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Pekka Sutela 

Neuvostoliiton hajoamisen 
taloudelliset aspektit 

1 Tie yhtenaisvaltiosta Itsenaisten Valtioiden Yhteisoon 

Suvereenisuusjulistuksista budjettisotaan 

Neuvostoliiton valtiollinen hajoaminen tapahtui nopeasti. Tapahtlimien 
kulun voi katsoa alkane en marraskuussa 1988, kun Viro ensimmaisena 
neuvostotasavaltana julisti itsensa suvereeniksi. Kaytannossa tama 
samoin kuin sita seuranneet muiden tasavaltojen vastaavat julistukset 
merkitsi ennen muuta kannanilmaisua siita, etta tasava1lan omat lait 
kavisivat yleisliittolaisten saadosten edella. Suvereenisuusjulistusten 
toinen keskeinen sisalto oli siina, etta suvereeni tasavalta katsoi alu
eensa luonnonvarojen kuuluvan. omistukseensa. Suvereenisuusjulistuk
set levisivat myohemmin Baltiasta muihin tasavaltoihin, Venaj an 
federaation autonomisiin tasavaltoihin ja jopa pienempiin alueellisiin 
hallintoyksikkoihin. 

Seuraava merkittava virstanpylvas Neuvostoliiton hajoamisen tiella oli 
Venajan federaation suvereenisuusjulistus kesakuussa 1990. Federaati
on koon ja taloudellisen painavuuden takia tama julistus asetti keskus
vall an poliittisen ja taloudellisen perustan suoranaisesti kyseenalaisek
si. Venajan, Ukrainan,' Valkovenajan ja Kazakstanin johtajat allekir
joittivat yhteistyojulistuksen joulukuussa 1990. Tama paatos jai vaille 
valittomia kaytannon seurauksia, mutta se oli osoitus voimakkaalle 
keskusvallalle vaihtoehtoisten horisontaalisten yhteistyomuotojen 
etsinnasta. Jo aikaisemmin olivat Baltian tasavallat pyrkineet suorien 
kahdenkeskisten talousyhteyksien solmimiseen Venajan ja muiden 
Neuvostoliittoon jaamassa olleiden tasavaltojen kanssa. 

Neuvostoliiton korkein neuvosto piti tasavaltojen suve
reenisuusjulistuksia lokakuussa 1990 hyvaksymassaan paatOksessa 
laittomina. Kaytannossa tama merkitsi, etta se, olisivatko liittovaltion 
vai tasavaltojen lait patevia niissa varsin lukuisissa tapauksissa kun ne 
olivat ristiriidassa, j ai tyystin epaselvaksi. Tama ns. lakien sota lisasi 
taloudenpidon epavarmuutta ja toimintasaantojen epaselvyytta. Yrityk
set saattoivat kaytannossa jattaa seka liitovaltion etta tasavaltojen lait 



3 

noudattamatta, mika nakyi esimerkiksi verojen keruun vaikeutumisena. 
Presidentti Gorbatshov yritti ~mallamaarayksellaanmyos kieltaa 
tasavaltojen villisen suoran kaupan. 

Omasta puolestaan keskusjohto pyrki syksysta 1990 aina marraskuu
hun 1991 uudenliittosopimuksen hyvaksymiseen. Gorbatshov esitteli 
ensimmaisen liittosopimusluonnoksen marraskuussa 1990. Luonnos 
hyvaksyi sanoissa tasavaltojen suvereenisuuden, mutta ymmarsi sen 
hyvin rajoittavalla tavalla. Luonnoksessa esitettiin,· etta muun muassa 
maanpuolustus, ulkopolitiikka ja tulliasiat jaisivat keskusvallan hoidet
taviksi. Keskushallinto ja tasavallat paattaisivat yhteisesti muun mu
assa maali taloudellisesta kehityksesta, yhteisesta finanssi-, luotto- ja 
rahapolitiikasta, liittovaltion budjetista seka maan kultavarojen kaytos
tao Yhteisesti paatettaviin asioihin kuuluisivat lisaksi energiasektorin 
hallinto, liikenne, perustutkimus ja luonnonsuojelu. 

Marraskuun 1990 liittosopimusluonnoksen mukaan tasavallan alueen 
maa ja luonnonvarat ovat tasavallan omaisuutta. Talta osin liittosopi
musluonnos siis naytti hyvaksyvan tasavaltojen suvereenisuuden 
periaatteen. Omistusoikeutta ei kuitenkaan luonnoksen mukaan saisi 
kayttaa "estamaan. liittovaltion oikeuksien toteuttamista". Tasavallan 
hyvaksymat lait olisivat liittovaltion hyvaksymien lakien yIapuolella 
vain niissa kysymyksissa, joita tasavaltaei ole hyvaksynyt liittovaltion 
hoidettaviksi. Tasavallan perustuslaki ja muut lait eivat saisi olla 
ristiriidassa liittosopimuksen kanssa. 

Kaytannon talouspolitiikassa keskusjohdon ja tasavaltojen - eritoten 
Venajan - toimet joutuivat toistuvasti ristiriitaan vuoden 1990 syksysta 
lahtien. Kun presidentti Gorbatshov hylkasi ns. Shatalinin 500 paivan 
talousohjelman, Venaja kiirehti Boris Jeltsinin johdolla hyvaksymaan 
sen. Venajalla ei kuitenkaan ollut yksin mitaan mahdollisuuksia 
toteuttaa ohjelmaa, eika siihen todellisuudessa pyrittykaan. Tama johti 
osaltaan Venajan hallituksen merkittavimpien talousuudistusta ajanei
den ministereiden eroamiseen. 

Syita sille, miksi Gorbatshov hylkasi Shatalinin ohjelman, on pohdittu 
laajasti. Uskottavimmalta tuntuu se selitys, joka painottaa Shatalinin 
ohjelman konfederatiivista kasitysta tulevasta Neuvostoliiton raken
teesta. Neuvostoliitto on kaytannossa ollut yhtenaisvaltio, mutta perus
tuslaillisesti federatiivinen, toisin sanoen yhtenainen keskusvaltio on 
luovuttanut erikseen maaritellyt oikeudet tasavalloille ja alemmille 
alueellisille hallintoyksikoille. Shatalinin ohjelma taas naki asian 
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toisin. Siina tasavallat luovuttavat erikseen ·maariteltavan osan oikeuk
sistaan keskusjohdolle. Jos federaatiossa vallan lahde on keskusjohto, 
konfederaatiossa virta on painvastainen. 

Lakien sota sai uuden ulottuvuuden joulukuun puolivaIissa 1990, kun 
seka Neuvostoliiton etta Venajan federaation pankkilait hyvaksyttiin 
melkein yhtaaikaisesti. Lait olivat erityisen ristiriitaisia keskuspankki
toimintoa koskevilta osiltaan. Seka Neuvostoliiton Gosbank etta 
Venaj an federaation keskuspankki todettiin laeissa rahamaaran saate
lya ja korkopolitiikkaa koskevien oikeuksien haltijoiksi. Tilanne oli 
periaatteellisesti kestamaton. 

Vuodenvaihteessa liittovaltion ja tasavaitojen ristiriidat saivat uuden 
ulottuvuuden, kun Venaja ja muutkin tasavallat ilmoittivat supistavan
sa rajusti maksujaan keskushallinnon budjettiin. Syyna oli halu lisata 
oman paatantavallan piiria, mutta asiallisesti myos se, etta tasavalto
jenkin veronkeruukyky oli heikko. Seurasi ns. budjettien sota. Naen
nainen sopimus vuoden 1991 budjetin rahoituksesta saavutettiin vasta 
tammikuun puolivaIissa. KayHinnossa ainakaan Venaja, Ukraina, 
Baltian maat, Gruusia ja Moldova eivat kuitenkaan suorittaneet osuuk
siaan edes vuoden 1991 alussa. Koko vuodelle suunniteltu liittovaltion 
budjettivaje tuli reippaasti ylitetyksi jo ensimmaisen vuosineljanneksen 
aikana. Yha kasvanut vaje rahoitettiin lainoituksella eli kaytannossa 
rahan tarj onnan lisaamisella. 

