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Tärkeimmät asiat: digitalisaation ja demografisen muutoksen vaikutukset sekä Venäjän haasteet Itämeren 

alueella. 

Tilaisuuden avasi BDF:n puheenjohtaja, Tanskan entinen ulkoministeri Lene Espersen. Alussa oli perinteinen 

“State of the Baltic Sea Region 2016” –osuus, jossa puhuivat Tukholman kauppakorkeakoulun vanhempi 

tutkija Christian Ketels ja EIB:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori.  

Vapaavuori mainitsi Euroopan suurina haasteina ikääntymisen sekä globalisaatiokehityksen hidastumisen. 

Itämeren alueella monissa maissa on suuri riippuvuus suuryrityksistä, ja siksi pienyritysten määrää olisi 

saatava lisättyä.  

World Economic Forumin johtokunnan jäsen Martina Larkin esitteli raportissaan Itämeren alueen 

taloudellista ja henkistä kehitystä sekä taloudellisen kasvun malleja digitalisaation vauhdittaman neljännen 

teollisen vallankumouksen kynnyksellä. Nyt tarvitaan Euroopan laajuisia infrastruktuurihankkeita. Suomi 

menestyy monilla mittareilla varsin hyvin. 

“Business Responses to Current Regional Trends” –osiossa like-elämän edustajat esittelivät Itämeren 

alueeseen liittyviä tulevaisuuden visioitaan. SAS:n pääjohtaja Gustavson tosin keskittyi mainostamaan 

yhtiönsä historiallisia saavutuksia. Mielenkiintoisen alustuksen piti Siemensin Suomen tytäryhtiön 

toimitusjohtaja Janne Öhman, joka muistutti digitalisaation muuttavan liiketoiminnan malleja, ja että 

nylyisellään yli 90% datasta jää hyödyntämättä. Hän korosti vain tehokkaimpien yhtiöiden selviytyvän 

tulevaisuudessa Itämeren alueella ja esitteli mm. uusia innovaatioita uusiutuvan energian säilömiseksi. 

Pienyrityskenttää edustivat Ilja Laurs (GetJar and Nextury Ventures) ja David Zahle, (Bjarke Ingels Group, 

BIG), jotka mainitsivat Pohjois-Amerikan olevan innovaatioiden tuotteistamisessa ylivoimaisesti Eurooppaa 

edellä. 

Vuoden 2016 Political State of the Region Report julkaistiin tilaisuudessa. Raportin esitteli Saksan 

ulkosuhteiden neuvoston ohjelmapäällikkö Jana Puglierin. Muita puhujia olivat Andrei Kolesnikov Moskovan 

Carnegie-keskuksesta, Agnieszka Łada, Institute of Public Affairsin ohjelmajohtaja ja entinen EU-komissaari 

Andris Piebalgs. 

Łada muistutti Venäjän olevan muutakin kuin Putin. Myös Venäjä-suhteissa olisi syytä noudattaa out-of-box 

–ajattelua. Mitä esimerkiksi viisumivapaus todella vaikuttaisi? Venäläisiä kannattaa kuunnella, vaikka 

Ukrainan ja Georgian kysymykset muodostavtkin ongelman. Kolesnikov totesi venäläisessä keskustelussa 

edelleen esiintyvän myytin ”hyvästä sosialismista” ja  jatkuvasti lisääntyvän poliittisesti tarkoitushakuisen 

historian uudelleenkirjoituksen. Sotilaalliset provokaatiot ja Putinin geopoliittiset tavoitteet lähtevät samasta 

ajattelusta. Hän viittasi myös suomalaisdiplomaattien taannoiseen selontekoon. Itämeriyhteistyön hän arveli 

hyödyttävän venäläistä kansalaisyhteiskuntaa. 

Piepalgs totesi Venäjän olevan merkittävä, mutta ei ainoa osa Itämeren aluetta. Hän nosti esille myös Rail 

Balticin ja Itämeren yhteisen energiaverkon merkityksen. Venäjän liike-elämässä hän totesi olevan vaikea 

menestyä ilman toimivia suhteita Putiniin.  

Loppuyhteenvedon teki BDF:n pääsihteeri Flemming Stender.  

 

 

 

 


