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Vesa Korhonen

EU:nja Venajan kumppanuus- ja yhteistyosopimus
1

lohdanto 1

Euroopan Unionin ja Venajan kauppa- ja taloussuhteiden pohja on muuttumassa,
kunhan nykyinen, taloussuhteiden kehittamisen kannalta kapea ja pintapuolinen EU:n
ja Venajan kauppa- ja yhteistyosopimus korvautuu viime vuonna allekirjoitetulla
laajalla kumppanuus- ja yhteistyosopimuksella. Kumppanuussopimuksen ohella EU
ja Venaja ovat neuvotelleet ja parafoineet valiaikaisen sopimuksen, joka sisaltaa
kumppanuussopimuksen tavarakauppaa koskevat saannokset ja joka on saatettavissa
varsin nopeasti voimaan ilman kasittelya kunkin EU-maan parlamentissa. Talla
hetkella EU on lykannyt seka kumppanuussopimuksen ratifiointia etta valiaikaisen
sopimuksen allekirjoitusta Tshetshenian ihmisoikeuksien loukkauksien johdosta.
Voimaan tuloaan odottava EU:n j a Venajan kumppanuussopimus on paitsi laaj aalainen myos sisaIloltaanja muodoltaan hyvin vaihteleva, os in hyvin yleinen ja os in
varsin yksityiskohtainen. Kumppanuussopimusta voidaan pitaa raamisopimuksena
vain silta os in kun se koskee eri alojen yhteistyota ja sellaisia keskinaisen talousintegraation kysymyksia, joilla ei tassa vaiheessa ole voitu sopia mistaan konkreettisista
velvoitteista.
Taman ohella sopimus sisaltaa konkreettisia oikeuksia ja velvoitteita, joskaan
se ei yleisesti ottaen merkitse taloudellisen integraation eri osa-alueilla juuri nykyista
pidemmalle menevaa keskinaista avautumista vaan pohjautuu ennen muuta ns.
suosituimmuuskohteluun (MFN-kohteluun2) ja aikaansaa EU:n ja Venajan valille
eraita muita lahinna GATT-sopimukseen sisaItyvia kaupan perussaannoksia.
Sopimuksen merkitys kaytannon taloussuhteiden kannalta juontuu paljolti siita, etta
EU-maidenja Venajan yritysten vaIisia suhteita saadellyt sopimuspohja on muutoin
poikkeuksellisen niukka, etenkin kun Venaja ei ole osapuolena GATT-sopimuksessa.
LahtOkohtana EU:n ja Venajan toistensa tuotteille ja yrityksille myontamassa
kohtelussa on siten suurelta osin ollut kummankin osapuolen toimenpiteiden
autonomia. MFN-kohtelun ohella kumppanuussopimus sisaltaa esimerkiksi suoria
sijoituksia koskien muutamia saannoksia, jotka voivat aikaansaada preferenssikohtelua. Kaiken kaikkiaan sopimuksen saannokset parantavat yritysten mahdollisuuksia
tulla kohdelluksi VertajaIla "oikealla" ja aiempaa paremmin ennakoitavalla tavalla,
mika toisaalta edellyttaa huolehtimista sopimuksen antamista oikeuksista.
Tassa artikkelissa tarkastellaan EU:nja Venajan kumppanuus- ja yhteistyosopimuksen sisaltoa silta osin kuin se koskee kaupallista ja taloudellista integraatiota. 3

1 Yhteenveto kumppanuussopimuksen sisiillostii on esitetty artikkelin lopussa (s. 32-34).
2

most-favoured-nation treatment

3 Tiissii ei siten kiisitellii sopimuksen sisiiltiimiii lukuisia yhteistyoalueita, jotka vaikuttavat talousja kauppasuhteisiin viilillisemmin esimerkiksi tietojenvaihdon ja avunannon kautta.
Kirjallisena aineistona on kiiytetty EU:n ja Veniijiin kumppanuus- ja yhteistyosopimusta ja eriiitii
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Aluksi luodaan lyhyt katsaus siihen, miten EU:n talous- ja kauppasuhteita koskevat
sopimusjarjestelyt Venajanja muiden siirtymatalousmaiden kanssa ovat paapiirtein
muotoutuneet 1980-1uvun lopulta. Artikkelin paaosassa kaydaan lapi kumppanuussopimuksen saannoksia, jotka koskevat esteiden ehkliisemista tai poistamista tavaroiden
ja palvelujen kaupan, yritysten perustamisen ja toiminnan seka maksujen ja
paaomanliikkeiden suhteen. Kumppanuussopimuksen saannosten esittelyn yhteydessa
tuodaan esiin niihin liittyvia nakokohtia Venajan talous- ja ulkomaankauppajarjestelmasta. Lopuksi esitetaan lyhyt yhteenveto kumppanuussopimuksen ja Eurooppasopimusten paapiirteista integraation eri osa-alueilla seka muutama nakokohta
kumppanuussopimuksen soveltamisesta seka EU:n ja Venajan suhteiden kehityksesta
vapaakauppasopimukseksi.
Kansainvalisen kauppapolitiikan perinteita noudattaen myos suomalaisessa
kauppapolitiikassa on yleensa korostettu vientiin ja tuonnin kanssa kilpailevaan
kotimaiseen tuotantoon liittyvia intresseja, mutta EU-Venaja -kytkentaan liittyen on
varsin usein kiinnitetty huomiota EU:n ulkotullien ja tuontirajoitusten soveltamisesta
Suomelle aiheutuviin haittoihin. Tuontinakokohtien painottaminen juontunee siita,
etta tuontia koskevat muutokset ovat vaikutuksiltaan konkreettisia, varmojaja nopeita
eika viennin puolelta ole ollut osoitettavissa samantyyppisia kouriintuntuvia
muutoksia etenkin, kun EU:nja Venajan kumppanuussopimus ei sisalla vapaakauppasopimusta.
Tassa artikkelissa Suomen EU-jasenyyden vaikutuksista Suomen ja Venajan
kauppaan esitetaan vain muutamia nakokohtia eika tassa pyrita arvioimaan EUjasenyyden ja kumppanuussopimuksen mukaan tuomaa kokonaishyotya tai -haittaa.
Sopimuksen eri integraatio-osien lapikaynnilla on kuitenkin haluttu korostaa
kumppanuussopimuksen koko sisallon merkitysta arviointeja tehtaessa eli
arvioitaessa sita, ylittavatko vai alittavatko EU-jasenyydesta valittOmasti koituneet
haitat venalliisten tuotteiden tuonnille ne hyodyt, joita koituu pidemmalla aikavalilla
viennille ja yritysten muille Venajalle suuntautuville operaatioille. Nliiden hyotyjen
arvioimiseksi tarvittaisiin periaatteessa kasitys siita, voisiko Suomi EU:n ulkopuolella saada Venajan kanssa yhta lailla aikaan vapaakauppasopimuksen ja vastaavia
jlirjestelyja muilla integraation osa-alueilla seka huolehtia sellaisten sopimusten
toimivuudesta tulematta syrjityksi EU :hun verrattuna.

muita asiaan liittyvia sopimuksia (GATIin perussopimusta, GATS-sopimusta, EU:nja Ukrainan
kumppanuussopimusta, EU:nja Puolan Eurooppa-sopimusta) seka niiden ohella lehtiartikkeleita.
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2

Talous- ja kauppasuhteita koskevat
EU:n sopimusjarjestelyt Venajan ja
muiden siirtymatalousmaiden kanssa

EU:n ja Venajan vuoden 1989 lopussa solmima kauppa- ja yhteistyosopimus, joka
on yha edelleen voimassa, syntyi sen myota, etta Neuvostoliitto ja muut SEV-maat
hyvaksyivat vuonna 1986 ajatuksen kahdenkeskisista suhteista EU:n kanssa ja
Neuvostoliitossa liikkeelle pantu perestroika-politiikka alettiin kokea tukemisen
arvoiseksi EU:n piirissa. Neuvostoliiton taloudessa oli kuitenkin vie1a tuolloin taysin
ensisijaisena lahtOkohtana keskitetty suunnittelu. Kaytannossa tama merkitsi talouden
maaraIlista saantelya (saannostelya), joka teki koko lailla tyhjaksi hintojen ja tullien
roolin talouden ja ulkomaankaupan ohjailussa. Se merkitsi myos Neuvostoliiton
sailymista valtiojohtoisen kaupan maana EU:n kirjoissa.
TaIta pohjalta kauppasopimus ei yltanyt pitkaIle kauppasuhteiden kehittamisessa.
Keskinainen ns. suosituimmuuskohtelu (MFN-kohtelu) vahvistettiin tuonti- ja
vientitullien seka erruden muiden kauppaa koskevien perusseikkojen suhteen (nruta
olivat mm. muut tuontimaksut, tullaus, verot seka ulkomaankaupan maksujen kulku).
Kaytannossa EU oli soveltanut MFN-tulleja Neuvostoliittoa kohtaanjo 1970-luvun
puolivaIista. Neuvostoliitto lupautui sopimuksessa soveltamaan maararajoituksiaan,
kaupan lisensiointia seka valuutan allokointia tuontiin siten, etta EU ei tulisi
syrjityksi Neuvostoliiton muiden kauppakumppanien rinnalla. EU sitoutui
lieventamaan erruta tuonnin maararajoituksiaan, mm. poistamaan vuoden 1995
loppuun mennessa neuvostoliittolaisilta tuotteilta ne erityiset maararajoitukset, joita
sovellettiin valtiojohtoista kauppaa kayvia maita kohtaan. Omien uudistustensa os ana
EU poisti vuoden 1992 alussa nama erityisrajoitukset IVY-maiden tuotteilta ja
lykkasi muidenkin, teollisuustuotteiden tuontia EU:hun yleensa koskeneiden
maararajoitusten4 soveltamista seka poisti vuonna 1994 EU:n kauppapolitiikan
kattamat jasenmaiden kansalliset tuonnin maararajoitukset.
Itaisen Euroopan poliittisen kehityksen kaantyessa mullistuksiksi EU solmi
vuosien 1988-90 aikana myos Visegrad-maiden (Puola, Tsekki, Slovakiaja Unkari)
seka Romanian ja Bulgarian kanssa samantapaiset kauppa- ja yhteistyosopimukset
kuin Neuvostoliiton kanssa. Pian taman jaIkeen Visegrad-maiden talousuudistusten
nopeutuessaja SEV-jarjestOn ajautuessa kohti lakkautustaan ryhdyttiin toteuttamaan
ajatusta eurooppalaisten siirtymatalousmaiden kiinnittamisesta maanosan taloudelliseen j a poliittiseen integraatioon huomattavasti laajemmilla ja kunnianhimoisemmilla
sopimusjarjestelyilla. Sopimusten tarkoituksena oli ennen muuta saada aikaan
Visegrad-maille EU:n liitannrusjasenten (associate membership) status ja tunnustaa
niiden tavoite liittya EU:n taysjaseniksi, vakiinnuttaa poliittinen dialogi seka
taloudellisen integroitumisen os alta luoda tavaroiden vapaakauppa ja vapauttaa
suorien investointien kohtelua.
Assosiaatiosopimukset, jotka pian niiden tyostamisen alettua nimettiin
Eurooppa-sopimuksiksi, neuvoteltiin hyvin intensiivisesti lahinna vuoden 1991
aikana. Kun sopimukset joulukuussa 1991 allekiIjoitettiin, solmittiin samanaikaisesti
valiaikaiset sopimukset, jotka kattoivat Eurooppa-sopimusten vapaakauppaosan ja

Lukuun ottamatta tekstiili-, hi ili- ja teras- seka maatalousalan lukuisia tuotteita, joiden tuonti
EU:hun on erillisten saannosten alaista.

4
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jotka vOltlln siten saattaa voimaan nopeasti. Sopimusten voimaansaattaminen
tapahtuikin runsaassa kahdessa kuukaudessa. EU seka Romania ja Bulgaria etenivat
samanlaisiin liitannaisjasensopimuksiin vuonna 1993. EU ja Baltian maat puolestaan
etenivat vapaakauppasopimuksiin vuonna 1994 ja liitannaisjasensopimusten
parafointiin taman vuoden huhtikuussa.
ED:n ja Venajan nykyisissa suhteissa tilanne on toisenkaltainen. Sinansa
Venajan politiikkana on Neuvostoliiton hajoamisesta lahtien ollut liittyminen
kaikkiin tarkeimpiin talous- ja kauppajfujestOihin kuten IMF:aan, Maailmanpankkiin
ja GATT:iin, mutta EU:n ja Venajan suhteiden syvyytta koskevaa "lopullista"
paamaaraa ei ole puolin eika toisin voitu maaritella mm. EU:n alueellisuuteen seka
Venajan kokoon ja maantieteelliseen sijaintiin liittyvista syista. Suhteiden
kehittaminen on myos niiden ensivaiheessa muotoutunut tavoitteiltaan ja nopeudeltaan hillitymmaksi verrattuna Eurooppa-sopimusten pystyttamiseen.
Neuvostoliiton hajottua vuoden 1991 lopussa EU:n ja Venajan seka myos
muiden syntyneiden IVY-maiden valilla jatkettiin EU:n ja Neuvostoliiton kauppasopimuksen velvoitteiden voimassaoloa. EU suunnitteli myos uudenlaista
sopimuskonseptia jo vuoden 1992 alussa. Tavoitteeksi muodostettiin paasy IVYmaiden kanssa sellaiseen kumppanuuteen (partnership), joka kattaisi periaatteessa
laaja-alaisen yhteistyon ja loisi keskinaiselle taloudelliselle integroitumiselle
saannospuitteet. Kun minkaanlaista suurta master plan -ajatusta EU:n ja Venajan
suhteiden paamaaraksi ei ollut, yhteistyon tavoitellun laaja-alaisuuden voi arvioida
heijastavan EU:n tarvettaja halua tukea Venajalla vuoden 1992 alussa voimistunutta
poliittista ja taloudellista uudistumista luomalla mahdollisimman monella rintamalla
keskinaisia siteita, jotka peru stu vat jatkuvaan dialogiin, yhteistyohon ja talouksien
integraatioon siina maarin kuin se on ollut mahdollista hahmottaa kaytannossa.
Toisaalta EU oli maltillinen taloussuhteiden avautumista koskevissa tavoitteissaan
joidenkin EU-jasenmaiden poliittisesta varovaisuudesta johtuen ja siksi, etta Venajan
talousuudistus oli vasta alkamassa. Vaikka Venaja oli vuoden 1992 alussa ollut
valmis esimerkiksi hintojen merkittavaan vapauttamiseen, Venajan taloudessa ja
ulkomaankaupassa vallitsi edelleen valtiojohtoisuus.
EU:n komissio esitti kumppanuussopimusta koskeneet ehdotuksensa kesalla
1992 ja EU:n jasenmaat paasivat vahitellen yksimielisyyteen neuvottelujen
aloittamisesta vuoden 199210pulla. EU myonsi Venajalle kehitysmaaetujen mukaisen
kohtelun (GSP5-kohtelun) 1.1.1993 alkaen, jonka jatkamisesta paatetaan vuosittain.
EU:nja Venajan neuvottelut kumppanuussopimuksesta kestivat runsaat puolitoista
vuotta, vaikka konkreettiset kaupalliset myonnytykset olivat selvasti vahaisempia
kuin Eurooppa-sopimuksissa, jotka kattoivat myos tavaroiden vapaakaupan mm.
tullinalennuksineen. EU:n piirissa kaytiin tiuhaan keskustelua Venajan poliittisesta
epavakaudesta seka tahan liittyen Venajan pyynnosta luoda vapaakauppa-alue, jota
koskeva kompromissi edellytti EU:n komission neuvottelumandaatin uudistamista
kahdesti. Lisaksi neuvottelujen loppua pitkittivat eraat erityiskysymykset kuten EUmaiden pankkien kohtelu Venajalla ja ydinpolttoaineen tuonti Venajalta. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin EU:n huippukokouksen yhteydessa Korfulla
24.6.1994.
Allekirjoittamisenjalkeen kaynnistettiin valmistelut sopimuksen tavarakauppaa
koskevan osan sisallyttamiseksi valiaikaiseen nopeasti voimaan saatettavaan

5 General System of Preferences
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sopimukseen. Valiaikaissopimuksesta kaytiin erillisneuvottelut lahinna Venajan
sisrusen verotuksen johdosta ja neuvottelutulos parafoitiin vuoden 1994lopussa. Kun
kunkin Eurooppa-sopimuksen ratifiointi, joka EU:n puolella edellytti kasittelya seka
Euroopan parlamentissa etta jokaisen EU-maan parlamentissa, kesti kaksi vuotta,
voidaan samaa ratifiointimenettelya edellyttavan EU:nja Venajan kumppanuussopimuksen odottaa astuvan voimaan parhaassa tapauksessa vuonna 1996 eli noin nelja
vuotta senjalkeen, kun kumppanuuskonsepti esiteltiin EU:ssa. Talla hetkella EU on
tehnyt kumppanuus- ja yhteistyosopimuksen myos viiden muun IVY-maan eli
Ukrainan, Valko-Venajan, Kazakstanin, Moldovanja Kirgisian kanssa.
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3

