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Tuula Rytilä 

Venäjän keskeiset taloustapahtumat 
tammi-maaliskuussa 1993 

1 Poliittinen valtataistelu jatkuu 

Taustaa 

Vuonna 1990 valittu kansanedustajien kongressi (1033 edustajaa) on ylin lainsää
däntövaltaa käyttävä elin Venäjällä ja se kokoontuu normaalisti huhti- ja joulu
kuussa. Kansanedustajien kongressien välillä valtaa käyttää kaksikamarinen 
korkein neuvosto, jonka noin 450 jäsentä kongressi on valinnut keskuudestaan. 
Venäjällä vuoden 1992 aikana kärjistynyt ja jatkuvasti käytävä poliittinen valta
taistelu vapailla vaaleilla valitun presidentin ja kongressin välillä on kul
minoitunut kansanedustajien kongressin istunnoissa. 

Perustuslakituomioistuin perustettiin lokakuussa 1991 kansanedustajien 
kongressin neljännessä kokouksessa maan korkeimmaksi oikeusviranomaiseksi. 
Tuomioistuin koostuu 15 tuomarista. Tuomioistuin sai positiivista julkisuutta, kun 
sen puheenjohtaja Valeri Zorkin välitti presidentti Jeltsinin ja puhemies Ruslan 
Hasbulatovin valtakiistaa seitsemännen kansanedustajien kongressin aikana joulu
kuussa 1992. Sittemmin perustuslakituomioistuinta on arvosteltu liiallisista poliitti
sista kannanotoista ja sen arvovalta puolueettomana elimenä on kärsinyt. Zorkin 
on ottanut varsin voimakkaasti kantaa mm. Venäjän yhtenäisyyden puolesta sekä 
astunut välittäjän roolistaan kongressin vanhoillisten piirien mielipiteitä mukaile
valIe kannalle. 

Presidentin ja kongressin valtataisteluun ovat vaikuttaneet myös epäselvät 
valtasuhteet. Neuvostoliiton hajotessaja Venäjän aloittaessa oman talousuudistuk
sensa Venäjän parlamentti antoi presidentti Jeltsinille marraskuussa 1991 vuoden 
ajaksi laajat valtaoikeudet, jotka eivät perustuneet voimassa olevaan vuonna 1978 
säädettyyn Venäjän perustuslakiin. l Kansanedustajien kongressi korostaa neuvos
toaikaisen perustuslain noudattamisen tärkeyttä. 

Jo vuoden 1992 huhtikuun kansanedustajien kongressissa Jeltsinin ja 
uudistuspolitiikan vastainen vanhoillinen oppositio pyrki kaventamaan presidentin 
valtaoikeuksia, mutta epäonnistui pyrkimyksissään. Joulukuun kongressissa 
presidentin asemaa jo heikennettiin hallituksen nimitysoikeuksien osalta. Vanhoil
liset hävisivät kuitenkin neljällä äänellä perustuslakia koskevan muutosäänes
tyksen, jolla presidentiltä olisi viety oikeus nimittää hallitus. Lisäksi kongressi 
muutti hallitukseen koostumusta ja vaihtoi pääministerin presidentin tahdon 
vastaisesti. Joulukuun kongressissa Jeltsin ja parlamentin puhemies Hasbulatov 

1 Neuvostoliiton aikana Neuvostoliiton perustuslain lisäksi kullakin tasavallalla oli oma perustusla
ki. Neuvostoliiton perustuslaki on vuodelta 1977. 
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kuitenkin sopivat, että huhtikuussa 1993 järjestetään kansanäänestys uudesta 
perustuslaista, jossa määrätään ylimpien elinten valtasuhteista. 

Tilanteen kehittyminen ennen maaliskuun 
1993 kansanedustajien kongresseja 

Valtataistelu kiristyi entisestään vuoden 1993 alussa. Joulukuun kompromissirat
kaisu alkoi rakoilla, kun sekä Hasbulatov, Zorkin että osa Venäjän alueellisista 
johtajista esittivät kansanäänestyksen peruuttamista. Helmikuun puolivälissä Jeltsin 
ja Hasbulatov sopivat perustuslakiluonnosta valmistelevan työryhmän perustami
sesta, jonka johtajaksi valittiin ensimmäinen varapääministeri Vladimir Shumeiko. 
Perustuslakityöryhmän perustamista seuraavalla viikolla korkein neuvosto kieltäy
tyi Hasbulatovin aloitteesta käsittelemästä Jeltsinin perustuslakia koskevaa 
sopimusehdotusta. Korkein neuvosto päätti kutsua kansaedustajien kongressin 
ylimääräiseen kokoukseen ratkaisemaan vallanjakokiistaa, mitä myös presidentti 
oli ehdottanut. 

