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IVY ja Venäjä 

Taloushallinto 

*** Venäjän korkein neuvosto on 11.6. vahvistanut valtionyritysten yksityistä
misohjelman vuodeksi 1992. Investoijia houkuttelevana uutuutena ohjelmas
sa pidetään ns. investointikilpailua. Kilpailun voittajan maksama kauppahinta 
ei mene valtiolle, vaan sijoitetaan yksityistetyn yrityksen kehittämiseen. 
Aiemmasta ohjelmasta poiketen nyt voidaan tietyin ehdoin yksityistää myös 
valtion omistamia liikepankkeja. Lokakuun alussa on tarkoitus ottaa käyttöön 
kansalaisille jaettavat yksityistämissekit. Yksityistämisestä odotetaan 1992 
tuloja valtiolle 72 mrd. ruplaa (aiempi ennuste oli 92 mrd.). Vuonna 93 
yksityistämisestä odotetaan 350 mrd. ruplaa ja vuonna 94 peräti 470 mrd. 
ruplaa. K 24/92 

*** Venäjän presidentti on asetuksellaan 14.6. vahvistanut säännöt maa-alueiden 
myynnistä valtionyritysten yksityistämisen yhteydessä. RG 18.6.92 

*** Venäjän hallitus on esitellyt korkeimmalle neuvostolle talousuudistuksen 
syventämisohjelman vuosiksi 1992-95. Ensimmäisessä eli meneillään 
olevassa kriisivaiheessa painopiste on hintojen ja ulkomaankaupan 
(osittaisessa) vapauttamisessa ja rahoitusjärjestelmän vakauttamisessa. 
Toisessa vaiheessa taloutta elvytetään yksityistämällä ja investointeja 
kannustamalla. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu talouden rakennemuutos ja 
pääsy kestävään kasvuun. 
EZ 30/92*, RV 27.6.92, RG 17.7.92, RV 11.7.92 

1 Merkinnät *** = hyväksytty laki, asetus tai päätös 
* = käsitteillä oleva laki, asetus tai päätös, muu 

Lisäksi: Mikäli katsauksessa on mainittu useampi lähde, on ensin mainittu päälähde, 
joka sisältää mahdollisen lain tms. virallisen tekstin (merkitty tähdellä*) 
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*** Venäjän presidentti antoi 27.6. asetuksen maa- ja maatalousuudistusten 
valmistelusta. Uudistuksia vauhdittamaan perustetaan maareformikeskus ja 
Kansainvälinen maareformien rahoitussäätiö. EZ 28/92 

*** IVY -maiden kahdeksannessa huippukokouksessa Moskovassa 6.7. 
allekirjoitettiin sopimukset entisen Neuvostoliiton ulkomailla olevan 
omaisuuden, arkistojen sekä varojen ja velkojen jaosta. Moskovassa 
sovittiin myös IVY -maiden taloudellisen tuomioistuimen perustamisesta 
Minskiin ja kannatettiin ehdotusta maiden taloudellista toimintaa koor
dinoivan neuvoston perustamisesta Kiovaan. IZ 7.7.92, DM 9.7.92, EZ 29/92 

*** Venäjän hallitus on 15.7. tehnyt päätöksen yksityistämissekkien käyt
töönotosta. Kaikille kansalaisille jaetaan sekkien muodossa osa Venäjän 
yksityistettävää omaisuutta. Valtionomaisuuskomissio ja finanssiministeriö 
vahvistavat 1.8. mennessä kullekin jaettavan sekkien määrän. 
K 29/92, RV 23.7.92 

Rahoitusjärjestelmä 

*** Venäjän korkeimman neuvoston puhemiehistö ja Venäjän hallitus ovat 25.5. 
tehneet yhteisen päätöksen välittömistä toimista kansantalouden maksuti
lanteen parantamiseksi. Päätös tähtää maksukriisin poistamiseen ja valtion
yritysten rahoitustilanteen parantamiseen. Valtionyritykset, joilla on hoitamat
tornia velkoja, ovat päätöksen mukaan velvollisia myymään markkinoilla 
kaikki vuoden vaihteen jälkeen ansaitsemansa valuutat velkojensa lyhentämi
seksi. RG 5.6.92 

*** Venäjän presidentti on 29.5. hyväksynyt vakuuslain (zakon 0 zaloge). 
RG 6.6.92 

*** Venäjän presidentti on 14.6. antanut asetuksen lisätoimista käteisrahalliken
teen rajoittamiseksi. Yritysten tulee säilyttää rahavaransa pankeissa ja hoitaa 
kaikki maksunsa muille yrityksille tilisiirtoina. RG 15.6.92 

*** Venäjän korkein neuvosto on 18.6. hyväksynyt lain rahajärjestelmästä. 
Laissa lopetetaan ruplan kultasidonnaisuus. K 25/92 

*** Venäjän presidentti antoi 21.6. asetuksen Venäjän rahajärjestelmän 
suojaamisesta. Maksut Venäjän ja ruplavyöhykkeen maiden välillä hoidetaan 
vastedes kansainvälisen kauppa- ja pankkikäytännön mukaisesti, minkä on 
tarkoitus taata maksutasapaino ja estää luottoautomatiikan käyttö. Venäjä oli 
pakotettu suojaustoimiin, koska muiden ruplavyöhykkeen maiden velka 
Venäjälle oli toukokuun alkuun mennessä kasvanut yli 100 mrd. ruplaan. 
Puolet summasta on Ukrainan velkaa. Asetus velvoittaa Venäjän hallituksen 
ja keskuspankin käymään kahden kuukauden kuluessa talouspolitiikan 
koordinointineuvottelut ruplavyöhykkeessä pysyvien maiden kanssa. 
RG 24.6.92 
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* Pankkiluottojen korot Venäjällä olivat kesäkuussa keskimäärin 85 %. 
Nousua toukokuusta oli lähes 13 prosenttiyksikköä. (Keskuspankkiluoton 
korko nostettiin toukokuussa 80 %:iin.) K6.-13.7:92 

*** Venäjän presidentti on 1.7. antanut asetuksen kansantalouden maksusuhtei
den normalisoinnista. Hallitus ja keskuspankki pyrkivät järjestelemään 
valtionyritysten hoitamattomat velat 1.7. tilanteesta. Järjestelemättömät velat 
siirretään perustettavalIe valtionyritysten velkatoimistolle. Toimisto pyrkii 
perimään velat tai myymään niitä edelleen velkakirjojen muodossa. Arvelutta
vana piirteenä velkakirjoissa on asiantuntijoiden mukaan se että niitä ei 
kauppaa velallinen, vaan agenttina toimiva velkatoimisto, jonka olemassaolo 
on asetuksessa rajattu 31. päivään tammikuuta 1994. EZ 28/92*, K 27/92 

*** IVY-maat allekirjoittivat Moskovassa 6.7. sopimuksen ruplavyöhykkee
seen kuuluvien maiden välisestä käytännöstä siinä tapauksessa, että joku 
maista ottaa käyttöön oman valuuttansa. Sopimusta oli jo aiemmin käsitelty 
Minskissä 26.6. ja Tashkentissa 20.5. Sopimuksen mukaan kansallisen valuu
tan käyttöönotosta on ilmoitettava muille ruplamaille kolme kuukautta 
etukäteen. Ruplamääräiset tilit ja maksut tulee tietyn ajan kuluessa muuttaa 
uuden valuutan määräisiksi. Sopimuksella pyritään turvaamaan ruplavyöhyk
keeseen jäävien maiden edut. EZ 29/92 

* 

*** 

* 

* 

Venäjän ulkomaantalousministerin Peter Avenin mukaan IVY-valtioiden on 
1.10. mennessä tehtävä päätöksensä pysymisestä ruplavyöhykkeessä. 
Avenin mukaan potentiaalisia irtautujia ovat Ukraina ja Azerbaidzhan. 
NG 18.7.92 

Venäjän korkein neuvosto on kuukausia kestäneen käsittelyn jälkeen 17.7. 
hyväksynyt lain budjettijärjestelmästä vuodeksi 1992. Federaatiobudjetin 
alijäämä saa olla enintään 870.3 mrd. ruplaa (lähes 6 % BKT:stä). Arvosteli
jat pitävät budjetin lukuja lähinnä viitteellisinä. Laissa ei ole otettu huomioon 
äskettäisten veronhuojennusten aiheuttamaa 460 mrd. ruplan tulojen vähen
nystä. Lisäksi vt. pääministeri Jegor Gaidar on ilmoittanut vastustavansa 
jyrkästi budjetin paikkaamista veropohjaa muuttamalla. K 29/92 

Venäjän keskuspankin pääjohtaja Georgi Matjuhin erosi virastaan 16.7. 
Korkeimman neuvoston puhemiehistö nimitti keskuspankin vt. pääjohtajaksi 
Viktor Geraschenkon, joka on eI'äkkeellä entisen SNTL:n Gosbankin 
pääjohtajan virasta. RG 22.7.92 

Venäjän keskuspankin vt. pääjohtaja Viktor Geraschenko uskoo, että 
käteisrahakriisistä päästään elokuun puoliväliin mennessä. RV 21.7.92 

*** Venäjän keskuspankin vt. pääjohtaja V. Geraschenko julkisti suunnitelmansa 
valtionyritysten velkarästien hoitamiseksi. Suunnitelma edellyttää noin 1 000 
mrd. ruplan pumppaamista keskuspankin luottoina talouteen. Talousministeri 
Andrei Netshajev pitää suunnitelmaa mahdottomana. Se ei olisi sopusoinnus
sa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa sovitun inflaation hillitse-
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mislinjan kanssa ja merkitsisi sen hyväksymistä, että monopoliyritykset ovat 
velkaantuneet muille yrityksille, koska eivät ole saaneet ylihinnoiteltuja 
tuotteitaan kaupaksi. K 27.7.-3.8.92 

Verotus 

*** Venäjän korkein neuvosto muutti 10.7. verolakeja. Tuloveron ylin marginaa
liprosentti laskettiin 60:stä 40:een. Korkeimmalla prosentilla verotettava 
vuositulo nostettiin 420 tuhannesta 600 tuhanteen ruplaan. K 28/92*, 
RV 14.7.92 

*** Venäjän korkein neuvosto hyväksyi 16.7. lain arvonlisäveron alentamisesta. 
1.1.93 alkaen veroa lasketaan 28:sta 20 %:iin. IZ 16.7.92 

Hintajärjestelmä, inflaatio 

* 

* 

* 

* 

Useat IVY-maat korottivat kesäkuun alusta vodkan, leivän ja maidon 
hintoja, joukko- ja teleliikenteen maksuja sekä asuntojen vuokria. 
Kyseessä oli jo käytännössä nousseiden hintojen laillistaminen. IZ 1.6.92 

Kommersant-Iehti totesi inflaatiokatsauksessaan, että alkuvuoden hintojen 
vapauttamisen hyöty'on puolessa vuodessa syöty. Tämänhetkinen kulutus
markkinoiden tasapaino vastaa joulukuun 1991 tilannetta. Rahan saatavuuden 
kiristyminen ei ole johtanut inflaation hidastumiseen, vaan yritysten 
velkarästienkasvuun. Velkarästejä oli kesäkuun lopussa n. 3 000 mrd. 
ruplaa eli 60 % tuotetuista tavaroista ei ole maksettu. Kuitenkaan yhtään 
yritystä ei ol~ joutunut vararikkoon, ja tukkuhinnat nousivat kesäkuussa 31 %. 
Hallitukselle ei ole jäänyt muuta keinoa seteliemission hillitsemiseksi kuin 
lykätä eläkkeitten, avustusten ja ei-tuotannollisen sektorin palkkojen maksua. 
Lehden mukaan on todennäköistä, että hallitus ja keskuspankki luopuvat 
piakkoin klassisesta monetaristisesta inflaatiopolitiikasta. Luopuminen tietäisi 
n. 1 000 mrd. ruplan keskuspankkiluoton pumppaamista yrityksille, mitä 
keskuspankin vt. pääjohtaja V. Geraschenko on jo esittänytkin. 
K 30/92, K 31/92 

Venäjän presidentti vastustaa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n 
vaatimusta energian hintojen täydellisestä vapauttamisesta Venäjällä. IMF 
on asettanut hintojen vapauttamisen tukiluottojensa ehdoksi. Presidentti 
Jeltsinin mukaan energiahintojen vapauttaminen esim. 10-kertaistaisi leivän 
hinnan, mitä kansa ei enää hyväksyisi. IZ 6.7.92 

G-7 -johtajat kiinnostuivat Venäjän presidentin Miinchenissä tekemästä 
ehdotuksesta, että Venäjä voisi vaihtaa ulkoisia velkojaan omaisuuteen 
Venäjällä: rakennuksiin, yrityksiin, maahan tai maaperän rikkauksiin. 
Kokouksessa Venäjälle luvattiin myös jo aiemmin sovitut 24 mrd. dollarin 
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luotot sekä 5 vuoden lykkäys ulkoisen velan lyhennyksiin ja korkomaksuihin. 
HS 10.7.92 

Useimmat Venäjän valtion- ja yhteistilat eivät ole tyytyväisiä hallituksen 
vahvistamaan viljan hankintahintaan noin 8 000 ruplaan tonnilta. Viljelijät 
ovat kieltäytyneet toimittamasta valtiolle viljaa ja vaativat tonnihinnan 
kaksinkertaistamista. RV 21.7.92 

Presidentti Jeltsin ilmoitti Omskin-vierailullaan 24.7., että energian hintoja 
on nostettava vielä vuoden 92 aikana. Kokonaan hinnat tulisi vapauttaa 
vuoden 93 loppuun mennessä. IZ 24.7.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

*** Venäjän presidentti antoi 4.6. asetuksen vapaatalousalueiden kehittämisestä. 
Kommersant-Iehden mukaan uusi asetus tuskin saa vauhtia alueiden kehityk
seen. Edelleenkin puuttuvat kannus tim et ulkomaalaisille sijoittajille. Kehitty
misen esteenä on myös valvontasuhteiden sekavuus. Vapaatalousalueita 
valvoo kymmenkunta eri viranomaista. RG 9.6.92*, K 24/92 

*** Venäjän presidentti antoi 12.6. asetuksen ulkomaankaupan maksujärjeste
lyistä vuonna 1992. Kaupassa käytetään vapaasti vaihdettavia valuuttoja ja 
maailmanmarkkinahintoja. Jugoslavian, Puolan, Romanian, Tsekkoslovakian, 
Unkarin ja Suomen kanssa voidaan käyttää erityistilijärjestelyä. Järjestelyn 
mukaan osa viennistä saaduista venäläisistä valuuttatuloista talletetaan 
ostajamaan pankkiin Venäjän hallituksen tilille käytettäväksi Venäjän tuonnin 
maksamiseen ja velanhoitoon. Toinen osa talletetaan tilille, joka on venäläis
ten yritysten käytettävissä tuontiin ko. maasta. Ellei sopivaa tuotavaa löydy 
määräajassa, valuutat voidaan myydä Venäjän valuuttamarkkinoilla. 

* 

RG 17.6.92 . 

Minskissä kokoontuivat 13.6. kahdeksan IVY -maan tullihallinnon 
. johtajat. Kokoukseen osallistuivat Venäjän, Valko-Venäjän, Kazahstanin, 

Moldovan, Armenian, Turkmenistanin ja Uzbekistanin edustajat sekä 
tarkkailijana Azerbaidzh~n. Kokouksessa päätettiin alustavasti yhteisen 
tullialueen luomisesta sekä yhtenäisen tullitariffin käyttöönotosta. Tarkoitus 
on myös tehostaa tiedon kulkua tulliviranomaisten välillä. 
K 25/92, NG 20.6.92 

*** Venäjän presidentti antoi 14.6. asetuksen strategisesti tärkeiden raaka
aineiden viennistä. Heinäkuusta lähtien vientiä voivat harjoittaa vain 
asianmukaisesti rekisteröidyt yritykset. RG 18.6.92 

*** Venäjän presidentti antoi 14.6. asetuksen väliaikaisesta tuontitarifrISta. 
Valtion budjettitulojen lisäämiseksi kaikesta tuonnista on maksettava 5 %:n 
tulli. Erikseen mainittujen tavaroiden tullit vaihtelevat 10-25 %:iin. 
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*** Venäjän presidentti on 14.6. antanut asetuksen viennistä saatavia valuuttatu
loja sekä vientitulleja koskevien määräysten muuttamisesta (ks. alempana 
keskuspankin ohjeet). EZ 27/92 

* Venäjä Maailmanpankin jäseneksi 16.6. Venäjä on pankin seitsemänneksi 
suurin osakas 2.99 %:n osuudellaan. Jäsenmaksuina Venäjä maksaa pankille 
yli 26 milj. dollaria ja 236 milj. dollaria vastaavan summan ruplina. 
KL 16.6.92 

*** Venäjän keskuspankki on 29.6. vahvistanut viennistä saatavien valuuttatulo-
- jen myyntivelvollisuutta sekä valuuttakauppaa koskevat ohjeet (ks. edellä 

presidentin asetus). Ohjeiden mukaan kaikki valuuttatulot on kotiutettava. 
Valuuttatulosta 50 % on myytävä sisäisillä valuuttamarkkinoilla ruplan 
markkinakurssiin. Lokakuun 92 alkuun asti voimassa olevan säännön mukaan 
30 % valuuttatulosta on myytävä keskuspankin valuuttavarantoon ja 20 
% valuuttamarkkinoilla. EZ 28/92 

*** Venäjä siirtyi 1.7. alkaen yhteen ruplan kurssiin. Keskuspankin ilmoituk
sen mukaan rupla päästettiin kellumaan ja sen kurssi ulkomaanvaluuttoihin 
määräytyy Moskovan valuuttapörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. 
Keskuspankki noteeraa kurssit tiistaisin ja torstaisin.' RG 3.7.92 

*** Venäjän korkein neuvosto on 14.7. hyväksynytvaluuttalain (zakon 0 

valjutnom regulirovanii i valjutnom kontrole). Laki mm. sallii ulkomaanva
luuttojen käytön kotimaassa keskuspankin määräämissä rajoissa. K 29/92 

* 

* 

Venäjän keskuspankin vt. pääjohtajan Viktor Geraschenkon mielestä ruplan 
vaihdettavuudella ei ole syytä spekuloida ennen talouden tas.apainottumista. 
RV 21.7.92 

SNTL:n ulkomaantalouspankkiin VEBiinjäädytetyt valuuttavarat palaute
taan omistajilleen 1992 lopussa ja 1993 alussa. Palautus koskee yksityisten 
kansalaisten valuuttoja, joita on jäädytettynä n. 300 milj. dollaria. Pankki 
suunnittelee laskevansa liikkeelle velkasummaa vastaavan 1 vuoden obligaa
tiolainan, jolle maksetaan korkoa 3 % valuuttana. Palautuksia ja niiden 
rahoitusta hoitamaan perustetaan valtioenemmistöinen rahoitusyhtiö. Rahoitus 
aiotaan hankkia ostamalla valuuttaa pörssistä sekä diskonttaamalla entisen 
SNTL:n saatavia kehitysmaista. IZ 27.7.92, EZ 31/92 

*** Venäjän keskuspankin päätöksen mukaan kansalaiset saavat 27.7. alkaen 
ostaa ja myydä rajoituksetta ulkomaanvaluuttaa. Tarkkailijat pitävät tätä 
askeleena kohti ruplan sisäistä vaihdettavuutta. EZ 31/92*, IZ 28.7.92, DM 
29.7.92, RV 30.7.92 
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J IVYn muut tasavallat 

Taloushallinto 

*** Ukrainan korkein neuvosto on 7.7. vahvistanut Ukrainan valtionyritysten 
yksityistämisohjelman. DM 23.7.92 

Ulkomaantalousj ärj estelmä, vaI uuttakys ym y kset 

* 

* 

Ukraina tarvitsisi 1.5 mrd. dollarin vakautusrahaston oman valuuttansa 
grivnan tueksi, sen jälkeen kun Ukraina on irrottautunut ruplavyöhykkeestä, 
kertoi keskuspankin pääjohtaja Vadim Hetman 30.6. Lontoossa. Ukraina on 
teknisesti valmis oman valuutan käyttöönottoop tammikuussa 1993. 
FT 1.7.92 

Azerbaidzhan aikoo siirtyä omaan valuuttaan. Azerbaidzhanin manat 
otetaan käyttöön 15.8. ja sen suhde ruplaan tulee olemaan 1:10. Valuuttansa 
vakuudeksi Azerbaidzhan asettaa 2 milj. tn raakaöljyä. Vielä ei ole selvillä, 
aiotaanko manatista tehdä ainoa käypä valuutta, vai tuleeko se ruplan rinnalle. 
RG 22.7.92 

*** Ukrainan hallitus ja EY:n komissio ovat allekirjoittaneet Ukrainan teknisen 
avustusohjelman. Ohjelma keskittyy teollisuuteen, energiantuotantoon, 
kuljetuksiin ja maatalouteen. Listoilla ovat myös rahoituspalvelut, yksityistä
minen ja konversio. DM 29.7.92 

*** Uzbekistanin presidentin asetuksella kaikki tuonti Uzbekistaniin vapaute
taan tuontiverosta 1.8.92-1.1.94. Samana aikana voidaan tuoda tullitta 
kulutustavaroita, elintarvikkeita ja lääkkeitä. Maan investointiohjelmaan 
osallistuvat yhteisyritykset vapautetaan 5 vuodeksi tuloverosta. Ulkomais
ten investointien suojaksi muodostetaan kansallinen vakuusrahasto mm. 
sijoittamalla osa Uzbekistanin valuuttavaroista ulkomaisiin pankkeihin. 
EZ 31/92 

Tuotannonalat 

*** Moldova on 1.4. hyväksynyt lain ulkomaisista investoinneista. DM 24.7.92 
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Baltia 

* Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Baltian talous on syöksy
kierteessä. IMF:n arvion mukaan Viron BKT supistuu tänä vuonna noin 
20 %, Liettuan ja Latvian 30 %. Viime vuoden vastaavat luvut olivat Viro 
10.8 %, Latvia 7.9 % ja Liettua 12.4 %. Teollisuustuotanto laskee tuntuvasti 
polttoainetoimitusvaikeuksien vuoksi. Tuotantokustannukset nousevat, tuonnin 
lisärahoitus kasvaa ja reaalipalkkojen lasku ,jatkuu. IMF:n mukaan tästä 
seuraa huomattava elintason lasku. Toimivan talousmuutoksen tärkeimpänä 
osatekijänä pidettyä yksityistämistä ei ole Liettuaa lukuunottamatta kyetty 
toteuttamaan käytännössä juuri lainkaan. IMF:n mukaan taloudellinen 
suunnittelu ja päätöksenteko tarvitsee luotettavia ja ajan tasalla olevia tilasto
ja, mitä varten IMF toivoo länsimaiden keskuspankkien antavan konsultti
apua. IMF:n mukaan kaikkien Baltian maiden on tehostetta"a keskuspank
kiensa toimintaa. KL 10.6.92 

Viro 

*** Viron parlamentti päätti presidentin- ja parlamenttivaalien ajankohdaksi 
20. syyskuuta opposition painostuksesta. Oppositiossa olevan keskustan 
mielestä Viron nykyinen hallitus on siihen mennessä osoittanut tehottommi
tensa ja oppositiolla on mahdollisuuksia voittaa vaalit. HS 10.7.92 

Taloushallinto 

*** Viron korkein neuvosto hyväksyi toisen käsittelyn jälkeen Viron konkurssi· 
lain. Lain mukaan yritykset kantavat todellisen vastuun toiminnastaan. Laki 
takaa myös luotonantajille mahdollisuuden periä velkojaan konkurssin 
yhteydessä. E 11.6.92 

* 

* 

Viro vaatii heinäkuun alusta yhtenäistä rajanylitys- ja viisumikäytäntöä 
kaikilla rajoiIlaan. Entisistä Neuvostotasavalloista saapuvat henkilöt joutuvat 
hankkimaan rajan ylitykseen oikeuttavan viisumin. Venäjältä tuleville annet
tiin lupa maksaa viisumi myös ruplilJa. Ruplavyöhykkeeltä tulevien viisumi 
on huomattavasti halvempi kuin ulkomailta tulevien. Tavallinen yksityis
viisumi maksaa IVY-maista tuleville 10 kruunua (tai 100 ruplaa) ja muille 
ulkomaalaisille 120 kruunua. Latvian ja Liettuan kansalaiset eivät tarvitse vii
sumia. HS 1.7.92, E 20.6.92, BNS 20.7.92 

Viroon aiotaan perustaa Saksan Treuhandin tapainen valtion yritysten 
yksityistämistä valvova viranomainen parin kuukauden kuluessa. Asiasta 
kertoi 'maan varatalousministeri Anders Bergmann. HS 23.6.92 
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* Viron hallitus erotti yllättäen talousministeri Heido Vitsurin. Syynä 
erottamiseen arvellaan olevan pääministeri Tiit Vähin yrityksen siirtää vastuu 
taloustaantumasta talousministerin harteille. Pääministeri vahvisti omia 
asemiaan nimittämällä uudeksi talous ministeriksi hyvän ystäväns.ä Olari 
Taalin. HS 9.6:92 

Rahoitusjärjestelmä 

*** Viron kruunu otettiin käyttöön: 

Viron rahanuudistuskomitean 17.6. antamassa julistuksessa no 030 sanotaan, 
että Viron Tasavallan ainoa virallinen maksuväline on 20. kesäkuuta 1992 
klo 4.00 alkaen Viron kruunu. 
Kaikki rekisteröityneet Viron asukkaat voivat vaihtaa 1500 ruplaa kurssiin 
10 ruplaa /1 kruunu. Tätä suuremmat summat voi vaihtaa kurssiin 1 kruunu 
/ 50 ruplaa. Viron kruunun kurssi on sidottu Saksan markkaan. Yksi D
markka on 8 kruunua. Yksi Suomen markka on 2.93 kruunua ja 1 dollari on 
12.49 kruunua. Tulevaisuudessa valuuttakurssit muodostuvat valuuttamark
kinoilla. 
Viron rahanuudistuksessa on kertynyt kolmen päivän aikana 700 milj. 
ruplaa, jotka luovutetaan Venäjälle. Viron ja Venäjän välinen kauppa 
hoidetaan jatkossa clearing-pohjaisena. Viro tarjoaa luottoa Venäjälle 
kolmen miljardin ruplan alijäämän rahoittamiseksi maiden välisessä kaupas
sa.Viron pääministeri ja Venäjän varapääministeri allekirjoittivat maiden 
välisen sopimuksen tavaratoimituksista, maksuliikenteestä ja kruunun 
käyttöönoton aiheuttamista molempia osapuolia koskevista sitoumuksista. 
Suomen Pankki harkitsee Viron kruunun noteerausta kesälomakauden 
päätyttyä. Ulkomaan valuutalla ostettuja kruunuja voi viedä maasta vapaasti. 
Viron keskuspankki ei ryhdy vaihtamaan ruplia kruunuiksi. Keskus
pankin mukaan liikepankit voivat vaihtaa niitä markkinakurssiin. 
Kruunuista on ollut ajoittain pub~ palkan ja eläkkeiden maksun yhteydessä. 
Samoin turistit ovat voineet vaihtaa kruunuja vain rajoitetusti. IZ 23.6.92, 
RV 23.6.92, KU 1.7.92, HS 23.6.92, KU 24.6.92, HS 29.6.92, KL 23.6.92, E 
21.6.92, E 20.6.92, Esmerk 26.6.92, E 26.6.92 
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Viron keskuspankki on rahanuudistuslakien mukaisesti julkistanut ensimmäi
set tasetietonsa: 

