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Suomen Pankki 
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 

Jouko Rautava 

Venäjän järjestelmämuutos ja talouskehitys 1998 

Tiivistelmä . 

. Vuonna 1998 Venäjän talouspolitiikka ajautui täydelliseen umpikujaan, kun elokuun puolivälissä hallitus ilmoitti 
ruplan devalvoimisesta ja hallituksen maksukyvyttömyydestä. Elokuun kriisin syynä oli koko 1990-luvun jatku
nut holtiton finanssipolitiikka, joka johti valtion kestämättömään velkaantumiseen. Valtiontalouden ongelmien ja 
muutenkin Jmonon talouskehityksen taustalla ori suuri joukko rakenteellisia ongelmia (verotus, konkurssilainsää
däntö jne.), joita venäläiset päättäjät eivät ole riittävän määrätietoisesti pyrkineet ratkaisemaan. Huonon politii
kaIl seurauksena Venäjälle on syntynyt vaikeasti hahmotettava talous, jonka ominaispiirteitä ovat mm. iahata
louden kehittymättömyys ja palkkarästit. Tilanteen korjaaminen edellyttää kokonaisvaltaista uudistamisstrategiaa 
ja parhaiten se voi toteutua sopimalla uudesta IMF-ohjelmasta ja aloittamalla sen määrätietoinen toimeenpano. 
Kaksien vaalien (duuman ja presidentin) alla on kuitenkin vaikea uskoa nykypäättäjien enää sitoutuvan radikaa
liin uudistuspolitiikkaan . 

. Asiasanat: Venäjä, talousuudistus, talouspolitiikka, velkakriisi 
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Kolmen hallituksen kriisivuosi 

Edellisen vuoden loppupuolella iskenyt Aasian 
kriisi toi tylysti esille Venäjän talousongelmat, 
jotka kärjistyivät vuoden 1998 aikana. Talous
ongelmien kasaantumisen myötä myös politii
kassa tapahtui dramaattisia käänteitä. Presi
dentti Boris Jetsinin ja duuman välinen vastak-' 
kainasettelu kärjistyi jälleen kerran maaliskuun 
jälkipuoliskolla, kun Jeltsinyllättäen .... vaikka
kin aikaisemmille tavoilleen tyypillisesti -
ilmoitti joulukuusta 1992 pääministerinä olleen 
Viktor Tshemomyrdinin ja hänen hallituksensa 
erottamisesta. Erottamista ei perusteltu millään 
erityisellä välittömällä syyllä. 

Uuden pääministerin nimitysprosessi 
venyi kuukauden pituiseksi. Duuma hyväksyi' 
huhtikuun jälkipuoliskolla presidentti Jeltsinin 
pääministerikandidaatin . Sergei Kirijenkon 
kolmannessa äänestyksessä eli vasta siinä vai
heessa; jossa duuman kielteinen kanta olisi' 
johtanut sen hajottamiseen. Kirienkon halli
tusta . voi luonnehtia uudistusmiellsten, vähän 
poliittista kokemusta omaavien teknokraattien 
hallitukseksi. Uusi hallitus toi poikkeukseliisen 
avoimesti ja realistisesti esiin Venäjän talou
den surkean tilan ja se näytti pyrkivän aikai
sempia hallituksia määrätietoisemmin myös 
ongelmien ratkaisuun. . . 

Kevään lopulla tilanne oli kuitenkin jo 
karkaamassa päättäjien käsistä ja rahoitus
markkinat olivat hyvin hermostuneet. Hallitus
kUvioiden lisäksi ongelmia olivat mm. (i) ve
rotulojen kerääminen ja valtion kestämätön 
velkaantumien, (ii) öljyn hinnan alhaisuus ja 
sitä seurannut ulkoisen tasapainon järkkyminen 
sekä' öljy-yhtiöiden yksityistämissuunnitelmien 
vaikeutuminen, (iii) pankkijärjestelmän ajau
tuminen syvenevään kriisiin (Tokobank kes
kuspankin hallintoon), (iv) jatkuvat paIkkaräs
tiongehnat ja niihin liittyen erityisesti hiili
kaivostyöläisten laajamittaiset lakot sekä (v) 
tuotannon kääntyminen laskuun. 

Kesäkuun loppupuolella Kirijenkon 
hallitus esitteli uuden antikriisiohjelman, jolla 
tähdättiin valtion tulojen lisäämiseen, menojen 
karsimiseen sekä rakenneuudistusten vauhdit
tamiseen. Vaikka duuma ei hyväksynyt koko
naisuudessaan ohjelmaan liittyvää lainsäädän
töä, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 
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järjesti heinäkuussa Venäjälle uuden lainapa
ketin (22.6 mrd. USD) ja päätti ensimmäisen 
lainaerän (4.8 mrd. USD) maksatuksesta. Anti
kriisiohjelma ja jättilaina eivät kuitenkaan 
tuoneet juurikaan helpotusta taloustilanteeseen, 
vaan elokuussa osakekurssit laskivat voimak
kaasti ja markkinakorot (GKO) nousivat kuun 
puoliväliin tultaessa lähelle 200 prosenttia. 

Elokuun puolivälissä Venäjän harjoitta
ma talouspolitiikka tuli tiensä päähän.· Maa
nantaina 17. elokuuta hallitus ilmoitti ruplan 
devalvoimisesta ja siitä, ettei se kykene suo
riutumaan kotimaiseen velkaan liittyvistä vel
voitteistaan. Samalla. hallitus määräsi, että 
venäläiset pankit ja yritykset eivät saa maksaa 
ulkomaisiin velkoihinsa liittyviä maksuja 90 
päivään (velkamoratorio). 

Viikon kuluttua edellisistä toimista ti
lanne kärjistyi myös poliittiseksi kriisiksi, kun 
presidentti Jeltsin erotti viisi kuukautta virassa.· 
olleen Sergei Kirijenkon hallituksen ja nimitti . 
Viktor Tshemomyrdinin uudeksi' pääministe
riehdokl<:aakseen. Tämä puolestaan johti duu
man ja presidentti Jeltsinin väliseen käden
vääntöön . duuman syyttäessä. Tshemomyrdiniä 
Venäjän vaikeuksista ja vaatiessa Jeltsinin eroa 

. sekä presidentin valtaoikeuksien kaventamista. 
. Tällä kertaaduuma ei enää taipunut 

Jelt~inin painostuksen edessä, vaan kompro
missiehdokkaana pääministeriksi valittiin ai
kaisempien hallitusten ulkoministeri ja entinen 

. tiedustelupäällikkö Jevgeni Primakov. Myös 
muiden ministereiden nimitysprosessi oli hidas 
ja hallitus saatiin kokoon vasta lokakuun alus
sa. Uusi hallitus koostuu leimallisesti vanhoista 
~~uvostoaikaisista päättäjistä, sillä talouspoli
tIikasta vastaavaksi ensimmäiseksi varapäämi
nisteriksi nimitettiin neuvostoaikaisen valtion 
suunnittelukoIIiitean Gosplanin entinen pää
johtaja Juri Masljukov. Keskuspankin pääjoh
taja Sergei Dubinin erottua tehtävästään syys
kuun alkupuolella hänen tilalleen' nostettiin 
Viktor Geraschenko, joka oli aiemmin toiminut 
muun muassa Neuvostoliiton keskuspankin 
pääjohtajana sekä Venäjän keskuspankin pää-

. ~ohtajana kesästä 1992 lokakuussa 1994 puh
Jenneeseen valuuttakriisiin saakka. 

Marraskuun puolivälissä 1998 Primako
vin hallitus vihdoin julkaisi talousohjelmansa, 
jossa lueteltiin erilaisia'toimia liittyen verotuk-
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seen, valtion velanhoitoon, raha- ja valuutta
politiikkaan, pankkijärjestelmään, ulkomaan
kauppaan, kotimaisen tuotannon tukemiseen 
sekä sosiaalipolitiikkaan. Kantavana linjana 
ohjelmassa oli valtion säätelyn lisääminen 
talouselämässä sekä kotimaisen tuotannon 
tukeminen. Merkille pantavaa oli, että hallituk
sen ohjelma sivuutti kokonaan viime vuosien 
keskeisen talouspoliittisen ongelman ja elo
kuun kriisin välittömän syyn eli valtiontalou
den epätasapainon. Käytännössä ohjelma 
'unohdettiin' sen julkaisemisen jälkeen eikä 
hallitus ryhtynyt merkittäviin toimiin. Se ei ole 
esimerkiksi saanut vielä maaliskuun 1999 lop
puun mennessä sovittua valtion ruplavelkojen 
uudelleenjärjestelystä. Myös vuoden 1999 
budjetti, joka hyväksyttiin helmikuun jälki
puoliskolla, on joutunut kovan kritiikin koh
teeksi eikä sen uskota tarjoavan riittävää ke
hikkoa harjoitettavalle talouspolitiikalle. 

Puhuttaessa Venäjän talouspoliittisesta 
ympäristöstä on vaikea sivuuttaa presidentti 
Jeltsinin heikkoa terveydentilaa ja toistuvia 
poissaoloja~ Tärkeän toimijan kyvyttömyys 
hoitaa kunnolla tehtäviään on vienyt kohtuut
tomasti huomiota tärkeämmiltä asioilta ja vai
keuttanut koko päätöksentekojärjestelmän 
toimintaa. 

Tuotanto kääntyi jälleen laskuun 

Vuonna 1998 kokonaistuotanto Venäjällä 
kääntyi edellisvuoden vaatimattoman kasvun 
jälkeen jälleen voimakkaaseen laskuun. Brut
tokansantuotteen arvo oli 2685 miljardia ruplaa 
(280 mrd. USD), mikä on reaalisesti 4.6 % 
vähemmän kuin vuonna 1997. Teollisuustuo
tanto laski edellisvuodesta yli 5 % ja maatalo
ustuotanto 12 %. Maatalouden huonoon tulok
seen vaikutti poikkeuksellisen kuiva kesä, 
minkä seurauksena viljan tuotanto lähes puo
littui edellisvuodesta. 

Kuten kausi vaihteluista puhdistettu tren
di-indikaattori oheisessa Venäjän teollisuus
tuotantoa esittävässä kuviossa osoittaa, tuotan
non kasvun käänne tapahtui jo vuoden 1997 
viimeisinä kuukausina, kun Aasian kriisin seu
rauksena pörssikurssien romahtamisen ja kor
kojen nousun lisäksi öljyn ja raaka-aineiden 
hinnat laskivat jyrkästi. Venäjän viennistä yli 
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kolme neljäsosaa koostuu energiasta ja raaka
aineista, joten näiden tuotteiden hintojen lasku 
johti vientitulojen laskuun. Kun tuonti puoles
taan kääntyi voimakkaaseen kasvuun vuoden 
1997 jälkipuoliskolla, Venäjän kauppataseen 
ylijäämä alkoi supistua voimakkaasti (kts. ku
vio). 

Tuotannon lasku ja ulkomaankaupan 
vaikeudet heikensivät entisestään Venäjän 
velanhoitokykyä ja olivat tärkeitä osatekijöitä 
siinä prosessissa, joka johti ruplan devalvaati
oon. Devalvaation jälkeen Venäjän tuonti laski 
jyrkästi ja kauppatase parani tätä kautta sel
västi. 

Kuvio 1 Venäjän teollisuustuotanto 1994Ml -
1999 M2- indeksi joulukuu 1993 = 100 
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Taulukko 1 Venäjän reaalitalouden kehitys 1992-98, %-muutos edellisvuodesta 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
BKT -14.5 -8.7 -12.6 -4.0 -4.9 0.4 -4.6 
Teollisuustuotanto -18.2 -14.2 -20.9 -3.0 -S.O 1.9 -S.2 
Maatalous -9.5 -4.0 -12.0 -8.0 -S.1 0.1 -12.3 
Investoinnit -40.0 -12.0 -27.0 -13.0 -18.0 -S.O -6.7 

Työttömyysaste, % 4.9 S.S 7.5 8.2 9.3 9.0 11.8 

Vaihtotase, mrd. 10.7 10.0 11.6 2.9 -S.6* 
USD 

* Tammi-syyskuun tiedot (lähde Venäjän keskuspankki) 
Lähde: Goskomstat 

Venäjän vienti oli vuonna 1998 arvoltaan 74 
mrd. dollaria, mikä on 15 % vähemmän kuin 
edellisvuonna. Alhaisista hinnoista johtuen 

.. öljynviennin arvo laski 30 %, vaikka viennin 
määrä kasvoi 8 %. Ruplan heikkenemisen seu
rauksena laskuun kääntyneen tuonnin arvo 
puolestaan oli 60 mrd. dollaria, mikä on 11 % 
vähemmän kuin vuonna 1997 . NY-maiden 
osuus Venäjän kauppavaihdosta oli 21 % (22 % 
1997). 

Kauppataseen ylijäämän kasvu loppu
vuonna edesauttoi vaihtotasetilannetta. Kolmen 
ensimmäisen neljänneksen aikana vaihtotase, 
joka kuvaa koko talouden velkaantumista suh
teessa muuhun maailmaan, oli painunut yli 5 
mrd. dollaria alijäämäiseksi. Vuonna 1997 
koko vuoden vaihtotase oli vielä noin 3 mrd. 
dollaria ylijäämäinen. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin syytä muistuttaa venäläisiin tilastoi
hin liittyvistä ongelmista, sillä tuotantotilasto
jen ohella muun muassa ulkomaankauppaa ja 
maksutasetta koskevat tilastot ovat osoittautu
neet hyvin ongelmallisiksi. 

Ruplan arvon voimakkaan heikkenemi
sen ja tuontitavaroiden kallistumisen seurauk
sena Venäjän kotimarkkinateollisuus sai huo
mattavan kilpailuedun. Kuten teollisuustuo
tantoa esittävästä kuviosta voidaan nähdä, niin 
tuotannon trendimuuttuja viittaisi siihen, että 

loppusyksystä 1998 tuotanto kääntyi uudelleen 
kasvuun. Viennin osalta devalvaation myöntei
siä tuotantovaikutuksia rajoittavat viennin yk-. 
sipuolisuus, vientituotteiden maailmanmarkki
nahintojen. alhaisuus ja suhteellisen heikot 
kysyntänäkymät. Viennin kannattavuus sen 
sijaan on luonnollisesti kasvanut huomattavas
ti. Jos kasvun käänne todella on tapahtunut, 
toinen kysymys kuitenkin on, miten pitkään 
kasvu voi jatkua olemassa olevan kapasiteetin 
puitteissa. Investointien kasvu puolestaan 
edellyttäisi toimintaympäristössä sellaisia 
muutoksia, joita ei nykyisen talouspolitiikan 
puitteissa ole näköpiirissä. Vuonna 1998 in
vestoinnit laskivat lähes 7 % edellisvuodesta. 

Valtiontalouden ongelmien, tuotannon 
laskun ja inflaation räjähtärnisen myötä kan
salaisten käytettävissä olevat reaalitulot laski
vat niin, että vuoden . lopussa ne olivat lähes 
kolmanneksen pienemmät kuin joulukuussa. 
1997. Reaalipalkat laskivat samana ajanjakso
na 40 %. Dollarimääräinen kuukausikeskipalk~ 
ka romahti kriisiä edeltäneestä 180 dollarista 
alle 70 dollariin vuoden lopussa. Samalla köy
hyys lisääntyi merkittävästi, kun toimeentulo
minimin alapuolella elävien kansalaisten lu
kumäärä lisääntyi elokuun jälkeen yli 7 mil
joonalla noin 41 miljoonaan henkilöön, mikä 
vastaa yli neljännestä koko väestöstä. 
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Finanssipolitiikka ajoi karille 

Talouspoliittinen toimintaympäristö oli vuonna 
1998 vaikea, koska Venäjän vientituotteiden 
hinnat olivat alhaalla ja kehittyviin markkinoi
hin kohdistui suuria paineita, minkä seurauk-

sena Venäjällä reaalikorot olivat jo vuoden 
alkupuolella parinkymmenen prosentin luok
kaa. Lisäksi hallituksen vaihdokset ja presi
dentti Jeltsinin ja duuman väliset voimainmit
telöt tekivät määrätietoisen fmanssipolitiikan 
harjoittamisen lähes ylivoimaiseksi. 

Taulukko 2 Venäjän federaation ja alu~iden budjetin toteutuminen 1998 

Federaatio Alueet 
Mrd. % % Mrd. % % 
RUB budjetista bkt:sta RUB budjetista bkt:sta' 

Tulot 302.4 100.0 11.3 397.7 100.0 14.8 

Verotulot 236.0 78.0 8.8 308.1 77.5 11.5 
ALV 104.7 34.6 3.9 51.8 13.0 1.9 
Henkilökohtaiset tuloverot 0.1 0.0 0.0 71.1 17.9 2.6 
Yritysten voitto vero 34.9 11.5 1.3 61.5 15.5 2.3 
Valmisteverot 52.5 17.4 2.0 15.3 3.8 0.6 
Ulkomaankauppaverot 36.5 12.1 1.4 - - -
Muut verot 7.3 2.4 0.3 108.4 27.3 4.0 

Ulkomaantoiminnat 15.4 . 5.1 0.6 0.1 0.0 0.0 
Omaisuuden myynti 15.2 5.0 0.6 9.2 2.3 0.3' 
Muut tulot 35.8 11.8 1.3 80.3 20.2 3.0 

Menot 388.9 100.0 14.5 407.1 100.0 15.2 

Hallinto 9.7 2.5 0.4 20.3 5.0 0;8 

Oikeuslaitos ja turvallisuus 30.7 7.9 1.1 11.9 2.9 0.4 
Teollisuus, energia ja rakentaminen 11.3 2.9 0.4 10.9 2.7 0.4 
Maatalous 3.3 0.8 0.1 16.2 4.0 0.6 
Sosiaali-, koulutus- ja kulttuuri menot 57.2 14.7 2.1 181.7 44.6 6.8 
Maanpuolustus 56.7 14.6 2.1 - - -
Avustukset aluebudjetteihin 45.2 11.6 1.7 - - -
Velanhoitomenot 106.6 27.4 4.0 - - -
Muut menot 68.2 17.5 2.5 166.1 40.8 6.2 

Budjettitasapaino* -86.5 -3.2 -9.4 -:0.4 

*Vertailukelpoisempi kuva federaation budjettitasapainosta saadaan, mikäli toteutuneisiin lukuihin ei lasketa 
mukaan tiettyjä menojen ja tulojen kuittauksia. Tällöin federaation budjettitulot ovat 9.0 o/~, menot 13.9 % ja 
budjettivaje 4.9 % suhteessa bruttokansantuotteeseen .. 

Lähde: Goskomstat, Minfin .. 

Valtion heikkoa kykyä hallita tilanne osoittaa 
se, että federaation tulot vuonna 1998 laskivat 
11.3 prosenttiin bkt:sta, kun budjettilaki edel
lytti tulotasoksi 12.9 prosenttia. Menopuolella 
ero budjetoitujen (17.6 %) ja toteutuneiden 
(14.4 %) lukujen välillä oli vielä suurempi. 
Vuonna 1997 federaation toteutuneet budjetti
tulot ja -menot olivat vastaavasti 13.4 % ja 

16.9 %. Alueiden yhteenlasketut tulot ja menot 
ovat hieman federaatiota suuremmat ja aikai
sempien vuosien tapaan alueet ovat joutuneet 
pitämään taloutensa liitto valtiota paremmassa 
tasapainossa. 

Venäjän koko julkiseen sektoriin laske
taan federaation ja aluebudjettien lisäksi myös 
budjetin ulkopuoliset rahastot. Alustavien tie-
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tojen perusteella näyttää siltä, että julkisen 
sektorin koko suhteessa bruttokansantuottee
seen laski vuonna 1998 tuloilla mitaten noin 
kolmannekseen ja menoilla mitaten alle 40 
prosenttiin bruttokansantuotteesta.. V enäj~ 
julkinen sektori on edelleen suhteellIsen ~u~n 
verrattuna muihin saman tulotason malhm, 
mutta kehittyneimpiin siirtymätalousmaihin 
verrattuna se on jo pieni. 

Verotukseen ja menojen hallintaan liit
tyvien ongelmien vuoksi Venäjän budjettiali
jäämät ovat olleet suuria ja valtio on velkaan
tunut nopeasti. Valtion velanhoito nousikin 
vuonna 1998 keskeisimmäksi finanssipoliitti
seksi kysymykseksi, kun korkojen noustessa 
valtion velanhoito kävi yhä raskaammaksi 
taakaksi. Velanhoitomenojen osuus federaation 
budjettimenoista kasvoi vuoden 1997 noin 25 
prosentista 35 prosenttiin vuoden 1998 puoli
välissä. Koko vuoden toteutuneet velanhoito
menot jäivät kuitenkin 27 prosenttiin kaikista 
menoista, koska elokuun kriisin yhteydessä 
valtion kotimaisen velan hoito keskeytettiin. 

Arvonlisäverojen (AL V) osuus Venäjän 
federaation budjettituloista on yli kolmannes ja 
seuraavaksi tärkeimmät tulolähteet olivat val
misteverot sekä ulkomaankauppaan liittyvät 
verot. Myös yritysten voittoverot näyttelevät 
edelleen tärkeää osaa federaation budjetissa. 
Alueiden eli federaatiosubjektien budjettitu
loissa edellä mainittujen verojen lisäksi tär
keitä tulolähteitä ovat myös henkilökohtaiset 
tuloverot ja erilaiset muut verot. Kaikkiaan 
henkilökohtaisten tuloverojen merkitys Venä
jän budjettitaloudessa on kuitenkin edelleen 
erittäin pieni. 

. Menopuolella velanhoitomenojen lisäksi 
federaatiotasolla suuria menoeriä ovat maan
puolustus sekä federaatiosubjektien avust~
nen. Vaikka sosiaali-; koulutus- ja kulttuun- . 
menot rasittavat suhteellisen paljon myösfede
raatiotason budjettia, niin päävastuun sosiaali~· 
turvasta ja koulutuksesta Venäjällä kantavat 
alueet. Kyseiset menot kattavat 45 % alueiden 
budjettimenoista. 

Federaation ja alueiden väliset talous
suhteet (avustukset, verot) ovat edelleen sel
kiintymättömät ja aiheuttavat jatkuvia hanka
uksia talouspolitiikassa. Tämä tuli tarkastelu
kaudella esille niin kesän 1998 antikriisiohjel-

Idäntalouksien katsauksia 1/99 

man käsittelyn kuin myöhemmin vuoden 1999 
budjettineuvottelujen yhteydessä. 

Rahoitusmarkkinat halvaantuivat 

Rahapolitiikka on Venäjällä kuluvan vuosi
kymmenen jälkipuoliskolla ollut· selvästi fi
nanssi- tai rakennepolitiikkaa linjakkaampaa ja 
määrätietoisempaa. Inflaation jopa yllättävän 
nopea hidastuminen vuoden 1995 vakautusso
pimuksen solmimisen jälkeen perustui puh
taasti rahapolitiikkaan. Elokuun kriisin seura
uksena tilanne muutti myös näiltä osin dra-

. maattisesti. Elokuun tapahtumat osoittavatkin 
selkeästi, että rahapolitiikalla ei voida saada 
kestäviä tuloksia, mikäli finanssipolitiikka on 
levällään. 

Vuosina 1995-97 kotimaisen luotonan
non rajoittamisen lisäksi hintatason vakautta ja· 
talouden ennustettavuuden lisääntymistä 
edes auttoi keskuspankin harjoittama valuutta
kurssipolitiikka - valuuttakurssi oli tärkeä 
ankkuri hintakehityksen ja talouden vakautta
misessa. Vaikka ruplan kurssi vähitellen heik
keni, niin se tapahtui hallitusti ja ennustetta
vasti (crawling peg -valuuttakurssijärjestelmä). 

Inflaation hidastuminen ja vakaa va
luuttakurssikehitys mahdollistivatkin sen, että 
vuoden 1998 alussa Venäjällä suoritettiin ni
mellinen rahareformi niin, että yksi uusi rupla 
vastaa 1000 vanhaa ruplaa (eli poistettiin kol
me nollaa). Samalla valuuttakurssipolitiikkaa 
muutettiin siten, että ruplan nimelliskurssin 
automaattisen heikentämisen sijaan sille mää
rättiin kiinteä valuuttaputki, jonka puitteissa 
ruplan arvo suhteessa dollariin voi vaihdella. 
Vaihteluväli oli kuitenkin hyvin väljä, sillä se 
salli +/- 15 prosentin vaihtelut keskuskurssin 
6.2 ruplaa per dollari ympärillä. Käytännössä 
rupla jatkoi heikkenemistään suhteessa dolla- . 
riin kuten aikaisemminkin ja markkinoiden 
hermostuneisuudesta johtuen keskuspankilla 
oli ilmeisiä vaikeuksia pitää heikkeneminen 
hallinnassa. 

Venäjän talouspolitiikan ajautuminen 
umpikujaan elokuun puolivälissä 1998 johti 
dramaattisiin muutoksiin myös rahapolitiikassa 
ja rahoitusmarkkinoilla. Maanantaina 17. elo
kuuta hallitus ilmoitti ruplan vaihteluvälin 
muuttamisesta eli ruplan devalvoimisesta. Pian 
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kävi kuitenkin selväksi, että keskuspankki ei 
pysty puolustamaan ruplaa uudessakaan vaih
teluvälissä ja sekavien vaiheiden jälkeen jou
duttiin toteamaan, että rupla on laskettu kellu
maan. Hallitus ja keskuspankki pyrkivät hillit
semään ruplan heikkenemistä lisäämällä huo
mattavasti valuuttasäännöstelyä (mm. pakolli
nen velkojen maksujen lykkääminen, viejien 
pakollisen valuutanmyynnin nostaminen 50 
prosentista 75 prosenttiin, valuuttahuutokaup
pajärjestelmän muuttaminen). 

Elokuun kriisin aiheuttama muutos Ve
näjän talouspoliittisessa virityksessä tulee sel
keästi esille oheisesta inflaatio-kuviosta, joka 
kuvaa kuukausi-inflaation kehitystä vuodesta 
1995 lähtien. Inflaation voimakkaan hidastu
misen jälkeen kuukausi-inflaatio ei enää ollut 
erityisen mielenkiintoinen indikaattori vuoden 
1996 puolivälin jälkeen. Ennen elokuun kriisiä 
12-kuukauden inflaatiokin oli painunut jo alle 
6 prosentin. Ruplan devalvoitumisen seurauk
sena elokuun jälkeen tuontihinnat nousivat 
rajusti ja inflaatio kiihtyi lukemiin, joita on 
vjimeksi nähty vuoden 1992 alkupuolella. 
Vuonna 1998 inflaatio oli 84 %, kun se edelli
senä vuonna oli 11 %. Elokuun tapahtumien 
seurauksena kuukausi-inflaatiosta tuli siis jäl
leen keskeinen Venäjän talousseurannan indi
kaattori. 

Toistaiseksi inflaatiota on ruokkinut 
lähinnä ruplan devalvoituminen, sillä keskus
pankki ei vielä ole merkittävästi lisännyt rahan 
tarjontaa rahoittamalla ylettömästi hallitusta tai 
pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelyjä. Hal
litus puolestaan on ilmeisesti kyennyt hoita
maan budjettitaloutta ilman merkittävää kes
kuspankin apua, koska se ei ole maksanut 
kaikkia velkojaan. Myös ruplan devalvoitumi
nen ja sitä kautta ulkomaankaupasta saatujen. 
tulojen kasvu on helpottanut hallituksen ase
maa. Tilanne ei tältä osin kuitenkaan· ole va-

. kaa, vaan uhkana on, että jossain vaiheessa 
valtiontalouden tasapaino-ongelmat riistäyty
vät käsistä ja uusi inflaatio- ja devalvaatiokier
re lähtee liikkeelle. Ulkoinen apu auttaisi ti
lanteen hallittua korjaamista. Mikäli Venäjä ei 
onnistu neuvottelemaan lisäapua, hallitus voi 
pitkittää nykytilanteen jatkumista lopettamalla 
kokonaan velkojensa hoitamisen. Tällaisen 
politiikan seuraukset olisivat kuitenkin pitem
mällä aikavälillä arvaamattomat. 

Kuvio 3 Venäjän kuukausi-inflaatio 
1995Ml - 1999M2 
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Kuvio 4 . Dollarin ruplakurssi 
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Jo ennen elokuun kriisiä tiedettiin varmasti, 
että ruplan devalvoiminen aiheuttaisi suuria 
ongelmia venäläisille pankeille, koska niillä oli 
paljon enemmän valuuttamääräisiä velvoitteita 
kuin saamisia (mm. forward-sopimukset). 
Ruplan voimakkaan devalvoitumisen lisäksi 
pankkien ahdinkoa lisäsi valtion ajautuminen 
maksukyvyttömäksi, sillä huomattava osa 
pankkien varoista oli sijoitettu aikaisemmin 
hyvin tuottaviin valtion velkakirjoihin 
(GKO/OFZ). Vaikka Venäjän hallitus antoi 
venäläispankeille hengähdysaikaa määräämällä 
kolmen kuukauden velkamoratorion (ulko
maisten velanmaksujen pakollinen lykkäys), 
niin devalvaation ja valtion maksukyvyttö
myyden seurauksena Venäjän pankkijärjestel
mä halvaantui lähes täydellisesti. 

Pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelyjä 
ovat haitanneet valtion rahapula, konkurssien 

.; 

.; 
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toimeenpanoon liittyvät ongelmat sekä päättä
jien neuvottomuus ja selkiintymätön työnjako. 
Loppusyksystä pankkisektorin järjestelyjä 
hoitamaan perustettiin erityinen laitos 
(ARKO), jonka on määrä avustaa toimintaky
vyttömien pankkien konkurssijärjestelyissä, 
myöntää likviditeettitukea elinkelpoisille pan
keille,auttaa pankkeja niiden velkojen uudel
leenjärjestelyssä sekä osallistua muutenkin· 
pankkien pääomarakenteen vahvistamiseen. 
ARKOn käytössä olevat varat ovat kuitenkin 
aivan liian pienet sille suunniteltujen toimien 
hoitamiseen. 

Kuten eri yhteyksissä on . aikaisemmin
kin nähty, venäläisillä päättäjillä näyttää edel
leen olevan täysin epärealistinen kuva valtion 
rahoitus- ja hallintokapasiteetista hoitaa suuri
mittaisia toimialajärjestelyjä. Päättäjien pallo- . 
tellessa asiaa, pankki sektorin alasajo on ta
pahtunut vähitellen pankkien sulkemisen ja 
pankkifuusioiden kautta. Lainsäädäntöön ja 
toimeenpanoon liittyvien puutteiden vuoksi· 
tämä prosessi on kuitenkin ollut varsin 'likai
nen'. Huolta ovat aiheuttaneet esimerkiksi kes
kuspankin pankeille myöntämän tuen perusteet 
sekä konkurssiin ajautuneiden pankkien varo
jen valvonta ja siihen liittyen velkojien huono 
asema. 

