
Idäntalouksien katsauksia 
Review of Economies in Transition 

SUOMEN PANKKI • BANK OF FINLAND 
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Institute for Economies in Transition • BOFIT 

ISSN 1235-7405 
Uudelleenjulkaistu pdf-muodossa 2014 -./ 

Suomen Pankki 
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 

PL 160 
00101 Helsinki 

Puh: (09) 183 2268 
Faksi: (09) 183 2294 

bofit@bof.fi 
www.bof.fi/bofit 

Tässäjulkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta 
Suomen Pankin kantaa; 



Timo Harell - Jukka Kero -
Timo Kuusela - Elisa Laakkonen -
Päivi Määttä - Tiina Saajasto -
Jyri Syanborg - Merja Tekoniemi 

Idäntalouksien maaliskuu 19921 

IVY ja Venäjä 

Taloushallinto (A) 

*** Venäjä on presidel).tti Jeltsinin asetuksella perustanut oman puolustusmi
nisteriönja omat asevoimat. Asevoimat ovat toistaiseksi IVYn sotilasjohdon 
alaisuudessa. Puolustusministerinä toimii Venäjän presidentti. RG 17.3.92 

*** Venäjän presidentti on 25.3. antanut asetuksen maa-alueiden myynnistä 
väestölle ja juridisille henkilöille. Maata voi valtionyritysten yksityistämisen 
yhteydessä ostaa yksityiseen omistukseen. RG 28.3.92 

*** 18 Venäjän federaatioon kuuluvaa tasavaltaa on 31.3. allekirjoittanut 
federaatiosopimuksen. Tataria ja Tshetsheno-Ingushetija eivät allekir
joittaneet. Sopimuksessa määritellään federaation puitteissa hoidettavat sekä 
tasavalloille kuuluvat tehtävät. Federaation hoidettaviksi annetaan mm. 
perustuslaki, ihmisoikeudet, liitto-omaisuus, liittobudjetti, yhteismarkkinat ja 
maanpuolustus. RG 18.3.92*, IZ 31.3.92 

*** Seitsemän IVY -maata on päättänyt säännöllisesti kokoontuvan parlamenttien 
välisen yleiskokouksen järjestämisestä. Kokous toimii keskustelufoorumina 
ja tekee ehdotuksia ja suosituksia jäsenmaita koskevista asioista. Kokoukseen 
osallistuvat jäsenmaiden parlamenttivaltuuskunnat, joista kullakin on yksi 
ääni. Päätökset tehdään yksimielisyysperiaatteella. Sopimuksen on allekirjoit
tanut seitsemän IVY-maata. Ukraina ei ole allekirjoittanut. RG 31.3.92 

1 Merkinnät *** = 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 sisäl
tää mahdollisen lain tms. viralIIisen tekstin (merkitty tähdellä) 

95 



Rahoitusjärjestelmä (B) 
.. 

*** Venäjän korkeimman neuvoston puhemiehistö on 10.2. tehnyt päätöksen 
toimista ulkomailla sijaitsevien entisten neuvostoliittolaisomisteisten 
pankkien r-ahoitustilanteen vakauttamiseksi. Pankkien operatiivinen johto 
on uskottu Venäjän keskuspankille, joka myös tekee päätökset pankkien 
tulevasta toiminnasta. DM 3.3.92 

*** Venäjän hallitus on 10.2. tehnyt päätöksen Venäjän valtiollisen vakuutusyh
tiön (Rosgosstrah) perustamisesta. Yhtiön koko osakekannan omistaa 
Venäjän valtionomaisuuskomitea (Goskomimuscestvo). DM 3.3.92 

* NL:n valtionpankin Gosbankin entinen varapääjohtaja A. Voilukov on 
raottanut entisen NL:n sisäisten raha-asioiden verhoa. Sisäistä valtionvelkaa 
oli 1991 lopussa n. 940 mrd. ruplaa. Velka on syntynyt varoista, jotka on 
vuosien kuluessa otettu Valtionpankista budjettivajeiden täytteeksi. Venäjä on 
sitoutunut ottamaan kantaakseen velasta alle puolet eli 435 mrd. ruplaa. 
Vuoden 91 lopussa SNTL:n säästöpankissa oli yleisötalletuksia 686 mrd. ja 
liikkeellä oli käteistä rahaa 263 mrd. Tammikuussa 92 käteistä rahaa las
kettiin liikkeelle 22 mrd. ruplaa ja helmikuussa 33.5 mrd. ruplaa. IZ 5.3.92 

*** IVY-maat ovat päättäneet entisen NL:n sisäisten velkojen (mm. tilit 
säästöpankeissa (Sberbank), valtion obligaatiot) takaisinmaksusta väestölle. 
Sopimuksen mukaisesti takaisinmaksu tapahtuu tilivelan osalta 1.1.91 voi
massaolleen velkamäärän perusteella siten kuin kunkin entisen neuvosto
tasavallan säästöpankeissa tilivelkaa tällöin oli. Loppuosa velasta maksetaan 
takaisin suhteessa tasavallan tuottamaan kansantuloon ja valtionbudjetista 
rahoitettuihin pääomainvestointeihin vuosina 1986-91. Sopimuksen ovat 
allekirjoittaneet Gruusia ja IVY-maat Azerbaidzhania lukuun ottamatta. 
SWB 17.3.92 

*** IVY-maiden hallitusten edustajat tukevat pankkien välisen koordinointieli· 
men perustamista. Asiaa koskevan sopimusluonnoksen valmistelu on jätetty 
keskuspankkien tehtäväksi. Vastaavan pöytäkirjan ovat Azerbaidzhania 
lukuunottamatta allekirjoittaneet kaikki IVYn jäsenet. SWB 18.3.92 

* Venäjän keskuspankin varapääjohtajan Dmitri Tulinin mukaan SNTL:n 
ulkomaantalouspankin VEBin velat asiakkailleen ovat vähintään 5.5 mrd. 
dollaria. Pankin valuuttavarat on kuitenkin syöty. Ensisijassa VEB pyrkii 
hoitamaan velkansa yksityisasiakkaiIIe (n. 200 miIj.) ja kaupallisille pankeille 
(lähes 1 mrd.). Ongelmallisimpia ovat yritysten saatavat. Entisen NL:n muut 
tasavallat ovat jättäneet VEBin velat kokonaan Venäjän harteille. Venäjä 
pyrkii hoitamaan velkaongelmaa mm. myymällä valtion valuuttaobligaatioita. 
IZ 21.3.92 

*** Venäjän hallitus on 11.3. tehnyt päätöksen Investointi- ja rakennusosake
pankista (Promstroibank). Pankki saa oikeuden rahoittaa valtion ensisijaisia 
hankkeita teollisuudessa, kuljetuksissa ja teleliikenteessä. Pankissa olevien 

, , 
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* 

valtion varojen haltijaksi on asetettu Venäjän valtionomaisuuskomitea 
(Goskomimuscestvo). RG 23.3.92*, K 11/92 

Venäjän finanssiministeriö arvioi, että budjettivaje 92 tammi-maaliskuussa 
on 84 mrd. ruplaa. Budjettisuunnitelmassa tuloja odotettiin 420 mrd. Todel
liset tulot jäävät 190 mrd. ruplaan. Arvonlisäverosta kertyy 44 mrd. suunni- . 
teltua vähemmän. Ulkomaankaupasta kertyy budjettituloja vain 9 mrd. 
(suunnitelma 228 mrd.) ja yksityistämisestä 0.3 mrd. (suunnitelma 3 mrd.). 
IZ 23.3.92 

Verotus (C) 

*** Rossijskaja Gazeta -lehti on julkistanut jo 1.1.92 voimaan tulleen palkan
saajien tuloverolain. Laki korvaa 19.4.91 annetun asetuksen väliaikaisesta 
verotuskäytännöstä. 42 000 ruplan vuosituloihin asti vero on 12 %. Sen 
jälkeen vero kasvaa progressiivisesti, niin että 120000 tuloista peritään veroa 
15 % ja 420 000 tuloista 34 %. Marginaaliveroprosentit ovat 15-60. 
RG 13.3.92 

*** IVY-maiden harjoittamaa veropolitiikkaa pyritään yhdenmukaistamaan. 
Maat ovat sopineet seuraavien verojen perimisestä alueillaan: yritysten 
tulovero, palkansaajien tulovero, arvonlisävero ja valmisteveI:'ot. Arvon
lisävero on yhtäsuuri kaikissa sopimusmaissa. Valmisteveroja. peritään 
erikseen määritellyistä tuotteista sovitun prosentin mukaan. Maat sitoutuvat 
noudattamaan entisen Neuvostoliiton solmimia sopimuksia ulkomaiden kanssa 
kaksinkertaisen tulo- ja omaisuusverotuksen estämisestä. Ukraina, Azerbaid
zhan ja Turkmenistan eivät allekirjoittaneet sopimusta. SWB 17.3.92 

Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

*** Venäjän hallitus on päätöksellään 7.3. antanut paikallisviranomaisille 
oikeuden poistaa leivän, maitotuotteiden, sokerin, suolan, kasviöljyjen ja 
tulitikkujen hintoja koskevat rajoitukset. RG 10.3.92 ~ 

*** IVY-maat ovat päättäneet perustaa työryhmän analysoimaan hinta-, finanssi-, 
luotto- ja veropolitiikan vaikutuksia jäsenmaiden talouksiin. Työryhmän 
tehtävänä on kuukauden kuluessa tehdä ehdotus jäsenmaiden välisen 
kaupan hinmmmuodostuksesta. Periaatteessa sovitaan keskinäisten toimi
tusten hinnankorotuksista pidättäytymisestä. Käytännössä kuitenkin pääosa 
jäsenmaista on allekirjoittanut päätöksen nimenomaan kyseistä kohtaa lukuun 
ottamatta. RG 25.3.92 

Yritykset (E) 

*** Venäjän hallitus on 27.2. hyväksynyt monopoliyritysten toiminnan valvon
taa koskevat tilapäistoimet vuodeksi 92. Operatiivisena valvojana toimii 
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hallituksen alainen resurssienjakelukomissio. Toimina monopoleja vastaan 
käytetään hintojen säätelyä, pakkotoimituksia, valtion tuen lopettamista ja 
jopa monopoliyritysten pilkkomista tai saneerausta. EZ 11/92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** IVY-maat ovat päättäneet perustaa entisen Neuvostoliiton velkoja ja saatavia 
hoitavan neuvoston. Ainoastaan Turkmenia ja Uzbekistan eivät hyväksyneet 
neuvoston perustamista. Sopimuksen mukaan päätöksen tekemiseen tarvitaan 
80 % äänistä. Äänestyksessä kullakin tasavallalla on sen arvioidun velkaosuu
den mukainen äänimäärä (Venäjä n. 61 %, Ukraina n. 16 %). Näin Ukraina 
pystyy minkä tahansa keskikokoisen tasavallan kanssa kumoamaan päätöksen. 
SWB 17.3.92 

*** IVY-maat ovat sopineet maiden tullipolitiikan periaatteista. Tavoitteena on 
IVYn talousalue, jonka sisällä tavarat liikkuvat vapaasti ja joka harjoittaa 
koordinoitua tullipolitiikkaa suhteessa kolmansiin maihin. Jäsenmaiden tulli
lait pyritään yhdenmukaistamaan. Tavaroiden vapaalla liikkuvuudella 
tarkoitetaan tullimaksujen, verojen tms. kieltämistä keskinäisessä kaupassa. 
Määrälliset rajoitukset sallitaan yhteisellä sopimuksella tiet yksi ajaksi. 
Yhteisen tullipolitiikan toteuttamiseksi perustetaan tullineuvosto. Sopimusta 
eivät allekirjoittaneet Azerbaidzhan ja Ukraina. Osa allekirjoitfaneista ei 
hyväksynyt kaikkia sopimuskohtia. SWB 17.3.92 

*** Gruusia ja IVY-maat (Ukrainaa ja Azerbaidzhania lukuun ottamatta) ovat 
allekirjoittaneet pöytäkirjan elintarvikkeiden tuonnista vastaavan komission 
perustamisesta. Komission jäsenet kootaan hallitusten edustajista. Kaikkia 
osapuolia koskevat päätökset tehdään yksimielisyysperiaatteella. 
SWB 18.3.92 

*** Seitsemän IVY-maata on sopinut entisen Neuvostoliiton velkojaja saatavia 
käsittelevän keskuspankkien välisen komission perustamisesta. Komission 
tehtävänä on kuukauden kuluessa tehdä ehdotus em. erien jakamisesta. 
Sopimusta eivät allekirjoittaneet Venäjän federaatio, Moldova, Turkmenia ja 
Tadzhikistan. 

Laajemmalla rintamalla on sovittu entisen Neuvostoliiton valtionomaisuuden, 
arkistojen sekä velkojen ja saatavien jakamista käsittelevän komission 
perustamisesta. Tämän komission työnjako velka- ja saatavakysymyksissä 
em. komission sekä velkoja ja saatavia hoitavan neuvoston (kts. yllä) kesken 
jää epäselväksi. Sopimuksen ovat IVY ':'maista allekirjoittaneet kaikki 
Tadzhikistania lukuun ottamatta. Useat maat ovat kuitenkin sanoutuneet irti 
joistakin sopimuksen kohdista tai asettaneet lisäehtoja. Sopimuksen mukaan 
komissio aloittaisi työnsä 1.4.92. RG 25.3.92 

*** Venäjän hallitus on 19.3. hyväksynyt päätöksen hallituksen nimissä otettavien 
ulkomaisten luottojen hankinta- ja käyttöjärjestelyistä. Hallituksen 
neuvottelijana toimii ulkomaantalousministeriö ja luottojen ottajana Ulko-
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maantalouspankki tai Venäjän ulkomaankauppapankki. Luottoja on tarkoitus 
käyttää tavaratuonnin viivästyneisiin maksuihin, entisen NL:n velkojen 
hoitoon ja tulevan tuonnin maksamiseen. RG 3.4.92 

Tuotannonalat (G) 

*** Venäjän korkein neuvosto on 12.3. tehnyt päätöksen maatalousuudistukses
ta. Päätöksen mukaan ryhdytään valmistelemaan maatalouden uudistusoh
jelmaa vuosiksi 1992-95. Muiden IVY -maiden, Keski- ja Itä-Euroopan 
maiden sekä Baltian maiden kanssa pyritään tekemään sopimukset olemassa 
olevan .erikoistumisen säilyttämisestä maatalouden konetuotannossa sekä 
keskinäisistä konetoimituksista. RG 19.3.92 

Sosiaalisektori (H) 

*** Yhdistyneet Kansakunnat on hyväksynyt Azerbaidzhanin, Kazahstanin, 
Kirgisian, Moldovan, Tadzhkistanin, Turkmenian ja Uzbekistanin 
jäsenikseen. Baltian maat hyväksyttiin jäseniksi viime syyskuussa. Ukraina 
ja Valko-Venäjä ovat olleet YK:n jäsenmaita sen perustamisesta lähtien. 
Entisistä neuvostotasavalloista vain Gruusia ei kuulu YK:iin. HS 3.3.92 

*** Venäjän korkein neuvosto on 20.3. antanut asetuksen väestön sosiaaliturvas
ta markkinatalouteen siirtymisen yhteydessä. Korkein neuvosto esittää 
tyytymättömyytensä hallituksen toimiin. Neuvosto suosittelee hallitukselle 
välittömiä toimia sosiaaliturvan parantamiseksi ja valtion velan maksamiseksi 
Venäjän eläkerahastolle. Korkein neuvosto ehdottaa Venäjän eläkelain 
voimaantulon aikaistamista kuukaudella toukokuun 1 päivään 92, minimi
palkan määrittelyä ja väestön pankkitalletusten indeksointia. RG 25.3.92 

* Kansainvälisen työjärjestön ILOn tekemän selvityksen mukaan ainakin 15 
milj. entisen Neuvostoliiton kansalaista joutuu työttömäksi tänä vuonna. 
Lisäksi työttömyys saattaa uhata myös 30 milj. osa-aikatyöntekijää. Venäläi
sen yritysjo~don mukaan neljännes Venäjän työntekijöistä on tuotannon kan
nalta tarpeettomia. HS 28.3.92 
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IVYn muut tasavallat 

Rahoitusj ärj estelmä . (B) 

* 

.. 

Ukraina on päättänyt kompensoida hintojen vapauttamisen korottamalla 
pankkitalletuksia 100 % :lla. Korotussummat ohjataan erityisille yksityistä
mistileille, josta niitä voidaan käyttää myöhemmin esim. asuntojen, kauppo
jen, pienyritysten yms. ostoihin. EZ 12/92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

'" '" * Tadzhikistan on hyväksynyt lain ulkomaisista sijoituksista. Ulkomaalaiset 
voivat perustaa yrityksiä, hankkia osakkeita ja osallistua yksityistämiseen. 
EZ 12/92 

Tuotannonalat (G) 

*** Tadzhikistanissa on hyväksytty laki maauudistuksesta sekä laki yksityisti
loista. Maan voi saada elinikäiseen hallintaan, sen voi jättää perinnöksi tai 
luovuttaa vuokralle. EZ 12/92 
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Baltia 

*** Baltian maiden päämiehet ovat Baltian neuvoston kokouksessa ilmoittaneet, 
että maat eivät maksa osuuttaan entisen Neuvostoliiton veloista. Samalla 
he ilmaisivat tyytymättömyytensä Venäjän yksipuoliseen"päätökseenjäädyttää 
Baltian maiden valuuttamääräiset tilit Neuvostoliiton ulkomaantalouspankissa 
VEBissä. E 19.3.92* 

*** Baltian maiden pääministerien kokouksessa sovittiin maiden välisestä 
vapaakaupasta, jonka toteutus alkaa 1.5.92. Lisäksi sovittiin yhtenäisestä 
viisumivyöhykkeestä, mikä tarkoittaa, että yhdessä Baltian maassa myönnet
ty viisumi käy myös muissa. Lisäksi tehtiin IVY -maille ehdotus suosi· 
tuimmuusperiaatteen soveltamisesta keskinäisessä kaupassa. E 27.3.92 

Viro 

Taloushallinto (A) 

*** Viron hallitus on perustanut komitean valmistelemaan talousuudistusta ja 
rahanuudistusta. Komiteaa johtaa pääministeri Tiit Vähi, ja se tekee 
hallitukselle esityksiä talousuudistuksen eteenpäinviemiseksi. Uudistuksen 
tärkeimpiä elementtejä ovat maailmanmarkkinahintoihin siirtyminen, 
ulkomaankaupan tasapainottaminen sekä elinkustannusten nousun korvaami
nen. HS 24.2.92, SWB 25.2.92 

* * * Viron ulkoministeri Lennart Meri on eronnut. Uudeksi ulkoministeriksi 
nimitettiin nykyisin Belgiassa asuva Jaan Manitski. Hän on ulkovirolainen 
talous asiantuntija, joka on neuvonut parin viime vuoden ajan Viron johtoa 
talous- ja rahanuudistuskysymyksissä. HS 25.3.92, 7.4.92 

* Viron pääministeri Tilt Vähi piti parlamenttipuheessaan Viron talouden 
tulevaisuuden kannalta tärkeänä, että vaikka budjettivaje on katettava 
lainanotolla, niin toimivaa taloutta ei pidä tukehduttaa kohtuuttomilla veron
korotuksilla. Vähin mukaan yritysten yksityistämisen on tapahduttava vapaan 
kilpailun pohjalta, asuntokanta on yksityistettävä, varjotalous ja korruptio on 
saatava kuriin lailla, tavaroiden ja työn hinnanmuodostus on uudistettava. 
Talous- ja rahanuudistus on käynnistettävä toden teolla mm. siirtymällä 
mahdollisimman pian ruplasta oman rahan käyttöön. E 28.3.92, SWB 27.3.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Viron valtion budjetin tulot vuonna 1991 olivat 3.4 mrd. ruplaa ja menot 3 
mrd. ruplaa. Suurin tulolähde oli yritysten tulovero - 931 milj. ruplaa. Mel
kein puolet yritysten maksamasta verosta tuli valtionyrityksiltä ja neljännes 
osuuskunnilta ja osakeyhtiöiltä. Äripäev 19.2.92 
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*** Viron tammi-kesäkuun vaihdettavavaluuttamääräinen budjetti on 19.7 
mjlj. dollaria, josta 6.7 milj. dollaria käytetään lihan ja maidon tuotannon 
tukemiseen. Viron oman rahan kruunun käyttöönottoa tuetaan 1.8 milj. 
dollarilla. Ulkomailla olevien lähetystöjen ylläpitoon ja kansainvälisten järjes
töjen jäsenmaksuihin käytetään 2.7 milj. dollaria. Valtiovarainministeri Rein 
Millerin mukaan Eesti Pank tulee maksamaan kruunun painatuskulut. 

