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АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМОГИДРАВЛИКА

Б/У ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

ЧАСЫ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 0238

www.narhi.com

Kiialan Kartano
Kiialantie 77 06500 PORVOO

Тел. +35819 580 074
Fax . +358 19 585 455

kialagard@kialagard.com
www.kialagard.com

Информация:
на фин., шв. и анг. яз.

УСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКОВ И СОБРАНИЙ

www.panssarimuseo.fi
Òàíêîâûé ìóçåé â Ïàðîëå

ФИНЛЯНДИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

МУЗЕИ

КОММУНИКАЦИЯ
Спутниковые телефоны, мобиль-
ные принтеры и факсы
www.suomenpelastuskeskus.fi

Бурильная
машина
скважины для колодцев
и тепловых насосов
на шасси грузового
автомобиля.

Цена 42.000 евро
Информация:
Тел. +358(0)404185736.
juhani.malo@elisanet.fi

САДОВАЯ СКУЛЬПТУРА
SEKSEMENT OY

www.loimaanseutu.fi/
Default.aspx?id=367191

ЛЮКС ЖИЛЬЕ

www.rakennusrajala.fi/huvila

РАБОЧИЕ СПЕЦИНСТРУМЕНТЫ

www.cnctekniikka.fi

РАЗМЕЩЕНИЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.elohovi.fi

WWW.TEHOHYDRO.FI

www.korulinja.fi
УКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ
+358 405182249
Дмитрий Комаров

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
www.suomenkuljetuslaite.fi

Kaikki raskaankaluston palvelut saman katon alta!

Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

 www.wanhatwarikset.com
Часы

БИООТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.nk.fi

Горное оборудование
Dextec Oy — предприятие, производящее
специальное оборудование для  разборки
промышленных агрегатов, разработки горной
породы в населенной местности, в том числе
точечных взрывов.

Нашей продукцией являются  вещество,
используемое для разрушения горных пород
и бетонных сооружений, бурильная
и забойная техника.

Ò.

www.ter-mite.ru

ДОМА И ДАЧИ

www.finetalot.fi

ТЕПЛИЦЫ И СКЛАДСКИЕ СТРОЕНИЯ

www.tuontiukkonen.fi

Ñâÿæèòåñü ñ íàìè
ïî òåë. èëè ýë. ïî÷òå:
+358 400 185914 / sauli.kamppuri@kamppuri.fi

Èùåì ïðîäàâöà,
çíàþùåãî ôèíñêèé
ÿçûê, ñ õîðîøåé
ìîòèâàöèåé ê ñîòðóäíè-
÷åñòâó ñ íàìè â ðàáîòå
íà ðîññèéñêîì ðûíêå
äëÿ ðåàëèçàöèè
êà÷åñòâåííûõ èçäåëèé.
Äîï. èíôîðìàöèþ
íàéäåòå íà íàøåé ñòð.:
www.kamppuri.fi

Ïðåäëàãàåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî
äèëåðó / èìïîðòåðó

ikka Korhonen on työskennellyt
heinäkuusta 1995 Suomen Pan-
kin siirtymälaitosten tutkimus-

laitoksessa. Tutkimuspäällikkönä
hän on toiminut 1.10.2009 lähtien.
Maissa, joissa velan taso on korkea,
hallitusten haasteet tarttua roh-
keasti ja vastuullisesti finanssipo-
litiikan ongelmiin ovat ajankohtai-
sia, mutta Korhonen ei näe näitä
ongelmia Suomessa, Ruotsissa tai
Venäjällä:

“Onneksi Suomessa, Ruotsissa ja
Venäjällä on  ollut viimeiset 10 vuot-
ta hyvinkin vastuullista ja kurin-
alaista finanssipolitiikkaa, käytän-
nössä velkaa maksettu pois kuten
Venäjällä ja osuus Bkt:stä painunut
alas niin kuin Suomessa ja Ruotsis-
sa. Väitöskirjani mallit eivät täällä
niin ajankohtaisia kuin jossain kor-
kean velkatason maassa”.