Vähitellen Venäjän viranomaiset ovat 
kuitenkin joutuneet toteamaan toimintamah
dollisuutensa rajallisiksi. Kun keskuspankki 
vielä lokakuussa arvio, että maan noin 1500 
pankista puolet häviää markkinoilta, niin nyt 
viranomaiset arvioivat 200-300 pankin selviä
vän nykykriisistä. Nykyhahmotelmien mukaan 
Venäjän pankkijärjestelmän rungon muodos
taisivat jatkossa (i) valtion omistamat pankit, 
(ii) elinkelpoiset liikepankit, (iii) poliittisesti 
tärkeät pankit (mm. eräät alueelliset pankit) 
sekä (iv) ulkomaiset pankit. Poliittisista syistä 
toiminnassa pidettävien pankkien rooli jää 
kuitenkin hämäräksi ja ylipäätään nykyisetkin 
arviot pankkien lukumäärästä saattavat vielä 
osoittautua vääriksi. 

Elokuun kriisin seurauksena Venäjän 
rahoitus markkinat halvaantuivat. Valtion mak
sukyvyttömyyden jälkeen valtion velkapape
rimarkkinat avautuivat vähitellen vasta vuoden 
1999 alkupuolella. Osakemarkkinat osoittivat 
jonkinlaista elpymistä vasta helmi-maalis
kuussa 1999. 
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IMF-järjestelyistä riippuu velka
tilanteen hallittu selvittäminen 

Helmikuussa 1998 Kansainvälinen valuuttara
hasto (IMF) ja Venäjän hallitus sopivat alusta
vasti keväällä 1996 sovitun 10.2 mrd. dollarin 
EFF-lainaohjelman (Extended Fund Facility) 
jatkamisesta vuoden 2000 alkupuolelle. EFF
ohjelma on keskipitkän aikavälin talousohjel
ma, jolla tähdätään valtiontalouden ja inflaati
on vakauttamiseen sekä sellaisiin rakenteelli
siin uudistuksiin, jotka mahdollistavat kestä
vällä pohjalla tapahtuvan talouskasvun. Halli
tuksen lipsuminen finanssipoliittisista tavoit
teista ja viimein myös hallituksen vaihtuminen 
viivästyttivät kuitenkin lopullista sopimista 
sekä ohjelmaan sisältyvän 670 milj. dollarin 
lainaerän maksatusta. Kesäkuun loppupuolella 
Sergei Kirijenkon hallitus esitteli vihdoin uu
den antikriisiohjelman, joka tähtäsi valtion 
tulojen lisäämiseen, menojen karsimiseen sekä 

. rakenneuudistusten nopeuttamiseen. Tämän 
jälkeen myös IMFmyöntyi pitkään esillä ol
leen lainaerän maksatukseen ja EFF-ohjelman 
jatkamiseen vuoden 2000 alkuun asti. 

Tilanne kesä-heinäkuussa huononi kui
tenkin nopeasti, kun valtio ei enää tahtonut 
saada myydyksi velkapapereitaail (GKO/OFZ), 
korot nousivat ja paineet ruplaa kohtaan kas
voivat. Heinäkuun puolivälissä Venäjän halli
tus ja IMF sopivat uudesta 22.6 mrd. dollarin 
lainapaketista, jonka perusteella Venäjällä olisi 
ollut mahdollisuus saada uusia lainoja 14.8 
mrd. dollarin arvosta vuonna 1998 ja vielä 7.8 
mrd. dollaria seuraavana vuonna. Lainan 
myöntäjinä olisivat IMF:n (11.2 mrd. USD) 
lisäksi Maailmanpankki ja mm. Japani. Lai
naan sisältyi valtiontalouden tasapainottamista 
ja rakenneuudistuksia (verojärjestelmä) koske
via ehtoja, joiden osalta Kirijenkon hallitus ja 
duuma eivät päässeet täyteen yksimielisyyteen. 
Elokuun 20. päivä valuuttarahaston johtokunta 
päätti kuitenkin myöntää Venäjälle lainan en
simmäisen erän, mutta pienensi sen määrää 5.6 
mrd. dollarista 4.8 mrd. dollariin, koska duuma 
ei ollut hyväksynyt kaikkia talousuudistuksiin 
liittyviä lakimuutoksia. 

Kuten edellä on. kuvattu, uusi lainajär
jestelykään ei vakuuttanut markkinoita. Elo
kuun puolivälin tapahtumien seurauksena 
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myös EFF-ohjelma ja siihen liittynyt rahoitus 
keskeytettiin ja hallituksen vaihdoksen myötä 
IMF:n ja Venäjän vuoropuhelu piti taas kerran 
aloittaa alusta. Tältä osin alku ei ole ollut help
po, sillä esimerkiksi Primakovin hallituksen 
ministereiden avoimet uudistusten vastaiset 
lausunnot ja hallituksen IMF:n mielestä epä
realistinen budjettiesitys vuodelle 1999 eivät 
helpota asioista keskustelemista eivätkä lisää 
kansainvälisen yhteisön luottamusta venäläis-. 
ten päättäjien todelliseen haluun ja valmiuteen 
edesauttaa välttämättömien muutosten aikaan
saamista. 

Venäjä ei tule selviytymään noin 150 
mrd. dollariin nousevan ulkomaisen velan 
hoitoon liittyvistä maksuistaan vuonna 1999. 
Olemassa olevien sopimusten mukaan Venäjän 
on määrä maksaa korkoja ja kuoletuksia 17.5 
mrd. dollarin arvosta, mutta budjettiin on tähän 
tarkoitukseen varattu vain 9.5 mrd. dollaria. 
Tästä huolimatta ulkomaisen velan hoitomenot 
ovat 38 % liitovaltion budjettimenoista. Venä
jän hallitus on· budjettilaskelinissaan lähtenyt 
siitä, että se saa IMF:ltä uutta luottoa vanhojen 
velkojensa hoitamiseen. 

Paineet IMF-sopimuksen· saamiseksi 
ovat suuret myös läntisten velkojien näkökul
masta. Venäjän velkojen hallittu uudelleenjär
jestely on nykykäytännön mukaan mahdollista 
ainoastaan siina tapauksessa, että Venäjällä on 
voimassa oleva talousohjelma valuuttarahaston 
kanssa. 

Huono politiikka johti sotkuiseen 
talousjärjestelmään 

Vuoden 1998 elokuussa puhjennut täysimittai
nen talouskriisi. oli perinteinen valtion velka
kriisi, johon syynä olivat holtiton finanssipoli
tiikka . ja tärkeiden talouden rakenteellisten 
uudistusten lykkääminen. Aasian kriisi vain 
kärjisti ja toi esille Venäjän talouspolitiikan 
virheet. 

Epäonnistuneen uudistuspolitiikan seu-
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rauksena Venäjälle on kuluvalla vuosikymme
nellä syntynyt vaikeasti hahmotettava talous
järjestelmä, johon sisältyy ainakin seuraavia 
piirteitä: 

• rahatalouden kehittymättömyys 
• erilaisten vaihtokauppajärjestelyjen ja ra-

hakorvikkeitten . laajamittainen käyttö 
• palkkarästit 
• sisäpiiri ongelmat yrityshallinnassa 
• yksityisten ja julkisten taloudenpidon rajan 

hämärtyminen 
• uuden pienen- ja keskisuuren yrityssekto

rin kehittymättömyys 
• tuotannollisten investointien vähäisyys . 
• julkisen sektorin kyvyttömyys täyttää sille 

kuuluvat tehtävät 
• köyhyys ja suuret tuloerot 
• laajamittainen valuuttapako 
• viranomaisten mielivalta ja korruptio 
• laajalle levinnyt rikollisuus 

Talouden epäterveet ilmiöt ovat monella tapaa 
kytköksissä toisiinsa eikä ongelmia voida rat
kaista millään kampanjoilla yksitellen. Kysy
mys on mitä suurimmassa määrin tarpeesta 
saada aikaan kokonaisvaltainen talouden ter
vehdyttämispaketti. 

Selkein ja uskottavin tapa aloittaa uuden 
luottamuksen rakentaminen Venäjän talouteen 
olisi kunnianhimoisen IMF-vetoisen, hyvin 
toimivaan markkinatalouteen tähtäävän talous
ohjelman laatiminen ja selkeä sitoutuminen 
myös sen noudattamiseen. Nykyisessä tilan
teessa on kuitenkin vaikea odottaa venäläisiltä 
selkeää sitoutumista tiukkaan talousohjelmaan, 
sillä asioiden edetessä normaalissa järjestyk
sessä Venäjällä on edessä kahdet vaalit - duu
man vaalit joulukuussa 1999 ja presidentin
vaalit viimeistään kesäkuussa 2000. Määrätie
toisen politiikan puuttuessa voi vain toivoa, 
että asiat eivät menisi enää huonompaan suun
taan eikä järjestelmämuutokseen kuuluva op
pimisprosessi pääsisi kokonaan katkeamaan. 
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Tilastotietoja - prosenttimuutos edelliseen vuoteen verrattuna 

Venäjän talouskehitys 
BKT,% 

Teollisuustuotanto, % 

Maataloustuotanto, % 

- viljasato, milj. t 

Energian tuotanto 

- raakaöljy, % 

- hiili, % 

- maakaasu, % 

Investoinnit, % 

Työttömyysaste, % (kauden lopussa) 

Vienti, milj. USD 

Tuonti, milj. USD 
Vaihtotase, milj. USD 

Venäjän rahatalous 
Inflaatio (CPI), 12-k1C, % 

M2, vuosikasvU, % 

Kuukausi keskipalkka, RUB 

Korkoja, keskiarvo 
- T-bill (GKO) yield, % 

- talletuskorko, % 
- antolainauskorko, % 

Valuuttavaranto, milj. USD (pl. kulta) 

Bruttovelka, mrd. USD 

RUB/USD, vuoden viimeinen kurssi 

. RUBIFIM, vuoden viimeinen kurssi 

Federaation budjetti 
(prosentteina bkt:stä) 

- tulot 
- menot* 

- budjettivaje 

1992 

-14.5 

-18.2 

-9.4 

106.9 

-13.5 

-5.0 

-3.0 

-40.0 

4.9 

53.6 

43.0 

1993 

-8.7 

-14.2 
-4.4 

99.1 

-11.5 

-9.0 

-5.0 

-12.0 

5.5 

59.7 

44.3 

1993 

842 

141218 

5.8 

113 

1247 

218.48 

1993 

14.5 

15.9 

-6.5 

1994 

-12.6 

-20.9 

-12.0 

81.3 

-7.0 

-12.2 

-6.0 

-27.0 

7.5 

68.1 

50.5 
10.7 

1994 

224 

217 

354206 

4.0 

120 

3550 

748.55 

1994 

14.1 

18.1 
-11.4 

* Vuosien 1993 - 1996 arvot eivät sisällä valtion lyhytaikaisen velan korkoja 

1995 

-4.0 

-3.0 

-8.0 

63.4 

-4.0 

-1.0 

-0.4 

-13.0 

8.2 

81.3 

60.9 

10.0 

1995 

131 

113 

735500 

168 

102 

320 

14.3 

120 
4640 

1070.43 

1995 

13.7 

16.6 

-5.4 

Vuosien 1993-94 arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 1995-98 lukujen kanssa. 

Lähteet: Goskomstat, 1MF, Minfin. 

1996 

-4.9 

-5.0 

-5.1 

69.3 

-2.0 

-2.0 

-1.0 

-18.0 

9.3 

88.4 

61.5 

11.6 

1996 

22 . 

33 

1017000 

86 

55 

147 

11.3 

125 

5560 

1197.30 

1996 

12.5 

15.8 

-7.9 

1997 

0.4 

1.9 

0.1 

88.6 

1.3 
-5.0 

-2.0 

-5.0 

9.0 

86.7 

66.9 

2.9 

1997 

11.0 

31.5 

1210000 

26.0 

16.4 

46.2 

12.9 

124 
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Baltian maat vuonna 1998 

Tiivistelmä 

Vuosi 1998 osoittautui Baltian maille pettymykseksi, kun Venäjän syksyllä puhjennut talouskriisi katkaisi mai
den pari vuotta jatkuneen nopean kasvun kauden. Venäjän ruplan romahduksen seuraukset tuntuvat niin ulko" 
maankaupassa ja tuotannossa kuin rahoitussektorilla ja valtiontaloudessa. Tilanteeseen vaikuttavat lisäksi edelli
sen vuoden ongelmat Kaakkois-Aasian rahoitusmarkkinoilla, jotka ovat tehneet ulkomaiset investoijatvarovai
siksi kaikkia kehittyviä markkinoita kohtaan. Suurimmat uhkat Baltian maissa liittyvät talouden ulkoiseen tasa
painoon, sillä kaikissa maissa vaihtotaseen vaje on erittäin korkea. Myös toistaiseksi melko kireänä pysynyt 
finanssipolitiikka voi olla uhattuna hidastuvan talouskehityksen vähentäessä budjetin tuloja. Baltian maiden 
pienet ja avoimet taloudet ovat pitkälti riippuvaisia kansainvälisten markkinoiden kehityksestä. Mikäli talous
kasvu länsimaissa hidastuu, rajoittaa se Baltian maiden vientiä ja ulkomaisen rahoituksen saatavuutta, joka puo
lestaan vaikuttaa suoraan niiden talouden kasvuun ja mahdollisuuksiin viedä eteenpäin rakenneuudistuksia. Lä
heneminen EuroopanUnioniin on tullut yhä tärkeämmäksi talouden järjestelmämuutoksia ohjaavaksi tekijäksi. 
Reformit ovat edenneet nopeasti erityisesti Virossa ja Latviassa. 

Asiasanat: Baltia, Viro, Latvia, Liettua, talousuudistus 
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1 Tuotannon kehitys 
ja Venäjän kriisi 

Viime vuoden alkupuolella Baltian maiden 
talous kasvoi vielä nopeasti, ja koko vuoden 
kasvuksi ennustettiin 6-7 prosenttia. . Koko- . 
naistuotannon kasvu hidastui kuitenkin mer
kittävästi loppuvuonna, ja BKT:n kasVuksi 
muodostui ennakkotietojen mukaan Virossa 
4 %, Latviassa 3.6 % ja Liettuassa 4.4. %. 

Viron talouskasvu oli vuoden 1997 
alusta vuoden 1998 puoliväliin asti ennätyk
sellisen nopeaa Euroopan maiden joukossa (ks. 
kuvio 1). Koska taloudessa oli selviä merkkejä 
ylikuumenemisesta, kiristettiin syksystä 1997 
lähtien sekä finanssi- että rahapolitiikkaa, min
kä jälkeen kasvu alkoi hidastua. Venäjän krii
sin vaikutukset alkoivat näkyä selkeästi viime 
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuolloin 
Viron talouskasvu lähes pysähtyi, ja bruttokan- . 
santuote . kasvoi ennakkotietojen mukaan vain 
0.2 % edellisen Vuoden vastaavasta ajasta. 
Teollisuustuotannon myynti, joka edellisenä 
vuonna kasvoi 13 %, lisääntyi vuonna 1998 
vain 1.5 %. Kotimaisen kysynnän vielä alku
vuonna nopeana jatkunut kasvu taittui vuoden 
toisella puoliskolla ja koko vuoden vähittäis
kaupan myynti oli 2 % pienempi kuin edellise
nä vuonna. 

Myös Latviassa kokonaistuotanto kasvoi 
nopeasti vielä vuoden 1998 ensimmäisellä 
puoliskolla. Talouden kehitykseen vaikuttivat 
Venäjän syksyisen kriisin lisäksi Venäjän ke
väällä Latviaan vastaan toimeenpanemat talo
ussanktiot, joiden seurauksena vienti Venäjälle 
kärsi jo keväästä lähtien. Latvian teollisuus
tuotanto kasvoi viime vuoden aikana 2 %, 
mutta eri sektoreiden välillä oli suuria eroja. 
Nopeasti kasvoivat erityisesti rakentaminen ja 
metsäteollisuus, kun taas elintarviketeollisuus 
ja kalastus olivat vaikeuksissa Venäjän-viennin 
vähenemisen seurauksena. Kotimainen kysyntä 
jatkui voimakkaana koko vuoden, ja vähittäis
kaupan myynti kasvoi yli 20 % vuoden aikana. 

Liettuassa kokonaistuotanto kasvoi vii
me vuoden tammi-syyskuussa 5.7 %, mutta 
koko vuoden kasvu jää huomattavasti tätä pie
nemmäksi. Teollisuustuotanto lisääntyi peräti 
seitsemän prosenttia vuoden aikana. Kasvun 
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jyrkästä hidastumisesta on osoituksena vuoden 
viimeisen neljänneksen tilanne, jolloin teolli
suustuotanto laski runsaat kolme prosenttia 
vuotta aiemmasta. Teollisuustuotannon lasku 
jatkui kuluvan vuoden alussa. Kotimainen 
kysyntä kasvoi noin 10 % viime vuoden aika
na. 

Kuvio 1 Bruttokansantuotteen kehitys Baltian 
maissa, 12 kk:n %-muutos 
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Työttömyys on kasvanut kaikissa Baltian. 
maissa viime syksystä lähtien ja saavuttanut 
kuluvana talvena korkeimman tason pariin 
vuoteen. Venäjän kriisi on näkynyt työllisyy
den heikkenemisenä erityisen selkeästi Latvi
assa. Rekisteröityjen työttömien osuus työvoi
masta kasvoi vuoden 1998 aikana runsaalla 
kahdella prosenttiyksiköllä 9.2 prosenttiin. 
Virossa ja Liettuassa työttömyys ei ole kasva- . 
nut yhtä nopeasti; Virossa työttömyysprosentti 
kasvoi viime vuoden kuluessa 4.6:sta 5.1:een, 
ja Liettuassa helmikuun 1999 työttömyysaste 
oli 8.1 % ja ylitti vajaalla prosenttiyksiköllä 
edellisen helmikuun tilanteen. Baltian maiden 
kuukausittain julkaistavat työttömyysluvut 
perustuvat rekisteröityjen työttömien määrään, 
eivätkä siten kerro työttömyyden koko laajuu
desta. Koska rekisteröintiperiaatteet vaihtelevat 
maittain, eivät eri maiden luvut ole myöskään 
suoraan verrannollisia keskenään. Työttömyy
den kehityksestä kussakin maassa ne kuitenkin 
antavat kuvan. 

Työttömyyden tasoa kuvaavat paremmin 
työvoimatutkimukset, joita Baltian maiden 
viranomaiset tekevät säännöllisesti. Viimei
simpien julkaistujen työvoimatutkimusten 
mukaan Virossa oli vuoden 1998 toisella nel
jänneksellä - ennen Venäjän kriisiä - työttö-
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mänä lähes kymmenen prosenttia ja Latviassa 
ja Liettuassa noin 14 % työvoimasta. 

2 Ulkomaantaloussuhteet ja 
talouden ulkoinen tasapaino 

Venäjän vaikutus näkyi selvästi Baltian· mai
den ulkomaankaupassa, jonka pitkään jatkunut 
nopea kasvu hidastui viime vuonna. Yleisenä 
suuntauksena oli edelleen länsimaiden osuuden 
lisääntyminen kaupassa. Viime vuonna tämä 
johtui erityisesti Venäjän ja muiden NY
maiden kanssa käydyn kaupan vähenemisestä. 
Virossa ja Latviassa Venäjän osuus viennistä 
aleni viime vuoden aikana 20 prosentista 12-
13 prosenttiin. Liettuassa Venäjän osuus vien-
nistä laski 25 prosentista 17 prosenttiin. . 

Talouskasvun hiipuminen näkyi Virossa 
viime vuonna tuonnin kasvun hidastumiseha. 
Viro onnistui supistamaankauppataseensa 
vajeen kasvua viennin lisääntyessä 12 % ja 
tuonnin 9 %: Suurimmat muutokset tapahtuivat 
kaupan maarakenteessa. Viro käy Baltian 
maista eniten kauppaa Euroopan Unionin kan
sa. EU:n osuus oli Viton viennissä 55 % ja 
NY-maiden osuus 21 %. Viron ulkomaankau
passa on tärkeä rooli jälleenviennillä, joka 
pääosin muodostuu välityskaupasta Venäjälle. 
Jälleenviennin osuus pieneni 26 prosentista 21 
prosenttiin kokonaisviennistä.· Venäjän viennin 
vähenemisestä kärsivät etenkin meijeri- ja· 

. kalanjalostusteollisuus. Jälkimmäisen tuotan
nosta 80 % menee vientiin, pääosin Venäjälle. 
Viron kauppataseen vajetta, joka viime vuonna 
oli 21.8 miljardia kruunua (15 rnrd. dollaria), 
kompensoivat huomattavasti palvelutaseen 
tulot, jotka muodostuvat erityisesti turismista. 
Palvelutaseen ylijäämä oli viime vuoden tam
mi-syyskuussa yli 50 % kauppataseen vajees
ta. 

Latvian kokonaisvienti kasvoi viime 
vuonna 10 %, vaikka vienti Venäjälle aleni yli 
kolmanneksen. EU-maihin meni viime vuonna 
puolet Latvian viennistä, kun NY -maiden 
osuus oli 30 %. Tuonti kasvoi edelleen erittäin 
nopeasti, 19 %. Kauttakuljetukset Venäjälle ja 
Venäjältä ovat tärkeä valuuttatulon lähde Lat
vialle, sillä palvelutaseen ylijäämä kattaa noin 
30 % kauppataseen alijäämästä. Osuus on su-
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pistunut viime vuosina kauppataseen vajeen 
kasvaessa nopeasti. Baltian maiden suurimman 
sataman, Ventspilsin, kautta kulkee lähes 15 % 
Venäjän vientiöljystä. Viime vuoden aikana 
Latvian satamien lastaukset kasvoivat 4 % 
huolimatta Venäjän talouden vaikeuksista. 

Liettuan kokonaisvienti pieneni viime 
vuonna ensimmäistä kertaa 1990-luvun itsenäi
syyden aikana. Laskua oli neljä prosenttia. 
Myös tuonti kasvoi poikkeuksellisen vähän, 
vain kolme prosenttia. Kauppa Venäjän kanssa 
on Baltian maista merkittävintä Liettualle. 
Esimerkiksi Mazheikiain öljynjalostamo on 
täysin riippuvainen venäläisestä raakaöljystä. 
Liettuan viennistä meni viime vuonna NY
maihin 40 % ja EU:n alueelle 36 %. 

Suuret vaihtotasevajeet ovat yksi Baltian 
. maiden vakavimmista talouden ongelmista. 
Virossa vaje kääntyi laskuun viime vuonna ja 
oli 8.6 % BKT:stä (vuonna 1997 vajaat 12 %). 
Latviassa vaje sen sijaan kasvoi edelleenrun':' 
saaseen yhteentoista prosenttiin ja Liettuassa 
12 prosenttiin BKT:stä. Venäjän kriisin vai-·· 
kutuksesta vaihtotasevajeet saattavat kasvaa 
edelleen. Vaihtotasevajeet edellyttävät kireää 
finanssipolitiikkaa kotimaisen kysynnän hillit
semiseksi, sillä Baltian. maiden kiinteiden va
luuttakurssijärjestelmien vuoksi rahapolitiikan 
kysyntään vaikuttavat keinot ovat vähäiset. 

Toisaalta vaihtotasevajeet ovat luonnol
lisia nopeasti kasvavissa talouksissa, joissa 
kotimainen säästäminen ei riitä investointien 
rahoittamiseen. Merkitystä on sillä; mitä tuot
teita tuodaan. Jos tuonti koostuu pääosin in
vestointituotteista, voidaan niiden olettaa kes
kipitkällä ja pitkällä aikavälillä maksavan it
sensä takaisin. Toinen tärkeä asia on, miten 
vaihtotasevajeet rahoitetaan. Mikäli rahoitus 
muodostuu suureksi osaksi suorista sijoituk
sista ja pitkäaikaisista lainoista, ei maa ole yhtä 
herkkä kansainvälisten tai kotimaisten rahoi
tusmarkkinoiden häiriöilIe kuin lyhytaikaisen 
lainarahoituksen ja sijoitusten tapauksessa. 

Vaihtotasevajeiden rahoitus on vaihdel
lut Baltian maissa ajan kuluessa. Viro on pe
rinteisesti saanut suuren osan rahoituksesta 
suorina sijoituksina, kun taas erityisesti Liettua 
on turvautunut lainoihin. Latvia on aiemmin 
houkutellut paljon lyhytaikaisia sijoituksia. 
Kaikkien Baltian maiden velkaantuneisuus on 
hyvin matala eikä siksi aiheuta huolta velan-
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hoitokyvystä. Viime vuonna Virossa ja Latvi
assa julkisen sektorin ulkomainen bruttovelka 
oli noin 5 % ja Liettuassa 13 % BKT:stä. Hil
litäkseen yritysten ulkomaista lainan ottoa 
Liettuan keskuspankki asetti kuluvan vuoden 
alusta 15 prosentin suuruisen veron ulkomais
ten yritysten liettualaisille yrityksille myöntä
mien lainojen koroille. Vero ei kuitenkaan 
koske ulkomaisia rahoituslaitoksia. 

Viimeksi kuluneen vuoden aikana suori
en sijoitusten merkitys on ollut kasvussa erityi
sesti Virossa ja Liettuassa. Ulkomaisten in
vestointien lisääntyminen johtuu käynnissä 
olevista suurista yksityistämisprojekteista. 
Kaikissa Baltian maissa on tehty merkittäviä 
investointeja tietoliikenne sektorille. Vuoden 
1998 kesällä myytiin 60 prosentin omis
tusosuus Liettuan puhelinyhtiöstä suomalais
ruotsalaiselle Soneran ja Telian muodostamalle 

. konsortiolle.Kyseessä oli Liettuan suurinkan
srunvälinen yksityistämiskauppa ja sen seura
uksena ulkomaiset investoinnit yli. kaksinker
taistuivat edellisestä vuodesta. Toiseksi eniten 
ulkomaisia investointeja on suuntautlinut teol
lisuuteen, jossa elintarvike- ja tupakkateolli
suus ovat saaneet niitä eniten. Kolmas tärkeä 
sektori on kaupan ala. 

Latviassa . ulkomaiset tietoliikennein
vestoinnit tapahtuivat vuosina 1994-1996, kun 
Latvian puhelinyhtiö yksityistettiin. Seuraa
vaksi eniten ulkomaisia investointeja on tehty 
teollisuuteen, erityisesti kemian- ja elintarvi
keteollisuuteen. Kolmannella sijalla on rahoi
tussektori, jonne ulkomaisia investointeja tuli 
etenkin vuosina 1994 ja 1997, jolloin maan 
pankkisektori kehittyi voimakkaasti. Vuodesta 
1997 lähtien ulkomaiset investoinnit ovat pai
nottuneet enemmän tuotantosektorille. 

Virossa suurin osa viime vuonna teh
dyistä ulkomaisista investoinneista meni pank
kisektorille kahden ruotsalaispankin kilpailles
sa maan suurimpien pankkien omistuksesta. 
Helmikuussa 1999 Viron valtio jatkoi kansalli
sen puhelinyhtiön yksityistämistä myymällä 
kansainvälisellä annilla vajaan neljänneksen 
yhtiön osakkeista. Kaupan jälkeen Viron valtio 
omistaa yhtiöstä runsaan 27 % osuuden ja So
nera ja Telia säilyttivät asemansa yhtiön strate
gisina sijoittajina. Kaikista Viroon suuntautu
neista ulkomaisista investoinneista kolmannes 
on mennyt teollisuuteen. 
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Virossa kumulatiiviset ulkomaiset in
vestoinnit viime vuoden kolmannella neljän
neksellä olivat asukasta kohden 1116 dollaria, 
millä summalla Viro sijoittuu kolmanneksi 
siirtymätalousmaiden joukossa Unkarin ja 
Tshekin tasavallan jälkeen. Muissa Baltian 
maissa vastaavat luvut olivat huomattavasti 
pienemmät, Latviassa 557 dollaria ja Liettuas
sa 388 dollaria. Ulkomaisten investointien 
määrä heijastaa osaltaan sijoittajien käsityksiä 
ko. maista ja niiden tarjoamista yritystoimin
nan edellytyksistä. Latviaa ja Liettuaa pidetään 
yhä Viroa vaikeampana toimintaympäristönä 
mm. lainsäädännön epävakauden ja korruption 
laajuuden vuoksi. 

Viime vUQden aikana Baltian maat eivät 
kokeneet suoranaisia hyökkäyksiä valuuttojaan 
kohtaan, vaikka niiden valuuttavarannot hei
lahtelivat jonkin verran vuoden loppupuolella. 
Maiden valuuttavarannot kattavat noin parin 
kuukauden tuonnin, mitä kansainvälisesti pi
detään riittävänä tasona. 

3 Finanssipolitiikka ja inflaatio 

Baltian maat, erityisesti Latvia ja Liettua ovat 
siirtymätalousmaista parhaiden menestyneiden 
joukossa inflaation taltuttamisessa. Helmikuus
sa 1999 Liettuan vuosi-inflaatio oli alle kaksi 
prosenttia, Latvian alle kolme prosenttia ja 
Vironkin vajaat neljä prosenttia. Vielä vuotta 
aiemmin Latvian ja Liettuan inflaatio oli run
saassa kuudessa prosentissa ja Viron inflaatio 
oli yli 14 %. Viron naapureitaan korkeampi 
inflaatio johtuu osaltaan maan talouden yli
kuumenemisesta vuonna 1997. Venäjän kriisin 
kysyntää pienentävä vaikutus on hidastanut 
inflaatiota kaikissa Baltian maissa syksystä 
1998 .lähtien. 

Kuvio 2 12 kk:n inflaatio 
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Baltian maat ovat perinteisesti noudattaneet 
suhteellisen kireää raha- ja finanssipolitiikkaa 
verrattuna muihin siirtymätalousmaihin. 

Yksi kireän finanssipolitiikan osatekijä 
Baltian maissa on keskuspankin budjettirahoi
tuksen kieltäminen lailla. Viimeisenä Baltian 
maista kyseisen muutoksen lainsäädäntöön teki 
Latvia vuonna 1998, vaikkakin jo ennen tätä 
valtion lainanotto Latvian keskuspankista oli 
määrältään pientä eikä sitä tapahtunut usein .. 
Myös kuntien lainanotto on tiukasti säänneltyä 
kaikissa Baltian maissa. 

Venäjän kriisin vaikutukset eivät vielä 
viime vuonna tuntuneet merkittävästi maiden 
budjettitilanteessa, mutta kuluvan vuoden 
budjetit saattavat sen sijaan kärsiä enemmän
kin verotulojen vähenemisestä. Tähän viittaa
vat tammi- ja helmikuun aiempaa heikommat 
verokertymät. 

Vuonna 1998 Viron finanssipolitiikka 
tähtäsi kotimaisen kysynnän ja luotonkasvun 
hillitsemiseen. Julkisen sektorin budjetti (kat
taa. valtion ja kuntien budjetit sekä budjetin 
ulkopuoliset rahastot) oli suunniteltu ylijää
mäiseksi edellisen vuoden tapaan, ja vuoden 
keskivaiheilla budjetin ylijäämätavoitetta nos
tettiin aiemmasta talouden nopean kasvun ja 
vaihtotaseen vajeen syvenemisen seurauksena. 
Alkuvuonna budjettiylijäämää siirrettiin bud
jetin ulkopuoliseen vakautusrahastoon. Ra
hasto perustettiin vuonna 1997; ja sen varat on 
sijoitettu Saksaan. Tällä hetkellä rahastossa on 
varoja yhteensä 2.6 miljardia kruunua, josta 
puolet kertyi Viron puhelinyhtiön yksityistämi
sestä. 