* 

* 

SWB 20.3.92 

Käteisen rahan puute jatkuu Virossa edelleen. Keskuspankin mukaan 
Venäjältä on saatu keskimäärin 100-150 milj. ruplaa, kun kuukausittainen 
tarve eläkkeiden ja palkkojen maksuun on noin 300 milj. ruplaa. Keskuspank
ki on antanut yrityksille ohjeet käteismaksujen vähentämisestä. Pankit voivat 
ostaa ulkomaan valuuttaa käteisellä vain, jos niillä ei ole rästissä käteisenä 
maksettavia palkkoja tai eläkkeitä. Muuten ne voivat menettää valuuttapank
kilupansa. Maksuvälineinä pyritään l<:äyttämään myös sekkejä. Keskuspankki 
on ilmoittanut parlamentille ryhtyvänsä toimenpiteisiin käteispulan helpotta
miseksi. E 24.3.92, Äripäev 25.3.92, SWB 27.3.92 

Tarton kaupunki on laskenut liikkeelle "oman rahan". Kaupungin viran
omaiset tekivät päätöksen omasta rahasta, koska käteispulan vuoksi ei voitu 
maksaa palkkoja ja eläkkeitä. Osa palkkaa voidaan maksaa "Tarton rahana", 
jota voi käyttää valtion omistamissa elintarvikeliikkeissä. Eesti Pimk on 
arvostellut voimakkaasti viranomaisten päätöstä. SWB 27.3.92, 28.3.92 

*** Viron parlamentti hyväksyi asetuksen valtion vuoden 1992 budjetin 
rahoittamisesta. Budjetti ulottuu kuitenkin vain kesäkuun loppuun asti. Par
lamenttikäsittelyssä käytiin kiivasta keskustelua siitä, kuinka huonossa 
jamassa maan talous oikein on. Ollaanko jo konkurssin partaalla? Finanssi
ministeri Millerin mukaan nyt täytyy tottua budjetin alijäämään eli on 
elettävä velaksi. Hallituksen mielestä tällä hetkellä on kuitenkin tärkeää 
kompensoida kasvavat elinkustannukset väestölle. Pääministeri Vähin 
mukaan kompensaatiotoimet ovat kuitenkin vain väliaikaisia. E 19.3.92, 
26.3.92, 28.3.92 

*** Viron ja Britannian edustajat ovat tehneet pöytäkirjan, jonka mukaan 
vuodesta 1940 Englannin pankissa säilytetty kultavaranto palautetaan 
välittömästi Virolle. Varannon arvo on 55-60 milj. dollaria. Samalla Britan
nia luopui kaikista kansalaistensa ja yritystensä vaateista Virolle sotaa 
edeltäneeltä ajalta. HS 27.3.92 

* Ruotsi on luvannut palauttaa Virolle kullan, joka talletettiin Ruotsiin 1940. 
Ruotsi siirsi kullan myöhemmin Moskovaan Neuvostoliiton vaatimuksesta. 
Viro haluaa kullan harkkoina, jotka Ruotsin hallitus on luvannut ostaa 
seuraavasta budjetistaan. Kultalastin arvo on 200 miIj. markkaa. HS 1.4.92 

*** Viron hallitus on päättänyt myydä lähiaikoina valuuttamarkkinoilla 
miljoona dollaria. Valuutan myynnistä saadut varat käytetään rahoitusali
jäämän kattamiseen. Vajeen arvioidaan olevan jo 5-7 mrd. ruplaa. Syöksy
kierteen katkaisemiseksi tarvittaisiin 50-70 milj. dollaria. IZ 31.3.92 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

. 
*** Viron hallitus on tehnyt päätöksen useista hinnankorotuksista. Ne tulivat 

voimaan maaliskuun alusta. Tuntuvia korotuksia tuli sähkön hintaan, 
asuntojen. vuokriin sekä kunnallisiin palveluihin. Alustavien laskelmien 
mukaan kaksiosta (46 m2), jonka kuukausivuokra on ollut 76 ruplaa, joutuu 
nyt maksamaan 530 ruplaa. Lopullisista vuokrankorotuksista päätetään 
kuitenkin paikallistasolla. Syynä huimiin vuokrankorotuksiin on tuontienergi
an kallistuminen. Myös maataloustuottajat ilmoittivat uusista maitotuottei
den hinnankorotuksista. E 3.3.92, 4.3.92, 7.3.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** Viron pääministeri Tiit Vähi ja. Venäjän varapääministeri Jegor Gaidar 
allekirjoittivat Moskovassa 28.2. hallitustenvälisen sopimuksen kaupalli
sesta ja taloudellisesta yhteistyöstä Viron tasavallan ja Venäjän välillä 
vuonna 1992 ja siihen liittyvän tavaranvaihtopöytäkirjan. Sopimuksen mu
kaan osapuolet käyvät kauppaa maailmanmarkkinahinnoilla ja vaihdettavilla 
valuutoilla. Valuuttapulan vuoksi maksut suoritetaan c1earing-tilien kautta .. 
Venäjän tämän vuoden tavaratoimitukset arvo on 157 milj. dollaria ja Viron 
151 milj. dollaria. Venäjä toimittaa Viroon lähinnä poItto- ja raaka-aineita 
sekä erilaisia koneita ja laitteita. Viro toimittaa Venäjälle sähköenergiaa, 
kemian ja öljykemian tuotteita sekä elintarvikkeita. E 3.3.92, '4.3.92, EZ 
10/92 

Viron kauppaministeri Aleksandr Sikkal ilmoitti kuitenkin, että tavara toimi· 
tuksia jarruttaa Venäjän joulukuussa 1991 annettu määräys siitä, että 
Venäjän yrityksillä ei ole oikeutta viedä mitään Baltiaan ilman lisenssiä ja 
tullausta. Toinen jarruttava tekijä ovat Sikkalin mukaan Venäjän korkeat 
vientimaksut sekä vaatimus tavaratoimitusten etumaksuista. E 19.3.92 

Tuotannonalat (G) 

* 

* 

Poltto- ja raaka-aineiden saannin pysähtyminen Venäjältä ja muista IVY
maista on sulkenut osan Viron tehtaista. Elintarviketeollisuuden tuotannon 
arvioidaan vähenevän tänä vuonna yli 50 %, liha- ja meijeriteollisuuden yli 
40 %, mylly teollisuuden 35 % ja muun valtion teollisuuden 30 %. 
T&T 5.3.92 

Viron talousministeriössä on arvioitu eri toimialojen tulevaisuutta. Lupaa
vimmat näkymät ovat metsäteollisuudella, jonka uskotaan suomalaisten 
investointien avulla kohoavan merkittäväksi alaksi. Sen sijaan huonekalu- ja 
puusepänteollisuus ei ole kilpailukykyistä. Metalliteollisuus on lopetettava, 
koska se perustuu tuontiraaka-aineisiin. Tekstiiliteollisuus menestyy hyvän 
konekannan ja halvan työvoiman turvin. Itämarkkinoille suuntautunut koje- ja 
laitetuotanto säilyy vain pieneltä osin. T&T 5.3.92 
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* Viron kevyt teollisuus on vaikeuksissa puuvillapulan vuoksi. Viro saa tällä 
hetkellä kaiken puuvillansa Uzbekistanista, joka ainoana Keski-Aasian 
tasavaltana on solminut kauppasopimuksen Viron kanssa. Uzbekistanin 
puuvilla riittää tyydyttämään vain 40 % Viron tarpeesta. Turkmenia ei ole 
halukas toimittamaan puuvillaa, maiden välisen kauppasopimuksen puuttues
sa. Tadzhikistan on luvannut toimittaa puuvillaa vaihqettavilla valuutoilla, 
mutta Viro voi tyydyttää valuuttaostoilla vain 15-20 % puuvillan tarpeestaan. 
SWB 6.3.92 

*** Viron hallitus on hyväksynyt uudet hinnat puutavaralIe. Puun hintoja 
korotetaan, mutta ei kuitenkaan maailmanmarkkinahintojen tasolle. Hallitus 
laskee näin keräävänsä noin 150 milj. dollaria lisää vuodessa. Myös kaikki 
puun vientirajoitukset poistetaan. E 10.3.92 

* Suomalais-virolaisena yhteistyönä laaditussa ennusteessa arvioidaan, että 
palavankiven käyttö Viron energiantuotannossa supistunee 1990-luvulla 
ympäristöhaittojen ja käytössä olevien kaivosten ehtymisen vuoksi. Tutkimus 
arvioi Viron sähköntuotannon supistuvan niin rajusti, että vuosituhannen vaih
teessa sähköä riittää vain Viron omaan tarpeeseen. Polttoaineista maakaasun 
käyttö kasvanee selvästi, mutta myös puun ja turpeen polttoa pyritään lisää
mään. Maakaasun käyttöä edistää juuri valmistunut putki Latviasta. 

* 

* 

HS 16.3.92 / Esmerk 

Latvia lopettaa sähkön tuonnin Virosta. Latvian ilmoituksen mukaan Viron 
pyy tämä hinta 3 ruplaa/Kwh on liikaa, kun Venäjä myy sähköä 24 kopeekalla 
ja Liettua 44 kopeekalla. Latvian on tarjonnut Virolle Kwh:sta on 88 kopeek
kaa. E 21.3.92 

Suomen hallitus on myöntänyt valtion takauksen 40 000 tonnin dieselöljy
erälle, jonka Neste Oy toimittaa Viroon kevätkylvöjä varten. Kaupan arvo on 
32 milj. markkaa. Sopimuksen mukaan Viro voi maksaa öljyn myös öljyllä. 
HS 27.3.92 

Sosiaalisektori (H) 

*** Korvatakseen kansalaisille edes osan huimista hinnankorotuksista Viron 
hallitus on nostanut minimipalkan 600 ruplasta 1000 ruplaan ja lapSilisät 
180 ruplasta 300 ruplaan. Minimipalkasta ei tarvitse maksaa -tuloveroa. 
Lisäksi korotettiin erilaisia eläkeläisten avustuksia. E 4.3.92, 10.3.92 

*** Viron hallitus on ottanut käyttöön uuden käsitteen "asumistuki", joka 
tarkoittaa asumiskustannusten nousun korvaamista lain perusteella siltä osin, 
kuin kustannukset ylittävät 25 % perheen kokonaistuloista. Tuen laskeminen 
on annettu kunnallistalouden viranomaisille, mutta niiden kykyä suoriutua 
tehtävästä epäillään suuresti. E 4.3.92, 7.3.92 

.. 
104 



Latvia 

Taloushallinto (A) 

*** Valtionja kunnallisen omaisuuden yksityistämissuunnitelma on hyväksyt
ty Latvian korkeimmassa neuvostossa. Omaisuutta myydään vain huuto
kaupoissa ja vapaasti vaihdettavilla valuutoilla. Työntekijät voivat tulla 
yritystensä omistajiksi sijoittamalla yritysten osakkeisiin. Toistaiseksi on lupa 
yksityistää vain 17.7.1940 jälkeen syntynyttä omaisuutta, kunnes laki 
korvausten maksamisesta tätä edeltäneen ajan omistajille on hyväksytty. 
SWB 6.3.92 

*** Korkeimmassa neuvostossa on hyväksytty laki valtion ja kunnallisen 
omaisuuden yksityistämiskomissioista. Valtion omaisuutta myytäessä on kus
sakin tapauksessa perustettava oma komissio, kun taas kunnallisen omaisuu
den yksityistämistä valvoo pysyvä komissio. Komission jäsenet ovat yrityksen 
työntekijöitä, ay-liikkeen edustajia sekä sen ministeriön virkamiehiä, jonka 
alaisuuteen yksityistettävä yritys kuuluu. SWB 27.3.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

. *** Latvian parlamentti on hyväksynyt maan budjetin 92 ensimmäiselle 
puolivuotiskaudelle. Budjetin loppusumma on noin 6.5 mrd. ruplaa. Budjetin 
toteutuminen riippuu paljolti Venäjän ja entisten neuvostotasavaltojen kanssa 
käytävien neuvottelujen onnistumisesta. SWB 29.2.92 

* 

* 

* 

Ukraina ilmoitti olevansa valmis maksamaan Latvian osuuden entisen 
Neuvostoliiton-ulkomaanvelasta. Osuus on 1.14 % velkojen kokonaissum
masta eli 92 mrd. dollarista. Samalla myös Latvian saatavat kehitysmailta ja 
entisiltä sosialistimailta sekä oikeus Neuvostoliiton kulta- ja timanttivaroihin 
siirtyisivät Ukrainalle. 1 2.3.92, DM 11.3.92 

Latvian hallituksen mukaan maan valuuttavarantoa käytetään tänä vuonna 
seuraavasti: kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja -osuuksiin reilut 
700 000 dollaria, ulkomailla olevien lähetystöjen ylläpitoon yli 600 000 
dollaria, liikenneministeriön hankintoihin 510 000 valuuttaruplaa, eri 
kulttuurikohteiden saneeraukseen noin 2.5 mJlj. valuuttaruplaa ja n. 400 000 
valuuttaruplaa harkinnanvaraisiin menoihin. SWB 13.3.92 

Latvian parlamentti on käsitellyt lakiluonnosta Latvian Pankista. Luonnok
sen mukaan Latvian pankkijärjestelmästä tulee kaksitasoinen. Alatasona ovat 
liikepankit ja ylätasona keskuspankki Latvian Pankki. Latvian Pankin 
tehtävänä on toimia keskuspankkina ja sillä on yksinoikeus kansallisen 
valuutan liikkeellelaskuun. Luonnoksen mukaan pankin pääoma on 500 milj. 
ruplaa. EZ 12/92 

" 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

* Latvian hallitus ei luovu päättämästään maataloustuotteiden hintojen 
vapautuksesta, vaikka se ostaakin elintarvikkeita sopimushinnoin. Liikkeet 
eivät ota myytäväksi maitotuotteita, koska ne eivät korkeiden hintojen 
vuoksi mene kaupaksi. Maataloustuottajien liitto on ilmoittanut lopettavansa 
toimitukset, jos hallitus ei anna lupaa elintarvikkeiden vientiin tai tee mitään 
muuta tilanteen ratkaisemiseksi. DM 11.3.92 

Tuotannonalat (G) 

* 

* 

* 

Latvian' sanomalehdet alkoivat ilmestyä taas normaalisti. Toimittajien 
järjestämä protestikampanja toi vauhtia monien julkaisuongelmien ratkai
suun. Kaikki julkaisut vapautettiin liikevaihtoverosta ja esim. lasten lehdille 
aletaan maksaa tukirahaa. Paperia on, mutta paperitonnin hinta on kohonnut 
19 000 ruplaan. SWB 25.2.92 

Latvia ottaa maksuna 6 % viJjatoimituksista, jotka Venäjä tuo sep satamien 
kautta. Asiasta on sovittu maiden kesken. Tällaista maksutapaa on käytetty 
aikaisemminkin, kun Venäjä toi Latvian kautta dieselöljyä. EZ 9/92 

Neste sai Latviaan vietävälle 25 000 tonnin dieselöljyerälle valtion takauk
sen. Kaikkiaan Neste toimittaa Latviaan tänä keväänä 72 000 toimia poltto
aineita. Kaupan yhteisarvo on noin 60 milj. markkaa. Polttoainepulasta 
kärsivä Latvia on sitoutunut maksamaan laskut kuuden kuukauden kuluessa. 
HS 28.3.92 

Liettua 

Taloushallinto (A) 

* Liettuan entinen pääministeri Kazimiera Prunskiene arvostelee voimakkaas
ti Liettuan nyky hallintoa ja toteaa, että liettualaisten elintaso laskee nyt hyvin 
nopeasti, eikä demokratiakaan voi hyvin. Teollisuuslaitokset käyvät vajaa
teholla ja hänen mukaansa työttömyyslukuja painetaan keinotekoisesti alas 
pitämällä väkeä tuottamattomassa työssä. Hänen mielestään pitäisi saneerata 
reippaasti, perustaa uusia työpaikkoja pienyrityksiin. Ulkomaisia sijoituksia 
Prunskiene toivoisi erityisesti pankkialalle. HS 20.3.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) . 

