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Èùåòå ëè êîìïàíüîíîâ â Ôèíëÿíäèè?
Èùåòå ëè ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èçõäåëèé?

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ:
äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà
ïðîäàæè è ìàðêåòèíãà

MT Brand ltd
tel +358 45 113 2388
fax +358 2 6518 2537
info@mtbrand.comwww.mtbrand.com

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

Компания Savon Järvitalot Oy
п р е д л а г а е т :

- Строительство “под ключ”
дач и загородных коттеджей

- Новые готовые дома на озёрах
- Большой выбор участков

под строительство
Работаем в Южной и Восточной Финляндии

Äîì â Ôèíëÿíäèè
Savon Järvitalot Oy
www.savonlinna.ru

+7 911 1515188
+358 50 926 9753 (ðóññê. ÿç.)
+358 44 567 0540 (ôèíñê. ÿç.)
e-mail: savonjarvitalot@mail.ru

www.puutalokymppi.com

HL Talokorjaus Tmi,
Tampere

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
È ÐÅÌÎÍÒ

Ïðîôåññèîíàëüíîå
è èíäèâèäóàëüíîå

îáñëóæèâàíèåУЛИЧНЫЕ ДЖАКУЗИ
ИЗ США

+358 50 545 7776
WWW.POREISIIN.FI

www.detrading.ru
- Áîëüøîé ñêëàä â Õåëüñèíêè
- Áûñòðûå ïîñòàâêè
- Ðàçóìíûå öåíû

ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß

Òåë.

Øèðîêèé
àññîðòèìåíò

ÀÍÃÀÐÛ ÈÇ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ïðîìûøëåííûå àíãàðû
àíãàðû-ìàãàçèíû
àâòîãàðàæè, ìàñòåðñêèå
ìàíåæè äëÿ ñêà÷åê
ïåðåìåùàåìûå àíãàðû

ãîòîâûå ôóíäàìåíòíûå
ýëåìåíòû äëÿ äð. àíãàðîâ
ñòðîèòåëüñòâî
è ïðîåêòèðîâàíèå
ýôôåêòèâíûé ìîíòàæ

16900 LAMMI Tel. +358-3-633 4064, +358-44-590 0045, +358-500-499 935
www.linnamakisteel.fi

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СТРОИТЕЛЯМ

ПРОДАЕТСЯ

www.geos.fi
+358 400 259004

на англ. яз.
GEOS K SUNI Ky

� лазеры
� приборы для поиска
кабелей

� металлоискатели
� гигрометры

ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÏÎËÎÂ

Mestarintie 23
06150 PORVOO - FINLAND
Tel. +358 207 479 469     Fax +358 207 479 460
myynti@konekor.fi      www.konekor.fi

          Îáñëóæèâàåì íà àíã. ÿç. ïí-ïò 8.00-17.00
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Venäjän pörssissä on totuttu kurssi-
en heilahteluun. Tuttava analyytikko
kertoo venäläisessä pörssissä, ettei
mitään erikoista ole tapahtunut! –
Mitään järkyttävää ei ole tapahtu-
massa pörssissä.

Pahinta on se, että pelätään pahem-
man tuloa. Tällä hetkellä tilanne on var-
sin normaali. Kurssit ovat laskeneet ja
nousseet. Niin ne tekevät aina Venäjäl-
lä. Älykkäät ovat saaneet halvalla osak-
keita yrityksistä, jotka ovat tuottoisia ja

denlaitoksen Bofitin tilastoista ilmenee,
että Venäjällä kiinteät investoinnit ovat
kasvaneet vuonna 2008 13,4%, työttö-
myys on pienin koko 10 vuoden tark-
kailujaksolla (5,3%), federaatiohallin-
non julkisen talouden tase on 8,7%
BKT:sta – parempi kuin koskaan Venä-
jän historiassa. Venäjän julkisen talou-
den ulkomainen velka on 2,1% BKT:sta
(33,1 miljardia USD) – pienempi kuin
koskaan Venäjän historiassa. Venäjän
vakausrahasto on 157,4 miljardia USD,
mikä on enemmän kuin koskaan Venä-

Harri +358 50 4028 518 на фин. яз.
Anna +358 50 4694 330 на рус. яз.

