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ALKUSANJ\T

Suomen ja sosialististen maiden välisissä kauppaneuvotte

luissa maksujärjestelyt ovat viime vuosina olleet toistu

vasti keskustelun aiheena. Käsillä olevassa tutkimuksessa

selvitetään Suomen ja seitsemän sosialistisen maan - Bul

garian, Kiinan kansantasavallan, Puolan, Romanian, Saksan

demokraattisen tasavallan Tsekkoslovakian ja Unkarin 

välisen kaupan ja maksujärjestelmän kehitystä.

Tutkimus on tehty Suomen Pankin tutkimusosasto~la1.7. 

30.11.1975. Siinä käytetyt tiedot perustuvat pääasiassa

eri viranomaisten - mm. ulkoasiainministeriön, kauppa- ja

teOllisuusministeriön, lisenssiviraston ja Suomen Pankin

sekä tullihallituksen - keräämiin tilastoihin. Haastatte

luin on lisäksi hankittu käytännön tietoa kaupankävijöiden

kokemuksista.

Perusaineiston keräämisessä ja muokkaamisessa ovat avusta

neet tutkimussihteerit Kalevi Tourunen, Niko Vanhatalo ja

toimistovirkailija Riitta Lehti. Tutkimusta on käsitelty

työryhmässä, johon ovat kuuluneet osastopäällikkö Raili

Nuortila, toimistopäälliköt Antti SaarIo ja Inkeri Hirven-
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salo sekä tutkijat Ilkka Vasara ja Erkki Mattila idänkau

pan osastolta ja osastopäällikkö Heikki Koskenkylä tutki

musosastolta. Kommentteja on saatu lisäksi useilta muilta

Suomen Pankin osastoilta. Työn saattamisessa julkaisukel

poiseen asuun on auttanut Suomen Pankin tiedotus- ja ju~

kaisuosasto.

Helmikuussa 1977

Terhi Kivilahti
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JOHDANTO

Suomella on bilateraaliset kauppa- ja maksusuhteet kahdek

san sosialistisen maan kanssa. Nämä maat ovat Bulgaria,

Neuvostoliitto, Puola, Romania, Saksan demokraattinen ta

savalta, Tsekkoslovakia ja Unkari sekä Euroopan ulkopuolel

la Kiinan kansantasavalta.

Bilateraalikauppa näiden maiden kanssa perustuu pitkäaikai

siin kauppasopimuksiin sekä vuosittaisiin tavaranvaihtopöy

täkirjoihin. Eräiden maiden kanssa on tehty sopimukset "kau

pan esteiden poistamisesta etujen ja velvoitteiden vastavuo

roisuuden pohjalta" eli Kevsos-sopimukset ja luovuttu vuo

sittaisista tavaranvaihtopöytäkirjoista. Maksuliikkeen poh

jana ovat niin ikään kahdenkeskiset maksusopimukset, joissa

sovitaan maksujen keskittämisestä erityiselle clearingtilille.

Clearingmaksusopimukset olivat yleisesti käytössä Euroopas-

sa 1930~luvulta lähtien 1950-1uvulle saakka. Nykyään clearing

järjestelmä on harvinainen ja sitä käytetään pääasiassa ke

hitysmaiden ja sosialististen maiden välisessä maksuliikkeessä.

Suomen idänkaupan bilateraalisista maksusuhteista on keskus

teltu useaan otteeseen 1950-luvun lopulta lähtien. Viralli-
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sia, maiden välisiä neuvotteluja ovat edeltäneet Suomessa

viranomaisten ja kyseistä kauppaa käyvien osapuol~en kes-

kustelut, joissa säännöllisesti on päädytty nykyisen jär-

jestelmän säilyttämiseen. Näissä tilanteissa on jouduttu

perustelemaan voimassa olevien maksujärjestelyjen säilyt-

tämistä samalla arvioiden, miten vaihdettavien valuuttojen

käyttö vaikuttaisi kaupan kehitykseen. Tulevaisuudessa ai-

heesta eri tasoilla käytävien keskustelujen helpottamisek-

si on haluttu kartoittaa bilateraalisiin kauppa- ja maksu-

suhteisiin liittyviä ilmiöitä laajemmin kuin tähän asti.

Tässä työssä ei ole haluttu Dlääritellä täsmällistä kantaa

siihen vaikeaan kysymykseen, mikä maksujärjestelmä Suomen

ja itäryhmän maiden välillä olisi edullisin. Sen sijaan

tarkoituksena on antaa tietoja ja esittää näkökohtia niil-

le, jotka joutuvat valmistelemaan päätöksiä idänkaupan mak-

susuhteista, sekä myös muille idänkaupasta kiinnostuneille.

Tutkimuksen kohteena olevat maat, joita tässä työssä lyhyy

den vuoksi kutsutaan itärYhmäksi l , ovat Bulgaria, Kiinan

kansantasavalta, Puola, Romania, Saksan demokraattinen ta

savalta, Tsekkoslovakia ja Unkari. Maksusuhteita Neuvosto-

liittoon ei tarkastella, koska kyseinen selvitys Neuvosto-

liiton kaupasta tehdään erillisenä tutkimuksena.

Tässä tutkimuksessa kuvataan yleisesti Suomen ja itäryhmän

maiden välisten kauppa- ja maksusuhteiden kehitystä ja tar

1. Tärkein normaalissa kielenkäytössä itäryhmään laskettQ
maa, Neuvostoliitto, puuttuu siis tästä esityksestä.
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kastellaan erityisesti maksusuhteista aiheutuvia idänkau

pan ominaispiirteitä. Tarkastelun kulku on pääpiirteissään

seuraava:

Luku l~ maksusopimuksen k~hityksestä, käsittelee bilateraa

lisilla sopimuksilla ohjattujen kauppasuhteiden järjestel

mää ja siihen yleensä liittyvää sidottua maksuliikettä. Näin

saadaan viitekehys yksityiskohtaisemmalle voimassa olevien

maksujärjestelyjen tarkastelulle. Lisäksi liitteessä 1 on

luettelo idänkaupan voimassa olevista maksusopimuksista ja

niiden muutoksista.

Luku 2, kauppavaihdon ja maksuliikkeen kehityksestä, sel

vittää itäryhmän kaupan osuutta Suomen ulkomaankaupassa se

kä itäryhmän kaupan kehitystä ja rakennetta. Tarkastelun kes

keisenä kohteena on tällöin kauppavaihdon ja maksuliikkeen

tasapaino bilateraalisessa kaupassa ja erityisesti siihen

kuuluvassa sidotussa maksuliikkeessä. Bilateraalisen kau-

pan luonteesta johtuu, että itäryhmän kaupan tasapainoa tar

kqstellaan maakohtaisesti.

Luvussa 3~ Itävallan ja Ruotsin kokemuksia maksupohjan muu

toksesta, selvitetään aluksi näiden maiden idänkaupan luon

netta, rakennetta ja merkitystä niiden koko ulkomaankaupas

sa. Itävallan ja Ruotsin valitseminen vertailukohteiksi pe

rustuu lähinnä seuraaviin seikkoihin: ensiksikin nämä maat

ovat niiden markkinatalousmaiden joukossa, jotka viimeksi
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ovat siirtyneet vaihdettavien valuuttojen käyttöön itäryh

män kaupassaan, toiseksi molemmat maat ovat Suomen tavoin

puolueettomia ja pieniä maita, ja kolmanneksi nämä maat

ovat vientituotteiltaan Suomen kilpailijoita. Lisäksi Itä

vallassa - samoin kuin Suomessa - idänkauppa muodostaa mer

kittävän osan koko ulkomaankaupasta. Johtopäätöksiä tehtäes

sä on kuitenkin syytä muistaa myös ne tekijät, jotka erot

tavat Itävallan, Ruotsin ja 3uomen idänkaupan toisistaan.

Luvussa 4, lidenssiviraston osuudesta idänkaupan ohjailussa,

luodaan katsaus idänkaupan tuonti- ja vientikohteluun. Täs

sä luvussa kosketellaan niitä kysymyksiä, jotka liittyvät

Suomen länsituonnin osuuteen idänviennissä. Idänviennin tyy

pillisenä piirteenä tuodaan painotetusti esille kysymys län

situontiosuuden valvontamenettelystä, so. menettelystä, jol

la pyritään valvomaan vapaasti vaihdettavan valuutan vaihtu

mista sidotuksi valuutaksi. Esitys lisenssiviraston tehtä

vistä yleensä ja multilateraalimaista tapahtuvan tuonnin

kohtelusta on liitteessä 2.

Luku 5, pääomanliikkeistä, jakautuu kahteen osaan. Ensim

mäisessä osassa selvitetään niitä periaatteellisia kysymyk

siä, jotka johtuvat clearingtilimenettelystä aiheutuvista

luottosuhteista. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös Suomen

ja itäryhmän välisien clearingtilien saldotilanteita vuosi

na 1970 .- 1974. Toisessa osassa selostetaan erilaisia idän

kaupassa käytettäviä rahoitusjärjestelyjä. Tällöin kiinni

tetään erityistä huomiota Suomen Vientiluotto Oy:n osuuteen

rahoituksessa.
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Luku 6, Suomen ja itäryhmän välisen maksuliikkeen vaikutuk

sesta Suomen maksuvallliiuteen vuosina 19yO - 1974, pyrkii

osoittamaan, miten ja missä määrin idänkauppa vaikuttaa va-

luuttavarantoomme. Vaihdettavaan valuuttavarantoon kohdis-

tuvan kokonaisvaikutuksen voidaan katsoa muodostuvan pää-

asiassa neljästä tekijästä, jotka ovat:

(a) vientiin sisältyvä länsituonnin osuus,

(b) clearingtilien tasoitusmaksut,

(c) clearingmaksujen rinnalla tapahtuvat vapaavaluutta

maksut ja

(d) Puolan ja Tsekkoslovakian kaupan epätasapaino.

Luku 7 käsittää yhteenvedon ja jöhtopäätökset edellisten

lukujen keskeisimmistä tekijöistä.

Idänkaupan maksusuhteiden käsittely on jouduttu rajoitta-

maan edellä mainittuihin tarkasteluihin, koska yhdessä tut-

kimuksessa ei voida käsitellä tyydyttävästi kaikkia idän-

kauppaan liittyviä erikoispiirteitä. Saatavissa olevan ai

neiston niukkuus ja tutkimukseen käytettävä aika ovat osal

taan rajoittaneet monien mielenkiintoisten kysymysten mu-

kaan ottamista. Tällaisina on jouduttu kokonaan sivuutta-

maan mm~ sosialististen maiden suhtautuminen maksupohjaan

ja valuuttakurssien vaikutus mahdolliseen maksupohjan va-

lintaan kummankin osapuolen kannalta.



1. MAKSUSQPIMUSPOHJAN KEHITYS

Kansainvälisen laman jOhdosta siirryttiin 1930-luvulla ul

komaankaupassa aikaisemmasta vapaasta kaupankäynnistä var

sin suuressa määrin bilateraalisella eli kahdenvälisellä

sopimuksella ohjattujen kauppasuhteiden järjestelmään. Ta

varoiden vientiä ja tuontia maasta toiseen säätelivät sekä

laadullisesti että määrällisesti valtioiden väliset kauppa

eli tavaranvaihtosopirTltlkset. Kaupoista j ohtuvien maksuj en

hoitamisesta tehtiin valtioiden välillä erillinen maksu

sopimus. Tällainen ns. sidottu maksuliike edellytti maksu

jen keskittämistä erityistä selvitys- eli clearingtiliä pi

tävälle elimelle: joko tarkoitusta varten perustetulle eri

tyiselimelle tai keskuspankille. Meillä maksujen hoito kes

kitettiin Suomen Pankille.

Kaupankäynnin bilateraalisuuteen johtivat mm. poikkeukselli

set ja tilapäiset häiriöt kansainvälisessä kaupankäynnissä,

jolloin kauppaa käyvät maat pyrkivät etsimään uusia keino

ja kaupallisten etujensa valvomiseksi. Lisäksi bilateraali

sia sopimuksia suosi vaan suuntaan ovat vaikuttaneet Itä

Euroopan maissa toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneet

yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset, jotka ovat

johtaneet ulkomaankaupan keskittämiseen valtion yksinoikeu

deksi.
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Bilateraa1iset kauppa- ja maksusopimukset hallitsivat Suo

men ulkomaankauppaa parinkymmenen vuoden ajan. Vuonna 1957

Suomi sopi tärkeimpien länsieurooppalaisten kauppakumppa

neittensa kanssa maksuliikkeen multilateralisoimisesta. So

pimuksen al1ekirjoittaneita maita kutsuttiin "Helsingin klu

biksi". Multilateraalisopimus merkitsi sitä, että Suomen

markka tuli rajoitetusti vaihtokelpoiseksi tärkeimpiin län

sivaluuttoihin nähden. Samalla "Helsingin klubin" jäsenmaat

takasivat Suomelle yhtäläisen pääsyn markkinoilleen kuin

OEEC- (nykyään OECD-) maille. Bilateraalisopimukset jäivät

voimaan vain kahdeksan sosialistisen maan kanssa. Länsikau

pan multilateralisoimisen jälkeen myös idänkaupan maksupoh

jan muuttamisesta on keskusteltu toistuvasti. Tätä keskus

telua on osaltaan vauhdittanut länsimaiden lisääntynyt akti

viteetti ja siirtyminen vapaavaluuttamaksuihin idänkaupas

saan sekä viimeaikaiset muutokset sosialististen maiden ta-·

louselämässä ja ulkomaankaupassa.

Vuonna 1961, jolloin Suomi assosioitui EFTAan, tehtiin SNTL:n

kanssa tullisopimus, jonka mukaan SNTL:lle turvattiin EFTA

sopimuksen mukaiset vapaakauppaedut. 1960-luvulla Suomen ul

komaankaupan painopiste luonnollisesti oli EFTA-alueella ja

SNTL:ssa, mikä johti varsinkin 1960-1uvun lopulla muun idän

kaupan kasvun hidastumiseen. Idänkaupan edistämiseksi etsit

tiin uusia toimenpiteitä, joista tärkeimpänä on pidettävä

idästä tapahtuvan tuonnin laajaa liberalisoimista. Kun Suo

mi sitten vuonna 1973 teki sopimuksen EEC;n kanssa, ehdotti

se samanaikaisesti myös sosialistisille maille kaupan estei-
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den vastavuoroista poistamista. Näin haluttiin sosialisti

sille maille antaa mahdollisuus Suomen EEC-ratkaisua vas

taaviin vapaakauppaetuihin. Ensimmäiset ns. KEYSOS-sopi

mukset - Bulgarian, Unkarin ja T~ekko6lovakian kanssa 

tulivat voimaan vuoden 1975 alusta alkaen, DDR;n kanssa

1.7.1975 alkaen. Nämä kauppapoliittiset ratkaisut vaikut~

tivat maiden väliseen kauppasopimuspohjaan siten~ että

vuosittaiset tavaranvaihtopöytäkirjat kiintiöineen jäävät

pois. Vuosittain kokoontuva sekakomissio voi kuitenkin laa

tia suuntaa antavia tavaralistoja. Maksupohjaan sen sijaan

KEVSOS-sopimuksilla ei ole mitään vaikutusta tai velvoit

teita.

1.1. Bilateraaliset kauPP&- ja maksusopimukset

Alun perin bilateraalinen kauppasopimus pyrki tasapainotta

maan sopimuskumppaneiden välisen Yleistaseen. KauppasQpi

mukseen liittyvien tuonti- ja vientilistojen loppuarvojen

tasapainotuksessa otetaan huomioon muutkin taseen erät,

kuten näkymätön tuonti ja vienti sekä pääomanliikkeet. BI

lateraalinen kauppasopimus ei sinänsä ehdottomasti estä

vapaan valuutan käyttöä maksuliikkeessä. Mikäli vapaasti

vaihdettavia valuuttoja käytetään, tasapainoon pyritään

silloin ainoastaan tavaralistojen avulla.

Sidottu maksusopimus tarkoittaa sitä, että viennistä kerty

neet varat on sidottu toiselta sopimuspuolelta tapahtuvan

tuonnin maksuksi eikä niitä voida siirtää jonkin kolmannen
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maan hyväksi. Keskitetty maksusopimus vuorostaan tarkoittaa

sitä, että kaikki sopimuksen edellyttämät maksut merkitään

yhdelle ainoalle keskustilille, jonka pitäminen on markki

natalousmaissa yleensä annettu keskuspankin tehtäväksi. Suo

men itäryhmän maiden kanssa voimassa olevat maksusopimukset

ovat sekä sidottuja että keskitettyjä. Tosin näistä sopimuk

sista on eräissä tapauksissa käytännössä poikettu.

Maksusopimuksissa sovitaan tilejä pitävät pankit, määritel

lään tilivaluutta sekä rajataan ne maksut, jotka kulkevat

näiden keskitettyjen,. sidottujen tilien kautta. Jos maksut

ilmoitetaan muuna valuuttana kuin tilivaluuttana, maksusQ

pimus määrää, miten tämä valuutta muutetaan tilivaluutaksi.

Clearingtilit ovat useimmiten korottomia ja kuluista vapai

ta. Tilit koskevat yleensä kaikkia maiden välisiä maksuja,

myös kuljetusmaksuja. Sen sijaan maksut, jotka aiheutuvat

kuljetuksista kolmannen maan kanssa, eivät tapahdu näiden

tilien kautta. Kaikkiin Suomen maksusopimuksiin sisältyy

määräys luottorajasta eli rajasta, mihin saakka keskuspank

ki on velvollinen suorittamaan maksut omille viejilleen,

vaikkei clearingtilillä ole varoja. Tämä merkitsee sopi

muskumppanille myönnettävää luottoa. Luottorajan ylityk

sestä on omat määräyksensä. Kaikkien sopimusten mukaan on

velkojamaan viranomaisella sellaisessa tapauksessa oikeus

ryhtyä rajoittamaan vientilupien antamista. Lisäksi sopi

mukset antavat velkojamaan keskuspankille oikeuden lopettaa

maksut viejilleen siihen saakka, kunnes tilisaldo jälleen

alittaa luottorajan.
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Edellä mainittujen määräysten lisäksi sisältyy useimpiin

maksusopimuksiin ns~ valuuttaklausuuli~ Tämä antaa oikeu

den velkoj amaan keskuspankille määräty'n aj an kuluttua luot

torajan ylityksestä - jos ylitys on jatkuva - vaatia vasta

puolen keskuspankilta maksua vapaana valuuttana mainitun

rajan ylittävältä osalta tilisaldoa. Käytäntö on osoitta

nut, että sopimuskumppanimme ovat varoneet joutumasta sel

laiseen tilanteeseen sekä ryhtyneet mieluummin rajoitta

maan tuontiaan kuin maksaneet valuuttaa.

Luottoraja ei merkitse sitä, että clearingtilin pitäjä 

meillä siis Suomen Pankki - antaisi vientiyritykselle luot

toa suorittamalla sille hinnan maasta viedystä tavarasta,

jos ostajan suoritusta, joka jo on toimitettu ao. maassa

clearingtilin pitäjälle~ ei voida pitää vielä Suomen Pank

kiin saapuneena. Tässä tapauksessa olisi ostajamaan oma

vienti Suomeen niin paljon pienempi~ ettei kOe maalla oli

si tilivaluuttaa, vaan maiden välinen clearingtili osoit

taisi sille velkasaldoa. Luotto ei ole keskuspankin ja

vientiliikkeen välistä~ sillä viejä saa keskuspankista

kauppahinnan lopullisena ja ehdottomana suorituksena

eikä luottona. Luotto on päinvastoin itse clearingtilil-

lä vientivoittoisesta maasta tuontivoittoiseen maahan an

nettua lainaa, jonka merkitys on siinä, että clearingti

Iin pitäjän on suoritettava viejälIe kauppahinta heti saa

tuaan vastapuolen clearingtilin pitäjäItä ilmoituksen os

tajan suorituksesta, vaikka tuolla tilillä ei olisikaan
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muita kuin noita luottovaroja. Luotto ei siis koske välit-

tömästi vienti- eikä tuontiyritystä, Se on ao. maiden vä-

linen asia, jolloin velkojamaan keskuspankki rahoittaa saa

tavan ja velallismaan vastaava pankki toimii tavallaan tä

män rahoituksen takaajana. l

Suomen Pankin taseilmoituksen saatavasaldot kirjataan vas-

taavien ja velkasaIdot vastattavien puolelle. Ne muodosta-

vat osan valuuttavarantoa ja ne lasketaan ensisijaiseksi

setelinkatteeksi.

1.2. Suomen ja itäryhmän maiden väliset voimassa olevat

maksusopimukset

Suomen ja itäryhmän maiden välillä voimassa olevat maksu-

sopimukset ovat peräisin vuosilta 1947 - 1959. Kun idän-

kauppa on sopimusten voimaantulon jälkeen laajentunut ja

monipuolistunut, on maksusopimusten artikloja jouduttu joi-

takin kertoja muuttamaan maksuliikkeen joustavuuden säilyt-

tämiseksi. Useimmiten muutos on koskenut luottorajaa, jota

kaupankäynnin ka~vaessa on korotettu. Maksusopimuksen muu-

tokset tapahtuvat yleensä hallitusten välisellä noottien

vaihdolla tai kauppasopimukseen liittyvällä kirjeenvaih-

dolla. Maksuliikkeen teknisestä toteuttamisesta pankit voi-

vat sopia keskenään. Taulukossa 1 on esitetty Suomen ja so-

sialististen maiden väliset voimassa olevat maksusopirnukset,

1. Paavo Kastari: Näkökohtia eräistä ns. sidotussa maksu
liikkeessä syntyviin clearingluottoihin liittyvistä oikeus
kysymyksistä, Lakimieslehti n:o 6, 1959, s. 650.
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Taulukko 1. Suomen ja sosialististen maiden väliset maksusopimukset (paitsi SNTL) ~

c::o

. 1 tili- luottoraja % valuutta- % valuutta- erikoisjärjeste1ytmaa maksusop1mus
valuutta tu10ista2 1974 menoista2 1974

Puola n:o 2/47, $ - vuosittain sovittu
muutoksia n:ot vapaavaluuttakokei-
20/48, 32/49, lu vuodesta 1970
5/51 ja 7/59 alkaen

DDR n:o 33/59, muu- c1-$ 2.5 milj. cl-$ 9.29 7.22
tos n:o 51/68

Tsekkos- n:o 34/59, muu- $ - vuosittain sovittu
lovakia tos n:o 19/65 vapaavaluuttakokei-

lu vuodesta 1970
alkaen

Unkari n:o 30/48, muu- el-$ 2.0 mi1j. e1-$ 10.05 7.09
tos n:o 50/68

Romania n:o 12/51, muu- el-rupla 0.360 milj. el- 6.00 2.90 luottorajan ylittävä
tos n:o 2/68 ruplaa saldo~vuodenvaih~

teessa vapaina va-
luuttoina vuodesta
1968 alkaen

Bulgaria n:o 28/48, muu- cl-$ 0.700 milj. cl-$ 11.66 11.66
tos n:o 13/65,
voimassaolon
pidennys n:ot
1/68 ja 32/73

Kiina n:o 20/53, muu- el-mk 8. 4 milj. el-mk 12.51 9.55 saldotasoitus f:ina
toksia n:ot heinäkuussa 197~
46/67 ja 12/68

1. N:ot viittaavat Suomen Asetuskokoelman sopimussarjan numeroihin.
2. Valuuttatuloilla tarkoitetaan kyseisen elearingtilin tavara- ja muita tuloja, valuuttamenoilla tavara

ja muita menoja.
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tilivaluutat sekä luottorajan osuus valuuttatuloista ja

-menoista Suomen ja kyseisen maan välillä.