EU:n ja Venajan kumppanuus- ja
yhteisty6sopimuksen keskeinen sisalt6

3.1

Kumppanuussopimuksen kattamat alueet

EU:n ja Venajan kumppanuus- ja yhteistyosopimus kattaa kolme erityyppista
paaaluetta eli poliittisen dialogin, keskinaiset taloussuhteet seka yhteistyon eri aloilla.
Yhteistyoalueet on sopimuksessa jaettu laveasti taloudelliseen, laitonta toimintaa
ehkaisevaan seka kulttuuri- ja rahoitusyhteistyohon. Taloudellinen yhteistyo
puolestaan kattaa lahes 30 eri yhteistyoalaa. 6 Rahoitusyhteistyo koskee EU:n
tilapaista teknista apua, jota toteutetaan Venajaa ja IVY-maita varten vuoden 1990
lopussa perustetun ns. TACIS-ohjelman puitteissa.
Kumppanuussopimuksen laaja-alaisuuteen liittyen EU:n ja Venajan kommunikaatioverkostosta tulee nykyista institutionaalisempi, monitasoisempi ja
saannollisempi. Poliittisen dialogin vakiinnuttamiseksi tapaaminen EU-maidenlhallitusten paamiehista koostuvan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, EU:n
komission puheenjohtajan ja Venajan presidentin kesken jarjestetaan periaatteessa
kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyoneuvosto, joka valvoo sopimuksen toteuttamista,
tapaa ministeritasolla kerran vuodessa ja muutoinkin asian vaatiessa. Neuvostoa
avustaa vanhemmista virkamiehista koostuva yhteistyokomitea. Poliittista dialogia
tulee lisaksi tapahtumaan EU:n ns. troikan eli EU:n senhetkisen, seuraavan ja
edellisen puheenjohtajamaan ja Venajan vaIisissa ministeritapaamisissa, troikan ja
Venajan vanhempien virkamiesten puolivuosittaisissa kokouksissa seka parlamentaarikkojen yhteistyokomiteassa, joka koostuu Euroopan parlamentin ja Venajan
parlamentin jasenista. Yhteistyoneuvostolla ja -komitealla on keskeinen rooli
osapuolten talous- ja kauppasaannosten seka taloussuhteiden ongelmien kasittelyssa,
mika erailta osin perustuu varsin yksilOityihin kumppanuussopimuksen velvoitteisiin.
EU:nja Venajan vaIisen taloudellisen integroitumisen osalta kumppanuussopimus on niin ikaan melko laaja-alainen, joskin se koskee vaihtelevalla syvyydella
tavaroiden kauppaa, palvelujen kauppaa, yritysten perustamista ja perustettujen
yritysten toimintaa seka keskinaisia maksuja ja paaomanliikkeita. Sopimus pitaa
sisallaan myos kilpailunrajoitusten poistamista seka henkisen omaisuuden suojaa
koskevia saannoksia. Tyovoiman osalta sopimus ei suoraan mainitse tyovoiman
liikkuvuutta edes otsikkotasolla vaan koskee yksinomaan tyoskentelyoloja.

3.2

Kumppanuussopimus ja muu integraatio

Taloudellinen integraatio, joka koskettaa EU:ta ja Venajaa eri puolilta, on otettu
kumppanuussopimuksessa huomioon ainakin kolmessa suhteessa. Ensinnwn EU ja

6 Taloudellisen yhteistyon piiriin on luettu yhteistyo sellaisilla aloilla kuten teollisuus, maatalous,
energia, kuljetukset, rahoituspalvelut, tulliasiat, standarditja erlUit muut kaupan teknisia esteita
koskevat alat, julkiset hankinnat, paaoman ja maksujen liikkuvuus Venajalla, tiede ja teknologia,
ymparisto, koulutus, sosiaaliala, tilastoala, taloustiede seka rahanpesu ja huumeet.
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Venaja tulevat selvittamaan, mita muutoksia kumppanuussopimukseen on syyta
tehda, paitsi ylimalkaan olosuhteiden muuttuessa ja Uruguayn kierroksen sopimusten
astuttua voimaan, erityisesti Venajan liittyessa GATTiin tai sen seuraajaksi
perustettuun Maailman kauppajarjestOon WTO:on7 • Tama tarkastelu tapahtuu ensi
kerran joko Venajan liittyessa WTO:on tai viimeistaan kolmen vuoden kuluttua
kumppanuussopimuksen voimaantulosta. Toiseksi kumppanuussopimuksessa on
todettu se, etta Energiaperuskirjaan liittyva sopimus (the Energy Charter Treaty) patee
voimaantultuaan niihin asioihin, jotka seka kumppanuussopimus etta energiasopimus
kattavat. Energiasopimus, jonka allekirjoittivat joulukuussa 1994 Venaja ja 40 muuta
maata seka EU, sishltaa saannoksia mm. energia-alan kaupasta (sailyttaen kuitenkin
GATT -saannosten ensisijaisuuden GATT -osapuolten vhlilla), energiatuotteiden
kauttakulusta, investoinneista ja kilpailusta.
Kolmanneksi kumppanuussopimuksessa on noteerattu IVY-maiden keskinainen
tilanne. Siten Venaja saa sopimuksen sisaltamasta MFN-periaatteesta valiaikaisen
poikkeuksen, ts. Venajan ei tarvitse myontaa EU:lle tiettyja etuja, jotka se on
myontanyt muille entisen Neuvostoliiton muodostaneille maille. Tallaisia etuja on
koottu sopimukseen indikatiiviseksi luetteloksi vuoden 1994 alussa vallinneen
tilanteen mukaan. Luetteloituina ovat mm. IVY-tuonnin tullittomuus Venajhlla,
valtioiden vhlisten Vllosisopimusten puitteissa toimitettuja tavaroita koskeva viennin
tullittomuus ja vientikiintioiden avaarninen (nama on Venajalla rinnastettu
valtiontarpeisiin meneviin etuoikeutettuihin toimituksiin), tuontituotteiden vapautus
Venajan arvonlisaverosta ja valmisteverosta, eraiden raaka-aineiden ja puolivalmisteiden (mm. raakaOljyn ja maakaasun) vientihinnoittelu, IVY-maiden sopimat
vapautukset tavaroiden kuljetus- ja tulliselvitysmaksuista seka erityisehdot, jotka
koskevat esimerkiksi pankki- ja rahoitustoimintaa, juoksevia maksuja ja paaomanliikkeita seka arvopapereiden hankintaa. Luettelon indikatiivisuus voi merkita sita, etta
kaytannossa kaikki Venajan IVY-maille antamat edut kumppanuussopimuksen
kattamilla alueilla muodostavat tilapaisen poikkeuksen MFN-periaatteesta.
Tavarakauppaa koskevat poikkeukset raukeavat kolmen vuoden kuluttua kumppanuussopimuksen voimaanastumisesta tai Venajan liittyessa WTO:on, jos tama
tapahtuu aiemmin. Muilta osin poikkeus raukeaa viiden vuoden kuluttua, joskin EU
ja Venaja ovat sopineet taman inaaraajan pidentlirnismahdollisuudesta joillakin
sektoreilla. Erikseen on sovittu, ettei henkisen omaisuuden suojaa koskeva MFNperiaate kata Veniijan muille entisen Neuvostoliiton maille myontlirnia etuja.
Osa Venajan IVY-maille antarnista eduista on yleisesti ottaen poistunut kuten
vapautus arvonlisaverosta, joka os in merkitsi venalaisten tuotteiden syrjintlia niiden
kotimarkkinoilla. Valtioiden vhlisten sopimusten osalta IMF:n ja Venajan tana
kevaana tekemassa valmiusluotto-ohjelmassa on sovittu, etta sopimusten puitteissa
tapahtuvalle viennille Venajhlta tulee enimmaismaarat, hankinta venhlaisilta myyjilta
perustuu kilpailuun ja vientihinnat nostetaan maailmanmarkkinahintojen tasolle.
Kumppanuussopimuksessa mainittu IVY-tuonnin tullittomuus puolestaan viitannee
niihin vapaakauppasopimuksiksi kutsuttuihin jarjestelyihin, joita Venajhlla on
kaikkien IVY-maiden kanssa. Sopimuksia ei kuitenkaan voi pitaa GAIT-sopimuksen
tarkoittamina vapaakauppasopimuksina, koska ne eivat ole poistaneet niita
vientikiintioitli, joita kaytetaan IVY-maiden vhlisten vuosittaisten kauppasopimusten

Veniijiin tavoitteena on liittya suoraan WTO:n jiiseneksi, joten Veniijiin liittymisprosessissa
lapikaydaan Uruguayn kierroksen tuloksena syntyneiden sopimusten kattama, huomattavasti
GAIT-sopimusta laajempi asiajoukko.
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puitteissa. Venajan "vapaakauppasopimuksissa" eraiden IVY-maiden kanssa
tullivapaudet eivat myoskaan kata riittavaa osaa kaupasta tehdakseen niista
vapaakauppasopimuksia. IVY-maat ovat vuoden 1994 kevaalla solmineet periaateluonteisen sopimuksen monenkeskisen vapaakauppa-alueen perustamisesta.
IVY-poikkeusten tulevaan raukeamiseen liittyvaatilannetta on vaikea ennakoida.
SikaIi kun EU ja Venaja ovat kumppanuussopimuksen IVY-poikkeusten rauetessa
kaynnistaneet keskinaiset vapaakauppaneuvottelut, tama ja jaljella olevat Venajan
IVY-maille myontamat edut erkanevat enemmankin omiksi preferenssijarjestelyikseen. Toisaalta Venaja voi myos edeta vapaakauppa- ja tulliunionihankkeissaan
muiden IVY-maiden kanssa silla tavoin, etta hankkeet olisivat - EU:n ja Venajan
vapaakauppahankkeen lykkaantyessakin - EU:n hyvaksyttavissa vapaakauppapoikkeamiksi kumppanuussopimuksen MFN-periaatteesta. Yhtena askeleena Venaja on
taman vuoden alusta poistanut vienti- ja tuontitullit useimmilta tavaroilta ValkoVenajan kanssa kaytavassa kaupassa. Tosin tullivapaus ei koske esimerkiksi
valmisteveron alaisia tuotteita ja toistaiseksi vapaus kattaa Venajalla tai ValkoVenajalla tuotetut tuotteet, silla Venajalla ja Valko-VenajaIla ei ole yhteisia
ulkotulleja.
Mikali EU:n ja Venajan vapaakauppahanke lykkaantyy ja Venajan ja muiden
IVY-maidenjfujestelyt eivat kehity kunnon vapaakauppasopimuksiksi, EU ja Venaja
voivat yksinkertaisesti joutua sopimaan kumppanuussopimuksen IVY-poikkeusten
jatkamisesta. Talloin Venaja joutuisi toisaalta sen kysymyksen eteen (kuten useat
muut IVY-maatkin), voitaisiinko Venajan WTO-jasenyyden toteutuessa edes
valiaikaisesti hyvaksya IVY-poikkeuksia, jos ne eivat tayta GATT -sopimuksen
tunnusmerkkeja vapaakauppasopimuksille.

3.3

Tavarakauppa

EU:n ja Venajan kumppanuussopimus koskee teollisuustuotteiden kauppaa eika kata
maataloustuotteita (sopimus on tarkoitettu kattamaan ne tavarat,joita GATT-sopimus
kaytannossa koski kumppanuussopimusta solmittaessa). Kuitenkin tekstiilituotteiden
kauppaa koskeva EU:n ja Venajan sopimus, jota on sovellettu vuoden 1993 alusta,
jaa voimaan. Terastuotteiden kauppaan tullaan soveltamaan kumppanuussopimuksen
tavarakauppasaannoksia lukuun ottamatta naiden tuotteiden kauppaa koskevia
maararajoituksia, joista on erilliset jarjestelynsa. Ydinmateriaalien kauppaa tulee
saatelemaan osin kumppanuussopimus ja osin vuodelta 1989 peraisin oleva taman
alan sopimus siihen saakka, kunnes EU ja Venaja saavat neuvotelluksi uuden
sopimuksen ydinmateriaalien kaupasta (tavoitteeksi on asetettu sopimuksen
aikaansaaminen vuoden 1997 alkuun mennessa).

