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Tuula Rytilä 

Itäisen Euroopan talouskehitys 1993 

1 Johdanto 

Vuosi 1993 merkitsi taloudellista käännettä itäisen Euroopan maille, vaikka 
talouden elpyminen jakautuikin maittain epätasaisesti. Itäisen Euroopan maat 
voidaan karkeasti luokitella kahteen ryhmään talouskehityksen ja talousuudistusten 
etenemisen perusteella. Puolassa, Tsekissä, Unkarissa ja Sloveniassa tuotannon 
lasku on pysähtynyt tai tuotanto on jo kääntynyt nousuun ja talousuudistuksia on 
toteutettu systemaattisemmin. Slovakiassa, Bulgariassa ja Romaniassa kehitys on 
ollut hitaampaa. 

Ensimmäisen ryhmän maat näyttävän päässeen pahimman ohi. Vuosien 
1990-1992 talous lama itäisessä Euroopassa oli syvä. Lähes kaikissa alueen maissa 
bruttokansantuote laski noin kolmanneksen, työttömyys nousi nollatasolta jopa 15 
prosenttiin ja inflaation kiihtyi huomattavasti. Tätä taustaa vasten voidaan sanoa, 
että ns. Visegrad-maiden kehitys, Slovakiaa lukuunottamatta, on ollut menestys
tarinal. Vaikka inflaatio on edelleen pysynyt melko korkeana ovat kyseiset maat 
onnistuneet taloutensa vakauttamisessa. 

Myös markkinatalouden keskeisiä rakenteita on ryhdytty luomaan. Varsinkin 
pienten yritysten yksityistäminen on edennyt pitkälle. Verotusrakenteita on 
yksinkertaistettu siirryttäessä lisäarvoverotukseen. Ongelmia liittyy maiden 
pankkijärjestelmiin ja tehottomien tuotantolaitosten alasajoon. Tiukassa vakautus
politiikassa sosiaaliturvajärjestelmät ovat jääneet vähälle huomiolle. 

Itäisen Euroopan maiden ulkomaankaupan maajakauma on muuttunut 
huomattavasti. Länsi-Euroopan maiden merkitys on kasvanut kun taas vienti 
entiselle SEV-alueelle on supis'tunut jyrkästi. Itäisen Euroopan maat luonnehtivat 
muutosprosessia paluuna Eurooppaan ja painottavat länsisuhteiden merkitystä. 
Tärkeään asemaan on noussut osallistuminen Euroopan integraatiokehitykseen. 

1 Visegrad-maita ovat Puola, Unkari, nekki ja Slovakia. Tästä ryhmästä Slovenia mukaanlukien 
voidaan käyttää myös nimeä itäinen Keski-Eurooppa. Itäisen Kaakkois-Euroopan maita taas ovat 
Bulgaria ja Romania. Kokonaisuutena tässä artikkelissa käsitellyt maat sopivat käsitteen alle itäinen 
Eurooppa. 
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2 Taloudellinen kehitys vuonna 19932 

2.1 Bruttokansantuote 

Bruttokansantuotteen voimakas lasku pysähtyi useassa itäisen Euroopan maassa 
vuonna 1993. Puolassa positiivinen käänne oli tapahtunut jo vuotta aiemmin. 
Muista maista BKT kasvoi Sloveniassa sekä AIbaniassa (7-8 % l Unkarin 
talouskasvusta on hieman ristiriitaisia lukuja - joidenkin arvioiden mukaan 
bruttokansantuote kasvoi prosentilla, kun taas toiset lähteet kertovat BKT:n 
putoamisesta. Samoin Romanian tilastotiedot ovat ristiriitaisia, kuten myöhemmin 
todetaan. Tsekki pääsi nollakasvun tuntumaan, mutta Slovakiassa BKT putosi 
selvästi. 

Taulukko 1. Bruttokansantuote, % -muutos edelliseen 
vuoteen verrattuna 

1990 1991 1992 1993 

Puola -12 -8 + 1.5 +4 
Unkari - 3.5 ~12 - 4.5 + 1 ? 
Tsekki - 1 -14 -7 - 1 
Slovenia -5 -9 -6 + 1 

Slovakia - 2.5 -11 -7 -5 
Bulgaria -9 -12 -8 -5 
Romania -6 -13 -14 + 1 ? 

Toisin kuin Tsekissä ja Sloveniassa, Puolan ja Unkarin talouskasvu perustuu 
teollisuuden elpymiseen. Teollisuustuo'tanto kasvoi näissä maissa vuonna 1993, 
Puolassa nyt jo toista vuotta peräkkäin. Tsekissä ja Sloveniassa teollisuus
tuotannon lasku hidastui selvästi ja vuodelle 1994 ennustetaan kasvua. Slovakiassa 
teollisuuden lama oli kuitenkin edellistäkin vuotta syvempi. Tshekkoslovakian 
hajoaminen oli haitallisempaa Slovakian teollisuudelle, joka tuottaa lähinnä 
puolivalmisteita, kuin lopputuotteiden tuotantoon keskittyneelle Tsekille. Lisäksi 
Tsekki on onnistunut Slovakiaa paremmin suuntautumaan länsimarkkinoille ja 
löytänyt uusia markkinoita maan hajoamisessa menetettyjen sijaan. 

2 Artikkelissa on käytetty tilastolähteinä yhdisteUen PlanEcon Reportinja WIIWin lukuja. PlanEcon 
Reportin luvut ovat yleensä olleet WIIWin arvioita optimistisempia. 

