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Merja Tekoniemi 

Itsenäisten valtioiden yhteisön keskeiset 
taloustapahtumat huhti-kesäkuussa 1992 

IVY horjuu edelleen 

IVY -maiden johtajien käymistä useista neuvotteluista huolimatta yhteisö ei 
edelleenkään ole saavuttanut vahvaa roolia jäsenmaiden keskuudessa. Tuntuisi 
siltä, että yhteisön sisällä alkaa yhä selvemmin muodostua toisaalta tiiviimmässä 
yhteistyössä toimivia blokkeja, toisaalta joitakin oman tien kulkijoita. Joka 
tapauksessa yhteisön jäsenmaita yhdistävä rooli ei enää ole yhtä selvä kuin 
yhteisön perustar,-,ishetkellä. IVY -maiden keskuudessa etenkin k~nsallisuus

kysymykset ovat nousseet merkittäviksi erimielisyyttä aiheuttaviksi tekijöiksi, 
joilla on myös laajempaa vaikutusta esim. taloussuhteisiin. 

Venäjän rooli yhteisön tukipilarina on yhteisön perustamisesta lähtien 
ollut selvä. Se on vahvasti yrittänyt toimia entisen keskushallinnon jatkajana ja 
osittain onnistunutkin siinä. Etenkin Keski-Aasian tasavalloista Kazahstan, Uzbe
kistan ja Turkmenistan ovat lähentyneet Venäjää. Maiden välillä on allekirjoitettu 
kahdenkeskisiä yhteistyösopimuksia. Myös Armenia kuuluu samaan, Venäjään 
tiukasti tukeutuvaan ryhmään. Sen sijaan Valko-Venäjä, Gruusia, Tadzhikistan ja 
Kirgisia ovat ajaneet Venäjälle myötämielistä politiikkaa, mutteivät ehkä yhtä 
voimakkaasti liittoutuneet sen kanssa. 

Venäjän ja Ukrainan väliset suhteet ovat edelleen kiristyneet. Viimeai
kaisten kiistojen syynä on ollut etenkin Krimin kysymys, joka on heijastunut 
myös valtioiden välisiin taloussuhteisiin. Venäjän parlamentin päätöstä kumota 
Krimin liittäminen Ukrainaan pidettiin Ukrainassa Venäjän laajentumishalun 
ilmentymänä. Vaikka Venäjän parlamentti ei vaatinut aluetta, on Jeltsinin 
neuvonantaja Stankevitsh todennut Venäjän vaalivan kaikkien venäläisten 
oikeuksia myös maan ulkopuolella. Erityisen selvästi tämä on ollut nähtävissä 
Moldovassa, jonka parlamentti on harkinnut jopa sodan julistamista Venäjälle 
Dnestrin alueen kiistan vuoksi. Myös Baltian maissa venäläiset joukot aiheuttavat 
ristiriitoja. Azerbaidzhanin arvellaan eroavan IVY:sta, mikäli maan kansanrinta
man johtaja A. Elcibeyn valinta presidentiksi varmistuu.1 

Kuluneen vuosineljänneksen aikana IVY-johtajat kokoontuivat vain kerran. 
Presidentti Jeltsin piti lähes kuukaudella lykkääntynyttä kokousta Tashkentissa -
kuten lähes kaikkiaedellisiäkin kokouksia - "kaikkein tuloksellisimpana,,2. 

1 Financial Times 5.6.92, Kansan Uutiset 9.6.92 

2 Rossiiskaja Gazeta 16.5.1992 
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Kokouksen suurin saavutus oli kuuden IVY -maan allekirjoittama kollektiivinen 
turvallisuussopimus, jonka mukaisesti hyökkäys yhtä yhteisön jäsenmaata 
kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi koko yhteisöä vastaan. Käytännössä sopimuksen 
merkitys nähtäneen sopimukseen liittyneen Armenian ja sen ulkopuolisen 
Azerbaidzhanin välisen kiistan ratkaisussa. Yhteensä hyväksyttiin 13 asiakirjaa, 
jotka koskivat lähinnä sotilaallisia kysymyksiä. Taloudellisiin kysymyksiin ei 
juurikaan puututtu. Kokouksessa tuotiin esille IVY -maiden yritysten väliset 
maksuvaikeudet, mutta tilanteen korjaamisesta ei pystytty sopimaan. 