Tullit ja MFN-periaate
Keskeisena periaatteena kumppanuussopimus vahvistaa sen, etta EU:n ja Venajan
vaIisessa tavarakaupassa sovelletaan GATTin mukaista yleista suosituimmuus- eli
MFN-kohtelua, joka koskee niin tuontiin kuin vientiin liittyen mm. tulleja ja muita
maksuja, maksuliiketta, viennin ja tuonnin yhteydessa sovellettavia saantOja ja
muodollisuuksia seka sisaisia veroja ja maksuja. MFN-kohtelun kirjaaminen
sopimukseen ei aiheuta kaytannossa muutoksia, koska Venaja soveltaa normaalia
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tullitariffiaan EU-tuotteita kohtaan ja EU jatkaa MFN:aa edullisempaa venaIaisten
tuotteiden GSP-kohtelua jo kolmatta vuotta.
EU:n GSP-jarjestelma uudistettiin 1.1.1995. Uuden jarjestelman puitteissa
venaIilista alkuperaa olevat teollisuustuotteet tuodaan EU:hunjoko alennetuin tullein,
joiden taso on tuotteen herkkyydesta riippuen 85, 70 tai 35 % EU:n normaalista
MFN-tullista, tai tullivapaasti. Venalaisten tuotteiden GSP-kohtelu jatkuu mita
todennakoisimmin siihen asti, kunnes EU:nja Venajan aikanaan tehtava vapaakauppasopimus aikaansaa vastaavat edut. Eraita venaIilisia perushyodykkeita (mm.
raakaoljya) tulee koskemaan EU:n GSP-jfujesteiman ns. gradaatio, jolla GSP-tullietu
vahenee ja poistuu vuosina 1997-98. Senjalkeen nailta tuotteilta kannetaan EU:ssa
MFN-tullit, jotka toisaalta alenevat nykyisesta Uruguayn kierroksen tuloksena
syntyneen ns. markkinoillepaasya koskevan GATT 1994 -sopimuksen mukaisesti.
Suomen EU-jasenyyden toteuduttua osa venaIilisia tuotteita koskevista tulleista nousi
Suomessa, osa niista aleni ja eraat tullit muuttuvat vaiheittain EU:n ulkotulleiksi
1.1.1998 mennessa. Suomen viranomaiset ovat laskeneet, etta kokonaisuutena
tullirasitus Suomen tuonnissa VenajaIta kasvoi summalla, joka vastasi 0.3 prosenttia
Suomen tuonnista Venajalta vuonna 1994.
Yksi Venajan ulkomaankauppapolitiikalle ominainen ilmio ovat olleet vientija tuontitullien maksamista koskevat vapautukset ja huojennukset, joita on myonnetty
yksittilisille yrityksille, jfujestOille ja tuontierille. Tallaiset edut paatettiin lakkauttaa
alkukevaalla mm. budjettitulojen lisaamiseksi, mika on yksi elementti myos IMF:n
ja Venajan solmimassa valmiusluotto-ohjelmassa. Tana vuonna tuontitulleista on
maara kertya 7 % ja vientitulleista yli 11 % Venajan federaation budjettituloista.
Toisaalta erilille Oljyalan yhteisyrityksille on jalleen myonnetty tata vuotta koskevia
vapautuksia Oljyn vientitulleista ja maakaasusta on paatetty peri a tana vuonna
alennettu vientitulli silta osin, kun sita viedaan Jamburgin kaasuprojektiin liittyvien
valtioiden vaIisten sopimusten puitteissa entisiin SEV-maihin, Turkkiin ja Saksaan.
Venajiin parlamentti on puolestaan pyrkinyt tuoreilla lakihankkeillaan lykkiiiimiiiin
tullietujen poistamista ja myontamaan uusia tullivapauksia. Kumppanuussopimuksen
myotii tullihelpotuskiiytiinnon poistuminen kaikilta osin tulee tarkasteltavaksi MFNperiaatteen ja sopimuksen sen saannon pohjalta, ettii Veniijan ei tule aiheuttaa
syrjintiiii myoskiian EU-maiden kesken.
GATT-sopimuksen kaltaisesti kumppanuussopimuksen MFN-periaate ei
velvoita EU:ta tai Veniijiiii myontiimiian toisilleen muille annettuja GSP-etuja eikii
etuja,joita ne antavat muille maille tulliunionin tai vapaakauppa-alueen puitteissa (tai
kun sellaisen luominen on myonnettyjen etujen tavoitteena). Saman poikkeaman on
sovittu koskevan myos tuontia VeniijaIle, joka perustuu kehitysluottoihin ja teknisen
ja humanitaarisen avun luottoihin, kun muut maat ja kansainvaIiset jarjestOt taIlaisia
luottoja myontiiessiiiin edellyttiiviit ko. tuonnille erityiskohtelua. Kehitys- ja
apuluottojen osalta myos EU harjoittaa kiiytiintOa, jossa yksittaisiin luottoihin
liitetaiin ehtoja rahoitettavien toimitusten alkuperasta ja niiden vapauttamisesta
esimerkiksi arvonlisaverosta.
Kumppanuussopimus ei sisaIla tulleja koskevaa standstill-saantOa, jonka mukaan
tulleja ei voisi nostaa. Sen sijaan siihen asti kun Venaja liittyy WTO:on, EU ja
Venaja tulevat kaymaan konsultaatioita tuontitulleja koskevasta politiikastaan ja
tuontitullien muutoksista. Tuontitullien korotusten osalta konsultaatioita tulee tarjota
toiselle osapuolelle ennen korotusten toteuttamista.
Venaja otti vuoden 1994 kesaIla kayttoon uuden tuontitullitariffin, mutta on sen
jalkeenkin useasti korottanut ja alentanut yksittaisten tuotteiden ja tuoteryhmien
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tuontitulleja. Talla hetkella Venaja on toteuttamassa kokonaisvaltaisempaa
tuontitulliuudistusta, jonka piirteista osa sisaItyy IMF:n ja Venajan valmiusluottoohjelmaan. Kumppanuussopimuksesta on vaIiaikaissopimuksineen tulossa
todennakoisesti ensimmainen pitempiaikainen sopimus, joka rajaa Venajan
mahdollisuuksia korottaa tuontitullejaan omin pain. VaIiaikaissopimusta koskevien
Tshetshenia-viiveiden takia VenajaIla ei kuitenkaan ole selvaa voimassaolevaa
velvoitetta keskustella taIla hetkella suunnittelemastaan tulliuudistuksesta EU:n
kanssa. Uudistuksessa eri tuotteiden tuontitulleja yhtenaistetaan jossain maarin ja
lahes kaikki korkeimpien tullien alaiset ja useat tullivapaat tuotteet paatyvat 5-30
prosentin tullitason puitteisiin. Venajan ulkomaankauppaviranomaisten mukaan
enimmakseen tullitariffeja tullaan korottamaan siten, etta niiden painottamaton
keskiarvo nousisi 11 prosentista 12-13 prosenttiin. Tuonnin rakenteella painotetusta
tullien keskiarvosta liikkuu erilaista tietoa: Tullitariffien muutosten ja tuontitullihuojennusten poistamisen tuloksena taman keskiarvon on aiemmin tana kevaana
laskettu nousevan 4-5 prosentista noin 9 prosenttiin, mutta eraiden tuoreempien
venaIaisten tietojen mukaan selvasti yli 10 prosenttiin. Alentuneet tullitariffit otettiin
kayttoon 10.5.1994 ja nousevien tullien on maara astua voimaan 1.7.1995.
Tullien korottamisen jalkeen tullitason kaavaillaan laskevan siten, etta
tuontitullien painotettu keskiarvo olisi vuonna 1998 80 % vuoden 1995 tasosta ja
vuonna 2000 70 % vuoden 1995 tasosta, joskin tullinalennukset voivat viela
muotoutua Venajan WTO -liittymisprosessin aikana. Venajan tulliuudistuksen
merkitysta lisaa se, etta uusista tulleista on todennakoisesti tulossa Venajanja eraiden
muiden IVY-maiden tavoitteleman tulliliiton ulkotulleja.
Jaljella olevat vientitullinsa Venajan on maara poistaa vuoden 1995 loppuun
mennessa, myos oljyn ja maakaasun osaita, ja korvata vientitullit sisaisilla
valmisteveroilla.
VenajaIla vieia kumppanuussopimuksen puitteissa sailyva mahdollisuus muuttaa
tuontitulleja on sikaIi ymmarrettava, etta VenajaIla vasta nyt vakavasti tavoiteltu
talouden vakauttaminen voi aiheuttaa arvaamattomia muutospaineita talouden
rakenteisiin. Tuontitullit taas kuuluvat VenajaIla niihin harventuneisiin keinoihin,
joilla viranomaiset voivat vaikuttaa talouden rakenteisiin laajemmin, kun keskusjohtoisista taloussuunnitelmista on luovuttu, valtaosa hinnoista on vapautettu, tuonnin
maksut on vapautettu ja tuonnin maararajoitukset on poistettu. Lisaksi tuottajien
tukemismahdollisuudet ovat talouden vakauttamiseksi toteutetun budjettivajeen
karsinnan takia niukentuneet. Tassa suhteessa tilanne VenajaIla on samankaltainen
kuin aiemmin eraissa muissa siirtymatalousmaissa. Viro muodostaa poikkeuksen,
silla se on pidattaytynyt tuontitullien kayttoonotosta.
Venaja voisi kayttaa tulliuudistustaan mm. pyrkiakseen edesauttamaan huolen
kohteena olevia investointeja alentamalla investointihyodykkeiden tulleja. Talloin
kulutusta palvelevaa tuontia jouduttaisiin hillitsemaan esimerkiksi aiempaa
korkeammilla tulleilla Venajan maksutaserajoitteen vuoksi (luotettavimpien
arvioiden mukaan Veniijan vaihtotase ei virallisista tiedoista poiketen ole ylijaamainen). Venajan tulliuudistuksen eri yksityiskohdat eivat kuitenkaan ole vieia tiedossa,
mutta hallituksen piirissa pitkaan jatkuneiden keskustelujen tuloksena ainakin
useiden peruselintarvikkeiden tulleja tullaan korottamaan.
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Kaupan maararajoitukset
Toisena keskeisena tavarakaupan saantOna kumppanuussopimus toteaa, etta
venaillisten tavaroiden tuonti EU:hun ja EU:laisten tavaroiden tuonti Venajalle on
vapaata maararajoituksista. Tama ei kuitenkaan koske EU:ssa herkiksi katsottuja
aloja eli tekstiili- ja terastuotteita. Niiden tuonti Venajalta EU:hun on edelleen
saadelty EU:n ja Venajan sopimuksiin perustuvilla vuotuisilla kiintiOilla, joiden
tayttymista ohjataan ja kontrolloidaan kaksoislisensioinnin avulla (vienti Venajalta
ja tuonti EU:hun). Nailla herkilla aloilla EU-jasenyys johti venalaisiin tuotteisiin
kohdistuvaan tuontikiintiOkaytantOon Suomessa. Kiintiomaaria on vastaavasti lisatty,
joskin kiintiomaarat koskevat naiden tuotteiden tuontia koko EU:hun eivatka
yksittaisiin jasenmaihin. Terassopimuksen kiintiOmaarat vuodelle 1995 ovat
keskimaarin 35 % suuremmat kuin viime vuonna ja niiden on maara kasvaa vuonna
1996 keskimaarin 15 %. KiintiOkaytannon poistumista voidaan kuitenkin joutua
odottamaan EU:n ja Venajan valisen vapaakaupan aikakauteen saakka. Venajalla
puolestaan ei ole tuontikiintioita ja tuontilisensseja on edellytetty lahinna erailta
laaketeollisuuden ja kemian tuotteilta. Merkittavinta vallitsevassa tilanteessa onkin
se, etta kumppanuussopimuksen maararajoitussaannokseen sisaltyy velvoite
pidattaytya uusista maararajoituksista (paitsi em. herkilla EU-aloilla).
Kumppanuussopimuksessa ei ole erillisia mainintoja viennin maararajoituksista
ja on epavarmaa, voiko em. maararajoituksia koskeva kohta tarkoittaa myos viennin
maararajoituksia. Kielteiseen vastaukseen viittaisi se, etta sopimus ei sis alia varaumia
koskien Venajan vientijarjestelmaa, jonka vapauttarninen oli useiden keskeisten
tuotteiden osalta epavarmaa sopimuksen sol mimi sen aikaan. Mikali nllin olisi,
kumppanuussopimus ei selkeasti kieltllisi uusia viennin maararajoituksia. Sopimus
ei myoskaan antaisi EU:lle ja Venajalle selvaa pohjaa kasitella sellaisia Venajan
menettelyja, jotka voivat niiden soveltamistavasta riippuen rajoittaa vientia,
esimerkiksi eraiden strategisen tarkeiksi katsottujen tuotteiden vientilisensiointia,
kotimaisten toimitusvelvoitteiden tosiasiallista kayttoa ja oljyn kuljetusverkoston
kapasiteetin jakoa kaytannossa Goskin nailta ja monilta muilta osin Venaja on taman
vuoden aikana uudistanut vientijfujestelmaansa).8 Tama ei luonnollisestikaan estaisi
vientirajoitusten - tai minka tahansa kaupan ongelmien - esilleottarnista sinansa EU:n
ja Venajan yhteiselinten kokoontuessa. Talla haavaa Venajan vientijarjestelman
vapauttarninen, etenkin Oljya koskien, on olennaisesti Venajanja IMF:n yhteistyon
kohteena solmittuun valmiusluotto-ohjelmaan perustuen ja tyoskentelyyn on
osallistunut myos Maailmanpankki.

Muut tavaroiden kohtelua koskevat saannokset
Kumppanuussopimus pohjaa hyvin laheisesti GATT-sopimukseen kolmentyyppisissa
tavarakaupan perusseikoissa. Ensinnakin kumppanuussopimus edellyttaa tuontitavaroiden kansallista kohtelua sisaisten verojen ja maksujen seka eraiden lakien ja

Venajalla on vuoden 1995 alkupuolella tehty paatCiksia, joilla on haluttu poistaa 6ljyn
vientikiintiot, rajata keskitetty valtion vienti sotilastuotteisiin (lukuun ottamatta IVY -vientia),
luopua yli 400 viejayritysta kattaneesta erityisviejajiirjestelmasta, poistaa vientikauppasopimusten
rekisterointi- jiirjestelmasta sen rajoittavat piirteet, kieltaa maiiralliset kotimaiset toimitusvelvoitteet
ja vahentaa syrjintiia jaettaessa oljyputkien ja -satamaterminaalien kapasiteettia.
8
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saannosten osalta9• Tuontiin EU-maista ei saa siis kohdistua korkeampia sisaisia
veroja ja maksuja kuin vastaaviin kotimaisiin tuotteisiin, joskin kumppanuussopimuksen allekirjoitusta seuranneissa neuvotteluissa valiaikaissopimuksesta Venajan
verotuksessa todettiin olevan puutteita tassa suhteessa. EU ja Venaja ovatkin
valiaikaissopimuksessa sopineet, etta EU-tuotteisiin kohdistuva aksiisiverosyrjinta
(verrattuna venaIaisiin tuotteisiin) on poistettava viimeistaan vuoden 1996 alussa ja
sita ennen syrjinta ei saa lisaantya eika EU-tuotteita tule syrjia muita tuontituotteita
enempaa.
VenajaIla tuotteiden sisaista verotusta on viime aikoihin asti sovellettu
tuontituotteiden kannalta paikoin kirjavasti. Toisaalta jotkin tuontielintarvikkeet ovat
olleet vapautettuja arvonlisaverosta - toisin kuin samat kotimaiset elintarvikkeet - ja
toisaalta yksittaisille kotimaisille yrityksille on annettu vapautuksia arvonlisaverosta
ja valmisteveroista. Edellinen tuontia suosinut ero on vastikaan poistettu ja
jaIkimmaiset edut on paatetty lakkauttaa. JaIjella on tiettavasti ainakin se puute, etta
eraiden tuotujen ylellisyyshyodykkeiden myynnissa aksiisivero on korkeampi kuin
vastaavilla venalaisilla tuotteilla.
Sisaisten lakien ja saannosten osalta kumppanuussopimus lisaksi muistuttaa
GATT-sopimukseen viitaten, etta sisaisten enimmaishintojen valvontatoimilla voi
olla toisen osapuolen viennin kannalta vahingollisia vaikutuksia. VenajaIla
hintauudistuksen tuorein askel on otettu hiljattain liittyen mm. IMF:n kanssa tehtyyn
valmiusluottosopimukseen, jonka mukaan jaIjella olevasta Venajan federaation
viranomaisten harjoittamasta hintojen ja voittomarginaalien saantelysta, mukaan
lukien tukku- ja vahittaiskaupan voittomarginaalit, luovutaan taman vuoden loppuun
mennessa lukuun ottamatta tiettyja monopolialoja. Presidentinja hallituksen hiljattain
antarnien saadosten mukaan valtion saanneltaviksi jaavat ensinnakin ns. luonnollisten
monopolien tuottarnien hyodykkeiden hinnat. Luonnollisiksi monopoleiksi on naissa
saadoksissa maaritelty ne alat, joilla hyodykkeiden tarjonta hoituu tehokkaasti
kilpailun puuttuessa teknologisista syista tai niiden kysynta on hintojen muuttuessakin vakaata, kun korvikkeet puuttuvat. Tavaroista taIlaisiksi on nimetty eraat
perusenergiahyodykkeet. Muiden tavaroiden hintasaatelya rajataan varsin voimakkaasti ja federaation hallituksen on maara saadella maakaasun hinnan ohella vain
arvometallien ja eraiden vammaisten tarvitsemien tuotteiden hintoja.
Myos paikalliselimille delegoitu hintasaately kytkeytyy lahinna sosiaalisiin
nakokohtiin. Tavaroista paikalliselimet saatelevat vaestOn kayttaman energian hintoja
seka laakkeiden ja sairaanhoidossa tarvittavien tuotteiden myyntikatteita. Lisaksi
paikallisviranomaisille on annettu oikeus ottaa tarvittaessa kayttoon saantely, joka
kohdistuu lastenruoan seka Venajan pohjoisilla alueilla myytavien tuotteiden
myyntikatteisiin. Varsinkaan paikallistasolla hintojen vapautuksen taytantOonpano
ei ole itsestaan selvaa, silla hallituksen teettaman seurannan mukaan paikalliselinten
hintasaatelya on vuonna 1994 kohdistunut kuta kuinkin kaikkiin elintarvikkeisiin ja
noin neljannekseen muista tuotteista. Elintarvikkeiden hintasaately on tapahtunut
etupaassa rajoittamalla kaupan myyntikatteita ja elintarviketeollisuuden kannatta-

9 GAIT-sopimusta lainaten kumppanuussopimus nimeaa lait, saannokset ja vaatimukset, jotka

vaikuttavat tuontitavaroiden myyntiin, ostoon, kuljettamiseen, jakeluun ja kaytt66n.
Viitteilla GAIT-sopimukseen kumppanuussopimuksessa on tehty ne rajaukset, etta kansallinen
kohtelu ei kata lakeja ja saannoksia, jotka saatelevat valtion hankintoja valtion omaan kayttoon,
eika sinallaan esta tukiaisten maksamista kotimaisille tuottajille eika myoskaan esta elokuvien
esittamista koskevien valkokangaskiintioiden kayttoa tietyin edellytyksin.
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vuusnormeja seka vlihaisemmassa maann maksamalla tukiaisia paikallisista
budjeteista ja asettamalla enimmaishintoja. Muiden tuotteiden hintasaatelyyn ovat
useimmiten liittyneet suorat tukiaiset ja kannattavuusnormien rajoittaminen. Eraat
alueviranomaiset ovat uusien federaatiotason saadosten jalkeen antaneet omia
saadoksiaan hintojen laajemmasta saantelysta.
Toinen kumppanuussopimuksen GATT-sopimukseen pohjaava alue on
tavaroiden kauttakulku, jonka vapauden ED ja Venaja antavat toistensa tavaroille
alueillaan. GATT -viittein on sovittu mm. siita, ettei kauttakulkuliikenteeseen saa
kohdistua tarpeettomia viiveita tai rajoituksia eika tulleja tai kauttakulkumaksuja. lO
Kaikkia kauttakulkuun liittyvia maksuja, saannoksia ja muodollisuuksia koskee
MFN-periaate. Kolmanneksi sopimus viittaa GATT-sopimukseen eraiden tullaustoimin nan kaytiinnon kysymysten osalta. Siten vientiin ja tuontiin liittyvat maksut
(lukuun ottamatta tulleja ja sisaisia veroja) eivat saa ylittaa suoritettujen palvelujen
kustannuksia eivatka epasuorasti suojata kotimaisia tuotteita. Kauppaan liittyvat
saannokset on julkaistava viipymatta, ja tullien ja muiden tuontimaksujen korotukset
seka tuonnin ja tuontimaksujen rajoitukset on julkaistava ennen niiden
toteuttamistaY Lisaksi keskinaisessa kaupassaan ED ja Venaja ovat vahvistaneet
vapauttavansa valiaikaisesti maahantuodut tavarat tuontitulleista ja -maksuista
kansainvalisiin sopimuksiin sisaItyvien sitoumustensa mukaisesti. VaIiaikaista
tuontia koskevaa lainsaadantOa tulee soveltaa MFN-pohjalla.
Naissa ulkomaankaupan kaytannollisemmissa kysymyksissa kumppanuussopimus luo ED:n ja Venajan vaIille huomattavasti eritellymmat toimintapuitteet
korvatessaan nykyisen kauppasopimuksen yleiset ja ainoastaan aikeita korostavat
osat. Dudet saannokset antavat selke amman pohjan kasitella pulmia, joita on
aiheutunut esimerkiksi siina yhteydessa, kun autoilla kauttakuljetettavista valmisteverojen alaisista tuontituotteista on peritty VenajaIla valiaikaisesti tullit ja verot, tai
siilli, etta kaupan saannoksia, mm. tullien korotuspaatOksia, on VenajaIla toisinaan
tehty tai julkaistu takautuvin vaikutuksin.