Rupla on tiliyksikkönä Romanian maksuissa. Kiinan clearing

tiliä pidetään markkoina, Saksan demokraattisen tasavallan,

Unkarin ja Bulgarian tilejä clearingdol1areina. Myös tili

yksiköt ovat joissakin tapauksissa muuttuneet. Tsekkoslova

kian tili oli alkujaan Tsekkoslovakian kruunuina (kcs), jot

ka vaihdettiin ensin clearingdollareiksi, sitten vapaasti

vaihdettaviksi US-dollareiksi. Kiinan kanssa vuonna 1953

tehdyssä maksusopimuksessa sovittiin rupla tilivaluutaksi.

Vuonna 1967 muutettiin tilivaluutaksi Suomen markka. Tilin

pitäjinä on itäryhmän maissa joko maan keskuspankki tai ul

komaankauppapankki. Tilinpitäjäpankki on niin ikään eräis

sä maissa vaihtunut, kun keskuspankin rinnalle on perus

tettu erillinen pankki ulkomaan maksuliikettä hoitamaan.

Liitteessä 1 on eritelty Suomen ja sosialististen maiden

välisten maksusopimusten muutokset.

1.3. Vapaavaluuttakokeilut

Kaikki sosialistiset maat ovat viime vuosina eri yhteyksissä

ehdottaneet Suomelle siirtymistä vapaavaluuttapohjalle. Muu

tosta on perusteltu sillä, että bilateraalinen maksujärjes

telmä on kauppavaihdon kehityksen ja kasvun esteenä. Toi

saalta on kuitenkin muistettava, että näiden maiden keski

tetty talousjärjestelmä ~~taa hyvät mahdollisuudet ulkomaan

kaupan ohjaamiseen. Näin suunnitelmatalousmaat pystyvät mark-
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kinatalousmaita paremmin välttymään vapaan valuutan tappi-

oilta. Maksuliikkeen täydellisestä muuttamisesta aiheutu-

vien haitallisten seurausten välttämiseksi muutokseen on

pyritty asteittain kokeillen. Kokeiluun ryhdyttiin vuonna

1967. Ensimmäiseksi Tsekkoslovakian ja Suomen väliseen mak-

susopimukseen liitettiin uusi määräys, jonka mukaan velal-

lisen tuli neljännesvuosittain maksaa puolet tilisaldosta

vapaana valuuttana. Järjestelmä oli voimassa kolme vuotta,

jolloin Suomi joutui maksamaan Tsekkoslovakialle vapaata

valuuttaa yhteensä yli neljä miljoonaa dollaria. Neljännes-

vuositasoitusten vaikutusta saattavat osaltaan hämärtää toi-

Saalta Suomessa vuonna 1967 toimeen pantu devalvaatio ja

toisaalta Tsekkoslovakian taloudelliset muutokset vuonna

1968. Mitään kaupan elpymistä ei ollut havaittavissa, Suo-

men tuonti pysyi suunnilleen entisellään ja vienti jopa

· · t · 1hleman SUPlS Ul.

Vuonna 1968 ryhdyttiin Romanian kanssa kokeiluun, jonka mu-

kaan velallinen maksaa vuoden viimeisen päivän saldosta luot-

torajan ylittävän osan vaihdettavana valuuttana. Tilisaldon

tasoitusmaksut ovat vuosi vuodelta tulleet yhä suuremmiksi.

Vuoden 1974 loppuun mennessä Suomi on maksanut Romanian kau-

pan alijäämästä vapaasti vaihdettavia US-dollareita yli

puolet tuontimenoistaan Romaniaan samana aikana.

Vuoden 1970 alussa päätettiin kokeiluja laajentaa. Tällöin

sovittiin sekä Puolan että T~ekkoslovakian kanssa siitä,

1. Tapio Norkonmaa: Maksujärjestelmät Suomen idänkaupassa,
Teollisuusliitto tiedottaa 1970:1~ s. 12 - l5~
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että maksuliike Suomen ja kOe maiden välillä tapahtuu vuo

den 1970 aikana vapaasti vaihdettavin valuutoin. Maksuliik

keen tarkkailun helpottamiseksi sovittiin lisäksi, että

kaikki maksut kulkevat edelleen keskuspankkien pitämien

tilien kautta. Nämä tilit pidetään vapaasti vaihdettavina

US-dollareina. Tilit ovat siis yhä keskitettyjä, mutta ti

lien saldot ovat vapaasti siirrettävissä ja vaihdettavissa

muiksi valuutoiksi tilinpitäjien ohjeiden mukaan. Voidaan

sanoa, että maksusopimus tässä muodossaan on vielä keski

tetty mutta ei enää sidottu. Näin ollen Puolan ja Tsekko

slovakian keskitettyjen tilien kautta kulkevat maksut kirja

taan Suomen Pankin taseessa vaihdettaviin valuuttoihin.

Vapaavaluuttakokeilun aikana Tsekkoslovakian maksuliike on

kehittynyt tasapainoisesti. Vuotta 1973 lukuun ottamatta

Suomella on kokeilukautena ollut maksuylijäämä. Kauppa Puo

lan kanssa oli clearingjärjestelmän aikana hyvin tasapai

nossa~ joskaan se ei 1960-luvulla juuri kasvanut. Kokeilun

aikana vienti Puolaan on kasvanut hyvin hitaasti, kun taas

tuonti Puolasta on enemmän kuin nelinkertaistunut.

1.4. Maksujärjestelmävaihtoehtoja

Maiden välisiä maksujärjestelmiä voidaan kuvata asteikkona,

jonka äärityypit ovat sidottu, kahdenvälinen clearingjär

jestelmä ja rajoittamattomat~ monenkeskiset vapaavaluutta

maksut. Suomen länsikaupan maksuliike edustaa jälkimmäistä.

Idänkaupan maksujen tarkastelua varten asteikko on jaettu



Taulukko 2. Eri maksujärjestelmävaihtoehtoja

1'\)

ru

puhdas
clearingjärjestelmä

joustava
clearingjärjestelmä

keskitetyt
vapaavaluuttamaksut

rajoittamattomat
vapaavaluuttamaksut

kauppasopimus Tavaralistat, jotka
sisältävät tiukasti
noudatettavat arvo
tai määräkiintiöt

Vain indikatiiviset IIndikatiiviset tava-IRaamisoPimus kauppa-
tavaralistat tai ralistat tai pelkkä vaihdon yleisistä
osalle kauppavaihtoa raamisopimus puitteista
arvo- tai määrä-
kiintiöt

maksusopimus Keskitetty, sidottu
tili, tilivaluutta,
luottoraja ja sen
ylittämisestä ai
heutuvat toimenpi
teet. Kaikki sopi
muspuolten välisen
tavaranvaihdon
maksut tapahtuvat
tämän tilin kautta.

KeSkitetty, sidottu
tili, tilivaluutta,
luottoraja ja sen
ylittämisestä ai
heutuvat toimenpi
teet. Tilin kautta
tapahtuvat ainoas
taan sopimuspuolten
välisen kauppavaih
don maksut. Luotto
rajan ylittävä saldo
sallitaan. Usein on
olemassa myös yli
tystä koskeva tasoi
tus- tai koronmaksu
järjestelmä. Maksuja
vaihdettavina valuut
taina sallitaan
clearingmaksujen
rinnalla.

Sovitaan keskitetyn
tilin pitämisestä
vapaasti vaihdetta
vana valuuttana.

Maksut voivat tapah
tua minä:tahansa va
paasti vaihdettava
na valuuttana osa
puolten sopimalla
tavalla.



Tarkkaillaan tuot- Kauppapoliittiset
teiden kotimaisuus- kanavat kuten seka
astetta. Kauppapo- komissiot ja työryh
liittiset keinot ku- mät
ten sekakomissiot ja
työryhmät.

maksuliikkeen
tasapaino

viranomaisten
toimenpiteet
maksutasapainon
saavuttamiseksi

viranomaisten
valvonta

puhdas
clearingj ärj estelmä

Ainakin pitkän aika
välin tasapainoon on
sopimuspohjainen
velvoite. Jo tavara
listoja tehtäessä
otetaan edellisen
vuoden tilitilanne
huomioon, eikä val
tioiden välisiä
luottorajan ylittä
viä clearingsaatavia
näin ollen synny.

Tavaralistoja teh
täessä otetaan mak
sutasapaino huo
mioon. Tuontilisen
siointi ja vienti
tarkkailuilmoitus
menettely.

Viranomaisten teho
kas vaIvonta ja
seuranta mahdollis
ta. Clearingjärjes
telmä on markkina
talousmaan kannalta
keskitetty tapa
hoitaa maksuliike.

joustava
clearingjärjestelmä

Tasapaino pitkällä
kin aikavälillä epä
varma, mutta var
mempi kuin vapaa
valuuttapohjalla,
koska tilille kerty
neitä varoja ei voi
käyttää ostoihin
kolmansista maista,
mikäli ei ole sovit
tu saldotasoituk
sista.

Vaaditaan vapaava
luuttamaksuja, val
votaan tuotteiden
kotimaisuusastetta,
vaaditaan tasoitus
maksuja, tasapainoon
pyritään jo tavara
listoja tehtäessä.

Viranomaisten seu
ranta mahdollista.
Clearingjärjestelmä
on markkinatalous
maan kannalta keski
tetty tapa hoitaa
maksuliike samoin
kuin suunnitelmata
loudessa.

keskitetyt
vapaavaluuttamaksut

Tasapainoa vain
tarkkaillaan. Paine
pysyvä~n epätasapai
noon suurempi kuin
clearingjärjestel
mässä, koska se maa,
jolle kertyy maksu
jen ylijäämä voi
käyttää tilillä ole
vat varansa ostoihin
kolmansista maista.

Viranomaisten seu
ranta mahdollista

raj oittamattomat
vapaavaluuttamaksut

Bilateraaliseen tasa
painoon ei pyritä

Viranomaisilla ei
ole kaupan ja maksu
liikkeen maakohtai
sia ohjailumahdolli
suuksia.

1'\)

\>J



Taulukko 2. (jatk.)

puhdas
clearingjärjestelmä

joustava
clearingjärjestelmä

keskitetyt
vapaavaluuttamaksut

rajoittamattomat
vapaavaluuttamaksut

1\)

...t:::"

länsituontiosuus Viennin länsituonti- Viennin länsituonti
osuutta ei sallita, osuus sallitaan
koska halutaan estää tiettyyn rajaan
vapaan valuutan asti.
vaihtuminen sidot-
tuun valuuttaan.

Länsituontiosuuden
tarkkailu tarpeeton
ta~ koska vaihdetta
vien valuuttojen
vaihtumista sidot
tuihin valuuttoihin
ei tapahdu.

Länsituontiosuuden
tarkkailu tarpeeton
ta, koska vaihdetta
vien valuuttojen
vaihtumista sidot
tuihin valuuttoihin
ei tapahdu.

toimitusluotot Toimitusluottoja ei Toimitusluottojen Toimitusluottoja
tarvita. Järjestel- edullisuus muuttuu myönnetään kuten
män luonteeseen kuu- clearingsaldon käyt- rajoittamattomassa
luvat alun perin täytymisen mukaan. vapaavaluuttajärjes-
käteismaksut. telmässä.

Toimitusluottoja
käytetään.

vienti
mahdollisuudet

Mahdollisuudet vien
nin lisäämiseen pa
ranevat velkatilan
teessa, saatavati
lanteessa huonone
vat, jos ei ole
vastaavasti tuonti
halukkuutta.

Velkasaldon olemas
saolo aiheuttaa tie~
tyn ostovelvollisuu
den velkojamaalle.

Ei tilitilanteen ai
heuttamaa ostovel
voitetta. Viennin
länsituontiosuuden
salliminen lisää
vientimahdollisuuk
sia verrattuna
clearingjärjestel
mään.

Ei tilitilanteen ai
heuttamaa ostovel
voitetta. Viennin
länsituontiosuuden
salliminen lisää
vientimahdollisuuk
sia enemmän kuin
clearingjärjestelmä.

kaupan kasvu Kaupan kasvu jää Ei rajoita kaupan
sille tasolle, jolle kasvua, koska luot
kulloinkin hitaammin torajojen ylitykset
kehittyvä puoli kau- sallitaan ja eri
pasta - joko tuonti tyisesti, jos yli
tai vienti - yltää. tykset maksetaan

vapaina valuuttoina.

Kauppa voi kehittyä
myös sille tasolle,
jolle voimakkaammin
kehittyvä osapuoli
yltää.

Kauppa voi kehittyä
myös sille tasolle,
jolle voimakkaammin
kehittyvä osapuoli
yltää.
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neljään eri ryhmään~ Ne ovat puhdas clearingjärjestelmä~

joustava clearingjärjestelmä, keskitetyt vapaavaluuttamak

sut ja rajoittamattomat vapaavaluuttamaksut. Näitä eri mak

sujärjestelmävaihtoehtoja tarkastellaan selvittämällä nii

hin liittyviä kauppa~ ja maksusopimustyyppejä maksuliik

keen tasapainon, kaupan kasvun, toimitusluototuksen jne.

kannalta (taulukko 2).

Taulukkoa tarkasteltaessa on muistettava, ettei Suomen ja

itäryhmän eri maiden välistä maksuliikettä sellaisenaan voi

luokitella mihinkään edellä mainittuun ryhmään. Voimassa

olevat maksusopimukset ovat kaikki luonteeltaan hyvinkin

bilateraalisia ja keskitettyjä, mutta niiden soveltaminen

on ollut hyvin joustavaa. Lisäksi noottienvaihdolla on erik

seen sovittu maksusopimuksesta poikkeamisesta.

Suomen ja itäryhmän maksuliikkeessä clearingjärjestelmä

esiintyy puhtaimmillaan Kiinan maksuissa. Tosin tällöinkin

on sallittu luottorajan ylityksiä puolin ja toisin sekä suo

ritettu kerran luottorajan ylittävän saldon tasoitus. Kaup

pasopimukseen liittyvät tavaranvaihtopöytäkirjat ovat suun

taa-antavia.

Pääosin maksujärjestelyt itäryhmän maiden kanssa kuuluvat

joustavaan clearingjärjestelmään. DDR:n, Unkarin ja Bulga

rian maksusopimusten tulkinta on ollut joustavaa ja luotto

rajan ylityksiä on sallittu. Myös vapaavaluuttamaksuja on

käytetty. Lisäksi Romanian kanssa on erikseen sovittu luot-
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torajan ylittävän saldon vuosittaisesta maksamisesta. Puo

lan ja Tsekkoslovakian vapaavaluuttakokeilut ovat keskitet

tyjä. Sosialistisista maista maksuliike Jugoslavian ja Kuu

ban kanssa hoidetaan samalla tavalla kuin markkinatalous

maiden kanssa, rajoittamattomina vapaavaluuttamaksuina.

Harkittaessa maksujärjestelyjen muuttamista itäryhmän mai

den kanssa on muistettava, ettei muutoksen tarvitse tapah

tua kerralla sidotusta, kahdenkeskisestä vapaaseen, monen

keskiseen järjestelmään. Jos rajoittamattomiin vapaavaluut

tamaksuihin halutaan pyrkiä, se voi tapahtua asteittain.

Koska käytäntö on osoittanut, että paluu clearingjärjes

telmään on vaikea, on muutoksen pohjauduttava sitäkin pe

rusteellisempaan harkintaan. Maksujärjestelmien kehittämi

sen tavoitteena niin itäryhmän kuin muidenkin maiden osal

ta tulee olla Suomen ulkomaankaupan tasapainoinen kehittä

minen. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii Suomelta omin

takeisia ratkaisuja myös maksujärjestelyjen osalta.



2. KAUPPAVAIHDON JA MAKSULIIKKEEN KEHITYS

Tässä luvussa kuvataan Suomen ja tämän tutkimuksen kohtee-

na olevien sosialististen maiden välisen kaupan ja maksu-

liikkeen kehitystä 1960-luvulta alkaen. Aluksi tarkastel-

laan itäryhmän osuutta Suomen koko ulkomaankaupasta ja ver-

rataan sitä eräiden markkinatalousmaiden vastaaviin osuuk-

siin. Sekä kauppavaihtoa että maksuliikettä tarkastellaan

erityisesti bilateraalisen tasapainon kannalta. Lopuksi kä-

sitellään maittain kaupan ja maksuliikkeen tyypillisiä piir-

teitä.

Taulukko 3. Itäryhmän osuus Suomen kokonaistuonnista ja
-viennistä (Suomen Virallisen Tilaston mukaan)

tuonti vienti
% %

1950 11.7 4.6

1956 10.2 8.0

1960 6.4 5.4
1965 4.5 5.2
1966 4.4 4.7
1967 4.3 4.1
1968 4.3 3.9
1969 3.9 3.8

1970 3.8 4.0

1972 3.9 3.5
1974 4.1 2.3
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Sekä Suomen kokonaistuonnista että -viennistä itäryhmän

osuus on jatkuvasti laskenut ja tuonnin osuus on pysynyt

viennin osuutta suurempana. Vuonna 1973 alkanut energian

hinnannousu huononsi idänkaupan vaihtosuhdetta. Tuonnin

kasvu tuolloin johtui lähes yksinomaan polttoaineiden hin-

nan moninkertaistumisesta - ei määräl1isestä kasvusta.

Vuonna 1974 Suomeen tuotiin itäryhmän maista yhtä paljon

kuin Yhdysvalloista. Suomalaisia tuotteita vietiin itäryh-

män maihin yhtä paljon kuin Norjaan, jonka osuus puoles-

taan Suomen tuonnista oli 3 %. Norja on Suomen kauppakump-

panina samaa suuruusluokkaa kuin tarkasteltavina olevat

itäryhmän maat yhteensä. Suomen kauppa kehitysmaiden kans-

sa oli vilkkaampaa kuin itäryhmän maiden kanssa, sillä ke-

hitysmaid~n osuus kokonaistuonnista oli 8.9 %, viennistä

8.1 %.

Taulukko 4. Maittaiset osuudet itäryhmän (ei SNTL) tuonnis
ta ja viennistä sekä kokonaistuonnista ja -vien
nistä vuonna 1974 (Suomen Virallisen Tilaston
mukaan)

tuonti %itä- %Suorren vienti %itä- %Suomen
rmnk ryhrrEn kokonais- rrrnk ryhmän kokonais-

tuon- tuonnista vien- viermistä
nistä nistä

Puola 582.1(1) 55.2 2.3 177.9(1) 30.2 0.9
DDR 145.4(2) 13.8 0.6 106.9(2) 18.1 0.5
Unkari 97.4(3) 9.2 0.4 94.2(3) 16.0 0.4
Tsekko-
slovakia 87.0(4) 8.3 0.3 89.3(4) 15.2 0.4
Romania 51.1(6) 4.8 0.2 14.4(7) 2.4 0.1
Bulgaria 17.8(7) 1.7 0.1 27.4(6) 4.7 0.1
Kiina 73.8(5) 7.0 0.3 78.5(5) 13.3 0.4

Itäryhmä 1054.6 100.0 4.1 784.6 100.0 2.8



Taulukosta 4 ilmenee, että Puola on kOe maista Suomen tär

kein kauppakumppani. Itäryhmän tuonnista yli puolet tulee

Puolasta ja viennistä yli kolmannes menee Puolaan. Vuonna

1974 Suomi toi Puolasta yhtä paljon kuin Japanista tai

Sveitsistä. Suomen vienti Puolaan oli suurin piirtein yh

tä suuri kuin vienti Japaniin tai Itävaltaan. Saksan demo

kraattinen tasavalta on Suomen toiseksi tärkein kauppakump

pani itäryhmän maista. Sen osuus koko ulkomaankaupasta jää

alle 1 prosentin.

Muiden itäryhmän maiden osuudet kokonaistuonnistamme vaih

televat 0.4 - 0.1 prosenttiin vuonna 1974. Vertaukseksi mai

nittakoon, että Kanadan vastaava osuus on 0.5 %, Portugalin

0.7 %ja Islannin 0.1 %. Kokonaisviennistämme muodostavat

itäryhmän maat 0.5 - 0.1 % kukin. Myös Kanadaan, Portuga

liin ja Islantiin viedään yhtä paljon kuin näihin itäryh~

män maihin. Näin ollen maantieteellisesti lähellä olevat

Itä-Euroopan sosialistiset maat ovat Suomen kauppakumppa

neina samalla sijalla kuin kauempana sijaitsevat Kanada ja

Islanti tai asukasluvultaan pienempi Portugali. Tähän lie

nee selityksenä se, että erityisesti länsikaupan merkitys

itäryhmän maiden taloudessa on ollut pieni. Tosin se on

jatkuvasti kasvanut ja näin ollen kaupan laajenemiselle

näiden maiden k~nssa lienee potentiaaliset edellytykset.
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2.1. Suolnen kauppavaihto itäryhmän maiden kanssa

Suomen tuonti itäryhmän maista on kasvanut seuraavasti:

1960

1965

1970

1972

1974

milj. mk

218.3

237.5
419.8

508.4

1054.6

Vuodesta 1960 on tuonti itäryhmän maista lähes viisinker-

taistunut, vuodesta 1970 kaksinkertaistunut. 1960-luvu11a

tuonnin keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 5 %. 1970-

luvulla kasvuvauhti nousi 28 prosenttiin. Viimeksi mainit-

tuun lukuun vaikuttaa tosin voimakas inflaatiokehitys 1970-

luvulla.

Raaka-aineet ja polttoaineet ovat perinteisesti hallinneet

Suomen itätuontia. Tärkein polttoaine on Puolasta tuotava

kivihiili, joka on jatkuvasti ollut neljännes koko tuonnis

ta itäryhmän maista. Vuonna 1974 kivihiilen osuus itätuon-

nista nousi lähes puoleen hinnannousun takia. Romaniasta

tuotavan öljyn osuus oli korkeimmillaan vuonna 1972 (12.7 %).