Vuoden lopussa budjetti kuitenkin 
OSOIttl vajaan prosentin alijäämää suhteessa 
BKT:hen. Viranomaisten mukaan vaje johtui 
yllätyksellisistä menoista, joita olivat kesällä 
konkurssiin menneen Maapankin tallettajille 
maksetut korvaukset ja huonosta satovuodesta 
johtuneet kertakorvaukset maanviljelijöille. 
Toimenpiteisiin käytettiin osittain vakautusra
haston varoja. Parhaillaan Virossa ollaan laa
timassa sääntöjä siitä, millaisissa tapauksissa ja 
kenen päätöksellä rahastosta voidaan tulevai
suudessa varoja nostaa. Vuodelle 1999 laadittu 
budjetti on tasapainossa. 

Latviassa tasapainoiseksi laadittu vuo
den 1998 julkisen sektorin budjetti muodostui
kin lopulta hieman ylijäämäiseksi huolimatta 
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siitä, että vuoden loppua kohden verotulot 
vähenivät Venäjän viennin pienenemisen seu
rauksena. Verotulojen, erityisesti liikevaihto
veron kertymä on pienentynyt edelleen alku
vuonna 1999. Kuluvan vuoden budjetti hyväk
syttiin parlamentissa helmikuussa. Budjetin 
(lukuun ottamatta valtion välittämiä luottoja) 
on määrä olla tasapainossa. 

Liettuassa julkisen sektorin budjetti oli 
vuoden 1998 lopussa alijäämäinen, kuten oli 
suunniteltu. Verotulot alittivat suunnitellun, 
mutta valtion menoja leikattiin vastaavasti. 
Kuluvan vuoden budjetti on suunniteltu tasa
painoiseksi ensimmäistä kertaa Liettuan 1990-
luvun itsenäisyyden aikana. Budjetin tasapaino 
perustuu paljolti menojen karsimiselle, ja näh
täväksi jää, miten hidastunut talouskasvu bud
jetin toteutumiseen vaikuttaa. 

4 Raha- ja pankkisektori 

Virossa ja Latviassa valuuttakurssijärjestelmät 
muuttuivat jonkin verran vuoden 1998 aikana 
ulkoisten olosuhteiden takia, mutta Liettuassa 
aktiivinen valmistautuminen valuuttakatejär
jestelmästä (currency board) luopumiseen jat
kui, vaikkakin hitaammin kuin alunperin oli 
ilmoitettu. 

Viron valuuttakatejärjestelmä jatkui 
sinänsä muuttumattomana, eikä Virossa kat
sottu tarpeelliseksi muuttaa lainsäädäntöä edes 
euron korvatessa Saksan markan vuoden 1999 
alusta. Saksan markan katsotaan olevan ole
massa vuoden 2001 loppuun, eikä lainsäädän
töä, jolla Viron kruunu on sidottu Saksan 
markkaan, tarvitse näin heti muuttaa. Euron 
käyttöönotto tämän vuoden alusta merkitsee 
kuitenkin sitä, että Viron kruunu on nyt kiin
nitetty euroou. Myös Latviassa jatkettiin latin 
kiinnitystä Kansainvälisen valuuttarahaston 
(lMF) Special Drawing Right -korivaluuttaan. 
Tämän korivaluutan koostumus muuttui euron 
käyttöönoton myötä, ja eurolla on siinä nyt 
noin 29 % osuus. 

Liettuassa irtautuminen valuuttakatejär
jestelmästä on ollut hitaampaa kuin alkuperäi
sissä suunnitelmissa. Yleinen epäluottamus ns. 
kehittyviä markkinatalousmaita ja erityisesti 
Venäjän kriisi ovat saaneet Liettuan viran
omaiset lykkäämään valuuttakatejärjestelmästä 
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luopumista. Liettuan keskuspankki on tosin jo 
ottanut käyttöön joitakin rahapolitiikan väli
neitä (esim. repo- ja talletushuutokauppoja)~ 
jotka eivät sovi yhteen· valuuttakatejäIjestel
män ominaisuuksien kanssa. Liettua on myös 
luopunut valuuttakatejäIjestelmästä siinä mie
lessä, että valuuttavarannon muutosten ei an
neta suoraan määrätä rahaperustan . muutoksia. 
Toisaalta Liettuan keskuspankki on pitänyt 
valuuttavarantonsa niin korkealla, että se kattaa . 
vähintään koko rahaperustan, kuten valuutta
katejäIjestelmässälån. Liettuan keskuspankki 
on myös ilmoittanut, että valuuttakatejäIjes
telmästä luopuminen ei merkitse litin. deval
voimista. Liti on kytketty dollariin kurssilla 
LTL4·= USD1. Liettuan keskuspankin mukaan 
liti tullaan todennäköisimmin kytkemään jos
sain vaiheessa valuuttakoriin, joka muodostuisi 
puoliksi eurosta ja puoliksi dollarista. Tällä 
hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Liettua ei 
muuta nykyistä valuuttakytköstään. ainakaan 
ennen tämän vuoden loppupuoliskoa, ja vaihto 
saattaa lykkää.Dtyä vuoden 2000 puolelle. 

. Viime· vuosi oli varsin synkkä Baltian 
pankeille. Monet suuret pankit olivat tappiolli
sia etenkin Virossa ja Latviassa. Lisäksi kes
kuspankit joutuivat sulkemaan joitakin pank
keja ja monien pankkien kohdalla fuusio oli 
ainoa mahdollisuus välttää toiminnan lopetta
minen. Näiden toimenpiteiden seurauksen 
pankkien lukumäärän pienentyminen jatkui. 

Virossa on tällä. hetkellä reklsteröitynä 
kuusi pankkia, ja näistä yksi on Meritan sivu

. konttori. Viime Vuoden lopussa pankkien lu
kumäärä oli vielä 12. Viime vuoden aikana 
Viroon syntyi fuusioiden kautta kaksi Baltian 
oloissa suurta pankkia. Huhtikuussa Viron sillä 
hetkellä suurin pankki Uhispank ja neljänneksi 
suurin Tallinna Pank allekirjoittivat fuusioso
pimuksen, ja fuusio toteutui syksyllä. Hansa
pankin (Viron toiseksi suurin pankki) ja Hoiu
pankin (kolmanneksi suurin) fuusiosta neuvo
teltiin jo aiemmin, mutta fuusio lykkääntyi 
koska pankkien omistajat eivät päässeet sopi
mukseen uuden pankin omistuksen jakautumi
sesta. Lopulta myös Hansapankin ja Hoiupan
kin. fuusio toteutui, ja näin syntyi Baltian mai
den suurin pankki, jonka taseen loppusumma 
oli vuoden lopussa 21.3 miljardia kruunua eli 
noin 1.6 miljardia dollaria. Uhispankin ja Han
sapankin omistus suhteet muuttuivat vuoden 
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loppupuolella siten, että ruotsalainen Swed
bank hankki noin 60 % Hansapankista, ja 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) kol
manneksen Uhispankista. Swedbank on il
moittanut, että se etsii ostajaa noin puolelle 
Hansapank-omistuksestaan. 

Virossa otettiin lokakuussa käyttöön 
talletussuoja, joka alkuvaiheessa takaa: .talle
tukset 20000 kruunuun asti. Myöhemmin suo
jan kattavuutta on tarkoitus k8svattaa, lopulta 
20000 euroon asti. 

Myös Latviassa pankkien lukumäärä 
supistui. Latviassa on viime vuosina ollut sel
västi enemmän pieniä pankkeja kuin ·kahdessa 
muussa Baltian maassa. Vuoden lopussa Latvi
assa toimi 28 pankkia, joista yksi on ranskalai
sen Societe Generalen sivukonttori; . lisäksi 
virolaisella Hansapankilla ja Saksalaisella Ve
reinsbankilla on tytärpankit Latviassa; Vuoden 
1997 lopussa pankkeja oli 33. Osasyy pankki
en määrän supistumiseen oli Venäjän talous-· 
kriisi. Latvialaiset pankit olivat sijoittaneet 
Venäjälle selvästi enemmän kuin esimerkiksi 
virolruset ja liettualaiset pankit; Latvian kes
kuspankin mukaan latvialaiset pankit olivat 
sijoittaneet Venäjälle noin kahdeksan prosent- .. 
tia varoistaan; Kun talouskriisi Venäjällä syve
ni loppukesästä, latvialais~t tallettajat vetivät 
talletuksiaan pois mm. Rigas Komercbankasta, 
joka oli silloin Latvian neljänneksi suurin 
pankki. Pankki selvisi talletuspaosta, mutta se 
jouduttiin sulkemaan maaliskuussa suurien 
Venäjän-sijoitusten takia .. Kun Venäjän valtion 
velkasitoumusten markkinat romahtivat, Ko
mercbanka kärsi suuria tappioita. Kaksi pie
nempää pankkia suljettiin jo aiemmin epäon
nistuneiden Venäjän-sijoitusten takia. Myös 
Latviassa ulkomaiset investoinnit pankkeihin 
ovat kasvaneet. Merita omistaa nykyään· koko
naan Latvijas Invesiiciju Bankan (Latvian In
vestment Bank) ja SEB osti marraskuussa yli 
kolmanneksen Latvian toiseksi suurlmniasta 
pankista, Unibankasta. 

Latviassa hyväksyttiin toukokuussa laki 
talletussuojasta. Tällä hetkellä talletussuoja 
ulottuu 500 latin talletuksiin asti, mutta myös 
Latviassa suojan kattavuutta on tarkoitus nos
taa. 

Liettuassa pankkien määrä ei vähentynyt 
viime vuonna. Liettuassa toimii kaksitoista 
talle~uspankkia, joiden joukossa on Societ~ 
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Generalen ja puolalaisen Polish Kredyt Bankin 
sivukonttorit. Lisäksi Liettuassa on yksi kehi
tyspankki sekä pankkikriisin jälkeen perustettu 
omaisuudenhoitoyhtiö, jolla on myös pankki
oikeudet. Pankkisektoria järjesteltiin kuitenkin 
muuten, ja valtio pyrki määrätietoisesti eroon 
pankkiomistuksistaan. Huhtikuussa valtion 
omistaman Valstybinis Komernicis· Bankasin 
(State Commercial Hank) tålletukset ja suuri 
osa lainoista siirrettiin Taupomasis Bankasiin 
(Savings Bank). Lainoja, joiden takaisinsaanti 
on epävarmaa, siirrettiin omaisuudenhoitoyhtiö 
Turto Bankasiin. Näiden toimenpiteiden ansi
osta Taupomasis Bankasista tuli Liettuan suu
rin pankki, ja sen taseen loppusumma oli vuo
den 1998 lopussa 3200 miljoonaa litiä (800 
miljoonaa dollaria). Valtio omistaa lisäksi li,
mes Ukio Bankasin (Agricultural Bank), joka 
on taseeltaan Liettuan kolmanneksi suurin 
pankki. Tätä pankkia yritettiin yksityistää vii
me syksynä, mutta yksityistäminen ei onnistu
nut. Marraskuussa SEB sopi ostavansa kol- . 
manneksen Liettuan suurimmasta yksityispan
kista, Vilniaus Bankasista, ja kauppa toteutui 
suunnatun osakeannin avulla joulukuussa. 
Näin ollen ruotsalainen SEB on vahvasti mu
kana kaikkien Baltian maiden pankki markki
noilla. 

Huolimatta pankkien määrän vähenty
misestä Virossa ja Latviassa on pankkisektorin 
yhteenlaskettujen varojen kasvu jatkunut ni
mellisesti, vaikkakin selvästi hitaampana kuin 
vuonna 1997. Vuoden 1998 lopussa Viron 
pankkien yhteenlasketun taseen loppusumma 
oli 41 miljardia kruunua eli 3.1 miljardia dolla
ria. Vuoden 1997 lopusta kasvua oli 5.8 %, eli 
reaalisesti (kuluttajahinnoilla deflatoituna) 
yhteenlaskettu tase supistui. Pankkien yleisö
talletukset olivat vuoden lopussa 21.5 miljardia 
kruunua eli 1.6 miljardia dollaria. Vuodessa 
talletusten nimellisarvo on kasvanut yhden 
prosentin. Talletuksista 72 % oli Viron kruu
nuissa, loput valuuttatalletuksina. Luotot ylei
sölle kasvoivat talletuksia enemmän, 17.9 %. 
Vuoden lopussa luottojen määrä oli 23.9 mil
jardia kruunua eli 1.8 miljardia dollaria. Näistä 
peräti 76 % oli ulkomaan valuutoissa. 

Latvian pankkisektorin yhteenlasketun 
taseen loppusumma oli vuoden lopussa 1.7 
miljardia latia eli noin kolme miljardia dolla
ria. Lainojen määrä oli 590 miljoonaa latia 
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(miljardi dollaria), ja vuodessa niiden maara 
oli kasvanut 37 %. Yleisötalletusten määrä oli 
lähes täsmälleen sama kuin lainojen, mutta 
niiden kasvu oli viime vuoden aikana ainoas
taan 8 %. 

Liettuassa pankkien yhteenlasketut varat 
olivat vuoden lopussa 10.8 miljardia litiä eli 
2.7 miljardia dollaria. Vuoden 1997 lopussa 
varat olivat 9.1 miljardia litiä, eli kasvua oli 
17.9 %. Luottoja pankeilla oli vuoden lopussa 
8 miljardia litiä eli 2 miljardia dollaria. Vuoden 
aikana luottojen määrä kasvoi lähes 10 %. 
Talletuksia liettualaisissa pankeissa oli vuoden 
lopussa 5.5 miljardia litiä (1.4 miljardia dolla
ria), joista hieman yli kolmannes oli valuutta
talletuksia. 

Virossa rahamarkkinakorot kohosivat 
viime vuoden aikana selvästi. Vuoden alussa 
kuukauden talibor-korko oli 14.7 %, josta se 
laski keväällä alle kahdeksaan prosenttiin. 
Venäjän talouskriisin puhjetessa elokuussa 
korko nousi hyvin nopeasti viiteentoista pro
senttiin. Vuoden lopussa kuukauden talibor.:. 
korko oli 17.75 %. Lainakorot ovat pysyneet 
varsin korkeina koko vuoden. Kaikkien kruu
numääräisten lainojen painotettu keskikorko 
oli vuoden 1997 lopussa 18.4 % ja viime vuo
den lopussa se oli 16.5 %. Saksan markoissa 
(joka. on yleisin lainavaluutta) myönnettyjen 
lainojen keskikorko on vaihdellut vuoden ai
kana kymmenen prosentin molemmin puolin. 

Vuoden aikana korot nousivat myös 
Latviassa. Joulukuussa lyhytaikaisten latilai
nojen keskikorko oli 16.4 %, kun vuotta ai
emmin keskikorko oli 12.1 %. Pitkäaikaisten 
(yli vuosi) lainojen korko oli vuoden 1998 
lopussa 15.3 % (vuoden 1997 lopussa 12.5 %). 
Talletusten korot ovat myös nousseet, mutta 
eivät läheskään yhtä paljon kuin lainojen. 
Vuoden lopussa alle vuoden mittaisten latital- . 
letusten keskikorko oli 6.5 %, kun vuotta ai
emmin se oli 5.3 %. 

Liettuassa valtion velkasitoumusten 
korot pysyttelivät noin kymmenessä prosentis
sa Venäjän elokuun kriisiin asti, jolloin korot 
nousivat muutaman prosenttiyksikön. Vuoden 
loppuun mennessä ne olivat kuitenkin palautu
neet lähes ennalleen. Aikatalletusten korot 
pysyivät koko vuoden noin kuudessa prosen
tissa, kun taas lainojen korot vaihtelivat 12 ja 
14 prosentin välillä. 
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Osakemarkkinoiden kehitys oli viime 
vuonna varsin vaatimatonta Baltiassa, kuten 
muillakin ns. kehittyvillä markkinoilla. Tallin
nan pörssin keskimääräistä kurssikehitystä 
kuvaava Talse-indeksi laski vuoden aikana 
66 %. Riian pörssin hintakehitystä kuvaava 
Rici-indeksi laski vuoden aikana peräti 75 %. 
ViInan pörssin Litin-indeksi laski noin 40 %. 
Pörssikurssien laskuun liittyi myös kaupan-

, käynnin volyymien selvä supistuminen. 

05 Lähentyminen Euroopan 
Unioniin ja talouden 
rakennennuutokset 

Lähentyminen Euroopan Unioniin ja EU:n 
edellyttämät muutokset hakijamaiden yhteis
kunta-,ja taJ.ousjärjestelmissä toimivat merkit
tävänä pontimena Baltian maille panna toi-

o meen reformeja. Viron valinta jäsenyysneu
vottelut aloittavien maiden joukkoon vuoden 

, 1997 joulukuussa oli osoitus Latvialie ja Liet
tualle siitä, että niiden on määrätietoisesti to
teutettava uudistuksia, jos ne haluavat, EU:n 
jäsenyyteen. Erityisesti Latvia on viime vuo
den kuluessa nopeuttanut reformeja, mikä tun
nustettiin myös EU:n komission seurantara
portissa joulukuulta 1998. Raportin mukaan 
Latvia voidaan kutsua jäsenyysneuvotteluihin 
vuoden 1999 aikana, mikäli uudistuksia jatke
taan samaan tahtiin. 

Baltian maissa on parhaillaan meneil-
, lää,n laaja lainsäädäntötyö, joka tähtää kansal

listen lakien yhdenmukaistamiseen EU:n lain
säädännön kanssa. Tärkeitä alueita ovat mm. 
kilpailulainsäädäntö, kuluttajansuoja, valtion
tukien maksu- ja seurantajärjestelmät, tullijär
jestelmä. 0 Vielä vaikeampaa kuin lakien laati
minen on niiden toimeenpano, jokaedellYttä,ä 
uusien instituutioiden perustamista ja asian
tuntijoiden kouluttamista. Suuria vaikeuksia 
Baltian mailla tullee olemaan esimerkiksi ym
päristöpolitiikassa, joka on EU:ssa säännelty 
yksityiskohtaisilla ja monilukuisilla laeilla. 
Erityisesti Latvian osalta on nostettu esiin kor
ruption vastainen toiminta, jota tulisi tehostaa. 

Yksityistämisen pääpaino Baltiassa on 
kuluvana vuonna infrastruktuuri yrityksissä, ' 
kunnallispalveluita tuottavissa laitoksissa ja 
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muissa merkittävissä yksittäisissä yrityksissä. 
Viro on yksityistämispolitiikassaan valinnut 
liberaalin linjan, ja yksityistäminen ulottuu 
monille sellaisille aloille, jotka muissa maissa 
on jätetty prosessin ulkopuolelle. Yksityistä
minen on määrä saattaa pääosiltaan päätökseen 
kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna aloitettu 
energiayritysten sekä rautateistä, erotettujen 
yhtiöiden ykSityistäminen jatkuu parhaillaan. 
Öljyliusketta tuottavan Eesti Pölevkiven sa
moin kuin alkoholia tuottavan Livikon yksi
tyistämistä valmistellaan. 

Vuosi 1998 oli melko hiljainen Latvian 
yksityistämisessä, mikä johtui muun muassa 
lokakuussa pidetyistä parlamenttivaaleista, 
jotka viivästyttivät talouden kannalta merkittä- , 
vien päätösten tekemistä. Tulot yksityistämi
sestä jäivät huomattavasti budjetoitua pienem
miksi. Marraskuussa 1998 virkaan 'astunut uusi 
hallitus on ilmoittanut muuttavansa yksityistä- 0 

mispolitiikkrui 0 siten; että myynnissä korostuu 
entistä 'enemmän mahdollisimman korkea 

o kauppahinta, kun aiemmin pidettiin' tärkeäm- ' 
pänä 'strategisen investoijan löytämistä. Latvi
assa on määrä yksityistää tänä vuonna mm. 
energiayritys Latvenergo ja valtiollinen varus
tamo. 

Liettua suhtautuu edelleen Baltian 
maista varovaisimmin yksityistämiseen ja 0 ul
komaiseen omistukseen. Tänä vuonna myytä
väksi tulee mm. kansallisen lentoyhtiön vä
hemmistöosakkuus. Sen lisäksi aiotaan, yksi- , 
tyistää Zemes Ukio Bankas (Maatalouspank
ki), joka on maan toiseksi suurin pankki. Ener
giasektorilla aiotaan myydä vähemmistöosak
kuus öljynjalostamossa, öljyputkistoa hoitavas
sa yhtiössä sekä rakenteilla olevassa öljy termi
naalissa. Energiasektorin osakkuuksista ei 

, ,järjestetty kansainvälistä tarjouskilpailua, vaan 
hallitus neuvottelee myynnistä parhaillaan 
suoraan amerikkalaisen öljyalan yhtiön kanssa. 

, Yksityinen sektori on jatkuvasti kasva-
nut merkitykseltään Baltian maissa, mihin on 
vaikuttanut paljon uusien yksityisten yritysten 
syntyminen. Yksityisen sektorin osuus brutto
kansantuotteesta on kaikissa Baltian maissa jo 
60-70 %. Kasvu on ollut nopeaa etenkin pal
velusektorilla, joka tällä hetkellä muodostaa 
noin 60 % kokonaistuotannosta joka maassa. 
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6 Sisä- ja ulkopoliittinen 
tilanne 

Kaikissa Baltian maissa poliittinen tilanne on 
säilynyt vakaana ja talousuudistuksille myön
teisenä, eivätkä Virossa ja Latviassa järjestetyt 
parlamenttivaalit ole aiheuttamassa merkittäviä 
muutoksia politiikkaan. Latviassa järjestettiin 
parlamenttivaalit lokakuussa 1998. Latvian 
100-jäseniseen parlamenttiin, Saeimaan, tuli 
edustajia kuudesta puolueesta. Vaaleihin osal
listui kaikkiaan 21 puoluetta, mutta käytössä 
oleva viiden prosentin äänikynnys karsi pien
puolueita. 

. Vaaleissa menestyivät sekä oikeistolai-
set markkinataloutta ajavat ja hallitusvastuussa 
olleet puolueet että vasemmistoon kuuluvat 
puolueet. Kuten edellisten parlamenttivaalien 
jälkeen, myös tällä kertaa hallituksen muo
dostus osoittautui vaikeaksi. Uusi vähemmis
töhallitusnimitettiin marraskuun lopussa. Sii
hen kuuluu kolme puoluetta, keskustalainen 
L~tvlan tie, oikeistolainen Isänmaalle ja va
paudelle sekä keskusta-vasemmistoa edustava 
Uusi puolue. Pääministerik~i tuli ensiksi mai
nitun puolueen Vilis Krishtopans, joka toimi 
edellisessä hallituksessa liikenneministerinä .. 
Hallituksella on takanaan 46 paikkaa parla
mentissa. Latvian tie on ollut hallituksessa 
suurimman osan Latvian 1990-luvun itsenäi
syyden ajasta, eikä merkittäviä muutoksia 
maan politiikkaan ja talousuudistusten linjauk
siin ole siten odotettavissa. Hallitus otti pää
tehtävikseen ED-jäsenyyden saavuttamisen ja 
suhteiden parantamisen Venäjään. 

Samaan aikaan parlamenttivaalien kans
sa järjestettiin Latviassa kansanäänestys kan
salaisuuslain muutoksista, jotka oli hyväksytty 
parlamentissa kesäkuussa 1998. Muutoksilla 
lievennettiin kansalaisuuden myöntämiselle 
asetettuja rajoituksia poistamalla vuosittaiset 
kiintiöt ja antamalla kansalaisuus automaatti
sesti kaikille Latviassa maan 21.8.1991 tapah
tuneen itsenäistymisen jälkeen syntyneille 
lapsille. Kansalaisuuslain muutokset hyväksyt
tiin kansanäänestyksessä. 

Kansalaisuuskysymys on ollut polttava 
ongelma maassa, jonka väestöstä lähes 30 % 
on vailla kansalaisuutta. Muutosten hyväksy
minen oli tärkeä askel Latvialie kansainväli-
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sesti, sillä muun muassa Euroopan Unioni ja 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj 
olivat useaan otteeseen vaatineet kansalai
'suuslainsäädännön muuttamista osana Latvian 
vähemmistökysymyksen ratkaisua. Lain muu
tos edistää osaltaan Latvian lähentymistä 
ED:hun. Venäjän asenne Latviaan sen sijaan ei 
ole ratkaisevasti muuttunut keväästä 1998. 
Tuolloin Venäjä otti näyttävästi esille venäläi
sen vähemmistön väitetyn huonon kohtelun 
Latviassa ja ryhtyi rajoittamaan talousyhteis
työtä maan kanssa. 

Myös Virossa helpotettiin viime vuonna 
maan kansalaiseksi pääsyä, kun parlamentti 
joulukuussa hyväksyi muutokset ao. lainsää
däntöön. Muutokset astuvat voimaan kesällä 
1999, ja niiden mukaan alle 15~vuotiaille lap
sille, joiden vanhemmilla ei ole minkään maan 
kansalaisuutta ja jotka: ovat asuneet Virossa 
vähintään viisi vuotta, myönnetään kansalai
suus ilman kielikoetta. Vajaat neljännes Viron 
väestöstä on kokonaan ilman kansalaisuutta tai 
heillä on jonkin muun maan (useimmiten Ve
näjän) kansalaisuus. Lakimuutos otettiin 
myönteisesti vastaan ulkomailla, mutta Viro 
sai kansainvälistä kritiikkiä osakseen taas hie
man myöhemmin, kun parlamentti hyväksyi 
kielilakiin muutoksen, joka edellyttää kaikilta 
kansanedustajilta ja kunnanvaltuutetuilta riittä
vää viron kielen hallintaa. 

Viron ja Venäjän suhteet lämpenivät 
jonkin verran viime vuoden aikana, . mitä 
osoittaa se, että maaliskuussa 1999 Viron ja 
Venäjän neuvotteluvaltuuskunnat allekirjoitti
vat alustavasti maiden välisen rajasopimuksen, 
jota on valmisteltu useiden vuosien ajan. Viro 
toivoo, että Venäjä lähitulevaisuudessa poistai
si kaksinkertaiset tullit, jotka se on asettanut 
tuonnille Virosta. 

Virossa järjestettiin parlamentin eli rii
gikogun vaalit maaliskuun 1999 alussa. Suuria 
linjakysymyksiä käsiteltiin vaalien alla vain . 
vähän, sillä kaikki merkittävimmät puolueet 
Keskustapuoluetta lukuun ottamatta kannatta
vat liberaalisen talousuudistuslinjan jatkamista 
pääpiirteissään muuttumattomana. 

Vaalit toivat merkittäviä muutoksia 101-
paikkaisen parlamentin koostumukseen. Hal
litusvastuussa olleet puolueet menettivät huo
mattavasti kannatustaan opposition kustannuk
sella. Vaalien voittajiksi tulivat oikeistolainen 
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Isänmaaliitto ja sosiaalidemokraattien Maltilli- Isänmaaliiton, Reformipuolueen ja Maltillisten 
set sekä Keskusta, joka sai eniten edustajia kesken, joilla on parlamentissa takanaan 53 
parlamenttiin. Hallitusneuvottelut aloitettiin kansanedustajaa. 

Baltian maiden taloustilastoja 

Viro 1994 1995 1996 1997 1998 

Reaalinen BKT, %-muutos -2.0 4.3 4.0 11.4 4.0 
Kuluttajahintojen %-muutos 41.7 28.9 14.8 12.5 6.5 
Julkisen sektorin budjetin yli-/alijäämä, % BKT:stä 2.8 -0.9 -1.5 2.0 -0.3 
Rekisteröity työttömyys, vuoden loppu 5.1 5.0 5.5 4.6 5.1 
Tavaravienti, USD, %-muutos 62.0 42.0 11.0 17.0 12.0 
Tavaratuonti, USD, %-muutos 85.0 53.0 26.0. 16.0 9.0 
Vaihtotase, % BKT:stä -7.0 -5.0 . -9.0 -12.0 -8.6 
U1kom. investointien kanta, USD/capita 310.0 430.0 570.0 750.0 1.120 
Valuuttavaranto / kuukausituonti 3.0 2.0 2.0 2.5 2.5 
Keskikuukausipalkka, USD 134.0 208.0 248.0 256.0 284.0 

Latvia 1994 1995 1996 1997 1998 

Reaalinen BKT, %-muutos 0.6 -0.8 3.3 8.6 3.6 
Kuluttajahintojen %-muutos . 26.3 23.1 13.1 7.0 2.8 
Julkisen sektorin budjetin yli-/alijäämä, % BKT:stä -1.7 -2.7 -1.2 1.2 1.0 
Rekisteröity työttömyys, vuoden loppu 6.5 6.6 7.2 7.0 9.2 
Tavaravienti, USD, %-muutos -1.0 32.0 11.0 16.0 10.0 
Tavaratuonti, USD, %-muutos 30.0 47.0 28.0 17.0 19.0 
Vaihtotase, % BKT:stä -2.0· -3.0 -6.0 -q.0 -11.0 
U1kom. investointien kanta, USD/capita 110 185.0 340.0 510.0 560.0 
Valuuttavaranto / kuukausi tuonti 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Keskikuukausipalkka, USD 128.0 170.0 179.0 202.0 220.0 

Liettua 1994 1995 1996 1997 1998 

Reaalinen BKT, %-muutos -9.8 3.3 4.7 6.1 4.4 
Kuluttajahintojen %-muutos 45.1 35.7 13.1 8.4 2.4 
Julkisen sektorin budjetin yli-/alijäämä, % BKT:stä -1.8 -1.8 -2.5 -1.8 -2.0 
Rekisteröity työttömyys, vuoden loppu 4.5 7.3 6.2 6.7 . 6.9 
Tavaravienti, USD, %-muutos -7.0 34.0 26 14.0 -4.0 
Tavaratuonti, USD, %-muutos -5.0 53.0 27 23.0 3.0 
Vaihtotase, % BKT:stä -2.0 -10.0 -9 -10.0 -12.1 
U1kom. investointien kanta, USD/capita 19.0 39.0 80 176.0 390.0 
Valuuttavaranto / kuukausi tuonti 3.0 3.0 2 2.0 2.0 
Keskikuukausipalkka, USD 81.0 120.0 155 204.0 252.0 
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Kiinan talouden tila ja näkymät 

Tiivistelmä 

Taloudellinen kasvu jatkui myös viime vuonna Kiinassa vain hieman aikaisempia vuosia vaimeampana huoli
matta naapurimaiden ajautumisesta syvään lamaan. Tänä vuonna odotetaan jatkoa kehitykselle. Aasian kriisi on 
kuitenkin johtanut siihen, että Kiinan vienti on notkahtanut ja myös Kiinan renminbin kurssiin on kohdistunut 
odotuksia. Kiina on voinut torjua paineet pääomaliikkeidensä sääntelyn, pienen ja rakenteeltaan edullisen ulko
maisen velan, suuren kauppataseen ylijäämän sekä muhkean valuuttavarantonsa turvin. Kiina tarvitsee kuitenkin 
jatkuvaa korkeata kasvua uusien työpaikkojen luomiseksi niille miljoonille, jotka menettävät elinikäiseksi luu
lemansa "rautaisen riisikupin" kun valtion tappiollisia yrityksiä saneerataan. Kasvua uhkaa myös valtion liike
pankkien heikko tila, joka johtuu pitkään jatkuneesta kannattamattomien valtionyritysten rahoittamisesta. Länti
sen mittapuun mukaan pankit ovatkin varattomia. Niiden saneeraaminen voi kuitenkin edetä vain rinnan valtion 
yritysten saneerauksen kanssa. . . . 

