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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШОГО ХЕЛЬСИНКИ.

Все виды услуг: от фундамента до отделки.
Большой опыт в ремонте помещений.

Персонал владеет русским языком.

KRISMARK OY
тел. +358 44�5005971   www.krismark.fi   info@krismark.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

Б/у линия для производства отопительных гранул
3 пресса Sprout-Matador M 30
Крытые транспортеры
Ковшевые элеваторы
Охладители
Циклоны
Блокировочные датчики
Магнитные сита
Оборудование теплого воздуха
Печь
Барабанная сушилка
Конденсаторы
Мойка
Топливная цистерна 75 m3

Охладитель воздуха
Воздуходувы
Насосы
Производственная автоматика

Информация: Styrbjörn Holm,  styrbjorn.holm@multi.fi
Mobil + 358 40 5249966

Продается

Launisaarentie 90,  68600 Pietarsaari

ИЩЕТ КОМПАНЬОНОВ И ВОЗМОЖНЫХ
АКЦИОНЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Стань акционером финской фирмы!

Центр обучения TIEDONJYVÄ

Доп. инфо: Pirjo Werkle   т. +358 50 4636141
www.tiedonjyva.com   tiedonjyva@hotmail.com

Sisä-Suomen käyttövesitekniikka   Niementie 27 35820 Mänttä
tel. +358-40-5744606 (гов. по-фин.)    www.vedenpuhdistus.com

Бассейны для участка и джакузи

парильная бочка от  2950,- уличный джакузи от 6.500,-

Moskova sijoittuu houkut-
televuutta mittaavassa
Global City –indeksissä

sijalle 25., heti Tukholman ja Zü-
richin jälkeen ennen Barcelonaa.
Arviointiluokkia oli viisi: “liiketoi-
minta”, “inhimillinen pääoma”, “in-
formaation kulku”, “kulttuuri-koke-
mus” ja “oikeudellista yhteistyötä.”
Liiketoiminnan mittaamisessa sel-
vitettiin Fortune 500-listalta
enimmät yhtiöiden pääkonttorit,
jotka sijaitsivat New Yorkissa, To-
kiossa ja Pariisissa. Tästä näkökul-
masta Moskova oli 13., aivan sen
edellä olivat Washington, Boston,
Buenos Aires ja perässä seurasivat
Hong Kong ja San Francisco, Soul
ja Toronto. Kulttuuri-indeksissä
Moskova sijoittui Lontoon, Pariisin,
New Yorkin ja Tokion jälkeen vii-
denneksi, kun seuraavilla sijoilla
olivat Los Angeles, San Francisco ja
Berliini.  Suomen kaupunkeja ei
päässyt maailman top-65 –listalle.
Tutkimus mittasi globaalien kau-
punkien houkuttelevuutta.

Global City –tutkimuksen laati-
vat ulkopolitiikkaa käsittelevä Fo-

Intian ulkoasiainhallinnon pit-
kän linjan vaikuttaja, diplo-
maatti, suurlähettiläs, ex-ulko-

ministeri ym. Kanwal Sibal arvioi
India Today –lehdessä 5.10.2010,
miten maailmanlaajuinen valtata-
sapaino on siirtymässä euroatlan-
tiselta alueelta Aasiaan, Kiinaan ja
Intiaan.  Venäjälläkin toiminut en-
tinen Intian suurlähettiläs (vuosi-
na 2004–2007) kysyi, miten Venä-
jällä yhdistyvät Euroopan ja Aasi-
an pyrkimykset ja edut tässä ke-
hitystilanteessa.

Hänen mukaansa Venäjän suu-
rin strateginen haaste on Yhdys-
vallat, joka elvyttää suhteitaan Kii-
naan. Venäjän suhteet Intiaan ovat
poliittisesti vakaat, mutta talou-
dellisesti ei erityisen tuotteliaat.
Presidentti Obama vierailee Inti-
assa marraskuussa ja presidentti
Medvedev joulukuussa.

Yhdysvallat aloitti maailman-

Venäjä, Intia ja Kiina —
uusi luku maailman historiassa?

valloituksensa yksipuolisista läh-
tökohdista, johon kuuluivat en-
naltaehkäisevät iskut, vallanvaih-
dokset, humanitaariset interven-
tiot ja suvereniteettia koskevien
periaatteiden rikkomiset, Naton
laajentuminen jne. Tämä politiik-
ka ei kuitenkaan tyydytä Kiinaa,
Intiaa ja Venäjää.

Sibalin mukaan Venäjä, Intia ja
Kiina voisivat aloittaa uuden lu-
vun maailman historiassa, mikäli
nämä kolme maata “rakentavat
todellisen keskinäisen kumppa-
nuuden”. Lupaukset vuoropuhe-
lusta eivät ole kuitenkaan toteu-
tuneet. Yksinapainen vaihe päät-
tyi kansainvälisissä suhteissa kui-
tenkin nopeammin kuin odotet-
tiin. Afganistanin sodan fiasko oli
valtava isku Yhdysvaltojen arvo-
valtaa vastaan. Tuo fiasko lamaut-
ti jopa terrorismin vastaisen so-
dan. Vuoden 2008 finanssikriisi

iski Yhdysvaltoihin taloudellisesti
ja leikkasi kyvyt toimia yksipuoli-
sesti ulkomailla. Presidentti Oba-
man Yhdysvallat onkin suosinut jo
monenvälisiä ratkaisuja globaa-
leissa ongelmissa. Naton laajentu-
mista on lykätty, jotta Venäjää
kohtaan asenteet voisivat elpyä.