Entisten neuvostotasavaltojen keskuspankkien välillä on ollut yhteistyötä 
kaikkia koskettavan ruplakysymyksen tiimoilta. Ongelmana ruplamassan 
hallitsemisessa ja ruplan kurssin vakiinnuttamisessa on kansallisten pankkien koor
dinoimaton emissiopolitiikka. Tässäkin asiassa on toistaiseksi edetty vasta 
erilaisten luonnosten tasolle. 

Ristiriitoja Venäjän hallinnossa 

Huhtikuun alussa istuntonsa aloittanut Venäjän kansanedustajien kongressi käsitteli 
etupäässä talousuudistusta ja presidentti Jeltsinin ylimääräisiä valtaoikeuksia. 
Aluksi näytti siltä, että kongressin vanhoillisista kommunisteista ja kiihko
venäläisistä koostuva oppositio pystyisi vastustamaan hallituksen talousuudistuslin
jaa. Hallituksen pyydettyä eroa kongressi kuitenkin hyväksyi päätöslauselman 
presidentin valtaoikeuksien säilyttämisestä ja antoi hallitukselle mahdollisuuden 
jatkaa. 

Kiistan seurauksena Gaidarin hallitus sai suuremmat valtuudet kuin 
koskaan toteuttaa talousuudistusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallituk
sen eroilmoitus ja sitä seurannut lännen negatiivinen reaktio käänsivät alunperin 
uudistusten vastaisen tilanteen täysin päinvastaiseksi.3 Lännen välitön vastaus oli 
ilmoitus Venäjän hyväksymisestä Kansainvälisen valuuttarahaston -ja Maailman
pankin jäseniksi mahdollisimman pian. 

Toisaalta tilanteen laukeaminen ja suurempi varmuus ulkomaisesta· tuesta 
aiheuttivat vastareaktion. Presidentti Jeltsin kiirehti ilmoittamaan, ettei Venäjä 
alistu IMF:n sanelupolitiikkaan, vaan aikoo säilyttää oman linjansa. Sanoman 
taustalla lienevät historialliset syyt. Neuvostokansaan aikojen kuluessa iskostettu 
käsitys etenkin IMF:n roolista apua tarvitsevien maiden "diktaattorina" elää vielä
kin voimakkaana. Myös Venäjän hallitus ilmoitti väljentävänsä tiukkoja ta-, 
louspoliittisia tavoitteitaan mm. lisäämällä luottojen tarjontaa ja luopumalla 
kunnianhimoisista inflaatiotavoitteistaan. Jo kansanedustajien kongressin kuluessa 
ilmoitettiin keskuspankkiluoton lisäämisestä 200 mrd. ruplalla, mikä tarkoittaa 
luotonannon kasvattamista jopa SO%:lla4• 

Hallituksen sisäiset ristiriidat tulivat entistä selvemmin esiin heti kansan
edustajien kongressin päätyttyä ja hallituksen aseman vakiinnuttua. Presidentti 
Jeltsin erotti ministereitä ja nimitti tilalle useita pikemminkin vanhakantaisia kuin 
markkinataloutta puolustavia. Jegor Gaidarin rinnalle ensimmäiseksi varapääminis-

3 Kommersant 16/92 

4 Financial Times 14.5.1992 
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teriksi nimitettiin Vladimir Shumeiko, joka pikaisesti vaati yksityistämistä 
jakamalla yritykset niiden johtajille ja työntekijöille. Shumeikon nimittäminen 
Gaidarin rinnalle nosti heti esiin kysymyksen heidän keskinäisestä järjestyksestään 
hallituksen johdossa.s 

Venäjälle suunniteltu apupaketti julkistettiin 

Länsimaisen avun varmistamiseksi Venäjän hallitus hyväksyi helmi-maaliskuun 
vaihteessa tarkennetun uudistusohjelman, jota myös IMF tuki. Ohjelman julkis
tamisen seurauksena alkoivat keskustelut laajan entisten neuvostotasavaltojen 
auttamiseksi tarkoitetun apupaketin muodostamisesta. Lähinnä kyseessä oli 
kuitenkin Venäjä, joka on selvästi muita entisiä neuvostotasavaItoja edistyneempi 
talouden uudistamisessa. Vähintäänkin sillä on selkeimmät suunnitelmatuudistuk
sen läpiviemiseksi. Useissa muissa tasavalloissa ohjelmaa talouden uudistamisesta 
joko ei ole tai siitä ei ole päästy yksimielisyyteen. 