Kahdeksas kansanedustajien kongressi 9.-12.3.1993 

Maaliskuun puolivälissä pidetystä ylimääräisestä kansanedustajien kongressista 
muodostui Hasbulatovin johtamien vanhoillisten voimannäytös. Jeltsinin kannalta 
kielteisin päätös oli huhtikuuksi sovitun kansanäänestyksen peruminen. Kon
gressi siirsi kansanäänestyksen järjestämiseen myönnetyt varat upseerien asuntojen 
rakentamiseen. Kongressi korosti asetuksissaan perustuslain ja Venäjän liittoval
tiosopimuksen noudattamisen tärkeyttä ja määräsi, että perustuslain kanssa risti
riitaiset vallanjakosopimukset tai -määräykset eivät ole voimassa. Korkein neuvos
to voi määrätä perustuslakituomioistuimen tutkimaan, noudattavatko presidentin 
antamat asetukset perustuslakia ja se voi kumota perustuslain kanssa ristiriitaiset 
asetukset. Näillä toimenpiteillä kumottiin käytännössä Jeltsinille vuonna 1991 
myönnetyt laajat valtaoikeudet. 

Presidentin vallan kaventamisen vastapainoksi kongressi lisäsi hallituksen 
valtaoikeuksia. Hallitukselle annettiin lakialoiteoikeus. Lisäksi päätettiin, että 
keskuspankin ja kolmen valtion rahaston johtajista voidaan tehdä hallituksen 
jäseniä, jos nämä laitokset säilyvät edelleen parlamentin valvonnan alaisina. Pian 
kongressin jälkeen Jeltsin nimitti kyseiset henkilöt hallitukseen. Kongressin anta
massa asetuksessa todetaan lisäksi, että hallitukselle keskitetään valtion omai
suuden hoitaminen sekä talousuudistuksen suunnittelu ja toteutus.2 Kongressin 
päätös hallituksen vallan kasvattamisesta on nähty yrityksenä luoda vastak
kainasettelua presidentin ja hallituksen välille, mikä puolestaan vahvistaisi parla
mentin asemaa. 

Uuden perustuslain käsittely ei maaliskuun kokouksessa noussut esille. Kon
gressi määräsi kuitenkin presidentin, korkeimman neuvoston ja perustuslakiko-

2 Pravda 16.3.1993. 
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mitean laatimaan kolmen kuukauden aikana ehdotuksen uudeksi perustuslaki
luonnokseksi. Kongressi jätti korkeimman neuvoston käsiteltäväksi mm. kysy
mykset television ja muiden tiedotusvälineiden tiukemmasta valvonnasta, 
ennenaikaisten presidentin- ja parlamenttivaalien järjestämisestä sekä lait poliit
tisista puolueista ja kansanäänestyksistä. 

Jeltsinin vastaveto 

Lauantaina 20. maaliskuuta pitämässään televisiopuheessa presidentti Jeltsin 
julisti Venäjälle erityishallinnon. Puheessaan hän ilmoitti, että presidentin vas
taisilla päätöksillä ei ole lainvoimaa. Pari päivää myöhemmin julkaistussa 
asetuksessa sanotaan kuitenkin vain, että muiden viranomaisten presidentin valtaa 
rajoittavat päätökset tulevat voimaan ainoastaan, jos perustuslaki tuomioistuin ne 
hyväksyy. Jeltsin ilmoitti myös järjestävänsä kansanäänestyksen 25. huhtikuuta 
poliittisen kriisin ratkaisemiseksi.3 

. Korkein neuvosto määräsi perustuslaki tuomioistuimen tutkimaan Jeltsinin 
määräyksen laillisuutta. Perustuslakituomioistuin ilmoitti tiistaina 23. maaliskuuta, 
että se ei vaadi Jeltsiniä syytteeseen, mutta totesi presidentin asetuksen loukanneen 
perustuslakia.4 Korkein neuvosto kutsui kansanedustajien kongressin uudestaan 
koolle päättämään, ryhdytäänkö presidenttiä vastaan syytetoimiin. 

Yhdeksäs kansanedustajien kongressi 26.-29.3.1993. 

