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НАДЕЖНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

Ïðî÷íûå ôèíñêèå ãèäðàâëè÷åñêèå ïðåññû
Ñêëàäñêèå ìîäåëè KR 400, KR 1000, KR 1500

Â êà÷åñòâå äîï. îñíàùåíèÿ  - ïîâîðà÷èâàþùàÿñÿ íàâåðõ çàùèòà îò îñêîëêîâ
Ïðîèçâîäèì è ðàçðàáàòûâàåì ïðåññû òàêæå äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ

Ïðåññû ñîîòâåòñòâóþò

òðåáîâàíèÿì ÅÑ è èìåþò

çíàê êà÷åñòâà CE.

Ищем
дилеров

Laakerikatu 10, 15700 Lahti. Òåë. +358-3-787 5075 Ôàêñ +358-3-787 5085

Hotelli “Kolomäen Vierailu”
ja mini-hotelli “Valeria”

Pietarissa moottoritiella

Suomeen

Ravintolat ja baarit,

solarium, uima-allas,

saunat (suomalainen,

turkkilainen, venäläinen,

Infrapunasauna), biljardi, minigolf,

vartioitu parkkipaikka

koko vuorokauden ympäri.

Hotellin luokka on”****”

k-visit.spb@mail.ru   http://www.k-vizit.com/

194356, Pietari, Chistjakovskaja, 2      tel+7812 304 78 24

Ãèáêîå, áûñòðîå è ïðîôåññèîíàëüíîå îáñëóæèâàíèå.
Íàõîäèìñÿ â ðåãèîíå Èòÿ-Óóñèìàà â Òåñéîêè.

Ïðîèçâîäñòâî ïîäõîäèò äëÿ ìàëåíüêèõ è ñðåäíèõ ïàðòèé.
Ñòàíäàðò ISO - 9002. Ñèñòåìà êà÷åñòâà è ýêîëîãè÷åñêèé

ñòàíäàðò ISO - 14000

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÒÎÊÀÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÀÕ CNC
Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

www.helapala.fi
info@helapala.fi

Т. +358 44 051 5420

D&E Trading OY

Itälahdenkatu 18C, 00210 Helsinki

Tel.: +358 9 682 3240  Fax:+358 9 682 2662

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß  ÄËß ÂÑÅÕ ÖÅËÅÉ
- Áîëüøîé ñêëàä â Õåëüñèíêè
- Áûñòðûå ïîñòàâêè
- Ðàçóìíûå öåíû

www.detrading.ru
- Øèðîêèé
   àññîðòèìåíò

Сантехнические работы
Вентиляционные работы

в районе восточной Финляндии
Высококачественные монтажные и сервисные услуги для недвижимости

YIT Kiinteistötekniikka Oy
Itä-Suomi
Сеппо Корхонен
seppo.korhonen@yit.fi
Тел. +358 503 901 835
www.yit.fi

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию.

Услуги по ремонту и обслуживанию

Электротехнические работы
Сигнализационные системы

Насосы для охлаждения
и  термонасосы

SISÄ-SUOMEN
KÄYTTÖVESITEKNIIKKA
SISÄ-SUOMEN
KÄYTTÖVESITEKNIIKKA

-Puhdas vesi on etuoikeus

vedenpuhdistus.com
Sisä-Suomen käyttövesitekniikka

Niementie 27 35820 Mänttä
tel. +358-40-5744606

www.vedenpuhdistus.com

Áàññåéíû äëÿ ó÷àñòêà è äæàêóçè

Ðàçðàáàòûâàåì è ñòðîèì
ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêîâ
êîòòåäæè ïî ïðèíöèïó
“ïîä êëþ÷” â ðåãèîíå
Ìèêêåëè.