* Liettuan hallituksen aloitteesta maan parlamentti on asettanut komission 
tutkimaan Liettuan keskuspankin toimintaa. Erityisesti hallitus haluaa sel
vityksen epäillyistä valuuttavarannon väärinkäytöksistä. SWB 28.2.92 
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* Setelipula kärjistyy myös Liettuassa. Keskuspankin mukaan vajaus on yli 
miljardi ruplaa. Noin puolelle miljoonalle kansalaiselle ei ole pystytty 
maksamaan suorituksia (palkkoja, eläkkeitä jne.). Pääministeri Vagnoriusin 
mukaan koko taloutta ja varsinkin sosiaaliturvajärjestelmää uhkaa tuhoutumi
nen, jollei seteliongelmaa pian saada ratkaistua. Hän on myös kehottanut niitä 
kansalaisia, joilla on paljon käteisvaroja, ostamaan maata tai yksityistettävää 
omaisuutta. SWB 30.3.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

lI<** Liettuaja Venäjä ovat päässeet sopimukseen keskinäisistä tavaratoimituksis
taan. Venäjä toimittaa LiettualIe tänä vuonna mm. 3 milj. tonnia öljyä ja 4.1 
mrd. m3 kaasua. Liettua puolestaan toimittaa Venäjälle mm. lihaa, maitoa ja 
maitotuotteita sekä sähköä Kaliningradiin. Kummankin osapuolen toimitusten 
arvo on 968 milj. dollaria. Lisäksi sovittiin, että Liettua voi ostaa noin 2.5 
milj. tonnia öljyä suorin toimitussopimuksin. IZ 9.3.92 
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Itäinen Keski-Eurooppa 

Puola 

* 

* 

* 

* 

* 

Puolan parlamentti äänesti äänin 171-138 hallituksen kaavailemaa 
talouspolitiikkaa vastaan. Hallituksen uudella ohjelmalla tavoiteltiin 
elvytystä shokkihoidon aiheuttamaan taloustaantumaan. Enemmistön mukaan 
hallituksen kaavailemat lisämenot ja rahan määrän kasvattaminen saattaisivat 
laukaista uuden hyperinflaatiokierteen. Pääministeri Olszewski sanoi hallituk
sen pysyttelevän kuitenkin ohjelmansa takana. Aiemmin IMF on varoittanut 
Puolaa murentamasta tiukkaa inflaationvastaista politiikkaa. Hufvudstadsbla
det 7.3.92, Ff 9.3.92, Esmerk, Itä-Eurooppa 5.3.92/ The Independent 4.3.92. 

Puolan keskusta-oikeistolainen hallitus antoi 23.3. parlamentin käsiteltäväksi 
melko tiukan vuoden 92 budjettiesityksen, jonka alijäämä pyritään pitä
mään alle 5 %:na bkt:sta (65 550 mrd. zlotya = 4.9 mrd. doll). Budjettiesi
ty~ karsii yritysten tukea ja kansalaisten sosiaaliturvaa. Aikaisemmin IMF 
keskeytti Puolan rahoituksen kasvaneen budjettialijäämän vuoksi, mutta 
parlamentille nyt jätetty ehdotus sai IMF:n varauksellisen tuen. Pariisin clubin 
viimevuotisen päätöksen mukaan Puolan julkisen velan (33 mrd. doll) 
mahdollinen 50-prosenttinen anteeksianto edellyttää IMF:n Puolalle antamien 
ehtojen noudattamista. FT 24.3.92. 

Ensimmäinen pankkikonkurssi. Yksityinen Bank Handlowo-Kredytowy 
BHK menetti maksukykyisyytensä ja joutui vararikkoon, mikä keskuspankin 
edustajan mukaan johtui pankin lainanannossa tehdyistä virheistä. Mark
kinatalouteen siirtyneessä Puolassa pankkijärjestelmää horjuttaa etenkin val
tionyhtiöille takavuosina myönnettyjen luottojen suuri osuus koko 
luottokannasta. Joidenkin pankkien luottokannasta jopa neljännes kuuluu 
huonossa kunnossa oleville valtionyhtiöille. HS 1.4.92. 

Yksityisten pienten ja keskisuurten yritysten lukumäärä kasvoi 25 % 
vuoden 1990 lopusta vuoden 1991 loppuun, jolloin Puolassa toimi lähes 1.5 
miljoonaa tällaista yritystä. Vuonna 1991 yksityinen sektori vastasi lähes 
neljänneksestä teollisuustuotannosta ja yli puolesta rakennustoiminnasta 
ja kuljetuspalveluista. Työvoimasta yksityinen sektori (pI. maatalous) 
työllisti 38 %.) Esmerk, Itä-Eurooppa 25.3.92/ SWB 19.3.92. 

Saksa antaa anteeksi 50 % Puolan veloista, jotka ovat suuruudeltaan 9.1 
mrd. Saksan markkaa. Puola maksaa sopimuksen mukaan lopuille veloille 
käypää korkoa ja kuolettaa velat 18 vuoden kuluessa. Esmerk, Itä-Eurooppa 
30.3.92 / Nachrichten fiir Aussenhandel 26.3.92. 
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Unkari 

* 

* 

* 

Työttömyys kasvoi 92 helmikuussa 8.4 %:iin (455 000 henkilöä). Tammi
kuussa työttömyysprosentti oli 8.2. Esmerk, Itä-Eurooppa 16.3.92 / Blick 
durch die Wirtschaft 12.3.92. 

Unkarin vaihtotase oli 1991 vaihdettavissa valuutoissa 267 milj. dollaria 
ylijäämäinen. Vuoden lopussa vaihdettava valuuttavaranto oli noin 4 mrd. 
dollaria. Unkarin ulkoinen bruttovelka oli vuoden lopussa 22.7 mrd. dollaria. 
Esmerk, Itä-Eurooppa 23.3.92/ SWB BBC (Eastern Europe) 5.3.92. 

Unkari on lisännyt eräiden tuotteiden tuontisuojaa. Maaliskuun alusta 
tulevat voimaan tuontikiintiöt 15 terästuotteelle. Syyksi kiintiöihin sanotaan 
merkittävien tuojamaiden (IVY-maiden ja Tsekkoslovakian) teräsvalmistajien 
suuret tukiaiset ja polkumyynti. Unkari on asettanut myös joillekin kulutus
tavaroille, esim. autoille ja kulutuselektroniikalle, tuontikiintiöitä. Näistä 
rajoituksista huolimatta Unkarin ulkomaankauppa on melko vapaata: 1991 
vain 8 % tuonnista tarvitsi lisenssin, kun 1990 vastaava osuus oli 30 %. 
Samanaikaisesti keskimääräinen tullitariffi laski 16 prosentista 13:een. Maan 
kauppapolitiikkaa sitoo GATTin jäsenyys ja assosiaatiosopimus EY:n kanssa. 
FT 5.3.92, Business Eastern Europe 9.3.92. 

Tsekkoslovakia 

* 

* 

* 

Inflaatio on hidastunut merkittävästi. Helmikuussa 1992 hinnat nousivat 
15.7 % edellisvuodesta (tammikuusta + 0.5 %), kun tammikuun inflaatio oli 
vielä 23.3 %. Esmerk, Itä-Eurooppa 26.3.92 / Die Welt 24.3.92. 

Keskuspankki laski 25.3. diskonttokorkoa 0.5 prosenttiyksiköllä 9 % :iin. 
Samalla poistettiin 1.4. lukien yrityksille menevän antolainauksen korko
katto, joka siihen saakka on ollut 17 %. Esmerk, Itä-Eurooppa 30.3.92 / 
Nachrichten fiir Aussenhandel 26.3.92. 

Tsekkoslovakia ja Efta-maat ovat solmineet vapaakauppasopimuksen. 
Sopimus koskee teollisuus,:" elintarvike- ja kalatuotteita ja tulee voimaan 
heinäkuun alussa. Maataloustuotteiden kaupasta sovitaan kahdenvälisin 
sopimuksin. Efta poistaa tullit ja määrälliset kiintiöt lähes kaikista tuotteista. 
Tsekkoslovakia poistaa tullit ja määrälliset kiintiöt kymmenen vuoden 
siirtymäajan kuluessa. HS 21.3.92, KL 24.3.92. 
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Idäntalouksien huhtikuu 1992 

IVY ja Venäjä 

Taloushallinto (A) 

*** Venäjä~ presidentti on 21.2. hyväksynyt Venäjän kaivannaislain (zakon 0 

nedrah). Kaivannaistoimintaa voivat lain mukaan harjoittaa myös ulko
maalaiset. Radioaktiivisten aineiden hyödyntäminen rajataan valtionyrityksille. 
RG 5.5.92 

* IVY -maiden talousuudistuksia tukeva rahasto on perustettu. Reforma
nimisen rahaston tarkoituksena on kehittää etenkin IVY -maiden välisiä 
markkinasuhteita. Rahasto laatii erilaisia talousohjelmia ja antaa asiantuntija- . 
lausuntoja lakiluonnoksista. Rahaston puheenjohtajana toimii akateemikko S. 
Shatalin, poliittisen osaston päällikkönä KGB:n entinen johtaja V. Bakatin ja 
raha taloudesta vastaavan osaston päällikkönä Gosbankin entinen pijäjohtaja V. 
Geraschenko. Rahaston perustajina ovat Armenia, Kirgisia, Venäjä ja 
Tadzhikistan. SWB 2.4.92 

*** Venäjän korkein neuvosto on 4.4. tehnyt päätöksen pohjoisille alueille 
tapahtuvien tavaratoimitusten turvaamisesta. Toimittajat velvoitetaan vä
hintään vuoden 91 toimitusmääriin. Toimittajat eivät saa vaatia vastatoimituk
sia (barteria). Pohjoisen-toimitusten hinnat eivät saa ylittää muualla maassa 
käytettäviä hintoja. Toimittajia tuetaan verohelpotuksin, ja ostajat saavat tasa
vallan budjettitukena 50 % kuljetuskustannuksista. Toimituksista kieltäytyjiä 
uhkaa sakkorangaistus. RG 4.4.92 

* Venäjän talous oli 1992 ensimmäisen neljänneksen päättyessä yhä sy
venevässä kriisissä. Kansantulo on supistunut vuodessa 15 %, samoin 
öljyntuotanto. Sähköntuotannon supistus on 2 %. Kulutustavaroita on 
tuotettu 14 % vähemmän kuin vuosi sitten. Elintarviketuotannon supistukset 
vaihtelevat lihan ja juustojen 23 %:sta makkaroiden 50 %:iin. Vuoden 92 
alussa keskeneräinen rakennuskanta oli arvoltaan 196 mrd. ruplaa. 
Inflaatio laukkaa 4-6 % viikossa. RG 6.4.92 

Yli 50 milj. henkeä, yksi kolmannes koko Ve~äjän väestöstä, saa 900 ruplaa 
tai vähemmän palkkaa kuukaudessa. Laskennallinen toimeentulominimi on 
1200 ruplaa kuukaudessa. Työttömyys on edelleen varsin pientä: tammikuun 
alussa työttömiä oli 70 000 ja maaliskuun lopulla 118 000. FT 24.4.92 
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Venäjä 1992: tammi helmi maalis 

- raakaöljyn tuotanto, tuh.t 1148 1145 1117 
(sis.konsentraatti) 

- kaasun tuotanto milj .m3 1834 1841 1840 
- hiilen tuotanto, tuh.t 999 1044 980 
- valssattu metalli, tuh.t 124 136 142 
- teräsputket, tuh.t 19 25 24 

DM 11.4.92 

Entisen Neuvostoliiton tasavaltojen osuus kullantuotannosta vuonna 1991: 
Venäjä 66.7 %, Uzbekistan 25.5. %, Kazahstan 5.3 %, Tadzikistan 1.1 %, 
Kirgisia 1.0 %, Armenia 0.5 % ja Georgia 0.2 %. 

Entisen Neuvostoliiton kultavaranto (tonnia): 

varanto vuosi- käyttö 
1.1. kasvu 

1990 784.0 302 130.8 
1991 484.6 2301 1121 

1992 240.01 

1) vuoden 1991 lokakuun arvion mukaan 

WIIW 2/92 

vienti 

474.6 
319.1 

*** Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen taloudellisesta yhteistyöstä 
IVYn jäsenten kanssa. Asetuksessa määrätään rupla yhteiseksi rahaksi ja 
todetaan Venäjän soveltavan kaupassaan vapaita markkinahintoja (poikkeus
tapauksia lukuunottamatta). Yritysten väliset suhteet pyritään säilyttämään: . 
Kiintiöidyistä ja lisensioiduista tuotteista päätetään kahdenvälisillä sopimuk
silla. DM 23.4.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Venäjän yritysten maksamattomat velat toisilleen ja pankeille ovat 
yhteensä yli 1200 mrd. ruplaa. Summa on suurempi kuin maan vuotuinen 
bruttokansantuote. Varapääministeri A. Shohinin mukaan suurimmalla osalla 
yrityksiä ei ole mahdollisuuksia maksaa velkojaan. IZ 3.4.92 

*** Venäjän keskuspankin johtokunta on 7.4. päättänyt korottaa keskuspankki
luoton koron 20 % :sta 50 % :iin. Pääjohtaja G. Matjuhinin mukaan 
keskuspankkiluoton korko haluttiin lähemmäksi kaupallisten pankkien perimiä 
60-70 %:n luottokorkoja. IZ 8.4.92 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

* IVY -maat kiistelevät hinnoista. Venäjä ja Kazahstan kannattavat maail
manmarkkinahintoihin siirtymistä jo tänä vuonna. Valko-Venäjä, Ukraina ja 
Moldova haluaisivat 3-5 vuoden siirtymäjakson, koska tätä nopeampi 
siirtymä lisäisi yritysten maksuvaikeuksia ja nopeuttaisi taloussuhteiden kat
keamista. Useat IVY-maat ovat Ukrainan johdolla pyytäneet Venäjää 
luopumaan energian hintojen täydellisestä vapauttamisesta ennen 1.10.92. 
SWB 22.4.92, 4.4.92· . 

Yritykset (E) 

*** Yhdeksän IVY-maata on sopinut transitokuJjetusten vapauttamisesta 
tulli- yms. maksuista. Sopimuksen ulkopuolelle jääviä IVY -maita kohdellaan 
ns. kolmansina maina, joita maksuista ja dokumentoinnista vapauttaminen ei 
koske. IVY -maista mm. Ukraina ei ole allekirjoittanut sopimusta. Jos Ukraina 
jää pois sopimuksesta, uskotaan Ukrainan kautta länteen kulkevien tavarakul
jetusten siirtyvän Valko-Venäjän transitoliikenteeksi. K 15/92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

* 

* 

Moskovan valuuttapörssi alkaa toimia kahdesti viikossa. Huhtikuun alusta 
pörssipäiväksi tulee tiistain lisäksi myös torstai. Pörssipäivien lisääminen 
kuuluu osana Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suosituksiin, jotka 
tähtäävät ruplan eri kurssien yhtenäistämiseen. Suositusten mukaisesti libe
ralisoidaan myös pörssin jäsenyyssääntöjä. Tällä hetkellä pörssissä on 38 jä
sentä. Ensimmäisen torstai-pörssin (2.4.) vaihto oli 5.25 milj. dollaria ja 
kurssi 160 ruplaa dollarista. IZ 2.4.92 

Moskovan valuuttapörssissä 7.4. vaihto oli 6.87 milj. dollaria ja kurssi 159.7 
ruplaa dollarista. Kurssi on pysynyt neljä viikkoa lähes muuttumattomana. 
IZ 7.4.92 

*** Venäjän hallitus on 6.4. tehnyt päätöksen käyttää energiatuotteiden vientiä 
elintarvikkeiden, kasvinsuojeluaineiden ja lääkkeiden hankkimiseen. 
Sojuznefteeksport, Rosnefteprodukt ja Gazprom saavat viedä yhteensä 34.5 
milj. tonnia öljyä ja 5.7 mrd. kuutiota maakaasua. Saatavasta valuutasta 38 
% jätetään kotiuttamatta käytettäväksi entisten velkojen maksuun ja emo 
tavaroiden hankintaan. 50 % prosenttia valuuttatuloistaan yritykset saavat 
pitää itsellään. 2 % tilitetään Venäjän tasavaltojen ja alueiden valuuttarahas
toihin ja 10 % myydään markkinakurssiin Venäjän keskuspankin valuutanva
kautusrahastoon. Koko viennistä on maksettava vientitullit. 

* 

DM 23.4.92 

Lähes kaikki entiset neuvostotasavallat on hyväksytty Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF:nja Maailmanpankinjäseniksi. Vain Azerbaidzha
nia ei hyväksytty kummankaan järjestön jäseneksi ja Turkmenistanilta evättiin 
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Maailmanpankin jäsenyys. Venäjä saan.ee IMF:n organisaatiossa oman 
ryhmänsä. Ukrainan ja Gruusian odotetaan liittyvän Hollannin johtamaan 
ryhmään. Baltian maat liittynevät Pohjoismaiden johtamaan ryhmään. IMF
jäsenyys on ollut yksi maiden talousavun saannin edellytys. KL, HS 28.4.92 

Tuotannonalat (G) 

'. 

*** Venäjän presidentti on 20.3. hyväksynyt lain puolustusteollisuuden konver
siosta. Konversion rahoitusta varten perustetaan valtion konversiorahasto, 
johon varat vahvistetaan Venäjän budjetissa. Konvertoitavat yritykset voivat 
muodostaa omia rahastojaan. Rahastoihin voidaan siirtää yritysten voitoista 
summa, joka vastaa enintään 1.5 % tuotantokustannuksista. RG 27.4.92 

* Maailmanpankin asiantuntijat ovat yhdessä Venäjän asiantuntijoiden kanssa 
laatineet katsauksen Venäjän elintarvikepolitiikan vaihtoehtoihin ja 
maatalous uudistukseen. Elintarviketuotannossa ei odoteta kasvua 1992-93. 
Tammi - maaliskuussa 92 elintarvikkeiden hinnat nousivat 1100-1200 %, 
mutta niiden tuotanto supistui 20-25 %. Maailmanpankki suosittelee, ettei 
Venäjä luopuisi liian hätäisesti valtion elintarvikejakelusta. Koska maatalous 
ei voi lähitulevaisuudessa luottaa suuriin ulkomaisiin investointeihin, eikä 
kaupallisten pankkien luototukseen, vastuu maataloussektorista jää halli
tukselle. IZ 4.4.92 

Sosiaalisektori (H) 

*** Venäjän presidentti on 7.2. hyväksynyt kuluttajansuojalain. RG 7.4.92 

* 

* 

Kansainvälinen työjärjestö ILO on ennustanut, että IVY-maissa olisi 92 lop
puun mennessä jopa 15 milj. työtöntä. Venäjän työllisyyskomitean varapu
heenjohtajan Vladimir Gontsharovin mukaan Venäjällä olisi nykyvauhdilla 
vuoden lopussa n. 2 miljoonaa työtöntä. Pahimman toteutuessa työttömiä 
voisi olla 7-7.5 miljoonaa eli työttömyysprosentti nousisi l1:eep. Määrä 
tietäisi Gontsharovin mukaan jo yhteiskunnallisia levottomuuksia. IZ 2.4.92 

Venäjän hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen 25.3. solmima kolmikantainen 
työehtosopimus on vihdoin astunut voimaan. Voimaantulon esteenä oli 65 
milj. jäsenen Venäjän riippumattomien ammattiliittojen federaatio, joka 
ei hyväksy hallituksen tuotantolaitoksia sulkevaa uudistuslinjaa. Hyvin 
monissa teollisuuskaupungeissa tuotantolaitokset vastaavat myös kunnal
lispalveluista: mm. asunnoista, lämmityksestä, sähkö-, viemäri- ja vesijohto
verkoista, terveys- ja kulttuuri palveluista, tienpidosta, kouluista ja lasten 
päivähoidosta. Tuotantolaitosten sulkeminen merkitsisi kaupunkien totaalista 
halvaantumista. IZ 4.4.92 

*** Venäjän presidentti on 21.4. hyväksynyt lain minimipalkan korottamisesta. 
Minimipalkka on valtion yrityksissä 1.7.92 alkaen 900 ruplaa kuukaudessa . 
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Muut yritykset saavat määritellä minimipalldcansa käytössään olevien varojen 
mukaan. RG 1.5.92 

Baltia 

*** Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki ovat hyväksy
neet jäsenikseen kaikki Baltian maat. Baltian maat liittynevät järjestöissä 
samaan ryhmään kuin Pohjoismaat. 

