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Venäjä 

Talouspolitiikka 

* 

* 

* 

Hallitus teki 22.12. päätöksen tietoliikenneyritysten yksityistämisestä. 
Postia, radiota ja televisiota ei kuitenkaan yksityistetä, vaan niistä muo
dostetaan valtion laitokset. RG 5.1.93 

Hallitus hyväksyi 23.2. talousohjelmansa vuodeksi 1993. Hallitus sitoutuu 
noudattamaan 1) vakauttavaa finanssipolitiikkaa, 2) valikoivaa investointipoli
tiikkaa, 3) aktiivista teollisuuspolitiikkaa ja 4) entistä tehokkaampaa aluepoli
tiikkaa sekä jatkamaan 5) rakennemuutosta, 6) maatalousuudistusta ja 7) yksi
tyistämistä. Ohjelmassa julistetaan myös Venäjän pyrkimys turvata taloudelli
set etunsa suhteessa muihin entisiin neuvostotasavaltoihin. RV 25.2.93 

Venäjän johtohenkilöitä 31.3.: 

presidentti 
parlamentin pj. 
pääministeri 
ulkoministeri 
finanssiministeri 
vt. talousministeri 
keskuspankin pääjohtaja 

Boris Jeltsin 
Ruslan Hasbulatov 
Viktor Tshernomyrdin 
Andrei Kozyrev 
Boris Fjodorov 
Andrei Shapovaljants 
Viktor Geraschenko 

Omistus ja yksityistäminen 

* Presidentti hyväksyi 27.11. lain vakuutustoiminnasta. Laki tuli voimaan 
heti. RG 12.1.93 

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 sisältää 
mahdollisen lain tms. virallisen tekstin (merkitty tähdellä) 
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Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Venäjän keskuspankki ilmoitti 6.1., että kaikkien liikepankkien peruspää
oman on 1.7.93 oltava vähintään 100 miljoonaa ruplaa. EZ 3/93 

Presidentti antoi 2.2. asetuksen Valtion investointiyhtiön (Gosudarstvennaja 
investitsionnaja korporatsija) perustamisesta. Valtio sijoittaa yhtiön peruspää
omaan vähintään 1 mrd. dollaria. Yhtiön avulla on tarkoitus tehostaa sekä 
ulkomaisten että kotimaisten investointien hankkimista. Yhtiö tulee myös 
toimimaan ulkoisten investointien takaajana, jota varten sille myönnetään 50 
milj. dollaria ja 200 mrd. ruplaa. Yhtiön pääjohtajaksi presidentti nimitti 
entisen virastopäällikkönsä Juri Petrovin. SAPP 6/93 

Korkein neuvosto hyväksyi 25~3. vuoden 1993 budjetin. Budjettiesitykses
sään hallitus lähtee suuren budjettivajeen (n. 6 500 mrd. rpl) linjalle, 
kiinnittää erityistä huomiota sosiaalipuoleen ja lisää velanottoa. Velkaa 
käytetään maatalouden kevättöihin 1 300 mrd., viljanostoon 900 mrd., ääri
pohjolan tavaratoimituksiin 730 mrd., konversioon 400 mrd., maanpuolus
tukseen 300 mrd. ja energiasektorin ylläpitoon 200 mrd. ruplaa. RV 30.3.93 

IX kansanedustajien kongressi teki 27.3. päätöksen yleisötalletusten arvon· 
menetyksen kompensoinnista. Kompensoinnilla tulee turvata Venäjän 
säästöpankissa 1.1.92 olleiden yleisötalletusten ostovoiman palauttaminen. 
RG 31.3.93 

Presidentti antoi 28.3. asetuksen yleisötalletusten suojasta. Venäjälle 
perustetaan Federaation vakuusrahasto, johon varat saadaan talletuspankeil
ta ja tasavallan budjetista. Presidentti suositteli Venäjän säästöpankille 
määräaikaistallet\lsten korkojen nostoa. Venäjän jalometallikomitea hankkii 
huhti-toukokuun aikana 400 mrd. ruplaa, joilla kompensoidaan vähävaraisille 
tallettajille inflaation aiheuttamia talletustappioita. RV 30.3.93 

Venäjän säästöpankki korotti talletuskorkojaan. Käteistalletusten vuosikor
ko on 1.4. alkaen 40 %. Määräaikaistalletusten korot ovat 100 - 120 %. 
NG 31.3.93 

Korkein neuvosto hyväksyi lain minimipalkan korottamisesta 4 275 
ruplaan kuukaudessa. Korotus tulee voimaan 1.4. alkaen. NG 31.3.93 

Hintajärjestelmä, inflaatio 

* Hallitus teki 18.1. päätöksen valtion toimista inflaation hillitsemiseksi. 
Viranomaisia kielletään säätelemästä muiden kuin monopoli yritysten hintoja. 
Finanssiministeriö laatii ohjelman budjettivajeen supistamiseksi valtion 
obligaatioiden avulla. Budjetin tuloja lisätään korottamalla hyödykeveroja ja 
tuontitulleja. RG 22.1.93 
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Asuntojen vuokrat 40-kertaistuvat Venäjällä 1994 loppuun mennessä. 
Kunnallistalouskomitean osastopäällikkö L. Tshernyshov toteaa, että esim. 
Moskovassa neliövuokrat nousevat 85 ruplaan vuonna 1994. Silloin niiden 
lasketaan muodostavan 20 % perheen menoista. AF 3/93 

Hallitus teki 3.2. päätöksen leivän hinnan valtiollisesta säätelystä. Hinta
perusteena käytetään viljan 12 000 rpl tonnihintaa. Alan yritysten kannatta
vuusprosentti saa olla enint. 15 % omakustannushinnasta. RG 6.2.93 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Hallitus teki 12.12. päätöksen Venäjän kansainvälisestä yhteistyö- ja 
kehitystoimistosta. Sille keskitetään tähän asti sekavana pysynyt kansain
välinen rahoitus- ja investointiyhteistyö. "Supertoimisto", jota johtaa varapää
ministeri Aleksandr Shohin, osallistuu mm. ulkoisten investointien järjestämi
seen sekä valtion velkojen ja saatavien realisointiin. K 11.-17.1.93 

Presidentin konversioasiantuntija Mihail Malei kannattaa aseviennin 
kehittämistä. Hänen mukaansa asetuotanto ei tuhoa, vaan ruokkii Venäjää. 
Venäjän ei ole syytä supistaa asevientiään (n. 4 mrd. dollaria 1992), koska 
esim. USAn aseviennin arvo 1992 oli 30 mrd. dollaria. Malein mukaan on 
uskottava siihen, että jos Venäjä supistaa asevientiään, joku toinen kasvattaa 
omaansa. IZ 28.1.93 