Korhonen väitteli Helsingin
kauppakorkeakoulussa tohtoriksi
22.8.2008 väitöskirjallaan Essays
on Commitment and Government
Debt Structure, jossa hän selvitti
valtiovelan rakenteeseen vaikutta-
via tekijöitä.

Kriisi osoitti politiikan oikeaksi
Korhonen kertoo, että näissä

em. valtioissa poliitikot valitsivat
10 vuotta sitten vastuullisemman
tien, Suomessa jo 90-luvun alku
opetti, mitä tarkoittaa, jos tilanne
riistäytyy pahasti käsistä.

Kudrin-Putin-finanssipolitiikka
“on ollut viimeistä vuotta tai puol-
tatoista lukuun ottamatta häm-
mästyttävän tiukkaa ja kurinalais-
ta, suurin osa öljytuloista on rahas-
toitu, maksettiin vanhat velat pois ja
sitten rahastoitiin stabilisaatiora-
hastoon, joka jaettiin kahtia. Jälki-
käteen monet ovatkin Venäjällä sitä
mieltä, että kriisi on osoittanut tä-
män politiikan oikeaksi. Tällä taval-
la voitiin ’varautua’ tällaiseen vaik-
ka silloin ei voitu tietenkään kuvitel-
la että näin pahasti kävisi eikä ku-
kaan ennustanut nykytilannetta”
(Korhonen 23.2.2010).

Venäjällä on perinteisesti pal-
kasta ollut iso osa erilaisia lisiä ja
bonuksia, joita on ollut helppo
leikata laskusuhdanteessa. Tä-
män eräs syy siihen, että työttö-
myys nousi lopulta aika vähän
Venäjällä.

Korhonen kertoo, että Venäjällä
on jonkin verran otettu elvyttäviä
toimia käyttöön, “mutta suunnitel-
mat ja ilmoitukset ovat olleet suu-
rempia kuin rahaa on sitten käytet-
ty; kyllä sielläkin on merkittävästi
valtiotalouden alijäämä kasvanut,
vuonna 2009 syntyi iso alijäämä ja
myös vuonna 2010 tulee suhteelli-
sen iso alijäämä. Siinä mielessä Ve-
näjällä on perinteistä keynesiläistä
politiikkaa”.

”Venäjän finanssipolitiikka on
mielestäni kestävällä pohjalla, en
näe mitään ongelmaa siinä mieles-
sä. Eläkejärjestelmä on jossakin
määrin ongelmallinen, koska rahas-
tointia on ollut vähän ja varsinkin
kun eläkkeitä nostettiin paljon”.

Korhosen mukaan eläkkeiden
nosto saattoi olla perusteltua so-
siaalisista syistä. Tilanne vaatisi,
että eläkerahastoon aletaan kasa-
ta rahaa. Kansallisen hyvinvoinnin
rahastoa ajateltiin jossakin vai-
heessa käytettävän kyseiseen tar-
koitukseen.

Finanssipolitiikka
kestävällä pohjalla

Nimellinen ja reaalinen
valuuttakurssi

Korhonen kuvaa, miten ruplan
nimellinen valuuttakurssi on kyllä
heikentynyt, mutta samanaikai-
sesti inflaatio on ollut ja on edel-
leen korkeampi kuin Suomessa tai
euroalueella.  Hän huomauttaa,
että nimellinen valuuttakurssi on
epätäydellinen mittari. “Jos katsoo
reaalisen valuuttakurssin melkein
mitä tahansa mittareita, niin näkee,
että rupla on miltei yhtä vahva kuin
ennen kriisiä syksyllä 2008”. Tämä
tarkoittaa käytännössä, että se kil-
pailuetu, joka tuli ruplan devalvoi-
tumisesta venäläisille tuottajille,
on suurin piirtein nyt syöty. Rup-
lan nimellisen valuuttakurssin
muutos euroon nähden ei ole
suinkaan suomalaisen viejän var-
sinainen ongelma, vaan ongelma-
na on kysynnän lopahtaminen Ve-
näjällä. “Autojen, rakennustarvikkei-
den ja monien investointihyödyk-
keiden kysyntä on nyt pikkuhiljaa
heräämässä” (Korhonen
23.2.2010).

