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1 JOHDANTO 

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen kau-
pan kehitystä 1950-luvun alusta lähtien. Painopiste on kaupan 
vaihteluissa vuosina 1970 - 1982 sekä maksutaseen kehityksessä 
samana ajankohtana. Keskeisenä ajatuksena on selvittää suhdanne-
poliittisesta näkökulmasta, miten kauppavaihto ja maksutase ovat 
kehittyneet erityisesti ns. energiakriisien yhteydessä. 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan vaihteluita on aie11111in 
selvitetty ainakin neljässä tutkimuksessa. Hemmilän ja Koposen 
tutkimusessa1 on verrattu suhdanneluoteisia sekä kausi- ja sa-
tunnaisluonteisia vaihteluita Suomen ja Neuvostoliiton välisessä 
kaupassa vastaaviin länsikaupan vaihteluihin vuosina 
1954 - 1974. 

Dahlsteddtin tutkimuksessa2 on verrattu Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen kaupan suhdanneluonteisia vaihteluita muun ulkomaankau-
pan vaihteluihin sekä selvitelty ensin mainittujen vaihteluiden 
vaikutuksia länsikaupan tasapainon kannalta. 

Hirvensalon tutkimuksessa3, jonka päätarkoitus on Suomen ja Neu-
vostoliiton välisen clearing-maksujärjestelmän peruskartoitus, 
on J1!YÖS selvitetty kaupan ja maksuliikkeen kehitystä sekä maksu-
taseen koostumusta vuosina 1961 - 1976. 

lPekka Hemmilä - Juha Koponen: Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
kaupan vaihtelut, Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, 
Tutkimuksia 2, 1975. 

2Roy Dahlstedt: Cycles in the Finnish Trade with the Soviet 
Union, A Licenciate Thesis in Economics at the Helsinki School 
of Economics, October 1975. 

3rnkeri Hirvensalo: Suomen ja SNTL:n välinen clearing-
maksujärjestelmä, Suomen Pankki, Helsinki 1979. 



Tolosen selvityksessä4 on tutkittu tuontihinnan nousun bilate-
raalikaupassa aikaansaamaa sykliä tuotannossa ja reaalitulossa. 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää kahden 
energiakriisin valossa, miten kauppavaihto ja maksuliike ovat 
reagoineet energian hintashokkeihin tuonnin ollessa nykyisellään 
valtaosaltaan energiaa. Selvityksen perusteella arvioidaan kaup-
pavaihdon ja maksuliikkeen säätelyn tarvetta sekä säätelymahdol-
lisuuksia. 

Tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen ja Neuvostoliiton väli-
nen kauppa on suhteutunut muuhun ulkomaankauppaan ja yleiseen 
suhdannekehitykseen. Sen sijaan kaupan vaikutukset tuotantoon ja 
työllisyyteen jäävät viittauksenomaisiksi. Pääpaino on viennin 
tarkastelussa. Tutkimus perustuu lähinnä vuositason tilastotie-
toihin. Suomen Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kehitystä 
ja vaikutuksia tarkastellaan sekä koko viennin tasolla että toi-
mialoittain. 

Kaupan vaihteluiden ja suhdannevaikutusten kartoitus tapahtuu 
pal)olti graafisen tarkastelun pohjalta. Graafista tarkastelua 
täydennetään tietyillä laskelmilla. Selvitettäessä kaupan vaih-
teluiden vaikutuksia toimialakohtaisesti käytetään lisäksi haas-
tatteluja ja muita informaatiolähteitä. 

Tutkimuksen alussa kuvataan Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
kaupan järjestelmää sekä kaupan merkitystä ja rakennetta vuosina 
1951 - 1982. 

Yksityiskohtaisemmin selvitetään kaupan vaihteluita vuosina 
1970 - 1982. Kaupan vaihteluita tarkastellaan sekä arvo- että 
volyymitermein. Samassa yhteydessä kartoitetaan vaihteluiden 
syitä ja suhdannevaikutuksia. 

4Yrjänä Tolonen: Effects of an Import Price Increase in 
Bilateral Trade, Turun yliopisto, keskustelu- ja tutkimusaloit-
teita, sarja C:5, 1982. 



Seuraavaksi käydään läpi maksuliikkeen erityispiirteet ja maksu-
taseen kehitys vuosina 1970 - 1982 sekä tasapainon käsitteitä. 
Kaupan ja maksutaseen kehityksen pohjalta kartoitetaan lopuksi 
kaupan säätelyn kehittämistarvetta. Säätelymahdollisuuksia tar-
kastellaan varsinaisen kauppavaihdon, kaupan maksuvirtojen ja 
clearing-järjestelmän kehittämisen osalta. Samassa yhteydessä 
selvitetään laskuesimerkein, mitä clearing-tilin korollisuus 
olisi merkinnyt. 
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2 KAUPAN JÄRJESTELMÄ 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan järjestelmälle on tunnu-
somaista kaupan kahdenvälisyys. Hallitusten välisten ohjelmien 
ja sopimusten avulla asetetaan kaupan kehitykselle pitkän aika-
välin tavoitteet. Samalla luodaan edellytykset asetettuihin ta-
voitteisiin pääsemiseksi. Julkinen valta osallistuu kaupan ke-
hittämiseen ja säätelyyn huomattavasti enemmän kuin länsikaupas-
sa ja osin ~ös muussa idänkaupassa.5 

2.1 Kaupan instituutiot ja hierarkinen rakenne 

Kaupan säätely on vuodesta 1951 lähtien tapahtunut viisivuotis-
ten ja vuosittaisten tavaranvaihtopöytäkirjojen avulla. 
Järjestelmään on ~ös alun alkaen kuulunut maksuliikkeen hoita-
minen kahdenvälisen clearing-maksujärjestelmän puitteissa. 

Kaupan kehitystä säädellään ~ös muilla sopimuksilla ja yhteis-
työohjelmilla. Maitten välille on edelleen perustettu useita 
yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on taloudellisen yhteistyön 
edistäminen. 

Vuoden 1947 kaupallinen perussopimus sisältää suositummuuslau-
sekkeen. Vuonna 1960 tehdyllä tullisopimuksella Suomi sitoutui 
vapauttamaan neuvostoliittolaiset teollisuustuotteet tuontitul-
leista. Suomi myönsi siis neuvostoliittolaisille tuotteille sa-
man kohtelun kuin sittemmin EFTA-maille. Solmiessaan vuonna 
1973 vapaakauppasopimuksen Euroopan Talousyhteisön kanssa Suomi 
totesi, että sen pysyvänä politiikkana on ~öntää Neuvostolii-
tolle sama tullikohtelu ja samat edut kuin mille tahansa kolman-
nelle maalle tai taloudelliselle liitolle. 

5Kari Holopainen: Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan toi-
mintaperiaatteet ja kaupan kehitys, Kansantaloudellinen aika-
kauskirja, 1981:3. 
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KAAVIO 

Tärkei111T1ät Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa 
koskevat sopimukset ja kaupan kehittämiseen 
osallistuvat toimielimet 

KAUPPAPOLIITTISET SOPIMUKSET 

PITKÄN AJANJAKSON OHJELMA KAUPALLIS-TALOUSELLISEN, TEOLLISEN 
JA TIETEELLISTEKNISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI (PAO) 

PYSYVÄ HALLITUSTEN VÄLINEN TALOUDELLINEN YHTEISTYÖKOMISSIO 

RUNKOSOPIMUSTA VALMISTELEVA 
TALOUSKOMISSION TY0RYHMÄ 
- sopimuksen suuntaviivojen 

määrittely mm. maksujär-
jestelmä, tavoite kauppa-
vaihdon kokonaisarvolle 

KAUPPAVALTUUSKUNTA 
- tuonti- ja vientikiin-

tiöistä so iminen 

YKSITTÄISIÄ RAKENNUSPROJEKTEJA 
YMS. YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT 
HALLITUSTEN VÄLISET 
PÖYTÄKIRJAT/SOPIMUKSET 
- hallitusten tahdonilmaisu 

siitä, että osapuolet ovat 
periaatteessa valmiit po. 
projektien toteuttamiseen 

URAKKA YMS. SOPIMUKSET 

......... s_-_vu_o_T_I N_E_N""T"R_U_NK_o_s_oP_I_M_us __ k-
J 

- suomalaisten yritysten ja 
neuvostoliittolaisten ulko-
maankauppayhtymien välillä 

- projektien tekniset ja 

KAUPPAVALTUUSKUNTA 
- vuosipöytäkirjan kiin-

tiöstä so iminen 

VUOSITTAISET TAVARANVAIHTO-
PÖYTÄKIRJAT 

TALOUSSOPIMUKSET 
(KONTRAHDIT) 
- suomalaisten yritysten ja 

neuvostoliittolaisten 
ulkomaankauppayhtymien 
välillä 

kau alliset ehdot ,....._ _ __._ __ --.-______ _ 
I 

' I 
'IV 

T O T E U T U N U T K A U P P A 
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Pisimmälle kehityksen suuntaviivoja hahmotellaan ns. pitkän 
ajanjakson ohjelmassa (PAO), joka kattaa ja säätelee taloudel-
lista yhteistyötä laaji1T1T1alla mahdollisella tavalla. Ohjelmassa 
on mm. määritelty yleiset periaatteet ja suuntaviivat, joiden 
mukaan yhteistyötä eri ·aloilla pyritään kehittämään. Eräiltä 
osin siinä on esitetty myös konkreettisia tavoitteita ja kehity-
sarvioita. Ohjelma edesauttaa lisäksi tavaranvaihdon suunnitte-
lua siten, että viisivuotiskausien liittäminen toisiinsa helpot-
tuu. Ohjelman sisältöä tarkastetaan ja täydennetään viisivuo-
tiskausittain. Samalla sitä jatketaan viideksi vuodeksi, jol-
loin maiden välillä on jatkuvasti voimassa taloudellisen yhteis-
työn keskeisimmät suuntaviivat 10 - 15 vuodeksi määrittelevä oh-
jelma. 

Pysyvällä hallitusten välisellä taloudellisella yhteistyökomis-
siolla on laajin tehtäväkenttä Suomen ja Neuvostoliiton välisten 
taloudellisten suhteiden kehittämiseen osallistuvista yhteistyö-
elimistä. Komission tehtävänä on kehittää ja toimeenpanna suun-
nitelmia, jotka liittyvät Suomen ja Neuvostoliiton välisten 
taloudellisten yhteyksien laajentamiseen ja monipuolistamiseen. 
Useimmat maiden välillä toteutetut rakennusprojektit ovat komis-
siossa suoritetun työn tuloksia. Komissio osallistuu myös tava-
ranvaihdon välittömään suunnitteluun. 