Kongressissa ensimmalsenä paIvana puhunut perustuslakituomioistuimen 
puheenjohtaja Valeri Zorkin varoitti kongressia ryhtymästä presidentin erottami
seen ja ehdotti ennenaikaisten presidentin- ja parlamenttivaalien järjestämistä 
syksyllä 1993. Presidentti Jeltsin tuli kongressia vastaan luvaten muutoksia 
talouspolitiikkaan ja hallituksen kokoonpanoon. Finassiministeri Vasili Bartshuk 
ja talousministeri Andrei Netshajev vapautettiin tehtävistään. Talousasioista 
vastaava varapääministeri Boris Fjodorov nimitettiin finassiministeriksi. Talous
ministeriksi nimitettiin myöhemmin aiempi ensimmäinen varatalousministeri 
Andrei Shapovaljants. 

Kongressissa aluksi orastanut sopu vaihtui kuitenkin kriisitunnelmiin. Sunnun
taina 28.3. kongressi hylkäsi Jeltsinin, Hasbulatovin, pääministeri Tshernomyridi
nin ja Zorkinin laatiman sovintoesityksen, joka tähtäsi ennenaikaisiin parlamentti
ja presidentinvaaleihin marraskuuksi 1993. Kansanedustajat vastustivat vaaleja 
peläten oman asemansa menettämistä. Myöhemmin sunnuntaina Jeltsin vältti 
erottamisen 72 äänellä salaisessa lippuäänestyksessä - presidentin erottamiseen 
olisi vaadittu kahden kolmasosan enemmistö. Myös Hasbulatovin erottamisesta 

3 Rossijskaja Gazeta 25.3.1993. 

4 Perustuslakituomioistmnta on arvosteltu tästä päätöksesta, sillä se ilmoitti tuomionsa ennen kuin 
presidentin asetus julkaistiin. Venäjän lain mukaan asetus on voimassa vasta julkaisemisensa jäl
keen. 
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äänestettiin, mutta tämä säilytti paikkansa selvästi. Sunnuntaina päätettiin myös 
valtion televisio- ja radioyhtiöiden ottamisesta kongressin valvontaan.5 

Kansanedustajat hyväksyivät presidentin vaatiman kansanäänestyksen, mutta 
laativat kysymykset niin, että Jeltsinin olisi erittäin vaikeaa voittaa äänestys. 
Kysymyksissä tiedustellaan presidentin ja hallituksen luottamusta sekä ennenai
kaisten vaalien välttämättömyyttä.6 Kongressi edellytti myös, että saadakseen 
kansan luottamuksen Jeltsinin pitää saada 50 prosenttia kaikkien äänioikeutettujen 
kansalaisten äänistä eikä vain annetuista äänistä.? Jeltsinin olisi halunnut lisäksi 
tiedustella uuden perustuslain tarpeellisuutta ja kansanedustajien luottåmusta. 
Jeltsin kuitenkin luopui vaihtoehdosta esittää omat kysymyksensä. Kansanäänes
tys järjestetään 25. huhtikuuta, mutta on epäselvää tuoko se ratkaisua valta
kiistaan.8 

Kansanedustajien kongressin ylimääräisten kokouksien jälkeen tilanne on 
entistäkin monimutkaisempi. Presidentti Jeltsin tukeutuu voimakkaasti kansaan ja 
hänen kansansuosionsa sanotaankin viime aikoina kasvaneen. Kuitenkin tavallinen 
kansa vaikuttaa kyllästyneeltä ja välinpitämättömältä valtataistelun suhteen. 
Kansanedustajien kongressi puolestaan perustelee asemaansa neuvosto aikaisella 
perustuslailla. Kongressilla ei ole yhtenäistä, presidentin ja hallituksen linjan 
vastustamista pidemmälle menevää kantaa useimpiin sisä-, talous- ja ulkopoliitti
siin kysymyksiin. Samalla ylimpien valtioelinten kykenemättömyys päätöksiin on 
johtamassa siihen, että todellinen valta siirtyy enenevässä määrin alue- ja paikal
listasolle. 

Kansanedustajien kongressi kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa 1993. 

5 Kyseinen päätös on herättänyt paljon vastustusta ja huolestuneisuutta Venäjän tiedotusvälineissä. 

6 Jotkut alueet, esim. Bashkortostanin tasavalta, ovat lisänneet kansanäänestykseen omia 
kysymyksiään. 

7 Perustuslaki tuomioistuin tutki kyseisen päätöksen laillisuutta 20. huhtikuuta. Tuomioistuimen 
mukaan presidentin ja hallituksen luottamusta koskevissa kysymyksissä äänestäneiden yksinker
tainen enemmistö riittää myönteiseen tulokseen, edellyttäen että puolet äänioikeutetuista käy 
äänestämässä. Ennenaikaisten presidentin- ja parlamenttivaalien järjestämiseen tarvitaan 
tuomioistuimen mukaan enemmistö kaikista äänioikeutetuista, koska kyseiset elimet nauttivat perus
tuslain erityissuojaa. Perustuslakituomioistuimen päätös äänestyksen tuloksen tulkintatavasta 
osoittaa viimeaikaista puolueettomampaa linjaa. 