Jo viime vuonna vientikysynnän heikkeneminen korvattiin julkisen sektorin infrastruktuuri-investoinnein, 
joita on jatkettu tänä vuonna. Valtion velka ei aseta tälle esteitä, mutta jatkossa joudutaan käyttämään valtion 
varoja pankki sektorin tervehdyttämiseen sekä valtionyrityksiltä siirtyvien sosiaalimenojen rahoittamiseen. Siksi 
on Kiinan kannalta tärkeää, että kotimainen kulutuskysyntä elpyy ja uusien työpaikkojen luomiseksi tarvittavat 
investoinnit käynnistyvät. Kehittyäkseen Kiina tarvitsee vahvan ja kasvavan ei-valtiollisen sektorin. 

Asiasanat: Kiina, Aasian kriisi, renminbi, valuuttakurssi, velka, valtionpankit, valtion yritykset, talousuudistukset 
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1 Johdanto 

Aasiaa on viimeksi kuluneen puolentoista vuo
den aikana dominoinut aluetta ravisteleva ta
loudellinen kriisi, jonka seurauksena useimmat 
alueen maat ovat ajautuneet syvään lamaan. 
Laman on laukaissut sekä koti- että ulkomais
ten sijoittajien luottamuksen menettäminen, 
minkä seurauksena sijoittajat ovat purkaneet 
sijoituksiaan tai lykänneet uusien sijoitusten 
tekemistä. Tämä on puolestaan johtanut mas
siiviseen pääomien ulosvirtaukseen. Kriisin 
siemenet oli kuitenkin kylvetty jo aikaisemmin 
kun· alunperin teollisuuteen suuntautunut si
joitusbuumi yhä enemmän muuttui tavanomai
seksi kiinteistökuplaksi, jota kaiken lisäksi 
monessa maassa oli rahoitettu lyhytaikaisella 
ulkomaisella luotonotolla, jonka valuuttojen 
kurssin kiinnittäminen Yhdysvaltain dollariin 
sai näyttämään riskittömältä ja edulliselta. Tätä 
kehitystä edisti monessa maassa poliittisen ja 
taloudellisen vallankäytön liiankin läheiset 
suhteet: 

Kuplan puhjettua valuutat ovat kaut
taaltaan joutuneet paineen alaisiksi. Kiinteät 
valuuttakurssit eivät ole kestäneet paineita, 
vaan valuutat on ollut pakko laskea kellumaan. 
Taloudellinen aktiviteetti on romahtanut 
pankkijärjestelmät ovat laajalti ajautuneet vara~ 
rikon partaalle vakuusarvojen romahdettua ja 
lainanottajien maksukyvyn hiivuttua. Talouk
sien rakenteita on ryhdytty tervehdyttämään ja 
uudistamaan, mutta tähän prosessiin kohdistuu 
voimakkaita ristipaineita. Thaimaa, Etelä
Korea ja Indonesia ovat joutuneet turvautu
maan kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n 
tukeen selvitäkseen kriisistä. IMF:n tuen ehto
naon kuitenkin taloudellisesti ja varsinkin po
liittisesti kipeitä uudistuksia pankkijärjestelmi
en, talouden rakenteiden ja yleisen talouspoli
tiikan tervehdyttämiseksi. Myös ilman IMF:n 
väliintuloa selvinneet maat kuten Malesial 

Filippiinit, Taiwan ja Singapore ovat nähnee~ 
valuuttojensa heikkenevän ja kasvun käänty
vän pakkasen puolelle. Alueen maiden tilaa on 

1 Malesia on kuitenkin muista maista poiketen ryh
tynyt rajoittamaan ulkomaisten sijoittajien oikeuk
sia. 
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entisestään vaikeuttanut Japanin talouden 
edelleen jatkuva krooninen heikkous. 

Kiinan ja keskeisten lähialueiden maiden 
BKT:n reaalinen vuosimuutos prosentteina 

1996 1997 1998 
Kiina 9,6 8,8 7,8 . 
HongKong 4,6 5,3 -5,1 
Korea 7,1 5,5 -5,5 
Indonesia 7,8 4,9 -13,7 
Malesia 9,5 7,8 -7,0 
Filippiinit 5,8 5,2 . ..:0,5 
Thaimaa 5,5 -1,3 -7,0 

1999E 

8,2 
-1,0 
2,0 

-3,9 
2,0 
2,3 

..:0,5 
Lähde: IMF International Financial Statistics, ja 
Goldman Sachs March 1999. 

Tässä myllerryksessä Kiinan ja Hong. Kongin 
valuuttakurssit ovat pysyneet vakaina, vaikka 
muuta Aasiaa kohdannut kriisi on vaikuttanut 
myös näihin maihin voimakkaasti. Hong Kon
ginkin talous onkin supistunut voimakkaasti ja 
kiinteistö-arvot laskeneet jopa 50 %. Ylläpitä
mänsä valuuttakatejärjestelmän ansiosta ja 
muhkean valuuttavarantonsa turvin Hong 
Kong on kuitenkin pitänyt kiinni kiinteästä 
kurssistaan Yhdysvaltain dollariin nähden. 

. Myös Kiinan valuutan, renminbin, kurs
si suhteessa dollariin on pysynyt vakaana ja 
Kiinassa myös taloudellinen kasvu on jatkunut 

. voimakkaana vaikka kysynnän romahtaminen 
Aasian vientimarkkinoilla on pysähdyttänyt· 
viennin kasvun. Kiinan renminbin ja Hong 
Kongin dollarin vakaus on osaltaan auttanut 
vakauden palauttamisessa Aasian rahoitus
markkinoilla. 

Markkinoilla on kuitenkin aprikoitu voi
vatko Kiina ja Hong Kong pitää kiinni omak
sumastaan valuuttakurssipolitiikasta, vai jou
dutaanko nämäkin valuutat kelluttamaan. Jos 
näin kävisi lähiaikoina, saattaisi se viedä poh
jan Aasian kriisimaiden orastavalta toipumi
selta ja syöstä koko alueen uuteen kilpailevien 
devalvaatioiden kierteeseen. Kiinalla on kui
tenkin hyvät mahdollisuudet välttää tämä ti
lanne, ainakin joksikin aikaa. Tässä katsauk
sessa tarkastellaan Kiinan talouden nykytilaa ja 
Aasian kriisin tuomia uhkia, ja pyritään arvi
oimaan lähiaikojen talouskehityksen keskeiset 
mahdollisuudet ja uhkatekijät. 
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2 Kiinan talouden tila 

Talouden kasvu 

Kiinan talouden kasvu, miten tahansa mitattu
na, on ollut vaikuttavaa sen jälkeen kun vuon
na 1978 Dengin oppien mukaisesti lähdettiin 
korjaamaan kulttuurivallanlqImouksen ai?eut
tamia ongelmia. Alla oleva taulukko oSIttaa, 
miten räjähdysmäistä hyvinvoinnin kasvu on 
ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden ai
kana. Muutamassa vuosikymmenessä suurin 
osa väestöstä on nostettu köyhyysrajan ylä
puolelle, ja varsinkin kaupunki:äe.stön ~l?t 
ovat parantuneet niin että esimerkiksI teleViSIo 
löytyy lähes joka kaupunkikodista. 

Kiinan talouden rakenteen 1957 1977 1997 
muutoksen indikaattoreita 
Väestö (milj) .. 660 950 1236 
Viljan tuotanto (mi1j.tonnia) 160 256 475 
Sähkön tuotanto (mrd kvh) 19 223 1136 
Teräksen tuotanto 5 24 109 
(milj.tonnia) 
Vienti (USD mrd) 2 7 183 
Tuonti (USD mrd) 2 7 142 
Jääkaappeja (1000) 2 23 10444 
Televisioita (1000) 0 340 36372 

Lähde: South China Moming Post, January 14, 1999: 
Hopes Ride on Buying Way to Prosperity. 

Talouden kasvuvauhti oli huipussaan vuonna 
1992, jonka jälkeen vauhti on hieman laantu
nut, mutta pysynyt edelleen kunnioitettavan 
korkealla. Kasvu on perustunut ennen kaikkea 
ei-valtiollisen sektorin voimakkaaseen kas
vuun, samalla kun valtion omistamien yritysten 
suhteellinen merkitys tuotannossa on hiipunut. 
Valtion yritykset dominoivat kuitenkin edel
leen raskasta teollisuutta ja pääomaintensiivisiä 
aloja. 

. Talouden kasvu hidastui Aasian kriisin 
seurauksena myös Kiinassa viime vuonna, 
mutta vain hieman. Viranomaiset olivat asetta
neet tavoitteeksi 8 prosentin kasvun saavutta
misen, ja siihen melkein yllettiin. Vaikeuksia 
eivät aiheuttaneet ainoastaan naapurimaiden 
taloudelliset vaikeudet, vaan miesmuistiin pa
himmat tulvat alensivat kasvua ainakin 0,5 %. 
Pitkään tilanne näyttikin siltä, että kasvu Kii
nassakin jää selvästi tavoitteiden alle. Vielä 
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lokakuussa 1998 esimerkiksi IMF ennusti, että 
kasvu jäisi Kiinassa vain 5.5 %:iin. Elvyty~
seen on pyritty ennen kaikkea julkisen sektonn 
infrastruktuuri-investoinnein sekä alentamalla 
korkotasoa. Näiden toimien elvyttävä vaikutus 
on ollut varsin merkittävä, jopa 2 1/2 % 
bkt:sta. Tulvat viivästivät kuitenkin elvyttävien 
investointienkäynnistymistä niin että vasta 
vuoden viimeinen neljännes oli vahvan kasvun 
aikaa. Investointien aloittamista vaikeutti myös 
riittävän pitkälle suunniteltujen valmiiden 
projektien puuttuminen. . 

Ensimmäiset tiedot tämän vuoden kehI
tyksestä viittaavat siihen että kasvu edelleen 
jatkuu voimakkaana. Varsinkin valtion kiinteät 
investoinnit infrastruktuuriin ylläpitävät kas
vua. 

Kuva 1 Kiina: hinnat laskussa, tuotanto elpyy 

Pros.muut.ed.v. 
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- Kuluttajahinnat 
- Teollisuustuotanto (3 kk.liuk.ka.) 

Kiinan talouden kasvua ei paina ainoastaan, 
eikä ensisijaisesti, Aasian vientikysynnän . ro
mahtaminen. Tärkeämpi tekijä löytyy kotimai
sen taloudellisen aktiviteetin puolelta. Viime 
vuosina on investoitu niin ahkerasti. että mo
nella alalla on ylikapasiteettia. Tämän ei ole 
pelkästään valtion yritysten ongelma. Ylikapa
siteetin seurauksena hintataso laski selvasti 
viime vuonna, ja ensimmäiset tiedot tämän 
vuoden puolelta viittaavat siihen että hintojen 
lasku vauhti ei ole ainakaan laantunut. Deflaa
tio on iskenyt myös monen kaupungin raken
nusbuumeihin, kiinteistöjen arvot ovat romah
taneet, vuokrat laskeneet ja huomattava osa 
tiloista on myymättä tai vuokraamatta. Kulut
tajat ovat tulleet varQvaisemmiksi, ensimmäi-
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Kiinan keskeiset talousindikaattorit 
1996 

BKT:n kasvu, % 
Teollisuustuotanto, % 
Kiinteät investoinnit, % 

Valtion yritykset 
Muut kollektiivit 
Yksityiset 

Vähittäismyynti 
Kauppatase, $ mrd 
Vähittäishinnat, % 
Kuluttajahinnat, % 
M2,% 
6 kuukauden lainakorko 

9,6 
16,6 
14,8 

12,2 
6,1 
8,3 
25,3 
9,18 

1997 
8,8 
11,1 
10,1 
11,3 

40,3 
0,8 
2,8 
17,3 
7,65 

1998 
7,8 
8,9 
14,1 
19,6 
3,5 
6,1 
6,8 
43,6 
-2,6 
-0,8 
15,3 
6,12 
3,1 

6-8,5 

15 

9 
31,6 
-0,2 
1,2 
16,5 
5,80 
3,5 
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1-211999 

10,6 
28,3 

8,1 
-4,3* 
-2,9* 
-1,3* 
17,8* 
5,80* 

Lähde: IMF: Intemational Financial Statistics;China State Information Centre, Beijing; Citibank 
Economic Forecasts, North Asia Economic Research, First Quarter 1999, February 10, 1999. 
*Ensimmäisen vuosineljänneksen tietoja. 

Voiko Kiinan tilastoihin luottaa?2 
Useiden eri arvioiden mukaan Kiinan kasvuluvuissa saattaa kuitenkin olla paljonkin ilmaa, monen arvion mu
kaan BKT:n kasvu on ollut 1-2 prosenttiyksikköä ilmoitettua alhaisempaa. Maailmanpankki on arvioinut, että 
vuosien 1978 ja 1995 välillä kasvu oli keskimäärin 1 1/4 prosenttia alhaisempaa kuin mitä viralliset tilastot 
osoittavat.3 Huomattavasti pessimistisempiäkin arvioita esitetään. Kiinassa kuitenkin on tehty paljon työtä tilas
tojen laadun parantamiseksi, sekä kansantalouden tilinpidon että muiden tilastojen puolella. Pelkkien teknisten 
ongelmien lisäksi on todettu, että paikallisviranomaisilla on taipumus parannella lukujaan. Toisaalta tilastojen 
kattavuudessa on ongelmia, sillä viralliset tilastot eivät ehkä pysy mukana ei-valtiollisen sektorin kehityksessä. 
Tämä tekijä saattaa puolestaan alentaa ilmoitettuja kasvulukuja. 
Vuonna 1998 hallitus kuitenkin teki 8 prosentin kasvutavoitteesta korostetun poliittisen, korkean kasvun piti 
todistaa, että Aasian kriisi ei ollut hidastanut vauhtia Kiinassa. On arveltu, että paikallisviranomaisten tarve tai 
halu tilastojen kaunistamiseen oli vuonna 1998 tavallista voimakkaampi. Vasta päättyneen kansankongressin 
kokouksen aikana paikallistason johtajat kävivät esittelemässä saavutuksiaan pääministeri Zhu Rongjille. Kesken 
esitysten tunnetusti äkkipikainen Zhu tokaisi ettei usko yhdenkään puhujan esittämiä lukuja. 
Viime aikaisessa tarkastelussa on erityisen mielenkiinnoll kohteena ollut BKT:n ja teollisuustuotannon voimakas· 
kasvu toisaalta, sekä sähköntuotannon ja kuljetusten volyymin huomattavasti alhaisempi kasvu toisaalta. Aikai
sempien tilastojen valossa sähköntuotannon ja liikenteen kasvuluvut olisivat olleet sopusoinnissa selvästi ilmoi
tettua alhaisempien BKT:n ja teollisuustuotannon kasvulukujen kanssa. Ilmiölle löytyy monta mahdollista seli
tystä. Tilastoitu sähköntuotanto ja liikenne ei ehkä kata kaikkea uusien, ei-valtiollisten sähköntuottajien ja lii
kennöitsijöiden toimintaa. Lisäksi pääoma- ja energiaintensiivisen valtion omistaman teollisuuden osuus koko
naistuotannosta on alentunut ei-valtiollisen kevyemmän teollisuuden kustannuksella, ja sähkön hintojen suuret 
korotukset ovat todennäköisesti johtaneet aikaisemmin tuhlailevan energian käytön järkeistämiseen. Selvää vas
tausta ei siis löydy, mutta myös Kiinan viranomaiset tarvitsevat luotettavia tilastojen päätöksenteon tueksi. Jos 
kuitenkin viranomaisten tarkoituksena olisi ollut todellisuuden kaunistaminen, eikö silloin olisi huolehdittu ettei 
eri tilastojen välillä ole ristiriitaisuuksia? 

2 IMF, World Economic Outlook, December 1998; South China Morning Post, Depression or Boom? Data con
fuses the true picture. January 14, 1999. 

3 World Bank, China 2020: Development Challenges in the New Century. Washington 1997. 
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set televisiot ja jääkaapit on jo hankittu, ja kal
liimmat hyödykkeet kuten autot ja asunnot 
ovat vielä useimpien kiinalaisten ulottumatto
missa. Kiinalaisten korkea säästämisalttius ei 
ole ainakaan laskenut, varsinkaan kun talou
dellinen epävarmuus on selvästi lisääntynyt. 
Ns. "rautaiseen riisikuppiin", työpaikan ja so
siaaliturvan ikuisuuteen ei voi Kiinassa· enää 
luottaa. 

Ulkomaankauppa ja maksutase 

Kiinan viennin enemrnyys vuonna 1998 oli 
jopa edellisvuotta hieman suurempi. Viennin 
arvo kasvoi marginaalisesti samalla kun tuonti 
supistui. Viennin alueittaisessa kehitykse~sä 

heijastuu kuitenkin Aasian talouskriisin vai
kutukset selvästi. Vienti Yhdysvaltoihin ja Eu
rooppaan kasvoi edelleen voimakkaasti, sa
malla kun Aasian vienti supistui. Erityisen 

Kiinan ulkomaankauppa 1998 
$Mrd %-muutos 

Vienti 183,8 0,5 
Tuonti 140,2 -1,5 

Kauppatase 43,6 7,9 
Viennin maajakauma 

Yhdysvallat 38,0 16,1 
Aasia, josta 98,2 -9,9 

HongKong 
Japani 30,0 -6,7 
Etelä-Korea 6,3 -31,3 

EU 28,2 18,1 
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voimakasta oli viennin supistuminen Etelä
Koreaan. Tämän vuoden kahden ensimmäisen 
kuukauden aikana viennin kasvu Yhdysvaltioi
hin ja Eurooppaan näyttää merkittävästi hi
dastuneen, mutta nämä kuten kaikki alkuvuo
den tiedot saattavat olla harhaisia kiinalaisen 
uuden vuoden viettoon liittyvistä pitkistä 10-
mista johtuen. Mielenkiintoista on kuitenkin 
todeta että Kiinan vienti Etelä-Koreaan ja mui
hin Aasian ns. kriisimaihin on kasvussa. Tämä 
vahvistaa käsitystä että Korean talous on el
pymässä ja että Kiinan viennin notkahtamises
sa on ollut kysymys enemmänkin kysynnän 
puutteesta kuin kilpailukyvyn heikkoudesta. 
Koko vuoden 1999 kauppataseen ennustetaan 
edelleen pysyvän selvästi ylijäämäisenä, 
useimpien arvioiden mukaan vielä usean vuo
den ajan. Arviot vaihtelevat 30 ja 35 mrd. US 
dollarin välillä. 

1-3/1999* 1999E 
$Mrd %-muutos 

37,3 -7,9 174,6 
33,0 11,6 143,0 
4,3 -59,6 31.6 

4,85 6,2 
11,48 -17,7 
3,75 -36,8 
3,78 -6,7 
0,93 7,2 

4,3 -9,1 

Lähde: Reuters; China Daily on the Web (www.chinadaily.com); Citibank Economic Forecasts, North Asia 
Economic Research, First Quarter 1999, February 10, 1999. 
*Ulkomaankaupan maajakauma perustuu tammi- ja helmikuun tietoihin. 

Kiinan viennin rakenteesta keskusteltaessa oli
si myös kiinnitettävä huomio Hong Kongin 
tärkeään rooliin Kiinan viennin kanavana 
maailmanmarkkinoille. Lisäksi Kiinan ulko
maankauppatilastoihin liittyy ongelmia. Aikai
semmin kaikki Kiinan vienti Hong Kongiin 
myös tilastoitiin vientinä Hong Kongiin. Nyt 
vientiä rekisteröidään enenevässä määrin lo
pullisen päämäärän mukaan. Hong Kong toi-

saalta tekee tilastoissaan eron omaan tuotan
toon perustuvan ja jälleenviennin välillä. Kun 
Kiinaa ja Hong Kongia käsitellään ulkomaan
kaupan kannalta samana alueena, muuttuu ku
va ulkomaankaupan rakenteesta melkoisesti. 
Viennin määränpäämaissa taas tuonti tilastoi
daan pääsääntöisesti alkuperämaan mukaan. 
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Tästä johtuvat erot näkyvät selvästi ulkomaan
kauppatilastoissa4• Vuonna 1966 Kiina ilmoitti 
viennikseen muualle kuin Hong Kongiin 118 
mrd. US dollaria. Hong Kong puolestaan il
moitti vieneensä muualle kuin Kiinaan 119 
mrd. US dollarin edestä. Vienti yhteensä mui
hin maihin oli siten 237 mrd. US dollaria. 
Muiden maiden tilastojen perusteella tuonti 
Kiinasta ja Hong Kongista oli lähes saman 
suuruinen, 232 mrd. US dollaria. Jakauma Kii
nan ja Hong Kongin välillä oli kuitenkin aivan 
toinen. Tuontia Hong Kongista oli vain 51 
mrd. US dollaria, ja Kiinasta peräti 181 mrd. 
US dollaria. 

Kuva 2 Kiina: ulkomaankauppa 

Miljardia US dollaria, 12. kk:n tikku.at keskianot 
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Samankaltainen ongelma löytyy tuontitilastois
sa. Tuonnin puolella vientimaat usein rekiste
röivät Hong Kongin määränpääksi kun tavarat 
kulkevat Hong Kongin kautta silloinkin kun 
lopullinen määränpää on Kiina. Maat siis yli
arvioivat vientiään Hong Kongiin ja aliarvioi
vat vientiä Kiinaan. Teollisuusmaiden kannalta 
katsottuna alijäämä kaupassa Kiinan kanssa 
näyttää suuremmalta kuin mitä Kiinan omat 

. tilastot osittavat, jotka puolestaan saavat. yli- . 
. Jäämät näyttämään liian pieniltä. Kun Yhdys

vallat ja Kiina kiistelevät siitä, minkä suurui
nen ylijäämä maiden välisessä kaupassa Kii
nalla on, löytyy ainakin osa selityksestä näistä 
tilasto-ongelmista. 

4 Kts. Esim. Tom Nordman: Will China Catch the 
Asian Flu?, Review of Economies in Transition 
5/98, Bank of Finland Institute for Economies in 
Transition. 
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Kiinan maksutaseen rakenne selittää 
osaltaan miksi Aasian talouskriisi on vaikutta
nut niin vähän Kiinaan. Vaihtotaseen ylijää
män ja jatkuvan pääoman tuonnin yhteisvai
kutuksesta maan valuuttavaranto on edelleen 
noussut. Pääomaa on pääasiassa virrannut 
maahan suorien sijoitusten muodossa, joiden 
tase on pysynyt vahvasti positiivisena. Yhtä 
tärkeää Kiinan kannalta on ollut, että ns. port
folio-sijoituksia on tehty vain hyvin vähän Kii
naan. Tämä on tietenkin johtunut Kiinan edel
leen ylläpitämästä pääomaliikkeiden säännös
telystä. Myös rahoituslaitosten lyhytaikaista 
luotonottoa on rajoitettu, minkä seurauksena 
ulkomaisen velan rakenne on varsin edullinen. 

Myös Kiinan maksutasetilastoinnissa on 
puutteita. Mitä ilmeisimmin pääomaliikkeiden 
sääntely vuotaa. Maksutaseen virhetermi onkin 
aina ollut suuri, ja viime vuonna se kasvoi en
tistä suuremmaksi, kun pääomia mitä ilmei
simmin pakeni maasta useiden miljardien dol
lareiden edestä. Alla olevan taulukon "Muut 
erät" muodostuu suurelta oSalta tunnistarnat
tomista pääomaliikkeistä. 

Vuoden 1998 aikana Kiinan viranomai
set tehostivat selvästi valuuttamääräysten nou
dattamisen valvontaa. Kiinahan on hyväksynyt 
IMF:n Artikla Vill:n, jonka puitteissa maat 
sitoutuvat sallimaan kaikki ns. juoksevat mak
sut, jotka liittyvät kauppaan, palveluihin, kor
koihin jne. Kiinassa pääomaliikkeet ovat edel
leen luvanvaraisia. Varsinaisista uusista rajoi
tuksisUj. ei ollut kyse, vaan voimassa olevia 
määräyksiä ryhdyttiin soveltamaan kirjaimelli
sesti ja pikkutarkasti. Suurin osa pääomapaosta 
oli ilmeisesti tapahtunut tekaistujen tai puut-

. tee1listen tuontiasiakirjojen avulla. Myös val
vovien viranomaisten lahjonnalla on ollut 
osuutta asiaan. Rikkeisiin syyllistyneille· yri
tyksille annettiin mahdollisuus välttyä syy te
toimilta kotiuttama1la näin viedyt pääomat. 
Viranomaiset väittävät näin saadun takaisin 
"useita miljardeja US dollareita". Voimassa 
olevien määräysten valvonnan puute ja tosiasi
allisen määräysten vastaisen toiminnan hyväk
syminen kun asiat menevät hyvin on yleinen 
ilmiö Kiinassa. Menettelytapa ei kuitenkaan 
edistä lainakuuliaisuutta. 
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Kiinan maksutase, $ mrd 1995 1996 1997 1998 199 
Vaihtotase 1,6 7,2 29,7 28,0 16,8 
Suorat sijoitukset, netto 33,8 39,6 41,7 32,0 33,0 
Muut erät -12,9 -15,2 -35,7 -57,8 -46,1 
VaI.var., muutos (kasvu: -) -22,5 -31,6 -35,7 -2,2 -3,7 
Valuuttavaranto 76,0 107,7 142,8 145,0 148,7 
Ulkomainen velka 106,6 116,3 131,0 142,5 153,2 

Josta l h taikainen 11,9 14,1 35,2 34,2 

Lähde: IMF, Intemational Financial Statistics; Reuters; Citibank Economic 
Forecasts, North Asia Economic Research, First Quarter 1999, February 10, 
1999. 

Suorat sijoitukset, joihin Kiinan pääomantuonti 
pääasiassa on nojannut, ovat myös muissa Aa
sian maissa reagoineet talouskriisiin vähemmin 
kuin muut pääomaliikkeet. Tämä onkin luon
nollista, sillä pääomien irrottaminen esimer
kiksi tehtaasta on paljon hankalampaa ja hi
taampaa kuin osakkeiden tai obligaatioiden 
myynti pörssissä. Suorilla sijoituksilla onkin 
ollut merkittävä rooli Kiinan talouden kehittä
misessä. Suorilla sijoituksilla on rahoitettu 
neljännes kotimaisista investoinneista, 13 pro
senttia teollisuustuotannosta, 31 prosenttia 
viennistä, 11 prosenttia verokertymästä, ja si
joituksilla on luotu 16 miljoonaa uutta työ
paikkaa. Yli puolet suorista sijoituksista Kii
naan ovat lähtöisin kiinalaisten omistamista 
yrityksistä Kaakkois-Aasiassa, ml. Hong 
Kong5• 

Valuuttakurssi ja kilpailukyky 

Kiina viennin kilpailukykyä arvioitaessa on 
viitattu Aasian maiden massiivisiin devalvaati
oihin, jotka olisivat vieneet Kiinalta sekä vien
timarkkinoita että suoria sijoituksia. Kiinan 
olisi· siis pakko devalvoida oma valuuttansa 
jotta se ei menettäisi vientimarkkinoita. Kaikki 
kynnelle kykenevät ovat viimeisen puolen 
vuoden aikana esittäneet näkemyksiänsä siitä 
onko renminbi yliarvostettu ja kuinka paljon, 
ja onko Kiinan pakko devalvoida heti tai vasta 
tulevaisuudessa. Lisäksi on väitetty, että koko 
Aasian kriisi olisi Kiinan syytä, sillä Kiinahan 

5 World Bank: Global Development Finance 1999. 

devalvoi 50 prosenttia vuonna 1994 ja kaappa
si siten itselleen merkittävän kilpailuedun. 

Todellisuudessa tilanne oli hieman toi
nen. Vaikka Kiina ylläpitikin vuoden 1993 
loppuun saakka kaksoiskurssijärjestelmää, jos
sa keskuspankki asetti virallisen kurssin, oli 

Kuva 3 Kiinan renminbin kurssikehitys 
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Kiina jo vuonna 1987 alkanut kehittää va
paampia, kysyntään ja tarjontaan perustuvia 
valuuttamarkkinoita. Tämä prosessi on hyvin 
tyypillinen kuva Kiinan talousuudistusten toi
meenpanosta. Viejät saivat aluksi pitää pienen 
osan tienaamastaan valuutasta, tai oikeastaan 
valuutta oli luovutettava keskuspankille, mutta 
sitä vastaan yritykset saivat valuutan hallinta
todistuksia6• Näitä todistuksia yritykset saat- . 
toivat myydä sellaisille muille yrityksille, joilla 
oli oikeus ostaa valuuttaa tuontia varten. Hinta 

6 Englannin kielessä on käytetty nimitystä "retenti
on quota". 



32 BOFIT 

määräytyi markkinoilla. Vähitellen viejät sai
vat hallintatodistuksia yhä suuremmalle osuu
delle luovuttamastaan valuutasta. Myymällä 
nämä eniten tarjoaville . viejien efektiivinen 
valuuttakurssi oli edullisempi kuin keskuspan
kin maksama virallinen kurssi. Ympäri Kiinaa 
syntyi lähes sata pörssiä joissa käytiin kauppaa 
näillä todistuksilla. Varsinkin vuosina 1992 ja 
1993 riäistä todistuksista saatu preemio nousi 
nopeasti samalla kun virallinen kurssi pysyi· 
lähes ennallaan. Vuoden 1993 puolivälissä 
viejien saama efektiivinen kurssi oli noussut jo 
yli 9 renminbiä US dollarilta. Kun virallinen 
kurssi vuoden 1994 alussa lakkautettiin, kaikki 
valuuttakauppa siirrettiin tapahtuvaksi markki
noiden määräämään hintaan, alueelliset va
luuttapörssit liitettiin elektronisesti Shanghain 
valuuttapörssin ja markkinakurssista tuli ainoa 
valuuttakurssi järjestelmässä. Siinä vaiheessa 
kun vanhasta järjestelmästä luovuttiin, saivat 
viejät hallintatodistuksia jo 80 prosentille 
myymästään valuuttamäärästä. Täten· efektiivi
nen renminbin devalvaatio· ei suinkaan ollut 50 
prosenttia vaan 7 pro~enttia. Kun lisäksi tämä 
oli Kiinassa kiihtyvän inflaation aikaa, ei Kiina 
valuuttakurssimuutosten kautta hankkinut- it
selleen mitään merkittävää todellista kilpai
luetua. Hallituksen onnistuttua vakauttamaan 
talouden kiihtyi kasvu ja pääomien sisään vir
taus, ja keskuspankki osti jatkuvasti valuuttaa 
markkinoilta estääkseen renminbin liiallisen 
vahvistumisen. Muodollisesti kelluva renminbi 

. onkin viimeiset pari vuotta ollut tosiasiassa 
·kiinnitetty dollariin tasolla 8.28. Nykytilan
teessa Kiinan viranomaisia ehkä harmittaa että 
näin voimakkaan mielikuvan kytköksestä sal
littiin syntyvän. 