ÄÀ×ÍÛÅ ÊÎÒÒÅÄÆÈ ÏÎÄ ÊËÞ×
Дом

ìå÷òû

PUUTIMPURIT KY
Porrassalmenkatu 6,
50100 Mikkeli
Tel. +358-20 779 02 01
sari.valjakka@puutimpurit.com

www.puutimpurit.com

ORIMA-TUOTE OY
Производство и консультации:

Kankaantie 6, FIN-16300 ORIMATTILA

Тел. +358-3-872 100б Факс +358-3-872 1010

âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ïðèñòåííûå è êðîâåëüíûå
ëåñòíèöû
ñíåãîóëîâèòåëè
êðîâåëüíûå ìîñòèêè
ôàñàäíûå êàññåòû

КОГДА ВСЕ
РЕШАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

M
aailmantalous muuttui
huimasti 50 vuoden aika-
na. Kolmenkymmenen

tai viidenkymmenen vuoden en-
nustelaskelman teko on tuttua
monessa yhteisössä ja yrityksessä.
Osa muutostekijöistä on annettu
jo nykyhetkessä.

Amerikkalaispankki
luottaa Venäjään

Jättiläismäinen, globaali inves-
tointipankki Goldman Sachs olet-
taa Brasilian, Venäjän, Intian ja Kii-
nan (ns. BRIC; http://
www2.goldmansachs.com/) hal-
litsevan maailman taloutta vuon-
na 2050. Nämä neljä ovat tällöin
suuremmat kuin G6-kansantalou-
det. Goldman Sachsin keskuspaik-
ka on New Yorkissa, jonne saksa-
lainen Marcus Goldman avasi toi-
mistonsa jo 1869.

BRIC-ennustetta ei ole tehty
vain nykyisten kasvulukujen va-
lossa, vaan seikkaperäisen analyy-
sin tuloksena. Mukana ovat väes-
töennusteet, tuottavuuden kehi-
tys, valuuttaliikkeet jne. Tutkimus
aloitettiin kuusi vuotta sitten. Tut-
kimusryhmä totesi 30.11.2007 vä-
liraportissaan, että Brasilian mark-
kinat kasvoivat näiden vuosien
aikana 369 %, Intian 499 %, Venä-
jän 630 % ja Kiinan 201 %. Gold-
manin ekonomistit olivat laske-
neet 2001, että vuosikymmenen
loppuun mennessä BRIC-valtioi-
den bruttokansantaloudet olisi-
vat 10 % maailman BKT:stä; vuo-
den 2007 lopulla BRIC-valtioiden
osuus oli jo 15 %. Venäjän kansan-
talous kasvaa Italiaa suuremmak-
si vuoteen 2018 mennessä, Rans-
kaa suuremmaksi 2024, Iso-Britan-
niaa 2027 ja Saksaa 2028. Vuonna
2050 tavallinen venäläinen ansait-

see paremmin kuin saksalainen
tai italialainen.

Ennusteet eivät ole dramaatti-
sia siihen nähden, että Korean
kansantalous yhdeksänkertaistui
vuosien 1970 ja 2000 välillä; Japa-
nin BKT kahdeksankertaistui vuo-
sien 1955 ja 1985 välillä. BRIC-las-
kelmissa ei oleteta ”ihmetalous-
kasvua”. Skenaariota verrattiin
tunnettuun Levine-Reneltin eko-
nometriseen malliin: tämä malli
selittää BKT:n kasvua bruttotulon
per capita, investointiasteen, väes-
tön kasvun ja koulutuksen funk-
tiona. Laskelmia verrattiin myös
Robert Barron tunnettuun kan-
santulon kasvun malliin. Tulokset
olivat samansuuntaiset.