2.2 Viisivuotiset tavaranvaihto- ja maksusopimukset 

Viisivuotisten tavaranvaihtoa ja maksua koskevien sopimusten eli 
ns. runkosopimusten luonne ei ole vuosien mittaan merkittävästi 
muuttunut. Sopimuksissa sovitaan sekä tavaranvaihdosta että 
maksujärjestelmästä. Sopimuksissa on myns TMäräykset tavaroiden 
ja palvelujen hintojen määrittelyperusteista. Parhaillaan 
sovelletaan seitsemättä, vuodet 1981 - 1985 kattavaa runkosopi-
musta. 

Sopimukseen sisältyy ns. tuonti- ja vientiluettelot, joissa on 
määritelty tavararyhmittäin arvo- tai määräkiintiöin sopimuskau-



della 1976 - 80 sopimuksen mukaisesta Suomen tuontikiintiöiden 
kokonaisarvosta oli noin 90 prosenttia määritelty määrinä, kun 
taas viennistä noin kolmasosa oli sovittu määrinä ja kaksikolma-
sosaa arvoina. Ns. rakennusprojekteilla ei ole ollut arvossa il-
maistua kiintiötä, vaan ne on toimitettu osapuolten sopimuksen 
mukaan. 

Tuonti- ja vientiluettelot ovat kaupan suunnitelman luonteisia. 
Niiden toteutuminen riippuu suomalaisten yritysten ja neuvosto-
liittolaisten ulkomaankauppayhtymien konkreettisten kauppoja 
koskevien neuvottelujen tuloksista. Koska tuonti- ja vientilis-
tojen laatiminen ja niistä sopiminen tapahtuu Suomen osalta 
läheisessä vuorovaikutuksessa yritysten ja niitä edustavien jär-
jestöjen kanssa, sovitut kiintiöt heijastavat kysyntää ja tar-
jontaa, ja luovat näin reaalisen pohjan kaupan toteutumiselle. 
Tavaranvaihtopöytäkirjan laatimisella pyritään kartoittamaan ja 
sopimaan siitä, mitä tuotteita ja millaisia määriä osapuolet 
ovat periaatteessa valmiit ostamaan ja ntYymään siten, että kaup-
pavaihto olisi mahdollisimnan hyvin tasapainossa. 

Runkosopimukseen sisältyy määräys, jonka nukaan hinnat määritel-
lään ruplissa maailmanmarkkinahintojen pohjalta. Kaupan osa-
puolten sovittavaksi jää, miten mainittua periaatetta 
käytännössä tulkitaan. 

Runkosopimuksen nukaan Suomen ja Neuvostoliiton maksut tapahtu-
vat toisaalta Suomen Pankissa ja toisaalta Neuvostoliiton 
Ulkomaankauppapankissa oleville clearing-tileille. Osapuolet 
ovat sitoutuneet käyttämään toisesta maasta peräisin olevat va-
luuttatulot vain toiseen maahan suoritettavien maksujen maksami-
seen. 

Valuuttatulojen sitominen kahdenvälisen käyttöön toteutetaan 
mainittujen clearing-tilien avulla. Tilivaluuttana on clearing-
rupla, jonka markkakurssi määritellään päivittäin Suomen 
Pankissa Neuvostoliiton Valtionpankin noteeraaman ruplan dolla-
rikurssin perusteella. 



Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tasapainopyrkimyksellä 
ymmärretään tavallisesti clearing-tilin tasapainoa. Tili on ns. 
luottorajaan asti luotollinen. Maksusopimuksessa on määräykset 
sen tilanteen varalta, että clearing tilin velkasaldo ylittää 
sovitun luottorajan. Sopimus edellyttää kolmivaiheista menette-
lyä. Ensimmäisessä vaiheessa on osapuoleten pyrittävä poistamaan 
epätasapaino lähinnä lisätavaratoimituksin. Ellei tämä määrä-
ajassa onnistu, velkojaosapuoli voi keskeyttää vientitoimituk-
sensa tai vaatia luottorajan ylittävän velkasaldon maksamista 
vapaasti vaihdettavina valuutoina tai lll.luna pankkien sopimana 
valuuttana. 

Käytännössä luottorajan ylityksiin on suhtauduttu joustavasti. 
Ensisijaisena keinona maksutasapainon palauttamisessa on käytet-
ty velallismaan viennin lisäämistä. Normaalisti siitä on sovittu 
vuosittaisissa tavaranvaihtoneuvotteluissa. Vuosina 1974 ja 
1980 tehtiin lisäpöytäkirjat, kun energian hinnan nopea nousu 
muutti maksutilanteen suureksi Suomen velaksi. 

2.3 Vuosittaiset tavaranvaihtopöytäkirjat 

Vuosittaisia tavaranvaihtopöytäkirjoja laadittaessa pidetään 
lähtökohtana runkosopimusten toimituskiintiöitä. Myös vuosipöy-
täkirjojen keskeisenä osana on tuonti- ja vientiluettelot. Ne 
pyritään sopimaan siten, että clearing-tili olisi suunnilleen 
tasapainossa. Lähtökohtana on sopimuksen tekohetken hintataso. 
Pöytäkirjoista neuvoteltaessa laivatoimitukset on yleensä lähes 
kokonaan sovittu yritysten välillä. Myös kone- ja laitetoimi-
tukset saattavat olla verraten pitkälle sovittu. Pöytäkirjojen 
sisältöön vaikuttaa nrtös mahdollisesti yritystasolla sovittu ra-
kennusprojektivienti (ks. kaavio). 

Pyrkimys maksutasapainon ylläpitämiseen merkitsee sitä, että ta-
varantuonti Neuvostoliitosta on Suomen tavaranvientiä suurempi 
pääasiassa siksi, että ns. rakennustyön vienti on yleensä tapah-
tunut Suomesta Neuvostoliittoon. Rakennusprojektiviennistä on 



tavaratoimitusten osuus ollut viime vuosina keskimäärin noin 
viidennes ja työn osuus vastaavasti noin neljä viidennestä. 

Viime kädessä Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa toteutuu 
yritysten toiminnan tuloksena. Toimitussopimukset tehdään suo-
malaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppayhty-
mien välillä. Kaupan järjestelmä tarjoaa toisaalta menettelyjä 
yhteydenpitoa varten, toisaalta se sisältää eräitä yritysten 
toimintavapautta rajoittavia tekijöitä. 

Näistä keskeinen on vaatilllls, jonka mukaan suomalaisten vienti-
tuotteiden tulee olla olennaisin osin Suomessa valmistettuja. 
Lisenssivirasto tarkkailee Suomen vientikiintiöiden toteutumista 
sekä vientitavaroiden alkuperää ja kotimaisuusastetta. 

Tavaranvaihtopöytäkirjan kiintiöiden puitteissa tapahtuvaa 
kauppaa täydentää ns. rajakauppa, jota on käyty vuodesta 
1958 lähtien. Rajakauppa on vaihtokauppaa ja rajakaupan 
vaihdon tasapaino turvat_aan siten, että viejän tulee kuta-
kin vientitoimitusta vastaan tuoda samanarvoinen tuontierä. 
Rajakaupan osuus on viime vuosina ollut 2 - 4 prosenttia 
Suomen ja Neuvostoliiton välisestä kokonaiskauppavaihdosta. 
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3 KAUPAN MERKITYS JA RAKENNE 

Seuraavassa tarkastellaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaup-
pavaihdon kehitystä ja rakennetta vuosina 1951 - 1982. Tarkaste-
lu tapahtuu arvosuurein, koska hinta- ja volyymitietoja ei mai-
nitulta ajanjaksolta ole käytettävissä. 

3.1 Kauppavaihdon kehitys suhteessa 
koko ulkomaankauppaan 

Viisivuosittain tarkasteltuna Suomen ja Neuvostoliiton välinen 
kauppa on paria viisivuotiskautta lukuun ottamatta kasvanut 
suunnilleen samaa vauhtia kuin Suomen koko ulkomaankauppa. Vii-
den ensi111T1äisen runkosopimuskauden aikana Neuvostoliiton osuus 
Suomen koko kauppavaihdosta pysytteli 15 prosentin tuntumassa. 
Runkosopimuskaudella 1976 - 80 kauppavaihto Neuvostoliiton kans-
sa kasvoi muuta ulkomaankauppaa nopeammin ja mainittu osuus ko-
hosi lähes 19 prosenttiin. Suomen osuus Neuvostoliiton länsi-
kaupasta on 1950-luvun alusta 1980-luvun alkuun laskenut noin 
neljänneksestä runsaaseen kymmeneen prosenttiin. 

KUVIO 1 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kauppavaihdon 
(tuonti+ vienti) osuus Suomen koko kauppavaihdosta 
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Korkeimmillaan Neuvostoliiton osuus Suomen koko kauppavaihdosta 
oli vuonna 1982 noin 26 prosenttia. Alimmillaan mainittu osuus 
oli vuonna 1973 noin 12 prosenttia.6 Euroopan OECD-maiden 
Neuvostoliiton-kaupan osuus oli 1970-luvulla keskimäärin vajaat 
kaksi prosenttia. 

Vuodesta 1970 vuoteen 1982 Suomen viennin arvo Neuvostoliittoon 
kasvoi keskimäärin noin 25 prosenttia ja tuonnin arvo noin 
23 prosenttia vuodessa. Suomen koko viennin ja tuonnin osalta 
vastaavat kasvuluvut olivat noin 17 prosenttia ja 16 prosenttia. 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppatase on 1950-luvun lopul-
ta lähtien ollut Suomelle pääsääntöisesti alijäämäinen. Vaihto-
taseen alijäämä on kuitenkin ollut selvästi kauppataseen alijää-
mää pienempi, koska vastaavana ajankohtana palvelu- ja tuotan-
nontekijätase on ollut ylijäämäinen. Alijäämän rajoitusta käsi-
tellään luvussa 6. Kuviosta 2 ilmenee, että Suomen ja Neuvosto-
liiton välisen kauppataseen vientiin suhteutetut yli-tai alijää-
mät ovat keskimäärin olleet selvästi suurempia kuin vastaavat 
yli- tai alijäämät koko ulkomaankaupassa. 

6rätäkin alempi mainittu osuus oli vuonna 1951, rutta tuolloin 
toimitettiin vielä sotakorvauksia Neuvostoliittoon. 