Eesti Pankin taseraportti (miJj. kruunua, 19.7.1992) 

Vastaavaa: 
Kulta- ja valuuttasaamiset 

Yhteensä 

Vastattavaa: 
Liikkeessä oleva raha 
Velat rahoituslaitoksille (talletukset) 
Oma pääoma ja varat 

Yhteensä 

1165.2 

1 165.2 

630.0 
229.0 
306.0 

1165.2 

Virallisen vaihtokurssin mukaan Viron valuuttavarannon arvo on 145.65 milj. 
Saksan markkaa (98.96 milj. doll). Ennen rahanuudistusta Viron keskuspankin 
pääjohtaja Siim Kallas raportoi keskuspankin kulta- ja valuuttavarannon 
arvon olevan 120 milj. dollaria. Keskuspankki ei ole kommentoinut asiaa 
toistaiseksi. BNS 19.7.92 

Estonian Credit Bank on ensimmäisenä alkanut vaihtaa myös ruplia kruu
nuiksi kurssiin 1 kruunu / 16 ruplaa. Siis 1 rupla on 0.0625 kruunua. 
Kruunusta saa pankissa 10 ruplaa. Keskuspankki keskeytti kuitenkin ruplien 
vaihdon vedoten valuuttasäännöksiin, jotka kieltävät transaktiot sellaisella 
valuutalla, jota Viron keskuspankki ei noteeraa. Keskuspankin edustaja 
kuitenkin ilmoitti, että käteisrahan vaihto tulee heti mahdolliseksi, kun 
Venäjän keskuspankki "tekee" ruplasta vaihdettavan. BNS 17.7.92 

Viron liikepankit ovat ostaneet vaihdettavaa valuuttaa 121.3 mllj. 
kruunun arvosta eli noin 40 milj. markan arvosta neljä viikkoa sitten tehdyn 
rahanuudistuksen jälkeen. Suurin osa kruunujen ostajista on ollut yksityisiä 
virolaisia, jotka ovat vaihtaneet säästössä olleita valuuttoja. Pankkien 
valuutasta yli 40 % on Suomen markkoja. USAn dollarien osuus on vajaat 30 
prosenttia. HS 28.7.92 

Tallinnan kansainvälisessä valuuttahuutokaupassa Viron kruunun noteeraus oli 
12.5 kruunua / rupla. Huutokauppakurssi oli siis 25 % korkeampi kuin 
rahanuudistuksessa käytetty kurssi. BNS 27.7.92 

Viro on laskenut liikkeelle valtion kotimaisen obligaatiolainan. Obligaatioi
den nimellisarvot ovat 100, 500, 1000 ja 5000 dollaria. Laina-aika on viisi 
vuotta ja korko 10 %. Obligaatioita voivat ostaa myös ulkomaalaiset. Lainan 
tavoitteena on ylläpitää Viron kruunun vakautta. IZ 15.6.92 

IVYn ja Baltian keskuspankkien ja kauppaministeriöiden edustajat 
kokoontuivat Tallinnaan 5.-6. kesäkuuta keskustelemaan ruplavyöhykkeen 
maiden rahapolitiikasta erityisesti Viron rahanuudistuksen jälkeen. Varsinaisia 
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sopimuksia osapuolet eivät allekirjoittaneet. Tapaamisen aikana keskusteltiin 
mm. maiden välisen maksuliikenteen tulevaisuudesta. Sovittiin myös 
pyrkimyksestä maiden välisessä kaupassa vapaakaupan suuntaan esim. 
minimoimalla tuontirajoituksia ja lisenssien käyttöä. E 9.6.92, SWB 19.6.92 

Viron keskuspankin päätöksen mukaan pankkien on toimitettava asiakkaiden 
maksut maksun saajalle kahden vuorokauden kuluessa. Jokaisesta 
eräpäivän jälkeisestä päivästä seuraa 0.5 % sakkokorko. E 5.6.92 

Rahanuudistuksenjälkeenkin on ollut puutetta käteisrahasta. Sosiaalirahasto 
ei yli 68 milj. kruunun talletuksistaan huolimatta ole voinut maksaa kaikkia 
eläkkeitä ja avustuksia heinäkuussa. Varat sosiaalirahasto on saanut finanssi
ministeriöItä, mutta se ei ole käteispulan vuoksi pystynyt maksamaan kaikkia 
suorituksia ja avustuksia samanaikaisesti. SWB 31.7.92 

Ulkomaantalousj ärj estelmä, vaI uuttakys ym y kset 

*** Venäjän parlamentti on tehnyt päätöksen väliaikaisista taloudellisista 
pakotteista Viroa vastaan, jos Viro jatkaa venäläisvähemmistön diskri
minointia. Pakotepäätös on osa Venäjän parlamentin hyväksymää Viron 
ihmisoikeuksia käsittelevää päätöstä, Venäjä mm. ilmoittaa maiden välisissä 
hallitustason neuvotteluissa tärkeimmäksi tehtäväkseen kansallisten vä
hemmistöjen etujen turvaamisen. RG 23.7.92 

* 

* 

* 

Viron hallitus kieltää metallin ja metalliromun hankinnan Viron alueelta 
ja julistaa metallikaupan valtion monopoliksi. Heinäkuun alusta lähtien 
metallien vientiin tarvitaan lisenssi. Vientiä säännellään korotetuin tullimak
suin. Korkein maksu tulee kuparille. Metallin vienti on tällä hetkellä 40 % 
maan koko viennistä. Viro ei kuitenkaan itse tuota mitään malmeja. 
HS 22.6.92 

Viro on saanut Yhdysvalloilta 5 milj. dollarin lainan viljan ostoon. 
Lainaehdot ovat hyvin edulliset. Viron hallitus aikoo myydä viljan ja rakentaa 
saaduilla tuloilla viljavarastoja. DM 9.6.92 

Viron tilastoviranomaisten mukaan maan tuonnin arvo ylittää viennin arvon 
1. vuosineljänneksellä 800 milj. ruplalla. Tuonnin arvo oli 5.6 mrd. ruplaa ja 
viennin 4.8 mrd. ruplaa. Viron suurin kauppakumppani oli Venäjä. 

MAA TUONTI VIENTI 

Venäjä 36.0 % 32.1 % 
Latvia 8.5 % 3.8 % 
Ukraina 7.5 % 5.2 % 
Suomi 14.4 % 22.1 % 
Ruotsi 6.7 % 5.2 % 

SWB 3.7.92 
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Kazahstan on ilmoittanut katkaisevansa tavaratoirnitukset Viroon kruunun 
, käyttöonoton jälkeen. Sen mukaan toimenpide on välttämätön maiden välisen 
maksusopimuksen puuttuessa. SWB 10.7.92 

Viron talousministeriön edustaja Sergei Trifonov kertoi Estonia-Iehdelle 
antamassaan haastattelussa Viron hallituksen suunnittelevan Venäjän 
kanssa solmitun kauppa- ja talousyhteistyösopimuksen purkamista. 
Trifonovin mukaan sopimus on jo käytännössä mitätön, koska Venäjä on jo 
lopettanut tavaratoimituksensa Viroon. Koska maiden välisessä kaupassa ei 
sovelleta suosituimmuusperiaatetta, tullit nostavat virolaistuotteiden hintaa, 
mikä vähentää niiden kilpailukykyä Venäjän markkinoilla. BNS 26.7.92 

Tallinnan kaupungin viranomaiset ovat arvostelleet mm. Finnairin, SAS:nja 
Lufthansan lipunmyyntikäytäntöä rahanuudistuksen jälkeen. Tarkastuksissa 
on todettu yhtiöiden myyvän lippujaan vain ulkomaanvaluutalla, vaikka 
kruunu on julistettu ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Viron alueella. 
SWB 31.7.92 ' 

Tuotannonalat 

* 

* 

* 

Viron tilastohallinto on julkaissut teollisuustuotantotilastoja kuluvan 
vuoden alkupuoliskosta. Teolli,suustuotannon kriisi syvenee.' Yritysten 
tuotanto on keskimäärin 30 % alhaisempi kuin viime vuonna. Erityisesti ovat 
kärsineet sähköntuotanto, kemian teollisuus sekä puunjalostus- ja raken
nusaineteollisuus. Esmerk 23.7.92, E 9.7.92 

Viron öljymonopoli Eesti Kutus on vaikeuksissa asiakkaiden maksuviivei
den vuoksi. Erääntyneitä saatavia yhtiöllä on noin miljardi ruplaa, mikä 
vastaa lähes kuukauden tuotantoa. Yhtiön takeena on kuitenkin Viron 
keskuspankin 500 milj. ruplan laina sekä Suomen hallit~ksen takaama 100 
milj. Suomen markan luotto. Todellisiin vaikeuksiin yhtiä voi joutua 
loppukesästä, jolloin luotot lankeavat maksettaviksi. SWB 5.6.92 

Siperiasta saatava kaasu helpottaa Viron energiaongelmaa. Allekirjoitetun 
sopimuksen mukaan siperialaisyhtiö toimittaa yli 200 milj. m3 maakaasua 
Baltiaan vuoden loppuun mennessä. Kaasu maksetaan vaihdettavilla valuutoil
la maailmanmarkkinahintaan. SWB 19.6.92 

Sosiaalisektori 

* Viron tilastokeskuksen mukaan elinkustanimkset ovat nousseet vuoden 1. 
neljänneksellä 58 %. Kolmen kuukauden aikana tavaroiden hinnat ovat 1.5-
kertaistuneet ja palveluiden hinnat yli kaksinkertaistuneet. BNS 24.7.92 
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* Viron työministerin Mati Karun mukaan vuoden loppuun mennessä Virossa 
on ainakin 26 000 työtöntä. Työttömien määrä voi nousta jopa 50 OOO:een. 
Eniten työttömyydestä kärsii teollisuus, mutta myös maatalous ja kuljetusala. 
E 30.6.92, BNS 15.7.92 

*** Viron korkeakouluopiskelu tulee maksulliseksi tästä syksystä alkaen Viron 
hallituksen tekemän päätösluonnoksen mukaan. Maksujen odotetaan kuitenkin 
kattavan vain 10 % todellisista kustannuksista. Opiskelijat voivat saada 
opintolainaa kymmenen minimipalkan verran 10 prosentin vuosikorolla. 
Lainan takaisinmaksuaika on kaksi kertaa opiskeluajan pituinen. Takaisinmak
su aloitetaan 1.5 vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Vain keskimäärin 
20 % opiskelijoista voi saada apurahoja opintojensa rahoittamiseen. BNS 27.7.92 

Latvia 

Taloushallinto 

* IMF on antanut tiukat suositukset Latvian talouden vakauttamiseksi. 1.7 
mrd. ruplan budjettivaje on saatava kuriin veronkorotuksilla ja paikkojen 
jäädytyksellä. Liikevaihtoveroa on nostettava 12 %:iin ja tuontivero 15 %:iin 
kaikille tuontitavaroille. Tukiaisista on luovuttava ja energian hinta on 
nostettava maailmanmarkkinatasolle. Korvaukseksi IMF lupaa luottoja, joita 
Latvia tarvitsee kipeästi taloutensa vakauttamiseksi. IMF:n mukaan Latvian 
tuotanto laskee vuoden loppuun mennessä kolmanneksella ja inflaatio on 
700-800 %. Latvian hallitus on harkinnut myös valtion omaisuuden kuten 
hotellien ja kauppalaivojen myyntiä ulkomaisen valuutan saamiseksi. 

* 

DM 25.6.92, DM 26.6.92, RG 11.07.92 

Latvian teollisuusyritysten yksityistäminen etenee hitaasti puutteellisen 
lainsäädännön vuoksi. Latvian teollisuusministeriön osastopäällikön Juris 
Ozolsin mukaan yksityistämisen pitäisi vauhdittua talouden vakautumisen ja 
ulkomaisten sijoitusten lisääntymisen myötä. Nykyisen yksityistämislain
säädännön mukaan suuryrityksiä voidaan yksityistää vain ostamalla ne ulko
maanvaluutalla tai vuokraamalla. Yksityistämistä hankaloittaa myös se, että 
tonttimaata ei voi ostaa, vaan vain vuokrata. BNS 30.7.92 

Rahoitusj ärjestelmä 

*** Latvian rupla (latvijas rublis) on maan ainoa virallinen maksuväline 20. 
heinäkuuta alkaen. Latvian rahanuudistuskomitea teki asiasta päätöksen 
Venäjän ruplatulvan vuoksi. Komitean mukaan ruplamäärän voimakas kasvu 
johtuu Viron oman valuutan käyttöönotosta. Muiden entisten neuvostotasa
valtojen kanssa maksujärjestelyistä sovitaan hallitustasolla. Ruplamääräiset 
talletukset muuttuvat Latvian ruplamääräisiksi. Aluksi Latvian ruplan kurssi 
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Venäjän ruplaan on 1:1. Venäjän rupla katsotaan ulkomaanvaluutaksi. Va
luuttakaupat joutuyat ottamaan vastaan ulkomaanvaluutan lisäksi myös 
Latvian ruplia. Liikkeet voivat itse määritellä vaihtokurssit. 
Diena 7.7.92, IZ 7.7.9.2, RG 8.7.92 

Jos Liettua aikoo laskea lähiaikoina liikkeelle oman valuutan, niin Latvia 
laskee oman rahansa latin liikkeelle jo syyskuussa. Latin liikkeellelasku 
mahdollistaisi pankkien pitempiaikaisten luottojen myöntämisen. Nykyisen 
inflaatiovauhdin aikana lyhytaikaisten luottojen korot liikkuvat 80-100 %:ssa. 
BNS 21.7.92 

Korkein neuvosto on hyväksynyt pankkilain ja lam Latvian Pankista. 
Pankkilaki tekee pankkijärjestelmästä kaksitasoisen, jossa yhtäällä ovat 
liikepankit ja muut rahoituslaitokset ja toisaalla niiden toimia valvomassa 
Latvian keskuspankki. Laki Latvian Pankista takaa pääjohtaja Einars Repsen 
mukaan kansallisen valuutan vakauden ja tekee keskuspankista päätöksenteos
saan riippumattoman. SWB 5.6.92 

Latvian keskuspankin ja hallituksen välit ovat kiristyneet keskuspankin 
kieltäydyttyä lisäämästä rahan liikkeellelaskua. Keskuspankki on korostanut 
itsenäistä asemaansa hallitukseen nähden ja ilmoittanut ~ehtävänään olevan 
talouden vakauttamisen, ei lainojen ja luottojen myöntämisen. SWB 22.6.92 

Latvian pankkijärjestelmä on hyvin sekava ja pienten liikepankkien 
järjestelemättömien lainojen määrä on suuri. Latviassa on yli 30 liike
pankkia. Niiltä vaadittava minimipääoma on vain 5 milj. ruplafl (40 000 
dollaria). Latvian keskuspankin ja kolmen muun valtion omistaman pankin 
julkaistusta yhteisestä taseesta eivät käy ilmi kunkin pankin omat saatavat ja 
velat. Tämä lisää hämmennystä varsinkin kun keskuspankin luottojen määrä 
on 83 % kaikista liikepankkien myöntämistä lainoista. Esmerk 5.6.92 

Hintajärjestelmä ja inflaatio 

*** Latvian hallitus on päättänyt IMF:n suosituksesta purkaa maataloustuottei
den hintasäännöstelyn. Hallitus on päättänyt myös vapauttaa nestemäisten 
polttoaineiden hinnat, mikä tulee nostamaan hinnat pilviin. Sosiaaliturvan 
odotetaan kompensoivan kotitalouksille hinnankorotusten aiheuttaman 
"budjettivajeen" mm. tarjoamalla myös jatkossa ilmaisen terveydenhoidon. 
BNS 15.7.92 

Yritykset 

* Latvian korkein neuvosto suunnittelee viranomaisille ja yrityksille sakkoja 
latvian kielen laiminlyömisestä. Sakot vaihtelevat 3 OOO:sta aina 10 OOO:een 
ruplaan. Ankarimmin sakotetaan yrityksiä ja virastoja, jos ne eivät käytä asia
papereissaan ja kotimaan kirjeenvaihdossaan latvian kieltä. SWB 5.6.92 
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Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

*** Latvia on ensimmäisenä entisenä neuvostotasavaltana sopinut IMF:n kanssa 
taloutensa uudistamisesta. Talousuudistus on valuuttarahaston ehto 100 milj. 
dollarin valmiusluotolle. Latvian ja IMF:n edustajat ovat allekirjoittaneet 
aiesopimuksen uudistuksen yksityiskohdista. IMF:n hallitus hyväksynee 
Latvian suunnitelman syyskuussa pidettävässä IMF:n puolivuotiskokouksessa. 
HS 25.7.92 

. *** Suomen Vientiluotto on myöntänyt 50 milj. markan rakennesopeutus
luoton Latvian talouden tukemiseen. Luotto on osa Suomen valtion avustus
pakettia, jolla autetaan Latvian rakennemuutosta ja siirtymistä markkinata
louteen. Latvian valtio ohjaa luoton yrityksille Latvian investointipankin kaut
ta. Luoton takaajana on Suomen valtio. KL 29.6.92 

*** Latvia ja Viro ovat sopineet tavara- ja energiatoimituksista kruunun 
käyttöönoton jälkeen. Latvia jatkaa sähkön ostoa Virosta myös kruunun 
käyttöönoton jälkeen. Jos Latvialle syntyy kaupassa alijäämä, se maksaa ero
tuksen vapaasti vaihdettavina valuuttoina erillissopimusten mukaisesti. Sähkön 
hinta määritellään myöhemmissä neuvotteluissa. E 19.6.92 

* * * Venäjä ja Latvia ovat sopineet alustavasti useista maidenvälisistä kysymyk
sistä mm. Latvian ruplasta ainoina maksuvälineenä sekä maksuliikentees
tä. Sopimusluonnokset ovat voimassa siihen asti, kunnes Latvia laskee 
liikkeelle oman rahansa. Osapuolet valmistelivat myös sopimusta maailman
markkinahintoihin siirtymisestä maidenvälisissä maksuissa. BNS 22.7.92 

Tuotannonalat 

*** Latvian hallitus on myöntänyt maatalousministeriölIe 600 milj. ruplan 
lainan elintarviketeollisuuden velkojen maksuun. Jalostusportaan yritykset 
ovat velkaa viljelijöille maataloustuotetoimituksista. Valtion takaama laina 
kattaa kuitenkin vain osan teollisuuden velasta. SWB 3.7.92 

* Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella Latvian teollisuustuotal~.to on 
supistunut yli 70 % viime vuodesta. Eniten on supistunut kevyen teollisuu
den tuotanto. SWB 12.6.92 

Sosiaalisektori 

* Latviassa heinäkuussa laskettu toimeentulominimi on 3 386 ruplaa. 
Työikäisen minimi on yli 4000 ruplaa ja eläkeläisellä 3000 ruplaa. Summat 
ovat kaksinkertaisia viralliseen 1 500 ruplan minimipalkkaan verrattuna. 
Latvian hallitukselle on tehty esitys minimipalkan nostamisesta 2300 ruplaan 
elokuun alusta alkaen. BNS 20.7.92, 26.7.92 

71 



* Latviassa on yli 11 000 työtöntä. Suurin työttömien ryhmä on akateemisen 
koulutuksen saaneet naiset. Työttömien' määrän odotetaan kasvavan tänä 
vuonna, koska tuotanto laskee vuoden loppuun mennessä eräiden arvioiden 
mukaan 30 %. Riiassa odotetaan 50-60 000 työtöntä, mikä on noin 10 % 
kaupungin työvoimasta. BNS 23.6.92, DM 28.7.92 

Liettua 

* Liettualaiset äänestivät neuvostojoukkojen pikaisen vetämisen puolesta. 
Keskusvaalilautakunta sanoi kansanäänestykseen ottaneen osaa 1.9 milj. 
henkeä eli noin 75 % kaikista äänioikeutetuista. Heistä yli 1.7 milj. äänesti 
puolesta ja noin 140 000 vastaan. HS 16.6.92 

*** Liettua järjestää parlamenttivaalit lokakuun 25. päivänä. AsiaSta päätti 
Liettuan parlamentti. Samanaikaisesti järjestetään myös kansanäänestys 
Liettuan uudesta perustuslaista. HS 10.7.92 

Taloushallinto 

* 

* 

* 

Liettuan parlamentti erotti äänin 69-6 pääministeri Gediminas Vagno
riuksen, jonka talouspolitiikkaa on arvosteltu voimakkaasti. Parlamentin 
äärikansallinen siipi katsoi pääministerin epäonnistuneen talousuudistusten 
toteuttamisessa. Heinäkuun 20. päivä Liettuan korkein neuvosto nimitti 
uudeksi pääministeriksi Algirdas Abisalan, joka toimi edellisen hallituksen 
salkuttomana ministerinä ja koordinoi mm. Liettua ja muiden entisten 
neuvostotasavaltojen välisiä neuvotteluja. HS 15.7.92, BNS 20.7.92, 21.7.92 

Liettuan talousministeri Elvira Kuneviciene aikoo erota, koska hän katsoo 
Liettuan parlamentin olevan haluton ryhtymään tositoimiin talouskriisin 
ratkaisemiseksi. HS 4.7.92 

Yksityistäminen edistyy hitaasti mutta varmasti Liettuassa. Noin 12 % 
valtion yrityksistä on yksityistetty heinäkuun alkuun mennessä. Yksityistetyt 
yritykset ovat olleet etupäässä pienyrityksiä. Yksityistämislistalla olevista yri
tyksistä on myyty yli 50 %. Kunnallisista asunnoista on yksityistetty 65 %. 
Entisistä neuvostotasavalloista Liettua on menestynyt yksityistämisessä 
parhaiten. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on ollut toistaiseksi vähäistä 
riskien pelon vuoksi. Ensimmäiset huutokaupat yksityistettävästä omaisuudes
ta pidetään elokuun lopussa. Maksuksi hyväksytään vain Saksan markkoja tai 
dollareita. Osallistumismaksu on 50 dollaria + 5 % lähtöhinnasta. Ensimmäis
ten myytävien yritysten listalla on hotelleja ja kauppa liikkeitä. Yritysten 
myynti ulkomaanvaluutoilla alkaa syys - lokakuussa, jolloin myyntiin tulee 
mm. tupakkatehdas, vaatetustehtaita, elektroniikkateollisuutta jne. Ulkomaiset 
sijoittajat voivat ostaa myös osuuksia yrityksistä. BNS 19.7.92, 
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Rahoitusjärjestelmä . 

* 

* 

* 

* 

*** 

Liettuan pankkijärjestelmä on sekavassa tilassa. IMF:n arvion mukaan 
Liettuan keskuspankki ei pysty ohjaamaan tehokkaasti pankkijärjestelmää 
ennen kuin uudet pankkilait on hyväksytty. Myös rupla on yksi epävarmuus
tekijä. Valtion pankit ovat vaikeuksissa järjestelemättömien luottojen vuoksi. 
Sekaannusta aiheuttaa myös keskuspankin toimiminen liikepankkisektorilla. 
Esmerk 24.6.92 

Liettuan keskuspankin pääjohtaja Vilius Baldisis, joka on myös rahanuu
distuskomitean jäsen, on ilmoittanut Liettuan Pankin olevan teknisesti vahnis 
oman valuutan litin käyttöönottoon. Liettuan pääministerin mukaan hallitus 
ja keskuspankki tekevät kaikkensa, jotta oma raha voitaisiin laskea liikkeelle 
jo syksyllä 1992. Liettua haluaa kuitenkin siirtyä omaan valuuttaan seuraten 
mieluummin Latvian kuin Viron jälkiä. Liettuan Pankin mukaan myös heidän 
virolaiskollegansa ovat sitä mieltä, että kruunu laskettiin liikkeelle hätiköiden. 
Pankki piirien mukaan ensiksi olisi pitänyt varmistaa maksujärjestelmät sekä 
ulkomaiden että entisten neuvostotasavaltojen kanssa. Hätiköity rahanuudistus 
johtaa vain hintojen nousuun, elintason laskuun ja kaupan vähenemiseen. 
SWB 26.6.92, 17.7.92, BNS 26.7.92 

Ruplan korvikkeena olevat kupongit kattavat jo 60-80 % kaikesta 
kierrossa olevasta käteisrahasta. Ekonomistien arvion mukaan tämä määrä voi 
nousta jopa 85 %:iin heinäkuun aikana. SWB 19.3.92 

Viron kruunun käyttöönotto romahdutti ruplan kurssin Liettuassa sekä 
aiheutti mm. kodinkone- ja jalokiviliikkeissä ostohysterian. Entisistä 
neuvostotasavalloista Liettuan keskuspankin ruplanoteeraus oli alhaisin. Esim. 
Saksan markasta sai 102 ruplaa, kun Moskovassa markasta sai 70 ruplaa. 
IZ 26.6.92 

Liettuan hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Liettuan keskuspankin 
on annettava korotonta luottoa 2 mrd. ruplaa ja halpakorkoista lainaa 600 
milj. ruplaa Liettuan maatalouspankille. Maatalouspankin on määrä käyttää 
rahat maksuvaikeuksiin joutuneen elintarviketeollisuuden pelastamiseksi. 
Liettualaisyritykset ovat joutuneet vaikeuksiin venäläisyritysten maksurästien 
vuoksi. Hallituksen päätöksen mukaan Liettuan keskuspankin, talousminis
teriön ja maatalousministeriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin maksuepäsel
vyyksien selvittämiseksi Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa. 
SWB 10.7.92 

Verotus 

*** Liettuan liikevaihtovero nostettiin 15:sta 18 prosenttiin. Korotuksella 
- saatavien verotulojen arvellaan nousevan lähes 8 mrd. ruplaan vuoden 
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loppuun mennessä. Vuoden alkupuoliskolla budjetin kokonaistulot olivat 
reilut 20 mrd. ruplaa. (Suunnitelman mukaan tuloja odotettiin 30 mrd. ruplaa.) 
BNS 19.7.92 

Hintajärjestelmä, inflaatio 

* Heinäkuun alusta Liettuassa on päätetty nostaa polttonesteiden, kaukoläm
mön ja sähkön hintoja. Bensiinin hinta nostettiin 20:stä 25 ruplaan/litra. 
Lämmityksen ja sähkön hinnat kaksinkertaistuvat. SWB 10.7.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

Liettuan on heinäkuun alusta lähtien ostettava öJjyäja maakaasua Venäjältä 
vapailla hinnoilla. Käytännössä tämä merkitsee siirtymistä vähitellen 
maailmanmarkkinahintoihin ja kaksinkertaistaa hinnat nykyisistä. 
SWB 19.6.92 

Liettua ja Venäjä ovat käyneet neuvotteluja vuoden 1993 polttoainetoi
mituksista. Tuloksiin neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy. Liettua toivoo 
toimitusten pysyvän samalla tasolla kuin tänäkin vuonna, miJcä tyydyttäisi 
Liettuan minimitarpeen. Venäläinen osapuoli ei kuitenkaan luvannut mitään, 
koska ensi vuoden tuotantoluvuista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Liettua on 
saanut Venäjältä tämän vuoden alkupuoliskolla 3 milj. tonnia öljyä. Lisäksi 
Venäjän hallitus on luvannut toimittaa öljyä 2 milj. tonnia tämän vuoden kol
mannella neljänneksellä, mutta sopimusta asiasta ei vielä ole. BNS 30.7.92 