Mutta jos Kiina ei hankkinut itselleen 
etua devalvaatiolla vuonna 1994, eikö se mer
kitse, että Kiina on nyt menettfutyt m~rkittä
västi kilpailukykyä kun monet. muut Aasian 
valuutat ovat devalvoituneet monta kymmentä 
prosenttia dollariin nähden? Laskelmat Kiinan 
efektiivisten valuuttakurssien kehityksestä ei
vät tue tällaista käsitystä. Renminbi on pikku
hiljaa vahvistunut vuodesta 1995 lähtien aina 
viime vuoden puoliväliin. Vahvistuminen joh
tui ympäristöä nopeammasta inflaatiosta sekä 
ankkurina olevan dollarin vahvistumisesta. 
Viime vuonna tilanne kuitenkin muuttui. Vaik
ka monet Aasian valuutat heikkenivät merkit-

c: .. 
S 
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tävästi, loppui kuitenkin Japanin jenin pitkään 
jatkunut heikkeneminen dollaria vastaan. Li
säksi inflaatio muuttui Kiinassa deflaatioksi, 
joten Kiinan kilpailukyky on itse asiassa vah':' . 
vistunut viimeisen puolen vuoden aikana. Ar
vioitaessa Kiinan kilpailukykyä on myös 
muistettava, että palkkakustannukset ovat Kii
nassa edelleen varsin alhaiset, ja lisäksi paIkat 
ovat joustavia myös alaspäin. Monet kansain
väliseen kilpailuun osallistuvat ei-valtiolliset 
yritykset Kiinassa eivät ole kuulleetkaan työ
hentosopimuksista ja työvoiman vähentämisen 
vaikeudesta. Tästä todistaa Kiinan vientihin
tojen voimakas lasku Aasian kriisin puhjettua. 

Kuva 4 Kiinan efektiiviset valuuttakurssit 
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Ei siis ole mitään selviä. todisteita että Kiinan 
renminbi olisi yliarvostettu, tai että Kiinan 
vienti kärsisi kilpailukyvy.n puutteesta. Korean· 
ja muun Aasian viennin elpyminen vahvistaa 
että kyse Aasian markkinoilla on ollut kysyn
nän romahtamisesta. Lisäksi tilanne on Kiinan 
kannalta paranemassa, Kiinan sisäisten deflaa
tiopaineiden ja useiden ympäröivien maiden 
kallistuneen tuonnin takia, jolloin suhteelliset 
kustannukset muuttUvat Kiinalle edulliseen 
suuntaan. On myös muistettava että yli puolet 
Kiinan viennistä on tuontitavaroihin perustu
vaa jälleenvientiä. Jotta saavutettaisiin yhden 
yksikön kilpailukyvyn parannus olisi siis de
valvoitava kaksi yksikköä. Kiinan olisi toisin 
sanoen devalvoitava paljon jotta sillä olisi vai
kutusta .. Pieni Kiinan renminbin devalvaatio ei 
ehkä aiheuttaisi mitään paniikkihäiriöitä Aasi
an kriisimaiden valuuttamarkkinoilla, mutta 
riski on olemassa, että Kiinan kannalta vaikut:
tava devalvaatio syöksisi alueen valuuttamark-
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kinat uudelleen syöksy kierteeseen. Tämän seu
rauksena kaikkien tilanne olisi entistä tuka
lampi. 

Markkinat eivät voi pakottaa Kiinaa de
valvoimaan, sen takaavat Kiinan ylläpitämä 
pääomaliikkeiden sääntely, edullinen ulkomai
sen velan rakenne ja muhkea valuuttavaranto. 
Kiinan olisi vaikea perustella devalvaatiota 
niin kauan kun kauppatase on merkittävästi 
ylijäämäinen, eikä se ainakaan edistäisi Kiinan 
mahdollisuuksia päästä maailman kauppajär
jestön WTO:n jäseneksi. Kiinan viranomaiset 
ovatkin toistuvasti vakuuttaneet, että renminbiä 
ei devalvoida. Viime aikoina vakuutukseen on 
tosin lisätty varauma "niin kauan kun kauppa
tase on. ylijääminen". Ylijäämän ennustetaan 
jatkuvaan vielä usean vuoden ajan. Toisaalta 
pieni hallittu devalvaatio tai liu'utus jossain 
vaiheessa saattaisi purkaa markkinoiden pai
neita. Kiinan talouden nykyiset ongelmat ovat 
kuitenkin ensisijaisesti sisäisiä, eikä niitä voida 
ratkaista valuuttakurssipolitiikan avulla. 

Ratkaistavaksi jää, minkälaista valuutta
kurssipolitiikkaa Kiinan pitemmällä aikavälillä 
tulisi harjoittaa. Pysyvä kiinnittyminen dolla
riin ei liene tarkoituksenmukaista, sen kertoo 
muiden Aasian maiden kokemukset selvästi. 
Kiina on myös ilmoittanut tavoitteekseen ren
minbin täyden vaihdettavuuden, eli myös pää
omaliikkeiden vapauttamisen sääntelystä. Tar
koituksenmukaisinta olisi todennäköisesti 
joustavampi valuuttakurssipolitiikka - molem
piin suuntiin - jotta markkinaosapuolet eivät 
tuudittautuisi siihen uskoon että valuuttakurs
seihin ei liity riskejä. 

WTO-jäsenyys 

Kiina on jo pitkään tavoitellut WTO
jäsenyyttä, mutta halunnut samalla varata it
selleen "kehitysmaana" pitkät siirtymäkaudet 
sopeutumisessa WTO sääntöihin. Viime aikoi
na asiasta on jälleen neuvoteltu kiihkeästi Kii
nan ja Yhdysvaltojen edustajien välillä, mutta 
sopimukseen ei ole päästy. Lyhyellä aikavälillä 
Kiinalle saattaa olla enemmän haittaa kuin 
hyötyä WTO:hon liittymisestä. Keskipitkällä 
aikavälillä WTO-jäsenyys jouduttaa Kiinan 
talousuudistuksia. Pitkällä aikavälillä suurin 
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hyöty tulisi kaiken taloudellisen aktiviteetin 
tehostumisesta. 

Tärkein välitön etu Kiinalle WTO
jäsenyydestä olisi, että se saisi heti suosituim
muusaseman kaupassa kaikkien 220 jäsenmaan 
kanssa, mukaan lukien Yhdysvallat. Jos Kiina 
liittyy jäseneksi kehitysmaana, se saisi siirty
mäkauden joka saattaisi ulottua vuoteen 2005 
saakka. Suosituimmuusasema sinänsä ei avaisi 
Kiinalle paljon uusia markkinoita, sillä Kiina 
on muutenkin saanut suosituimmuusaseman 
kaupassa Yhdysvaltojen ja muiden teollisuus
maiden kanssa. Pysyvä suosituimmuusasema 
säästäisi Kiinan kuitenkin jokavuotiselta uu
distamiselta. 

Vaikka Kiina saisikin viiden vuoden 
siirtymäkauden, aiheuttaa tullien alennukset 
Kiinalle lyhyellä aikavälillä ongelmia. Maail
manpankin arvioiden mukaan todellinen tulli
tariffi, kun otetaan huomioon kaikki kaupan 
esteet, on kahdesta neljään kertaa korkeampia 
kuin. keskimääräinen nimellinen tullitariffi, 
joka on 16.7 %. Kaupan vapauttaminen tulee 
aiheuttamaan ongelmia niille teollisuuden 
aloille, jotka toimivat tämän tullimuurin suo
jassa. Näitä aloja ovat esimerkiksi teräs, auto
teollisuus, elektroniikka, koneteollisuus sekä 
raskaat kemikaalit. Rahoitussektorin avaami
nen kansainväliselle kilpailulle saattaa olla 
kohtalokasta kiinalaisille pankeille, rmkä vain 
korostaa koko pankkisektorin saneeraamisen 
tärkeyttä. 

Lyhyellä aikavälillä· WTO-jäsenyys 
saattaisi täten· lisätä talouden deflatorisia pai
neita. Ulkoinen kilpailu panisi kuitenkin vauh
tia talousuudistuksiin, mikä pitemmällä aika
välillä vahvistaa talouden perusteita ja luo 
uutta, kestävää pohjaa kasvulle. Sitoutumalla 
WTO:n ehtoihin Kiina myös lähettää muulle 
maailmalle ja varsinkin ulkomaisille sijoitta
jille positiivisen viestin sitoutumisestaan talo
usuudistuksiin. 

Rahoitussektorin ongelmat 

Kiinan pankkisektori kärsii massiivisista so
peutumisongelmista siirryttäessä komentota
loudesta markkinatalouteen. Ongelmat koske
vat ennen kaikkea neljää suurta valtion omis-
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tamaa liikepankkia, jotka dominoivat rahoi
tusjärjestelmää. 

Kiinan rahoitussektorin päälohkot laitosten lukumäärä 
·a osuus koko ralwitussektorin saatavista 30.6.1998 
Valtion omistamat liikepankit 4 70,2 % 
Muut liikepankit 14 7,4 % 
Maaseudun osuuskunnat n. 50000 10 % 
Kaupunkiosuuskunnat >4500 4,7% 
Muut rahoituslaitokset 7,7% 

Vaikka suurimmat ongelmat liittyvätkin valti'" 
on neljään suureen liikepankkiin, viimeisen 

. puolen ·vuoden aikana huomio on kohdistunut 
ns. Trust and Investment Company (TIC)
sektoriin, varsinaisen pankki sektoriin ulko
puolella toimiviin rahoituslaitoksiin. Näitä ra
hoituslaitoksia on 244 (mukaan lukien äsket
täin. selvitystilaan joutuneet), ja niiden osuus 
koko pankki sektorin saatavista on noin 7 %. 
Suurin osa toimii puhtaasti kotimaisen rahoi
tUksen turvin, mutta. yhdeksän suurta mC:ä 
ovat keskittyneet ulkomaisen rahoituksen vä
littämiseen. Valtion omistamien liikepankkien 
lisäksi myös näillä on ollut oikeus laskea liik
.keelle obligaatioita ulkomailla ja välittää ul
komaisia luottoja kiinalaisille yrityksille. 
ITIC:n yhteenlasketut ulkomaiset velat olivat 
vuodenvaihteessa noin 8,1 mrd. US dollaria, 
josta 6,7 mrd. suoranaisia luottoja loppujen 
ollessa takuita. . 

TIC-sektorin valvonta on ollut vielä hei
kompaa kun varsinaisten pankkien. Lainananto 
on olltit varsin riskihakuista, ja varsinkin koti
maiset TIC.it ovat ahkerasti rahoittaneet kiin
teistöbuumia, jonka kupla nyt on puhjennut. 
Tietoisina ongelmista viranomaiset ovat jo 
usean vuoden ajan pyrkineet saneeraamaan 

. sektoria, joka eräässä vaiheessa oli kasvanut 
yli .1000 laitoksen kokoiseksi.. Saneeraus sai 
uutta vauhtia, kun Guangdongin maakuntavi- .. 
ranomaisten hallinnoima GITIC (Guangdong 
Intemational Trust and Investment Company) 
lokakuussa viime vuonna ilmoitti olevansa ky
kenemätön vastaamaan sitoumuksistaan ulko
maisille velkojille. Vasta tällöin ulkomailla 
kiinnitettiin sektoriin ja sen ongelmiin huo
miota. GITIC:a on seurannut muita. Myös lai
tosten antamiin tietoihin sitoumustensa mää-
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rästä ja satavien arvosta on alettu suhtautua 
varauksellisemmin. 

GmC:n tapauksessa viranomaiset il
moittivat aluksi, että eivät vastaa sellaisista 
luotoista joille ei ollut saatu muodollista lupaa, 
ja että GITIC asetetaan selvitystilaan. Kyseessä 
oli jälleen tyypillinen kiinalainen menettely. 
Niin kauan kun menee hyvin, säännöistä ei 
ollut niin väliksi. ilmoitus synnytti ulkomaisten 
lainanantajien puolella paniikkireaktion, kaik-

. kia saatavia Kiinasta ryhdyttiin arvioimaan 
uudelleen, ja kiinalaisten lainanottajien kus
tannukset nousivat ja saatavuus heikkenivät. 
Ulkomaiset rahoittajat joutuivat toteamaan, 
että oletettua valtion takausta luotoille ei ollut-

. kaan. 
Uusien mC-ongelmien ilmetessä ulko

maiset luottohanat alkoivat sulkeutua, ja viran
omaiset totesivat, että tiukka linja oli vaikeut
tamassa kasvun kannalta niin tärkeitä inves
tointeja. Äskettäin linjaa onkin muutettu, vai
keuksiin joutuneita mC:ä ei ajetakaan alas; 
vaan ne. pyritään yhdistämään vahvempiin.· 
Valtion varojen käyttöä yritetään siis välttää. 
Lyhyellä aikavälillä tämä voi helpottaa ulko
inaisten luottojen·· saatavuutta, mutta koko 
sektorin saattaa heiketä jos vahvat joutuvat 
nielaisemaan heikot. Tavoitteena on, että lu
kumäärä saadaan supistettua noin. neljään
kymmeneen. 

Kansainvälisestä uutisarvostaan huoli
matta, ITIC-ongelma ei lähimainkaan ole Kii
nan rahoitus sektorin suurin ongelma. Varsinai
set ongelmat piilevät neljässä suuressa valtion 
liikepankissa7• Nämä neljä laitosta, joiden 
saatavat ovat yli 70 % koko rahoitus sektorin 
saatavista, olisivat normaalissa markkinatalo
usympäristössä jo aikoja sitten vararikossa. 
Näitä pankkeja ei voi suoraan syyttää tilastaan, 
sillä ne ovat joutuneet rahoittamaan valtion 
yrityksiä, myöntämään luottoja yritysten in
vestoinneille vanhentuneiden' tuotteiden tuo
tantoon ja viime vuosina yhä enenevässä mää
rin tappioiden kattamiseksi. Näitä luottoja ei 
tulla koskaan maksamaan takaisin. 

Arviot pankkien tilasta vaihtelevat suu
resti. Joidenkin länsimaisten arvioiden mukaan 

7 Industrial and Commercial Bank of China, Const
ruction Bank of China, Bank of China, Agricultural 
Bank of China. 
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järjestämättömiä luottoja olisi yli 1600 mrd. 
renminbiä, eli noin 20 % BKT:sta. Keskuspan
kin pääjohtaja on äskettäin sanonut, että pank
kien saatavista noin 30 % ovat järjestämättö
miä, mutta korkeintaan 10 % sellaisia, jotka on 
katsottava kokonaan menetetyiksi. Viime vuo
sina pankit ovat kirjanneet noin 100 miljardin 
renminbin luottotappioita. Viime vuonna valtio 
korotti pankkien pääomia 270 miljardilla ren
minbillä, mutta määrää pidetään riittämättö
mänä, varsinkin kun pankit edelleen joutuvat 
rahoittamaan myös valtion yrityksiä, vaikka 
niitä onkin "kehotettu" soveltamaan kaupallisia 
kriteerejä luotonannossaan, sekä myöntämään 
enemmän luottoja yksityisille yrityksille. Uu
tena ilmiönä on myös pidettävä pyrkimystä 
luottojen myöntämistä yksityishenkilöille, 
asuntojen ja kestokulutustavaroiden hankintaa 
varten. Tällä tavalla yritetään pankkien lainan
annon kautta tukea kotimaista kysyntää. 

Merkillepantavaa on, että valtion pankit 
. eivät suinkaan perusta luotonahtoaan valtiolta 
saatuun rahoitukseen vaan yksityishenkilöiden 
talletuksiin. Kiinalaisten säästamisinto on erit
täin korkea, eivätkä tiedot pankkien heikosta 
tilasta ole horjuttaneet tallettajien luottamusta. 
Onkin selvää, että olisi poliittisesti mahdotonta 
aiheuttaa yksityisille tallettajille luottotappioita 
pankkien saneerauksen yhteydessä. Pankkien 
taseiden tervehdyttämiseksi on tarkoitus pe
rustaa neljä roskapankkia, yksi kutakin valti
onpankkien varten. Syy tähän menettelyyn on, 
että pankkien asiakaskunnat ja ongelmat ovat . 

. omaleimaisen erilaisia. Yksityiskohdista ei 
vielä ole tietoa, mutta on todennäköistä, että 
pankkien tervehdyttäminen tulee rasittamaan 
valtion taloutta merkittävästi lähivuosina. 

Budjetti ja sen rahoitus 

Tämän vuoden budjetti heijastaa selvästi vi
ranomaisten kohtaamia haasteita. Aikaisem
mista huonoista kokemuksista ja inflaation 
pelosta huolimatta on katsottu, että budjettiva
jetta on kasvatettava kompensoimaan heikke
nevää vientiä ja suoria sijoituksia ulkomailta .. 
Menoja kasvatetaan 14 % ja ne nousevat 
14,3 %:iin BKT:sta. Suuri osa, n. 100 mrd. 
renminbiä lisäyksestä on infrastruktuuri
investointeja. Siitä huolimatta että veronke-
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ruuta pyritään tehostamaan ja verojärjestelmää 
yksinkertaistamaan, kasvavat tulot vain 9,7 %. 

Kiinan budjetti, mrd. renminbiä 
1997 1998 

Tulot 865,1 985,3 
Menot 923,4 1014,4 
Vaje 58,2 46,0 

% BKT:sta 0,8 1,1 
Velanhoito 189,1 249,3 
Kotim. velkakanta 551 819 

% BKT:sta 7,1 10,3 

1999 
1080,9 
1231,2 
150,3 

1,7 
246,7 
1021 
11,9 

Lähde: JPMorgan. 1997 ja 1998 toteutumia, 
luvut budjetti ja JPM arvioita. 

1999 

Yllä olevasta taulukosta ilmenee budjetin ra
kenteellinen ongelma. Vaikka velka ei ole suu-
. ri, vie velanhoito jo lähes neljänneksen tulois
ta. Keskeistä kestävälie budjettipolitiikalle on
kin koko verotusjärjestelmän huomattava te
hostaminen ja veronkannon laajentaminen~ 
Eräs olennainen ongelma tässä on suhde valti
on ja paikallisviranomaisten välillä. Paikalliset . 
viranomaiset ovat pyrkineet laajentamaan 
omaa . veronkantoaan kehittämällä ja keksi
mällä kaikenlaisia uusia veroja ja maksuja, 
joita on peritty varsinkin ulkomaisiin sijoituk
siin perustu viita yrityksiltä. Tällä toiminnalla 
ei ole ollut valtion lupaa eikä siunausta. Osana 
verojärjestelmän uudistamista ja virtaviivais
tamista paikallisviranomaisia on kielletty aset
tarnasta omia verojaan ja maksujaan. 

Valtion yritykset ja talousuudistukset 

Valtionpankkien ongelmat ovat kiinteästi si
doksissa valtion yritysten ongelmiin. Ellei val
tion yrityksiä saneerata, joutuvat pankit jatka
maan lainanantoaan tappioiden kattamiseksi, ja 
yritykset vahvistaa pankkien taseita valuvat 
hukkaan. Puolitoista vuotta sitten pidetyssä 
Kommunistisen Puolueen viiden vuoden välein 
pidettävässä kokouksessa päätettiin kunnian
himoisesta talouden, ja varsinkin valtion yri
tysten, uudistamisohjelmasta. Sektori oli tar
koitus ajaa alas lukuun ottamatta joitakin kes
keisiä aloja, ja kauttaaltaan piti siirtyä aitoon 
budjettirajoitteeseen ja tulosvastuulliseen toi
mintaan. Aasian talouskriisin on arveltu vievän 
pohjan tai ainakin hidastavan tätä prosessia. 
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Näin ei välttämättä ole käynyt, vaikka se onkin 
kärjistänyt sopeutusongelmia. 

Tarkoitus on, että valtiollisten yritysten 
toiminta korvataan yksityisten tai muiden ei
valtiollisten yksiköiden toimesta. Jotkut valtion 
yrityksistä yksinkertaisesta lakkautetaan, jotkut 
siirretään erilaisin menetelmin muiden halli
taan, osia myydään, joillekin ilmoitetaan että 
niiden on tultava omillaan toimeen, jne. Näin 
menetellään ennen kaikkea pienten ja kes
kisuurten yritysten kanssa. Tosin hallitus on 
budjetin antamisen yhteydessä kehottanut pi
dättyvyyteen. Ongelmana on, että näin vapau
tuvalle työ voimalle ei löydy uusia työpaikkoja 
kun kasvu hidastuu. Valtion omistamien yri
tysten on tarkoitus vähentää työvoimaansa 7 

_ Mitä kansankongressi päätti? 
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miljoonalla tänä vuonna, eli miljoonan enem
män kuin viime vuonna. Viime vuoden lopun 
rekisteröity työttömyys oli 3.1 % eli 11,5 mil
joonaa. Tämä kattaa kuitenkin vain kaupunki
alueet, eikä se sisällä valtion yritysten lakkau
tuspalkalla olevia työntekijöitä. Joiden arvioi
den mukaan todellinen työllisyys voi olla mo
ninkertainen. Työttömyyden potentiaalinen 
kasvu talousuudistusten edetessä voi johtaa 
sosiaalisiin levottomuuksiin. Levottomuuksia 
onkin esiintynyt, mutta enemmän reaktiona 
rehottavaa korruptiota vastaan. Tämä on anta
nut hallitukselle hyvän syyn lähteä kitkemään 
korruptiota raskaammalla kädellä. 

Kiinan yhdeksännen kansankongressin toinen istunto pidettiin 5-15.3.1999. Kansankongressia on aina pidetty 
hallituksen ja kommunistisen puolueen" kumileimasimena, ja sitä se on paljolti edelleenkin" Ilmapiiri ja edustaji
en käyttäytyminen on kuitenkin muuttumassa. Vaikka edustajille pääsääntöisesti tarjotaan valmiita päätöksiä 
hyväksyttäväksi, esiintyy yhä enemmän keskustelua ja suoranaista viranomaisten kritiikkiä. Kritiikki ei kyllä
kään. kyseenalaista kommunistisen puolueen legitimiteettiä - olisihan se outoa kun edustajat ovat puolueen jäse
niä - mutta varsin kärkevästi saatetaan arvostella sekä eri viranomaisten käytöstä ja varsinkin korruptiota että 
päätettäväksi annettujen esitysten puutteita. Tämän vuoden istunnossa tehtiin kuusi muutosta perustuslakiin, 
joista ainakin kolmea voi pitää merkittävänä: 
o Yksityisen sektorin statusta ja asemaa vahvistettiin muuttamalla sektorin määritelmää "sosialistisen julki

sen sektorin täydentävästä roolista" "sosialistisen talouden tärkeäksi osaksi". 
o Lakeihin ja puolueettomaan lakien soveltamiseen perustuvan yhteiskunnan merkitystä korostetaan. 
o Dengin talousopit korotettiin valtion dogmiksi Maon, Lenin ja Marxin rinnalla. Dengin talousoppien kes

keinen sisältö on pragmaattisuus teorian kustannuksella, joten nyt vanhakantaisten kommunistien on en
tistä vaikeampi arvostella talousuudistuksia. 

3 Kiinan talouden haasteet 

Kiinan viranomaisilla on koko joukko ongel
mia luotsatessaan taloutta lähivuosina. Kehitys 
ympäröivissä maissa, Aasian kriisimaissa ja 
Japanissa on tärkeää Kiinan kannalta, mutta 
vähintään yhtä tärkeä on Kiinan sisäinen kehi
tys, kuinka pystytään tasapainoilemaan keske
nään ristiriitaisten tavoitteiden välillä. 

o Ulkoinen tasapaino ja valuuttakurssi. 
Kiina on julkisesti sitoutunut pitämään 
valuuttakurssinsa vakaana suhteessa US 
dollariin. Loputtomasti Kiinan tuskin kan-

nattaa pitää tästä sidoksesta kiinni. Lyhy
ellä aikavälillä muutokseen ei ole -tarvetta
kaan, mutta jos talous heikkenee ja viennin 
notkahdus ei jääkään tilapäiseksi jolloin 
kauppataseen ylijäämä alkaa sulaa, kasva
vat paineet. Kiinan on kuitenkin pidettävä 
mielessä toimenpiteittensä vaikutus muihin 
maihin, mikä rajoittaa toimintavapautta. 
Pitemmällä aikavälillä joustavampi va
luuttakurssipolitiikka - molempiin suuntiin 
- voisi olla tarkoituksenmukaisempi. 

o Riittävän kasvun ylläpitäminen. Raken
nemuutoksessa valtionyrityksiltä vapautu-
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van työvoiman työllistäminen edellyttää 
jatkuvaa korkeaa kasvuvauhtia. Sen edel
lytyksenä on puolestaan riittävä kotimai
nen kysyntä ja investointihalukkuus. Ko
timaisen kysynnän kasvu ei voi pitkään pe
rustua infrastruktuuri-investointeihin, sillä 
vaikka julkinen velka on alhainen, ovat 
myös verotulot alhaiset ja veronkantokyky 
heikko. Perustuslakiin tehdyt muutokset, 
jotka asettavat yksityisen pääoman tasa..: 
vertaiseen asemaan valtion kanssa, ja jossa 
riippumattoman oikeuslaitoksen tärkeyttä 
korostetaan, ovat tärkeitä elementtejä kes
tävämmän kehityksen rakentamisessa. 

Kiinan talouden tila ja näkymät 37 

o Pankkisektorln vahvistaminen. Valtion 
liikepankkien vahvistaminen ja muuttami
nen aidoiksi liikepankeiksi on viran
omaisten ehkä suurin haaste. Pankit on va
pautettava velvollisuudesta jatkaa tappiol
listen valtionyritysten rahoittamista, niiden 
johtoa ja osaamista on kehitettävä, ja 
pankkivalvontaa on tehostettava, vaikka 
keskuspankki onkin kehittänyt taitojaan 
tällä alalla merkittävästi. Mikäli Kiinan 
tulee WTO:n jäseneksi, joutuvat kiinalaiset 
pankit sellaisen kilpailuun ulkomaisten 
pankkien kanssa, mihin niillä nyt ei ole 
valmiuksia. 
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Ukrainan talouskatsaus 1998 

Tiivistelmä 

Kolme tekijää leimasi Ukrainan taloudellista kehitystä vuonna 1998. Vuoden alkupuolella kokonaistuotanto 
näytti olevan kääntymässä nousuun samalla kuri tiukka rahapolitiikka painoi vuosittaisen inflaation alle kymme- . 
nen prosentin. Budjettitulot jäivät kuitenkin selvästi ennakoitua alhaisemmiksi, ja budjettivajeen rahoittaminen 
kävi heikentyneessä kansainvälisessä ympäristössä kestämättömän kalliiksi. Venäjän kriisi, joka puri Ukrainan 
vientiin, käänsi tuotannon laskuun ja varsinkin grivnandevalvaation takia inflaation nousuun. Ukraina sopi 
IMF:n kanssa noudatettavasta talouspolitiikasta, mutta uusien luottoerien maksatus keskeytettiin joulukuussa 
muun muassa vuoden 1999 budjettia koskevien erimielisyyksien takia. Maaliskuun 1998 parlamenttivaalit eivät 
vakauttarieet poliittista tilannetta. Vuoden 1999 alussa maksukyvyttömyys uhkasi Ukrainaa. 

Asiasanat: Ukraina, talouskehitys, talouspolitiikka 



40 BOFIT 

1 Johdanto 

Ukraina on maantieteelliseltä kooltaan ja asu
kasluvultaan suurehko eurooppalainen maa, 
jonka sijainti Venäjän ja laajentuvan EU- ja 
NATO-Euroopan välissä on keskeinen. Mutta 
se on myös väestöllisesti ja alueellisesti epä
yhtenäinen kansakunta, jolla oli varsin vähän 
omaa valtiollista historiaa ennen vuotta 1992. 
Ukrainan ja Venäjän välillä on ollut muutamia 
vaikeasti ratkeavia kysymyksiä, joista vasta 
1950-luvulla Ukrainalie siirretyn Krimin nie
mimaan asema on valtioiden välillä saavute
tusta edistyksestä huolimatta edelleen venäläi
sen sisäpolitiikan kuumia kysymyksiä. Maitten 
välille on neuvoteltu ystävyyssopimus, joka 
allekirjoitettiin jo toukokuussa 1997 mutta 
jonka Venäjän parlamentti ratifioi vasta joulu
kuun 1998 lopussa. Sopimus vahvistaa mo
lemminpuolisen kunnioituksen alueellista kos
kemattomuutta kohtaan ja kieltää kumpaakin . 
osapuolta liittymästä sotilaallisiin järjestöihin, 
jotka uhkaavat toista osapuolta. 

Läntisessä suunnassa Ukrainan suhteet 
Puolaan ovat osoittautuneet odotettua ongel
mattomimmiksi, kun toisen maailmansodan 
jälkiselvittelyssä siirretyn rajalinjan ei ole sal
littu nousta kiistakapulaksi. Eteläisellä suun
nalla Ukraina osallistuu. Mustan meren alueen 
maiden yhteistyöhön, jonka konkreettinen 
sisältö on ainakin toistaiseksi jäänyt niukaksi. 

Nämä poliittiset kysymykset selittävät 
osaltaan, miksi varsinkin 1990-luvun alku
puolella valtion rakentamisen ja kansallisen 
identiteetin kysymykset saivat Ukrainassa 
enemmän painoa kuin talouden perusteiden 
luominen.! Peritty tuotantorakennekaan ei ole 
suinkaan vailla ongelmiaan. Ukraina on lähes 
täysin riippuvainen Venäjän raaka-aine-. ja 
varsinkin energiatoimituksista, ja maa tuottaa 

! Ukrainan taloudellisissa tilastoissa on edelleen 
merkittäviä puutteita jotka vaikeuttavat kehityksen 
tulkitsemista. Tämä koskee varsinkin kansantalou
den tilinpitoa ja maksutaseen tilastointia. Harmaa 
sektori on suuri, mutta arviot sen koosta vaihtele
vat. Lisäksi eri viranomaiset julkaisevat toisistaan 
poikkeavia tietoja. Virallisia tietoja vuodelta 1998 
ei· kaikin osin ollut vielä saatavilla tätä artikkelia 
kirj oitettaessa; 
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varsin vähän sellaisia tuotteita joilla olisi vah
vaa kysyntää sen enempää idän kuin lännen 
markkinoillakaan. Ukrainan toistuva kyvyttö
myys maksaa energiatoimituksista onkin hier
tänyt Moskovan ja Kiovan suhteita. Vanhentu
neen ja pääosin kilpailukyvyttömän koneenra
kennusteollisuuden maassa on laajahko mutta 
kannattamaton kaivosteollisuus - varsinkin 
itäosien venäjänkielisten alueiden hiilikaivok
set - sekä maatalous, joka vuosisadan alussa 
tunnettiin Euroopan vilja-aittana, mutta jonka 
perustaa sekä eroosio, maaperän köyhtyminen 
että kollektivoidun järjestelmän ominaispiirteet 
ovat heikentäneet. 