12 

KUVIO 2 

Suomen kokonaisvienti ja -tuonti sekä 
Suomen vienti Neuvostoliittoon ja tuonti Neuvostoliitosta 

Suomen koko vienti 
Suomen koko tuonti 
Suomen vienti Neuvostoliittoon 
Suomen tuonti Neuvostoliitosta 
100000 ---...-------...... -----.------,---..--------. 100000 

.,· 
. . . ·. ·~ .. , . 

. · .... . 
. ---· ... ·· 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppatase suhteessa 
Suomen vientiin Neuvostoliittoon (pylväät) sekä 
Suomen koko kauppatase suhteessa kokonaisvientiin 

i ~--....-----.----r------,.-----,,---..------

50 

0 
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Neuvostoliitosta . tapahtuneen tavaratuonnin arvon vuosittaiset 
muutokset eivät ole keskimäärin poikenneet mainittavasti koko 
tavaratuonnin vastaavista muutoksista (kuvio 3). Poikkeuksena 
oli vuosi 1974, jolloin tuonnin arvo Neuvostoliitosta kasvoi 
runsaalla sadalla prosentilla energian jyrkän hinnannousun JllYÖ-
tä. Vastaavasti Neuvostoliitosta tapahtuvan tavaratuonnin vuo-
sittainen osuus rruusta tavaratuonnista on pysynyt melko vakaana 
vuoteen 1974 asti, jonka jälkeen osuus on energian suhteellisen 
hinnannousun vuoksi kasvanut. 

KUVIO 3 

Tavaratuonnin arvon suhteelliset rruutokset 

Tuonti Neuvostoliitosta 
Koko tuonti 

i.5r---r---,----,----.,..----,---,---

i.Ot--:~-t---+---+----+--H----1-----1------1 

i.5 

LO 

0.5 

0.0 

Verrattaessa Neuvostoliitosta tapahtuneen tavaratuonnin arvon 
vuosittaisia rruutoksia vastaaviin tuonnin rruutoksiin Iso-Britan-
niasta ja Ruotsista, jotka olivat kaksi muuta keskeistä kauppa-
kumppania, voidaan todeta, että ruutokset olivat karkeasti sa-
mansuuruisia 1950- ja 1960-luvuilla. Sen sijaan 1970-luvulla 
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tuonnin arvon muutokset olivat keskimäärin suurempia tuonnissa 
Neuvostoliitosta kuin tuonnissa mainituista maista. 

Neuvostoliittoon suuntautuneen tavaraviennin arvon vuosittaiset 
muutokset ovat sen sijaan olleet muun tavaraviennin vastaavia 
muutoksia selvästi suurempia, varsinkin 1960-luvun alusta lukien 
(kuvio 4). Neuvostoliiton viennin suuril'IITlat kasvuprosentit7 
ajoittuvat ns. energiakriisien yhteyteen, vuosina 1974 sekä 1980 
ja 1981. Neuvostoliittoon suuntautuvan tavaraviennin osuus muus-
ta tavaraviennistä on R'(YÖS ollut melko vakaa 1950-luvun alkua ja 
ensimmäisen energiakriisin jälkeistä aikaa lukuun ottamatta. 
Energiakriisin yhteydessä mainittu osuus kasvoi nopeasti, mutta 
laski jyrkästi energiakriisien välillä. 

7Poislukien vuosi 1951, joka oli poikkeuksellinen viimeisenä 
sotakorvaus vuotena. 



KUVIO 4 

Tavaraviennin arvon suhteelliset ruutokset 

Vienti Neuvostoliittoon 
Koko vienti 
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Suomen Ruotsiin suuntautuneen tavaraviennin arvon muu.tosprosen-
ti t ovat tarkasteltuna ajanjaksona olleet suunnilleen samaa 
luokkaa kuin viennissä Neuvostoliittoon. Poikkeuksena on tässä-
kin 1970-luku, jolloin vienti Neuvostoliittoon vaihteli enenmän 
kuin vienti Ruotsiin. Sen sijaan Suomen vienti Iso-Britanniaan 
on vaihdellut vähe11111än kuin Neuvostoliittoon suuntautunut vien-
ti. 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan merkitystä koko kauppa-
vaihdon kehitykseen voidaan havainnollistaa tarkastelemalla 
Neuvostoliiton-kaupan kontribuutioita Suomen tuonnin ja viennin 
arvon suhteelliseen kasvuun. 



16 

KUVIO 5 

Suomen koko tuonnin suhteellinen Tll.lUtos ja 
Neuvostoliitosta tapahtuneen tuonnin kontribuutioB 
-siihen (varjostettu pylväs) 

o.s.----.....------.----....------.----.-----.....----~ 0.8 

0 . 4 

0 . 2 

0 . 0 

Neuvostoliitosta tapahtuneen tuonnin kontribuutiossa koko tuon-
nin suhteelliseen kasvuun ei ole havaittavissa selvää säännön-
mukaisuutta. Mainittu kontribuutio on vaihdellut suuresti. Sekä 
koko tuonnin arvon l'IIJutokset, että Neuvostoliitosta tapahtuneen 
tuonnin kontribuutiot koko tuontiin olivat suurimmillaan 
energiakriisien yhteydessä vuosina 1974 sekä 1979 ja 19RO. Tämä 

8Kontribuution laskukaava: 

= koko tuonti 
= tuonti Neuvostoliitosta 
_ M MSNTL - t- t 
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johtuu lähinnä siitä, että energian ja raaka-aineiden, joiden 
hinnat fTlYÖS tuolloin kohosivat jyrkästi, osuus koko tuonnista 
oli huomattava. 

KUVIO 6 

Suomen koko viennin suhteellinen nuutos ja 
Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kontribuutio 
siihen (varjostettu pylväs) 

0 .6--------------.----....------.----....---...... 

1 

0 . .11 -------1-----t~-
---+-----+-t-t---t-1 

0.6 

0.4 

0 . 2 

0.0 

Myös Suomen Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kontribuutio 
koko viennin suhteelliseen kasvuun on vaihdellut huomattavasti 
ilman selvää säännönmukaisuutta. Kuvion perusteella voidaan pää-
tellä, ettei Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa ole ollut 
selvästi koko ulkomaankauppaa stabiloivaa. 



lK 

3.2 Kaupan rakenne 

Kaupan rakenteelle, arvoissa ilmaistuna, on ollut tunnusomaista 
tuonnin kasvava raaka-aine- ja energiapainotteisuus. Suomen 
vienti on käsittänyt valtaosaltaan valmiiden tavaroiden vientiä. 

KUVIO 7 

Suomen tuonnin rakenne Neuvostoliitosta 
viisivuotiskausittain 
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Tuonnissa energian suhteellinen osuus on jatkuvasti kasvanut. 
Tämä osuus oli 1950-luvun alussa noin neljännes ja 1980-luvun 
alussa lähes 90 prosenttia. Osuuden kasvu perustuu energian 
tuonnin määrän kasvuun ja erityisesti 1970-luvulla energian suh-
teelliseen kallistumiseen. 1970-luvulla noin kaksi kolmasosaa 
Suomen kokonaisenergiantuonnista tapahtui Neuvostoliitosta. 
Energiantuonnin pääosa on muodostunut raakaöljystä ja öljytuot-
teista. 

Tuonnin, arvona ilmaistu, lisÄäntyvä raaka-ainevoittoisuus on 
merkinnyt tuonnin jatkuvaa yksipuolistumista. Maataloustuottei-
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den osuus tuonnista oli tarkastelujakson alussa lähes puolet, 
mutta osuus pieneni nopeasti. Koneiden ja laitteiden osuus 
tuonnista oli korkeimmillaan, runsas kymmenesosa, 1960-luvulla. 
Suomi on toisaalta ollut neuvostoliittolaisten koneiden ja lait-
teiden suurin länsimainen ostaja. 

KUVIO 8 

Suomen viennin rakenne Neuvostoliittoon 
viisivuotiskausittain 
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Suomen viennissä Neuvostoliittoon on metalli- ja telakkateolli-
suuden osuus ollut yleensä noin puolet. Alan kokonaisviennistä 
suuntautui 1950-luvulla Neuvostoliittoon ,ähes AO prosenttia. 
1970-luvulla tuo osuus oli laskenut keskimäärin noin neljännek-
seen. 

Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä Neuvostoliittoon on ol-
lut kolmanneksen paikkeilla. Alan koko viennistä Neuvostoliit-
toon suuntautuneen viennin osuus on ollut yleensä noin kynmenes-
osa. 
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Perinteisen tavarakaupan rinnalle on erityisesti 1970-luvun mit-
taan kohonnut rakennusprojektiyhteistyö, joka on lähinnä käsit-
tänyt vientiä Suomesta Neuvostoliittoon. Esimerkiksi vuonna 
1982 rakennusvientirrme Neuvostoliittoon oli noin kaksitoista 
prosenttia tavaraviennin arvosta. Taloudellinen yhteistyö on 
monipuolistunut siten, että projektiyhteistyö laajeni 1970-luvun 
lopulla kolmansiin maihin ja tuotannollinen yhteistyö käynnis-
tyi. 
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4 KAUPAN VAIHTELUT VUOSINA 1970 - 1982 

Tuonnissa energia oli saavuttanut keskeisen aseman 1970-luvulla. 
Tällöin koetut energiakriisit aiheuttivat tuonnin arvon nopean 
kasvun, ja kaupan tasapainottamiseksi turvauduttiin lisäpöytä-
kirjoihin, joita aienmin ei esiintynyt. Lisäviennin nr,,ötä ff!YÖS 

viennin vaihtelut olivat poikkeuksellisen suuria. Erityisesti 
näistä syistä huomion kiinnittäminen 1970-lukuun ja varsinkin 
energiakriiseihin liittyviin kauppatapahtumiin on perusteltua. 
Myös tilastollinen pohja 1970-luvulta on melko hyvä, mutta heik-
kenee olennaisesti ajassa taaksepäin mentäessä erityisesti toi-
mialakohtaisten tietojen ja kaupan volyymilukujen osalta. 

4.1 Hinta- ja volyymikehitys 

Neuvostoliitosta tapahtuneen tuonnin volyymi 9 kasvoi 1970-luvul-
la vain hieman (kuvio 9). Koska tuonnista energian osuus oli 
vuosikymmenen alussa noin kolme neljäsosaa ja lopussa noin viisi 
kuudesosaa, aiheuttivat energiakriisit tuonnin arvon jyrkän nou-
sun. Itätuonnin yksikköarvoindeksi lähes kynmenkertaistui tar-
kasteluajanjaksona. 