Venäjän tullikomitea ilmoitti 29.1. ulkomaankaupan verotus- ja tullauskäy
tännön muutoksista. Hallituksen 1993 talousohjelman mukaisesti 1.2. alkaen 
tuonti tavaroista peritään tullimaksun lisäksi arvonlisäveroa ja tietyistä 
tavaroista myös hyödykeveroa. Arvonlisävero on 20 % tullausarvosta, 
hyödykevero vaihtelee alkoholin 90 %:sta autojen 25 %:iin. Tullauskäytäntö 
ulotetaan myös tuontiin IVY -valtioista ja Baltiasta. Tässä yhteydessä Baltiasta 
ja IVYyn kuulumattomasta Georgiasta tapahtuvan tuonnin tullimaksut 
kaksinkertaistetaan. IZ 29.1.93 

Presidentti Jeltsin teki Intian-vierailullaan sopimuksen, jolla Venäjä antaa 
anteeksi 2/3 Intian lähes 10 mrd. ruplan neuvostovelasta. Loppuvelalle 
annetaan maksuaikaa 45 vuotta. Järjestelyjen toivotaan elvyttävän kuihtunutta 
asevientiä Intiaan. Kirjoittajan mukaan päätös osoittaa, että Venäjä ei aio 
enää uhrata perinteisiä tulojaan länteen integroitumisen alttarille. 
RG 30.1.93 

Moskovan valuuttapörssi aloitti 10.2. koeluoilteiset huutokaupat Saksan 
markan ja ruplan välillä. Pörssin vaihto kasvoi 1992 kymmenkertaiseksi 
edellisvuodesta. Keskuspankin osuus kaupoissa supistui 60:stä 30 prosenttiin. 
Pörssin pääjohtaja A. Zaharov uskoo, että pörssi pystyy aloittamaan 
päivittäiset valuuttahuutokaupat vielä 1993 kuluessa. DM 9.2.93 

Hallitus teki 6.3. päätöksen valuutantarkkailun ja viennin valvonnan 
tehostamisesta sekä valuuttamarkkinoiden kehittämisestä. Viennin valuut-
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tatulojen valvontaa tehostetaan. Ulkomaanvaluuttojen käyttö maksuvälineenä 
kotimaassa aiotaan kieltää. Sen sijaan kehitetään uusia valuuttamääräisiä tilejä 
ja arvopapereita. Samoin kehitetään valuuttariskien hallintakeinoja. Päätöksel
lä saatetaan voimaan tulliraja kaikkien entisten neuvostotasavaltojen kanssa. 
RG 25.3.93 

Hallitus teki 15.3. päätöksen valtion valuuttamääräisen obligaatiolainan 
liikkeeseenlaskusta. Yhteissummaltaan lähes 7.9 mrd. dollarin obligaatiot 
jaetaan niille juridisille henkilöille, joiden valuutat aikanaan "jäädytettiin" 
Vneshekonombankiin. Laina-ajat vaihtelevat 1 - 15 vuoteen. Vuotuinen korko 
on 3 %. RG 27.3.93 

Presidentti antoi 15.3. asetuksen tuontitullitariffista. Tullia peritään kaikesta 
tuonnista 1.4.93 alkaen. SAPP 12/93 

Tuotannonalat 

* 

* 

* 

* 

Hallitus päätti 29.1. maakaasun ja muiden energiatuotteiden hintojen 
valtiollisesta säätelystä. 1.2.93 alkaen maakaasun hinta on teollisuudelle 
3 600 ja väestölle 600 rpVtuh. m3• Ruplavyöhykkeeseen kuuluville IVY
maille maakaasu maksaa vähintään 13 000 rpl/tuh. m3• RG 16.2.93 

Hallitus hyväksyi 5.2. yksityisviljelijöiden koulutusohjelman. Venäjällä 
meneillään oleva maatalousuudistus on osa yksityisomistuksen laajentamista 
ja moniarvoisen kansantalouden muodostamista. Vuoteen 2000 ulottuvalla oh
jelmalla koulutetaan yksityisviljelijöitä markkinatalouden oloihin. SAPP 7/93 

Varapääministeri Aleksandr Shohin ennustaa Venäjän öljyntuotannon 
supistuvan 400:sta 350 milj. tonniin vuonna 1993. Vuonna 1992 öljyn
tuonanto supistui jo 15 prosenttia. DM 17.2.93 

Venäjä uhkaa lopettaa maakaasutoimitukset Ukrainalle, koska tämä ei 
suostu maksamaan Venäjän vaatimaa hintaa 45 000 ruplaa/tuh.' m3• Ukraina 
pystyy kaasukaupoissa kiristämään Venäjää sillä, että lähes kaikki Venäjän 
Eurooppaan toimittama kaasu kulkee Ukrainan kautta. Venäjä olisi puolestaan 
valmis alentamaan kaasun hinnan 25 000 ruplaan/tuho m3, jos Ukraina suostuu 
Mustanmeren laivastotukikohtia koskeviin myönnytyksiin. IZ 23.2.1993 

Muut 

* Presidentti hyväksyi 22.12. lain Venäjän federaation ministerineuvostosta 
(hallituksesta). Pääministerin ja muut ministerit nimittää presidentti. 
Pääministerin sekä ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja sisäministerien nimityk
set vaativat korkeimman neuvoston suostumuksen. Hallitus on raportointivel
vollinen kansanedustajien kongressille, korkeimmalle neuvostolle ja presiden
tille. RG 4.1.93 
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Korkein neuvosto päätti 15.1. korottaa minimivanhuuseläkkeen lähes 2-
kertaiseksi eli 4 275 ruplaan/kk 1.2.93 alkaen. RG 20.1.93 

Hallitus teki 5.2. päätöksen toimista massatyöttömyyden uhatessa. Päätös 
sisältää toimenpideohjelman massatyöttömyyden varalle sekä siihen liittyvät 
määräykset työntekijöiden, työantajien ja valtiovallan suhteista. RG 18.2.93 

Venäjän presidentin ja parlamentin välinen valtataistelu jatkui VIII 
kansanedustajien kongressissa tammikuussa ja edelleen IX kongressissa' 
maaliskuun lopulla. IX kongressi päätti järjestää 25.4. kansanäänestyksen, 
jossa tiedustellaan luottamusta presidenttiin ja harjoitettuun talouspolitiikkaan 
sekä tarvetta ennenaikaisiin presidentin- ja parlamenttivaaleihin. RG 1.4.93 