Tavaratuonnin vastaiset toimet
Yleisten turvallisuutta seka yleista jarjestysta yms. koskevien lausekkeiden ohella
kumppanuussopimus sisaltaa kolme keskeista saannosta, joiden pohjalta on
mahdollista ottaa kayttoon tavaratuonnin vastaisia toimia. ED tai Venaja voi
ensinnakin soveltaa maararajoituksia tai muita toimia ns. markkinahairiOita
koskevan suojalausekkeen pohjalta (eli kun tuonti kasvaa siina maarinja sellaisissa
olosuhteissa, etta tasta on koitumassa olennaista vahinkoa kotimaisille tuottajille)12.
Tekstiilien kaupassa sailyy voimassa nykyisen tekstiilisopimuksen vastaava

10 Lukuun ottamatta maksuja, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai kauttakulun edellyttamien
hallinnollisten toimien tai palvelujen kustannuksista.
11 Lisiiksi GATI-viitteilla on katettu tavaran tullausarvon miUirittely seka tavaroiden
alkuperamerkint6jen osalta mm. MFN-kohtelun soveltaminen merkint6ja koskevissa
vaatimuksissa.
12 Tassa kumppanuussopimus nimenomaisesti poikkeaa GATI-sopimuksesta, joka suojatoimien
kayt6n ehtona edellyttaa vakavaa vahinkoa.
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suojalauseke, joka voi johtaa toimiin EU:n tekstiilituonnin vahaisenkin kasvun
seurauksena.
Toinen kumppanuussopimuksen suojalauseke liittyy Venajan rakennesopeutusongelmiin. Sen mukaan Venaja voi ottaa maararajoituksia kayttoon poikkeustoimenpiteena niilla talouden sektoreilla, jotka lapikayvat uudelleenjarjestelyja
(restructuring, struktumaja perestroika) tai ovat vakavissa vaikeuksissa, erityisesti jos
tasta aiheutuu vakavia sosiaalisia ongelmia, tai joiden markkinaosuus VenajaIla on
vahenemassa voimakkaasti tai jotka ovat vasta syntyvia aloja VenajaIla. '3 Perusteet
taman yksipuolisen suojalausekkeen kay tOIle on siis muotoiltu melko laveasti ja
perusteet ovat samankaltaisia kuin EU:n Eurooppa-sopimuksissa, joiden vastaavia
suojalausekkeita eraat itaisen Euroopan maat ovat osin kayttaneet ja osin pyrkineet
kayttamaan.
Sen sijaan kumppanuussopimus ei, toisin kuin esimerkiksi GATT-sopimus,
sisalla saannosta maksutasevaikeuksiin liittyvista, tavarakauppaan kohdistuvista
suojatoimista, joihin eraat itaisen Euroopan maat ovat niin ikaan turvautuneet viime
vuosina.
Kumppanuussopimus siis antaa VenajaIle mahdollisuuden kayttaa tuonnin
suojatoimina maararajoituksia ylla mainituissa kahdessa tapauksessa. Toisaalta IMF:n
ja Venajan valmiusluotto-ohjelmaan liittyen Venaja on luvannut, etta toimet, jotka
ovat valttamattomia kotimaisten tuottajien suojaamiseksi tuonnista aiheutuvalta
vahingolta, ovat hintaan perustuvia toimia. Nayttaisi silta, etta yhdessa kumppanuussopimus ja valmiusluottosopimus jattavat taIta osin varsin vahaista liikkumavaraa.
Kolmas saannos koskee polkumyynnin ja tukiaisten vastaisia toimia, joiden
os alta on maara soveltaa GATTin saannoksia tai osapuolten sisaista lainsaiidantOa.
Kumppanuussopimukseen sisaItyva tunnustus Venajan asemasta siirtymatalousmaana
eika enaa valtiojohtoisen kaupan maana kuten aiemrnin (tai kuten Ukrainan kohdalla
on vie1a sen EU-kumppanuussopimuksessakin) tulee tuntumaan ehka konkreettisimmin EU:n arvioidessa venaIaisten tuotteiden polkumyynnin mahdollisuutta. Talloin
niille hinnoille, joilla EU:n tutkinnan kohteena olevia venaIaisia tuotteita tuodaan
EU:hun, pyritaan muodostamaan vertailukohta (ns. normaaliarvo) venaIaisen tuotteen
kotimaisen hinnan tai sen tuotantokustannusten mukaan. Niissa tapauksissa, joissa
EU katsoo kauppakumppanin olevan valtiojohtoisen kaupan maa, kaytetaan
useimrniten muita indikaatioita kuten jonkin vertailukelpoiseksi arvioidun maan
hintoja tai kustannuksia.
Yhdeksi Suomen EU-jasenyyden mahdolliseksi haittavaikutukseksi on mainittu
VenajaIta tulevan tuonnin aiheuttamien hairioiden lisaantyminen. EU-jasenyyteen
liittyen taIlainen riski koskee niita tuotteita, joiden tuonti VenajaIta Suomeen
helpottuu eli joiden tullit alenivat EU-jasenyyden myota. Toisaalta naita tuotteita ja
muitakin venalaista alkuperaa ole via tuotteita Suomella on EU:n tulliunionin
jasenena mahdollisuus vieda muihin EU-maihin ilman tulleja ja muita tuonnin
rajoituksia niin nykyisen tilanteen (EU:n GSP) vallitessa kuin aikanaan siina
vaiheessa, kun EU:n ja Venajan valilla on vapaakauppasopimus. Mikali Suomi ei

13 EU ei saa ta1I6in tulIa syrjityksi muiden maiden rinnalla. Suojatoimia ei voi kayttaa ensimmaisen
vuoden aikana sopimuksen allekirjoittamisesta. Tuonti, jonka kaytt66notetut maararajoitukset
kattavat, saa olla ensin korkeintaan 10 % Venajan koko tuonnista EU:sta, 5 % 4.-5. vuonna
sopimuksen allekirjoittamisesta ja 3 % sen jalkeen. Konsultaatioita aiotuista suojatoimista on
kaytava ennen niiden toteutusta. Suojatoimet lakkaavat, kun Venajii liittyy WTO:on, jollei Venajan
liittymisehdoissa toisin sovita.
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olisi EU:njasen, venaIaiset tuotteet kohtaisivat Suomesta EU-maihin vietaessa EU:n
soveltamat kaupan esteet. Tilanne ei myoskaan automaattisesti muuttuisi siina
vaiheessa, kun seka Suomella etta EU:lla olisi vapaakauppasopimukset Venajan
kanssa, silla vapaakauppasopimukset eivat merkitsisi tavaroiden vapaakauppaa
kaikkien kolmen osapuolen vaIilla ilman erillista sopimusta.
Asian toisen puolen muodostavat Suomen mahdollisuudet suojautua venaIaisten
tuotteiden aiheuttamilta hairioilta. EU:n ja Venajan vaIisten sopimusten markkinahairiOlausekkeista tekstiili- ja terassopimusten sisaItamat viittaavat alueellisiin
ongelmiin, ja suojautumisen tehokkuus riippuu siita, miten nopeasti EU kaytannossa
toimii. Nykyisen kauppasopimuksen ja kumppanuussopimuksen tyyppisia
markkinahairiOlausekkeita EU on ylipaansa soveltanut vahan. Mikali niita ei EU:ssa
sovellettaisi alueellisista syista, asiassa jouduttaisiin odottamaan EU:n ja Venajan
vapaakauppasopimusta, johon todennakoisimmin tulee sisaltymaan samanlainen
alueet mainitseva suojalauseke kuin EU:n Eurooppa-sopimuksissa.
Polkumyynnin vastaisiin toimiin puolestaan liittyy Suomen kannalta pulmia
silloin, kun Suomi joutuu vastoin omaa tarvettaan osallistumaan EU:n toimiin ja
silloin, kun Suomi ei oman tarpeen vaatiessa saa aikaan EU:n toimia. EU on ollut
suhteellisen aktiivinen polkumyynnin vastaisten toimien kayttaja seka yleensa etta
venaIaisten tuotteiden suhteen. TaIla hetkella EU soveltaa tallaisia toimia kymmenkuntaan venaIaiseen tuotteeseen ja harkinnassa on puolenkymmenta tapausta. Yhtena
lahtOkohtana EU:n toimille ovat koko EU:ta koskevat intressit. Kay tantO on oUut
joustavaa eraissa tapauksissa, joissa yksittaisten maiden tai yritysten aloitteet ovat
johtaneet polkumyynnin vastaisiin toimiin EU:ssa, mm. eraita venaIaisia tuotteita
koskien.

3.4

Liiketoiminta ja investoinnit

EU:n ja Venajan kumppanuussopimuksessa palvelujen kauppaa, yritysten perustamista ja toimintaa seka tyoskentelyyn liittyvia oloja koskevat sopimuksen osat on
yhdistetty laajaksi liiketoiminta ja investoinnit -kappaleeksi. Sopimuksessa on
kuitenkin haluttu huolellisesti vetaa raja toisaalta palvelujen kauppaan seka yritysten
perustamiseen ja toimintaan liittyvan tyontekijoiden liikkumisen ja toisaalta yleisen
tyovoiman liikkuvuuden vaIille. Taman rajanvedon suhteen kumppanuussopimus
muistuttaa EU:n Eurooppa-sopimuksia itaisen Euroopan maiden kanssa. Eurooppasopimuksiin tavoitteeksi kirjattua tyovoiman liikkuvuutta ei kuitenkaan mainita
kumppanuussopimuksessa, joka kattaa ainoastaan eraita tyoskentelyoloihin seka
tyontekijoiden ja heidan perheenjasentensa sosiaaliturvaan liittyvia kysymyksia. 14

14 EU:n alueella laillisesti tyoskenteleville Venlijlin kansalaisille taataan kohtelu, joka ei syrji heitli
kansalaisuuden perusteella EU-maan omiin kansalaisiin nlihden, kun kyseessli ovat tyoskentelyolot,
tyostli saatava korvaus ja erottaminen. Velvoite on molemminpuolinen. Yhteistyoneuvostossa on
tarkoitus tutkia, mitli parannuksia voidaan tehdli liikemiesten tyoskentelyoloihin.
EU:n alueella laillisesti tyoskentelevien Venlijlin kansalaisten ja heidlin perheenjlisentensli
sosiaaliturvan koordinoimiseksi on mlilirli tehdli sopimuksia. Tlillli halutaan taata mm. se, ettli
vanhuus- ym. ellikkeisiin ja sairaanhoitoon oikeuttavat venaIliisten tyoskentelyjaksot eri EU-maissa
kumuloituvat ja ellikkeet ovat vapaasti siirrettlivissli. Velvoite on soveltuvin os in
molemminpuolinen.
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3.4.1

Palvelujen kauppa

Kumppanuussopimuksen mukaan EU ja Venaja myontavat toisilleen MFN-kohtelun
koskien tiettyjen palvelujen tarjoamista. Naita palvelualoja, jotka on lueteltu
sopimuksessa, ovat mm. useat erilaiset suunnittelu- ja konsultointipalvelut 15 seka
eraat vakuutuspalvelue 6 • Tata varten sopimuksessa vahvistetaan se, etta naiden
palvelujen myynnista neuvotteleville yhtiOiden edustajille on osapuolten lakeja ja
saannoksia noudattaen valiaikainen paasy maahan, kunhan kysymys ei ole palvelujen
myynnista suoraan yleisolle eika palveluiden suorittamisesta. Sopimukseen on
kirjattu, etta sen palvelujen kauppaa koskevat osat eivat anna EU-maiden eika
Venajan kansalaisille muuta oikeutta saapua toistensa alueille tai oleskella siella mm.
palvelujen tarjoajan tai saajan ominaisuudessa. Sopimus ei vaikuta eri EU-maiden ja
Venajan valiseen viisumikaytantOon.
Sopimuksen erittelemat palvelualat ja ylla kuvattu saannosto tyontekijoiden
liikkumisesta merkitsevat sita, etta sopimus kattaa lahinna asiantuntijoiden panosta
ja tietotaidon siirtoa sisaltavia palveluja, jotka hyodyttavat omalta osaltaan
yritystoiminnan ja infrastruktuurin uudistamista VenajaIla. Samalla tama - vaikka
sopimus ei annakaan MFN-kohtelua enempaa - palvelee EU-maiden palveluyritysten
vienti-intresseja. Sopimus ei siis ulota edes MFN-periaatetta sellaisille tyovoimaintensiivisille palvelualoille, joilla halpa tyovoima voi olla merkittava kilpailutekija
(kuten esimerkiksi rakennuspalveluissa).
MFN-kohtelun alaisten em. palvelujen kauppaan liittyy alkuvaiheessa
seurantajarjestely. Kolmen ensimmaisen vuoden aikana kumppanuussopimuksen
allekirjoittarnisesta Venajan tulee ilmoittaa EU:lle aikeistaan esittaa uusia lakeja tai
ottaa kayttoon saannoksia, jotka voivat rajoittaa til annetta sopimuksen allekirjoitusajankohtana vallinneesta. EU voi pyytaa Venajalta laki- ja saannosluonnoksia seka
tarvittaessa niita koskevia konsultaatioita. 17
Eraista liikenne- ja tietoliikennepalveluista on kumppanuussopimuksessa
sovittu erikseen. Merikuljetuksiin 18 liittyvat kaytannon sitoumukset koskevat

15 Sopimuksessa on lueteltu esimerkiksi insinooripalvelutja eraat arkkitehtipalvelut, kirjanpidon
konsultointi, eraat tietokoneisiin liittyvat palvelut ja tietojenkiisittelypalvelut, mainonta ja
markkinatutkimus, johtarniskonsultointi, tekninen testaaminen, julkaisu- ja kaiinnospalvelut,
uutistoimistopalvelut, eraat tietoliikennepalvelut, eraat vuokrauspalvelut seka vientiinja tuontiin
liittyvat tukkukauppapalvelut.
16 Sopimus kattaa liihinna merikuljetusten ja kaupallisten ilmakuljetusten henkili:i- seka vienti- ja
tuontitavaravakuutukset, kauttakulkutavaroiden vakuutukset, tapaturma- ja sairausvakuutukset seka
rajanylittavien henkili:iajoneuvojen vastuuvakuutukset.
17 Viimeistaan naiden kolmen vuoden umpeuduttua EU ja Venaja tarkastelevat
yhteistyoneuvostossa em. palveluiden kauppaan vaikuttavia toistensa toimia, jotka on otettu
kayttoon sopimuksen allekirjoituksen jalkeen (EU tai Venaja voi pyytiia konsultaatioita, jos se
katsoo toimet merkittavasti rajoittavammiksi kuin allekirjoitusajankohdan tilanteen).
Yhteistyoneuvostossa tarkastellaan myos mahdollisuutta sitoumukseen pidattaytya toimista, jotka
olisivat rajoittavampia kuin tarkasteluajankohdan tilanne.

