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в связи с прекращением деятельностиПРОДАЮТСЯ
фирмы транспортные средства, оборудование, недвижимость
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÀØÈÍÛ
Êîëåñíûé ïîãðóç÷èê Volvo L50 C
-96 ã., ýêñïëóàòàöèÿ 11940 ÷, ìåõàíè÷åñêèå âèëû äëÿ êàðû è 2 êîâøà.

Êîëåñíûé ïîãðóç÷èê Volvo L90
-88 ã., ýêñïëóàòàöèÿ 23667 ÷, ãèäðàâëè÷åñêèå âèëû äëÿ êàðû è êîâø äëÿ ùåïû, ãîðèçîí-
òàëüíûé Loadmaster 8000i, öåíòð. ñìàçêà.

Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü Volvo FL-76x2-5200
-97 ã., ãðóçîâàÿ ïëàòôîðìà 8,4 ì, à òàêæå ïîäúåìíèê Palfinger 14080, ïðîáåã 403000 êì.

Êàðà Toyota, äèçåëüíàÿ, ãðóçîïîäúåìíîñòü 3 òîííû, -84 ã.

Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI (çàðåãèñòðèðîâàíà êàê ãðóç. ìàøèíà)
-06 ã., äëèííàÿ è âûñîêàÿ, ïðîáåã 55000 êì, îòîïëåíèå è ïð.

Ìèêðîàâòîáóñ Mercedes-Benz Vito 115 CDI 4x4
-09 ã., ïðîáåã 25000 êì, äîï. ôàðû, ñçàäè äâåðè, äîï.îòîïëåíèå è ïð.

Çåìëåðîéíàÿ ìàøèíà Akerman EW 150 C 4x4/250
-96 ã., êîâø äëÿ êàìíÿ.

ÇÄÀÍÈß È ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Âûñòàâî÷íûé ýêçåìïëÿð äîìà LT75, ñòðîãàíîå áðåâíî, ïë. 45 ì2, îñíàùåí äëÿ çèìíåãî
ïðîæèâàíèÿ.  Ñåé÷àñ â äîìå íàõ. îôèñ ïî ïðîäàæàì. Äîì ðàñïîëîæåí â ßðâåíïÿÿ,
Sipoontie 75

Âûñòàâî÷íûå ýêñïîíàòû â Ïîðè ïî àäðåñó: Kirstintie 2B
Sauna (ñàóíà) 3 (ñòðîãàíîå áðåâíî 58 ìì), Aitta (ëåòíåå ñòðîåíèå) 3 (ñòðîãàíîå áðåâíî 58
ìì), äîìèê-ãðèëü, ìàëåíüêèé — 10 ì2,  áîëüøîé — 27 ì2.

Íåäâèæèìîñòü ïîä áèçíåñ â Ïîðè â ïðîìûøëåííîé çîíå Uudenniityn teollisuusalue,
Kirstintie 2B.
Â ïðîäàâàåìóþ íåäâèæèìîñòü âõîäèò ó÷àñòîê 14133 ì2, (ãîäîâàÿ àðåíäà  îêîëî 4000
åâðî/ãîä), àíãàðíîå ñòðîåíèå â êîò. òåïëûé ñêëàä 660 ì2/ðåìîíòíàÿ ìàñòåðñêàÿ/ñîö.
ïîìåùåíèå.  Â íåäâèæèìîñòè ñâîé òåïëîöåíòð (120 Kw) ðàáîòàåò íà äðåâåñíûõ ãðàíóëàõ,
ñîëÿðêå. Îôèñíîå ïîìåùåíèå 160 ì2, à òàêæå íàâåñû (ìåòàëëè÷åñêèå êàðêàñû) 500 ì2.
Ó÷àñòîê 5500 ì2 çààñôàëüòèðîâàí. Ñòðîåíèÿ 2005 ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  Òàêæå âîçìîæíî âçÿòü â àðåíäó íàø èçâåñòíûé òîâàðíûé áðåíä, êîòîðûé
çàðåãèñòðèðîâàí íà âñåé òåððèòîðèè ÅÑ, à òàêæå â Ðîññèè è Óêðàèíå.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäëîæåíèÿ äî 30.11.2009
íà ðóñ. ÿç.: sanna.takamaa@rosendahl.fi, +358 2 633 0760 èëè
íà ôèí. ÿç.: asko.rosendahl@rosendahl.fi, +358 44 295 3910

Âñå âûñòàâëåííûå ê ïðîäàæå ëîòû ìîæíî ïðîäàòü âìåñòå (êàê äåéñòâóþùèé
áèçíåñ) èëè ïî îòäåëüíîñòè íà îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ.