* 

* 

Läntiset teollisuusmaat antavat humanitäärisenä apuna Baltian maille 
elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoaineita 100 milj. ecun arvosta. Tämä 
kuuluu osana G24-valtioiden kokouksessaan Brysselissä hyväksymään 
apupakettiin. Kokouksen yhteenvedossa korostettiin Venäjän ja Baltian 
maiden kauppavaihdon kehittämistä. E 11.4.92, Esmerk 13.4.92 

Baltian maiden teollisuus- ja energiaministerit ovat käyneet alustavia 
neuvotteluja energia-alan yhteistyösopimuksesta, joka mm. määrittelisi 
sähköenergian toimitusmäärät, hinnanmuodostusperusteet sekä tähtäisi Baltian 
yhtenäisen energiatalousalueen säilyttämiseen. E 14.4.92 

* * * Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet Budapestissa sopimuksen Baltian 
valtioiden pk-yritysten avustamisesta yhteensä noin 220 milj. markan 
summalla. Suomen osuus on n. 45 milj; Summa koostuu lainoista, riskipää
omasta ja teknisestä avusta. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan jälleenra
kennus- ja kehityspankin EBRD:n vuosikokouksen yhteydessä. EBRD osal
listuu Baltian pk-pakettiin Pohjoismaiden ohella lähes 200 milj. markalla. HS 
15.4.92 

* 

* 

Tsekkoslovakia on allekirjoittanut kahdenväliset kauppasopimukset Viron ja 
Latvian kanssa kuluvaksi vuodeksi. Samanlainen sopimus on tarkoitus solmia 
myös Liettuan kanssa. Tsekkoslovakian varaulkoministerin Lubomir Martakin 
mukaan Baltian-kaupan arvioidaan nousevan 36 mrd. dollariin. Baltian maat 
ostavat Tsekkoslovakiasta kuorma-autoja ja koneita ja vievät mm. sementtiä. 
HS 18.4.92 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on laatinut synkän ennusteen Baltian 
tasavaltojen kehityksestä. Latvian ja Liettuan tilannetta kuvataan synkäksi, 
Viron epävakaaksi. 

Latvia 

BKT 
Kuluttajahinnat 
Todellinen nettopalkka - 21.6 % 
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Liettua 

NMT 
Vähittäiskauppahinnat 
Netto palkka 

Viro 

BKT 
Kuluttajahintaindeksi 
Todellinen palkka 

+224.7 % 
- 20.0 % 

+211.8 % 

- 12.8 % 

- 10.8 % 

- 39.4 % 

Latvian BKT supistuu kuluvan vuoden aikana noin 30 %. Useat tuotantolai
tokset toimivat energian ja raaka-aineiden puutteessa puolella teholla. Liet· 
tualla on edessään samat ongelmat. kuin Latviallakin, ellei entisen Neuvosto
liiton tasavaltojen välistä kauppaa saada käyntiin. Vaikka tässä onnistuttaisiin
kin IMF odottaa Liettuan tuotannon supistuvan vuoden 92 aikana 15-30 %. 
Myös Viron taloudellinen tilanne on epävakaa, koska tuonti on kallistunut 
maailmanmarkkinahintojen käyttöönoton myötä. BKT supistuu kuluvan 
vuoden aikana jopa 20 %, vaikka tasavaltojen välinen kauppa normalisoituisi
kino Liettuan ja Viron inflaatiovauhti oli viime vuonna 200 % ja Latvian yli 
300 %. Viron inflaation odotetaan olevan tänä vuonna 400 %, sanoo IMF. 
Liettua oman valuutan käyttöönotto antaa mahdollisuuden lopettaa jyrkkä 
hinta-palkkakierre. FT 29.4.1992 . 

*** Ruotsin valtiopäivät on päättänyt avustaa Baltiaa ja Itä.Euroopan maita 
miljardilla kruunulla. Rahat käyt~tään demokratian tukemiseen ja mark
kinatalouden kehittämiseen. yiro ja Liettua saavat rahan korvaukseksi 
kultaharkoista, jotka maiden keskuspankit toimittivat Ruotsiin ennen Neuvos
toliiton miehitystä. HS 30.4.92 

Viro 

Taloushallinto (A) 

*** Viro on allekirjoittanut Helsingissä Itämeren suojelusopimuksen. E 9.4.92 

*** Korkein neuvosto on hyväksynyt lain valtion ja kuntien omistamien 
asuinrakennusten yksityistämisestä. Lain mukaan pysyvästi Virossa asuvat 
voivat saada asuntoneliöihin oikeuttavia obligaatioita. Yhteen neliömetriin 
oikeuttavan obligaation saa yhdestä täydestä työvuodesta. Laki tulee voimaan 
näillä näkymin kesä-heinäkuussa. E 17.4.92 

* Eesti Pankin pääjohtaja Siim Kallas uskoo, että entisen Neuvostoliiton 
alueella on edelleen voimia, jotka haluavat liittää Baltian takaisin Venäjään. 
Hän perustelee väitettään Venäjän käynnistämällä taloussaarrolla. Saarron tar
koituksena on heikentää Baltian maiden taloutta ja edistää näin uudelleenliit-

, , 

116 



tämistä Venäjään. Viron talous on hänen mukaansa konkurssin partaalla. 
Venäjän-kauppa on supistunut kymmenesosaan. Hänen mukaansa 80-~0 % 
Viron teollisuus tuotannosta on tarpeetonta. Esmerk 27.4.92 

*** Viron hallitus on päättänyt lopettaa maidon ja kotitalouksien energian 
hintatuen toukokuun alusta. Päätös merkitsee huomattavaa nousua lämmitys
kustannuksiin ja maidon hintaan. Hallitus perustelee päätöstään budjet
tivajeella, joka oli huhtikuun lopussa miljardi ruplaa sekä suuntauksella 
luopua asteittain kaikista tukiaisista. Toisaalta hallitus päätti nostaa minimi
palkkaa 1000 ruplalla ja eläkkeitä 700 ruplalla. Myös lapsilisät nousevat. 
Hallitus myöntää budjetista näihin tarkoituksiin 350 milj. ruplaa. E 28.4.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

*** Viron hallituksen ja Eesti Pankin päätöksen mukaan juridiset henkilöt voivat 
käyttää sekkivihkoja palkan maksuun. Samalla kumottiin edellinen sekki
vihkoja koskeva päätös viime vuodelta. Uuden säännöksen mukaan kaikki 
sekkien suuruuksia koskevat rajoitukset on poistettu. E 3.4.92 

* 

* 

* 

* 

* 

Maailmanpankin valtuuskunta on käynyt keskusteluja Viron valtiova
rainministerin kanssa ja ehdottanut Virolle työryhmän perustamista selvittä
mään Viron lainanottotarvetta. Valtiovarainministeriö arvioi Virolla olevan 
mahdollisuus saada luottoja Maailmanpankilta enintään 20-30 milj. dollaria. 
E 9.4.92 

Tarton kaupungin johto on luvannut vetää pois kierrosta ns. Tarton rahan 
huhtikuun loppuun mennessä. Eesti Pank on luvannut laskea liikkeelle uusia 
sekkejä käteisrahan puutteen helpottamiseksi. E 10.4.92 

Eesti Pankin pääjohtaja Siim Kallas arvioi, että Viron oma valuutta otetaan 
käyttöön syksyyn mennessä. Kolikot lyödään Virossa Outokumpu Oy:n raa
ka-aineesta. Kallasin mukaan kruunun vakauttamiseen tarvitaan 250 milj. 
dollaria. Kruunun vaihtokurssista suhteessa ruplaan ja vaihdettavien ruplien 
määrästä on vielä liian aikaista puhua. Rahanuudistuskomitean ohjeen mukaan 
esim. yksi vaihtopiste palvelee korkeintaan 4000 henkilöä. Komitean mukaan 
organisatorinen valmius uudistukseen saavutetaan toukokuun puoliväliin 
mennessä. E 11.4.92, KL 30.4.92 

SYP avaa ensimmäisenä suomalaispankkina edustuston Viroon. Edustuston 
avaamista perustellaan suomalaisten yritysten lisääntyvällä kiinnostuksella 
Viron markkinoihin. Edustuston toiminta painottuu aluksi maksujen väli
tykseen, mutta myöhemmin on suunnitteilla myös rahoitustoimintaa. 
HS 15.4.92, E 16.4.92 . 

Eesti Pank on valuuttaosaston päällikön mukaan lähettänyt ulkomaiden 
keskuspankeille tiedotteen, jossa pankkeja pyydetään ottamaan huomioon 
virolaisilta yrityksiltä vaadittava keskuspankin lupa tilin avaamiseksi ulko
maisessa pankissa. Tällä luvalla keskuspankki haluaa valvoa valuuttavirtaa 
Virosta ulkomaille. SWB 17.4.92 
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Hintajärjestelmä, 'inflaatio (D) 

* 

* 

Teollisuuden tuottajahinnat ovat kohonneet viime vuoden tammikuusta lähes 
700 %. Eniten ovat kallistuneet metalli- ja elintarviketeollisuuden tuotteet 
sekä puunjalostus- ja metsäteollisuuden tuotteet. E 2.4.92 

Viron tilastokeskuksen mukaan eläminen on vuoden sisällä kallistunut 1100 
%. Esim. elintarvikkeet ja kulutustavarat ovat kallistuneet 1000-1200 % ja 
palvelut lähes 1400 %. E 9.4.92 

Yritykset (E) 

* Viro aikoo myydä huomattavan osan teollisuudestaan ulkomaalaisille. 
Myyntilistalla olevat yritykset edustavat noin 20 % Viron teollisuudesta. 
Myytäväksi ajatellaan mm. kemian teollisuutta ja hotelleja. Yrityskauppaa 
tulee hoitamaan valtiovarainministeriön erikoisosasto. Yritysten hinnoittelussa 
käytetään apuna ulkomaisia konsultteja. KL 24.4.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

* Viron ulkomaankaupasta vuonna 1991 peräti 85 % suunta"1ltui IVY -maihin. 
Muiden Baltian maiden osuus oli 10 % ja kaikkien muiden maailman maiden 
vain 5 %. Virolaisten ekonomistien optimistisimpienkin ennusteiden mukaan 
50 : 50 suhde idän ja lännen välillä Viron ulkomaankaupassa voidaan saa-
vuttaa vasta 5-7 vuoden kuluttua. E 3.4.92 ' 

*** Suomi ja Viro ovat allekirjoittaneet rakennusalan yhteistyösopimuksen. 

* 

* 

* 

* 

Sopimuksen mukaan osapuolet tulevat kehittämään yhteistyötä mm. tutkimuk
sen, lainsäädännön ja tiedonvälityksen alalla sekä järjestämään asiantuntija
vaihtoa, näyttelyitä ja koulutusta. SWB 10.4.92 

TurIanenia on jälleen aloittanut Viron tekstiiliteollisuudelle elintärkeät ja 
alkuvuodesta pysähdyksissä olleet puuvlllan toimitukset. Viro on m.~aliskuun 
lopulla uudistanut maiden välisen kauppasopimuksen sekä Turkmenian ja 
Tadzhikistanin kanssa. E 14.4.92, SWB 3.4.92 

Ruotsin hallitus on antanut 10 miJj. kruunua Viroon perustettavalIe 
erityisrahastolIe, josta myönnetään luottoja yritysten viennin edistämiseksi. 
Summa ei Viron teollisuusministeriön edustajan mukaan ole suuri, mutta hyvä 
alku. Päätösvalta rahastossa on Viron teollisuusministeriöllä. E 24.4.92 

Suomen markka on suosituin valuutta Viron valuutanvaihtotoimistoissa. 
Noin 47 % pankkien myymästä ja 67 % pankkien ostamasta valuutasta on 
Suomen markkoja. Esmerk 30.4.92 

Eesti Pankin pääjohtajan Siim Kallasin mukaan kruunun käyttöön oton 
jälkeen Venäjän-kauppa supistuu huomattavasti. Ruplamaksuliikenne on 
käytännössä jo jumissa, koska monet Venäjän yritykSet ovat maksukyvyttö-. , 
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miä, ja myös pankit jarruttavat siirtoja. Niinpä venäläisyritysten velka viro
laisyrityksille on yli 600 miljardia ruplaa. KL 30.4.92 

Tuotannonalat (G) 

* Viron maataloustuottajat ja elintarviketeollisuus ovat joutuneet velka
kiertees~en. Lihan- ja maidonjalostusyritykset ovat velkaantuneet maaviljeli
jöille, koska eivät ole saaneet maksuja omista toimituksistaan. Maanviljelijät 
joutuvat ostamaan polttoaineita kevätkylvöjä varten kovakorkoisella lainalla. 
Jalostusportaan saatavat tavaratoimituksista ovat 550 milj. ruplan luokkaa. E 
28.4.Q2 

Sosiaalisektori (H) 

* Viron sosiaaliministerin Laur Karun mukaan sosiaaliturvabudjetissa on 
kuukausittain 150 milj. ruplan vaje. Ministeriö on ehdottanut hallitukselle 
sakkomaksujen nostamista 1.5-5 %:iin yrityksien maksamattomista veroista. 
E 3.4.92 

*** Viron työministeriössä on tehty päätös elintarvikekuponkien jakamisesta 
vähävaraiselle väestölle. Kuponkeja annetaan toimeentulotuen lisäksi hätää 
kärsiville tai odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille. Kuponkeja 
voi käyttää elintarvikkeiden ostoon. E 23.4.92 

Latvia 

Taloushallinto (A) 

* Latvian pääministeri Ivars Godmanis on todennut, että hallituksen tärkeim
piä tehtäviä on erityisesti köyhän väestön elintason nostaminen. Hän uskoo 
IMF:n jäsenyyden ja luottojen helpottavan hallituksen tehtävää. Toisena kes
keisenä asiana Godmanis piti kaupan kehittämistä ja voimistamista Venäjän 
kanssa. Hän uskoi energian hinnannousun Venäjällä kohottavan latvialaisten 
tuotteiden kilpailukykyä idän markkinoilla. 
SWB 3.4.92 

*** Latvian korkein neuvosto on hyväksynyt päätöksen, jonka mukaan kaikki 
ennen neuvostovaltaa kiinteistöjä ym. omistaneet yksityishenkilöt voivat 
ilmoittaa takavarikoituun omaisuuteen kohdistuvat vaateensa Latvian 
korkeimmalle neuvostolle heinäkuun puoliväliin mennessä. SWB 3.4.92 
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Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Latvian hallitus ja talousuudistusministeriö eivät pidä tarkoituksenmu
kaisena suunniteltua kaksivaiheista rahanuudistusta, jonka mukaan ruplan 
rinnalle laskettaisiin liikkeelle Latvian oma rupla. Hallitus kannattaa suoraa 
siirtymistä omaan rahaan latiin. SWB 3.4.92, 10.4.92 

Yritykset (E) 

*'. Latvian hallitus on päättänyt kansallistaa Alfa-yhtiön, joka oli entisen 
Neuvostoliiton suurin sähkökomponenttien tuottaja ja on suurin tuotantolaitos 
Latviasså: Hallitus perusteli päätöstään sillä, että yrityksen säännöt sotivat 
Latvian lakeja vastaan. Todellisten syiden arvioidaan olevan kuitenkin 
poliittisia, koska Alfa on toimittanut komponentteja puolustusteollisuudelle ja 
toiminut käytännössä Moskovan komennossa. SWB 29.4.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** Latvia ja Venäjä ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan tavaratoimituksista täksi 
vuodeksi. Clearing-pohjaisessa kaupassa sovelletaan kurssia 1 dol1/35 ruplaa. 
Kurssia pidetään Latvian kannalta hyvänä, koska esim. sen Venäjältä ostamat 
polttoaineet tulevat tavarapärssihintoja huomattavasti edullisemmiksi. Esmerk 
24.4.92, SWB 3.4.92 

* 

* 

Riiassa on pidetty ensimmäinen kaikille avoin valuuttahuutokauppa 50 
vuoteen. SWB 17.4.92 

Latvian korkein neuvosto on käsitellyt valuuttabudjettiesitystä vuoden 
ensimmäiselle puoliskolle. Budjettiin on laskettu mukaan viime vuoden 
budjetin ylijäämä, josta osa on jäädytetty Moskovaan Vneshekonombankiin. 
Pääministerin mukaan latvialaisilla yrityksillä on talletuksia ulkomaisissa 
pankeissa 500-700 milj. dollaria. Latviaan perustetaan erityiskomitea 
valvomaan vaihdettavan valuutan liikkumista. SWB 17.4.92 

* Latvian Venäjän-suurlähettilään Janis Petersin mukaan maiden väliset 
suhteet ovat kiristyneet. Öljy- ja kaasuhanat ovat sulkautumassa, valtion 
työntekijät ovat olleet ilman palkkaa käteisrahan puutteen vuoksi, eikä Latvia 
ole saanut sopimuksen mukaisia öljy toimituksia vaikka onkin toimittanut lu
paamansa elintarvikkeet Venäjälle. HS 25.4.92 

Tuotannonalat (G) 

* Latvian hallitus suunnittelee antavansa lainatakauksia paikallisille maanvil
jelijöille ulkomaisen polttoaineen ostoon. Polttoainepula hankaloittaa 
viljelijöiden toukotöitä. SWB 10.4.92 
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Liettua 

Taloushallinto (A) 

* Liettuan valtion tilasto-osaston mukaan ensimmalsen vuosineljänneksen 
aikana on ollut merkkejä talouden eräiden alojen vakiintum ises ta, mutta 
mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Kokonaistuotanto on supistunut 45 
% edellisvuotisesta ja teollisuustuotteiden hinnat nousseet nelinkertaisiksi. 
Elintarviketuotanto on myös supistunut viimevuotisesta: lihan tuotanto 16 %, 
maidon 20 % ja munien 10 %. KaIjan määrä on pienentynyt. Asuntorakenta
minen op. vähentynyt ja rakennuskustannukset nousseet noin 800 %. Tuotan
non supistuminen on kasvattanut työttömyyttä. Maaliskuun lopussa työttömiä 
oli 5200. Maaliskuussa hinnat olivat nousseet 110 % helmikuusta. SWB 
24.4.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Liettuan hallitus aikoo laskea liikkeelle ruplan korvaavan rahakupongin. . 
Monien yritysten ja laitosten työntekijät ovat olleet käteispulan vuoksi ilman 
palkkaa jo lähes kuukauden. Kansanedustajat ja hallituksen jäsenet ovat kiel
täytyneet nostamasta paIkkaansa, ennen kuin kriisi on lauennut. Hallitus on 
vakavasti harkinnut palkkojen maksamista valuuttana, jos ruplatilanne ei 
korjaannu. IZ 4.4.92 

*** Liettuan hallitus on päättänyt keskuspankin valuuttaoperaatioista seuraa
vaa: 

* 

1. Valtionvarainministeriöllä on oikeus saada korvaus Liettuan Pankilta sen 
valuutan ostosta ja myynnistä perimän palkkion ylittäessä 7 %. 
2. Liettuan Pankin on kumottava päätös nousevasta vaihtokorosta valuutan 
myynnissä ja maksettava takaisin yksityisille kansalaisille erotus, jos heidän 
valuutan ostostaan on peritty yli 7 %:n palkkio. 
3. Liettuan syyttäjänviraston on luotava säännöt valuuttakeinottelun ·toIjumi
seksi. 