Vuonna 1974 sen osuus putosi 1.6 prosenttiin. Pää luokka "muut

valmiit tuotteet", johon kuuluvat epäjalot metallit ja niis-

tä valmistetut teokset, tekstiilit ja jalkineet, muodosti

vuonna 1974 toiseksi suurimman ryhmän. Taulukosta 5 näkyy,

että tämän pääluokan osuus on laskenut lievästi 1970-luvulla.
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Taulukko 5. Suomen tuonti itäryhmän maista; rakenne vuosina
1960-1974 (Suomen Virallisen Tilaston mukaan)

SITC:n 1960 1965 1970 1972 1974
pääluokka mmk % rrmk % rrmk % rrnnk % rmk %

elintarvik-
keet, juomat
ja tupakka
(OlI) 24.8 11.3 14.5 6.1 33.9 8.0 30.1 5.9 58.8 5.6

raaka- ja
polttoaineet"
öljyt ja
rasvat
(2,3/4) 90.2 41.3 105.3 44.4 177.5 42.2 206.6 40.6 547.1 51.9

kemian ja sii
hen liittyvän
teollisuuden
tuotteet (5) 25.0 11.5 34.5 14.5 53.4 12.7 66.4 13.1 121.5 11.5

koneet,
laitteet ja
kuljetus-
välineet (7) 38.4 17.6 24.3 10.2 39.1 9.3 77.4 15.2 97.1 9.2

muut valmiit
tuotteet
(6,8/9) 39.9 18.3 58.8 24.8 115.8 27. 8 128.0 25.2 230.0 21.8

yhteensä 218.3 100.0 237.5 100.0 419.7 100.0 508.4 100.0 1054.6 100.0

Taulukko 6. Suomen tuonnin rakenne vuonna 1974, % (Suomen
Virallisen Tilaston mukaan)

srrc: n pä.ä1uokka koko tuonti EEC SNTL itäryhrnä

elintarvikkeet, juomat 7.1 3.7 1.7 5.6
ja tupakka (OlI)

raaka- ja polttoaineet,
öljyt ja rasvat
(2,3/4) 28.8 8.7 86.2 51.9
kemian ja siihen
liittyvän teollisuuden
tuotteet (5) 10.1 17.0 1.8 11.5

koneet, laitteet ja
kuljetusvälineet (7) 28.3 38.1 3.9 9.2
muut valmiit tuotteet
(6,8/9) 25.7 32.5 6.4 21.8

yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0
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Valmiiden tuotteiåen tärkeimmät toimittajamaat ovat Unkari

ja Tsekkoslovakia. Kemian teollisuuden ja siihen liittyvän

teollisuuden tuonti on vuodesta 1972 kaksinkertaistunut,

mutta ryhmän prosentuaalinen osuus on pysynyt 1960-~uvulta

asti 11 - 14 prosentissa. Kemian teollisuuden tuotteita tuo

daan Saksan demokraattisesta tasavallasta, Puolasta ja Unka

rista. Koneiden ja laitteiden tuonnissa tärkeimmät maat ovat

Saksan demokraattinen tasavalta, Tsekkoslovakia ja Puola.

1960-luvulla koneiden ja laitteiden tuonti väheni mutta el

pyi jälleen 1970-luvulla. Myös elintarvikkeiden, juomien ja

tupakan merkitys itätuonnissamme on jatkuvasti vähentynyt.

Taulukossa 6 on esitetty Suomen tuonnin rakenne vuonna 1974

ryhmiteltynä seuraavasti: koko tuonti, SNTL, EEC ja itäryh

mä. Sekä koko tuonti että tuonti EEC:stä oli monipuolisem

paa kuin tuonti itäryhmän maista. EEC:hen ja kokonaistuon

tiin verrattuna itäryhmää leimaa raaka-ainevaltaisuus. Koko

tuonnista vain kolmannes oli raaka- ja polttoaineryhmään kuu

luvia tuotteita, EEC-tuonnista vain vajaat 10 % ja itäryh

män tuonnista puolet. Tuonti SNTL:sta on vieläkin enemmän

poltto- ja raaka-aineisiin keskittynyt (86 %). Koneet ja

laitteet sekä muut valmiit tuotteet ovat hallitsevia Suo-

men tuonnissa EEC-maista. Tuonnissa itäryhmän maista ja

SNTL:sta koneiden ja laitteiden osuus on varsin vähäinen.



33

Suomen vienti itäryhmän maihin on kehittynyt seuraavasti:

milj. mk

1960

1965

1970

1972
1974

170.4
238.4
385.0
417.0
588.6

Vuodesta 1960 viennin arvo on kolminkertaistunut. Sen kes

kimääräinen vuotuinen kasvu oli 1960-1uvulla 8.1 %eli

2.9 %-yksikköä tuonnin vuotuista kasvua suurempi. 1970-

luvulla viennin vuotuinen kasvu nousi 14.5 prosenttiin ja

tuonnin 27.8 prosenttiin.

Vaikka Suomen itäviennin kasvu 1970-luvulla on ollut tuon-

nin kasvua hitaampaa, havaitaan itäviennin kuitenkin moni-

puolistuneen ja kohonneen jalostusasteeltaan. Tätä kuvaa

parhaiten koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vien

nin voimakas kehitys erityisesti 1960-luvun lopulta alkaen.

Tärkeimmät markkina-alueet ova"t olleet Puola, Saksan demo

kraattinen tasavalta ja Unkari. Toisaalta viennin jalostus

asteen nousuun on vaikuttanut 1960-luvulla vientiä hallin-

neen raaka-aineryhmän viennin pieneneminen. Raaka-aineista

tärkein on selluloosa ja sosialistisista maista ainoastaan

Tsekkoslovakia on ollut selluloosan säännöllinen ostaja.

Myös vienti Romaniaan on ajoittain ollut hyvin raaka-aine-

valtaista. Pääluokan "muut valmiit tuotteet" osuus viennissä

itäryhmän maihin on pysynyt lähes muuttumattomana. Tämän pää-
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Taulukko 7. Suomen vienti itäryhmän maihin; rakenne vuosina
1960-1974 (SuoInen Virallisen Tilaston mukaan)

SITC:n 1960 1965 1970 1972 1974
pääluokka nnK % nmk % rrmk % rrmk % mnk %

elintarvik-
keet, juomat
ja tupakka
(0/1) 11.3 6.6 2.2 2.2 16.8 4.4 20.2 4.8 15.8 2.7
raaka- ja
polttoaineet,
öljyt ja
rasvat
(2,3/4) 94.3 55.4 110.7 46.4 133.9 34.8 103.3 24.8 107.4 18.2

kemian ja sii-
hen liittyvful
teollisuuden
tuotteet (5) 1.2 0.7 5.5 2.3 23.3 6.0 33.1 7.9 57.4 9.8
koneet,
laitteet ja
kuljetus-
välineet (7 ) 3.3 1·9 39.0 16.4 68.4 17.8 121.3 29.1 141.8 24.1
muut valmiit
tuotteet
(6.8/9) 60.3 35.4 78.0 32.7 142.5 37.0 139.5 33.4 266.2 45.2

yhteensä 170.4 100.0 238.4 100.0 384.9 100.0 417.4 100.0 588.6 100.0

Taulukko 8. Suomen viennin.rakenne vuonna 1974~ %
(Suomen Virallisen Tilaston mukaan)

srrc:n pääluokka koko vienti EEC SNTL itäryhrnä

elintarvikkeet, juomat
ja tupakka (0/1) 3.4 1.6 7.8 2.7
raaka- ja polttoaineet,
öljyt ,ja rasvat
(2,3/4) 20.4 34.7 7.0 18.2
kemian j a siihen
liittyvän teollisuuden
tuotteet (5) 3.8 2.4 4.1 9.8
koneet, laitteet ja
kulj etusvälineet (7 ) 17.5 5.8 28.6 24.1
muut valmiit tuotteet
(6.8/9) 54.9 55.5 52.5 42.2

yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0
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luokan voimakas kasvu vuonna 1974 johtuu lähinnä paperin ja

pahvin hinnan korotuksesta. Tsekkoslovakiaa lukuun ottamat

ta "muut valmiit tuotteet" muodostavat tärkeimmän vienti

tuoteryhmän kaikkiin tarkasteltavana oleviin maihin.

Taulukosta 8 nähdään, että koneiden ja laitteiden osuus

itäviennissä on suurempi kuin Suomen kokonaisviennissä.

EEC-alueelle suuntautuvassa viennissä koneiden ja laittei

den osuus on hyvin pieni (5.8 %). Suomen viennistä SNTL:oon

taas koneet ja laitteet ovat kolmannes.

Suurin tuoteryhmä viennissä itäryhmän maihin oli valmiit

tuotteet. Raaka-aineiden osuus tässä viennissä oli selväs

ti alhaisempi kuin Suomen koko viennissä tai viennissä

EEC:hen. Viennissä SNTL:oon raaka-aineiden osuus oli vain

7 %. "Muita valmiita tuotteita" viedään itäryhmän maihin

suhteellisesti hieman vähemmän kuin EEC-maihin tai SNTL:oon.

2.2. Kauppavaihdon ja maksuliikkeen tasapaino

Suomen ja itäryhmän välistä kauppaa tarkastellaan seuraavas

sa sekä tullihallituksen ulkomaankauppatilaston että Suomen

Pankin maksutilaston lukujen pohjalta. Ulkomaankauppatilas

to osoittaa rajan ylittävät tavaravirrat, jolloin tuonnin

arvo ilmoitetaan cif- ja viennin fob-perustein. Näin synty

vän eron on arvioitu olevan itäryhmän maille keskimäärin

10 %tuonnin arvosta. Suomen Pankin maksutilastoon kirja-
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Taulukko 9. Yli- ja alijäämät Suomen ja itäryhmän välisessä
kauppavaihdossa ja maksuliikkeessä vuosina 1960
1974, mi 1j. mk

tavaratoimitusten
mukaanI

maksujen mukaan2

sidotut vapaat yhteensä
va1uutat valuutat

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1960-1969

1970
1971
1972
1973
1974
1970-1974

- 47.9 - 26.0 7.7
- 20.0 + 2.1 + 37.0
- 52.8 - 30.6 7.4
- 10.3 + 8.5 + 16.9

8.3 + 15.3 5.1
+ 0.9 + 24.7 + 2.8
- 13.7 + 10.4 + 12.9
- 34.3 9.2 - 46.1
- 20.5 + 8.4 + 22.3
- 11.1 + 21.8 - 26.8
-218.0 + 25.4 1.2

- 34.8 + 7.2 + 15.2 - 26.4 - 11.2
-138.4 - 87.9 1.7 -122.3 -124.0
- 91.0 - 40.2 - 15.7 - 70.5 - 86.2
-238.3 -173.9 - 20.7 -108.1 -128.8
-466.0 -455.4 -120.6 -347.2 -467.8
-968.5 -750.2 -143.5 -674.5 -818.0

1~ Ensimmäisessä sarakkeessa kauppatase ulkomaankauppatilaston
mukaqn~ Toisessa sar&kkeessa kauppatase ulkomaankauppatilas
ton mukaan; tuonnista cif-arvostuksen takia vähennetty 10 %.

2~ Maksut Suomen Pankin maksutilaston mukaan.
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taan tavaramaksujen lisäksi ns. näkymättömät maksut. Koska

vientitulot ja tuontimenot kirjataan maksun tapahtuessa

ja kaupassa myönnetään eripituisia maksuaikoja, eroavat

ulkomaankauppa- ja maksutilaston luvut toisistaan.

Suomen Pankin maksutilaston luvut eivät suoraan kuvaa

clearingtilin velkaa tai saatavaa. Sen sijaan ne osoitta

vat vuoden aikana tapahtuneen saldomuutoksen, joka on mak

sutilaston tulojen ja menojen erotus.

Taulukossa 9 on esitetty sekä kauppavaihdon että maksuliik

keen kehitys yllä mainittujen tilastojen pohjalta.

1960-luvulla, kun Suomella vielä oli clearingmaksujärjes

telyt kaikkien itäryhmän maiden ka~ssa, idänkaupan kauppa

tase pysyi Suomelle aktiivisena. Epätasapaino oli kuiten

kin kauppavaihdon määrään nähden ~ähäinen. Myöskään maksu

liikkeen epätasapaino ei kasvanut huolestuttavaksi. Suurim

millaan yli- ja alijäämät olivat vuosina 1961 ja 1967. Edel

lisenä vuonna Suomen ylijäämä oli noin 16 % vientituloista

ja jälkimmäisenä vuonna Suomen alijäämä oli noin 17 % tuon

timenoista. Vuosina 1960 - 1969 maksuliike oli kuitenkin

koko aikavälillä tasapainossa k~ten taulukosta 9 näkyy.

Koko 1960-luvulta Suomen alijäämä itäryhmälle oli 1.2 milj.

markkaa.

1970-1uvu~ alkupuolella sidottu maksuliike pysyi edelleen

kin alijäämäisenä (Kuvio 1, s. 38). Vuonna 1974 pelkäs-
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tään sidottujen valuuttojen määräinen alijäämä oli 25 %

tuontimenoistamme. Puolan ja Tsekkoslovakian kanssa käy-

tettävien vap~asti vaihdettavien valuuttojen alijäämä sy-

veni nopeasti. Tuona aikana kertynyt alijäämä oli 41 %

vastaavista tuontimenoistamme samana aikana. Koko itäryh-

män alijäämä vuosina 1970 - 1974 oli 27 % tuontimenoista.

Alijäämää voidaan pitää korkeana, koska voimassa olevien

maksusopimusten mukaan kOe maat ovat sitoutuneet salli-

maan Suomen maksualijäämän, jonka osuus tuontimenoista

vaihtelee 3 prosentista 11 prosenttiin.
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2.3. Kauppavaihdon ja maksuliikkeen tasapainon maittainen

tarkastelu

Tässä kappaleessa tarkastellaan Suomen ja itäryhmän maiden

välistä kauppavaihtoa ja maksuliikettä maakohtaisesti: en

sin kauppavaihdon rakennetta, sitten tuonnin ja viennin ke

hitystä vuosina 1960 - 1974. Tällöin on muistettava suureh

kojen kertakauppojen vaikutus, joka pienessä kauppavaihdos

sa vaikeuttaa kaupan rakenteen selvittämistä. Erityisesti

vähänkin mittavammat kone- ja laitetoimitukset saattavat

toimitusvuonna tilapäisesti muuttaa kaupan perinteistä ra

kennetta. Vastaava vaikutus näkyy myös maksutilastossa mut

ta pidemmällä aikavälillä.

Maksuliikkeen luonnehtimisessa päähuomio on keskitetty mak

sujen tasapainon tarkasteluun. Asian selventämiseksi on käy

tetty kahta tunnuslukua:

1. luottorajan keskimääräistä osuutta tuontimenoista ja

2. alijäämän osuutta tuontimenoista/ylijäämän osuutta vien

tituloista.

Ensimmäinen tunnusluku (taulukko 10) kuvaa voimassa olevan

maksusopimuksen sallimaa maksujen epätasapainoa. Se ilmai

see luottorajan keskimääräisen osuuden kOe maan tuonnista

aiheutuneista menoista ja on laskettu keskiarvoina viisi

vuotisjaksoille. Vaikka maksusopimusten luottorajaa koske-
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Taul~kko '10. Luottorajan prosenttiosuus tuontimenoista
vuosina 1960 - 1974
(Suomen Pankin maksutilaston mukaan)

1960- 1965- 1970- 1974
1964 1969 1974

Puola 16.6 16.4
DDR 17.1 18.0 12.8 7.2
Unkari 33.8 25.4 14.6 7.1
Tsekkoslovakia 19.5 19.0
Kiinal 57.0/ 26.8/ 18.4/ 9.3/

34.8 17.3 13.2 8.1
Romania 14.4 11.5 4.0 2.9
Bulgaria 61.2 34.9 19.6 11.7

via määräyksiä on aika ajoin korjattu, on luottorajan osuus

tuontimenoista pienentynyt kaikissa maissa. Erityisesti näin

on tapahtunut Romaniassa, jonka luottoraja vuonna 1974 oli

vain 2.9 % tuontimenoista. Bulgarian ja Kiinan maksusopi-

mukset sen sijaan sallivat suurimman epätasapainon (11.7 %

ja 9.3 % vuonna 1974).

Toinen tunnusluku (taulukko 11) kuvaa maksuliikkeessä syn-

tynyttä epätasapainoa joko Suomen alijäämän osuutena tuon-

timenoista tai ylijäämän osuutena vientituloista. Kuten tau-

lukossa 10 nämäkin luvut on laskettu itseisarvojen keski-

arvoina viisivuotisjaksoille. Näin ollen maksujen epätasa-

p.ain.on.s.uunta (alijäämä tai ylijäämä) ei ilmene taulukosta.

1. Kaksi ensimmäistä saraketta ovat vuosilta 1960 - 1966 ja
1967 ~ 1969. Ylempi luku ei sisällä transitotuontia, alem
paan se sisältyy,
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Taulukko 11_ Maksuliikkeen epätasapaino vuosina 1960 - 1974
(alijäämän osuus prosentteina tuontirnenoistaj
ylijäämän osuus prosentteina vientituloista;
Suomen Pankin maksutilaston mukaan)

1960- 1965- 1970- 1974
1964 1969 1974

Puola 10.1 2.4 47.0 -66.4

DDR 4.3 3.6 13.3 -22.3

Unkari 11.7 6.1 16.5 -29.4

Tsekkos1ovakia 14.9 18.1 8.7 + 1.7

Kiinal 46.6/ 27.2/ 32.0/ -23.7/
22.2 18.8 22.7 35.7

Romania 13.8 21.2 43.0 -51.6

Bulgaria 38.4 35.5 13.0 0.0

Sidotut valuutat 9.5 25.0

Vaihdettavat
valuutat 35.8 56.4

Sidotut ja vaih-
dettavat valuutat
yhteensä 22.3 42.6

Ainoastaan neljännessä sarakkeessa (v. 1974) on ilmoitettu,

onko kysymyksessä alijäämä (-) vai ylijäämä (+).

Vuosina 1960 - 1964 kaikkien tarkasteltavana olevien maiden

tuonti- ja vientimaksujen erotus pysyi luottorajan alapuo-

leIla. Vuosina 1965 - 1969 epätasapaino suhteellisesti pie-

neni Tsekkoslovakiaa ja Romaniaa lukuun ottamatta. Kiinan,

Romanian ja Bulgarian maksuissa se ylitti maksusopimuksen

salliman rajan. Vuosina 1970 - 1974 epätasapaino kasvoi en-

1. Ylempi luku ei sisällä transitotuontia, alempaan se si
sältyy.
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tisestään. Bulgariaa lukuun ottamatta sidotuissa maksuissa

luottoraja ylitettiin. Romanian osalta ylitys oli hyvin suu

ri. Vuonna 1970 vapaavaluuttapohjalle siirtyneistä maista

Tsekkoslovakian maksuliike tasapainottui, kun taas Puolan

vuosina 1965 - 1969 hyvin tasapainoinen maksuliike muuttui

hyvin epätasapainoiseksi.

2.3.1. Puola

Kaupan rakenne

Suomen tuonti Puolasta on perinteisesti koostunut suurelta

osin kivihiilestä. Esime~kiksi vuonna 1965 sen osuus oli

76.2 %. Joinakin vuosina osuus on alentunut jopa 58.5 pro

senttiin, mutta vuonna 1974 se nousi 82.2 prosenttiin. Vuo

desta 1973 kivihiilen tuonti kasvoi vuoteen 1974 määrältään

37 % Ja arvoltaan hinnan moninkertaistumisen takia 218 %.

Seuraavaksi tärkein tuontiryhmä on pää luokka "muut valmiit

tavarat" (5.8 %), joka sisältää mm. kankaita ja rautateok

sia. Vuodesta 1965, jolloin noin viidennes tuonnista oli

"muita valmiita tavaroita", tämän ryhmän suhteellinen osuus

on jatkuvasti vähentynyt. Kemian ja siihen liittyvän teol

lisuuden tuotteiden tuonti (5.3 %) kasvoi voimakkaasti vuon

na 1974. Sen arvon kasvu oli 120 %. Teollisuuden koneet ja

laitteet ovat 4 % Suomen tuonnista Puolasta.

Suomen viennistä Puolaan 51.6 % on valmiita tavaroita, joista

yli puolet on paperia, pahvia ja niistä valmistettuja tuot-



Milj.mk

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

43

Kuvio 2.

SUOMEN KAUPPA PUOLAN KANSSA VUOSINA 1960 - 74, milj. mk
(Ulkomaankauppatilaston mukaan)

Milj.mk

--- Tuonti
550

- - - - - Vienti
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1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

teita. Selluloosan osuus viennistä oli vuonna 1974 vain

5.7 % ja se on jatkuvasti vähentynyt. 1970-luvun alussa

selluloosa kattoi jopa puolet viennistämme Puolaan. Raa-

ka-aineryhmän osuus yleensä on ollut noin 10 %. Viidennes

viennistä on koneita ja laitteita ja kymmenesosa kemian

teollisuuden tuotteita. Kuviossa 2 on graafisesti esitet-

ty tuonnin ja viennin kehitys vuosina 1960 - 1974.

Maksuliike

Suomen ja Puolan väliset maksut tapahtuivat clearingitse

vuoteen 1969 asti. Tilivaluuttana oli dollari ja luotto

raja 4 milj. US-dollaria, joka oli keskimäärin 16.5 % va-
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luuttamenoista clearingkaudella. 1960-luvun alkupuolella

maksuliikkeen epätasapaino vaihteli; esimerkiksi vuonna

1960 Suomen maksualijäämä nousi lähes luottorajaan mutta

jo seuraavana vuonna Suomen vientitulot ylittivät tuontime

not. 1960-luvun loppupuolelle maksutilanne tasoittui niin,

että Suomella oli pysyvästi vähäinen ylijäämä maksuissa Puo

lan kanssa. Vuonna 1969 sovittiin tilapäisestä vapaavaluutta

kokeilusta, minkä jälkeen tuonti Puolasta on noussut huomat

tavasti. Vientitulot eivät pysyneet alkuunkaan tuontimenojen

kasvuvauhdissa. Puolan Suomelta saarnat valuuttamääräiset net

totulot ovat jatkuvasti kasvaneet niin, että koko vapaava

luuttakokeilun aikana vuosina 1970 - 1974 Suomen ja Puolan

välisen maksuliikkeen alijäämä on ollut 53 % tuontimenoista.

2.3.2. Saksan demokraattinen tasavalta

Kaupan rakenne

Tuonti Saksan demokraattisesta tasavallasta on varsin moni

puolista ja sen rakenne on pysynyt jokseenkin muuttumatto

mana viimeisten kymmenen vuoden ajan. Pitkälle jalostetuilla

tuotteilla on huomattavasti painavampi osa tuonnissa DDR:stä

kuin muista sosialistisista maista. Esimerkiksi vuonna 1974

oli tuonnista DDR:stä 43.2 % kemian teollisuuden tuotteita

ja 26.7 % kuului pääluokkaan "erinäiset valmiit tavarat",

jossa oli mm. trikootuotteita sekä metsästys- ja urheilu

aseita. Koneita ja laitteita sekä kuljetusvälineitä tuotiin

23.9 %; näistä tärkeimmät ovat erilaiset sähkötekniset tuot

teet. Tuonnista 5.9 % oli raaka-aineita.
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Kuvio 30

SUOMEN KAUPPA SAKSAN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN KANSSA VUOSINA 1960-74, miljomk
(Ulkomaankauppatilaston mukaan)
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Perinteisesti tärkeimpänä osana viennistä Saksan demokraat-

tiseen tasavaltaan ovat olleet "muut valmiit tavarat", joi-

den osuus 1974 oli 38.6 %. Tähän ryhmään kuuluvat metsä-

teollisuuden jalostetut tuotteet kuten kartonki, erilai-

set paperit, tekstiiliteollisuuden tuotteet ja erilaiset

huonekalut. Toiseksi suurin ryhmä vuonna 1974 oli kemian

teollisuuden tuotteet, joiden vienti on kasvanut nopeasti.

