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Raija Rissanen, Timo Harell 
Päivi Määttä, Tiina Saajasto 

Neuvostoliiton talousuutiset 
loka - joulukuussa 1991 

Neuvostoliiton talousuutisissa seurataan alkuperäislähteistä talousuu
distuksen lainsäädännön ja talousjärjestelmän muutoksia sekä merkit
täviä tapahtUJ;nia vuosineljänneksen aikana. (Kts. liite.) 

1 Keskushallinto ja Venäj ä 

Taloushallinto (A) 

*** 

*** 

Kansantalouden operatiivisen johtamisen komitea on 
hyväksynyt asetuksen kemian ja öljy teollisuuden mi
nisteriöiden tilalle perustettavasta tasavaltojen väli
sestä osakeyhtiöstä "Himneftistä". Entisten ministeri
öiden omaisuus siirretään osakeyhtiölle. PV 40/91 

Jeltsinin asetukset Venäjällä: Budjettituloista maksetta
via peruspalkkoja (terveydenhoito, opetus, kulttuuri, 
oikeuslaitos) nostetaan 1.12.91 alkaen 90 %, samaan 
aikaan astuu voimaan uusi minimipalkkalaki. Tammi
kuusta 92 astuvat voimaan työaikalaki ja tuntipalkkoja 
koskevat minimirajat. Tasavallan hallitus, yritykset ja 
ammattiyhdistysliike laativat vuosittain sopimukset työl
lisyydestä, sosiaaliturvasta ja tuloista. Lisäksi perustetaan 
työriitoja ratkova "elin. Asetusten mukaan Venäjä" ottaa 
hallintaansa alueensa jalokivet ja arvometallit sekä 
niiden etsintään, kaivantaan ja kauppaan liittyvät toimin
not. SNTL:n finanssimiilisteriön toiminnot liitetään 
Venäjän talous- ja finanssiministeriöön, jonka alai
suuteen kuuluu jatkossa myös setelipaino. Venäjän 
keskuspankin kanssa laaditaan ohjelma turvaamaan Ve
näjän asemaa muiden tasavaltojen omia valuuttoja vas
taan. IZ 18.11.1991 
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Venäjän parlamentti on vahvistanut Jeltsinin talous
uudistukseen liittyviä lakeja: Laki minimipalkasta 
astuu voimaan 1.1.92 alkaen. Laki koskee erityisesti 
budjettivaroista rahoitettavia organisaatioita. Tuotannol
listen ja muiden yritysten on itse hankittava rahat palk
kojen maksuun. 1.1.92 alkaen minimipalkka ja täysi 
työeläke ovat 342 rpl/kk. Minimipalkkojen ja eläkkeiden 
korot~s liittyy hintojen vapauttamiseen. 
IZ 7.12.91. ja 16.12.91 

Slaavilaisten tasavaltojen julistus: Liittosopimusneu
vottelujen ajauduttua umpikujaan Venäjä, Ukraina ja 
Valko-Venäjä perustivat 8.12.91 itsenäisten valtioiden 
yhteisön. Tasavaltojen presidenttien julistuksessa tode
taan yhteisön perustamisen olevan välttämätön edellytys 
poliittisen ja taloudellisen kriisin ratkaisemiseksi. Samas
sa yhteydessä tasavaltojen hallitukset vahvistivat omal
la julistuksellaan yhteistyön ja talousuudistusten jatkumi
sen. Taloudellinen yhteistyö sisältää samoja elementtejä, 
jotka on kirjattu talousyhteisösopimukseen: omistusoi
keuksien uudelleenmäärittely, vapaa yrittäjyys, hintojen 
vapauttaminen, yhteinen veropolitiikka, rupla-alueen 
säilyttäminen, pankkiliitto, yhteinen rahapolitiikka, koor
dinoitu ulkomaankauppa- ja tullipolitiikka. 
IZ 9.12.1991 

Yr:itystoimintaan ,liittyvien tietojen julkisuudesta: 
Venäjän hallitus on antanut asetuksen liiketoimintaan 
liittyvien tietojen julkisuudesta. Yritysten on vastaisuu
dessa julkistettava tuotannolliseen ja taloudelliseen toi
mintaansa liittyvät tiedot. Erityisesti korostetaan yrityk
sen maksuvalmiustietojen julkisuutta. Asetus on alku 
kohti länsimaista ~ilintarkastusjärjestelmää. Omaisuusar
vojen julkistamisella pyritään myös estämään yksityistä
miseen liittyviä mahdollisia väärinkäytöksiä. 
IZ 12.12.91 

Yksitoista entistä neuvostotasavaltaa ovat Alma-Atassa 
21.12.91 sopineet Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) 
muodostamisesta. Tasavaltojen päämiesten julistuksen 
mukaan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto 
lakkaa olemasta. IVY ei julistuksen mukaan ole valtio, 
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eikä ylikansallinen' muodostelma. Gruusia, Latvia, Liet
tua ja Viro eivät ole mukana IVYssä. IZ 23.12.91 

IVY:n pääministerit ovat sopineet TasavaItain talousko
mitean (NL:n viimeisen hallituksen) lakkauttamisesta 
30.12.91. IZ 24.12.91 

Tasavaltain talouskomitean puheenjohtaja Ivan Silaev il
moitti, että hallinnon rakenteellisen uudistamisen myötä 
kaikki keskushallinnon toimialaministerlöt lakkaute
taan. PV 42/91 

Talousyhteisö: Kahdeksan suvereenia tasavaltaa on 
allekirjoittanut Javlinskin työryhmässä laaditun talousyh
teisösopimuksen 18.10.1991. Erityistä huolta on aiheutta
nut se, etteivät mm. Ukraina ja Gruusia kuulu sopimuk
sen allekirjoittajiin" tässä vaiheessa. Ukrainan parlamentti 
hyväksyi 25.10. tarkkailijajäsenen aseman yhteisössä. 
IZ 19.10.91, IZ 26.10.91 

SNTL:n presidentti on peruuttanut tammikuussa 1991 
antamansa asetuksen taistelusta taloudellista rikollisuut
ta vastaan (ref TK 1/4 ). Asetusta kutsuttiin myös anti
markkina-asetukseksi sen yritystoiminnan valvontaa 
koskevan sisällön vuoksi. IZ 22.10.91 

Venäjän presidentti Boris Jeltsin piti puheen Venäjän 
kansanedustajien istunnossa 28.10. Jeltsin tarjosi puhees
saan lääkkeitä talousrakenteiden uudistamisen nopeutta
miseksi ja markkinatalousjärjestelmään siirtymiseksi. 
Keskeisiä asioita puheessa olivat finanssipolitiikan 
tiukentaminen, mm. puolustusmäärärahoja leikkaamalla 
ja poistamalla tuki kannattamattomilta yrityksiltä sekä 
lopettamalla liittovaltion ministeriöiden rahoitus. Lisäksi 
Jeltsin ilmoitti, että Venäjä tulee lähikuukausien aika
na vapauttamaan hinnat. Presidentti esitti myös ruplan 
tukemista taltuttamalla kontrolloimaton rahaemissio. 
Jeltsin esitti perustettavaksi rupla-alueelle reservijärjes
telmän mukaisen tasavaltojen pankin. Puhe sisälsi huo
mioita yksityistämisprosessista, monopolien vastaisesta 
toiminnasta ja kilpailun edistämisestä. IZ 28.10.91 
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Presidentti Jeltsin sai laajat lisävaltuudet kansanedus
tajain kongressilta. (a) Presidentti voi yksinään tehdä 
ylimpiä hallintoelimiä koskevia päätöksiä. (b) Venäjään 
kuuluvissa tasavalloissa on voimassa kansanäänestys- ja 
vaalikielto 1.12.1992 asti. (c) Talousuudistusta koskevat 
lait ajavat kaikkien muiden edelle, ja (d) presidentti voi 
kumota talousuudistuksen kanssa ristiriitaiset aiemmat 
lait. IZ 2.11.91 

SNTL:n ulkomaantalousministeriö on lakkautettu ja 
sen tehtävät on siirretty uudelle ulkoministeriölle (minis
.ferstvo vneshnih snoshenij). Ulkomailla olevat kaupal
liset edustustot sulautetaan suurlähetystöjen kaupallisiksi 
osastoiksi. IZ 5.11.91 
Venäjä ja Ukraina ovat 6.11.91 tehneet periaa
tesopimuksen kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyös
tä. IZ 7.11.91 

Moskovan kaupungin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön 
Moskovassa elintarvikekupongit. Kupongit kompensoi
vat hintojen nousun. Niiden arvon on laskettu tyydyttä
vän keskivertokuluttajan kuukauden tarpeen. Kuluttajat 
voivat luonnollisesti ostaa elintarvikkeita yli kuponki
määrien vapailla hinnoilla. Järj estelmä on voimassa 
joulukuun. IZ 14.11.91 

Sopimus elintarvikehuollon turvaamisesta: SNTL:n 
tasavallat ovat allekirjoittaneet sopimuksen elintarvike
huollon turvaamisesta 1992. Sopimuksen mukaan a) 
maataloustuotteista ja elintarvikkeista kootaan varmuus
varastot b) toimitukset tasavaltoihin toteutetaan aikai
semman käytännön mukaisesti c) elintarvikkeiden tuonti 
koordinoidaan yhteisesti sekä d) noudatetaan yhteistä 
hintapolitiikkaa. IZ 15.11.91. 

