänsä tulisi luopua, vaikka se merkitsisi työpaikkojen vähenemistä. Erityistä huomiota tulisi
kiinnittää yhden yrityksen ympärille rakentuneiden kaupunkien tuotannon uudelleenjärjestelyyn.
Med-vedev varoitti, että ehkä jopa merkittävä osa kansalaisista joutuu tulevaisuudessa vaihtamaan
työpaikkaa ja samalla mahdollisesti myös ammattia ja asuinpaikkaa, jotta talouden rakenteita
saadaan uudistettua. Samat viestit tulivat myös presidentti Putinilta ja talousministeri Uljukajevilta.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201340.pdf

Keskeiset Venäjän talouden ennusteet alentuneet. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on
laskenut arviotaan Venäjän BKT:n tämän vuoden kasvusta 1,5 prosenttiin ja Maailmanpankki 1,8
prosenttiin, johon Venäjän talousministeriö alensi ennustettaan loppukesällä. IMF:n ennuste on
laskenut huhtikuusta lähes kaksi prosenttiyksikköä. Talousministeriön tapaan IMF ja
Maailmanpankki odottavat BKT:n kasvun vilkastuvan yli 3 prosenttiin vuonna 2014, jos
maailmantalous ja -kauppa elpyvät. Venäjän keskus-pankki esittää vuosittaisen
rahapolitiikkaohjelmansa luonnoksessa, että talouden perusennusteena voidaan pitää myös
varovaisempaa uraa, jossa BKT:n kasvu on noin 2 % vuonna 2014 ja noin 3 % vuonna 2016.
Ennusteissa öljyn hinnan oletetaan lähivuosina laskevan lievästi.
IMF:n ja Maailmanpankin mukaan ennustettu BKT:n kasvutahti edellyttää sitä, että Venäjällä
kulutuksen kasvu jatkuu kohtalaisena ja investoinnit elpyvät. IMF:n mukaan Venäjän viennin
määrän pitäisi myös kasvaa noin 3 % vuodessa, johon tarvitaan energiasektorin ulkopuolisen
viennin varsin ripeää nousua. Venäjän tuonnin IMF arvioi kasvavan tänä vuonna pari prosenttia ja
lähivuosina noin 5 % vuodessa.
IMF ja Maailmanpankki toteavat Venäjä-ennusteidensa riskien painottuvan heikomman
kehitysmahdollisuuden suuntaan ja koskevan niin maailmantaloutta ja öljyn hintaa kuin kulutusta ja
investointeja Venäjällä. Aiemmin talouden nopeaa kasvua siivittivät mm. öljyn hinnan nousu ja
kapasiteetin käytön lisääminen. Tulevan kasvun kannalta IMF korostaa tarvetta tuottavuuden
parantamiseen ja investoin-eihin, jotka edellyttävät parempaa investointiympäristöä Venäjällä.
Lisäksi valtion roolia taloudessa tulisi vähentää.
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201341.pdf

Valtio tukee arktisen alueen geologisia tutkimuksia massiivisesti. Luonnonvara- ja
ympäristöministeriön mukaan valtio tulee tukemaan mineraalivarojen etsintöjä arktisella alueella
keskimäärin 1,5–2 miljardilla ruplalla (45–46 milj. euroa) vuosittain, eli kaikkiaan 22 miljardilla
ruplalla (500 milj. euroa) vuoteen 2030 mennessä. Ministeriö arvioi, että optimaalisessa
tilanteessa yksityistä varoista tutkimuksiin sijoitettaisiin 7–8 ruplaa jokaista valtion sijoittamaa
ruplaa kohden. Asiantuntijoiden mukaan arktisen alueen etsintätyöt vaativat vuoteen 2030
mennessä noin 3 500 miljardia ruplaa (81 mrd. euroa). Tarvittavien alusten toimittaminen
maksaa lisäksi 6 500 miljardia ruplaa (150 mrd. euroa).
http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=120546&GUID={C9CFF031-2345-4FDC-863B-DC170C31B8FE}

Duuma hyväksyi öljy- ja kaasusektorin uuden veromallin. Uuden mallin mukaan
kaivannaisvero nousee öljytonnia kohden 4,9 prosentilla vuonna 2014 (470 ruplasta 493
ruplaan), 7,5 prosentilla vuonna 2015 (530 ruplaan) ja vielä 5,5 prosentilla vuonna 2016 (559
ruplaan). Samanaikaisesti öljyn vientitulli laskee vaiheittain: 60 prosentista 59 prosenttiin
vuonna 2014, 57 prosenttiin vuonna 2015 ja 55 prosenttiin vuonna 2016. Verouudistuksen on
määrä tulla voimaan 1.1.2014, ja sen avulla federaation on tarkoitus saada 170 miljardin ruplan
lisätulot kolmessa vuodessa. Öljyn vientitullin lisäksi suunnitellaan kevyiden öljytuotteiden
vientitullien pienentämistä. Kaasun uusi veromalli koostuu useista komponenteista: siihen
vaikuttavat kaasun koostumus, makrotaloudelliset tekijät, kohdemarkkinoiden hintasuhdanteet
ja kaasuntuotantohankkeiden taloudellinen kannattavuus. Uuden mallin arvioidaan nostavan
kaasuyhtiöiden maksamaa veroa ensi vuonna keskimäärin 8,3 prosenttia.
http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=120546&GUID={C9CFF031-2345-4FDC-863B-DC170C31B8FE}

Total ehdottaa Gazpromille uutta mallia Štokmanin hankkeeseen. Lehtitietojen mukaan
ranskalainen Total on ehdottanut Gazpromille uutta, kannattavaa mallia Štokmanin
kaasukondensaattiesiintymän
kehittämiseksi. Mikäli Gazprom ei hyväksy Totalin suunnitelmaa, yhtiön
kerrotaan harkitsevan osuutensa myymistä ja hankkeesta vetäytymistä. Gazpromista saatujen
tietojen mukaan Totalin ehdotus ei kuitenkaan parantaisi radikaalisti hankkeen kannattavuutta.
Myös asiantuntijat suhtautuvat hankkeeseen skeptisesti.
http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=120546&GUID={C9CFF031-2345-4FDC-863B-DC170C31B8FE}

Perm: neuvostoaikojen suljetusta kaupungista Uralin Bilbaoksi?
Permin alueen poliittiset valtasuhteet piirtyvät selvärajaisesti kaupunkimaisemaan. Säästöpankkia
vastapäätä sijaitsee miesten klubi. Neuvostoajalta peräisin olevan aluehallintorakennuksen edestä
avautuu joutomaa. Rakennuksen takapihaa koristavat tarpeettomiksi julistetut taideteokset. Alueen
varsinaisten vallankäyttäjien, öljy-yhtiö Lukoilin ja kaasumonopoli Gazpromin logot ovat
levittäytyneet kaikkialle: toimistorakennusten katoille, bensa-asemille, ja urheilupuseroiden
rinnuksiin. http://www.fiia.fi/fi/blog/431/perm_neuvostoaikojen_suljetusta_kaupungista_uralin_bilbaoksi/
Venäjän varusteluohjelma ja Kaukoidän telakka: huomiota ajankohtaisesta keskustelusta
Presidentti Vladimir Putinin on määrä siunata elokuun lopulla päätös supertelakan perustamisesta
Venäjän kaukoitään. Se rakennettaisiin Bolshoi Kamenissa sijaitsevan Zvezda telakan pohjalle.
Vuonna 1946 perustettu valtiollinen telakka on erikoistunut ydinsukellusveneiden kunnostukseen ja
romuttamiseen. Venäjän siviili- ja sotalaivanrakennusta koordinoivan varapääministeri Dmitri
Rogozinin mukaan Zvezdan muodonmuutos siviililaivanrakennuksen supertelakaksi pitäisi
tapahtua seuraavien 14 kuukauden aikana.
http://www.fiia.fi/fi/blog/418/venajan_varusteluohjelma_ja_kaukoidan_telakka_huomiota_ajankohtaisesta_keskustelusta/

Yksityistämissuunnitelmat etenevät hitaasti. Valtion omistamien yritysten yksityistäminen ei ole
sujunut suunnitellussa tahdissa. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksityistämistulot ylsivät
vain neljään prosenttiin asetetusta tavoitteesta. Kesäkuussa hallitus hyväksyi uuden suunnitelman,
jonka tavoitteena on kerätä valtion kassaan tuloja noin biljoona ruplaa (47 miljardia euroa) vuosina
2014–2016. Esimerkiksi 19 prosentin osuuden myyminen Rosneftista on mukana suunnitelmassa,
vaikkakin yhtiön yksityistämiselle löytyy myös vaikutusvaltaisia vastustajia. Nykyistä
taloustilannetta ei pidetä otollisena yhtiön osakkeiden myynnille. Laivanrakennusyhtiö OSK:n
yksityistämisen puolestaan arvioidaan ajankohtaistuvan vasta 2020–2030. Aiemmin hallituksen
suunnitelmissa oli yksityistää 49,9 prosenttia yhtiöstä vuosina 2014–2015.
Yksityistämissuunnitelmaa halutaan lykätä, jotta yhtiö saadaan taloudellisesti kannattavaksi ennen
sen arvon määrittelyä.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