Venäjälle on kaavailtu 24 mrd. dollarin suuruista apupakettia, mikäli se 
muuten täyttää velan saannille asetetut ehdot. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista on 
ollut IMF:n jäsenyys, mikä toteutui huhtikuun lopulla. IMF:n asettamat ehdot 
kiteytyvät lähinnä maan talousuudistusohjelmassa pitäytymiseen. G7-maat, jotka 
vastaavat suurimmasta osasta apupakettia, vaativat samansuuntaisia asioita·
budjettivajeen supistamista, rahamäärän kasvun hillitsemistä, markkinatalouden 
oikeudellisten raamien luolnista, maatalouden ja energiasektorin uudistuksia sekä 
markkinoiden määräämää realistista ruplan vaihtokurssia. 

Viime vuoden lopulla G7-maiden kanssa sovittu julkisten luottojen takaisin
maksun osittainen lykkääminen vuoden 1992 loppuun ei sisältänyt korkojen 
lykkäyksiä. Oletettavissa on kuitenkin myös korkoviiveitä, sillä varapääministeri 
Gaidar on ehdottanut viiden vuoden vapautusta korkojen maksusta.6 Ehdotusta ei 
toistaiseksi ole käsitelty julkisuudessa. 

Talousministeri Netshajevin mukaan Venäjän hallitus pyrkii maksamaan 
takaisin NL:n ulkomaantalouspankin (VEB) valuuttamääräisen velan 
venäläisille yrityksille. Takaisinmaksu tapahtuu suunnitelmien mukaan laskemalla 
liikkeelle valtion obligaatioita. VEBin valuuttavelat venäläisille asiakkaille ovat 
noin 9 mrd dollaria. Lisäksi VEB on velkaa yli 1.3 mrd dollaria muiden entisten 
neuvostotasavaltojen hallituksille, organisaatioille ja pankeille.7 

5 Helsingin Sanomat 5.6.1992 

6 Helsingin Sanomat 1.6.1992 

7 Interfax 20.5.1992 
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Ruplan vaihdettavuus toteutuu heinäkuussa 

Länsimaisen avun saannin varmistamiseen liittyy myös päätös siirtymisestä 
ruplan vaihdettavuuteen heinäkuun alusta. Asia esiteltiin julkisuudessa yllättäen 
ja avoimeksi kysymykseksi jäi, minkä asteisesta vaihdettavuudesta oli kyse. 
Ilmoituksen mukaan ruplan on tarkoitus antaa keHua elokuun alkuun saakka, 
jolloin sille määritellään uusi kiinteä kurssi. Tavoitekurssiksi ilmoitettiin 80 rup
laa/dollari. 

Nähtäväksi jää, voidaanko tavoitekurssia saavuttaa Venäjän kehittymättömil
lä valuuttamarkkinoilla vain yhden kuukauden kellumisen tuloksena. Joidenkin 
arvioiden mukaan ruplan kurssin vahvistuminen 60-80 ruplaan/dollari vaatisi 
keskuspankin valuuttainterventioiden lisäämistä nykyisestä kymmenkertaisiksi. 
Tähän keskuspankin omat valuuttavarat riittäisivät vain noin kymmeneksi päiväksi, 
joten Venäjälle luvattua kuuden miljardin suuruista ruplan vakautusluottoa 
tarvittaisiin erittäin nopeasti8. Venäjän keskuspankin pääjohtaja G.Matjuhin ei 
usko ruplan nopeaan ja voimakkaaseen vahvistumiseen, vaan arvioi kiinteään kurs
siin siirtymisen lykkääntyvän pitkälle syksyyn. 

Hallituksen ilmoitus tavoitekurssiksi pyrki ilmeisesti saamaan valuuttapörs
sin toiminnan tavoitetta tukevaksi. Tässä onkin onnistuttu, sillä ruplan kurssi on 
vahvistunut. Kun vielä huhtikuun alussa kurssi oli noin 160 ruplaa/dollari, 
toukokuun alussa se oli noussut 140 ruplaan ja kesäkuun alussa 110 ruplaan. 
Samalla valuutan tarjonta on lisääntynyt moninkertaisesti. Kesäkuun alussa 
valuuttaa tarjottiin yli 35 mrd. dollarin arvosta9• Toisaalta on esitetty arvioita, 
ettei ruplan vahvistuminen jatkuisi enää kauan. Kurssinousu ei perus!u talouden· 
tilan todelliseen kohentumiseen, vaan yksinom?an uskoon keskuspankin valuut
tainterventioiden riittävyydestä etenkin, kun ruplan vakauttamiseen on luvattu 
myös ulkomaista tukea. lO ' . 