3 Albanian BKT:n kasvuvauhti oli Euroopan nopein vuonna 1993. Tosin vuonna 1992 Albanian 
bruttokansantuote laski huomattavasti. 
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Taulukko 2. Teollisuustuotanto, % -muutos edelliseen 
vuoteen verrattuna 

1990 1991 1992 1993 

Puola -24 -12 4 7 
Unkari -5 -19 -10 4 
Tsekki4 -3 -24 -11 -5 
Slovenia -11 -12 -13 -3 

Slovakia -4 -25 -13 -14 
Bulgaria -18 -23 -22 '-8 
Romania -19 -20 -22 -2 

Itäisen Euroopan maiden tuotannon laskua on perinteisesti selitetty talouden 
suurilla rakennemuutoksilla ja vakauttamiseen tähtäävälIä kireällä raha- ja 
finassipolitiikalla. Toinen merkittävä tekijä löytyy kysyntäpuolelta: S,EVin 
hajoamisen ja ,Venäjänkaupan romahtamisen myötä itäisen Euroopan maat 
menettivät vuosina 1991-92 huomattavat markkinat. Yleisesti kasvun on odotettu 
alkavan vientivetoisesti. Puolassa ja Unkarissa teollisuuskasvu on perustunut 
kuitenkin kotimaisen kysynnän elpymiseen. Tulos on yllättävä, sillä sekä budjetti
että rahapolitiikka eivät ole olleet tarkoituksellisesti elvyttäviäs. Teollisuuskasvu' 
onkin lähtöisin tuotantorakenteen muutoksista. Eniten ovat kasvaneet erikoistuneet 
alat kuten elektroniikkateollisuus Puolassa ja rakennusmateriaalien tuotanto Unka-
rissa. Perusteollisuus on vastaavasti vähentynyt. ' 

Yksityistäminen on osaltaan vauhdittanut tuotannon elpymistä. Puolassa ja 
Unkarissa teollisuustuotanto on kasvanut nopeiten alueilla, missä yksityinen 
omistus on suurinta. Tuotantoyksiköiden pilkkominen ja konkurssit ovat tehosta
neet toimintaa. Esim. Tsekissä alle 25 työntekijän teollisuusyritykset lisäsivät 
tuotantoaan runsaat 20 prosenttia, kun suuremmissa yrityksissä tuotanto laski 
edelleen selvästi. 

Maataloustuotanto aleni kaikissa itäisen Euroopan maissa Puolaa ja' 
Romaniaa lukuunottamatta, mikä selittää merkittävää osaa maiden BKT:n heikosta 
kehityksestä. Sadot jäivät pieniksi toisen peräkkäisen kuivuusvuoden vuoksi. 
Lisäksi maatalouden tukia alennettiin mm. Unkarissa ja Tsekissä. Pienempien 
tukiaisten myötä Itä-Euroopan maat ovat menettäneet suhteellista kilpailuetuaan 
Länsi-Euroopan tuottajiin nähden. Lisäksi tuotantokustannukset ovat moni~sa 
maissa nousseet vuosina 1990-93 maataloustuotteiden hintoja nopeammin. 

4 Tsekin ja Slovakian luvuissa on vuoteen 1991 asti käytetty tietoja yrityksistä, joissa on yli 100 
työntekijää. Vuodesta 1992 mukana ovat kaikki yritykset. Samanlaista epävarmuutta 'liittyy myös 
muiden maiden 1990-luvun alun tuotantolukuihin. 

5 Tosin maiden budjettialijäämät ovat olleet tiukoista talousohjelmista huolimatta tuntuvia. 
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Puolassa maataloustuotannon kasvu (3 %) selittyy juuri maataloutuotteiden 
tuottajille edullisella hintakehityksellä6• . 

Palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti talouden rakennemuutoksen 
myötä. Vain kuljetusten osuus on vähentynyt, mikä johtuu sosialismin aiheuttami
en tehottomuuksien purkamisesta kustannus tietoisuuden lisääntyessä. Siirtyminen 
teollisuus- ja maataloustuotannosta palveluihin tapahtuu itätalouksissa vaihtelevaa 
vauhtia. Perinteisesti teollisuustuotannon osuus on ollut Unkarissa matala ja laske
nut entisestään (28 % BKT:sta). Sen sijaan Tsekissä ja Slovakiassa teollisuus
tuotannon osuus kasvoi vielä vuosina 1989-91 ja on edelleenkin korkea (60 % 
BKT:sta). 

2.2 Kotimainen kysyntä 

Investoinnit eivät ole vielä itäisen Keski-Euroopan maissa elpyneet, mikä herättää 
kysymyksen orastavan talouskasvun vakaudesta. Pääomainvestoinneissa on 
huomattavia eroja toimialoittain. Eniten investoidaan telekommunikaatioon ja 
palvelusektorille. Selvimmin investoinnit ovat lähteneet käyntiin Tsekinmaassa, 
jossa investoinnit kiinteään pääomaan kasvoivat noin kuusi prosenttia vuonna 
1993. Myös Unkarissa investoinnit ovat hieman kasvaneet korkeasta korkotasosta 
huolimatta. Vuodesta 1992 lähtien unkarilaiset yritykset ovat voineet lainata 
pääomia ulkomailta ja pitkäaikaisia investointilainoja onkin hankittu ulkomailta 
lähes saman verran kuin kotimaasta. 

Sen sijaan Puolassa investoinnit eivät ole lähteneet nousuun. Epäsuotuisaan 
investointi-ilmapiiriin ovat vaikuttaneet yksityistämisen kangertelu, passiivinen 
finassipolitiikka ja kireä rahapolitiikka. Korkeana säilyneet korkotaso ja inflaatio 
lisäävät investointiin liittyvää riskiä. Tulorahoituksen osuus investointien 
rahoittamisessa on yrityssektorilla noussut yli puoleen. Samaan aikaan valtion 
budjetista osoitetaan yhä vähemmän varoja investointeihin. 

Ulkomaisten investoijien kiinnostus on ollut suurinta Unkaria kohtaan. 
Joulukuussa 1993 saksalaisamerikkalainen yhteenliittymä osti 30.2 prosenttia 
Unkarin johtavasta puhelinyhtiöstä Matavista. Tämän ansioista suorat ulkomaiset 
sijoitukset Unkariin (USD 2.3 mrd.) kaksinkertaistuivat vuonna 1993 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Unkarin jälkeen eniten ulkomaalaiset ovat investoineet 
Tsekkiin. EIU:n (European Intelligence Unit) riskiluokituksessa Tsekki sai Itäisen 
Keski-Euroopan maista parhaan luokituksen vakaan markkinataloudellisen tilan
teensa ansioista. Ulkomaalaisten kiinnostus muihin alueen maihin on ollut 
vähäistä. 