8 Rossijskaja Gazeta 1.4.1993. 
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2 Hallituksen talousohjelmat ja vuoden 1993 budjetti 

Venäjän seitsemäs kansanedustajien kongressi valitsi joulukuussa 1992 maan 
uudeksi pääministeriksi energiasektorista vastanneen varapääministerin Viktor 
Tshernomyrdinin. Tshernomyrdiniä kannattivat keskustan ja vanhoillisten kansan
edustajat ja talousuudistusten pelättiin uuden pääministerin myötä hidastuvan. 
Tshernomyrdin antoi 31.12.1992 asetuksen peruselintarvikkeiden hintasäännös-. 
telystä, joka tulkittiin uudistuspolitiikan vastaiseksi.9 Asetuksella rajoitettiin 
peruselintarvikkeiden ja joidenkin kulutustavaroiden tuottajayritysten voittomar
ginaali 10-25 prosenttiin. Tammikuun 18. päivä pääministeri antoi kuitenkin 
uuden asetuksen muuttaen joulukuista asetusta, joka ensimmäisen varapääministeri 
Vladimir Shumeikon mukaan oli julkaistu vahingossa keskeneräisenä. Samalla 
sovittiin toimista inflaation hillitsemiseksi. lO Pääministeri Tshernomyridin on 
myöhemmin osoittanut jatkavansa talousuudistuksia ja antanut tukensa presidentti 
J eltsinille. 

Tammikuun lopulla Venäjän hallitus julkaisi talousohjelmaluonnoksensa 
vuodelle 1993.11 Ohjelman taustalla oli Venäjän talouden vakauttamisen epäon
nistuminen vuonna 1992 sekä siitä seuranneet korkea inflaatio, huomattava tuotan
non lasku ja suuri budjettivaje. Tammikuun ohjelman päätavoitteeksi asetettiin 
hyperinflaation torjunta, sillä inflaation sanottiin tammikuussa kiihtyneen 10 
prosentin viikkotasolle.12 Inflaation tavoitetasoksi määriteltiin 5 prosenttia 
kuukaudessa vuoden loppuun mennessä. Muiksi konkreettisiksi tavoitteiksi 
asetettiin mm. budjettivajeen pienentäminen viiteen prosenttiin bruttokansantuot
teesta, ruplan kurssin vakiinnuttaminen sekä tuotannon laskun hidastaminen. 
Ohjelma noudattaa siten Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovittuja 
tavoitteita. 

Hallituksen luonnos koostuu kolmesta pääkohdasta. Ensimmäinen osa, rahata
loudellinen vakauttaminen ja ruplan lujittaminen, tähtää budjettivajeen supista
miseen sekä raha- ja luottopolitiikan tiukentamiseen inflaation hillitsemiseksi. 
Hallitus esittää, että ainut laillinen maksuväline on Venäjän keskuspankin painama 
käteinen raha sekä venäläisten liikepankkien ja muiden luottolaitosten tileillä 
olevat varat. Muiden IVY -maiden liikepankkien tileillä olevia ruplavaroja ei näin 
voi enää käyttää maksuna Venäjällä. 

Ohjelmaluonnoksen toinen osa keskittyy tuotanto- ja investointiolosuhteiden 
parantamiseen. Viimeinen osa käsittelee ulkomaankaupan tehostamista ja kotimaan 
valuuttamarkkinoiden kehittämistä. Ohjelmassa korostetaan ulkomaankaup
pasäännösten yhtenäistämistäja tullivalvonnan tiukentamista. Tavoitteena on myös 
sopia Pariisin klubin kanssa ulkomaisen velan maksun lykkäämisestäja velkaantu
mista pyritään rajoittamaan. Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa jatketaan 

9 Izvestija 12.1.1993. 

10 Rossijskaja Gazeta 22.1.1993. 

11 Izvestija 26.1.1993. 

12 Hyperinflaation rajana pidetään 50 prosentin kuukausittaista inflaatiota, mikä tarkoittaa, että 
hinnat nousevat viikottain noin 10 prosenttia. 
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neuvotteluja talousohjelmasta ja siihen liittyvästä 6 miljardin dollarin vakauttamis
rahastosta. 

Helmikuun lopulla hallitus hyväksyi varsinaisen talousohjelmansa vuodelle 
1993. Ohjelma noudattelee tammikuisen luonnoksen linjoja. Ohjelmassa otetaan 
tavoitteeksi rahan määrän kasvun rajoittaminen 7-10 prosenttiin kuukaudessa, 
mikä on tarkoitus saavuttaa yhteistyössä Venäjän keskuspankin kanssa. Tuotannon 
laskua pyritään hillitsemään aktiivisella teollisuuspolitiikalla ja rakennemuutosta 
jatkamalla. 