Venäläinen pörssianalyytikko:
Ei mitään erikoista pörssissä!

strategisesti merkittäviä. – Suurimmat
ongelmat ovat kiinteistöalalla, jossa yri-
tykset törmäävät rahoitusvaikeuksiin
pankkien kiristyneen luotonannon täh-
den. Yksityiset ihmiset ovat pistäneet ra-
hojaan asuntolainaan asunnonostoa
varten, mutta nyt rakennuttaja ei saa
asuntoja rakennettua. Ei yllättävää, että
nämä kansalaiset ovat vihoissaan!

Venäjän reaalitalous voi hyvin

Venäjällä reaalitalous on kehittynyt
loistavasti vuoden 2008 aikana. BKT:n
kasvu jää alle 8%:n vuonna 2008 lop-
puvuoden talouskasvun hidastumisen
tähden. Suomen Pankin Siirtymätalou-

jän historian aikana, 75 kertaa suurem-
pi kuin valtion ulkomainen velka! Venä-
jällä keskipalkka on nyt 736 USD, mikä
on tarkoittaa lähes 34%:n keskipalkan
kasvua vuodesta 2007. Venäjän valuut-
tavaranto on 562,8 miljardia USD. Tämä
on enemmän kuin koskaan Venäjän his-
toriassa. Valuuttavaranto on kasvanut
yli 18 % edellisvuodesta.

Valmistuuko venäläinen kiinteistö?

Venäjän talousihme kelpaisi varmasti
suomalaisillekin - ja suomalaiset voivat
päästä nauttimaan siitä kaupankäynnin
avulla. Suomessa on lokakuussa 2008
rakennusalalla ennustettu, että raken-

taminen puolittuu Suomessa vuonna
2009 vuoden 2008 tasosta. Tämä mer-
kitsee rakennustyövoimalle ankeita ai-
koja. Valitettavasti rakennusyritykset
eivät ilmeisesti saa samanlaista veto-
apua Venäjältä kuin monet muut toimi-
alat saavat edelleen.

Lokakuun alussa 2008 yli 60% Venä-
jän pankeista keskeytti tai merkittävästi
vähensi luotonantoa asunnonostajille.
Jo vuosi sitten kerrottiin, että Moscom-
mertsbank lopetti kiinnityslainojen an-

non. Nyt sama varovaisuus koskee kaik-
kia venäläisiä pankkeja. Moskovan luot-
topankin (Moskovskii kreditnii bank,
MKB) presidentti Roman Avdeev ilmoit-
ti 10.10.2008, että tämäkin pankki lo-
petti kiinnelainojen annon ainakin mar-
raskuun alkuun asti, koska “kukaan ei
enää ymmärrä rahan arvoa”.  Raiffeisen-
bank ilmoitti vain vähän aiemmin vas-
taavista toimistaan. Vielä vähän aikaa
sitten keskikorot olivat 12–14 %, mutta
nyt ne ovat jo 20%:a. Lainanottajalle on
lisätty vaatimuksia. Jos vain vähän aikaa
sitten pankit hylkäsivät 10–15% laina-
anomuksista, nyt hylkäysprosentti on
yli 30% anomuksista. Kuvattu luottopu-
la iskee pahiten rakennuttajiin, jotka

ovat rakentaneet luoton varassa. Kiin-
teistöjen hinnat laskevat Venäjällä pit-
kästä aikaan. Ongelma on myös siinä,
että asunnonostaja pelkää rakennutta-
jan kohtaloa: tuleeko suunniteltu ra-
kennus valmiiksi vai ei!