Kuviossa 1 on esitetty riskiluokitus maittain. Mitä suurempi lukema, sitä 
suurempi on riski. Maksimipistemäärä on sata. 

6 Puolalaisten tuottajien parempi neuvotteluasema on seurausta läpi kommunismi kauden jatkuneesta 
yksityismaanomistuksesta. Hintojen lisäksi viljelijät ovat pystyneet vaikuttamaan tuonnin säännöste-
lyyn. . 
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Kuvio 1. Riskiluokitus 
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Lähde: European Intelligence Unit. 

Yksityisestä kulutuksesta ei ole olemassa kattavaa tilastoaineistoa, mutta siitä 
voidaan tehdä arvioita vähittäiskaupan lukujen ja reaaliansioiden avulla? 
Vähittäiskauppa on selvästi kasvanut kohdemaista Tsekissä, Unkarissa, Slovakias
sa ja Sloveniassa. Talouden kasvu on näissä maissa ollut kulutusvetoista, sillä 
vähittäiskauppa on kasvanut muuta taloutta nopeammin8• Puolassa vähittäiskauppa 
on tilastotietojen mukaan säilynyt edellisen vuoden tasolla, vaikka BKT kasvoi
kin9• Kyse onkin todennäköisesti verojen kiertämisestä johtuvasta aliraportoinnista 
ja kuukausi-informaation vuositasolle muuntamiseen liittyvistä tilastointivirheistä. 

Myös Bulgarian ja Romanian vähittäismyynnin lasku johtuu osittain viral
listen kanavien kiertämisestä. Näissä maissa ostoksia tehdään yhä enenevässä 
määrin katukaupassa tai vaihdantaan perustuen. Tilastojen mukaan Romanian 
vähittäiskauppa olisi suorastaan romahtanut vuonna 1993 (-25 % edellisestä 
vuodesta). Tieto on ristiriidassa BKT -lukujen kanssa, jotka osoittavat hienoista 
kasvua viime vuodelle. 

Väestön reaaliansiot kasvoivat itäisen Euroopan maissa vuonna 1993 
Bulgariaa ja Romaniaa lukuunottamatta. Voimakkainta kasvu oli Sloveniassa, jossa 
reaaliansiot nousivat yli 15 prosenttia. Reaaliansioiden nousu ei kuitenkaan 
suoraan huonontanut Slovenia kilpailuasemaå maan valuutan devalvoituessa. 

7 Myös vähittäiskauppaluvut ovat ongelmallisia, sillä suuri osa kaupasta on yksityistetty, eivätkä 
viranomaisten tilastot ole kattavia. Köyhimmissä maissatilastoimatta jäävän vaihtokaupan osuus 
on lisääntynyt. Koska vähittäiskauppalukuihin sisältyy myös turistien tekemät ostokset, eivät ne 
täysin kuvaa kotimaista kulutusta. 

8 Slovakian vähittäiskaupan kasvu johtuu kuitenkin devalvaatio-odotuksista. Kuluttajat keräsivät 
"halpoja" hyödykkeitä varastoon, koska korunan uskottiin devalvoituvan. 

9 Puolan osalta eri tutkimuslaitosten vähittäiskauppaluvut ovat ristiriitaisia. Kun PlanEcon arvioi 
kaupan pysyneen edellisen vuoden tasolla, WIIW estimoi vähittäiskaupan kasvaneen 6 %:l1a. 
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Kuvio 2. Reaalipalkkojen muutos 1993, % 

~.-------------------------------------. 

2.3 Budjettitasapaino 

Tiukoista talousohjelmista huolimatta itäisen Euroopan maiden budjetit olivat 
Tsekkiä lukuunottamatta alijäämäisiä. Toisaalta esim. Puolassa onnistuttiin 
budjettivajetta kaventamaan vuodesta 1992 ja vaje suhteessa bruttokansan
tuotteeseen (4 %) oli hieman ennuste'ttua pienempi. Eroaminen Slovakiasta paransi 
Tsekin budjettitasapainoa, koska näin lopetettiin Slovakiaan budjetin kautta ohjatut 
tukiaiset. Tämän lisäksi Slovakia menetti verotuloja tuotannon laskun ja verotek
nisten vaikeuksien vuoksi. Slovakian budjettialijäämä kohosi noin 7 prosenttiin. 

Tsekin ohella Slovenia pääsi lähes tasapainoiseen budjettiin. Unkarin budjet
tivaje oli noin 6 prosenttia BKT:sta. Arvonlisäveron käyttöönotto pienensi hieman 
Unkarin budjettialijäämää edellisestä vuodesta. Romanian alhainen budjettivaje 
johtuu osittain teknisistä seikoista, sillä kaikkia menoja ei kirjata budjetin 
menopuolelle. Bulgariassa budjettivajeen pelättiin riistäytyvän käsistä vuoden 1993 
lopussa. 
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Kuvio 3. ,Budjettitasapaino 1993, % bruttokansantuotteesta 
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2.4 Inflaatio 

Itäisen Euroopan maat ovat onnistuneet inflaation hidastamisessa, mutta kuluttaja
hinnat nousivat edelleen 20-35 prosenttia vuodessa. Puolassa ja Sloveniassa hinnat 
nousivat vuoden 1993· alkupuoliskolla muita alueen maita nopeammin, mutta 
inflaatio hidastui loppuvuodestalO• Myös Unkarissa hinnat nousivat loppuvuodes
ta nopeammin elintarvikkeiden hinnankorotusten myötä. Tsekin ja Slovakian 
suhteellisen maltillinen inflaatio kiihtyi Tshekkoslovakian hajoamisen myötä. 