Nämä päätökset hallitus teki keskuspankin rikottua korkeimman neuvoston 
päätöstä valuutanvaihtopalkkioista. SWB 10.4.92 

Liettua oikoo ottaa oman rahan litin käyttöön tämän vuoden aikana. 
Aikeesta on ilmoitettu Kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle. Pääminis
teri Gediminas Vagnorius toivoo IMF:ltä apua v~luutan käyttöönotossa. 
HS 25.4.92 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

*** Liettuan hallitus on tehnyt päätöksen perusmaataloustuotteiden hinta
tuesta. Tukea maksetaan lähes kaikille tuottajille. Tällä päätöksellä kumotaan 
käytännössä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintojen vapautuspäätös, 
jonka oli määrä säädellä siirtymistä täysin vapaisiin hintoihin. RG 23.4.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** Liettuan hallitus on päättänyt, että budjetilla taataan kansalaisten valuutta
talletukset lakkautetussa Vneshekonombankin Liettuan haarakonttorissa. 
Haarakonttorin on määrä siirtää talletukset Liettuan Pankkiin toukokuun al
kuun mennessä. Talletuksille on luvattu vähintään 4 % korko. SWB 10.4.92 

*** Liettua saa humanitääristä ja teknistä apua EY:ltä 20 milj. ecun arvosta. 

* 

Asiaa koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin 4. huhtikuuta Vilnassa. 
SWB 10.4.92 

Vaihdettavan valuutan ostoja myynti vapautettiin Liettuan säästöpankissa. 
Pankki vahvistaa valuuttakurssit, jotka voivat vaihtua jopa muutaman kerran 
päivässä. Liettuan tCansalaisilla on tästä lähtien oikeus ostaa valuuttaa ilman 
rajoitusta. IZ 20.4.92, Esmerk 20.4.92 
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Itäinen Keski-Eurooppa 

Bulga.ria 

* Bulgaria on ehdottanut ulkomaanvelkansa uudelleenjärjestelyjä. Maan 
ehdotusta ostaa takaisin 50 % kaupallisista veloistaan (joita on yhteensä 10 
mrd. dollaria) 10 centiin dollarilta (eli puolella jälkimarkkinahinnoista) ei ole 
otettu vakavasti. Lyhyen ajan luottoja velasta on 40 %, mutta niitä ja pitkäai
kaisia velkoja ei ole ehdotuksessa erotettu toisistaan. LDC Debt Report 
13.4.92. 

Puola 

* 

* 

* 

* 

Keskuspankki on ilmoittanut ensimmäisestä yksityisen pankin konkurs
sista. Keskuspankin mukaan etenkin pienten pankkien konkurssit ovat 
jatkossakin uhkaamassa. Pankkien ongelmien taustalla ovat erityisesti 
vaikeuksissa oleville valtionyrityksille myönnetyt luotot. Puolan hallitus suun
nittelee lainojen uu~elleenjärjestelyjä pankkien maksuvalmiuden tukemiseksi. 
HS 1.4.92. 

Laittomasti valtiolle vuosina 1944 - 1958 takavarikoitua omaisuutta suunni
tellaan palautettavaksi alkuperäisille omistajille. Viranomaiset arvioivat 
tällaisen omaisuuden arvoksi yli 11 mrd. dollaria. Omaisuuden siirtämistä 
suunnitteleva ministeriö pelkää, että viivyttely omaisuuden palauttamisessa 
hidastaa yksityistämistä ja että ulkomaiset sijoittajat lykkäävät tämän takia si
joituksiaan. Vaikeuksia voi tuoda myös se, että ainakin osa palautettavaksi 
vaaditusta omaisuudesta on jo ehditty yksityistää. Finance East Europe 
24.4.92,9. 

Puolan julkiset velat puolitettiin Pariisin klubin päätöksellä vuoden 91 
huhtikuussa. Viimeiset asiaa koskevat sopimukset Puola allekirjoitti vuoden 
92 maaliskuussa Saksan ja Ruotsin kanssa. Puolan velka Saksalle oli ennen 
velkajärjestelyjä 9.1 mrd. Saksan markkaa ja sopimuksen jälkeen 4.8 mrd. 
dollaria. ??? Suomella on saamisia Puolalta 120 miljoonaa dollaria. Puolan 
jäljellä oleva julkinen velka on suuruudeltaan 29.7 mrd. dollaria. Velka on 
määrä maksaa takaisin vuoden 2009 maaliskuuhun mennessä. Finance East 
Europe 24.4.92, 12-13. 

Puola on saamassa Kansainväliseltä valuuttarahastolta 2.5 mrd. dollarin 
luoton seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Edelliset neuvottelut yhdeksän kuu
kautta sitten Valuuttarahasto keskeytti, koska hallitus ei pysynyt budjettiva
jeen pienentämistavoitteissaan. Valuuttarahasto edellyttää, että vaje pie
nennetään 5 prosenttiin bkt:sta. Parlamentti äänestää hallituksen budjettiesi
tyksestä toukokuussa. Viime maaliskuussa parlamentti vastusti hallituksen ta
lousohjelmaa, joten voidaan odottaa, ettei se hyväksy myöskään budjet
tiesitystä. Parlamentissa on kiistelty mm. viime vuoden palkka- ja eläke
leikkausten laillisuudesta. Lisäksi on sovittu periaatteessa, ettei terveyden-
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hoidon ja koulutuksen määrärahaleikkauksia tulla hyväksymään. Vaikka 
budjettivaje vuoden 92 maaliskuuhun mennessä oli 40 % ennakoitua pi~~em
pi, on menoja vähennettävä edellisvuoteen verrattuna edelleen puolella. HS 
4.5.92, KL 5.5.92., Ff 23.4.92. 

Romania 

* Maassa oli maaliskuun alussa 370.000 työtöntä. Business Eastern Europe 
30.3.92. 

Saksan itäiset osat 

* Itäisen Saksan investoinnit ja suuri luottojen kysyntä ovat auttaneet saksalais
pankkeja erittäin hyvään menestykseen. Idän odotetaan yltävän 8 - 10 
prosentin taloudelliseen kasvuun vuonna 92. HS 5.4.92. 

Tsekkoslovakia 

* 

* 

* 

* 

Tsekkiläiset teollisuusyritykset odottavat kotimaantalouden kysynnän 
laskua, mutta uskovat viennin kasvavan, todetaan ulkoministeriön ensim
mäisessä suhdannebarometrikyselyssä. Tsekin tasavallassa kyselyyn vastasi 60 
% teollisuusyrityksistä. Ainakin puolet odottaa tuotantonsa supistuvan tai 
pysyvän ennallaan vuoteen 91 verrattuna. 60 % yrityksistä odottaa vientinsä 
kasvavan 10 % tai enemmän. Ainakin 70 % odottaa työntekijöidensä määrän 
v.ä~entyvän. KL 1.4.92. 

Pieilyksityistäminen etenee vauhdilla. Vuoden 92 helmikuuhun mennessä 
arviolta 17 000 pientä yritystä on myyty huutokaupoissa yksityisille ostajille 
21 mrd. korunan yhteishintaan. Vuoden 91 myyntitulot pienten yritysten 
huutokaupoista olivat 17 mrd. korunaa. Valtion omaisuudesta myytiin aino
astaan 15 % alle pyydetyn hinnan. Vuoden 92 alussa perustettiin Takuu- ja 
kehityspankki myöntämään luottoja ja palveluita pienten ja keskisuurten 
yritysten yksityistämiseksi. Pienyksityistämisen eteneminen kasvattaa yksi
tyistä sektoria, joka vuonna 91 tuotti 8 % bkt:sta ja työllisti 10 % työ
voimasta. Vähittäismyynnin vaihdosta yli 40 % oli peräisin yksityisestä 
sektorista. Finance East Europe 24.4.92, 6. 

Tsekkoslovakia allekirjoitti Viron ja Latvian kanssa kahdenvälisen 
kauppasopimuksen vuodeksi 92. Samanlaista sopimusta harkitaan myöskin 
Liettuan kanssa. Tsekkoslovakian varaulkoministerin Lubomir Martakin 
mukaan Baltian-kaupan arvioidaan yltävän 36 miljoonaan dollariin. 
HS 18.4.92. 

Tsekin ja Slovakian liittotasavallan presidentti Vaclav Havel vieraili viikon 
Japanissa ja Etelä-Koreassa houkutellakseen sijoittajia ja tehdäkseen maan 
vientituotteita tunnetuksi. Saksalaiset omistavat kolmanneksen maan yhtei-
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syrityksistä ja yli puolet maahan tehdyistä pääomasijoituksista (arvoltaan yli 
mrd. dollaria). Japanilaiset sijoittajat ovat olleet toistaiseksi varovaisia, rpinkä 
takia japanilaisten projekteja on käynnistetty vasta kymmenkunta. Viime 
vuonna Japani myönsi Tsekkoslovakialle 200 miljoonan dollarin luoton. Maan 
vienti Japaniin oli viime vuonna ainoastaan 71 miljoonaa dollaria ja Etelä
Koreaan vähän yli 8 miljoonaa dollaria. FT 21.4.92. 

Tsekkoslovakian liittoparlamentti on hyväksynyt lain arvopaperipörssin 
perustamisesta Prahaan. Myös Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan 
suunnitellaan pörssiä. Tarkempia perustamisen ajankohtia ei vielä ole il
moitettu. Pörssejä valvovat maiden valtiovarainministeriöt. Ulkomaisen 
pääoman osuus rajoitetaan 30 prosenttiin. Pörsseissä tullaan käymään kauppaa 
jopa 3 000 kotimaisella arvopaperilla. KL 23.4.92. 

Unkari 

* 

* 

* 

* 

Budjettivaje kasvoi vuoden 92 maaliskuuhun mennessä 47 mrd:lin 
forinttiin. Odotettua syvemmän taantuman takia yritykset ovat ajautuneet 
rahoitusvaikeuksiin ja jättäneet maksamatta vero- ja tullimaksujaan yli 170 . 
mrd:n farintin (2.1 mrd. dollarin) arvosta. Kansainvälisessä valuuttarahastossa 
seurataan budjettivajeen kehitystä huolestuneena. Vajeen oli määrä jäädä 69 
mrd:iin farinttiin eli 1.9 prosenttiin bkt:sta vuonna 92. Mikäli korot pysyvät 
vajeen takia korkeina ja yksityiset investoinnit eivät kasva, voivat maan 
keskuspankin odotukset 1 - 2 prosentin taloudellisesta kasvusta osoittautua 
liian suuriksi. BKT supistui edellisvuonna 10 - 12 % ja teollisuuden tuotanto 
19 %. FT 9.4.92. 

Maksutase oli vuonna 91 muuhun itäiseen Eurooppaan verrattuna 
poikkeuksellisesti ylijäämäinen 279 miljoonaa dollaria. Lännen viennin 
kasvu (29 %), turismi ja yhteisyritysten investoinnit kaksinkertaistivat valuut
tavaran?on edellisvuodesta 2.6 mrd:iin dollariin. Vastaavaa positiivista kehi
tystä ei ole esiintynyt kotimaisilla markkinoilla. Investointihalukkuutta vähen
sivät erityisesti karkeat korot, jotka vuonna 91 olivat keskimäärin 35 %, ja 
yksityisen kulutuksen väheneminen 10 prosentilla. KL 9.4.92. 

Maailmanpankki myöntää 200 miljoonan dollarin luoton Unkarin val
tionyritysten yksityistämiseen. Luotolla yritetään lisätä yritysten tehokkuutta 
ja tehdä niistä houkuttelevampia investointikohteita. Tavoitteena on yksityis
tää yli puolet valtionyrityksistä vuoden 94 loppuun mennessä. 
KL 13.4.92. 

Uusi laki velvoittaa yrityl<siä paljastamaan rahoitusvaikeutensa. Lukuisat 
yritykset ovat tehneet konkurssin viimeisen kahden vuoden aikana. Ainakin 
600 Budapestissa toimivaa yritystä ilmoitti vaikeuksistaan huhtikuussa sovit
tuun määräpäivään mennessä. Viranomaiset varoittavat, että arviolta 40 - 45 
% teollisuudessa toimivista valtionyrityksistä voi ajautua konkurssiin. 
Suurimpia syitä konkurssiaaltopn on SEV -kaupan romahtaminen. Kansainvä
linen valuuttarahasto neuvoo, ettei pankkeja rasitettaisi liikaa vanhan jäIjes-

125 



* 

* 

* 

* 

* 

telmän aikana myönnetyillä huonoilla luotoilla. Toimiva pankkijärjestelmä on 
välttämätön budjettivajeen tasapainottamiseksi. Finance East Europe 24.4.92, 
13. 

Suomessa huhtikuun puolivälissä vieraillut teollisuus- ja kauppaministeri Ivan 
Szabo toivoo rakennesopeutusluottojen ehtojen muuttamista. Tähän asti 
yksittäiselle yritykselle myönnetyn luoton alaraja on ollut miljoona dollaria, 
mutta Szabon mukaan raja on saatujen kokemusten perusteella liian korkea. 
Suomen Unkarille myöntämästä 100 miljoonan dollarin luotosta on käytetty 
toistaiseksi vasta vähän yli 30 miljoonaa dollaria. Luoton voimassaoloaikaa 
on pidennetty vuoden 93 helmikuuhun asti. Luottoa voidaan käyttää unkari
laisten yritysten tuonnin edistämiseen Suomesta sekä yhteisyritysten käyttö
pääomantarpeisiin. KL 16.4.92. 

Itäisen Euroopan kaikista sijoituksista 60 % eli 3 mrd. dollaria on sijoitettu 
Unkariin, sen jälkeen kun investoinnit vapautettiin vuonna 1988. Viime 
vuonna ulkomaisia sijoituksia virtasi maahan 1.7 mrd:n dollarin arvosta. 
Ulkomaiset investoijat saavat verohelpotuksia 10 vuodeksi, eikä toiminnan 
aloittamiseen vaadita lisenssiä. Vuonna' 90 yli 80 % yksityistettävistä 
yrityksistä myytiin ulkomaalaisille. FT 21.4.92. 

Unkari on saamassa virallisia luottoja vuonna 92 yhteensä 1 mrd. 
dollaria. Suurimmat luotot tulevat Kansainväliseltä valuuttarahastolta, joka on 
vuodeksi 92 myöntänyt 440 milj. dollarin luoton, ja Euroopan· yhteisöltä, 
jonka odotetaan myöntävän seuvaavaksi kolmeksi vuodeksi luottoa 870 milj. 
ecua. Maailmanpankilta odotetaan 300 milj. dollarin luottoa vuonna 92. 
Business Eastem Europe 6.4.92, 168. 

* * * 

Itäisen Keski-Euroopan maat ja IVY voivat ajautua lännen 1930-luvulla 
kokemaan lamaan, ellei rahoituksellista ja teknistä apua lisätä huomattavasti 
nykyisestä. Näin todetaan Yhdistyneiden kansakuntien alaisen talouskomissi
on vuosiraportissa. Läntiset hallitukset ovat raportin mukaan aliarvioineet 
siirtymäkauden vaikeudet: tuotannon vähenemisen, työttömyyden kasvun ja 
elintason alenemisen. Itäisen Keski-Euroopan maiden bkt väheni 14 % ja 
IVYn 17 % vuonna 91. Vuodesta 88 itäisen Keski-Euroopan maiden bkt on 
supistunut neljänneksellä. Raportissa ehdotetaan mittasuhteiltaan Marshall
apua muistuttavan ns. Euroopan 2. elvytysohjelman hyväksymistä. Ohjelma 
voisi auttaa kohdentamaan lännen apua paremmin ja lisäämään uudistusten 
uskottavuutta. FT6.4.92& HS 7.4.92. 

Itäisen Keski-Euroopan investoinnit voisivat kasvaa moninkertaiseksi, 
mikäli sijoittajamaat saisivat nykyistä paremman suojan riskejä vastaan. 
Maailmanlaajuinen konsulttitoimisto DRT Intemationale haastatteli keskisuur
ten yritysten edustajia Euroopan yhteisön maissa, Japanissa, Yhdysvalloissa, 
Ruotsissa, Itävallassa, Norjassa ja Turkissa. Arviolta 2/3 selvityksen yrityksis
tä ilmoitti myyneensä tuotteitaan itäiseen Eurooppaan ja 80 % seuraavan 
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aktiivisesti markkinoiden kehitystä. Ainoastaan 10 % yrityksistä on perustanut 
omaa tuotantoa itäiseen Eurooppaan. Rahoittamisen vaikeudet, epävarmat olot 
sekä vaikeudet löytää sopivia yhteistyökumppaneita ovat haitanneet sijoituk
sia. Unkari on investointikohteista kiinnostavin, seuraavina Tsekkoslovakia ja 
Venäjä. Lopulliset· tulokset julkaistaan toukokuussa. KL 23.4.92. 