Käteisrahapula ja yritysten maksuvaikeudet 
ovat lisääntyneet häl yyttävästi 

Toisen vuosineljänneksen ehkä kuvaavin piirre on ollut kasvava puute käteisra
hasta ja yritysten maksuvaikeudet. Venäjän keskuspankin pääjohtajan G. 
Matjuhinin mukaan painokoneiden kapasiteetti ei riitä palkkojen ja eläkkeiden 
korotuksiin, joista yleensä päätetään neuvottelematta ensin keskuspankin kanssa 
realistisista korotusmahdollisuuksista. Käteisrahavaje nousi helmikuun 19 
miljardista ruplasta 40 miljardiin ruplaan huhtikuun alkuun mennessäll. 

Tilanteen korjaamiseksi hallitus päätti toukokuun puolivälissä toimista 
rahankierron normalisoimiseksi. Osa toimenpiteistä on tosin vasta annettu 

8 Kommersant 19/92 

9 Izvestija 26.5 ja 28.5.1992 

10 Moskovskije novosti 21/92 

11 SWB 29.4.1992 
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valmisteltaviksi. Suuret, yli 10 000 ruplan maksut on hoidettava yksinomaan ti
lisiirtoina, maksushekkeinä tai muussa ei-käteisen rahan muodossa. Ra
hankierron nopeuttamiseksi ehdotetaan valtion budjetista rahoitettavien alojen 
työntekijöiden palkanmaksua kerran viikossa. Myös yritysten työntekijöilleen 
käteisenä maksamaa summaa rajoitetaan päätöksessä. Harkinnanalaiseksi 
jätettiin kansalaisten talletus koron nostaminen keskimäärin puolitoistakertaiseksi. 
Finassiministeriöltä ja Venäjän keskuspankilta pyydettiin ehdotuksia tappiollisesti 
toimivien yritysten työntekijöiden palkkojen rajoittamiseksi. Rahapainon uudis
tamiseen jaettiin 75 milj. dollariaP Venäjän keskuspankki on ilmoittanut laske:.. 
vansa kesäkuun aikana liikkeelle 140 mrd. ruplan arvosta uusia seteleitä13• 

Ruplien riittämättömyys on ollut suurin syy omien rahojen ja maksuku
ponkien käytön lisääntymiseen. Latvia on laskenut liikkeelle oman Latvian 
ruplan, jota käytetään rinnan entisen Neuvostoliiton ruplien kanssa14• Viron kruu
nun käyttöönottoa kiirehditään ja suunnitelmien mukaan se lasketaan liikkeelle 
juhannuksen tienoillalS• Valko-Venäjällä on otettu käyttöön maksukuponkeja 
kolmen miljardin suuruisen käteisrahavajeen peittämiseksi.16 Myös Liettuassa on 
käytössä maksukupongit ruplien rinnalla. Ukrainassa valmistellaan suunnitelmaa 
ruplavyöhykkeestä eroamiseksil7• . 

Yritysten keskinäiset velai ja niiden velat pankeille ovat kasvaneet hälyyttä
västi kuluneen vuosineljänneksen aikana. Arviot yritysten välisten velkojen 
suuruudesta vaihtelevat, mutta useiden lähteiden mukaan ne ovat 'yhteensä yli 
biljoona ruplaa eli noin kahden kuukauden BKT:n verran. Summa on kuitenkin 
bruttomääräinen - yritysten välisten velkojen ja saatavien saldoa ei ole laskettu . 

. Yritysten velat pankeille arvioidaan 30-400 mrd ruplan suuruisiksi. 
Velkatilanne on päässyt kärjisiYmään keskuspankin tiukan luottopolitiikan 

ja yritysten suunnitelmataIousmaisen käyttäytymisen seurauksena. Yritykset 
eivät edelleenkään ota riittävästi huomioon kysyntää tuotevalikoimaa ja hintaa 
määritellessään. Konkurssin sijaan ne kasvattavat velkojaan. Perinteisen kaavan 
mukaan myyjäyritys lähettää ensin tuotteensa ostajalle ja pyytää samanaikaisesti 
ostajan pankkia hyvittämään omaa tiliään. Mikäli ostajan tilillä ei ole rahaa, e'i 
myyjällä ole mahdollisuuksia saataviensa perimiseen tai myymänsä tuotteen 
saamiseen takaisin. Konkurssilain puuttuessa yritystä ei voida hakea konkurs
siin.l8 

Toisaalta yritys ei aina vastaa maksuvelvoitteistaan, vaikka sillä olisi siihen 
mahdollisuuskin. Talousministeri Netshajevin mukaan yritysten tileillä on 350 
miljardia ruplaa ja 2.5 miljardia dollaria. Lisäksi useilla yrityksillä on huomattavia 