Työn tuottavuus Venäjällä jopa puolta alempi kuin kehittyneissä maissa. Forbesin
Venäjänpainos on nostanut otsikoihin työn heikon tuottavuuden, josta myös presidentti Putin,
pääministeri Medvedev ja talouskehitysministeri Uljukajev ovat hiljattain puhuneet. Forbes viittaa

OECD:n raporttiin, jonka mukaan työn tuottavuutta mittaava luku (ostovoimakorjattu bkt per
työtunti) oli vuonna 2011 Venäjällä 22 dollaria, kun se vertailun kärjessä olleessa Norjassa oli noin
82 dollaria. OECD-maiden keskiarvo oli 44 dollaria. Yhdysvalloissa, johon Venäjää jutussa
verrataan, vastaava luku oli 60 dollaria. Esimerkiksi sähköenergiasektorilla työn tuottavuus on
Venäjällä 15 prosenttia Yhdysvaltojen tasosta, asuntorakentamisessa 21 prosenttia,
vähittäiskaupassa 31 prosenttia ja terästeollisuudessa 33 prosenttia. Jos verrataan venäläisten ja
yhdysvaltalaisten saman alan yritysten vuosituotosta henkeä kohti, tehottomin ala on Venäjällä
öljy- ja kaasusektori. Kun yksi työntekijä Yhdysvalloissa tuottaa suuressa energiayhtiössä
vuositasolla noin viisi miljoonaa dollaria, venäläinen työntekijä tuottaa 0,52 miljoonaa dollaria.
Yhtenä selittävänä tekijänä pidetään sitä, että Venäjällä ei ole ulkoistettu ydinliiketoimintaan
kuulumattomia toimia kuten lännessä. Lisäksi suuret yritykset ovat usein paikkakunnan ainoita
työnantajia, eikä henkilöstöä haluta sosiaalisista syistä supistaa. Täystyöllisyydestä luopuminen ja
työmarkkinoiden rakenneuudistus ovat nyt nousseet keskusteluun tarpeellisina keinoina työn
tuottavuuden ja Venäjän kilpailukyvyn parantamiseksi.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

Suunnitteilla laatumerkki venäläisille laatutuotteille. Teollisuus- ja kauppaministeriö esittää,
että vielä kuluvana vuonna käyttöön otettaisiin korkealaatuisille venäläisille tuotteille tarkoitettu
laatumerkki. Mallina tässä toimii neuvostoaikana käytetty viisisakarainen tähtimerkki. Parhaillaan
määritellään, mitä tuotteita merkki koskisi ja mitkä olisivat konkreettiset laatuvaatimukset.
Valmistajat hankkisivat merkin omasta aloitteestaan, mutta laatu on tarkoitus vahvistaa testein
valtionlaboratorioissa ja mahdollisesti yksityisissä akkreditoiduissa laboratorioissa. Myös merkin
tunnetuksi tekemiseen tullaan budjetoimaan varoja. Idea laatumerkistä on lähtöisin pääministeri
Medvedevin toukokuisesta esiintymisestä modernisointi- ja innovaatiokehitysneuvoston
puheenjohtajiston kokouksessa, jossa teollisuus- ja kauppaministeriö sai tehtäväkseen miettiä
toimia venäläisten tuotemerkkien tukemiseksi ulkomaiden markkinoilla.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

Rosneft jatkaa laajenemistaan. Pääjohtaja Setšinin mukaan Rosneftin tuotanto nousee ensi
vuonna jopa yli tämänvuotisen 207 miljoonan tonnin. Kasvun takana ovat yhtiön yritysostot.
Tuoreimpana Rosneft hankki 51 prosentin osuuden venäläisestä Petroresursista, joka omistaa
Kaspianmeren pohjoisosissa sijaitsevan Laganskin mannerjalustaesiintymän. Petroresursin
aiempien omistajien, ruotsalaisen Lundin Petroleumin (osuus ennen kauppoja 70 %) ja tradingyhtiö Gunvorin (osuus ennen kauppoja 30 %) osuuksiksi jää 34,3 ja 14,7 prosenttia. Kun
Petroresursin enemmistöosakkaaksi tulee valtionyhtiö, se voi aloittaa tuotannon mannerjalustalla.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

Venäjän viimeiset kuusi suurta öljyesiintymää. Forbesin Venäjän-painoksen mukaan Venäjällä
on vuoden 2012 jälkeen huutokaupattujen kolmen suuren (yli 30 milj. tonnia) öljyesiintymän jälkeen
enää kolme vastaavan mittaluokan öljyesiintymää kuivalla maalla. Vuonna 2012 myydyt esiintymät
ovat Lukoilille kuuluva Imilorskoje (190 milj. tonnia) ja Surgutneftegazille kuuluva Špilman (89 milj.
tonnia) Hanti-Mansiassa sekä Rosneftiin sulautetun TNK-BP:n tytäryhtiölle Samotlorneftegazille
kuuluva Lodotšnoje Krasnojarskin alueella (43 milj. tonnia). Huutokauppaamatta ovat vielä
Rostovtsevskojen esiintymä Jamalin Nenetsiassa (61 milj. tonnia) sekä Nazymskojen (43 milj.
tonnia) ja Gavrikovskojen esiintymät (40 milj. tonnia) Hanti-Mansiassa.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

LNG-terminaali mahdollisesti Ust-Lugan satamaan. Gazprom on tehnyt sopimuksen uuden
kaasuputken rakentamisesta Ust-Lugan satamaan, jota pidetään todennäköisimpänä paikkana
yhtiön suunnittelemalle Baltian LNG-terminaalille. Gazpromista kielletään toistaiseksi, että
putkihanke liittyisi päätökseen LNG-tehtaan sijainnista.
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001053&project_id=2

Suomeen tulevien venäläismatkailijoiden kulutus käännekohdassa
Venäläiset eivät enää kuluta Suomen-matkoillaan entiseen malliin. Tilastojen mukaan
venäläismatkailijoiden tax-free-ostokset ovat aivan viime aikoina kääntyneet laskuun.

Ostosmatkailu on kuitenkin edelleen itänaapureille suurin syy tulla Suomeen, mutta sen merkitys
on vähentynyt selvästi.
http://www.kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/suomeen_tulevien_venaelaeismatkailijoiden_kulutus_kaeaennekohdassa_23708

NIMITYKSIÄ
Pohjoismaiden neuvostolla uusi johtaja
Pohjoismaiden neuvosto saa vuodenvaihteessa uudeksi johtajakseen Britt Bohlinin, joka toimii tällä
hetkellä maaherrana Ruotsin Jämtlandissa. Bohlin seuraa Jan-Erik Enestamia, joka on toiminut
Pohjoismaiden neuvoston johtajana kuusi vuotta. Neuvoston korkeimman virkamiehen työpaikkana
on Kööpenhaminassa toimiva sihteeristö.
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/pohjoismaiden-neuvostolla-uusi-johtaja

Merja Sundström lehdistövirkamieheksi Berliiniin
Sundström siirtyy ulkoministeriöön MTV3:lta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 1988 lähtien
ulkomaantoimittajana uutis- ja ajankohtaistoimituksessa. Vuodesta 2010 lähtien Sundström on
toiminut MTV3:n kulttuuritoimituksen päällikkönä. Hänellä on myös kokemusta ulkomaantoimittajan
työstä sanomalehdessä ja viestintätehtävistä yksityissektorilla.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=280516&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

Leena Brandtista lehdistövirkamies Suomen EU-edustustoon
Ulkoministeriö on nimittänyt Leen Brandtin Suomen Brysselissä olevan pysyvän EU-edustuston
lehdistövirkamieheksi 1. syyskuuta lähtien. Kausi on kolmivuotinen.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=281255&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

Jaana Mäkelä Kööpenhaminan suurlähetystön uusi konsuli
Kööpenhaminan suurlähetystössä aloitti 1. elokuuta työnsä uusi konsulivirkamies, Jaana Mäkelä.
Jaana on ulkoministeriöurallaan työskennellyt muun muassa Irakissa, Saudi-Arabiassa, Lontoossa
ja Tukholmassa.
http://www.finland.dk/public/default.aspx?contentid=281270&nodeid=35923&culture=fi-FI&contentlan=1#.UgII5wzHWvU.facebook

Uusia suurlähettiläsnimityksiä
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=281499&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI

Tuomas Välimäki Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päälliköksi
Suomen Pankin johtokunta on nimittänyt rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päälliköksi kauppat.
toht. Tuomas Välimäen, 43, viiden vuoden määräajaksi 31.8.2018 saakka. Välimäki seuraa
tehtävässä Tuomas Saarenheimoa, joka siirtyy 1.9.2013 alivaltiosihteeriksi
valtiovarainministeriöön.
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote21_2013.aspx

Uusi suurlähettiläs Ranskaan, uudet sivuakkreditoinnit Kambodžaan, El Salvadoriin ja
Panamaan http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=282552&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI
Vuoden 2013 uudet suurlähettiläsnimitykset
Edustustonpäälliköiden vuotuinen siirtokierros on saatu päätökseen. Suurin osa 24 uudesta
edustustonpäälliköstä aloitti uudessa työssään 1. syyskuuta.
Suurin osa edustustonpäälliköistä toimii Suomen suurlähettiläänä niin sanotussa asemamaassaan
ja usein myös joissain muissa samalla alueella sijaitsevissa maissa. Edustustonpäälliköt johtavat
myös Suomen pysyviä edustustoja kansainvälisissä järjestöissä ja Suomen pääkonsulaatteja. Osa
edustustonpäälliköistä on niin sanottuja kiertäviä suurlähettiläitä, jotka toimivat Helsingistä käsin.
Syyskuussa aloittivat Sirpa Mäenpää (Addis Abeba), Ilkka Räisänen (Astana), Kirsti Westphalen
(Bangkok), Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve (EU-edustusto Brysselissä), Hilkka Nenonen (Dublin),
Liisa Talonpoika (Haag), Tuula Yrjölä (Kairo), Ann-Marie Nyroos (Kööpenhamina), Outi Holopainen
(Lissabon), Juha Markkanen (pääkonsulaatti Los Angelesissa), Roberto Tanzi-Albi (Madrid), OkkoPekka Salmimies (OECD-edustusto Pariisissa), Jari Gustafsson (Peking), Manu Virtamo (Tokio),

Anu Laamanen (Wien), Katja Pehrman (Etyj-suurlähettiläs Wienin suurlähetystössä) ja Niklas
Lindqvist (kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa).
Aiemmin tänä vuonna ovat aloittaneet Christer Michelsson (kiertävä suurlähettiläs EteläKaukasiassa) helmikuussa, Ari Mäki (Kabul) ja Aapo Pölhö (New Delhi) toukokuussa sekä Tanja
Jääskeläinen (Tunis) elokuussa.
Myöhemmin syksyllä aloittavat Risto Piipponen (Pariisi) ja Timo Rajakangas (Zagreb) lokakuussa
sekä Seija Toro (Maputo) marraskuussa.
Edustustonpäälliköiden siirtokierros ajoittuu ulkoministeriössä pääasiassa aina syyskuun alkuun.
Edustustonpäälliköt palvelevat yleensä yhdessä asemapaikassaan kolmesta neljään vuotta, minkä
jälkeen he voivat siirtyä vielä toiseen asemapaikkaan ennen paluutaan Helsinkiin ministeriöön.
Nimityskierrokset valmistellaan alustavasti ulkoministeriössä. Nimityksistä päättää tasavallan
presidentti.
Kaikkiaan Suomella on maailmalla 92 edustustoa tai toimipistettä. Niissä työskentelee 568
Helsingistä lähetettyä virkamiestä. Useimmissa edustustoissa työskentelee 2-4 lähetettyä
virkamiestä. Lisäksi edustustojen palveluksessa on noin 1190 asemamaista palkattua työntekijää.
Lisätietoja: alivaltiosihteeri Peter Stenlund, puh. 0295 350 618
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI&listFocus=9872&listMode=1&page=1

Espanjasta kauppapolitiikan ruoriin
Verkostoituminen ja yhteispeli ovat maailman murroksessa tärkeämpiä kuin koskaan, sanoo
taloudellisten ulkosuhteiden osaston uusi osastopäällikkö Markku Keinänen.
http://kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=288363&nodeid=41394&culture=fi-FI

Uudet sivuakkreditoinnit Kirgisiaan ja Libyaan
Tasavallan presidentti päätti 11. lokakuuta sivuakkreditoida Suomen Kazakstanin-suurlähettilään
Ilkka Räisäsen edustamaan Suomea myös Kirgisiassa ja Suomen Tunisian-suurlähettilään Tanja
Jääskeläisen edustamaan Suomea myös Libyassa
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=289225&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI

Suurlähettiläsnimitys Kroatiaan sekä sivuakkreditoinnit Costa Ricaan ja Venezuelaan
Tasavallan presidentti määräsi 27. syyskuuta ulkoasiainneuvos Timo Rajakankaan Zagrebissa,
Kroatiassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 14.10.2013 lähtien.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=288134&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI

TALOUSNÄKYMIÄ
Bank of Finland Bulletin 3/2013: Economic outlook
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/bulletin/Pages/default.aspx

Bank of Finland Bulletin 4/2013: Monetary policy and the global economy
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/bulletin/Monetary_policy_and_the_global_economy/Pages/b_04_2013.aspx

Suomi on suurin pudottaja
ICC:n ja Ifon maailmantalouden suhdannekysely osoittaa, että Euroopan maista suurin
talousodotusten pudotus on tapahtunut Suomessa. Suhdanneodotukset Euroopassa ja PohjoisAmerikassa ovat lievästi vahvistuneet, mutta Aasian ja Etelä-Amerikan heikentyneet
talousodotukset leimaavat koko maailmantaloutta.
http://kauppakamari.fi/2013/08/14/suomi-suurin-pudottaja/

Työllisyyslisäbudjetissa nopeasti toteutettavia ja vaikuttavia toimenpiteitä
Ehdotetaan perustettavaksi uutena vientiä ja kansainvälistymistä tukevana välineenä

asiantuntijapooli, jonka jäsenet tukisivat yrityksiä vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien
kartoittamisessa sekä käytännön hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa.
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=392244

OP-Pohjolan ekonomistit: Pientä ja hentoa kasvua
Maanantai 26.08.2013 10:01 Thomson Reuters ONE :Maailmantalous piristyi hieman alkuvuonna,
mutta kasvu oli edelleen vaisua ja hajanaista. Suhdannekyselyjen mukaan maailmantalouden
vauhti elpyy vähitellen. OP-Pohjolan ekonomistit arvioivat, että loppuvuonnakin maailmantalouden
kasvu jää tosin verkkaiseksi ja myös ensi vuonna jäädään edelleen alle pitkäaikaisen keskiarvon.
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/lehdisto/thomsonreutersone/tiedote.jsp?selected=kaikki&oid=20130801/13775004950520

Danske Bankin suhdannekatsaus syyskuu 2013
Suomi kasvuun maailmantalouden imussa
Suomen talous supistuu vielä tänä vuonna, mutta maailmantalouden myönteinen kehitys siivittää
bruttokansantuotteen kasvuun ensi vuoden aikana. Kasvu jäänee kuitenkin vaatimattomaksi, arvioi
Danske Bank tuoreessa suhdannekatsauksessaan.
http://www.danskebank.fi/fi-fi/tietoa-danske-bankista/media/Tiedotteet/Pages/Suhdannekatsaus17092013.aspx

Finnish economy: GDP hits the bottom
http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/ResearchFinlandGDP050913/$file/Research_FinlandGDP_050913.pdf

Finnish economy: reforming for export-led growth
http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/Research/Documents/Research_Finland_170913.pdf

Pääjohtaja Liikanen: Korot alhaalla pidemmän aikaa
Maailmantalouden kasvu on jatkunut vaimeana. Talousnäkymien heikentyminen on kuitenkin
pysähtynyt. Keskeisillä talousalueilla kotitalouksien ja yritysten odotukset talouden kasvusta ovat
voimistuneet ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on parantunut kesästä 2012 lähtien. Finanssikriisin
jälki on kuitenkin pitkä. ”Kriisin koettelemissa maissa tuotannon taso on pysynyt vaatimattomana.
Velkaantumisen purkaminen on välttämätöntä, vaikka sillä on lyhyellä aikavälillä kasvua hidastava
vaikutus”, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -lehden tiedotustilaisuudessa.
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote22_2013.aspx

Palkansaajien tutkimuslaitos: Talousennuste vuosille 2013–2014
Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa
http://www.labour.fi/talousenn/ennpdf/pten0913.pdf

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syksy 2013
Euroalueen taantuma päättyy tänä vuonna ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden,
kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi.
Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa
hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.
Tänä vuonna Suomen BKT supistuu ½ %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle
vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja
viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen
ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan noin kaksi prosenttia
ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää
talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on
vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on
tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20130916Taloud/name.jsp

