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Saksa säi kähti itärahaa
Teksti Riitta Hartikainen, kuvat Dieter Salentin

Saksalaiset pelkäävät
idän rahatulvaa -
varsinkin Venäjän
ja Kiinan valtiollisia
rahastoja.

usrikkaiden matkailijoiden kin-
tereillä tuleva venäläinen pää-
oma kolkuttaa Saksan ovia -
ja lujaa. Saksalaiset ovat kovin

epäileviä, vaikka idän miljardöörit eivät
ole vielä päässeet kunnolla käsiksi saksa-
laiseen liiketoimintaan.

Tulossa on paljon. Energia- ja raaka-ai-
nebuumin Venäjälle tuoma valuutta etsii si-
joituskohteita ja venäläinen teollisuus yh-
teistyökumppaneita.

Venäläisten ohella saksalaisia huolestut-
tavat kiinalaiset. Saksan hallitus pelkää eni-

tenVenäjän ja Kiinan valtioiden omistamia
investointirahastoj a j a valtioiden valj aissa
olevia yrityksiä. "Miljardeillaan nämä voi-
sivat vallata joitakin Saksan 3o suurimmis-
ta pörssiyhtiöstäkin I finanssiministeri Per
Steinbrück varoittaa.

lTotuimmehan me
Rockefel lerei h i n ki n... l

"Kiina käytti vain o,3 prosenttia valta-
vasta valuuttavarannostaan hankkiessaan
osuuden amerikkalaisesta Black-stone-
investointiyhtiosta. Entäpä jos kiinalaiset
kayttavat to-2o prosenttia varannostaan
tällaisiin tarkoituksiin', ministeri Stein-
brück herättelee.

Baden-Badenin Turgenjev-seuran pu-
heenjohtaja Renate Effern rauhoittelee.

"Venäläisten hirmurikkaiden rahatukut
ärsyttävät ja oudoksuttavat, ennen kuin
totumme heihin! Totuimmehan Rocke-
fellereihinkin..l'

Baden-Baden on 55 ooo asukkaankylpy-
läkaupunki, josta on tullutvenäläisen raha-
aatelin lomien ja kiinteistöostojen kohde.
Se on Venäjällä jo Saksan toiseksi tunne-
tuin kaupunki Berliinin jälkeen.

Deripaska yritti Deutsche Telekomia

Vielä venäläisten Saksassa omistamat suur-
yritykset tai osakkuudet voi laskea sormil-
la.Venäläinen miljardööri Oleg Deripas-
ka, joka hankki juuri ison palan amerik-
kalaisesta General Motorsista, kyseli fi-
nanssiministeri Steinbrückiltä mahdolli-
suutta hankkia osakkuus Deutsche Tele-
komista. Se ei onnistunut, mutta Deripas-
ka nosti osakkuutensa rakennuskonserni
Hochtiefissä ro prosenttiin - 39o miljoo-
nan euron siivu.
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Baden-Baden vetää idän rikkaita
"Venäjästä en käyttäisi sanaa demokratia
vaan demokratuuri'l sanoo muun muassa
Boris Jeltsiniä, energiaj ohtajia ja muita
rahavenäläisiä majoittaneen loistohotelli
Brenner's Park-Hotellin johtaja Richard
Schmitz Baden-Badenista.

Hän katsoo viekkaasti, huomasiko kuu-
lija kummallisen sanan demokratuuri.
"Vähän demokratiaa ja vähän diktatuu-
ria, eikö niin?"

The Leading Hotels -organisaation hal-
litukseen ja kansleri Angela Merkelin

Suurin tähänastinen saksalais-venäläi-
nen yhteisyritys Gazprom omistaa yhdes-
sä Basfi n tytäryhtiön Wintershallin kanssa
j akeluyhtiö Wingasin. Venäläisosakkuuksi-
en yhteisarvo Saksassa on noin kuusi mil-
jardia euroa.

Nyt venäläiset pyrkivät sijoittamaan Sak-
sassa myös aroille alueille : rautatiekulj etuk-
siin, energiayhtiöihin, esimerkiksi Eoniin
sekä koneteollisuuteen.