Liettua on saamassa Maailmanpankilta 56 milj. dollarin luoton. Asiasta 
sovittiin 6. heinäkuuta Washingtonissa Liettuan pääministerin ja Maailman
paijkin edustajien kesken. SWB 12.7.92 

Liettuan talousministeriö on julkaissut lukuja Liettuan ja entisten neuvosto
tasavaltojen veloista: Venäjän velka LiettualIe on yli 7 mrd. ruplaa ja 
Liettuan velka venäjälle 2 mrd. ruplaa. Ukrainan velka LiettualIe on noin 2.5 
mrd. ruplaa, kun Liettuan velka Ukrainalle on "vain" yli 600 milj. ruplaa. 
Valko-Venäjän velka LiettualIe on yli miljardi ruplaa ja Liettuan velka Valko
Venäjälle noin 450 milj. ruplaa. Kyse on lähinnä yritysten välisistä veloista. 
SWB 24.7.92 
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Tuotannonalat 

* Liettuan maataloustuotanto kärsii kuivuudesta. Maatalousuudistus, kollektii
vitilojen nopea yksityistäminen ja kuivuus ovat vähentäneet tuotantoa 
voimakkaasti. Vehnän tuotanto on supistunut 17 % ja maidon 29 % viime 
vuodesta. Ennusteiden mukaan viljasato on 50 % pienempi kuin edellis
vuonna. Maatalouden ongelmia ovat lisänneet Venäjän ja muiden tasavaltojen 
maksuvaikeudet. Liettualaisviljelijöiden saatavat ovat noin 3 miljardia ruplaa. 
Tilanteen helpottamiseksi Liettuan hallitus arvioi tarvitsevansa noin 120 milj. 
dollaria ulkomaista lainaa. SWB 14.7.92 

Sos iaalisektori 

* 

* 

* 

Liettuan hallitus on antanut suosituksen valtion yrityksille nostaa palkkoja 
kesäkuun alusta 25 % ehdolla että ne eivät ylitä 6 000 ruplaa kuukaudessa. 
Työelämästä poissa olevien eläkeläisten eläkkeitä nostetaan 20 %. Liettuassa 
keskipalkka oli maaliskuussa n. 3 200 ruplaa ja huhtikuussa vähän yli 4 000 
ruplaa. EZ 22/92 

Liettualaisten keskituntiansio on huomattavasti kansainvälisen tason 
alapuolella. Keskituntiansio on tällä hetkellä 0.23 dollaria eli noin 1 Suomen 
markkaa. Vertailun vuoksi teollisuuden keskituntiansio on Etelä-Koreassa 
1.44 dollaria ja Ruotsissa se on lähes 13 dollaria. Esmerk 24.6.92 

Moskovan television järjestämässä kysely tutkimuksessa 32 % vastanneista piti 
Liettuaa kaikkein vihamielisimpänä valtiona Venäjälle. Vain 7 % 
vastanneista piti Venäjän suurimpana uhkana Yhdysvaltoja ja Saksaa. 
BNS 29.7.92 
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Bulgaria 

* Hinnat nousivat maaliskuusta huhtikuuhun 3.2 %. Vuoden viiden ensimmäi
sen kuukauden aikana hinnat ovat nousseet 33 %. Vuoden 92 loppuun 
mennessä hintojen odotetaan nousevan 70-100 %. BEE 22.6.92 

Itäinen Saksa 

* 

* 

* 

Itäisen Saksan teollisuusyrityksiä yksityistävä Treuhand-virasto irtisanoi 
kesäkuun lopussa 150 000 henkeä. Treuhand on suunnitellut vähentävänsä 
300 000 itäisen Saksan teollisuustyöntekijää kuluvan vuoden loppuun 
mennessä. Maaliskuun alussa virasto irtisanoi 100 000 henkeä. Treuhandin 
palkkalistoilla on 16 % itäisen Saksan työvoimasta. HS 15.6.92 

Itäisen Saksan osavaltioiden ulkomaankauppa on supistunut voimak
kaasti Saksojen yhdistymisen jälkeen. Vuoden 1991 loppuun mennessä 
kokonaisvienti oli pienentynyt 56 % ja kokonaistuonti 73 % vuoteen 1989 
verrattuna. Eniten supistuneeseen ulkomaankauppaan on vaikuttanut itäisen 
Keski-Euroopan maiden keskinäisen kaupan romahtaminen ja vaikeudet viedä 
hintakilpailukykyään menettäneitä SEV -kaupan aikaisia tuotteita länteen. 
KL 20.7.92 

Ristiriitaisia odotuksia itäisen Saksan talouskehityksestä. Itäisen Saksan 
BKT kasvoi runsaat 7 % kuluvan vuoden touko-kesäkuussa. Dresdner 
Bankin mukaan kasvu jatkuu vastaavan suuruisena vuoden loppuun asti ja 
nopeutuu ensi vuonna. Nopeimmin ovat kasvaneet palvelu-, tuotanto- ja 
kauppa- sekä kuljetusalat. Taloudellisen tutkimuslaitoksen IFOn tutkimukses
sa väitetään itäsaksalaisten yritysten muuttuneen epävarmemmiksi lähitulevai
suudestaan ja huolestuneen yhä enemmän tuotanto- ja rahoitusvaikeuksistaan, 
kasvaneesta kilpailusta ja kysynnän pienenemisestä. IFO ennakoi työllisyyden 
heikentyvän 9 % seuraavan kolmen kuukauden kuluessa. Maassa oli kesäkuun 
lopussa työttömiä 1.1 miljoonaa. KL 24.7.92, Reuter 26.7.92 
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Puola 

* Puolan uuden hallituksen muodostajaksi nimitettiin 5.6. maatalousväestöä 
edustavan puolueen (PSL) johtaja Waldemar Pawlak (32). Pawlak on 
presidentti Walesan valinta. Samalla kun parlamentti hyväksyi edellisen 
hallituksen ~ron, se hyväksyi selvällä äänten enemmistöllä hallituksen budjet
tiesityksen, joka merkitsee julkisten menojen rajua supistamista. Pawlak on jo 
neljäs pääministeri vuoden 1989 jälkeen, jolloin kommunistihallitus kaatui. 
Pawlak on heistä ensimmäinen, jonka juuret eivät ole Solidaarisuus-liikkees
sä. HS 6.6.92 

* 

* 

* 

Pawlakin johtama maaseutupuolue on tukenut ja tukee mahdollisesti edelleen 
kommunistipuolueita. Uuden hallituksen muodostamisen voivat estää 
Solidaarisuutta edustaneet puolueet (ennen kaikkea Demokraattinen unioni), 
jotka ovat vaatineet oikeistolaisia ja anti-kommunistisia puolueita hallituk
seen. Entisen pääministerin Jan Olszewskin eron ja Pawlakin valinnan jälkeen 
kommunistipuolueiden vallan epäillään vahvistuvan. 
Finance East Europe 18.6.92 

Vienninedistämispankki yksityistetään heinäkuun puoliväliin mennessä. 
Osuuksia on kaikkiaan 950 000 kappaletta, joita tultaneen tarjoamaan 
kolmessa erässä. Osuuden yksikköhinnan arvioidaan olevan n. 150 000 zlotya 
eli n. 11 dollaria. Vaikka pankin myyntihinta on vielä avoin, voi sen laskea 
olevan viitisen mrd. dollaria. PlanEcon Business Report 24.6.92 

Laki yritysten ja pankkien rahoitustilanteen parantamisesta valmisteilla. 
Lakiluonnoksessa suunnitellaan ratkaisua kaupallisten valtionpankkien 
huonoihin luottoihin, elinkelpoisten valtionyritysten rahoitusvaikeuksiin ja 
elinkelvottomien valtionyritysten sulkemiseen sekä niiden nettoarvon 
määrittelyyn. Luonnoksessa ehdotetaan, että pankit erottelisivat huonot luotot 
hyvistä, perustaisivat erillisiä osastoja huonojen luottojen hallinnointiin, pidät
täytyisivät riskialtteista luotoista ja perustaisivat reservirahastoja huonoja 
luottoja varten. Valtion rahoitusta reservirahastoihin kaavaillaan annettavan 
valtiovarainministeriön määrärahoista. Tulevaisuudessa pankit voivat käydä 
huonoista luotoista neuvotteluja, myydä tai vaihtaa niitä valtion osuuksiin 
yrityksistä. Entisen yksityistämisministerin Tomasz Stankiewiczin mukaan 
lakiluonnoksessa korostetaan liikaa pankkien etuja ja herätetään yrityksissä 
ehkä turhia odotuksia huonojen luottojen peruuttamisesta. Finance East 
Europe 2.7.92 

OECD:n Puola-raportissa korostetaan kurinalaisen budjettipolitiikan, 
selkeästi määriteltyjen omistusoikeuksien ja säästöjen sekä ulkomaisten 
sijoitusten kasvun merkitystä. Viime aikaisten hallituskriisien vuoksi radi
kaaleilta talousuudistuksilta on viety uskottavuutta. Budjettivajeen pienentä
miseksi on uudistettava verotusta ja supistettava julkista kulutusta. Omistus
oikeudet on toistaiseksi määritelty varsin hajanaisesti, mikä on yksi syy 
hitaasti etenevään massayksityistämiseen. Valtionyritysten. keskinäisiin ja 
pankeilta saatuihin pehmeisiin luottoihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. 
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Konkurssilainsäädäntö on vielä keskeneräinen. Uusia ulkomaisia sijoituksia 
on houkuteltava maahan pääomamarkkinoiden kehittämiseksi. FI' 3.7.92 

Puolan parlamentti on valinnut 10.7. maan uudeksi pääministeriksi 
Demokraattista unionia edustavan asianajajan Hanna Suchockan (46). 
Hallituksessa on 7 puoluetta, jotka kaikki ovat saaneet alkunsa Solidaarisuu
desta. Oppositioon jätettiin entisen hallituksen johtava puolue oikeistolainen 
Puolan keskustaliitto. Nykyisellä kokoonpanollaan hallituksen uskotaan 
saavan parlamentin enemmistön tuen. Neuvotteluja Kansainvälisen valuuttara
haston 2.5 mrd. dollarin suuruisesta tukipaketista voitaneen jälleen jatkaa. 
Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välisten ristiriitojen pelätään kuitenkin 
kasvavan. KU 15.7.92, FT 14.7.92 

Suchockan hallituksen finanssiministeriksi nimitettiin Jerzy Osiatynski, joka 
on tiukan rahapolitiikan kannattaja. Uudeksi yksityistämisministeriksi 
nimitettiin Janusz Lewandowski. RFE/RL Research Report 24.7.92 

Romania 

* 

* 

* 

* 

Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat myöntäneet Ro
manialle kaksivuotisen 900 milj. dollarin luoton, josta 500 milj. dollaria on 
käytettävissä valmiusluottona ja 400 milj. dollaria rakenteellisiin uudistuksiin. 
BEE 15.6.92 

Romanian 70 suurinta yritystä ovat perustaneet yhteisen yrityksen, jonka 
tarkoituksena on perustaa tavarapörssi Bukarestiin vielä kuluvana vuonna. 
Tavaraporssin alkupääoma on 775 milj. leuta eli 2.6 milj. dollaria (leun 
virallisen dollarikurssin mukaan). Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat 
sitoutuneet maksamaan osuudestaan vähintään 5 milj. leuta eli 17 000 dolla
ria. Tavarapörssin tavoitteena on muuttaa epävirallisen talouden markkinoita 
avoimemmiksi, vähentää hintatason vaihteluita sekä vastustaa suuria monopo
liyrityksiä. Tavarapörssissä myydään raaka- ja polttoaineita, pääoma- ja kulu
tushyödykkeitä sekä kiinteistöjä. Finance East Europe 2.7.92 

Ulkomaisia sijoituksia on virrannut maahan kuluvan vuoden puoliväliin 
mennessä 118 milj. dollarin arvosta nostaen sijoitusten arvon yhteensä 387 
milj. dollariin. Suurin osa sijoituksista on peräisin Ranskasta, Saksasta ja 180-
Britanniasta. FI' 8.7.92 

Hinnat ovat nousseet Romaniassa vähän yli 10 % kUllkaudessa, mikä 
ennakoi yli 300 % nousua vuoden loppuun mennessä. Useiden peruselintar
vikkeiden hintatukiaisia vähennetään neljänneksellä syyskuun alussa, mikä saa 
aikaan uusia hinnankorotuksia. Teollisuustuotanto on pienentynyt kuluvan 
vuoden puolivälissä viidenneksen edellisvuoteen ja vuoteen 89 verrattuna 
puolella. Romanian ulkomaanvelka on toistaiseksi pysynyt suhteellisen 
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pienenä ja on 3.2 mrd. dollaria eli 140 dollaria henkeä kohti. Maan valuutan 
leun vaihtokurssia on devalvoitu tämän vuoden aikana puoleen entisestä. 
Kokonaisvienti on osittain sen vuoksi kasvanut viidenneksen viime vuoden 
vastaavasta ajankohdasta. FT 27.7.92 

Tsekkoslovakia 

* Tsekin ja Slovakian tasa valloissa 5.-6. kesäkuuta pidettyjen vaalien 
tulokset ennakoivat muutoksia valtiosuhteeseen. Vaaleissa ratkesi samanai
kaisesti kolmen eri parlamentin paikkojen jakautuminen. Tasavaltaparlament
tien ja liittoparlamentin paikkoja tavoitteli yhteensä 40 puoluetta, liikettä tai 
koalitiota. Vain neljä puoluetta tavoitteli kaikkien kolmen parlamentin paikko
ja. 
Jo etukäteen osattiin odottaa oikeistopuolueiden menestyvän paremmin Tsekin 
ja vasemmistopuolueiden Slovakian tasavallassa. Vaalien tulokset osoittautui
vat silti ristiriitaisiksi, sillä kummankin tasavallan kommunistiset puolueet 
keräsivät toiseksi eniten ääniä ja kavensivat siten neuvottelukenttää. Vaaleilla 
etsittiin ratkaisua Tsekin ja Slovakian tasavaltojen valtiosuhteeseen ja radikaa
lin talousuudistuksen kohtaloon. Vasemmistopuolueet ovat kannattaneet ny
kyistä liittovaltiota löyhempää valtioliittoa, joka päättäisi yhteisesti vain ulko
ja puolustuspolitiikasta. Vasemmisto vastustaa radikaaleja talousuudistuksia 
ja massayksityistämistä sekä varoittaa saksalaisten yhä kasvavista investoin
neista. 
Tsekin tasavallan vaaleissa selvisi suurimmaksi puolueeksi valtiovarain
ministeri Väclav Klausin johtama oikeistolainen Demokraattinen kansalais
puolue, joka sai 29.7 % äänistä - kommunistit saivat äänistä 14 % ja sosiaali
demokraatit 7.5 %. Slovakian tasavallan vaaleissa voitti Vladimir Meciarin 
johtama vasemmistoa edustava Demokraattisen Slovakian liike, joka keräsi 
37.3 % äänistä - kommunistit saivat 14.7 %, kristillisdemokraatit 8.9 % ja 

. Slovakian kansallispuolue 7.9 %. Väclav Klausin yritykset saada Slovakiassa 
kannatusta liittoutumalla Demokraattisen puolueen kanssa epäonnistuivat. 
Liittohallituksen muodostajiksi nimitettiin valtapuolueiden johtajat Klaus ja 
Meciar, jotka aloittivat välittömästi neuvottelut tasavaltojen pitkään kiistele
mästä valtiosuhteesta. Neuvottelut keskeytyivät 9. kesäkuuta tuloksettomina. 
Meciar on luvannut järjestää Slovakian itsenäisyydestä kansanäänestyksen 
joko kuluvan vuoden loppuun tai viimeistään ensi kevääseen mennessä. 
Slovakiassa rekisteröidyistä puolueista puolet ovat julistaneet kannattavansa 
tasavallan itsenäisyyttä, väestöstä ainoastaan 11 %. Slovakian tasavaltaan on 
keskittynyt vanhaa SEV -kaupan aikaista tuotantorakennetta, jonka muuttami
nen on nelinkertaistanut työttömyyden. 
Presidentti Väclav Havel on alustavasti ilmoittanut tavoittelevansa kolmatta 
virkakauttaan heinäkuun alussa pidettävissä vaaleissa. Havelin jälleenvalinta 
riippuu mitä suurimmassa määrin Slovakian valtapuolueen eli Demokraattisen 
liikkeen antamista äänistä. Havel on asettunut varauksettomasti tukemaan 
radikaalin talousohjelman jatkamista. 
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Tasavaltojen mahdollisen itsenäistymisen jälkeen talousuudistusten vauhti voi 
hidastua merkittävästi. Tsekin tasavaltaa köyhemmän Slovakian tilanne voi 
entisestään heikentyä. Slovakia on saanut vuosittain 500 miljoonaa dollaria 
budjettitukea Tsekeiltä. Ulkomaisista sijoituksista valtaosa on keskittynyt 
Tsekin tasavaltaan. HS 5.-11.6.92, FT 5.-11.6.92 

Neuvotteluja Tsekin ja Slovakian tasavaltojen valtiosuhteesta ja liittohallituk
sen kokoonpanosta on jatkettu viikon tauon jälkeen Prahassa 17.-18. 
kesäkuuta. Ehkä vielä tämän vuoden loppuun mennessä järjestettävästä kan
sanäänestyksestä odotetaan ristiriitaista. Väestön ja valtapuolueiden toiveet 
valtiosuhteen luonteesta poikkeavat selvästi toisistaan. Tasavaltojen vasem
mistopuolueet ja Tsekin tasavallan oikeistolainen väestö tavoittelevat val
tioliittoa tai itsenäisyyttä. Slovakian vasemmistopuolueita kannattava väestö 
sen sijaan vastustaa tuoreen kyselyn mukaan tasavaltojen itsenäistämishank
keita. 
Todennäköisimmän vaihtoehdon mukaan Tsekkoslovakian liittotasavalta 
lakkaa olemasta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Valtiosuhteen kohtalo on 
viime kädessä liittohallituksen ratkaistavissa. Liittohallituksen kokoonpanon 
suunnitellaan selviävän ennen heinäkuun alussa pidettäviä presidentinvaaleja, 
joissa presidentti Vaclav Havelin uudelleenvalinta näyttää yhä epätodennäköi
semmältä. HS 12.6.92, KU 12.6.92, FT 15.6.92, FT 17.6.92 

* Slovakian talousuudistukset voivat hidastua ratkaisevasti tasavallan 
mahdollisen itsenäistymisen jälkeen. Asevientiä voidaan ryhtyä uudelleen 
elvyttämään siviilituotannon kustannuksella. Valtionyritykset voivat saada 
tukiaisia pysyäkseen toimintakykyisinä. Paluuta jonkinasteiseen keskusjohtoi
suuteen suunnitellaan. Ensimmäinen vaihe yksityistämisessä tultaneen 
saattamaan loppuun jo aloitetun kaavan mukaisesti, seuraavissa vaiheissa 
valtion läsnäolo voi olla paljon voimakkaampaa. Slovakian poliittiset ta
voitteet eivät ehkä vastaa lännen hallitusten toiveita, joten kaikkinainen 
ulkomainen apu voi olla tiukassa. 

* 

Tsekin tasavallan irtautuminen Slovakiasta voi vaikeuttaa radikaaleja 
talousuudistuksia ja syventää taloudellista lamaa. Muutosten huonompaan 
suuntaan odotetaan olevan tilapäisiä. Vuotuiset tukiaiset Slovakialle jäävät 
antamatta ja nopeuttavat omalta osaltaan Tsekin tasavallan toipumista 
lamasta. 
Tasavallat ovat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan. Tsekin tasavalta tuo 
Slovakiasta osan raaka-aineistaan. Slovakia on riippuvainen Tsekin tasavallas
sa tuotetusta sähköstä, kivihiilestä ja insinööriteollisuuden tuotteista. IVYn 
raaka-ainetoimitukset kulkevat Slovakian kautta. Slovakian mahdollisuudet 
ansaita vaihdettavia valuuttoja ovat vähäiset. Slovakian kyky ylläpitää sisäi
sesti vaihdettavaa korunaa voi olla riittämätön. BEE 29.6.92 

Tsekin ja Slovakian liittovaltion presiden.tin virka vielä auki. Heinäkuun 
16. pnä järjestetyn toisen valintakierroksen ehdokkaana oli tsekkiläisiä äärioi
keistolaisia edustava Miroslav Sladek, joka ei kuitenkaan onnistunut saamaan 
riittävästi slovakialaispuolueiden ääniä tullakseen valituksi. Presidentti Vac1av 
Havel on ilmoittanut eroavansa virastaan heinäkuun 20. pnä. Havelin virka-
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ajan oli määrä päättyä viimeistään lokakuun 5. pnä. Tasavaltojen odotettavissa 
olevan kahtiajaon vuoksi yhteisen presidentin valinta on menettämässä 
merkitystään. Hufvudstadsbladet 17.7.92. 
Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa valmistellaan tasavaltojen presidentin 
virkojen perustamiseen vaadittavia muodollisuuksia. Havelia tultaneen 
ehdottamaan itsenäisen Tsekin tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. 
FT 18.-19.7.92 

Tsekin ja Slovakian tasavaltojen jakautuminen on väistämätöntä 
heinäkuun 23. pnä päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Neuvotteluosa
puolten eli Tsekin ja Slovakian pääministereiden Våclav Klausin ja Vladimir 
Meciarin hyväksymän sopimuksen mukaan liittoparlamenttia pyydetään 
lakkauttamaan liittovaltio syyskuun loppuun mennessä. Tasavallat pyrkivät 
yhteiseen puolustus- ja ulkopolitiikkaan, läheisiin kauppasuhteisiin ja 
työvoiman sekä pääoman vapaaseen liikkumiseen (mahdollisesti tulliliiton 
muodossa). Liittovaltion valuutan korunan kohtalo jäi neuvottelujen jälkeen 
vielä epäselväksi. Asiantuntijoiden mukaan Tsekin ja Slovakian tasavaltojen 
selvästi toisistaan poikkeavat talouspoliittiset tavoitteet edellyttävät eri 
valuuttoja. Toisaalta tiiviiksi suunniteltu Ulloudellinen yhteistyö puoltaa 
yhteistä valuuttaa. Tsekin kauppa- ja teollisuusministerin Vladimir Dlouhyn 
mukaan Tsekit voivat ottaa maan 9.3 mrd. dollarin suuruisen ulkomaanvelan 
hoitaakseen. HS 25.7.92, FT 24.7.92 

Prahan arvopaperipörssi avataan kuluvan vuoden syksyllä. Pörssiä oli 
perustamassa 14 kaupallista pankkia ja viisi meklariyritystä. Hankkeen 
alkupääoma on 190 000 dollaria. Eastern Europe 16.7.92, Esmerk 27.7.92 

Unkari 

* 

* 

Tuontikiintiöt edelleen voimassa. Tuontikiintiöiden epäillään olevan 
hallituksen keino suojata kotimaista kilpailua ulkomaiselta (ennen kaikkea 
valtionyrityksiä, jotka ovat pahoissa rahoitusvaikeuksissa) ja hillitä työttömyy
den kasvua. Ulkomaankaupan kehityksen valossa tuontikiintiöitä on kuitenkin 
vaikeata perustella. Kuluvan vuoden puoliväliin mennessä kauppataseen 
ylijäämä oli 483 miljoonaa dollaria. Kokonaisviennin odotetaan kasvavan 
viidenneksellä ja tuonnin jäävän samoihin edellisvuodesta. Vaihtotaseen 
ylijäämä oli huhtikuun lopussa yli 600 miljoonaa dollaria ja valuuttavaranto 
vahvistui 5 mrd. dollariin, mikä vastaa viiden kuukauden tuonnin arvoa. 
BEE 15.6.92 

Unkarin budjettivajeen kasvu huolestuttava. Budjettivaje ylitti kuluvan 
vuoden toukokuussa koko vuodeksi asetetun tavoitteen. Viranomaiset ovat 
ilmoittaneet viime aikaisissa keskusteluissaan Kansainvälisen valuuttarahaston 
kanssa, että vaje voi kasvaa jopa kolminkertaiseksi suunnitellusta. 
Budjetin tasapainottamiseeri pyrkivät toimet tulevat ainakin aluksi heikentä
mään rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja kaupallisten pankkien toimintaedel-
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lytyksiä, koska niiltä pyritään lähitulevaisuudessa tulouttamaan enemmän 
budjettituloja. Suunnitelmissa on lisäksI hidastaa prosessia, jonka toivotaan 
tuovan takaisin kaupallisten pankkien yrityksille aikoinaan myöntämiä huo
noja.lainoja. Vaarana on, että pankit ajautuvat samaan konkurssiaaltoon, joka 
uhkaa suurta osaa yrityksistä. Vuonna 1991 tilinpäätöksen tehneistä yrityksis
tä yli 40 % oli tappiollisia. Jo konkurssiin julistetun yhden kiinteistöpankin 
lisäksi kaksi muuta yksityistä pankkia ovat vararikon partaalla ja tulevat 
heikentämään rahoitusjärjestelmän luottamusta. Ensimmäiset yksityistettävät 
valtionpankit ovat Unkarin ulkomaankauppaparikki ja Budapest-pankki. 
Finance East Europe 2.7.92, PlanEcon 24.6.92, Esmerk 14.7.92, Die Presse 
7.7.92, HS 6.7.92. 

* * * 

Puola, Unkari ja Tsekkoslovakia allekirjoittivat kesäkuun alussa Euroopan 
yhteisön maiden kanssa sopimuksen, jonka mukaan maita kohdellaan 
yhtenäisenä tullialueena. BEE 8.6.92 

Puola ja Unkari eivät ole päässeet sopimukseen Eftan kanssa, joka on 
pysynyt vaatimuksissaan rajoittaa' nykyisiä tuontimaksuja. Neuvotteluja on 
jatkettu jo useita kuukausia. Eftan vaatimukset ovat Euroopan yhteisöön 
verrattu.na tiukempia. 
Tsekkoslovakia pääsi Eftan kanssa sopimukseen kuluvan vuoden huhtikuussa. 
Tsekkoslovakian odotettavissa oleva jakautuminen kahteen tasavaltaan voi 
vaikuttaa perustettavaan vapaakauppa-alueeseen kielteisesti. FT 24.6.92 

Itäisen Keski-Euroopan hallitusten tulisi voimakkaasti vähentää julkisia 
menoja ja uudistaa verojärjestelmiään talouskehityksensä parantamiseksi. 
Kansainvälisen järjestelypankin BISin mukaan odotukset talouskasvusta 
saattavat lähitulevaisuudessa olla ennenaikaisia. Jo pelkästään yhä suurem
maksi kasvavan työttömyyden vuoksi talouskasvua voi olla vaikea saada 
aikaan. Entiset sosialistimaat kärsivät nopeasta hintojen noususta, yksityistä
misen hidastumisesta, suuresta valtion velasta sekä verojäIjestelmän ja 
rahamarkkinoiden kehittymättömyydestä. 
Taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi julkisen sektorin kokoa kansantuottee
seen verrattuna on supistettava. Tukiaisia tehottomille valtionyrityksille on 
leikattava. Investointeja infrastruktuurin kehittämiseen on vastaavasti lisättävä. 
Ellei julkisia menoja saada leikatuksi ja mikäli niitä yritetään maksattaa väes
töllä, verotulojen kasvusta tulee verojärjestelmää ja samalla talous kasvua 
rankaiseva. FT 16.6.92 
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Tilastotietoa 

Karjala 

* 

* 

Karjalan maatalousministeri Grigori Litvinenko haluaa palauttaa viljanvilje
lyn Karjalan maatalouteen. Lähimpien viiden vuoden aikana on aikomus 
laajentaa Karjalan peltoala 30 000 hehtaariin. KS 4.6.92 

Karjalan työnvälitystoimiston johtajan Zujevin mukaan Karjalassa oli 
heinäkuun alussa virallisesti n. 1 200 työtöntä. Tyättömyysavustuksen 
saajien määrä oli 600. Teollisuuden työttömyysaste oli 0.35 %. 
Työttömyysavustuksen määrä on 75 % keskipalkasta ensimmäisinä kolmena 
kuukautena, 60 % sitä seuraavina neljänä kuukautena ja 45 % siitä eteenpäin. 
Avustusta maksetaan vuoden ajan, jona aikana työttömän on löydettävä työtä 
tai hankittava uusi ammatti. KS 2.7.92 

Venäjä 

* 

* 

Venäjän ulkomainen velka oli huhtikuun alussa 59.1 mrd. dollaria. 
Jäljellä olevien luottojen lasketut korot olivat 14.4 mrd. dollaria. Erääntyneitä 
tuontimaksuja oli 4.4 mrd. dollaria. RG 3.7.92 

Venäjän keskuspankin dollari-noteeraukset kesä - heinäkuussa: 

03. - 23.6. 
24. - 30.6. 

ns. markkinakurssi rpl 

85.00 
100.00 

1.7. siirryttiin yhteen ruplan kurssiin. Noteeraus määräytyy valuuttapörssin 
kysynnän ja tarjonnan perusteella. 