Etla: Euroalueen taantuma näyttää päättyneen – Suomen BKT kasvaa ensi vuonna 1.6
prosenttia
Euroalueen taantuma näyttää päättyneen, mutta kasvu jää hitaaksi.Suomessakin tapahtui
suhdannekäänne toisella neljänneksellä, mutta koko vuoden bkt:n taso jää edellisvuotista
alhaisemmaksi. Suomen kokonaistuotanto alenee 0.4 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvaa 1.6

prosenttia ensi vuonna.Viennin määrä supistuu tänä vuonna vielä lähes prosentin, ensi vuodelle
odotetaan 3.5 prosentin kasvua. Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 0.4 prosenttia, mutta
kasvaa ensi vuonna lähes samaa vauhtia kuin reaalinen ostovoima. Yritysten investoinnit
supistuvat tänä vuonna heikon kysynnän vuoksi, mutta kääntyvät ensi vuonna lievään kasvuun
kysynnän elpyessä. Työttömyysaste nousee tänä ja ensi vuonna 8.2 prosenttiin.
Kuluttajahinnat nousevat 1.7 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Julkisen velan BKT-suhde
ylittää 60 prosenttia vuonna 2015. http://www.etla.fi/uutiset/27839/
PTT-ennuste - Talous elpyy väliaikaisesti
Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin
hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu 0,3 prosenttia. Ensi vuonna talouskasvu kiihtyy
2,3 prosenttiin paranevan maailmantalouden suhdanteen imussa. Suomen bruttokansantuote on
kuitenkin kohtuullisesta ensi vuoden talouskasvusta huolimatta pienempi vuonna 2014 kuin se oli
vuonna 2008.
http://ptt.fi/press_releases/talous-elpyy-valiaikaisesti

Main Economic Indicators, Volume 2013 Issue 9 OECD
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/main-economic-indicators/volume-2013/issue-9_mei-v2013-9en#page1

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta: Selvitys eurooppalaisesta
työvoimakustannus- ja palkkakehityksestä
https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Tukuseto_Selvitys_palkkakehityksest_euroopassa.pdf

Kuluttajien luottamus lähes ennallaan syyskuussa
Kuluttajien luottamus talouteen parani hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Kuluttajien
luottamusindikaattori oli syyskuussa 6,3, kun se oli elokuussa ja heinäkuussa 5,0. Luottamus
talouteen oli hieman vahvempi kuin vuosi sitten (3,4), mutta selvästi alhaisempi kuin pitkällä
ajalla keskimäärin (12,3). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten
haastateltiin 2. - 18. syyskuuta 1 451 Suomessa asuvaa henkilöä.
http://www.tilastokeskus.fi/til/kbar/2013/09/kbar_2013_09_2013-09-27_tie_001_fi.html

OP-Pohjola: Suomalaiset kokevat säästämisen vaikeaksi
OP-Pohjolan kotitalouksien barometri osoittaa, että suomalaiset kokevat taloudellisen asemansa
keskimäärin heikommaksi kuin viime vuonna. Säästäminen koetaan myös vaikeaksi.
http://yle.fi/uutiset/op-pohjola_suomalaiset_kokevat_saastamisen_vaikeaksi/6867890

IMF leikkasi maailmantalouden kasvuennustetta
Maailman valuuttarahasto on laskenut maailmantalouden kasvuennustettaan kasvavien talouksien
heikon menestyksen vuoksi, kirjoittaa Financial Times.
IMF arvioi, että maailmantalous kasvaa tänä vuonna vain 2,9 prosenttia, mikä on vaatimattomin
kasvuluku sitten finanssikriisin. Ensi vuonna kasvun pitäisi nopeutua 3,6 prosenttiin.
Kasvu jää ensi vuonna kehittyvien talouksien varaan.
Yhdysvallat kasvaa tänä vuonna 2,6 prosenttia kunhan poliitikot saavat sovittua ensi vuoden
budjetista ja velkakaton nostosta.
IMF uskoo myös siihen, että euroalue lakkaa supistumasta ja kasvaa ensi vuonna prosentin. Myös
Espanja ja Italia pääsevat taantumasta.
IMF:n mukaan hallitusten ja pankkien pitää pystyä nykyistä parempaan, jos ne haluavat palata
finanssikriisiä edeltäneeseen yli 4 prosentin vuosittaiseen kasvuun. Myyntiveron korottaminen
Japanissa leikkaa kasvun 1,2 prosenttiin ensi vuonna. Kehittyvät markkinat kasvavat tänä vuonna
3 prosenttia hitaammin kuin vuonna 2010. Kiinan kansantalouden kasvu hidastuu IMF:n arvioissa
ensi vuonna 7,3 prosenttiin. Intiassa kasvu kiihtyy 3,9 prosentista tänä vuonna 5,1 prosenttiin ensi
vuonna. http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/imf+leikkasi+maailmantalouden+kasvuennustetta/a936617
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/

MUUTA AJANKOHTAISTA
ICC:n raportti: Kiristyvä rahoitus jarruttaa kasvua
Markkinoiden ylisääntely uhkaa pankkien rahoitusta ja jarruttaa kansainvälisen kaupan kasvua,
osoittaa tuore Kansainvälisen kauppakamarin ICC Rethinking Trade and Finance Report 2013.
Erityisesti Euroopassa ja Aasiassa yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden kasvun
pullonkaulaksi. Ongelmana ovat pankkien ylikireät vakavaraisuusvaatimukset, joista kärsivät eniten
kasvua hakevat pk-yritykset. Ilmiö on tuttu myös Suomessa. Kauppaa vääristävään sääntelyyn on
uskallettava puuttua pikaisesti.
http://kauppakamari.fi/2013/06/24/iccn-raportti-kiristyva-rahoitus-jarruttaa-kasvua/
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/Uneven-market-conditions-and-uncertain-regulatory-landscape-hampering-trade-finance,ICC-survey-shows/

Suorat ulkomaiset investoinnit vähenivät lähes viidenneksen vuonna 2012
Suurin osa kansainvälisistä investoinneista suuntautui ensimmäistä kertaa kehittyviin maihin
tuoreen World Investment –raportin mukaan. EU-maissa tapahtunut lasku vastaa lähes kahta
kolmannesta koko globaalista investointivirran laskusta .
Suorien ulkomaisten investointien (FDI) virta putosi 18 prosentilla koko maailmassa vuonna 2012,
ollen 1350 miljardia dollaria. Investointiaktiivisuus ei ole palautunut odotusten mukaan talouden ja
poliittisen epävarmuuden takia, arvioi YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:n vuosittainen
investointiraportti.
http://www.emaileri.fi/g/l/82237/0/0/148/51/9 (Invest in Finland)
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=297
http://www.emaileri.fi/g/l/82256/0/0/148/51/9

Yhtenäiset pelisäännöt EU:n satamille Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla lisätään
satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja mahdollistetaan parempi satamapalvelumarkkinoille pääsy.
Viimeaikainen taloustilanne on luonut paineita tehostaa satamien toimintaa ja avata markkinoita.
Asetusehdotuksen tavoitteena on lisätä satamien julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja pyrkiä
estämään satamien välistä kilpailua vääristävät julkiset tuet.
Samalla säädettäisiin periaatteet, joilla satamien infrastruktuuri tulee hinnoitella. Tavoitteena on
varmistaa satamien investointikyky ja estää mahdollinen ylihinnoittelu.
http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4152484

Massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 prosenttia
Metsäteollisuus on julkaissut vuoden 2012 massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot. Alan
tuottamat fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi, 12 prosenttia, tuotantomäärään
suhteutettuna vuoteen 2011 verrattuna. Tämä johtui tuotantolaitosten bioenergian käytön
lisäämisestä.
Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan
suurimpia sahatavaran tuottajia.
Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan
kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset
mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän
metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.
Lähde: Metsäteollisuus ry:n uutiskirje 9.7.2013
http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/uutiset/Massa--ja-paperiteollisuuden-hiilidioksidipaastot-vahenivat-12-prosenttia--1165.html

Eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden edistämiseen lähes 4 miljardin euron rahoitus
Euroopan komissio ja 48 Euroopassa toimivaa yritystä ovat tänään perustaneet ainutlaatuisen
julkisen ja yksityisen sektorin biopohjaisen teollisuuden kumppanuuden (public private partnership,
PPP). Sen puitteissa käytetään 3,8 miljardia euroa eurooppalaisen biotalouden edistämiseen.
Euroopan sellu- ja paperiteollisuus on hankkeessa vahvasti mukana, sillä kumppanuuteen
osallistuvista yrityksistä 13 edustaa paperi- ja selluteollisuutta. Lisäksi Euroopan paperi- ja
sellujärjestö CEPI on mukana hankkeessa.
http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/tiedotteet/Eurooppalaisen-biopohjaisen-teollisuuden-edistamiseen-lahes-4-miljardin-euronrahoitus-1167.html

”Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma 2012-2016”
Hallitus on kesäkuussa 2013 hyväksynyt uuden ulkosuomalaispoliittisen ohjelman. Ohjelma on
voimassa tällä hallituskaudella (2012-2016). Ulkosuomalaispoliittiseen ohjelmaan on koottu
näkemyksiä, arvioita ja toimintamalleja, joiden avulla ulkosuomalaisten ja Suomen vuorovaikutusta
voidaan edelleen vahvistaa. Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on valmisteltu sisäministeriössä.
Ohjelma on toistaiseksi olemassa vain tekstiversiona ja sen voi lukea ulkosuomalaisparlamentin
Internet-sivulla .” http://www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=935
” Suomi-Seuran johdolla järjestettiin syksyllä 2012 verkostoitumistilaisuus, jonka järjestelyissä ovat
mukana mm. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, FinnCham, Suomen Yrittäjät, PKT-säätiö ja ulkoasiainministeriö. Myös Suomen vientiorganisaatiot, kauppakamarit ja edustustot voivat toimia
näiden kontaktien välittäjinä. Kansainvälisessä liiketoiminnassa toimivat ulkosuomalaiset ovatkin
nykyisin verkottuneet Suomen talouselämään keskeisissä vientimaissamme suomalaisten
kauppakiltojen- ja kamarien, business councilien ja vastaavien järjestöjen jäsenyyden kautta”
(Kohta 3.4 Ulkosuomalaiset elinkeinoelämän voimavarana).
http://www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=380&PHPSESSID=efdef72a83eb365b534342a02c71dc0c

WTO-raportti – nopeasti muuttuva maailmankauppa asettaa uusia haasteita
http://wto.org/english/news_e/pres13_e/pr692_e.htm#.UefVc-MZpzg.facebook
http://wto.org/english/news_e/pres13_e/pr692_e.htm

Suomen talous kuudenneksi innovatiivisin - Sveitsi vei ykkössijan
Wipon innovaatioindeksillä mitataan talouksien kekseliäisyyttä sekä kykyä uusiutua ja pysyä
mukana globaalissa talouskilpailussa. Naapurimaa Ruotsi rankattiin toiseksi innovatiivisimmaksi
taloudeksi.
http://yle.fi/uutiset/suomen_talous_kuudenneksi_innovatiivisin_-_sveitsi_vei_ykkossijan/6742054

Ulkoministeri Tuomiojan puhe Euroopan muutoksesta ja Itämeren alueesta
Venäjän osallistuminen alueelliseen institutionalisoituneeseen yhteistyöhön on tärkeää, ja uusia
yhteistyömahdollisuuksia etsitään. Vastavuoroisuuteen perustuva liikkuvuus EU:n ja Venäjän välillä
tukee EU:n tavoitteita viisumivapauden edistämisestä sovittujen askelmerkkien mukaisesti. EU:n
järjestelmien tekniset valmiudet viisumivapauteen siirtymiseksi samoin kuin kansalliset valmiudet
rajaliikenteen kasvun hallitsemiseksi luodaan ajoissa.
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=280864&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomi terävöittää YK-politiikkaansa Kestävän kehityksen voimakas painotus näkyy myös
Suomen uudessa YK-strategiassa, jossa on entistä tarkemmin määritelty ne asiakokonaisuudet,
joihin Suomi lähitulevaisuudessa erityisesti panostaa. Suomi haluaa YK-toiminnassaan luoda
edellytyksiä kestävälle kehitykselle neljän teeman avulla. Nämä teemat ovat:
 konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaiseminen, johon kuuluu muun muassa rauhanvälityksen
edistäminen
 sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden
ja -oikeuksien tukeminen
 demokraattisten instituutioiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen YK:n toiminnassa
 äärimmäisen köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristökestävyyden
edistäminen
Strategia on myöhemmin saatavilla myös ruotsin ja englannin kielellä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=280451&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

Itämeri-haaste nimeltä korruptio - Erkki Laukkanen puheenjohtaja Transparency Suomi
Viimeisen vuoden aikana olen itse työstänyt vaihtoehtoisen indeksin, jolle olen antanut nimeksi II,
Integrity Index. Se perustuu aineistoon, jossa korruptiota koskevista havainnoista on kysytty
kohdemaiden kansalaisilta, ja muutenkin kuin julkista sektoria koskien. On kysytty korruptiosta
poliittisissa puolueissa, parlamentissa, liike-elämässä, mediassa ja oikeuslaitoksessa.
Myös tämän viidestä osatekijästä koostetun mittarin mukaan Suomi ja muut Pohjoismaat ovat
puhtaimpien maiden joukossa. Mutta tämä mittari jättää puhtaimmatkin maat varsin kauas
ihanteellista tilaa kuvaavasta sadasta pisteestä. Suomen pisteet ovat noin 60, Saksan 45, Puolan

ja Latvian 40 sekä Venäjän ja Liettuan noin 30 pistettä.
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/it%C3%A4meri-haaste-nimelt%C3%A4-korruptio

World Trade Monitor Kiina ostaa yhä enemmän- Maailmankaupan painopiste on aiempaa
vahvemmin Aasiassa. http://www.cpb.nl/en/number/cpb-world-trade-monitor-including-may-2013
http://www.hs.fi/talous/a1375584135942?jako=b8dae577eacb339bd97400a95efe39ed
http://www.fiia.fi/fi/news/1988/kiina_ostaa_yha_enemman_maailmankaupan_painopiste_on_aiempaa_vahvemmin_aasiassa/

Yhtenäiset pelisäännöt EU:n satamille
Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla lisätään satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja
mahdollistetaan parempi satamapalvelumarkkinoille pääsy.
Viimeaikainen taloustilanne on luonut paineita tehostaa satamien toimintaa ja avata markkinoita.
Asetusehdotuksen tavoitteena on lisätä satamien julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja pyrkiä
estämään satamien välistä kilpailua vääristävät julkiset tuet.
Samalla säädettäisiin periaatteet, joilla satamien infrastruktuuri tulee hinnoitella. Tavoitteena on
varmistaa satamien investointikyky ja estää mahdollinen ylihinnoittelu.
Toimenpiteet kohdistuvat EU:n Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) satamiin, joita on
kaikkiaan yli 300. Jokaiseen satamaan on perustettava neuvoa-antava komitea, johon kuuluu
sataman käyttäjiä.
Suomessa asetuksen piiriin kuuluvia satamia olisivat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki,
Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma,
Rautaruukki/Raahe ja Turku-Naantali.
http://www.lvm.fi/tiedote/4152484/yhtenaiset-pelisaannot-eu-n-satamille

Miten merialueiden lisääntyvä käyttö ohjataan oikein? Merialueiden käyttöhankkeiden
suunnittelu lähtee yleensä liikkeelle käyttäjien tarpeesta: ensin selvitetään hankkeen taloudelliset
edellytykset ja sen jälkeen laaditaan lainmukaiset ympäristövaikutusten arvioinnit. Kun alueiden
käyttöä suunnitellaan sektorilähtöisesti, voi syntyä ristiriitoja eri käyttömuotojen välille ja samalla
kasvaa riski sille, että eri käyttömuotojen yhteisvaikutus ylittää luonnon sietokyvyn.
Merialueiden käytön suunnittelu vaatii suuren määrän ympäristötietoa. Vedenalaisen meriluonnon
monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU vastaa tähän tarpeeseen. Vuosina 2011-2013
ympäristöministeriö on myöntänyt VELMUn toteuttamiseen 1,3 miljoonaa € vuodessa ja
kartoitukset on voitu laajentaa ja koordinoida aiempaa paremmin.
VELMU tekee vuoteen 2015 mennessä kattavan kartoituksen Suomen vedenalaisen meriluonnon
biologisesta ja geologisesta monimuotoisuudesta. Uutta aineistoa kerätään yli 17.000
havaintopisteeltä ympäri Suomen rannikkoa. Suurin osa havainnoista kerätään ns. drop video –
menetelmällä, jossa vesitiivis kamera lasketaan lähelle pohjaa ja ympäristöä filmataan lyhyen ajan,
kamera nostetaan ylös ja siirrytään seuraavalle pisteelle. Lisäksi tehdään pohjanäytteenottoa ja
sukellustutkimuksia. http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/miten-merialueiden-lisääntyvä-käyttö-ohjataan-oikein
PRH:n toiminta tehostuu Patentti- ja rekisterihallituksen johtamiseen, organisaation sääntelyyn ja
sidosryhmäyhteistyöhön tulee muutoksia. Uusi virastosta annettu laki astuu voimaan 1.9.2013.
Viraston pääjohtaja voi jatkossa päättää nykyistä itsenäisemmin viraston organisaatiosta. Lisäksi
viraston johtokunta korvataan neuvottelukunnalla, jonka tehtävänä on tukea viraston strategista
suunnittelua ja edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.
Pidemmällä aikavälillä muutokset mahdollistavat Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan
tehostamisen entisestään ja sitä kautta käsittelymaksujen pitämisen kohtuullisella tasolla.
Lakiesitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/lakihankkeet
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_15.8.2013/prh_n_toiminta_tehostuu.111231.news