10 Slovenia on onnistunut pudottamaan inflaatiota hämmästyttävän nopeasti. Vielä vuonna 1991 
Slovenian kuukausi-inflaatio oli Jugoslavian peruilta yli 10 prosenttia ja vuonna 1992 runsaat viisi 
prosenttia kuukaudessa. 
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Kuvio 4. KesIpmääräinen kuukausi-inflaatio 1993 
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Monissa alueen maissa inflaation kiihtyminen on edellisten lisäksi seurausta 
arvonlisäverotukseen siirty~isestä (Tsekki, Slovakia, Romania) tai veronkoro
tuksista (Unkari). Muutokset verojärjestelmässä eivät sinällään kiihdytä inflaatiota, 
sillä veronkorotus on kertaluonteinen nousupiikki hintatasossa, mutta järjestelmä
muutosten yhteyteen liitetään usein muuten epäsuosittuja hinnan- ja verokoro
tuksia. Samalla yritykset saattavat nostaa hintoja enemmän kuin tarvitaan veronko
rotuksen kompensoimiseksi. Sen sijaan Puolassa arvolisäverotuksen käyttöönotto 
heinäkuussa 1993 ei korottanut kuluttajahintoja, koska vero korvasi suoraan 
liikevaihtoveron ilman korotuksia. 

Rom.aniassa inflaatio kiihtyi selvästi vuonna 1993. Tämän on tulkittu johtuvan 
talouden portaittaisesta vapauttamisesta hintojen ja ulkomaankaupan kertavapautta
misen sijaan. Talouden säännöstelyn osittainen jatkaminen, esim. voimakkaasti 
negatiiviset reaalikorot, ei edistänyt inflaation hillitsemistä. 

2.5 Työttömyys 

Työttömyys kasvoi edelleen kaikissa itäisen Keski-Euroopan maissa Unkaria 
lukuunottamatta. Kaksinumeroisten työttömyys lukujen ennustetaan säilyvän vielä 
pitkään. Unkarin työttömyyden hidas aleneminen loppuvuodesta 1993 tapahtui 
samanaikaisesti talouden kääntyessä kasvuun. Niin Unkarissa kuin muissakin Itä
Euroopan maissa työttömyys keskittyy köyhemmille alueille ja vähemmän 
koulutettuihin väestöryhmiin. 
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Kuvio 5. Työttömyysaste vuoden 1993 lopussa, % työvoimasta 

Puola U'*-r". 
'bIIWIcIcl Slov6nl. 

Puolassa talouskasvu ei ole tuonut helpotusta työttömyyteen ja työttömyysaste 
kohosi lähes 16 prosenttiin joulukuussa 1993. Ainoastaan Tsekissä vallitsee 
käytännössä täystyöllisyys. Tsekin alhaisen työttömyysasteen takana on vakaan 
poliittisen tilanteen mahdollistama konsensuspolitiikka, jossa työttömyys pidetään 
matalana. Suuryritykset ovat edelleen ylityöllistettyjä, va,ikka osa työvoimasta 
onkin siirtynyt palvelusektorille. 

Tsekin 'alhaista työttömyysprosenttia selittää myös työvoiman tuntuva pie
nentyminen. Tsekin työvoima on pienentynyt lähes miljoonalla työntekijällä 
vuodesta 1989 ja kehityksen odotetaan jatkuvan kuluvana vuonnall. Työvoimasta 
ovat lähinnä poistuneet eläkeläiset ja "rakennemuutoksen voittajien" vaimot12• 

:Työttömyyden ennustetaan kuitenkin kaksinkertaistuvan Tsekissä vuoden 1994 
aikana. 

2.6 Ulkomaankauppa 

Merkittävä ja hieman yllättävä piirre vuoden 1993 itäisen Euroopan talouskehityk
sessä on maiden kauppataseiden heikkeneminen viennin kasvun pysähtyessä ja 
tuonnin lisääntyessä. Tämän seurauksena vaihtotase kääntyi alijäämäiseksi 
Tsekkiä, Sloveniaa ja Romaniaa lukuunottamatta. Merkittävä syy kehitykseen 

11 Sosialistisissa maissa aktiivisen väestönosan osuus on tyypillisesti ollut länsimaita korkeampi, 
mutta Uekissä työvoima on pienentynyt huomattavan nopeasti. 

12 KäSitteellä tarkoitetaan niitä, jotka ovat markkinatalouteen siirtyessä pystyneet luomaan itselleen 
nopeasti korkean elintason. Lähde: l..evcik, Lukas ja Pöschl, The Czech Economy: At the Theshold 
of Take-off, WIIW Members Seminar 1994. 
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löytyy maiden suhteellisen kilpailukyvyn heikkenemisestä, joka johtuu reaalisen 
valuuttakurssin vahvistumisesta. Viennin heikkenemiseen vaikuttivat lisäksi 
länsimarkkinoiden talouslama, tuotannon pienentyminen perinteisillä vientialoilla 
sekä kotimaisen kysynnän kasvu. Tuonti kasvoi keskimäärin 10 prosenttia koti
maisen kysynnän voimistuessa ja länsimaiden lisätessä vientiponnistelujaan. 

Usean maan keskuspankki devalvoi maan valuutan pienentääkSeen kauppata
seen vajetta. Puolassa valuutta devalvoitiin syksyllä vaalien jälkeen 8 prosentilla. 
Puolan kauppatase huononi lähinnä tuonnin voimakkaan kasvun vuoksi (26 %), 
sillä myös vienti kasvoi lähes seitsemän prosenttia. Myös Unkarin kauppatase 
heikkeni selvästi, vaikka vienti. vuoden loppua kohti hieman elpyikin. Sekä Puolan 
että Unkarin vaihtotase oli voimakkaasti negatiivinen. Tshekkoslovakian hajoami
nen vaikutti Slovakian kauppataseeseen ja vienti pieneni 13 prosenttia. 