1.7. 125.26 
3.7. 134.80 
8.7. 130.50 
10.7. 130.30 
15.7. 130.20 
17.7. 135.40 
22.7. 151.10 (paäjohtaja Matjuhinin ero) 
24.7. 155.70 
29.7. 161.10 
31.7. 161.20 RG, Reuter 
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Venäjän 1992 tammi - kesäkuun taloudellinen kehitys Venäjän tilastoko
mitean mukaan: 

- teollisuustuotanto - 13 % 
- investoinnit -46 % 
- asuntorakentaminen -34 % 
- kuljetukset (lähetetyt) - 16 % 
- matkustajaliikenne - 10 % 
- keskipalkka +800 %, 2. 880 ruplaa 6/cn 
- keskipalkka (kolhoosit)+490 %, 1 226 ruplaa 6/cn 
- väestön rahatulot +560 %, 1 439 ruplaa 6/cn 
- kulutusmenot +500 %, 945 ruplaa 6/cn 
- vähittäiskauppavaihto - 42 % 
- maksulliset palvelut - 41 % 

Vuoden 1992 ensimmäisen puoliskon aikana tuotettu kansantulo oli 18 % 
pienempi kuin vuonna 1991. 
Raakaöljyn tuotanto väheni 13 % eli 32 milj. tonnia. Hiilen tuotanto 
väheni 2 % ja oli 175 milj. tonnia. Kaasun tuotanto oli viimevuotisella 
tasolla. EZ 30/92 

Elintarvikkeiden tuotanto Venäjällä 1992 tammi - kesäkuussa (verrattuna 
1991 tammi - kesäkuuhun): 

- liha - 27 % 
- maitotuotteet -48 % 
- kasvirasvat - 14 % 
- leipä - 3 % 
- alkoholijuomat - 4 % 

Muiden tavaroiden kuin elintarvikkeiden tuotanto on vähentynyt 9 % 
edellisvuodesta. Kulutustavaroiden tuotanto on vähentynyt 12 %. EZ 30/92 

Venäjän ulkomaankauppavaihto oli tammi - kesäkuussa 92 yhteensä 30.3 
mrd. dollaria eli 30 % pienempi kuin 91 (kauppavaihto entisten SEV-maiden 
kanssa väheni 48 %). Tammi - kesäkuun kauppataseen ylijäämä oli 491 
milj. dollaria. ' 
"Viennin arvo oli 15.4 mrd. dollaria ja supistui 35 % edellisvuodesta. 
Energiatuotteiden osuus koko viennin arvosta oli 48 %, koneiden ja 
laitteiden 7.8 %. Raakaöljyn vienti supistui 18 % ja oli määrältään 24 milj. 
tonnia. Myös kivihiilen ja kaasun vienti supistui. 
Tuonnin" arvo oli 14.9 mrd. dollaria ja supistui 24 % edellisvuodesta. 
Viljan tuonti kasvoi 52 % eli 12.9 milj. tonnia edellisvuodesta. EZ 30/92 

Rikollisuus oli kasvanut Venäjällä 1992 tammi - kesäkuussa 30 %. Vuoden 
alusta lähtien on rekisteröity n. 1.3 milj. rikosta. Kiinnisaatujen rikollisten 
määrä on noin 500 000, kasvua edellisvuodesta 18 %. Heistä 2/3 on saanut 
vankeustuomion. Omaisuusrikosten osuus kaikista ilmitulleista rikoksista oli 
73 %. EZ 30/92 
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Venäjällä oli heinäkuun alussa lähes 130 000 yksityistä maatilaa, joiden 
hallussa oli 5.2 miljoonaa hehtaada maata. Keskimääräinen tilakoko on 41 ha. 
EZ 30/92 

Tilastokomitean mukaan Venäjän työvoiman määrä on 86.7 milj. henkilöä. 
Valtionsektorilla työskentelevien osuus on vuodessa supistunut 83 %:sta 75 
%:iin. Yksityissektorilla työskentelevien määrä on kasvanut 2 milj. työnte
kijällä. Yksityistilojen työntekijämäärä on lisääntynyt 300 %. 
Heinäkuun alussa Venäjällä oli työttömänä runsaat 200 000 henkeä, joista 
yli 70 % naisia ja joka kuudes alle 22-vuotias. Vuoden loppuun mennessä 
työttömien määrän arvellaan kasvavan ainakin 2 miljoonaan, sanoi työlli
syyskomitean varapuheenjohtaja Vladimir Gontsharov. Noin 85 % työttö
mistä asuu kaupungeissa ja yli puolella on korkeakoulu- tai keskiasteen 
koulutus. Työttömyysavustusta sai 108 000 henkeä. EZ 27/92, EZ 30/92 

Ukraina 

* Ukrainan teollisuustuotanto on 1992 alkupuoliskolla supistunut 12.3 %. 
IZ 15.7.92 

Baltia 

* 

* 

Latvian tilastokomitean mukaan maan teollisuustuotanto on 1992 alkupuo
liskolla supistunut 30.9 %. Metalliteollisuuden tuotanto on supistunut 
voimakkaimmin 54 %. Puun ja elintarvikkeiden tuotanto on vähentynyt 
31.5 %. Vain 184 teollisuusyritystä runsaasta 600 on kyennyt pitämään 
toimintansa vakaana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Turveteollisuus on 
ainoana kyennyt parantamaan tulostaan 8.8 %. The Baltic Independent 
24.-30.7.92 

Latviassa on virallisesti noin 11 000 työtöntä. Työttömyysavustusta saa 
kuitenkin vain runsaat 8 000 henkilöä. Pahin tilanne on Riiassa, jonka työttö
myyskortistossa on yli 10 000 työnhakijaa. Näistä 85 %:lla on korkea
koulututkinto. DM 28.7.92 
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Idäntalouksien elo - syyskuu 1992 

IVY ja Venäjä 

Taloushallinto 

*** Venäjän presidentti allekirjoitti 14.8. asetuksen yksityistämissekkien 
käyttöönotosta Venäjällä. Jokainen Venäjän n.150 miljoonasta kansalaisesta 
saa nimeIIisarvoItaan 10 000 ruplan sekin eli sekkien avulla yksityistettävän 
omaisuuden arvoksi on laskettu n. 1 500 mrd. ruplaa (= 35 % kaikesta 
yksityistettävästä valtionomaisuudesta). SekeiIIä voi hankkia oman työnanta
jayrityksensä osakkeita, ne voi sijoittaa erityisiin investointirahastoihin tai 
niillä voi ostaa yksityistämishuutokaupoista mitä tahansa Venäjän alueella 
yksityistettävää omaisuutta. Sekit voi myös vaihtaa rahaksi eli niitä voi 
myydä ja ostaa vapaasti. Venäjän säästöpankki alkaa jakaa sekkejä 1.10. Sekit 
ovat voimassa 1.12.92-31.12.93. IZ 26.8.92*, K 34/92 

* Venäjän keskuspankin vt. pääjohtaja V. Geraschenko totesi Washington 
Post -lehden haastattelussa, että Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa 
sovitun Venäjän talousuudistusohjelman keskeisiä kohtia on löysennet. 
tävä. Liian kireä raha- ja luottopolitiikka uhkaavat Geraschenkon mukaan 
tuhota sekä maan teollisuuden että pankkijärjestelmän. Hallituksen päättä
mät 700 mrd. ruplan luotot valtionyrityksille loppuvuodeksi ovat Gera
schenkon mielestä aivan riittämättömät. Toinen vakava virhe oli hallituksen 
katteeton ilmoitus ruplan vaihdettavuudesta 1.7. alkaen. SR 22.8.92 

*** Venäjän presidentti antoi 26.8. rautatieliikenteen yhtiöittämistä koskevan 
asetuksen. Rautateiden yksittäisten osien yhtiöittäminen ja yksityistäminen 
on mahdollista ainoastaan valtionomaisuuskomitean erityisluvalla. Mää
räyksellä pyritään estämään yhteisen rautatieverkon pilkkoutuminen. 

* 

RG 5.9.92*, DM 8.9.92 

Venäjän talousministeriö on laatinut rakennepolitiikan perusohjelman 
vuodeksi 1993. Painopistealoina ovat 1) energiantuotanto, 2) elintarvikkeet, 
3) sotateollisuuden konversio ja 4) kuljetukset. IZ 27.8.92, RV 27.8.92, K 
31.8.92 

*** Venäjän hallitus teki 27.8. päätöksen valtionhankintoja koskevan lain 
toteuttamisesta. Vuodesta 1993 alkaen lopetetaan kaikki keskitetyt resurs
sien hankinnat ja resurssien keskitetty jakelu. Valtio tekee vastaisuudessa 
hankintoja vain päätöksessä mainittuihin valtiollisiin tarpeisiin (valtion 
ohjelmat, kansainväliset velvoitteet, maanpuolustus, kansansivistys, maata
lous, terveydenhoito, julkinen liikenne jne.). RG 12.9.92 
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*** Venäjän hallitus teki 16.9. päätöksen Venäjän federaation talouden vuo
teen 1995 ulottuvan rakennemuutosohjelman valmistelusta. Ohjelman 
pohjaksi laaditaan alueelliset muutosohjelmat, joissa kartoitetaan kaikki 
konkurssikypsät yritykset. Talousministeriön tulee esittää luonnos federaati
'on rakennemuutosohjelmaksi hallitukselle 10.12.92 mennessä. RG 23.9.92 

Rahoitusjärjestelmä 

*** Venäjän presidentti on 17.7. hyväksynyt lain Venäjän budjettijärjesteImästä 
vuodeksi 1992. Budjetin menot ovat 3319.3 mrd. ruplaa ja tulot 2369.2 mrd. 
ruplaa. Arvioitu budjettialijäämä on 950.1 mrd. ruplaa. Tulot kerätään 
pääasiassa arvonlisäveroina (1 500 mrd.) ja yritysveroina (400 mrd.). 
Suurimmat menoerät ovat maanpuolustus 715 mrd., valtion investoinnit 530 
mrd., hintatukiaiset 275 mrd., maatalouden tuki 270 mrd. ja opetustoimi 230 
mrd. Venäjän keskuspankki saa myöntää budjettialijäämän rahoittamiseen 545 
mrd. ruplan lainan 10 vuodeksi 10 % korolla. Lainan lyhentäminen aloitetaan 
vuonna 1996. RG 21.8.92 

* 

* 

Venäjällä oli 1992 heinäkuun lopussa kierrossa käteistä rahaa n. 510 mrd. 
ruplaa, josta n. 400 mrd. on laskettu liikkeelle kuluvan vuoden aikana. 
Keskuspankin rahataloudesta vastaavan johtajan A. Zintshenkon mukaan 
elokuussa painetaan vielä 500 mrd. lisää. RV 4.8.92 

Moskovalaispankki Imperial on ostanut Luxemburgissa sijaitsevan entisen 
neuvostopankin East-West United Bankin (EWUB) osake-enemmistön. 24 
milj. dollarin hinnalla Imperial saa 51 % EWUBin osakkeista. Imperial on 
Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden pankki, jonka pääjohtajana toimii Venäjän 
keskuspankin entinen varapääjohtaja Sergei Rodionov. K 10.8.92 

*** Venäjän keskuspankki on määrännyt perustettavien kaupallisten pankkien 
peruspääomaksi vähintään 100 miljoonaa ruplaa. Aiempi alaraja oli 5 
miljoonaa. K 14.8.92, DM 20.8.92 

*** Venäjän hallitus on päättänyt perustaa Yksityistämispankin. Pankin 
perustamispääoma on 300 milj. ruplaa, johon valtio sijoittaa 151 milj. ruplaa 
yksityistämisestä saatavia varoja. RG 12.8.92 

*** Venäjän säästöpankki nostaa väestölle maksamiaan talletuskorkoja. 
Elokuun alusta lähtien vuotuiset korot ovat talletuksen muodosta ja kestosta 
riippuen 20-60 %. IZ 21.8.92 

Verotus 

*** Venäjän presidentti antoi 14.8. asetuksen hyödykeveron määräämisestä 
öljyn- ja kaasuntuottajille. Verolla tasataan paremmista ja huonommista· 
esiintymistä saatavaa hyötyä. Sen tarkoituksena on tehostaa energiaresurssien 
käyttöä ja hillitä hintojen nousua. RG 22.9.92 . 
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Hintajärjestelmä, inflaatio 

*** Venäjän presidentti antoi 17.9. asetuksen eräiden energiahintojen valtiolli
sesta säätelystä. Öljyn hintaa säädellään 1) rajoittamalla öljyntuottajayritysten 
kate 50 %:iin, jos niiden tonnihinta on yli 4 000 ruplaa, ja 2) ottamalla 
käyttöön hinnansäätelymaksut. Jokaiselta 100 ruplalta, joka ylittää 4 000 
ruplan tonnihinnan, tuottaja joutuu maksamaan hinnansäätelyrahastoon 30 
ruplaa.4 500-5 000 ruplan tonnihinnasta maksu on 40 ruplaa. Yli 5 000 
ruplan tonnihinnasta tuottaja saa maksaa rahastoon 50 ruplaa jokaiselta 
ylittävältä 100 ruplalta. RG 19.9.92 

Yritykset 

*** Venäjän presidentti on 7.8. antanut asetuksen Venäjän federaation hankin
tajärjestelmästä (federalnaja kontraktnaja sistema). Asetuksen mukaan valtio 
käyttää hankinnoissaan yleensä markkinahintoja. Venäjän kauppa- ja 
hankintaministeriö lakkautetaan ja sen tehtäviä hoitamaan perustetaan Oy 
Roskontrakt (teollisuus tuotteet ja kulutustavarat) ja Oy Roshleboprodukt 
(viljatuotteet). RG 14.8.92 

*** Venäjän hallitus on 11.8. tehnyt päätöksen monopoliyritysten hintojen 
v~ltiollisesta säätelystä v. 1992-93. Valtio aikoo säädellä monopolirekiste
riin merkittyjen yritysten toimintaa määrittelemällä hintakattoja, kiinteitä 
hintoja ja katekertoimia sekä vaatimalla hintailmoituksia. RV 20.8.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

*** Venäjän hallitus hyväksyi 5.8. tuontitullista vapautettavien elintarvikkei
den ja lääkkeiden luettelon. Tullitta voidaan tuoda mm. lihaa, kalaa, maitoa, 
munia, jauhoja, leipää, vihanneksia, kahvia, teetä, sokeria ja suolaa sekä 
jodia, vitamiineja, antibiootteja, desinfiointiaineita ja hormoneja. RV 10.9.92 

*** Venäjän presidentti on asetuksellaan 7.8. muuttanut Venäjän tilapäistä 
tuontitullitariffia. Yleinen tuontitulli nousee 5:stä 15 %:iin 1.9.92 alkaen. 
Hallituksen on määrä kahden viikon kuluessa laatia lista maista, jotka saavat 
helpotuksia uusista tulleista. DM 21.8.92 

*** Venäjän hallitus teki 21.8. päätöksen Venäjän ja Turkmenian välisen 
öljy- ja puuvillakaupan clearingjärjestelyistä. Venäjä varaa tätä varten 
enintään 1 milj. tonnin öljykiintiön. Öljyntoimittajat vapautuvat hinnansää
telyrahastomaksuistaan, jos ne myyvät öljynsä tähän tarkoitukseen 2 816 
ruplalla/tonni (ml. arvonlisävero ja rahti). RG 3.9.92 

* Moskovan valuuttapörssissä oli 27.8. paniikki. Kurssi heikentyi 168.1 rup
lasta 205 ruplaan dollarilta. Syitä on useita: Keskuspankin löysä raha- ja 
luottopolitiikka on lisännyt ruplatulvaa valuuttamarkkinoille. Energian 
hinnankorotukset on lykätty. Vientiyritysten valuuttatulojen pakkokotiutus 
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ei ole toiminut. Ruplia sitova yksityistäminen on lähtenyt hitaasti käyntiin. 
NG 29.8.92 

Venäjän presidentti Boris Jeltsin käytti lykkäävää veto-oikeuttaan ja palaut~ 
ti korkeimman neuvoston 14.7. hyväksymän Venäjän valuuttalain (ja 10 
muuta lakia) uusintakäsittelyyn (vrt. Kommersant 29/92). Presidentin mie
lestä laki laajensi liiaksi keskuspankin valtuuksia hallituksen kustannuksel
la. IZ 8.9.92, RV 10.9.92 

Tuotannonalat 

*** Venäjän presidentti antoi 14.8. asetuksen energiayritysten osakeyhtiöittämi
sen erityisehdoista. Vuoden 1992 valtion yksityistämisohjelman mukaan 
energiayritysten yksityistämiseen tarvitaan Venäjän hallituksen tai federaation 
ao. tasavallan lupa. Tämä asetus antaa luvanmyöntämisoikeuden vain Venäjän 
presidentille. RG 5.9.92*, K 35/92 

*** Venäjän presidentti antoi 15.8. asetuksen sähköntuotannon ohjauksesta 
yksityistämisen yhteydessä. Valtionomaisuuskomitea saa tehtäväkseen 
perustaa valtion energiaosakeyhtiön. Sähkönjakelujärjestelmään kuuluvat 
ohjauslaitokset, suunnitteluelimet ja tutkimuslaitokset muutetaan valtion 
omistamiksi osakeyhtiöiksi. RG 3.9.92 

*** Venäjän presidentti antoi 24.8. asetuksen Venäjän federaation viljavaras
toista. Varastot muodostetaan ostamalla viljaa Venäjältä, muista IVY-maista 
sekä ulkomailta. Kiista viljan hinnoista hidasti varastojen kertymistä satokau
den alussa. Vaikka hinnoista päästiin sopimukseen elokuun puolivälissä, 
sopimusten mukaisista 24 milj. tonnista oli toimitettu elokuun lopulla vain 
puolet. RV 27.8.92 

Sosiaalisektori 

*** Venäjän korkein neuvosto hyväksyi 3.7. lain Venäjän federaation aluejär
jestelyjä koskevasta siirtymäajasta. Heinäkuun 1. päivään 1995 ulottuvan 
siirtymäkauden kuluessa laaditaan tarvittava federaation sisäinen rajalainsää
däntö ja järjestetään vainottujen kansojen kohtalot. RG 8.9.92 

*** Venäjän presidentti antoi 24.8. asetuksen valtion työttömyysrahaston 
kartuttamisesta 1992 kolmannella neljänneksellä. Työnantajien on 
maksettava rahastoon kuukausittain 1 % palkkasummasta. Jos työllisyydessä 
tapahtuu jotain poikkeuksellista, finanssiministeriön tulee kattaa rahaston 
mahdolliset vajeet valtion budjetista. EZ 36/92 

*** Venäjän presidentti antoi 16.9. asetuksen yksityisistä eläkerahastoista 
(negosudarstvennye pensionnye fondy). Rahastoja voivat perustaa yritykset, 
järjestöt, yhteisöt ym. Rahastot eivät saa harjoittaa kaupallista toimintaa, vaan 
niiden varoja hoitavat erilliset yhtiöt sopimusten perusteella. Sosiaaliministeri· 
öön perustetaan yksityisten eläkerahastojen valvontavirasto. Venäjän 
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hallituksen on esitettävä 3 kuukauden kuluessa ehdotuksensa rahastomaksu
jen, sijoitustoiminnan ja maksettavien eläkkeiden verokohtelusta sekä 
mahdollisuudesta käyttää yksityistämissekkejä rahastomaksuihin. RG 23.9.92 

IVYn muut tasavallat 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

Georgia aikoo laskea arvonlisäveronsa 28 prosentista 14 prosenttiin. 14 % 
vero asetetaan kaikille tuotteille. Veron aleneminen tietää valtion budjettiva

. jeen kasvua 1.3 mrd. ruplasta 6.6 mrd. ruplaan. (Georgia ei kuulu IVYyn. 
toim. huom.) SWB 7.8.92 

Ukrainan keskuspankki ilmoitti Ukrainan sallivan ruplien käytön 
kuponkien rinnalla kurssiin 1 : 1. Presidentti Leonid Kravtshuk kuitenkin 
kumosi tällaisen tiedon lehdistötilaisuudessaan ja totesi, että kupongit tulevat 
olemaan ainoana rahana lokakuun alusta oman rahan grivnan käyttöönottoon 
asti eli 2-3 kuukauden ajan. IZ 17.8.92, SWB 20.8.92, 
K 24.8.92 

Azerbaidzhanin oma raha manat otettiin käyttöön 14.8. Manatia käytetään 
toistaiseksi ruplan rinnalla kurssiin 1 manat = 10 ruplaa. SWB 20.8.92 
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Baltia 

Taloushallinto 

* Baltian maiden lähiaikoja koskevat talousohjelmat on esitelty. Talousoh
jelmissa pidättäytyminen takaa Baltian maille niiden kipeästi tarvitsemia 
ulkomaisia lainoja. IMF:n apupakettia vastaan laaditut ohjelmat ovat pääkoh
diltaan lähes samansisältöisiä eri Baltian maissa: talous on vakautettava, 
yksityistämistä vauhditetaan, inflaatiota hillitään tiukentuvalla raha- ja 
luottopolitiikalla, hintasäännöstelystä ja tukiaisista luovutaan vähitellen ja 
budjettivaje katetaan veronkorotuksilla. Ulkomaankaupassa vaihtotaseen 
alijäämää katetaan tuontitulleilla ja ulkomaisilla lainoilla. Hallitukset pyrkivät 
edistämään talouden rakenteellista uudistusta. Latvian ja Liettuan ohjelman 
keskeisin kysymys on rahauudistus ja sen aikataulu ja toteutus, ja molemmat 
maat aikovat käydä huolellisia neuvotteluja IMF:n kanssa ennen omien 
valuuttojen käyttöönottoa. 

Viro pyrkii vakauttamaan talouden viemällä läpi hintauudistuksen, tasapainot
tamalIa valtiontalouden ja pitämällä tiukasti kiinni rahauudistuksen peri
aatteista. Verotuksellisin keinoin aiotaan hillitä palkankorotuksia, ulkomaanta
louden vapauttamista jatketaan ja pyritään lievittämään raaka- ja polttoainei
den tuontihintojen noususta aiheutuvia ongelmia. 

Ohjelman yksityiskohdista käy ilmi, että vastedes Viron keskuspankki ei 
rahoittaisi valtiontalouden alijäämiä. Rahauudistuksen seurauksena Virossa 
kierrossa olevalla rahalla on 100 %:n kate keskuspankin kulta- ja valuuttava
rannossa, joten rahan määrä on sidoksissa keskuspankin reservien kehityk
seen. Ulkomaankaupan maksuissa tavoitteena on niin pian kuin mahdollista 
siirtyä kokonaan vaihdettaviin valuuttoihin ja hylätä clearing- ja barterso
pimukset. Maksutase on alustavien arvioiden mukaan 200 milj. dollaria 
alijäämäinen vuosina 1992-93. Alijäämät pyritään kattamaan ulkomaisilla 
suorilla sijoituksilla sekä kansainvälisten rahoitusjärjestöjen luotoilla. 

Latvia aikoo toteuttaa lähiaikoina hintauudistuksen, pyrkiä tasapainoiseen 
finanssipolitiikkaan, kontrolloida keskuspankin luototuspolitiikkaa sekä 
säädellä palkkojen nousua. Hallitus aikoo luopua hintasäännöstelystä mutta 
samalla se ilmoittaa hintakaton sähköenergialle, polttoaineille ja liikennemak
suille. Budjettialijäämä pyritään saamaan kuriin palkkarajoituksilla sekä 
luopumalla tuotanto tuesta ja useimmista verohelpotuksista. Tuontitavaroille 
laitetaan 15 % tulli ja liikevaihtovero nostetaan 12 %:iin. Keskuspankin 
valtiontalouden luotottamista rajoitetaan niin, että tämän vuoden loppupuolella 
luottojen määrän pitäisi jäädä alle 180 milj. ruplan. Valtionyrityksiä yksityis
tetään myymällä niitä ulkomaalaisille. Luottojen korkorajoista luovutaan ja 
korkoa käytetään inflaation säätelijänä. Ulkomaankaupassa pyritään siirty
mään vaihdettaviin valuuttoihin, vaikkei clearing- eikä barter-sopimuksis
tahalutakaan kokonaan luopua. Maksutaseen alijäämän odotetaan nousevan 
300 milj. dollariin ensi kesään mennessä. Vaje halutaan kattaa ulkomaisilla 
lainoilla. 
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Liettua seuraa Latvian ja Viron jälkiä ja toivoo saavansa kansainvälisiltä 
rahoitusorganisaatioilta luottoja, joilla se pyrkii kattamaan maksutaseensa 
alijäämää. IMF:n kanssa on alustavasti sovittu noin 87 milj. dollarin luotosta 
7.5 % korolla. Talousohjelman pääkohtia ovat vakauttamisen ja rahauudis
tuksen ohella yksityisen sektorin kehittäminen ja inflaation hillitseminen sekä 
alijäämäisen vaihtotaseen tasapainottaminen. Hallitus aikoo luopua teollisuus
tuotannon hintatuista, vaikka energian hintaa säännöstellään tietyn aikaa. 
Kuluttajahintaindeksin nousu pyritään hillitsemään alle 3 %:iin kuukaudessa 
ensi vuoden alussa. Budjetti pyritään tasapainottamaan verotuksellisin keinoin 
mm. yksityisten tuloverotusta kiristämällä. Valtion yritysten palkat jäädyte
tään joiksikin kuukausiksi. Tämän vuoden toisen puoliskon budjettivaje 
katetaan 18 % arvonlisäverolla. Keskuspankin luototuspolitiikkaa kontrolloi
daan ja pankkijärjestelmä uudistetaan. Ulkomaankaupassa hallitus aikoo 
marraskuun alusta luopua kiintiöinnistä ja lisenssiöinnistä joitakin poikkeuksia 
lukuunottamatta. Hallitus aikoo tiivistää yhteistyötään IVY-maiden kanssa 
samalla kun se pyrkii kansainvälistämään talouttaan. BNS 23.8.1992, 
30.8.92, 8.9.92 

Europarlamentti on päättänyt vahvistaa taloudellisen- ja kauppasopimuksen 
Baltian maiden ja Euroopan Yhteisön välillä. Baltian maita ei tulla käsittele
mään yhtenä yhtenäisenä yksikkönä, vaan sopimukset tehdään jokaisen maan 
kanssa erikseen. BNS 16.9.92 

Rahoitusj ärj estelmä 

* Ruotsi haluaa auttaa Baltian maita vakauttamaan oman valuuttansa. 