SNTL:n kauppa- ja teollisuuskamari lakkautetaan. 
Tilalle perustetaan itsenäisten tasavaltojen kauppa- ja 
teollisuuskamarijärjestelmä. IZ 19.11.91 

Yksityistäminen Moskovassa: Moskovan kaupunginhal
lituksessa päätettiin edetä pienyksityistämisessä vuok
raustietä. Kaupungin hallitus pelkää keinottelua ja toi-
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mintahäiriöitä yrityksissä, mikäli ne myydään uusille 
omistajille. Yksityistettävät yritykset ovat kauppoja tai 
muita kaupungille välttämättömiä palvelulaitoksia. 
IZ 20.11.91 

Ongelmia Venäjän hallituksen ja korkeimman neu
voston suhteissa: Venäjän korkein neuvosto pitää lain
vastaisena presidentin määräystä Venäjän setelipainon 
sekä kulta- ja jalokivivarannon ja niitä hallitsevan elimen 
siirtämistä tasavallan finanssiministeriön hallintaan (si
sältyy asetukseen "Talousuudistuksen rahoituksesta ja 
pankkijärjestelmän uudelleenorganisoinnista "). Parla
mentti kokee tulleensa syrjäytetyksi talousuudistuksesta 
presidentin keskittyessä suhteisiin hallituksen kanssa. 
IZ 25.11.91. 

Talousyhteisösopimus: G. Javlinski ja hänen työryh
mänsä on saanut valmiiksi 24 talousyhteisösopimuksen 
26:sta lisäsopimuksesta. Osa sopimuksista, kuten tulliliit
toa ja vapaata liikkumista sekä eläketurvaa koskevat, on 
käytännöllisesti katsoen hyväksytty. Mm. pankkiliittoa, 
välimiesoikeutta ja yhteisön omaisuuden hallintaa, bud
jettia, ulkomaan velkaa ja kansallisia valuuttoja koskevat 
sopimukset ovat vielä neuvotteilla. Lisäsopimukset on 
toimitettu jäsenmaiden hallitusten päämiehille. 
IZ 29.11.91 

Talousyhteisön jäsenmaiden hallitusten päämiehet 
ovat sopineet istunnossaan Moskovassa tasavaltojen 
välisten tavarantoimitusten määristä ja hinnoista. Hinta
rajat asetetaan joillekin elintarvikkeille ja välttämättömil
le kulutushyödykkeille, mm. öljylle. Istunnossa sovittiin 
lisäksi taloudellista toimintaa säätelevien lakien ja vero
tuksen yhdenmukaistamisesta ja Venäjän talousuudistuk
sen linjojen noudattamisesta jäsenmaissa. Sopimusten 
allekirjoittajina ovat Venäjä, Ukraina, Armenia, Uzbekis
tan, Kirgisia, Tadzhikistan ja Gruusia. Gruusia ei ole 

\ virallisesti liittynyt talousyhteisöön. IZ 7.12.91, 
IZ 7.12.91 
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Rahoi tusj ärj estelmä (B) 

*** 

* 

* 

*** 

Venäjän korkeimman neuvoston puhemiehistön asetuk
sen mukaan Agroprombankin toiminta lopetetaan ja 
sen toiminnot ja varat siirretään perustettavalIe Ros
selhozbankille. Asetus on ristiriitainen vallitsevan tilan
teen kanssa, koska Agroprombankin tilalle on jo vuosi 
sitten perustettu kaupallinen osakeyhtiömuotoinen pank
ki. Venäjän parlamentin oikeus päättää tällaisen pankin 
olemassaolosta on vähintäänkin kyseenalainen. 
IZ 4.10.91 

Budjetti: SNTL:n valvontakamarin laskelmien mukaan 
liittovaltion budjettivaje 9 kuukauden ajalta on 84,4 mrd. 
ruplaa (vuodelle 91 vahvistettiin vajeeksi 26,7 mrd.). 
Kun otetaan huomioon budj etin ulkopuoliset talouden 
vakauttamis- ja sosiaali- sekä eläketurvarahastot, muo
dostuu vajeeksi n. 120,3 mrd. ruplaaa. Vajetta on paik
kailtu Valtionpankin luotoilla. Finanssiministeriössä on 
arvioitu budjettivajeen yltävän 200 mrd:iin ruplaan vuo
den loppuun mennessä. IZ 19.10.91, PV 39/91 

Valtion velka: SNTL:n liittoneuvosto on kieltäytynyt 
hyväksymästä presidentti Gorbatshevin budjetin alijää
män kattamiseksi nostamaa 30 mrd:n ruplan velkaa. 
Velka on nostettu ja käytetty jo ennen liittoneuvoston 
hyväksyntää. IZ 12.11.91 

SNTL:n valtionpankin ja ulkomaankauppapankin 
kohtalot: Venäjän presidentti antoi 15.11.91 asetuksen, 
jonka mukaan valtionpankki Gosbank liitettäisiin Venä
jän keskuspankkiin. Asetusta ei toimeenpantu, sen sijaan 
korkein neuvosto "laati vaihtoehtoisen asetuksen, jonka 
mukaan valtionpankin ja sen haarakonttoreiden omaisuus 
siirrettäisiin Venäjän keskuspankille ja valtionpankille 
jäisi vastuu maan sisäisen velan hoidosta ja liittovaltion 
budj etista. Samassa yhteydessä ulkomaankauppapankki 
Vneshekonombank on tarkoitus muuttaa kaupalliseksi 
pankiksi. Venäjä on ottamassa valvontaansa Valtion
pankin laskentakeskuksen. EZ 50/91 *, DM 22.11.91 
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Käteinen raha: Kasvava inflaatio on johtanut käteisen 
rahan puutteeseen ja epävarmuuteen valtion mahdolli
suuksista maksaa budjettivaroin toimivien organisaatioi
den työntekijöiden palkkoja ja eläkkeitä. Tilanne on 
kärjistynyt, koska on painettu nimellisarvoltaan liian 
pieniä seteleitä. Jeltsin ei ole luvannut ruokkia inflaatiota 
uusilla seteleillä. Venäjän hallitus leikkaa menojaan ja 
turv~a tätä kautta pankkien maksuvalmiuden. 
PR 2.12.91 

Luotot: Venäj än korkeimman neuvoston puhemiehistö 
on myöntänyt liittovaltiolle 25,9 miljardin ruplan luoton 
puolustusmenoihin sekä ulkoisen ja kotimaisen velan 
kattamiseen. Venäjän keskuspankin puhemiehistö on 
myöntänyt luvan 36,5 miljardin ruplan emissioon Venä
jän tasavallan haltuun siirtyvien yritysten toiminnan 
rahoittamiseksi. PR 4.12.1991 

Venäj än parlamentti on hyväksynyt 28 %:n arvon
lisäveron (nalog na dobavlennuju stoimost) käyt
töönoton. Samalla luovutaan ns. presidentin verosta 
(nalog s prodazh) ja liikevaihtoverosta (nalog s oborota). 
IZ 9.12.91 

Venäjän presidentti on hyväksynyt lain tierahastoista. 
Osa rahastojen varoista on tarkoitus on kerätä poltto
aineverona, autonhankintaverona, tienkäyttöverona (kos
kee vain yrityksiä) ja yksityisauton omistajille tulevana 
verona. Päätöstä voi pitää historiallisena, koska aikai
semmin ei verovaroja ole ohjattu suoraan johonkin käyt
tötarkoitukseen. Varat käytetään teiden rakentamiseen ja 
kunnossapitoon. EZ 45/91 *, IZ 1.10.91 

Yritysverotus ja tulovero: Venäjän hallitus on laatinut 
laajan verouudistuspaketin. Yrityksiltä ja kansalaisilta 
pidätettävien erilaisten verojen määrää vähennetään. Tar
koitus on ottaa käyttöön uudistettu progressiivinen tulo
vero. Toistaiseksi on epäselvää, millaisia tulorajoja nou
datetaan. IZ 5.12.91, PR 5.12.91 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

*** Venäjän presidentti on 3.12.91 antanut asetuksen ja 
Venäjän hallitus on tehnyt päätöksen hintojen vapautta
misesta 2.1.92 alkaen. Teollisuustuotteiden, kulutus
tavaroiden ja· palveluiden kaupassa käytetään vapaita 
(markkina-) hintoja. Vapaita hintoja käytetään myös 
valtion ostaessa maatalouden tuotteita. Peruselintarvik
keet, vuokrat, polttoaineet, tulitikut, lääkkeet, kunnalliset 
peruspalvelut, sairaala- ja invalidivälineet, energia sekä 
kuljetukset jäävät valtion sääntelyn ja tuen piiriin. 
EZ erik. numero 92, IZ 24.12.91 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** 

*** 

*** 

Asetus tullipolitiikan muutoksista: Kansantalouden 
operatiivisen johtamisen komitea on hyväksynyt 2.11. 
asetuksen, jonka mukaan mm. elintarvikkeiden, lääk
keiden ja elintarviketeollisuuden laitteiden tuonti 
vapautetaan tullista. Lisäksi ulko
maankauppaoikeudet laajennetaan koskemaan kaikkia 
Neuvostoliitossa rekisteröityjä yrityksiä. Kansalaiset 
saavat tuoda tullitta maahan tavaroita omaan käyttöönsä, 
ulkomaille matkaavat voivat viedä maasta 1000 dolla
ria. PV 46/9* 

Valuutan maastavienti: SNTL:n valtionpankki on 
vastoin operatiivisen johtamisen komitean asetusta hy
väksynyt maastavietävän valuutan ylärajaksi 200 
dollaria. Koska valuuttasäännöstelystä lain mukaan 
päättää VaItionpankki, on tullin noudatettava sen ohjeita. 
IZ 16.11.91 *, IZ 18.11.91 . 