9ruonnin ja viennin arvoluvut on deflatoitu itäryhmän tuonnin 
ja viennin yksikköarvoindekseillä, joissa Neuvostoliiton paino 
periodin loppupuolella oli noin 90 prosenttia. 



KUVIO 9 

Suomen tuonnin volyymi Neuvostoliitosta ja 
itätuonnin yksikköarvoindeksi (1975=100) 
Volyymi 
Yksikkoarvoindeksi 

ind. -.... .... .... -.... ---200 .... -----.... 
.... 
.... 

100 ;-: .. 
_L,...--------- .... .. ... --- 1 1 1 1 0 1970 72 74 76 

KUVIO 10 

Suomen viennin volyymi Neuvostoliittoon ja 
itäviennin yksikköarvoindeksi (1975=100) 

Volyymi 
Yksikkoarvoindeksi 

-.. - . - . - .. -

inc ---------
200 ---------
100 ---------1 1 1 

78 80 82 0 

i nd . ..--------.----......... -----.----.....------.------- i nd 
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Samanaikaisesti vientihinnat Suomen ja Neuvostoliiton välisessä 
kaupassa nousivat selvästi tuontihintoja hitaammin. Tämä merkit-
si sitä, että itävaihtosuhde heikkeni tarkasteluajanjaksona huo-
mattavasti (kuvio 11). Tällöin tuontihintojen nousua oli kompen-
soitava viennin volyymin kasvattamisella. Suomen Neuvostoliit-
toon suuntautuneen viennin volyymi noin kolminkertaistui tar-
kasteluajanjaksona. 

Samanaikaisesti länsivaihtosuhde pysyi melko vakaana. Itä- ja 
länsivaihtosuhteiden erisuuntainen kehitys johtui lähinnä erois-
ta tuonnin rakenteessa. Energian osuus Neuvostoliitosta tapahtu-
neesta tuonnista oli hallitseva, ja sen suhteellinen hinta nousi 
periodin aikana olennaisesti. Esimerkiksi vuodesta 1973 vuoteen 
1981 öljyn hinta nousi suhteessa teollisuusmaiden tärkeimpiin 
vientihyödykkeisiin noin kolmesataa prosenttia.10 

Kun energiantuonti Neuvostoliitosta on määrällisesti ollut melko 
vakaa, on energian hintakehitys määrännyt tuonnin arvon ja 
tietyllä viiveellä ll!YÖS viennin arvon.11 Tällöin on riippunut 
viennin hintakehityksestä, kuinka paljon tuonnin arvon kasvu on 
lisännyt viennin volyymia. Valuuttakurssien vaihteluiden vaiku-

lOoag Lindskog ja Birgir Sigurjonssån: Oljeprissförningar och 
ekonomisk utveckling: en· komparativ studie av de fem nordiska 
länderna, Research papers in economics, University of Stockholm 
1983:5 RS, s. 1. 

llsuomen Pankin tutkimusosaston neljännesvuosimallissa on idän-
vientiä selitetty viivästetyllä idäntuonnilla. Idäntuonti 
määräytyy vakio-osuuksilla koko tuonnin tavararyhmittäisistä 
komponenteista. Estimointi perustuu keskimääräisiin riip-
puvuuksiin vuosina 1964 - 81. Näin saatu selitys on tilastolli-
sesti hyvä. Mallin mukaan idäntuonnin pysyvä lisäys lisää idän-
vientiä saman vuoden aikana 25 prosenttia ja seuraavan vuoden 
aikana 70 prosenttia. Viime kädessä viennin kasvu on tuonnin 
kasvua vastaava eli sata prosenttia. Ks. lähemmin Juha Tarkka: 
Suomen kansantalouden neljännesvuosimalli BOF3: uudistettu vien-
tilohko, Suomen Pankin tutkimusosaston monistettuja tutkimuksia, 
TU 1/83. 
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tuksia kaupan volyymiin ei tässä yhteydessä käsitellä. Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen kauppavaihdon ja energian hinnan läheinen 
riippuvuus ilmenee kuviosta 12. 

KUVIO 11 

Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde (1975=100} 

Idankauppa 
Koko kauppa 
Lansikauppa 

ind . ..-----.----...-------,,----.....,...---....-----,.---~ ind 

120 ---------------------------1120 
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KUVIO 12 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa ja 
raakaöljyn hinta 

Raakaoljyn hinta (vas. asteikko) 
Suomen vienti (oik . asteikko) 
Suomen tuonti (oik . asteikko) 
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4.2 Tuonnin vaihtelut 

500( 

Energian osuuden kasvu tuonnin arvosta Neuvostoliitosta on tar-
kasteluajanjaksona liittynyt raakaöljyn tuonnin arvon kasvuun. 
Vuonna 1982 energian osuus oli noin 86 prosenttia. Raakaöljyn ja 
öljytuotteiden osuus tuonnista oli tuolloin 76 prosenttia. Muu 
energiatuonti koostui maakaasusta, hiilestä, sähköstä ja ydin-
polttoaineesta. Muu tuonti kuin energia käsitti lähinnä koneita 
ja laitteita sekä puuraaka-ainetta, joiden osuudet vuonna 1981 
olivat 3.2 ja 3.4 prosenttia. 

Neuvostoliitosta tapahtuneen tuonnin volyymin nuutokset ovat 
keskimäärin olleet hieman pienempiä kuin nuussa tuonnissa 
(kuvio 13). Länsituonnin volyymi on kasvanut voimakkaasti Suomen 
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noususuhdanteiden yhteydessä, kun taas tuonti Neuvostoliitosta 
ei ole seurannut selvää suhdannemallia. 

KUVIO 13 

Tuonnin volyymin (pylväät) ja 
arvon suhteelliset muutokset 

Koko tuonti 
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Suurin tuontierä on Neuvostoliitosta ollut raakaöljy, ja sen 
tuontimäärät ovat tarkasteluajanjaksona kasvaneet vähän. 
Tuontimäärät olivat runkokaudella 1971 - 75 keskimäärin 
6.1 milj. tonnia ja vuosina 1976 - 80 keskimäärin 7.1 milj. ton-
nia vuodessa. 

KUVIO 14 

Suomen raakaöljyn kokonaistuonti ja 
raakaöljyn tuonti Neuvostoliitosta 

tuhattar-----,-------r-----""T""""----.....------,tuhatta 
tonnia tonnia 

Neuvostoliitosta tuotavan raakaöljyn osuus koko raakaöljyn tuon-
nista on ~ös ollut melko vakaa. Tarkasteluajanjaksona tämä 
osuus oli ·keskiinäärin 67 prosenttia. Euroopan OECD-maiden vas-
taava osuus on ollut selvästi alle kynwnenen prosenttia, vuonna 
1980 seitsemän prosenttia. 

Neuvostoliitosta tapahtuneen tuonnin arvon muutokset olivat sen 
sijaan selvästi suurempia kuin nuussa tuonnissa. Erityisen suu-
ri ero oli vuonna 1974, jolloin Neuvostoliiton-tuonnin arvo kas-
voi 127 prosenttia. Myös toisen energiakriisin vaikutus oli 
huomattava: vuonna 1979 tuonnin arvo kasvoi 41 prosenttia ja 
vuonna 1980 43 prosenttia. 



KUVIO 15 

Viennin volyymin (pylväät} ja 
arvon suhteelliset muutokset 

Koko vienti 
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Palvelu- ja tuotannontekijämenot kehittyivät melko tasaisesti. 
Niiden osuus tavaratuonnin menoista oli tarkasteluajanjaksona 
keskimäärin runsaat neljä prosenttia. Palvelumenoista lähes puo-
let koostui matkailumenoista ja vajaa kolmannes rahti- ja kulje-
tusmenoista. Tuotannontekijämenot olivat lähinnä korkomenoja. 

4.3 Viennin vaihtelut 

Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin volyymi kasvoi vuodesta 
1970 vuoteen 1982 keskimäärin runsaat 9 prosenttia vuodessa eli 
vienti lähes kolminkertaistui. Kasvu oli huomattavasti 11'Uun 
viennin kasvua nopeampi, jolloin Neuvostoliiton viennfn osuus 
Suomen koko viennistä kasvoi 12 prosentista 27 prosenttiin. 

Viennin volyymi Neuvostoliittoon vaihteli keskimäärin 11'Uuta 
vientiä enemmän. Erityisen nopeasti Neuvostoliittoon suuntautu-
neen viennin volyymi kasvoi vuosina 1974 sekä 1979 ja 1980. 

Itä- ja länsiryhmän viennin yksikköarvot kehittyivät suunnilleen 
samansuuntaisesti. Tällöin viennin arvon nuutokset olivat suh-
teessa volyymin nuutoksiin. Neuvostoliittoon suuntautuneen 
viennin arvo kasvoi vuodesta 1970 vuoteen 1982 keskimäärin 
25 prosenttia vuodessa ja 11'Uun viennin 15 prosenttia. 
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Vuosina 1974 ja 1980 tehtiin kaupan tasapainottamiseksi lisäpöy-
täkirjat, joissa sovittiin Suomen lisävientitoimituksista 
Neuvostoliittoon. Viennin arvo kasvoi vuonna 1974 noin 65 pro-
senttia sekä vuosina 1980 ja 1981 noin 55 ja 60 prosenttia. 
Clearing-tilin tasapaino palautuikin melko nopeasti, mihin li-
säks'i vaikutti maksujen ajoittumisessa tapahtuneet muutokset. 
Lisäpöytäkirjojen mukainen lisävienti ei selittänyt kokonaan 
Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kasvua. 

Lisävientitoimitusten rakenne poikkesi osin Neuvostoliittoon 
suuntautuvasta perusviennistä. Viennin kasvu painottui lyhyen 
toimitusajan vaativien tuotteiden ·vientiin. Viennin toimialakoh-
tainen rakenne lllluttui toisen energiakriisin yhteydessä selvästi 
enenrnän kuin ensinmäisen energiakriisin yhteydessä (kuvio 16). 
Kemian teollisuuden viennin arvon osuus kohosi vuoden 1979 
neljästä ja puolesta prosenttiyksiköstä runsaaseen yhteentoista 
prosenttiyksikköön vuonna 1981. Tekstiili- ja elintarviketeolli-
suuksien osuudet Neuvostoliiton-viennistä kasvoivat niin ikään 
selvästi. Puu- ja paperiteollisuuden osuus koko Neuvostoliiton-
viennistä laski tarkasteluajanjaksona noin neljännekseen. 
Suurimmillaan tämä osuus oli vajaat puolet vuonna 1971. Laiva-
viennin osuus koko Neuvostoliiton-viennistä oli keskimäärin va-
jaa viidennes. Muun metalliteollisuuden osuus koko Neuvosto-
liiton-viennistä oli korkeimmillaan lähes 40 prosenttia vuonna 
1977. 