Samanaikaisesti keskushallinnon budjettivajeen repeamlsen kanssa 
kasvoivat myos useiden tasavaltojen - varsinkin Venajan - budjetti
vajeet. Tuotantotason lasku supisti verotuloja ja kasvatti menoja. 
Veronkeruukyky rapistui lakien sodan, hallintoelinten supistamisen ja 
yleisen moraalin rappeutumisen vuoksi. Populistiset parlamentit naytti
vat kilpailevan budjettimenojen lisaamisessa ja tuloperusteiden horjut
tamisessa. 

Liittosopimuksen nousu ja tuho . 

Keskushallinto oli nain menettanyt kykynsa toteuttaa jarjestaytyneesti 
politiikkaansa. Tama johti yhtaaIta vakivaltaisuuksiin Baltiassa, toi
saalta loppumattomaan presidentti Gorbatshovin ukaasien vyoryyn 
ilman etta niilIa olisi olIut kaytannon merkitysta. Keskusha1linnon 
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uskottavuus karsi muun muassa huonosti harkitusta ja kaytannossa 
epaonnistuneesta osittaisesta rahauudistuksesta. 

Tyo liittosopimuksen aikaansaatniseksi jatkui. Uusi luonnos liittoval
tiosopimukseksi laadittiin yhteistyossa tasavaltojen edustajien kanssa 
maaliskuun alkuun mennessa. Kuitenkaan Baltian maat, Moldova, 
Gruusia ja Armenia eivat osallistuneet tyohon ja Azerbaidzhan lahetti 
vain tarkkailijan. 

Maaliskuun luonnos oli lahtokohdaltaan konfederatiivinen. Se ei 
kuitenkaan loytanyt ratkaisua paatosvallan jakamisen ongelmaan, vaan 
jatti suurimman osan keskeisista taloudellisista kysymyksista keskus
vallan ja tasavaltojen yhteisesti ratkaistaviksi. Paatoksenteon pohjaksi 
mahdollisesti muodostuessaan tama lahtokohta olisi ollut loputtomien 
kiistojen lahde ja selvasti pitkalla aikavalilla kestamaton ratkaisu. 
Yleisemminkin on muistettava, etta konfederaatiot eivat ole koskaan 
olleet pysyvia rakenteita.Pidemmalla aikavalilla liiton olisi muun
nuttava joko federaation tai talousliiton suuntaan. 

Vahvistaakseen pyrkimystaan liittovaltion yhtenaisyyden, sailyttami
seen keskushallinto jarjesti maaliskuun puolivalissa kansanaanestyksen 
maan sailyttamisesta liittovaltiona. Kansanaanestyksen jarjestamisessa 
oli monenlaisia vaikeuksia, eivatka kaikki tasavallat osa1listuneet 
siihen. Silti aanestysvilkkaus oli hyva ja 76 prosenttia aanestaneista 
kannatti Neuvostoliiton sailyttamista "uudistettuna tasa-arvoisten 
suvereenien tasavaltojen, liittona, jossa kaikkien kansallisuuksien 
oikeudet ja vapaudet taataan taysmaaraisesti". Keskusjohto piti tulosta 
suurena voittona itselleen. 

Liittosopimusprosessi sai uutta savya huhtikuun lopulla,kun presi
dentti Gorbatshov ja yhdeksan tasavallan (poissa olivat Baltian maat 
seka Armenia, Gruusia ja Moldova) edustajatantoivat yhteisen ns. 1 
plus 9 -tiedonannon toimista maan tilanteen rauhoittamiseksi ja kriisin 
voittamiseksi. Keskushallinnon tavoitteita myOtaillen tiedonanto 
painotti tarvetta palauttaa koko maahan perustuslail1inen 'jarjestys ja 
lakien kunnioitus. Se julisti my6s, etta budjetin tulot olisi vahvistetta
va ja talouden perustoiminta turvattava. Edelleen varoitettiin ketaan 
yllyttamasta lakkoihin, kansalaistottelemattomuuteen ja laillisten 
valtioelinten kumoamiseen. Namakin olivat keskusjohdon tarkeina 
pitamia sopimuksen osia. 
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Tasavaltojen kannalta taas oli tarkeaa, etta 1 plus 9 -tiedonantosanoi 
tilanteen rauhoittamisen ja kriisin voittamisen olevan mahdollista vain 
antamalla tasavalioille entista keskeisempi rooli. Uuden liittosopimuk
sen solmiminen julistettiin ensisijaiseksi poliittiseksi tehtavaksi. Sa
malla tunnustettiin tiedonannon ulkopuoielle jattaytyneiden tasaval
tojen oikeus paattaa itse liittymisestaan liittosopimukseen. Nain avat
tiin ovea tasavaltojen itsenaistymiselle. Neuvostoliiton perustuslainsaa~ 
dannon mukaan itsenaistyminen oli toki jo aiemminkin todettu mah
dolliseksi, mutta presidentti Gorbatshov oli toistuvasti esittanyt selIai
sen itsenaistymismenettelyn noudattamista, joka kaytannossa olisi 
tehnyt itsenaistymisen seka varsin hitaaksi etta vaikeaksi. 1 plus 9 -
tiedonannon lahestymistapa naytti ennakoivan nopeamman, ilmoituk
seen perustuvan itsenaistymismenettelyn mahdollisuutta. 

Liittosopimuksen ja siihen liittyvien erityissopimusten valmistelu uutta 
Suvereenien tasavaltojen liittoa varten jatkui elokuuhun saakka, jolloin 
uusi liittosopimus piti allekirjoittaa. On ilmeista, etta elokuun vallan
kaappausyrityksen ajoitus perustui haluun estaa sellaisen liittosopi
muksen allekirjoittaminen, jonka katsottiin antavan liikaa valtaoikeuk
sia tasavalioille. Vallankaappauksen epaonnistuminen heikensi ratkai
sevasti keskusjohdon asemaa. Vaikka tyo liittosopimuksen hyvaksi 
jatkuikin, poliittiseen keskusteluun alettiin esittaa myos varhaisemmis
ta selvasti poikkeavia nakemyksia tasavaltojen keskinaisten suhteiden 
j arj estamisesta. 

Syksyn 1991 taloussopimusluonnosten tausta 

Vuoteen 1989 saakka Neuvostoliitossa ei yleisemmin uskottu seka ke
skusjohtoisen suunnitelmatalouden etta vanhanmallisen Neuvostoliiton 
ajan loppuneen. Se, ettei kysymysta valtioliiton rakenteesta pystytty 
ratkaisemaan sen jaIkeenkaan, oli syksyyn 1991 tultaessa selvasti 
nahtava yhtena keskeisena taustasyyna seka neuvostotalouden romah
tamiselle etta markkinatalouteen" siirtymisen hitaudelle. 

Use at seikat puhuivat edelleen silloisten tasavaltojen talousliiton 
puolesta. (1) Tasavallat ovat Venajaa lukuunottamatta aggregaattitasol
lakin riippuvaisia keskinaisesta erikoistumisesta ja vaihdannasta. 
Kaytettavissa olevien tilastotietojen mukaan keskinaisen kaupan suhde 
kokonaistuotokseen vaihtelee 13 (Venaja) ja 50 prosentin (Viro) vali1-
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Hi. Painottamaton keskiarvo on 40 prosenttia eli selvasti korkeampi 
kuin esimerkiksi Euroopan yhteisossa.1 

Taulukko 1. 