Tutkija Jim O’Neill viittaa voi-
makkaaseen muutokseen, joka ta-
pahtui Venäjällä Jeltsinin kauden
jälkeen. Venäjän BKT kasvoi Puti-
nin kaudella keskimäärin 6,8 %
vuodessa. Vuonna 2007 kansanta-
louden tuotos oli 70 % ja kotita-
louksien kulutus 115 % reaaliar-
vossa suurempi kuin 1999. Venä-
jän BKT kasvoi vuoden 1998 rup-
lan romahduksesta Yhdysvaltojen
dollarin arvossa mitattuna yli 6,5
kertaa suuremmaksi. Valtion vel-
ka tipahti rajusti. Upeita lukuja
katsottaessa Goldman Sachsin
ekonomistit hämmästelevät, ett-
eivät venäläiset ilmaisseet sen
enempää uskoa Putinin ansioihin
elintason parantumisessa. Vuo-
den 2006 tutkimuksessa 54 % vas-
tasi, että Putin oli epäonnistunut
täysin tai osittain kansalaisten
elintason parantamisessa. Ekono-
mistit otaksuivat, että venäläiset
muistelivat enemmän 90-luvun
katastrofia kuin osasivat iloita
2000-luvun talousihmeestä.

Goldman Sachsin BRIC-ennus-

teen mukaan Venäjä ei ole vain
Euroopan suurin kansantalous
vuoteen 2050 mennessä, vaan
Venäjällä saavutetaan myös G6-
maiden elintasostandardit, vaikka
Venäjän väkimäärä vähenisi 142
miljoonasta 109 miljoonaan
(2050) ja vaikka BKT:n kasvu hi-
dastuisi 4,3 %:sta (2006–2015) 1,5
%:iin (2045–2050). Venäjä kuuluu
tällöin maailman harvalukuisten
rikkaiden kansantalouksien jouk-
koon Yhdysvaltojen, Iso-Britanni-
an ja Kanadan kanssa, kun rikkaut-
ta arvioidaan keskimääräisellä
kansantulolla asukasta kohden.
Venäjän nykyiset näkymät ja ke-
hitysluvut ovat paremmat kuin
laskelmassa käytetyt ja otaksutut.

Onko huolia Venäjällä?

BRIC-väliraportin mukaan Puti-
nin hallinnon saavutukset olivat
makroekonomisen hallinnon pa-
rantuminen ja institutionaalisen
vakauden palauttaminen. Keskus-
pankin 343 miljardin dollarin va-
rannot voivat suojata taloutta
äkillisiltä uhkilta. Pitkällä tähtäi-
mellä BRIC-ennusteessa ei nähdä
muita huolia kuin mahdollisten
rakenteellisten uudistumisten
puutteet, jolloin Venäjä ei voi hyö-
dyntää kaikkia kasvumahdolli-
suuksiaan. Parantunut elämänlaa-
tu ja taloudellisen turvallisuudes-
ta vahvistunut tunne lisäävät vaa-
timuksia poliittisten vapauksien ja
pluralismin puolesta. Tällöin sie-
detään yhä vähemmän auktori-
teettien byrokraattimaista tärkei-
lyä. BRIC-ennusteessa ei nähdä
mitään kansalliseen vakauteen
liittyvää uhkaa.

BRIC-ennusteen mukaan Puti-
nin ja uuden presidentin suhteet
eivät muodosta riskiä (Goldman

Sachsin ennusteen julkaisuhet-
kellä ei ollut tietoa uudesta presi-
dentistä, vaikka Medvedevin nimi
mainittiin positiivisten odotusten
listalla). Ekonomistien mukaan
printtimedia etsii konflikteja ja
eroja, mutta näillä ei ole tosiasial-
lista merkitystä. BRIC-analyysin
mukaan Venäjän hallinto tahtoo
valvoa kaasu- ja öljysektoria, kos-
ka se ei halua niiden joutuvan vas-
tustajiensa valtapiiriin. Kyse ei ole
valtio-omistuksen tehokkuudesta,
vaan Venäjän politiikan vakaudes-
ta. Goldman Sachsin pankkiirit ja
ekonomit arvioivat, että Venäjän
osakemarkkinoiden riskejä on lii-
oiteltu.