Maailman markkinat 2013 Maailman markkinat on ulkoasiainministeriön vuosittain julkaisema
kansainvälisten kauppa- ja taloussuhteiden katsaus. Se valottaa maailmantaloudessa,
kauppapolitiikassa ja yksittäisillä markkinoilla tapahtuvia muutoksia.
Nyt julkaistu vuoden 2013 Maailman markkinat sisältää kauppapoliittisen yleiskatsauksen lisäksi
maakohtaiset katsaukset 29 maasta kaikilta eri mantereilta avaten niiden viimeaikaista
yhteiskunnallista, taloudellisesta sekä sääntely-ympäristöön liittyvää kehitystä.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=69095&contentlan=1&culture=fi-FI
http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=282520&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomi avasi kunniakonsulaatin Kap Verdellä
Atlantilla Afrikan länsirannikon kupeessa sijaitsevasta Kap Verdestä on tullut suomalaisten turistien
suosima matkailukohde. Useasta saaresta koostuva valtio houkuttelee matkailijoita tarjoamalla
upeita hiekkarantoja, aurinkoa ja letkeää elämänmenoa. Saarivaltion musiikki on monelle
suomalaiselle tuttu ja hyvin tärkeä osa Kap Verden identiteettiä.
http://www.finlandia.org.pt/public/default.aspx?contentid=281557&nodeid=40733&culture=fi-FI&contentlan=1#.UguQ43Rp8qc.facebook

Schengen-alueelle viisumivapaasti saapuvan matkustajan passin voimassaolovaatimus on
muuttunut Schengenin rajasäännöstön matkustusasiakirjoja koskevat vaatimukset muuttuivat
19.7.2013. Schengen-alueelle viisumivapaasti saapuvan matkailijan passin tai muun
matkustusasiakirjan on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun Schengenalueelta poistumisen jälkeen. Perustellussa hätätapauksessa vaatimuksesta voidaan poiketa.
Matkustusasiakirjan on oltava myönnetty viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Muutos ei koske matkustajia, joilla on EU- tai Schengen-maan myöntämä passi tai muu
matkustusasiakirja. Myös henkilöt, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Schengen-maahan, voivat
saapua Schengen-alueelle passin voimassaolon päättymiseen saakka.
Muutoksen myötä matkustusasiakirjoja koskevat vaatimukset ovat yhtenevät Schengenin
viisumisäännöstön kanssa.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=282159&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI

EVA Analyysi: Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja
mitä tilalle ”Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Kolmikannan kyvyttömyys yhteisen näkemyksen
muodostamiseen on jarruttanut välttämättömiä rakenneuudistuksia”, toteaa toimitusjohtaja Vesa
Vihriälä tänään julkaistussa EVA Analyysissään ”Konsensuksen kuolema? – Perinteinen
kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle”.
http://www.eva.fi/blog/2013/08/21/eva-analyysi-konsensuksen-kuolema-perinteinen-kolmikanta-ei-enaa-toimi-miksi-ja-mita-tilalle/

Globalisoituvan arktiksen kasvava taloudellinen merkitys monimutkaistaa alueen hallintaa
Arktiksen muutos on palauttamassa alueen geopoliittista merkitystä, johon liittyvät niin alueen
tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet kuin vakavat ympäristöuhkat. Merkittävimmät
maailmanpoliittiset mahdit kiinnittävätkin yhä enemmän huomiota arktiseen alueeseen.
Venäjä on Arktiksen perinteinen suurvalta. Sillä on alueella huomattavat taloudelliset ja
turvallisuusetunsa valvottavana. Myös Kiina, Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat avoimesti
ilmaisseet kasvavan mielenkiintonsa arktista aluetta kohtaan. Ne kaikki haluavat paitsi saada
osansa alueen tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista myös osallistua voimakkaammin
Arktista koskevaan hallinnointiin ja päätöksentekoon.
Ulkopoliittisen instituutin uusin FIIA Briefing Paper tarkastelee suurvaltojen tavoitteita Arktiksella.
http://www.fiia.fi/fi/publication/347/.
Suomi arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijäksi
Uusittu strategia tarkastelee Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia
liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, maan pohjoisten alueiden
asemaa, kansainvälistä yhteistyötä ja arktista osaamista laajasti ymmärrettyjä. Strategiassa on
linjattu myös Suomen arktinen rooli, joka koostuu neljästä osatekijästä: arktinen maa, arktinen
osaaja, kestävä kehitys ja ympäristön reunaehdot sekä kansainvälinen yhteistyö.
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=392266
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=395719

40 karttaa eri asioista maailmassa:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/08/12/40-maps-that-explain-the-world/

Doing business in Thailand 2013: http://www.eabc-thailand.eu/images/files/DoingBusiness2013.pdf
Työnantajille oma infosivusto ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamisesta
Migri.fi-verkkosivut ovat uudistuneet ja niistä löytyy erityisesti työnantajille suunnattua infoa.
Työnantajalle-kohtaan on kerätty tietoa työnantajille, jotka työllistävät tai suunnittelevat
työllistävänsä ulkomaalaisia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.

Uusilta sivuilta työnantaja saa nopean katsauksen
 työnantajan roolista lupaprosessissa
 työnantajan velvollisuuksista.
Koska Maahanmuuttoviraston lisäksi myös monella muulla viranomaisella on roolinsa
ulkomaalaisia työllistettäessä, virasto on koonnut työnantajien avuksi listan hyödyllisistä linkeistä
muiden viranomaisten sivuille.
Täsmällisempi katsaus siitä, miten Suomeen töihin tuleva hakee oleskelulupaa ja millainen on
työnteko-oikeus eri oleskeluluvilla, löytyy Migri.fi-sivujen Työskentely Suomessa -kohdasta. Nämä
sisällöt on kirjoitettu erityisesti työntekijän näkökulmasta, mutta ne sisältävät hyvää tietoa myös
työnantajalle.
Lähde: http://jasentiedote.chamber.fi/index.php/jasentiedote/Yritystietoa/Tyoenantajille-oma-infosivusto-ulkomaalaistaustaisentyoevoiman-palkkaamisesta

Yritysvastuubarometri - Yritysvastuuta johdetaan entistä tavoitteellisemmin
Yritysvastuu on entistä lähempänä liiketoimintaa ja liiketoimintastrategiaa monessa suomalaisessa
yrityksessä. Tämä ilmenee PwC:n vuosittaisesta yritysvastuubarometrista, joka Suomen laajin
suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä
kertaa, miten läpinäkyvästi suomalaisyritykset raportoivat maksamistaan veroista.
http://www.pwc.fi/fi/tiedotteet-2013/yritysvastuuta-johdetaan-entista-tavoitteellisemmin.jhtml

EVA arvioi Nokian myynnin vaikutuksia: http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-16.pdf
The World Economic Forum's Global Competitiveness Report
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

World Trade Report 2013: http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr13_e.htm
Seminaari pureutui Suomen matkailun tulevaisuuteen
Matkailun kasvua odotetaan erityisesti Venäjältä ja Aasiasta, unohtamatta Euroopan
lähimarkkinoita. Kasvun haasteita ovat mm. koko ajan nousevat verot, hankala kaavoitusprosessi
ja saavutettavuuden epävarmuus. Haasteita lisäävänä tekijänä nousi esille "ryhmätyhmyys" eli
asioiden pyörittely pienissä piireissä samojen ja/tai saman alan ihmisten kesken.
Ratkaisuiksi mainittiin mm. yritysten tukeminen ilman raskasta hankehallintoa ja byrokratiaa.
Yrityksille suunnattua, helposti saavutettavaa koulutusta toivottiin lisättävän osaamisen
tukemiseksi. Yritysten kuuntelu ja aidon yhteistyön lisääminen toimijoiden kesken, nousi
keskustelun yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi. Yritysten puolestaan tulisi entistä paremmin kuunnella
asiakkaita ja kehittää laadukkaita kysyntää vastaavia elämyksiä. Jotta kasvua saataisiin aikaan,
tulisi matkailu myös nostaa osaksi kansallista elinkeinopolitiikkaa ja käynnistää matkailun
poikkihallinnollinen strateginen ohjelma.
Kolme tärkeintä matkailun kehittämiskohdetta
Seminaarin osallistujat äänestivät Suomen matkailun tulevaisuuden kannalta kolmeksi
tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Nämä olivat:
Saavutettavuuden monikanavaisen varmistamisen (hyvä infrastruktuuri, toimivat matkaketjut ja
uudet yhteistyömallit.
Ylitoimialaisen yhteistyön lisäämisen – pois kapeakatseisesta ajattelust
Kansainvälisen markkinointiviestinnän ja myynnin vahvistamisen
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_12.9.2013/seminaari_pureutui_suomen_matkailun_tulevaisuuteen.111507.ne
ws

Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan,
Ruotsin kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltojen yhteinen julkilausuma
Me, Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta, Islannin tasavalta, Norjan kuningaskunta, Ruotsin
kuningaskunta ja Amerikan yhdysvallat, vahvistamme lujan kumppanuutemme, joka perustuu
yhteisiin perusarvoihimme, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon sekä talouden
vapauteen. Syvennämme entisestään yhteistyötä meille kaikille tärkeissä globaaleissa
kysymyksissä, joita ovat ilmastonmuutos ja puhdas energia, arktinen alue, vahva ja avoin
monenvälinen kauppajärjestelmä, uudet turvallisuusuhat, maailmanlaajuinen kehitys ja
humanitaarinen apu sekä Euroopan alueellinen talous- ja turvallisuusympäristö. Olemme

kokoontuneet tänä iltana tässä transatlanttisten suhteidemme tärkeässä vaiheessa
keskustelemaan pitkän aikavälin tavoitteistamme mainituilla aloilla ja sopimaan, että ryhdymme
konkreettisiin toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=282968&nodeid=44807&culture=fi-FI&contentlan=1#.UjcFRWQTGg0.facebook

Eurooppa maailman ykkönen paperin kierrättämisessä
Eurooppalaiset ovat maailman ahkerimpia paperin kierrättäjiä. Lähes 72 prosenttia paperista päätyi
kierrätykseen vuonna 2012. Paperin kulutuksen vähenemisestä huolimatta paperin kierrätys on
säilynyt vakaana.
Kierrätetyn paperin määrä on nyt puolitoista kertaa suurempi kuin vuonna 1998, vaikka paperin
kulutus Euroopassa on pudonnut 13 prosenttia vuodesta 1998. Kierrätyspaperin määrän lisäksi
myös kierrätysmateriaalin laatu on parantunut. Tulokset käyvät ilmi European Recovered Paper
Council:in (ERPC) hiljattain julkistetusta raportista.
http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/uutiset/Eurooppa-maailman-ykkonen-paperin-kierrattamisessa-1248.html

Arktisen alueen sisäisissä kysymyksissä ei ole konfliktin vaaraa
Arktisesta alueesta vallitsee yleinen ja virheellinen käsitys, jonka mukaan alueen mittavat
luonnonvarat johtavat ”kultaryntäykseen” ja konflikteihin, kun arktiset valtiot kilpailevat resursseista.
Arktisen alueen vakautta lisäävät alueelliset ja kansainväliset yhteistyöjärjestöt ja sopimukset, jotka
käsittelevät alueen hallintaan liittyviä kysymyksiä. Vaikka eri tahoilla on Arktiksella omat
intressinsä, on epätodennäköistä, että alueen sisäiset kysymykset kärjistyisivät konfliktiksi.
Todennäköisempää onkin, että mahdollinen arktinen konflikti saisi alkunsa Arktiksen ulkopuolella,
jolloin siihen ei kyettäisi välttämättä puuttumaan olemassa olevien Arktisen alueen
hallintamekanismien avulla.
http://www.fiia.fi/fi/publication/361/.
http://www.fiia.fi/fi/publication/347/the_global_arctic/#.UlfZ9zXyWUk
http://www.fiia.fi/fi/publication/337/arctic_economic_potential/#.UlfaEDXyWUk

Suomalaisyritykset kasvattaneet ulkomaisten tytäryhtiöidensä rahoitusta Suomalaisyritykset
ovat viime vuosina vieneet ulkomaille enemmän pääomaa kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana.
Pääomanvientiä on kasvattanut ulkomaisten kohteiden rahoituksen kansainvälistyminen vuoden
2008 finanssikriisin jälkeen. Suomalaiset yritykset rahoittavat ulkomaisia kohteitaan entistä
enemmän suoraan, mikä on osaltaan vähentänyt kohdeyritysten tarvetta hankkia rahoitusta
itsenäisesti rahoitusmarkkinoilta. Suomen Pankin arvion mukaan ns. läpivirtaussijoituksia
koskevilla tiedoilla korjattu pääomanvienti suorina sijoituksina Suomesta ulkomaille oli vuonna
2012 reilut 3 mrd. euroa. Läpivirtaussijoituksilla tarkoitetaan konsernin sisäistä pääomavirtaa, joka
kulkee sijoituskohteen läpi konsernin muihin ulkomaisiin osiin.
Ulkomailta Suomeen suuntautuneet suorat sijoitukset ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi kuin
ennen finanssikriisiä. Lisäksi läpivirtaussijoitusten merkitys on kasvanut. Kun vuoden 2012
sijoitusvirroista poistetaan läpivirtaussijoitusten vaikutus, ulkomaisten sijoittajien pääomantuonti
Suomeen jäi lähelle nollaa.
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote23_2013.aspx

Osa maahanmuuttajista työllistyy hyvin, osa opiskelee Suomen ulkomaalaistaustainen väestö
kasvaa nopeaa vauhtia. Vieraskielisten määrä on kasvanut 169 prosenttia vuodesta 2000.
Samanaikaisesti suomalaistaustaisen väestön määrä on lisääntynyt vain 1,5 prosenttia.
2000-luvulla suomalaistaustaisten työikäisten (15–64-vuotiaat) määrä on vähentynyt 2,5 prosenttia.
Vuosittain se on ollut noin 25 000 henkeä. Samanaikaisesti vieraskielisten työikäisten määrä on
miltei kolminkertaistunut. Suomalaistaustaisista työikäisiä on 64 prosenttia koko väestöstä.
Maahanmuuttajista työikäisiä on 78 prosenttia – 270 000 maahanmuuttajasta 210 000 on
työikäisiä. Maahanmuuttajissa on siis suuri työvoimapotentiaali.
http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/41/

Euroopan globalisaatiorahaston Suomen verkkosivut avattu
Suomessa on käynnissä kaksi Euroopan globalisaatiorahaston rahoittamaa hanketta Nokialta ja
Nokian alihankkijoilta irtisanottujen palvelemiseen. Nyt hankkeiden tueksi on avattu omat

verkkosivut osoitteessa www.egr.fi, joilla kerrotaan rahaston toiminnasta ja tiedotetaan
ajankohtaisista EGR-palveluista.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_3.10.2013/euroopan_globalisaatiorahaston_suomen_verkkosivut_avattu.1119
50.news

Kymmenes tuottaa 73 % suuryritysten kasvihuonepäästöistä
Maailman 500 suurimmasta yrityksestä 50 päästövaikutuksiltaan merkittävintä tuottaa lähes kolme
neljäsosaa tämän yritysjoukon 3,6 miljardin tonnin kasvihuonepäästöistä, selviää PwC:n ja CDP:n
julkaisemasta CDP Global 500 Climate Change 2013 -raportista. Iso osa näistä yrityksistä toimii
energia-, kaasu- tai raaka-ainealalla.
http://www.pwc.fi/fi/tiedotteet-2013/kymmenes-tuottaa-73-prosenttia-suuryritysten-kasvihuonepaastoista.jhtml

Finpron toiminta uudistuu – yritysten kansainvälistymispalvelut vahvistuvat
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun, jonka tarkoituksena on olennaisesti
uudistaa Finpron toimintaa. Samalla Matkailun edistämiskeskus MEK on määrä muuttaa omasta
virastosta osaksi Finpro-kokonaisuutta.
Finpron tarjoamat maksulliset konsulttipalvelut eriytetään omaksi erillisyhtiökseen. Jatkossa
Finpron osaaminen ja siihen liittyvä julkinen tuki keskittyvät Team Finland -strategian mukaisesti
erityisesti pk-yrityksien laajenevaan ja kehittyvään kansainvälistymiskonsultointiin.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_10.10.2013/finpron_toiminta_uudistuu_yritysten_kansainvalistymispalvelut_va
hvistuvat.112055.news