Korhonen tietää hyvin laman
kovat vaikutukset suomalaisiin yri-
tyksiin. “Venäjä on ollut tärkeä
kauppakumppani, vaikka viralliset
tulliluvut jonkin verran liioittelevat
Venäjän tärkeyttä suomalaisen
tuotteen kannalta; ainakin pari pro-
senttiyksikköä Venäjän osalla on
sellaisia tuotteita, jotka ovat kautta-
vientiä Suomesta, Suomeen jäävä
raha on pienempi. Mutta monelle
pienelle suomalaiselle yrittäjälle
Pietari ja Luoteis-Venäjä ovat en-
simmäiset ulkomaanmarkkinat
ehkä Ruotsin ja Viron kanssa, jonne
harjoitetaan vientiä. Viennin ro-
mahtaminen 50% on iskenyt mo-
niin yrityksiin lujaa”.

Samanlaiset ongelmat
Suomessa ja Ruotsissa

Vuonna 2009 kruunu heikkeni ja
monet sahateollisuuden piiristä
valittivat, että Ruotsi saa kilpailu-
etua. Korhonen muistuttaa, että
kruunu on vahvistunut todella pal-
jon euroon nähden ja nyt asetel-
ma on kääntynyt toisin päin.

”Jos katsoo vähänkään pitem-
mällä aikavälillä, niin itse asiassa
Suomen ja Ruotsin taloudet ovat
käyttäytyneet tässä kriisissä häm-
mästyttävän samalla tavalla, vaik-
ka valuutta on eri ja järjestelmä on
eri. Molemmissa vienti romahti yli
30%. Kun kysyntä hävisi alta, ei edes
kruunun devalvoituminen auttanut.
Molemmissa valtioissa oli ongelmia
saada yrityksille rahoitusta. On jän-
nää, miten kokemukset ovat sa-
manlaisia Pohjanlahden molem-
milla puolilla”.

Venäjä kiinteästi
maailmantaloudessa

Maailmantalouden suhdanteet
vaikuttavat voimakkaasti Venäjän
talouteen, koska yli 60% Venäjän
viennistä on energiaa.  Jos Venä-
jän federaation budjettitasolla
puolet veroista tulee öljystä ja
maakaasusta, niin kysynnän ja hin-
tojen lasku näkyy suoraan valtion
verotuloissa.  Tutkimuspäällikkö
kuvailee, miten kiinteästi Venäjä
yhteydessä maailmantalouteen.
Yli puolet ulkomaankaupasta käy-
dään EU:n kanssa. EU ja Venäjä on
kiinteästi yhteydessä keskenään.
Ulkomaankaupassa Yhdysvaltojen
osuus on pieni, mutta rahoitus-

markkinoilla Yhdysvallat on edel-
leen tärkein toimija maailmassa.

Kiinan painoarvo nousee koko
ajan, varsinkin kun katsoo Venä-
jän tuontia: tietokoneet, jääkaapit
jne. tulevat enemmässä määrin
Kiinasta.

”Periaatteessa yksi selitys sille,
miksi inflaatio on ollut viimeiset 10
vuotta maailmanlaajuisesti niin al-
hainen on ollut se, että kiinalaisten
tuotteiden matalat hinnat ovat pai-
naneet inflaatiota alas, kyllä se
sama saattaa periaatteessa toteu-
tua Venäjälläkin”.

Korhonen viittaa siihen, että kii-
nalaiset yritykset ovat voineet te-
hostaa toimintaansa, oppineet li-
sää ja maaseudulta tulee lisää
työntekijöitä. “Kiinassa on iso va-
ranto ihmisiä, jotka elävät hyvin
köyhissä oloissa maatalouden va-
rassa ja ovat valmiit muuttamaan
kaupunkiin ja työskentelemään hy-
vin halvalla, varantoa riittää ja pys-
tyy tuottamaan halvalla, vaikka
palkat ovat nousseet kaupungeissa”.
Kiinalaisella tuotannolla on var-
masti jonkinlainen vaikutus Venä-
jän valtioonkin.