Muut entiset neuvostotasavallat 

Talouspolitiikka 

* 

* 

* 

* 

* 

Minskissä pidetyssä IVY -maiden kokouksessa järjestön peruskirjan 
allekirjoittivat Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan, Valko
Venäjä ja Venäjä. Moldova, Turkmenistan ja Ukraina jäivät sopimuksen 
ulkopuolelle, mutta peruskirja varaa halukkaille oikeuden liittyä mukaan 
myöhemmin. Kaikki kymmenen maata allekirjoittivat yhteisen julkilausuman. 
Kokouksessa sovittiin aiemmin päätetyn valtioiden välisen pankin perus
tamisesta. Pankin tarkoituksena on hoitaa maiden välisen kaupan maksuja ja 
koordinoida raha- ja luottopolitiikkaa. Pankin laskentayksikkö on rupla. 
FT 22.-24.1.93, SWB 25.1.93, NG 23.1.93 

Kazakstan lisää valtion säätelyä ja ohjausta talousuudistuksessa~n. Presi
dentti N. Nazarbajev ilmoitti maan tarvitsevan valtion roolin lisäämistä 
talouden rakennemuutosten suunnittelussa, vaikka siirtymistä markkinata
louteen jatketaankin. IZ 25.1.92 

IVY -maat sopivat energiahuollon yhteistyöstä. Sopimuksen allekirjoittivat 
kaikki entiset neuvostotasavallat Latviaa ja Turkmenistania lukuunottamatta. 
Sopimuksella halutaan estää Venäjän öljyntuotannon romahtaminen ja turvata 
energiapulasta kärsivien alueiden energiahuolto. FT 2. - 3.3.93 

Ukrainan keskuspankin pääjohtajaksi nimitettiin tammikuussa Viktor 
Juscenko. Häntä ennen pääjohtajana toimi Vadim Hetman. IZ 27.01.93 

Ukrainan hallitus päätti uusista radikaaleista toimenpiteistä, joilla hillitään 
luottoekspansiota. Ohjelman mukaan keskuspankki voi myöntää uusia luottoja 
vain hallituksen luvalla. Päätös syntyi keskuspankin myönnettyä hiljattain 
parlamentin myötävaikutuksella halpakorkoista lainaa yrityksille ja maata-
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Iouteen, mikä pudotti Ukrainan rahan arVon 3 000 kuponkiin/dollari eli 50 % 
yhdessä päivässä. Fr 6.4.93 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

Ukrainan, Venäjän ja Valko-Venäjän teollisuus-ja rakennus pankit solmivat 
yhteistyö- ja avunantosopimuksen, jolla pyritään koordinoimaan ja 
kehittämään pankkitoimintaa, normalisoimaan yritysten välistä maksuliiken
nettä ja tukemaan teollisuus- ja investointitoimintaa kyseisissä valtioissa. 
RV 22.1.93 

Valko-Venäjä hallitus päätti jälleen hyväksyä Venäjän ruplan maksuksi 
elintarvikkeista kansallisen maksuvälineen rinnalle, koska sitä ei ole ollut 
riittävästi saatavilla. RG 3.3.93 

Ukrainan keskuspankki nosti diskonttokorkonsa 80:stä 1 OO:aan ja ilmoitti 
suunnittelevansa sen nostoa myöhemmin 180 %:iin. Reuter 4.3.93 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

* 

Venäjä ja Ukraina sopivat alustavasti neuvostovelkojen ja -varojen 
jakamisesta tammikuussa. Sopimuksen mukaan kumpikin vastaa erikseen 
osuuksistaan. Ukraina on valmis maksamaan 16.4 % neuvostoveloista ja 
vaatii myös omaisuudesta ja varoista saman osuuden. Läntisten velkojien 
tyytymättömyys velan jakoon on vaikeuttanut asian ratkaisu~, ja maaliskuussa 
käydyt Venäjän ja Ukrainan väliset velanjakoneuvottelut päättyivät tuloksetta. 
Fr 20.1.93, NG 21.1.93, Reuter 29.1.93, FT 15.3.93 

Kazakstan uusi maaliskuun alusta tullimääräyksiään. Uudet määräykset 
sallivat mm. yksityishenkilöiden tuoda tullitta maahan tavaraa 10 000 US 
dollarin arvosta. SWB 1.3.93 

Ukraina on solminut kaasunostosopimuksen Turkmenistanin kanssa. 
Sopimuksen mukaan Turkmenistan toimittaa kaasua Ukrainaan reilusti alle 
maailmanmarkkinahintojen. Ukraina taas antaa tulli- ja vientihelpotuksia 
TurkmenistaniIle. Venäjä on vaatinut Ukrainalta maailmanmarkkinahintaa toi
mittamastaan kaasusta, jota vastaan Ukraina on uhannut vaikeuttaa Länsi
Eurooppaan toimittettavan kaasun transitokuljetuksia. NG 27.2.93, FT 23.2.93 

Georgia on laskenut liikkeelle ruplan korvaavan maksuvälineen kupongin, 
jota käytetään väliaikaisesti ennen siirtymistä omaan valuuttaan lariin. 
NG 30.3.93 

Ukraina ja Venäjä ilmoittivat periaatteessa päässeensä sopimukseen 
energian hinnasta ja transitotarifTeista Moskovassa pidetyn IVY -maiden 
pääministeritapaamisen yhteydessä. FT 15.3.93 
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Viro 

Talouspolitiikka 

* 

* 

* 
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Viron parlamentille on esitelty ennuste Viron taloudellisesta kehitykses~ 
vuonna 1993. Näkymät näyttävät edelleen synkiltä: tuotannon ja investointien 
odotetaan supistuvan, samoin vähenevät valtion tulot. Työttömyyden 
ennustetaan kasvavan. Ulkomaankaupassa odotetaan uudelleensuuntautumista 
itämarkkinoilta länsimarkkinoille. E 6.1.93 

Viron hallituksen talousneuvonantaja Ardo Hansson on myös esittänyt 
arvionsa vuoden 1993 kehityksestä: inflaatiovauhti laantunee, pankkitalle
tukset kasvavat, konkurssit lisääntyvät, pienyksityistäminen etenee ripeästi, 
mutta suuryksityistäminen etenee oletettua hitaammin, tuotanto supistuu ja 
vuoden lopussa työttömyysaste on 10 - 12 %. Länsikauppa ja ulkomaisten 
investointien määrä Viroon kasvavat. E 21.1.93 

Viron tiedeakatemian talousinstituutin tieteellinen johtaja Teet Rajasalu on 
tehnyt oman, vuoteen 1995 ulottuvan ennusteensa. Sen mukaan taloudelli
nen nousu alkaa vasta vuosien 1994 - 95 taitteessa ja sen käynnistäjänä on 
vientisektori. E 2.2.93 