Kuvioista 16 ja 17 ilmenee, että Neuvostoliittoon suuntautuneen 
viennin toimialakohta"isen rakenteen vuosittaiset muutokset oli-
vat huomattavasti suurempia kuin rruussa viennissä. 
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KUVIO 16 

Suomen vienti Neuvostoliittoon, toimialakohtaiset osuudet 
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Tekstiiliteollisuus 
Elintarviketeollisuus 
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KUVIO 18 

Suomen vienti Neuvostoliittoon toimialoittain 

Puu- ja paperiteollisuus 
Laivat 
Muu metalliteollisuus 
Kemian teollisuus 
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Eri toimialojen vientiin ovat sisältyneet ns. projektiviennin 
tavaraosuudet. Projekteista suurin oli Kostamuksen malmirikas-
tamokombinaatti, jonka maanrakennustyöt aloitettiin vuonna 1973. 
Teollisuus- ja kaupunkirakentamisen ensimmäinen vaihe käynnistyi 
vuonna 1977, toinen ja kolmas vaihe vuonna 1981. Kostamuksesta 
tähän mennessä tehtyjen urakkasopillllsten arvo kohoaa noin kuu-
teen miljardiin markkaan, josta tavaratoimitusten osuus on noin 
viidennes. Viisivuotiskaudella 1976 - 1980 projektiviennin koko-
naisarvo oli noin neljä miljardia markkaa. 

Palvelu- ja tuotannontekijätulot kehittyivät menoja epätasaisem-
min. Nämä tulot olivat selvästi menoja suuremmat, ja niiden 
osuus tavaraviennistä oli tarkasteluajanjaksona keskimäärin noin 
13 prosenttia. Suurin yksittäinen tuloryhmä oli rakennusprojek-
teihin liittyvä työpanos. 



5 VAIHTELUIDEN SYISTÄ JA SUHDANNEVAIKUTUKSISTA 

Kun Suomen tuonnin volyymi Neuvostoliitosta on ollut melko va-
kaa, on energian hintakehitys määrännyt pääosin tuonnin arvon ja 
tietyllä viivästymällä ~ös viennin arvon. Seuraavassa tarkas-
tellaan lähenmin, kuinka energian hinnan nuutokset ja suhdanne-
kehitys ovat ajoittuneet toisiinsa nähden sekä miten energian 
hinnannousut ovat vaikuttaneet Suomen Neuvostoliiton-vientiin. 
Samalla tarkastellaan laskuesimerkkien avulla, miten Neuvosto-
liiton-viennin volyymin viivästäminen olisi vaikuttanut brutto-
kansantuotteen ja koko viennin kehitykseen. 

5.1 Energian hintakehitys 

Energian maailmanmarkkinahintataso on määräytynyt lähinnä ener-
gian kysynnän ja tarjonnan nukaan. Energian ja öljyn kysyntä 
riippuu paljolti maailman teollisuustuotannon tasosta ja 
kasvuvauhdista. 13 1970-luvun alussa öljyn kysyntä kasvoi nopeasti 
ja ylitti tarjonnan. Kun sekä öljyn kysyntä että tarjonta ovat 
lyhyellä aikavälillä melko joustamattomat, nousi öljyn hinta 
jyrkästi.14 Kehitys oli samantapainen vuosikymmenen lopulla. 

Vaikka öljyntuotannon kartellisoituminen saattoi osaltaan vai-
kuttaa hintakehitykseen, oli ilmeistä, että öljyn hinnan nousut 
vuosina 1973 - 74 ja 1979 - 80 määräytyivät pääasiassa markkina-
voimien perusteella. Länsimaiden suhdannehuiput ajoittuivat juu-
ri vuosiin 1973 ja 1979, jolloin öljyn kysyntä saavutti öljyn 
tuotantokaton keskeisissä tuottajamaissa.15 

Edellä mainitut tilanteet voidaan tulkita siten, että länsimai-
den suhdannenousut aiheuttivat energianhinnan jyrkät nousut. 

13oPEC Bulletin, October 1981. 

14oPEC Bulletin, August 1981. 

15Ks. lähenmin esim. Lindskog, Sigurjonssön, s. 1. 



Tällöin myös Suomen tuonnin arvo Neuvostoliitosta kasvoi nopeas-
ti ja tietyllä viivästymällä toteutui kauppaa tasapainottava li-
sävienti. Teollisuusmaiden suhdannenousujen myötä Suomen vienti-
kysyntä länteen kasvoi niin ikään nopeasti. Kummankin energia-
kriisin yhteydessä olivat viiverakenteet sellaisia, että lisä-
vientitoimitukset Neuvostoliittoon ajoittuivat paljolti yksiin 
teollisuuden kapasiteetin käyttöasteen huippujen kanssa. Länsi-
maiset noususuhdanteet aiheuttivat siis tietyllä viivästymällä 
Suomen länsiviennin nopean kasvun ja energian hinnannousujen 
välityksellä lisäviennin Neuvostoliittoon. 

5.2 Toimialakohtaiset vaikutukset 

Eri toimialojen viennin vaihteluiden suhdannevaikutusten kannal-
ta on keskeistä, mikä Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin 
osuus on ollut toimialan koko viennistä ja tuotannosta. 
Seuraavassa on toimialakohtaisessa kuviotarkastelussa esitetty 
kunkin toimialan Neuvostoliiton-viennin kontribuutio toimialan 
koko viennin kasvuun. Toisaalta tarkastellaan, kuinka viennin vo-
lyymin nopean kasvun vuodet ajoittuivat suhdannehuippuihin 
nähden. 

Usei11111illa toimialoilla vienti Neuvostoliittoon kasvoi nopeimmin 
lisävientitoimitusten myötä. Koska näiden ajoitukseen voidaan 
periaatteessa vaikuttaa, tarkastellaan seuraavassa f'lYÖS sitä, 
miten Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin viivästäminen olisi 
vaikuttanut kunkin toimialan koko viennin ajoittumiseen energia-
kriisien yhteydessä. 



KUVIO 17 

Suomen muu vienti, toimialakohtaiset osuudet 
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Suomen Neuvostoliiton~vienti poikkesi rakenteellisesti paljon 
vähelllllän koko viennistä kuin muiden Länsi-Euroopan maiden 
Neuvostoliiton-vienti näiden maiden koko viennistä.12 Tämä liit-
tyy paljolti Suomen muita länsimaita selvästi suurempaan 
Neuvostoliiton-viennin osuuteen. 

Kuviosta 18 ilmenee toimialoittainen Neuvostoliiton-viennin 
arvon kehitys. Toimialoilla, joille toiseen energiakriisiin 
liittyvä viennin arvon nopea kasvu painottui, viennin arvo laski 
vuonna 1982. 

12urpo Kivikari: Itä-länsikauppa, erityisesti Suomen ja 
Itävallan tapausten avulla tutkittuna, Turun yliopiston talous-

. tieteen julkaisuja, sarja A:13, 1983. 



KUVIO 19 

Kemian teollisuuden viennin volyymin suhteelliset muutokset 
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Kemian teo1lisuudessa viennin osuus bruttotuotannosta on ollut 
keskimäärin runsaat kynmenen prosenttia. Neuvostoliiton-viennin 
osuus tuotannosta kasvoi vuosikynmenen alun puolesta prosentista 
puoleentoista prosenttiin vuosikymmenen lopulla. Vaikka toimia-
lan vienti Neuvostoliittoon kasvoi erittäin nopeisti vuosina 
1974 ja 1980, ei tämän viennin suhdannepoliittinen merkitys koko 
toimialalle ollut suuri viennin tuotantoon nähden alhaisen tason 
vuoksi. Toisaalta kun öljynjalostuksen osuus tuotannosta on suu-
ri, mutta viennistä vähäinen, on viennin paino vastaavasti 
keskimääräistä suurempi nuussa kemian teollisuudessa. 

Vuosina, joina kemian teollisuuden vienti Neuvostoliittoon kas-
voi nopeinrnin, ei toimialan vienti nuualle ollut erityisen suur-
ta. Tällöin Neuvostoliiton-viennin kontribuutio toimialan koko 
viennin kasvuun oli suurinrnillaan vuonna 1974 sekä vuosina 1980 
ja 1981. Toisaalta toimialan tuotanto oli 1970-luvun trendiinsä 
nähden vuositasolla huipun tuntumassa vielä vuonna 1974, ja jäl-
kinmäisen suhdannenousun yhteydessä huipussaan vuonna 1980, jol-
loin rrrtös kapasiteetin käyttöaste oli korkeinnnillaan. Kun kemian 
teollisuuden nuu kuin Neuvostoliiton-vienti supistui vuosina 1975 
ja 1981, olisi Neuvostoliittoon suuntautuneen lisäviennin vii-
västäminen hidastanut jossain määrin toimialan koko viennin las-
kua ja alentanut marginaalisesti tuotantohuippuja • 

Myös elintarviketeollisuudessa on viennin osuus alan tuotannosta 
ollut vähäinen. Tämä osuus kuitenkin kasvoi erityisesti jälkim-
mäisen energiakriisin yhteydessä ja oli vuonna 1981 8 prosent-
tia. Neuvostoliiton-viennin osuus tuotannosta oli tuolloin 5 
prosenttia. 



KUVIO 20 

Elintarviketeollisuuden viennin volyymin 
suhteelliset llllutokset 
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Toimialan vienti Neuvostoliittoon kasvoi erittäin nopeasti 
energiakriisien yhteydessä. Viennin kasvu periodin loppupuolella 
selittyi lähes yksinomaan Neuvostoliiton-viennin kasvulla. 
Vuosina, joina toimialan Neuvostoliiton-viennin volyymi kasvoi 
nopeasti, ei alan nuu vienti kasvanut. Neuvostoliiton-viennin 
kasvu oli nopeinta vuonna 1981, jolloin 111YÖS toimialan tuotanto 
oli korkei11111illaan trendiinsä nähden. Tältä osin lisäviennin 
viivästäminen olisi tasannut alan suhdannehuippua. Myös ensim-
mäisen energiakriisin yhteydessä viivästäminen olisi ollut sikä-
li eduksi, että alan nuu vienti supistui selvästi vuonna 1975. 