Venäjä haluaa välttää illuusion
Venäjän viralliset tilastot ovat

osoittaneet marraskuussa
2009, että Venäjä on nyt si-

vuuttanut laman pahimman poh-
jan. Teollisuustuotanto kasvoi
5,1% syyskuussa elokuuhun ver-
rattuna. Alkaneesta kasvusta huo-
limatta bruttokansantuote on yhä
9,4% alle vuoden 2008 tason.

Raakaöljyn maailmanmarkkina-
hintojen nousuun perustuva ta-
louskasvu ei tyydytä venäläisiä
taloustieteilijöitä ja poliittista joh-
toa. Venäjän presidentin Vladimir
Putinin lausui jo ennen talousla-
maa helmikuussa 2008 Venäjän
kehitysstrategian 2020 (Strategija
razvitija Rossija 2020). Tällöin hän
muistutti, että vuonna 1999 kol-
masosa venäläisistä oli köyhiä:
“Sosiaaliset epäkohdat, korruptio
ja rikollisuus.

Demografinen kriisi. Syntyvyys
laski, kuolleisuus kasvoi. Varakas
Venäjä oli tullut köyhäksi” (Putin).
Putin varotti tyytymästä hyvän-
olon illuusioon:  “Mutta... emme
voi pysähtyä ja levätä, mitä on jo
tehty, mitä on saavutettu. Mieles-
täni meidän on puolueettomasti
ja realistisesti arvioitava tilannet-
ta ja tehtävä itsekriittiset arviot lä-
hestymistapaamme varten” (Pu-
tin). Putin toi esille tarpeen luoda
suotuisa taloudellinen ympäristö
ja korkean teknologian yritystoi-
mintaa, lisätä jalostusastetta ja in-
novaatioita.

“On välttämätöntä kehittää ta-
louden infrastruktuuria sellaiselle
tasolle, joka vastaa kasvavan ta-
louden tarpeita”. Syksyllä 2009 Ve-
näjän presidentti Dmitri Medve-
devin artikkeli “Venäjä, eteenpäin”
(Rossija vpered, 10.9.2009) haastoi
erityisen voimakkain sanoin Venä-
jää uudistumaan ja vapautumaan
alkeellisesta raaka-ainetaloudes-
ta, kroonisesta korruptiosta ja ikä-

västä tavasta turvautua ongelmis-
sa vain valtioon. “Energiatehok-
kuus ja työn tuottavuus ovat
useimmissa tuotantolaitoksis-
samme häpeällisen alhaiset. Eikä
siinä kaikki. Pahinta on, että se ei
juuri näytä huolettavan omistajia,
johtajia, pääinsinöörejä ja virka-
miehiä” (Medvedev).

Milloin kulutuskysyntä viriää?
Kuluttajien kysynnän elpymi-

sestä ei ole vielä selviä merkkejä.
Tämä hidastaa myös talouden
yleistä elpymistä Venäjällä. Vähit-
täiskaupan kehitys on ollut tois-
taiseksi Venäjällä heikointa sitten
vuoden 2000. Myynnin rakenne
on muuttunut myös halvempien
tavaroiden suuntaan.  Heikkoja
merkkejä ja vakavasti otettavaa
spekulaatio kulutuskysynnän vi-
riämisestä on voitu kuitenkin
esittää.

Romir-kuluttajatutkimuslaitos
tunnisti venäläisten kuluttajien
muutoksen kohti optimismia jo
kesän 2009 lopulla osana kansain-
välistä tutkimushanketta World-
wide finanssikriisi –barometriä
(WIN Crisis Index). Tämä baromet-
ri määritettiin 21088 vastaajan
avulla 22 eri maassa kesäkuun
puolivälistä heinäkuun loppuun
2009 asti. Venäjällä haastateltiin
tuhatta Venäjän kansalaista. Joka
viides (21%) venäläinen odotti,
että Venäjän taloustilanne para-
nee seuraavien 3 kuukauden aika-
na. 56% venäläisistä kertoi, että
talouskriisi oli vaikuttanut heidän
tunne-elämän vakauteen. Kriisi
koettiin samalla mittarilla arvioi-
tuna paljon synkemmin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa, jossa 74%
kertoi kriisin koskettaneen heidän
tunteitaan. Näistä venäläisistä, joi-
hin talouskriisi oli vaikuttanut
henkisesti ja emotionaalisesti,
41% kertoi kokeneensa ajoittain