* 

* 

Ruotsin valtiovarainministeriön delegaatio on tavannut Latvian hallituksen ja 
Latvian Pankin edustajat Riikassa. Latvian Pankin varapääjohtaja Ilmars 
Rimasevics kertoi, että Ruotsi aikoo perustaa vielä kuluvan vuoden aikana 
vakauttamisrahaston Latvian, Liettuan ja Viron kansallisten valuuttojen 
tukemiseksi. BNS 6.8.92 

Ruotsi on maksanut LiettualIe ja Virolle yhteensä 256 milj. kruunun 
(noin 192 milj. markan) korvauksen näiden maiden ruotsalaisiin pankkeihin 
tallettamasta kullasta, jonka Ruotsi luovutti Neuvostoliitolle 1940. Liettua sai 
korvauksen 1.25 tonnista kultaa ja Viro 2.9 tonnista. Viro halusi korvauksen 
kultana, mutta suostui sitten valuuttahyvitykseen. Ruotsi vähentää korvaukset 
entisille sosialistimaille kaavailemastaan apupaketista. HS 14.8.92 

Baltian hankkeisiin ohjataan tänä vuonna lahjoituksina noin 80 mmk. 
Suomen Vientiluotto luotottaa suomalaisyritysten vientiä Baltiaan 150 
mmk:lla. Valtiontakuukeskus ei myönnä lainkaan vientitakuita Baltian
maihin ja Venäjälle rajoitetusti. Maksamattomat saamiset entisen Neuvosto
liiton maista, taloudellisen tilanteen epävarmuus, lainsäädännön kehitty
mättömyys sekä vakuuksien ja tiedon puute hillitsevät takuiden myöntämistä. 
Tekniikka & Talous 20.8.92 

93 



* 

* 

* 

Baltian maat odottavat saavansa vuosina 1992-93 miljardien dollarien 
suuruisia luottoja. Luotonantajina tulevat olemaan EY, G-24, -maat, IMF, 
Maailmanpankki, EBRD ja Euroopan investointipankki. 

Viro Latvia Liettua Yht.(milj. USD) 

EY & G-24 105 210 285 600 
IMF 39 77 87 203 
Maailman pankki 30 40 55 125 
EBRD & EIB 46 50 53 149 

BNS 28.8.92 

IMF on myöntänyt ensimmäiset valmiusluotot entisistä neuvostotasavalloista 
Virolle ja Latvialle. Latvia saa IMF:ltä 81 milj. dollaria ja Viro 41 milj. 
dollaria. Myös Liettuan kanssa käytävät lainaneuvottelut saadaan pian 
päätökseen. Liettuan lainan määrä tullee olemaan noin 91 milj. dollaria. 
SWB 18.9.92, FT 14.9.92 

Yhdysvallat on myöntänyt Baltian maille yli 45 miljoonan dollarin apupake
tin. Kukin maa saa noin 15 miljoonaa dollaria USA:n Itä-Euroopan maille 
myöntämästä vuosittaisesta avusta. Baltian maiden apu kanavoidaan konsultti
ja laiteapuna yksityistämiseen, energiasektorin käytön tehostamiseen, 
maatalouden uudelleenjärjestämiseen, ympäristön suojeluun ja demokratian 
edistämiseen. Baltian maat tulevat saamaan USA:lta myös apua viljan ja 
lääkkeiden ostoon. 

Viro sai viime vuonna 100000 tonnia viljaa, jonka arvo oli 11.2 milj. US 
dollaria. Tänä vuonna Viro saa 10 milj. US dollaria viljan ostoon. 
BNS 19.9.92 

Viro 

Taloushallinto 

* Viron korkein neuvosto hyväksyi elokuun alkupuolella lakiehdotuksen, jolla 
kiirehdittiin laittomasti takavarikoidun omaisuuden palauttamista. Laki astuu 
voimaan vasta vaalien jälkeen. Viidestätoista säädöksestä on vasta neljä 
hyväksytty. Yhä edelleen puuttuvat säädökset mm. omaisuuden palauttamisen 
muodosta, hinnasta, ja siitä missä määrin ja missä järjestyksessä omaisuus 
palautetaan. Hakemuksia omaisuuden palauttamiseksi on tehty noin 9 000 ja 
korvausten saamiseksi noin 11 700. BNS 13.8.92, BNS 23.9.92 
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* Viron korkein neuvosto antoi maan hallitukselle valtuudet perustaa valtionyh
tiön nimeltä "Eesti Erastamisettevöte", joka vastaa toimintaidealtaan 
täysin Saksan Treuhandia. Saksan Treuhandilla on konsultointia haIjoittava 
tytäryhtiö, joka auttaa entisiä sosialistisia maita siirtymään markkinatalouteen. 
Tämän tytäryhtiön kautta on Virossa tällä hetkellä 7 asiantuntijaa auttamassa 
ja kouluttamassa virolaisia. 

Virossa Erastamisettevötelle siirtyy noin 300 suuryritystä ja 3500-4500 
pienempää yritystä. Yritykset myydään tontteineen ja rakennuksineen sekä 
kotimaisille että ulkomaisille ostajille. Viron yksityistäminen tarvitsee 
ulkomaista pääomaa. Arviolta 9/10 pääomasta pitäisi saada ulkomailta. Samalla 
Viro saa kipeästi kaipaamaansa liiketaloudellista tietämystä, kun ulkomainen 
ostaja lähettää oman henkilökuntansa johtamaan yritystä. 

Ennen kuin yritysten myynti voi alkaa, on niiden taseet selvitettävä ja 
kirjanpito muutettava vastaamaan länsimaisia vaatimuksia. 

Valtion omistukseen jää vielä toistaiseksi noin 300 suurta yritystä, mm. 
elintarvikkeiden ja energian tuotantolaitoksia. Omalla sektorillaan monopo
liaseman saavuttaneita yrityksiä ei myöskään myydä. Nyt myynnissä olevien 
yritysten liikevaihto ei saa toistaiseksi ylittää 600 000 Viron kruunua eli noin 
200 000 Suomen markkaa. Hufvudstadsbladet 15.8.92, KL 18.8.92 

*** Viron ja Venäjän pääministerit Tiit Vähi ja Jegor Gaidar allekirjoittivat 7.9. 

* 

Moskovassa maiden välisen vapaakauppasopimuksen sekä sopimuksen 
kaupallisten edustustojen avaamisesta. Vapaakauppasopimuksen mukaan maat 
voivat viedä toistensa alueelle useimpia tavaroita rajoituksetta ja ilman tulleja. 
Tullien poistamisen pitäisi alentaa markkinoille tulevien tuotteiden 'hintoja. 
Sopimus sallii osittaisen tai täydellisen tuonti- ja vientirajoituksen tavaroille, 
joista on omassa maassa pulaa. Jälleenvienti kolmansiin maihin on sallittua 
alkuperämaan viranomaisten luvalla. Osapuolet takaavat tavaroiden esteettö
män kulun oman maansa kautta sopimuskumppanin maahan tai kolmanteen 
maahan. GATT-sopimuksen periaatteet tulevat olemaan kahdenkeskisen 
kaupan kehityksen perustana vastaisuudessa. 

Viro aikoo avata lähitulevaisuudessa kaupallisia edustustoja myös Aasian 
ja Keski-Euroopan maihin. Koska edustustojen avaaminen vaatii varoja, avaa 
Viro edustustot sellaisiin maihin, joiden kanssa sillä on toimivat kauppasuh
teet. BNS 2.9.92, BNS 7.9.92 

Viro saa EY:ltä 10 milj. ecun arvosta taloudellista tukea. Apu annetaan 
koulutus tarpeisiin, yritystoiminnan kehittämiseen, yksityistämishankkeisiin 
sekä pankkitoiminnan ja talouslainsäädännön kehittämiseen. E 12.9.92 

Rahoitusjärjestelmä 

* Valtiovarainministeriö esitteli hallituksessa ioppuvuoden budjettiluonnoksen. 
Heinä-joulukuun budjetti on budjettiluonnoksen mukaan 1.5 mrd. Viron 
kruunun suuruinen. Budjettivaje, noin 60 milj. kruunua, aiotaan poistaa 
'leikkaamalla hallintomenoja 5 %:lla ja rakentamiseen sekä korjaamiseen osoi
tettuja määrärahoja 10 %:lla. Geologisiin- ja tieteellisiin' tutkimustöihin 
osoitetut määrärahat jäävät ensimmäisen vuosipuoliskon tasolle. 
BNS 7.8.92, E 8.8.92 
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Kansallis-Osake-Pankki alkoi ensimmäisenä länsi pankkina noteerata Viron 
kruunua. Kruunun päivittäinen kurssi lasketaan Suomen ja Saksan markan 
välisen kurssin perusteella. Aluksi pankki suorittaa vain tilirahaoperaatiota 
esim. maksaa yritysten laskuja tai avaa kruunumääräisiä tilejä. Varsinaisen 
setelikaupan aloittamista harkitaan myöhemmin. HS 12.8.92, BNS 16.8.92 

Viron Pankin on puututtava luottomarkkinoihin. Viron Pankin neuvosto 
on istunnossaan käsitellyt luottopolitiikkansa perusteita. Neuvoston puheen
johtajan Ants Veetöusmen mukaan pankin johto on yksimielinen siitä, että 
Viron Pankki ei voi jäädä syrjästäkatsojan asemaan luottomarkkinoilla 
vaan että pankin on mahdollisuuksiensa mukaan toimittava aktiivisesti luotto
markkinoilla. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Viron Pankki ei voi myöntää 
pankeille välittömiä, suuria lisäluottoja. Osa pankeista kärsii vakavista rahoi
tusongelmista. E 12.8.92, E 13.8.92 

Ruotsalainen Forex-yhtiö on aloittanut käteisrahaoperaatiot Vironkruunuilla. 
Aluksi Forex on vain ostanut kruunuja käteisrahan puutteen vuoksi. Suoma
lainen KOP alkoi ensimmäisenä länsipankkina vaihtaa kruunuja länsivaluu
taksi. BNS 28.8.92 

IMF:n puheenjohtaja Michel Camdessus ja Viron pääministeri Tiit Vähi 
allekirjoittivat Tallinnassa asiakirjan, joka oikeuttaa Viron samaan IMF:lta 
huomattavia tukiaisia ja luottoja edullisilla ehdoilla. Vähi pitää IMF:n 
kanssa solmittavaa sopimusta luonnollisena seurauksena Viron rahauudistuk
sesta. Nopea yksityistäminen ulkomaisen lainarahan turvin on ainoa ratkaisu 
nykyiseen talous kriisiin. 

Viron Pankin pääjohtajan Siim Kallasin mukaan Viro saa IMF:lta 40 
milj. dollarin suuruisen luoton, jolla on tarkoitus tukea Viron maksutasetta. 
Lainaika on 5 vuotta ja vuosi korko 9-10 %. 

IMF:n myöntämä luotto avaa Virolle myös muita lainamahdollisuuksia. 
Viro saa Maailman Pankilta 25-30 miJj. dollarin suuruisen lainan ja 
muista läntisistä lähteistä yhteensä noin 100 milj. dollarin suuruisen lai
nan. BNS 14.8.92, BNS 16.8.92 

Viron Pankki on varapääjohtaja Enn Teimannin mukaan rekisteröinyt 
ensimmäisen tapauksen, jossa liikepankki on aiheuttamansa maksuviiveen 
vuoksi joutunut maksamaan viivästyssakkoa. Ilmoituksia vastaavista 
tapauksista on pankkiin tullut 20-30. Jopa Viron Pankkikin on joutunut 
maksamaan viivästyssakkoa. 

Liikepankin on suoritettava rahansiirto Viron alueella kahden päivän 
aikana, jonka jälkeen asiakkaalla on oikeus vaatia viivästyssakkona 
0.5 % päivässä siirron määrästä. Kysely tutkimuksen tietojen mukaan useim
mat rahansiirrot kestävät enemmän kuin kaksi päivää, joissain tapauksissa 
jopa viikkoja. BNS 18.8.92 

Puuttuva maksusopimus Viron Pankin ja Latvian Pankin välillä on aiheuttanut 
sen, että virolainen valtionomistama Eesti Energia energia yhtiö ei ole saanut 
1 mrd. ruplan tai 100 milj. kruunun maksua sähköstä, joka on myyty Latviaan 
kahden viimeisen kuukauden aikana, kertoi Enn Kallikorm Eesti Energiasta. 
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Latvia haluaisi maksaa saamansa energian, mutta se ei pysty siihen, sillä Viro 
ei tunnusta ruplaa. Kallikormin mukaan rahankierron kuntoonsaattaminen ei 
ole kuitenkaan yksittäisen yrityksen asia. BNS 20.8.92 

Viron korkein neuvosto on hyväksyi 30 milj. dollarin suuruisen lainahake
muksen Maailmanpankilta. Parlamentti hyväksyi lainan perustuslain 
pykälän 65 mukaisessa järjestyksessä. 52 kansanedustajaa äänesti lainan 
puolesta, 1 edustaja vastaan ja 3 pidättyi äänestyksestä. 

Valtiovarainministeri Rein Millerin mukaan lainan ehdot ovat seuraavat: 
laina-aika on 15 vuotta, ensimmäiset 5 vuotta ovat lyhennysvapaat, 
jolloin maksetaan vain korot, vuosikorko on 7-8.5 % ja laina on nostetta
vissa maaliskuun loppuun 1994. Lainasta sovitaan lopullisesti syyskuun 
loppupuolella. Lainamäärä on noin 3.5 % Viron kokonaistuotannosta. 

Hallitus aikoo käyttää 10 milj. dollaria polttoaineiden ostoon, 1 milj. 
dollaria koulutukseen ja konsulttien palkkioihin. Lopuilla 19 milj. dollarilla 
on tarkoitus käyttää vedenpuhdistuskemikaalien, varaosien ja lääkkeiden 
ostoon. BNS 27.8.92 

Viron Pankin tase (milj. kruunua) 

16.7. 1.8. 1.9. 1.10. 
Vastaavaa 

Kulta- ja vaihd.val.saam. 1165.2 1541.2 1635.6 1739.0 
yhteensä 1165.2 1541.2 1635.6 1739.0 

Vastattavaa 
Liikkeessä oleva raha 630.0 677.7 771.5 874.2 
Velat rah.laitoksille 229.2 317.9 420.2 309.6 
Oma pääoma 306.0 545.6 443.9 555.2 
yhteensä 1165.2 1541.2 1635.6 1739.0 

BNS 16.7., Äripäev 6.8., BNS 1.9., Äripäev 6.10. 

Viron Pankin tiedottaja Kaupo Pollisinski selosti pankin taselaskelmaa 
syyskuun 1. päivältä sanoen, että pankki jossain määrin luopunut aikaisem
masta inflaation kieItävästä politiikastaan. Pollinskin mukaan teollisuustuotan
non jatkuva supistuminen on aiheuttanut sen, että Viron Pankki on joutunut 
emissioimaan kuukausittain yli 100 miljoonaa kruunua. Pollisinski huomautti, 
että Venäjän keskuspankin puheenjohtaja Viktor Geraschenko oli ilmoittanut 
pankin vaihdettavavaluuttavarannon kutistuneen 100 milj. dollariin. Viron 
Pankin kuIta- ja vaihdettavavaluuttasaamiset 1.9. olivat 145 miljoonan US 
dollarin arvoiset. BNS 3.9.92 

Venäjän keskuspankin haarakonttori on aloittanut heinäkuussa toimintansa 
Virossa. Haarakonttorin perustana on Venäjän armeijan Tondissa Tallinnassa 
olleen tukikohdan pankki. Pankin henkilökunta on rekrytoitu Venäjän 
armeijan leivissä olleesta kenttäpankkihenkilökunnasta. Pankki toimii yhteis
työssä Viron Pankin ja Viron sosiaalipankin kanssa, jotka molemmat ovat 
avanneet kirjeenvaihtajatilit ruplamääräisiä maksutapahtumia varten. 
BNS 5.9.92 
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Virolaispankkien mukaan Suomen markka devalvoitui Viron kruunuun 
nähden 9-10 %. Suomen markan kelluttaminen aiheutti Virossa lehtitietojen 
mukaan paniikkia, ja rahanvaihtopisteisiin syntyi jonoja. HS 10.9.92 

Viron keskuspanki~ pääjohtaja Siim Kallas puhui hintojen jäädyttämisen 
puolesta inflaation hillitsemiseksi. Kruunun inflaatiovauhti on ollut IMF:n 
odotuksia suurempi. Heinäkuussa kruunun inflaatio oli 24.3 % ja elokuussa 
17.6 %, IMF:n suositus on noin 5 %. Kallas lisäsi, että ulkomaankaupan 
vapautuminen laskee osaltaan inflaatiota. SWB 11.9.92 

Viron Säästöpankin johtajan Ruslan Dontsovin mukaan rahareformin jälkeen 
kansalaisten talletukset säästöpankeissa ovat kasvaneet 7 miljoonapa 
kruunulla. Hänen mukaansa Viron Säästöpankin maksama talletuskorko on 
2-9 % vuodessa. Liikepankit maksavat talletuksille korkoa jopa 24 % 
vuodessa, mutta toisin kuin Säästöpankin talletukset, liikepankkien talletukset 
eivät ole valtion takaamia. E 12.9.92 

Viron Pankin mukaan inflaatiovauhtia alhaisemmat lainakorot aiheuttavat 
vahinkoa Viron kansantaloudelle. Tällä hetkellä suurimmalla osalla pankeista 
lainojen korko on 4-5 % kuukaudessa, vaikka inflaatio etenee paljon 
nopeammin. Viron Pankin neuvoston päätöksen mukaan keskuspankki ei enää 
pidennä liikepankeille myönnettyjen luottojen kuoletusaikoja eikä velkaantu
neille pankeille enää myönnetä uusia luottoja. Liikepankkeja suositellaan 
tarkastamaan tekemiään luottosopimuksia ja pidättäytymään niiden jatkami
sesta. Tarvittaessa pankkeja kehotetaan vaatimaan velallisten julistamista 
konkurssiin. E 12.9.92 

Viron Pankin mielestä hallituksen päätös nostaa minimipalkkaa 300 kruunuun 
ja kohottaa sosiaaliavustusten määriä 1.10. alkaen, tulee aiheuttamaan 
maksutasevaikeuksia, antamaan inflaatiolle lisää vauhtia ja alentamaan Viron 
kruunun arvoa. Minimipalkan korotus tulee vaatimaan 104 miljoonan kruunun 
budjettirahoituksen. Hallituksen vararahasto kuluvan vuoden toiselle puolis
kolle on vain 80 miljoonaa kruunua, joka sekin on jo ainakin 24 miljoonaa 
kruunua vajeen puolella. 

Hallitus joutui antamaan periksi ammattiyhdistysten painostukselle nostaa 
minimipalkan määrää, vaikka se oli muistiossaan IMF:lle ennakoinut 
minimipalkan nousevan vain 253 kruunuun. BNS 21.9.92 

Verotus 

* Viron korkein neuvosto jätti verolakipäätöksen teon uudelle parlamentille. 
Korkein neuvosto hylkäsi hallituksen esittämän: lakiluonnoksen, joka koski 
verolakiluonnoksen valmistelu-, tutkimis- ja päättämisjärjestystä. Syynä 
hylkäämiseen oli epäilyt Viron parlamentin pätevyydestä päättää laista sekä 
osaltaan myös se, että uusiin vaaleihin oli aikaa enää 40 päivää. SWB 13.8.92. 
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Hintajärjestelmä, inflaatio 
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Kesäkuun arvioitu keskipalkka oli 450 kruunua, kasvua toukokuusta oli 85 
kruunua. Minimipalkka on 200 kruunua kuukaudessa. Arviointi on tehty 
pankkien maksumääräysten ja kauppojen tavarakierron perusteella. 

Viron työministerin Arvo Kuddon mukaan palkat ovat kesäkuussa 
nousseet jossain määrin, mutta valtaosin yritysten budjettien puitteissa. 
Valtion omistamat yritykset eivät hevin nosta palkkoja, sillä monet niistä ovat 
vaikeuksissa minimipalkkojenkin maksamisen kanssa, sanoo Kuddo. Tuotan
non laskusta johtuen kymmenettuhannet työntekijät ovat palkattomalla 
pakkolomalla ja monet tekevät osa-aikatyötä. IMF:n antamien ohjeiden 
mukaan pitäisi säännöllisesti 2-3 kuukauden välein nostaa palkkoja elinkus
tannusindeksin kasvun suhteessa. BNS 6.8.92, BNS 8.8.92 

Viron tilastokeskuksen tietojen mukaan elinkustannukset nousivat Virossa 
heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna 24.3 % ja vuoden 1991 heinäkuuhun 
verrattuna 1 025 %. Liikevaihtoveron korotus 18 prosentilla nostaa hintoja 
kolmanneksella. 

Rahanuudistuksen jälkeen palveluiden hinnat ovat nousseet 40.9 % ja 
tavaroiden 21.6 %, (elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 25.2 % ja teolli
suustuotteiden 16.3 %). Ennen rahauudistusta nousivat voimakkaimmin 
teollisuustuotteiden hinnat ja uudistuksen jälkeen ovat suurimmat korotus
paineet kohdistuneet elintarvikkeisiin. BNS 8.8.92, 1 26.8.92 

Yritystoiminta 

* 

* 

Virossa on tähän mennessä yksityistetty noin kolmannes pienyrityksistä, ja 
vuoden loppuun mennessä tämä osuus nousee noin 70 prosenttiin tavoitteesta. 
Viron valtionomaisuuden viraston pääjohtajan Riho Rassmanin mukaan 
suurempien yritysten yksityistäminen voi alkaa vaalien jälkeen, mutta sen 
tueksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Parhaillaan virastossa laaditaan luetteloa 
40-50 yrityksestä, joista 30 on tarkoitus yksityistää ensi vaiheessa. 

Lainsäädännön lisäksi yksityistämistä vaikeuttaa Rassmanin mukaan myös 
rahoituksen järjestäminen. Tarvittavia pääomia ei yksinkertaisesti ole Virossa 
riittävästi. Viron keskuspankin tietojen mukaan kansantaloudessa liikkeessä 
oleva kruunumäärä on nyt ilmeisesti noin 900 miljoonaa kruunua. Rassmanin 
mukaan alunperin Virossa arvioitiin, että yksityistämisestä voitaisiin selvitä 
2.5 - 3 vuodessa. Nyt hän uskoo yksityistämisprosessin kestävän ainakin 
vuosikymmenen. Alunperin tavoitteena oli, että Viron valtion omaisuudesta 
noin 20 % jäisi valtion haltuun ja 80 % yksityistettäisiin. Nyt Rassman pitää 
todennäköisenä, että yrityksiä jää jonkin verran enemmän valtion haltuun 
ainakin alkuvaiheessa. Etelä-Saimaa 8.9.92, Esmerk 10.9.92 

Lähiviikkojen aikana huutokaupataan 60-70 pienyritystä yhteishintaan 
600 000 kruunua (50 000 doll) toukokuun 21. päivänä julkaistun pientä yksi
tyistämistä koskevan lain perusteella. Pienen yksityistämisen piiriin kuuluu 
kaikkiaan 260 yritystä. 
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Ensimmäiset suuryritysten yksityistämishankkeet ovat myös vireillä. Eesti 
Erastamisettevöte-yhtiön kautta myydään 27 valtion omistamaa suuryritystä, 
joukossa mm. makeistehdas Kalev, trikootuotetehdas Marat, valmisvaate
tehdas Walko ja muovitehdas Estiko. BNS 19.9.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

. * 

Viron varatalousministeri Riivo Sinijarv sanoi viennin tulleen erittäin 
tärkeäksi osaksi maan taloutta raha uudistuksen toteuduttua. Tuotannon 
suuntaaminen vain omia tai itämarkkinoita varten ei enää kannata, sillä teolli
suustuotteiden viennillä voidaan maa ohjata, ulos kriisistä. 

Viron viennin arvo oli kesäkuussa 348.2 milj. kruunua. Tuonti oli suurin 
piirtein samalla tasolla. Länsivienti kasvoi kesäkuun aikana 10.1 % touko
kuusta. Viron tärkeimmäksi vientimaaksi on noussut Suomi, myös vienti 
Ruotsiin ja Saksaan on kasvanut. 

Viennissä elintarvikkeiden osuus oli 18.9 %, tekstiilien 10.3 %, kemikaa
lien 9.2 %, sahatavaran ja puutuotteiden 6.6 %, selluloosan 0.5 %, metallien 
ja muiden tuotteiden 54.4 %. 

Viron viennin jakauma maittain kesäkuussa, (%): 

1 nelj. II nelj. 

Venäjä 32.0 13.1 
Suomi 14.4 34.2 
Latvia 8.5 0.9 
Ukraina 7.5 10.3 
Ruotsi 6.7 11.5 
Saksa 2.5 6.6 

Tuonnissa polttoaineiden osuus oli 39.6 %, energialaitteiden 13.7 %, 
kuljetusväJineiden 11 %, vaatteiden 4.1 %, sähkölaitteiden 4 % ja 
puuvil1an 3 %. 

Viron tuonnin jakauma maittain kesäkuussa, (%): 

Suomi 
Saksa 
Ruotsi 
IVY-maat 

II nelj. 

55.3 
15.5 
10.3 
7.2 

E 20.8.92, BNS 23.8.92, KU 27.8.92 

yenäjä on toimittanut tämän vuoden aikana vain yhden neljäsosan sovituista 
öljy toimituksista Viroon. Viron energiahuol1osta vastaava Eesti Kutus -yhtiö 
on joutunut ostamaan valtaosan tarvitsemastaan polttoaineesta joko Pohjois-
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maista tai muista IVY -maista. Eesti Kutuksen kautta kulkee noin 80 % Viron 
bensiinin tuonnista ja melkein 100 % muista polttoaineista. BNS 30.8.92 

Elokuussa Vir,?n vienti ylitti tuonnin 72.4 milj. kruunulla Viron tullin 
tilastotoimiston mukaan. Viennin arvo oli 516.2 milj. kruunua ja tuonnin 
443.8 milj. kruunua. 