Esimerkiksi vuonna 1965 näiden tuotteiden osuus oli vain

4.3 % viennistä, vuonna 1971 se oli 20.5 %. Ryhmä sisältää
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etupäässä titaanioksidia~ lannoitteita ja farmaseuttisia

tuotteita. Kolmas vientiryhmä on raaka-aineet (19.1 % vuonna

1974)) joista tärkein on selluloosa. Koneiden ja laitteiden

osuus vuonna 1974 oli 17.6 %. Se on viimeisen kymmenen vuo

den ajan pysynyt lähes muuttumattomana. Vuosina 1970 - 1973

elintarvikkeiden vienti Saksan demokraattiseen tasavaltaan

oli 10 - 20 % kok9 viennistä sinne, vuonna 1974 vain 4.2 %.

Kuviosta 3 ilmenee tuonnin ja viennin kehitys vuosina 1960 

1974.

Maksuliike

Saksan demokraattisen tasavallan ja Suomen välisen clearing

tilin luottoraja on koko tarkasteluajanjakson ollut 2.5 milj.

clearingdollaria. 1960-luvulla maksuliike pysyi hyvin tasa

painossa. Poikkeama oli keskimäärin 4 % vuoroin yli-, vuo

roin alijäämää, vaikka luottoraja olisi sallinut 17 - 18 pro

sentin poikkeaman. 1970-luvun alusta sen sijaan alkoi Suomen

maksualijäämä kasvaa ja ylitti luottorajan vuonna 1972.

2.3.3. Unkari

Kaupan r~kenne

Tärkein tavararyhmä tuonnissa Unkarista on pääluokka "muut

valmiit tavarat", jonka osuus vuonna 1974 oli 63.5 %. Luok

ka sisältää erilaisia rauta~ ja terästuotteita sekä myös

tekstiilejä. Tuonnista 18.0 % koostui elintarvikkeista,
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Kuvio 4.

SUOMEN KAUPPA UNKARIN KANSSA VUOSINA 1960 - 74, milj. mk
(UlkomanbuppatlWion muk~n)
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joiden osuus on viimeisten kymmenen vuoden aikana vähenty-

nyt kymmenen prosenttiyksikköä. Kemian teollisuuden tuot-

teiden osuus oli 9.0 % koko tuonnista Unkarista ja erilais-

ten koneiden ja laitteiden, ennen kaikkea sähkökoneiden,

8.2 %.

Tärkeimmät vientituotteet Unkariin ovat olleet erilaiset

paperituotteet. Niiden osuus on ollut noin 45 %ja noussut

joinakin vuosina jopa 68 prosenttiin ja ne kuuluvat pää-

luokkaan "muut valmiit tuotteet". Viennistä vuonna 1974
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oli 17.6 % raaka~aineita, lähinnä selluloosaa~ Metalliteol

lisuuden osuus viennistä Unkariin on vaihdellut huomatta

vasti. Esimerkiksi vuonna 1969 oli 40.5 %viennistä metal

liteollisuuden koneita ja laitteita ja kuljetusvälineitä.

Sen sijaan vuosina 1971 ja 1973 niiden osuus oli verraten

pieni eli 3.9 %. Vuonna 1974 se nousi taas 25.5 prosenttiin.

Suomen ja Unkarin kauppavaihdon kehitys on esitetty graafi

sesti kuviossa 4.

Maksuliike

Vuoteen 1968 saakka Suomen ja Unkarin välisen clearingtilin

luottoraja oli 1.5 milj. US-dollaria, joka oli 33.8 % tuon

timenoista vuosina 1960 - 1964 ja 25.4 %vuosina 1965 - 1969.

Maksuliike pysyttelikin koko 1960-luvun luottorajan puit

teissa vuoroin yli-, vuoroin alijäämänä. Vuoden 1969 alus

ta alkaen korotettiin luottoraja 2 milj. clearingdollariin.

Korotuksen jälkeen maksuliike on pysynyt enimmäkseen Suomel

le alijäämäisenä.

2.3.4. Tsekkoslovakia

Kaupan rakenne

"Erinäiset valmiit tavarat" kuten teräsvalssaustuotteet ja

langat sekä kankaat ovat perinteisesti olleet yli puolet

Suomen tuonnista Tsekkoslovakiasta. Vuonna 1974 näiden

osuus oli 61 %. Toiseksi tärkein tuontiryhmä on koneet ja



laitteet, mm. erinäiset teollisuuskoneet ja ajoneuvot. Nii

den osuus vuonna 1974 oli 28.9 %. Kemian teollisuuden tuot

teiden osuus oli 8.3 %.

Selluloosa hallitsee Suomen vientiä Tsekkoslovakiaan. 1960

luvun loppupuolella sen osuus oli jopa 60 %. Vähitellen

1970-luvulla tuo osuus kuitenkin aleni ja oli vuonna 1974

enää 45.6 %. Toiseksi tärkein vientiryhmä on "muut valmiit

tuotteet", joiden osuus vuonna 1974 oli 30.5 %. Tähän pää

luokkaan sisältyvät paperijalosteet ja huonekalut. Vien

nistä 15.7 % oli koneita ja laitteita kuten puunjalostus

teollisuuden koneita sekä erilaisia nosto- ja siirtolait

teita. Vuonna 1974 oli 7.7 %viennistä kemian teollisuuden

tuotteita.

Suomen tuonnissa Tsekkoslovakiasta on jalostusaste jatku

vasti noussut, joten raaka-aineiden ja puolivalmisteiden

osuus on nykyisin varsin vaatimaton. Suomen viennin tuote

rakenne taas on sangen kehittymätön. Selluloosa on jatku

vasti ollut tärkein vientituote. Kun sen osuus kokonais

viennissä on viime vuosina jäänyt alle 10 prosentin, vas

taava osuus viennissä Tsekkoslovakiaan on vielä 35 - 40 %.

Niin ikään viennin tavaravalikoima on suppea, sillä kol

men suurimman tuoteryhmän osuus koko viennistä oli 80 %

vuonna 1974. Kuviossa 5 on esitetty tuonnin ja viennin

kehitys vuosina 1960 - 1974.
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Kuvio S.

SUOMEN KAUPPA TSHEKKOSLOVAKIAN KANSSA VUOSINA 1960-74, milj. mk
(Ulkomunkauppatilaston mukaan)
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Suomen ja Tsekkoslovakian välinen clearingtili pidettiin

vuoteen 1965 asti Tsekkoslovakian kruunuina. Luottoraja

oli tuolloin 15 milj. Kcs. Vuoden 1965 huhtikuun ensimmäi-

sestä päivästä lähtien tilivaluutaksi sovittiin US-dollari

ja luottorajaksi 2 000 000 clearingdollaria. Suomella oli

enimmäkseen alijäämä maksuliikkeessä Tsekkoslovakian kans-

sa. Tulojen ja menojen erotus pysyi kuitenkin luottorajo-

jen_puitteissa. Vuonna 1966 sovittiin, että vuoden 1967
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alusta jokaisen neljännesvuosijakson päätyttyä velallispank

ki tasoittaa välittömästi puolet saldosta vapaasti vaihdet

tavina US-dollareina. Suomi oli aina maksavana puolena.

Vuonna 1969 sovittiin, että tilit vuoden 1970 alusta al

kaen pidetään vapaasti vaihdettavina US-dollareina. Puolet

silloisesta tilisaldosta maksettiin välittömästi Tsekko

slovakialIe ja puolet siirrettiin uudelle tilille. 1970

luvulla maksuliike on pysynyt melko hyvin tasapainossa.

2.3.5. Kiina

Kaupan "rakenne

Suomen tuonti Kiinasta käsittää perinteisesti pääasiassa

raaka-aineita. Pelkästään soijapavun osuus on 1970-1uvulla

vaihdellut 44 prosentista 61 prosenttiin. Runsas kolmannes

vuoden 1974 tuonnistamme oli valmiita tavaroita kuten kan

kaita, tekstiilejä, nahkavalmisteita jne. Kemian teollisuu

den tuotteita oli 8.9 % sekä elintarvikkeita ja tupakkaa

5.9 %.

Suomen vienti Kiinaan on vaihdellut vuosittain hyvinkin

voimakkaasti ja on perinteisesti tuontiakin yksipuolisem

paa. Esimerkiksi vuonna 1965 selluloosa muodosti 63 %koko

viennistä. Kuitenkin vuodesta 1971 alkaen selluloosatoimi

tuksia on supistettu niin, että niiden osuus vuonna 1974

oli vain 8.1 %. ViimeKsi mainitun vuoden viennistä 48.9 %

oli "valmiita tavaroita" kuten erilaisia paperi- ja kartonki

j alostei ta.



,52

Kuvio 6.

SUOMEN KAUPPA KIINAN KANSSA VUOSINA 1960 - 74, milj. mk
(Ulkornunbuppatilaston mukMn)
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Metalliteollisuustuotteiden OSUUS oli poikkeuksellisen suu-

ri (43 %) vuonna 1974, jolloin toimitettiin kuivarahtialus

Kiinaan. Kiinan ja Suomen välisen kauppavaihdon kehitys

vuosina 1960 - 1974 on esitetty kuviossa 6.

J'älleenvienti

Kauppa- ja teollisuusministeriön harjoittama tuonti ja

siihen liittyvä vapaata valuuttaa vastaan tapahtuva jäl-

leenvienti ovat palvelleet Kiinan kaupan kehittämistä. Tä-

män tuonnin tavoitteena on Kiinan kaupan tasapainottaminen.
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Tosin siitä samalla saadaan myös valuuttatuloja. Jälleen

viennin rahoittaa kauppa- ja teollisuusministeriön alainen

Tuontikaupparahasto.

Maksuliike

Vuoden 1966 loppuun asti Suomen ja Kiinan välinen clearing

tili pidettiin ruplina. Tilin luottoraja, 8 milj. ruplaa,

oli melko korkea, 34.5 % tuontimenoista. Kuitenkin Kiinan

maksuliikettä tarkasteltaessa on syytä muistaa transito

tuonti, josta jälleenvietäessä saadaan maksuksi vaihdetta

via valuuttoja. Vuonna 1967 sovittiin clearingtiliyksiköksi

Suomen markka ja luottorajaksi 6.4 milj. markkaa. Uusi luot

toraja oli 25 % saman vuoden tuonnin menoista. Vuonna 1968

luottoraja korotettiin 8.4 milj. markkaan, joka myös oli

neljännes Suomen tuontimenoista. Tuonnin kasvaessa luotto

rajan osuus tuontimenoista on pienentynyt niin, että se vuon

na 1974 oli vain 9.6 %. Vuosina 1970 - 1974 Suomen maksuyli

jäämä ylitti useasti 1uottorajan. Vuonna 1973 tuontimenot

alkoivat kasvaa huomattavasti ja maksuliike muuttui alijää

mäiseksi. Tämä johti myös siihen, että vuonna 1974 Suomi

maksoi luottorajan ylittävän velan puntina.

2.3.6. Romania

K"aupan rakenne

Suomen tuonti Romaniasta on aikaisemmin ollut raaka-aine

voittoista. Vuonna 1965 raaka-aineiden, lähinnä öljyn, tuon-
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ti oli 96 % koko tuonnista. Tämä raaka~ainevaltaisuus on

vähentynyt vähitellen ja erityisesti 1970-luvulla. Vielä

vuonna 1970 raaka~aineryhmän osuus oli 70 % koko tuonnis

ta, vuonna 1974 vain 38.3 %. Vastaavasti~ kun raaka-ainei

den tuonti on vähentynyt~ ovat romanialaiset vaatineet val

miiden tavaroiden ostojen lisäämistä. Vuodesta 1970 vuoteen

1974 niiden osuus onkin noussut 18 prosentista 36 prosent

tiin. Valmiit tuotteet ovat lähinnä teräsvalssaustuottei

ta mutta myös huonekaluja~ tekstiilejä~ matkatarvikkeita

Ja jalkineita. Kolmanneksi suurin ryhmä on elintarvikkeet

(11.0 %). Kemian teollisuuden tuotteet sisältävät jalos-

tettuja öljytuotteita; niiden osuus vuonna 1974 oli 10.6 %

koko tuonnista. Koneiden ja laitteiden sekä henkilöautojen

osuus tuonnista on 4 %.

Tärkeimmät vientituotteemme kuuluvat ryhmään muut valmiit

tavarat (44.8 %). Tästä ryhmästä 41.5 % on erilaisia paperi

ja kartonkituotteita. Raaka-aineiden viennin osuus on vaih

dellut tarkasteluajanjaksona huomattavasti. 1960-1uvulla

selluloosan osuus oli noin 60 % koko viennistä, vuosina

1971 - 1972 vain 1 %. Vuonna 1974 sen prosentuaalinen osuus

taas nousi 19.9 prosenttiin. Kemian teollisuuden tuotteet

olivat mainittuna vuonna 18.6 % viennistä Romaniaan. Tähän

pääluokkaan kuuluu ennen kaikkea erilaisia farmaseuttisia

tuotteita. Koneiden ja laitteiden vientiosuus on varsinkin

vuosina 1971 - 1973 ollut huomattava eli noin 60 %. Vuonna

1974 se sen sijaan oli laskenut 16.6 prosenttiin. Suomen ja

Romanian välisen kauppavaihdon kehitys on esitetty kuviossa 7.
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Kuvio 7.

SUOMEN KAUPPA ROMANIAN KANSSA VUOSINA 1960 - 74, milj. mk
(UlkorNank~uppitil~ston muk~n)
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Suomen ja Romanian välisen clearingtilin luottoraja on ko-

ko tarkastelukauden ollut 360 000 ruplaa. Tämä raja on al-

haisempi kuin minkään muun clearingsopimuksen luottoraja.

Vuoteen 1969 asti se on ollut vain 10 %tuontimenoista.

Vuonna 1969 tuonnin alkaessa voimakkaasti kasvaa luotto-

rajan osuus tuontimenoista pienentyi niin, että se vuonna

1974 oli vain 2.9 %. Vuodesta 1960 alkaen luottoraja on

useana vuonna ylitetty ja maksuliike on ollut Suomelle ali

jäämäinen. Ainoastaan vuosina 1966 ja 1967 Suomella on 01-
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lut luottorajan ylittävä maksuylijäämä Romaniasta. Vuosi

na 1965 - 1969 maksusopimus salli keskimäärin 11 prosentin

poikkeaman tasapainosta, mutta todellisuudessa poikkeama

oli keskimäärin 21 %, tosin vuoroin Suomen, vuoroin Romanian

hyväksi. Vuosille 1970 - 1974 vastaavat luvut olivat 4 %ja

43 %mutta tuolloin maksuliike oli Suomen kannalta jatkuvas

ti erittäin menovoittoinen.

Vuonna 1967 sovittiin noottien vaihdolla, että clearing

tilin vuodenvaihteen saldosta maksetaan luottorajan ylit

tävä osa vapaasti vaihdettavina valuuttoina. Tämä käytäntö

astui voimaan vuonna 1968 ja sen jälkeen on Romanialle mak

settu vuoden 1974 loppuun mennessä US-dollareita yhteensä

noin 39 % tuonnista Romaniasta tuona aikana.

2.3.7. Bulgaria

Kaupan ra"kenne

Vuonna 1974 tuonnistamme Bulgariasta oli 84 %elintarvik

keita, juomia ja tupakkaa. Tuonnista 13 %oli koneita ja

laitteita sekä kuljetusvälineitä ja 2 % muita valmiita ta

varoita, Raaka-aineiden, kivennäispolttoaineiden ja öljyjen

osuus oli ainoastaan 0.1 %. Kuitenkin aikaisemmin raaka

aineryhmän osuus on ollut hyvin merkittävä; esimerkiksi

vuonna 1970 se oli 66.4 %. Vuonna 1972 koneiden ja lait

teiden tuonti Bulgariasta oli poikkeuksellisen suuri (67.3 %).
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Kuvio 8.

SUOMEN KAUPPA BULGARIAN KANSSA VUOSINA 1960 - 74, milj. mk
(Ulkomunkauppatiluton mukaan)
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Vuoden 1974 viennistä Bulgariaan 18.6 % oli kemian ja sii-

hen liittyvän teollisuuden tuotteita, 11.5 %koneita ja

laitteita, 68.5 %muita valmiita tavaroita ja 0.4 %elin-

tarvikkeita. Raaka-aineryhmän osuus on jatkuvasti pienen-

tynyt. Tämä ryhmä sisältää Bulgarian viennistä etupäässä

raionvillaa ja selluloosaa. Korkeimmillaan vientimäärät

olivat vuosina 1968 ja 1969, jolloin 57.6 % ja 58.1 % vien-

nistä Bulgariaan oli raaka-aineita. Vuonna 1973 raaka-

aineiden vienti oli vain 1 %kokonaisviennistä Bulgariaan.

Muiden valmiiden tavaroiden pääluokkaan kuuluvat tärkeim-
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pinä paperit, kartongit ja niiden jalosteet, joihin siis

viennin painopiste viime vuosina on siirtynyt. Kuviossa 8

on esitetty tuonnin ja viennin kehitys vuosina 1960 - 1974.

Maksuliike

Vuosina 1960 - 1964 luottoraja Suomen ja Bulgarian välisel

lä clearingtilillä oli 0.5 milj. US-dollaria, joka oli muuta

mina vuosina lähes yhtä suuri kuin Suomen koko tuonti Bulga

riasta. Vuodesta 1965 luottoraja korotettiin 0.7 milj. US

dollariin, jolloin se alkuun oli 44 % saman vuoden tuonnis

ta ja pieneni vähitellen vain 11.7 prosenttiin vuonna 1974.

Vuoden 1965 jälkeen Suomen ja Bulgarian välinen maksuliike

on ollut vuoroin Suomelle, vuoroin Bulgarialle alijäämäi

nen. Vuosina 1970 - 1974 Suomen tulot Bulgariasta ovat ol

leet menoja suuremmat.



3. ITÄVALLAN JA RUOTSIN KOKEMUKSIA MAKSUPOHJAMUUTOKSESTA

ITÄRYHMÄN MAIDEN KANSSA

1950-luvulla useat markkinatalousmaat siirtyivät vaihdetta

vien valuuttojen käyttöön kaupassa itäryhmän maiden kanssa.

Itävalta ja Ruotsi olivat viimeisten joukossa muuttaessaan

196o-luvulla maksupohjaa. Clearingpohjalla sosialististen

maiden kanssa käyvät kauppaa Suomen lisäksi enää Espanja,

Kreikka ja Turkki. Nämäkin ovat jo osittain purkaneet

elearingsöpimuksiaan ja siirtyneet vaihdettavien valuut

tojen käyttöön.

Itävalta ja Ruotsi on valittu tähän esimerkiksi maksupohja

muutoksen kokemuksista~ koska ne ovat Suomen tavoin pieniä

markkinatalousmaita ja vientituotteiltaan Suomen kilpaili

joita. Idänkauppa on tärkeä osa ulkomaankauppaa sekä Itä

vallalle että Suomelle. Lisäksi maksupohjamuutoksesta on

kulunut jo niin kauan, että tilastomateriaalia kaupan kehi

tyksestä on saatavissa.

Arvioitaessa Suomen kannalta Itävallan ja Ruotsin kokemus

ten merkitystä on huomattava maiden välillä vallitsevat

eroavaisuudet, jotka koskevat mm. rahoitusresursseja, ulko

maankaupan suunnittelun laajuutta ja maantieteellistä si

jaintia.
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3.1. Itävalta

Vuonna 1974 Itävallan tuonti itäryhmän maista (NL pois

luettuna) oli 7 %koko tuonnista, vienti 12.4 %koko vien

nistä. Ilmeisin ero Suomen ja Itävallan välillä on Neuvos

toliiton suhteellisen vähäinen osuus Itävallan idänkaupas

sa. Tuontimaana Neuvostoliitto on edelleen itäryhmän mais

ta ensimmäisellä sijalla, mutta vientikohteina Unkari ja

Puola ovat ohittaneet sen vuonna 1972. Unkarin keskeinen

asema Itävallan idänkaupassa on luonnollinen jo historial

lisista ja maantieteellisistä syistä. 1960-luvun loppupuo

lella Itävallalla oli Tsekkoslovakiaa lukuun ottamatta saa

tava kaikilta itäryhmän mailta. Neuvostoliittoa lukuun ot

tamatta velallismailla oli tapana maksaa luottorajan ylit

tävä saldo vaihdettavina valuuttoina. Jos velka kuitenkin

6 kuukauden sisällä palasi luottorajan puitteisiin, Itä

valta maksoi valuutat takaisin.

Vuonna 1955 Itävallassa oli säädetty uusi keskuspankkilaki,

joka teki mahdottomaksi korottoman luotan myöntämisen ulko

maille. Clearingtilin saldon luottorajan yli menevän osan

katsottiin kuuluvan tämän lain piiriin ja tulevan lain

hengen vastaiseksi.

Varsinaisesti vapaavaluuttakeskustelut käynnistyivät vasta

vuonna 1968 erään Neuvostoliiton ulkomaankauppalehdessä

jUlkaistun artikkelin johdosta. Artikkelissa Neuvostoliit

to ilmaisi aikomuksensa siirtyä vapaavaluuttamaksuihin Itä-



61

Taulukko 12. Itävallan idänkauppa vuosina 1969 - 1974, mi1j. sh

DDR Bulgaria Puola Rorrania Tsekko- Unkari SNrL Yhteensä
slovakia

Tuonti

1969 0.6 0.3 1.2· 0.4 1.6 1.3 1.7 7.1
1970 0.7 0.3 1.5 0.7 1.8 1.5 2.1 8.7

1.4 0.8 *1971 0.6 0.3 2.1 1.5 2.7 9.5
* * * *1972 0.9 0.4 1.6 0.7 2.0 2.0 2.6 10.2

1973 1.0 0.4 1.7 1.0 2.2 2.6 2.7 1l.6

1974 * 0.6 2.4 * 4.4 16.41.3 1.2 3.1 3.3

1974 %koko
tuoonista 0.8 0.3 1.4 0.7 1.8 1.9 2.6 9.7

Vienti

1969 0.6 0.7 1.1 1.1 1.6 1.6 1.2 8.5

1970 0.7 0.7 1.2 1.2 1.6 2.1 2.1 9.6
1971 0.8 0.8 1.2 1.1 1.7 2.2 1.7 9.7

* * * * *1972 1.0 0.6 1.8 1.2 1.6 2.2 2.2 10.6

1973 1.4 0.6 2.5 1.2 2.0 2.6 1.8 12.1

1974 * 4.3 *1.7 1.1 1.6 2.9 5.1 3.5 20.1

1974 %koko
viemistä 1.2 0.8 3.3 1.2 2.2 3.8 2.6 15.1

Erotus

1969 -0.0 +0.4 -0.1 +0.7 -0.0 +0.3 0.0 +1.4

1970 0.0 +0.4 -0.3 +0.5 -0.1 +0.5 0.0 +0.9
-0.4 *1971 +0.2 +0.5 -0.1 +0.3 +0.7 -0.9 +0.1

* * * * -0.4 +0.41972 +0.1 +0.2 +0.2 +0.4 -0.4 +0.2

1973 +0.4 +0.3 +0.8 +0.2 -0.2 0.0 -0.9 +0.5

1974 * *+0.3 +0.5 +2.0 +0.3 -0.2 +1.8 -0.9 +3.7

*vapaavaluuttapohjalle siirtyminen
Lähde: österreichische Nationa1bank, Bericht des Direktoriums

Uber das Geschäftsjahr 1974.
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vallan kaupassa~ Muutosta perusteltiin sillä, ettei tava

ranvaihtoa voitu enää clearingpohjalla lisätä. Neuvostolii

ton kielteinen asenne clearingjärjestelyihin aiheutti Itä

vallan raskaan teollisuuden viennin vaikeutumisen Neuvosto

liittoon, jolloin tämän teollisuudenalan edustajista tuli

luonnollisesti vapaavaluuttapohjan kannattajia. Koska vien

titoimitukset Neuvostoliittoon olivat yleensä olleet melko

pieniä, ei raskas teollisuus pitänyt vapaavaluuttakauppaan

liittyviä rahoituskysymyksiä maksupohjamuutoksen esteenä.