levottomuutta. 24% tunsi kriisin
aiheuttaneen stressiä, 17% kertoi
masennuksesta ja 10% unetto-
muudesta.  Kansainvälinen tutki-
mus osoitti, että kaikissa eri mais-
sa suoritetuissa haastatteluissa
45% uskoi taloudellisen tilanteen
pysyvän ennallaan vuoden lop-
puun asti, 19% uskoi taloustilan-
teen parantumiseen ja 31% otak-
sui pahentumista tilanteessa. Pes-
simismi oli huomattavasti vähen-
tynyt kesän alusta. Pessimismi vä-
hentyi 20 valtiossa, kun tutkitta-
vana oli 22 valtiota.  Venäjä ja Kii-
na erottuivat tutkimuksessa valti-
oiksi, joissa kansalaiset kokivat
suuria emotionaalisia ja psykolo-
gisia paineita, mutta uskoivat kui-
tenkin suhteellisen myönteisiin
tulevaisuuden näkymiin. Tutki-
mus löysi kansalaisten synkimmät
tulevaisuuden näkymät ja kovim-
mat psykologiset tuskat Saksasta,
Ranskasta, Japanista, Meksikosta,
Argentiinasta ja Islannista.

Suomen Pankin siirtymätalouk-
sien BOFIT Venäjä-ryhmä julkaisi
29.9.2009 Venäjä-ennusteen
2009–2011.  Venäjä-ryhmä kiinnit-
ti huomiota siihen, että venäläiset
kotitaloudet ovat keskimäärin var-
sin vähän velkaantuneita, mikä
osaltaan tukee kulutuksen elpy-
mistä. “Julkisen sektorin tukitoi-
milla on myös pyritty pitämään
yllä kotitalouksien tuloja ja tuki-
toimien painopisteen on määrä
siirtyä entistä selvemmin sosiaa-
limenoihin ensi vuonna. Kulutuk-
sen arvioidaankin elpyvän vähi-
tellen loppuvuonna ja muodostu-
van vuosina 2010–2011 jälleen
talouskasvun vetäjäksi” (Bofit).
Kuluttajien optimismista on seu-
rauksia myös ulkomaankauppaan.
BOFIT Venäjä-ryhmä ennustaa:
“Loppuvuonna tuonnin arvioi-
daan kääntyvän vähitellen kas-
vuun piristyvän kulutuskysynnän

myötä. Tuontikehitystä tukee
myös se, että ruplan reaalikurssi
on jo lähes samalla tasolla kuin
vuotta aiemmin. Vuosina 2010–
2011 tuonnin ennakoidaan kasva-
van jo selvästi kokonaistuotantoa
nopeammin” (Bofit).

Kestikö lama tarpeeksi kauan?
Venäjän presidentti Dmitri Med-

vedev on varoittanut toistuvasti
liiallisesta innostuksesta, joka ra-
kennetaan raakaöljyn hintojen
nousuun. Saksalaisen Spiegel-leh-
den haastattelussa marraskuussa
2009 Medvedev vertasi huume-
riippuvuuteen Venäjän kansanta-
louden riippuvuutta raaka-ainei-
den viennistä ja toivoi, että Venä-
jällä syntyisi nyt oikea ymmärrys
talouskriisin avulla. ”Voit saada
nopeastikin riippuvuuden huu-
meista. Raaka-aineiden kauppa
on kuin huumeet: sinä tarvitset
yhä enemmän” (Medvedev). Valtio
kokee hyvin kivuliaaksi, kun sen
täytyy leikata raaka-aineiden
kauppaa. Olisi liian petollista ra-
kentaa illuusio ikään kuin talous
olisi kestävä, kun talous on valta-
osin raaka-aineiden vientiä. Venä-
jän talous on liian riippuvainen
öljyn hinnasta.  Toisaalla raaka-ai-
neiden viennin rajoitusyritykset
ovat tuottaneet pettymyksiä:
puun vienti tyrehtyy tariffien ko-
rottamisella, mutta se ei kuiten-
kaan selvästi lisää oman jalostus-
toiminnan kehittymistä. Ainoas-
taan tulot vähenevät.

Ekonomit ovat varottaneet, että
talouskriisi jäi Venäjällä liian lyhy-
eksi. Kun öljyn hinta oli aiemmilla
kerroilla romahtanut voimakkaas-
ti, Venäjällä käynnistyi useita talo-
udellisia ja poliittisia uudistuksia.
Myös nyt talouslaman saapumi-
nen näytti vaikuttavan samalla ta-
valla muutosvoimana. Erityisesti
tekijäoikeuksiin ja byrokratiaan

tarvittaisiin parannuksia, jotta ta-
louden tehokkuus voisi kehittyä
suotuisasti. Kun raakaöljyn hinta
on noussut yli 60 dollarin barrelil-
ta, on poliittinen paine hallitusta
vastaan kuitenkin lieventynyt. Ser-
gei M. Guriev, moskovalaisen ta-
louskoulun dekaani ja Sberbankin
hallituksen jäsen, on kuvannut
muutoskykyä hiukan happamasti:
“Kun öljyn hinta nousee, kaikki
näyttää olevan kunnossa, joten
miksi muuttaa mitään?” Roland
Nash, Renaissance Capital –sijoi-
tusyhtiön päästrategi, näkee myös
aivan samalla tavalla kriisin hyödyl-
lisyyden: “Tämän kriisin suurin on-
gelma saattaa olla sen liiallinen ly-
hyys Venäjällä”. Raakaöljyn hinnan
nousu dollarilla tuo Venäjän bud-
jettiin lisää 1,7 miljardia dollaria
vuodessa. Nämä lisäansiot eivät
kuitenkaan tule tuotannon tai pal-
velun tehostumisesta.