Kehityspoliittinen metsälinjaus Suomi painottaa ihmisoikeusperustaisella kehityspolitiikallaan ja
-yhteistyöllään metsien kestävää ja demokraattista hallintaa sekä metsistä saatavien hyötyjen
oikeudenmukaista jakoa muun muassa metsien omistus- ja käyttöoikeuksia vahvistamalla.
Metsäsektorin kehitysyhteistyön tärkeimpänä tavoitteena säilyy äärimmäisen köyhyyden
poistaminen, köyhien aseman vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Metsät säilyvät
tärkeinä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä osana maaseudun maankäyttöä. Metsät antavat
hakkuu- ja muita tuloja sekä tarjoavat työtä ja parantavat ruokaturvaa.
Osallistavan ja työllistävän vihreän talouden mukaisesti edistetään sellaista tehokkaampaa ja
kestävämpää luonnonvarojen käyttöä, joka ei edistä metsäkatoa.
Metsälinjauksen mukaisia metsäyhteistyön teemoja ovat: oikeus metsän käyttöön,
päätöksentekoon ja hyötyjen oikeudenmukaiseen jakoon, metsät polttopuun ja energian lähteenä,
metsäsektorin arvoketjut, kestävä tuotanto ja käyttö, kansalliset metsäohjelmat ja hyvä hallinto,
metsät ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsät osana ympäristöä ja maankäyttöä.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=281708&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI

Global corruption barometer 2013
Kansalaisten havaitsema korruptio on lisääntynyt
Yli puolet maapallomme asukkaista ja 44 prosenttia suomalaisista kokee, että viimeisten kahden
vuoden aikana korruptio on lisääntynyt. Vain 19 prosenttia kaikista ja 11 prosenttia suomalaisista
kokee, että korruptio on vähentynyt. Tulokset ilmenevät Transparency Internationalin tuottamasta
Global Corruption Barometer -kyselystä, johon vuosien 2012 – 2013 aikana haastateltiin 114 000
ihmistä 107 maasta.
Erot maiden ja maanosien välillä ovat kuitenkin suuret. Useimmissa maissa korruptio on pesiytynyt
valtion rakenteisiin, kuten julkisiin palveluihin, joiden saaminen edellyttää usein lahjusta. Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa, jotka tässäkin kyselyssä parhaiten menestyivät, näin ei ole. Siksi vain
yksi sadasta suomalaisesta ilmoittaa maksaneensa viimeisen vuoden aikana lahjuksen, koko
maailmassa joka neljäs.
http://www.transparency.fi/sites/default/files/Kansalaisten%20havaitsema%20korruptio%20on%20lisääntynyt_0.pdf
http://www.transparency.org/gcb2013/report
http://www.transparency.org/gcb2013/country//?country=finland
http://www.transparency.fi/
http://www.transparency.fi/sites/default/files/Kansalaisten%20havaitsema%20korruptio%20on%20lisääntynyt_0.pdf

Suomen tulokset http://www.transparency.fi/sites/default/files/GCB%202013%20Finland.pdf
http://www.transparency.org/gcb2013

TULLI
EU-jäsenyys ja Suomen kauppavaihdon rakenne
EU-jäsenyys ja talouden globalisoituminen on aiheuttanut suuria muutoksia Suomen
ulkomaankaupan toimintaympäristössä. Sisämarkkinoihin liittyminen ja muu kaupan avautuminen
on vajaan 20 vuoden aikana mahdollistanut ulkomaankaupassa entistä laajemmin kolmansista
maista peräisin olevien tavaroiden jälleenviennin sekä samojen tai lähes toisiaan vastaavien
tavaroiden samanaikaisen viennin ja tuonnin.
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maat/ristikkaiskauppa13/index.html

Jo puolet jalostamattomasta kaivostoiminnan viennistä kultaa
Malmirikasteiden tuonti ei ole täysin toipunut taantumasta
Suomen kaivannais- ja louhintatuotannon viennin arvo nousi viime vuonna 803 miljoonaan euroon.
Viennin arvo on nelinkertaistunut viime vuosikymmenen loppupuoliskoon verrattuna. Kasvu on
johtunut lähes kokonaan kullan viennin lisääntymisestä.
Toimialan osuus Suomen kokonaistuonnista on viime vuosina ollut vajaat neljä prosenttia. Osuus
koko viennistä oli pitkään alle puoli prosenttia, mutta on viime vuoden ja tämän vuoden alkupuolen
aikana kohonnut puolentoista prosentin tuntumaan.
Monien tärkeiden kaivannaistuotteiden, esimerkiksi jalometallien ja eräiden rikasteiden
maakohtaiset tiedot eivät ole julkisia, joten tarkkoja tietoja tärkeimmistä kauppakumppaneista ei ole
käytettävissä.http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/toimialat/kaivannais13/index.html
Pk-yritysten vienti kasvoi toisella vuosineljänneksellä
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 1,8
miljardia ja tuonnin 3,6 miljardia euroa. Viennin arvo nousi kaksi prosenttia ja tuonnin arvo
laski kolme prosenttia verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen. Pk-yritysten osuus
kokonaisarvosta oli tuonnissa yli neljännes ja viennissä 13 %.
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä 11,8 miljardia euroa ja
tuonnin arvo 10,0 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten
yritysten viennin arvo supistui kolmella ja tuonnin seitsemällä prosentilla.
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/tilastot/yritykset/kokoluokat13_2/index.html

Transitotavaramäärä väheni neljänneksellä elokuussa
Suomen läpi kulki elokuussa 2013 yhteensä 138 miljoonaa kiloa transitotavaraa. Elintarvikkeita
lukuun ottamatta kaikkien tavararyhmien transitokuljetukset jäivät edellisvuotta alhaisemmalle
tasolle. Transitokuljetusten arvioitu arvo oli 1,5 miljardia euroa. Luvut perustuvat Tullin keräämiin
tietoihin.
Elintarvikkeita vietiin transitona 19,5 miljoonaa kiloa, jossa oli neljänneksen kasvu verrattuna
edellisvuoteen. Transitovientiä kasvattivat kalan ja kalatuotteiden sekä maidon ja meijerituotteiden
lisääntyneet transitokuljetukset.
Kemian teollisuuden tuotteiden transitovienti väheni yli kolmanneksella jääden 6,8 miljoonaan
kiloon. Eniten vähenivät öljyn ja öljytuotteiden transitokuljetukset. Henkilö- ja pakettiautojen
transitovienti laski 68 prosentilla jääden 8,4 miljoonaan kiloon.
Metsäteollisuuden tuotteiden transitovienti jäi alle puoleen edellisvuotisesta. Koneiden ja laitteiden
transitovienti laski viidenneksellä ollen suuruudeltaan 32 miljoonaa kiloa.
Tekstiilejä, vaatteita ja jalkineita vietiin Suomen läpi Venäjälle yhteensä 22 miljoonaa kiloa, jossa
oli hieman laskua verrattuna edellisvuoteen.
Transitotavaramäärä väheni kaikilla rajanylityspaikoilla. Eniten se laski Imatralla, jossa
transitotavaramäärä puolittui henkilö- ja pakettiautojen transitoviennin supistuttua 87 prosentilla.
Vaalimaan rajanylityspaikalla tavaramäärä laski viidenneksellä ja Nuijamaalla 27 prosentilla.
Itään suuntautunut kuorma-autoliikenne väheni kahdella prosentilla. Lähteneen kuormaautoliikenteen määrä lisääntyi hieman Imatralla ja Nuijamaalla, kun taas Vaalimaan liikennemäärä
laski. http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/tilastot/transito/trans13_08/index.html

Ulkomaankauppa supistui elokuussa kymmeneksen
Venäjän kaupan arvo laski merkittävästi
Suomen tavaraviennin arvo jäi elokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,4 miljardiin
euroon eli 11 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Tuonti supistui kymmenen prosenttia
viimevuotisesta ja jäi 4,6 miljardiin euroon. Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa väheni
selvästi EU-kauppaa enemmän.
Kauppataseeseen kertyi elokuussa alijäämää 190 miljoonaa euroa. Tammi-elokuussa vajetta
on kertynyt lähes 1,2 miljardia euroa. Vuosi sitten elokuun alijäämä oli 141 miljoonaa euroa
ja tammi-elokuun alijäämä vajaat 1,7 miljardia euroa.
Vienti väheni erityisesti sähkötekniikan, koneiden ja laitteiden sekä lääkkeiden viennin
heikon kehityksen vuoksi. Myös metsäteollisuuden sekä raudan ja teräksen viennin arvo jäi
pienemmäksi kuin viime vuoden elokuussa. Tärkeistä tavararyhmistä vain turkisnahkojen
vienti lisääntyi selvästi. Tuontia painoi alaspäin energian sekä koneiden ja laitteiden tuonnin
arvon supistuminen. Viime vuoden elokuussa raakaöljyn hinta oli poikkeuksellisen korkea ja
nosti vertailuvuoden tuonnin arvoa.
Suurista vientimaista Venäjä, Viro ja Puola menettivät eniten osuuttaan, kun taas vienti
Saksaan, Kiinaan, Belgiaan ja Tanskaan kasvoi vuoden takaisesta. Tuonti Venäjältä ja
Norjasta väheni selvästi. Tuonti Ruotsista, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta päätyi kasvuun.
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/tilastot/ennakko/082013/index.html