TASAVALTOJEN OSUUDET NEUVOSTOUITON VAESTCSTA, PINTA-
ALASTA JA TUOTANNOSTA v. 1990 

Vaesto Maa-ala" Kokonais- Teollisl.lus- Maatalous-
tuotanto tuotanto tuotanto 

Venaja 51,30 76,22 58,70 66,40 46,20 
Ukraina 18,00 2,69 16,50 16,00 22,50 
Valkovenaja 3,60 0,93 3,80 4,10 5,90 
Viro 0,50 0,20 0,70 0,70 0,90 
Latvia 0,90 0,29 1,20 0,80 1,40 
Liettua 1,30 0,29 1,60 1,20 ··2,20 
Moldova 1,50 0,15 1,20 0,80 2,20 
Gruusia 1,90 0,31 1,10 1,20 1,40 
Armenia 1,10 0,13 1,30 0,80 0,60 
Azerbaidzan 2,50 0,39 1,40 1,70 1,80 
Kazakstan 5,80 12,13 5,30 3,50 6,90 
Uzbekistan 7,00 2,00 4,00 1,70 4,60 
Kirgisia 1,50 0,89 0,90 0,50 1,30 
Turkmenia 1,20 2,18 0,90 0,40 1,10 
Tadzikistan 1,80 0,64 0,90 0,40 1,00 

Uihde: *) Narodnoje Hozjaistvo 1989, muilta osin Argumenti i Fakti no 39/91 

Tuotannollisten komponenttien tasolla riippuvuus olisi viela suurempi 
kuin tilastoista voidaan nahda. Tama johtuu siita, etta vuosikymmenia 
neuvostotaloutta on johdettu toimialaministeriOiden pohjalta. Kun 
ministeriot ovat pyrkineet tarjontaepavarmuuden vahentamiseen verti
kaalisen integraation kautta, yhden ministerion alaisuuteen on kes
kitetty poikkeuksellisen paljon komponenttien tuotantoa. Kun on 
uskottu suurtuotannon etuihin muttei monopolien vaarallisuuteen, 
tuotannonalan tarvitseman komponentin valmistus on usein keskitetty 
yhteen tuotantolaitokseen. Kun tasavallat eivat ole olleet merkityksel
lisia paatantayksikoita eika kuljetuskustannuksia ole juurikaan tar;. 
vinnut ottaa huomioon, tallaisia komponenttien monopolituottajia on 
eri tasavaltojen alueilla. Niiden maantieteellinen sijoittelu ratkesi usein 
satunnaisilla poliittisilla perusteilla. 

1 On tosin muistettava, ettei tilastoituihin riippuvuuden mittoihin pida suhtautua liian kirjaimellisesti. Perintclnen 
neuvostoliittolainen kansantalouden kirjanpito jattaa paaosaltaan kotimarkkinoille suuntautuvan palvelutuotannon 
osittain mittaamatta. Vakavampi ongelma on tilastoinnin pohjana olevien hintojen taydellisessamielivaltaisuudes
sa. 
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(2) Neuvostoliiton talous on Hi.hes tyystin suljettu ja suurimmalta osin 
kansainvaIisesti kilpailukyvyton. Keskinaisen vaihdannan korvaaminen 
uusilla, Neuvostoliiton alueen ulkopuolelle suuntautuvilla taloussuh.,. 
teilla olisi varsin vaikeaa. Tassakin suhteessa poikkeus on Venaja, 
joka ansaitsee noin 80 prosenttia Neuvostoliiton valuuttatuloista (ks. 
Taulukko 2). 

(3) Perinteisesti vallinneen yhtenaisen talouden koordinointi.,. ja oh;. 
jausjarjestelman korvaaminen uudella olisi vaivalloista, hidasta ja 
kallista. Tama on merkittava argumentti esimerkiksi itsenaisia valuut
toja vastaan, joiden perustaksi olisi luotava omat rahoitusjarjestelmat 
reserveineen, raha- ja valuuttapolitiikan valineineen ja rajavalvon
toineen ilman etta valuuttojen uskottavuus ja likvidiys olisi suinkaan 
taattu. 

Taulukko 2. 

TASAVALTOJEN OSUUDBT 
SNTL:N ULKOMAANKAUPASTA 

I Vienti I Tuonti 

Venaja 80,5 58,1 
Ukraina 10,5 15,7 
Valkovenaja 3,7 7,8 
Uzbekistan 1,3 3,0 
Kazakstan 1,7 3,8 
Gruusia 0,3 3,6 
Azerbaidzan 0,7 1,9 
Moldova 0,3 1,3 
Kirgisia 0,2 1,3 
Tadzikistan 0,5 1,1 
Armenia 0,2 1,3 
Turkmenia 0,2 0,9 

LaMe: Plan Bcon Report 43-44/9.12.1990 

(4) Taloudellinen vakaut
taminen enemman tuo
tantotason laskun esta.mi
seksi voisi olla . ratkai
sevasti helpompi suorit
taa olemassa olevissa 
institutionaalisissa puit
teissa kuin uusissa, tunte
mattomissa ja ehka 
useankin vuoden paassa 
olevissa puitteissa, joiden 
toimivuudesta ei viela 
voi olla tietoa. Vakautta
minen ja autonomia voi
vat siten olla ristirii taisia 
tavoitteita. 

Taman, samoin kuin edellisen kohdan merkityksellisyys to sin riippuu 
siita, kuinka pitkalti olemassa ollut hallintojarjestelma on jo tosiasialli
sesti tuhoutunut.Mikali on niin etta vallinnut hallintojarjestelma on 
elokuun 1991 tapahtumien jalkeen menettanyt paitsi toimintakykynsa 
myos palautettavissa olevan legitiimiytensa, tasavaltakohtaisten jarjes
telmien rakentaminen on ainoa mahdollinen tapa paasta talouksien 
ohjattavuuteen yleensa ja vakauttamiseen erityisesti. 
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. (5) Olemassa oleva paaomakanta on suunniteltu Neuvostoliiton tarpei
ta varten. Talousalueen hajoaminen edellyttaisi merkittavia, suurelta 
osin nykyisiin nahden rinnakkaisia investointeja.2 Samalla arvattavasti 
menetettaisiin mittakaavaetuja. Taloustoimikustannusten lisaantyminen 
olisi huomattavaa. 

Kaytannossa painavimmat vaitteet talousliiton jatkamista vastaan 
lienevat poliittisia ja kansallismielisia. Ne eivat kuitenkaan ole ainoita 
esilla olleita argumentteja. 

(1) Jarkiperaisesti taloutta hoitavan keskusjohdon tavoite on kaynyt 
epauskottavaksi viime vuosien talouspolitiikan epaonnistumisten 
vuoksi. 

(2) Venaja on kooltaan taysin hallitseva entisten Neuvostoliiton tasa
valtojenkeskuudessa (Taulukko 1). Jos Euroopan yhteiso perustuu 
tasapainottaviin kompromisseihin suurimpien jasenmaiden kesken, 
Neuvostoliittoa seuraavalla liitolla ei taIlaista mahdollisuutta olisi. 

(3) Neuvostotasavallat ovat kehitystasoltaan, kulttuuriltaan ja ennakoi
tavissa olevalta orientaatioltaan selvasti erilaisempia kuin Euroopan 
yhteison nykyiset ja tulevat jasenmaat. Elleivat Britannia ja Saksa 
pysty sopimaan yhteisesta talouspolitiikasta, kuinka se olisi mahdollis
ta Ukrainan j a U zbekistanin kesken? 

TaIlaisten argumenttien paino riippuu tietenkin siita talousliiton muo
dosta, joka asetettaisiin tavoitteeksi. Kun paluuta perinteiseen keskus
johtoisuuteen ei ole, jaljelle jaa kolme periaatteellista vaihtoehtoa 
talousliiton perusteiksi. Kuten edella jo mainittiin, (1) federaatiossa 
(liittovaltiossa) paatantavalta keskuksen ja tasavaltojen valilla jaetaan 
niin etta keskuksen ensisijaisuus sailyy. Keskus luovuttaa osan vallas
taan ja tuloistaan tasavalloille. (2) Konfederaatiossa (valtioliitossa) 
lahdetaan tasavaltojen ensisijaisuudesta niin etta yhtenainen rahajarjes
telma j a mahdollisesti keskusvallan oma veroperusta kui tenkin sail yy. 
(3) Talousyhteisossa itsenaisia rahajarjestelmia ja talouspolitiikkoja 
koordinoitaisiin keskusvallalla, jonka tasavallat rahoittaisivat. 