Hallituksen kyky vaikuttaa?
Suomen Pankin siirtymätalouk-

sien tutkimuspäällikön mukaan
Suomessa tehtiin puolitoista vuot-
ta sitten päätöksiä, joilla on ollut
oikeasti vaikutusta. Tällöin rahoi-
tusta varten esimerkiksi Finnveral-
le annettiin enemmän rajaa ja lai-
navaltuuksia luotottaa erilaisia yri-
tyksiä. “Siinä tilanteessa kun pan-
keista oli vaikea saada rahaa, rat-
kaisu auttoi monia yrityksiä eivätkä
konkurssiluvut tulleet pahemmiksi.
Myös tieto mahdollisuuden olemas-
saolosta näytti rauhoittavan monia.
Totta kai konkurssiluvut ovat kasva-
neet, mutta eivät niin paljon kuin
olisi voitu pelätä”.

Suomessa on elvytetty aika pal-
jon. Valtiotalouden ja kuntatalou-
den alijäämä tulee olemaan vuo-
delle 2009 iso. Samoin vuonna
2010 alijäämää syntyy. Korhosen
mukaan käytännössä on tehty se,
mitä voi voinut tehdä.  “Kaikki alat
ovat jonkinlaisessa vaikeudessa,
että on vaikea päättää, mitä alaa
alettaisiin tukea. Ruotsin hallitus
päätti sen kovan ratkaisun, ettei
Saabia hirveästi tuettu, vaikka taka-
si Euroopan investointipankin lai-
nan loppujen lopuksi. Varsinkin au-
toteollisuudessa on päivänselvästi
maailmanlaajuisesti ylikapasiteet-
tia. Ilmeisesti Saabin ja ehkä Volvon-
kin ja joidenkin amerikkalaisten fir-
mojen kapasiteettia vedetään alas,
riittääkö se, en tiedä”.

Korhonen arvioi, että Venäjällä
AvtoVAZin tukeminen saattaa olla
“hyvän rahan heittämistä huonon
perään”: ”Pelkään pahoin, ettei sii-
tä tule koskaan aidosti kilpailuky-
kyinen. Kysyntä jatkaa yhä lasku-
aan. Pelkään, että uudet Ladat eivät
ole samalla tasolla kuin uudet Toyo-
tat. Venäjällä valmistetulle Chevro-
letille riittää sitä vastoin kysyntää”.

Suomessa viranomaistoiminta
tehokasta

Iikka Korhonen otaksui 2.2.2010
esitelmässään Venäjän ja Suomen
talouksien keskinäisestä riippu-
vuudesta, että todelliset kustan-
nukset työttömyydestä säilyvät
pitkään. Hän totesi tällöin, että
edellisen laman vaikutukset, ml.
nuorten syrjäytymiset, antavat

huonon ennusteen vuosikymme-
neksi. Venäjällä ongelmia lisää
edelleen se, että ison työnantajan
mennessä nurin muuttaminen
huonon alueellisen liikkuvuuden
ja toimimattomien vuokramarkki-
noiden tähden on heikkoa.

Korhonen arvioi myös, että Pu-
tinin ensimmäisellä kaudella teh-
tiin tärkeitä uudistuksia byrokrati-
an vähentämiseksi, mutta byrokra-
tia on tämän jälkeen hiipinyt takai-
sin. Tutkimuspäällikkö kertoo
haastattelussaan 23.2.2010, että
Suomessa byrokratia on kuitenkin
suhteellisen vaatimatonta, julki-
nen valvonta toimii tehokkaasti ja
ennustettavasti. ”Suomi on monel-
la mittarilla joustava maa”. Suomes-
sa byrokratia on suhteellisen vaa-
timatonta, julkinen valvonta toimii
tehokkaasti ja ennustettavasti,
Suomi on monella mittarilla jous-
tava maa.