Seuraavien maiden osuus Viron ulkomaankaupasta ylitti 5 % (suluissa 
maan sijoittuminen tuonnissa). 

elokuu vienti 

1 (1) Suomi 130.096 
2 (2) Venäjä 91.022 
3 (8) Hollanti 37.022 
4 (4) Ruotsi 36.678 
5 (5) Ukraina 33.735 
6 (3) Saksa 21.158 

Viennin jakauma elokuussa, %: 

Puuvilla 
Puu ja puutuotteet 
Meijerituotteet 
Metallit ja metallituotteet 
Liha- ja kalatuotteet 
Painotuotteet 

Tuonnin jakauma elokuussa, %: 

Kuljetusvälineet 
Mekaaniset koneet ja laitteet 
Sähköiset koneet ja laitteet 
Öljy tuotteet 
Ilotulitusvälineet 

% 

25.2 
17.6 
7.3 
7.1 
6.5 
4.1 

tuonti 

139.531 
76.610 
12.647 
27.266 
19.773 
42.683 

10.7 
8.9 
8.5 
7.5 
7.0 
6.9 

16.6 
15.2 
7.3 
6.4 
6.1 

% 

31.4 
17.3 
2.9 
6.1 
4.5 
9.6 

Muiden vienti- ja tuontitavararyhmien osuus on ollut alle 6 %. 
BNS 11.10.92 

kauppa-
tase 

··9.435 
14.412 
25.023 
9.412 

13.962 
-21.525 

Tuotannonalat 

* 

* 

Viron tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan maan teollisuustuotanto on 
pudonnut vuoden 1992 tammi - kesäkuussa 38.6 % verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan aikaan. Teollisuustuotannon arvo oli 4 071.8 milj. 
kruunua. BNS 1.8.92 

Kuivuus on aiheuttanut Viron maataloudelle katovuoden. Maatalousminis
teri Aavo Molder sanoi tämänvuotisen viljasadon olevan vain 45-50 % 
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vuoden 1991 sadon määrästä. Perunan tuottavuus on 120 sentneriä hehtaarilta 
ja viljan (kuivapaino) 11-12 sentneriä hehtaarilta. Karjanrehun määrä on 
laskenut 40 % viimevuotisesta tasosta. BNS 4.8.92 

* Viron metsähallituksen mukaan maassa on metsiä lähes 2 milj. hehtaaria. 
Suurin metsänomistaja on valtio. Puuta olisi pääjohtaja Andres Talojärvin 
mukaan mahdollista hakata miljoona kuutiometriä enemmän kuin nyt. Viron 
pitäisi viedä tutkijoiden mukaan enemmän jalostettua puuta. Tällä hetkellä 
suurin osa ulkomaille myytävästä puusta on raakapuuta. E 12.9.92 

Sosiaalisektori 

* 

* 

* 

* 

Eläkeläiset joutuvat kärsimään rahankierron ongelmista. Valtion sosiaa
lirahastosta puuttui 13.4 milj. Viron kruunua heinäkuun eläkkeiden ja 
avustusten maksamiseksi. Sosiaalirahastolla on 68.3 milj. kruunun suuruinen 
pankkitalletus, mutta eläkeläiset ja avustusten saajat eivät tästä hyödy, sillä 
käteinen raha ei kierrä. Valtion on tuettava eläkeläisiä ja muita avustuksen 
saajia, sillä sosiaalirahasto pystyy maksamaan vain osan maksuista. Sosiaali
rahasto saa valtiovarainministeriöltä eläkkeisiin ja avustuksiin päivittäin 2-3 
milj. kruunua, jotka maksetaan välittömästi eteenpäin. SWB 31.7.92 

1992 tammi - kesäkuussa muutti Virosta 17 850 henkeä, joista 17 312 
muihin entisen Neuvostoliiton tasavaltoihin ja 538 muihin maihin. Suurin osa 
poismuuttajista asui Tallinnassa ja Koillis-Virossa. Muuttovirta oli suurin 
kesäkuussa, jolloin maasta muutti 4 044 henkeä. 

Viroon muutti 1 845 henkeä. Suurin osa maahanmuuttajista oli kotiin 
palaavia opiskelijoita ja ulkomailla työskenteleviä asiantuntijoita. Maahan
muuttajista 1 749 henkeä tuli muista entisen Neuvostoliiton tasavalloista ja 96 
henkeä muista maista. 

Viron väkiluku oli heinäkuussa n. 1.5 milj. henkeä. E 20.8.92 

Virossa on tällä hetkellä 18 000 työtöntä työnhakijaa ja 6 500 työttö
myyskorvausta saavaa henkilöä, ilmoitti Viron työvoimatoimiston johtaja 
Mati Karu. Tallinnassa työttömyysavustuksen saajia on 50, Tartossa yli 500. 
Mati Karu ennustaa työttömyyden lisääntyvän syksyä kohti, vuoden loppuun 
mennessä työttömyysavustuksen saajia lienee jo 25000 ja työttömiä työnhaki
joita 45 000. E 25.8.92 

Ammattiyhdistykset protestoivat IMF:n muistiota vastaan. Viron ammat
tiyhdistykset lähettivät 26.8. hallitukselle ja Viron Pankille kirjallisen 
vastalauseen, jonka oli allekirjoittanut 20:n teollisuuden haaran ammattiliit
tojen edustajat. Ammattiyhdistysedustajien mielestä hallitus, yrittäessään 
täyttää hinnalla millä hyvänsä IMF:n vaatimukset, allekirjoitti asiakirjan, joka 
on ristiriidassa virolaisten enemmistön etujen kanssa. Samalla hallitus on 
yksipuolisesti rikkonut yhteisen sopimuksen vuoden 1992 sosiaalitakuista. 
Hallitus on kansainvälisten luottojen saamiseksi valmis köyhdyttämään 
kansan. Suunnitellut minimipalkat (syyskuussa 224 kruunua ja lokakuussa 
253 kruunua) eivät riitä edes elokuun toimeentulominimiin. Kirjeessä 
huomautetaan myös, että 1.1.93 alkavaksi suunniteltu eläkeiän korottaminen 
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nykyisessä taloudellis-sosiaalisessa tilanteessa tulee aiheuttamana nuorisotyöt
tömyyttä. 

Viron ammattiyhdistykset pitävät välttämättömänä, IMF:n muistiosta 
huolimatta, määrätä 1. syyskuuta alkaen verottomaksi minimipalkan määräksi 
300 kruunua ja siirtää eläkeiän nostoa. E 27.8.92 

Viro on luvannut maksaa Venäjälle muuttaville eläkeläisille eläkettä puolen 
vuoden ajan. Asiasta on käyty neuvotteluja Venäjän viranomaisten kanssa. 
IZ 3.9.92 

Viron hallitus nostaa minimipalkkaa ja toimeentulotukia 1.10. alkaen. 
Toimeentulotuen perusosa tulee nousemaan 260 kruunuun ja minimipalkka 
300 kruunuun. Työssäkäyvien eläkeläisten eläke jää entiselle tasolle 100 
kruunuun kuussa. Peruslapsilisä tulee olemaan 90 kruunua, hautajaisavustus 
600 kruunua, ensimmäisen asteen invalidien eläke on 300 kruunua kuussa. 
Työttömyyskorvaukset alennetaan 60 prosenttiin työttömyyttä edeltäneestä 
palkasta eli 180 kruunuun kuukaudessa. Aiemmin avustuksen määrä oli 80 % 
palkasta. BNS 18.9.92, BNS 21.9.92 

Latvia 

Taloushallinto 

* * * Latvian hallitus päätti määritellä palkkakaton valtion yrityksissä työskentele
ville sekä jäädyttää minimipalkat lokakuun alkuun saakka. Lisäksi hallitus 
päätti ottaa käyttöön uusia vienti- ja tuontimaksuja, jotka suojaisivat kotimais
ta teollisuutta. Tuontimaksut ovat pääsääntöisesti noin 15 %:n suuruisia. 
Tuontimaksuja ei tarvitse kuitenkaan maksaa esim. energiasta, elintarvikkeis
ta, viljasta eikä lääkkeistä. Uudet maksut astuvat voimaan ruplavyöhykemai
den kanssa syyskuun alusta ja muiden maiden kanssa lokakuun alusta alkaen. 
Yksityishenkilöt voivat tuoda maahan tullitta tavaroita 15 minimipalkan 
edestä. SWB 7.8.92 

*** 

* 

Latvian keskuspankki on solminut kahdenvälisiä maksusopimuksia 
muiden Baltian maiden ja joidenkin IVY -maiden kanssa. Sopimukset on 
tehty tai ne ovat tekeillä mm. Viron, Liettuan, Kirgisian, Kazakstanin ja 
Ukrainan kanssa. BNS 15.9.92 

Yhdysvallat on päättänyt antaa humanitääristä ja teknistä apua Latvialle 
9 milj. dollarin arvosta. BNS 15.9.92 

*** Latvialaisyritysten yksityistäminen on mahdollista myös Latvian ruplilla. 
Korkeimman neuvoston päätöksen uskotaan vakauttavan Latvian ruplaa ja 
jouduttavan rahanuudista sekä yksityistämistä. Tähän asti valtion omaisuutta 
on voitu yksityistää vain vaihdettavilla valuutoilla. BNS 23.9.92 
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Rahoitusjärjestelmä 

*** Latvian keskuspankki on päättänyt noteerata IVYn alueen ruplille omat 
vaihtokurssit suhteessa Latvian ruplaan. Osto- ja myyntikurssi määritellään 
kunkin maan kauppataseen mukaan. Latvian liikepankeilla ja keskuspankilla 
on oikeus ostaa ja myydä rajattomasti keskuspankin määrittelemään kurssiin 
ruplia. Korkein vaihtokurssi määriteltiin Venäjän, Liettuan, Moldovan ja 
Valko-Venäjän ruplille ja alin kurssi oli Ukrainan, Armenian, Azerbaidzhanin, 
Kazakstanin ja Uzbekistanin ruplilla. Päätöksestä kärsii eniten vientivoittoinen 
teollisuus, jonka tuotteiden hinnat nousevat IVY -maissa. Latvian pankki 
perusteli päätöstään tarpeella vakauttaa Latvian rupla ja ehkäistä eriarvoisten 
ruplien vyöry maan talouteen. The Baltic Observer 20.-26.8.92 

* 

* 

*** 

* 

* 

Latvian keskuspankki on suositellut, ettei maksuliikenteessä käytettäisi 
Ukrainan rahaa sen jälkeen, kun Ukraina lisäsi voimakkaasti rahan liikkeel
lelaskua. Keskuspankki ilmoitti, että Ukrainan rahan määräiset tilinsiirrot 
latvialaisyrityksille on sallittu vain, jos yrityksellä on ostaja Ukrainan 
tilirahalle. BNS 8.8.92 

Latvian keskuspankin pääjohtajan Einars Repsen mukaan maan rahanuudistus 
sujuu hyvin ja on päästy lähes ensimmäisen uudistusvaiheen loppuun. Repsen 
mukaan rahauudistus on kaksivaiheinen: ensin on vahvistettava Latvian ruplan 
asema maan virallisena maksuvälineenä sekä vakautettava se ja käytettävä 
kelluvia ruplakursseja IVY -maiden kanssa inflaation hillitsemiseksi. Toinen 
vaihe käsittää Latvian rahoitus- ja talousjärjestelmän uudelleenorganisoinnin 
ja vakauttamisen. Repsen mukaan tähän päästään nopeuttamalla yksityistämis
tä ja suuntaamalla vientiä enemmän länteen. Kun maan taloudellinen ja 
rahoitustilanne ovat tasapainossa, voidaan oma raha lat laskea liikkeelle. 
BNS 21.8.92 

Latvian keskuspankki on päättänyt lopettaa liikepankkien luotottamisen 
rajoitettujen resurssiensa vuoksi. IMF:n suositusten mukaan keskuspankki 
päätti aiemmin 11 mrd. ruplan luottorajasta, joka kuitenkin ylittyi jo elokuun 
alussa. Huhtikuusta alkaen keskuspankki on myöntänyt luottoja liikepankeille 
välttämättömien kulutustavarahankintojen rahoittamiseen. Viime aikoina 
luottoja on kuitenkin myönnetty vain valtion yrityksille viljan ja energian 
ostoon. BNS 2.9.92 

Latvian rupla on vahvistunut keskuspankin päätöksen jälkeen määritellä 
kelluvat vaihtokurssit ruplavyöhykemaiden rahalle. Syyskuun alussa vaihto
konttoreissa on pitänyt maksaa 130 ruplaa sadasta Latvian ruplasta. Pääjohtaja 
Repsen mukaan syynä Latvian ruplan vahvistumiseen on Latviassa harjoitetta
va tiukka rahapolitiikka. IZ 8.9.92 

Latvian rahanuudistuskomitean mukaan oman rahan käyttöönotto riippuu 
lähinnä teknisistä kysymyksistä. Komitean päätöksen mukaan liikkeessä 
olevat Latvian ruplat vaihdetaan asteittain lateiksi käyvän kurssin mukaisesti. 
Keskuspankin pääjohtajan Repsen mukaan oman rahan liikkeellelasku 
tapahtuu aikaisintaan ensi vuoden puolivälissä. BNS 7.9.92, E 9.9.92 

104 



* 

* 

* 

* 

* 

Latvian pääministeri Ivars Godmanis on vaatinut parlamentissa keskuspan
kilta tietoja sen ensi vuoden luototussuunnitelmista. Hänen mukaansa 
tietoja tarvitaan ensi vuoden budjettia suunniteltaessa. Hallituksen vaadittua 
viljaostoihin tarvittavien luottojen lisäämistä keskuspankin pääjohtaja Einars 
Repse ilmoitti, että keskuspankki luotottaa omien resurssien mukaan. Samalla 
hän varoitti lisääntyvän rahantarjonnan johtavan väistämättä inflaation 
kasvuun. BNS 11.9.92 

Latvian keskuspankin varapääjohtaja Ilmars Rimsevics on vaatinut 
pankkilainsäädännönjouduttamista niin, että liikepankkien minimipääoma
vaatimus nostettaisiin 100 milj. ruplaan. Hänen mukaansa tämä tasapainottaisi 
maan rahoitusjärjestelmää ja lisäisi pankkien luotonantokykyä. Nykyisin 
pankeilta vaadittava 5 milj. ruplan peruspääoman on Rimsevicsin mukaan 
naurettava, kun tileiltä toisille liikuteltavat summat liikkuvat kymmenissä 
miljoonissa. BNS 11.9.92 

Latvian valtionvarainministeriön mukaan valtion kassan alijäämä on noin 3 
mrd. ruplaa, mikä vaikeuttaa sosiaaliohjelman toteuttamista ja voi peruuttaa 
lokakuuksi suunnitellut valtion virkamiesten palkankorotukset. Valtionvarain
ministeri Ilmars Silinsin mukaan alijäämä on pääosin seurausta latvialaisy
ritysten maksuvaikeuksista, jotka johtuvat keskuspankin uudesta ruplakurssi
politiikasta. BNS 11.9.92 

Latvia toivoo saavansa useisiin laajoihin talousprojekteihinsa luottoja 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Latvian viranomaiset ovat mm. Jättäneet 
600 milj. dollarin laina-anomuksen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspan
kille EBRD:lle. BNS 25.9.92 

Keskuspankin vakuutteluista huolimatta Latvian ruplan inflaatio on lähtenyt 
kiihtymään. Tutkimusten mukaan heinä-elokuussa inflaatiovauhti oli 11 %, 
mutta syyskuussa jo 16 %. BNS 28.9.92 

Y ri tystoiminta 

* Yksityisten maanviljelijöiden määrä on kasvussa. Kesäkuun alkuun mennessä 
Latviassa oli noin 45 000 yksityisviljelijää, joiden tilojen keskikoko on 17 ha. 
SWB 10.7.92 

105 



Ulkomaantalous 
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Latvian kaasuyhtiö ei ollut elokuun alkuun mennessä seitsemään kuukauteen 
maksanut maksurästejään Venäjälle kaasutoimituksista. Kaasuyhtiön mukaan 
maksuvaikeudet johtuvat yrityksistä, joille yhtiö on myynyt kaasua. Venäläi
nen osapuoli ilmoitti, että se lopettaa kaasutoimitukset heinäkuun loppuun 
mennessä, jos rahoja ei ala kuulua. SWB 7.8.92 

Venäjän hallitus on tehnyt luonnoksen latvialaisten kanssa maiden välisestä 
maksuliikenteestä ja -järjestelyistä Latvian oman valuutan latin käyttöönoton 
jälkeen. Luonnoksen mukaan maksujen kohdalla sovelletaan kansainvälistä 
kauppa-, rahoitus- ja pankkikäytäntöä. Latviassa olevien venäläisjoukkojen 
kustannusten hoitamiseksi Venäjän keskuspankki avaa Latvian keskuspankissa 
tilin. SWB 25.9.92 

Tuotannonalat 

* 

* 

* 

Teollisuustuotanto on pudonnut 30.9 % kuluvan vuoden tammi - kesäkuus
sa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Raskaan teollisuuden tuotan
non lasku oli peräti 46 %. Turvetuotanto pystyi ainoana teollisuudenalana 
lisäämään tuotantoaan 8.8 %. Tuotanto on laskenut 430:ssa Latvian 614:sta 
teollisuuslaitoksesta. Tuotannon supistumisesta huolimatta teollisuudella 
on menekkivaikeuksia, sillä tukkuhintojen nousuvauhti on nopea. Kuluvan 
vuoden alkupuoliskon hinnat ovat 11-35 % korkeammat kuin vuoden 1991 
vastaavat hinnat. BNS 17.7.92 

Viljasato jää Latviassa puoleen viimevuotisesta. Joillain paikkakunnilla ei 
ole satanut sitten toukokuun, joten satoakaan ei pelloilta saada. Keskiverto 
sato on syysviijan osalta noin 14 sentneriä hehtaarilta ja kevätviljan osalta 
noin 5-6 sentneriä hehtaarilta. BNS 31.7.92 

Latvian tilastoviranomaisten mukaan Latvian teollisuustuotanto on laskenut 
viimeisen seitsemän kuukauden aikana 29.5 % eli noin 18 miljardia ruplaa 
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Reaalipalkat ovat laskeneet 28 %. 
Tärkeimpien maataloustuotteiden tuotanto on laskenut 9-12 %. 
SWB 11.9.92 

Sosiaalisektori 

* Latvian sosiaaliministeriön mukaan uusien kelluvien vaihtokurssien vuoksi 
sosiaalibudjettiin on syntynyt huomattava alijäämä. Vaje johtuu yritysten 
maksuvaikeuksista, kun ne eivät ajoissa ole voineet maksaa eläkkeitä ja muita 
sosiaalimaksuja valtiolle. Syyskuun alkupuoliskolla sosiaalibudjetin alijäämä 
oli yli miljardi ruplaa. SWB 11.9.92 
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Liettua 

Taloushallinto 
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Liettuan varapääministeri Bronislovas Lubis sanoi 20.8. pitämässään lehdistö
tilaisuudessa maan energiatilanteen olevan vaikean, sillä energian toimitta
ja, pääasiassa Venäjä, sanelee hinnan. Venäjä on jo vaatinut raakaöljy- ja 
kaasutoimituksissa maailmanmarkkinahintojen käyttöönottoa. 

Vaikka vuoden 1992 viljasato oli ennakko-odotuksia suurempi, 28.5 
sentneriä hehtaarilta, ei se tule riittämään maan tarpeisiin ja siksi hallitus on 
joutunut myöntämään 6 mrd. ruplan suuruisen korottoman luoton viljan 
ja muiden elintarvikkeiden ostoon. 

Konkurssilakiluonnos on ollut esillä hallituksessa. Yksityistämistä 
koskevaa säädöstä on korjattu siten, että se edistää tuottavuuden kasvua ja 
auttaa ratkaisemaan työttömyysongelman. SWB 25.8.92 

Liettua ja Venäjä ovat allekirjoittaneet 30.7. maiden välisen kauppa- ja 
taloussopimuksen vuodeksi 1992. Asiakirja vahvistaa suosituimmuusaseman 
osapuolten välisille, tavaratoimituksiin liittyville sopimuksille. Laskutusva
luutaksi sovittiin rupla ja kauppahinnat määrätään etukäteen. Osapuolet 
sopivat myös yhteistyöstä yhteisyritysten perustamisessa ja yhteisten 
ohjelmien ja projektien rahoituksessa. SWB 7.8.92 

Liettualaiset ovat saaneet heinäkuun alusta lähtien oikeuden myydä tai 
luovuttaa edelleen yksityistettävien yritysten osakkeita, joita he ovat 
hankkineet käyttämällä ns. investointishekkejä. Tällä toimenpiteellä nopeute
taan sekä yksityistämisprosessia että arvopaperimarkkinoiden muodostumista 
Liettuaan. EZ 28/92 

Liettuan valtiovarainministerin mielestä maan budjetti, jonka suuruus oli 51 
mrd. ruplaa, tulee tasapainottumaan vuoden loppuun mennessä. Heinäkuun 

. lopussa valtion budjetin tulot olivat 27 mrd. ruplaa, joka on 72 prosenttia 
suunnitelluista tuloista. 

Budjetin menot olivat samana aikana 18.4 mrd. ruplaa, joka ylittää 
menosuunnitelman. Syynä budjetin ylitykseen ovat polttoaine-, lämmitys- ja 
sähköenergia tukiaiset, noin 5 mrd. dollaria, myös lihan ja lihatuotteiden 
tuotantoon on myönnetty tukiaisia 700 milj. dollarin edestä. Osaa budjetin 
menoista on jouduttu karsimaan, mm. sosiaaliset tarpeet voidaan tyydyttää 
vain osittain, johtuen putoavasta tuotannontasosta ja budjettialijäämästä. 

Valtiovarainministerin mukaan 21 mrd. ylimääräistä ruplaa tullaan 
tarvitsemaan palkkojen korotukseen 24 prosentilla ja 5 mrd. ruplaa tarvitaan 
valtion yritysten tarpeisiin. Kaikesta huolimatta valtiovarainministeriössä 
uskotaan lisärahoitusta löytyvän noin 20 mrd. ruplaa verotusjärjestelmän 
uudistuksen kautta, osittain luotetaan ulkomaiseen apuun. BNS 9.9.92 

Liettuan parlamentti on 15.9. hyväksynyt monopolilain ja konkurssilain. Lait 
astuvat voimaan 1.11.1992. 
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Monopolilaki on tarkoitettu rohkaisemaan tuottajien keskeistä kilpailua, 
estämään monopoliyritysten voiman väärinkäyttöä ja luomaan kuluttajille 
tilaisuuden ostaa tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Laki antaa hallitukselle 
tilaisuuden käyttää pakotteena monopoliyrityksiä vastaan 10 prosentin sakkoa. 
yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta laskettuna. 

Konkurssilaki sallii normaalilla, sivistyneellä tavalla poistaa tuottamatto
mat yritykset taloudesta. BNS 16.9.92 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

* 

* 

Hallitus ja Liettuan pankki sopivat luotoista. Rahoitus- ja luottojärjestel
män hajaannuksen vuoksi yritysten keskinäisiä tilisiirtoja ei ole säädelty. 
Liettuan pankin on toistaiseksi, kunnes maan oma valuutta lit on otettu 
käyttöön, koordinoitava kaikki luottoresurssien käyttöä koskevat päätöksensä 
hallituksen kanssa ja toimittava hallituksen ohjeiden mukaan luottoja 
myöntäessään. SWB 21.8.92 

Liettua haluaa IMF:ltä tukea litin vakauttamiseen. Pääministeri Alek
sandras Abisalan mukaan Liettua tarvitsee 120-150 milj. dollaria IMF:ltä 
valuuttansa litin vakauttamiseksi. IMF:n pääjohtajan Michel Camdessus'n 
mukaan Liettualle myönnettävien luottojen määrä riippuu maan harjoittamasta 
talouspolitiikasta. IMF on tyytyväinen Liettuan siirtymiseen kohti yksityistä
mistä ja hallituksen ponnisteluihin budjetin tasapainottamiseksi. Luottojen 
määrästä päätetään syys- tai lokakuussa. HS 24.8.92, FT 22.-23.8.92 

Liettuan ja Venäjän hallitusten edustajat ovat Moskovassa pidetyssä kokouk
sessa päätyneet kompromissiin kummankin maan kannalta tärkeissä asioissa. 

Pankkisopimus ratkaissee ongelman, joka syntyi heinäkuussa Venäjän 
keskuspankin jäädytettyä Liettuan tilit. Venäjä halusi maksumääräysten 
kulkevan kirjeenvaihtotilien kautta. Venäjän keskuspankki ja Liettua tulevat 
avaamaan kaupallisia maksuja varten 10 mrd. ruplan suuruiset kirjeenvaihto
ti Ii t. 

Osapuolet sopivat myös mekanismista, jolla kuoletetaan yritysten 
keskinäiset velat. Ennen syyskuun 18. päivää Liettuan ja Venäjän keskus
pankkien on selvitettävä yritysten velkaantuneisuus ja sitten siirrettävä rahat 
toisen osapuolen kirjeenvaihtotilille. Liettuan keskuspankin mukaan elokuun 
1. päivänä venäläisten yritysten velat liettualaisille olivat 11 mrd. ruplaa ja 
liettualaisten 4.7 mrd. ruplaa venäläisille. BNS 30.8.92 

Liettuan hallitus on 30.8. hyväksynyt esityksen talous poliittiseksi ohjelmak
si. Vuoden ohjelma noudattelee IMF:n suosituksia. Ohjelman toteutuksessa 
odotetaan apua monilta kansainvälisiltä rahoitusjärjestöiltä. Liettua toivoo 
saavansa tänä vuonna 287 miljoonan dollarin hloton ohjelman hyväksymisen 
yhteydessä. BNS 3.9.92 

IMF:n suositusten mukaisesti Liettuaan on perustettu Valtion kaupallinen 
pankki, joka toimii Liettuan keskuspankin kaupallisen osaston alaisuudessa. 
Vasta perustetun pankin johtokunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Algiman
tas Barusevicius. BNS 16.9.92 
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Hintajärjestelmä, inflaatio 

* 

* 

* 

Venäjän hallitus on nostanut Liettuaan toimitettavan maakaasun hintaa 
1.8. alkaen. Huhtikuussa maakaasun hinta oli 3 473 rpl/1 000m3, elokuussa 
11 700 rpl/1 000m3• Liettuan hallitus joutuu nostamaan kuluttajahintoja. Osan 
maakaasua käyttävistä yrityksistä ennustetaan menevän konkurssiin, sillä 
kohonnut energian hinta on siirrettävä jo muutenkin korkeisiin kuluttajahin
toihin, mikä puolestaan vaikeuttaa tuotteiden menekkiä. Liettuan hallitus on 
aloittanut neuvottelut maakaasun toimittajan kanssa hintojen pysyttämiseksi 
ennallaan. BNS 3.8.92 

Liettuan hallitus muutti hinnanasetannan sääntöjä. Eräiden alkoholi
juomien hinnat vapautettiin 25.8.92. Viime aikoihin asti olivat näiden tuot
teiden hinnat säännöstelyn alaisia, mutta säännöstelystä huolimatta hinnat 
kuitenkin kelluivat eri paikkakunnilla riippuen paikallisten kauppaviranomais
ten määräämistä hinnankorotuksista. 