Sergei Alexeyev kirjoittaa kiinteistö-
markkinoiden erityislehdessä Nedvizhi-
most (6.10.2008), että Ni•ni Novgoro-
dissa oli kirjattu vuoden rakennusta-
voitteeksi 1350 tuhatta neliötä, mutta
nyt urakoitsijat empivät rakentamisen
aloittamisessa. Suuret sijoittajat ovat
luopuneet aiemmin hankitusta maas-
ta. Asunnonvälittäjät ennustavat 20%:n
hinnanromahdusta asuntomarkkinoil-
la. Lehden haastattelussa pääjohtaja
Vasili Belov ennusti, että vuonna 2009
kiinnelainat palaavat samalle tasolle
kuin ne olivat vuonna 2002.

Keinottelijoiden viihde

Venäläinen media on muistanut hy-
vällä Islannin pääministerin ilmoitusta
7.10.2008, että Islanti aloittaa neuvot-
telut 4 miljardin USD luoton saamises-
ta Venäjältä pankkijärjestelmänsä pe-
lastamiseksi. Izvestija-lehdessä
(10.10.2008) kerrotaan ylpeästi, että
amerikkalaiset sanomalehdet kokevat
Moskovan lupauksen 4 miljardin USD
luotosta islantilaisen pankin hyväksi
mainokseksi koko maailmalle Venäjän
taloudellisesta vahvuudesta.

Amerikan pahoinvointi vahvistaa
venäläistä itsetuntoa. Anna Kaledina,
Victoria Voloshin ja Aleksei Aronov kir-
joittavat Izvestija-lehdessä (10.10.2008)
amerikkalaisten eläneen velkakuplassa:
– Kuplat halkeavat. Prosessi on tuskalli-
nen, mutta väistämätön. Kirjoittajien
mukaan sijoittajat kiirehtivät vetämään
varansa Venäjältä talouskriisin alkaes-
sa - hätäisesti.

Elokuusta syyskuun loppuun 2008
pääomaa virtasi ulos 17 miljardia USD.
Moskovan pörssiä mittaava indeksi RTS
menetti vuoden alusta 63%. – Tämä ti-
pahdus ei tapahtunut, koska olisimme
köyhiä, vaan maailman epävakauden
tähden sijoittajat lähtevät ensiksi kehit-
tyviltä markkinoilta. Osakemarkkinat
ovat enemmän keinottelijoiden viihdet-
tä kuin sijoittajien työkalu.

Juha Molari

RTS�indeksi
12.10.98 — 9.10.08

Lähde: RTS:n tilastot 10.10.2008
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Дни Санкт-Петербурга в Ювяскюля
состоялись 9-10 октября, одновре-
менно с IX Российско-Финляндским
культурным форумом «Будущее се-
годня и сейчас: культура, молодежь,
образование». В рамках Дней про-
шли  семинары «События, туризм и
культура», «Деловые и инвестицион-
ные возможности Санкт-Петербур-
га», выставка предприятий-участни-
ков делегации Санкт-Петербурга и
презентации петербургских произ-
водителей.

Регион Ювяскюля — один из наи-
более развитых промышленных рай-
онов Финляндии. Большой вклад в

развитие региона как центра научных
исследований и новых технологий
вносят Университет Ювяскюля, Поли-
технический институт в Ювяскюля.

В Ювяскюля создан и активно раз-
вивается технологический центр, в
котором разрабатываются новые мо-
дели предпринимательской деятель-
ности. Ученые и специалисты этого
центра поддерживают тесные связи с
предприятиями: предлагают свои ин-
новации, вырабатывают общие пози-
ции и направления деятельности
предприятия, помогают определить
стратегию развития предприятия,
нишу предприятия на рынке. Эконо-

мическое развитие региона идет при
поддержке крупных предприятий и
создании вокруг них сети малых
предприятий — субподрядчиков,
обеспечивающих крупные предпри-
ятия необходимой качественной про-
дукцией и комплектующими.

Каждая пятая фирма в регионе
имеет деловые связи с Россией. Важ-
ную роль в этом процессе играют
Корпорация по экономическому раз-
витию региона Ювяскюля АО «Юкес»,
Торговая палата Центральной Фин-
ляндии, Ассоциация Центральной
Финляндии и другие структуры под-
держки предпринимательства.

Дни Петербурга в финской Ювяскюля

myynti@kauppatie.com
puh. 0500 821212

ilmoitusmyynti