Z Tfunii koskisi myos sotilastuotantoa. Vain Veniijiillii ja Ukrainalla on nykyisin merkittiiviiii alan kapasiteettia. 
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Syksyn 1991 esitykset talousliitoksi 

Vallankaappausyrityksen jatkeen, elo-syyskuussa 1991 esitettiin useita 
luonnoksia taloudelliseksi liittosopimukseksi.1 Niista tarkeimpia olivat 
Grigori Javlinskin ja Stanislav Shatalinin johtamien tyoryhmien esit
tamat. 

Javlinskin ohjelma korosti nopean taloudellisen vakauttamisen tarvet
tao Siksi sailytettaisiin yhtenainen ja keskusjohtoinen raha- ja finanssi
politiikka, ja esimerkiksi omien valuuttojen luomisella olisi tiukat 
raj ansa (Englannin-Skotlannin tai Belgian-Luxemburgin kaltaiset 
malIit). Kaiken kaikkiaan Javlinskin ohjelma pyrki sailyttamaan mah
dollisimman paljon talla hetkella viela olemassa olevasta yhdenmukai
suudesta. 

Shatalinin ohjelma taas lahti siita, etta itsenaiset tasavallat ovat jo 
olemassa. Kyse olisi niiden valisten suhteiden sopimisesta ja talouspo
litiikan koordinoinnista. Shatalin on itse verrannut luonnostaan vuoden 
1957 Rooman sopimukseen.2 Han ei kayttanytkaan talousliiton vaan 
"talousyhteison" nimitysta. Shatalin painotti, etta toisin kuin Javlinskin 
ohjelma, joka esimerkiksi nakee yksityisomistuksen talousyhteison 
kaikkien jasenten talouden perustana, hanen ohjelmansa ei aseta ta
mankaltaisia ehtoja osalIistumiselIe. Shatalinin yhteisoon Keski-Aasian 
tasavallat voisivat tulIa vanhakantaisine talousjarjestelmineen, Jav
linskin yhteisossa edellytettaisiin paljon suurempaa taloudellista yh
denmukaisuutta. Taman kaantopuolena Shatalinin ohjelma oli hyvin 
yleisluonteinen. Silti Javlinskin ohjelmakaan ei ollut lainkaan selkea 
sen suhteen, kuinka siina omaksuttu Iahestymistapa olisi toteutettavis
sa. 

Oleellisen tarkeita Javlinskin ohjelman avoimia kohtia oli ainakin 
nelja. Ne ovat esitetyn rahajarjestelman ominaisuudet, se, kuinka 
tasavallat voisivat sopia yhteensovitetusta finanssipolitiikasta ja vero
tuksesta, se, kuinka tavoitteena ilmeisesti ollut vahittainen hintojen 
vapauttaminen voitaisiin sopia tasavaltojen kesken ja se, kuinka tata 
samoin kuin aikaisempiakin neuvostoliittolaisia talousohjelmia yleises
ti leimaava asteettaisen muutoksen ajatus sopii yhteen sen kokemuk
sen kanssa, j oka maailmassa on saatu vakauttamisesta. Vakavista 
epatasapainoista voidaan paasta vain jonkinlaisen shokkihoidon kautta. 
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Kolmannen kiintoisan ohjelman esitti Venajan silloinen talousministeri 
Jevgeni Saburov yhdessa akateemikko Aleksandr Granbergin kanssa. 
Tama ohjelma on selkean Venajakeskeinen ja painottuu siihen, kuinka 
venaUlisten yritysten olemassa olevat taloudelliset yhteydet Neuvos
toliiton eri puolille voitaisiin parhaiten yllapitaa. 

Javlinskin ohjelma muodosti syksylla 1991 perustan Ivan Silajevin 
johdolla toimineelle Tasavaltain talouskomitean tyolle taloudellisen 
liittosopimuksen solmimiseksL Javlinski itse oli komitean jasen.3 

Komitean tyoskentelysta oli saatavilla vain niukasti mutta sitllin 
ristiriitaisempaa tietoa. Erityisesti keskeisten tasavaltojen, Venajan ja 
Ukrainan, kanta keskeisiin kysymyksiin naytti vaihtelevan nopeasti. 
Tama heijasti osittain valtataistelua Venajan johdossa ja Ukrainassa 
joulukuun alussa pidetyn itsenaisyytta koskevan kansanaanestyksen 
poliittista valmistelua. Kyse oli myos sisaltokysymyksista. Keskeinen 
Venaj alIa ratkaistava kysymys oli se, missa maarin tasavalta saattoi 
luottaa mahdollisuuteen koordinoida talousuudistuksiaan muiden 
tasavaltojen kanssa ja missa maarin sen oli oltava valmis omakohtai
seen toimintaan jopa riippumatta siita, seuraisivatko muut tasavallat 
sita vai ei. Venajan hallituksen koostumus kehittyi syksylla 1991 
selvasti omatoimisuutta painottavaan suuntaan. 

Lahes ainoa asia, josta tasavaltojen kesken naytettiin paastavan no
peasti yksimielisyyteen, koski suhtautumista talousyhteison ulkopuo
lelle jattaytyviin Baltian maihin. Keskusteluihin osaa ottavat 12 tasa
valtaa omaksuivat tiukan kannan. Virolle, Latvialle ja Liettualle 
tarjottiin kolmen kuukauden harkinta-aikaa ja sen jalkeen siirtymista 
maailmanmarkkinahintoihin ja -kaupankayntisaantoihin.3 

Lehtitietojen mukaan ainakin kahdeksan tasavallan paaministerit 
hyvaksyivat luonnoksen sopimukseksi talousyhteisosta Alma-Atassa 1. 
lokakuuta. Lopullinen sopimus piti allekirjoittaa Moskovassa 9. loka
kuuta 1991. Allekirjoittaminen kuitenkin siirtyi, ja 18. paivana loka
kuuta kahdeksan tasavaltaa allekirjoitti tasavaltojen valisen tu1li-, va
luutta- ja tyomarkkina~aluetta koskevan taloussopimuksen. Sopimuk
sen jattivat allekirjoittamatta Azerbaidzhan, Gruusia, Moldova ja 
kaikkein tarkeimpana Ukraina. Allekirjoittamistilanne oli kuitenkin 
epaselva. Myohemmin kaikki muut allekirjoittamatta jattaneet tasaval-

3 Venajiin johdossa aiemmin vaikuttaneet Silajev ja Javlinski ajoivat siis 'yleisliittolaista' teknokraattisesti perustel. 
tuun keskusjohtoisuuteen tiihtiUiviUi linjaa yhteistyossii mm. Gorbatshovin kanssa. Veniijiin johdossa taas voimis
tuivat Burbulisin ajamat Venajiikeskeiset niikemykset. 
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lat paitsi Gruusia ilmoittivat eWi ne liittyisivat tai voisivat liittya sopi
mukseen. Toisaalta presidentti Jeltsin esitti lokakuun loppuun mennes
sa useita lausuntoja nopeasta hintojen vapauttamisesta, budjetin tasa
painottamisesta ja odotettavissa olevasta Venajan oman rahayksikon 
kayttoonotosta. Nama lausunnot eivat nayttaneet olevan lainkaan 
sopusoinnussa Alma-Atan sopimuksen kanssa. 