Asetus ulkomaankaupan vapauttamisesta Venäjällä: 
Vastaisuudessa Venäjän aluella toimivat yritykset ovat 
oikeutettuja hoitamaan itsenäisesti ulkomaankauppansa. 
Barter-kauppaa pyritään rajoittamaan ja kiintiöityjen ja 
lisensioitujen tuotteiden listaa lyhentämään. Valuutta
määräykset: Yritykset ja kansalaiset saavat oikeuden 
avata valuuttatilejä venäläisissä pankeissa. Ruplan vaih
tokurssi määräytyy markkinoilla. SNTL:n presidentin 

-

« 
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määräämät valuuttatuloista suoritettavat maksut perutaan. 
EZ 48/91 *, IZ 18.11.91 

Venäjän presidentti on 30.12. antanut asetuksen Venäjän 
valuuttavarannosta vuonna 1992. Vuoden alusta 40 % 
valuuttatuloista on myytävä Tasavallan valuuttavarantoon 
kaupalliseen erityiskurssiin, jota Venäjän keskuspankki 
alkaa noteerata vain tähän tarkoitukseen. Valuuttava
rantoa käytetään ulkomaanvelan hoitoon, ruplan kurssin 
pitämiseen vakaana ja välttämättömän tuonnin maksami
seen. Sisäisten valuuttamarkkinoiden luomiseksi ja rup
lan kaupallisena kurssin tukemiseksi kaikesta valuuttatu
losta 10 % on myytävä Venäjän keskuspankille mark
kinakurssiin. Asetuksella määrätään kaikille valuuttatu
loille ehdoton kotiuttamisvelvollisuus. Ulkomaisissa 
pankeissa jo olevat valuuttavarat on kotiutettava 3 kk:n 
kuluessa. Valuuttavarantoa määrättiin hoitamaan Venäjän 
ulkomaankauppapankki. RG 7.1.92 

IMF -jäsenyys: Neuvostoliitto on hyväksytty kansainvä
lisen valuuttarahaston erikoisassosioituneeksi jäseneksi. 
Tämän myötä Neuvostoliitto voi saada IMF:ltä teknistä 
ja konsultaatioapua markkinatalouteen siirtymisessä. 
Jäsenyyden toivotaan tuovan NL:n ulkomaisia inves
tointeja. IZ 7.10.91 

Ulkomaiset avustukset: Euroopan neuvoston komissio 
on päättänyt myöntää Neuvostoliitolle 1,25 mrd. ecun 
(1,5 mrd. dollarin) lainan. Yhdessä aiemmin myönnetyn 
750 milj. ecu-Iainan kanssa kokonaislainaksi muodostuu 
lähes 2 mrd. ecua. PR 8.10.91 

Itä-Euroopan yhteistyö ja kauppa: Neuvostoliittolais
ten ja Itä-Euroopan (entisten SEV-maiden) yritysten ja 
organisaatioiden edustajat ovat päättäneet perustaa 
uuden yhteistyö elimen VEST (Vostotshnoevropejskoe 
sotrudnitshestvo i torgovlja) maiden välisen kaupan 
elvyttämiseksi. VESTin kaupallisiin rakenteisiin tulisi 
kuulumaan mm. pörssi ja kansainvälinen c1earing-pank
ki. IZ 11.10.91 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

59 

Ulkomaiset avustukset: Japani on päättänyt avustaa 
Neuvostoliittoa 2,5 mrd. dollarilla. Avustus jaetaan siten, 
että 1,8 mrd. dollarista muodostetaan vakuusrahasto 
japanilaisten yritysten viennin tukemiseksi, 200 milj. 
dollaria käytetään taloudelliseen yhteistyöhön ja 500 
milj. dollaria humanitaariseen apuun. Japani on aiemmin 
myöntänyt 100 milj. dollaria lääkkeisiin ja elintarvikkei
siin. IZ 12.10.1991 

15.10. järjestetyssä valuuttapörssissä ruplan kurssi suh
teessa dollariin oli 60,10 ruplaa dollarilta. Vaihto 4,32 
milj. dollaria. Huutokaupan ulkopuolella pörssissä sol
mittiin kuluneen viikon aikana kahdenvälisiä sopimuksia 
652.000 dollarilla. Näiden kauppojen kurssiksi muodos
tui keskimäärin 50,67 ruplaa dollarilta. IZ 15.10.91 

Valuuttapörssissä 22.10. ruplan kurssi suhteessa dollariin 
oli 72,3 ruplaa dollarilta, ja vaihto 3,5 milj. dollaria. 
29.10. kurssi nousi 73,10 ruplaan dollarilta, vaihdoksi 
muodostui 3,32 miljoonaa. Vaihto pörsissä on viime 
viikkoina ollut pienimmillään pörssin historiassa. 
IZ 29.10.91 

12 neuvostotasavaltaa on hyväksynyt Neuvostoliiton 
ulkomaanvelan hoitoa koskevan muistion. .Muistiossa 
vahvistetaan tasavaltojen kollektiivinen vastuu velasta 
ja Vneshekonombankin tai sen seuraajan osuus mak
sujärjestelyissä. Tasavallat sitoutuvat noudattamaan 
talouden uudistumista ja velanmaksukyvyn paranemista 
tukevaa talouspolitiikkaa. Latvian, Liettuan ja Viron 
osuudesta velan hoidossa solmitaan erillissopimukset. 
IZ 29.10.91 

5.11. valuuttapörssissä ruplan arvo romahti 110 rup
laan dollarilta. Vaihto oli ennätyksellisen alhainen, 2,9 
miljoonaa. Ennätyksellisen kurssilaskun syy on odotetta
va hintojen vapauttaminen. IZ 5.11.91 

Neuvostoliiton ulkomaanvelka: Neuvostoliiton Ulko
maankauppapankin valuuttavarat ovat huvenneet siinä 
määrin, ettei se pysty enää takaamaan valuutassa suori
tettavien maksujen hoitoa. NL:n odotetut valuuttatulot 
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kuukaudessa ovat 1,8 miljardia ruplaa, tosiasiallisesti 
tuloja on 1,3-1,4 miljardia ruplaa. Energiaraaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintojen ennustettu aleneminen pudot
taa valuuttatuloja vielä noin 200 milj. ruplaa. Neuvos
toliiton ulkomaanvelka on noin 75 miljardia (tiedot 
luvusta jakautuvat 60 ja 90 miljardin välille). IZ 6.11.91 

Edellisen viikon ruplan romahdusta seurasi 13.11. pide
tyssä pörssissä ruplan vahvistuminen 98,8 ruplaan 
dollarilta. Halukkaita ruplan myyjiä oli enemmän kuin 
aikoihin. Kokonaisvaihto oli 7,9 miljoonaa. Valtion 
laitokset eivät ole viime aikoina olleet mukana huuto
kaupoissa. IZ 13.11.91 

19.11. valuuttapörssissä ruplan kurssi laski jälleen 110 
ruplaan dollarilta. Vaihto oli 5,7 miljoonaa. Kurssin 
heikkenemisen arvellaan johtuvan ulkomaankaupan 
liberalisoinnista. Yritysten välisillä huutokaupan ulko
puolisilla markkinoilla dollareita vaihdettiin 770 tuhatta 
ruplaa kurssiin 67,6 ruplaa dollarilta. IZ 19.11.91 

Ruplan kurssi dollariin nähden on pysynyt viikon ajan 
muuttumattomana 110 ruplaa dollarilta. Vaihto oli 
4,9 miljoonaa dollaria. Meklareilla on asiakkaidensa 
rajaton valtuutus dollareiden ostoon. Dollareita myyvät 
lähinnä yhteisyritykset, valtionyritykset ja kolhoosit. 
IZ 26.11.91 

Ukraina, Uzbekistan ja Azerbaidzhan ovat kieltäytyneet 
allekirjoittamasta muistiota (ks yllä IZ 29.10) ulkomai
sen velan hoidosta. Ukraina ja Uzbekistan ovat vakuutta
neet suorittavansa osuutensa, mutta vaativat osuuksien 
määrittelyä ennen "muistion allekirjoitusta. Azerbaidzhan 
on kieltäytynyt kokonaan velan maksusta. IZ 20.11.91, 
IZ 25.11.91, PV 46/91 

Valuuttamääräiset maksut: Vneshekonombank on 
ilmoittanut, että se ei toistaiseksi myy valuuttaa organi
saatioille, jotka saavat rahoituksensa valtion budjetista, 
eikä yksityisille kansalaisille, joilla ei ole valuuttatiliä. 
Rajoitukset eivät koske ulkomaisia tai muita kaupallisia 
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organisaatioita, yhteisyrityksiä tai lähetystöjä. 
IZ 29.11.91 

Jeltsinin talousohjelma etenee valuuttakurssijärjestel
män yksinkertaistamisella. 2.12. lähtien ei turistikurs
sia noteerata. Pankit voivat itse päättää, minkä kurssin 
mukaan ostavat ja myyvät valuuttaa, ostojen ja myyntien 
välinen kurssiero voi olla korkeintaan 10 prosenttia. 
Toimeenpide tähtää yhden yhtenäisen vaihtokurssin 
vakiinnuttamiseen. Pörssihuutokaupassa mukana olevat 
Venäjän pankkiyhdistys ja Moskovan pankkj.liitto ovat 
muodostamassa Moskovan pankkien, valuuttapörssiä, 
joka tulee aikanaan toimimaan nykyisen SNTL:n valtion
pankin pörssin tilalla. Toistaiseksi toimitaan Valtionpan
kin pörssin sääntöj en mukaisesti. IZ 30.11.91 

NL:n ulkoinen velka:' Ulkomaantalouspankki VEB 
ilmoitti 4.12. keskeyttävänsä toistaiseksi NL:n ulkomaan
velan kuoletukset G-7 -maiden kanssa tehdyn sopimuk
sen mukaisesti. Korkojen maksu jatkuu. Kommunist 
29.12.91 

Ruplan turistikurssi: Ulkomaantalouspankki VEB 
uudisti käteisten valuuttojen osto- ja myyntikurssin 
3.12.91 alkaen. Turistikurssin käytöstä oli luovuttu jo 
sitä ennen. Käteisrahan ostokurssi kansalaisille ja turis
teile on 90 ja myyntikurssi 99 ruplaa dollarilta. 
PR 4.12.1991 

Ensimmäinen ulkomainen pankki Venäjälle: 
Ranskalainen pankki Credit Lyonnais on perustanut 
haarakonttorin Pietariin. Pankki tulee toimimaan 
tavanomaisilla pankkitoiminnan alueilla ja vastaanottaa 
mm. yksityisten kansalaisten valuuttatalletuksia. 
IZ 4.12.91 