Maaliskuun lopulla Venäjän hallitus julkaisi talouden prioriteettisriunni
telman maalis-huhtikuulle. Presidentti määräsi hallituksen laatimaan kyseisen 
suunnitelman ukaasissaan, josta hän kertoi 20.3. pitämässään televisiopuheessa. 
Ohjelma käsittää konkreettisia ehdotuksia yksityistämisestä sekä sosiaali-, raha- ja 
finanssi politiikasta. Ohjelmassa käsitellään mm. yksityisten kansalaisten säästöjen 
turvaamista ja maapalstojen myynnin aloittamista. Hallituksen aiemmin julkistamia 
ohjelmia suurempi sosiaalinen painotus johtunee tulevasta kansanäänestyksestäY 

Samanlaisia painotuksia näkyy myös tämän vuoden budjetissa, jonka Venäjän 
korkein neuvosto hyväksyi maaliskuun lopulla. Budjetin alijäämän arvioitiin 
nousevan 6 500 miljardiin ruplaan sen jälkeen, kun korkein neuvosto tekee 
budjettiin lisäyksensä. 14 Näin budjettivaje ilmeisesti nousisi yli 10 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta. Alustavasti budjetin alijäämäksi oli arvioitu 5 000 miljardia 
ruplaa, mutta budjettikomitean puheenjohtajan mukaan alijäämä saattaa tästä 
kaksikertaistua. Budjettialijäämää kasvattavat mm. palkkojen, eläkkeiden ja erilais
ten tukien korotus ja indeksointi sekä tuotannon tukeminen. Hallituksen on sanottu 
budjetissaan painottaneen sosiaalikysymyksiä ja tuotannon tukemista enemmän 
kuin edeltäjänsä Gaidarin hallitus. Sosiaalimenojen osuus on noin neljännes koko 
budjetin menoista. 1S 

13 Esimerkkinä popularistisemmasta politiikasta on mm. kansanedustajien kongressin päätös korvata 
kansalaisten Säästöpankeissa olleet talletukset 1.1.1992 tasolle. Jeltsinin vastine tähän oli asetus, 
joka määrää Federaation vakutuusrahaston perustamisesta yksityisten säästöjen turvaamiseksi. 

14 Venäjän keskuspankin pääjohtajan Viktor Geraschenkon mukaan valtion budjettivaje oli viime 
vuonna 2 500 miljardia ruplaa. Koska luvut ovat nimellisiä, ne eivät ole kovin vertailukelpoisia. 

15 Rossijskije Vesti 30.3.1993. 
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3 Alkuvuoden talouskehitys laskeva 

Valtion tilastokomitean alustavien tietojen mukaan Venäjän kokonaistuotanto oli 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 20 prosenttia alempi kuin vuotta 
aiemmin. Vuoden 1993 alussa Venäjän talousministeriö ennusti tuotannon laskun 
hidastuvan tänä vuonna. Tammikuun tuotantoluvut olivat heikkoja, mikä tosin 
johtuu kuun alun monista lomapäivistä. Mm. tärkeä öljyntuotanto on edelleen
vähentynyt. Samaan aikaan öljyn ja kaasun vienti on kasvanut. Alkuvuoden tuonti 
on huomattavasti laskenut.16 

Inflaatio oli marras-helmikuussa noin 25 prosenttia kuukaudessa ja hidastui 
maaliskuussa hieman. Inflaation pääsyinä ovat olleet jatkuvasti runsaana pysynyt 
rahantarjonta sekä tuntuva valtion budjettivaje. Hintojen nousua ovat viime aikoina 
lisänneet korkeimman neuvoston päätös minimieläkkeen korotuksesta ja indeksoin
nista helmikuun alusta alkaen sekä minimipalkan korostus huhtikuun alussa. 
Kaasun hintaa nostettiin helmikuussa. Lisäksi maataloudelle on myönnetty halpa
korkoista lainaa ja hintasubv~ntoitua energiaa. 