12 Rossiiskaja Gazeta 16.5.1992 

13 Rossiiskaja Gazeta 2.6.1992 

14 Kansan Uutiset 8.5.1992 

15 Helsingin Sanomat 13.5.1992, Kauppalehti 14.5.1992 

16 Rossiiskaja Gazeta 29.5.1992 

17 Izvestija 2.6.92 

18 The Economist 2.5.1992, Financial Times 19.5.1992 
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raaka-ainevarastoja. Netshajev arvioi esim. sotateollisuuden raaka-ainevarastojen 
riittävän jopa vuodeksL19 . 

Edes osittaisena ratkaisuna tilanteeseen olisi velkojen ja saatavien 
keskinäinen kuittaaminen. Arvioiden mukaan keskuspankki voisi tällöin rahoittaa 
35 % viivästyneistä maksuista 200.miljardin ruplan luottoemissiollaan. Mikäli 
kuittaamista ei suoriteta, jää osuus 20 %:iin.20 Toukokuun alussa keskuspankki 
pyrki nopeuttamaan kaupallisten pankkien välistä maksuliikennettä vähentämällä 
maksujen pakollista kierrätystä ns. maksukeskusten21 kautta. Nyt pankit voi
vat sähkeitse toimittaa maksuosoitukset suoraan toisilleen.22Lisäksi keskuspankki 
on luvannut maksaa - vaikkakin nimellistä - viivästyskorkoa jokaisesta ma~ukes
kuksen kautta kulkevasta myöhästyneestä maksusta.23 

Venäjän keskuspankki ja kaupalliset pankit vastakkain 

Venäjän keskuspankin ja kaupallisten pankkien väliset suhteet ovat jatkuvasti 
kiristyneet. Keskuspankkikoron nostaminen lyhyessä ajassa 20:sta 80%:iin . 
yhdessä kassavarantovelvoitteen·korottamisen kanssa on johtanut pankkien anto
lainauskorkojen kasvuun, luottoaikojen lyhenemiseen sekä pitkäaikaisten· investoin
tien supistumiseen.24 Venäjän pankkiyhdistyksen kokouksessa todettiin kyseisten 
muutosten johtavan pikapuolin pankkikonkurssien aaltoon.2s . 

Tähän saakka keskuspankkirahoituksen kysyntä on todellisuudessa 
kuitenkin ylittänyt tarjonnan. Toisaalta myös pankkien antolainauskorkojen 
kasvu on hidastunut, joten ilmeisesti ollaan lähestymässä tasapainotilaa. Huhti
kuussa pankkikorkojen keskiarvo oli 6.5 % -yksikköä keskuspankkikorkoa 
korkeampi (tuolloin 50 %), kun vielä alkuvuodesta ero oli kymmenissä prosenteis
sa. Useat valtiolliset tukkukaupan yritykset eivät huhtikuussa enää pystyneet 
kuolettamaan lainojaan vähittäishintojen laskun vuoksi. Tukkukaupassa toirp.ivat 
yritykset rahoittavat toimintansa lähes täysin lainoilla.26 

Keskuspankin politiikkaa on selvitelty myös julkisuudessa. Pankin pääjohta
jaa G. Matjuhinia vastaan kohdistetut syytökset johtivat hänen eronpyyntöpnsä, 
jota parlamentti ei kuitenkaan hyväksynyt. Keskuspankin johtoa syytettiin mm. 
pankkia koskevien lakien ja parlamentin päätösten rikkomisesta, rahapolitiikan 

19 Delovoj mir 23.5.1992 

20 Kommersant 19/92 

21 Vene glavnyje rassthetno-kassovije tsentry (GRKTs) 

22 Kommersant 19/92 

23 Kommersant 21J/92 

24 Delovoj mir 19.5.1992, liite s.2 

2S Delovoj mir 23.5.1992 

26 Kommersant 19/92 
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linjattomuudesta sekä maksujärjestelmän romuttamisesta.27 Kiistan lopputulokse
na keskuspankin asema itse asiassa ilmeisesti vahvistui. Alust~vien tietojen 
mukaan parlamentti hyväksyi lain, jonka mukaan pankin pääjohtaja nimitetään 
viideksi vuodeksi. Hänet voidaan erottaa vain hänen omasta pyynnöstään, 
sairauden tai muun erittäin pätevän syyn vuoksi.28 