Tekstiiliteollisuudessa viennin osuus alan tuotannosta oli vuon-
na 1981 50 prosenttia ja Neuvostoliiton-viennin osuus 22 pro-
senttia. Jalkineteollisuudessa Neuvostoliiton-viennin osuus 
teollisuudenalan tuotannosta kasvoi noin nelinkertaiseksi vuosi-
kymmenen aikana ja oli vuonna 1981 50 prosenttia. Viennin merki-
tys olikin erityisen suuri työvaltaisessa vaatetus- ja 
kenkäteollisuudessa. Kun tekstiiliteollisuuden Neuvostoliiton-
viennin painopiste oli näillä aloilla, vaikutti tämä vienti 
olennaisesti tuotantoon. 



KUVIO 21 

Tekstiiliteollisuuden viennin volyymin 
suhteelliset muutokset 
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Myös tekstiiliteollisuudessa Neuvostoliiton-viennin nopeinwnat 
kasvuvaiheet ajoittuivat lisävientitoimitusten fl!YÖtä vuoteen 
1974 sekä vuosiin 1980 ja 1981. Kun toimialan muu vienti kasvoi 
vain hieman vuosina 1974 ja 1980 sekä supistui vuonna 1981, oli 
Neuvostoliiton-viennin kontribuutio huomattava toimialan koko 
viennin kasvuun mainittuina vuosina. Toimialan Neuvostoliiton-
viennin nopein vuosikasvu osui vuoteen 1980. Kun tuolloin toimi-
alan kapasiteetin käyttöaste oli korkeirmtillaan siinä suhdanne-
vaiheessa, olisi lisäviennin viivästäminen ollut suhdannepoliit-
tisesti edullista. 

Puu- ja paperiteollisuuden tuotannosta on vientiin mennyt perio-
din loppupuolella noin 60 prosenttia. Neuvostoliiton-viennin 
osuus toimialan koko viennistä on keskimäärin ollut runsaat 
10 prosenttia. Toisen energiakriisin jälkeen osuus kasvoi ja oli 
vuonna 1982 18 prosenttia. Kun vientiosuus tuotannosta on tar-
kasteluperiodina pysynyt suunnilleen ennallaan, on Neuvosto-
liiton-viennin osuus kasvanut hieman. 



KUVIO 22 

Puu- ja paperiteollisuuden viennin volyymin 
suhteelliset nuutokset 
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Toimialan viennin volyymin kasvu kokonaisuudessaan sekä 
Neuvostoliittoon on ollut melko epävakaa. Kun Neuvostoliiton-
viennin osuus toimialan koko viennistä on ollut suhteellisen al-
hainen, on Neuvostoliiton-viennin kontribuutio toimialan koko 
viennin kasvuun ollut vaatimaton. Suurinmillaan mainittu kontri-
buutio oli energiakriisin yhteydessä. Toimialan vienti Neuvosto-
liittoon kasvoi selvästi nopeimmin vuonna 1980, jolloin alan 
tuotanto trendiinsä nähden oli ff!YÖS korkeimmillaan. Neuvosto-
liittoon suuntautuneen lisäviennin viivästys olisi tältä osin 
tasoittanut tuotantoa ja alan koko vientiä mainittuna ajankohta-
na, varsinkin kun viennin volyymi muualle laski vuonna 1981. 

Metalliteollisuuden viennin osuus bruttotuotannosta oli vuonna 
1981 noin 40 prosenttia ja Neuvostoliiton-viennin osuus tästä 
noin neljännes. Neuvostoliiton-viennin osuus tuotannosta suun-
nilleen kaksinkertaistui tarkasteluajanjaksona. Laivanrakennus-
teollisuudessa Neuvostoliiton-viennin osuus tuotannosta oli yli 
kolminkertainen koko toimialaan verrattuna; vuonna 1981 41 pro-
senttia. Neuvostoliiton-viennin osuus koko laivaviennistä oli 
suurinmillaan vuonna 1976 noin kaksi kolmannesta. Neuvostoliit-
toon suuntautuneiden laivatoimitusten suuri osuus koko laiva-
viennistä vaikutti ratkaisevasti alan tuotantoon ja_ vientiin. 
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KUVIO 23 

Metalliteollisuuden viennin volyymin suhteelliset l"llJutokset 
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Metalliteollisuuden Neuvostoliiton-viennin kasvu ei liittynyt 
energiakriiseihin samalla tavalla kuin edellä mainituilla toimi-
aloilla. Vuosina 1977 - 80 Neuvostoliiton-viennin volyymi laski 
jokaisena vuotena. Suurinmillaan metalliteollisuuden Neuvosto-
liiton-viennin kontribuutio toimialan koko vjennin kasvuun oli 
vuonna 1976. 

Metalliteollisuuden viennistä laivavienti ei noudattanut selvää 
mallia. Suurin Neuvostoliiton-viennin volyymikasvu osui vuoteen 
1973. Toisen energiakriisin jälkeen sekä Neuvostoliiton että 
muun laivaviennin nopeinmat vuosikasvut osuivat vuoteen 1981. 
Koska laivaviennin toimitusajat ovat huomattavan pitkiä, ei lai-
vaviennin viivästäminen suhdannetilanteen rrukaan liene 
käytännössä mahdollista. 

Muun metalliteollisuuden kuin laivaviennin Neuvostoliiton-vienti 
kasvoi selvästi nopeanmin kuin alan vienti muualle. Vienti kas-
voi nopeinmin vuonna 1976, jolloin metalliteollisuuden kapasitee-
tin käyttöaste oli melko alhainen. 

On selvää, että toimialojen sisällä eri yrity~sillä Neuvosto-
liiton-viennin osuus voi poiketa tuntuvastikin toimialan 
keskimääräisestä osuudesta. Tällöin edellä mainitut viennin vii-
västyksiin liittyvät johtopäätökset eivät kaikissa tapauksissa 
päde yritystasolla . 

5.3 Vaikutukset koko vientiin 

Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin osuuden kasvu koko 
viennistä merkitsi sitä, että Neuvostoliiton vienti vaikutti 
enenevästi koko viennin kehitykseen ja siten R?fÖS tuotantoon ja 
työllisyyteen. Vuonna 1981 tämä vaikutus oli jo huomattava, 
mikä kuviossa 24 ilmenee Neuvostoliiton-viennin suurena kontri-
buutiona bruttokansantuotteen kasvuun. Sen sijaan niinä vuosina, 
joina Neuvostoliittoon ei suuntautunut lisävientiä, tämän vien-
nin suhdannepoliittinen merkitys oli melko pieni. 
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KUVIO 24 

Bruttokansantuotteen kasvu ja sen eri kontribuutiot 
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Suomen Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin volyymi kasvoi 
vuositasolla nopei111Tlin vuosina 1974 ja 1980 sekä 1981 
(kuvio 15). Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste,16 jota itävien-
ti toisaalta nosti oli korkei111Tlillaan vuosina 1973 - 74 ja 1980 
(kuvio 25). Voidaan olettaa, että ensinmäisen energiakriisin 
yhteydessä suhdanneongelmat kärjistyivät juuri vuonna 1974. 
Neuvostoliiton-viennin nopeinmat kasvuvaiheet osuivat siis 
osittain yksiin teollisuuden kapasiteetin käyttöasteen huippujen 
kanssa. Neuvostoliiton-vienti kasvoi voimakkaasti vielä vuosina 
1975 ja 1981, jolloin länsiviennin arvo ei enää kasvanut ja ka-
pasiteetin käyttöaste laski nopeasti. 

KUVIO 25 

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste 
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Kun lisävientitoimitusten nr,,ötä nopeasti kasvanut Neuvostolii-
ton-vienti ajoittui pääosin vaiheisiin, joissa tuotannon taso 
muutoinkin oli korkea, aiheutui tästä tiettyjä suhdannepoliitti-
sia ongelmia. Nämä ongelmat tosin vaihtelivat suuresti toimi-
aloittain ja yrityksittäin. Pääosin lisävienti kyettiin toimit-
tamaan olemassa olevan kapasiteetin puitteissa, 17 esimerkiksi ke-

16Kapasiteetin käyttöaste pohjaa Suomen Pankin investointi-
tiedusteluun. 

17Jouko Ala-Luusuan (Teollisuuden Keskusliitto) haastattelu. 



mian teollisuudessa vuoroja lisäämällä. Eräissä tapauksissa no-
peutettiin rationalisointi-investointeja, jotka joka tapauksessa 
oltaisiin toteutettu. Lisävientitoimitukset edellyttivät tie-
tyissä tapauksissa investointeja, joiden kannattavuus saattoi 
olla kyseenalainen lisävientitoimitusten loputtua. Mahdollisesti 
ei tällöin oletettu, ettei lisäviennin aiheuttama kysynnän li-
säys ole pysyvä. 

Nopea vientikysynnän ja tulovirran lisäys saattoi vähentää yri-
tysten kustannuskontrollia. Tällöin markkinat l1llihin suuntiin 
vaarantuivat. On lisäksi ilmeistä, että tietyissä tapauksissa 
viennin lisäys Neuvostoliittoon tapahtui osittain länsiviennin 
kustannuksella. Sellaisissa tilanteissa oli vaarana länsimarkki-
noiden jonkinasteinen pysyvä pieneneminen. 

Jos esimerkinomaisesti oletetaan, että Neuvostoliittoon suuntau-
tuneesta viennin volyymin keskimääräisen kasvun ylittävästä kas-
vusta olisi viivästetty puolet vuosilta 1974 ja 1975 vuoteen 
1976 sekä vuosilta 1980 ja 1981 vuoteen 1982, voidaan tarkastel-
la, kuinka bruttokansantuotteen kasvu olisi tällöin muuttunut 
toteutuneeseen kehitykseen nähden. Vastaavan viivästyslaskelman 
mukaan nähdään, miten viennin kasvu Neuvostoliittoon sekä sen 
myötä koko viennin kasvu olisi l1lluttunut. Laskelmista saadut ar-
vot ovat pelkästään suuntaa-antavia. 

Edellä mainitun viivästyslaskelman l1llkaan Neuvostoliiton viennin 
kontribuutio bruttokansantuotteeseen olisi kasvanut vuosina 1976 
ja 1982, jolloin laskelman nukaan bruttokansantuotteen kasvu 
olisi vuonna 1976 noin prosenttiyksikön ja vuonna 1982 noin kak-
si ja puoli prosenttiyksikköä toteutunutta kasvua suurempi. Vai-
kutus olisi siis jälkimmäisen energiakriisin yhteydessä ollut 
selvästi suurempi, kun Neuvostoliiton-viennin kontribuutio brut-
tokansantuotteeseen oli mainittuna ajankohtana suurimillaan 
(kuvio 24). 