Viron parlamentti on pitkällisten neuvottelujen jälkeen hyväksynyt budjetin 
vuodeksi 1993. Budjetti on tasapainossa ja sen loppusumma on 3.7 miljardia 
kruunua. Heti hyväksymisen jälkeen asiantuntijat ovat kritisoineet mm. 
budjetin tulopuolta liian optimiseksi, sillä siinä ennakoidaan teollisuus
tuotannon laskevan vain 20 - 30 % tänä vuonna. BNS Weekly 7/93 

Viron tärkeimmät johtohenkilöt 31.3.: 

presidentti 
pääministeri 
ulkoministeri 
finanssiministeri 
talousministeri 
keskuspankin pääjohtaja 

Lennart Meri 
Mart Laar 
Trivimi Velliste 
Madis Uiirike 
Toomas Sildmäe 
Siim Kallas 

Omistus ja yksityistäminen 

* Virossa aiotaan yksityistää valtion omaisuutta 30 mrd. kruunun arvosta. 
Yksityishenkilöt voivat ostaa valtion omaisuutta yksityistämissekeillä. 
BO 5/93 
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Viron hallitus on hyväksynyt menettelytavat suuryritysten yksityistämisek
si. Suuryrityksiksi on määritelty käyttöomaisuudeltaan (fixed assets) yli 
600 000 kruunun suuruiset yritykset. Kansainvälisessä tarjouskilpailussa 
tarjottiin yksityistettäviksi 38 suuryritystä. Tarjouksia saatiin 35:stä. Yhteensä 
tarjouksia tuli yli 100. Tarjousten esikäsittelyn jälkeen yksityistettävät kohteet 
menevät huutokaupattaviksi. BO 10/93, BNS Weekly 13/93 

Viron talousministeriö perustaa holdingyhtiön, jonka tehtäviksi tulevat 
valtion omistamien yritysten hallinnointi sekä niiden valmistelu yksityistet
täviksi. Talousministeriön alaisuudessa on tällä hetkellä 400 yritystä. 
BO 12/93 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Viron keskuspankin kulta- ja valuuttavaranto kasvoi joulukuussa 157.1 
milj. kruunua eli noin 12 milj. dollaria. Rahanuudistuksen jälkeisenä aikana 
se on kasvanut kaikkiaan 1.3 mrd. kruunua ja oli 1. tammikuuta 2.5 mrd. 
kruunua. E 8.1.93, BNS 7.1.93 

Tallinnan pankki oli ainoa ostaja Tartu Kommertspankin ensimmäisessä 
huutokaupassa, jossa olivat kaupan sekä pankin omaisuus että sen myöntä
mät luotot. Tallinnan pankki osti 4 sivukonttoria 13.9 milj. kruunulla. 
BNS 15.1.93 

Tartu Kommertspankin toisessa huutokaupassa myytiin 5 sivukonttoria 
lähtöhintaan. Huutokaupat ovat sujuneet huonommin kuin ennakoitiin. 
Huutokauppoja on kuitenkin tarkoitus jatkaa. BNS 11.2.93 

Virossa toimivista 43 pankista 22 on saanut uudistettua toimilupansa. 
Toimiluvan saamisen ehtona oli 6 milj. kruunun peruspääoma. Eesti Investee
rimispank on ainoa virolaispankki, joka täyttää EY:n asettaman 5 milj. ecun 
peruspääomaminimin. Hansapank ja Eesti Sotsiaalpank johtavat virolaislehtien 
julkaisemia epävirallisia luottokelpoisuuslistoja. Ulkomaanoperaatioihin 
oikeuttava lisenssi on 12 virolaispankilla. BNS 28.1.93, DM 18.3.93 

Viron parlamentti on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen 300 milj. kruunun 
valtion obligaatiolainan liikkeellelaskusta. Järjestely liittyy Pohja-Eesti 
Aktsiapankin ja Union Baltie Bankin fuusion rahoittamiseen. Fuusion 
tavoitteena on uuden valtion omistaman liikepankin perustaminen. Lisäksi on 
päätetty nk. VEB-rahaston perustamisesta. VEB-talletustodistuksiIla 
korvataan näille pankeille ne varat, jotka ovat jäädytettynä Moskovan 
Vneshekonombankissa. BNS 19.1.93, BO 4/93 

Viron hallitus vahvisti Pohja-Eesti Aktsiapankin ja Union Baltie Bankin 
fuusion tuloksena syntyneen uuden valtion omistaman liikepankin North 
Estonian Bankin osakepääomaksi 43 milj. kruunua. Keskuspankki myönsi 
sille 16.3. toimiluvan sekä oikeuden valuuttaoperaatioihin. BNS 12.2.93, 
E 26.3.93 
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Viron keskuspankki teki 26.1. päätöksen jälleen yhden pankin haltuunotosta. 
Revalia Bankissa suoritettujen tutkimusten jälkeen se päätettiin ottaa 
keskuspankin hallintaan 'maksuvaikeuksien vuoksi. BI 29.1. ja 4.2.93 

Keskuspankin pääjohtajan Siim Kallaksen mielestä maan luottomarkkinoi
den toimintaa pitää tehostaa investointihalukkuuden lisäämiseksi. Keskus
pankki alentaa liikepankkien kassavarantovelvoitteita ja liberalisoi valuutta
määräyksiä. Lisäksi valmistellaan uusien, paikallisten säästö· ja luottoyhdis-. 
tysten (savings and loan associations) perustamista. Niiden vähimmäispää
omavaatimus on 200 000 kruunua (pankeilla vaatimus on 6 milj. kruunua). 
BNS 17.2.93 ja 26.2.93 

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on sopinut ensimmäisestä 
lainaohjelmasta Viron Investointipankin kanssa. Lainaohjelman suuruus on 
4.5 miljoonaa ecua ja sillä voidaan rahoittaa pieniä ja keskisuuria yksityissek
torin hankkeita, joissa on mukana pohjoismaisia yrityksiä. KL 2.4.93 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

* 

Viron parlamentti ratifioi EY:n kanssa viime toukokuussa allekirjoitetun 
kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen. 
Se takaa molemminpuolisen suosituimmuuskohtelun ja kattaa maatalous- ja 
teollisuustuotannon, lukuunottamatta hiili-, teräs- ja tekstiili tuotantoa. Tämän 
vuoden alusta lähtien EY on myöntänyt tullittoman kohtelun myös virolaisille 
tekstiileille. BNS 4/93, BNS 5/93 

Viron sisäasiainministeriö on perustanut viiden henkilön nk. metalliryhmän, 
joka yrittää saada kuriin laittoman metallikaupan Virossa. Metallimark
kinoilla on tarjolla paljon varastettua ja salakuljetettua metallia ja lisäksi 
kaupassa liikkuu epämääräistä rahaa (mm. entisen KGB:n varoja). Kauppoihin 
liittyy usein myös lahjontaa. E 15.1.93, HS 16.1.93 