Ukrainan poliittinen järjestelmä on ylei
sen arvion mukaan heikko. Useiden arvioiden 
mukaan korruptio on syvään juurtunut, vero
tuksen ulkopuolelle jäävän harmaan sektorin 
osuus kokonaistuotannosta on ainakin puolet, 
ja johtavien poliitikkojen, liikemiesten ja jouk

. kotiedotusvälineiden suhteet ovat kovin likei-
set. Presidentti on julistanut, ettei Valtionta
louden tarkastusvirasto saa tutkia budjetin 
tulojen muodostumista. Parlamentin vahvat 
vasemmistolaiset voimat ovat alituisesti olleet 
hakauksessa presidentti Leonid Kutshman 
kanssa, ja heikoiksi jääneet pääministerit ovat 
vaihtuneet tiuhaan tahtiin. Maaliskuun ·29. 
päivänä 1998 pidetyt parlamenttivaalit eivät 
vähentäneet poliittista epävakautta. Ukrainan 
kommunistinen puolue vahvisti edelleen ase- . 
miaan. Se sai 123 kaikkiaan 450 Radan pai
kasta. Kun monet valituista 114 riippumatto
masta edustajasta - monet heistä liikemiehiä ja 
erilaista järjestöjen edustajia - ovat varsin va
semmistolaisesti ajattelevia, parlamentti siirtyi 
selvästi vasemmalle. Silti kommunisteilla ja 
heidän tukijoillaan ei ole parlamentissa enem
mistöä. Reformistisiksi lasketuilla puolueille 
on itse asiassa hieman enemmän paikkoja kuin 
kommunisteilla tukijoineen. Kaikkiaan 12 
puoluetta tai ryhmää tarjolla olleista noin kol
mesta kymmenestä ylitti neljän prosentin ääni
kynnyksen. 

Uuden parlamentin muodostaminen 
sujui hitaasti niin että puhemiestä valittiin run
saat kaksi kuukautta. Valittu puhemies, presi
dentin tunnettu vastustaja, on aikaisemmin 
ollut. tutkittavana länsimaisen avun väitetyn 
väärInkäytön tapauksessa, mutta nauttii nyt 
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oikeudellista koskemattomuutta. Rada ei ole 
myöskään pystynyt hyväksymään kaikkea, 
muun muassa IMF-sopimuksen vaatimaa lain
säädäntöä vaadituissa aikarajoissa. Vuoden 
loppua kohden poliittista elämää alkoi hallita 
kuluvan vuoden lokakuulle ajoittuva presiden
tinvaali. Istuva presidentti Leonid Kutshma on 
selvästi päättänyt voittaa vaalit. Tähän saattaa 
liittyä myös se, että yksi hänen kilpailijoistaan, 
entinen pääministeri ja nykyinen puoluejohta
ja, Panaman passia kantanut Pavlo Lazarenko 
pidätettiin joulukuussa 1998 Sveitsissä syytet
tynä muun muassa rahanpesusta ja julkisten 
varojen väärinkäytöstä. Lazarenko, joka joutuu 
syytteeseen Ukrainassa, hakee poliittista turva
paikkaa Yhdysvalloissa. Hänen puolueensa 
Hromada on parlamentissa vaa' ankieli vasem
miston ja reforrnistien välillä. Merkittävin oi
keistopuolue Ruh hajosi helmikuussa 1999. 

Vaikka Ukrainan taloudellista järjestel
mää ei voikaan kutsua hyvin toimivaksi mark
kinataloudeksi, keskuspankin tiukka rahapoli
tiikka: vuonna 1997 ja viimevuoden ensi puo~ 
liskolla johti inflaation selvään alenemiseen. 
Elokuussa 1998 vuosi-inflaatio oli enää 6,9 
prosenttia. Myös teollisuustuotanto kasvoi 
suhteellisen vahvasti vuoden alussa. Vaikka 
kasvu alkoi hiipua jo keväällä, oli kahdeksan 
ensimmäisen kuukauden tuotanto silti hivenen, 
0,2 prosenttia, edellisen vuoden tasoa korke
ampi. Tämä oli ensimmäinen tilastollinen teol
lisuustuotannon kasvu Ukrainan itsenäisyyden 
aikana. 

Venäjän kriisi iski voimalla myös Uk
rainaan, jonka viennistä noin neljännes meni 
itäiseen naapuriin. Vienti supistui alustavien 
tietojen mukaan 13,9 prosenttia 1997 tasolta, ja 
sen odotetaan supistuvan edelleen kuluvana 
vuonna. Sama koskee kokonaistuotantoa ja 
teollisuutta.. Ennakkotietojen mukaan BKT 
supistui vuonna 1998 1,7 prosenttia. Myös sato 
oli, kuten muuallakin itäisessä Euroopassa, 
heikko. Silti vuosi 1998 oli kokonaistaloudelli
sesti Ukrainalle tähänastisia parempi. 

Jo ennen Venäjän kriisiä Ukrainan talo
us kohtasi vaikeuksia. Vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä verotulot jäivät merkittävästi 
suunniteltua alhaisemrniksi. Maan oli otettava 
erittäin kalliita luottoja ylläpitääkseen budjetin 
menotason, ja huonontuneessa kansainvälises
sä ympäristössä budjettivajeen rahoittaminen 
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kävi pian kestämättömän kalliiksi. Kansainvä
linen valuuttarahasto keskeytti kesällä 1997 
solmitun valmiusluoton erien maksattamisen. 
Silti tarvittiin Venäjän kriisi, ennen kuin poli
tiikassa tehtiin muutoksia. Kriisiin reagoitiin 
tosiasiassa devalvoimalla grivna syyskuun 4. 
pruvana. Valuutan vaihteluväli muutettiin 
1,80-2,25 grivnasta dollariin 2,50-3,50 griv
naan dollarilta. Samalla IMF hyväksyi Uk
rainalle 2,2 miljardin dollarin kolmevuotisen 
lainan, josta runsas kymmenes osa maksettiin 
. välittömästi grivnan puolustamisessa huven
neen valuuttavarannon vahvistamiseksi. IMF:n 
kanssa solmittu sopimus sisälsi sekä välittömiä 
kriisinhoitotoimia että pidemmän aikavälin 
päätöksiä talouden rakenteellisten heikkouksi
en lievittämiseksi. Näihin rakenneuudistuksiin 
piti kuulua muun muassa julkisen talouden 
läpinäkyvyyden ja hallittavuuden lisääminen, 
hallinnon uudistaminen sekä konkurssimäärä
ysten uusiminen. Ukrainalla oli kuitenkin 
alusta alkaen vaikeuksia ohjelman noudattami
sessa. Maataloustuottajille ja suurimmalle me-·· 
tallurgian yritykselle annettiin verohelpotuksia, 
ja kun budjetin ulkopuoliset rahastot oli luvattu 
lopettaa - niitä pidetään korruption pesinä -
perustettiin uusi. IMF ei maksanut uusia luot
toeriä joulukuusta lähtien. Ukrainan maksuky
vyttömyyden uhka väistyi vasta maaliskuun 
lopulla, kun IMF aloitti uudellee.n lainan mak
samisen. 

2 Tuotanto ja työllisyys 

Ukrainan kokonaistuotanto laski vuonna 1996 
10,0 ja vuonna 1997 vielä 3,2 prosenttia. Teol
lisuustuotannon lasku oli hitaampaa, 5,7 ja 1,8 
prosenttia. Maataloustuotanto vaihtelee sää
olojen mukaan, mutta sekin on ollut jatkuvasti 
supistumassa, vuonna 1996 jopa 9,5 prosenttia. 
mutta vuonna 1997 vain 0,8 prosenttia. 1998 
oli huono satovuosi, ja alustavien tietojen mu
kaan maataloustuotanto supistui 8,3 prosenttia. 

Teollisuuden osuus Ukrainan bruttokan
santuotteesta on viime vuosina vaihdellut noin 
kolmanneksen luokassa. Teollisuustuotannon 
orastava kasvu vuoden 1998 alkupuolella pe
rustui Ukrainan perinteisiin perusaloihin kuten 
rautametallurgiaan, kemian teollisuuteen, 
polttoaineteollisuuteen ja värimetallurgiaan. 



42 BOFIT 

Erityisesti kasvoi alumiinin, lannoitteiden ja 
ammoniumin tuotanto. Kyse on hyvin energia
intensiivisestä tuotannosta, jonka kannalta 
öljyn hinnan lasku kolmanneksella vuoden 
alkupuolella oli hyvä uutinen. Mutta tämä 
tuotanto on myös hyvin riippuvainen Venäjän 
kysynnästä, joka romahti elokuun jälkeen. 
Vienti IVY -alueelle laski vuonna 1998 kaikki
aan 27,8 prosenttia. 

Ukrainan liiketoimiympäristöstä kertoo 
paljon se, ettei maahan ole juurikaan syntynyt 
uutta pientä ja keskisuurta teollisuutta, joka on 
ollut kasvun veturina edistyneissä siirtymäta
lousmaissa. Viime vuonna Ukrainassa toimi 
ehkä 100'000 laillista yksityistä pienyritystä, 
jotka työllistivät 5-6 prosenttia BKT:sta ja 
tuottivat 6 prosenttia· kokonaistuotannosta. 
Puolassa oli noin miljoona uutta yksityisyri
tystä jotka työllistivät lähes neljänneksen työ
voimasta. Tarve uuden tuotannon kehittämi
Seen on viranomaisten tiedossa. Toukokuussa 
1998 presidentti allekirjoitti asetuksen, jolla 
yksinkertaistetaan pienyritysten verotusta ja 
kirjanpitovaatimuksia. On arvioitu, että asetus 
laskisi pienyritysten verotaakan kolmannek
seen entisestään. Kun uuden yksityisen tuotan-

. non hitaan kasvun syihin on kuulunut korkean 
verotuksen ja hankalan· sääntelyn lisäksi sy
vään juurtunut korruptio ja viranomaisten mie
livalta, on tie eteenpäin pitkä ja hankala. 

Ukrainan energiahuolto on riippuvainen 
tuonnista. Kaasun odotetusta kulutuksesta 
vuonna 1998, 85 mrd. kuutiometriä, viidennek
sen piti tulla omasta maasta. Koska kaasuput
ket läntiseen Eurooppaan kulkevat Ukrainan 
kautta, maan odotettiin saavan jopa 30 mrd. 
kuutiometriä kaasua kuljetuskorvauksena ja 
maksavan vain pienemmästä kaasuerästä.Osa 
kaasusta tuli aikaisemmin Turkmenistanista, 
mutta kun Ukraina ei pystynyt maksamaan 
toimituksia, ne keskeytettiin keväällä 1997. 
·Ukraina ja venäläinen Gasprom sopivat 750 
milj. dollarin kaasuvelan takaisinmaksusta 
lokakuun alkuun mennessä. 

Ukraina tuo lähes puolet käyttämästään 
hiilestä ja kaiken öljyn. 

Maatalous, joka tuotti 1990-luvun alussa 
jopa neljänneksen maan kokonaistuotannosta, 
on enää kuutisen prosenttia BKT:sta. Ukrainaa 
pidettiin vuosisadan alussa Euroopan leipäko
rina~ Kollektivointi suoritettiin täällä poikke-
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uksellisen ruhjovasti, ja maa kärsi pahan nä
länhädän sekä 1930-luvun alussa että uudel
leen, osin sodan tuhojenkin vuoksi 1940-luvun 
lopulla. Useita miljoonia ihmisiä kuoli. Maa
talous ei ole koskaan todella toipunut tästä 
perimästä, ja ekstensiivinen maan hyväksi 
käyttö johti myös eroosioon ja maaperän 
köyhtymiseen. Vasemmistolaisesti suuntautu
nut itsenäisen Ukrainan politiikka ei ole todella 
pystynyt päättämään, mitä maataloudelle pitäi
si tehdä. Maatalous on uudistamatta ja rahoit
tamatta, ja sitä on edelleen rasitettu muun mu
.assa pakolla myydä osa . sadosta valtiolle sel
vään alihintaan. Valtion viljakiintiöiden lak
kauttamisesta päätettiin vasta vuoden 1998 
alusta alkaen. Viljamarkkinoiden vapauttami
sen jälkeen viljelijät saavat myydä pääosan 
sadostaan tavarapör~sien kautta. Tämän pitäisi 
lisätä maatalouden tuloja. Käytännössä valti
olla on kuitenkin edelleen vahva ote markki
noihin, kun se vaatii suuren osan tarjonnasta 
itselleen maksuna maatalouden saamista tuo
tantopanoksista, korvauksena kertyneistä ve-· 
loista ja viljavarastojen kartuttamiseen. 

Kuten muuallakin entisen Neuvostolii
ton alueella, investoinnit ovat supistuneet ra
justi. Vähäiset investoinnit rahoitetaan kassa
viITasta ja valtion myöntämin suunnatuin luo
toin, ja puolet niistä on tapahtunut valtion 
omistamissa yrityksissä. Ehkä vain prosentti 
kiinteistä investoinneista on ulkomaisia. Vuo
den 1998 alussa hallitus valmisteli erityisen 
investointiohjelman, joka tavoitteli sekä koti
että ulkomaisten investomtIen lisäämistä. 
Kolme prosenttia budjetin menoista piti suun
nata kotimaisten yritysten investointien tuke
miseen. Yritysten tavattoman hankalaa lupa- ja 
lisenssijärjeste1mää piti yksinkertaistaa, ja 
liikepankeille piti tarjottaman valtiontakuita 
pitkäaikaisten luottojen tarjoamiseksi teolli
suudelle. 

Vuoden 1998 alkupuolella arvioitiin, 
että noin puolet teollisuusyrityksistä tuotti 
tappiota. Barterin osuus teollisuustuotannosta 
lähenee myös puolta, ja se on monilla tuotan
nonaloilla huomattavasti korkeampikin. Y ri
tysten väliset maksurästit yltivät vuoden puoli
välissä 80 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja 
budjettitalouden ulkopuoliset palkkarästit oli
vat viisi prosenttia BKT:sta. Budjettitalous 
huomioon ottaen palkkarästit nousivat vuoden 
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lopussa noin kuuteen prosenttiin bruttokan
santuotteesta. On siis selvää, ettei yrityksille 
ole yksityistämisestä huolimatta tullut kovia 
budjettirajoitteita. Suurin osa tuotantolaitok
sista on yksityistetty siirtämällä osake
enemmistö sisäpiiriläisille - työntekijöille ja 
yritysjohdolle - ja rahoituskuri on heikko. 
Konkurssitapausten määrä on kylläkin noussut 
jopa useisiin tuhansiin vuodessa, mutta kon
kurssimenettely on mutkallinen ja pätevä hen
kilöstö niukkaa niin että konkurssit ovat usein 
nimellisiä. Ukrainalaiset yritykset eivät siis 
usein edelleenkään kohtaa markkinoiden kuria 
kovinkaan tiukkana. 

Virallisesti tilastoitu työttömyys on säi
lynyt varsin alhaisena. Se 1,1 prosenttia vuon
na 1996 ja edelleen vain 2,3 prosenttia vuonna 
1997. Virallinen työttömyys ei kata koko 
työttömyyttä. Esimerkiksi palkattomalla pak
kolomalla olevia ei lasketa työttömiksi. Työ
voima on supistunut suhteellisen hitaasti, mutta 
teollisuuden työllisyys nopeammin. Silti teolli
suudessa täytyy edelleen olla varsin paljon 
tehottomasti työllistettyä työvoimaa. Voi olla, 
että tilanne on muuttumassa, mutta se tapahtuu 
tavattoman hitaasti. Tammikuussa 1999 tilas
toitujen työttömien määrä nousi vain 3,5 pro
senttiin. 

Ukrainan tilastokeskus on äskettäin pyr
kinyt arvioimaan työttömyyttä kansainvälisesti 
vertailukelpoisella tavalla. Näiden ns. ILO
perusteiden mukainen työttömyys. oli loka
kuussa 1997 8,9 prosenttia työvoimasta. 

Vuonna 1997 vähittäiskaupan myynti 
kasvoi, nousevia reaalipalkkoja heijastaen. 
Tämä ei jatkunut viime vuonna. Jo vuoden 
alkupuolella myynti kääntyi laskuun, ja reaali
palkat lienevät supistuneet voimakkaasti vuo
den viimeisellä kolmanneksella, heijastaen 
devalvoituneen valuutan nostamia tuontihin
toja. 

3 Yksityistäminen 

Niin kutsuttu pienyksityistäminen, joka koskee 
muun muassa kauppoja ja pieniä palvelulaitok
sia, saatiin kutakuinkin loppuun vuonna 1997. 
Runsaat 45000 pienyritystä oli yksityistetty. 
Suuryksityistämistä koskeva lainsäädäntö hy
väksyttiin 1998. Sen mukaan yksityistäminen 
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piti saada päätökseen vuoden loppuun mennes
sä. Kesään 1998 mennessä olikin yksityistetty 
runsaat 7800 yritystä niistä noin 9500 keskiko
koisesta ja suuryrityksestä, joita lainsäädäntö 
koski. Tällöin yksityistäminen tarkoitti, että yli 
70 prosenttia osakkeista oli myyty: valtio 
saattoi edelleen olla suuri osakkeenomistaja. 

Yksityistäminen on ollut yksi presiden
tin ja parlamentin enemmistön välisten kiisto
jen kohteista. Parlamentti on syyttänyt, että 
yritykset myydään liian halvalla, eikä omis
tusmuodon muutos ole johtanut lisääntyneisiin 
investointeihin, kasvaneisiin valtion tuloihin ja 
uusiin työpaikkoihin. Nämä kiistat ovat toistu
vasti johtaneet yksityistämisen keskeyttämi
seen. Vuonna 1998 presidentti Kutshma kui
tenkin ajoi lävitse yksityistämisen nopeuttami
sen, kun parlamentti oli viivytellyt yksityistä
mislainsäädännön hyväksymisessä. Valtion 
omaisuusrahasto alistettiin hallitukselle, yri
tyksiä alettiin yksityistää sisäpiiriomistukseen 
johtaneiden yksityistämiskuponkien ohella 
myös käteiskaupoilla, osakkeille vaadittu mi

. nimihinta poistettiin ja 200 suuryritystä . lisät
tiin yksityistettävien joukkoon. Tavoite oli 
lisätä valtion budjettituloja myymällä nämä 
yritykset joko käteisellä tai tarjouskilpailuissa 
strategisille sijoittajille. Näin heikentyisi myös 
se hallitseva asema; mikä yritysten sisäpiiriläi
sillä on perinteisesti ollut Ukrainan yksityistä
misessä. Suuryritysten yksityistäminen lähti 
kuitenkin liikkeelle suunniteltua hitaammin,· ja 
parlamentti on edelleen pystynyt hidastamaan 
kehitystä. Kaikkiaan budjetin yksityistämistu
lot jäivät vuonna 1998 noin kolmannekseen 
siitä mitä oli ennakoitu. Osasyy tälle oli että 
kaikista yksityistettävistä yrityksistä vain nel
jässätoista tarjottiin ostettavaksi osakkeiden 
kontrollipaketti. Harva ulkomainen sijoittaja 
haluaa vähemmistöomistajaksi ukrainalaiseen 
yritykseen. 

Maatalouden yksityistäminen on erityi
nen ongelma niin Ukrainassa kuin muuallakin. 
Valtaosa maatiloista on kylläkin muutettu osa
keyhtiöiksi, mutta niiden hallinnassa ja toimin
nassa on tapahtunut kovin vähän muutoksia. 
Maan myymistä rajoitetaan edelleen. Maatalo
ussektorin nykyaikaistamista on tavoiteltu 
suunnittelemalla myydä viljan markkinoinnista 
vastaavan yrityksen siiloja. Vaikka lähes kol
mannes maan 50 miljoonasta asukkaasta elää 
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maaseudulla, Ukrainassa on vain noin 50'000 
yksityistä maatilaa. 

Infrastruktuurin yksityistäminen aloitet
tiin vuoden 1997 lopulla, kun energian jakelu
yrityksistä julistettiin tarjouskilpailu. VaItio 
jätti itselleen vähintään neljänneksen osakkuu
den, kun strategisille investoijille tarjottiin jopa 
40 prosentin osuuksia rahaa tai investointilu
pauksia vastaan. Vaikka sijoittajien kiinnostus 
oli aluksi heikkoa muun muassa vaadittujen 
hintojen ja tarjousmenettelyn selkiintymättö
niyyden vuoksi, kesällä 1998 ilmoitettiin että 
kymmenen jakeluyritystä oli myyty. Osia täi
keimmistä energian tuottajayrityksistä aiotaan 
myydä'vuonna 1999. Nämä suunnitelmat kär
sivät kuitenkin vakavan takaiskun helmikuun 
alussa 1999, kun parlamentti kumosi presi
dentti Kutshman asetuksen käteisellä tapahtu
vasta yksityistämisestä. Tämä asetus oli an
nettu edellisessä joulukuussa sen jälkeen kun 
parlamentti oli toistuvasti hylännyt hallituksen 
esittämän yksityistämisohjelman. Samalla 

, "parlamentti päätti pysäyttää .muunkin yksityis
tämisen usean kuukauden ajaksi.' 

Kuten edellä mainittiin, Ukrainassa on 
tilastojen mukaan varsin vähäri uusia yksityisiä 
,yrityksiä. Talouden harmaa, verotuksen ulko
puolella oleva sektori, on sen sijaan arvioiden 
mukaan varsin suuri. On monta syytä, miksi 
yksityinen yrittäjyys pakenee harmaaseen 
sektoriin: verojärjestelmä joka liittää yhteen 
erittäin korkeat veroasteet ja suuren määrän 
erilaisia erivapauksia Ga luo siten parhaan 
mahdollisen pohjan viranomaisten mielival
lalle ja korruptiolle); epävakaa ja mutkalHnen 
vero järjestelmä; ,keskusvallan ja eritoten pai
kallisten viranomaisten asettamat hallinnolliset 
rajoitukset; sekä laaja rikollisuus. 

4 lITkomaankauppaja 
ulkomaiset investoinnit 

Ukrainalla on perinteisesti ollut 3-4 mrd. dol
larin vuosittainen kauppataseen alijäämä ja 
runsaan miljardin dollarin vaihtotaseen alijää
mä. Entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolis
ten maiden kanssa kauppatase on ollut tasapai
nossa tai lievästi ylijäämäinen. Vaje on siis 
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kertynyt ennen muuta kaupassa Venäjän kans-
sao 

Vuoden 1998 seitsemän ensimmäisen 
kuukauden aikana, siis ennen Venäjän kriisin 
puhkeamista, kauppataseen alijäämä oli 1,3 
mrd. dollaria. Vienti oli supistunut 8,7 pro
senttia ja tuonti kokonaista 13,7 prosenttia 
edellisen vuoden tasosta. Ylivoimaisesti tär
kein vientimaa oli Venäjä (24 prosenttia kai
kesta). Kiina, Turkki, Saksa, Valkovenäjä ja 

, Italia saivat kukin ~ prosenttia Ukrainan 
viennistä. Tärkeimmät vientituotteet olivat 
metallurgian tuotteet (43 prosenttia), koneet 
(9,4 prosenttia), kemikaalit (9,3 prosenttia) ja 
kuljetusiaitteet (5,3 prosenttia). 

Tuonnissa riippuvuus Venäjästä oli sa
maan aikaan huomattava, 53,1 prosenttia. 
Tuontia tuli enemmän myös Saksasta (7,6 pro
senttia), Puolasta (3,4 prosenttia) ja Yhdys-' 
valloista (3 prosenttia). Lähes puolet tuonnista 
(46,3 ,prosenttia),' oli polttoaineita ja öljytuot-
teita. ' 

Kuten edellä mainittiin, Venäjän kriisi' 
käänsi Ukrainan ulkomaankaupan jyrkkene
vään laskuun. Lopulta vienti laski 13,9 ja 
tuonti 17,3 prosenttia. Lasku keskittyi NY
kauppaan, jossa vienti supistui 27,8 ja tuonti 
26,5 prosenttia. Vientiä eräille muille markki
noille pystyttiin'lisäämään. Tämä koskee muun 
muassa Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Tullitilas- , 
tojen mukainen kauppataseen alijäämä jäi 1,7 
mrd. dollariin, mikä on selvästi aikaisempia 
vuosia vähemmän. Venäjän kaupassa alijää
mää oli tilastokomitean tietojen mukaan 2,22 

,mrd. dollaria. Muu kauppa olisi siis ollut yli
jäämäistä. Vaikka maksutasetietoja ei koko 
vuodelta vielä ole, on mahdollista että myös 
vaihtotaseen alijäämä jäi edellisvuosia pie
nemmäksi. Vuonna 1997 se oli 2,6 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. 

Ukrainan ulkomainen velka ei ole kool
taan mitenkään erityisen' suuri'. Elokuun alussa 
1998 - juuri ennen Venäjän kriisiä - se oli vain 
10,7 mrd. dollaria eli noin 27 prosenttia 
BKT:sta. Tämä ei ole paljoa verrattuna useim
piin muihin siirtymätalousmaihin. Silti valtion 
kyky hoitaa velkansa tuli epäilyksen alaiseksi, 
ei vähiten siksi että kotimaisen velan hoito 
vaati pahimmillaan lähes kaikki budjettitulot. 
Valuuttavaranto, joka ei koskaan ollut suuri, 
hupeni. Se oli noin 2 mrd. dollaria vuoden 
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1997 lopussa mutta vain 800 milj. dollaria 
syyskuussa 1998. Lisäksi JM:F oli keskeyttänyt 
elokuussa 1997 hyväksytyn SBA (Stand-By 
Arrangement ...., valmiusluotto ) -luoton maksa
misen maaliskuussa 19982, eikä uudesta sopi
muksesta syntynyt yhteisymmärrystä ennen 
syyskuuta. Myös Maailmanpankki ja EBRD 
jäädyttivät luottojensa maksatukseh. Elokuussa 
erääntyi varsin suuri (450 milj. dollaria) euro
bondi, joka kyettiin maksamaan vain keskus
pankkirahoituksella. Uusi JM:F-sopimus va
kiinnutti tilannetta, ja lokakuussa Ukraina 
pystyi sopimaan yhden yksityisen lainaerän 
uudelleenjärjestelystä. Tätä on pidetty suurena 
saavutuksena, mutta toisaalta luottoluokitus
laitos Moody' s pitää Ukrainan grivnamääräi
sen luoton ns. vapaaehtoista uudelleenjärjes
telyä itse asiassa teknisenä maksukyvyttö
myytenä. 

. Vuoden 1999 alussa. Ukrainan valtion 
ulkornaiseksi velaksi ilmoitettiin 11,5 mrd. 
dollaria. Siitä kansainvälisten rahoituslaitosten . 
osuus on 4,3 mrd. ja muiden julkisten velkoji
en (pois lukien IVY-maat) osuus 1,5 mrd. dol
laria. IVY -maille velkaa energiatoimituksista 
on noin 2,5 mrd. dollaria. Vaikka kokonaisvel
ka ei ole erityisen suuri, sen hoitoon kuluu 
runsaat 1,8 mrd. dollaria. Valuuttavaranto on 
noin miljardin dollarin suuruinen. On ilmeistä, 
että Ukraina voi hoitaa velkansa vain mikäli 
joulukuussa 1998 keskeytetty Kansainvälisen 
valuuttarahaston EFF-luoton maksatus aloite
taan uudelleen. Vaikka näin kävikin maalis
kuun lopussa, JM:F:ltä odotettu luotto on vain 
samaa suuruusluokkaa kuluvana vuonna Va
luuttarahastolle maksettavan aiemmin otetun 
lainan hoidon kanssa. Ukraina voi välttää mak
sukyvyttömyyden vain jos se - JM:F:n laina
ehtojen täyttämisen lisäksi - pystyy houkutte
lemaan ulkomaisia sijoituksia, uudelleenjär
jestelee velkansa ennen muuta Venäjälle, ja 
supistaa maksutaseen alijäämää. Tämä tulee 

2 Kansainvälinen valuuttarahasto on viitannut nel
jänlaisiin syihin, miksi vuoden 1997 vaJmiusluotto
sopimus kariutui alkuvuonna 1998: hallituksen 
kyvyttömyys pitää menojaan kurissa; rakenneuu
distusten hidas edistyminen; kansainvälisten rahoi
tusmarkkinoiden epäedullinen kehitys; ja kotimaiset 
poliittiset ongelmat. 
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olemaan varsin vaikeaa. Siksi Ukrainan mak
sukykyä pidetään erittäin heikkona. 

Grivnan heikkeneminen noin puolella 
syyskuussa 1998 johti eräisiin valuuttamarkki
noidenrajoituksiin. Niistä tärkein on velvolli
suus myydä puolet valuuttatuloista. Kaikkien 
valuuttakauppojen täytyy tapahtua Kiovan 
valuuttapörssissä, niin että pankkien väliset 
markkinat on itse asiassa kielletty. Valtio on 
laatinut luettelon "kriittisen tärkeästä" tuon
nista, eikä valuuttaa myönnetä muihin tarkoi
tuksiin. Myös käteisen valuutan kauppaa sää
dellään. Näin ollen Ukraina otti käyttöön suh.: 
tee1lisen pitkälle menevän valuuttamarkkinoi
den sääntelyn. Tämä on luonnollisesti johtanut 
monikurssijärjestelmään, joka ei kuitenkaan 
ole erityisen räikeä. Keskuspankki on pitänyt 
virallisen kurssin syyskuussa päätetyn vaihte
luvälin ylärajassa 3,5 grivnaa dollarilta. Mar
ras-joulukuussa kurssi· muilla markkinoilla 
vaihteli välillä 3,7-3,9 grivnaa dollarilta. Mar
raskuussa presidentti Kutshma ilmoitti, että 
olisi harkittava siirtymistä kelluvaan· valuutta-' 
kurssiin. Tämä ilmoitus aiheutti epätietoisuut
ta. Helmikuun 9. päivänä 1999 keskuspankki 
kuitenkin ilmoitti uudesta, vuoden loppuun 
voimassa olevasta valuutan vaihtelu välistä, 
3,4-4,6 grivnaa dollarilta. Näin grivnalle an
nettiin 25 prosentin nimellinen heikentymis
mahdollisuus. Kun inflaation odotetaan olevan 
tätä korkeampi, ilmoitus itse asiassa tarkoittaa 
grivnan reaalisen kurssin vahvistamisaietta. 
Samalla ilmoitettiin, että valuuttamarkkinoiden 
rajoituksista luovutaan vähitellen. 

Neuvottelut Ukrainan liittymisestä Maa
ilman kauppajärjestöön ovat jatkuneet, ja jos
tain edistyksestä on raportoitu. Yleisempiä 
ovat kuitenkin valitukset Ukrainan käyttöön 
ottamista korkeammista tuontitulleista ja erilai
sista, varsinkin maataloustuotteiden kauppaa . 
koskevista rajoituksista. 

Ulkomaiset investoinnit Ukrainaan ovat 
varsin vähäisiä. Vuosina 1991-1997 ilmoite
taan maahan tehdyn vain 2,1 mrd. dollarin 
edestä ulkomaisia suoria investointeja, ennen 
muuta Yhdysvalloista, Saksasta, Venäjältä 
sekä Iso-Britanniasta. Vuoden 1998 ensimmäi
sellä puoliskolla investointien nettovirta oli 
518 milj. dollaria, lähes sama kuin koko vuo
den 1997 581 milj. dollaria. Suunta oli siis 
nouseva, mutta taso edelleen kovin vaatimaton. 
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Loppuvuonna ei ulkomaisia investointeja juuri 
tullut, ja koko vuoden ulkomaiset investoinnit 
jäivät 875 miljoonaan dollariin. 