Puola, Tsekkoslovakia ja Unkari suunnittelevat vapaakauppa-alueen 
perustamista. Perustamisasiakirja allekirjoitetaan suunnitelmien mukaan 
kesäkuun lopussa Budapestissa. Maat pääsevät Euroopan yhteisön jäseniksi 
aikaisintaan vuosituhannen vaihteessa eikä solmittava vapaakauppa-alue ole 
ristiriidassa yhteisön tavoitteiden kanssa. Kyseisistä maista Tsekkoslovakia on 
kehittänyt voimakkaimmin kauppa ansa EY -maiden kanssa. Kauppa on 
kasvanui kahden viimeisen vuoden aikana 36 %. KL 23.4.92. 
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Idäntalouksien toukokuu 1992 . 

IVY ja Venäjä 

Taloushallinto (A) 

* * * IVY -maat ovat sopineet 15.5. Tashkentissa puolustusliiton perustamises
ta. Sopimuksen kollektiivisesta turvallisuudesta allekirjoittivat Venäjä, 
Kazahstan, Uzbekistan, Kirgizstan, Armenia ja Tadzhikistan. Sopimuksen 
mukaan hyökkäys yhtä puolustus liiton jäsentä kohtaan merkitsee hyökkäystä 
koko liittoa vastaan. Keskinäisistä voimatoimista pidättäydytään. Kokouksen 
jälkeen Venäjäja Kazahstan sopivat keskenään taloudellisesta ja sotilaalli
sesta yhteistyöstä. Sopimuksen ydinkohtia ovat vapaa tavaroiden ja palvelu
jen kulku, yhteisen turvallisuusvyöhykkeen muodostaminen ja tukikohtien 
yhteinen käyttö. HS 16.5.92, Reuter 26.5.92 

* 

* 

Toukokuun puoliväliin mennessä Venäjällä oli yksityistetty valtion ja 
kuntien omaisuutta 3.5 mrd. ruplan arvosta. Yksityisessä omistuksessa oli 
yli 5 000 yritystä. Venäjän talousuudistuksen keskipitkän aikavälin ohjelman 
tavoitteena on muuttaa valtaosa suurimmista yrityksistä avoimiksi osakeyh
tiöiksi. IZ 21.5.92 

Ukrainan tilastoministeriö ilmoittaa, että Ukrainan kansantuote on supistu
nut ensimmäisen neljänneksen aikana 18 % edellisvuodesta. Budjettivaje 
on 8.3 mrd. ruplaa. Kuluttajahinnat ovat nousseet ensimmäisen neljänneksen 
aikana 30 %. SWB 29.5.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Vakavia merkkejä yhtenäisyytensä ja tasapainonsa menettämisestä osoittaneen 
ruplavyöhykkeen keskuspankkien johtajat kokoontuivat Bishkekiin 7.-8.5. 
Johtajat sopivat keskuspankkien koordinaationeuvoston perustamisesta ja 
sopimusluonnoksesta keskuspankkien etujen turvaamiseksi valtioiden 
ottaessa käyttöön omia valuuttojaan. Ruplavyöhykkeestä eroavan valtion on 
ilmoitettava erostaan kuusi kuukautta aiemmin ja hoidettava osuutensa entisen 
NL:n veloista. Sopimuksiin päästiin Kansainvälisen valuuttarahaston pai
nostettua Venäjän keskuspankkia myönnytyksiin koordinaationeuvoston 
tehtävissä, päätöksentekomenettelyssä ja puheenjohtajuudessa. Liettua, 
Azerbaidzhan ja Turkmenistan eivät hyväksyneet luonnoksia. (Huom. Uusi 
järjestelmä ei ole kuitenkaan lähtenyt käyntiin, eikä Venäjän keskuspankki ole 
luopunut entisestä asemastaan. Sergey Alexaschenko) SWB 12.5.92, KL 
13.5.92, K 20/92 

" 
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* Entisten NL:n tasavaltojen keskuspankit ovat 20.5. Tashkentissa sopineet 
alpstavasti rahapolitiikan pääsuunnista ruplavyöhykkeellä. Asiaa on 
valmisteltu Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n edustajien avustuksella. 
Sopimusluonnoksessa korostetaan yhtenäisen inflaatiotason ja keskuspankkien 
korkotason ylläpitämistä sekä luottoemission määrästä sopimista. Ruplan 
käy töItä tulee poistaa kaikki hallinnolliset rajoitukset. Venäjän tulisi turvata 
riittävä käteisrahan määrä kullekin valtiolle. IZ 21.5.92 

*** Venäjän hallitus on 13.5. tehnyt päätöksen toimista käteisrahaongelman 
lievittämiseksi. Yli 10 000 ruplan kauppoja ei saa maksaa käteisellä. 
Valtionyrityksissä palkka voidaan maksaa kuukausittain jopa neljässä erässä. 
Touko-kesäkuun palkoista maksetaan käteisenä vain osa ja osa jätetään 
talletuksena työnantajalle. Talletukselle maksetaan hallituksen 1.6. tekemällä 
päätöksellä 80 % korko. Hallitus on pyytänyt Venäjän Säästöpankkia 
Sberbankia harkitsemaan talletuskor~ojen nostamista 1.5 -kertaisiksi. RG 1-
6.5.92 ja 4.6.92 

*** Venäjän keskuspankki on päättänyt korottaa keskuspankkiluoton koron 
50:stä 80 % :iin. IZ 25.5.92 

* Venäjän keskuspankkia on syytetty korkeimassa neuvostossa mm. korkopää
töksistään (vrt. edellä), rahoitus- ja luottomonopolin pystyttämisestä, tasetieto
jensa salaamisesta ja maan maksuliikkeen hitaudesta. Arvostelijoiden mukaan 
keskuspankki on jakanut luottojaan pääasiassa hallituksensanelemiin 
kohteisiin, mikä on johtanut siihen että n. 90 % luotoista ei makseta takaisin. 
Keskuspankin pääjohtaja Georgi Matjuhin jätti eronpyyntönsä 1.6. 
Korkein neuvosto ei hyväksynyt pääjohtajan eroa. K 19/92, IZ 19.5.92, 
HS 2.6.92, FT 2.6.92, FT 5.6.92 

Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

* Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Venäjän vuotuisen hintaindek
sin kipuavan 1 000 prosenttiin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Venäjän 
tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintaindeksi oli noussut jo huhtikuussa 740 
prosenttia vuoden 1991 joulukuusta. Kuluttajahintaindeksin kuukausikehitys 
on alkuvuodesta ollut seuraavanlainen: tammikuu - 345, helmikuu - 138, 
maaliskuu - 130, huhtikuu - 120. IZ 14.5.92 

*** Venäjän hallitus on 18.5. tehnyt päätöksen energian hintojen valtiollisesta 
sääntelystä. Öljyn tukkuhinta on 18.5.92 alkaen 1800-2200 rpl/tn ja 
maakaasun 1l00-}600 rpl/1000 m3. Väestölle myytävä kaasu maksaa 260 
rpl!1000 m3. Muille IVY-maille öljyä ja kaasua toimitetaan sovituin hinnoin. 
Sopimusten ulkopuolella oleviin maihin sovelletaan maailmanmarkkinahinto
ja, siten että öljy maksaa vähintään 2200 rpl!tn ja kaasu 1600 rpl!1000 m3. 
RG 20.5.92 

* Ruuan vähittäismyyntihinnat Venäjällä ovat nousseet huhtikuussa 25.6 
%. Maaliskuun nousuvahti oli 21 %. Vähittäismyyntisektorin myynti on 
supistunut huhtikuussa 40 % edellisvuodesta. SWB 29.5.92 
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Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

* 

* 

* 

* 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on määritellyt entisille Neuvostotasaval
loille SDR-määräiset alkupääomakiintiöt (SDR = 1,3736 USD / 27.4.92): 

Maa 

Azerbaidzhan 
Armenia 
Valko-Venäjä 
Gruusia 
Kazahstan 
Kirgizstan 
Latvia 
Liettua 
Moldova 
Venäjä 
Tadzhikistan 
Turkmenistan 
Ukraina 
Uzbekistan 
Viro 

milj. SDR 

78 
45 

187 
74 

165 
43 
61 
69 
60 

2876 
40 
32 

665 
133 
31 

%-osuus 
kokonais
pääomasta 

0.08 
0.05 
0.20 
0.08 
0.17 
0.04 
0.06 
0.07 
0.06 
3.00 
0.04 
0.03 
0.69 
0.14 
0.03 

IMF:n ja Maailmanpankin jäsenmäärä on entisten Neuvostotasavaltojen 
liittymisen jälkeen 171. DM 9.5.92 

Vuoden 1991 ulkomaankauppatilastojen mukaan entisen NL:n yritysten 
barter-kauppa on kasvanut voimakkaasti. Syynä tähän on etenkin vaihdet
tavan valuutan puuttuminen. Vaikka tuonti lännestä supistui yli 30 %, kasvoi 
"barter-tuonti" 80 % vuodesta 1990. Suurin osa tästä tuonnista oli kulutusta
varoita ja elintarvikkeita. Vienti länteen supistui 16 %. BEE 27.4.92 

Venäjä aikoo tehdä ruplasta vaihdettavan heinäkuun alusta, ilmoitti 5.5. 
hallituksen taloudellinen neuvonantaja K. Kagalovski. Ruplan kurssin 
annetaan kellua heinäkuun. Elokuun alusta ruplalle asetetaan kiinteä kurssi, 
jonka Venäjän hallitus arvelee olevan n. 80 rpl/dollari. Kurssin vaihteluväli 
olisi ± 7.5 %. HS 6.5.92, KL 6.5.92, FT 6.5.92 

Venäjän keskuspankin pääjohtaja G. Matjuhin totesi jo 13.5., että ruplan 
kiinteän kurssin määrittäminen siirtyy syksyyn. HS 14.5.92, KU 21.5.92 

*** Venäjän keskuspankki on 20.5. alentanut noteeraamaansa ruplan mark
kinakurssia lOO:sta 90:een ruplaan/dollarilta. RG 20.5.92 

* Ukrainan tilastoministeriön ilmoituksen mukaan Ukrainassa on rekisteröity 
264 yhteisyritystä vuoden 1992 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
Yritykset työllistävät noin 24 tuhatta ukrainalaista ja 120 ulkomaalaista. 
Niiden ensimmäisen neljänneksen tulot olivat 2.24 milj. ruplaa. SWB 22.5.92 
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*** Venäjän korkein neuvosto on 22.5. hyväksynyt sopimukset Venäjän 
federaation liittymisestä Kansainväliseen valuuttarahastoon, Kansainvä
liseen jälleenrakennuspankkiin sekä Kansainväliseen kehitysrahoitus
laitokseen. -RG 29.5.92 

*** Venäjän keskuspankki on 27.5. alentanut edelleen ruplan markkinakurssia 
90:stä 85:een ruplaan/dollarilta. Kaupallinen erityiskurssi on edelleenkin 55 
ruplaa/dollarilta. RG 27.5.92 

* USA on myöntänyt Ukrainalle 110 milj. dollarin luotton maatalous
tuotteiden ostoa varten. Puolet luotosta Ukraina voi käyttää välittömästi. 
Luotto on osa IVY -maille myönnetystä 1.1 mrd. dollarin apupaketista. 
Luotosta 600 milj. dollaria kuuluu Venäjälle. USAn maatalousministeriön 
arvioiden mukaan IVY -maiden ei tarvitse tuoda viljaa yhtä paljon kuin viime 
vuonna, sillä vuosina 1992-93 IVY -maiden viljasato tulee olemaan noin 178. 
milj. tonnia. Tuontiviljan tarve olisi näin ollen vain 26.8. milj. tonnia, mikä 
on 11.5 milj. tonnia vähemmän kuin viime vuonna. EZ 21/92 

* Venäjä pyytää helpotuksia länsimaisten velkojensa takaisinmaksuun. 
Varapääministeri Jegor Gaidar on ehdottanut, että Venäjä vapautettaisiin 
velkojen korkomaksuista viideksi vuodeksi. Venäjä vastaa 61.5 prosentista 
entisen Neuvostoliiton 65 miljardin dollarin eli noin 286 miljardin markan 
veloista. HS 1.6.92 

* 

* 

Ukrainan parlamentti on hyväksynyt suunnitelman liittyä Kansainvälisen 
valuuttarahaston ja Maailmanpankin jäseneksi. Huhtikuussa järjestöissä 
hyväksyttyjen liittymisehtojen mukaan Ukrainan osuus rahastojen pääomasta 
olisi 0.69 %. HS 5.6.92 

Moskovan valuuttapörssi toukokuussa 1992: 

pvm kurssi myynli 
rpl/dollari milj. dollaria 

~ 

19.5. 126.6 14.13 
21.5. 123.0 11.71 
26.5. 118.0 16.64 
28.5. 113.0 20.66 

EZ 22/92 

Tuotannonalat (G) 

* Venäjällä jatkuu yksityistilojen luonti. Uusia tiloja syntyi huhtikuussa 17 
800, maaliskuussa 18 600 ja helmikuussa 17 800. Toukokuun alussa oli yksi
tyisten tilojen kokonaismäärä 112 000. Maata tilojen hallussa oli 4.6 milj. 
hehtaaria ja keskimääräinen tilakoko 41 hehtaaria. Goskomstat Rossii 13.5.92 
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Venäjä sai perinnöksi 80 % entisen Neuvostoliiton puolustusteollisuu
desta: 1 060 tuotantolaitosta ja 943 organisaatiota, joissa työskentelee 6.5 
milj. henkilöä. Puolustusteollisuuden kapasiteetista peräti 78 % on tuottanut 
siviilisektorin tavaroita, mm. 83 % Venäjällä valmistettavasta sairaalateknii
kasta, 76 % jalostussektorin koneista ja laitteista, kaikki televisiot, kamerat 
jne. Venäjän talous ministeriön mukaan tänä vuonna Venäjällä on tarkoitus 
siirtää siviilituotantoon yli 550 puolustusteollisuuden laitosta. Sotilastuotan
non supistamisen seurauksena vaille työtä jää yli miljoona työntekijää. 
Puorustusteollisuuden voitot pienenevät lähes 70 %. Siviilituotteiden osuus 
Venäjän puolustusteollisuuden kokonaistuotannosta kasvaa talousministeriön 
ennusteen mukaan kuluvan vuoden aikana 81 prosenttiin. EZ 16/92, RG 
14.5.92 

Maatalousministeri Viktor Hlystunin mukaan Venäjä joutuu tuomaan vuoden 
92 aikana 20 milj. tonnia viljaa. Vuonna 91 Venäjä toi viljaa 16 milj. 
tonnia. EZ 22/92 

Uzbekistan on allekirjoittanut yhteisyrityssopimuksen kullantuotannon 
aloittamisesta yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa. Sopimuksen arvo on 75 
milj. dollaria ja se on ensimmäinen ulkomainen investointi maan kultateolli
suuteen, jonka vuosituotanto on noin 70 tonnia. Tarkoituksena on tuottaa noin 
10 tonnia kultaa kuluvan vuoden aikana. Ff 5.6.92 

Sosiaalisektori (H) 

* Georgian työvoimatoimiston johtajan Glontin mukaan toimiston palveluja on 
sen perustamisesta (15.4.91) lähtien käyttänyt noin 30 000 kansalaista, joista 
26 997 on saanut uuden työpaikan. Virallisia työttömiä on vain 2 236. Geor
gian korkeimman neuvoston hyväksymän työllisyyslain mukaan työtön on 
kansalainen, joka ilman omaa syytään on jäänyt ilman työtä ja siitä maksetta
vaa palkkaa ja on ilmoittautunut työvoimatoimistoon. Ensimmäiseltä 3 
kuukaudelta työttömyysavustus on viimeisen työpaikan keskimääräisen kuu
kausipalkan suuruinen, seuraavilta 6 kuukaudelta maksetaan 70 % kuu
kausipalkasta, seuraavien 3 kuukauden avustus on hallituksen määräämän toi
meentulominimin suuruinen. DM 1.5.92 

*** Venäjän hallitus on 5.5. tehnyt päätöksen budjettiyritysten palkkojen 
korotuksista ja minimipalkoista. (Laki minimipalkkojen korottamisesta on 
hyväksytty 21.4.92., toim. huom.) 900 ruplan minimikuukausipalkka otetaan 
käyttöön touko-kesäkuussa. DM 21.5.92 

*** Venäjän presidentti on 13.5. antanut asetukset hoito- ja opetusalojen 
palkkauksen kehittämisestä. RG 15.5.92 

* Venäjän väkiluku oli vuoden 92 alussa 148.8 milj. henkeä. Vuotuinen 
väestönkasvu oli 242000 henkeä, eli pienin koko II maailmansodan jälkeise
nä aikana. DM 26.5.92 
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* Noin 80 % venäläisistä elää köyhyysrajalla. Lihan ja maidon yhteenlasketut 
vähittäismyyntihinnat ovat johtaneet siihen, että väestö ei pysty ostamaan 
tuotettuja elintarvikkeita. Tuottajat kaatavat maidon viemäriin tai se käytetään 
karjan ruokkimiseen. 