Yksityistämistä pyritään nopeuttamaan 

Vuoden alussa julkistetut laajan yksityistämisohjelman tavoitteet ovat osoittautu
neet liian kunnianhimoisiksi. Toistaiseksi yksityistäminen ei ole edennyt 
riittävän nopeasti ja laajasti. Koko vuoden tavoitteena olleet 92 miljardin tulot 
eivät mitä suurimmalla todennäköisyydellä toteudu. Kuluvan vuoden ensimmäisel
lä neljänneksellä yksityistämisestä saatiin vain noin 2 mrd ruplaa, mikä toisaalta 
koko edellisvuonna saatuihin 200 miljoonan ruplaan verrattuna on paljon29• 

Prosessin nopeuttamiseksi on tarkoitus ottaa käyttöön itäisestä Euroopasta 
tutut yksityistämiskupongit viimeistään syksyllä. Erityisesti pienyksityistämistä 
on tarkoitus radikaalisti nopeuttaa. PaikaIIishaIIinnon vastuulle annetaan 
suunnitelmien mukaan yhä suurempi osa yksityistämisprosessia. Tavoitteena on, 
että paikallishallinto yksityistää 50 - 60 % kaupoista kuluvan vuoden loppuun 
mennessä ja aloittaa suurten yritysten muuttaminen osakeyhtiöksi. Paikallishallin
noita vaaditaan ensi kertaa todellisia tuloksia, sillä vastuussa olevat henkilöt 
uhataan erottaa, mikäli tavoitteisiin ei päästä.3o 

Laajamittaista pienyksityistämistä on esimerkinomaisesti kokeiltu Venäjän 
kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Nizhny Novgorodissa. Maaliskuussa 
alkaneen kokeilun tavoitteena on puolessa vuodessa yksityistää 2000 pienyritystä 
lähinnä huutokaupalla tai pitkäaikaisilla leasing-sopimuksilla. Toistaiseksi kokeilun 
suosio ei ole ollut suuri - vain parisenkymmentä pienyritystä myytiin huhtikuussa 
järjestetyssä ensimmäisessä huutokaupassa.31 

Sen sijaan Pietarissa toukokuun puolivälissä järjestetty yrityshuutokauppa 
oli järjestäjiensä mukaan menestys. Huutokauppa oli ensimmäinen vaihe kaupun
gin yksityistämisohjelmassa. Myyntikohteiden suuren kysynnän arvioidaan perus
tuvan siihen, että myytävänä oli kauppoja. Palvelusektorin yrityksiä ei ko*e vaati
mus tuotannon jatkamisesta, mikä jää uuden omistajan harkintaan. Useat kohteista 
myytiin nimenomaan niiden sijainnin eikä niinkään yrityksen kannattavuuden 
perusteella. Ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostus huutokauppaa kohtaan oli 

27 Helsingin Sanomat 3.6.92 

28 Izvestija 5.6.92 

29 Financial Times 13.5.1992 

30 Financial Times 12.5.1992 

31 Financial Times 13.5.1992 
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minimaalista lähinnä sen vuoksi, että ostaja saa kaupassa ainoastaan pitkän 
vuokrasopimuksen - ei todellista omistusoikeutta?2 . 

Kriittisessä maanomistuskysymyksessä ei edelleenkään ole edistytty. Presi
dentti Jeltsinin maaliskuun lopulla antama määräys maan myynnistä yritysten 
yksityistämisen yhteydessä ei anna maan omistajalle vapaata oikeutta myydä, 
lahjoittaa tai vuokrata omistamaansa maata, mikä oli sisällytetty määräyksen 
ensimmäiseen versioon. Näin siis maan todellinen yksityisomistus ei edelleenkään 
toteudu Venäjällä. Ulkomaisia investoijia määräys ei kannusta sijoittamaan.33 

Talouskehitys ei ole vastannut odotuksia34 

Vaikka Venäjän hallitus ei kaikilta osin ole julkistanut tiukkoja numeraalisia 
tavoitteita uudistuksen etenemisestä, on selvää, ettei talous ole kehittynyt 
toivotulla vauhdilla. Teollisuustuotanto laski kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 13 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna35• Tuotanto 
laski kaikilla aloilla, mutta erityisen vaikea tilanne oli öljyntuotannossa, mustassa 
metallurgiassa, koneenrakennuksessa sekä elintarviketeollisuudessa. Tuotannon 
laskua selittävät katkenneet tasavaltojen väliset kauppasuhteet, yksityistämisen 
viivästyminen sekä yritysten väliset maksuvaikeudet ja niiden aiheuttamat 
katkokset raaka-aineiden saannissa. Teollisuuden korkea monopoliaste ja kilpailun 
puuttuminen ovat johtaneet siihen, että yritykset mieluummin supistavat tuotanto
aan hintojen noustessa. Lähes täydellinen luopuminen hintojen säännöstelystä on 
näin kiihdyttänyt tuotannon laskua .. 