Korhonen viittaa haastattelus-
sa Maailmanpankin selvitykseen
Doing business, jossa monilla eri
mittareilla on nähtävissä, että
Suomi menestyy kansainvälisessä
vertailussa hyvin. Tuorein selvitys
2010 paljastaa, että yritystoimin-
nan helppoudessa Suomen sijoi-
tus oli vuonna 2009 14. ja vuonna
2010 16., kun vertailtavia valtioi-
ta oli 183. Venäjän sijoitus oli 118.
vuonna 2009 ja 120. vuonna 2010.
Mainittu uudehko raportti osoit-
taa, että Suomessa negatiivista
tulosta lisäsi erityisesti verotuk-
sen kuorma. Yrittämisen aloitta-
minen oli huomattavan helppoa
ja asioiden käsittely huomattavan
nopeaa. Esimerkiksi rakennuslu-
van käsittely vei Suomessa keski-
määrin 38 päivää, mutta Venäjäl-
lä 704 päivää.

Innovaatioista kasvua?
 Iikka Korhonen muistuttaa, että

Suomi vie investointitavaroita.
“Kun maailman talous aloittaa kas-
vun, sitten Suomen kasvu vilkastuu.
Mitkä ovat vahvoja aloja 5 vuoden
kulutta, on kuitenkin vaikea ennus-
taa. Ei voida jättäytyä sen toiveen
varaan, että löytyisi uusi Nokia”.

Korhonen on havainnut esimer-
kiksi Venäjällä kansainvälisissä ta-
paamisissa, miten suomalainen in-
novointijärjestelmä on ollut kiin-
nostuksen kohteena. Hänen mu-
kaansa on kuitenkin vaikea ratkais-
ta, mikä on syy ja seuraus.

“Oliko ehkä ensin, että puitteet
ovat kunnossa. Taloushistorian nä-
kökulmasta julkisen sektorin on vai-
kea merkittävästi ohjata tai tietää
kuluttajan halua etukäteen. Tästä
syystä piilaakson rakentamisesta
Moskovan lähelle saadut tulokset
saattavat olla myös pettymyksiä”.

Korhonen kertoo, että lääkete-
ollisuudessakin suurin osa kehitys-
työstä ei kaupallistu, ehkä yli 95%
kehitystoiminnasta keskeytetään
ennen kaupallistumista.  “Mikä voi
olla tällöin valtion rooli, luoda puit-
teet ja antaa riskirahoitusta? Ei ole
viisasten kiveä!”

Korhonen ei näe sinänsä epätoi-
voisena hyvinvointivaltion kehi-
tykselle, jos talous perustuu mer-
kittävästi raaka-aineisiin. “Australi-
an talous perustuu pitkälti raaka-ai-
neisin, noin 30% viennistä on mut-
ta silti Australia on pystynyt korke-
aan elintasoon”.

Juha Molari

Качественное
HOCKEYSTEEL
обрудование

для заточки коньков
и другие

принадлежности
из Финляндии

по выгодным ценам.
На русском языке:

www.hockeysteel.com

Iikka Korhonen, BOFIT:n tutkimuspäällikkö

www.sonycenter.fi

ЭЛЕКТРОНИКА SONY

Строителям дач
и подрядчикам!

Ïðîäàåì ïîïóëÿðíîå  îáîðóäîâàíèå
äëÿ êàìèíîâ è òîïîê: êàìèííûå ýêðà-
íû, êîëîñíèêè è èçäåëèÿ äëÿ ïëèò.
Âñå òîâàðû ìîæíî ïîëó÷èòü íà íàøåì
ñêëàäå â Ïåòåðáóðãå.

Lars Sonckin tie 3E,
00570 Helsinki

Tel./fax +358-9-4548878
GSM +358-40-5327285,

www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Èíôîðìàöèÿ:
Àëåêñàíäð Âîëêîâ +358 40 5327 285
èëè buslink@co.inet.fi

ТРЕБУЕТСЯ
WEB-ДИЗАЙНЕР

СО ЗНАНИЕМ FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ

Информация
по тел. +358 451 384 700
aineisto@kauppatie.com

Ïë. äîìà 340 ì2. Ó÷àñòîê
0,8 ãà, óþòíîå, êðàñèâîå
îêðóæåíèå. Äî ãðàíèöû

Âààëèìàà 10 êì,
Ïåòåðáóðãà 220 êì.

Öåíà 465.000€.
Èíôîðìàöèÿ ïî e-mail:

rekiretki@pp.inet.fi

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
Â ÂÈÐÎËÀÕÒÈ
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