Ulkomainen sijoittaja voi omistaa koko
naan ukrainalaisen yrityksen. Yrityksen toi
mintaympäristö on kuitenkin epävakaa ja epä
selväkin. Maan myyntiä koskevat rajoitukset ja 
ulkomaisen maan omistuksen epäselvä tilanne 
haittaavat myös investointeja. Kun eteläko
realainen Daewoo sopi sijoittavansa 150 milj. 
dollaria autotehtaaseen, sen saarnat verohel
potukset ja lupaukset käytettyjen autojen maa
hantuonnin rajoittamisesta herättivät närää 

. muissa markkinaosapuolissa. 

5 Raha- ja valuuttapolitiikka 

Ukrainan pankkijärjestelmä on pieni ja heikko. 
Maassa on viime vUosina ollut vajaat 230 
pankkia, joista alle 200 - maaliskuussa 1999 
esitetyn tiedon mukaan 176 - toimii. Ulko
maalaisomisteisten pankkien määrä nousi 

. vuonna 1991 tusinaan. Huhtikuussa 1998 
poistettiin rajoitus, jonka mukaan ulkomaalai
set saavat omistaa korkeintaan l5 prosenttia 
pankkien yhteenlasketusta pääomasta. Vuoden 
puoliväliin mennessä ulkomaalaisten ainakin 
osin omistamien pankkien määrä nousi 25:een. 
Niiden osuudeksi pankki sektorin pääomasta 
arvioidaan 12 prosenttia. En~isen valtionpankin 
pohjalle perustetut viisi toimialapankkia- ovat 
kuitenkin hallitsevia; niiden osuus koko pank
kisektorin varoista oli viime vuoden alkupuo
lella noin 70 prosenttia. Kaksi näistä pankeista 
- säästöpankki ja ulkomaankauppapankki -
ovat valtion omistamia. Kolme muuta on yk
sityistetty niin että niillä on hajautunut omis
tuspohja. Neljä näistä pankeista (Ulkomaan
kauppapankki ei ole mukana) on muodostanut 
Iiittouman ja toimii siten yhteistyössä hailiten 
maan pankkitoimintaa. Maaliskuun alussa 
1999 parlamentti hyväksyi lain joka sääti 
pankkien alhaisimmaksi sallituksi perustamis
pääomaksi miljoona euroa. Tämä saattaa johtaa 
kymmenien minipankkien sulkemiseen. 

Pankkien varojen suhde bruttokansan
tuotteeseen on ollut varsin alhainen. Kun suuri 
osa varoista oli valtion velkapapereissa, joista 
osa joutui vapaaehtoisen uudelleenjärjestelyn 
kohteeksi syksyllä 1998. Näin pankkien likvi-
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diteetti heikkeni edelleen. Ongelmaluottojen 
osuudesta ei ole virallista tietoa, mutta sen 
arvioitiin vuoden 1998 alkupuolella olevan 20-
25 prosenttia, siis korkea. Otto- ja antolainaus
korkojen välinen ero on varsin suuri. Vuonna 
1997 edustavaksi ottolainauskoroksi laskettiin 
18 ja antolainauskoroksi 49 prosenttia. Kun 
kuluttajahintaindeksin vuotuinen keskimääräi
nen muutos oli 16 prosenttia, ottolru.nauskorko 
oli siis lievästi negatiivinen mutta antolainaus
korko reaalisesti tavattoman korkea, 33 pro
senttia. Kaikkiaan pankit rahoittavat tuotantoa 
varsin vähän. Yrityksille annettujen luottojen 
määrän suhde BKT:een laski vuodesta 1994 
vuoteen 1997 11,9 prosentista 6,0 prosenttiin. 
Tämä heijastuu talouden alhaisena monetari- . 
soitumisasteena. Lavean rahavarannon (M2) 
suhde BKT:en romahti vuoden 1992 44,7 pro
sentista 9.8 prosenttiin vuonna 1995. Suhde 
nousi vuoteen· 1997 hieman, mutta vain 11,8 . 
prosenttiin. Ukraina- ei siis oikeastaan· ole ra
hatalous, vaan vielä suuremmassa määrin kuin 

. Venäjä se perustuu dollarisoitumiseen ja barte-. 
riin .. 

Ukrainassa on neljä pörssiä, joista Uk-
. rainan Pörssi on suurin. Kun pääosa yksityis
tämisestä on perustunut sisäpiiri omistukseen, 
pörssien rooli on vaatimaton. Vuonna 1997 
arvopaperiinarkkinoiden. kapitalisaatio oli 
edelleen vain 6,1 prosenttia bruttokansantuot
teesta. Silti sekä arvopapereiden että markki
naosapuolten määrä kasvoi. Vuoden 1998 al
kupuolella pörssin. viikoittainen vaihto oli kui- -
tenkin vain muutamia miljoonia dollareita, kun 
ulkomaiset sijoittajat alkoivat poistua markki
noilta. Rahoitusmarkkinoiden kriisi merkitsee 
ettei voimakasta. kasvua voi odottaa pian: 
Maaliskuun alussa 1999 kurssi-indeksi, joka 

. . asetettiin sataan sen laskemisen alkaessa loka
kuussa 1997, oli painunut jo selvästi alle kah
denkymmenen. Pörssi on viime kuukausina 
lähes kuoleeritunut. Viikoittainen vaihto on 
joskus ollut selvästi alle miljoonan dollarin. 
Eräät ukrainalaiset yritykset ovat sen vuoksi 
laskemassa liikkeelle ykköstason ADR
ohjelmia (American Depository Receipt). Täl
lainen ADR ei tarkoita uusantia, vaan jälki
markkinoiden kehittämistä ulkomaille. Samalla 
Ukrainan arvopaperimarkkinoiden lainsää
däntöperustaa kuitenkin kehitetään edelleen 
parempia aikoja odotettaessa. 
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Yksi Ukrainan menestystarinoista on 
ollut inflaation alentuminen. Kun vuosi
inflaatio oli vuoden 1996 lopulla vielä 40 pro
sentin luokkaa, se laski seuraavassa joulukuus
sajo 10 prosentin tasolle ja oli elokuussa 1998 
enää 6,9 prosenttia. Tämän menestyksen taus
talla oli keskuspankin hyvin tiukka rahapoli
tiikka. Vuonna 1997 keskimääräinen jälleenra
hoituskorko oli 35 prosenttia. Mutta korkea 
korko yhdessä kroonisesti alijäämäisen julki~ 
sen sektorin kanssa johti myös kohtuuttomaan 
velanhoitokustannukseen. . Keskuspankki osti 
kasvavassa määrin valtion liikkeelle laskemia 
velkapapereita. Rahan tarjonta ·ei kuitenkaan 

. kasvanut vastaavasti, kun valuuttareservejä 
käytettiin velkapapereiden ostamiseen niiden 
ulkomaisilta haltijoilta. Tämä yhdessä grivnan 

" arvon puolustamisen kanssa supisti valuuttava
rantoa. Grivnan devalvoituminen syksyllä 
1998 johti inflaation selvään kiihtymiseen, 
jonka taltuttaminen edellyttää sekä tiukkaa 
raha- että finanssipolitiikkaa. Vuosi-inflaatio 
nousi 20 prosenttiin. Rahatalouden vakautta
minen on syyskuun EFF-sopimuksen ydin, 
mutta siihen liittyy myös suuri määrä pidem
män aikavälin rakenteellisia uudistuksia. 

Syksyllä 1998 keskuspankki noudattikin 
" varsin tiukkaa rahapolitiikkaa estääkseen in

flaation irti riistäytymisen. Jälleenrahoituskor
ko, joka oli alkuvuonna 40-50 prosentin ta
solla, nostettiin heinäkuussa 76 ja elokuussa 82 
prosenttiin. Joulukuun 21. päivä tämä korko 
laskettiin 60 prosenttiin ja Lombard korko 
vastaavasti 92 prosentista 70 prosenttiin. Tä
män erittäin tiukan rahapolitiikan kääntöpuoli 
on, että keskuspankki on rahoittanut budjetti
vajetta ostamalla valtion velkapapereita. 
Vuonna 1998 keskuspankki osti lähes kolme 
neljännestä kotimaassa myydyistä valtion vel
kapapereista. Vuoden lopulla se oli ainoa os
taja markkinoilla. 

6 Valtiontalous 

Vuonna 1997 budjetin alijäämä oli 6,8 pro
senttia BKT:sta tavoitteeksi asetetun 5,7 pro
sentin sijasta. Budjettivajeen supistamiselle on 
siksi keskeinen sija Ukrainan talouden va
kauttamisessa. Vuodelle 1998 alijäämä suun
niteltiin 3,3 prosentiksi. Tämä taso kuitenkin 
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ylitettiin kaksinkertaisesti alkuvuonna, jolloin 
lisäksi kertyi julkisen sektorin palkka- ja eläke
rästejä kahden prosentin verran BKT:sta. Näitä 
rästejä maksettiin maaliskuussa, juuri ennen 
parlamenttivaaleja. Keskeinen syy odottamat
toman suurille julkisen sektorin budjettivaike
uksille oli, että vuoden ensimmäisen neljän
neksen aikana valtio sai kerättyä vain runsaat 
puolet ennakoiduista verotuloista. Velanhoito 
alkoi takkuilla, ja sijoittajien hermostuneisuus 
kasvoi. Kun kansainvälinen rahoitus markkina
kriisi iski, useat ulkomaiset sijoittajat jättivät 
Ukrainan valtion velkapaperimarkkinat, ja 
korot nousivat kotimaassa niin kuin oli tapah
tunut ulkomaillakin. Alkuvuonna 1998 Ukrai
na sai myytyä eurobondeja - yhteensä 1,15 
rnrd. dollarin verran - vain hyväksymällä hui
man riskipreemion, 15-16 prosenttia vuodessa. 
Vajeen rahoittaminen vaikeutui "ratkaisevasti. 
Kuukausittainen kotimaisen velan hoito mak
soi jopa 90 prosenttia budjettituloista (Taber-

" nacki, 1998). Pääosa uusista valtion velkapape
reista piti myydä keskuspankille, joka kesällä 
piti hallussaan noin 60 prosenttia niistä. Tilan
ne oli selvästi kestämätön. Poliittinen tahto 
kuitenkin puuttui ennen kuin Venäjän kriisi 
teki suunnarimuutoksen väistämättömäksi. 
Syyskuussa 1998 valtio ilmoitti velkansa osit
taisesta uudelleenjärjestelystä. Samaan aikaan 
solmitun IMF-sopimuksen osana päätettiin 
myös menoleikkauksista ja vero muutoksista, 
joiden tarkoitus oli rajoittaa budjetin alijäämä 
vuonna 1998 2.9 prosenttiin ja vielä alhaisem
maksi vuonna 1999. Loppuvuonn"a Ukraina 
noudattikin budjettikuria, ja koko vuoden 
budjettialijäämä ilmoitettiin vain kahdeksi 
prosentiksi bruttokansantuotteesta. 

Siinä budjettiehdotuksessa, jonka halli
tus jätti parlamentille toiseen käsittelyyn 21. 
joulukuuta 1998 ja parlamentti hyväksyi alus
tavasti vuoden viimeisenä päivänä, alijäämä oli 
yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Kansain
välisen valuuttarahaston kannan mukaan valti
on tulot on kuitenkin arvioitu budjetissa kovin 
optimistisesti. Tulossa olevat presidentinvaalit 
lisäävät populistisen menojen lisäämisen vaa
raa. Siksi pitäisi supistaa suunniteltuja menoja, 
ja korottaa väestön maksamia sähkö- ja kaa
sumaksuja, niin kuin hallitus päätti jo syys
kuussa. 
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Ukrainan ensisijainen budjettiongelma ei 
ole verotulojen vähäisyys. Verotulot vaihteli
vat vuosina 1994-1997 32,6 prosentista 37,3 
prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuonna 
1997 suhde oli 35,9 prosenttia. Samoin kuin 
Venäjällä, perusongelma on pikemmin ollut 
menositoumusten liian korkeassa tasossa. On 
tosin huomattava, ettei. suinkaan kaikki budjet
titulo ole rahana. Vuonna 1997 valtio sai rahan· 
verotuloja vain 9,2 prosenttia BKT:sta. Loppu 
tulo -siis kolme neljäsosaa kaikesta - oli vel
kojen keskinäistä kuittaamista, tiettyihin me
noihin korvamerkittyä tuloa tai paikallisten 
viranomaisten tuloa. Paikallisten budjettien 
suhteellisen merkityksen kasvaminen on ollut 
leimallista viime vuosille. Vuonna 1998 niiden 
tulot nousivat jo lähes yhtä suuriksi kuin valti
onbudjetin tulot. Kiovan aseman heikkene-· 
mistä - ei vähiten presidentin ja parlamentin 
jatkuvan kiistan takia - kuvaa se että kun pai
kallisbudjettien tulot ylittivät suunnitellut 28 
prosentilla, valtio sai kerättyä vain 75 prosent- . 
tia budjetoiduista tuloista. 

7 Lopuksi 

Vuoden 1998 arvioitiin tulevan "ratkaisevan 
tärkeäksi" Ukrainalie (Tekoniemi, 1998, s. 71). 
Vuoden alku oli ristiriitainen. Yhtäältä inflaa
tio hidastui ja tuotannon lasku vähintään py
sähtyi. Toisaalta maa oli riippuvainen ulkoi
sesta rahoituksesta, budjetin·· alijäämän rahoit
talninen oli vaikeaa ja yksityistäminen oli 
juuttunut poliittisiin erimielisyyksiin. Venäjän 
kriisi tuhosi muutenkin heikolla pohjalla olleen 
kasvun toiveen, ja BKT:n arvioidaan laskeneen 
vuonna 1998 1,7 prosenttia. Mutta samalla se 
pakotti hallituksen talouspolitiikkansa uudel
leenarviointiin, mikä yhdessä Venäjän kriisin 
ulkoisvaikutusten vähentämispyrkimyksen 
kanssa johti uuteen sopimukseen IMF:n kanssa 
syyskuun alussa. Vaikka toisen luottoerän 
maksatusta lykättiinkin, siitä päätettiin loka-

Idäntalouksien katsauksia 1/99 

kuun lopussa. Joulukuussa taas IMF:n missio 
lähti maasta ilmoittaen, ettei edellytyksiä seu
raavan erän maksamiselle ollut. Keskeinen 
ongelma oli vuoden 1999 budjetin epärealisti
suus ja syyskuussa sovittujen rakenneuudis
tusten laiminlyöminen. Maksatus aloitettiin 
uudelleen vasta maaliskuun lopussa. Vallitseva 
käsitys on, että Ukniinan uudistukset, jotka 
näyttivät saaneen uutta eloa syyskuussa, olivat 
jälleen seisahtaneet. Kun presidentinvaalit ovat 
tulossa, ei todennäköisyyttä uudistuspolitiikan 
uudelleen liikkeelle saamiseen voi pitää kor
keana. 

Vuoden 1999 näkymät ovatkin luonnol
lisesti synkistyneet. Kun syksyllä käsitellyssä 
budjettiluonnoksessa BKT:n oletettiin nouse
van yhden prosentin, IMF:n ennuste vuoden 
lopulla oli -3,5 prosenttia. Inflaation puoles
taan odotetaan nousevan yli kolmeenkymme
neen prosenttiin. Hallituksen ennuste on hie
man alhaisempi, 20-24 prosenttia. Maalle, joka .. 
virallisten tilastojen mukaan menetti 1989-
1997 yli 60 prosenttia bruttokansantuotteestaja 
jossa uuden kansallisen valuutan asema on 
heikko mutta sen suhteellinen vakaus 1997-
1998 huomattava saavutus, nämä ovat huonoja 
uutisia. 

Vaikka Venäjän kriisin välittömät vai
kutukset Ukrainaan olivatkin syvät, talouden 
hei~o perusta on sekä Neuvostoliiton jättä
män perimän että ukrainalaisen talouspolitiikan 
tulosta. Taloudessa on useita perustavaa laatua 

. olevia heikkouksia, joista alhainen monetari
soitumisen aste, hallitseva sisäpiiriyksityistä
minen, korruptio, ja yritysympäristön yleinen 
epämääräisyys ovat vain ilmeisimmäL Kevään 
1998 parlamenttivaalit eivät johtaneet poliitti
seen vakauteen. Vaikka loppuvuonna 1999 
pidettäviksi suunniteltujen presidentinvaalien 
tulos olisikin helppo ennustaa, ne luovat oman 
epävakautensa. 

Keskeinen kysymys vuodelle 1999 on 
siksi, pystyykö ja haluaako Ukraina pitää kiin
ni syyskuussa 1998 IMF:n kanssa solmitusta 
talouspoliittisesta ohjelmasta. 
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IVY-maiden (pl. Venäjä) talouskehitys 
Prosenttimuutos edeltävään vuoteen verrattuna 

Bruttokansantuote 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia -8,8 -52,3 -14,6 5,5 7,0 6,0 3,0 7,0 
Azerbaidzhan -0,7 -22,6 -23,1 -21,9 -12,0 1,3 6,0 lO,O 
Georgia -20,1 -40,3 -39,4 -lO,O 3,0 11,0 11,0 3,0 
Kazakstan -11,8 -13,0 -12,9 -13,0 -8,0 1,1 2,0 -2,0 
Kirgisia -7,8 -13,9 -15,5 -20,1 -5,0 7,0 10,0 2,0 
MoIdova -17,5 -29,1 -1,2 -31,0 -2,0 -8,0 1,0 -9,0 
Tadzhikistan -17,3 -21,3 -12,4 -16,7 2,0 5,0 
Turkmenia 
Ukraina -11,6 -13,7 -14,2 -23,0 ~12,0 -10,0 -3,0 -2,0 
Uzbekistan . -0,5 -11,1 -2,4 -5,0 -1,0 1,6 5,0 4,0 
Valko-Venäjä -1,2 -9,6 -10,6 -13,0 -10,0 2,6 10,0 8,0 

Teollisuustuotanto 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia -7,7 -48,2 -10,3 5,0 2,4 1,0 0;9 -2,6 
Azerbaidzhan 4,8 -23,7 -7;0 -23,0 -17,0 -6,7 0,3 2,2 
Georgia -22,6 -45,8 -26,6 -39,7 -9,8 8,0 8,0 -2,7 
Kazakstail -0,9 . -13,8 -14,8 -28,1 -7,9 0,3 4,0 -2,1 
Kirgisia -0,3 -26,4 -25,3 -28,0 -18,0 9,0 50,0 8,3 
MoIdova -11,1 -27,1 0,3 -27,7 -4,0 -6,0 0,0 -11,0 
Tadzhikistan -3,6 -24,2 -7,8 -25,0 -14,0 -24,0 -2,0 8,0 
Turkmenia 4,8 -14,9 4,0 -25,0 -6,9 17,9 
Ukraina -4,8 -6,4 -8,0 -27,0 -11,5 -5,1 -0,3 -1,5 
Uzbekistan 1,5 -6,7 3,6 1,6 0,1 3,0 4,0 5,8 
Valko-Venäjä -1,0 -9,4 -7,4 -17,0 -11,5 4,0 19,0 11,0 

Maataloustuotanto 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia -13 24 3 5 2 -6 13 
Azerbaidzhan -25 -15 -13 -7 3 -7 4 
Georgia -17 -38 11 13 6 6,5 -8 
Kazakstan -5 -21 -24 -5 -0,8 -19 
Kirgisia -5 -10 -18 -2 15 12,5 4 
Moldova -16 10 -25 3 -13 12 -II 
Tadzhikistan -27 -4 -10 -21 -18 4 6,5 
Turkmenia -9 16 -18 -18 -2 
Ukraina -8 2 -16 -4 -9 -2 -8 
Uzbekistan -6 1 -8 3 -6 4 4 
VaIko-Venäjä -9 4 -14 -5 2 -5 -0,4 



52 BOFIT ldäntalouksien katsauksia 1/99 

Kuluttajahintaindeksi 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia 140 730 10900 4960 180 18,7 14,0 9,0 
Azerbaidzhan 110 910 1130 1660 410 19,9 4,0 -1,0 
Georgia 80 6470 60 14,0 7,0 11,0 
Kazakstan 80 1510 1660 1880 176 39,0 17,0 7,0 
Kirgisia 110 850 1210 280 52 31,0 25,0 12,0 
Moldova 110 1110 1180 487 30 24,0 12,0 8,0 
Tadzhikistan 110 910 2140 240 443 270,2 72,0 43,0 

. Turkmenia 110 770 1630 2710 
Ukraina 90 2000 10160 401 182 39,7 10,0 20,0 
Uzbekistan 100 410 1230 1281 117 64,3 27,6 25,9 
Valko-Venäjä 100 970 1190 2220 710 52,7 64,0 73,0 

Investoinnit 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia -92 -24 -35 ... 17,5 
Azarbaidzhan -41 -39 89 -18 110 67 45 

.. Georgia· -55 . ':62 -0,5 2 6 87 .. 111,6 

Kazahstan -47 -39 -15 -37 -39 19 12,8 
Kyrgystan -25 -23 -45 82 19 -35 ~53,4 

Moldova -26 -44 -51 -17 -8 -6 -0,2 
Tadzhikistan -42 0,1 -43 ... 
Turkmenistan 20 45 ... -6 ... 
Ukraina -37 -10 -23 -35 -22 -1 4,8 
Uzbekistan -32 -5 -22 4 7 17 15 
Valko-Venäjä -29 -15 -11 -31 -5 20 16,2 

Väestö, vuoden alussa, milj. henkeä 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Armenia 3,57 3,65 3,72 3,74 3,75 3,76 3,78 3,79 
Azerbaidzhan 7,19 7,30 7,37 7,43 7,49 7,54 7,57 7,63 
Georgia 5,46 5,46 5,45 5,43 5,41 5,39 5,42 5,43 
Kazakstan 16,79 16,96 16,99 16,94 16,68 16,53 15,99 15,75 
Kirgisia 4,42 4,48 4,50 ·4,46 4,48 4,55 4,51 4,67 
Moldova 4,37 4,36 4,35 4,35 4,35 4,34 4,32 4,24 
Tadzhikistan· 5,36 5,57 5,57 5,70 5,79 5,87 5,97 6,07 
Turkmenia 3,71 3,81 4,25 4,36 4,45 4,54 4,63 4,69 
Ukraina 51,94 52,06 52,24 52,11 51,73 51,37 50,89 50,48 
Uzbekistan 20,71 21,21 21,70 22,19 22,56 22,98 23,44 23,87 
Valko-Venäjä 10,26 10,28 10,35 10,37 10,35 10,32 10,28 10,25 
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Keski- ja Itä-Euroopan talouskehitys vuonna 1998 

Tiivistelniä 

Taloudellinen kasvu hidastui useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa viime vuonna, pääasiassa Länsi-Euroopan 
hitaahkon talouskasvun takia. Talouskasvun hidastumiseen on liittynyt työttömyyden nousu useimmissa maissa. 
Useissa KIE-maissa inflaatio hidastui selvästi viime vuonna, mutta öli silti selvästi nopeampaa kuin esimerkiksi 
EU-maissa. Lähes kaikissa KIE-maissa julkinen sektori oli viime vuonna alijäämäinen, mutta monet maat on
nistuivat supistamaan vajeitaan edellisestä vuodesta. Ulkoinen tasapaino puolestaan heikkeni useimmissa KIE
maissa. Heikko ulkoinen kysyntä ja valuuttojen reaalinen vahvistuminen hiIIitsivät vientiä. 
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Taloudellinen kasvu hidastui useissa Keski- ja 
Itä-Euroopan maissa viime vuonna, pääasiassa 
Länsi-Euroopan hitaahkon talouskasvun takia, 
ja osaksi Venäjän epäedullisen kehityksen 
takia. Länsi-Eurooppa muodostaa KIE-maiden 
ylivoimaisesti suurimman vientimarkkinan. 
Talouskasvu hidastui Puolassa ja Slovakiassa. 
Toisaalta Romaniassa bruttokansantuote ei 
viime vuonna supistunut yhtä paljon kuin 
vuonna 1997, ja Unkarissa kasvu kiihtyi. Tse
kissä bruttokansantuotteen muutos oli negatii
vinen vuoden 1997 pienen nousun jälkeen, 
mutta Bulgariassa BKT:n kasvu oli varsin 
voimakasta kahden vuoden laman jälkeen. 

V aikka järjestelmäm~utos alkoi useissa 
KIE~maissa jo lähes kymmenen vuotta sitten, 
on esimerkiksi yritysten yksityistäminen ja 
uudelleen järjestely kesken kaikissa näissä 

" maissa. Tsekin tapaus osoittaa, että yritystason 
uudi"stusten läpivieminen saattaa ajan mittaan 
vaarantaa myös makrotalouden jll: pankkijär
jestelmän vakauden. Niissä maissa, jotka ovat 
jo "saavuttaneet makrotaloudellisen v"akauden, 
on uudistusten" pääpainon siirryttävä rakenteel
lisiiit uudistuksiin ja yksityistämisen loppuun
saattamiseen. 

1 Bruttokansantuotteen 
kasvu ja työllisyys 

Viime vuonna bruttokansantuotteen kehitys oli 
varsin epäyhtenäistä Keski- ja Itä-Euroopan 
maissa. Nopeinta kasvu oli Puolassa ja Unka
rissa. Puolassa BKT:n kasvu oli ennakkotieto
jen mukaan 4.8 %, kun vuonna 1997 se oli 
6.9 %. Unkarissa kasvu oli alustavien tietojen 
mukaan 5.2 %; kasvu kiihtyi edellisen vuoden 
4.6 prosentista. Puolassa talouskasvU On jatku- " 
nut nopeana jo useita vuosia, ja viranomaiset 
kiristivät esimerkiksi rahapolitiikkaa selvästi 
vuoden 1997 jälkimmäisellä puoliskolla hilli
täkseen kasvua. Osaksi talouskasvun hidastu
minen johtuu talouspolitiikan kiristämisestä ja 
osaksi vientikysynnän supistumisesta. Unkaris
sa puolestaan jatkui toipuminen vuosien 1995 
ja 1996 lamasta. Myös Sloveniassa kasvu 
kiihtyi edellisestä vuodesta, tosin hyvin vähän. 
Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi 4.1 %, 
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kun 1997 kasvu oli 3.8 %. Slovakiassa brutto
kansantuotteen kasvu hidastui viime vuonna 
neljään prosenttiin (BKT kasvoi 6.5 % vuonna 
1997). Slovakiassa nettoviennin supistuminen 
ja budjettivajeen supistaminen hidastivat kas
vua. Bulgariassa talouskasvu alkoi viime 
vuonna uudelleen vuoden 1997 romahduksen 
jälkeen, ja BKT:n kasvu oli 4.5 % (-6.9 % 
vuonna 1997). Tsekin tasavallassa ja Romani
assa BKT:n muutos oli viime vuonna negatii
vista. Romaniassa talouden supistuminen alkoi 
jo 1997, jolloin BKT supistui 6.6 %. Viime 
vuonna BKT:n muutos oli -5.5 %. Tsekin ta
lous painui taantumaan 1997," mutta silloin 
BKT kasvoi v~elä prosentin verran. Viime 
vuonna BKT:n muutos oli -2.6 %.1 Kuviossa 1 
on esitetty Keski- ja Itä-Euroopan maiden 
biuttokansantuotteiden ja teollisuustuotantojen 
muutokset vuosina 1990-1998. 

Bulgariassa talouskasvun elpyminen oli 
varsin paljon yksityisen kulutuksen elpymisen 
varassa. Yksityinen kulutus "kasvoi noin 10 %, " 
mikä suurelta osalta johtuu talouden onnistu
neesta vakauttamisesta vuoden 1997 kriisin 
jälkeen. Investoinnit kasvoivat noin 5 %. 

Myös Puolassa, Unkarissa ja Slovakias
sa kotimaisen kysynnän nousu oli vahvaa. 
Puolassa yksityisen kulutuksen ennakoidaan 
kasvaneen noin 5 %. Investointien kasvu oli 
noin 15 %. Sekä yksityisen kulutuksen että 
investointien kasvu ovat hidastuneet vuodesta 
1997. Slovakiassa ja Unkarissa sekä yksityisen 
kulutuksen että investointien kasvu jäivät jon
kin verran Puolan tasosta. Unkarissa yksityisen 
kulutuksen kasvu kiihtyi vuoden 1997 yhdestä 
prosentista noin neljään prosenttiin. Yksityisen 
kulutuksen kasvu oli noin 4 % myös Slovaki
assa, mutta siellä vuoden 1997 kasvu oli peräti 
6.3 %. Sekä Unkarissa että varsinkin Slovaki
assa "kotimaisen kysynnän kasvu uhkaa ul
koista tasapainoa. Slovakiassa vaihtotaseen 
alijäämä 

1 Vuoden 1998 bruttokansantuotteen muutosluvut 
ovat BIS:n Economic Indicators for Eastem Europe 
-tilastojulkaisusta. Teollisuustuotannon luvut Ku
viossa 1 on otettu samasta lähteestä. Yksityisen 
kulutuksen ja investointien arviot ovat Creditans
taltin Central European Quarterly III-IV/98-
julkaisusta. 
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Kuvio 1 Bruttokansantuotteen ja teollisuustuotannon muutos 1990-1998, % 
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oli viime vuonna noin 10 % bruttokansantuot
teesta. 

Tsekin tasavallassa yksityinen kulutus 
supistui viime vuonna noin kaksi prosenttia. 
Myös investointien volyymi putosi hieman. 
Esimerkiksi rakentamisen volyymi supistui 
noin kuusi prosenttia edellisestä vuodesta. 

Romaniassa talous kriisiytyi varsin pa
hoin vuonna 1997, ja talouden supistuminen 
jatkuu. Hallitus ei ole onnistunut vakauttamaan 
taloutta, budjettivaje on pysynyt varsin kor
keana eikä rakenteellisia uudistuksia ole viety 

95 96 97 98 

läpi vielä läheskään tarpeeksi. Yksityinen ku
lutus . laski viime vuonna noin 4 % (vuonna 
1997 -5.6 %), mutta investointien lasku näyt
tää pysähtyneen; toisaalta viime vuonna ei 
vielä näkynyt merkkejä investointien kasvusta
kaan. Kuviossa 2 esitetään Keski- ja Itä
Euroopan maiden bruttokansantuotteen kehitys 
vuoteen 1989 verrattuna. Yleisenä havaintona 
nähdään, että talouskasvu lähti uudelleen 
käyntiin 2-3 vuoden kuluttua talousuudistusten 
alkamisesta. Tämän jälkeen talouskasvu on 
kuitenkin ollut eri maissa varsin erilaista, ja ai-
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Kuvio 2 Bruttokansantuote 1989-1998, 1989= 100 
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Kuvio 3 Työttömyysasteet 1990-1998 (vuoden loppu) 
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Iikka Korhonen 

noastaan Puola ja Slovenia olivat vuoteen 1998 
mennessä ylittäneet vuoden 1989 BKT:n tason 
Slovakian ollessa varsin lähellä tätä.2 Kuviosta 
voidaan myös havaita, että kasvun jatkuminen 
järjestelmämuutoksen liittyvän tuotannon su
pistumisen päättymisen jälkeen ei ole itses
täänselvää. Esimerkiksi Romaniassa ja Bulga
riassa poliittiset ja taloudelliset ongelmat kär
jistyivät vuosina 1996 ja 1997, mutta Bulgatis
sa talouden vakauttaminen näyttää onnistuneen 
valuuttakatejärjestelmän (currency board) 
käyttöönoton jälkeen. 