Raaka-aineiden ja energian puutteen takia lopetti toukokuussa yli 1000 
yritystä toimintansa. Yritysten väliset maksurästit kasvavat 25 mrd. ruplaa 
päivässä. Yritysten väliset velat ovat jo yli 2000 mrd. ruplaa. Vuoden loppuun 
mennessä Venäjällä tulee olemaan 25 miljoonaa työtöntä. 
RS 12.6.1992 
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BaItia 

* Viron, Latvian ja Liettuan läpi Puolaan ja Varsovaan johtavaa Via Baltica ,
reittiä ei voida avata suunnitellulla tavalla toukokuun puolivälissä. Uutta 
raja-asemaa Liettuan ja Puolan rajalla ei saada käyttöön aikataulussa, josta oli 
sovittu Itämeren maiden liikenneministerien kokouksessa. Suomen liikennemi
nisteriö on ehdottanut lahja-apua raja-aseman rakentamiseen. Nykyisin 
jonotus voi raja-asemalla venyä vuorokaudeksi. HS 8.5.92 

*~* EY solmi 10-vuotisen kauppa ja yhteistyösopimuksen Baltian maiden ja 
Albanian kanssa. Sopimuksen mukaan EY poistaa kaikki tuontikiintiöt emo 
mailta ja -nämä puolestaan pidättäytyvät käyttämästä lisensiointia tai ulkomai
sen valuutan vaihtorajoituksia estääkseen tuontia EY:stä. Ff 12.5.92 

* Pohjoismaiden maaliskuussa kokoama laaja investointi- ja taloustukipaketti 
tekee lähikuukausien kuluessa Baltiasta pk-yrityksille vähemmän riskialttiin 
markkina-alueen. Yhteensä 105 milj. ecun suuruisen Baltian investointiohjel
man on määrä käynnistyä kesäkuun loppuun mennessä, kun kaikkien 
Pohjoismaiden eduskunnat ovat hyväksyneet sen. Toden teolla toiminta 
käynnistynee vasta syksyllä. KL 14.5.92 

Viro 

Taloushallinto (A) 

* 

* 

* 

* 

Viron hallitus haluaa nopeuttaa yksityistämistä. Pääministeri Tiit Vähin 
mukaan nykykäytäntö on lisännyt viranomaisten korruptoitumista. Vähin 
näkemyksen mukaan yrityksiä pitäisi myydä huutokaupoissa. 'Valtion 
yksityistämiskomitean johtajan Rasmanin mukaan 40 % yrityksistä pitäisi 
yksityistää obligaatioiden avulla ja loput yksinkertaisesti myydä. Äripäev 
29.4.92 

Korkeimman neuvoston käsittelyssä olleen lakiesityksen mukaan, yli 18-
vuotiaat ulkomaalaiset voisivat omistaa yksityistettyä omaisuutta ja Virossa 
rekisteröityjä osakeyhtiöitä ja muita yrityksiä. SWB 29.5.92 

Viron uusi ulkoministeri Jaan Manitski pitää maansa ulkopolitiikan 
tärkeimpänä lähiajan tavoitteena Viron pääsyä Euroopan neuvoston 
täysjäseneksi. Hänen mukaansa jäsenyys veisi Viron entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön demokraattisen Euroopan kanssa ja antaisi Viro lle hyvät 
turvallisuustakeet. KU 19.5.92 

Viron pörssineuvosto on myöntänyt huhtikuussa toimiluvan seitsemälle 
uudelle pörssille. Näistä viisi on tavarapörssejä, kaksi arvopaperi- ja 
valuuttapörssejä. Virossa on pörssejä jo 14. Kahta lukuunottamatta pörssit 
ovat tavarapörssejä, jotka suomalaisittain muistuttavat enemmän kaup
pahuoneita kuin varsinaisia pörssejä. Esmerk 2.6.92 

" 
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R~hoitusjärjestelma (B) 

* Viron hallitus aikoo tiukentaa yritysten ja organisaatioiden ulkomaisten 
lainojen takaus käytäntöä. Kaikki valtion myöntämät takaukset tarkistetaan 
huhtikuun loppuun mennessä. Vastedes valtio valvoo tiukasti kaikkia lainoja 
ja niiden takuita. Esmerk 6.5.92, E 21.4.92 

*** Viron keskuspankki on sopinut kruunun arvon sitomisesta Saksan mark
kaan. Viron kruunu voi kellua kolme prosenttia D-markkaan nähden. 
Keskuspankin pääjohtaja Siim Kallas ilmoitti samalla kruunun käyttöön ottoa 
valmistelevan komitean laatimista lakiehdotuksista. Rahanuudistuksen 
kannalta tärkeimpiä ovat lakiehdotukset rahalaista, valuuttalaista sekä laista 

* 

kruunun vakauden1turvaamiseksi. KL 14.5.92, HS 13.5.92 ' 

Viron hallitus harkitsee siirtymistä viipymättä omaan rahayksikköön maata 
koettelevan käteisruplapulan vuoksi. Pääministeri Tiit Vähi ilmoitti, että 
suunnitelman mukaan yksi Viron kruunu vastaisi tuhatta ruplaa. Vähih 
mukaan Viron valtion kassassa oli huhtikuun lopussa 500 milj. ruplan vaje. 
Toukokuun loppuun mennessä vajeen odotetaan kasvavan 2 000 milj. ruplaan. 

Myöhemmin rahanl;ludistuskomitea luopui kuitenkin ajatuksesta, mutta päätti 
että viimeistään 21. toukokuuta keskuspankilla on oltava valmius 
rahanuudistukseen. Pienemmät setelit on jo tuotu maahan. Isot setelit 
saapuvat lähiaikoina Englannista. Esmerk 5.5.92 

Viro on keskuspankin pääjohtajan Siim Kallasin mukaan aikeissa ottaa 
kruunun käyttöön kesäkuussa. Kallasin mukaan ulkomaiset valuutat on 
ehdottomasti otettava pois sisäisestä kierrosta kruunun käyttöönoton jälkeen. 
E 23.5.92 

*** Viron korkein neuvosto on hyväksynyt kolme keskeisintä rahanuudistuk
seen liittyvää lakia. Rahalaki antaa Eesti Pankille yksinoikeuden kruunun 
liikkeellelaskuun ja määrittelee kruunun lailliseksi ma~uvälineeksi, valuutta
laki säätelee ulkomaisen valuutan käyttöä ja kruunun vakauden turvaava 
laki määrittelee Eesti Pankille ja hallitukselle ohjeet siitä, miten kruunusta 
tulee vaihdettava ja että kruunun vakaus turvataan kulta- ja valuuttavaran
noilla. Kaikki lait astuvat voimaan kruunun liikkeellelaskun yhteydessä. E 
28.5.92 

* Viron keskuspankki on keskeyttänyt joidenkin virolaispankkien tilisiirrot. 
Keskuspankin mukaan kyseiset pankit eivät ole toimittaneet parin viime kuun 
ajalta pankki tarkastusta varten tarvittavia tietoja. Jos pankit eivät muuta tapo
jaan, keskuspankki on uhannut ryhtyä toimenpiteisiin aina pankkien sulkemi
seen asti. E 23.5.92 
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Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

* 

* 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavaroiden vähittäiskauppavaihto on 
laskenut 67 %. Tähän on ollut syynä tuotantokustannusten nousu, raaka
aineiden, energian ja sitä kautta kulutustavaroiden hintojen nousu. E 5.5.92 

Hintakomitean tekemä korjausehdotus hinnanmuodostuslakiin vietiin 
hallituksen käsittelyyn. Uuden ehdotuksen mukaan tuotteen omistaja/haltija 
määrittelee tavaran hinnan. Uudessa laissa määritellään myös sakko tavarado
kumentin puuttumisesta, väärästä informaatiosta, laittomista tuloista jne. E 
21.5.92 

* Bensiinin hinta nousee Virossa 4.6. alkaen. Bensiinin hinnaksi tulee 20 
ruplaa/litra ja diesel polttoaineen 18 ruplaa/litra. E 4.6.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

* Suomi ja Viro ovat aloittaneet talousapuneuvottelut. Maiden väliselle 
taloudelliselle yhteistyölle sovitaan hallinnolliset ja oikeudelliset rajat. Suomi 
on antanut Baltian maille apua tänä ja viime vuonna yhteensä noin 100 milj. 
markkaa, josta 80 % on mennyt Viroon. HS 4.5.92 . 

*** Suomen Vientiluotto on päättänyt myöntää 50 milj. markan raken
nesopeutusluoton Virolle. Luotto on osa Suomen avustuspakettia Virolle. 
Vientiluoton mukaan luotolla rahoitetaan keskipitkää ja pitkää maksuaikaa 
vaativien pääomatavaroiden, niihin liittyvien palvelujen, taitotiedon ja pro
jektien tuontia Viroon. Lisäksi lainalla rahoitetaan suomalais-virolaisia 
yrityksiä. Luoton takaaja on Suomen valtio. HS 16.5.92 

*** Kiina myöntää Virolle apua miljoonan dollarin edestä ja halpakorkoista 
luottoa 6 milj. dollaria. Asiaa koskeva sopimus on allekirjoitettu pääminis
teri Tiit Vähin Kiinan- matkan aikana. E 15.5.92 

*** Viro ja Venäjä ovat allekirjoittaneet tullisopimuksen, joka säätelee 
transitokuljetuksia, tullauskäytäntöä ja yhteistyötä huumekuljetusten paljasta
miseksi. E 9.5.92, SWB 22.5.92 

* 

* 

Viro on poistanut maataloustuotteiden vientirajoituskiintiöt. Viro on 
vähitellen purkanut lisenssejään, koska maan ulkomaankauppa on suuressa 
määrin riippuvainen IVY -maiden kanssa käytävästä kaupasta. Rajoitukset 
olivat voimassa 1.5 vuoden ajan. IZ 5.5.92 

Viro on allekirjoittanut kauppasopimuksen Tadzhikistanin ja Turkmenian 
kanssa. Sopimuksella Viro turvaa puuvillantoimitukset Keski-Aasian 
tasavalloista. Sopimus antaa myös' mahdollisuuden virolaisyrityksille solmia 
yhteistyösopimuksia näiden valtioiden kanssa. SWB 29.5.92 
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Sosiaalisektori (H) 

* 

* 

Virossa oli toukokuun alussa 3 800 työtöntä. Eniten työttömiä on Na~åssa, 
Kohtlajärvellä ja Tartossa. Tallinnassa on rekisteröity 10 työtöntä. Touko
kuussa tyött.ömyysavustus on ollut 1 000 ruplaa kuukaudessa. Sitä voi saada 
puolen vuoden ajan, jos työnhakija ei terveydellisistä syistä ole voinut 
työskennellä tai työnhakijalIe ei ole pystytty osoittamaan hänen ammatti
taitoaan vastaavaa työtä. Työttömyys on kasvanut huhtikuusta yli 50 
prosenttia. E 14.5.92 

Viron pääministeri Tiit Vähi ilmoitti hallituksen lehdistötilaisuudessa, että 
kesäkuun alusta lisätään työssäkäymättömien eläkeläisten eläkkeen määrää 
200 ruplalla, jolloin eläkkeen kokonaismääräksi tulee 1 900 ruplaa kuukau
dessa. Lapsilisään tulee 100 ruplan kuukausikorotus. Minimipalkka noste
taan 2 000 ruplasta 2 300 ruplaan kuukaudessa. Pääministeri sanoi, että 
heinäkuun alussa on odotettavissa uusia korotuksia minimipalkkaan ja 
eläkkeisiin. Vähin mukaan toimenpiteiden rahoitusta vaikeuttaa käteisen rahan 
puute, vaikka blldjetista rahat voitaisiinkin osoittaa. E 2.6.92 

Latvia 

Taloushallinto (A) 

*** Latvian korkein neuvosto on hyväksynyt maan ensimmäisen valuuttabud
jetin. Budjetin loppusumma on yli 13 milj. dollaria. Tosin tästä summasta on 
käytettävissä vain noin 7 milj. dollaria, koska osa valullttavaroista on 
jäädytettynä Venäjän pankkeihin. Rahojen takaisin saamisesta neuvotellaan 
Venäjän viranomaisten kanssa. Valuuttabudjetin hyväksymistä pidetään 
ensimmäisenä vakavana yrityksenä hallita valuuttavirtoja Latviassa. EZ 

* 

18/92, SWB 1.5.92 .. 

Latvia on ainoana Baltian maana selviytynyt vuoden alkupuoliskosta ilman 
budjettialijäämää. SWB 22.5.92 

Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Toukokuun 7. päivänä laskettiin liikkeeseen Latvian rupla, jota käytetään 
rinnan tavallisen ruplan kanssa. Molempia rahoja pidetään tasavertaisina 
maksuvälineinä Latvian alueella ja niitä vaihdetaan pankissa 1 : 1. Latvian 
keskuspankin ilmoituksen mukaan tavalliset ruplat jäädytetään pankkiti
leille ja käteistä maksetaan vain Latvian· ruplina. Latvian ruplan käyt
töönot1oa perustellaan pitkään jatkuneella käteisrahapulalla. KL 8.5.92, FT 
8.5.92 

*** Latvian hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin maan horjuvien talousra
kenteiden ja pankkijärjestelmän uudistamiseksi. Päätöksen mukaan 
pankkien on selvitettävä asiakkaidensa maksukyky kesäkuun alkuun men-
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nessä. Samoin käteistä rahaa saa laskea liikkeelle vain Latvian keskuspankin 
luvalla. SWB 22.5.92 

Hintajärjestelmä, inflaatio (D) 

*** Latvian hallitus on jälleen päättänyt nostaa sähkön hintaa. Yksityisiltä 
henkilöiltä perittävä kilowattitunnin hinta on 12 ruplaa entisen 30 kopeekan 
sijasta. Hallituksen odotetaan nostavan lämmityksen ja lämpimän veden hinto
ja syksyn aikana. SWB 8.5.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

*** Latvian hallitus on vahvistanut viennistä perittävät tullitariffit, jotka tulevat 
voimaan kesäkuun alusta. Samalla poistuu lisenssijäIjestelmä. TariffijäIjestel
män suunnittelijoiden mukaan sekä vientiä säätelevät, että latvialaistuotteiden 
kilpailukykyä kohottavat tariffimaksut vaihtelevat 5-100 % tuotteen hinnasta. 
DM 21.5.92 

Sosiaalisektori (H) 

*** Minimipalkkaa muutetaan Latviassa jo kolmannen kerran· viimeisten 
kahden kuukauden aikana. Päätettiin, että kesäkuun alusta minimipalkka 
nousee 1.5 -kertaiseksi eli 1 500 Latvian ruplaan. Kuitenkin se on vielä alle 
realistisen toimeentulominimin, joka on Latvian sosiaaliministeriön mukaan 
1 574 ruplaa kukaudessa. Ammattiliittojen laskelmien mukaan toimeentulo
~inimi lähentelee 2 000 Latvian ruplaa. EZ 22/92 

Liettua 

Taloushallinto (A) 

* Liettuan presidentti Vytautas Landsbergis on pyytänyt Liettuan keskus
pankin pääjohtajaa V. Baldisisia eroamaan. Liettuan keskuspankkia on 
syytetty heikosta panoksesta talousongelmien ratkaisussa. Keskuspankin 
pääjohtaja on ilmoittanut harkitsevansa eroa, mutta on viivyttänyt vas
tauksensa antamista. SWB 23.5.92 

*** Liettuan hallitus on antanut asetuksen, jossa. suositetaan kaikkien valtion 
omistamien yritysten ja osakeyhtiöiden palkkoja korotettaviksi 25 % 
kesäkuun alusta alkaen, kuitenkin niin ettei palkka ylitä 6 000 ruplaa 
kuukaudessa. Muut kaupalliset yritykset voivat päättää työntekijöidensä 
palkoista ottaen huomioon oman rahoitus tilanteensa. Samalla hallitus päätti, 
että työssäkäymättömien eläkeläisten eläkettä nostetaan 20 %. Maalis
kuussa keskipalkka oli 3 240 ruplaa ja huhtikuussa 4 118 ruplaa. EZ 22/92 
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Rahoitusjärjestelmä (B) 

* Liettuan pääministeri Gediminas Vagnorius on lähettänyt Venäjän varapää
ministerilIe Jegor. Gaidarille ja Venäjän keskuspankille sähkeen, jossa 
pyydetään apua venäläisten yritysten velkojen maksuun liettualaisyrityk
sille. Venäjän yritykset ovat velkaa tavaratoimituksista liettualaisyrityksille yli 
5 miljardia ruplaa. SWB 1.5.92 

*** Liettuan hallitus on päättänyt laskea ruplapulan vuoksi liikkeeseen 200 ja 
500 ruplan arvoisia kuponkeja, joita toukokuun alusta lähtien voi käyttää 
Liettuan alueella tasavertaisina maksuvälineinä ruplan rinnalla. Palkoista ja 
muista suorituksista 40 % aletaan maksaa kuponkeina. Keskuspankilla on 
oikeus joko lisätä tai vähentää tätä prosenttimäärää. SWB 1.5.92 

* 

* 

Liettuan pääministeri on ilmoittanut Kansainväliselle valuuttarahastolle 
IMF:lle Liettuan ottavan käyttöön oman valuuttansa litin tämän vuoden 
toisella puoliskolla. Liettuan hallitus suunnittelee omaan rahaan pohjautuvaa 
talouden vakautusohjelmaa yhdessä IMF:n edustajien kanssa. Ohjelman pitäisi 
valmistua kesäkuuhun mennessä. SWB 22.4.92 

Liettuan keskuspankki on kieltänyt jyrkästi aikovansa liittyä IVY:n 
pankkijärjestelmään. Pankin ilmoituksen mukaan IMF:n suositukset entisen 
Neuvostoliiton tasavaltojen ruplavyöhykkeellä pysyttelemisestä on kohdistettu 
ennen kaikkea muille IVY -maille. Huhut Liettuan Pankin aikeista lähtivät 
liikkeelle lehtijuttujen perusteella. Keskuspankki ilmoitti kuitenkin seuraavan
sa tarkasti IVY:n pankkien tilannetta ja tulevaisuutta. SWB 29.5.92 

Yritykset (E) 

* Liettuan talousministeriön mukaan yritysten maara on kasvanut kahden 
kuukauden aikana 2 OOO:lla. Liettuassa oli toukokuun alkuun mennessä yli 4~ 
000 rekisteröityä yritystä, joista 175 ulkomaisessa omistuksessa ja noin 1 000 . 
yhteisyritystä. Yksityisiä yrityksiä oli lähes 36 000. Esmerk 2 .. 6.92 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset (F) 

* Liettuan sisäministeriön ilmoituksen mukaan maasta on löydetty huomattavia 
summia väärennettyjä valuuttoja. Saksalaisasiantuntijoiden, mukaan 
löydetyt 30 000 Saksan markkaa olivat hyvin taitavasti väärennettyjä, kun 
taas yhteensä 50 000 väärennettyä dollaria olisi amerikkalaisten mukaan ollut 
helppo erottaa aidoista. Liettuan poliisi tutkii väärennöksien alkuperää ja 
niiden tuloreittiä Liettuaan. SWB 22.5.92 

*** Liettuaja EY ovat allekirjoittaneet Brysselissä sopimuksen kaupallisesta ja 
taloudellisesta yhteistyöstä. SWB 22.5.92 
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Tuotannonalat (G) 

* Geologien arvioiden mukaan Liettuan maaperässä on vähintään 47 milj. 
tonnia öljyä, jota voitaisiin käyttää teollisiin tarkoituksiin. Lisäksi Liettuan 
rannikkomerialueella arvioidaan olevan 45 miIj. tonnia öljyä. Siispä Liettuan 
pitäisi pystyä tyydyttämään öljyntarpeensa 20 vuodeksi eteenpäin. Liettuan 
talous tarvitsee toimiakseen normaalisti 12 miIj. tonnia vuodessa. Kuitenkin 
asiantuntijat arvioivat, että huolellisella suunnittelulla tämä määrä voitaisiin 
vähentää puoleen. SWB 1.5.92 

Sosiaalisekt~ri (H) 

*** Liettuan hallitus on hyväksynyt toimeentulominimiksi 1 310 ruplaa 
kuukaudessa. Minimipalkka on tällä hetkellä 1 370 ruplaa. Toukokuun alusta 
palkat nousevat 14 % ja eläkkeet ja niiden lisäosat 20 %. SWB 8.5.92 

* Liettuassa oli toukokuun alussa noin 20 000 työtöntä työnhakijaa. Pienin 
työttömyyskorvaus on 460 ruplaa ja suurin 2300 ruplaa. SWB 8.5.92 
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Itäinen Keski-Eurooppa 

Bulgaria 

* Kansainvälinen valuuttarahasto on myöntänyt kuluvan vuoden huhtikuussa 
212 miljoonan valmiusluoton hallituksen talousohjelman tukemiseen. 
Hallituksen ohjelmassa suunnitellaan hintojen nousun hillitsemistä 2 %:iin 
kuukaudessa ja tuotannon laskun hidastamista 4 %:iin vuoden loppuun 
mennessä. LDC Debt Report 4.5.92. 