Ruplan vaihdettavuus: Venäjän varapääministeri Jegor 
Gaidar ilmoitti kansainvälisessä talouden ja kaupan 
yhteistyötä käsittelevässä konferenssissa, että Venäjän 
hallitus aikoo toteuttaa juokseviin toimintoihin liittyvän 
ruplan vaihdettavuuden 1.1.1992 alkaen. Kurssin mää
räisivät markkinavoimat. PR 5.12.1991 
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Liit~ovaltion velan jako tasavaltojen kesken: Itsenäiset 
tasavallat ovat osittain sopineet liittovaltion velan jaosta 
keskenään. Suurin rasitus tulee Venäjälle (61 %), Ukraina 
ottaa vastatakseen 16 %:n osuudesta, Valko-Venäjä ja 
Kazahstan puolestaan 4 ja 3 %. Loppu velka n. 14 % on 
edelleen jakamatta. IZ 5.12.1991 

10.12. pidetyssä valuuttapörssissä dollari vahvistui reip
paasti. Yhdestä dollarista maksettiin 170,10 ruplaa. Vaih
to tällä tasolla oli 4,97 miljoonaa. Käteisten valuuttojen 
osto- ja myyntikurssit vaihtelevat eri pankeissa. Ulko
maantalouspankki ja Säästöpankki ostavat ja myyvät 
valuuttaa 90/99 ruplaa dollarilta, Mosbusinessbank no
teeraa puolestaan hinnoiksi 117/130 ruplaa dollarilta. 
IZ 10.12.1991 

Valuuttapako: Vneshekonombankin varapääjohtaja 
ilmoitti, että Neuvostoliitossa toimivat yritykset ovat 
alkaneet siirtää varojaan pankin valuuttatileiltä ulkomail
le. Yhden päivän aikana on pankille tullut valuutansiirto
pyyntöjä jopa 70 miljoonan dollarin edestä. 
IZ 12.12.1991 

Länsimaat ovat suostuneet lykkäämään SNTL:n velan
maksua 3 kuukaudella. Lykkäys koskee ennen 1.1.91 
otettuja lainoja, joiden takaisinmaksun tulisi tapahtua 
5.12.91 - 31.3.92. Ulkomaantalouspankki VEB vahvis
taa, että velkoj en korot maksetaan sopimuksen mukai
sesti. Maailmanpankin asiantuntijat arvioivat SNTL:n 
kokonaisvelaksi 51-71 mrd. dollaria ja lyhennykset 
vuoden 91 loppuun mennessä 23-26 mrd. Suurin velkoja 
on Saksa 22 mrd. dollaria. Merkittäviä velkojia ovat 
myös Ranska, Japani, Italia ja Englanti. IZ 17.12.1991 

Venäjän varapääministeri Gaidar on esittänyt, että mikä
li IVY saa taloudellisen tilanteensa ja inflaationsa hallin
taan 92 maalis-huhtikuuhun mennessä, saattaa optimisti
sen ennusteen mukaan avautua mahdollisuus saada Maa
ilman pankilta luottoa ruplan vaihdettavuuden edistä
miseksi. IZ 24.12.91 
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Tuotannonalat (G) 

*** 

* 

* 

Kansantalouden operatiivisen johtamisen komitea on 
hyväksynyt suunnitelman elintarvikehuollon turvaami
sesta vuonna 92. Suunnitteilla on perustaa tasaval
talainen elintarvikehuoltorahasto liittovaltion tarpeita 
silmälläpitäen, varmistaa elintarvikkeiden tulliton vaihto 
tasavaltojen välillä sekä vahvistaa tuotanto- ja toimitus
vajeista aiheutuvat sakot. PV 42/91 

Kansantalouden operatiivisen johtamisen komitea on 
siirtänyt jatkokäsittelyyn SNTL:n presidentin asetuksen 
energian kulutuksen rajoituksista vuosina 91-92. Rajoi
tukset koskisivat lähinnä polttoaine- ja sähköenergiantoi
mituksia. Mikäli asetus hyväksyttäisiin olisi se tasaval
toihin nähden suositusluonteinen. PV 42/91 

Öljy teollisuusliitto: Venäjän, Ukrainan, Valkovenäjän ja 
Liettuan öljy- ja kaasun tuottajat ja jalostajat ovat pe
rustanee yhteisen öljy teollisuusliiton. IZ 16.12.91 

Valtionyritykset (H) 

*** Venäjän ministerineuvoston päätöksen mukaisesti Pieta
rissa aletaan yksityistää elintarviketeollisuuden yri
tyksiä. Osakkeet jaetaan Venäjän tasavallan ja Pietarin 
kaupungin kesken. Osa osakkeista myydään työntekijöil
le ja yrityksille. DM 17.10.91 

Muut yritykset (1) 

* Presidentin alaisuudessa toimiva yrittäjäneuvosto on il
maissut julkilausumassaan huolestuneisuutensa yksi
tyistämisprosessin jarruttamisesta. Neuvosto on tyyty
mätön siihen, että yksityisyritteliäisyys rajoittuu epävar
moihin vuokraoikeuksiin. Väestön liikaraha tulisi ohjata 
kulutuskysynnästä omaisuuden hankintaan. Neuvosto 
huomauttaa, että samalla kun yksityistämistä jarrutetaan 
syyttämällä puuttuvaa lainsäädäntöä, valtaapitävät siirtä
vät omaisuutta itselleen. DM 31.10.91. 
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Palkat, työvoima, eläkkeet, työttömyys, sosiaaliturva (1) 

*** 

*** 

* 

Kansalaisten tulojen indeksointi: Venäjän korkein 
neuvosto on hyväksynyt lain kansalaisten tulojen 
indeksoinnista. Ammattiliitot ovat kiirehtineet lain 
hyväksymistä, jota viivästytti mm. se, ettei hallitukseen 
kykyyn vastata velvoitteesta uskota. IZ 26.10.91 

Venäjän presidentti on 6.12.91 hyväksynyt Venäjän 
minimipalkkalain. 1.1.92 alkaen minimipalkka on Ve
näjän budjettirahoitteisissa yrityksissä ja laitoksissa 342 
ruplaa/kk. Muut yritykset ja laitokset ottavat minimipalk
kamääräykset käyttöön 1992 ensimmäisellä neljänneksel
lä, sitä mukaa kun saavat kokoon tarvittavat varat. Täy
den työeläkkeen määrä nostetaan myös toistaiseksi mini
mipalkan suuruiseksi. SR 19.12.91 

SNTL:n tilastokomitean mukaan liittovaltiossa oli elo
kuun loppuun mennessä 2 miljoonaa työtöntä. Vain 
pieni osa tästä määrästä - 100.000 henkeä - saa työttö
myyskorvausta. Yleisesti pelätään, että työttömyyskor
vausten maksu tulee aiheuttamaan kohtuutoman rasituk
sen budjetille. Työttömyyden uskotaan rajusti kasvavan. 
Huhtikuisen hintauudistuksen ja sitä seuranneen inflaati
on voimistumisen myötä kansalaisten elintaso on laske
nut ja tuloerot kasvaneet. Sosiaaliturvan rahoittaminen 
emissioilla on voimistanut elintason laskua. 
IZ 6.12.1991 

Yhteiskunnalliset kysymykset (K) 

*** Kansalaisten rekisteröinti: SNTL:n perustuslain val
vontakomitea on todennut, että rekisteröintimenettely ja 
siihen liittyvä passijärjestelmä koskien kansalaisten 
asuin- ja työpaikan valintaa,· ns. propiska, on perustus
lain vastainen. Komitea hyväksyi asetuksen, jolla järjes
telmä kielletään. Asetus koskee vain liittovaltion lainsää
däntöä, tasavallat tekevät asiasta omat päätöksensä. 
IZ 14.10.91 
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Venäjän presidentin asetus: Presidentin asetuksella on 
päätetty, että talousuudistuksen aikana Venäjän hallitusta 
johtaa tasavallan presidentti. IZ 7.11.91 

Venäjän Sosialistinen Federatiivinen Neuvostotasaval
ta on lakannut olemasta. Tasavallan parlamentti hyväk
syi uudeksi nimeksi Venäjän Federaatio (Rossijskaja 
Federatsija, Rossija). IZ 25.12.91 

Venäjän Federaatio on perinyt SNTL:n paikan YK:
ssa. Venäjä vastaa kaikkien entisten neuvostotasavaltojen 
jäsenmaksuista, kunnes nämä hyväksytään YK:n jäsenik
si. IZ 25.12.91 

Liittosopimus: Pitkään työn alla ollut liittosopimus on 
lähetetty tasavaltojen korkeimpiin neuvostoihin käsiteltä
väksi. Sopimus oli tarkoitus parafoida 25.11., mutta näin 
ei tapahtunut. Sopimukseen ovat liittymässä Venäjä, 
ValkoVenäjä, Kazahstan, Azerbaidzhan, Kirgisia, Turk
menia ja Tadzhikistan. IZ 25.11.91 *, 26.11.91 * 

SNTL:n ensimmäinen ja viimeinen presidentti Mihail 
Gorbatshev erosi tehtävästään 25.12.91. Jäähyväistele
visiopuheessaan Gorbatshev totesi edelleenkin kannatta
vansa valtiollista yhtenäisyyttä ja loi katsauksen v. 85 
alkaneeseen perestroikan kauteen. SR 27.12.91, 
HS 27.12.91 

2 Muut tasavallat 

Taloushallinto (A) 

*** 

*** 

Valko-Venäjän parlamentti on hyväksynyt maanomis
tusoikeutta koskevan lain. PR 8.10.91 

Moldova: Moldovan hallitus on päättänyt siirtää kaikki 
liittovaltion alaiset yritykset Moldovan alueella korvauk
setta tasavallan hallintaan. IZ 2 ? 
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Azerbaidzhan: 1.12.91 lähtien myydään Azerbaid
zhanissa elintarvikkeita ja teollisuustuotteita ainoastaan 
paikallisen oleskeluluvan omaaville kansalaisille. 
IZ 26.11.91 