Saman viivästyslaskelman nukaan Neuvostoliittoon suuntautuneen 
viennin kasvun painopiste olisi l1lluttunut selvästi. Vuonna 1976 



viennin volyymi Neuvostoliittoon olisi kasvan~t runsaat 40 pro-
senttia toteutuneen 13 prosentin asemesta ja vuonna 1982 noin 
45 prosenttia lievän supistumisen asemesta. Koko viennin volyy-
mikasvu olisi vastaavasti lisääntynyt vuonna 1976 17 prosentista 
23 prosenttiin ja vuonna 1982 koko vienti olisi kasvanut runsaat 
seitsemän prosenttia kahden prosentin supistumisen asemesta. 
Vuosina 1974 ja 1975 sekä 1980 ja 1981 ruutokset olisivat luon-
nollisesti olleet koko viennin volyymin ja Neuvostoliittoon 
suuntautuneen viennin volyymin kasvun osalta päinvastaisia. 
Kohdassa 7.4 tarkastellaan, miten mainitunkaltainen viennin vii-
västäminen olisi heijastunut saldokehitykseen. 

Edellä esitettyjä laskelmia voidaan tulkita siten, että 
Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kasvun osittainen viiväs-
täminen energiakriisien yhteydessä olisi tasoittanut koko ulko-
maankaupan ja tuotannon vaihteluita siinä mielessä, että kapasi-
teetin käyttöasteella ilmaistut suhdannehuiput olisivat jääneet 
alhaisenmiksi ja huippuja seurannut käyttöasteen pudotus toteu-
tunutta loivemnaksi. Käytännössä tämä merkitsee lähinnä sitä, 
että kun Neuvostoliiton-viennin nopeimnat kasvuvaiheet johtuivat 
lisävientitoimituksista, niin jälkikäteen arvioiden niiden osit-
taisella viivästämisellä olisi voitu saavuttaa mainitunkaltainen 
suhdanteita tasaava vaikutus. 



6 MAKSULIIKKEEN JA MAKSUTASEEN KEHITYS 
VUOSINA 1970 - 1982 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen maksuliike eroaa huomattavasti 
muun ulkomaankaupan maksuliikkeestä. Seuraavassa on käsitelty 
maksuliikkeen erityispiirteitä ja maksutaseen kehitystä sekä 
clearing-tilin saldoa ja vaihtotasetta tasapainon mittana. 

6.1 Maksuliikkeen erityispiirteet 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä on käytössä kahdenvälinen 
clearing-maksujärjestelmä. Koska lähes kaikki maksutl8 Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä tapahtuvat clearing-tilin kautta, ilmen-
tää kulloinenkin saldo maiden välistä saatava/velkasuhdetta. 
Suomen Pankin clearing-tilillä oleva saatava Neuvostoliiton Ul-
komaankauppapankista lasketaan sidottuun valuuttavarantoon, jon-
ka suuruus ilmenee Suomen Pankin taseesta. Sidottuun valuuttava-
rantoon sisältyvä clearing-saatava on käytettävissä vain suori-
tuksiin Neuvostoliitossa. Sidottu valuuttavaranto voi olla IT{YÖS 
negatiivinen. Merkittävä erityispiirre on IT{Yös se, että ainoas-
taan Suomen Pankilla on tilivaluuttana olevia clearing-ruplia, 
koska valuuttapankeilla ei ole ns. alatilejä. 

Clearing-tilien kautta tapahtuva maksuliike ei yrityksen kannal-
ta eroa olennaisesti vaihdettavina valuuttoina suoritettavasta 
maksuliikkeestä. Clearing-maksut hoidetaan valuuttapankkien väli-
tyksellä. Yritys suorittaa liikepankkiin clearing-valuuttaa vas-
taavan markkamäärän ja pankki välittää suorituksen edelleen Suo-
men Pankissa olevalle clearing-tilille. Vastaavasti maksun saaja 
saa clearing-valuuttamääräisen suorituksen markoiksi nuutettuna 
joko suoraan Suomen Pankista tai valuuttapankin välityksellä. 

18Ns. vapaavaluuttasuoritusten määrä oli esimerkiksi vuonna 1982 
noin 2 P.rosenttia clearing-tilin kautta kulkevien maksujen 
määrästä. 



Neuvostoliitosta tapahtuneeseen tuontiin liittyneet toimitus- ja 
rahoitusluotot eivät ole olennaisesti poikenneet muun tuonnin 
vastaavista järjestelyistä. Viennin osalta on merkittävänä poik-
keamana länsikaupan käytännöstä ollut se, että Suomen vienti 
Neuvostoliittoon on tapahtunut pääosin käteismaksupohjalla, eikä 
toimitusluottoja ole käytetty. Tähän kauppaan liittyvänä 
erityispiirteenä on lisäksi ollut ennakkomaksukäytäntö suurissa 
tehdas- ja laivatoimituksissa. 

6.2 Maksutasekehitys 

Perinteisesti Suomen ja Neuvostoliiton välistä maksuliikettä on 
tarkasteltu kaikkien clearing-tilin kautta kulkevien tulojen ja 
menojen avulla, jolloin saldon muutokseen on päädytty näiden 
erotuksena. Tarkastelu on siis perustunut maksuihin, eikä tavan-
omaisen maksutasekehikon mukaiseen jakoon vaihto- ja pääomatase-
eriin, joista vaihtotase kuvaa reaalivirtoja ja pääomatase vas-
taavasti rahoitusvirtoja. Seuraavassa on selvitetty Suomen ja 
Neuvostoliiton välistä maksutasekehitystä, jossa saldon muutos 
on yhtä suuri kuin yleistase, joka saadaan vaihtotaseen ja 
pääomataseiden summana. 

Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppatase on ollut sekä 
1960-että 1970-luvulla muutamaa vuotta lukuun ottamatta alijää-
mäinen (kuvio 26). Palvelu- ja tuotannontekijätase on ollut jo-
kaisena vuotena ylijäämäinen, jolloin vaihtotaseen alijäämä on 
ollut kauppataseen alijäämää pienempi. Kun palvelu- ja tuotan-
nontekijätaseen kehitys on ollut melko tasainen, on vaihtotase 
heijastanut kauppataseen vaihteluita. 

Koska vaihtotase on koko tarkasteluperiodin ajan ollut kumula-
tiivisesti alijäämäinen, on Suomelle kertynyt nettovelka, jonka 
suuruus vuoden 1982 lopulla oli noin puolitoista miljardia mark-
kaa (kuvio 28). 



KUVIO 26 

Suomen ja Neuvostoliiton väliset maksutase-erät prosentteina 
maiden välisen vaihtotaseen menoista 
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Kauppa- ja vaihtotaseiden suhteellinen alijäämäisyys painottuu 
tarkasteluajanjakson alkupuoliskolle. Suurinmillaan vajaukset 
ovat vuoden 1971 ohella olleet energiakriisien yhteydessä, jol-
loin tuonnin arvo kohosi nopeasti. Vuonna 1971 tuonnin arvo kas-
voi noin viidenneksen, kun taas viennin arvo pieneni edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Palvelu- ja tuotannontekijätaseen ylijäämäisyys oli suurinmil-
laan tarkastelujakson jälkipuolella, mikä johtuu erityisesti 
laajentuneesta rakennustyön viennistä. Vastaavasti vaikka kaup-
patase oli 111Yös vuosina 1976 - 1982 kumulatiivisesti alijäämäi-
nen, pieneni vaihtotaseen kumulatiivinen alijäämä mainittuna 
ajanjaksona (kuvio 28). 

Kauppaan liittyvät pääomanliikkeet ovat olleet siten epäsynnnet-
risiä, että vientiin on liittynyt ennakkomaksuja ja tuontiin 
tuontiluottoja. Kun sekä vientiennakoiden että tuontiluottojen 
kumulatiivinen summa on tarkasteluajanjaksona ollut selvästi po-
sitiivinen, on Neuvostoliitosta Suomeen tapahtunut nettomääräis-
tä pääomantuontia, joka on ylittänyt vaihtotaseen kumulatiivisen 
alijäämän. 

Pitkäaikaisen pääomataseen merkitys on ollut melko vähäinen var-
sinkin tarkastelujakson jälkipuoliskolla. Pitkäaikaisen pääoman 
tase jakaantuu vientiin ja tuontiin liittyvään pääomaan sekä ra-
hoituspääomaan. Vientiin liittyviä luottoja ei tarkasteluajan-
jaksona ole IJ!YÖnnetty. Pitkäaikaisen pääoman tuonti painottuu 
tarkastelujakson alkupuoliskolle. Pitkäaikaisia luottoja on 
1970-luvulla saatu Neuvostoliitosta nm. atomivoimalan sekä 
Rautaruukin Raahen tehtaan laitteistojen hankintaa. Pitkäaikai-
sen pääoman tuonnin ajoituksen ei voida katsoa riippuneen 
vaihtotase- tai saldotilanteesta. 

Lyhytaikaisen pääoman taseen pääerät ovat olleet vientiennakkoja 
ja lyhytaikaisia kauppaluottoja. Vientiennakoihin sisältyvät 
laivakaupoista, projekteista sekä kone- ja laitetoimituksista 



saadut ennakkomaksut. Vaikka vientiennakot on tilastoitu lyhyt-
aikaisiin pääomanliikkeisiin, vientiennakot ovat usein merkin-
neet pääomantuontia muutamiksi vuosiksi. 

Suomen pääomantuonnista Neuvostoliitosta valtaosa on tapahtunut 
lyhytaikaisen pääoman taseen kautta. Vain vuosina 1976 - 78 tämä 
tase oli negatiivinen, kun vientitoimitukset olivat maksuja suu-
rempia. Mainittuina vuosina vaihtotase oli ylijäämäinen, kun 
taas jokaisena alijäämäi_sen vaihtotaseen vuotena lyhyen pääoman 
tase on ollut ylijäämäinen. 

Vaikka laivatoimitukset ja niihin liittyneet ennakot ovat pääo-
sin olleet vuotuisesta vaihtotase- ja saldokehityksestä riippu-
mattomia, on näillä voinut olla vaikutusta toisaalta toimitusten 
tasoon pitkällä aikavälillä ja toisaalta ennakkomaksujen jakso-
tukseen. Neuvostoliitto on ollut ajoittain valmis nopeuttamaan 
ennakkomaksuja saldotilanteen perusteella,19 vaikka asiaa ei vi-
ranomaisten kesken ole nimenomaisesti sovittu. Tämä on osaltaan 
vähentänyt viennin vaihteluja, koska velkasaldon pienentäminen 
on voinut osittain tapahtua ennakoiden avulla. Toisaalta 
myöhempinä vuosina, joina ennakot ovat kääntyneet negatiivisek-
si, on toimituksia voitu lisätä vaiheessa, jossa viennin kehitys 
on ollut hitaampaa. 