Sen sijaan Tsekki lisäsi tuntuvasti vientiään vaikka maan valuutta revalvoitui
kin reaalisesti. Huolimatta Länsi-Euroopan lamasta Tsekin vienti EU-maihin 
kasvoi 19 prosentilla. Vaikka osa vientituotteista olikin raaka-aineita ja puolival
misteita, eniten kasvoi koneiden ja kulkuneuvojen vienti 13. Tsekin vientimenes
tystä on lähinnä selitetty Länsi-Eurooppaa mutta myös Puolaa ja Unkaria selvästi 
alemmilla tuotantokustannuksilla. Tämä on paljolti seurausta aiemmin mainitusta 
konsensus politiikasta, joka on mahdollistanut reaalipalkkojen laskun. 

13 Skoda-autoa myytiin erittäin hyvin sen saksalaisen omistajan Volkswagenin myyntikanavien 
kautta. 
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3 Yksityistäminen ja rakennemuutos 

Transitiotalouksien yksityistäminen jaetaan yleisesti pienten ja suurten yritysten 
yksityistämiseen. Pienten yritysten 'yksityistäminen on lähes poikkeuksetta 
edistynyt erittäin hyvin itäisen Euroopan maissa, mutta suurten yritysten yksityis
täminen on sujunut suunniteltua hitaammin. Yksityistämistavat ovat vaihdelleet 
maittain. 

Tshekkoslovakian ilmoitus voucheryksityistämisestä vuonna 1992 herätti 
länsimaissa aluksi epäilyksiä, mutta se on osoittautunut menestyksekkääksi. Sekä 
Tsekki että Slovakia jatkoivat käytäntöä. Noin 40 prosenttia valtion omaisuudesta 
myytiin ensimmäisellä kierroksella. Yksityistämisen toinen kierros alkoi Tsekissä 
huhtikuussa 1994. Suuria yrityksiä on Tsekissä yksityistetty muita itäisen 
Euroopan maita nopeammin (noin 60 % suuryrityksistä vuoden 1993 lopussa). 
Yksityistäminen on kuitenkin johtanut omaisuuden keskittymiseen. Vaikka 
kansalaiset ovat voineet vapaasti investoida yritysten osakkeisiin, yli puolet 
yksityistämiskupongeista on sijoitettu investointirahastoihin. Niinpä lähinnä 
pankkien omistamat 5-6 investointirahastoa kontrolloi yksityistettyjä yrityksiä. 
Lisäksi yritysten johto ja toimittavat ovat säilyneet ennallaan. Tästä on osoituksena 
mm. Tsekin· tarkoituksellisesti alhaisena pidetty työttömyysprosentti, kuten 
aiemmin todettiin. Tältä osin Tsekin talouden rakennemuutos on vielä edessä. 

Slovakia hyväksyi Tshekkoslovakian hajoamisen jälkeen Tsekinmaan 
tyyppisen voucheryksityistämisohjelman. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1992 
yksityistettiin merkittävä osa yrityksistä, tosin ulkomaalaisille osuuksia myytiin 
Tsekkiä vähemmän. Slovakian kansallismieliset piirit vaativat maalle kuitenkin 
toisentyyppistä yksityistämisohjelmaa, joka nojautuisi enemmän yritysten suoraan 
myyntiin kuponkiyksityistämisen sijaan. Tämän seurauksena Slovakian yksityistä
misprosessi lähes pysähtyi vuoden 1993 puolivälissä. Uuden hallituksen myötä 
yksityistämistä on taas vauhditettu alkuvuodesta 1994. Tarkoitus on käynnistää 
yksityistämisen toinen kierros kevään 1994 kuluessa ja myyntiin tulee 200 
yritystä. Puolet suuryrityksistä on määrä yksityistää kupongeilla ja loput suorilla 
myynneillä. Myös ulkomaalaisia investoijia halutaan aiempaa enemmän mukaan. 

Puolan yksityistäminen hidastui vuosina .1992-93 aikaisen alun jälkeen. 
Talouden lamasta muodostui odotettua syvempi ja massa yksityistämisohjelman 
aloittaminen viivästyi poliittisten ristiriitojen vuoksi, kun suurten yritysten 
yksityistämisestä ei pystytty sopimaan parlamentissa. Vuoden 1993 syksyllä 
valtaan tullut vasemmistopainotteinen hallitus sitoutui yksityistämisohjelman jatka
miseen. Yksityistäminen koki kuitenkin uuden kolauksen Bank Slaskin myyntiin 
liittyneen hinnoiteluepäselvyyden vuoksi. Suuryritysten massayksityistämisohjelma 
hyväksyttiin vuonna 1993 ja kevään 1994 aikana on määrä aloittaa 350 suuryrityk
sen yksityistäminen. Runsaat 60 prosenttia Puolan taloudesta on yksityistä. 
Viivästymisestä huolimatta Puolan yksityinen sektori on kasvanut nopeasti 
merkittäväksi työllistäjäksi. Puolan yksityistämismalli suosii yritysten työntekijöitä. 
Käytännössä tämä on usein merkinnyt selvitys tilassa olevien yritysten siirtämistä 
yritysten johdolle ja työntekijöille. 

Unkarin yksityistämisprosessissa ulkomaalaisten osuus on ollut muita itäisen 
Euroopan maita suurempi. Yli kolmannes alueen ulkomaisista investoinneista on 
kohdistunut Unkariin. Noin 80 prosenttia Unkarin taloudesta yksityistetään yritys
ten suorilla myynneillä, joista suuri osa on su~nnattu myös ulkomaalaisille. Silti 
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yksityistäminen on Puolassa ja Tsekissä ollut tietyllä tavalla Unkaria vapaampaa. 
Unkari on pitkään halunnut pitää tietyt alat valtion ainakin osittaisen valvonnan 
alla. Esim. telekommunikaatio- ja energiateollisuuden yritykset sekä liikepankit 
ovat tulleet yksityistämisen piiriin vasta viime aikoina. 

Unkari alkoi kannustaa kotimaisia investoijia yritysten osuuksien ostoon vasta 
vuonna 1993. Tässä vaiheessa parhaat yritykset oli jo myyty ulkomaalaisille ja 
kotimaisille myydyt yritykset kärsivät ristiinomistusongelmista. Vuonna 1994 
Unkarin hallitus on käynnistänyt piensijoittajien yksityistämisohjelmia. Niiden 
mukaan unkarilaisille myönnetään korotonta lainaa käytettäväksi 70 yrityksen 
yksityistämisessä. Kyseessä on itäisen Euroopan viimeisin massayksityistä
misohjelma. 