Ukrainassa on päätetty aloittaa pienyritysten yksityistä
minen 1.1.92. Asiasta on ilmoittanut yritystoiminnasta 
vast~ava ministeri. Tarkoitus on yksityistää vuoden
puolentoista aikana 60 - 70 % pienyrityksistä. PV 46/91 

Azerbaidzhanin korkein neuvosto on esittänyt YK:n 
jäsenmaille vetoomuksen, että nämä tunnustaisivat itse
näisen Azerbaidzhanin tasavallan. PR 1.11.91 

Ukrainan ministerikabinetti on julkaissut ohjelman 
"Itsenäisen Ukrainan talouspoliittinen suuntaus". Erityi
nen huomio kiinnitetään maataloussektorin tuottavuuden 
kasvuun. Investointeja ja koneenrakennustuotantoa pyri
tään ohjaamaan maatalous- ja elintarviketuotantoon. 
Ohjelmaan kuuluu demonopolisointi, yksityistäminen ja 
maan omistusoikeuden palauttaminen. Tasavalta aikoo 
noudattaa itsenäistä finanssi- ja veropolitiikkaa sekä 

. siirtyä oman rahayksikön käyttöön. DM 13.11.91 

Rahoi tusj ärj estelmä (B) 

*** 

* 

* 

Ukrainan korkein neuvosto on hyväksynyt asetuksen 
keskuspankin Ukrainan kansallispankin perustamisesta. 
Pankin peruspääoma kootaan mm. tasavallan Gosbankin, 
valtion kaupallisen Promstroibankin ja Ukrainan säästö
pankin varoista. PM 15.10.91 

Ukraina ottaa käyttöön oman rahayksikön, grivnan. 
Tarkkaa ajankohtaa omaan rahaan siirtymisestä ei ole 
ilmoitettu. E 10.11.91 . 

Ukrainan budjettivajeeksi vuonna 1991 on ilmoitettu 50 
miljardia ruplaa. Luku on tullut esiin presidentinvaali
kampanjan yhteydessä, joten sitä ei voi pitää virallisena. 
IZ 13.11.1991 
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Ukrainassa otetaan tammikuussa käyttöön kuponkijär
jestelmä, jonka tarkoitus on turvata tavaroiden ja tuottei
den saanti Venäjän hintauudistuksen jälkeen. 18.12.91 

Valko-Venäjällä otetaan käyttöön tammikuusta 92 alka
en kuponkijärjestelmä. Kansalaisille jaetaan ostokortteja 
ja rahan korvaavia kuponkej a osana palkkaa. 
PR 18.12.91 

Valko-Venäjä: Valko-Venäjän hallitus on esittänyt 
korkeimman neuvoston hyväksyttäväksi joukon uusia 
verolakeja, joihin ~uuluu mm. arvonlisäveron ja valmis
teveron käyttönotto, kuljetusvero, luonnonvarojen käyttö
vero sekä vienti- ja tuontivero, jonka käyttöönotto on 
kuitenkin epävarmaa. Uusien verojen tarkoitus on ohjata 
yritysten ja kuluttajien toimintaa ja jakaa verorasitusta 
tasapuolisesti. DM 9.11.91. 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** 

*** 

* 

Ukraina: Presidentti Kravtshuk on antanut asetuksen 
valtiollisen tullikomitean perustamisesta tasavallan ta
loudellisten etujen ja valtiollisen turvallisuuden takaami
seksi. IZ 13.12.91 

Moldova: Moldovan hallitus rajoittaa ruplan vaihtoa 
vapaisiin valuuttoihin. Vientitulot käytetään elintarvi
keteollisuuden mo.dernisointiin. Ulkomaille matkustavat 
saavat vaihtaa korkeintaan 200 dollaria viralliseen kurs
siin. EZ 45/91 . 

Gruusia: Gruusian ulkomaanvelka on noin 700 milj 
dollaria. Velka on laskettu tasavallan osuuksina viennis
tä ja tuonnista ja suhteutettu teolliseen tuotantoon ja 
väestöön. E 7.11.91 
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Tuotannonalat (G) 

*** Valko-Venäjä: Valko-Venäjällä on vahvistettu maave
ro - noin 4,69 ruplaa hehtaarilta maan tuotannollisesta 
arvosta riippuen. IZ 19.12.91 

Palkat, työvoima, eläkkeet, työttömyys, sosiaaliturva (1) 

*** Työvoiman vienti: Uzbekistanin ministerikabinetti on 
hyväksynyt päätöksen perustaa uzbekkilais-ruotsalainen 

. työvoimaa vievä osakeyhtiö. 
IZ 23.11.1991 

Yhteiskunnalliset kysymykset (K) 

*** 

*** 

* 

3 Baltia 

Viro 

* 

Karjala on julistautunut itsenäiseksi Karjalan tasavallak
si. Karjala ottaa omaan hoitoonsa kaikki sisäiset valtiol
liset asiat sekä ulkomaiset suhteensa. HS 15.11.91 

Ukraina on julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi 
1.12.1991 alkaen. 

Kazahstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Uzbekistan ja 
Turkmenia ovat päättäneet perustaa yhteisen neuvoston 
talouspolitiikkansa koordinoimiseksi. Suunnitelmiin 
kuuluu yhteisen emissiopankin perustaminen ja yhteisten 
teollisten projektien aikaansaaminen. Tasavallat pyrkivät 
lisäämään keskinäistä tavaranvaihtoaan. IZ 19.12.91 

Sberbankin talletukset uhattuina? Virolaiset jonottavat 
saadakseen talletuksensa ulos säästöpankeista. Neuvosto
liiton säästöpankin Sberbankin alaisen Viron säästöpan
kin pääjohtajan Ruslan Dontsovin mukaan tallettajien 
varat ovat turvassa Sberbankissa, vaikkakin kerralla voi 
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käteistä rahaa nostaa korkeintaan tuhat ruplaa, koska 
Neuvostoliiton keskuspankki ei pysty toimittamaan riittä
västi ruplia (SE 1.10). Sberbank-keskusteluun on osallis
tunut myös Viron hallituksen neuvonantajana toiminut 
ruotsalainen ekonomisti Bo Krag. (E 24.9, DM 5.10) 

Väestön talletukset ja rahareformi. Viron pankin 
neuvosto on ilmoittanut, että mahdollisen rahareformin 
yhteydessä kaikkiin yäestön talletuksiin suhtaudutaan 
samalla tavoin riippumatta siitä, missä Viron pankeista 
talletukset ovat. Rahareformin yhteydessä pitää erityises
ti suojata pientallettajien säästöt ja turvata heidän talle
tustensa vaihto Viron omiin rahoihin. (E 12.10) 

Ensimmäiset osakekaupat. Virolainen osakeyhtiö Bro
ker Baltic on aloittanut osakkeiden myynnin Virossa 
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1940. Ensimmäisessä 
myyntitilaisuudessa Broker Baltic myi noin kymmenen 
yrityksen osakkeita. (E 4.10) 

Lakiluonnos asunnoista. Viron hallitus on käsitellyt 
asuntoja koskevaa lakiluonnosta, jonka mukaan vuokrat 
vapautettaisiin säännöstelystä, jolloin vuokrat nousisivat 
7-10-kertaisiksi. Lakiluonnos on herättänyt vastustusta ja 
pääministerin mukaan laki kaipaa vielä täsmennyksiä 
sosiaalisuojan turvaamiseksi. Lakiluonnoksen käsittely 
jatkuu Korkeimmassa Neuvostossa. (E 4.10, E 16.10, 
E 19.10) 

Uusi varanto barter-kauppojen toteuttamiseksi. Viron 
hallitus on tehnyt päätöksen perustaa varannon (obmen
nyj fond) , jonne· materiaaliresurssien ministeriö ostaa 
tuotteita tasavallan yrityksiltä. Varantoa käytetään vaih
tokauppoihin muiden tasavaltojen kanssa. (EZ 42/91) 

Organisaatiomuutos kaupan alalle. Virossa on valmis
teilla lakUuonnos, jonka mukaan aikaisempien useiden 
kaupan alan ministeriöiden pohjalta luodaan uusi, vain 
yksi kauppaministeriö (Ministerstvo torgovli). Tämä 
ministeriö vastaa sekä ulkomaan- että kotimaankaupasta, 
tukku- ja vähittäiskaupasta, kauppasuhteista sekä itään 
että länteen. (E 6.10, E 24.10) 
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Ensimmäinen ulkomainen laina. Viro on ottanut en
simmäisen ulkomaisen lainansa: Saksan liittotasavalta on 
myöntänyt 50 miljoonan D-markan suuruisen lainan 
maatalouskoneiden ostamista varten entisen Itä-Saksan 
tehtaista. (E 8.10, IZ 9.10) 

Yksityistäminen verkkaista. Viron KN :lle on esitelty 
lakiluonnos, joka määrittelee ne toimenpiteet miten 
Viron suuryritykset yksityistetään. Pienyritysten yksi
tyistäminen on ollut käynnissä kuluvan vuoden alusta 
lähtien, mutta tulokset eivät ole olleet lainkaan tyydyttä
viä: reilusta 2000:sta yksityistettäviksi aioituista yrityk
sistä on myyty vasta 100. (E 10.10) 

Viron KN:n hyväksymä laki maareformista. Tulee 
voimaan 1.11.1991. (E 18.10) Lain tarkoituksena on 
purkaa maahan kohdistuvaa valtiollista omistusoikeutta 
yksityiseksi. Siinä määritellään edellytykset maan palaut
tamiseksi, vaihtamiseksi tai korvaamiseksi. Maanomista
jia Virossa voivat olla valtio, kunnat ja yksityiset henki
löt. Juridiset organisaatiot voivat pelkästään vuokrata 
maata. (E 21.11.) 