Spekulatiivisuus haasteena
Venäjän rupla on vahvistunut

10% dollariin verrattuna syyskuun
jälkeen. Raakaöljyn hinta on nous-
sut ja dollari on heikentynyt.  Oh-
jauskorkoja alennettiin puoli pro-
senttiyksikköä 30.10.2009 al-
kaen. Keskuspankin perustelujen
mukaan korkojen alentaminen oli
tarpeellista inflaation hidastami-
seksi. Rahoituksen saatavuutta
piti myös lisätä tuotannon elvyt-
tämiseksi. Tällä hetkellä Venäjän
korkotaso on useita muita maita
korkeampi, minkä tähden Venäjäl-
le onkin tehty ulkomaisia lyhytai-
kaisia sijoituksia. Tällä tavalla va-
luuttavirta kasvaa ja rupla vahvis-
tuu. Keskuspankki alentaa korko-
ja vähentäen tällä tavalla ulko-
maisten lyhytaikaisten spekulatii-
visten sijoitusten tuloa ja valuut-
ta- ja osakemarkkinoiden riskejä.

Juha Molari

2 íîÿáðÿ â Ïåòðîçàâîäñêå ñîñòî-
ÿëñÿ ñåìèíàð ôîðóìà «ÅâðîÐîñ-
ñèÿ», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè äåëîâûõ êðóãîâ Êà-
ðåëèè è Ôèíëÿíäèè, à òàêæå ãîñó-
äàðñòâåííûå äåÿòåëè äâóõ ñòðàí.

Áûëè ðàññìîòðåíû êîíêðåòíûå
ïðåäëîæåíèÿ êàðåëüñêèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïî ñîçäàíèþ ñîâìåñòíî-
ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïàðêà â Ïåòðî-
çàâîäñêå.

Ðóêîâîäèòåëè äåëåãàöèé îñìîò-
ðåëè ïëîùàäêè, ãäå â ïåðñïåêòèâå
ìîæåò áûòü ðàçìåùåí òåõíîëîãè-
÷åñêèé ïàðê, à òàêæå ÈÒ-ïàðê Ïåò-
ðîçàâîäñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà.

Ó ôèííîâ áîëüøîé îïûò â ñîçäà-
íèè òåõíîïàðêîâ êàê ó ñåáÿ â ñòðà-
íå, òàê è çà ðóáåæîì. Íàêîïëåííûé
îïûò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí è â
Êàðåëèè.

Ôèíëÿíäèÿ ïðèçíàíà ñàìûì ñ÷à-
ñòëèâûì ãîñóäàðñòâîì â ìèðå.
Òàêîå çàêëþ÷åíèå âûíåñëè ýêñïåð-
òû áðèòàíñêîãî öåíòðà Legatum,
îïóáëèêîâàâøèå âî âòîðíèê «ðåé-
òèíã ñ÷àñòüÿ», â êîòîðîì îöåíåíû
104 ñòðàíû ìèðà.

Îöåíêà ïðîèçâîäèëàñü ïî 79 àñ-
ïåêòàì, ñðåäè êîòîðûõ ìàòåðèàëü-
íîå áëàãîñîñòîÿíèå æèòåëåé, êà÷å-
ñòâî æèçíè, îáðàçîâàíèå, ëè÷íàÿ
ñâîáîäà, áåçîïàñíîñòü. Çà Ôèíëÿí-
äèåé ñëåäóþò Íîðâåãèÿ, Äàíèÿ,
Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ è Àâñòðàëèÿ.
Ðîññèÿ çàíèìàåò 69-å ìåñòî.

Ñàìûìè íåñ÷àñòëèâûìè ñòðàíà-
ìè ïðèçíàíû Éåìåí, Ñóäàí è Çèì-
áàáâå. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî ñîñòîÿòåëüíîñòü
ñòðàíû çàâèñèò íå òîëüêî íàïðÿìóþ
îò ÂÂÏ, íî òàêæå è îò ñ÷àñòüÿ, çäî-
ðîâüÿ è ñâîáîäû ãðàæäàí, ïðîæè-
âàþùèõ â íåé.

Самой счастливой
страной названа

Финляндия

Технопарк
в Карелии