Myös Slovenian yksityistämislainsäädäntö suosii yritysten työntekijöitä. 
Tämän seurauksena ulkomaisten sijoitukset Sloveniaan ovat jääneet melko 
vähäisiksi. Sloveniassa yritysten työntekijät voivat ostaa oman yritystensä 
osakkeita yksityistämiskuponkeja vastaan.· Vouchereita voidaan myös vai,htaa 
yksityistämisrahastojen osakkeisiin. Rahastot puolestaan osallistut yksityistä
mishuutokauppoihin. Kolmannen vaihtoehon mukaan slovenialaiset voivat suoraan 
vaihtaa vouchereitaan tiettyjen yritysten osakkeiksi. Yksityistämisrahastot ovat 
uusi ilmiö Slovenian taloudessa, sillä niitä koskeva laki hyväksyttiin helmikuussa 
1994. Rahastojen myphäinen luominen on hidastanut Slovenian yksityistämis
prosessia suhteessa muihin itäisen Euroopan maihin. Yksityistäminen seuraava 
vaihe aiotaan toteuttaa juuri rahastojen kautta. 

Romaniassa ja Bulgariassa yksityistäminen on edennyt hitaasti. Romanian 
kattavan yksityistämissuunnitelman mukaan yli 6 000 yritystä on tarkoitus 
yksityistää seuraavien seitsemän vuoden aikana. Yksityistäminen ei ole kuitenkaan 
sujunut suunnitelman mukaisesti ja alle puolet aiotuista 550 yrityksestä yksityistet
tiin vuonna 1993. Bulgarian yksityistämisvirasto on myynyt vasta kaksi yritystä yli 
vuoden kestäneen olemassaolonsa aikana. Kuluvana vuonna on tarkoitus myydä 
320 yritystä. Maan parlamentilta odotetaan massayksityistämisohjelman hyväksy
mistä. 
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4 Talouspolitiikan ongebnakohdat 
ja. tulevaisuudennäkymät 

Vuodelle 1994 ennustetaan talouskasvua Puolassa, Tsekissä ja Sloveniassa sekä 
varauksin myös Unkarissa. Kasvu jäänee kuitenkin hitaaksi sillä ongelmia on mm. 
pankkisektorilla, yksityistämisessä ja odotettavissa on konkursseja. Slovakiassa, 
Romaniassa ja Bulgariassa BKT luultavasti laskee vielä kuluvan vuoden aikana. 
Koska monet talouden ongelmista ovat maakohtaisia, tarkastellaari vielä Puolaa, 
Unkaria, Tsekkiä, Sloveniaa ja Slovakiaa erikseen. 

Yhteistä itäisen Euroopan maille on pyrkimys tiiviiseen yhteistyöhön 
Euroopan Unionin kanssa. Itä-Euroopan toiveista huolimatta jäsenyys EU:ssa 
näyttää siirtyvän ensi vuosituhannen puolelle. Yhteistyö etenee ns. assosiaatiosopi
musten puitteissa ja tiiviimpään yhteistyöhön EU ryhtynee ensin itäisen Euroopan 
"eturivin " maiden kanssa14• Sekä Unkari että Puola ovat kuitenkin jättäneet 
Euroopan Unionille jäsenhakemuksensa huhtikuussa 1994. 

4.1 Puola 

Vuoden 1993 poliittisten voimasuhteiden muutokset eivät juurikaan vaikuttaneet 
Puolan taloudelliseen tilanteeseen. Pääministeri Suchockan hallituksen oikeisto
keskustaryhmittymät hävisivät syksyn vaalit ja uusi hallitus muodostettiin 
vasemmistopainotteisista vaalivoittajista. Uusi hallitus on kuitenkin jatkanut 
edeltäjänsä tiukkaa budjettipolitiikkaa ja maaliskuussa 1994 hyväksytty budjetti 
kuluvalle vuodelle sai myös Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) hyväksynnän. 
Tämän seurauksena länsimaisten velkojien Lontoon Klubi päätti maaliskuussa 
1994 Puolan ulkomaanvelkojen osittaisesta anteeksiannosta ja takaisinmaksuajan 
pidentämisestä. Samalla Puolalle tarjoutuu uudelleen mahdollisuus länsirahoituk
seen, jota kaivataan mm. infrastruktuuri-investointeihin. 

Lontoon klubin päätös vahvistaa ennustuksia Puolan talouskasvusta. Puolalle 
on ennustettu kuluvaksi vuodeksi 5 prosentin kasvua bruttokansantuotteeseen, 
mikä olisi Euroopan nopein kasvuvauhti. Kasvuennustetta ovat vaIjostaneet Puolan 
hitaasti elpyvät investoinnit, ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on kohdistunut 
enimmäkseen Unkariin ja Tsekkiin. Lontoon klubin päätöksen myötä ulkomaisten 
suorien sijoituksien Puolaan odotetaan lisääntyvän. Kasvusta huolimatta ongel
mana säilyy korkea työttömyys. 

Kehittymätön pankkisektori on osaltaan hidastanut investointien liikkeelle
lähtöä. Puolan keskuspankki on ilmoittanut tiukentavansa liikepankkien valvontaa, 
sillä monet Puolan liikepankit ovat tyypillisen transitiotalouden tavoin pieniä ja 
useat selvitystilassa. Pankkien yksityistäminen on sujunut kangerrellen ja mm. 
aiemmin mainitun valtion omistaman Bank Slaskin yksityistämisen liittynyt 
hinnoitteluepäselyyys on vahvistanut pankkisektorin ulkomaisen neuvonta;.avun 
tarvetta. 