Uskottiin selvittävän jopa ilman luototusta, jolloin aina

kaan mitään yhtäkkistä suurta rahoitustarvetta ei syntyisi.

Kulutustavaravientisektori sen sijaan vastusti hyvin anka

rasti maksupohjamuutosta. Juuri tälle alueelle keskittyvät

Itävallan idänkaupan erikoispiirteet, switch- ja kolmikanta

kaupat. Näissä järjestelyissä mm. Länsi-Saksa, Italia ja

Jugoslavia vievät Itävallan kautta tuotteitaan Neuvosto

liiton markkinoille.

Itävallan keskuspankki ja valtiovarainministeri5 olivat

vapaavaluuttapohjalle siirtymisen kannalla. Kansainvälinen

Valuuttarahasto oli useaan otteeseen painostanut muutta

maan maksupohjaa, koska sen jäsenmaiden tulisi pyrkiä vaih

dettavien valuuttojen käyttöön maksuissaan ei ainoastaan

keskenään vaan my5s ulkopuolisten maiden kanssa. Sitä pait

si bilateraalisia maksujärjestelyjä pidettiin keskuspan

kissa hallinnollisesti hankalina. Valuuttapohjamuutoksen

huomattavimpana vastustajana esiintyi Itävallan senaikai-
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nen ulkoministeri Ot.to Mitterer. Hän epäili Itävallan kil

pailukyvyn olevan huonompi kuin Länsi-Saksan varsinkin kus

tannustason ja maksuehtojen osalta. Vastustajat pelkäsivät

taantumaa Itävallan idänkaupassa.

Vuonna 1970 sovittiin itävaltalais-neuvostoliittolaisessa

sekakomissiossa, että runkosopimuskaudella 1971 - 1975 mak

sujärjestelyissä siirrytään vapaasti vaihdettavien valuut

tojen käyttöön. Perusteluksi esitettiin, että clearingtili

tykset eivät enää voi edistää kaupan menestyksellistä kehi

tystä. Tiukan kiintiöinnin uskottiin estävän kaupan raken

teen muuttumista. Bilateraalisten positiivilistojen sijal

le laadittiin globaaliset negatiivilistat. Sovittiin Gattin

määräysten mukaisesta kaupan vapauttamisesta tämän runko

sopimuskauden kuluessa ja vuoden 1975 alusta toteutettiin

itäryhmän maista tapahtuvan tuonnin liberalisointi.

Vapaavaluuttakeskustelujen käynnistyttyä Neuvostoliiton

kanssa vaativat Saksan demokraattista tasavaltaa lukuun

ottamatta kaikki muut Euroopan sosialistiset maat siirty

mistä maksuliikkeeseen vapain valuutoin. Useimpien maiden

kanssa maksupohjamuutoksesta sovittiinkin vielä vuonna 1971,

Romanian ja Saksan demokraattisen tasavallan kanssa vasta

1973.

Vapaavaluuttapohjalle siirtymisen johdosta Itävallan idän

kauppa useimpien maiden kanssa lievästi taantui. Ainoastaan

Puolan kanssa kauppavaihdon kasvu jatkui ja kauppatase muut-
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tui Itävallalle aktiiviseksi. Tsekkoslovakian kanssa kauppa

tase oli jo ennen muutosta ollut Itävallalle passiivinen.

Vuonna 1972 alijäämä enemmän kuin kaksinkertaistui mutta

on kuitenkin sen jälkeen suhteellisesti pienentynyt. Vien

ti Neuvostoliittoon taantui muutosvuodesta 1971 kolmeksi

vuodeksi, jolloin aikaisemmin lievästi ylijäämäinen kauppa

tase muuttui suuresti alijäärnäiseksi(vuonna 1971 alijäämä

oli yli puolet viennin arvosta Neuvostoliittoon). Jo vuonna

1974 vienti oli huomattavasti e1pynyt. Tuonti koko itäryh

mästä on maksupohjamuutoksesta huolimatta kasvanut. Vien

nin kasvu kaikkiinko.maihin lähes pysähtyi muutamaksi

vuodeksi ja kääntyi sitten voimakkaaseen nousuun. Lievän

taantuman aiheuttajina olivat todennäköisesti clearingtilien

lopettamiseen liittyvät toimenpiteet, Itäryhmän maat ovat

korostaneet myös vapaavaluuttapohjalla pyrkivänsä kauppa

vaihdon kahdenkeskiseen tasapainoon. Vuoden 1975 tuonnin

vapauttamistoimenpiteet vauhdittavat varmaankin edelleen

Itävallan ja itäryhmän maiden välisen kauppavaihdon kasvua.

3.2. Ruotsi

Neuvostoliitto ja Puola ovat Ruotsin tärkeimmät kauppakump

panit sosialistisista maista. Ruotsin kokonaistuonnista

2.4 % tulee NeuvostOliitosta, 1 %Puolasta ja 0.7 %Saksan

demokraattisesta tasavallasta. Perinteisesti tärkeän tuonti

tavararyhmän muodostavat sekä Neuvostoliiton että Puolan

kaupassa polttoaineet~ jotka vuonna 1974 käsittivät 67 %

Neuvostoliiton ja 21 % Puolan tuonnista. Tuontia Saksan
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Taulukko 13. Ruotsin idänkauppa vuonna 1974

tuonti % itäryh- %koko- vienti %itäryh- % koko-
miJj • rnän koko naistuon- milj • rnän koko naisvien-
Rkr tuonnista nista Rkr viennistä nistä

SNTL 1772 47.7 2.4 793 22.8 1.1
Puola 733 19.7 l.u 1306 37.5 1.9
Bulgaria 31 0.8 0.04 93 2.7 0.1
Unkari 210 5.7 0.3 274 7.9 0.4
Tsekko-
slovakia 269 7.3 0.4 276 7.9 0.4
Romania 192 5.3 0.3 233 6.7 0.3
DDR 499 13.5 0.7 503 14.5 0.7

Itäryhmä 3706 100.0 5.-1 3478 100.0 4.9

Lähde: Statistisk årsbok för Sverige 1975, Argång 62~

demokraattisesta tasavallasta hallitsevat valmiit tavarat.

Ruotsin viennin kannalta tärkein markkina-alue on Puola

(1.9 % Ruotsin kokonaisviennistä) ja toiseksi tärkein Neu-

vostoliitto (1.1 %kokonaisviennistä). Neuvostoliittoon

vietävistä tuotteista lähes puolet on koneita ja laittei-

ta. Viennistä Puolaan on "muiden valmiiden tuotteiden"

osuus 35 %, joka oli suurempi kuin koneiden ja laitteiden

osuus (33%).

Vuodesta 1960 alkaen Ruotsi on siirtynyt vaihdettavien va-

luuttojen käyttöön maksuliikkeessä kaikkien Itä-Euroopan

SEV-maiden kanssa. Myös Kiinan kanssa tapahtuvat maksut
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vaihdettavina valuuttoina. Jo vuoden 1957 kauppasopimus si

sältää tästä määräyksen. Ainoastaan Saksan demokraattisen

tasavallan kanssa clearingjärjestelmä säilytettiin pitkään

ja poistettiin vasta vuodenvaihteessa 1973 - 1974.

Koska Ruotsi ei vuoteen 1973 asti tunnustanut diplomaatti

sesti Saksan demokraattista tas.avaltaa, hoidettiin maiden

välinen kauppa ja maksut erikoisjärjestelyin. Ruotsin ja

Saksan demokraattisen tasavallan väliset kauppaneuvottelut

hoiti ruotsalaisen teollisuuden yhteinen yritys SUKAB eikä

siis kauppaministeriö. SUKAB on yhä olemassa ja työskente

lee vastaostojen sekä kehitysmaiden kanssa käytävän clearing

kaupan par~ssa. Ruotsin ja Saksan demokraattisen tasavallan

välisiä maksuja ei hoidettu keskuspankista, vaan niitä var

ten oli erit,yisti1i Stockholms Enskilda Bankissa.

Ruotsin ja Itä-Euroopan maiden välisten maksujärjestelyjen

muutoksen taustana oli se, että markkinatalousmaat olivat

pääasiassa jo 1950-luvulla siirtyneet clearingistä vaihdet

tavien valuuttojen käyttöön keskinäisessä kaupassaan. Kan

sainvälisen Valuuttarahaston suositukset jouduttivat niin

ikään kehitystä. Ruotsissa pidettiin clearingjärjestelmää

kilPailun tehokkuutta ehkäisevänä kansainvälisen kaupan es

teenä, ja se ei sovellu normaaliin kaupankäyntiin rauhan

aikana. 1950-luvun loppupuolella ruotsalaiset ehdottivat

ensiksi Neuvostoliitolle ja myöhemmin myös muille sosialis

tisille maille siirtymistä vapaasti vaihdettaviin valuut-
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Tau1ukk"o "14. Ruotsin siirtyminen vapaava1uuttapohj alle mak
suissa Itä-Euroopan maiden kanSsa

Puola

Bulgaria
Unkari
Tsekkoslovakia
Romania
Neuvostoliitto
DDR (tietyt ylimenomääräykset ensimmäiselle

vuosipuoliskolle)

1.6.1960
2.7.1962
1.4.1962

1.11.1963
1.7.1965
1.7.1965

1.1.1974

toihin. Ko. maat suhtautuivat tarjoukseen varsin torjuvas-

ti, jopa kielteisesti. Oltiin sitä mieltä, että järjestel

mä toimi hyvin eikä sitä haluttu muuttaa. Vähitellen kui

tenkin annettiin myöten, mutta samalla todettiin, että jo

ka tapauksessa haluttaisiin pyrkiä kauppavaihdon kahdenkes

kiseen tasapainoon. Niin ikään itäryhmän maat korostivat,

etteivät ne käyttäisi Ruotsista saamaansa valuuttaa ostoi-

hin muista markkinatalousmaista tai muualta hankittua va-

luuttaa ostoihin Ruotsista. Ruotsin puolella asia tulkit-

tiin ilmaukseksi vaikeuksista tai haluttomuudesta sopeut

taa ulkomaankaupan keskusjohtoinen suunnittelujärjestelmä

siihen monimutkaisempaan tilanteeseen, jota monenkeskises-

ti tasapainotettu kauppa tarkoittaisi.

Sekä Ruotsin viranomaisten että pankkien mielestä siirtymi

men vapaavaluuttamaksuihin oli melko yksinkertainen toimen-

pide, joka ei ole olennaisesti vaikuttanut Ruotsin idänkau

pan kehitykseen. Ruotsalaisten asiantuntijoiden mielestä
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sosialististen maiden nykyinen ulkomaank~uppajärjestelmä

tuskin sallii suuria muutoksia, vaikka maksujärjestelmää

muutetaan. Jos vastaavanlaiset järjestelyt olisivat koske

neet markkinatalousmaita, olisi ollut odotettavissa aivan

toisenlaisia muutoksia kaupankäynnissä. Niinpä Ruotsilla

on ollut tuontiylijäämä Neuvostoliiton kaupassaan sekä

ennen maksupohjamuutosta että sen jälkeen. Aivan maksupoh

jamuutosta seuraavana vuonna (1966) Ruotsin vienti Neuvos

toliittoon väheni jonkin verran. Puolan kanssa Ruotsin kaup

pa oli niin ikään tuontiYlijäämäistä vuoteen 1971 asti.

Saksan demokraattiseen tasavaltaan Ruotsi on pysyvästi vie

nyt enemmän kuin on sieltä tuonut, samoin Tsekkoslovakiaan.

Kaupan rakenteessa suurimmat muutokset koskevat Ruotsin

viennin pääryhmää koneet ja laitteet, mutta nämä muutok

set eivät ilmeisesti ole yhteydessä maksupohjamuutokseen.



4. LISENSSIVIRASTON OSUUS IDÄNKAUPAN OHJAILUSSA

Lisenssiviraston suorittama tuonnin ja viennin tarkkailu

ja rajoittaminen perustuvat asetukseen maan ulkomaankau

pan turvaamisesta (162/74) ja siihen myöhemmin tehtyihin

muutoksiin. Globaali- ja yksittäislisensiointia lukuun

ottamatta tuonti multilateraalimaista on lisenssivapaa

ta. Sen sijaan bilateraalimaista tuotavien tavaroiden li

senssivapaudesta päättää lisenssiviraston johtokunta ase

tuksen sallimissa rajoissa, jos tuontilisenssin vaatiminen

ei maiden välisen kauppasopimuksen toteuttamisen kannalta

ole tarpeellista ja osto- ja alkuperämaa on sama.

Bilateraalimaihin tapahtuva vienti on lisenssiviraston val

vonnassa. Vientitarkkailuilmoituksia käsiteltäessä pidetään

silmällä Suomen ja ao. maan välisen kauppasopimuksen toteu

tumista ja clearingtilin kehitysnäkymiä. Lisäksi tarkkail

laan vientituotteen sisältämää länsituontipanosta, jonka

korkea osuus on peruste ratkaisun siirtämiseksi johtokun

nalle. Yksityiskohtaisempi selvitys lisenssiviraston tehtä

vistä sekä Suomen tuonti- ja vientikohtelusta esitetään

liitteessä 2. Tässä luvussa keskitytään tutkimaan lisenssi-

viraston johtokunnan tekemiä itätuontia ja -vientiä koske-
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via päAtOksiä seka .suht.autwnista viennin sisältämään länsi

tuontiosuuteen.

4.1. Tuontikoh.telu

Lisenssivapaan tuonnin osuus vaih.tele·e suuresti maittain.

Tarkasteltaessa lisenssiviraston johtokunnan tuontia kos

kevia päätöksiä vuosilta 1973 - 1974 huomataan, että hyväk

symisperusteet ovat olleet varsin väljät. Tavaranvaihtop8y

täkirjojen kiintiöiden ylittävää tuontia koskevissa lisens

sihakemuksissa johtokunta on 'kuullut alan toimialayhdistyk

siä selvittääkseen tuontitarpeen ja tuonnin vaikutukset ko

timaiseen tuotantoon sekä ty8l1isyyteen.

Tuontihakemusten hylkääminen on lähes säännöllisesti perus

tunut toimialayhdistysten lausuntoihin. Kiintiöiden ylityk

siä on sallittu varsin vapaasti. Yhteenvetona voitaneen sa

noa, että lisenssiviraston päät8kset tuskin ovat rajoitta

neet itätuontimme kasvua.

4.2. Länsituontiosuuden tarkkailu

Valuuttapoliittisten syiden ja ty8llisyysnäk8kohtien vuoksi

pyritään viennissä sellaisiin maihin, joiden kanssa Suomel

la on kahdenvälinen, joko tavaranvaihtoluettelot sisältävä

tai kaupan esteiden poistamiseksi tehty kauppasopimua (ja

maksusopimus), pitämään tuotteiden länsiosuus mahdollisimman
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pienenä sekä nostamaan j at.kuvasti vientituotteiden koti

maisuusastetta.

Länsiosuuden tarkkailun tekninen toteuttaminen tapahtuu si

ten, että lisenssivirasto pyytää viejäItä ja/tai valmista

j alta selvityksen tuott.eeseen käytetyistä raaka-aineista l

osista ja k'omponenteista sekä niiden ar·vosta. Täll~in li

senssivirasto tarvittaessa tutkii lau.suntopyynnOin mah·dol

lisuuksia lisätä tuotteiden kotimaisuusastetta korvaamalla

länsituonnin osuutta vastaavilla kotimaisilla tai bilate

raalimaista saatavilla tuotteilla ja merkitsee vientitark

kailuilmoitukseen raaka-·ainetta tai komponentteja koskevan

ehdon.

Tähän asti on hyväksytt.ävän länsiosuuden periaatteellisena

ylärajana pidetty noin 20 .prosenttia tuotteen myyntihinnas

ta. Luku on vain suuntaa antava, sillä mitään täsmällistä

prosenttiosuutta ei sallit.tavalle länsituonnille haluta

asettaa, vaan harkintamahdollisuus säilytetään tapaus ta

paukselta. Länsiosuutta sisältävien tavaroiden ja muutoin

tässä suhteessa suurimerkitY'ksellisten tavaroiden (kuten

alukset, suuret rakennuskohteet yms.) vientilupahakemukset

länsiosuusselvityksineen käsitellään lisenssiviraston johto

kunnassa.
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Yleensä on edelly·tetty, ettei c.learingmaksuin tapahtuvaan

vientiin sisälly vaihtokelpoisella valuutalla ostettuja

erillisiä laitteita. Vain oleelliset ja välttämättömät ul

komaiset komponentit on periaatteessa hyväksytty, mikäli

niitä ei ole kotimaasta saatavissa. Länsiosuuden tarkkai

lu bilateraalikaupassa on jouduttu kohdistamaan ensi si

jassa metalli- ja tekstiiliteollisuuden vientiin sekä myös

muoviteollisuuden vientipyrkimyksiin. Tässä yhteydessä

on syytä todeta, että vain noin viidennes lisenssiviras

tolIe tehdyistä alkutiedusteluista johtaa hakemuksen esit

tämiseen; useimmat tiedustelut koskevat juuri sellaisia

tuotteita, joissa länsiosuus on suuri. Lisäksi on todet

tava, että harvoin on kahta samanlaista tapausta, sillä

esimerkiksi metalliteollisuuden tuotteissa on länsiosuu

den suhteen olemassa lukemattomia eri vivahteita. Niin

ollen on tuskin mahdollista laatia täydelleen rajattua,

kaiken kattavaa "ohjesääntöä" länsiosuudesta.

Itäviennin länsituontiosuuden selvittämiseksi arvioitiin

bilateraalimaihin vuonna 1974 vietyjen tuotteiden vapailla

valuutoilla hankittujen raaka-aineiden ja komponenttien suh

teellinen osuus myyntihinnasta. Selvitys, jonka laati

valtiot. yo~ Kalevi Tourunen Suomen Pankin tutkimusosas

tolta, perustuu viejä- ja/tai valmistajayritysten ilmoi

tuksiin vientituotteiden länsiosuudesta. Nämä tiedot han

kittiin sekä lisenssiviraston vientitarkkailuilmoituksista
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(VTI) että puu- ja paperiteollisuuden vientiartikkelien

osalta myös alan vientiyhdistyksistä.

Tässä yhteydessä on syytä painottaa seuraavia seikkoja,

jotka vaikuttavat tulosten merkitsevyyteen. Ensinnäkään

vientitarkkailuilmoitusten perusteella ei saatu täysin

tarkkaa kuvaa itäviennistä vuositasolla, koska ilmoitus

ten jättäminen ei välttämättä edellytä vientitapahtumaa.

Samoin viennin ajoittuminen voi osua seuraavaan vuoteen.

Koska tulokset perustuvat yritysten vientitarkkailuilmoi

tuksissa antamiin raaka-aineselvityksiin, on huomattava

yritysten taipumus ilmoittaa länsituontipanos todellista

alhaisemmaksi. Toisaalta kotimaassa valmistettujen väli

tuotteiden sisältämää länsiosuutta ei tämän aineiston pe

rusteella tiedetä. Näin ollen lopputuotteiden vapaalla

valuutalla hankitut panokset ovat ilmeisesti korkeammat

kuin tässä tarkastelussa saadut tulokset. Näin lienee eri

tyisesti metalliteollisuudessa.

Vientituotanto jaettiin neljään ryhmään: maa- ja metsäta

lous, puu- ja paperiteollisuus, metalliteollisuus sekä muu

teollisuus. Vuoden 1974 maa- ja metsätalouden vientikiin

tiöitä oli käytetty vain vähän. Metsäteollisuuden alhai

sen välittömän länsituontipanoksen vuoksi tämän toimialan

itävientituotteiden tarkempi erittely jätettiin pois. Kes

kimäärin välitön länsipanos puu- ja paperijalosteissa on

noin 5 %, mutta panos yleensä kasvaa jalostusasteen nous-



74

Taulukko 15. Länsituontiosuus Suomen viennissä itäryhmän
maihin vuonna 1974, %

viennin puu- ja metalli- muun teolli- koko lisensioi-
kohdemaa paperiteol- teollisuuden suuden dun viennin

Iisuuden länsipanos länsipanos länsipanos
länsipanos

Bulgaria 5 12.6 7.5 6.8
Kiina 5 15.8 ei vientiä 8.9
Puola 5 11.1 12.3 9.4
Romania 5 13.0 0.8 6.1
DDR 5 9.2 3.4 5.6
Tsekko-
slovakia 5 13.3 4.8 6.2
Unkari 5 15.8 5.5 5.1
toimialoit-
tainen
länsipanos 5 11.5 7.5 7.6

tessa. Selvityksen päähuomio kiinnitettiin metalli- ja

muun teollisuuden käyttämiin länsituontipanoksiin.

Tutkimuksen aineistoksi koottiin toimialoittain vientitark-

kailuilmoitukset, jotka kattoivat 80 - 95 % kuhunkin maahan

vietyjen tavaroiden yhteenlasketusta myyntihinnasta. Vienti-

tuotteiden valmistukseen käytetyt vapaavaluutan perusteella

laskettiin keskimääräinen länsituontipanos.

Sosialistisiin maihin tapahtuvan viennin keskimääräinen

länsituontiosuus~ 7.6 % koko lisensioidusta viennistä, on

melko alhainen. Suomen Metalliteollisuusyhdistys julkisti

syyskuussa 1975 selvityksen, jossa on laskettu ulkomaisten

raaka-aineiden osuus prosentteina tuotannon bruttoarvosta.
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Sen mukaan S.uomen k,oko metallit.eollisuuden tuotannosta ulko

maisen raaKa-aineen osuus oli vuonna 1973 keskimäärin 18.4 %.