Puola 

* Puolan äskettäin alkaneet neuvottelut Kansainvälisen valuuttarahaston 
kanssa ovat vaarassa keskeytyä. Neuvottelut kolmivuotisesta 2.5 mrd:n 
suuruisesta luotosta tultaneen keskeyttämään, mikäli parlamentti ei hyväksy 
hallituksen budjettiesitystä toukokuussa. Parlamentti totesi toukokuun alussa 
edellisvuoden palkka- ja eläkeleikkaukset laittomiksi. Leikkausten kumoami
nen merkitsisi käytännössä ylivoimaisia vaikeuksia toteuttaa valuuttarahaston 
vaatima budjettivajeen pienentäminen 5 %:iin kansantulosta. Hallituksen 
suunnittelemat terveydenhoitomenojen ja koulutusmäärärahojen leikkaukset 
'ovat myöskin vaarassa tulla hylätyiksi. Parlamentin päätöksen seurauksena 
valtiovarainministeri Andrzej Olechowski ilmoitti eroavansa, mutta lupasi 
presidentti Lech Walesan pyynnöstä jatkaa virassaan vielä toukokuun 
budjettiäänestykseen asti. 

* 

* 

Edellisen kerran valuuttarahaston ja Puolan neuvottelut keskeytyivät yhdeksän 
kuukautta sitten, kun hallituksen kanssa sovitut tavoitteet budjettivajeen 
pienentämisestä vesittyivät. Vaikka budjettivaje kuluvan vuoden maaliskuu
hun mennessä oli 40 % ennakoitua pienempi, on menoja vähennettävä 
edellisvuodesta vielä puolella. HS 4.5.92, KL 5.5.92., FT 23.4.92. 

Puolan neuvottelut 10 - 12 mrd:n dollarin kaupallisen pankkivelan . uudel
leenjärjestelemiseksi Lontoon klubin kanssa riippuvat siitä, pääseekö Puola 
Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sopimukseen maan talouspoliittisesta 
suunnasta. Toukokuun alussa eroa pyytäneen valtiovarainministeri Andrzej 
Olechowskin mukaan valuuttarahaston kanssa käytäviä neuvotteluja jatketaan 
kuluvan vuoden heinäkuuhun asti. Siihen mennessä on jo selvää, hyväksyykö 
parlamentti hallituksen vaatiman ja valuuttarahaston tukeman esityksen 
budjettivajeen pienentämisestä 5 %:iin kansantulosta. FT 13.5.92. 'c 

Italialainen Fiat SpA on sopinut 2 mrd:n dollarin sijoituksesta Puolaan. 
Sijoituksellaan Fiat saa 90 % osuuden puolalaisen autovalmistajan FSM:n 
kanssa perustettavasta yhteisyrityksestä. Fiatin investointi on tähän mennessä 
Puolan ulkomaisista sijoituksista suurin. Puolan edustajana sopimusta oli 
vahvistamassa valtiovarainministeri Andrzej Olechowski. HS 21.5.Q2. 
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* Puolan parlamentti lqtatoi maan hallitu~en 5.6. presidentti Lech Walesan 
vaadittua pääministeri Jan Olszewskin johtaman hallituksen välitöntä eroa. 
Parlamentissa hallitusta oli jo aiemmin syytetty tehottomaksi. Parlamentin 
alahuone sejm määräsi hallituksen jatkamaan virkamieshallituksena, kunnes 
uusi hallitus on muodostettu. Presidentti Walesa on ehdottanut uudeksi päämi
nisteriksi 32-vuotiasta maaseutupuolueen johtajaa Wald~mar Pawlakia. FT 
5.6.92. 

Romania 

Maailmanpankki on myöntänyt 400 miljoonan dollarin rakenneluoton 
käytettäväksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Luoton myöntämistä 
voidaan vielä lykätä, ellei Romania toukokuuhun mennessä ilmoita yleisten 
vaalien pitämisestä vielä kuluvan vuoden aikana. Reuter 14.5.92. 

Väestölle on ryhdytty jakamaan toukokuun 20. päivästä lähtien yhteensä 
miljoonia omistustodistuksia. Jaettavassa vihkosessa on viiden perusteilla 
olevan Julkisen omistusrahaston kuponkeja, jotka oikeuttavat yhteen osuuteen 

.. kustakin rahastosta. Valtionyrityksistä suunnitellaan myytävän yksityisille 30 
% joitakin strategisesti tärkeitä yrityksiä lukuunottamatta. Valtionyrityksiä voi 
rekisteröidä nimelliseen hintaan seuraavan puolen vuoden ajan. Myöhemmin 
kuponkeja voi käyttää vaihtokelpoisina osakkeina arvopaperipörssin perusta
misen jälkeen. Finance East Europe 22.5.92. 

Saksan itäiset osat 

* Itäisen Saksan ulkomaisista sijoituksista suurin osa on peräisin Ranskasta, 
Iso-Britanniasta ja Sveitsistä. Valtionyrityksiä yksityistävän Treuhandin 
mukaan ranskalaisyritysten sijoitusten arvo on tällä hetkellä 2.3 mrd., 
englantilaisten 1.5 mrd. ja sveitsiläisten 0.6 mrd. Saksan markkaa. FT 1.5.92. 

Treuhandin urakan uskotaan päättyvän vuoden 93 loppuun menness·ä. Vielä 
on jäljellä 4 800 yksityistettävää yritystä, kiinteistöä ja maatilaa, joista 
arviolta puolet tullaan myymään vuoden loppuun mennessä. Frankfurter 
Allgemeine 8.5.92 / Esmerk 11.5.92. 

Tsekkoslovakia 

* Tsekkoslovakian yksityistettävät valtionyritykset ovat tulleet myyntiin. 
Myytäviä valtionyrityksiä on yhteensä 2000-3000 nettoarvoltaan 8.5 -; 10 
mrd. dollaria. Tarjouksia myytävistä yrityksistä voi tehdä heinäkuun 18. 
päivästä kesäkuun 8. päivään. Osuuksien jakaantuminen pyritään selvittämään 
sitä seuraavan kahden viikon kuluessa. Tarjontakierroksia järjestetään 
useampia, mikäli osuuksia tarjotaan 25 % yli yritysten osuuksissa lasketun 
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nimellisarvon. Useiden tarjontakierrosten pelätään vaikeuttavan ja hidastavan 
yksityistämistä. Osa yrityksistä voidaan myydä julkisesti huutokaupoissa. 

Investointikuponkeja on ostanut kaikkiaan 8.5 miljoonaa kansalaista, joista 
kaksi kolmannesta eli 5.8 miljoonaa on antanut kuponkinsa yksityisten 
investointirahastojen sijoitettaviksi. Suurimmalla rahastolla on käytettävissään 
10 % myydyistä kupongeista. Investointirahastot ovat luvanneet sijoitusten 
vastineeksi kymmenkertaisia voittoja. Finance East Europe 21.5.92. 

Unkari 

* 

* 

* 

Unkarin länsivienti kasvoi vuonna 91 edellisvuodesta 31 % ja oli 10.2 mrd. 
dollaria. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä länsivienti on yhä 
kasvanut. Vienti entisiin SEV-maihin on vähentynyt vuodesta 9~ voimak
kaasti. Jo vuonna 91 Unkarin vienti entisiin SEV-maihin supistui 60 % ja 
väheni suhteellisesti 19 %:iin maan koko viennistä. 

SEV -kaupan ja kotimaisen kysynnän voimakkaan supistumisen vuoksi 
arvioIta 40-45 % teollisuudessa toimivista vaItionyrityksistä voi joutua 
vakaviin rahoitusvaikeuksiin. Länsiviennin suhteellisen osuuden kaksinker
taistuminen vajaaseen 50 %:iin viimeisen kolmen vuoden aikana ei vielä riitä 
pelastamaan yrityksiä konkurssiaallolta. Euroopan yhteisön kanssa ,solmittujen 
vapaakauppasopimusten rahallisen vuotuisen hyödyn odotetaan jäävän 
pieneksi. Vapaakaupan esteitä poistetaan Unkarin länsiviennissä kaikkein 
hitaimmin vahvoilta toimialoilta, kuten tekstiili-, elintarvike- ja terästeollisuu
delta. FT 20.5.92 

* * * 

Itäisen Euroopan yksityissektorin investointeihin luvattua rahoitusta ei 
pystytä hyödyntämään täysimääräisesti. IEWS-tutkimuslaitoksen jul
kaiseman raportin mukaan G-24 -maat lupasivat vuonna 1990 itäisen Keski
Euroopan maille kaikkiaan 27 mrd. dollaria. Tsekkoslovakia pystyi käyttä
mään sille luvatusta rahoituksesta vain 2 %, Unkari 17 % ja Puola 27 %. 
Myönnetyn ja luvatun rahoituksen välistä eroa selitetään mm. seuraavilla 
syillä: 1) rahoitukselle asetettiin ehtoja, joita ei kyetty täyttämään, 2) 
rahoitettavat projektit kestävät vuosia eikä luvattua rahoitusta tarvita siten heti 
kokonaisuudessaan, 3) suurin osa luotoista on markkinahintaisia ja liian 
kalliita sekä 4) pankki- ja luototusjärjestelmän kehittymättömyydestä johtuen 
maat eivät kykene tehokkaasti hyödyntämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
Raportissa kehoitetaan joustavampaan veian hallinnointiin, teknisen avun 
lisäämiseen ja ehdollisuuden uudelleenarviointiin. FT 2.6.92. 

Itäisen Euroopan investointiriskejä arvioivassa artikkelissa vertaillaan eri 
maiden liiketoiminnan kannattavuutta, kansainvälisen luotto aseman kehitty
mistä, poliittista riskiä, talouden elinvoimaisuutta ja vakautta sekä perusraken
teiden kehittyneisyyttä. Parhaimman pisteytyksen saivat Unkari (12), 
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Tsekkoslovakia (14) ja Puola (16). Liiketoiminta on näissä maissa kannatta
.vinta. Puolan rasituksena on epävakaa poliittinen tilanne ja kohtuuttpman 
suuri ulkomainen velka. Seuraavaksi parhaita kohteita ovat Bulgaria ja 
Romania sekä näihin verrattavissa olevat Baltian maat. IVYn tasavallat ovat 
itäiseen Eurooppaan verrattuna riski altteimpia. The Daily Telegraph 13.5.92 
/ Esmerk 15.6.92. 
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Tilastoti etoa 

* Tammi-huhtikuun 92 kehitys Venäjän teollisuuden perusaloilla verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan: 

Energian tuotanto: raakaöljyn tuotanto on laskenut 20.1 milj. tonnia eli 13 
%. Autobensiinin tuotanto on laskenut 5 %, dieselpolttoaineen 3 %, raskaan 
polttoöljyn 2 %. Kaasun ja hiilen tuotanto vastaa edellisen vuoden tammi
huhtikuun tasoa. 

Musta metallurgia: raakarauden tuotanto on lisääntynyt melkein kolman
neksella, teräksen 6 %, koksin 21 %. Viime kuukausien aikana on valmiin 
valssiraudan ja teräsputkien tuotanto kasvanut. Mikäli suuntaus jatkuu, 
vuoden loppuun mennessä mustan metallurgian tilanne tasaantuu. 

Kemian teollisuus: huhtikuun tuotanto ylitti mineraalilannoitteiden, kemial
listen kuitujen ja lankojen osalta maaliskuun tuotannon. Edellisvuoteen 
verrattuna oli tuotanto kuitenkin 6-20 % pienempää. 

Puu- ja paperiteollisuus: kuormien määrä on' 'pudonnut ensimmalsen 
vuosineljänneksen aikana 10 % ja huhtikuun aikana myös 10 % verrattuna 
edellisvuotiseen tasoon. Sahatavaran, selluloosan, paperin ja muiden tuottei
den tuotanto supistui 8-25 %. Puunjalostusteollisuus tulee vielä jatkossakin 
kärsimään raaka -ainepulasta. . 

Elintarviketuotanto: tuotannon lasku jatkuu tärkeimmillä aloilla. Lihan, 
juuston, sokerin, jauhojen ja konditoriatuotteiden tuotanto on pudonnut 22-36 
%, makkaroiden, kokomaitotuotteiden ja maitosäilykkeiden tuotanto on supis
tunut 41-46 %. 

Kulutustavarateollisuus: huhtikuun tuotanto on suurin piirtein maaliskuisella 
tasolla. Neljän kuukauden aikana kankaiden, sukkien ja trikoovaatteiden sekä 
jalkineiden tuotanto on supistunut edellisvuodesta 9-19% ja lastenvaate
teollisuuden tuotanto 24 %. Tukkuhinnat ovat kuitenkin nousseet tammi-
huhtikuun aikana 700-1 200 %. 'f 'f 

Maatalous: Kevätkylvöt ovat hieman jäljessä edellisten vuosien aikataulusta. 
Toukokuun puolivälissä oli kylvetty 26.8 milj. ha, kun vuotta aikaisemmin 
kylvöala oli 32.9 milj. ha. Kylvötöitä on haitannut energia- ja varaosapula. 
Dieselpolttoainetta on toim!tettu noin 7 % ja bensiiniä noin 8 % vähemmän 
kuin viime vuonna, keskimäärin joka kymmenes traktori jää varaosien 
puutteessa kOljaamatta. 

Kuljetukset: kuljetusten määrä väheni viime vuodesta 18 %. Viljan kul
jetukset vähenivät 28 %, rautamalmin 27 %, lannoitteiden 24 %, puutavaran 
17 %, raakaöljyn ja öljytuotteiden 12 %. Goskomstat Rossii 13.5.92 
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Venäläisen eläkeläisen kuukausimenojen rakenne helmikuussa 1992 

elintarvikkeet 
teol.valm. tavarat 
lääkkeet 
palvelut 
kunnallispalvelut 
kulttuuri 
muut menot 

EZ 21/92 

Tulot Venäjällä 
(rpl/kk) 

minimipalkka 
minimieläke 
keskim.eläke 
suurin eläke 
keskim. kk-palkka 
lääkärin palkka 
opettajan palkka 
professorin palkka 
autonkulj. palkka 
kaivostyöl. palkka 

EZ 22/92 

1989 

80 
70 
90 

130 
240 
160 
175 
550 
550 
600 

1992 
toukokuu 

900 
900 

1800 
3500 
2250 
2300 
3000 

12000 
15000 

80.8 % 
4.2% 
4.3 % 
1.5 % 
6.2% 
0.4 % 
2.6% 

lask. 
tav.taso 

1200 
1050 
1350 
1950 
3600 
2400 
2600 
8000 
8000 
9000 

Venäjän työministeriön tutkimuslaitoksen minimikulutusbudjetin laatimisen 
pohjana ovat tiedot yli 200 tavaran ja palvelun hinnoista. Näistä 75 nimikettä 
on elintarvikkeita, 47 vaatteita ja jalkineita, 82 huonekaluja ja astioita. Budje
tissa olevia palveluita ovat mm. vuokrat, vesi-, sähkö- ym. kunnalliset 
maksut, puhelintariffit, päivähoitomaksut. 

Perheettömän työläisen minimibudjetista kuluu elintarvikkeisiin 48 %, tupak
kaan 5 %, vaatteisiin ja jalkineisiin 21.2 %. Tavaroihin kuluu yhteensä 78.9 
% ja palveluihin 21.1 % (13.2 % menee veroihin). EZ 15/92 ~ 
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Venäjän polttoaineen tuotanto tammi-huhtikuussa 1992 verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan 

1991 1992 muutos-% 

raakaöljy, milj.t 158.3 138.2 -12.7 
, maakaasu, mrd. mJ 220.1 219.0 - 0.5 

kivihiili, milj.t 121.3 119.7 - 1.3 

kokonais-
tuotanto, lask.t 554.0 522.9 - 5.6 

Eastem Bloc Energy /June 1992 
, , 

" 

* < IVY-maiden polttoaineen tuotanto tammi-huhtikuussa 1992 verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

1991 1992 muutos-% 

raakaöljy, milj.t 176.3 156.7 -11.1 
maakaasu, mrd.mJ 278.6 273.9 - 1.7 
kivihiili, milj.t 216.3 199.8 - 7.6 

kokonais-
tuotanto, lask.t 704.9 661.4 - 6.2 

Eastem Bloc Energy IJune 1992 

'. 
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Liite 

Tarkoitus 

Alat A = 

B= 

C= 
D= 
E= 

F= 
G= 
H= 

Lähteet 

Merkinnät *** 
* 

Raportissa seurataan kuukausittain talouslainsäädännönja talousjärjestelmän 
muutoksia sekä muita merkittäviä tapahtumia. 

Taloushallinto: suunnittelu yms. järjestelmämuutokset, yksityistäminen, 
maa 
RahoitusjäJjesteImä: pankit, vakuutusjärjestelmä, budjetti, arvopaperit, 
raha 
Verotus 
HintajäJjestelmä, inflaatio 
Yritykset: osakeyhtiöt,. valtiontilaus, arenda, tulosvastuu, pienyritykset, 
monopolit, konsernit, osuuskunnat, yritysten väliset markkinat 
Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 
Tuotannonalat: eri teollisuudenalat, maatalous, investoinnit 
Sosiaalisektori: palkat, työvoima, eläkkeet, työttömyys, kuluttajakysymyk
set, varjotalous, kulttuuri,koulutus, oikeusjärjestelmä, väestö, puolueet, 
ammattiliitot yms. 

AF = Argumenty i fakty 
BEE = Business Eastem 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. viralllisen tekstin (merkitty tähdellä) 
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