Järjestelmämuutokseen komentotalou
desta markkinatalouteen on myös Keski- ja Itä
Euroopan maissa liittynyt talouksien radikaali 
rakennemuutos. Paitsi että taloudellinen toi
minta on päaosin siirtynyt julkiselta sektorilta 
yksit yiselle, on koko talouden rakenne muuttu
nut. Erityisesti teollisuuden osuus kokonais
tuotannosta on· vähentynyt komentotalouden 
ajanjaksoon verrattuna, ja vastaavasti palvelui
den osuus on selvästi kasvanut. Maatalouden 
osuus tuotannosta ja etenkin työvoimasta on 
supistunut. 

Tälle vuodelle Keski- ja Itä-Euroopan 
maille ennustetaan yleensä hieman hitaampaa 
kasvua. Puolassa talouskasvun odotetaan jat
kuvan suhteellisen nopeana, ennusteet tämän 
vuoden BKT:n kasvulle ovat yleensä neljän ja 
viiden prosentin välillä. Unkarille ennustetaan 
yhtä nopeaa kasvua kuin Puolalle. Sloveniassa 
kasvu jäänee hieman Puolan ja Unkarin lu
vuista. Sen sijaan Slovakiassa kasvun odote
taan hidastuvan selvästi. Bruttokansantuotteen 
kasvu jäänee lähelle yhtä prosenttia. Ulkoinen 
epätasapaino on tällä hetkellä niin suuri, että 
sen supistaminen on talouspolitiikan ensisijai
nen tehtävä. Tsekin tasavallan ennusteiden 
hajonta on selvästi suurempi kuin useimpien 
muiden maiden kohdalla. Jotkut ennusteet 
povaavat BKT:n jatkavan supistumistaan tänä 

2 Vertailtaessa bruttokansantuotelukuja eri vuosilta 
on kuitenkin otettava huomioon, että tilastointikäy
tännöt ovat aivan varmasti muuttuneet. Esimerkiksi 
komentotaloudessa yrityksillä oli insentiivi ilmoit
taa todellisia tuotantolukuja suuremmat luvut vi
ranomaisille, kun taas nykyään insentiivi saattaa 
olla toisensuuntainen verotuksen takia. Lisäksi 
tuotantorakenteen ja tuotteiden laadun erittäin suuri 
muutos tekee suorat vertailut esimerkiksi vuosien 
1989 ja 1998 välillä hyvin vaikeiksi. 
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vuonna, kun taas joidenkin ennusteiden mu
kaan BKT:n kasvu saattaisi olla lähellä kahta 
prosenttia. Romaniassa BKT:n supistumisen 
odotetaan edelleen jatkuvan, vaikkakaan ei 
yhtä jyrkkänä kuin viime vuonna. Bulgariassa 
talouskasvu jatkuu onnistuneen vakauttamisen 
jälkeen, BKT:n kasvun odotetaan olevan kah
den ja kolmen prosentin välillä. 

Yleisesti ottaen talousuudistusten alku 
merkitsi rekisteröidyn työttömyyden kasvua 
Keski- ja Itä-Euroopan maissa yritysten ratio
nalisoidessa toimintojaan. Tämän jälkeen 
työttömyys aleni useissa KIE-maissa, mutta 
viime vuonna työttömyys oli taas nousussa 
hidastuneen talouskasvun takia.3 Kuviossa 3 on 
esitetty Keski- ja Itä-Euroopan maiden työttö
myysasteet. (Kaikkien KIE-maiden viime vuo
den työttömyysluvut ovat vuoden lopun ha
vaintoja.) 

Usean vuoden ajan merkittävimmän 
poikkeuksen kasvaneen työttömyyden sään
töön muodosti Tsekin tasavalta, jossa työttö
myysaste pysytteli hyvin alhaisella tasolla, 3 ja 
4 prosentin välillä. Vuoden 1997 talouskriisin 
jälkeen se on kuitenkin noussut nopeasti, ja 
viime vuoden lopussa työttömyysaste oli 7.5 
%. Talouskriisi paljasti myös osaltaan sen, että 
Tsekissä talouden rakenteelliset uudistukset 
eivät olleet edenneet niin pitkälle kuin monet 
olivat luulleet. Osaltaan työvoiman vähentämi
nen tapahtuu siis Tsekissä vain myöhemmin 
kuin muissa KIE-maissa. Viime vuonna ainoa 
Keski- ja Itä-Euroopan maa, jossa työttömyys 
ei kasvanut, oli Unkari. Siellä työttömyysaste 
laski nopean talouskasvun siivittämänä 9.1 
prosenttiin (1004 % vuonna 1997). Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden korkeimmat työttömyys
asteet löytyivät viime vuoden lopulla Slovaki
asta ja Sloveniasta. Slovakiassa työttömyysaste 
nousi vuoden loppupuolen taantuman myötä 
15.6 prosenttiin vuoden 1997 lopun 12.5pro
sentista. Sloveniassa työttömyysaste on nous
sut hitaasti vuodesta 1994 lähtien ja viime 
vuoden lopussa se oli 14.8 %. 

Bulgariassa työttömyysaste nousi vuon
na 1997 talouskriisin siivittämänä 13.7 pro
senttiin, mutta viime vuonna taloudellisen toi-

3 Työttömyysasteet EBRD:n Transition Report 
1997 -kirjasta sekä BIS:n Economic Indicators for 
Eastern Europe -tilastojulkaisusta. 
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meliaisuuden pmstyminen nosti myös työlli
syyttä. Työttömyysaste on kuitenkin edelleen 
varsin korkea, 12.2 %. Romaniassa työttömyys 
nousi suhteellisen nopeasti talousuudistusten 
alkuvuosina. Korkeimmillaan työttömyysaste 
oli vuonna 1994, jolloin se nousi 11 prosent
tiin. Tämän jälkeen työttömyysaste laski nope
asti, mutta vuonna 1997 talousvaikeudet alkoi
vat nostamaan työttömien määrää, ja viime 
vuoden lopussa työttömyysaste oli jo 10.3 %. 
Puolassa työttömyys nousi huippuunsa jo 
vuonna 1993, ja sen jälkeen se on alentunut 
selvästi. Viime vuoden aikana aleneminen 
kuitenkin pysähtyi, ja vuoden lopussa työttö
myysaste oli 10.4 %, eli se nousi aavistuksen 
vuoden 1997 lopusta. 

2 Finanssipolitiikka 

Vaikka monet Keski- ja Itä-Euroopan maat 
kiristivät finanssipolitiikkaansa viime vuonna, 

. valtiontaloudet pysyivät edelleen yleisesti ali
jäälnäisinä. Suurin alijäämä viime vuonna oli 
Unkarissa, jossa valtiontalouden alijäämä oli 
yli viisi prosenttia bruttokansantuotteesta. Ko
ko julkisen sektorin alijäämä lähenteli seitse
mää prosenttia BKT:sta. Osaksi tämä suuri 
alijäämä johtui vuoden lopussa tapahtuneesta 
Postabankin pelastus operaatiosta. Unkarissa 
finanssipolitiikka löyheni selvästi jo vuonna 
1997, jolloin alijäämä repesi neljään prosent
tiin. Löysä finanssipolitiikka on osaltaan kiih
dyttänyt talouskasvua nostamalla kotimaista 
kysyntää, mutta samaan aikaan Unkarin ulkoi
nen tasapaino on selvästi horjumassa. Tälle 
vuodelle Unkarin hallitus ennustaa julkisen 
sektorin alijäämäksi noin 3.5 % bruttokansan
tuotteesta .. 

Seuraavaksi suurimmat julkisen sektorin 
. alijäämät olivat viime vuonna Romanialla ja 
Slovakialla. Molempien alijäämät olivat noin 
2.5 % bruttokansantuotteesta. Molemmat maat 
onnistuivat pienentämään Vajeltaan viime 
vuonna, Slovakia jopa erittäin paljon. Vuonna 
1997 sen julkisen sektorin alijäämä oli lähes 
kuusi prosenttia BKT:sta. Talouskasvun hi
dastuminen johtuu siis osaltaan myös finanssi
politiikan kiristymisestä. 
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Sloveniassa julkisen sektorin tasapaino 
ei ole missään vaiheessa ollut samalla tavalla 
uhattuna kuin useimmissa muissa siirtymätalo
uksissa. Jätjestelmämuutoksen alusta vuoteen 
1996 Slovenian julkinen sektori oli käytännöl
lisesti katsoen tasapainossa. Vuonna 1997 jul
kisen sektorin alijäämä oli 1.1 prosenttia brut
tokansantuotteesta ja viime vuonna se oli sa
maa suuruusluokkaa. 

Sekä Tsekissä että Puolassa julkisen 
sektorin tasapaino heikkeni viime vuonna hie
man. Tsekissä valtiontalouden alijäämä oli 
hieman yli 1.5 % BKT:sta (vuonna 1997 yhden 
prosentin· alijäämä). Puolassa alijäämä oli 
2.5 % (vuonna 1997 1.3 %). 

Bulgaria oli viime vuonna ainoa Keski
ja Itä-Euroopan maa, jonka julkinen sektori oli 
ylijäämäinen. Ylijäämä oli noin prosentin ver
ran bruttokansantuotteesta. Talouden nopea ja 
voimakas elpyminen on lisännyt verotuloja. 

3 Rahapolitiikka ja inflaatio 

Myös raha~ ja valuuttakurssipolitiikassa Keski
ja Itä-Euroopan maat eroavat toisistaan suu
resti, sekä menetelmien että tuloksien suhteen. 
Viime vuosien aikana suuntaus valuuttakurssi
politiikassa näyttää olleen kohti kelluvia kurs
seja, vaikkakin Bulgaria muodostaa tässä suh
teessa poikkeuksen. Kuviossa 4 esitetään rahan 
määrän (M2) muutokset ja inflaatio kaikissa 
KIE-maissa vuosina 1990-1998. Kuviossa 5 
on puolestaan viiden talousuudistuksissaan 

. pitkällä ehtineen maan inflaatiot 1994-1998. 
Unkarissa ja Puolassa keskuspankit jat

koivat crawling peg -valuuttakurssijätjestel
mää, jossa valuutta heikkenee ennalta ilmoite
tulla tavalla. Tällöin valuutan heikentymis:-, 
vauhti myös määrää hyvin pitkälle inflaatio
vauhdin, ainakin avoimella sektorilla. Puolan 
keskuspankki nosti vuoden 1997 lopulla dis
konttokorkoaan useaan otteeseen hillitäkseen 
talouskasvua ja estääkseen ulkoisen tasapainon 
heikkenemisen. Talouskasvun heikentyessä 
keskuspankki muutti politiikkaansa marras
kuussa 1998 ja ryhtyi laskemaan diskonttokor
koa. Keskimäärin kuluttajahinnat nousivat 
viime vuonna 11.8 %, kun 1997 inflaatio oli 
15.7 %. Joulukuussa 1998 vuotuinen 
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Kuvio 4 Rahan määrä ja inflaatio 1990-1998 

600,0 .......... __ .............. - ...................... _ ......................... _ ... _ ......... _ ..... _ ...... _._-.... _--.. _ ..... _ .................... _._ ....... _ .. _ ........ _._.--"'--'l 

Bulgaria 

~~~--------------------------------------;H 

Romania l _hflaatio,joukJIuJslajoululcwh~ I 
. -M2:n kasw, jouUa.aJsta jouUcuuhun . 

400,0 J-------=======---------------------+, 
Puola Sloma 

.. 300.0 ~------------------------------._--____J_---tl1H 

~~.------------------------~----~.t---~--iffiH 

100,0 

TSekki Slo\8kia Unkari ~ 

0,0 .JI.I.II.IA~/III,I,II,..,IIa.. ~~a. 1IiI.a....JIiIl~~ItIHlm':.IWIAII.I-·· 1,.MII,IiI1~~JJJJld ~ I h 
~~~ ;~;~;§~~~ ~~~~;;~~~ 

Kuvio 5 Inflaatio 1994-1998 viidessä KIE-maassa 
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inflaatio oli enää 8.6 %. Myös Unkarissa in-
. flaatio hidastui viime vuonna. Keskimääräinen 
inflaatio oli viime vuonna 14.3 % (edellisenä 
vuonna 18.3 %). Joulukuussa inflaatio oli enää 
10,3 %. 

Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalouksi
en joukossa Slovakian ja Slovenian inflaatiot 
olivat viime vuonna kaikkein alhaisimmat. 
Slovakiassa keskimääräinen inflaatio oli 6.7 % 
ja Sloveniassa 7.9 %. Slovakiassa inflaatio 
kiihtyi hieman edellisestä vuodesta, jolloin se 

1997 1998 

oli 6.1 %. Tänä vuonna inflaation odotetaan 
kiihtyvän edelleen, koska vuoden alussa moni- . 
en julkisten palveluiden hintoja nostettiin jopa 
30 %. Joulukuussa vuosi-inflaatio oli 5.6 %, 
mutta tammikuussa jo 6.8 %. Sloveniassa in
flaatio hidastui hieman vuoden 1997 8.4 pro
sentista. Joulukuussa vuosi-inflaatio oli 7.5 %. 

Sekä Bulgariassa että Romaniassa kes
kimääräinen inflaatio laski viime vuonna mer
kittävästi. Bulgaria koki vuoden 1997 alku
puolella hyperinflaation, ja tämän takia kulut-
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tajahintojen keskimääräinen muutos oli silloin 
peräti 1082 %. Viime vuonna inflaatio oli enää 
22.3 %. Vuoden 1997 heinäkuussa käyttöön 
otettu valuuttakatejätjestelmä (currency board) 
on vakauttanut valuutan ja inflaation varsin 
tehokkaasti. Joulukuussa vuosi-inflaatio oli 
tasan yksi prosentti. Romaniassa keskimääräi
nen inflaatio oli 59.1 %, ja vuosi-inflaatio 
joulukuussa 40.6 %. Inflaation hidastuminen ei 
kuitenkaan liene pysyvää, sillä Romanian leu 
on heikentynyt alkuvuoden aikana selvästi. 

Slovenian ohella ainoa KIE-maa, jossa 
inflaatio kiihtyi viime vuonna, oli Tsekki. Kes
kimääräinen inflaatio oli 10.7 % (vuoima 1997 
8.5 %). Joulukuussa vuosi-inflaatio oli kuiten
kin laskenut jo 6.8 prosenttiin. Osaksi viime 
vUoden korkeahko inflaatio johtui joidenkin 
hallinnollisten hintojen nostosta kesällä 1998. 
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Useassa Keski- ja Itä-Euroopan siirty
mätaloudessa viime vuonna koettuihin talous
ongelmiin on liittynyt jonkinasteinen kriisi 
rahoitussektorilla. Tsekin tasavallassa vuonna 
1997 alkanut talouden supistuminen on vaike
uttanut myös pankkien asemaa, ja jätjestele
mättömien luottojen määrä on noussut varsin 
korkeaksi. . 

Bulgariassa talouskriisiin liittyi myös 
pankkikriisi. Vaikka valuuttakatejärjestelmä 
näyttää palauttaneen jossain määrin uskon 
myös pankki sektoriin, ei Bulgarian pankkijär
jestelmä ole vielä muiden KIE-maiden tasolla. 
Myös Romaniassa pankkisektorin kunto on 
hyvin heikko. Unkarissa puolestaan valtio 
joutui pääoiDittariiaan viime vuonna kahta 
suurta pankkia. 

Taulukko 1 Keski- ja Itä-Euroopan maiden valuuttakur.ssijätjestelmät 

Bulgaria 

Puola 

Romania' 
Slovakia 
Slovenia 
Tsekki 
Unkari 

Valuutan nimi 
ja lyhenne 
lev (BGL) 

zloty (PLZ) 

leu (ROL) . 
kruunu (SKK) 
tolar (SIT) 
kruunu (CZK) 
forintti (HUF) 

4 lITkornaankauppa 
ja vaihtotase' 

Valuuttakurssijärjestelmä 

kiinteä valuuttakurssj 
(valuuttakatejärjestelmä) 
crawling peg, zloty heikkenee 
0.5 % kuukaudessa; vaihteluväli 
keskuskurssin ympärillä ±12.5 % 
kelluva valuuttakurssi 
kelluva valuuttakurssi 
kelluva valuuttakurssi . 
kelluva valuuttakurssi 
crawling peg, forintti heikkenee 
0.6 % kuukaudessa; vaihteluväli 
keskuskurssin ympärillä ±4.5 % 

. Ankkurivaluutta 

EUR 

valuuttakori, jossa 55 % 
EURJa 45 % USD 

valuuttakori, jossa 70 % 
EURja30 % USD 

Viime vuonna kauppataseiden vajeet kasvoivat 
useimmissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. 
Länsi-Euroopan maiden hidastunut talouskas
vu supisti vientiä. Lisäksi monissa KIE-maissa 
kotimainen kysyntä kasvoi viime vuonna. Ku
viossa 6 esitetään Keski- ja Itä-Euroopan mai
den vaihtotaseiden vajeet sekä miljardeissa 

dollareissa että prosentteina bruttokansantuot
teesta. Euroopan Unioni on edelleen KIE
maiden suurin yksittäinen kauppakumppani. 
Viennistä lähes 40 % menee EU-maihin; tuon
nin puolella osuus on hieman pienempi. 

Vuonna 1997 Bulgarian talouskriisi ja 
siihen liittyvä kotimaisen kysynnän supistumi
nen olivat niin voimakkaita, että sekä kauppa
tase että vaihtotase olivat ylijäämäisiä. Viime' 
vuonna taloudellisen toimeliaisuuden elpymi
nen kasvatti tuonnin arvoa, kun taas vienti 
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supistui jonkin verran. Viennin supistuminen 
johtui sekä Venäjän kriisistä että EU-maiden 
hitaasta kasvusta. Viennin arvo oli 4.6 miljar
dia dollaria (vuonna 1997 4.9 miljardia) ja 
tuonnin 5 miljardia dollaria (4.9 miljardia) .. 

Kuvio 6 Vaihtotaseen vajeet 
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Vaihtotaseen alijäämä oli 200 miljoonaa dolla
ria eli 1.6 % bruttokansantuotteesta. Vuonna 
1997 vaihtotase oli talouskriisin takia yli neljä 
prosenttia ylijäämäinen. 
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Romaniassa kotimaisen kysynnän su
pistuminen ei ole parantanut ulkoista tasapai
noa. Viime vuonna viennin arvo oli 8.4 miljar
dia dollaria, ja tuonnin 12 miljardia. Vuodesta 
1997 viennin arvo on pysynyt ennallaan, mutta 
tuonnin arvo on noussut kuusi prosenttia. 
Vaihtotaseeen alijäämä oli kolme miljardia 
dollaria (vuonna 1997 2.3 miljardia) eli noin 7 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä oli jo 
kolmas perättäinen vuosi, jolloin Romanian 
vaihtotaseen alijäämä oli näin suuri. 

Tsekissä ulkoinen tasapaino on kor
jaantunut nopeasti vuoden 1997 devalvaation 
ja kotimaisen kysynnän supistumisen jälkeen. 
Viennin arvo oli viime vQOl).na 26.4 miljardia 
dollaria, ja vuodesta 1997 kasvua oli 16 %. 
Tuonti oli 28.9 miljardia dollaria (kasvua 
6.5 %). Vaihtotaseen alijäämä oli 800 miljoo
naa dollaria eli 1.5 % BKT:sta. Vuonna 1997 
vaihtotaseen alijäämä oli vielä yli kuusi pro
senttia bruttokansantuotteesta. Tsekissä vaih
totaseen alijäämä on vuodesta 1995 ollut sel
västi pienempi kuin kauppataseen ylijäämä, 
mikä on johtunut etenkin Tsekin suosiosta 
matkailukohteena. 

Slovakia on kärsinyt ulkomaankaupan 
vakavasta epätasapainosta jo kohtien vuoden 
ajan. Vaihtotaseen alijäämä oli viime vuonna 
2.2 miljardia dollaria eli peräti 10.6 % brutto
kansantuotteesta. Vuonna 1997 alijäämä oli 
7 % BKT:sta. Viennin arvo oli 10.7 miljardia 
dollaria ja tuonnin 13 miljardia. Sekä vienti 
että tuonti kasvoivat noin 11 % viime vuonna. 
Hallitus pyrkii supistamaan ulkoista epätasa
painoa tänä vuonna mm. kiristämällä finanssi
politiikkaa. 

Sloveniassa vaihtotase on pysynyt yli
jäämäisenä talousuudistusten alusta lähtien, 
ainoan poikkeuksen muodostaa vuosi 1995, 
jolloin alijäämä oli 23 miljoonaa dollaria. Vii
me vuonna Slovenian vienti oli noin 9 miljar
dia dollaria ja tuonti 10 miljardia. Vienti kas
voi vuodesta 1997 lähes yhdeksän ja tuonti 
lähes seitsemän prosenttia. Vaihtotaseen yli
jäämä oli puolestaan noin 40 miljoonaa dolla
ria eli 0.2 % BKT:sta. Palvelutase on selvästi 
ylijäämäinen, pääasiassa turismin takia. 

Unkarissa vaihtotaseen alijäämä saavutti 
huippunsa vuonna 1994, jolloin se oli 9.4 % 
bruttokansantuotteesta. Talouspolitiikkaa ki-
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ristämällä Unkari onnistui supistamaan alijää
män 2.2 prosenttiin vuonna 1997, mutta viime 
vuonna elpynyt kotimainen kysyntä kasvatti 
taas alijäämää, joka oli 2.3 miljardia dollaria 
eli 4.8 % BKT:sta. Viennin arvo oli 22.6 mil
jardia dollaria ja tuonnin 25.4 miljardia. Vien
nin arvo kasvoi viime vuonna 18 % ja tuonnin 
20 %. Jos kotimainen kysyntä jatkuu voimak
kaana, ulkoinen tasapaino saattaa heikentyä 
tänä vuonna edelleen. 

Puolassa sekä kauppa- että vaihtota
seen alijäämät-jatkoivat kasvuaan viime 
vuonna. Virallisissa tilastoissa viennin arvo 
kasvoi viime vuonna 9 % 28 ni.iljardiin 
dollariin, mutta tuonnin arvo lähes 14 % 48 
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miljardiin. Puolassa rekisteröimätön raja
kauppa on kuitenkin selvästi ylijäämäistä, 
ja tämän kaupan ylijäämän arvellaan olleen 
noin kuusi miljardia dollaria. Vaihtotaseen 
alijäämä Gossa on siis otettu huomioon 
rajakauppa) oli viime vuonna 6.7 miljardia 
dollaria eli 4.3 % bruttokansantuotteesta. 
Tämä on suurin alijäämä talousuudistusten 
alkamisen jälkeen. Puolan pitkään jatkunut 
talouskasvu on kasvattanut sekä kulutus
että investointitavaroiden tuontia, ja zlotyn 
reaalinen vahvistuminen on ilmeisesti hai
tannut vientiyrityksiä. 
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Abstract 

The paper examines currency crisis theories and applies them in searching for the main causes of the 
Russian crisis. We first study the determination of the exchange rate and then the first and second 
generation theories on currency crisis and finally the recent theoretical discussions of the Asian crisis. The 
main reason for the Russian crisis was the long-standing federal budget deficit. During the last years the 
deficits were financed mainly via short-term domestic debt. This created expectations of govemment 
insolvency and central bank financing. Moreover, the Russian economy has its own basic weaknesses, 
which render the country incapable of growth and prone to crisis. The Asian crisis was a trigger for the 
Russian crisis. Lower prices for Russian export products, inadequate financial regulations and lack of 
information in emerging markets in general are factors explaining this contagion effect. Butthe main 
mistakes that led to the crisis were those of the Russians themselves - the federal budget deficits. Thus the 
repair work should also start from there. 

Keywords: currency crisis, Russia, budget, contagion 
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This study considers the pervasive tax evasion of transition eCOIiornies, with particular reference to Russia' s 
tax system. Starting witha survey of theoretical literature on tax evasion and corruption, it argues thci.t, 
although standard tax theory offers many insights, certain special features of transition economies deserve 

""attention. These include the legacy of socialism resulting"in a state willing to exercise discretionary power 
butpossibly lacking credibility and public support, the'disorganisation' phenomenon thathampers efficient 
tax administration, and the relationship of restructuring, speed of refofm and the tax system. The paper also 
contains recommendations on reform of the tax system to achieve reasonable deterrence of evasion. 

Keywords: Tax evasion, corruption, transition economies, Russia 
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Abstract 

Financial marlcets are crucial for the development of the Russian economy as they influence two major 
factors underpinning economic growth, ie the accumulation and efficient use of capital. Until now, high 
inflation has been seen as a major threat to the development of Russia's financial markets and economy for 
there is hardly any institution, sector or activity that has not been afflicted by high inflation. Yet, inthe face 
ofhigh inflation and many other problems, Russia's financial markets and the banking sector have rapidly 
evolved into some of the most dynamic influences in the Russian economy. 

Nevertheless, Russian financial markets are still exceptionally fragile. Their problems are compounded by 
extremely rapid growth, lack of experience, inadequate legislation, poor implementation of laws, an unc1ear 
regulatory framework and an unstable economic environment. In particular, there is a c1ear and present 
need for structural reform in the banking sector. Govemment actions will largely determine how this 
ongoing restructuring process will proceed and the related impact of such reform on other sectors of the 
economy. 

Keywords: banking, economic reform, financial markets, inflation, Russia 
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3. Description of Finnish-Soviet clearing 
4. Sources of strength and weakness to the Finnish-Soviet clearing 
5. Concluding remarks 

. Preface 

. . 

The Finnish-Soviet dearing· system- is _ often referred to as a special case alnong intemational clearing -
arrangements. Having started aIready in 1945 on an annual basis and being renewed for five-year periods 
over: the years 1951-1990, the regime-Iasted for 46 years. Until the 1960s Finnish-Soviet clearing was 
generally only one of many similar clearing arrangements which Finland maintained with its trade partners 
in the east and west. By the end of the 1960s, most weStem European countries had dismantled their 
cleanngarrangements with the eastem European _ countries; Finland, however, continued to maintain 
clearing agreements with the Soviet Union and with a number of other socialist countries. The decision of 
the Soviet govemment to abolish central planning irrevocably removed the possibility of continuing the 
Finnish..soviet intergovemmental clearing regime, which was subsequently terminated at the end of 1990. 

Finland conducted centrally managed intergovemmental foreign -trade arrangements starting with the post
war regime of almost fully controlled foreign trade and payment systems and ending with the current fully 
deregulated foreign trade, payment and financing regime towards the end of the 1980s. These developments 
constituted a unique laboratory for testing the viability of clearing in a controlled versus a liberalized 
environment. It alsoallowed for a comparison between Finnish-Soviet clearing and other similar arrange
ments in the past and present. It made it possible to use the Finnish experience to determine tbe nan-ow 
conditions under which a system of intemational clearings is useful. _ 

Trade with the Soviet Ulrlon played an important role in Finnish foreign trade policy. The role of the Bank 
of Finland in the management of the intergovemmental clearing regimes was originally that of an account
keeper. The holder of accounts was the Finnish govemment. In the case of the Finnish-Soviet clearing 
arrangement, however, the involvement of the Bank of Finland was bound to grow beyond this narrow role, 
particularly in the 1970s and 1980s. Efforts to keep the clearing account operational in an environment 
which was otherwise increasingly deregulated called for controis that were bound to affect not only trade 
policies but trade itself. 
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The Balti~ countries only reappeared on many maps lessthan three years ago. Since that, they have become 
to be widely regarded as the appropriateeconomic and also political IIiodels for the other former Soviet 
republics (or FSU). The Baltic countries have not only re-established internationally recognised legal 
independence, but they have also succeeded in recreating many of the economic and political preconditions 
of independence; In particular, the Baltic currency reforms have been a veritable success contributing to 
some of the lowest inflation rates among post-communist countries. This would not have been possible 
without responsible monetary and fiscal policies supported by most of the electorate. Indeed, together with 
the Czech Republie the Baltic countries are the prime example of how popular in the electoral sense 
stabilisation policies may be. The reorientation of foreign trade, economic liberalization in general as well 
as the growth of the private sector are among other generalIy acknowledged Baltic successes. The 
difference of Estonia and Latvia -- in particular -- from their neighbours in the East is visibly evident to any 
visitor, and studies seeking to explain the Baltie success story are beginning to appear. 

StilI, the Baltic countries share many of the well-known post-communist problems. The decline in 
statistically recorded production has been particularly drastic, one of the steepest in the region. As it has 
not been accompanied by large-scale open unemployment, recorded productivity has collapsed. Budget 
balance is maintained, but on a lower level of revenue than would be needed to rnaintain many traditional 
budgetary expenses. The inevitable and often simply necessary cuts in expenditure have seldom been 
accompanied by much-needed structural overhaul of the public sector. Policy making is not always. as 

. cool-headed and professional as·one might wish. Political.consensus may be fragile, especially in those. 
countries with l<i.rge rninorities. Many Russians in Russia see the Baltic countries as a history-given part 
of their sphere of influence. 

As economies in transition, the Baltic states can be compared both with the former Soviet republics (FSU 
countries) and with the Central and Eastem European countries (CEEC's). In comparison with the latter 
countries, one feature is prominently peculiar to the Baltics. The Baltic states had formed an integral part 
of the former Soviet economic, political and security system. Before becoming independent the Baltic states 
did.not have any control over their national economy. 
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Overview 

Russia emerged as the most important successor state af the USSR in the aftermath of the abortive coup 
ofAugust 1991. At the end of Octobet, president Yeltsin announced the beginning of a radical policy of 
transition from a centrally managed economy to a market economy. The Yeltsin -Gaidar administration 
decided on its basic economic policy by December. It opted for a gradualist strategy of transition. The 
reform process was initiated ori 2 January 1992 when nearly all prices were liberalized.,At the same time 
the government in principle freed domestic trade and imports, while exports remained subject restrictions 
of various kinds. In addition to lihefalization, another centrepiece, of the first phase of transitlon policy was 
stabilization. The government set out to reduce the huge budget deficit it had inherited and to restrict money 
supply. It was decided that the seCond phase of reform would follow later in the year, when the rouble 
would he made convertible, privatization would commence and structural change would get under wåy. 

This 'strategy was made explicit for the first time in a Policy Memorandum submitted to the International 
Monetary Fund in late February. ln summer 1992 the government duly announced that the first phaseof 
reforms had been successfully completed and declared that the country was ready to move on to the second 
phase, that of privatization and restructuring. 

The articles in this volume highlight many of the central aspects of Russian economic policies since the 
Yeltsin - Gaidar administration came to power. This introductory chapter makes a tentative general 
appraisal of the path travelled so far. As if to underline the inevitably preliminary character ofany appraisal 
of such recent events, it also risks some general speculation regarding the future of Russia The approach 
applied therefore differs from that of the articles that follow. Even if the speculative views advanced below 
may seem disconnected, they are based on the analyses presented in the articles. If the relatively optimistic 
scenario to he outlined here tums out to be mistaken, the obvious conclusion to he drawn is that something 
may have been overlooked in analyzing the past. 