Taloussopimus tavoitteli politiikan koordinointia seuraavilla aloiUa: 
kuljetus, energia, rahapolitiikka ja pankkij8rjestelma, rahoitus, verotus 
ja hintapolitiikka, tuUipolitiikka seka ulkoiset taloussuhteet. Sopimus 
korosti "tarvetta sailyttaa rupIa yhtenaisen rahajarjestelman yhteisena 
rahayksikkona". Allekirjoittajat lupasivatsopivan~a hyvaksyttavissa 
olevista budjettivajeista,hintapolitiikasta ja koko jarjestelmamuutok
sesta. 

Kyse oli ennen muuta tahdonilmaisusta, jonka presidentti Gorbatshov 
tarkoitti tulevan myohemmin tehtavan poliittisen sopimuksen perustak
si. Lokakuisen sopimuksen merkitysta heikensi kuitenkin eri tasaval
loissa jatkunut sisainen kiistely suhtautumisesta Neuvostoliiton perin
toon. Jeltsinin Venajan tosiasiallinen kanta Alma-Atan sopimukseen 
oli vahintaanldn epaselva. Ukrainan jattaytyminen sopimuksen ulko
puoleUe oli erityisen painava isku keskusjohdon tavoitteille. Lisaksi 
pelkka talousyhteisosopimuksen' allekirjoittaminen ei olisikaan riittanyt 
tulevan yhteisen taloudenpidon perustaksi. Se olisi oUut konkretisoita
va jopa kymmeniUa erityissopimuksilla. Silajevin tyoryhmaan liittyi 
kaikkiaan 24 erityissopimuksen valmistelu. Joulukuun alkuun men
nessa niista oli saatu yhteisesti hyvaksytyiksi vain kaksi. Yksi koski 
eraiden tuotteiden hintakattoja ja toinen tasavaltojen taloudellisessa 
lainsaadannossa olevien eroavuuksien vahentamista. Muut perussopi
mukset piti saada valmiiksi joulukuun puolivaliin mennessa. Sita 
ennen niiden perustakuitenkin putosi pois. 

Minskin sopimus 

Talousyhteisosopimuksen perustaksi olisi tarvittu poliittinen liittosopi
mus, mutta se joutui umpikujaan joulukuun alussa. Presidentti Gor
batshovin linjan mukaan liittosopimuksen piti jattaa keskushallinnolle 
(Neuvostoliitolle) kansainvalisoikeudellinen valtion asema. Tata eivat 
hyvaksyneet Venaja eika joulukuun alun kansanaanestyksen jalkeen 
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Ukraina. Ukrainalaiset aanestivat ylivoimaisella enemmistolla itsenai
syyden puolesta. 

Kolmen slaavilaisen tasavallan, Venajan, Ukrainan ja ValkoVenajan 
johtajat kokoontuivat Minskiin ja hyvaksyivat 8. joulukuuta kaikessa 
salaisuudessa valmistellun sopimuksen itsenaisten valtioiden yhteison 
perustamisesta. Sopimuksen tuloksena Neuvostoliiton valtiollinen 
olemassaolo lakkasi vuoden lopussa. Osa keskushallinnon laitoksista 
siirrettiin Venajan alaisuuteen, suurin osa lakkautettiin. 

Minskissa hyvaksytyssa julistuksessa talouspolitiikan koordinoinnista 
(Liite) kolme valtiota ilmoittivat sopineensa yhteisesta toiminnasta 
tarkeimmissa taloudellisissa kysymyksissa. Maaraaika, jonka kul uessa 
yhteistyon kaytannon tavasta piti sopia, kului kuitenkin vuoden vaih
tuessa loppuun ilman etta kaytannon edistymista taloudellisessa yh
teityossa olisi saavutettu. Muidenkin Neuvostoliiton entisten tasavalto
jen (Gruusiaa lukuunottamatta) liittyminen IVY:yn hankaloitti neuvot
teluja entisestaan. 

Minskin julistuksen mukaan osapuolet muun muassa sopivat yhteisen 
rahan luontia valvovan pankkijarjestelman luomisesta. Kaytannossa, 
VenaJa otti entisen Neuvostoliiton keskuspankin haltuunsa siita muille 
ilmoittamatta. Osapuolet sopivat myos ryhtyvansa toimiin yhtenaisen 
talousalueen luomiseksi. Kaytannossa Venaja otti tammikuussa kayt
to on uusia rajoituksia yksityiselle kulutustavaroiden viennille. Myos 
muut tasavallat ovat jatkaneettavaroiden vapaan kulun rajoittamista. 
Osapuolet sopivat harjoittavansa koordinoitua ulkomaankauppaa ja 
tullipolitiikkaa. Kaytannossa Venaja paatti muita kuulematta uusista 
vientitulleistaan. Edelleen osapuolet sopivat ottavansa kayttoon kansal
lisia valuuttoja vain sellaisten sopimusten perusteella, jotka takaavat, 
etta osapuolten taloudellisia etuja kunnioitetaan. Kaytannossa Ukraina 
otti korvikerahakuponkinsa kayttoon yksipuolisesti ja jatkaa varsi
naisen rahan kayttoonoton valmisteluja. Myos ainakin Valkovenaja ja 
Kazakstan ovat alkaneet maksaa osan palkoista omina kuponkeinaan. 
leltsin on ja1leen puhunut Venajan oman rahan kayttoonotosta. 

Toistaiseksi IVY:n puitteissa ei ole paasty kohti yhdenmukaistettua 
talouspolitiikkaa. Vaikka Minskin sopimus on nayttanyt arvonsa ulko
ja turvallisuuspolitiikan aloilla, silla ei ole ollut taloudellista merkitys
tao Aikaisemmin Neuvostoliiton· puitteissa kohdatut ongelmat olisi nyt 
ratkaistava puitteissa, jotka toki ovat ratkaisevasti lOysemmat mutta 
my os huonommon maaritellyt ja muotoutumattomammat kuin aikai-
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semmin. Kaytannossa muut tasavallat ovat saaneet sopeutua Venajan 
ratkaisuihin. 

2 Edessa clevat talcudelliset ratkaisut 

Onko olemassa insitutionaalisia puitteita politiikkojen yhteensovit
tamiselIe? 

Minskin talouspoliittisessa julistuksessa allekirjoittajamaat sopivat 
harjoittavansa yhteensovitettua politiikkaa talousuudistusten, rahatalou-

_ den, valtiontalouden, hintojen ja sosiaaliturvan, ulkomaankaupan seka 
tullien ja velanhoidon suhteen. Valmiita suunnitelmia siita, kuinka 
tama tehtaisiin, ei kuitenkaan liene olemassa. Silajevin komitea val
misteli syksylla 1991 asiapapereita muun muassa naita kysymyksia 
kasittelevien erityissopimusten perustaksi, mutta niita ei ennatetty 
hyvaksya. Koska tama komitea oletti jonkinlaisen Neuvostoliiton ja 
keskusvallan sailymisen, on epaselvaa, sopiiko tehty valmistelutyo 
hyodynnettaviksi uusissa olosuhteissa. 

Paaosa entisen keskusvallan ministerioista seka komiteoista ja laitok
sistaon lakkautettu. Kun IVY:n paakaupunki lisaksi pitaisi Minskin 
sopimuksen mukaan perustaa Valko-Venajan paakaupunkiin, ei IVY:
lIa liene minkaanlaista koneistoa talouspoliittista yhteensovittamista 
varten. 

Yksi vai monta valuuttaa? 

Mahdollinen kansallisten valuuttojen kayttoonotto on ollut vuoden 
1991 kiistellyimpia aiheita. Neuvostoliiton sailyttamisen kannattajat 
seka muun muassa suurin osa kansainvalisten jarjestojen asiantuntija
apua on lahtenyt siita, etta yhtenaisen rupla-alueen sailyttaminen olisi 
tal oudellisesti tarkoituksenm ukaista. 