Tämän tutkimuksen mukaan vastaava osuus viennissä sosialis

tisiin maihin jää 11.5 prosenttiin.

4.3. Vientikohtelu

Liitteessä 2 on selvitetty ne perusteet~ joilla vientitark

kai1uilmoitushakemukset esitellään lisenssiviraston johto

kunnalle. Lisenssiviraston johtokunnan päätösten perusteel

la huomataan~ että hYVäksyttyjen hakemusten länsiosuuspro

sentit ovat Puolan ja Tsekkosloyakian viennissä selvästi

korkeampia kuin clearingmaiden viennissä. Poikkeuksellises

ti lisenssiviraston johtokunta saattaa hYVäksyä korkeitakin

länsiosuuksia. Sekä clearingmaihin että yaihdettavien va

luuttojen kokeilumaihin on hyväksytty jopa kokonaan ulko

maisten tuotteiden vienti, jos on kysymys näytteistä, joi-

den kotimainen valmistus on alkamassa. Niin ikään poikkeuk

sellisesti voidaan sallia korkeampi länsipanos edellyttäen,

että myöhemmin tuo osuus pystytään laskemaan. Varaosille on

lisenssiviraston johtokunta sallinut normaalia korkeampia

tuontipanoksia. Tässäkin tapauksessa clearingmaihin salli

tut länsipanokset jäävät alhaisernmiksi kuin vapaavaluutta

maihin. Voidaan kuitenkin sanoa, että vuosina 1970 - 1974

lisenssiviraston johtokunnalle esitettyjä vientihakemuksia

on hylätty vähän.
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Lisenssiviraston johtokunta päättää myös kauppasopimus

kiintiöiden ylittämisestä. Maihin, joiden clearingtili

on pitkään osoittanut Suomen velkaa, on sallittu kiintiöt

ylittäviä toimituksia. Toisaalta eräiden maiden clearing

tileillä on 1970-1uvun alussa ollut jatkuva saatava, jol

loin clearingitse maksettavaa kiintiön ylittävää vientiä

on rajoitettu. Joissakin tapauksissa on viennin ehdoksi

asetettu maksut vaihdettavina valuuttoina.



5. PÄÄOMANLIIKKEET

5.1. Clearingvelka ja -saatava

Maksusopimuksemme itäryhmän maiden kanssa sallivat tietyn

suuruisen velan tai saatavan syntymisen clearingtilille.

Clearingtilille syntynyt saatava tai velka on luottoa maas

ta toiseen. Luotonantaja on maa, jolla on Yleistaseen yli

jäämä ja yleensä vientivoittoinen kauppatase. Luotonsaajal

la on Yleistaseen alijäämä ja tuontivoittoinen kauppatase.

Velkojamaan keskuspankki rahoittaa tilille muodostuneen

saatavan suorittamalla maksun tavaroista, palveluksista ja

rahoitusliiketoimista yrityksille tai muille .kotimaisille

velkojille silloinkin, kun tilillä ei ole varoja. Velallis

maan vastaava pankki toimii tavallaan tämän rahoituksen ta

kaajana koko kansantalouden puolesta.

Suomella on ollut 1970-luvulla velka lähes kaikilla sido

tuilla tileillään.Kokonaistilivelka on kasvanut vuonna

1972 ja 1974 ja vähentynyt vuosina 1971 ja 1973. Sen osuus

tuontimenoista ko. maihin on pysytellyt noin 15 prosenttina.

Clearingtilien velkasaldon voidaan olettaa tuottavan korkoa,

sillä vaihtoehtoisesti vaihdettavin valuutoin käy,tävässä
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kaupassatuontiylij äämäolisi ,j,ouduttu. rahai ttarnaan esimer-,

kiksi ulkomaisella lu'otolla l Sa~tavan taas voidaan aj atel

la aiheuttavan tappiota. koron verran~ koska vaihdettayin

valuutoin käytävässä kaupassa vientiylijäämä olisi voitu

käyttää ostoihin kolmansista maista tai sijoittaa korkoa

tuottamaan. Jos koron oletetaan vastaavan lähinnä valuutta

varannQn vaihtoehtoisista sijoituskohteista saatavaa korkoa~

olisi näin muodostunut korkotulo lähes 3 % kaikista sidotun

valuutan määräisistä tuontimenoista. Tarkasteluaika on vuo

det 1970 - 1974.

5.2. Toimitusluotot idänkaupassa

Ns, puhtaassa clearingjärjestelmässä ei yleensä myönnetä

toimitusluottoja, vaan järjestelmän luonteeseen kuuluvat

käteismaksut. Luototuksen soveltumattomuus clearingjärjes

telmään johtuu osittain siitä~ että luottoja myönnettäessä

ei voida ennustaa clearingtilin käyttäytymistä ja kuitenkin

saataya- tai velkasaldon muuttuminen vaikuttaa luoton edul

lisuuteen. Esimerkiksi saatavatilanteessa keskuspankki jou

tuu clearingtilin kautta rahoittamaan oman maansa vientiä

maksujen ylijäämän osalta. Velkatilanteessa vastaavasti

tuontivoittoisen maan keskuspankki saa korottoman luoton

maksujen alijäämän osalta.

Käytännössä kuitenkin itäryhmän maille on jo pitkään kilpai

lusyistä Jouduttu myöntämään toimitusluottoja. Pääosalta

niitä on myöntänyt Suomen Vientiluotto Oy. Niiden vaikutuk-
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set kansantalouden kannalta ovat lähinnä k.ahdenlaiset • Koko

kansantalouden kannalta Jnyönnetyt lU'otot ovat siinä mieles

sä edullisia, että ne ovat korollisia, kun clearingsaatava

tavallisesti on koroton. Maksuvalmiuteen toimitusluotot taas

vaikuttavat Suomen Pankin sekä sidotun että vaihdettavan va

rannon kautta. Clearingtilin kautta myönnetyt luotothan usein

rahoitetaan vapaasti vaihdettavin valuutoin.

5.2.1. Tuontiluototidänkaupassa

Saksan demokraattinen tasavalta ja T~ekkoslovakia ovat lä

hinnä myöntäneet tuontiluottoja Suomeen, koska tuonnin ra

kenne edellyttää maksuajan rahoituksen järjestämistä. Mo

lemmista maista on tuotu luotolla koneita ja laitteita. Myös

Puolan ja Bulgarian tuonnissa on luottoja käytetty jonkin

verran. Unkarista on tuotu luotolla hyvin vähän. Tuonti

Kiinasta ja Romaniasta on niin elintarvike- ja raaka-aine

valtaista, ettei 1970-luvu1la näiden maiden kanssa ole

esiintynyt tuontiluottoja.

Koko 1970-luvun pitkäaikaisen pääoman tuonti itäryhmän mais

ta on ollut vaatimatonta. Korkeimmillaan se on ollut muuta

man prosentin verran samana aikana suoritetuista tuontime

noista. Nostot ovat keskittyneet vuosiin 1970 - 1971.

5.2.2. Suomen Vientiluotto Oy:n rahoittama vienti

Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitusjärjestelyjen tarkoitukse

na on edistää suomalaisten teollisuustuotteiden vientiä. Ra-
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Taulukko 16. Vuosina 1963 - 1974 tapahtuneet vientitoimi
tukset, joiden rahoittamiseen Suomen Vienti
luotto Oy on osallistunut, maaryhmittäin,
milj. mk

maarytJnä 1963

OECD 0.3
Sosialistiset maat 2.0
Latinalainen Ame-
rikka 0.7
Aasia ja Lähi-Itä

Afrikka 0.3
Muut maat

0.7
0.6

2.0
0.5

4.0
11.2
0.3

1967

88.0
0.9

7.3
2.1

1968

233.7
14.4

12.0
1.3

Yhteensä 3.3 49.4 98.7 118.1 261.4

15.0
136.4

6.1

1973

291.2
21.3

22.7
42.5

1972

650.3
61.0

22.1
18.5
0.3

1971

388.3
57.2

53.8
38.0

1970

325.5
31.9

53.1
8.9Aasia ja Lähi-Itä

Afrikka

Muut maat

OECD 177.5
Sosialistiset maat 78.1
Latinalainen Ane
rikka

Yhteensä 317.6 449.2 486.4 778.2 388.5 762.3

Lähde: Suomen Vientiluotto Oy:n vuosikertomukset vuosilta
1970 ja 1974.

hoitetut vientitoimitukset ovat käsittäneet tuotantotava-

roita, lähinnä koneita ja laitteita, sekä muita metalli-

teollisuuden tuotteita. Edellytyksenä luoton myöntämiselle

on, että vientituote on pääosaltaan suomalaista alkuperää.

Luottojen keskimääräinen suuruus on ollut 4 - 6 milj. mark-

kaa. Suomen Vientiluotto Oy:n perustamisvuodesta, 1963, as-
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ti on rny6s sosialistisiin maihin tapahtuvaa metalliteolli

suuden vientiä luototettu Suomen Vientiluoton varoin (Tau

lukko 16).

1960-luvun lopulla alkoi kuitenkin OECD-maiden osuus vienti

luototetuista toimituksista kasvaa niin, että 1970-~uvulla

vain noin 10 % rahoitetuista vientitoimituksista tapahtui

itäryhmän maihin. Merkille pantavaa on kuitenkin~ että Kii

naan ja Bulgariaan ei ole myönnetty yhtään vientiluottoa,

vaan molemmat maat ovat maksaneet metalliteollisuuden vien

titoimitukset ennakkomaksuin. Metalliteollisuuden viennin

osuus Kiinaan ja Bulgariaan on ollut melko vähäistä. Muil

le itäryhmän maille on jouduttu kilpailusyistä myöntämään

pitkäaikaisiakin luottoja.

Taulukko 17 osoittaa koneiden, laitteiden ja kuljetusväli

neuden osuuden viennistä sosialistisiin maihin sekä Neuvos

tOliittoon, itäryhmään yhteensä, EEC:hen ja koko viennistä.

Viennistä itäryhmän maihin koneiden ja laitteiden osuus on

ollut koko 1970-luvun huomattavan suuri. Viennissä DDR:ään,

Puolaan ja Romaniaan metalliteollisuudella on koko 1970

luvun ollut merkittävä asema. Sen sijaan suuret toimitukset

Unkariin ja Bulgariaan ovat joinakin vuosina nostaneet me

tallin viennin osuuden korkeaksi. Kun tarkastellaan itäryh

mää Neuvostoliitto pois luettuna, oli osuus 24 % vuonna 1974.

Koko viennistämme metalliteollisuuden osuus oli keskimäärin

17 % ja viennistä EEC:hen vain noin 6 %.
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Taulukko 17. Koneiden ja laitteiden vienti vuosina 1970 - 1974
(milj. mk, % koko viennistä kOe alueelle) (SITC:n
pääluokka 7)

1970 1971 1972 1973 1974

l11Ii<: % nrnk % nmk % nmk % mnk %

Tsekk0-'
slovakia 8.0 14.3 24.5 36.8 16.0 27.5 4.6 8.2 14.0 15.7

Kiina 15.5 28.7 8.0 15.9 16.3 23.5 7.8 19.3 33.8 43.0

Bulgaria 2.3 13.7 1.0 8.6 1.8 13.0 2.2 9.8 3.1 11.5

Puola 14.9 13.0 5.9 6.2 24.9 21.7 33.1 27.6 45.6 25.6

DDR 11.0 13.8 7.7 11.9 11.6 16.9 9.6 10.4 18.9 17.6

Unkari 11.7 28.0 1.4 3.9 2.9 7.7 1.8 3.8 24.0 25.5

Romania 5.0 22.5 34.0 83.1 47.8 86.7 16.5 58.7 2.4 16.6

Muu itä 68.4 17.8 82.6 22.5 121.3 29.1 75.5 18.6 141.8 24.1

SNrL 520.3 43.8 265.7 24.9 345.0 23.1 612.7 35.7 816.5 28.6

Itä
yhteensä 588.7 37.5 348.2 24.3 466.3 24.4 688.1 32.4 958.3 27.8

* 4.1 * * 6.9 7.4EEe 179.3 245.4 5.5 356.0 503.3 517.8 5.8

Koko
vienti 1597.8 16.5 1512.5 15.3 2233.0 18.5 2510.3 17.2 3626.6 17.5

*Iso-Britannia ja Tanska mukaan luettuna.

Lähde: Suomen Virallinen Tilasto 1 A,1970 - 1974.
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Taulukko 18. Vuosina 1970 - 1974 tapahtuneet vientitoimitukset,
joiden rahoitukseen Suomen Vientiluotto Oy Qn osal-
listunut (milj. mk, %) .

A. Kehittyneet markkinatalousmaat

1970 1971 1972 1973 1974

rrnic % nrnk % mnk % nmk % rmi<: %

koneet ja
laitteet 168.3 47.8 154.1 47.7 60.1 39.4 591.1 31.8 210.0 38.5

sähkökoneet
ja laitteet 2.1 0.6 2.4 0.7 1.8 1.2 2.9 0.2 8.3 1.5

alukset 175.2 49.8 160.9 49.8 79.7 52.2 1263.2 67.9 325.9 59.7
muut kuljetus-
neuvot 4.3 1.2 2.2 0.7 -0.2 0.1 0.8 0.04 - -
nuut rretalli-
teol1.tuotteet 0.1 0.02 - - 9.5 6.2 1.9 0.1 0.4 0.07
muu vienti 1.7 0.5 3.5 1.1 1.7 1.1 0.4 0.02 1.0 0.2

_____ ~___•·_____T____

yhteensä 351.7 100.0 323.1 100.0 152.6 100.0 1860.3 100.0 545.6 100.0

B. Itä-Euroopan sosialistiset ma~t

1970 1971 1972 1973 1974

rrmk % nnnk % rrmk % rrmk % I1111k %
koneet ja
laitteet 31.9 100.0 57.2 100.0 33.2 91.5 103.9 96.8 56.7 99.1
sähkökoneet
ja laitteet - - - - - - - - 0.5 0.9
alukset - - - - - - - - - -
muut kuljetus-
neuvot - - - - - - - - - -
muut rretalli-
teoll. tuotteet - - - - 3.1 8.5 3.4 3.2 - -
muu vienti - - - - - - - - - -

yhteensä 31.9 100.0 57.2 100.0 36.3 100.0 107.3 100.0 57.2 100.0

Lähde: Suomen Vientiluotto Oy:n vuosikertomukset vuosilta 1970-1974.
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Taulukosta 18 voidaan todeta~ että vientitoimitukset itä

ryhmän maihin ovat olleet lähes yksinomaan koneita ja lait

teita. Sen sijaan kehittyneisiin markkinatalousmaihin ta

pahtuneessa viennissä alukset ovat olleet koneita ja lait

teita tärkeämmällä sijalla. Markkinatalousmaihin on rahoi

tettu myös sähkökoneiden ja -laitteiden, muiden kuljetus

neuvojen ja muuta vientiä.

Luoton yleiset myöntämisperusteet ovat samat markkinatalous

maihin ja itäryhmän maihin. Laivojen vientiluototuksessa on

kuitenkin OECD-maiden kesken tehty erillinen sektorisopimus

enintään seitsemän vuoden luottoaikojen myöntämisestä.

Suomen Vientiluotto Oy:n periaatteena on ollut se, että

vientiluottoa koskevat maksut sosialistisista maista tapah

tuvat voimassa olevan maksusopimuksen mukaan: Puolasta ja

Tsekkoslovakiasta vaihdettavina valuuttoina, muutoin

clearingitse.

K-takuut, jotka on tarkoitettu kotimaisen kustannustason

nousun aiheuttaman hintaeron korvaamiseen, koskevat niin

ikään yhtäläisesti markkinatalousmaita ja sosialistimaita.

Takuun ehtona on, että valmistusaika on 18 - 60 kuukautta,

mikä käytännössä rajoittaa takuun koskemaan vain raskaan

rnetalliteollisuudeu vientiä.

Sosialistisiin maihin viedyistä koneiden ja laitteiden toi

mituksista rahoittaa Suomen Vientiluotto Oy melko suuren
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Taulukko 19. Tapahtuneet vientitoimitukset, joiden rahoitta
miseen Suomen Vientiluotto Oy on osallistunut,
% metalliteollisuuden (SITC:n pääluokka 7) vien
nistä kO, maahan vuonna 1970 - 1974

1970 1971 1972 1973 1974 1970-
1974

DDR 0.0 0.0 37-7 42. 7 20.6 21.0
Unkari 67.0 26.8 0.0 0.0 92.7 72.9
Romania 17.1 85.6 95.2 53.6 1.5 79.8
Puola 102.3 8.1 3.2 23.4 60.3 39.5
Tsekko-
slovakia 99.5 111.2 61.4 22.3 26.0 64.1
Itäryhmän
maat 46.7 69.2 49.9 28.7 40.4 46.7
Kehittyneet
markkina-
talousmaat 37.8 32 ~ 7 39.3 19.0 26.0 29.8

Lähde: Suomen Vienti luotto Oy:n vuosikertomukset vuosilta
1970 - 1974 11

osuuden, viisivuotiskaudella 1970 - 1974 keskimäärin 47 %

SITC:n pääluokan 7 viennistä. Vuonna 1971 toimitettiin

Täekkoslovakiaan teollisuuskoneita ja -laitteita, jolloin

Suomen Vientiluoton rahoittamien toimitusten osuus nousi

69 prosenttiin metalliteollisuuden viennistä Tsekkoslovakiaan.

Samoin Romaniaan tapahtui suuria luottotoimituksia vuosina

1971 ja 1972. Merkille pantavaa on, että itäryhmän maihin

ei ole tarkastelukautena toimitettu Suomen Vientiluotto Oy:n

varoin yhtään laivaa (laivanviennin rahoitusta ei ole edes

haettu). Taulukossa Puolan kohdalla vuonna 1970 sekä Tsekko-

slovakian kohdalla vuonna 1971 näkyvät yli sadan prosentin

luvut johtuvat siitä, että rahoitetut vientitoimitukset on
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otettu prosentteina SITC:n pääluokan numero 7 viennistä.

Vientiluototus koskee kuitenkin jossain määrin myös SITC:n

pääluokkaa 6. Juuri Puolaan ja Tsekkoslovakiaan on toimi-

tettu pääluokan 6 tuo·tteita. Esimerkkeinä pääryhmän mahdol-

lisesti vientiluototettavista tuotteista ovat erilaiset me-

tallirakenteet~ kuljetus- ja varastoimissäiliöt, kaapelit.

1970-luvun alussa pitkäaikainen pääomanvienti oli korkeimmil

laan noin 5 % vientituloista. Ainoastaan vuonna 1971 vienti-

luottoja kuoletettiin nostaja enemmän. Suunta on kuitenkin

laskeva ja keskimääräisesti ottaen pääomanvienti vastaa muu-

tamaa prosenttia vientituloista koko viisivuotiskaudella tar-

kasteltuna ..

5.3. Muut rahoitusjärjestelyt

I

U'usvientiluotto merkitsee viennin valmistusaikaista kotimais-

ta lyhytaikaista (6 kk:n) rahoitusta. Se on tarkoitettu vien-

nin kasvusta aiheutuvan käyttöpääoman lisätarpeen rahoittami-

seen. Rahoitus on alkuaan koskenut vain vaihdettavin valuutoin

tapahtuvan viennin kasvua, mutta vuodesta 1974 rahoitusmuoto

laajennettiin koskemaan myös sidotun valuutan määräisen vien-

nin kasvua. Perusteluna laajentamiseen oli se, että Neuvosto-

liiton-kauppamme oli tuolloin vahvasti alijäämäistä. Tämä val-

mistusaikainen kotimainen rahoitus helpotti tuolloin vienti-

kontrahtien syntymistä. Lyhytaikaisiksi tarkoitetut uusvienti-

luotot saattavat käytännössä venyä pitkäaikaisiksi silloin,
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Taulukko 20.

PUOLA (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)

1. sopimus koskee kauppoja~ jotka on tehty

1.1.1974 - 31~3.1915

puiteluoton määrä 10 milj. US-$

2. sopimus koskee kauppoja~ jotka on tehty

15.5.1975 - 15.5.1976
puiteluoton määrä 10 milj. US-$

TSEKKOSLOVAKIA (Ceskoslovenska obchodni Banka A.S.)

1. sopimus koskee kauppoja, jotka on tehty

1.7.1975 - 30.6.1975
puiteluoton määrä: 10 milj. US-$

2. sopimus koskee kauppoja, jotka on tehty

1.8.1975 - 14.8.1975
puiteluoton määrä: 10 milj. US-$

Lähde: Keskustelu Suomen Vientiluotto Oy:ssä syyskuussa

1975.

kun yritys jatkuvasti viennin kasvun johdosta saa tällaista

rahoitusta. Vientivekselikäytänt5 on uusvientiluottoa lähel-

lä oleva rahoitusmuoto, joka ei koske sidottuina valuuttoina

tapahtuvaa vientiä.

Puiteluotot (credit-line) ovat eräs muoto ulkomaiselle osta-

jalle my5nnettävää rahoitusta. Puiteluottojen tarkoituksena

on lisätä Suomen viennin tavaravalikoimaa rahoittamalla muu-

ta kuin perinteistä raskaan metalliteollisuuden vientiä. Edel-

lytyksenä tällaiselle rahoituksen hyväksymiselle on, että
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vientikaupan kauppahinta pysyy sovittujen vähimmäis- ja

enimmäismäärien rajoissa. Puiteluottojen rahoituskohteena

voivat olla seuraavat tuotantotavarat:

puunjalostusteollisuuden koneet ja laitteet

laivanvarusteet
rakennusalan koneet ja laitteet

kaivoskoneet ja laitteet

sähkökoneet ja laitteet

muoviteollisuuden koneet ja laitteet

Tähän mennessä Suomen Vienti luotto Oy on tehnyt Puolan ulko

maankauppapankin ja Tsekkoslovakian ulkomaankauppapankin kans

sa taulukossa 20 esitetyt puiteluottosopimukset. Vastoin odo

tuksia nämä luotot eivät ole täyteen määräänsä johtaneet kaup

poihin. Muut maat ovat pystyneet tarjoamaan vielä edullisem

pia luottoehtoja.



6. SUOMEN JA ITÄRYHMÄN MAIDEN VÄLISEN MAKSULIIKKEEN VAI

KUTUKSESTA SUOMEN MAKSUVALMIUTEEN VUOSINA 1970 - 1974

Suomen ja muun itäryhmän välisen kaupan vaikutukset maksu

valmiuteemme kohdistuvat osaksi sidottuun, osaksi vaihdet

tavaan valuuttavarantoon. Pääosa nk. clearingmaiden (DDR,

Unkari, Romania, Bulgaria ja Kiina) kaupasta vaikuttaa

clearingtilien saldojen kautta sidottuun valuuttavarantoon.

Vaihdettavaan varantoon tämä kauppa vaikuttaa ensiksikin

vientiin sisältyvän länsiosuuden, toiseksi clearingtilin

tasoitusten sekä kolmanneksi clearingkaupan rinnalla ta

pahtuvien vaihdettavina valuuttoina maksettavien liiketoi

mien kautta.