'14 Tämä tarkoittaa Puolaa, Unkaria, nekkiä, Slovakiaa ja mahdollisesti Sloveniaa. 
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4.2 Unkari 

Unkarin talouden keskeisimmät ongelmat ovat suuriksi paisuneet vaihtotaseen vaje 
ja budjetin alijäämä. Vaihtotaseen alijäämä syveni yli 3 mrd dollariin viennin 
pudotessa lähes 17 prosenttia ja tuonnin kasvaessa 13 prosentilla. Myös budjet
tialijäämä pieneni odotettua vähemmän vuoden 1992 korkeasta tasosta. Unkarilla 
on kuitenkin hyvä maine kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, eikä sillä ole 
vaikeuksia saada rahoitusta. Ulkomaiset luotot ja suorat sijoitukset Unkariin 
olivatkin vuonna 1993 vaihtotaseen vajetta suuremmat, mikä johti valuuttareservi
en kasvuun. 

Unkarin' keskuspankki pyrki alkuvuodesta korkoja laskemalla parantamaan 
. investointiolosuhteita, mutta yritysten lainakorot säilyivät korkeina. Devalvaati
oiden avulla pyrittiin pienentämään kauppataseen alijäämää, mutta devalvaatioiden 
vaikutus jäi odotettua vähäisemmäksi. Unkarin valtiovarainministeriön ja keskus
pankin välillä ilmeni ristiriitoja budjettivajeen suuruuden ja rahoituksen suhteen. 
Keskuspankki korosti inflaation tOljumista, kun taas ministeriön mukaan budjetti
vajeen pienentäminen vaarantaisi kotimaisen kysynnän ja samalla koko talouden 
kasvun. Loppuvuodesta Unkarin keskuspankki kuitenkin taipui osittain budjettiva
jeen ulkomaiseen rahoittamiseen sallimalla ulkomaisten osallistua forinttimää
räisten valtion papereiden ostoon. 

Ennusteet Unkarin taloudelle vuonna 1994 lupaavat hienoisesta kasvua. Jos 
vientinäkymät ja investointi-ilmapiiri paranevat ja säät suosivat maataloutta, 
muutaman prosentin BKT-kasvu on mahdollinen. Suuri merkitys on toukokuussa 
1994 pidetyillä parlamenttivaaleilla. Oppositiossa ollut Unkarin sosialistinen 
puolue voitti vaalit selvästi. Entisten kommunistien johtama sosialistinen puolue 
sai 33 prosenttia äänistä15• Neljä vuotta hallitusta johtanut oikeistolainen Unkarin 
demokraattinen foorumi hävisi vaalit ja siirtyy oppositioon. Neljän liberaaliryhmän 
liitosta vain itseään sosiaaliliberaaliksi luonnehtiva Vapaat demokraatit menestyi. 
Vaalivoittajat eivät usko edellisen hallituksen näkemykseen siitä, että talouskasvu 
olisi jo alkanut vaan ennustavat kestävää kasvua vasta vuosille 1996-1997. Vaikka 
sosialistit korostavatkin jatkavansa markkinataloutta, hallituksen talouspolitiikan 
odotetaan muuttuvan. Sosialistinen puolue on läheisessä suhteessa edelleen 
vahvoina toimiviin vanhoihin ammattiliittoihin. 

4.3 Tsekki 

Vastoin odotuksia Tsekin talous ei vielä vuonna 1993 kääntynyt nousuun. Valtion 
budjetti säilyi kuitenkin tasapainossa ja vaihtotase oli ylijäämäinen viennin 
voimakkaan kasvun ansiosta. Tsekin etuna on vakaa poliittinen tilanne, jossa 
neljän oikeistopuolueen hallituskoalitio on pystynyt sopimaan ristiriitansa 

lS Vaalien lopullinen tulos selviää toisen kierroksen jälkeen 29.5., jolloin äänestetään suorassa 
henkilövaalissa edustajat niille vaalipiireille, joissa kukaan ei saanut ensimmäisellä kierroksella yli 
50 % äänistä: Vaalitavan vuoksi sosialistinen puolue voi saada yli puolet parlamenttipaikoista. 
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konst?nsuksen säilyttämiseksi tärkeissä kysymyksissä16• Nykyinen hallitus jatkaa 
näillä näkymin vuoden 1996 vaaleihin saakka17• Talouspolitiikkaan ei odoteta 
suuria muutoksia vuoden 1994 aikana. Hallituksen tavoite on painaa inflaatio 10 
prosenttiin kuluvana vuonna (noin 20 % vuonna 1993) ja pitää budjetti tasapainos
sa. Talouden on ennustettu kasvavan 2 prosenttia vuonna 1994. 

Toisin kuin Slovakiassa, Tsekinmaan talous ei juurikaan kärsinyt Tshekkoslo
vakian hajoamisesta. Ero Slovakiasta saattoi jopa auttaa Tsekkiä löytämään uu~ia 
vientimarkkinoitaja nopeuttamaan näin talouden elpymistä. Suuret valtionyritykset 
ovat kuitenkin edelleen ongelmallisia. Näiden "suojattujen" yritysten taloudellinen 
tilanne on heikko 18, laitteet vanhoja eikä uusia investointeja tehdä riittävästi. 
Myös yritysten johto on vanhakantaista. Konkursseja on kuitenkin haluttu välttää, 
koska ongelmien on pelätty välittyvän pankkien kautta myös yksityisille yri
tyksille. Voucheryksityistämisen seurauksena pankkien omistamat investointirahas
tot kontrolloivat yksityistämistä ja hallitsevat 55 prosenttia yksityistämiskuponkien 
"investointipisteistä". Yhteensä noin puolet taloudesta on yksityistetty. 

4.4 Slovakia 

Tshekkoslovakian hajoaminen vaikutti Tsekinmaata huomattavasti epäedullisem
min Slovakiaan. Kotimaanmarkkinoiden pienentymisestä ja Tsekin taloudellisten 
tukien loppumisesta aiheutuneet kustannukset on avioitu noin 6 prosentiksi 
Slovakian vuoden 1992 BKT:sta. Tshekkoslovakian hajoamisessa Slovakia menetti 
myös taloudellista tietämystä monien instituutioiden jäädessä Prahaan. 