Venäläiset ovat päässeet mukaan esimer-
kiksi jäätelötehtaaseen Hessenissä, kisko-
yhtiö Dessauhun, muoti- ja kosmetiikka-
taloihin, hotelleihin... Pieniin vaan ei suu-
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matkailuvaliokuntaan kuuluva Schmitz
ei sano pahaa sanaa venäläisistä, parhais-
ta asiakkaistaan. Venäläisiä käy Baden-
Badenissa vuosittain 30 ooo, enemmän
kuin amerikkalaisia tai ranskalaisia.

Nuori idän rahaeliitti viipyy ky--
menestä päivästä useaan kuukauteen ja

maksaa 36o euroa päivässä yksin huo-
neesta. Moni teettää Baden-Badenissa
keramiikkahampaat, leikkauttaa kasvon-
sa sileiksi ja kylpee kuumissa lähteissä.

"He pelkäävät, että kuolevat nuore-

riin. Yhteistyötarj ous ranskalais - saksalai-
selle sota- ja ilmailuteollisuuskonsernille
EADS:lle ei kantanut hedelmää.

Kreml-taustaista pääomaa ei oteta avo-
sylin vastaan Saksassa. Sulkeehan Venä-
jäkin monia teollisuuden aloja ulkomaa-
laisomistajilta.

"fos venäläiset rakentavat aitoja ulko-
maalaisille omassa maassaan, he eivät voi
odottaa pääsyä saman alan yrityksiin Sak-
sassa. Samat oikeudet puolin ja toisin', sa-
noo Saksan teollisuusliittoj en idänkaupan
yksikön Ost-Ausschussin toimitusjohtaja
Oliver Wieck Berliinistä.

na kuluneena liiasta työstä, jolloin he ei-
vät pääsisi nauttimaan paljon rahoistaanl
sanoo Türgenjev-seuraa johtava Rena-
te Effern, Venäjän Pushkin-mitalin saa-
ja. "Nämä venäläiset, oopperatähdestä
poliittiseen johtoon eivät erotu katujen
ranskalaissolinassal'

"Mistäs se venäläisraha oikein tulee",
kysellään epäillen Efferniltä, joka vie pe-
likasinolle puiston läpi.

"Solmio, pikkutakki ja pienin panos
kaksi euroa ja farkut sallittu!"luettelee

Ay-li ike eivieroksu
Yllättäen Saksan ay-liike ei suhtaudu viha-
mielisesti venäläispääomaan. Syy: suuros-
toja ei ole ollut.

Ammattiliitto IG-Metallin edustaja für-
gen Wagner istuu venäläisille osin siirty-
neen Escada-muotikonsernin hallitukses-
sa. Hän jopa kiittää uutta omistajaa "vih-
doin oikealle tielle ohj aamisesta".

"Miksi uusi omistaja lahtaisi Escadan,
jonka osakkeen hinta on yli kolminkertais-
tunut venäläisomistuksen aikana?"

Saksan hallitus on päättänyt suojata maan
strategiset teollisuusalat ulkomaalaiselta



FARKUISSA PAASEE. Baden.Badenin
näyttävään kasinoon päiäsee far*uissa,
kunhan on solmio ja pikkutakki.

Ute Fuchs, Casino Baden-Badenin pr-
nainen. Vihreillä pöydillä pelataan suu-
rinkin panoksin ja hävitäänkin kuten ta-
kavuosina kävi Fjodor Dostojevskille ja
Leo Tolstoille.

Internetpelit ja luksusvero rasitta-
vat pelikasinon taloutta, mutta onneksi
Ranska on naapurissa ja Moskova ja Pie-
tari lentomatkan päässä. Venäläisylimys-
tö on palannut Baden-Badeniin,yli sa-
dan woden takaiseen Euroopan ruhti-
naiden kesäresidenssiin, mistä pormesta-
ri Wolfgang Gerstner on iloinen.

Venäläisyrityksiä
on ehtinyt jo
konkurssiinkin.