18 Kansainvalisten merikuljetusten osalta (ml. my os muita kuljetusmuotoja kiisittavat operaatiot,
joihin sisaltyy meriyhteys) nama saannokset koskevat myos EU-maiden tai Venajan ulkopuolelle
perustettuja laivayhtioita, joita EU-maan tai Venajan kansalainen kontrolloi ja joiden alukset on
rekisteroity ao. EU-maassa tai Venajalla.
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rahdinjakosaannoksista pidattaytymista 19 ja sellaisten yksipuolisten tOlITnen ja
esteiden poistamista, jotka voivat peitellysti rajoittaa palvelujen vapaata tarjoamista
kansainvalisessa meriliikenteessa. Jalkimmrusen velvoitteen osana on erityisesti
sovittu, etta EU ja Venaja myontavat toistensa rahti- ja matkustaja-aluksille
samanlaisen paasyn kuin omille laivoilleen niihin satarniinsa, jotka ovat avoimia
ulkomaisille aluksille, seka naiden satamien infrastruktuurin ja palvelujen
kayttajiksi. 20 Eraista muista liikenne- ja tietoliikennepalveluista EU ja Venaja ovat
sopineet neuvottelevansa lahivuosina. 21
Aivan kuten kumppanuussopimuksen tavarakauppaosan liikkumavaraa raamittaa
GATT-sopimus, sen palvelukauppaosajoudutaan sovittamaan Uruguayn kierroksen
tuloksena syntyneen, palvelujen kansainvalista kauppaa koskevan GATS-sopimuksen
puitteisiin. EU ja Venaja ovat vahvistaneet sen, etta kumppanuussopimuksen
puitteissa keskinrunen kohtelu palvelujen kaupassa ei miltaan osin ole edullisempaa
kuin mita GATS-sopimus edellyttaa jommalta kummalta muiden maiden suhteen,22
ja toisaalta EU ja Venaja ovat kirjanneet pyrkivansa vapauttamaan keskinaista
palvelujen kauppaa erityisesti GATS-sopimuksen sisallon valossa. Myoskaan
palvelujen kaupassa kumppanuussopimuksen (ja GATS-sopimuksen) MFN-periaate
ei kata vapaakauppasopimusten antamiaetuja. EU:nja Venajan ei siis tarvitse antaa
toisilleen niita etuja, joita ne antavat muille maille sellaisten palvelujen kauppaa
vapauttavien integraatiosopimusten puitteissa, jotka ovat GATS-sopimuksen
mukaisia eli kattavat lahes kaikki palvelusektorit ja poistavat lahes kaiken syrjinnan
kansallisen kohtelun kautta (eli kun integraatiosopimusten osapuolet kohtelevat
toistensa palveluja ja palvelujen tarjoajia samalla tavalla kuin omiaan).

19 EU ja Venaja pidattaytyvat sopimuksen voimaanastuessa soveltamasta mitaan EU-maiden ja
entisen Neuvostoliiton kahdenvalisissa sopimuksissa olevia rahdinjakosaannoksiaja ottamasta
kayttoon rahdinjakojarjestelyja tulevissa kahdenvalisissa sopimuksissaan kolmansien maiden
kanssa (paitsi poikkeuksellisesti, jos linjarahtien liikennointi kolmanteen maahan estyy).

Sita, miten satamien avoimuus ulkomaisille aluksille kehittyy, tarkastellaan
yhteistyoneuvostossa vahintaan kahden vuoden valein. Viiden vuoden kuluttua
kumppanuussopimuksen voimaantulosta on maara harkita, voidaanko em. satamiin paasya koskeva
kansallinen kohtelu ulottaa myos niihin aluksiin, joita EU:n ja Venlijan laivayhtiot tai kansalaiset
operoivat kolmannen maan lipun alla.
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EU:nja Venajan on maara neuvotella viimeistaan vuoden 1996lopussa sisavesiliikenteen
reittien vaiheittaisesta avaamisesta kansainvalisten meri-joki -kuljetuspalvelujen vapaata
tarjoamista varten, harjoittaa rautatieliikennealan yhteistyota mm. tullauksiin ja kalustoon liittyen,
harkita vuonna 1996 keskinaistli MFN-kohtelua muun kuin kiintean (mobile)
satelliittitietoliikenteen palveluille seka sopia avaruusalusten tarjoamista palveluista vuoteen 2000
mennessa.
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22 Kumppanuussopimuksen puitteissa toista osapuolta on informoitava omista GATS-velvoitteista
ja niiden aiheuttamista muutoksista kumppanuussopimukseen, minka seurauksena toinen osapuoli
voi ilmoittaa aikeistaan muuttaa palvelujen kauppaa koskevia velvoitteitaan
kumppanuussopimuksessa vastaavasti rajoittavampaan suuntaan (esimerkiksi poistamalla
palvelualoja sopimuksen piirista).
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3.4.2

Yritysten perustaminen ja toiminta

Paasaannot
Yritysten perustamista ja toimintaa koskeva osa on kumppanuussopimuksessa sikaIi
merkityksellinen, etta kansainvaIisia perussaannoksia suorien investointien kohtelusta
ei GATIin Uruguayn kierroksenjaIkeenkaan ole. Kumppanuussopimuksella EU ja
Venaja myontavat toisilleen MFN-kohtelun koskien yritysten perustamista
alueilleen, mika patee seka tytaryrityksiin23 etta sivukonttoreihin.
Perustettujen tytiiryritysten toimintaa kohdellaan joko vahintiian yhdenvertaisesti omien yritysten kanssa tai MFN-periaatteen mukaan (Venajan tapauksessa
kuten venaIaisia yrityksiaja EU:n tapauksessa kuten muiden EU-maiden yrityksia).
Naista kahdesta periaatteesta sovelletaan ulkomaisen investoijan kannalta parempaa
ja saantO koskee myos aiemmin perustettuja tytaryrityksia. Tytaryritysten toiminnan
kohteluun Ii ittyen EU ja Venaja ovat tehneet omat varaumansa. Kiinteistojen
hankinnan osalta EU on sopimuksessa todennut eraiden jasenmaidensa yllapitavan
rajoituksia. Venajan varaumiin sisaItyy mm. se, etta Venajan federaation omaisuuden
vuokraus on luvanvaraista. Venajalla ulkomaiset yritykset voivat kumppanuussopimuksen mukaan vuokrata maata 49 vuodeksi mutta eivat ostaa sita, paitsi erain
edellytyksin osallistuessaan ostajina venaIaisten yritysten yksityistamiseen?4
Sivukonttoreiden toimintaan sovelletaan MFN-kohtelua.
Yritysten perustamista koskeva kansallinen kohtelu on sopimuksessa todettu
ainoastaan harkinnan arvoiseksi paamaaraksi eika sopimus tahan velvoita, mika voi
johtua asiaan liittyvasta taloudellisesta, poliittisesta ym. varovaisuudesta puolin ja
toisin. Venajan tilanteeseen liittyy myos se lisahankaluus, etta VenajaIla kotimaisiin
yrityksiin vaikuttava lainsatidantO on osaksi vasta luomisvaiheessa ja monet
saannokset ovat muutosten alla. Venajalla kaytannon pelisaannoissa on myos
esiintynyt kirjavuutta federaation ja etenkin paikallisten viranomaisten toimien
johdosta siina maarin, etta monessa suhteessa voisi olla vaikea tunnistaa, mita
yritystoiminnan kansallinen kohtelu on. TaIta kannalta voi muodostua varsin
haasteelliseksi soveltaa kumppanuussopimuksen velvoitetta, jonka mukaan
kansallinen kohtelu myonnetaan perustettujen tytaryritysten toiminnalle VenajaIla.
Sarna koskee EU:n ja Ukrainan kumppanuussopimukseen sisaltyvaa Ukrainan
velvoitetta Goka on yksipuolinen) antaa kansallinen kohtelu myos tytaryritysten ja
sivukonttoreiden perustamista koskien. Ennakkokokemusta kertynee sovellettaessa
Eurooppa-sopimuksia, jotka edellyttavat yritysten perustamista koskevaa kansallista

23 Sen miilirittelemiseksi, onko kyseessa EU-maan yrityksen tai venalaisen yrityksen tytiiryritys, on

ratkaisevaa tytaryrityksen tosiasiallinen kontrolli, esimerkiksi enemmisto aanivallasta tai
osakkeenomistajan oikeus nimittaa tai erottaa enemmisto tytaryrityksen hallinnosta tai johdosta.
Muut varaumat koskevat kummankin osalta kalastusta, joidenkin ammattikuntien antamia
palveluja, teleliikennepalveluja ja tiedotusvalineita. EU:n varaumat sisaltavat myos muut
audiovisuaaliset palvelut seka eraiden jiisenmaiden rajoitukset kaivostoiminnan ja maatalouden
alalla. Venajan varaumat kattavat joidenkin malmien ja metallien kaivamisen seka eraat kansalliset
huutokaupat luonnonvarojen kaytosta.
Paasaannot eivat koske ilma-, sisavesi- ja merikuljetuksia (laivaustoimistojen toiminnasta on
sovittu erikseen; ks jaljempana).
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kohtelua molemmin puolin (joskin itaisen Euroopan mailla on alakohtaisia
siirtymaaikoja).

Alakohtaiset saannot

Pankkialan osalta tytaryritysten ja sivukonttoreiden perustamista25 ja toimintaa
koskevat em. paasaannot kattavat laajan, sopimuksessa erikseen luetellun joukon
palveluita. 26 Naiden pankki- ja rahoituspalvelujen osalta Venajan soveltamaan EUmaiden pankkien kohteluun liittyy olennainen lisays, jota toisaalta rajoittavat eraat
Venajan varaumat. Venaja myontaa EU-maiden tytarpankeille vahintaan saman
kohtelun kuin omille pankeilleen koskien, paitsi tytarpankkien toimintaa, myos niiden
perustamista. Toisaalta Venajalle on sovittu oikeus tytarpankkien perustamisen ja
toiminnan kansallisesta kohtelusta poikkeaviin, enimmakseen valiaikaisiin
rajoituksiin silla ehdolla, etta rajoitukset kohdistuvat kaikkien maiden pankkeihin.
Tama oikeus koskee kuutta eri asiaa:
Venaja voi soveltaaedelleen ylarajaakoko ulkomaisen paaoman osuudelle maan
pankkisektorin paaomasta - kuitenkin siten, etta EU-maiden pankkien tytarpankit
ja sivukonttorit kuuluvat sen suuruisen ylarajan piiriin, joka oli voimassa
kumppanuussopimusta allekirjoitettaessa. Viiden vuoden kuluttua allekirjoituksesta Venajan tulee harkita ylarajan korottamista.
Venaja voi asettaa tytarpankeille korkeamman minimipaaomavaatimuksen kuin
venalaisille pankeille, mutta vaatimusta ei saa korottaa sopimuksen allekirjoitusajankohdan tasolta ennen kuin EU-maiden pankkien tytarpankit saavat talta
osin kansallisen kohtelun. Viiden vuoden kuluttua allekirjoituksesta Venajan
tulee harkita vaatimuksen pienentamista.
Venaja voi rajoittaa tytarpankkien sivukonttoreiden lukumaaraa. Rajoitus voi
koskea vain niita tytarpankkeja, jotka on perustettu rajoituksen voimaantulon
jalkeen ja joissa Venajan kansalaisten tai pankkien osakeomistus ei ylita 50
prosenttia. Kolmen vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta Venajan tulee
harkita rajoitteen lieventamista ja poistaa se viimeistaan viiden vuoden kuluttua
allekirjoituksesta.
Venaja voi asettaa tytarpankeissa oleville yksityishenkilOiden talletuksille
alarajan, joka saa olla korkeintaan 55000 ECUa. Tytarpankkeja koskevat ehdot
ja siirtymaajat ovat samat kuin edellisessa kohdassa.

25 Pankkipalveluja koskien tytiiryrityksen tai sivukonttorin perustajayrityksen on oltava yritys,
joka on pankki kotimaansa lainsaadannon mukaan, ja vastaavasti tytaryrityksella tarkoitetaan
yritysta, joka on pankki kohdemaan lainsaiidannon mukaan.
Ollakseen EU-maan pankin venalainen tytarpankki, jalkimmaisen osakepaaomasta yli puolet
tulee kuulua EU-maan pankille (veniilaisen pankin EU:laiseksi tytiirpankiksi katsotaan siis tytiiryrityksen kansallisuutta koskevan aiemmin mainitun yleisen saannon mukaisesti - venalaisen
pankin tosiasiallisesti kontrolloima pankki).
26 Luettelo on sarna kuin GA TS-sopimuksen eraisiin pankkialan saannoksiin liittyva lista ja siihen
sisaltyvat mm. talletusten vastaanottaminen ja luotonanto, rahoitus leasing, kaikki maksupalvelut,
takuut, kaupankaynti mm. rahamarkkinainstrumenteilla, valuutalla, derivatiiveilla, valuuttakurssija korkoinstrumenteilla seka siirtovelkakirjoilla, osallistuminen velkakirjojen liikkeellelaskuun,
operointi rahamarkkinoilla (money broking), varainhallinta,rahoitustietopalvelut seka kaikkiin em.
palveluihin liittyvat tukipalvelut.
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· Venaja voi kieltaa tytarpankkeja harjoittamasta·liiketoimintaa osakkeilla- ja
instrumenteilla, jotka ovat vaihdettavissa venalaisten osakeyhtioiden osakkeisiin.
Tytarpankkeja koskevat ehdot ovat sarnat kuin kahdessa edellisessa kohdassa.
Rajoitus on poistettava kolmen vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.
Venajavoi kieltaa tytarpankkeja harjoittamasta liiketoimintaa Venajalla
vakinaisesti asuvien (residents) kanssa. Rajoitus koskee vain niita tyrapankkeja,
jotka on perustettu 15.11.1993 jalkeen tai jotka eivat sita ennen olleet aloittaneet
liiketoimintaa Venajalla vakinaisesti asuvien kanssa. Rajoitusta voi soveltaa vain
1.1.1996 saakka.
Venajan on siis kumppanuussopimuksen puitteissa maara poistaa vaiheittain
suurin osa niista rajoituksista, jotka syrjivat EU-maiden pankkeja venalaisiin
pankkeihin nahden (toinen asia, jota tassa ei kasitella, on pankkien yleisen kohtelun
kehittyminen Venajalla niiden kansalaisuudesta riippumatta). Ulkomaisessa
enemmistOomistuksessa oleville pankeille asetettu kielto harjoittaa liiketoimintaa
Venajalla vakinaisesti asuvien kanssa saadettiin varsin akillisesti marraskuussa 1993
ja se koski alunperin myos niita 12 ulkomaista pankkia (11 tytarpankkia ja yhta
sivukonttoria), jotka tuolloin olivat aloittaneet toimintansa Venajalla. 10.6.1994 eli
kaksi viikkoa ennen kumppanuussopimuksen allekirjoittamista kiellon piirista
vapautettiin niista maista olevat pankit, joiden kanssa Venajalla oli sopimus
investointien suojasta. Kiellosta vapautetuista seitsemasta pankista useimmat olivat
EU-maista. Myohemmin kiellon piirista ovat vapautuneet Venajalla toimivat
turkkilaiset pankit ja hiljattain paikalla olevat kaksi USA:laista pankkia. Ne saavat
siis seurakseen viimeistaan ensi vuodenvaihteessa ainakin muut siihen mennessa
paikalla olevat EU-maista kotoisin olevat pankit.
Ulkomaisia tytarpankkeja koskeva oman paaoman vahimmaisvaatimus on
Venajalla puolestaan hieman alempi (5 miljoonaa US-dollaria) kuin EU:ssa yleisesti
kaytOssa oleva raja (5 miljoonaa ECUa) eika se kaytannossa muodosta ratkaisevaa
estetta tytarpankin perustamiselle. Ulkomaisten pankkien syrjinta talta osin on
Venajan keskuspankin mukaan tarkoitus poistaa siten, etta venalaisten pankkien
vahimmaispaaomavaatimusta korotetaan nykyisesta 1 miljoonasta ECUsta 5
miljoonaan ECUun vuoden 1999 alkuun mennessa. Nykyinen 1 miljoonan ECUn
vaatimus koskee mm. niita venalaisia pankkeja, joilla on oikeus suhteisiin
ulkomaisten kirjeenvaihtajapankkien kanssa. Rajatun vain tiettyihin pankkitoimintoihin oikeuttavan luvan saaneille venalaisille pankeille vaatimus on neljasosa siita.
Kotimaisten pankkien eduksi Venaja voi enintaan juhannukseen 1999 saakka
yllapitaa rajoitustaan, jonka mukaan ulkomainen pankki saa avata maassa vain yhden
sivukonttorin.
Hankalimmaksi ulkomaisia pankkeja ja nimenomaisesti Venajalle pyrkivia uusia
pankkeja syrjivaksi piirteeksi voi muodostua ylaraja ulkomaisen paaoman osuudelle
koko Venajan pankkisektorin paaomasta, vaikka talla hetkella kiintiOssa on tilaa.
Ylaraja on edelleen sarna kuin kumppanuussopimuksen allekirjoittamisen aikaan eli
12 %. Venajalla oli taman vuoden maaliskuussa 18 ulkomaisessa tays- tai enemmistOomistuksessa olevaa pankkia, joiden ulkomaisen paaoman osuus Venajan
pankkisektorin paaomasta oli Venajan keskuspankin mukaan 4 %. Tahan keskuspankki ei ole laskenut sita ulkomaista paaomaa, jolla ulkomaalaiset ovat vahemmistOosakkaina yli 150 venalaisessa liikepankissa, mikajohtunee ylarajan roolista ennen
muuta ulkomaisten pankkien eika sinansa ulkomaisen pankkipaaoman tuloa
rajaavana valineena. Toimilupaa tays- tai enemmistOomisteiselle tytarpankilleen
odottaa tata nykya puolisen tusinaa ulkomaista pankkia. Kiinnipito ylarajasta on
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nahtavasti muodostunut Venajan viranomaisille entista tackeammliksi, koska Venajan
noin 2500 liikepankkia kasittavaan pankkijarjestelmaan kohdistuu muutoinkin suuria
ja vaikeasti ennakoitavia paine ita, jotka nlikyvat pankkien tappioina, sulautumisina
ja lakkauttamisina. Ulkomaisen paaoman kiintio on jaamassa yhdeksi saantelyn
valineeksi Venajanpankkilain muutoksiin, joita koskeva luonnos on jo melko pitkaan
ollut parlamentin kasiteltavana. Sikali kun ylacaja ei myoskaan valjene, ulkomaisten
pankkien perustamisvara Venajalla jaa riippuvaiseksi maan pankkisektorin koko
·paaoman kehityksestaja sen myota moninaisista seikoista.
EU-maiden pankkien kohtelu niiden halutessa perustaa tytarpankkeja tai
sivukonttoreita on ollut melko hankala kysymys myos eraissa muissa keskeisissa
EU:n sopimuksissa siirtymatalousmaiden kanssa. Kun Ukraina on EU:n kanssa
tekemansa kumppanuussopimuksen puitteissa valmis antamaan kansallisen kohtelun
koskien tytaryritysten ja sivukonttorien perustamista yleensa, erityispoikkeuksena
tasta Ukraina voi yllapitaa joitakin rajoituksia pankkialalla viiden vuoden ajan
sopimuksen allekirjoittamisesta. Eurooppa-sopimuksessaan EU:n kanssa Puola
myontaa ko. kansallisen kohtelun useilla aloilla jo sopirnuksen voimaanastuessa ja
viisi vuotta sen jalkeen lahes kaikilla muillakin aloilla, mutta pankkien osalta
Puolalla on tama velvoite vasta 10 vuoden kuluttua sopimuksen voimaanastumisesta.
Aiernmin mainitut paasaannot tytaryritysten ja sivukonttorien perustamisesta ja
toiminnasta kattavat useirnmat vakuutuspalvelut (niin suoravakuutukset,
jalleenvakuuttarnisen kuin vakuutusten valittamisen).27 Suora- jajalleenvakuutusta
harjoittavien EU-maiden tytaryritysten perustarnista koskien Venajan on maaca
poistaa ulkomaista osakeornistusta koskeva 49 prosentin enirnmaisraja viimeistaan
viiden vuoden kuluttua kumppanuussopimuksen allekirjoittarnisesta.
Kansainvalisiin merikuljetuspalveluihin liittyvalle etabloiturniselle on
kumppanuussopimuksessa sovittu hieman muista aloista eroava kohtelu. EU ja
Venaja myontavat toistensa yrityksille kansallisen kohtelun tai MFN-kohtelun (naista
kahdesta investoijan kannalta parernman) koskien tytaryritysten ja sivukonttoreiden
perustarnista ja toirnintaa silloin, kun kyseessa on laivaustoimistojen myynti- ja
ostotoiminta, joka palvelee kansainvalisia merikuljetuksia. 28