Tuotannon nousu yksityisissä yrityksissä ei riittänyt kompensoimaan valtion 
yritysten tuotannon yli 18 prosentin laskua, sillä yksityiset yritykset vastaavat vain 
viidennestä koko teollisuudesta. Rakennustuotanto laski lähes neljänneksellä. 
Tuotannon laskiessa työttömyys nousi vajaaseen 15 prosenttiin. Valtion yritysten 
taloudellinen asema heikkeni ja yritysten välinen velkaongelma syveni. Pienenevät 
tulot iskivät loven investointeihin ja yksityiseen kulutukseen. 

Slovakian budjettialijäämä nousi 7 prosenttiin BKT:sta. Hallitus oli budjetin 
suunnitteluvaiheessa yliarvioinut valtion tulot ja toteutuneet tulot jäivät noin 
kymmenyksen pienemmiksi. Neuvottelut IMF:n kanssa johtivat ensimmäisen 
puolikkaan myöntämiseen 180 m~ljoonan dollarin jäIjestelmämuutosluotosta 
heinäkuussa 1993. Valuuttapolitiikan kompastuskivenä ovat olleet vähäiset 
valuuttareservit. Vuonna 1993 myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehitys pankki 
(EBRD) ja Maailmanpankki myönsivät Slovakialle luottoja infrastruktuurin 
kehittämiseen. Slovakian ulkomainen velka on kuitenkin edelleen melko pieni. 

Slovakian taloudessa on vielä huomattavia rakenteellisia ongelmia. Suuryritys
ten yksityistäminen on viivästynyt ja ulkomaisten investoijien kiinnostus Slovaki
aan on vähentynyt. Kesäkuussa voimaanastunut konkurssilakia on tarkoituksella 

16 Unkarin parlamenttivaalien jälkeen T~ekki on ainoa itäisen Euroopan maa, missä oikeistolaiset 
ovat edelleen vallassa. 

17 Vuoden 1994 paikallisvaalien lähestyminen on tuonut kiistoja hallituspuolueiden välille. 
Parlamentin ylähuoneen, Senaatin, vaalit jätjestetään mahdollisesti jo kuluvan vuoden lopulla. 

18 T~ekin keskuspankin arvioiden mukaan 70 % yrityksistä on selvitystilassa. 
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pehmeä, sillä .pankit pelkäävät konkurssien aiheuttamia ketjureaktioita. Kotimaiset 
pääomamarkkinat ovåt kehittymättömät ja tiukasti säännöstellyt. Kauppa tärkeim
män kumppanin Tsekin kanssa supistui neljänneksellä vuonna 1993 ja kasvavaa 
EU-kauppaa haittasivat EU-maiden tuontikiintiöt. Pienentyneestä vieimistä yhä 
suurempi osa oli raaka-aineita ja puolivalmisteita. Tuonnin huomattava kasvu 
aiheutti vajeen kauppa- ja vaihtotaseeseen. 

Slovakialle ennustetaan talouskasvua aikaisintaan vuodelle 1995. Kasvu tulee 
riippumaan lähinnä rakennemuutosten toteutuksesta ja viennin kehityksestä. 
Uudesta hallituksesta huolimatta poliittinen tilanne on ollut jännittynyt. Ennenai
kaiset parlamenttivaalit on määrä järjestää syys-lokakuun vaihteessa 1994. 

4.5 Slovenia 

Slovenian talous kääntyi hienoiseen nousuun vuonna 199319• Bruttokansantuote 
kasvoi prosentilla vaikka teollisuus- (etenkin rakentaminen -18 %) ja maatalous
tuotanto vähenivät. Talous kasvoikin kotimaisen kysynnän kasvaessa, sillä sekä 
yksityinen että valtion kulutus lisääntyivät. Myös investoinnit kasvoivat vastoin 
odotuksia. Varsinkin palvelualoille ja maatalouteen investoitiin. Talouden ennuste
taan kasvavan myös kuluvana vuonna. Slovenian hallituksen arvion mukaan BKT 
kasvaa taas prosentilla, investoinnit 10 prosentilla ja inflaatio lähes puolittuu 18,5 
prosenttiin. 

Tulopolitiikka on keskeisessä asemassa kilpailukyvyn kannalta. Vuoden 1993 
palkkasääm~östelyistä huolimatta reaalipalkat kasvoivat reippaasti ja olivat selvästi 
korkeammat kuin esim. Puolan, Tsekin tai Unkarin reaalipalkat. Vuonna 1994 
pyritään pääsemään tulosopuun, joka alentaisi reaaliansioita. Tuottavuuden kasvu 
luultavasti jatkuu, ja toiminnan tehostamisen e~nustetaan lisäävän työttömyyttä 
vielä vuonna 1994. Joulukuussa 1993 työttömiä oli 15,5 prosenttia työvoimasta. 

Vuoden 1994 tavoitteena on myös kauppataseen tasapainottaminen. Tuonnin. 
voimakkaan kasvun ansiosta ja viennin hieman taantuessa kauppatase kääntyi 
negatiiviseksi vuonna 1993. Kaupankäynti entisen Jugoslavian tasavaltojen kanssa 
putosi entisestään. Slovenia 'on erittäin riippuvainen ulkomaankaupastaan ja 
talouspolitiikalla pyritään kasvattamaan vientiä kuluvana vuonna. Tätä helpottavat 
vapaakauppasopimukset Tsekin ja Slova~ian kanssa20 sekä Länsi-Euroopan 
talouksien elpyminen. 

Kauppataseen alijäämäisyydestä huolimatta vaihtotase säilyi positiivisena. 
Slovenia on ainoa entisen Jugoslavian maa, joka on pystynyt maksamaan ulko
maanvelkaansa takaisin. Luottamusta maan talouteen lisää myös tasapainoinen 
budjetti. 

19 Slovenian hallitus ennusti vuoden 1993 alussa BKT:n laskevan 1 prosentilla. 

20 Vapaakauppasopimuksiin tähdätään myös Unkarin ja Puolan kanssa. 
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