Viron hallitus on määrännyt valtionyritys Eesti Metallieksportille monopo
liaseman romuraudan myynnissä ja viennissä. Samalla peruttiin aikaisempi 
määräys, jolla kiellettiin metallinostot yksityishenkilöiitä. BNS 20.2.93 

Viron parlamentti teki muutoksia maan valuuttamääräyksiin. Keskuspankin 
luvalla virolaisyritykset voivat avata tilejä ulkomaisissa pankeissa ja erityislu
valla voidaan pidentää myös valuuttojen kahden kuukauden kotiuttamisaikaa. 
Erityisehdot täyttävät yritykset voivat myös avata ulkomaanvaluuttamääräisiä 
tilejä virolaisissa valuuttapankeissa. Määräykset tulivat voimaan 1.3.93. 
BO 5/93 

Suomen ja Viron välisessä sekakomiteassa on tehty päätös, että Suomen 
Viron-tuonnissa otetaan käyttöön alkuperäsäännöt, jotka tulevat koko
naisuudessaan voimaan 1.5.93 lähtien. Neuvottelut maataloustuonnista ovat 
vielä kesken. HS 6.2.93 
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Pääministeri Mart Laarin mukaan Viron hallitus ei suunnittele tuontitulleja 
kotimaisen maataloustuotannon suojaamiseksi. BNS 9.2.93 

Venäjän päätös nostaa IVY-alueen ulkopuolelta (mm. Baltian maista) 
tapahtuvan tuonnin tulleja 50 % :lla on aiheuttanut kiukkua Virossa. Viron 
ulkoministeriön mukaan Venäjä on jo jonkin aikaa ilmaissut halunsa palata 
valtioiden välisiin kauppasopimuksiin, joista Viro on jo luopunut. BNS ja 
HS 16.2.93 

Venäjä onhyllyttänyt vapaakauppasopimuksen, joka solmittiin Viron 
kanssa viime vuonna. Sopimus ei ehtinyt lainkaan astua voimaan. BNS 
Weekly 13/93 

Idea Baltian vapaakauppavyöhykkeestä on jäädytetty Virossa toistaiseksi. 
Viron viranomaisten mielestä on tarkoituksenmukaisempaa solmia kahdenkes
kisiä vapaakauppasopimuksia. BNS 17.2.93 

Muut 

* 

* 

* 

Viron hallitus ja eläkeläiset ovat päässeet sopimukseen eläkkeiden korotta
misesta 1.4. lähtien. BNS 16.1.93 

Viron parlamentti on hyväksynyt uuden eläkelain (laki valtiollisesta toimeen
tuloavustuksesta). Sen mukaan mm. eläkeikä nousee asteittain siten, että se on 
vuonna 2003 miehillä 65 vuotta ja naisilla 60. E 20.3.93 ja 2.4.93 

Viron parlamentti on hyväksynyt kansalaisuuslain kielitaitopykälät. Lain 
mukaan kansalaisuutta anovien on läpäistävä kieli tutkinto. Tietyt erityisryh
mät saavat erivapauksia kieli tutkintoon. HS 11.2.93 

Latvia 

Talouspolitiikka 

* Latvian teollisuusjohtajat ja IMF:n edustajat ovat eri mieltä maan kes
kuspankin harjoittamasta valuuttakurssipolitiikasta ruplavyöhykemaiden 
valuuttojen suhteen. Latvian ruplan vahvistuminen on tehnyt latvialaistuotteet 
kalliiksi Venäjän markkinoilla, mikä on heikentänyt latvialaisyritysten 
kilpailukykyä näillä tärkeillä markkinoilla. IMF ei katso kuitenkaan tarpeel
liseksi muuttaa aikaisemmin hyväksyttyä toimintalinjaa. BNS 21.1.93 
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Latvian parlamentti hyväksyi pitkään kiistellyn alijäämäisen budjetin 
vuodeksi 1993. Tulopuoli on 85.7 mrd. Latvian ruplaa ja menopuoli 88.3 
mrd. ruplaa. Budjettia on luonnehdittu hyvin sosiaalipainotteiseksi, sillä 73 % 
menoista kohdistuu sosiaalisektorille. BNS 23.3.93 

Latvian tärkeimmät johtohenkilöt 31.3.: 

parlamentin pj. Anatolis Gorbunovs 
pääministeri Ivars Godmanis 
ulkoministeri Georgs Andrejevs 
finanssiministeri Ildis Osis 
ulkomaankauppaministeri Visvaldis Kristaps 
talousuudistusministeri Aivars Kreituss 
keskuspankin pääjohtaja Einars Repse 

Omistus ja yksityistäminen 

* 

* 

Latvian parlamentti hyväksyi lain valtion ja kuntien yritysten vuokraami~ 
sesta sekä valtion yritysten ja maa-alueiden vuokraamisesta ja lunastuk~ 
sesta. Vuokraamista lunastusoikeudella pidetään demokraattisena yksityistä
mismuotona, sillä se mahdollistaa liikkeellelähdön jo pienellä pääomalla. Jo 
aiemmin parlamentti oli hyväksynyt lain huoneistojen vuokraamisesta. 
BNS 24.2.93, BO 7/93 

Latvia yksityistää osan valtiojohtoisesta öljy-yhtiöstä Latvijas Naftasta. 
Valtio säilyttää omistuksessaan viisi öljyvarastoa, loput myydään avoimissa 
huutokaupoissa. BNS Weekly 13/93 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

* 

Latvian keskuspankki on muuttanut kaupallisten pankkien luototuspolitiik
kaansa. Luotoille asetetaan katot. Keskuspankkiluottojen vuotuinen korko 
laskee 120 %:sta 100 %:iin. Keskuspankki tehostaa kaupallisten pankkien 
luottokelpoisuuden seurantaa ja ryhtyy julkaisemaan 15 luotettavimman 
pankin listaa. BO 5/93, BNS 13.1.93 

Latvian keskuspankki on nostanut uusien kaupallisten pankkien peruspää
omavaatimuksen 50 milj. Latvian ruplaan, mikä on 10 kertaa suurempi kuin 
mitä tähän asti on vaadittu. BNS Weekly 13/93 

Latvia otti 5.3. käyttöön oman rahan latin. Siirtyminen Latvian ruplista 
lateihin toteutetaan vähitellen (noin puolen vuoden aikana). Latvian ruplat 
vaihdetaan lateiksi kurssiin 200 : 1. Latin kurssia ei sidottu mihinkään 
muuhun valuuttaan, vaan se kelluu vapaasti. BNS 5.3.93 
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* Latviassa on hyväksytty laki Investointipankista, jonka osakkaita ovat mm. 
maan hallitus sekä Euroopan jällenrakennus- ja kehityspankki EBRD. Pankki 
keskittyy erityisesti pienten ja keskisuurten yksityisyritysten luototukseen. 
BNS 31.3.93 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