Viron KN:n hyväksymä liikevaihtoverolaki tulee voi
maan 1.1.1992. Liikevaihtoveron suuruus on 10 %. 
(E 17.10) 

Viron hallituksen asetus kaupallisen toiminnan elvyttä
misestä ja ulkomaankaupan Iiberalisoinnista. Asetuk
sen mukaan viennissä luovutaan lähes kaikista rajoituk
sista, jos kauppa tapahtuu vaihdettavilla valuutoilla. 
Kiintiöt on asetettu esim. puutavaralIe, sementille sekä 
eräille peruselintarvikkeille. Viennistä ja tuonnista ei 
kerätä veroa. (E 18.10, E 29.10) 

Viron hallituksen päätös hintojen nousun kompensoin
nista vuoden 1991 IV neljänneksellä määrittelee avus
tusten suuruudet niille väestöryhmille, joita elinkustan
nusten nousu eniten koettelee. Avustuksia tulevat saa
maan mm. eläkeläiset, hoitovapaalla olevat äidit sekä 
opiskelijat. (E 20.10, E 22.10) 
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Viron KN:n asetus Neuvostoliiton Gosbankin Viron 
osaston yhdistämisestä Viron Pankkiin. Asetuksen 
mukaan Viron tasavallan alueella olevat Neuvostoliiton 
Gosbankin alaosastot erotetaan Neuvostoliiton pankkijär
jestelmästä ja yhdistetään Viron keskuspankkiin. Pankki
en pääjohtajat allekirjoittivat asiasta sopimuksen joulu
kuun alussa. Yhdistyminen tapahtuu 1.1.1992 alkaen. 
(E 25.10, E 6.12) 

Neuvostoliiton osuus Viron ulkomaankaupasta on tällä 
hetkellä 97 %. Vain 3 % viennistä menee länteen. Länsi
vienti on pääasiassa ali- tai osahankintaa, ja on noin 10 
% Viron kokonaistuotannosta. Tavoitteena on nostaa 
viiden vuoden tähtäimellä itä-länsikauppa tasapainoon, 
jolloin muiden maiden osuuden pitäisi olla yli 50 %. 
Suomi on suurin Viron länsikauppakumppaneista, osuus 
Viron länsikaupasta on tällä hetkellä noin 15 %. Seuraa
vina ovat Tanska ja Saksa. (Effalouselämä 32/91). 

Viron teollisuustuotanto tammi-syyskuun välisenä aikana 
oli 922.8 milj .sUR eli noin 9 % vähemmän edellisen 
vuoden vastaavaan ajan kohtaan verrattuna. Tuotanto on 
laskenut erityisesti elintarviketeollisuudessa (24.8%), 
lihantuotannossa (20.7%), maidontuotannossa (19.4%) ja 
rakennusmateriaalituotannossa (10.7%). (E 26.10.91) 

Verotusta kovina valuuttoina. Viron valtiovarainministe
rin mukaan ensi vuoden alusta lähtien kaikkia niitä orga
nisaatioita, tehtaita ja yksityishenkilöitä, joilla on kova
valuuttatuloja, myös verotetaan kovina valuuttoina. 
(SWB 2.11) 

Polttoainepula kärjistyy. Paheneva pol ttoainepula on 
pakottanut Viron hallituksen soveltamaan poikkeustila
määräyksiä. Bensiinin myynti yksityisille on keskeytetty 
ja hinnat on vapautettu. Koska Venäjä ei pysty toimit
tamaan sovittuja määriä polttoaineita, Viron hallitus on 
kääntynyt välittäjäfirmojen puoleen ja lisäksi neuvottelu
jakäydään länsimaisten yritysten kanssa. (E 9.11, 
E 20.11, E 26.11) 
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Viroon puolivuotisbudjetti. Hallitus on esitellyt ensi 
vuoden ensimmäisen puoliskon tulo- ja menoarvioesityk
sen. Ensi vuoden toisen puoliskon budjetti laaditaan 
kruunuissa. Budjetilla tähdätään tulojen ja menojen 
tasapainottamiseen. Valtion tukiaisia leikataan, asuntojen 
vuokrat nousevat ja sähkön sekä elintarvikkeiden hinnat 
nousevat. 2 %:n viikkovaudilla etenevä inflaatio yrite
tään taltuttaa vuoden toisella puoliskolla. (E 12.11) 

Siim Kallas omasta valuutasta. Viron Parikin pääjohta
jan Siim Kallasin mukaan oman valuutan käyttöönottoon 
valmistaudutaan huolella; tärkeitä seikkoja ovat mm. 
valuutan vakauttamiskysymykset sekä kurssin määräy':' 
tyminen. Kruunulle on tarkoitus määritellä vain yksi 
kurssi suhteessa eri ulkomaanvaluuttoihin ja siitä tehdään 
samantien myös vaihdettava. Oma valuutta otettaneen 
käyttöön ensi vuoden toisella puoliskolla. (E 14.11, 
KL 3.12) 

Elinkustannukset ovat nousseet tam~ -syyskuun välisen 
aikana 3.7 kertaisiksi Viron tilastokeskuksen antamien 
tietojen mukaan. Elintarvikkeet maksavat 4.5 kertaa, 
teollisuustuotteet 3.2 kertaa ja palvelut 2.2 kertaa sen, 
mitä tammikuun alussa. (DM 15.11.91) 

. Viron uusi yritysten tuloverolaki tulee voimaan 1. 
tammikuuta 1992. Veroaste on porrastettu voiton suuruu
den mukaisesti. Jos yrityksen voitto on alle 0,5 miljoo
naa ruplaa, veroaste on 15%. Voiton ollessa 0,5-1,0 
miljoonaa ruplaa, yritys joutuu maksamaan tuloveroa 75 
000 ruplaa ja 23% summasta, joka ylittää 0,5 miljoonaa 
ruplaa. Jos voitto ylittää miljoona ruplaa, veroa peritään 
190 000 ruplaa ja 30% summasta, joka ylittää miljoona 
ruplaa. (E 19.11.91, E 25.12.) 

4.11.91 oli rekisteröityjen yhteisyritysten määrä 292 ja 
ulkomaisten firmojen edustustojen määrä 74. Yhteisyri
tyksen 9sakkaita Virossa on 35 valtiosta ja 382 yrityk
sestä. 1/3 -osa yrjtyksistä toimii teollisuustuotannon 
alalla, 1/4 -osa palvelualoilla ja 1/6 -osa rakennustoimin
nassa. (E 20.11.91) 
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Virolaisyrityksiä ulkomaalaisomistukseen. Viron halli
tus on päättänyt puoltaa viiden yrityksen osittaista myyn
tiä ulkomaalaisille. Valmisteilla on lisäksi vielä pitempi 
lista yrityksistä, jotka aiotaan myydä ulkomaalaisille 
valtionomaisuuden yksityistämisen seuraavassa vaihees
sa. (E 3.12) 

Pörssilainsäädäntöä valmistellaan. Virossa toimii jo 
nyt paljon pörssejä (arvopaperipörssi on perusteilla), 
mutta niiden toimintaa säätelevä lainsäädäntö on puuttu
nut. Tilanne on korjaantumassa, sillä hallitus valmistelee 
kahta pörssien toimintaa säätelevää asetusta. (E 11.12) 

Marraskuussa 1991 elinkustannusindeksi oli vuoden 
1990 marraskuuhun verrattuna 3,3 -kertainen. Elintarvik
keiden hinta nousi samana ajanjaksona 3,05 -kertaiseksi, 
teollisuustuotteiden 4,17 -kertaiseksi ja palveluiden 
2,38 -kertaiseksi. (E 13.12.91) 

Shekkivihot setelipulaa helpottamaan. Viron säästö
pankit aloittivat 20. joulukuuta setelipulaa helpottamaan 
tarkoitettujen shekkivihkojen jakamisen asiakkailleen. 
Viron varafinanssiministeri Ants Vinnalin mukaan tähän 
mennessä on painettu 100 000 shekkivihkoa, jotka ovat 
voimassa kaksi vuotta. Yhdelle säästöpankin tallettajalle 
voidaan myöntää kaksi shekkivihkoa, joista kummassa
kin on 12 shekkiä. Shekkejä ei vaihdeta käteiseksi ra
haksi. (ElE 17.12, E 20.12) 

Kuponkeja varattomalle väestölle. Virossa on vuoden 
alusta lähtien otettu käyttöön varattomalle väestölle (mo
nilapsiset perheet,- eläkeläiset jne.) tarkoitettuja kupon
keja, joilla voi hankkia elintarvikkeita. Hallitus käyttää 
tähän tarkoitukseen 50 miljoonaa ruplaa. Kuponkeja 
myöntävät sosiaaliviranomaiset. (E 17.12, IZ 20.12). 

Elintarviketilanne huononemassa. Viron varamaata
lousministerin mukaan elintarvikkeiden tuotanto Virossa 
pienenee jatkuvasti. Pulmana on erityisesti puute rehuista 
sekä polttoaineista. Vaikeuksista huolimatta Viro on 
kuitenkin pitänyt kiinni toimitussopi muksistaan, joita 
sillä on muiden tasavaltojen kanssa. Sen sijaan Viro ei 
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ole saanut muilta tasavalloilta (lähinnä Venäjältä) sovit
tuja määriä rehuja, traktoreita eikä polttoaineita. Jatkossa 
näitä sopimuksia solmitaan varovaisemmin. (E 21.12.) 

Väliaikaiset valuuttamääräy kset. Viron rahauudistus
komitea on julkaissut asetuksen väliaikaisista valuutta
määräyksistä, joiden tarkoituksena on tasoittaa tietä 
rahauudistukselle. Lisäksi uusien määräysten avulla on 
tarkoitus turvata Viron maksukyky ulkomailla sekä sää
dellä valuuttamarkkinoiden toimintaa Virossa. Uudet 
määräykset tulivat voimaan 10.1.92. (E 21.12, E 7.1.) 