Muut saannot
EU-maiden yritysten venalaiset tytaryritykset ja sivukonttorit saavat ottaa palvelukseensa EU-maiden kansalaisia ja venalaisten yritysten EU:laiset tytaryritykset ja
sivukonttorit saavat vastaavasti ottaa palvelukseensa Venajan kansalaisia rajatuin

27 Vakuutuspalvelut ovat samat kuin GATS-sopimuksen ediisiin vakuutusalan saannoksiin liittyva
lista. Kumppanuussopimuksen saannosten ulkopuolelle on suljettu lakisaateiseen sosiaaliturvajarjestelmaan ja julkiseen elakevakuutusjarjestelmaan kuuluvat vakuutustoiminnot silili osin, kun
rahoituspalvelujen tarjoajat eivat voi kilpailla niisili.

28 Tama kattaa my os muita kuljetusmuotoja kiisitilivat operaatiot, joihin sisaltyy meriyhteys.
Kohtelun ehtona on se, etta tytaryritykset ja sivukonttorit saavat lahinna markkinoida ja myyda
merikuljetuspalveluja ja niihin liittyvia palveluja seka ostaa ja jalleenmyyda mita tahansa sellaisia
kuljetuspalveluja ja niihin liittyvia palveluja, jotka ovat tarpeen em. muitakin kuljetusmuotoja
kattavan operaation tarjoamiseksi. Nama saannokset koskevat myos EU-maiden tai Venajan
ulkopuolelle perustettuja yhtioita, joita EU-maan tai Venajan kansalainen kontrolloi ja joiden
alukset on rekisteroity ao. EU-maassa tai Venajalla.
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edelIytyksin. Tyontekijoiden tulee ensinnakin olIa ns. avainhenkiloita, joita ovat
senioriasemassa olevat, tytaryritysta tai sivukonttoria johtavat henkilOt seka
tytaryrityksen tai sivukonttorin tietyille toimille valttamattomat erityisasiantuntijat. 29
Toiseksi siirrettavien tyontekijoiden tulee olla vain ko. tytaryrityksen tai sivukonttorin palveluksessa. Sopimukseen on kirjattu, etta yritysten etabloitumista koskeva osa
ei anna EU-maiden eika Venajan kansalaisille muuta oikeutta saapua toistensa
alueille tai oleskella siella mm. yrityksen osakkaan, johtajan tai tyontekijan
ominaisuudessa eika tytaryrityksille ja sivukonttoreille muuta oikeutta ottaa
palvelukseen emomaan kansalaisia eika niille ja emoyrityksille muuta oikeutta
lahettaa emomaan kansalaisia edes valiaikaisten tyosopimusten perusteella.
EU ja Venaja pyrkivat kumppanuussopimuksen mukaan valttamaan toimia,jotka
rajoittavat tytaryritysten ja sivukonttorien perustamista ja toimintaa enemman kuin
sopimuksen allekirjoitusajankohdan tilanne. Venaja voi kuitenkin poiketa tasta niissa
tapauksissa, joissa EU-maiden tytaryrityksia tai sivukonttoreita kohdellaan Venajalla
paremmin kuin venalaisia yrityksia, siihen saakka, etta tuloksena on edellisten
kansallinen kohtelu. Osapuolten toimiin liittyen on sovittu samankaltaisesta
seurantajarjestelystii kuin palvelujen kaupassa. Venajan on maara kolmen
ensimmaisen vuoden aikana sopimuksen allekirjoittamisesta ilmoittaa EU:lIe
aikeistaan esittaa uusia lakeja tai ottaa kayttoon uusia saannoksia, jotka voivat
rajoittaa EU-maiden tytaryritysten ja sivukonttoreiden perustamista tai toimintaa
enemman kuin allekirjoitusajankohdan kohtelu. EU voi pyytaa Venajalta laki- ja
saannosluonnoksia seka niita koskevia konsultaatioita. Jos jotkin uudet lait tai
saannokset ovat aiheuttaneet lisaa rajoituksia EU-maiden tytaryritysten tai
sivukonttoreiden toiminnalle Venajalla, ne koskevat ennen niiden voimaantuloa
perustettuja EU-maiden tytaryrityksia ja sivukonttoreita vasta kolmen vuoden paasta
voimaantulostaan. 30
Lisaksi pankki- ja vakuutusalalla EU tai Venaja voi ottaa kayttoon toimia
varovaisuussyista, mm. suojellakseen tallettajia tai vakuutuksenottajia tai taatakseen
rahoitusjarjestelman eheyden ja vakauden. Uusien saannosten tai toimien kayttOonotosta tulee kuitenkin pidattaytya, jos se sopimuksen allekirjoitusajankohtaan
verrattuna aiheuttaisi tai lisaisi yritysten perustarnisedellytyksiin liittyvaa toisen
osapuolen yritysten syrjintaa omiin yrityksiin nahdenY Tama ei sopimuksen mukaan

A vainhenkilOn siirUivan yrityksen pitaa lisaksi olla juridinen henkilo, jolla on
paatoimipaikkansa EU:ssa tai Venajalla. Avainhenkilon siirron tulee tapahtua tilapaisena ja
sellaiseen tytaryritykseeri tai sivukonttoriin, joka harjoittaa samanlaista liiketoimintaa kuin
emoyritys. AvainhenkilOn on myos taytynyt olla emoyrityksen palveluksessa tai sen osakkaana
vahintaan yhden vuoden ajan valittomasti ennen siirtoaan, mutta enemmistoosakkuutta ei talloin
lueta hyvaksi.
29

Viimeistaan kolmen vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta - ja sen jalkeen kerran
vuodessa - EU ja Venaja tarkastelevat yhteistyoneuvostossa yritysten perustamiseen ja toimintaan
vaikuttavia toistensa toimia, jotka on otettu kayttoon sopimuksen allekirjoituksen jalkeen (EU tai
Venaja voi pyytaa konsultaatioita, jos se katsoo toimet merkittavasti rajoittavammiksi kuin
allekirjoituspaivan tilanteen). Yhteistyoneuvostossa tarkastellaan my os mahdollisuutta
sitoumukseen pidattaytya toimista, jotka olisivat rajoittavampia kuin tarkasteluajankohdan tilanne.
30

Tama ei koske em. Venajan pankkialan varaumista niita, jotka antavat oikeuden asettaa alarajan
yksityishenkiloiden pankkitalletuksille ja kieltaa pankkien liiketoiminnan osakkeilla ja niihin
vaihtokelpoisilla instrumenteilla.
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esta Venajansaannoksia ja toimiasilta osin kuin ne vaikuttavat muiden kuin EUmaiden yritysten asemaan.

3.5

Maksut ja pi:Uiomanliikkeet

Kumppanuussopimus kattaa periaatteessa kaikki maksut ja paaomanliikkeet, ja osa
saannoksista sisaltaa konkreettisia velvoitteita. Kaikkien juoksevien maksujen ja
paaomanliikkeiden seka maksumenetelmien osalta on vahvistettu MFN-periaate.
Muut sitovat velvoitteet koskevat juoksevia maksuja ja suoriin investointeihin
liittyvia paaomanliikkeita.
EU ja Venaja ovat vahvistaneet sallivansa kaikki vaihdettavissa valuutoissa
tapahtuvat keskinaiset juoksevat maksut, jotka liittyvat tavaroiden, palvelujen ja
henkiloiden liikkumiseen kumppanuussopimuksen mukaisesti. Tama kattaa siten
esimerkiksi maksut, jotka liittyvat edella kuvattuun tytaryritysten ja sivukonttoreiden
toiminnan edellyttamaan avainhenkilOiden liikkumiseen. Velvoite ei sen sijaan kata
jfujestelyja, jotka todellisuudessa merkitsevat juoksevien maksujen ja paaomanliikkeiden yhdistelmaa, kuten maksujen lykkaysta tai ennakkomaksuja, jotka on tehty
osapuolten lainsaadannon kiertamiseksi. Venaja voi myos soveltaa ma3.raysta
suorittaa maksut niiden pankkien kautta, jotka ovat saaneet Venajan keskuspankilta
luvan maksuihin vaihdettavissa valuutoissa. Tama varauma ei ole kovinkaan
rajoittava, silla valuuttalupa on noin 800 venalaisella liikepankilla.
EU ja Venaja takaavat toisilleen suorien investointien muodossa tapahtuvien
paaomanliikkeiden vapauden, kun investoinnit on tehty kumppanuussopimuksen
mukaisesti. Samoin taataan tehtyjen investointien siirto takaisin ulkomaille, mi.
korvaukset esimerkiksi takavarikoinnista ja kansallistamisesta, seka investoinneista
koituneiden voittojen siirto. 32 Taman kohtelun saadakseen suoran investoinnin tulee
tahdata pitkaaikaisten taloussuhteiden luomiseen kohdeyrityksen kanssa, esimerkiksi
antaa mahdollisuus vaikuttaa efektiivisesti yrityksen johtamiseen. Suora investointi
kattaa tassa tarkoituksessa perustetut ja hankitut taysinomistetut yritykset ja niiden
laajennukset, osakkuudet seka vahintaan viideksi vuodeksi myonnetyt luotot.
Lisaksi EU ja Venaja sitoutuvat siihen, etta viiden vuoden kuluttua sopimuksen
voimaantulosta ne eivat enaa ota kayttoon keskinrusia juoksevia maksuja ja
paaomanliikkeita koskevia uusia rajoituksia eivatka tiukenna olemassaolevia ehtoja.
Ennen sita kaytetyt toimet eivat saa rikkoa juoksevien maksujen ja paaomanliikkeiden MFN-periaatetta eivatka vaikuttaa sovittuun suoriin investointeihin liittyvien
paaomanliikkeiden vapauteen. Viiden vuoden jalkeen voidaan turvautua paaomanliikkeita koskeviin valttamattomiin, enintaan kuuden kuukauden pituisiin suojatoimiin, mikali paaomanliikkeet ovat poikkeuksellisissa oloissa aiheuttamassa vakavia
vaikeuksia valuuttakurssi- tai rahapolitiikan toteuttamiselle. Nama toimet eivat saa
vaikuttaa juoksevien maksujen ja suoriin investointeihin liittyvien paaomanliikkeiden
vapauteen. Lyhyiden ja keskipitkien rahoitusluottojen os alta on erikseen sovittu, etta
siihen saakka kun ruplasta tulee taysin vaihdettava (IMF:n vrn Artiklan tarkoittamalla tavalla), Venaja voi soveltaa naiden luottojen ottarniseen ja myontarniseen liittyvia

Venaja voi kuitenkin soveltaa rajoituksia Venajalla vakinaisesti asuvien (residents) suoriin
investointeihin ulkomaille. Rajoituksen yllapimmisesta on miiiira pima konsultaatiot viisi vuotta
kumppanuussopimuksen voimaantulosta.

32

27

valuuttarajoituksia. Venajan on sovellettava rajoituksia syrjimattomalla tavalla ja
viipymatta ilmoitettava rajoituksista yhteistyoneuvostolle.
Kumppanuussopimukseen EU ja Venaja ovat lisaksi kirjanneet pyrkivansa
vapauttamaan myos muita paaomanliikkeita, erityisesti niita, jotka liittyvat portfolioinvestointeihin, kaupallisiin luottoihin seka EU:ssa vakinaisesti asuvien
Venajalla vakinaisesti asuville myontamiin rahoitusluottoihin. Yhteistyoneuvoston
on maara tehda tata koskevia suosituksia viiden ensimmaisen vuoden aikana
sopimuksen voimaantulosta.
Kaiken kaikkiaan kumppanuussopimuksen maksuja ja paaomanliikkeita
koskevat saannokset ovat olennaisilta osiltaan sarnat kuin EU:n Eurooppasopimuksissa, ts. juoksevien maksujen ohella vapaus rajoitteista koskee suorien
investointien paaomanliikkeita ja muut paaomanliikkeet jaavat siirtymatalouksissa
vakiintunutta maksutaseen vapauttamisjarjestysta noudattaen saannellyiksi ja
herkimmilta osiltaan (lyhyet ja keskipitkat paaomanliikkeet) riippuvaisiksi
siirtymatalousmaiden IMF-sitoumuksista.
Myos juokseviin maksuihin liittyva Venajan varauma, joka koskee maksulykkayksia ja ennakkomaksuja, perustuu paaomapaon valvonnan tosiasiallisiin
heikkouksiin Venajalla seka viennin etta tuonnin yhteydessa. Venajan viranomaisten
seurannassa tuontitoimitusten on ennakkomaksujen yhteydessa varsin usein todettu
jaavan kokonaan toteutumatta. Viennissa ongelma on hallituksen teettaman
seurannan mukaan niin ikaan vakava, joskin lievenemaan pain: Seurannan mukaan
vientituloista jai kotiuttamatta 25-30 % vuonna 1993 ja osapuilleen 10 % vuonna
1994. Toisin kuin Eurooppa-sopimuksissa ja Ukrainan kumppanuussopimuksessa,
Venajan kumppanuussopimuksessa onkin yhdeksi yhteistyon kohteeksi maaritelty
paaomanliikkeiden ja maksujen tehokkaan valvontajarjestelman luominen Venajalle,
minka on maara perustua mm. saannolliseen tietojen vaihtoon.