Puolan ja Tsekkoslovakian kanssa kokeiluluonteisesti vaih

dettavina valuuttoina maksettava kauppa rasittaa vaihdetta

vaa valuuttavarantoamme silloin, kun se on alijäämäinen,

kuten on ollut laita koko 1970-luvun. Tässä kaupassa vien

tiin sisältyvästä länsituontipanoksesta sen sijaan saadaan

korvaus vaihdettavina valuuttoina päinvastoin kuin clearing

kaupassa. Tässä luvussa tarkastellaan kaupan ja maksuliik

keen vaikutusta Suomen maksuvalmiuteen ainoastaan lyhyellä

aikavälillä.
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Taulukko 21. Vaihdettayien valuuttojen tarve muun itäryh~

män kaupassa vuosina 1970 - 1974, milj. mk

1970

59.7
20.3

1971

145.7
11.1

1972

116.7
33.0

1973

184.8
63.4

1974

450.3
82.9

1: 1970
19'74

957.2
210.7

1970-1974
keskiarvo

191.4
42.1

Taulukko 22. Suomen Pankin vaihdettava varanto vuosien 1970 
1974 lopussa, milj. mk

1970

Suomen
Pankki 1302.0

1971

1920.0

1972

1814.0

1973

1189.0 1047.0

1970-1974
keskiarvo

1454.4

Vaihdettavan valuutan käyttöä Suomen kaupassa muun itäryhmän

kanssa kuvaavat seuraavat luvut, jotka on laskettu vuosille

1970 - 1974 (Taulukko 21):

Muun itäryhmän kaupassa syntynyt vaihdettavien valuut-

tojen nettotarve = Rl , joka sisältää clearingmaihin

tapahtuvan viennin länsituontiosuuden, clearingti-

lien vaihdettavin valuutoin tapahtuneet tasoitukset,

clearingmaiden kaupassa käytettävien vaihdettavien

valuuttojen nettovaikutuksen sekä vaihdettavin va-

luutoin käytävän kaupan (Puola ja Tsekkoslovakia)

nettovaikutuksen.
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Clearingmaiden kaupassa syntynyt vaihdettavien valuut

tojen nettotarve = R2~ johon sisältyy clearingmaihin

tapahtuvan viennin länsituontiosuus, clearingmaiden

kaupassa käytettävien vaihdettavien valuuttojen netto-

vaikutus sekä clearingtilien vaihdettavin va1uutoin

tapahtuneet tasoitukset.

Vaihdettavien valuuttojen nettotarve muun itäryhmän kaupassa

on esitetty taulukossa 23 prosentteina Suomen Pankin vaihdet-

tavasta varannosta, Suomen koko tuonnista ja tuonnista muun

itäryhmän maista.

Taulukosta huomataan, että 1970-luvun alkupuolisko1ta kau-

passa muun itäryhmän maiden kanssa vaihdettavien valuutto-

jen nettotarve on voimakkaasti kasvanut. Vuonna 1970 se oli

Taulukko 23. Itäryhmän maiden vaihdettavien valuuttojen
nettotarpeen osuus vuosina 1970 - 1974, %

1970 1971 1972 1973 1974 1970-
1974

R1 Suomen Pankin

vaihdettavasta

varannosta 4.6 7.6 6.4 15.5 43.0 15.4

R1 Suomen koko

tuonnista 0.4 1.1 0.8 1.0 1.7 1.0

R1 tuonnista muun

itäryhmän maasta 11.1 26.4 20.4 26.6 40.8 25.1
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vain 4.6 % Suomen Pankin vaihdettavasta varannosta, kun vuon-

na 1974 se muodosti jo 43 %. Tosin vuoden 1974 suuri luku joh-

tuu varannon huomattavasta vähenemisestä. Rl prosentteina Suo

men koko tuonnista on vuosina 1970 - 1974 ollut pieni, kor-

keimmi11aankin alle 2 % tuonnista. Sen sijaan itäryhmän tuon-

nista vaihdettavan valuutan tarpeen osuus on merkittävä, esi-

merkiksi vuonna 1974 41 %.

Vaihdettavien valuuttojen nettotarve clearingmaiden kanssa

käytävässä kaupassa (Taulukko 24) on vuodesta 1970 niin ikään

kasvanut 1.6 prosentista 7.9 prosenttiin Suomen Pankin vaih-

d~ttavasta varannosta. Muun itäryhmän tuonnista R2 :n osuus

on keskimäärin 6.3 %. Sen sijaan Suomen koko tuonnista vaih-

dettavien valuuttojen nettotarve clearingmaiden osalta oli

hyvin pieni, 0.3 % keskimäärin.

Taulukko 24. Clearingmaiden vaihdettavien valuuttojen netto
rasite vuosina 1970 - 1974, %

1970 1971 1972 1973 1974 1970-
1974

R2 Suomen Pankin

vaihdettavasta

varannosta 1.6 0.6 1.8 5.3 7.9 3.4

R2 Suomen koko

tuonnista 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3

R2 muun itäryh-

män tuonnista 4.8 2.2 6.5 9.9 7.9 6.3
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Edellä esitetyt luvut kuvaavat itäryhmän maiden kanssa käytä

vän kaupan vaikutusta Suomen maksuvalmiuteen. Vaikutus on jo

vuodesta 1970 alkaen ollut merkittävä erityisesti siksi, että

kysymyksessä on kahdenvälisesti tasapainotettava, clearing

pohjalla käytävä kauppa. Tosin valtaosa alijäämästä johtuu

kokeiluluonteisesti vapaavaluuttapohjalla käytävästä Puolan

kaupasta.

Jos itäryhmän maiden kanssa siirryttäisiin vapaavaluuttapoh

jalle, tulisivat välittäminä vaikutuksina clearingtilien ta

soitukset joko vapaasti vaihdettavina valuuttoina tai tavara

toimituksina. Esimerkiksi vuoden 1974 lopussa näiden sidottu

jen tilien nettovelka oli noin 10 % Suomen Pankin vaihdetta

vasta varannosta. Näidenkin lukujen valossa maksupohjamuutok

sen lyhyen aikavälin vaikutus olisi merkittävä. Pitkällä ai

kavälillä tarkasteltaessa muutoksen edullisuuteen vaikutta

vat useat sellaiset seikat, joita tässä ei ole käsitelty.



7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTöKSET

Suomen nykyinen maksusopimusjärjestelmä itäryhmän maiden

kanssa on melko hajanainen. Puolan ja Tsekkoslovakian va

paavaluuttakokeilujen lisäksi on maksusuhteissa esiintynyt

monia erilaisia järjestelyjä kuten vuositasoitukset, kerta

tasoitukset ja korkomaksut. Kokeilujen tulokset ovat ol

leet Suomelle sikäli epäedulliset, että kaupan kasvu ei

ole ollut tasapainoista. Kun idän ja lännen väliset kauppa

suhteet kehittyvät, tulee pakosta epäilleeksi, selviääkö

clearingmaksujärjestelmä taloudellisista yhteistyömuodois

ta~ kuten kaupallisesta yhteistyöstä, yhteistuotannosta ja

tiedonvaihdosta.. Toisaalta voidaan katsoa, ettei bilateraa

linen maksujärjestelmä sinänsä olisi este taloudellisten

suhteiden kehittymiselle, sillä sosialistiset maat ovat

viime aikoina valuuttapohjasta riippumatta pyrkineet kaup

pavaihdon tietynlaiseen kahdenkeskiseen tasapainottamiseen

vaatimalla vastaostoja ja erilaisia yhteistyöhankkeita.

Käytännön kokemukset viittaavat lisäksi siihen, että vapaa

valuuttapohjalta paluu clearingjärjestelmään on varsin han

kalaa, vaikka uusi järjestelmä olisi osoittautunut toisen

osapuolen mielestä kaupan kehityksen kannalta epäedulliseksi.
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Itäryhmän maiden kanssa käytävän kaupan ja maksuliikkeen

epätasapainotilanteet on 196o-luvulla ratkaistu eri tavoin.

Koko 1960-lukua tarkasteltaessa on maksuliike clearingjär

jestelmän hengen mukaisesti ollut tasapainossa. Sen sijaan

1970-luvulla Suomen velka muun itäryhmän maille on jatku

vasti kasvanut.

Lisenssivirasto seuraa bilateraalisen kaupan tasapainoa ja

toteutumista. Tuontia itäryhmän maista on jatkuvasti vapau

tettu lisensiointipakosta.

Kysymys idänkaupan maksusuhteista on moniulotteinen. Lyhyel

lä aikavälillä maksujärjestelyjen vaikutus Suomen maksuta

seeseen saattaisi olla melko suuri. Itäryhmän maiden kanssa

käytävän kaupan nettorasite vaihdettavaan varantoon on jo

nyt tuntuva. Rasite koostuu Puolan ja Tsekkoslovakian kau

pan nettovaikutuksesta, clearingmaiden kaupassa käytettä

vien vaihdettavien valuuttojen nettovaikutuksesta sekä

clearingviennin sisältämästä länsituontiosuudesta. Vuoden

1974 lopussa clearingtileillä ollut velka olisi muutosti

lanteessa tullut maksettavaksi joko vapaasti vaihdettavina

valuuttoina tai tavaratoimituksina. Yhteensä vaikutus va

luuttavarantaon olisi tuolloin ollut noin puolet Suomen

Pankin vaihdettavasta varannosta vuoden 1974 lopulla.

Idän ja lännen välisten kaupankäyntimuotojen kehittyessä

yhteistyöhankkeet, tavaratoimituksiin liittyvät palvelut

(kuten huolto ja korjaukset) ja tiedon vienti Yleistyvät.
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Alihankintoja joudutaan tekemään kolmansista maista ja pai-

ne vastaostojen, kompensaatio- sekä transitokauppojen suun-

taan kasvaa. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Suomen

idänkaupan organisaation ja maksujärjestelmän on sopeudut-

tava idänkaupan uusiin muotoihin, joita tässä työssä ei ole

pyritty arvioimaan. Nämä seikat sekä taloudelliset, kauppa-

poliittiset ja poliittiset tekijät ja niiden keskinäinen

painotus vaikuttavat maksujärjestelmän valintaan.



LIITTEET



"Liite 1

MAKSUSOPIMUKSET JA NIIDEN MUUTOKSET VUOSINA 1947 - 1974

PUOLA

1947 Maksusopimus

Tilejä pitävät pankit:
- Puolan Valtiopankki (Narodowy Bank Polski) ja

Suomen Pankki

Maksuvaluutta:

- US-dollari

Luottoraja:

- Liitekirjelmässä (5.2.1948) määrätty tekninen en
nakko 500 000 US-dollaria~

Sovellutusala:

- Maksut tavaratoimituksista~ kuljetuskulut (eivät
kuitenkaan kulut, jotka aiheutuvat kuljetuksista
kolmannen maan kanssa). Yksityiskohtainen maksu
aiheluettelo.

Lakkauttaminen:

- Sopimuksen lakattua molemmat hallitukset neuvotte
levat toimenpiteistä saldon tasoittamiseksi yhden
vuoden kuluessa.

Muita määräyksiä:

- Poikkeustapauksessa hyväksytään kompensaatiokaupat
ja vapain valuutoin tehdyt kaupat.

- Sekakomissio asetetaan valvomaan soveltamista.

1948 Muutös ITiäksusopimukseen noottienv"aihdÖn peruste'ella

- rahteja ja kuljetuskuluja koskevan artiklan muutos

- tekninen ennakko 5.2.1949 lähtien 1 000 000 us-
dollaria

- luottorajan ylittävän saldon tasoitus US-dollareina
vaadittaessa

1949 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- näkymättömiä maksuja koskevan artiklan muutos (erit
tely mahdollisista Govellutustapauksista)

1951 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- muutos kolmansien maiden kanssa tapahtuvia kuljetuk
sia koskevaan kohtaan
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1959 Muutos maksUsopimukseen noottienvaihdon perusteella

- luottoraja korotetaan 4 000 000 US-dollariin

- jos saldo ylittää 3 kk:n ajan luottorajan, voi
velkoja vaatia ylijäämän maksamista vapaina va
luuttoina

1965 Bank Handlowy w Warszawie t~lirtpitäjäksi

1970 Muutos maksus'opimu'kseen' k'aupaTlisee'n' pöytäkirj'aan

liit tyvälläkirjee'nv'äihdolla

- Tilit pidetään vuonna 1970 vapaasti vaihdettavina
US-dollareina. Tilillä olevat varat ovat vapaasti
siirrettävissä ja vaihdettavissa muiksi valuutoik
si. Maksusopimuksen luottorajaa koskeva säädös ei
ole voimassa vuonna 1970. Järjestelystä sovitaan
aina vuodeksi kerrallaan.

SAKSAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

1959 Sopimus maksuliikenteestä

Tilejä pitävät pankit:

- Deutsche Notenbank ja Suomen Pankki. Maksuja hoi
tavat Suomessa myös liikepankit edellyttäen, että
maksujen välittäjänä on Suomen Pankki.

Maksuvaluutta:

- US-clearingdollari. Maksusuoritukset, jotka aiheu
tuvat muina kuin US-clearingdollareina, muunnetaan
clearingdollareiksi noudattamalla velkojamaan val
tionpankin ao. valuutalIe maksun edellispäivänä
vahvistamaa keskikurssia.

Luottoraj a:

2.5 milj. dollaria 1.10.1959 alkaen. Mikäli passii
vasaldo kolmen kuukauden ajan keskeytymättä ylittää
luottorajan, velallisosapuoli on velvollinen suo
rittamaan luottorajan ylittävän määrän vapaasti
vaihdettavina valuuttoina.
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Sovellutusala;

- Maksut tavaratoimituksista, palveluksista, ei
kaupallisista maksuista jne. Muut maksut molem
pien valtionpankkien suostumuksella.

Lakkauttaminen:

- Velallinen tasoittaa erotuksen kuuden kuukauden
kuluessa tavaratoimituksilla. Yhteisymmärryksessä
kolmannen tai useamman maan kanssa voidaan saldo
tasoittaa monenkeskisesti.

1965 Pöytäkirja pitkäaikaisesta maksuliikkeestä

- 1959 tehdyn maksusopimuksen voimassaoloaika pi
dennetään vuoden 1968 loppuun asti. Irtisanomista
koskevaan artiklaan pieni muutos.
1966 Deutsche Aussenhandelsbank tiliä pitäväksi
pankiksi.

1968 Pöytäkirja pitkäaikaisesta maksuliikkeestä

- 1959 maksusopimus voimassa vuoden 1973 kesäkuun
loppuun. Sen jälkeen se voidaan irtisanoa vuosit
tain kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli
sopimusta ei irtisanota, pitenee sen voimassaolo
aika automaattisesti kulloinkin yhdellä vuodella.

TSEKKOSLOVAKIA

1959 Maksusopimus

Tilejä pitävät pankit:

- Statni banka ceskoslovenska ja Suomen Pankki.

Maksuvaluutta:

- Tsekkoslovakian kruunu (Kcs). Muuna rahalajina
ilmoitetut sitoumukset muutetaan Prahan maksupäi
vän ao. valuutan keskikurssiin.

Luottoraja:

- 30 000 000 Kcs
1.1.1960 alkaen 15 000 000 kcs ylittävä osa (kol
men kuukauden jälkeen) suoritetaan puntina tai
muina sovittuina valuuttoina.
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Sovellutusala:

- Kaikki fyysisten ja juridisten henkilöiden suorit
tamat maksut. Maksuaihe-erittely kirjeenvaihtona.

Lakkauttaminen:

- Sopimuksen lakattua saldo selvitettävä vuoden ku
luessa tavaratoimituksin.

Muita määräyksiä:

- Sopimuksesta tilisiirtoja kolmannen maan tilille.

1965 Muutos rnaksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Tsekkoslovakian kauppapankki (= Ceskoslovenska
obchodni banka) tilinpitäjäksi.

- US-dollari tilivaluutaksi 1.4.1965 lukien.

Kirjeenvaihto

- Luottorajaksi 2 090 000 clearingdollaria.

1967 Muutos maksusopimukseen kaupalliseen pöytäkirjaan

liittyvälläkirjeenvaihdolla

- Puolet clearingtilin saldosta maksetaan neljännes
vuosittain vaihdettavina va1uuttoina.

1970 Muutos maksusopimukseen kaupalliseen pöytäkirjaan

liittyvällä kirjeenvaihdolla

- Tilit pidetään vuonna 1970 vapaasti vaihdettavina
US-do1lareina. Tilillä olevat varat ovat vapaasti
siirrettävissä ja vaihdettavissa muiksi valuutoik
si. Maksusopimuksen luottorajaa koskeva säädös ei
ole voimassa vuonna 1970. Järjestelystä sovitaan
aina vuodeksi kerrallaan.

ROMANIA

1951 Maksusopimus

Tilejä pitävät pankit:

Romanian kansantasavallan valtionpankki ja Suomen
Pankki.
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Maksuvaluutta:

- Rupla. Sikäli kuin maksuvelvoitukset on ilmaistu
muina valuuttoina kuin ruplina, tapahtuu niiden
muuntaminen rupliksi kOe valuutan ja ruplan vaihto
kurssin perusteella sinä päivänä, jolloin velalli
nen suorittaa maksun. "Sopirnustili 1951" koroton
ja kuluista vapaa.

Luottoraja:
- 1 600 000 vanhaa ruplaa.

Sovellutusala:

- Kaikki Suomen ja Romanian väliset maksut tämän ti
Iin välityksellä. Ei kuitenkaan pääoma- ym. saman
kaltaisia siirtoja eikä maksuja, jotka johtuvat
toisen sopimusmaan ja jonkin kolmannen välisistä
rahtauksista.

Lakkauttaminen:

- Saldo tasoitettava kolmen kuukauden kuluessa ta
varatoimituksin.

1968 Muut"os maksus"opimuk"see"n noott"ienvaihdon "perusteella

- Sopimustili 1951" ruplina (= 0.987412 g kultaa).

Vuositasoitukset. Mikäli saldo kalenterivuoden lo
pussa ylittää luottorajan, on mainitun summan ylit
tävä määrä maksettava vapaasti vaihdettavina va
luuttoina.

Vahvistettiin ruplan vuonna 1960 muuttunut kulta
pitoisuus ja sovittiin uudeksi luottorajaksi
360 000 ruplaa.

Romanian ulkomaankauppapankki tilinpitäjäpankiksi.

BULGARIA

1948 Maksu~opimus

Tilejä pitävät pankit:

- Suomen Pankki ja Bulgarian kansallispankki.

Maksuvaluutta:

- US-dollari. US-dollarimäärien muuttaminen kansal
liseksi rahaksi toimitetaan sen dollarikurssin
perusteella, jota tilillemaksu- tai tililtämaksu
päivänä sovelletaan Sofiass~ tai Helsingissä 
maksutapana remburssi.
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Luottoraja:

- 200 OQO US-do11aria. Jos saldo ylittää luottorajan,
on velkojamaan hallituksella oikeus rajoittaa vien
tilupien myöntämistä velallismaahan.

Sovellutusala:
- Kauppatoimista johtuvat maksut. Tarkempi luettelo

muista maksuista.

Lakkauttaminen:
- Saldo tasoitetaan neljän kuukauden kuluessa tavara

toimituksin.

Muita määräyksiä:
- Molemminpuolisten toimitusten maksu suoritetaan

remburssien avulla. Mikäli tuotteiden valmistus
vaatii pitkähköä aikaa, myyjä on velvollinen ole
maan vaatimatta suurempaa ennakkomaksua käsiraha
na kuin 30 % tavaran vasta-arvosta.

1954 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Luottoraja korotetaan 500 000 US-dollariin.

- Muut maksutavat kuin remburssi mahdollisia.

1965 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Luottoraja korotetaan 700 000 US-dollariin.

- Bulgarian ulkomaankauppapankki tilinpitäjäpankiksi.

1968 M~~tos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Maksusopimuksen voimassaoloaika pidennetään yhtä
pitkäksi kuin vuonna 1967 allekirjoitetun pi~kä

aikaisen kauppasopimuksen voimassaolo- ja irti
sanomisaika on.

197'3 Muutosmaksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Maksusopimuksen voimassaoloaika pidennetään yhtä
pitkäksi kuin vuonna 1972 allekirjoitetun pitkä
aikaisen kauppasopimuksen voimassaolo- ja irti
sanomisaika on.
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UNKARI

1948 Maksusopimus

Tilejä pitävät pankit:
- "Uusi tili 1948" Suomen Pankissa ja Unkarin kansal

lispankissa, koroton ja kuluton tili.

Maksuvaluutta:
- US-dollari. Eri laskutusvaluuttojen muuntaminen

dollareiksi tapahtuu maksupäivän kurssien mukaan.

Luottoraja:

- 200 000 US-dollaria. Mikäli luottoraja ylitetään,
voidaan vientilupia rajoittaa tai maksaa ylittävä
määrä kullalla tai vaihdettavilla valuutoilla.

Sovellutusala:

- Kaikki fyysisten ja juridisten henkilöiden suorit
tamat maksut.

Lakkauttaminen:

- Saldo tasoitetaan kultana tai US-dollareina, ellei
muusta selvitystavasta sovita.

Muita määräyksiä:

- Ennakkomaksut hyväksytään.

1954 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Luottoraja 1 000 000 US-dollaria vuodelle 1955.

1955 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Luottoraja 1 500 000 US-dollaria vuoden 1956 alus
ta lukien.

1968 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella
- Tekninen luottoraja nostettu 2 000 000 US-dolla

riin kaupan laajentumisen varmistamiseksi.

KIINAN KANSANTASAVALTA

1953 Maksusopimus

Tilejä pitävät pankit:

- The People~s Bank of China ja Suomen Pankki.
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Maksuvaluutta:

- Rupla.

Luottoraja:
- 8 000 000 rpl (4 kuukauden kuluttua maksettava

ylittävä osa vapaina valuuttoina).

Sovellutusala:
- Kaikki kauppavaihdosta aiheutuvat maksut - sopimuk

sesta muunkinlaiset maksut.
- Sopimuksesta sallitaan muutkin kuin ruplamaksut.

Lakkauttaminen:
- Saldo suoritettava neljän kuukauden kuluessa joko

tavaratoimituksina tai vaihdettavana valuuttana.

1965 Bank af China tilinpitäjäpankiksi

1967 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Clearingvaluutaksi Suomen markka.

- Luottoraja on 6 400 000 Smk (Smk = 0.27771 g kul-
taa) .

1968 Muutos maksusopimukseen noottienvaihdon perusteella

- Suomen markan pariarvon muutokseen viitaten
(Smk = 0.211590 g kultaa).

- Luottoraja on 8 400 000 Smk.