Yhtenaisen rupla-alueen sailyttamisen puolesta on esitetty useita 
perusteluja. (1) Kun entiset Neuvostoliiton tasavallat ovat taloudelli-
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sesti riippuvaisia toisistaan, erillisten valuuttojen kayttoonotto lisaisi 
taloustoimikustannuksia merkittavasti. (2) Valuutan kayttoonotto vaatii 
keskuspankkijarjestelman, itsenaisen rahoitusjarjestelman, rahan ja 
tuotannontekijoiden liikkuvuuden valvontakoneiston seka itsenaiseen 
talouspolitiikkaan kykenevan hallintokoneiston kehittamista. Tama 
sitoo merkittavasti reaaliresurss"eja, joille olisi vaihtoehtoisia kaytto
tarkoituksia. (3) Useat tasavallat ovat taloudellisesti heikkoja, vailla 
rahajarjestelman vaatimia reserveja ja taysin tottumattomia itsenaiseen 
taloudenpitoon. Vaikka itsenaisten valuuttojen kayttoonotto sinallaan 
onnistuisikin, syntyneet rahat olisivat kansainvalisesti vaihtokelvotto
mia ja arvoltaan erittain epavarmoja. Ne eivat valttamatta muodostuisi 
kayviksi maksuvalineiksi. Vahintaankin niiden arvoon liittyva epa
varmuus olisi omiaan hankaloittamaan taloudenpitoa. (4) Tasavaltojen 
saama mahdollisuus seignorage-tulon keraamiseen voisi yhdessa raha-

. jarjestelman kehittymattomyyden, poliittisen paatOksenteon populistis
ten paineiden ja yleisen asiantuntemattomuuden kanssa johtaa voimak
kaisiin inflatorisiin paineisiin. (5) Voidaan olettaa, etta tasavaltojen 
kesken syntyisi painetta kilpaileviin devalvaatioihin ja yleensa ns. 
beggar thy neighbour -politiikkaan. (6) Tallaisten valuuttojen ilmaan
tuminen ei olisi omiaan rohkaisemaan ulkomaisia kauppakumppaneita 
ja investoijia. Viimein (7) on vedottu siihen, etta lansi-eurooppalaisen 
rahataloudellisen yhdentymisen aikana Neuvostoliiton alueen rahata
louden hajoaminen luo kielteista" imagoa. 

Silti nayttaa vaistamattOmalta, etta ainakin taloudellisesti vahvimmat 
IVY -valtiot, ensi sijassa Ukraina, ottavat pikaisesti kayttoon oman 
valuuttansa. (1) Tama on osittain arvovallan ja poliittisten symbolien 
kysymys. (2) Toisaalta nayttaa ilmeiselta, ettei IVY voi olla taloustie
teen tarkoittamassa mielessa optimaalinen valuutta-alue. Tasavaltoj en 
voimavaraperusta, kehitystaso, odotettavissa olevat talousjarjestelm.at, 
talouspoliittiset tavoitteet ja kyky niiden tavoittelemiseen seka talouk
sien kohtaamat ulkoiset ja sisaiset hairiotilat poikkeavat toisistaan 
selvasti enemman kuin esimerkiksi Lansi-Euroopassa. Oman raha- ja 
valuuttakurssipolitiikan mahdollisuus voi parantaa ratkaisevastikin 
tasavaltojen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamismahdolIi
suutta. (3) Seignorage-tulon mahdollisuus on kullekin tasavalIalIe 
tarkea. Vihdoin (4), kuten edella on nahty, todennakoisyys sille etta 
nakyvissa olevassa tulevaisuudessa saataisiin aikaan yhteisesti sovitta
van raha- ja valuuttakurssipolitiikan edellyttama jarjestely, on varsin 
pieni. Voidaan myos (5) kiinnittaa huomiota siihen, etta muiden 
tasavaltojenkannalta pysyttaytyminen Venajan hallitsemassa ruplassa 
tarkoittaa sitoutumista sen politiikkaan seka hyvassa etta mahdollisesti 
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tulossaolevassa pahassa. Nykyinen paine suojautua Moskovasta 
tulevalta ruplatulvalta voi hyvin tulIa eteentoistekin. 

Muilla entisilHi IVY-mailla kuin VenajalHi lieneekin vain kaksi vaih
toehtoa. Ne voivat tavoitella omaa valuuttaa kaikkine edella esitettyine 
ongelmineen ja mahdollisuuksineen. Vaihtoehtona ei ole tasavertaisten 
maiden yhdessa hoitama valuutta-alue, vaan on sopeutuminen selIai
seen valuutta-alueeseen, jossa Venaja ylivoimaisen kokonsa ja olemas
sa olevien instituutioiden takia paattaa politiikasta oman kykynsa ja 
tavoitteittensa mukaisesti ja myos keraa seignorage-tulon. Jo nyt 
Venaja on ainoa tasavalta, jonka kaytettavissa on keskuspankkijarjes
telma ja rahapaino. 

On kuviteltavissa,etta eri tasavallat paatyvat tassa valintatilanteessa 
erilaisiin ratkaisuisin, jolloin IVY -alueelle tulisi useampia kuin yksi 
mutta vahemman kuin kaksitoista valuutta-aluetta. Ukraina ilmoittaa 
tavoittelevansa oman valuutan kayttoonottoa kuluvan vuoden puoliva
lissa. Muiden tasavaltojen paatanta aktualisoituu viimeistaan silloin jos 
Venaj a katsoo olevansa pakotettu rahauudistukseen meneillaan olevan 
hyperinflaation pysayttamiseksi. Vaikka Keski-Aasian tasavallat eivat 
voikaan odottaa erityisen merkittavina viime vuosina keskushallinnolta 
saamiensa tulonsiirtojen (Taulu~o 3) jatkuvan, ne voivat silti katsoa 
parhaaksi jattaytya Venaja-johtoisen valuutta-alueen osaksi. 

Taulukko 3. 

BUDJETIIV AROJEN SllRTO KESKI-AASIAN 
TASAV ALLOILLE 

. Avustus % budjetista 

1975 I 1985 I 1989 

Uzbekistan 5,2 19,6 
Kazakstan 3,5 4,4 18,9 
Kirgisia 7,7 19,0 
Tadzikistan 13,6 
Turkmenia . 9,5 11,9 20,8 

Yhteensa, kaikki 
tasavallat 0,3 0,7 2,6 

Uhde: European Economyno 45, December 1990 
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. Romahtaako tasavaltojen keskinainen kauppa? 

Neuvostoliiton tasavaltojen keskinainen kauppa oli oleellinen osa 
neuvostotalouden toimintaa. Alueen tuotannon laskun· keskeiseksi 
syyksi on usein esitetty sita, etta suvereenisuuttaan ja itsenaisyyttaan 
korostavat tasavallat ovat asettaneet kasvavia esteita tavaroiden ja 
tuotannontekij oiden liikkuvuudelle .. 

Itse asiassa nayttaa silta, etta merkittavimmat liikkuvuuden esteet ovat 
olleet myos nakyvimmat, maataloustuotteita, elintarvikkeita ja yleensa 
kulutustavaroita koskevat. Hairiot tuotantohyodykkeiden vaihdannassa 
lienevat toistaiseksi jaaneet vahaisemmiksi.4 Tilanne voi muuttua 
dramaattisestikin tasavaltojen kasvavan taloudellisen itsenaisyyden, 
keskushallinnon lopu1lisen romahtamisen, tuotantolaitosten omistus-· 
suhteiden tasavaltalaistamisen ja IVY-alueen ulkopuolelle suuntau
tuvan kauppapolitiikan myota. Vaihtokelvottomien valuuttojen kayt
toonotto johtaisi helposti tilanteeseen, jossa kauppaa kaytaisiin vain 
erittain niukoilla vaihdettavilla valuutoilla tai barter-pohjalla. Tasta 
seuraava kaupan nopea supistuminen voisi johtaa kierteeseen, jossa 
tuotos alenee, vajeet lisaantyvat, vientirajoituksia laajennetaan ja mui
den tasavaltojen alueilla toimivien tuotantolaitosten panosten saanti 
hankaloituu entisestaan. 