3.6

Kilpailu ja valtiontuki seka henkisen omaisuuden suoja

Kumppanuussopimukseen on yleiseksi tavoitteeksi kirjattu seka yritysten toiminnan
etta valtion sekaantumisen aiheuttamien kilpailunrajoitusten korjaaminen ja
poistaminen,jos rajoitukset voivat vaikuttaa haitallisesti EU:nja Venajan valiseen
kauppaan. Yritysten aiheuttamien kilpailunrajoitusten osalta EU ja Venaja ovat
yleisesti ja lyhyesti vain sopineet takaavansa sen, etta niilla on asiaa koskevat lait ja
niita pannaan taytantOon. Tama heijastanee sita, etta EU:ssa ei tassa vaiheessa ole sen
suurempaa tarvetta eika mahdollisuuksia ryhtya arvioimaan Venajan kilpailulainsaadannon riittavyytta ja sen taytantOonpanon toimivuutta EU:n ja Venajan kaupan
kannalta.
Venajalla kilpailuviranomaisena on antimonopolikomitea, joka on perustettu
kesalla 1990. Komitean mukaan sen alueelliset kilpailuelimet kasittelivat vuonna
1994 noin 10000 potentiaalista kilpailunrajoitustapausta, joista 1000 tapauksessa
kilpailunrajoitukset poistuivat vapaaehtoisesti, 2000 johti joko kanteeseen tai
maaraykseen kilpailunrajoitusten poistamisesta ja 4000 tapauksessa annettiin
hyvaksynta yritysten sulautumiselle, lopettamiselle tai osakkuuden hankinnalle.
Komitea on hiljattain tehnyt ensimmaisen laajamittaisen selvityksensa kilpailutilanteesta talouden eri aloilla ja mm. arvioinut yli kolmasosan kaikista aloista olevan
voimakkaasti keskittyneita.
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Luonteeltaan kaupallisten valtion monopolien toiminnassaEU ja Venaja ovat
kumppanuussopimuksen mukaan valmiita takaamaan kolmannesta sopimuksen
voimaantuloa seuraavasta vuodesta alkaen sen, etta EU-maidenja Venajan yrityksia
ja kansalaisia ei syrjita tavaroiden hankinta- ja markkinointiedellytysten suhteen.
Sarnan maaraajan jalkeen julkisia yrityksia ja EU-mailta tai Venajalta yksinoikeudet
saaneita yrityksia koskien ei maarata tai yllapideta mitaan toimia, jotka vaaristaisivat
keskinaista kauppaa siina maarin, etta se on vastoin osapuolten intresseja. 33
Valtion monopoliksi saadettyjen alojen os alta tilanne Venajalla on osin vie1a
muovautumassa. Melko tuoreen presidentin asetuksen ja parlarnentissa olevan
lakiluonnoksen mukaan valtion saantely kohdistuu ns. luonnollisiin monopoleihin,
joiksi on nimetty eraat energiahyodykkeet ja kuljetusalat, mm. oljyn ja kaasun
putkikuljetukset ja satamien palvelut. Asetuksessa luonnollisten monopolien on
toisaalta maaritelty olevan sellaisia organisaatioita, joiden tuottamiin tai myymiin
tuotteisiin kohdistuva kysynnan tyydyttarninen on tehokasta kilpailun puuttuessa
teknologisista syista tai joiden tuotteiden kysynta on hintojen muuttuessa vakaata kun
tuotteilla ei ole taydellisia koryikkeita. Nama laveahkot kriteerit eivat kuitenkaan
nayttaisi laajemmin johtavan valtion monopolin saatarniseen uusille aloille, silla
osana IMF:n ja Venajan vastikaan tekemaa valmiusluotto-ohjelmaa on sovittu
federaatiotason hintavalvonnan Venajalla koskevan labinna vain perusenergiahyodykkeita ja kuljetuspalveluja. Parlarnentissa on kyllakin valmisteltu lakiluonnosta, jolla
valtion vientimonopoli palautettaisiin sellaisille tuotteille kuten raakaoljy ja
oljytuotteet, useat metallit, puu ja lannoitteet. Vientimonopolien palauttaminen
nousisi kuitenkin toteutuessaan varsinkin oljyn osalta IMF:nja Venajan keskustelunaiheeksi valmiusluottosopimuksen puitteissa.
Valtiontuen osalta EU ja Venaja pidattaytyvat kumppanuussopimuksen mukaan
myontamasta vientitukea, joka suosii tiettyja yrityksia tai tuotantoa (pI. alkutuotteiden
tuotant034). Sarna saannos sisaltyy myos kumppanuussopimuksen valiaikaissopimukseen. Suoranaisen vientituen kaytto Venajalla on tiettavasti vahaista. Venajan
federaation taman vuoden budjettiin sisaltyy eraita menoeria, joita hallitus voi kayttaa
lyhytaikaisten luottojen myontarniseksi teollisuustuotteiden vientia varten. Luottojen
korko on puolet keskuspankin diskonttokorosta.
Kolmannesta sopimuksen voimaantuloa seuraavasta vuodesta alkaen EU:n ja
Venajan on maara asettaa tiukat saannot muulle kilpailua vaaristavalle valtiontuelle,
joka vaikuttaa haitallisesti keskinaiseen kauppaan, seka kieltaa tietyt myohemmin
maariteltavat tukimuodot. Kuitenkin tata ennen on toisen pyynnosta annettava tietoa
tukijarjestelmista tai yksittaisista valtiontukitapauksista. Toisaalta ehtoja valtiontuen
kaytolle on lievennetty Venajan rakennesopeutusongelmiin liittyen: Viiden vuoden
aikana sopimuksen voimaantulosta Venaja voi toteuttaa toimia, jotka eivat ole
sopusoinnussa muuta tukea kuin vientitukea koskevien tulevien saannosten kanssa,
sellaisilla sektoreilla, jotka lapikayvat uudelleenjarjestelyja (restructuring,
struktumaja perestroika) tai ovat vakavissa vaikeuksissa, erityisesti jos tasta aiheutuu

Kummassakin tapauksessa kolmen vuoden mlilidiaikaa voidaan jatkaa yhteisellii sopimuksella.
Pyynnostii yhteistyokomiteassa voidaan kiiydii konsultaatioita kilpailunrajoituksistajaviiiiristymistii sekii kilpailusiiiinnosten toimeenpanosta.
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34 Alkutuotteilla tarkoitetaan samaa kuin GATT-sopimuksessa eli maa-, metsii- ja
kalataloustuotteita liihinnii niiden luonnollisessa muodossa.
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vakavia sosiaalisia ongelmia, tai joiden markkinaosuus Venajalla on voimakkaasti
vabenemassa tai jotka ovat vasta syntyvia aloja Venajalla.
Valtiontukisaannokset koskettavat hyvin labeisesti entisten suunnitelmatalousmaiden taloudenpitoa, joka aiemmin perustui olennaisesti siihen, etta taystyollisyytta
ja yritysten toimintaa yllapidettiin budjettivaroin. Tassa mielessa valtion ja yritysten
talous olivat yhta ja samaa. Tilannetta on melko lailla purkanut se, etta valtion tuen
aiheuttama yritysten ns. pehmea budjettirajoite siihen liittyvine yrityskayttaytymisen
vaaristymineen on siirtymatalousmaissa tunnustettu talousuudistusten yhdeksi
perusongelmaksi. Niin Venajalla kuin muissakin siirtymatalousmaissa budjettitulojen
keruuongelmat ja budjetin tasapainottaminen taloutta vakautettaessa ovat lisaksi
pakottaneet muiden budjettimenojen ohella myos valtiontuen karsintaan ja ehkaisseet
laajempien valtiontukiohjelmien pystyttarnista. Toisaalta talouden siirtymavaiheen
paineet ovat omiaan aiheuttamaan valtiontuen kayttoa lyhytjanteisella ja ennalta
suunnittelemattomalla pohjalla.
Tuottajille kohdistetusta valtiontuesta merkittavin osa Venajalla ovat hiiliteollisuudelle valtion budjetista maksettavat tukiaiset. Niiden osuus budjetin kokonaismenoista on !ana vuonna 3 % ja BKT:sta 0.5 %. Venajalla ollaan hyvin tietoisia
tarpeesta karsia hiiliteollisuuden saamaa tukea, joka on suuruudeltaan labes budjetin
koulutusmenojen veroinen era ja yli 1.5-kertainen era verrattuna budjetin terveydenhoitomenoihin. Yhta lailla Venajalla on koettu paineet yllapitaa tukea melko taajaan
lakkoilevalle hiiliteollisuudelle. Hiilen kauppaa koskevat kumppanuussopimuksessa
vain tavarakaupan saannokset eivatka esimerkiksi valtiontukisaannokset, joten
tarvittaessa alan valtiontukikysymykset kasitellaan EU:n ja Venajan valilla muissa
puitteissa.
EU:n omien saannosten ja niihin kytkeytyvien Eurooppa-sopimusten valossa
EU:n ja Venajan valiset valtiontukisaannokset ja niiden soveltaminen tulevat
nahtavasti sisaltamaan erinaisia ehtoja, hienonnuksia ja muita yksityiskohtia. Kun
kumppanuussopimuksen puitteissa saannokset teollisuuden valtiontuelle muodostetaan vasta runsaan kolmen tai neljan vuoden kuluttua, jaa nabtavaksi, missa maarin
Venaja omaehtoisesti sopeuttaa eraita nykyisia valtiontukitoimiaan ja missa maarin
asiaajaa EU:nja Venajan keskusteltavaksi tulevien saannosten aikakaudella.
Hiiliteollisuuden ohella Venajalla tuetaan paljon esimerkiksi asuntorakentarnista
(labes 8 % federaation budjettimenoista tana vuonna), mutta tiedot teollisuustuottajilIe kohdennettavista tukimuodoista ovat melko hajanaisia eika niiden saama tuki ole
hiiliteollisuuden saamaan tukeen verrattuna valttamatta kovin mittavaa. Toisaalta
erinaisia tukimuotoja on jatkuvasti kay tOss a ja suunnitteilla. Venajan federaation
investointiohjelman menot ovat 5 % federaation budjetin kokonaismenoista tana
vuonna ja niilla on tarkoitus osallistua valtaosin yksityisten yritysten rahoittamiin
investointeihin. Valtion osallistumisen on tarkoitus tapahtua osin markkinaehdoin
(yrityksille myonnettavien markkinakorkoisten lainojen muodossa) ja osin valjemmin
ehdoin (valtion osakeomistuksena valituissa yrityksissa). Venajan federaation
budjettiin on tana vuonna varattu rahaa myos suorien tukiaisten maksarniseksi mm.
metsateollisuudelle. Budjettivaroja on lisaksi maara kayttaa myonnettaessa
lyhytaikaisia ja matalakorkoisia lainoja metsa- ja TEVA-teollisuudelle seka
uudelleenjarjestelyja (struktumaja perestroika) tekeville yrityksille, ja eraiden alojen
tehtaille valtio on tana vuonna myontanyt korottomia lainoja. Tallaisten toimien
ohella valikoivat verohelpotukset ja valtion sitoumukset eraiden tehtaiden tuotannon
ostamisesta ovat asioita, jotka aikanaan voivat tulla EU:n ja Venajan keskustelun
kohteeksi.
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Ennen kuin asioita ruvetaan puimaan kauppapolitiikan areenoilla, Venajan
kanssa harjoitettava dialogi valtiontukipolitiikasta jaa paljolti IMF:n osaksi. IMF:n
ja Venajan valmiusluottojarjestelyyn liittyen Venaja on luvannut rajata valtiontukipolitiikkaansa siten, etta vuonna 1995 valtio ei myonna normaalia matalakorkoisempia
luottoja yli sen mita sisaItyy hyvaksyttyyn budjettiin, ei salli yrityksille antamiensa
luottojen takaisinmaksun lykkayksia (lukuun ottamatta eraita vuonna 1992-94
maatalous-teolliselle kompleksille ja pohjoisten alueiden huollon turvaamiseksi
myonnettyja luottoja) seka pidattaytyy antamasta luottoja yritysten vaIisten
maksurastien selvittamiseksi. Vuonna 1996 valtion on maara olla kokonaan antamatta
luottoja markkinakorkoa alemmalla korolla. Hyvana alkuna nama lupaukset lienevat
ymmarrettavissa siten, etta ne koskevat Venajan keskushallinnon politiikkaa ja toimia
mutta eivat vaIttamatta alueellisia ja paikallisia viranomaisia, joiden hoidossa olevien
budjettien menot ovat suuruudeltaan noin 80 prosenttia federaation budjettimenoista.
EU:n ja Venajan kumppanuussopimus sisaltaa myos saannoksia henkisen
omaisuuden suojasta. Henkisen omaisuuden on kumppanuussopimuksessa
maaritelty tarkoittavan erityisesti mm. tekijanoikeuksia (mI. tietokoneohjelmien
tekijanoikeudet), patentteja, malleja seka tavara- ja palvelumerkkeja. Suojan
parantarniseksi Venaj a soveltaa kumppanuussopimuksen voimaanastumisesta lahtien
EU:n yrityksia ja kansalaisia kohtaan samaa kohtelua kuin mita tahansa kolmatta
maata kohtaan kahdenvaIisten sopimusten puitteissa. Tama ei kuitenkaan koske etuja,
jotka Venaja on myontanyt kolmannelle maalle vastavuoroisuuspohjalla tai entisen
Neuvostoliiton muodostaneillemaille.Viimeistaan viiden vuoden kuluttua
sopimuksen voimaantulosta Venaja antaa samantasoisen henkisen omaisuuden suojan
kuin EU:ssa, mI. oikeuksien taytantoonpano, seka liittyy niihin kansainvalisiin
sopimuksiin, joihin EU-maat ovat liittyneet tai joita ne tosiasiallisesti soveltavat. 35

Kumppanuussopimuksen valiaikaissopimuksessa Venaja on vahvistanut liittyvansa eraisiin
kansainvalisiin sopimuksiin valiaikaissopimuksen tullessa voimaan.
Henkisen omaisuuden suojaa koskevien saannosten toteutumista ED ja Venaja ovat sopineet
tarkastelevansa yhteistyoneuvostossa saannollisesti. Kaupankaynnin olosuhteisiin vaikuttavien
ongelmien ilmetessa pidetaan pyynnosta konsultaatiot.
35
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Yhteenveto ED:n ja Venajan kumppanuussopimuksen
ja Eurooppa-sopimusten keskeisesta sisa116sta