Yksityistäminen on asetettu vuoden 1993 keskiseksi tavoitteeksi. Venäjän 
valtionomaisuuskomitean virallisten tietojen mukaan vuonna 1992 yksityistettiin 
46 800 valtion tai kunnan yritystä, mikä vastaa runsasta 20 prosenttia julkisomis
teisista yrityksistä. Vuoden 1993 tammi-helmikuussa on yksityistetty yli 300 
suurta tai keskisuurta teollisuusyritystä huutokaupoilla. Muutama huutokauppa on 
ollut koko maan laajuinen, kun yleensä yrityksiä myydään vain paikallisille 
asukkaille. Kaikille kansalaisille on nyt jaettu 10 000 ruplan nimellisarvoinen 
yksityistämissekki, jolla voi osallistua huutokauppoihin.17 Tänä vuonna on 
tarkoitus yksityistää huutokaupoilla 15 000 teollisuusyritystä. 

Investointien tehostamiseksi presidentti Jeltsin antoi asetuksen Venäjän 
Valtion investointiyhtiön perustamisesta. Yhtiön tehtävänä on helpottaa talouden 
rakennemuutosta tehostamalla investointeja sekä houkutella ulkomaisia sijoittajia 
sekä turvata nämä poliittisilta riskeiltä.18 Vuoden alussa Jeltsin antoi lisäksi 
asetuksen Venäjän jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamisesta. Pankin 
tehtävänä on investointien tehostamisen lisäksi talouden keskeisten alojen 
rahoittaminen.19 Huoli investoinneista on aiheellinen, sillä viime vuonna sekä 
valtion että yritysten investoinnit alenivat tuntuvasti. Investointien voimakas lasku 
on jo johtanut olemassa olevan kapasiteetin vähenemiseen. 

Venäjällä on myös keskusteltu valuuttojen käytön kieltämisestä maan 
sisäisessä kaupassa. Venäjän keskuspankki julkaisi tammikuun lopulla uudet 
sisäisen valuuttakaupan säännöt, joiden mukaan yritykset voivat myydä valuutalla 
vain tavaroita, jotka on hankittu ulkomaalaisilta yrityksiltä. Venäjällä valmistettu
jen tavaroiden myynti valuutalla on kielletty. Valuuttaa voivat Venäjällä tava
roidensa maksuna vastaanottaa vain yritykset, jolla on valuuttatili venäläisessä 

16 SWB 19.3.1993. 

17 Yksityistämissekkejä on markkinoilla myyty huomattavasti alle 10 000 ruplan nimellisarvon. 

18 Rosijskaja Gazeta 10.2.1993. 

19 Izvestija 5.1.1993. 
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pankissa ja Venäjän keskuspankin lupa. Näiden yritysten täytyy antaa asiakkaille 
mahdollisuus maksaa myös ruplilla, mutta ne saavat itse määrittää myyntikurssin. 
Keskuspankki pyrkii ohjeeIlaan noudattamaan seitsemännen kansanedustajien 
kongressi päätöstä rajoittaa valuuttakauppaa Venäjällä maaliskuun alun jälkeen.2o 

20 Izvestija 28.1.1993. 
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4 Hallitus ja keskuspankki syyttävät 
toisiaan - ruplan lasku jatkuu 

Hallituksen talouspolitiikan johtajaksi on noussut talousuudistuksesta vastaava 
varapääministeri Boris Fjodorov, joka maaliskuussa nimitettiin myös valtiovarain
ministeriksi. Fjodorov on hyökännyt voimakkaasti keskuspankin pääjohtaja Viktor 
Geraschenkoa vastaan ja mm. vaatinut tämän eroa. Fjodorov on syyttänyt keskus- . 
pankkia ja sen pääjohtajaa valtionyhtiöiden liiallisen luototuksen jatkamisesta sekä 
kyvyttömyydestä hillitä inflaatiota, kartuttaa valuuttavarantoa ja hoitaa yritysten 
välistä velkaa. 

Fjodorov on myös vaatinut keskus pankkia korottamaan diskonttokorkoaan 
vuoden voimassa olleesta 80 prosentista vähintään 100 prosenttiin. Maaliskuun lo
pulla keskuspankki toteuttikin tämän vaatimuksenY Samalla säästöpankki nosti 
kaupallisten luottojensa vuosikoron 160 prosenttiin sekä muille pankeille ja 
teollisuudella myöntämiensä lainojen korot 140 prostenttiin. Myös yksityisille 
talletuksille maksettavia korkoja korotettiin. Säästötilien vuosikorko nostettiin 40 
prosenttiin, määräaikaistalletusten 100 ja lasten tavoitetalletusten korko 120 
prosenttiin vuodessa.22 

Keskuspankin pääjohtaja vastasi Fjodorovin syytöksiin kansanedustajien 
kongressin kahdeksannessa kokouksessa. Geraschenkon mukaan keskuspankin 
toimet ovat olleet seurausta hallituksen virheistä mm. teollisuus- ja sosiaalipo
litiikasta sekä valtion budjettivajeen kasvusta. Keskuspankin mukaan kriittiset alat 
kuten energia- ja maataloustuotanto ovat vaatineet tukitoimia. Geraschenko 
korosti, että 53 prosenttia keskuspankin vuonna 1992 myöntämistä luotoista 
toteutui hallituksen pyynnöstä. 