Samalla Liettuan hallitus peruutti määräyksen, jolla talousministeriön 
vahvistamat valmistuskulut lisättiin liha- ja maitotaloustuotteiden 
hintoihin. Tästä lähtien tuottaja, määrätessään kotimarkkinoilla myytävien 
elintarvikkeiden hintoja, voi nostaa hintoja korkeintaan 15 %:lla. Vähit
täismyyntihinnan määräävät kauppiaat itse, mutta elintarvikkeiden kohdalla 
hinnankorotus ei saa ylittää 20 % suuremmissa kaupungeissa ja 25 % 
maaseudulla. BNS 31.8.92 

Liettuan hallitus on 31.8. vahvistanut polttoaineille ja sähkölle uudet 
hinnat 1.9.92 alkaen. Bensiinin hinta nousi 50-57 % laadusta riippuen, 
dieselpolttoaineen hinta nousi noin 80 %. Sähkön uusi hinta, 3.5 ruplaa/kWh, 
tulee olemaan kaikille kuluttajille sama. Aiemmin teollisuussähkö maksoi 1.2 
ruplaa/kWh ja kotitaloussähkö 0.7 ruplaa/kWh. BNS 2.9.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

Liettuan varapääministerin Bronislovas Lubisin mukaan Liettuan 
päämarkkina-alue on yhä edelleen idässä. Hän luonnehti eräitä julkisuu
dessa esitettyjä kaavailuja siitä, että Liettua jatkossa suuntaa ulkomaan
kauppansa länsimaihin "lapsellisiksi ja propagandistisiksi". Itämarkkinoita ei 
missään tapauksessa pidä menettää, vaan niiden lisäksi on pyrittävä valloitta
maan myös länsimarkkinat. Heinäkuussa teollisuustuotteiden vienti muihin 
kuin IVY -maihin oli vain 9.4 % Liettuan kokonaisviennistä. Samanaikaisesti 
teollisuustuotannon taso laskee edelleen. Vuoden 1991 aikana teollisuus
tuotanto väheni 27 % ja kuluvan vuoden tammi - kesäkuussa verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan 43 %. E 22.8.92 

Liettuassa on otettu käyttöön uudet tullimaksut. Niiden mukaisesti matkusta
jan on maasta poistuessaan esitettävä matkatavarat, arvopaperit ja valuutta 
sekä tuIIiselvityskaavake tullivirkailijalIe. Kasvi- ja eläinkunnan tuotteet on 
tarkastutettava ennen maahan tuontia. Ulkomaan valuuttaa saa maahan tuoda 
rajoituksetta, mutta se on ilmoitettava tulliselvityskaavakkeessa. Maasta saa 
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vapaasti viedä 1 000 US dollaria, suuremmasta määrästä on esitettävä pankin 
tosi te. Elintarvikkeiden ja alkoholin tuonti ja vienti on rajoitettua. EZ 36/92 

Tuotannonalat 

* 

* 

* 

Kuivuus on aiheuttanut Liettuan maataloudelle 22.6 mrd. ruplan 
menetyksen.. Viljasato on noin 1.5 milj.tonnia (1991 /3.3 milj.t), perunasato 
noin 800000 tonnia (1991 /1.5 milj.t). Tuottajat ovat joutuneet vähentämään 
lihakarjaa, joka puolestaan supistaa maan lihanjalostustuotantoa. Liettuan 
maatalousministeriön mukaan suunnitteilla on rahasto (15 mrd. ruplaa) maata
lousyritysten tukemiseksi. BNS 31.7.92, BNS 2.8.92 

Liettua on julistanut kilpailun maan öljyntuotannon parantamiseksi. Kilpailu
kutsu lähetettiin kahdelletoista ulkomaiselle öljy-yhtiölle, joista viisi otti 
kutsun vastaa, joukossa myös Neste Oy. Voittaja pääsee osalliseksi öljyä 
hyödyntävään yhteisyritykseen ja saa valvontaansa 25 % pumpatusta öljystä. 

Liettua aloitti öljyn koepumppaukset maan läntisissä osissa vuonna 
1964 ja öljyä on tuotettu vähäisiä määriä vuodesta 1990 lähtien. Viidestä
toista löydetystä öljykentästä vain kuusi on toiminnassa. Asiantuntijoiden 
mukaan Liettuan öljyvarat ovat noin 137 milj. tonnia, josta 47 milj. tonnia on 
hyödynnettävissä. Öljykenttien kehittäminen vaatisi 15-20 milj. dollarin 
investointeja. Liettua pystyy tulevaisuudessa saamaan neljänneksen 
öljyntarpeestaan omista lähteistään. 

Kaksi uutta kilpailua on suunnitteilla. Toisen kilpailun aiheena on pienten 
lähteiden etsiminen ja toisen öljyn etsiminen ja koepumppaaminen Itäme
ren pohjasta, jossa arvellaan olevan 178 milj. tonnia öljyä, josta 122 milj. 
tonnia on hyödynnettävissä. BNS 30.8.92 . 

Liettua on joutunut maksamaan Ignalinan ydinvoimalan polttoainekasetista 
venäläiselle toimittajalle 111 vuosineljänneksellä noin 3 milj. ruplaa kappale
hinnan. Neljännellä neljänneksellä kasetin hinta nousee noin 5 milj. ruplaan. 
Laitos tarvitsee 1 600 kasettia vuodessa. Polttoaineen toimittaja on suunni
tellut muuttavansa kaupan vapaavaluuttapohjalle. Vaikka vapaavaluutta
hinnat tulevatkin olemaan 50 % alhaisemmat kuin maailmanmarkkinoilla, ei 
Ignalinan voimalalla ole tarpeeksi resursseja hankkia polttoainetta ilman valti
on tukea. Nykyiset polttoainevarat riittävät noin 3 kuukauden tarpeisiin. 
BNS 30.8.92 
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* Liettuan tilastokomitean ilmoituksen mukaan teollisuustuotanto on laskenut 
44 % viimeisten 8 kuukauden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
aikaan. 

kemian- ja öljy teollisuus 
polttoaineteollisuus 
painatus ja julkaisujen tuotanto 
kone- ja laiteteollisuus 
puu-, selluloosa- ja paperiteoll. 
elintarviketeollisuus 
rakennusaineteollisuus 
kulutustavarateollisuus 

-61.5 % 
-59.0 % 
-47.9 % 
-47.6 % 
-47.2 % 
-44.6 % 
-38.6 % 
-29.7 % 

Kuluvan vuoden tammi"": elokuussa 44 % Liettuan teollisuudesta toimi 60 % 
kapasiteetilla ja 10 % yrityksistä vain 30 % kapasiteetilla. BNS 12.9.92 

Sos iaal isektori 

* 

* 

* 

Liettuan tilastokeskuksen mukaan kesäkuun keskipalkka oli 5 200 ruplaa. 
Valtion virastoissa ja yrityksissä työskentelevien henkilöiden kesäkuun keski
palkka oli 5 768 ruplaa, joka on 16 % korkeampi kuin toukokuun keskipalk
ka. 

Teollisuustyötekijöiden palkkoja korotettiin hallituksen suosituksesta 
25 %, kuukausikeskipalkka on 6 249 ruplaa. Maataloustyöntekijöiden 
keskipalkka oli samalla tasolla kuin toimeentulominimi eli 1 310 ruplaa 
kuukaudessa. 

Keskivertoperheen kuukausitulot ovat 2 914 ruplaa, joka on vähän 
enemmän kuin kaksinkertainen toimeentulominimi. Lähes neljännes perheis
tä elää alle toimeentulominimin jäävillä tuloilla. SWB 7.8.92 

Elokuun 17. päivänä oli Liettuan työvoimatoimistossa rekisteröitynä 5 587 
työtöntä henkilöä, joista 5 181 sai työttömyys avustusta. Epävirallisten 
tietojen mukaan maassa on jo 19 000 työtöntä. Liettuan hallitus antoi 21.8. 
määräyksen, joka sallii työpaikkojen lukumäärän leikkauksen valtion omis
tamissa, osittain valtion omistamissa ja muissa yrityksissä 10 prosentilla 
kolmen kuukauden aikana. Määräys astui voimaan 21.8.92. BNS 27.8.92 

Heinäkuun keskipalkka oli 6 175 ruplaa. Valtion työntekijöiden kuu
kausikeskipalkka oli 4 536 ruplaa, tieteellisillä aloilla työskentelevien 6 165 
ruplaa ja teollisuustyöntekijöiden 7 157 ruplaa. Palkkahaitarin yläpäässä olivat 
atomivoimaloiden työntekijät, joiden keskipalkka oli 19 615 ruplaa kuukau
dessa ja alapäässä keittiötarvikkeiden valmistajat, joiden keskipalkka oli 
2 257 ruplaa kuukaudessa. Epävirallisten tietojen mukaan joidenkin energia
ja lämpöalan työntekijöiden palkat olisivat jopa 30 000-40 000 ruplaa 
kuukaudessa. BNS 7.9.92 
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Itäinen Keski-Eurooppa elokuussa 1992 

Bulgaria 

* 

* 

Maan 1.6 mrd:n suuruisen julkisen velan lyhennyksiä ja korkoja aletaan 
viranomaisten ilmoituksen mukaan maksaa takaisin jo kuluvan vuoden 
puolella. Velanhoitokustannusten arvioidaan olevan tänä vuonna noin 100 
miljoonaa dollaria. Neuvottelut kaupallisten luottojen uudelleenjärjestelyistä 
voivat siten saada aiempaa myönteisemmän käänteen. Maan ulkomaanvelka 
oli Bulgarian kansallispankin mukaan edellisvuonna 11.4 mrd. dollaria, josta 
kaupallisten luottojen osuus oli 7.9 mrd. dollaria. Velka entisiin SEV-maihin 
oli 700 miljoonaa dollaria. Muiden kaupallisten pankkien saatavat olivat 
vajaat 500 miljoonaa dollaria. BEE 27.7.92 & 3.8.92. 

Syvin lama' jo ehkä ohitettu. Maan taloudellinen tila on vuoden 1992 
puoleen väliin mennessä kohentunut edellisvuotisesta, vaikka onkin edelleen 
verrattain huono. Teollisuustuotanto väheni vuoden puolivälissä runsaan 
viidenneksen. Kokonaistuotannon arvellaan pienentyvän vuoden loppuun 
mennessä 8 %. Edellisvuonna kansantuote supistui 23 %. 

Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 15 prosenttiin vuoden loppuun 
mennessä, mikä edelleen lisää poliittista epävakautta ja vaikeuttaa budjettiva
jeen pienentämistä. Tämän vuoden puoliväliin mennessä hinnat ovat nousseet 
41 %. Hintojen nousuvauhdin arvioidaan ylittävän 100 % vuoden loppuun 
mennessä. Edellisvuonna hinnat nousivat 470 %. Raha- ja luottopolitiikkaan 
ei ole luvassa kevennystä. 

Suurin osa maan noin 80 valtion omistamasta pankista lakkautetaan 
vuoden 1993 puoliväliin mennessä. Pankkijärjestelmän vakauttamiseen 
pyrkivä prosessi aloitetaan kuluvan vuoden syksyllä. 

Ensi vuoden puolella alkavaksi suunnitellusta yksityistämisohjelmasta ei 
vielä tiedetä paljoakaan. Yksityistettäväksi soveltuvia yrityksiä on toistaiseksi 
noin 60. 

Maan ulkomaisen bruttovelan oletetaan pysyttelevän 13 mrd. dollarissa. 
Velan uudelleenjärjestelyistä on käyty jo melko pitkällisiä neuvotteluja ja 
niiden odotetaan päättyvän viimeistään vuoden 1993 alkuun mennessä. 

Kokonaisvienti ei ole kasvanut ensimmäisen puoliskon aikana edellisvuo
den vastaavasta ajankohdasta. Kokonaistuonnin odotetaan kasvavan 9 % 
vuoden loppuun mennessä. Vaihtotaseen alijäämä pyritään pitämään noin 1 
miljardina dollarina. 

Yhteisyritysten määrän uskotaan kasvavan vuoden loppuun mennessä 
1 200:aan. Muutokset ulkomaisia investointeja koskevaan lainsäädäntöön 
~ivät ehkä ainakaan vielä ole houkutelleet sijoittajia toivotulla tavalla. 
Ulkomaisten sijoitusten kasvuksi odotetaan 400 miljoonaa dollaria .. Vuonna 
1991 maassa oli 800 yhteisyritystä ja ulkomaisia sijoituksia 600 miljoonan 
dollarin arvosta. BEE 3.8.92 & 10.8.92. 
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Puola 
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Valtion omaisuuden myyntiin kaavaillaan muutoksia. Puolan massayksi
tyistämisessä on vitkasteltu eikä tähänastisia tavoitteita ole saavutettu. 
Presidentti Lech Walesan lähipiiri on ehdottanut sen vuoksi siirtymistä 
uuteen, luottoyksityistämiseksi kutsuttuun ohjelmaan, jossa valtion omaisuu
den myyntiä pyritään nopeuttamaan edullisia (korottomia) luottoja myöntä
mällä. Walesan jo kertaalleen heinäkuussa esittämän ajatuksen mukaan 
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä koskevat luotot voisivat vaihdella 100 ja 500 
miljoonan zlotyn eli arviolta 7 500 ja 37 000 dollarin välillä. 

Ohjelman kannattajat ovat perustelleet ehdotustaan sillä, että väestölle 
massayksityistämisen yhteydessä jaettavat ilmaiset yksityistämiskupongit eivät 
tuo investointeihin riittävää tehokkuutta pääomaan kohdistuvan riskin 
puuttumisen vuoksi ja että väestö voi osallistua yksityistämiseen välittömästi 
eikä keskitetysti eri organisaatioiden välityksellä. Luottoyksityistämisen 
mallissa valtion omaisuuden arvo määräytyy huutokaupoissa, joihin ostajat 
voivat osallistua suoraan ilman välikäsiä. Tavoitteena on lisäksi hajauttaa 
valtion omaisuuden myyntiä alueellisiin kokonaisuuksiin. 

Ohjelman vastustajat ovat huolissaan hintojen nousuvauhdin nopeutumi
sesta, jonka luottohanojen avaaminen väistämättä aiheuttaa. Luottoyksityistä
misen voi olla vaikeata saada tiukkaa rahapolitiikkaa ajavan Kansainvälisen 
valuuttarahaston tukea. Finance East Europe 18.7.92 & KL 5.8.92 

Hallituksen yksityisministerin vaihtumisen odotetaan nopeuttavan vitkaisesti 
etenevää massayksityistämistä. Heinäkuun puolivälissä virkaan valittu Jan 
Lewandowski on yksi massayksityistämisen pääsuunnittelijoista. Edellisen 
kerran hän oli nykyisessä tehtävässään puolisen vuotta sitten. Tavoitteena on 
yksityistää 30 valtionyritystä vielä tämän vuoden loppuun mennessä. 
Lainsäädäntöön tulossa olevien muutosten uskotaan tukevan entistä kiinteäm
min ohjelman läpivientiä. Hitaasti etenevän massayksityistämisen suurimpia 
ongelmia on ollut yksityistämisministeriön resurssipula. Ulkomaisten 
sijoittajien kiinnostuksesta ei niinkään ole ollut puutetta. BEE 3.8.92. 

* Parlamentti on vahvistanut hallituksen asemaa elokuun alusta lähtien. 

* 

Perustuslakiin tehtyjen lisäysten jälkeen pääministeri Hanna Suchockan 
hallituksen ei tarvitse alistua päätösten pitkälliseen parlamenttikäsittelyyn 
vaan se voi nojautua uusiin asetuksiin talouspoliittisia päätöksiä ajaessaan. 
Presidentti Lech Walesalta odotetaan pikaista hyväksyntää, vaikka hänen 
toimivaltaansa näin rajoitetaankin. Tähänastisia hallituksia on arvosteltu 
uskottavuuden puutteesta. FT 4.8.92 & KL 5.8.92. 

Maan yksityinen sektori on perinteisesti ollut kooltaan suurin itäisen Keski
Euroopan maiden kansantuotteeseen suhteutettuna. "Virallisessa" selvityksessä 
yksityisen sektorin osuuden arvioidaan olleen vuonna 1991 yli 35 %. 
Vastaavien osuuksien kerrotaan vuonna 1989 olleen 28.4 % ja vuonna 1990 
vajaat 35 %. BEE 3.8.92. 

113 



Romania 

* 

* 

Taloudellisen tilan ei puolivuotistietojen perusteella odoteta parantuvan. 
Erityisesti teollisuustuotannon väheneminen ja hintojen edellisvuoden 
suuruinen nousuvauhti ovat herättäneet synkkiä odotuksia. Teollisuustuotanto 
on pienentynyt vuoden 1992 puoliväliin mennessä vajaan viidenneksen viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta ja edelleen puolella vuoteen 1989 verrattuna. 
Teollisuustuotanto on joutunut vaikeuksiin raaka-aineiden ja energian 
kallistumisen vuoksi sekä siitä syystä, että raaka-aineet ja energia hinnoitel
laan vaihdettavina valuuttoina. 

Hinnat ovat vuonna 1992 nousseet vuonna yli 10 % kuukaudessa. 
Hintojen nousuvauhti tuskin hidastuu vielä tämän vuoden aikana. Leun 
ulkoista arvoa alennettiin puolella kuluvan vuoden huhtikuussa. Vaihtokurssi 
on vakautunut sen jälkeen. Useiden perushyödykkeiden tukiaisia tullaan 
supistamaan neljänneksellä syyskuussa. Vuoden 1992 loppuun mennessä 
työttömien määrän uskotaan nousevan 1.2 miljoonaan eli runsaaseen 10 
prosenttiin työvoimasta. 

Ulkomainen velkaantuminen on pystytty pitämään ennallaan. Kokonais
vienti on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viidenneksen 
edemsvuoden vastaavasta ajankohdasta. Finance East Europe 6.8.92. 

Pienten ja keskisuurten valtionyritysten yksityistäminen aloitetaan 
vuoden 1992 syksyllä. Aikuisväestö on voinut varata itselleen kesäkuun 
alusta lähtien henkilökohtaisia omistus todistuksia, jotka oikeuttavat yhden tai 
useamman valtionyrityksen osuuksien ostoon. Heinäkuun loppuun mennessä 
oli luovutettu jo 4.3 miljoonaa todistusta, mikä on vajaa neljännes niiden 
kokonaismäärästä. Todistuksia jaetaan vielä lokakuuhun saakka. 

Romanian yksityisen omistuksen rahastot (POFit) aloittavat toimintansa 
alkusyksystä. Noin 6 200 yrityksestä 30 % on POFin ja 70 % SOFin eli 
valtion omistusrahaston omistuksessa. Massayksityistettäväksi soveltuvat 
valtionyritykset voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (noin 5 500), jotka ovat POFin vastuulla, ja suuriin (700), jotka 
edellyttävät SOFin panosta ja merkittäviä rakennemuutoksia ennen yksityistä
mistä. OmistustodistuksiIIa käydään siten aluksi kauppaa pelkästään pk
yrityksistä. 

Ulkomaiset sijoittajat voivat osallistua yksityistämiseen, vaikka eivät 
voikaan hankkia omistustodistuksia. Mahdollisia sijoituskohteita tulevat 
olemaan kaupat, ravintolat ja hotellit sekä muut vastaavat kohteet, joita ei 
luokitella yritysten perustoimintojen kannalta välttämättömiksi. Valtionyrityk
set ja ulkomaiset sijoittajat ovat voineet osallistua tällaisten yritysten 
huutokauppoihin jo vuoden 1992 alusta. 

Ulkomaiset sijoittajat ovat olleet investoinneissaan toistaiseksi suhteelli
sen varovaisia. Sijoitusten yhteisarvo on vaatimattomasti vajaat 400 miljoonaa 
dollaria. Yhteisyrityksiin sijoitetut pääomat ovat valtaosiltaan pieniä eli jäävät 
suuruudeltaan alle 1 miljoonan dollarin. Tähän on syynä esimerkiksi se, että 
liiketoiminta on koettu vielä jossain määrin hankalaksi ja että yritysten 
nettoarvon määrittelyyn on suhtauduttu vielä varauksin. BEE 17.8.92. 
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Tsekkoslovakia 
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Kuponkiyksityistämisen kolmannen tarjontakierroksen suunnitellaan alkavan 
vuoden 1992 elokuussa. Ensimmäisessä yksityistämisaallossa oli kaupan 
puolitoistatuhatta yritystä, joista valtaosa jäi vielä valtion väliaikaiseen 
omistukseen. Peräti 60 % ensimmäisen kierroksen tarjouksista joko ylitti tai 
alitti yritysten investointipisteissä lasketun myynti arvon. Näiden yritysten 
myyntiarvoa on sen vuoksi muutettava ylös- tai alaspäin kysynnän ja 
tarjonnan tasapainottamiseksi. Näitä yrityksiä on tarjottu sen jälkeen jälleen 
myyntiin toisen tarjontakierroksen aikana (8.7. - 18.8.92). Kolmannen 
tarjontakierroksen odotetaan alkavan elokuun 26. päivänä ja jatkuvan ehkä 
vuoden loppuun. Toinen yksityistämisaalto toteutettaneen vielä tämän vuoden 
aikana edellyttäen, että seuraavien yksityistettäväksi soveltuvien valtionyri
tysten lista saadaan sitä ennen valmiiksi. Finance East Europe 16.7.92 & FT 
20.8.92. 

Toinen yksityistämisaalto toteutettaneen itsenäistyneissä Tsekin ja Slovakian 
tasavalloissa erikseen ja toisistaan riippumatta. Tasavaltojen kansalaisten ei 
sallita osallistuvan sijoituksillaan toisen tasavallan yritysten yksityistämiseen. 
Valtaosa kansalaisista (72 %) on antanut kuponkinsa investointirahastojen 
sijoitettavaksi. Ensimmäiseen yksityistämisaaltoon ei ole tulossa muutoksia 
liittovaltion jakamisesta huolimatta, ja tarjontakierroksia jatketaan siten 
suunnitelmien mukaisesti vuoden loppuun. 

Virallisten tietojen mukaan Slovakian investointirahastot sijoittivat vajaat 
puolet ja kansalaiset vajaan viidenneksen investoinneistaan Tsekin tasavallan 
yrityksiin. Vastaavasti tsekkiläiset rahastot investoivat slovakialaisiin 
yrityksiin 5 % investoinneistaan ja kansalaiset vain prosentin. Finance East 
Europe 6.8.92. 

Talouskehityksen odotetaan parantuvan edellisvuodesta. Odotukset 
talouskehityksen suunnan muuttumisesta perustuvat ennen kaikkea kokonais
tuotannon laskun pysähtymiseen, kotimaisen kysynnän ja kokonaisviennin jo 
jonkin aikaa jatkuneeseen kasvuun, hintojen nousuvauhdin vakautumiseen ja 
työllisyyden parantumiseen. 

Kansantuote on pienentynyt vuoden 1992 puolessa välissä puolitoista 
prosenttia. Supistuminen on osoittanut vuoden puolivälistä pysähtymisen 
merkkejä. Edellisvuonna kansantuote väheni yli 13 %. Vähittäiskaupan 
liikevaihto kasvoi toukokuussa viidenneksen viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Hinnat ovat nousseet 3 % kuluvan vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla. Odotettavissa olevat hintojen korotukset nostanevat kuluttajahin
taindeksiä tämän vuoden loppuun mennessä ainakin 10-12 %. 
Kokonaisvienti on kasvanut 10 % kuluvan vuoden ensimmäisen neljän 
kuukauden aikana. Lännenvienti kasvoi 40 % ja entinen SEV -vienti pieneni 
saman verran. Viime vuonna kokonaisvienti supistui SEV -viennin romahtami
sen vuoksi 9 % ja kokonaistuonti viidenneksen. Kokonaistuonti on pysynyt 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhtä suurena. 

Työttömyysaste on laskenut Tsekin tasavallassa vuoden alun 4.4 prosen
tista 2.8 prosenttiin ja Slovakian tasavallassa 13 prosentista 11.3 prosenttiin. 
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Vaihtotase oli 570 miljoonaa dollaria ylijäämäinen. Edellisvuonna vaihtotase 
oli vielä 300 miljoonaa dollaria alijäämäinen. Valuuttavaranto on vahvistunut 
1 miljardilla dollarilla viime vuoden lopusta ja oli kesäkuun lopussa 4.1 
miljardia dollaria. ~ 11.8.92. & KL 3.8.92. 

Tsekkoslovakia jaetaan vuoden vaihteessa. Tsekin ja Slovakian erosta 
sovittiin virallisesti elokuun 20. päivänä. Tasavaltojen pääministerit neuvotte
livat eron yksityiskohdista viikkoa myöhemmin. 

Pääministereiden tapaaminen, joka järjestyksessään oli viides, näytti 
aluksi epävarmalta. Slovakian pääministeri Vladimir Meciar oli ilmoittanut 
kieltäytyvänsä keskustelemasta Tsekin tasavallan pääministerin Vac1av 
Klausin ehdottamista aiheista. Meciarin johtaman Demokraattisen liikk~en 
tavoitteena oli perustaa tasavaltoja vähemmän sitova valtioliitto ennen 
lopullista eroa. Klausin johtaman Demokraattisen kansalaispuolueen mukaan 
valtioliittaon ei olisi ollut edellytyksiä. 

Tasavaltojen yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi on perustettu 
useita työryhmiä. Tuloksia pyritään saamaan syyskuun loppuun mennessä, 
jolloin laki Tsekkoslovakian lakkauttamisesta liittoparlamentin päätöksellä 
hyväksyttäneen. Alustavasti on sovittu tulliliiton perustamisesta ja siten 
työvoiman ja pääoman vapaasta liikkumisesta sekä verrattain läheisistä 
kauppasuhteista. Tasavaltojen toisistaan poikkeavat talouspoliittiset tavoitteet 
edellyttävät todennäköisesti eri valuuttoja, vaikka alkuvaiheissa jatketaankin 
yhteistä raha- ja maksulii}cettä. 

Tasavaltojen ero astuu voimaan ensi vuoden alusta. Aiemmin luvattua 
kansanäänestystä ei siten tulla järjestämään. Mielipidetiedustelujen perusteella 
tulokset olisivat voineet näyttää hyvinkin ristiriitaisilta. FT 21.8. & KU 25.8. 
& KU 26.8. & KU 28.8. & HS 28.8.92. 
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Valtiontalouden lama ei ole estänyt yksityistä sektoria kasvamasta. Maan 
viranomaisten mukaan yksityisen sektorin arvioidaan tuottavan: jo kolmannek
sen kuluvan vuoden kokonaistuotannosta. Vuonna 1991 yksityinen sektori 
tuotti neljänneksen ja kahtena sitä edeltävänä vuotena vajaan viidenneksen 
kansantuotteesta. BEE 3.8.92. 

Valtionyritysten yksityistäminen vaikeutuu. Ulkomaiset sijoittajat ovat jo 
todennäköisesti ostaneet kaikkein kannattavimmat valtionyritykset, minkä 
vuoksi jäljelle jääneiden yritysten kysyntä on vähentynyt selvästi. Valtion 
omaisuutta kaupittelevan viraston hallussa on vielä 86 % yrityksistä. Maan 
kansalaiset ovat ostaneet yksityistetyistä yrityksistä vajaan prosentin ja 
ulkomaalaiset 8 %. Valtion yksityistämistoimisto on suunnitellut hankkivansa 
yksityistettävillä yrityksillään parisen miljardia forinttia eli ainakin yli 25 
miljoonaa dollaria. Määrällisesti tämä on vain pari prosenttia kaikkien tämän 
vuoden aikana yksityistettävien yritysten arvosta. 