Perustuslakiluonnos valmistunut. Viron uutta perustus
lakia laatinut 60-jäseninen neuvosto on saanut työnsä 
päätökseen ja uusi perustuslakiluonnos on julkaistu. 
Luonnos luovutetaan 20. tammikuuta mennessä parla
mentille, jonka jälkeen se alistetaan kansanäänestykseen. 
(E 24.12, HS 14.12) 

Viron hallituksen asetus nestemäisten polttoaineiden 
jakelutilanteesta. . Hallituksen aikoo suunnata poltto
ainehankintoja myös länteen, jota varten tarvitaan länsi
lainaa. Lainan vakuutena voitaisiin käyttää valtion maa
ta, metsää tms. Venäjän kanssa tehdyn uuden sopimuk
sen mukaan polttoainetoimitukset sieltä vähenevät ja 
lisäksi on odotettavissa toimitusten viivästymisiä. Tosin 
neuvotteluja on käyty myös öljylähteiden vuokraamiseksi 
Siperiasta. Hallituksesta on lisäksi tulossa erilaisia mää
räyksiä polttoaineiden säästämiseksi (huoneistojen läm
pötilojen alentaminen, bussireittien vähentäminen jne.). 
(E 25.12, SWB 30.12) 

Omistussuhteissa muutoksia kaupan alalla. Tällä 
hetkellä Virossa toimivista kaupoista (liikkeistä) 26,5 % 
on valtiollisia, 21,5 % on yksityisiä, 3,7 % kunnallisia ja 
2,5 % yhteisyrityksiä (mukana ulkomaista pääomaa). 
Kuitenkin monopoliasema on edelleen vanhalla ERSPO -
yhtymällä. Tallinnassa kauppojen yksityistäminen ja 
kunnallistaminen on edennyt muuta maata hitaammin. 
(E 25.12) 



* 

* 

* 

Latvia 

*** 

* 

75 

Teoll~suustuotannon arvo oli tammi-marraskuussa 
noin 12.4 mrd ruplaa, mikä on 8.7 % vähemmän kuin 
vuoden 1990 vastaavana aikana. Tuotannon lasku on 
ollut suurinta elintaraviketeollisuudessa, jossa pudotusta 
oli 26,1 %, lihateollisuuden tuotanto laski 19.9 % ja 
meijeriteollisuuden tuotanto 19.3 %. Rakennusteollisuu
den tuotanto supistui 10.5 %. Myös sähkön, palavan 
kiven ja polttoturpeen tuotanto supistui. (E 25.12.91) 

Viro ja Venäjä sopivat kuljetuksista ja kalustosta. 
Viro ja Venäjä ovat päässeet sopimukseen siitä, että 
kaikki kuljetuskalusto siirtyy Viron omaisuudeksi. Tämä 
tarkoittaa 30 lentokonetta, 80 merikelpoista alusta, lento
kenttiä ja rautateitä. Venäjä ilmeisesti tulee osakkaaksi 
Tallinnan sataman yiljaterminaaliin. Rautateiden ja lento
asemien käytöstä Venäjä maksaa valuutassa. (E 24.12, 
IZ 2.1.) 

Viro ja Venäjä allekirjoittivat kauppasopimuksen. 
Vaikka maiden välinen kauppavaihto siirtyy periaatteessa 
yritystasolle, myös valtioiden välisestä c1earingistä teh
tiin sopimus. Clearing-tilit avataan Vuoden -92 toisella 
neljänneksellä ja niitä pidetään ruplissa, kunnes jompi
kumpi sopijapuolista ottaa käyttöön oman valuutan~ 
Keskinäisten toimitusten määrä on ensimmäisellä neljän
neksellä noin 70 % edelfisvuotisesta määrästä. (E 30.12, 
SWB 30.12) 

Latvian KN:n päätös Latvian alueella olevien neuvos
toliittolaisten pankkien omaisuuden siirrosta Latvian 
tasavallan haltuun. Tällä päätöksellä aloitetaan pankki
järjestelmän uudelleenorganisointi Latviassa. (IZ 14.9.) 

Yllämainittuun päätökseen liittyen Vneshekonombank 
(Neuvostoliiton) on ilmoittanut, että se ei enää kanna 
mitään vastuuta pankin Riian osaston operaatioista, 
kaupoista ja sitoumuksista. (IZ 22.10) , 
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Latviassa on hyväksytty väliaikainen asetus tullista, 
joka on voimassa siihen asti, kunnes varsinainen laki 
hyväksytään. (Diena 21.9) 

Latit tulevat ensi vuonna. Latvian uudet rahat - latit -
painetaan Saksassa ja ne otetaan käyttöön ensi vuoden 
jälkipuoliskolla. Käyttöönottoa tulee edeltää vakautusra
haston perustaminen. (EZ 42/91) 

Latvian KN:n laki asuintalojen palauttamisesta enti
sille omistajilleen. Laki tuli voimaan heti (30..10). 
(SE 8.5., E 1.11) 

Latvian KN:n päätös ottaa Latvian omistukseen kaikki 
tasavallan alueella oleva Neuvostoliiton armeijan 
kiinteä omaisuus. Päätös tehtiin siksi, että Neuvostolii
ton armeija ja neuvostoliittolaiset yritykset ovat viime 
aikoina käyneet kauppaa armeij an omistuksilla. KN 
julisti laittomiksi kaikki armeijan omaisuuden kaupat, 
jotka on tehty 24. elokuuta annetun Latvian itsenäisyys
julistuksen jälkeen. (HS 6.11, PR 7.11) 

Ei yhteisomistusta keskusvaUan kanssa. Yleisliittolais
ten yritysten siirtäminen Latvian tasavallan hallintaan 
perustuu KN:n hyväksymään asetukseen Latvian tasa
vallan valtiollisen perustan turvaamisesta. Pääministe
ri Godmanis korostaakin, että kaikki yritykset ovat Lat
vian omaisuutta, eikä minkäänlaisiin ehdotuksiin siitä, 
että omistusta voitaisiin jakaa Latvian ja Neuvostoliiton 
kesken, tulla suostumaan. Tällaisia ehdotuksia ovat teh
neet muutamat Latviassa olevat yleisliittolaiset yritykset. 
(DM 13.11) 

Bensiini loppunut. Latviassa bensiini on käytännöllisesti 
katsoen loppunut normaalimyynnistä. Hinnat on va
pautettu ja bensiiniä voi ostaa enää valuutalla, jos sillä
kään. Energiaministerin mukaan tilanne on kriittinen ja 
hän on ehdottanut, että Venäjän öljynvientiä Latvian 
satamien kautta kuristettaisiin, ellei Venäjä täytä poltto
ainesitoumuksiaan. Lisäksi hallitus on kääntynyt pörssien 
ja kaupallisten yritysten puoleen bensiinin ostamiseksi. 
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Yhteydenottoja on ollut myöskin läntisiin yrityksiin. 
(IZ 11.11, IZ 25.11) 

Öljystä valuuttalasku. Latvian talousministeriölle on il
moitettu, että Venäjä vaatii tästä lähtien maksun Latvi
aan toimittamistaan raaka-aineista (öljy, kaasu, metallit 
jne.) vapaasti vaihdettavissa valuutoissa. (E/MN 44/91) 

Ranska palautti kullan. Ranska on palauttanut Latvialle 
tonnin kultaa, jonka Latvia oli luovuttanut Ranskan 
keskuspankin säilytettäväksi ennen toista maailmansotaa. 
(IZ 30.11) 

Latvian parlamentti on hyväksynyt lain maareformista 
kaupungeissa, jonka mukaan maata voivat omistaa vain 
Latvian kansalaiset. Muut voivat vain vuokrata maata. 
(EZ 49/91) 

Latvia ja Venäjä sopivat kauppavaihdosta. Latvia ja 
Venäjä allekirjoittivat joulukuun alussa sopimuksen 
kauppavaihdon perusperiaatteista vuonna 1992. Kauppaa 
käydään c1earing-pohjalla maailmanmarkkinahinnoin. 
Suuntaa-antavat luettelot vaihdettavista tavaroista ovat 
valmisteilla. (SWB 7.12) 

Elintarvikkeiden hinnat vapautettiin. Latvian hallitus 
vapautti 10.12 elintarvikkeiden hinnat. Hinnat nousivat 
heti moninkertaisiksi. Hinnankorotusten vastapainoksi 
myös palkkojen annetaan nousta vapaasti yrityksissä ja 
valtion laitoksissa työskentelevien palkkoja nostettiin jo 
15.11. Myös elintarvikkeiden vientiä tiukennetaan (kaik
keen vientiin tarvitaan lisenssi). Lisäksi tiukennetaan 
lainsäädäntöä elintarvike-keinottelun lopettamiseksi. 
(EZ 51/91, IZ 19.12) 

PääministeriItä epätoivoinen arvio talouden tilasta. 
Pääministeri Godmanisin mukaan päättyneenä vuonna 
taloudessa ei saavutettu yhtäkään tulosta, joka olisi plus
merkkininen. Joulupuheessaan pääministeri arvioi kriitti
sesti, että hallitus on menettänyt otteensa suuresta osasta 
talouden sektoreista, korruptio kukoistaa, hallitsematon 
yksityistäminen etenee ja valuuttaoperaatoiden valvonta 
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on laiminlyöty. Sekasorron pääaiheuttaja on mafia, jota 
vastaan aiotaan käydä kaikin ajateltavissa olevin keinoin. 
(DM 27.12) 

Hinnat ja palkat vapautetaan. Liettuan hallituksen 
päätöksen mukaan marraskuussa vapautetaan hinnat ja 
palkat. Valtio säätelee vain tärkeimpien elintarvikkeiden 

. sekä kortilla olevien tuotteiden hintoja. Minimipalkka on 
määritelty 350 ruplaksi. (IZ 24.10) 

Kolhooseja ja sovhooseja uudelleenorganisoidaan. 
Marraskuun alusta lähtien Liettuassa toteutetaan kol
hoosien, valtiontilojen sekä muiden maatalousyritysten 
siirto ns. lopetettavien tai uudelleen organisoi tavi en yri
tysten ryhmään. Nämä toimet on määritelty hallituksen 
asetuksissa maatalousyritysten johtajien oikeuksista ja 
velvollisuuksista yksityistämisen aikana sekä maata
lousyritysten yksityistämislain toimeenpanosta. Näillä 
päätöksillä kielletään maatalousyritysten kollektiivinen 
johtaminen ja niiden johtamiseksi perustetaan väliaikai
nen hallinto, johon kuuluvat johtaja, hänen sijaisensa 
sekä pääkirjanpitäjä. (IZ 23.10, USSR today 23.10) 