Öljyntuotannon lasku jatkuu. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lasku 
oli 13 %. Öljyntuotannon jatkuvasti heikkenevän tilan syynä on valtion inves
tointien vähyys, mikä näkyy sekä olemassaolevan tuotantokoneiston rappeutu
misena että uusien öljyesiintymien heikkona hyödyntämisenä. Positiivista oli 
maakaasu tuotannon pysyminen edellisvuotta vastaavalla tasolla. Energiasektorin 
heikko tila heijastuu kaikkiin kansantalouden sektoreihin. Erityisen tärkeä merkitys 
energian tuotannolla on viennissä. 

Ulkomaankaupassa tuonti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1:5 % 
viennin supistuttua neljänneksen. Tuontia kasvatti mm. viljan (74 %), lää~eiden 
(340 %), mustien metallien (71 %) sekä koneiden ja laitteiden (12 %) tuonnin 
lisääntyminen. Vientitulojen supistumisessa suuri yksittäinen tekijä oli öljynvien
nin supistuminen 16 %:lla. 

Väestön tuloista on eri lähteissä hyvinkin erilaisia tietoja. Valtion tilastoko
mitean Goskomstatin mukaan väestön rahatulot kasvoivat ensimmäisellä neljän
neksellä 470% edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Väestön tulot 

32 Kauppalehti 29.5.1992 

33 Kommersant 13/92 

34 Venäjän talouskehitystä koskevat tiedot mm. seuraavista lähteistä: Ekonomitseskaja Gazeta 
17/92, Rossiiskaja Gazeta 24.4.92, RFE/RL Research Report 22.5.92, Moskovskije novosti 24.5.92 

35 Myös kaikki muut prosenttimuutokset on ilmoitettu verrattuna vuoden 1991 ensimmäisen 
neljänneksen tietoihin, ellei toisin ole mainittu 
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asukasta kohden olivat 1200 ruplaa kuukaudessa. Kolmanneksella väestöstä arvi
oidaan olevan alle 900 ruplan kuukausitulot. Huhtikuussa hyväksytyn lain mukaan 
valtionyritysten minimipalkka on heinäkuun alusta 900 ruplaa kuukaudessa. 
Kansantalouden eri sektoreilla palkat vaihtelevat huomattavasti. Teollisuudessa 
työskentelevät saavat keskimäärin 150 - 200 % suurempia palkkoja kuin palvelu
aloilla toimivat. 

Myös tiedot inflaation kehittymisestä vaihtelevat huomattavasti. Goskomsta
tin tietojen mukaan kuluttajahintaindeksi oli kasvanut 620 % vuoden 1991 
joulukuusta kuluvan vuoden maaliskuuhun. Tilastokomitean tietoja on useissa läh
teissä pidetty erittäin maltillisina. Päätös energian hintakaton36 käyttöönottami
sesta toukokuussa nostaa yleistä hintatasoa edelleen, vaikka uudet hinnat ovatkin 
vain kolmanneksen maailmanmarkkinatasosta. Edessä on talousministeri Netsha
jevin mukaan kolmen kuukauden siirtymäkausi ennen energian hintojen täydellistä 
vapauttamista37• 

Venäjän budjettivajeen suuruus on ollut jatkuvien kiistojen kohteena. 
Hyvinkin suuresti toisistaan poikkeavat tiedot johtuvat osittain eri käsitteiden 
sekoittamisesta. Federaation budjettiin lasketaan periaatteessa vain liittovaltion 
budjetti ja ns. yhdistettyyn budjettiin lisäksi Venäjän eri alueiden budjetit. Koska 
useat alueet eivät ole luovuttaneet keskukselle kaikkia verotulojaan, on liitto
budjetti muodostunut ali- ja useat paikallisbudjetit ylijäämäisiksi. Toisaalta tietojen 
erilaisuus johtuu myös Venäjän sisäisestä valtataistelusta, minkä vuoksi tietoja 
tarjotaan kulloinkin edullisimmasta näkökulmasta. Ensimmäisen neljänneksen 
todellisen budjettivajeen arvioidaan olevan noin 7% BKT:sta, vaikka 
maksuperusteinen budjetti olikin suunnilleen tasapainossa.38 Toiselle 
neljännekselle hallitus kaavailee samansuuruista vajetta. 39 Korkein neuvosto 
hyväksyi toukokuun lopulla hallituksen ehdotuksen finanssiministeriölle myön
nettävästä 170 mrd ruplan lainasta budjettivajeen peittämiseksi.4o 

Kts. taulukko 1. 