Neljännes kaupungin uudisrakennuk-
sista on venäläissijoituksia, joista ra-
vintoloita on jo ehtinyt konkurssiinkin.
"Hyvä, että rappeutuneet kaupunkita-
lot ovat kelvanneet venäläisille, jotka re-
montoivat niitä viimeisen pää11e". por-

mestari kiittelee. 
' C

Heliopark- terveyskylpyläketj un omis-
taja Moskovasta remontoi jugend-tyylis-

tä Hotel zum Hirsch -luksuskylpylää mo-
dernin gastronomian ja hotelliosaami-
sen keinoin. "Omistajamme rakastaa tätä
paikkaa ja haalimme tänne antiikkihuo-
nekaluja.rz miljoonaa euroa on jo men-
nyt, mutta hinta ei ratkaisd', kertoo juron

kohteliaasti saksaa puhuva venäläinen
toimitusjohtaja Sergei Pavlov.

Pavlov joukkoineen yrittää saada mu-
seoviraston suojaamaa rakennusta kor-
jaavat lclrmmenet firmat pikkuj ouluihin-
sa taloon, sitoa "puolustajiksi'i

Nuori pariskunta Constantin ja )u-
lia Rittervon Deiners kävnnistelee ve-

pääomalta. Ulkotaloutta koskeva, sotate-
ollisuutta suojaava laki saatetaan laajentaa
muillekin aloille tai valtio saada veto-oike-
uden antavia "kultaisilla osakkeita".

Saksan 3o ison DAX-pörssiyhtiön osake-
kannasta jo 4o prosenttia on mennyt ang-
losaksisille hedge- rahastoille. "f o 5 - ro pro -
sentin osakepaketin omistaj at painostavat
voiton maksimointiin', valittaa Saksan am-
mattiliittojen keskusjärj estön DGB:n pää-
ekonomisti Dierk Hirschel.

DGB haluaa estää lyhytnäköisen voiton-
tavoittelun lisäämällä myötämääräämisoi-
keutta ia muuttamalla verotusta. "Investoi-

näläisomisteisia luksushotelleja Rüge-
nin saarella ja Garmischissa. "Varaus-
kirjat näyttävät hyviltä ensi vuoden al-
kuun. Tammikuussa venäläisomistaja tu-
lee Moskovasta joukkoineen viettämään
uutta wotta."

"Vielä kestää, ennen kuin venäläisten
käsissä onTo prosenttia kaupungin mat-
kailuelinkeinosta kuten Karlsbadissa.
Siellä ei suju mikään kysymättä venäläi-
siltäi', pormestari Gerstner sanoo.

RAHAA ON. "Hinta ei rald<aise", Hotel
zum Hircchin toimitusiohtaja Sergei
Pavlov sanoo.

jat on pantava maksamaan elinkeinoveroa
ja yrityksen ostoon otetun velan vähennys-
oikeus pitää poistaa'l Hirschel vaatii.

"Ratkaisevaa ei mielestäni ole,onko län-
tinen pääoma hyvää ja venäläinen pa-
haa, vaan se, miten rahan annetaan teh-
dä töitäl'

Frankfurtissa 10 000 venäläistä

Frankfurt am Mainissa,600 ooo asukkaan
finanssimetropolissa, asuu jo ro ooo venä-
jänkielistä. He ovat suurelta osin Venäjän
j uutalaisia, monesti saksalaisperäisiä j a sak-
san kieltä taitavia.

He ovat perustaneet Frankfurtiin yli
zoo pk-yritystä - enimmäkseen hotelle-
ja, ravintoloita, kahviloita ja jopa kovata-
soisia viihdetaiteilijoita välittävän ohjel-
matoimiston. Venäläistaustaiset maahan -
muuttajat myyvät liikkeissään idän hedel-
miä, alkoholijuomia ja venäläisen keitti-
ön herkkuja.

Saksalais-venäläinen kauppakamari on
juuri avannut ovensa Frankfurtissa, ja kon-
sulaatti on puoli vuotta vanha.Venäläisil-
lä on oma lastentarha, koulu valmisteil-
la, omat asianajajat,lääkärit ja lehti Neue
Zeiten. z

PERNTHSTA. Jo Fiodor Dostoievski ja Leo Tolstoi hävisivät rahoiaan Baden€adenin pelipäydissäi.
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