Hallituksen ja keskuspankin vaihtaessa syytöksiä ruplan arvo on jatkanut 
laskuaan koko ensimmäisen vuosineljänneksin ajan. Kun ruplan kurssi vielä 
tammikuun alussa oli 417 ruplaa dollarilta, noteerattiin 1. huhtikuuta dollarin 
hinnaksi 692 ruplaa. Moskovan valuuttapörssi aloitti myös Saksan markkojen 
noteerauksen helmikuussa. 

Venäjän keskuspankki on julkaissut viime vuoden interventiolukunsa. 
Keskuspankin mukaan valuuttakaupan volyymi oli Moskovan ja Pietarin valuutta
pörsseissä yhteensä 2.8 miljardia dollaria. Tästä keskuspankin interventioiden 
osuus oli runsaat 1 miljardia dollaria. Keskuspankin pääjohtajan mukaan interven
tiot ovat viime aikoina vastanneet yli puolta valu,uttakaupan volyymista. Inter
ventiot ovat kuitenkin olleet tehottomia ruplan laskun pysäyttämisessä.23 

21 Hallitus lupasi myös maksaa 100 prosentin korkoa valtion keskuspankilta saamista luotoista. 
Aiemmin korkoa on maksettu 10 prosenttia. 

22 Financial Times 2.4.1993. 

23 RFE/RL Research Report 7/1993. 
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5 Länsimaat lisäävät apuaan Venäjälle 

Neuvotteluja Neuvostoliiton ulkomaanvelan hoidosta länsimaisista velkojamaista 
koostuvan Pariisin klubin kanssa on edelleen haitannut Venäjän ja Ukrainan 
kiista neuvostovelkojen ja -varojen jakamisesta. Tammikuun lopulla Venäjä ja 
Ukraina sopivat, että kumpikin vastaa erikseen omasta velkaosuudestaan.24 

Pariisin klubi seka läntisistä liikepankeista koostuva Lontoon klubi ovat kuitenkin 
vaatineet entisiä Neuvostoliiton maita sitoutumaan yhteiseen velkojen maksuun. 
Helmikuun alussa ne uhkasivat pysäyttää Venäjän ja Ukrainan luotot kokonaan, 
jos maat eivät pääse sopimukseen velanmaksusta. Etenkin kysymys neuvostovaro
jen jakamisesta on ongelmallinen, sillä Ukrainan mielestä Ukrainan osuus varoista 
ylittää velkaosuuden. 

Venäjän velkaneuvotteluista vastaava varapääministeri Aleksandr Shohin on 
ilmoittanut, että Venäjä pystyy maksamaan vain 2.5 miljardia dollaria lainan
hoitomaksuja tänä vuonna. Yhteensä korko- ja kuoletusmaksut nousisivat 20 
miljardiin dollariin vuonna 1993. Maaliskuun alussa Shollin ilmoitti, että Venäjä 
keskeyttää neuvostovelan maksun, kunnes velkojamaat sopivat takaisinmaksuaika
taulun pidentämisestä. Maalis-huhtikuun vaihteessa Pariisin klubi päätti, että tänä 
vuonna erääntyvistä lainanhoitomaksuista 15 miJjardille dollarille myönnetään 
pidennetty, kymmenen vuoden takaisinmaksuaika. Venäjän puolesta sopimuk
sen allekirjoitti Shohin, joka siis edusti koko velallisosapuolta.25 

Syntynyt sopimus on merkittävä, koska se antaa mahdollisuuden uusiin 
kansainvälisiin luotto- ja rahoitusjärjestelyihin. Uusien lainojen myöntämisen ehto
na on pidetty vanhojen velkojen takaisinmaksusta sopimista. Mm. Kansainvälinen 
valuuttarahasto on edellyttänyt sopimusta Pariisin klubin kanssa. Samoin Lontoon 
klubin uskotaan pääsevän nopeasti sopimukseen noin 20 miljardin dollarin 
suuruisten pankkilainojen uudelleenjärjestelystä. 