* 

G-24 -maat ovat myöntäneet Latvialle 80 milj. ecun luoton budjettiali
jäämän rahoittamiseksi. Lisäksi luototetaan paikallistuotannon investointeja. 
Myös IMF myönsi tammikuisten neuvottelujen jälkeen 14 milj. dollarin 
luoton Latvian ruplan tukemiseen. BNS 12.1.93 

Latvian keskuspankki lopettaa IVY -valuuttojen vaihtamisen. Pankki 
jatkaa kuitenkin IVY-valuuttojen ohjeellista noteeraamista, mutta haluaa 
siirtää valuutanvaihdon liikepankeille ja vaihtokonttoreille. BO 3/93 

Venäjä on suurifl ulkomainen investoija Latviassa - se on mukana 647 
yhteisyrityksessä. Venäjän jälkeen tulevat Saksa, USA ja Puola. Yhteensä 
Latviassa on tällä hetkellä 1 300 yritystä, joissa on ulkomaista pääomaa. 
SWB 5.2.93 

Latvian hallitus on tehnyt päätöksiä kotimarkkinoiden suojaamiseksi: 1.4. 
lähtien kaikenlaisen alkoholin tuonti on kiellettyä ja tuontitullit viljalle, jau
hoille ja leiville astuvat voimaan. BNS Weekly 13/93 

Latvian hallitus suunnittelee vapaakauppavyöhykkeitä. Se julisti 25.3. 
kilpailun vapaakauppavyöhyke-ehdotuksista. BO 12/93 

Liettua 

Talouspolitiikka 

* 

* 

Liettuan hallitus asetti katon elintarviketuottajien ja -jalostajien voitoille 
sekä kaupan myyntipalkkioille. Elintarvikkeiden hinnat alenivat ensi kertaa 
kahteen vuoteen. Samalla nostettiin valtion budjetista rahoitettavia palkkoja. 
IZ 5.1.93 

Tarkastuksissa on huomattu, että 42 % elintarviketeollisuuden ja -kaupan 
yrityksistä ei noudata voitoille asetettuja kattoja, joten hallitus on tehnyt 
päätöksen suurehkojen sakkojen määräämisestä asetuksen rikkojille. 
Päätösten tavoitteena on vakauttaa ruoan hinnat Liettuassa. BO 7/93 
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Liettuan vt. presidentti Algirdas Brazauskas sanoi vuosiraportissaan Liettuan 
talouden kohentamisen tärkeimpiä kysymyksiä olevan inflaation hillitsemi
nen ja palkkojen vähittäinen nostaminen. Maan tuotanto on saatava 
tasapainoon ja talous- ja diplomaattisuhteet IVY -maiden kanssa kuntoon. 
Oma raha liti otetaan käyttöön sopivana ajankohtana edellyttäen että Liettuan 
keskuspankki ja hallitus pääsevät keskeisissä kysymyksissä yhteisymmärryk
seen. BO 4/93, BNS 22.1.93 

Liettuan presidentiksi valittiin Demokraattisen työväenpuolueen puheen
johtaja AIgirdas Brazauskas. Hän sai 60 % äänistä, kun vastaehdokas 
Stasys Lozoraitis sai 38 %. Brazauskas sanoo kannattavansa yksityistämistä 
ja ulkomaisia investointeja. Hän tavoittelee tasapainoitettua ulkopolitiikkaa 
sekä itään että länteen. HS 16.2.93, BNS 17.2.93 

Liettuan parlamentti hyväksyi budjetin vuodeksi 1993. Budjetti on alijäämäi
nen siten, että menopuoli on 121 mrd. kuponkia ja tulopuoli on 116 mrd. 
kuponkia. Oppositio vastusti viimeiseen asti budjettiin kirjattuja veronkoro
tuksia. Muutoinkin oppositio piti budjettia inflatorisena. BNS 25.2.93 

Liettuan uusi hallitus on esitellyt talousohjelmansa. Pääministeri SIde
viciusin mukaan edellisen hallituksen aloittamaa talousuudistuslinjaa 
jatketaan, mutta toteuttamiskeinoja uudistetaan. Pääministeri painottaa mm. 
talouden vakauttamisen ja ulkomaisten investointien tärkeyttä. BNS 23.3.93, 
BO 13/93 

Liettuan tärkeimmät johtohenkilöt 31.3.: 

presidentti 
pääministeri 
ulkoministeri 
finanssiministeri 
kauppa-teoll. ministeri 
talousministeri 
keskuspankin pääjohtaja 

Algirdas Brazauskas 
Adolfas Slezevicius· 
Povilas Gylys 
Eduardas Vilkelis 
Albertas Sinevicius 
Julius Veselka 
Romualdas Visokavicius 

Omistus ja yksityistäminen 

* 

* 

Liettuan yksityistämislakeihin on tehty muutoksia: tarkennuksia tehtiin mm. 
lakiin, joka koskee omaisuuden palauttamista entisille omistajille sekä 
yksityistettävien yritysten työntekijöiden etuosto-oikeutta yritysten osakkei
siin. BO 5/93, BNS 28.1.93 

Yksityistäminen kangertelee Liettuassa. Ongelmaksi koetaan organisatori
nen hajanaisuus - yksityistäminen on hajautettu lukuisten eri valtion viran
omaisten hoidettavaksi. Sekava tilanne tuo mukanaan myös erilaisia lieveilmi
öitä esim. yksityistämissekeillä keinottelua. Myöskään kohteiden myynti 
kovalla valuutalla ei ole sujunut odotusten mukaisesti - viime vuoden 

47 



-
elokuussa myyntiin pannuista 114 kohteesta vain 8 on saatu myydyiksi. 
BI 26.2.-4.3.93 

Rahoitusjärjestelmä 

* 

* 

Liettuan inflaatio kiihtyi Viroa ja Latviaa tuntuvasti suuremmaksi maan 
keskuspankin lisättyä nopeasti rahamäärää viime vuoden lopulla. Liettua on 
toivonut IMF:ltä lähinnä sosiaalipoliittisia lievennyksiä maan vakautusohjel
maan. BO 3/93 

Liettuan hallitus on päättänyt, että osa Moskovan Vneshekonombankin 
jäädyttämistä varoista korvataan väestölle. Budjetissa on varattu tähän 
tarkoitukseen 330 000 dollaria, joten kukin jäädytettyjen varojen haltija voi 
saada korkeintaan 400 dollaria. Kaikkiaan yksityishenkilöiden varoja on 
jäädytettynä 7.2 milj. dollaria. BO 11/93 