Kaupan romahtamisen vaara on ilmeinen. Se on selvasti suurempi 
uhkatekija kuin useiden valuuttojen mahdollinen ilmaantuminen. On 
silti muistettava, etta yritysten valiset toimitussuhteet ovat perinteisen 
neuvostotalouden bargaining- ja vaihdantaperiaatteita jatkaen tahan 
asti osoittautuneet hyvin kestaviksi. Peruspulmana ei ehka tulekaan 
olemaan olemassa olevien toimitussuhteiden jatkuvuus, vaan uusien 
syntymassa olevien markkinasuhteiden kehittaminen. Toisaalta jokin 
maara vaihdantaa jaa vaistamatta pois kun tuotanto laskee, rakenne
muutos alkaa ja kauppasuhteita pyritaan suuntaamaan maailmanmark
kinoille. 

On huomautettu, etta eritoten IVY:n lantisimmat valtiot voivat tulevai
suudessa hyvin vertautua latinalaisen Amerikan vauraimpiin valtioihin, 
jotka kayvat tehokkuussyista selvasti enemmankauppaa Pohjois-

4 Niinpii Uzbekistanin, joka on alueen tiirkein puuvillan tuottaja, ilmoitetaan kieltiineen puuvillan viennin 
Veniijiille, tiirkeimmiille asiakkaalleen (The Economist 7.11.91), mutta on epiiselviiii, oliko kieltoa koskaan 
tarkoituskaan toteuttaa taionko se toteutettu. 
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Amerikan ja jopa Euroopan kuin naapureidensa kanssa. Yritykset 
luoda latinalaisen Amerikan tulliunioni ovat tasta syysta epaonnistu
neet. Samalla tavoin lantinen Eurooppa voi tulevaisuudessa olla 
Ukrainan, Valko-Venajan ja Venajan luonnollinen kauppakumppani.4 

Kaupan tason romahtamisen estamiseksi on esitetty IVY -valtioiden 
valisen maksu-unionin perustamista. Talloin eri valtiot ostaisivat 
toisiltaan omalla valuutallaan, sijoittaisivat ansionsa yhteiseen pank
kiin ja hoitaisivat epatasapainot luottojen ja vaihdettavavaluuttaisten 
maksujen yhdistelmalla.5 Kyse olisi tilapaisesta Jarjestelysta siksi 
aikaa kun vaihtokelpoisesta valuutastaon pahin pula. Tata ajatusta 
kasitellaan parhaillaan kansainvruisissa rahoitusjarjestoissa. 

Maksu-unionin ajatusta on vastustettu useilla perusteilla. Siihen sisal
tyva luototus voisi heikentaa tasavaltojen kokonaistaloudellista kuria. 
Maksu-unioni voisi myos yllapitaa kauppaa, joka ei vastaisi kansain
valisen suhteellisen edun periaatetta. Se saattaisi myos hidastaa pyrki
mysta kohti valuuttojen vaihdettavuutta. Maksu-unioni olisi hallinnol
lisesti hankala ja poliittisesti vaikea jarjestely, erityisesti kun vienti
tulojen ansaintakyky on kovin epatasaisesti jakaantunut IVY -valtioi
den kesken.5 

Maksu-unionin kannattajat vastaavat sanomalla etta jonkinasteinen 
kokonaistaloudellinen lOysyys olisi lyhyella aikavruilla itse asiassa 
siirtymaa helpottava tekija. Maksu-unioni voisi talousaluetta vahvista
essaan itse asiassa helpottaa siirtymista vaihdettavuuteen eika sita 
myoskaan voi pitaa kauppavirtoja vaaristavana tekijana. Perusongel
mana ovat varsinaiset kaupan esteet. 

Siirtyminen maailmanmarkkinahintoihin? 

Neuvostoliiton sisaiset hinnat olivat lahinna satunnaislukuja, kuitenkin 
niin etta keskimaarin energian ja raaka-aineiden hinnat olivat kovin 
alhaiset ja koneiden ja laitteiden hinnat korkeat. Ero korostuu kun 
otetaan huomioon laatuerot maailmanmarkkinoilla myytaviin tavaroi-

s Maksu-unioni ~ayttiiisi vahentavan Venajan valuuttamaaraisia vientituloja. Toisaalta se antaisi sille varman 
·vientimarkkinan. Lisaksi voidaan perustella, etta Venlijlin tulisi samoin kuin muidenkin suurten maiden 

pidlittaytya lyhytnakoisesta oman etunsa tavoittelusta ja ottaa plilitlinnassaan huomioon omien toimiensa vaiku
tukset muihin maihin. 
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hin nahden. Energia ja raaka-aineet olivat tyypillisia kovia tavaroita, 
joiden kotimaisella kaytolla oli vaihtoehtoiskustannus maailmanmark
kinoilla saamatta jaaneen vientitulon. muodossa. Monet jalosteet taas 
olivat pehmeita tavaroita. Niita ei olisi voitu myyda maailmanmark
kinoilla ja siksi niiden kotimaiselle kaytolle ei muodostunut valuutta
maaraista vaihtoehtoiskustannusta. 

Seka hinnanmuodostuksen ominaispiirteet etta ero kovien ja pehmei
den tavaroiden valilla merkitsi, etta Venaja, joka tuottaa paaosan 
alueen energiasta ja raaka-aineista,subventoi laskennallisesti muita 
tasavaltoja. Myos muiden tasavaltojen Neuvostoliiton sisaisesta vaih
dannasta saama etu muuttuu jyrkasti sen mukaan sovelletaanko kau
pass a to della vallinneita sisaisia hintoja vai maailmanmarkkinahintoja. 

Maailmanmarkkinahintoihin siirtymisen laskenna1liset seuraukset ovat 
hyvin epavarmat heterogeenisten hyodykkeiden, laatuerojen, hinta
muutoksiin sopeutumisen ja valuuttakurssien epavarmuuksien vuoksi. 
Silti on selvaa (Taulukko 4), etta Venaja olisi suuri maailmanmark
kinahinnoista hyotyja. Sen taholta onkin usein esitetty maailmanmark
kinahintoihin siirtymista mahdollisimman nopeasti. 

Taulukko 4. 

TASAVALTOJEN KAUPPATASE VUONNA 1988 
(Milj.sUR) 

Kauppatase 

Sisaisin hinnoin Maailmanmark-
kinahinnoin 

Venaja -33320 30800 
Ukraina - 2920 -2900 
Valkovenaja 20BO -2100 
Viro - 700 -1300 
Latvia - 700 -1300 
Liettua - 1530 -3700 
Uzbekistan - 1830 -2500 
Kazakstan -7300 -6600 
Gruusia - 590 -1900 
Azerbaidzan 1100 - 500 
Moldova - 1040 -2600 
Kirgisia - 1210 -1100 
Tadzikistan -1160 -1100 
Armenia -1120 -1400 
Turkmenia - 300 0 

Yhteensa -50540 1800 
Lanoe: vestnik ~tatisnkl, no. 4. lYW 
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Raaka-aineidenmYYJan kannalta ongelma on siina, ettei nykyisilla 
ostajilla ole varaa maksaa maailmanmarkkinahintoja. Uusien mark
kinoiden valtaaminen ei aina ole helppoa, varsinkin kun Venajan 
raaka-aineiden ja energian toimitusvaikeudet ovatyleisesti tunnetut. 
Ehka juuri taman vuoksi keskeisten raaka-aineiden kaupassa ei tammi
kuun alussa 1992 siirryttykaan maailmanmarkkinahintoihin. Olettaen 
ehka realistinen valuuttakurssi 20 SUR = 1 usn nykyinen oljyn IVY
hinta on aIle 3 usn tynnyrilta eli vahemman kuin kuudennes maail
manmarkkinahinnoista. 