Liite 2

LISENSSIVIRASTON TEHTÄVISTÄ

1. Lisenssiviraston tehtävistä

Asetus lisenssivirastosta (615/61) muutoksineen määrittelee

lisenssiviraston tehtäväksi hoitaa ulkomaankaupan säännöste

lyä ja tarkkailua. Lisenssivirasto on kauppa- ja teollisuus

ministeriön alainen virasto, johon valtioneuvosto nimeää

johtokunnan, jonka muodostavat ulkoasiainministeriön, maa-

ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön,

valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin edustajat sekä li

senssiviraston johtaja. Asetuksen 4. pykälän 2. momentin mu

kaan johtokunnan tehtävä on "johtaa lisenssiviraston toimin

taa ja antaa lisenssitoimen hoitamista koskevia ohjeita. Se

määrää valuuttojen jaon perusteet kauppasopimusten ja käytet

tävissä olevien valuuttamäärien puitteissa. Johtokunta rat

kaisee lisenssejä ja vientitarkkailuilmoituksia koskevat ha

kemukset sekä lisenssin ja vientitarkkailuilmoituksen hyväk

symismerkinnän peruuttamista ja epäämistä koskevat asiat,

jotka johtokunta erityisistä syistä on ratkaistavakseen pi

dättänyt tai johtaja johtokunnan käsiteltäväksi alistanut."

Bilateraalisissa kauppasopimuksissa sovittujen tavara- tai

valuuttakiintiöiden lisensioinnin lisäksi lisenssiviraston

johtokunta määrää valuuttavarauksista käytössä olevia li

sensiointijärjestelmiä varten. Bilateraalisten kauppasopi

mustenkin osalta on todettava, että lisenssiviraston johto

kunnalla on oikeus myöntää ylityksiä sovittuihin kiintiöihin.
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2. Tuontikohtelu

Asetuksella maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun tur

vaamisesta (162/74) määrätään tavaroiden tuonnin tarkkailus

ta ja rajoittamisesta. Asetuksen toisen artiklan mukaan ta

varoita maahan tuotaessa on maahantuojan esitettävä lisenssi

viraston myöntämä tuontilisenssi asetukseen liittyvässä luet

telossa mainituille tavaroille. Muut tavarat, kun ne tuodaan

asetuksen maaluettelossa esiintyvistä maista, nk. multilate

raalimaista, saadaan tuoda maahan ilman tuontilisenssiä. Tul

lauksen yhteydessä on laadittava lisenssivirastolIe menevä

tuontitarkkailuilmoitus. Multilateraalimaista tapahtuvaa tuon

tia varten (multilateraalimaat lueteltu asetuksessa 162/74)

on osalle lisenssinalaisia tavaroita vahvistettu globaali

ohjelma, osa taas kuuluu yksittäislisensioinnin piiriin.

Tuotaessa muita kuin edellä mainittuun asetukseen liittyväs

sä luettelossa mainittuja ts. muita kuin lisensiointipakon

alaisia tavaroita maasta, jonka kanssa Suomella on kaksipuo

linen tavaranvaihtoluettelot sisältävä kauppasopimus, li

senssiviraston johtokunta voi päättää, että tiettyjä tava

roita saa toistaiseksi tuoda ilman tuontilisenssiä, jos

tuontilisenssin vaatimista ei ole tämän tai muun mainitun

laisen kauppasopimuksen toteuttamisen kannalta pidettävä

tarpeellisena ja osto- ja alkuperämaa on sama.
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TUONTI MULTILATERAALIMAISTA

Globaalilisensiointi

Lisenssiviraston johtokunnan vahvistaman vuosittaisen glo

baaliohjelman mukaiset valuuttavaraukset on tarkoitettu

vaihdettavilla valuutoilla maksettavaan tuontiin multi

lateraali-(globaali-)maista.

Yksittäis1isensiointi

Lisenssiviraston johtokunnan yksittäislisensiointia varten

vahvistamat pienet valuuttavaraukset ja lisävaluuttana hy

väksymät lisenssit on tarkoitettu vaihdettavilla valuutoil

la maksettavaan tuontiin multilateraalimaista.

TUONTI BILATERAALIMAISTA

Neuvostoliitto

Tuonti Neuvostoliitosta on lisenssivapaata, jos tuotava ta

vara on lisenssivapaata multilateraalimaista (lueteltu ase

tuksessa 162/74). Lisäksi tavaran alkuperämaan tulee olla

Neuvostoliitto ja maksun tulee tapahtua clearingitse.

Suomen ja Neuvostoliiton raja-alueiden välinen kauppa

Rajakauppaa koskeva tuonti on kokonaan lisenssinalaista ja

maksut suoritetaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen normaa

lin maksujärjestelyn mukaan.
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Lisensiointi niistä maista, joiden kanssa Suomella on sopi

mus kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta (Kevsos

maat)

Bulgaria, DDR, Tsekkoslovakia ja Unkari

Tuonnissa Kevsos-maista ovat eräin poikkeuksin lisenssinalai

sia ne tavarat, joille myös multilateraalimaista tuotaessa

vaaditaan tuontilisenssi. Varsinaisia kiintiöitä tai valuut

tavarauksia ei ol~ vaan lisenssinalainen tuonti kirjataan

lisenssiviraston sisäisiin vuosikiintiöihin. Maksuvälineenä

käytetään maksusopimuksessa määrättyä valuuttaa.

Kiinan kansantasavalta~ Puola ja Romania

Bilateraalimaista tapahtuva lisenssinalainen tuonti tapahtuu

vuosittain sovitun kauppasopimuskiintiön puitteissa ja maksu

välineenä maiden välisessä maksusopimuksessa käytetään määrät

tyä valuuttaa. Lisensaiviraston johtokunta voi tarvittaessa

ylittää kauppasopimuskiintiöitä tuontilisenssihakemusten mu

kaisesti.

G-maat

Tuonti ns. C-maista on kokonaisuudessaan lisenssinalaista ja

täysin lisenssiviraston johtokunnan harkinnan varassa. Maksut

tapahtuvat vaihdettavalla valuutalla. Useimmiten esiintyviä

tällaisia maita ovat Korean kansantasavalta, Taiwan ja Viet

namin sosialistinen tasavalta.
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3. Vientikohtelu

Lisenssiviraston tehtäviin kuuluu bilateraalisen kaupan ta

sapainon ja toteutumisen seuraaminen mm. tarkkailemalla vien

tikiintiöiden täyttymistä ja viennin länsiosuutta. Maan ulko

maankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamista koskevan ase

tuksen (162/74) kolmannessa pykälässä määritellään vienti

tarkkailuilmoitus- ja vientilisenssimenettely seuraavasti:

"Vietäessä maasta met'alliromua tai metallijätteitä on viejän

esitettävä lisenssiviraston myöntämä vientilisenssi .... Vie

täessä maasta muita kuin ensimmäisessä momentissa tarkoitet

tuja tavaroita on viejän esitettävä kaksoiskappale lisenssi

virastolIe tekemästään vientitarkkailuilmoituksesta, jonka

lisenssivirasto on viejän hakemuksesta varustanut hyväksy

mismerkinnällä, jollei ole perusteltua syytä epäillä, että

kysymyksessä on jälleenvienti kolmanteen maahan tai valuut

tamääräysten kiertäminen tahi jollei vienti sen tapahtuessa

maihin, joiden kanssa Suomella on kaksipuolinen tavaranvaih

toluettelot sisältävä kaupallinen sopimus, merkitse huomioon

ottaen eri viejien vientitarpeet sanotuissa luetteloissa

sovittujen kiintiöiden tai voimassa olevan maksusopimuksen

luottorajan ylittämistä."



Finland's "Trade with Socialist C"ountries1
, and the Payme"nt

Systems Applied by Terhi Kivilahti

SUMMARY

Bilateral trade and payments agreements exist between Fin-

land and eight Socialist countries: Bulgaria, Czechoslovakia,

the German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, the

U.S.S.R., and, outside Europe, the People's Republic of China.

The bi1ateral trade between Finland and each of these countries

is based on long-term trade agreements and annua1 protocols

on the exchange of goods. With the People's Republic of China,

however, Finland has conc1uded annua1 protocols only, with no

long-term trade agreement, whereas with some of the countries

Finland has made so-called "Agreements on the Reciprocal

RemovaI of Obstacles to Trade" (KEVSOS agreements), under

which the practice of concluding annual protocols on the ex-

change of goods has been abandoned. Payment arrangements are

similarly based on bilateral agreements, with payments being

effected through special clearing accounts.

1. The countries examined in this paper are Bulgaria, the
People~s Republic of China, Czechoslovakia, the German Demo
cratic Republic, Hungary, Poland and Romania, Since the
U.S.S~R.'s role in Finiand's foreign trade is important and
involves a number of special features, trade and p&yment
arrangements with the U.S.S.R. are not examined in this paper.
These will be the subject of a separate study.
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Clearing Agreements were in general use in Europe from the

1930s until the 1950s, Nowadays the clearing system is

unusualj it is most trequently used in payment arrangements

between the developing countries and the Socialistc.ountries.

The bilateral pa:Y'ment arrangernents used in ;Finland ~s trade

wi th th.e Socia1ist countries have been th.e sUbJ ect of seyeral

discussions since the late 1950s. Forma1 inter~governmental

negotiations have been preceded by discussions between Fin

land"s trade and payments authorities and th.ose of the

trading partner concerned~ as a rule, it has been concluded

that the existing arrangements should be continued~ During

these discussions it has been necessary both to 8$SeS8

~fle influence af the payments system at present in use

and to examine how a change-oYer ta the use af canvertible

curr1encies would aff-eet the development af trade. In

order to facilitate future discussions on this topic~ an

attempt has been made to examine the phenomena related to

bilatera1 trade and payment arrangements more thoroughly

than hitherto.

It hae not been the intention that this study should take a

definite stand on the dirficu1t problem of deciding which

payment system would be the most beneficial for use in Fin

land~s trade with the Socia1ist countries~ Rather, an attempt

has been made to provide information and present various

viewpoints to those whose duty it is to prepare decisions

on payment arrangements in Eastern trade~ and also ta the

wider publie interested in Eastern trade,
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This stud~ ia designed ta giye a generaloutline of the

development of trade and pa~ment relations between ~inland

and seven Socialist countries. Special attention is paio to

those particuIar features af Eastern trade which a;re induced

by the nature of the payment arrangements,

Bilateral trade agreements were originally designed to main

tain equilibrium in theoverall baIance of payments between

the two trading partners, However~ a bilateral trade agreement

does not, in itselr~ absolutely impede the use of freely

convertible currencies in pay'ments t Where freeIy convertible

currencies are used" effo'rts aremade to maintain the balance

by rneans of the lists of goods to be exchanged~

The payments agreements in ,force between ;Finland and the

Socialist count;ries are .both ~estricted and centralized

(althaugh there are, in practice~ certain deviations from

the strict definitions)~ A restricted payments agreement

impiies that the use of export earnings accruing to one

party i6 restricted ta the covering af paymentsfor im

ports from the other party, and the earnings cannot be used

for purchases from any third country~ A centralized payments

agreement, on the other hand, impiies th.at alI the payments

under the agreement are entered on one central account~ the

keeping of which has in market economy countries generall~

been assigned to the central bank~ After the establishment
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affQreign trade banks in Socialist countries! the clearing

accounts kept by the central banks were transferred to the

foreign trade banks.

AlI Finland~~ pafments agreements contain a stipulation as ta

the credit limit: the limit up ta which the bank operating

the clearing account is obliged to pay domestic exporters

eyen if there are no funds to be drawn upon in the clearing

account~ This impiies a credit to be granted ta the agree

ment party. There are specific rules on procedure if this

credit limit is exceeded; accordingta alI the agreements,

the authorities af the creditor country are then entitIed

ta start cutting down on the granting af export permits.

In addition, these agreements entitIe the bank keeping the

creditar country~s account to discontinue its payments to

exporters until the baIance due is restored beIow the credit

limit.

In addition to the above-mentioned stipulatians , the maJority

at the payments agreementscontain the so~called currency

clause~ Tt entitles the creditor country~s account-operating

bank to demarid, after a set period has elapsed since the

credit limit was exceeded, and ir the excess iscontinuous,

that the debtor party~s bank pay the balance due in excess

af the credit limit in freely-canvertible currencies. So far,

FinIand~s agreement partners have taken care not ta get into

such a debt position, and the~ have often preferred to restrict

their imports rather than make payments in freeIy-convertible

currencies.
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The pa:yments agreementa atpre~en't in ,forcebetween ;Finland

and the .S'ociali.~tcountriesdif,fer ,t':rOl11 each oth,er quite a

lot, as can be seen from the table be1ow ..

PAYMENTS AGREEMENTS BETWEEN FINLAND AND SEVEN SOCIAL1ST

COUNTRIES

Country Accounting currency Credit 1imit Special arTange-
ments

Poland US dol1ar Freely-convert-
ible currency
experiment •
Based on annual
agreements.
Since 1970.

GDR Clearing dollar 2.5 million
clearing
dol1ars

Czechoslovakia US dollar Freely-convert
ible currency
experiment.
Based on armual
agreements.
Since 1970.

Hungary

Romania

Bulgaria

People~s

Republic af
China

Clearing dol1ar

Clearing rouble

Clearing dollar

Clearing mark

2. 0 rnillion
clearing
do1lars

o. 36 millicn
clearing
roubles

0.7 mil1ion
clearing
dollars

8.4 million
clearing marks

Excess over
credit 1imit at
year-end paid in
freely-convert
ible currencies.
Since 1968.



118

In recent years~ alI the Socialist countries have on various

occasions proposed to Finland that freely-convertible cur

reneies should be used in paY'ments, This shift has been

based on arguments that bilateral payment systems tend to

check the expansion and development of trade. On the other

hand, it should be borne in mind that the socialist countries'

centralized economic systems do already provide scope for

direct foreign trade regulation. Planned econamies are thus

better able than are market economies ta avoid the emergence

of deficits denominated in freely-convertible currencies.

Certain adjustments have however, been made. Since a sudden,

complete change in payment arrangements might have harmful

consequences, any alterations in the future, too, should

be introduced only gradually, as experiments.

In 1968 Finland's agreement with Romania was amended so that,

if there is a baIance due in excess af the credit limit at

the end of the year, this excess balance is then settled

by the debtor country in convertible currencies. Ey the end

of 1974, Finland had paid for the deficit in her trade with

Romania a quantity of freely-convertible US dallars which

equalled more than half the value af alI Finnish imports

from Romania during the 1968 - 1974 periad.

At the beginning af 1970, it was decided that further ex

periments should be tried. It was agreed with both Poland

and Czechoslovakia that, during 1970, alI payments between

Finland and these countries would be effected in freely
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convertible currencies t In order to facilitate thecontrol

of payment ,flows it was alao agreed that the payments would

continue to be settled through accounts kept by the central

banks or foreign trade banks ~ Th.ese accounts are kept in

freely-convertible US dollars, Accordingly, the accounts

are centralized but the balances due are freely transferable

and convertible into other currencies according te the in~

structions af the account holders! It can be claimed that~

in this form, the payments agreements continue to be central~

ized but are no longer restricted, In the Bank of Finland~s

Balance Sheet, thebalances on roland~s and Czechoslovakia~s

central accounts are thus included under the heading

"Convertible currencies".

During the period of the experiment with freely convertible

currencies, the paY'ment flows between .:Finland and Czecho

slovakia have been fairly balanced~ Finland~s trade with

Poland was well~balanced under the clearing system~ even

i,f there was only' ·modest growth during the 1960s t During

the period or currency experiments? Finnish exports to roland

haye grown yery slowly~ while Finnishimports from roland

h.aye more than quadrupled.

2, Trade~nd p~yment developments

In 1974 the Socialist countries (excl t U,S,StR~) accounted

for 4,1 per cent of Finnish imports and for 2.3 per cent of

exports. Poland is the most important trading partner, ac-



120

counting for 2~3 per cent ot tota1 Finnish imports and for

0.9 per cent of exports in 1974. The individua1 shares of

the remaining countries are less than one per cent~

Raw materials and fuel have traditionally dominated Finnish

imports from the Socia1ist countries. The major fuel is coal,

imported from Poland, which has regularly made up about a

quarter of total imports from the group of countries under

discussion. The main category, "Other manufactures", which

includes base metals and base metal products, textiles,

footwear, etc~, made up the largest category in 1974.

In 1974 both Finnish imports as a whole and Finnish imports

from the EEC countries were more diversified than Finnish

imports from the Socialist countries under review. Raw

materials and fuel accounted for only a third of imports

as a whole, for less than ten per cent of imports from the

EEC, but for about a half of imports from the Socialist

countries under review .. Machinery and equipment play a

dominant role in Finnish imports from the EEC countries,

whereas th.eir share of imports from the Socialist countries

under review is fairly insignificant,

Although in the 1970s Finnish exports to these Socialist

countries expanded more slowly than imports from them, the

commodit~ structure of exports became more diversified and

the products exported were more highly processed than

previously, This is most clearly reflected in the vigorous
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expansion in exports of maehinery and transport and other

equipment, particularlY since the late 1960s. The most

important markets have been Poland, the German Democratic

Republic and Hungary. On the other hand, the inerease in

the processing degree of exports has also been due in part

to a decline in the export share af raw materials, which

had been dominant in the 1960s. The most important raw

material has always been pulp, for whieh Czechaslovakia

has been the only regular buyer among the eountries in

question. Finnish exparts to Romania, too, have at times

been daminated by raw materials~ The share of "Other

manufaetures", the 1argest category in Finnish exports

to the Soeialist eountries under review, has remained

a1most unehanged.

The share af maehinery and equipment in Finnish exports

to the Saeia1ist. eountries under review is larger than

the share in tata1 Finnish exports, and manufaetures are

the largest single export eategary. The share af raw

materials is now e1early smaller than it is in Finnish

exports as a whole, or in Finnish exports to the EEC

countries,

The trade figures ean be examined using two different

sources af data: the National Baard af Customs~ Fareign

Trade Statisties and the Bank of Finland~s Payment Statis

ties. The Foreign Trade Statistics indieate the commodity

flows crassing the border line; the value of imports is
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thus expressed on a e.i.f, and that of exports on an f.o.b.

basis. The different measuring bases give rise to a differ

enee between exports and imports equal, in the ease of the

eountries in question, to about ten per eent of the import

value figure. The Bank of Finland~s Payment Statisties in

clude, in addition to eommodity payments, the so-eal1ed

invisible payments. Furthermore, export earnings and import

expenditure are here reeorded on the date of payment, and

payment periods vary in length, so there is a differenee

between the Foreign Trade Statisties and the Payment Statis

ties for any partieular time period«

In the 1960s, when alI the original clearing arrangements

were still in foree, Finland"'s trade with the countries

under review here was not exactly balanced each year. The

imbalanees however, were insignifieant in size as eompared

with the overall volume of eommodity exehange. Net payment

flows, tao, were sometimes positive, sometimes negative,

with no strong trend either way, so that for the period

1960-1969 as a whole, payment flows were in balance.

In the 1970s, however, this balance turned into a growing

deficit: in 1974 the deficit denominated in tied currencies

alone amounted ta 25 per cent of the relevant import ex

penditure! The deficit in free1y convertible eurrencies used

for payments with Poland and Czechoslovakia increased rapidly:

the total deficit acerued over 1970 ~ 1974 was 41 per cent
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of the relevant import expenditure during the same period.

The deficit in 1970 - 1974 in Fin1and~s trade with alI the

countries under review amounted te 27 per cent af expenditure

on imports from them. This deficit can be considered Iarge

if one compares it with the credit limits agreed upon for

the various clearing accounts. In 1974 these credit limits

varied from one country to another between 3 and 11 per cent

of the relevant import expenditure.

3. Gapital .flows

Finland's payments agreements with the Socialist countries

under review a110w the emergence of a capita1 liabi1ity or

receivab1e up to a certain fixed limit. In 1970 - 1974 ex

cesses over the credit 1imits reached a1most ten per cent

of the earnings denominated in tied currencies. Supp1iers'

credits have been used in Fin1and's trade with the Socia1ist

countries in the same way as in Western trade. For instance,

ever since its estab1ishment, Finnish Export Credit Ltd has

granted loans for the financing of exports to these countries.

In fact, the structure of Finnish exports is such that ad

vances are needed; in 1974, for examp1e, de1iveries af

machinery and equipment accounted for 24 per cent of Finnish

exports to the countries under review, whi1e their share in

tota1 Finnish exports was no more than 17.5 per cent. In

1970 - 1974 about 47 per cent of Finnish meta1 industry

exports to the Socia1ist countries under review and about

30 per cent of those to the market economy countries were

financed through advances.
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4 ,The roleof th,e Expo~t Cind Irnport Permits Office in the

control 0f Eastern trade

Developments in bilateral trade are carefully followed by

the Export and Import Permits Office. Its Board of Directors

makes the decisions on licensing exemption for imports from

the bilateral trade agreement countries. The list of goods

subject to licensing has been steadily shortened.

Finnish exports to the bilateral trade agreement countries

are also supervised by the Export and Import Permits Office.

When dealing with export control notices, attention is paid

to the observance of the trade agreement between Finland and

the other country, and to the develapment outlook of the

clearing account~ In addition, the Orfice investigates the

share of imported inputs in the exported product: a large

share means that approval of the expart control notice must

be decided b~ the Board of Directors. In arder to investigate

the share of imported Western inputs in Finnish exports to

the Socialist countries, an assessment was made of the share

that raw materials and cornponents purchased with freely con

vertible currencies accounted for in the value of bilateral

trade exports in 1974, This investigation was based on data

proyided b~ manufacturers in their expart contral notices.

ln 1974 the average share af imported Western inputs in

~innish exports te the Socialist cauntries under review

was 7.6 per cent, Even for exports of metal products and

machinery, the share af imported Western inputs was anly
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11.5 percent, a re1ative1y low figure considering that, in

1973, for examp1e, foreign raw materia1s accounted for 18.4

per cent of tota1 meta1 industry output.

5. The impact of payment f10ws onFin1and~s 1iquidity position

in 1970 - 1974

The question of payment re1ations with the Socia1ist countries

can be examined from different ang1es. In the short run, the

effect of a change in the payment arrangements could be fair1Y

streng. Even new, Finland~s trade with the Socia1ist countries

under review p1aces a considerab1e net strain on her con

vertib1e foreign,exchange reserves. This strain arises from

the net effect of the trade with Po1and and Czechoslovakia,

from the net effect af the use ef conyertible currencies in

payments to and from countries with clearing agreements~ and

from the share of imported Western inputs in experts to

countries with c1earing agreements! If payment arrangements

had been reyised in 1974, the liabilities outstanding at

the end of the year on clearing accounts wou1d have had ta

be paid eithe~ in freely convertible currencies ar in

deliveries of goads. The tata1 impact af such a sett1ement

wau1d have amo~nted te about one half of the Bank af Fin

land~s convertib1e foreign exchange reserves at the end

of 1974.

As trade between East and West develops, there will be in

creases in the number of joint projects, in the supp1y ef

services linked with deliveries ef goods (e.g, servicing
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and repairs) and in exports af knaw-haw. Subcantracts wi1l

have ta be canc1uded with third cauntries, and there wi1l

be increased pressures far caunter-purchases and far campen

satary and transit deals. It is clear that the chaice af

payments, systems ta be used in Finland's Eastern trade in

the future will be affected by these new modes af trade as

well as by the pa1itical, ecanömic and trade palicy factars

discussed in this paper.
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