Teollisuustuotanto on laskenut tammi-syyskuussa 5.5 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Elintarviketuotanto on laskenut 9.1 %. Myös maatalous
tuotanto on hidastunut, lihan tuotanto on laskenut 12 %, 
maidon tuotanto 11 % ja munien 5.5 %. Rakentaminen 
on laskenut 30.3 % edellisvuotiseen verrattuna. 
(SWB BBC, 21.11.91) 

Huhut omasta valuutastakiihtyvät. Liettuan parla
mentti on hyväksynyt lain liettualaisista rahoista. Eri
tyinen rahakomitea tekee konkreettiset päätökset Liettuan 
omien rahojen käyttöönoton päivämäärästä ja menette
lytavoista. Komitea päättää myös siitä, milloin ruplien 
käytöstä luovutaan ja mihin kurssiin ruplat voidaan 
vaihtaa liteiksi. Liettuan Pankin johtajan Baldishisin 
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mukaan paras vaihtoehto ruplan ja litin vaihtokurssiksi 
olisi 10:1. (pR 4.11, IZ 6.11) 

Ryntäys säästöpankkeihin. Yllämainittujen uutisten 
tultua julki, on liettualaisiin säästökassoihin alkanut 
virrata suuria määriä rahaa talletuksina, sillä huhut kerto
vat, ettei käteisiä ruplia vaihdeta uudeksi rahaksi. 
(E 9.~1., HS 14.11) 

Ulkomainen obligaatiolaina ensi vuonna. Liettuan KN 
on päättänyt laskea ensi vuonna liikkeIle 200 milj 
USD:n suuruisen ulkomaisen obligaatiolainan. Obligaa
tiolainan vakuutena on valtion omaisuus. (SWB 9.11.) 

Elintarvikkeiden . hinnankorotuksia. Liettuassa on 
11.11 alkaen vapautettu elintarvikkeiden tukku- ja vähit
täishinnat. Maitotuotteiden hintoja nostettiin 25 %:lla ja 
leivän hinta kaksinkertaistui. Käytännössä voimassa on 
kuitenkin kahdenlaisia hintoja: voimassa ovat edelleen 
eräiden elintarvikkeiden kuponkihinnat, jotka hallitus 
määrää. Hinnankorotusten vaikutuksia pyritään lieventä
mään nostamalla myös palkkoja ja eläkkeitä. (IZ 11.11) 

Myös teollisuustavaroiden hinnat nousevat. Liettuan 
hallitus on hyväksynyt asetuksen hintojen ja tariffien 
vapauttamisesta sekä hintasäännöstelyn lopettamises
ta tasavallassa, mikä tarkoittaa sitä, että teollisuustava
roiden ja -palvelujen hinnat vapautetaan 19.11. alkaen. 
Hallitus pidättää kuitenkin itsellään oikeuden määrätä 
kiinteät hinnat joillekin tuotteille jos inflaatio lähtee 
laukkaamaan. (IZ ~8.11) 

Venäjän ja Liettuan kaupasta. Liettuan varatalousmi
nisteri Vytas Navickasin mukaan ensi vuoden alusta 
lähtien Venäjän toimittamasta öljystä, kaasusta sekä 
kivihiilestä joudutaan maksamaan melkein 100 kertaa 
enemmän kuin aikaisemmin. Liettua on vastavuoroisesti 
esittänyt Venäjälle listaa 26 tuotteesta, joista se vaatii 
maksua valuuttoina. Venäjän toimitukset Liettuaan ovat 
3,6 mrd USD vuodessa, kuitenkin jo nyt raaka-ainetoi
mitukset ovat huomattavasti vähentyneet. Myös Liettua 
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aik~o lähitulevaisuudessa supistaa maidon ja lihan toimi
tuksia Moskovaan. (PV 46/91) 

Bensiini kupongille. 27.11. alkaen myös bensiini on 
kuulunut kupongilla myytävien tuotteiden piiriin Liettu
assa. (PR 27.11) 

Palkankorotuksia. Liettuan hallitus on päättänyt nostaa 
40 %:lla budjettiorganisaatioiden työntekijöiden palkkoja 
sekä opiskelijoiden stipendejä. Valtionyritysten työnteki
jöiden palkkoja nostetaan 30 %. Valtion tukea saavat 
perheet, joiden tulot yhtä perheenjäsentä kohden eivät 
ylitä 275 ruplaa. Korotukset tulevat voimaan jo marras
kuussa. Joulukuun alusta lähtien minimipalkka on 400 
ruplaa. (E 27.11) 

Ranska palautti kullan. Ranska on palauttanut Liettual
Ie 2,2 tonnia kultaa, jonka Liettua oli luovuttanut Rans
kan keskuspankin säilytettäväksi ennen toista maailman
sotaa. Myös Englanti on luvannut korvata LiettualIe 
kuuluvan kullan. (ElDemari 29.11, SWB 15.11) 

Palkkojen ja hintojen kilpajuoksu. Joulukuun alusta 
lähtien nousivat palkat, eläkkeet jne. jälleen 30-40 %. 
Joulukuun puolivälissä nostettiin hallituksen valvomia 
hintoja (liha ja lihatuotteet, leipä, maito ja maitotuotteet 
jne.) 30-40 %:lla. Myös tuottajahintoja nostettiin. Mui
den tuotteiden hinnathan vapautettiin marraskuussa. 
(DM 23.11, SWB 18.12) 

Liettua janoaa ulkomaisia investointeja. Ulkomaan
kauppaministeri Aleskaitisin mukaan hallitus tukee ulko
maisia investointej a kaikin mahdollisin keinoin. Lähi
vuosien aikana tarvittaisiin noin 2-4 mrd dollarin sijoi
tukset. Aleskaitisin mielestä ulkomaisen pääoman osuus 
maan taloudesta voisi nousta jopa 40 %:iin. Ulkomaisia 
sijoituksia koskevaan lakiin on tulossa muutos, joka 
mahdollistaa rakennusten Ja maan oston ulkomaisille 
sijoittajille. (SWB 6.12) 

Litit odottavat jo pankeissa. Liettuassa on vahvistettu 
virallisesti tiedot siitä, että uudet rahat litit ovat jo pan-
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keissa odottamssa valuutan käyttöönottoa. Myös parla
mentti on hyväksynyt lain oman rahan käyttöönotosta. 
Mutta vaikka valmiudet ovat olemassa, liteihin ei vielä 
lähikuukausina siirryttäne. Litin arvo aiotaan sitoa ecuun. 
(IZ 27.12) 

Riita Ignalinan ydinvoimalan polttoainetoimituksista. 
Neuvostoliiton ydinenergiateollisuuden ministeriö ilmoit
ti Ignalinan ydivoimalan johdolle, että vuoden alusta 
lähtien polttoaine-, varaosa- ja materiaalitoimituksista 
vaaditaan maksu vaihdettavissa valuutoissa maailman
·markkinahinnoin. Ydinvoimalan johdon vastauksessa 
sanotaan, että siinä tapauksessa Liettua ryhtyy perimään 
maksut sähköenergian toimituksista Viroon, Valko-Venä
jälle ja Kaliningradiin myös vaihdettavina valuuttoina. 
(IZ 17.12) 

Liettuan ja Venäjän kauppasopimus solmittu. Periaat
teessa kauppa tapahtuu yritystasolla, vaikkakin myös 
valtioiden välisestä kaupasta sovittiin c1earing-pohjalta. 
Clearing-tilejä pidetään ruplissa, kunnes jompikumpi 
ottaa käyttöön oman valuutan, jolloin solmitaan erillinen 
maksusopimus. Kaupan määrä on supistumassa puoleen 
tämänvuotisesta. (SWB 21.12, 3.1, EG 1/92) 
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Liite 

Neuvostoliiton talousuutiset; 
jaottelu ja lähteet 

Alat 

Lähteet 

Merkinnät 

Lisäksi: 

A 

B 

C 
D 
E 
F 

= Taloushallinto: suunnittelu yms. järjestelmämuu
tokset, tasavaltojen taloudellinen itsehallinto, 
omistus, maa 

= Rahoitusjärjestelmä: pankit, vakuutusjärjestelmä, 
budjetti, arvopaperit, raha, yleistä veloista 

= Verotus 
= Hintajärjestelmä, inflaatio 
= Tukkukauppa (=yritysten väliset markkinat) 
= Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymyk

set 
G = Tuotannonalat: eri teollisuudenalat, maatalous, 

investoinnit 
H = Valtionyritykset: valtiontilaus, suunnittelu, aren-

da, tulosvastuu, pienet yritykset, monopolit, kon
sernit 

I = Muut yritykset: osuus kunnat, osakeyhtiöt 
J = PaIkat, työvoima, eläkkeet, työttömyys 
K = Yhteiskunnalliset kysymykset: kulttuuri, koulu-

tus, oikeusjärjestelmä, kuluttajakysymykset, pimeä 
talous, TT-kehitys, väestö, puolueet, ammattiliitot 
yms. 

AF = Argumenty i fakty 
DM = Delovoi Mir - Business World 
E = Estonija (ent. Sovetskaja Estonija) 
EZ = Ekonomika i zhizn 
IZ = Izvestija 
MN = Moskovskije novosti 
PR = Pravda 
PV = Pravitelstvennyi Rossija 

muita lähteitä satunnaisesti 

*** = hyväksytty päätös, asetus, laki 
* = käsitteillä oleva asetus, laki tai päätös, muu juttu 

Jos lähteitä on useita, päälähde, joka sisältää mahdollisen 
lain tms. virallisen tekstin, on merkitty tähdellä *. 