Pariisin klubin päätökseen on vaikuttanut länsimaiden kasvava huoli talous
uudistusten kohtalosta Venäjällä. Länsimaat ovat voimakkaasti osoittaneet tukeaan 
Venäjän demokraattiselle kehitykselle ja talousuudistukselle sekä samalla 
presidentti Jeltsinille henkilökohtaisesti. Etenkin Yhdysvaltain presidentti Bill 
Clinton on vaatinut länsimaiden tukea Venäjälle. Yhdysvallat julkaisi oman 1.6 
miljardin dollarin apupakettinsa 3.-4. huhtikuuta Vancouverissa järjestetyssä 
huippukokouksessa, jossa Clinton ja Jeltsin tapasivat. Yhdysvaltain tuki koostuu 
runsaan 930 miljoonan dollarin luotoista ja luottotakuista sekä noin 690 miljoonan 
dollarin suorasta tuesta. Suurimmat yksittäiset erät ovat amerikkalaisten viljatoi
mitusten luottotakuut, elintarvike- ja lääkeapu sekä ydinaseriisunta. Pienempiä 
summia myönnettiin mm. yksityistämiseen, uusien yritysten tukemiseen, demokra
tian edistämiseen ja energiasektorille.26 

Merkittävistä teollisuusmaista koostuvan G 7-ryhmän ulko- ja valtiovarainmi
nisterit kokoontuivat huhtikuun puolessavälissä päättämään omasta apupaketistaan 
Venäjälle. Myös IMF:ltä odotetaan taloudellista tukea. Länsimaiden avustuksilla 

24 Financial Times 20.1.1993. 

25 Financial Times 3.4.1993. 

26 Financial Times 6.4.1993. 
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saattaa olla merkitystä huhtikuun kansanäänestyksen tuloksiin.27 Konkreettista 
edistystä on mm. Yhdysvaltojen marraskuussa jäädyttämän viljanviennin uudel-

leenaloitus. 

27 Hieman yllättäen Jeltsiniä ja talousuudistusta voimaakkaasti tukeva Venäjän vapaamielinen 
lehdistö on kuitenkin ottanut negatiivisen kannan länsiapuun. Mm. Izvestija-lehti julkaisi 19. 
maaliskuuta artikkelin, jonka mukaan länsimaat erehtyvät pitäessään Jeltsiniä ainoana demokratian 
takeena ja samalla heikentävät Venäjän yhtenäisyyttä. 
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6 IVY -maat tehostavat yhteistyötään 

Minskissä 22.1. pidetyssä IVY-maiden johtajien kokouksessa seitsemän entisen 
Neuvostoliiton 15 maasta allekirjoitti IVY -maiden peruskirjan. Allekirjoitta
neet maat olivat Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko
Venäjä ja Venäjä. Kokoontuneista kymmenestä maista sopimuksen jätti allekirjoit
tamatta Moldova, Turkmenistan ja Ukraina. Kaikki kymmenen maata a-llekir
joittivat kuitenkin yhteisen julkilausuman, jonka mukaan nyt poisjääneiden maiden 
on mahdollista myöhemmin allekirjoittaa peruskirja.28 Sopimusta on pidetty 
merkkinä IVY-maiden yhteistyön elpymisestä. 

Minskissä päätettiin myös jo aiemmissa kokouksissa sovitun IVY -maiden 
välisen pankin perustamisesta. Pankin tarkoituksena on tarjota mahdollisuus 
maiden välisen kaupan maksujen selvitykseen sekä yleensäkin elvyttää IVY
maiden kauppaa. Pankin laskutusyksikkö on rupla. Venäjä, jonka kauppa muiden 
IVY-maiden kanssa on ylijäämäistä, on luvannut rahoittaa pankkia 200 miljardilla 
ruplalla.29 

IVY-maat ovat tehostaneet yhteistyötään myös energiasektorilla. Hallitusten 
päämiehet kokoontuivat maaliskuun alussa Surgutin öljyntuottajakaupunkiin 
Siperiaan. Kokouksessa sovittiin Venäjän öljyntuotannon tehostamisesta ja 
polttoainepulasta kärsivien alueiden energiahuollon turvaamisesta. Muut IVY-maat 
ovat erittäin riippuvaisia Venäjän öljy- ja kaasutoimituksista. Venäjä oli aiemmin 
ilmoittanut, että se ei pysty toimittamaan Ukrainalle sovittua öljymäärää. Lisäksi 
kiistaa ovat aiheuttaneet energiakaupassa käytettävät hinnat, viimeisimpänä Venäjä 
ja Ukrainan kiistely maakaasun hinnasta ja välitysmaksuista. Surgutissa sovittiin 
myös pysyvien elinten luomisesta Tumeniin koordinoimaan IVY-maiden 
energiayhteistyötä.3o 

28 Nezavisimaja Gazeta 23.1.1993. 

29 Financial Times 22.1.1993. 

30 Financial Times 2.-3.3.1993. 
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