Kerrallinen siirtyminen maailmanmarkkinahintoihin olisi ollut seka 
tal oudelli sesti etta poliittisesti mahdoton. Silti kuilu maailmanmark
kinahintoihin on oljyn tapauksessa niin suuri, etta energian tuhlaava 
kaytto tulee jatkumaan. Kuilu antaa myos kasitysta niista hintasho
keista, joita IVY-mailla on viela edessaan. 

3 Venaja, IVY ja tulevaisuus 

Neuvostoliiton alueen sisaisten taloudellisten suhteiden tulevaisuus on 
paljolti poliittisen paatoksenteon varassa. TaIoudelliset perusratkaisut 
ovat ehka pohjimmiltaan yksinkertaisia, tnutta kuten edella on nahty 
niiden kustannukset ja hyodyt ovat moniulotteisia. Minkaan IVY
valtion poliittinen til anne ei vaikuta erityisen vakiintuneelta, ja po
liitikkojen kannanotot ovat usein epaselvia ja ailahteleviakin. Tataei 
pida ihmetella: paatoksentekijat ovat ennenkokemattoman tilanteen 
edessa. 

OIisi toivottavaa, etta tasavallat pystyisivat perusratkaisujensa tekemi
seen mahdollisimman pian. Kuten edella on painotettu, uskottavia 
vaihtoehtoja on vain kaksi. Tasavalta voi ryhtya itsenaisen taIouspoli
tiikan edellyttamien instituutioiden rakentamiseen. Nain se valitsee 
suuret riskit ja kustannukset mutta myoskin omaehtoisuuden mahdol
lisuuksia. Toinen mahdollisuus olisi jatkaa totuttua asemaa Venajan 
kyljessa. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy haittansa ja hyotynsa. 
Valinnan on oltava poliittinen. Venaja on perusratkaisunsa tehnyt. Se 
mitoittaa toimensa omien koettujen tarpeidensa mukaan ja jattaa toiset 
entiset tasavallat sopeutumaan nUhin. 
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On kuitenkin todennakoisinta, ettei selvalinjaisiin ratkaisuihin paasta 
nopeasti. Paatoksentekojarjestelmien vakiintumattomuus, poliittinen 
epavakaus, taloudellisten kustannusten ja hyotyjensameus seka vaa
dittavien ratkaisujen tekninen aikaavievyys merkinnevat, etta Minskin 
joulukuisia paatoksia seurannut epavarmuuden aika jatkuu. Mita 
pidemmaksi epaselvyyden aika muodostuu, sita vahaisemmaksi IVY
jarjestelyn uskottavuus kay ja sita selvemmiksi edella esitetyt vaih
toehdot piirtyvat. Toisaalta paatoksenteon pitkittyminen lisaa sinallaan 
siirtyman kustannuksia. Tasavalloissa jatkuva poliittinen kaymistila ei 
naissa olosuhteissa selventane tilannetta. 

KansainvaIisen yhteison mahdollisuudet vaikuttaa tilanteen vakautumi
seen ja kestavan kehityksen edellytysten luomiseen ovat varsin vahai
set niin kauan kuin perustavista vaihtoehdoista ei ole saatu paatoksia 
aikaan. 
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Suomennos Liite 1. 

Valkoveniijiin tasavallan, Veniijiin Federaation ja Ukrainan hallitusten 
julistus talouspolitiikan koordinoinnista 

Kansantalouden vakauttamiseksi ja uudelleen elvytHimiseksi on elintarkdHi 
ylHipitaa ja kehittaa valtioidemme valisia kiinteita taloussuhteita. 

Osapuolet ovat sopineet: 
- ryhtyvansa koordinoidusti perusteellisiin taloudellisiin uudistuksiin, joiden 

tarkoituksena on luoda taysiarvoinen markkinajaljestelma ja muuttaa omistus
suhteita seka taata yrittajavapaus; 
pidattaytyvansa kaikista toimista, jotka voivat aiheuttaa taloudellista tappiota 
toiselle osapuolelle; 
kayttavansa taloussuhteiden ja maksujen perustana jo kayt6ssa olevaa rahayk
sikkoa, ruplaa; soveltavansa kansallisten valuuttojen kayttoonotossa erityissopi
muksia, jotka takaavat, etta osapuolten taloudellisia etuja noudatetaan; 
solmivansa pankkien valisen sopimuksen, jonka tarkoituksena on rajoittaa ja 
valvo a rahamaaria seka luoda keskinainen maksujarjestelma; 
pyrkivansa keskinaisesti sovitun politiikan keinoin vahentamaan tasavaltojen 
budjettivajetta; 
harjoittavansa keskinaisesti sovittua hintojen vapautuspolitiikkaa ja kansalaisten 
sosiaaliturvapolitiikkaa; 
ryhtyvansa yhteisiin toimiin yhtenaisen talousalueen luomiseksi; 
harjoittavansa koordinoitua ulkomaankauppaa ja tullipolitiikkaa seka takaavansa 
vapaan kauttakulun; 
hoitavansa entisten yleisliittolaisten yritysten velat erityissopimuksin; 
paattavansa kymmenen vuorokauden sisalla puolustukseen ja Tshernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden jalkiseurausten hoitoon vuonna 1992 tarvittavien 
varojen maarasta ja rahoitusmenettelysta; 
pyyt§vansa tasavaltojen korkeimpia neuvostoja ottamaan huomioon lisaarvove
ron koordinoinnin verojaljestelmaa luotaessa; 
edistavansa yhteisyritysten (osakeyhtioiden) perustamista; 
laativansa joulukuun kuluessa jarjestelman, jonka avulla tasavaltojen valisia 
taloussopimuksia voidaan ryhtya toteuttamaan. 

V. Kebitsh G. Burbulis 
Valkovenajan tasavalta Venajan federaatio 

V. Fokin 
Ukraina 
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Neuvostoliiton taloudellinen kehitys 
(Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta arvosta 
ellei muuta ilmoiteta) 

1990 1991 
1-9 1-9 

Tuotettu kansantulo - 2,5 -13 
BKT - 1,5 -12 
Teollisuuden bruttotuot. - 0,9 - 6,4 
- Tuotantovalineet - 2,9 - 7,5 
- Kulutustavarat 4,5 - 3,5 
Maatalouden bruttotuot. - 0,9 -10 
Bruttoinvestoinnit - 3 -4 
Budjetin alijaama (milj.SUR) 3391 , 771 

Kuluttajahintaindeksi, vir. 3,7 70,6 
Kauppatase (milj.SUR) -10,2 7,2 
Velka (milj.USD) 57 60 
Vahittaiskauppavaihto 10,7 -11,7 

Oljyn tuotanto (milj.t) 432,5 390,9 
Viljan tuotanto (milj.t) 237 160 

1) Tammi-elokuu 

Lahde: Viralliset tiedot, omat laskelmat 

Liite 2. 



Neuvostoliiton ulkomaankauppa; 
alueellinen kauppa (milj.SUR) 

1990 
1-9 

Vienti 85,9 
- Entiset sos.maat 31,9 
- Uinsimaat 54 

Tuonti 96,2 
- Entiset sos.maat 36,8 
- Uinsimaat 59,4 

Kauppatase -10,1 
- Entiset sos.maat - 4,8 
- Lansimaat - 5,4 

Tavararyhmittainen kauppa 

1990 
1-9 

Vienti 
- Raakaoljy (milj.t) 91 

Tuonti 
- Vilja (milj.t) 30 

25 

1991 % 
1-9 muutos 

59,9 -30,3 
13,8 -56,8 
46,1 -14,6 

52,7 -45,2 
14,7 -60,0 
38 -36,0 

7,2 
-0,9 
8,1 

1991 % 
1-9 muutos 

43 -52,7 

27 -10,0 

Uihde: Ekonomika i zhizn, No 43, Lokakuu 1991 

Liite 3. 
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