Ulkomaantalousjärjestelmä, valuuttakysymykset 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Liettuan hallitus päätti, että helmikuun alusta lähtien valtionyritysten on 
myytävä valuuttatuloistaan 25 % keskuspankille. BNS 22.1.93 

Liettuan hallitus hyväksyi uudet ulkomaankauppaa koskevat säännöt. 
Uusilla säännöillä luovutaan nykyisestä lisenssijärjestelmästä ja ulkomaan
kauppaa säädellään vienti- ja tuontitullein. Tullit tulevat voimaan 1.6. alkaen. 
BNS 29.1.93, BO 11/93 

Venäjä on suurin ulkomainen investoija myös Liettuassa - se on mukana 
683 yhteisyrityksessä. Seuraavina Venäjän jälkeen tulevat Puola ja Saksa. 
Liettuassa on rekisteröity kaikkiaan 1 963 yhteisyritystä ja 401 ulkomaista 
yhtiötä. SWB 5.2.93 

Maaliskuun alusta lähtien Liettua suorittaa maksut Pietarin Lentransgazin 
kaasutoimituksista vaihdettavina valuuttoina. Kuukausittain Liettuan 
täytynee maksaa venäläisestä kaasusta noin 30 milj. dollaria. BNS 24.2.93 

Liettuan hallitus on tehnyt päätöksen kuuden erityistalousalueen perustami
sesta ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi Liettuaan. BNS 4.3.93 

EY myönsi LiettualIe 119 milj. dollarin lainan maksutaseen rahoittamisek
si. Laina on osa 24 teollisuusmaan aikaisemmin myöntämää 285 milj. dollarin 
lainaa. KL 23.3.93, BNS Weekly 13/93 
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Tilastotietoj a Venäjän talouskehity kses tä 
Reaalitalous 1986 - 1992; prosentti muutos 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Bkt 3.4 2.1 5.6 2.5 -2.0 -9.0 -19.0 

Teollisuustuotanto 4.5 3.5 3.8 1.4 -0.1 -2.2 -18.8 

Maataloustuotanto 6.7 -1.2 3.2 1.7 -3.6 -4.7 - 8.0 

Energia 
- öljy 3.5 1.5 -0.1 -2.9 -6.5 -10.7 -14.0 

- hiili 3.2 1.7 2.6 -3.7 -3.5 -10.6 - 5.0 

- maakaasu 8.9 8.2 8.4 4.4 4.0 0.4 - 0.4 

Kiinteät bruttoinvestoinnit 9.2 5.9 7.7 4.1 0.1 -10.8 -45.0 

Inflaatio 2.2 1.7 0.3 2.5 5.6 95.0 2500 

Vienti, mrd. USD1 
50.8 38.1 

Tuonti, mrd. USD1 
44.1 35.0 

Kauppatase, mrd. USD 
6.7 3.1 

Bruttovelka, mrd. USD2 31.4 39.2 43.0 54.5 61.1 65.3 84.0 

Budjettivaje, % Bkt:sta3 5.7 6.4 9.2 8.6 4.1 13.0 5.0 

1) Pl. entisten neuvostotasavaltojen välinen kauppa. 

2) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot. 

3) Ennen vuotta 1992 Neuvostoliiton tiedot. Maailmanpankin arvio todellisesta budjettivajeesta vuonna 
1991 on 31 % ja myös vuonna 1992 vajeen on arvioitu olevan 20-30 %. 

Lähde: PlanEcon Report 33-34 /3.9.1992, Venäjän tilastokomitean julkaisemat viralliset tilastot 
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Rahatalous 

Inflaatio1 . Keskipalkka Korof Valuutta- Valuutta-
% rpl2 % kurssi pörssin 

Vuosi 1992 SUR/USD4 vaihto 
milj.USDs 

Tammikuu 245 28 197.5 60.2 Helmikuu 39 37 185.9 8.3 Maaliskuu 29 2056 50 152.3 5.3 Huhtikuu 21 57 153.6 5.9 Toukokuu 12 72 123.5 14.3 Kesäkuu 19 3986 85 127.5 30.7 Heinäkuu 12 99 144.4 29.8 Elokuu 11 104 168.2 32.7 Syyskuu 8 6327 105 220.5 50.3 Lokakuu 12 112 353.8 45.5 Marraskuu 23 118 426.3 44.2 Joulukuu 26 12263 130 414.6 56.6 

! Vuosi 1993 

Tammikuu 26.5 15690 572.0 69.3 Helmikuu 25.7 18672 593.0 61.5 
. i Maaliskuu 21.4 684.0 50.3 

1) Kuluttajahintaindeksin muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 
2) Vuosi neljänneksen keskiarvo. 
3) Pankkien yrityksille myöntämien luottojen korot. 
4) Kuukauden viimeinen valuuttailmoitus. 

5) Keskimääräinen vaihtomäärä kuukauden aikana pidetyissä valuutta huutokaupoissa. 

Lähde: Viralliset tilastot ja lehdistä kerätyt tiedot. 
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Karjala - talouskehitys 

1992 

Teollisuustuotanto, % -16.7 
Maataloustuotanto, % - 7.0 
Investoinnit, % -29.0 
Palvelut, % -47.0 
Kuljetukset, % -24.0 

Keskipalkka, rpl / kk 7119 

Ulkomaankauppa, milj. USD 
- vienti 46.7 
- tuonti 31.0 
- kauppatase 15.7 

Inflaatio, % 
- tukkuhinnat 1770 
- elintarvikkeiden hinnat 1530 
- teoll. tuotteiden vähittäishinnat 1080 

Lähde: Karjalan Sanomat 23.2.1993 
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Baltia - talouskehitys 

Viro - valuuttayksikkö kruunu = EEK 
Latvia - valuuttayksikkö Latvian rupla = LVR 
Liettua - valuuttayksikkö kuponki (Lithuanian Provisional Money) = LPM 

Lähteet: Estonia, Baltic News Service 

Viro 1992 1993/1 1993/2 1993/3 

Teollisuustuotanto, % -38.9 -39 -45.1 
Maataloustuotanto, % -23 
Inflaatio1, % 1053 +3.4 +1.7 +3.7 
Investoinnit, netto, % 

Ulkomaankauppa, milj. EEK2 

- vienti 5548.6 550.9 1860 
- tuonti 5127.7 502.5 1840 
- kauppatase +420.9 +48.4 + 20 

Keskipalkka /kk /EEK 538 755 787 878 
Työttömyysaste 0.9 1.2 1.4 

1) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 
2) Kumulatiivinen vuoden alusta. 