Unkarin yksityistämisohjelman heikkoutena on ollut se, ettei maahan ole 
päässyt muodostumaan keskiluokkaa, joka pitäisi pääomaa hallussaan. 
Todennäköistä on, ettei Unkari tule saavuttamaan viime vuoden lokakuussa 
asettamaansa tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 1994 mennessä ainakin puolet 
valtionyrityksistä olisi yksityisiä. Ainakin olisi otettava käyttöön uusia 
yksityistämistapoja. Mahdollisesti voidaan ryhtyä pilkkomaan yrityksiä ja 
myöntämään lisää yksityistämisluottoja, jotta kotimaista ostovoimaa saataisiin 
suuremmaksi. KL 14.8.92. 

Uusi ulkomaisia valuuttoja koskeva lainsäädäntö on hyväksytty vuoden 
1992 heinäkuussa~ Lakipaketti tuo uusia vapautuksia pankkien väliseen 
valuuttakauppaan ja poistaa joitain valuuttatilejä koskevia rajoituksia. 
Uudistusten uskotaan edistävän forintin vaihdettavuutta ja ulkomaankaupan 
rahoitusta. 

Valuuttakaupan vapauttaminen rajoittaa keskuspankin ennen yksipuolisia 
valuuttaoikeuksia. Heinäkuusta lähtien kaupalliset pankit ovat voineet käydä 
keskinäistä valuuttakauppaa. Velvoitetta myydä valuutat keskuspankille ei 
enää ole. Unkarin keskuspankki voi siten osallistua valuuttakauppoihin 
lähinnä vain vakauttaakseen valuuttakurssin vaihteluja. 

Uudistuksen alkuvaiheissa kaupalliset pankit hinnoittelevat valuuttansa 
neljännesprosentin vaihteluvälillä keskuspankin kurssinoteerauksista. Jatkossa 
vaihteluväliä voidaan laajentaa ehkä puolesta prosentista prosenttiin. 

Ulkomaiset yritykset, jotka eivät ole ilmoittaneet sijaintipaikakseen 
Unkaria, voivat avata forinttitilin, ja maksaa paikalliset kulunsa tai ostaa 
unkarilaisia vientituotteita forinteilla. Vaihdettavuutta ei vielä sallita täydelli
sessä muodossaan, eli forinttitalletuksia ei voi rrlUuttaa vaihdettavan valuutan 
määräisiksi. Tileille maksetaan korkoa yhtä paljon kuin kotimaisten yritysten 
talletuksille (heinäkuussa 24-28 %). 

Lakipaketin yhdeksi eduksi lasketaan, että kauppa entisten SEV-maiden 
kanssa voi tulla helpommaksi ja ainakin teoriassa auttaa sen kasvua. Esimer
kiksi vientiä harjoittava IVYn edustaja voi tallettaa saamansa forinttimääräi-
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sen maksun tililleen ja käyttää sitä unkarilaisten tuotteiden hankintaan. 
Vaihdettavia valuuttoja ei prosessissa tarvita. Unkarin mahdollisuuksia 
täydelliseen valuutan vaihdettavuuteen jo vuoden 1993 loppupuolella pidetään 
hyvinä. BEE 3.8.92. 

Taloudelliseen tilaan kohennusta ehkä jo ensi vuonna. Odotuksiin tuovat 
vielä epävarmuutta ennen kaikkea hallituksen epäonnistuminen budjettivajeen 
pienentämisessä ja työllisyyspolitiikassa, yritys- ja pankkisektorin heikko 
taloudellinen tila ja yksityistämisen vitkastuminen. 

Kokonaistuotannon pienenemisen uskotaan hidastuvan kuluvan vuoden 
loppuun mennessä pariin prosenttiin. Ensi vuonna voi olla jo kasvua 1-2 %. 
Teollisuustuotanto on pienentynyt vuoden 1992 puoliväliin mennessä 
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 15 %. 

Budjettivajeen odotetaan kasvavan yli kaksinkertaiseksi (eli yli 6 
prosenttiin kansantuotteesta) vuoden 1992 tavoitteeseen verrattuna. Maan 
viranomaisten vakuuttelut siitä, että budjettivaje on vielä helposti rahoitetta
vissa, eivät välttämättä tehoa Kansainväliseen valuuttarahastoon, joka sen 
jälkeen voi jälleen katkaista neuvottelusuhteensa. 

Työttömiä arvioidaan olevan kuluvan vuoden loppuun mennessä 700 000 
eli 13-14 % työvoimasta. Uudet ennusteet ylittävät runsaalla 100 000:1Ia 
entiset, joten työttömyyden painolasti budjettimenoissa on verrattain suuri. 
Taloudellisen tilan jatkuva heikentyminen on jo jättänyt jälkensä yritys- ja 
pankkisektoriin. Vuoden 1992 loppuun mennessä odotetaan runsaan 5 000 
suuren yrityksen ilmoittavan maksuvaikeuksistaan tai joutuvan selvitystilaan. 
Tämä heikentää edelleen pankkisektorin vakavaraisuutta. Budjettivajetta 
yritetään kattaa yksityistetyistä yrityksistä saaduilla tuloilla, joita alustavasti 
on suunniteltu kertyvän runsaan 750 miljoonan dollarin arvosta tämän vuoden 
loppuun mennessä. 

Myönteisiä odotuksia ovat herättäneet ulkomaanvelan vähäinen kasvu, 
hintojen vakautuminen ja ulkomaisten sijoitusten kasvu. Uutta ulkomaanvel
kaa ei ole otettu pariin vuoteen juuri lainkaan, minkä vuoksi velanhoitokus
tannukset ovat pienentyneet selvästi suhteessa vaihdettavan valuutan määräi
seen vientiin ja ovat kuluvana vuonna noin 35 %. Hintojen nousuvauhdin 
odotetaan jäävän edellisvuotista pienemmäksi eli runsaaseen 25 prosenttiin. 
Ulkomaisten sijoitusten yhteisarvo oli tämän vuoden ensimmäisen puoliskon 
lopussa 3.9 mrd. dollaria, joten kasvua viime vuodesta oli 1.1 mrd. dollaria. 
BEE 3.8.92. 
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Itäinen Keski-Eurooppa syyskuussa 1992 
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Ulkomaanvelan erääntyneitä korkoja aletaan maksaa syyskuun puolivä
listä. Maan noin 12 mrd:n dollarin suuruisesta ulkomaanvelasta on julkisia 
luottoja 1.6 - 2.0 mrd. ja yksityisiä 10 mrd. dollaria. Maa lopetti silloisen 
kommunistihallituksen päätöksellä velanhoitomenojensa maksamisen 1990 
puoliväliin mennessä. Valtiovarainministeri Ivan Kostovin mukaan näitä 
erääntyneitä korkoja aletaan maksaa syyskuun puolivälistä kuukausittain 10 
miljoonan dollarin maksuerissä. Ensimmäinen erä on muita eriä suurempi ja 
neljännes erääntyneiden korkojen kannasta. Toistaiseksi on vielä epäselvää, 
miten erät jakaantuvat yksityisten ja julkisten luottojen välillä. Neuvotteluja 
yksityisten velkojen uudelleenjärjestelyistä ei vielä ole saatu päätökseen vaan 
niitä jatketaan Lontoon klubin kanssa lokakuun 5. päivänä. 

Heinäkuun lopussa saatettiin julkisuuteen tietoja, joiden mukaan maan 
julkisten luottojen velanhoitomenoja alettaisiin maksaa vielä vuoden 1992 
puolella. Näiden velanhoitomenojen arvioidaan olevan tänä vuonna kaikkiaan 
noin 100 miljoonaa dollaria. BEE 27.7.& 3.8. & FT 2.9.92. 

Valtionyrityksiä aletaan huutokaupata syyskuussa. Tämän vuoden 
huhtikuussa hyväksytty ja syyskuussa käynnistyvä yksityistämisohjelma 
aloitetaan 26 valtionyrityksen myynnillä. Hallituksen tavoitteena on kaikkiaan 
1 600 yrityksen myynti. Osa yrityksistä siirretään tai on jo siirretty erilaisten 
rahastojen ja kaupallisten yritysten haltuun. Näiden yritysten nimellisarvo ja 
osuuksien hinta määräytyy huutokaupoissa. Menettely on tuttu jo edellisvuo
den heinäkuulta, jolloin pikkuyrityksiä myytiin 100 miljoonan levan arvosta. 
Loppuosa yksityistettävistä yrityksistä tultaneen myöskin huutokauppaamaan, 
vaikka niitä ei jaetakaan osuuksiin. Yksityistämistä valvoo ministerineuvosto 
ja sen alainen yksityistämisvirasto. 

Yksityistämisvirasto vastaa niiden yritysten myynnistä, joiden nimellisar
von arvioidaan nousevan yli 10 miljoonan levan. Hintojen verrattain nopeana 
jatkuvan nousuvauhdin vuoksi suurin osa yrityksistä luokiteltaneen suurten 
joukkoon. Pienempien yritysten myynti on eri toimialaministeriöiden ja 
paikallisten viranomaisten vastuulla. Valtaosa yksityistettävistä yrityksistä on 
tappiollisia ja puutteellisen maksukykynsä vuoksi jättänyt maksamatta 
velkansa liikepankeille. Huonojen luottojen määrä on noussut 40 mrd:iin 
levaan, mikä on 40 % kansantuotteesta. 

Takavarikoidun omaisuuden palauttaminen entisille omistajilleen tai 
heidän perillisilleen on keskeinen osa valtion omaisuuden yksityistämisestä. 
Heinäkuuhun mennessä omaisuutta on palimtettu 2.2 mrd:n levan arvosta eli 
noin 2 % kansantuotteesta. Maatalouden yksityistäminen ja omaisuuden 
palauttaminen on myös jo aloitettu. Vuoden loppuun mennessä palautetaan 
neljännes maa-alueista. KL 10.9. & The World Bank/CECSE June' 92 & 

. WIIW 92/7. 
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Itäinen Saksa 

* Virallisten tilastojen mukaan kokonaistuotanto on laskenut vuoden 1991 
jälkipuoliskolla 11.4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilastot 
ovat ensimmäisen kerran vertailukelpoisia läntisen Saksaan tilastoihin. 

Reaalipalkat nousivat vuoden 1991 loppuun mennessä yli 70 % edellis
vuotisista, vaikka työvoiman tuottavuus jäi itäisessä Saksassa vain kolman
nekseen läntisestä. Itäisen ja läntisen Saksan palkkatason välisen eron 
pienentäminen on vaikuttanut kielteisesti itäisen Saksan yritysten kilpailuky
kyyn ja työllisyyteen. Vuoden 1992 elokuun lopussa työttömiä oli 1.2 
miljoonaa, mikä on kuitenkin 175 000 henkeä vähemmän kuin alkuvuodesta. 

Toistaiseksi itäisen Saksan talouskehitys on riippunut verrattain paljon 
julkisista ostoista. Esimerkiksi vuoden 1991 loppuun mennessä, kun julkisia 
ostoja oli lisätty puolella alkuvuodesta, kasvoi yksityinen kulutus neljännek
sen ja kansantuote 14 % vastaavana ajankohtana. Kun julkisia ostoja 
vastaavasti vähennettiin vuoden 1991 ensimmäisellä neljänneksellä puoleen, 
pieneni kansantuote neljänneksen. Vuonna 1992 läntisen Saksan tulonsiirrot 
itäisiin osiin ovat noin 180 mrd. Saksan markkaa, mikä on neljänneksen 
kaikista julkisista menoista. Vuonna 1991 itäisen Saksan kansantuote oli 
suuruudeltaan noin 185 mrd. Saksan markkaa. HS 3.9. & FT 9.9. & 17.9.92. 

Puola 

* Talouskehityksen odotetaan vähitellen parantuvan. Puolan keskussuunnit
telutoimiston tilastojen mukaan kokonaistuotanto on kasvanut ensimmäisellä 
puoliskolla 1.4 % ja teollisuustuotanto 4 % edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Joidenkin vuoden alun ennusteiden mukaan kansantuotteen 
arvioitiin pienentyvän jopa 8 %. Tämänhetkisten odotusten mukaan. kansan
tuotteen supistuminen on verrattain lähellä loppuaan. Hinnat ovat nousseet 
edellisvuotista hitaammin. Nousuvauhdin uskotaan jäävän vuoden loppuun 
mennessä vajaaseen 50 prosenttiin, elleivät hinnat suuren budjettivajeen 
vuoksi ala uudelleen nousta. 

Työttömien määrä kasvoi ensimmäisellä puoliskolla 6.5 % ja oli 
kesäkuun lopussa 2.3 miljoonaa henkeä eli 12.6 % työvoimasta. Vuoden 
loppuun mennessä pelätään vielä 300 000 työntekijän jäävän työttömäksi. 

Maan valuuttaa zlotya devalvoidaan vähittäisesti 1.6 % kuukaudessa. 
Lisäksi zlotya on devalvoitu tämän vuoden helmikuussa 14 %. Vastaavansuu
ruinen devalvaatio saattaa tänä vuonna olla vielä edessä yritysten kansainväli
sen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kokonaisvienti oli 12.7 % suurempi ja 
kokonaistuonti 3.7 % pienempi kuin viime vuoden puolivälissä. Valuuttava
ranto vahvistui samalla viidenneksellä. BEE 31.8. & KL 1.9.92 
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* Kansainvälinen valuuttarahasto jatkaa neuvotteluja Puolan hallituksen 
kanssa. Valuuttarahaston valtuuskunta vieraili maassa syyskuun alkuviikolla. 
Teollisuustuotannon nopea kasvu, hintojen nousuvauhdin vakautuminen ja 
edellisvuodesta kasvaneet vientitulot ovat antaneet uskoa taloudellis~n tilan 
parantumisesta. Valuuttarahasto on edelleen huolissaan julkisten menojen 
rahoituksesta, valtion yritysten heikosta tuottavuudesta ja niiden suurista 
veloista. Maan hallituksen uudesta vakautuspaketista odotetaan entistä 
määrätietoisempaa. Ensi vuonna otetaan käyttöön arvonlisävero ja 10 
prosentin tuontivero. Valtionyritysten johtoa koulutetaan, massayksityistämistä 
nopeutetaan ja pankkien sekä yritysten välistä rahoitusta järjestetään uudel
leen. Ensi vuoden budjettivajeen odotetaan jäävän 5.5 prosenttiin kansantuot
teesta pelätyn 8 prosentin sijasta. Valuuttarahasto perui noin vuosi sitten 
myöntämänsä 1.7 mrd:n dollarin suuruisen luoton liian suureksi kasvaneen 
budjettivajeen vuoksi. 

Neuvotteluja valuuttarahaston 15-18 -kuukautisesta luotosta jatketaan 
jälleen lokakuussa. Valuuttarahaston päätöstä odottaneen Lontoon klubin 
kanssa voitaneen sen jälkeen päästä sopimukseen maan yksityisten luottojen 
uudelleenjärjestelyistä. FT 8.9. & 9.9.92. 

Romania 

* Syyskuun 27. palvan presidentin- ja parlamenttivaaleissa juhlivat 
edelleen kommunistit. Maan entinen presidentti, Demokraattisen kansallisen 
pelastuksen rintaman lon Iliescu voitti ehkä yllättävänkin suurella äänten 
enemmistöllä vaalien ensimmäisen kierroksen kerätessään noin 48 % äänistä. 
Tullakseen suoraan valituksi ehdokkaan on saatava ehdoton äänten enemmis
tö, joka on puolet kaikista äänistä. Toisella kierroksella, joka pidetään 
lokakuun 11. päivänä, Ilieseun vastaehdokkaaksi asettuu Demokraattisen 
konvention Emil Constantinescu, joka sai 30 % äänistä. 

Aivan yhtä ylivoimaista voittoa kommunistit eivät saaneet parlamenttivaa
leissa, jossa Demokraattinen kansallisen pelastuksen rintama keräsi 28 % 
äänistä. Oppositiopuolueiden Demokraattinen konventio pääsi lähimmäksi 
saadessaan vajaat 19 % äänistä. Moni äänestäjistä kertoi äänestäneensä 
Ilieseua presidentiksi, mutta parlamenttivaaleissa Demokraattisen konvention 
ehdokkaita. Ehdolla olleista puolueista kymmenkunta ylitti vaaditun kolmen 
prosentin äänikynnyksen. Epävirallisten tietojen mukaan neljännes äänestäjistä 
oli loppuun asti epävarmoja siitä, keitä äänestää. Parlamenttiin valitaan 328 
ja senaattiin 143 jäsentä. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan noin 16.4 miljoonaa, 
ja heistä arviolta 70 % käytti äänioikeuttaan. 

Maan entisen valtapuolueen Kansallisen pelastuksen rintaman asemaa on 
heikentänyt Ilieseun tukijoukkojen irtaantuminen puolueesta kuluvan vuoden 
alkupuolella. Tukijoukot perustivat Demokraattisen kansallisen pelastuksen 
rintaman, joka ajaa lähinnä vähittäisiä talousuudistuksia. Kansallisen pelastuk
sen rintaman johtaja on Petre Roman, joka oli uudistusmielisen hallituksen 
pääministeri vuoden 1991 syyskuussa. Demokraattinen konventio ja Kansalli
sen pelastuksen rintama saattavat liittoutua Ilieseua kannattaneita parlamentti-
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jäseniä vastaan, jonka jälkeen parlamenttipaikat voivat jakautua hyvinkin 
tasaisesti. 

Vaaleissa on hylätty kaikkiaan noin 3.5 miljoonaa ääntä, mikä on 10 % 
kaikista annetuista äänistä. Hylätyt äänet tarkistetaan vielä kertaalleen ennen 
lopullisten tulosten julkistamista. Riippumattomien. tarkkailijoiden mukaan 
suurin osa hylätyistä äänestyslipuista oli virheellisesti täytetty. 
FT 16.9 & 28.9. & 29.9. & KU 29.9. & 2.10.92. 

Ulkomaisia sijoituksia vähiten muihin itäisen Keski-Euroopan maihin 
verrattuna. Vaikka yhteisyrityksiä perustetaan vilkkaasti, on sijoitusten arvo 
edelleen pieni. Viime vuoden syyskuussa yhteisyrityksiä oli 4 800 ja vuotta 
myöhemmin jo 14 500. Ulkomaisten sijoitusten arvo on kuitenkin kasvanut 
noin 300 miljoonasta dollarista vain vajaaseen 470 miljoonaan dollariin. 
Uusimpiin hankkeisiin on siten sijoitettu keskimäärin noin 15 000 dollaria 
ulkomaista pääomaa yhteisyritystä kohti. Suurin osa eli 95 % yhteisyrityksistä 
onkin perustettu alle 50 000 dollarin ulkomaisella pääomalla. Vain runsaan 50 
yhteisyrityksen ulkomaisten sijoitusten arvo ylittää 1 miljoonaa dollaria. 
Yhdysvalloista ja Saksasta on maahan virrannut sijoituksia yhteensä runsaan 
125 miljoonan dollarin arvosta. Yhteisyritysten määrän odotetaan nousevan 
runsaaseen 17 OOO:een vuoden loppuun mennessä. BEE 7.9.92. 

Tsekkoslovakia 

* Slovakian parlamentti on hyväksynyt uuden perustuslain. Uutta perustus
lakia noudatetaan osittain jo syyskuun 3. päivästä lähtien. Slovakia on 
julistettu tasavallan ainoaksi viralliseksi kieleksi. Ennen unkari oli joissakin 
osissa tasavallan toinen virallinen kieli. Slovakiassa on noin 600 000 
unkarilaista, jotka pettyivät odotuksissaan kielten tasavertaistamisesta. 

Tsekin tasavallan perustuslaki on vielä hallituksen ja parlamentin 
käsittelyssä. Liittovaltio hajoaa vuoden vaihteessa, jonka jälkeen tasavaltojen 
välille on suunniteltu tulli- ja valuuttaliittoa. Tulliliitto voi olla perusteltu jo 
Euroopan yhteisön ja GATTin kanssa tehtyjen sopimusten vuoksi. Tasavalto
jen valuuttojen kohtalo on edelleen epäselvä. Alustavasti on ehdotettu, että 
vaikka siirryttäisiinkin erillisiin valuuttoihin, pidetään valuuttojen vaihtokurssi 
ainakin ensi vuoden ajan vielä entisellään. FT 28.8. & KU 3.9. & 4.9. & KL 
17.9.92. 
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* Vakautuspolitiikka saattaa vaikeuttaa siirtymistä markkinatalouteen. 
Wienin vertailevan taloustieteen laitoksen asiantuntijaryhmän mukaan korkea 
korkotaso ja tasapainotettu budjettipolitiikka, jotka ovat olennainen osa 
vakautuspolitiikkaa, pienentävät kysyntää ja vaikuttavat kielteisesti tuotan
toon. Vakautuspolitiikkaa edellyttävä radikaali talouspolitiikka eli ns. 
sokkiterapia aloitettiin Puolassa vuonna 1990 ja Bulgariassa sekä Tsekkos
lovakiassa vuotta myöhemmin. Unkarissa on sen sijaan suosittu vähittäisiä 
talousuudistuksia. 

Entisen keskusjohtoisen talousjärjestelmän oloissa hinnat olivat säännös
teltyjä, markkinatietoutta ei ollut ja väestön haltuun kasautui liiaksi rahaa, 
jota ei saatu kulutettua. Vakautuspolitiikkaa puolustetaan sillä, että hintojen 
vapautumisen yhteydessä liika raha heijastuu suoraan hintoihin. Ellei hintoja 
vakauteta, markkinat saattavat vinoutua. 

Wieniläistutkijoiden mukaan vakautuksesta ei ole hyötyä, ellei kysynnän 
ja tarjonnan välistä epätasapainoa saada pienennettyä muuten kuin kysyntää 
supistamalla. Yleensä vakautuksessa ei oteta riittävästi huomioon sitä, että 
markkinoiden epätasapainojen pienentämiseksi edellytetään uudenlaista 
yrittäjyyttä ja uusia investointeja, joita korkea korkotaso ei suosi. Vakautusta 
seuraavan kysynnän supistumisen sijasta on saatava aikaan kilpailua, joka jo 
sinänsä rajoittaa hintojen nousua. KL 14.9.92. 
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Tilastotietoa 

* IVY -maiden ongelmat talouden eri osa-alueilla jatkuvat: teollisuustuotanto 
on supistunut, maataloustuotannossa on ongelmia ja rakennustoiminta on 
lamassa. Vaikea taloudellinen tilanne, hintojen nousu ja väestön sosiaalitur
van kaventuminen lisäävät yhteiskunnallisia jännitteitä. IVY -maiden taloudel
listen tunnuslukujen kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon muutokset 
vuoden 1991 vastaavaan aikaan verrattuna (%): 

vähittäiskauppavaihto 
tuotettu teol!. tukkuh. väestön väestön käyvin vert. 
kans.tulo kok.tuot. indeksi tulot menot1 hinnoin hinnoin 

Azerbaidzhan 
Armenia -46.6 -51.3 931 178.2 189.0 171 26 
Valko-Venäjä -13.0 -11.7 1563 534.6 524.4 528 68 
Kazakstan -20.2 -12.1 1656 399.0 351.1 388 57 
Kirgisia -23.0 -18.1 1752 305.8 277.8 292 37 
Moldova -27.9 -26.5 1153 369.1 345.2 371 40 
Venäjä -18.0 -13.5 1461 561.6 502.9 516 58 
Tadzhikistan -16.1 1461 266.0 269.5 274 45 
Turkmenia -11.2 -16.5 783 429.6 318.6 350 66 
Uzbekistan -24.2 - 8.7 1007 325.3 296.6 310 54 
Ukraina -12.3 508 70 
IVY yht. -18.6 -13.7 1440 540.9 476.5 486 59 

1) ilman säästöjä DM 20.8.92 

* Venäjän talouden pääindikaattorit vuodesta 1990 kuluvan vuoden kesäkuun 
loppuun. Muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

1990 1991 1992 1992 
I-III I-VI 

NMT - 5.0 -11.0 - 14.0 - 18.0 
Teollisuustuotanto - 0.1 - 2.2 - 13.0 - 13.0 
Elintarv. tuotanto - 1.1 - 8.2 - 19.2 - 16.6 
Muu kuin elintarv.tuotanto 6.9 - 8.1 - 17.4 -18.0 
Laivatut merikuljetukset - 4.0 - 9.0 - 13.0 - 16.0 
Raakaöljy, kaasu, hiili - 1.6 - 6.1 - 5.4 - 5.6 
Virall. työttömyysaste 0.07 0.135 0.234 
Investoinnit -11.0 - 44.0 - 46.0 
Kuluttajahinnat 6.0 91.8 1200.0 1170.0 
Torihinnat 80.0 420.0 440.0 
Tukkuhinnat 338.0 1360.0 
Rahatulot 16.5 100.0 370.0 460.0 
Vähittäismyynnin volyymi 10.0 - 6.0 -51.0 - 41.9 
Vienti - 8.5 - 29.0 - 20.0 - 35.0 
Tuonti - 2.0 - 46.0 15.0 - 24.0 

RFE/RL Research Report Nro 34 / 28.8.92 
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* Venäjän tilastokomitean toteutuneita ja ennustettuja lukuja Venäjän taloudesta 
1991-1993 

1991 1992 1993 

Todellinen BKT (%-muutos) - 9 - 20 -11 
Inflaatio (%) 192 1700 900 
Nimellispalkkojen kasvu 

(kk-keskiarvo %) 180 1100 700 

Business Eastem Europe 31.8.92 

125 



Liite 

Tarkoitus 

Alat A = 

B= 

C= 
D= 
E= 

F= 
G= 
H= 

Lähteet 

Merkinnät *** 
* 

Raportissa seurataan kuukausittain talouslainsäädännönja talousjätjestelmän 
muutoksia sekä muita merkittäviä tapahtumia. 

Taloushallinto: suunnittelu yrns. jätjestelmämuutokset, yksityistäminen, 
maa 
RahoitusjäIjestelmä: pankit, vakuutusjätjestelmä, budjetti, arvopaperit, 
raha 
Verotus 
HintajäIjestelmä, inflaatio 
Yritykset: osakeyhtiöt, valtiontilaus, arenda, tulosvastuu, pienyritykset, 
monopolit, konsernit, osuuskunnat, yritysten väliset markkinat 
Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 
Tuotannonalat: eri teollisuudenalat, maatalous, investoinnit 
SosiaaJisektori: palkat, työvoima, eläkkeet, työttömyys, kuluttajakysymyk
set, vatjotalous, kulttuuri, koulutus, oikeusjätjestelmä, väestö, puolueet, 
ammattiliitot yrns. 

AF = Argumenty i fakty 
BEE = Business Eastern Europe 
DM = Delovoi Mir - Business World 
E = Estonija 
EZ = Ekonomika i zhizn 
FT = Financial Times 
HS = Helsingin Sanomat 
IZ = Izvestija 
K = Kommersant 
KL = Kauppalehti 
KS = Karjalan Sanomat 
MN = Moskovskije novosti 
NG = Nezavisimaja gazeta 
PR = Pravda 
RG = Rossijskaja gazeta 
RV = Rossijskije vesti (ent. Pravitelstvennyi Vestnik) 
SR = Sovetskaja Rossija 
SWB = Summary of World Broadcasts, BBC 

muita lähteitä satunnaisesti 

= hyväksytty laki, asetus tai päätös 
= käsitteillä oleva laki, asetus tai päätös, muu uutinen 

Lisäksi: Mikäli katsauksessa on mainittu useampi lähde, on ensin mainittu päälähde, 
joka sisältää mahdollisen lain tms. virallisen tekstin (merkitty tähdellä) 
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