Lopuksi 

Talouden ennakoitua heikompi kehitys on huolestuttanut Venäjän läntisiä 
luotonantajia. Läntisen tuen varmistamiseksi Venäjällä valmistellaan parhaillaan 
ohjelmaa talousuudistuksen syventämiseksi. Ohjelma perustuu hallituksen 
alustavasti hyväksymään suunnitelmaan ja se on tarkoitus esitellä IMF:n ja G7-
maiden edustajille lähitulevaisuudessa. Hallituksen suunnitelmassa mainitaan 

36 Päätöksen mukaan yrityksille myytävän öljyn hinta saa vaihdella 1800-2200 ruplassa/tonni 
(aiemmin 350 ruplaa/tonni) ja kaasun 1100-1600 ruplassa/l000 m3 (aiemmin 260ruplaa/m3). 

37 Financial Times 16.-17.5.1992, Helsingin Sanomat 19.5.1992, Kommersant 17/92 

38 Vuoden 1991 budjettivaje oli noin 20% BKT:sta. 

39 mm. Kommersant 17/92, Idäntalouksien viikko 23/92 

40 Rossiiskaja Gazeta 25.5.1992 
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uudistuksen syventämisen kolme vaihetta, joille kullekin on asetettu tavoi
tekriteerit. 

Ensimmäisessä vaiheessa ("kriisikehitys") tavoitteena on talouden libera
lisointi ja rahatalouden vakauttaminen. Numeraalisiksi tavoitteiksi ilmoitetaan mm. 
budjettivajeen supistaminen 3 %:iin BKT:sta, inflaation taltuttaminen 3 - 5 %:iin 
kuukaudessa sekä säännösteltyjen hintojen ·vähentäminen 2 - 3 %:iin BKT:sta. 
Toisessa vaiheessa pyritään kilpailun lisäämiseen. Kriteereinä ovat valtionsektorin 
osuuden supistaminen 40 %:iin tuotannosta sekä yksityisyrittäjille myönnettyjen 
lainojen osuuden kasvattaminen. Kolmannessa vaiheessa uskotaan talouden 
nousuun. Tavoitteena on 3 - 4 % vuosittainen talouskasvu. Jalostettujen tuotteiden 
vientiä pyritään lisäämään. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu sosiaaliturvatoiniia, mutta 
tavoitteena on väestön tulojen säännöstely.41 

41 Financial Times 28.5.92, Rossiiskie vesti 14jg2 
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Taulukko 1. Venäjän taloudellinen kehitys 
tammi - maaliskuussa 1992 
(Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta 
arvosta ellei muuta ilmoiteta) 

Tuotettu kansantulo 
Teollisuuden bruttotuotanto 
- tuotantovälineet 
- kulutustavarat 
Bruttoinvestoinnit 
Asuntorakentaminen 
Budjetin alijäämä (mrd. SUR) 
Kauppatase (rnilj. USD) 
- vienti 
- tuonti 
Velka (mrd. USDt2 
Saatavat (mrd. USD)43 
Öljyn tuotanto 
- öljyn vienti 
Vähittäiskauppavaihto 
Kuljetukset 
Kylvöala 
Väestön rahatulot 
Keskikuukausipalkka 
Kuluttaj ahintaindeksi44 

Rikollisuus 

- 14 
-13 
- 14 
-11 
- 44 
- 31 
19.2 

-2252 
- 20 
+ 15 

40 
87 

- 13 
- 16 
- 51 
- 13 
- 10 
+ 470 
+ 600 
+ 620 
+ 36 

42 Entisen Neuvostoliiton ulkomainen velka oli vuoden 1991 lopussa noin 65 mrd. USD, 
Venäjän arvioitu osuus velasta on noin 61.5 %. 

43 Entisen Neuvostoliiton saatavat (yht. noin 142 mrd. USD vuoden 1991 lopussa) ovat pää
asiassa pitkäaikaisia (10, 12 osin jopa 20 v.) tavaraluottoja sosialistisille kehitysmaille. 

44 Kuluttajahintaindeksin muutos joulukuusta 1991 maaliskuuhun 1992. 
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