Yhteenveto ED:n ja Venajan kumppanuussopimuksen keskeisesta sisallosta, silta
osin kun se koskee ED:n ja Venajan keskinaista taloudellista integroitumista, on
koottu taulukkoon 1. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myos ED:n Eurooppasopimusten sisaltO samaan tapaan (Eurooppa-sopimuksia edustamassa on kaytetty
ED:nja Puolan sopimusta).
Merkittavin konkreettinen ero naiden kahden sopimuksen valilla koskee
tavarakauppaa. Kumppanuussopimus vahvistaa ED:n ja Venajan suhteet kaupan
peruskysymysten osalta GATT-sopimuksen tasoisiksi, mutta ei puutu ED :ssa herkiksi
koettujen alojen tuontikiintioihin. Toisaalta sopimus luo kehikon, jonka puitteissa ED
ja Venaja voivat kasitella tavarakaupan kysymyksia myos WTO-areenojen
ulkopuolella. Eurooppa-sopimukset puolestaan luovat ED:n ja kunkin ao. partnerimaan valille vapaakauppa-alueet, jonka osana kaupalliset myonnytykset kattavat
molemrnin puolin myos tekstiilit, teraksen ja hiilen seka useita maataloustuotteita.
Palvelujen kaupassa kumppanuussopimus ulottuu siihen saakka, etta ED:n ja
Venajan suhteet vahvistetaan tietyilla palvelualoilla niin ikaan MFN-kohtelun
tasoisiksi eli GATS-sopimuksen yhden perussaannon mukaisiksi. Palvelujen
tarjoajille sallitaan ED:nja Venajan valilla rajattu tilapainen liikkuminen rajojen yli.
Eurooppa-sopimuksissa palvelujen kaupan vapauttarninen on kirjattu vain
evoluutiotavoitteeksi kaiketi siksi, etta solmittaessa Eurooppa-sopimuksia
joulukuussa 1991 ja alkukevaaIla 1993 palvelujen kaupan velvoitteiden tasmentaminen koettiin ainakin ED:n partnerimaissa liian aikaiseksi GATS-sopimusneuvottelujen ollessa kesken. ED:n j a sen labes kaikkien Eurooppa-sopimuspartnereiden valista
palvelujen kauppaa saateleekin ennen muuta GATS-sopimus.
Tytaryritysten ja sivukonttoreiden perustamista tullaan kumppanuussopimuksen
puitteissa kohtelemaan MFN-periaatteen mukaisesti lukuun ottamatta ED-maiden
pankkien tytarpankkeja, joiden perustarninen Venajalla saa kansallisen kohtelun.
Pankkialaan liittyy kuitenkin eraita Venajan varaumia. Varaumista yksi, joka koskee
ylarajaa ulkomaisen paaoman osuudelle Venajan pankkisektorilla, voi jatkossa
pysayttaa ulkomaisten pankkien perustamisen Venajalle. Eurooppa-sopimukset saavat
aikaan avoimemman kohtelun eli tytaryritysten ja sivukonttoreiden kansallisen
kohtelun seka niiden perustarnista etta toimintaa koskien. Tama tapahtuu silla tavoin
asymmetrisesti, etta itaisen Euroopan siirtymatalousmailla on alakohtaisia
siirtymakausia mm. koskien pankkialaa. Kumppanuussopimuksessa ja Eurooppasopimuksissa sallitaan tytaryritysten ja sivukonttoreiden ottaa tietyin ehdoin
palvelukseensa emoyrityksen kotimaan kansalaisia ns. avainhenkiloina, joita ovat
tytaryrityksia tai sivukonttoreitajohtavat henkilOt tai valttamattomat erityisasiantuntijat.
luoksevia maksuja ja paaomanliikkeita koskevat kohdat naissa kahdessa
sopimuksessa eivat sisalla oleellisia eroja. Kummassakin sopimuksessa saannokset
on sovitettu niihin puitteisiin, jotka muodostuvat siirtymatalousmaiden talousuudistusten osana toteutetusta valuutan vaihdettavuudesta vaihtotaseen transaktioiden
osalta seka suoriin investointeihin liittyvien tarkeimpien paaomanliikkeiden
vapauttamisesta ulkomaisen paaoman saamiseksi partnerimaahan. Muiden
paaomanliikkeiden osalta kummatkaan sopimukset eivat sisalla mitaan sitoumuksia
aikataulun suhteen.
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Kilpailu- ja valtiontukisaannokset maaritellaan kumppanuussopimuksen
puitteissa valtaosin vasta myohemmin, joskin lainsaadantOyhteistyon on maara
vahitellen johtaa Venajan lakien yhteen sopivuuteen EU:n lainsalidannon kanssa.
Eurooppa-sopimuksissa jatkotyoskentelya kilpailupolitiikan alueella on paalutettu
selvemmin. Niissa onkirjattu, paitsi tavoite harmonisoida lainsalidantOa, myos
kytkenta EU:n kilpailuregiirnin perussaannoksiin seka tunnustettu itaisen Euroopan
maiden tavoite tulla EU:n taysjaseniksi, josta seuraa tarve sopeuttaa itrusen Euroopan
siirtymatalousmaiden kilpailupolitiikka ajan rnittaan EU:n politiikkaa vastaaviksi.
Tarkea periaatteellinen ero kumppanuus- ja Eurooppa-sopimusten valilla koskee
tyovoiman liikkurnista, jonka vapautuminen on Eurooppa-sopimusten mukaan
mahdollista tulevaisuudessa. Kumppanuussopimuksessa tyovoiman liikkuvuutta ei
ole mainittu.
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Taulukko 1.

ED:n ja Venajan kumppanuussopimuksen
ja Eurooppa-sopimusten paasisaltO

Kumppanuussopimus

Eurooppa-sopimukset
(EU:nja Puolan sopimus)

Tavarakauppa
Kattaa useimmat teollisuustuotteet . *)
MFN-kohtelu koskien mm. tulleja. Lisiiksi eriiitii
GATI-sopimuksen perussiiiinnoksiii tai vastaavia
siiiint6jii, mm. kansallinen kohtelu sisiiisessii verotuksessa.
Tuonti on molemmin puolin vapaata miiiiriirajoituksista. *)

Teollisuustuotteiden vapaakauppa, jonka aikaansaamiseksi
ennen kaikkea tullitja kaupan miiiiriirajoitukset poistetaan
suurelta osin heti ja muilta osin viimeistiiiin vuosituhannen
vaihteen tienoilla.
Maataloussektorilla lukuisia tuotteita koskevia tulli- ja
tuontimiiiiriimyonnytyksiii.

*) Tekstiilien, teriiksen, hiilen ja ydinmateriaalien

tuonnista EU:hun on erilliset kiintiosopimukset.

Palvelujen kauppa
MFN-kohtelu nimetyillii palvelualoilla,joilla
palvelujen tarjoajille sallitaan tilapiiinen liikkuminen rajan yli. #)

#)

Tavoitteena vapauttaa palvelujen tarjoaminen asteittain
salli- malla palvelujen tarjoajille tilapiiinen liikkuminen
rajan yli.#)
EU ja sen liihes kaikki Eurooppa-sopimuspartnerit ovat
kuitenkin osapuolina GATS-sopimuksessa, jonka piiiiperiaatteina ovat MFN-kohtelu ja mahdollisuuksien mukaan
kansallinen kohtelu.

Eraistii liikennepalveluista, liihinnii merikuljetuksista, on erilliset siiiinntikset.

Yritysten perustaminenja toiminta
Tytiiryritysten ja sivukonttoreiden perustaminen:
MFN-kohtelu.
EU-maiden pankkien tytiirpankeille Veniijiillii
kansallinen kohtelu, mutta Veniijiillii varaumia.

Perustettujen yritysten toiminta:
- Tytiiryritykset: kansallinen kohtelu (tai MFNkohtelu, jos parempi). EU:llaja Veniijiillii alakohtaisia varaumiaja Veniijiillii lisiiksi em. pankkialan
varaumat.
- Sivukonttorit: MFN-kohtelu.
Yllii olevat siiiinnot eiviit koske eriiitii kuljetuspalveluja, laivauspalveluista erilliset siiiinnokset.

Tytiiryritystenja sivukonttoreiden perustaminen:
kansallinen kohtelu
- EU:ssa sopimuksen voimaanastuessa
- Puolassa useilla aloilla sopimuksen voimaanastuessa,
siitii viimeistiiiin 5 vuoden kuluttua nimetyillii aloilla ja
viimeistiiiin 10 vuoden kuluttua liihes kaikilla muilla aloilla, mm. pankkialalla 0)
Perustettujen tytiiryritystenja sivukonttoreiden toiminta:
kansallinen kohtelu sopimuksen voimaanastuessa 0), Puolalla kuitenkin joissakin tapauksissa 5 vuotta aikaa muuttaa
lakeja.
0) Muutama alakohtainen varauma.

Yllii olevat siiiinnot eiviit koske eriiitii kuljetuspalveluja.

Ty6voiman liikkuvuus
Ei mainintaa

Keinoja tyovoiman liikkuvuuden parantamiseksi tutkitaan
5-10 vuoden kuluessa sopimuksen voimaanastumisesta.

Juoksevat maksut ja paaomanliikkeet
luoksevat maksut vapaat liittyen sopimuksen mukaiseen tavaroiden, palvelujen ja henkiloiden
liikkumiseen.
Suorat investoinnit, investointien ja voittojen
siirto vapaat.
Veniijii voi kuitenkin rajoittaa veniiliiisten suoria
investointeja ulkomaille.
Piiiiomanliikkeiden MFN-kohtelu, tavoitteena
niiden vapauttaminen.

luoksevat maksut vapaat liittyen sopimuksen mukaiseen
tavaroiden, palvelujen ja henkiloiden liikkumiseen.
Suorat investoinnit, investointien ja voittojen siirto vapaat.

Piiiiomanliikkeitii miiiirii parantaa 1-5 vuoden kuluttua
sopimuksen voimaanastumisesta ja 5-10 vuoden kuluttua
miiiirii tutkia EU:n siiiinnosten soveltamista kokonaisuudessaan.
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5

KumppanuussopiIlluksen soveltamisesta
j a j atkokehity ksesta

Vaikka EU:n ja Venajan kumppanuussopimus luonnollisesti tukee Venajan
talousuudistusta, se on luonteeltaan ennen muuta integraatiosopimus. Tama seikka
on omiaan johtamaan sopimusosapuolten erinaisten jfujestelmapiirteiden kasittelyyn,
koska kauppa- ja integraatiopolitiikan kaytannon tehtavana on huolehtia mista
tahansa valittomista kauppaeduista seka sopimusjarjestelmien toimivuudesta ja
uskottavuudesta. Kumppanuussopimuksen soveltaminen kaytannossa voi muodostua
tyolaaksi tehtavaksi. Tama ei johdu niinkaan siita, etta sopimus olisi millaan tavoin
mittavampi saannosvyyhti kuin esimerkiksi EU:n Eurooppa-sopimukset, vaan siita,
etta Venajan jarjestelmamuutoksen piirteet paikallisine ulottuvuuksineen muodostavat mutkikkaamman, lapinakymattomarnman ja pitkaaikaisemman prosessin kuin
itaisen Euroopan siirtymatalouksissa. Ainakin seuraavat nelja nakokohtaa tahanastisista eurooppalaisten markkina- ja siirtymatalousmaiden keskinaisista integraatiokokemuksista on hyva muistaa.
Vaikka taloudenja ulkomaankaupan uudistukset ovat itaisen Euroopan maissa
edenneet nopearnmin ja monin osin selkeammin kuin Venajalla, Eurooppasopimusten seka EFf A-maiden ja itaisen Euroopan maiden vaIisten vapaakauppasopimusten saannosten soveltaminen on eraiden kaupan perusesteidenkin osalta
tuonut siirtymatalousmaiden jfujestelmista esiin puutteita, jotka periytyvat aiemmasta
tai aiheutuvat vajavaisista uudistustoimenpiteista. Toiseksi muutokset itaisen
Euroopan siirtymatalousmaissa ovat johtaneet sellaisiin tilanteisiin - kuten
maksutaseongelmiin seka haluun suojatajoitakin vanhoja horjuvia alojaja tuottajia
tuonnilta, tukea nuoria aloja tai houkutella tietylle alalle ulkomaisia investointeja joihin viitaten ne ovat ottaneet kayttOonjoko avoimia tai peiteltyja suojatoimenpiteitao Kolmanneksi myos EU- ja EFfA-maissa on melko pian itavapaakauppasopimusten voimaantultua turvauduttu suojatoimiin yksittaisilla aloilla, ei ainoastaan
polkumyyntisyista, vaan myos kotimaisten markkinahairioiden perusteella.
Neljanneksi Eurooppa-sopimukset seka myos kumppanuussopimus kattavat erruta
politiikka-alueita, kuten kilpailu- ja valtiontukipolitiikan, joilla saannosten
toimeenpano on vrustamatta vaikeata, silla toimeenpanon kehittaminen on
osoittautunut lantisessa Euroopassakin monimutkaiseksi ja aikaa vaativaksi.
Lisaksi asioiden kasittely EU:n ja Venajan laajentuvassa kommunikaatioverkostossaja yhteiselimissa tulee tuskin rajautumaan kapeasti vain kumppanuussopimuksen sitovimpiin velvoitteisiin, jos kaupassa ilmenee olennaisia pulmia. Vaikka
nykyinen vuonna 1989 solmittu kauppasopimus on monin osin hyvin yleinen, EU on
sopimukseen liittyvissa kokouksissaan Venajan kanssa esimerkiksi ottanut esille
liiallisiksi katsomansa tuotteiden testaus- ja sertifiointivaatimukset Venajalla.
Mikali EU:n ja Venajan kumppanuussopimuksen toimivuudesta aiotaan
huolehtia, tama luonnollisesti edellyttaa asiantuntijaresursseja siina miss a monien
muidenkin integraatiosopimusten soveltaminen. TaIta kannalta hyoty kuulumisesta
EU:n koneiston ja painoarvon piiriin on Suomelle ilmeinen verrattuna siihen
tilanteeseen, etta Suomi EU:n ulkopuolella osallistuisi kaikkien niiden kauppaan
vaikuttavien ilmioiden kasittelyyn, joita tulee eteen Venajan ja muiden IVY-maiden,
Baltian maiden seka itaisen Euroopan siirtymatalousmaiden kanssa.
Kumppanuutensajatkoa ajatellen EU ja Venaja ovat kirjanneet kumppanuussopimukseen, etta yhtena kumppanuuden kaikkein keskeisimmista tavoitteista on
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aikaansaada edellytykset luoda tulevaisuudessa EU:nja Venajan valinen tavaroiden
vapaakauppa-alue seka edellytykset vapaalle yritysten perustamiselIe, palvelujen
kaupaUe ja paaomanliikkeille. Tavoitetta on tasmennetty siten, etta EU ja Venaja
tulevat vuonna 1998 tutkimaan, onko vapaakauppaneuvotteluille tuolloin
olemassa edellytyksia. Vapaakauppaan johtavan evoluution seka tutkinta-ajankohdan
malmtseminen kumppanuussopimuksessa juontuvat nimenomaan Venajan
osoittamasta halusta edeta vapaakauppaan EU:n kanssa mahdollisimman pian.
Taloudellisen integraation kehitysta EU:n ja Venajan valilla raamittaa osapuolten
omien edellytysten ohella se, mihin tahtiin EU etenee itaisen Euroopan maiden
kanssa, joilla on EU:n liitannaisjasenen asema ja tunnustettu tavoite tulIa EU:n
taysjaseniksi. Ajatellen yritysten perustamisen, palvelujen kaupan ja paaomanliikkeiden vapautta EU:n ja Venajan valilla on syyta muistaa, etta naita kolmea vapautta on
Eurooppa-sopimusten puitteissa tarkoitus tarkastella ja kehittaa mahdollisuuksien
mukaan pitkallekin mutta joko ilman aikatavoitteita tai kymmenen vuoden pituisten
siirtymakausien aikana (jotka Eurooppa-sopimuksissa paattyvat vuosina 2002-2005)
seka ilman sitovia velvoitteita niiden kehittamisesta.
Sen sijaan Eurooppa-sopimukset johtavat sitovasti tavaroiden vapaakauppaan
kaikkien tarkeimpien itaisen Euroopan maiden kanssa ja Baltian maiden kanssa, ja
kauppa naiden maiden kanssa on jo suurimmaksi osaksi vapautunut nakyvimmista
rajoitteista kuten tulleista ja maararajoituksista. Nain ollen keskinaisen vapaakauppaalueen luomiseksi EU ja Venaja joutuvat pikemmin tutkimaan omia edellytyksiaan
kuten markkinatalouden perusrakenteiden olemassaoloa Venajalla seka eraita
kauppapolitiikkansa perusseikkoja.
Useiden muiden vapaakauppahankkeiden tapaan EU:nja Venajan vapaakauppakeskusteluissa joidenkin tuontitullien poistamiseen liittyvia yksityiskohtia tultaneen
kasittelemaan tarkoin. Sikali kun Venajalla tuonnin rakenteella painotettu tullien
keskiarvo ei tall a hetkella valmisteltavan tulliuudistuksen tuloksena nouse 9-10
prosenttia korkeammaksi, jolloin keskiarvo hallituksen kaavailujen pohjalta laskisi
7-8 prosenttiin vuonna 1998, tullien poistaminen ei yleisesti ottaen muodostu kovin
suureksi muutokseksi EU:nja Venajan valisessa kaupassa. EU:n nykyinen tullitaso,
joka kohdistuu tuontiin Venajalta, on keskimaarin vain noin 1 % eika tuonnin
energia- ja raaka-ainevaltainen rakenne muutu niin nopeasti, etta tullitaso merkittavasti nousisi. Talta pohjalta on lisaksi olemassa lahtOkohta Eurooppa-sopimusten
tapaiselle tekniselle asymmetrialle, jossa EU voisi toteuttaa tullinalennuksensa
Venajaa nopeammin.
Lisapiirteen vapaakauppahankkeeseen on tuomassa se, etta Venaja on tehnyt
Valko-Venajan ja Kazakstanin kanssa tulliliittoon tahtaavan periaatesopimuksen.
Mikali tama johtaa taysimittaisen tulliliiton muodostumiseen muutaman lahivuoden
aikana, on tallaisen IVY-tulliliiton luonnollisesti maariteltava, mihin tahtiin se on
valmis poistamaan ulkotullinsa EU:n kanssa solmittavan vapaakauppasopimuksen
puitteissa.
EU puolestaanjoutuu lahemmin tarkastelemaan edellytyksia poistaa maararajoituksensa, jotka viela kumppanuussopimusten aikakaudella kohdistuvat Venajalta tai
em. IVY-tulliliitosta tuotaviin tekstiileihin, terastuotteisiin ja hiileen. Lisaksi
molempien osapuolten paatettavaksi tulee se, missa maarin maataloustuotteiden
kauppaa vapautetaan, silla asian taloudellisten ja poliittisten ulottuvuuksien lisaksi
vapaakauppasopimusta olisi ilman maatalouskaupan myonnytyksia normaalia
hankalampi vieda asiaankuuluvaan GATT -osapuolten kasittelyyn.
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