Kiinan oma kansainvälinen toi-
minta on heikentänyt RIC (Venä-
jä-Intia-Kiina) –valtioiden vuoro-
puhelua. Myös Kiinan taloudelli-
nen riippuvuus Yhdysvaltojen
kanssa on kasvanut lähes fuusion
tasolle. Kiinan itseluottamus on
rajaton ja kansallismielisiä tuntei-
ta ruokitaan maassa.  Kiinalla on
ollut vähiten geo-strategista tar-
vetta puolustaa globaalia roolia ja
torjua Yhdysvaltojen hegemoni-
aa. Kaikesta tästä huolimatta Ve-
näjän ja Kiinan välillä on lisäänty-
nyt kaupan volyymit sekä ener-

gia- ja luonnonvarayhteistyö.
Heikoin osallistuja RIC vuoropu-

helussa onkin Intia, vaikka maas-
sa on nopeasti kasvava talous ja
valtavat markkinat, osaavaa työ-
voimaa ja uskomus moninapai-
seen maailmaan. Intia ei ole YK:n
turvallisuusneuvoston pysyvä jä-
sen. Intia on yksi niistä harvoista
isoista valtioista, jotka näkevät
Venäjän elpymisen kuitenkin eri-
tyisen tärkeäksi, jotta kansainvä-
lisissä suhteissa säilyisi vakaa ta-
sapaino. Venäjän nousu laajentaa
Intian strategisia vaihtoehtoja,
mutta rajoittaa Naton ja Kiinan
mahdollisuuksia.

Intialla ja Venäjällä on yhteiset
intressit terrorismin ja uskonnol-
listen ääriliikkeiden vastaisissa
toimissa: Afganistanin ja Pakista-
nin alueelta myrkyllinen las-
keuma leviää Keski-Aasiaan ja
Etelä-Venäjälle.

Yksi parhaista globaaleista
metropoleista

reign Policy –lehti, konsulttitoi-
misto A.T. Kearney ja vuonna 1922
perustettu The Chicago Council
on Global Affairs, jossa ovat toimi-
neet tai vierailleet esiintymässä
mm. brittiläinen taloustieteilijä
John Maynard Keynes, Yhdysval-
tain presidentti Herbert Hoover,
Eleanor Roosevelt, Yhdysvaltain
senaattori John F. Kennedy, YK: n
pääsihteerit U Thant ja Kurt Wald-
heim, Yhdysvaltain presidentti
Gerald R. Ford, ekonomisti Milton
Friedman, Yhdysvaltain ulkomi-
nisteri Henry Kissinger ja Yhdys-
valtain ulkoministeri Condoleezza
Rice. Arvioinnin taustalta paljas-
tuu siis hyvin arvostetut amerik-
kalaiset tahot.

Inhimillistä pääomaa selvitet-
tiin sillä perusteella, kuinka mo-
nella kaupunkilaisista oli akatee-
minen tutkinto, miten paljon kau-
pungissa on ulkomaalaisia opis-
kelijoita ja miten haluttaja ovat
yliopistot. Kärkeen sijoittuivat
Lontoo, New York ja Los Angeles.
Moskovassa suoritettujen korkea-

koulu- ja yliopistotutkintojen sekä
kansainvälisten opiskelijoiden
määrä, kansainvälisten koulujen
sekä erityisesti Moskovan valtio-
yliopiston korkea maine on myös
herättänyt paljon arvostusta.
Moskovaan on saapunut tuhansia
kaupan, teollisuuden, palvelujen
ja rakennusalan ammattilaisia eri-
puolilta Eurooppaa ja Venäjältä.
Vuonna 2006 väestölaskennan
mukaan Moskovassa asui yli 10,4
miljoonaa ihmistä, mutta rekiste-
röimättömät työntekijät entisistä
neuvostotasavalloista nostavat
todellisen väkiluvun huomatta-
vasti suuremmaksi.

Moskovan sijoitusta laskivat ar-
viot maailman uutistoimistojen
konttoreiden määrästä, paikallis-
ten tiedotusvälineiden lukumää-
rästä ja Internet-laajakaistaliitty-
mien määrästä. Tällöin kärkisijoil-
le pääsivät New York, Geneve ja
Lontoo. Myös arviossa “oikeudel-
lisesta yhteistyöstä” Euroopan ja
Amerikan kaupungit sijoittuivat
kärkeen, erityisesti Washington,

New York ja Bryssel, koska täällä oli
useita suurlähetystöjä, konsulaat-
teja, asiantuntijaryhmiä ja kan-
sainvälisiä järjestöjä.

Nämä listasijoitukset eivät tar-
koita vielä samaa kuin kyseisen
kaupungin sijoitus maailman in-
vestointien kohdemaana ja ta-
louskasvun veturina. Huhtikuussa
2010 on Venäjän presidentti
Dmitri Medvedev tehnyt aloit-
teen, jotta Moskova voisi olla yhä
enemmän talouskasvun veturi.
Hän nimesi koordinaatioryhmän,
jonka tehtävänä on kehittää Mos-
kovaa kansainväliseksi rahoitus-
järjestelmän keskukseksi. Työryh-
män johtajana toimii Norilsk Nik-
kelin johtaja Alexander Voloshin,
joka nimitettiin tämän ryhmän
johtoon 27.5.2010; mukana on
myös valtiovarainministeri Aleksei
Kudrin. Norilsk Nickel tuottaa kol-
manneksen maailman nikkelistä.
Voloshin oli tärkeä hahmo mm.
Jeltsinin kauden politiikassa.

Juha Molari

Osiokaihtimet
Компания OSIO – ведущий производитель жалюзи в Финляндии

Алюминиевые жалюзи
 Вертикальные жалюзи
  Деревянные жалюзи
   Балконные жалюзи
    Рулонные шторы
     Зеркальные двери купе
      Зонты для террасы
       Карнизы
        Маркизы
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