Latvia 1992 1993/1 1993/2 1993/3 

Teollisuustuotanto, % -35.1 -45.6 -44.6 
Maataloustuotanto, % -12 
Inflaatio!, % 1059 +4.4 +2.9 +2.4 
Investoinnit, netto, % 

Ulkomaankauppa, mrd. LVR2 

- vienti 115.0 29.6 
- tuonti 107.6 18.6 
- kauppatase + 7.4 +11.0 

Keskipalkka /kk /LVR 8733 
Työttömyysaste 2.3 2.6 3.1 

1) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 
2) Kumulatiivinen vuoden alusta. 
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Liettua 1992 1993/1 1993/2 1993/3 

Teollisuustuotanto, % -51.6 -54.8 -57.3 -44.3 

Maataloustuotanto, % -30 
Inflaatio!, % 1263 +9.5 +21.4 
Investoinnit, netto, % 

Ulkomaankauppa, mrd. LPM2 

- vienti 247.1 40.8 

- tuonti 165.5 18.2 
- kauppatase +81.6 +22.6 

Keskipalkka /kk /LPM 8292 12000 
Työttömyysaste 1.0 1.3 

1) Vuonna 1993 muutos edelliseen kuukauteen verrattuna. 
2) Kumulatiivinen vuoden alusta. 

Eesti Pankin tase 1993, milj. USD 

1.1.93 1.2.93 1.3.93 1.4.93 

Vastaavaa 
Kulta ja vaihdettava-
valuuttasaamiset 193.8 220.1 216.7 237.0 

Yhteensä 193.8 220.1 216.7 237.0 

Vastattavaa 
Liikkeessä oleva raha 95.2 101.8 108.4 119.7 
Velat rah.1aitoksille 45.0 59.5 59.0 56.7 
Oina pääoma 53.7 58.8 49.0 60.6 

Yhteensä 193.8 220.1 216.7 237.0 

Eesti Pankin valuuttailmoitukset - EEK/USD 

1.1.93 12.9120 
1.2.93 12.6104 
1.3.93 13.1440 
1.4.93 12.9144 
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Liettuan Pankin tase 1993, milj. USD 

1.2.93 1.3.93 
Vastaavaa 

Kulta ja vaihdettava-
valuuttasaamiset 88.4 93.9 
Muut erät 114.2 96.0 

Yhteensä 202.6 189.9 

Vastattavaa 
Liikkeessä oleva raha 54.0 65.1 
Velat rah.laitoksille 73.4 53.3 
Oma pääoma 0.2 0.2 
Muut erät 75.0 71.3 

Yhteensä 202.6 189.9 

Liettuan Pankin valuutta ilmoitukset - LPM/USD 

1.2.93 
1.3.93 

30.3.93 

408.00 
460.00 
482.45 

Latvian Pankin tase 31.12.1992, milj. USD 

31.12.92 
Vastaavaa 

Kulta ja vaihdettava-
valuuttasaamiset 90.4 
Muut ulkomaiset saamiset 38.7 
Muut kotimaiset saamiset 115.3 

Yhteensä 244.4 

Vastattavaa 
Ulkomaiset velat 8.8 
Kotimaiset velat 235.6 

Yhteensä 244.4 

Latvian Pankin valuuttailmoitus Latvian ruplalUSD 

3.1.93 168.00 
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31.3.93 

101.5 
110.1 

211.6 

52.6 
80.0 
0.2 

78.8 

211.6 



Muut entiset neuvostotasavallat 

Entisten neuvostotasavaltojen talouskehitys vuonna 1992 
vuoteen 1991 verrattuna, prosenttimuutoksia 

Tuotettu Teoll. Tukku-
kansan- tuotanto hinta-
tulo indeksi 

Azerbaidzan -28.2 -24.0 1300 

Armenia -42.6 -52.5 1047 

Valko-Venäjä -11.0 - 9.6 2465 

Kazahstan -14.2 -14.8 2469 

Kirgistan -26.0 -26.8 1764 

Moldova -21.3 -21.7 1311 

Tadzikistan -31.0 -24.3 1423 

Turkmenia -16.7 1094 

Uzbekistan -12.9 - 6.2 1396 

Ukraina -15.0 - 9.0 2400 

Kuluttaja-
hinta-
indeksi 

829 
1116 
985 

1006 
1041 
1013 
810 
699 

Entisten Neuvostotasavaltojen (pl. Baltian maat ja Georgia) talouskehitys vuodesta 1989 
vuoteen 1992 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan arvoon, prosenttimuutoksia 

1989 1990 1991 1992 

Bkt +3.0 - 4.0 - 8.0 -20.0 

Tuotettu kansantulo +2.3 -3.4 -10.1 -18.5 

Teollisuustuotanto +1.9 - 1.1 - 7.8 -18.2 

Kulutustavaratuotanto +7.7 + 6.5 - 4.5 -15.0 

Maataloustuotanto +1.5 - 2.6 - 6.9 -10.0 

Investoinnit +5.0 + 1.0 -12.0 -45.0 

Vähittäiskaupan tavaravaihto +8.4 +10.5 - 9.6 -36.7 

Palvelut +7.4 + 5.2 . -18.5 -35.9 

Lähde: Delovoi Mir 2.3.1993 
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Liite 

Tarkoitus 

Alat 

Lähteet 

Raportissa seurataan kuukausittain talous lainsäädännön ja talousjärjestel
män muutoksia sekä muita merkittäviä tapahtumia. 

Talouspolitiikka 
Omistus ja yksityistäminen 
Rahoitusjärjestelmä 
Verotus 
HintajäIjestelmä, inflaatio 
UlkomaantalousjäIjestelmä, valuuttakysymykset 
Tuotannonalat 

Muut 

AF = Argumenty i fakty 
EI = Baltic Independent 
BNS = Baltic News Service 
BO = BaItic Observer 
DM = Delovoi Mir - Business World 
E = Estonija 
EZ = Ekonomika i zhizn 
FIZ = Finansovye Izvestija 
FT = Financial Times 
HS = Helsingin Sanomat 
IZ = Izvestija 
K = Kommersant 
KL = Kauppalehti 
KS = KaIj alan Sanomat 
MN = Moskovskije novosti 
NG = Nezavisimaja gazeta 
PR = Pravda 
RG = Rossijskaja gazeta 
RV = Rossijskije vesti (ent. Pravitelstven-

nyi Vestnik) 
SAPP = Sobranie aktov Prezidenta i Pravi-

telstva RF 
SR = Sovetskaja Rossija 
SWB = Summary of World Broadcasts, BBC 

muita lähteitä satunnaisesti 
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