Moskovasta globaali
finanssikeskus

Venäjän presidentti Medvedev
on tunnetusti viihtynyt BRIC-eko-
nomistien seurassa, kun hän on
tehnyt arvioita muutostarpeita.
Ekonomisti Jim O’Neill oli kuunte-
lemassa, kun Medvedev painotti
Pietarin XII kansainvälisessä ta-
lousfoorumissa (6-8.6.2008), että
Venäjä uudistuu maailman talout-
ta varten. ”Venäjä on globaali pe-
luri. - - Muutos ei tapahdu imperi-
alististen pyrkimysten tähden,
vaan koska tiedämme mahdolli-
suutemme ja voimavaramme. Ve-
näjä panostaa talouden moni-
puolistumiseen ja teknologisen
osaamisen lisäämiseen”. Moskovaa
rakennetaan globaaliksi finanssi-
alan keskukseksi. Talousfoorumin
ilmapiiri arvioitiin vapautuneeksi:
valtion osallistuminen talouteen
ja länsivastainen retoriikka eivät
näkyneet tilaisuuksissa.

Juha Molari

molari@kauppatie.com

Goldman Sachs – investointipankki:

Venäläinen on pian
rikkaampi kuin saksalainen

“Maamme saavutti tämän tri-
umfin, koska halusimme näyt-
tää vanhus-Euroopalle, että me
emme ompele sahanpuruja”
(Argumenti i fakta 28.5.2008). Sa-
nomalehti ei moittinut läntistä Eu-
rooppaa vanhukseksi ikävässä
merkityksessä, vaan tahtoi kertoa,
että Venäjä on noussut vanhojen
onnistujien joukkoon.

Dima Bilanin voitto koettiin Ve-
näjällä osoituksena kansakunnan
onnistumisista. Sotšin olympiaki-
sojen voittaminen avasi voitto-
tien. Sanomalehdet ja valtakun-
nan silmäätekevät osasivat muis-
tuttaa, että viime aikoina on tul-

lut useita voittoja koripallossa, jal-
kapallossa, jääkiekossa ja nyt mu-
siikissa. Talouden saavutukset jä-
tettiin järjestään mainitsematta,
vaikka niiden merkittävyys kansa-
kunnan voimantunnon synnyssä
on ollut myös huomattava.

Menestykseen eteen on päätet-
ty tehdä työtä. Voitot eivät tule il-
maiseksi. Dima Bilan on omalta
nimeltään Viktor Belan. Hän syn-
tyi jouluaattona 24. päivä 1981
Venäjän köyhällä muslimialueella
Karatšai-Tšerkessiassa Etelä-Venä-
jällä Tatarstanissa. Poika teki pal-
jon työtä voittonsa eteen. Hän
aloitti musiikkiharrastuksen las-

ten kuorossa. 16 vuoden iässä hän
siirtyi opiskelemaan musiikkia
Moskovaan.

Tällöin hän alkoi käyttää nimeä
Dima Bilan isovanhempiensa mu-
kaan.  Vuonna 2002 hän valmistui
maineikkaasta Gnesin musiikki-
akatemiasta. Pääaineena oli klas-
sinen koulu. Tämän jälkeen 1980-
luvun neuvostorokin suurmies
Juri Aizenshpis otti Diman ohjauk-
seensa. Menestyksen tekemistä
varten palkattiin myös T.A.T.U. –
musiikkiryhmästä Sasha Tityanko
PR-manageriksi.

Edellisellä kerralla Dima Bilan jäi
kansainvälisessä euroviisumitte-

lössä toiseksi suomalaisen hirviö-
rockin Lordin voittaessa. Tällä ker-
taa Dima Bilan lauloi Believe, usko.
Kaikki venäläiset eivät ole toki tul-
leet Dima Bilan faneiksi. Häntä pi-
detään myös liian makeana mies-
laulajaksi.

Erot Vladimir Visotskiin ovat
epäilemättä suuret. Musiikkima-
kuja on moneksi. Tässä voitossa ja
sen tuottamassa näkyvyydessä on
nähtävissä useat tärkeät tunto-
merkit myös itse Venäjän mahdol-
lisuuksista: tekemiseen ja laatuun
ymmärretään panostaa, osaamis-
ta arvostetaan, uskallusta tarvi-
taan. Onnistumiset ruokkivat on-
nistumisia.

Dima Bilan voitti euroviisut