Vientiennakot on laskettu maksujen ja toimitusten erotuksena. 
Suurin osa Neuvostoliitosta tapahtuvasta pääomantuonnista on en-
nakkomaksuja, jotka ovat kohdistuneet laivaviennin rahoitukseen. 
Ennakkomaksukäytännön mukaan ostaja on maksanut laivan valmis-
tusvaiheittain etukäteen sovituissa erissä. Esimerkiksi vuosina 
1978 - 82 solmituissa laivojen toimitussopimuksissa maksuaika-
taulu on useimmiten ollut etupainoinen verrattuna telakoille ai-
heutuvaan kustannusten kertymään. Vuodesta 1971 vuoteen 1975 

19Liukkonen: Neuvostoliiton-kaupan maksujärjestelmästä, 
PTT/1/1982. 



laivamaksut olivat suunnilleen kaksinkertaiset laivatoimitusten 
arvoon nähden, mikä näkyy lyhytaikaisen pääomataseen suurena 
ylijäämänä. Vuosina 1976 - 79 laivatoimitukset olivat vastaavia 
maksuja suuremmat, mikä merkitsi lyhytaikaisen pääoman vientiä. 
Vuosina 1980 - 82 laivamaksut olivat selvästi toimituksia suu-
remnat, kun ennakkomaksuja saatiin runsaasti runkokaudelle 
1981 - 85 sovituista toimituksista. Tarkasteluajanjaksona ennak-
komaksuja on laivaviennin lisäksi käytetty kone- ja laitetoimi-
tuksissa sekä projekteissa. 

Lyhytaikaisista kauppaluotoista huomattava osa on liittynyt raa-
kaöljyn ja öljytuotteiden tuontiin. Energian hinnan noustessa 
maksut jäävät jälkeen tullatusta tuonnista, koska hinnannousujen 
vaikutus maksuihin viivästyy luottoajan vuoksi. Tällöin nämä 
luotot vähentävät automaattisesti vaihtotaseiden vajausten vai-
kutusta saldoon energian hinnannousujen yhteydessä. Energiakrii-
sien yhteydessä tuontimaksujen jälkeenjääneisyys toimituksiin 
nähden on ollut suurimmillaan. Näin syntyvän lyhytaikaisen pää-
omantuonnin määrä on hintakehityksen ohella riippunut maksuaiko-
jen pituudesta. Viime vuosina maksuaikoja on pyritty lyhentämään 
saldoylijäämän supistamiseksi. Muun energian tuonnissa maksuajat 
ovat pääosin olleet niin lyhyitä, ettei niillä ole ollut mainit-
tavaa vaikutusta menojen jälkeenjääneisyyteen. 

Pääomataseen kehitys on vaimentanut vaihtotaseen muutosten vai-
kutusta siten, että clearing-tilin saldon muutokset ovat jääneet 
selvästi vaihtotaseen muutoksia pienemmäksi. Saldon muutos oli 
selvästi aleneva vuonna 1971 sekä energian hinnan nopean nousun 
vuosina 1974 ja 1979. 



6.3 Clearing-tilin saldo ja 
vaihtotase tasapainon mittana 

vl 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tasapainolla on tarkoi-
tettu lähinnä clearing-tilin tasapainoa. Kun clearing-tilin 
kautta kulkeneet tulot ovat keskimäärin olleet menoja suurempia, 
oli clearing-tilin saldo tarkastelujakson lopulla selvästi 
Suomen kannalta positiivinen. 

Clearing-tilin saldo on voittopuolisesti ollut luottorajaa suu-
rempi (kuvio 27). Suurinrnillaan vuoden lopun luottorajaan ver-
rattuna Suomen velka oli vuonna 1971, jolloin saldo oli noin 
kolme ja puoli kertaa luottorajaa suurempi. Suomen saatava oli 
suurinrnillaan vuonna 1981, jolloin se oli yli kaksi kertaa luot-
torajaa suurempi. 

Saldon ylittäessä luottorajan ei maksusopillllksen määräyksiä ole 
noudatettu kirjaimellisesti. Asiaan on osaltaan vaikuttanut se, 
että vuoden lopun luottorajan osuus saman vuoden kauppavaihdosta 
on ollut melko alhainen, tarkasteluajanjaksona keskimäärin run-
saat kolme prosenttia. 

Ensimnäisen energiakriisin yhteydessä Suomen velka oli suurim-
millaan kuukausikeskiarvona kaksinkertainen luottorajaan nähden. 
Vuoden 1975 alusta tilillä oli jo Suomen saatava. Saldo muuttui 
Suomen velaksi vasta toisen energiakriisin yhteydessä lokakuussa 
vuonna 1979. Velka ylitti luottorajan runsaan vuoden ajan, jonka 
jälkeen tilille tuli Suomen saatava, joka on jatkuvasti ylittä-
nyt luottorajan. 



KUVIO 27 

Vuoden lopun clearing-tilin saldo ja luottoraja 

Saldo prosentteina Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen vaihtotaseen menoista 



Kun energian hinnanousujen yhteydessä on sovittu lisävientitoi-
mituksista maksutasapainon palauttamiseksi, on vienti jatkunut 
voimakkaana senkin jälkeen, kun velka on poistunut. Korostunees-
ti tämä näkyy vuoden 1981 osalta. Lisävienti mitoitettiin suu-
reksi erityisesti työllisyyssyistä. Lisäksi uskottiin, että 
vientiä voidaan vähentää länsiviennin elvyttyä. Länsivienti ei 
kuitenkaan elpynyt odotetusti. Lisäksi Neuvostoliitto ei nrfÖS-

kään juuri karsinut Suomen vientiä, kuten samantyypisissä tilan-
teissa aiemmin, vaikka luottorajan ylitys oli ilmeinen. Kun 
energian hinta vielä laski, kasvoi saldo suureksi. 

Suuri11111illaan clearing-tilin vuoden lopun saldon osuus Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen vaihtotaseen menoista oli vuonna 1971, 
jolloin Suomen velka oli noin 18 prosenttia vaihtotaseen menois-
ta (kuvio 27). Vuoden lopun saldo on ollut keskimäärin vajaat 
kahdeksan prosenttia vastaavan vuoden vaihtotaseen menoista. 
Saldon suhteutus vaihtotaseen menoihin osoittaa, ettei maksuta-
sapainossa ole tarkasteluajanjaksona tapahtunut mainittavia suh-
teellisia l!llutoksia. Clearing-tilin vuoden lopun saldo on ollut 
lievästi epäsymmetrinen Suomen saatavan suuntaan. 

Sen sijaan saldon kuukausikeskiarvojen perusteella tili on ollut· 
keskimäärin selvästi Suomen kannalta ylijäämäinen eli clearing-
tilin vuoden lopun saldo on useinmiten poikennut vuoden 
keskimääräisestä tilitilanteesta. Jos tarkasteluajanjakson kes-
kimääräinen saldo suhteutetaan saman vuoden vaihtotaseen menoi-
hin, on positiivisten saldojen suhdelukujen summa yli kaksinker-
tainen negatiivisiin nähden. Vastaavan suhteutuksen mukaan vuo-
den lopun saldojen perusteella on tilanne lähes tasapainossa. 
Esimerkiksi kun vuoden 1982 vuoden lopun saldo oli noin 9 pro-
senttia vaihtotaseen menoista (kuvio 27), vuoden keskimääräinen 
saldo oli samana vuonna noin 22 prosenttia vaihtotaseen menois-
ta. 

Kun saldoon vaikuttaa kauppavirtojen ohella pääomanliikkeiden 
kehitys, voi maksutasapaino poiketa selvästikin kauppavaihdon 
tasapainosta. 



KUVIO 28 

Suomen nettovelka20 Neuvostoliitolle {murtoviiva), 
kauppaluottovelka {vaaleat pylväät) ja 
clearing-tilin saldo 
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Kuviosta ilmenee, että vaikka clearing-tilillä oli tarkastelu-
jakson lopulla huomattava Suomen saatava, oli Suomen nettovelka 
Neuvostoliitolle suunnilleen saatavasaldon suuruinen. Tämä se-
littyy pääomantuonnilla, jota kuviossa ilmentää kauppaluotto-
velka. Tällöin pääomantuonti on vaikuttanut saldoon siten, että 
vientimahdollisuudet ovat vähentyneet, vaikka toimitukset eivät 
tätä olisi edellyttäneetkään. Kuviossa Suomen nettovelka 
Neuvostoliitolle eli vaihtotaseen kumulatiivinen alijäämä on il-
maistu käyvin hinnoin. Vastaava alijäämä vaihtotaseen menoihin 
suhteutettuna oli suurimmillaan 1970-luvun puolivälissä, jolloin 
se oli lähes 60 prosenttia vaihtotaseen menoista. 

Clearing-tilin saldo on siis tarkastelujaksolla kuvannut huonos-
ti tasapainoa vaihtotasemielessä. Tarkasteltaessa tasapainoa on 

20Kumulatiivinen vaihtotaseen alijäämä vuodesta 1970. 



kiinnitetty huomiota pelkästään saldoon, vaikka Suomen kauppa-
luottovelka ja sen myötä nettovelka Neuvostoliitolle on keski-
määrin ollut moninkertainen ja erimerkkinen saldoon verrattuna. 
Toisaalta voidaan olettaa, että pitkällä aikavälillä saldon ke-
hitys heijastaa vaihtotaseen kehitystä, ellei kauppaan liitty-
vien pääomanliikkeiden rakenteessa tapahdu olennaisia ruutoksia. 

Tasapainon käsitteitä tarkasteltaessa voidaan todeta, että pe-
rinteisen tasapainon mitan, clearing-tilin saldon ruutokset vai-
kuttavat lähinnä rahamarkkinoiden tilaan. Suhdannepolitiikan 
kannalta on syytä panna painoa vaihtotasetilanteelle, joka kyt-
keytyy suore11111in reaalikehityksen. Kun maiden väliseen nettovel-
katilanteeseen voidaan vaikuttaa vain tavaratoimituksilla sekä 
palvelusten ja tuotannontekijöiden viennillä ja tuonnilla, olisi 
nettovelkatilanne tasapainon käsitteenä konkreettisempi kuin 
clearing-tilin saldo, joka rruodostaa vain yhden osan koko velka-
tilanteesta. Nettovelkatilannetta voitaisiin kuvata vaihtotaseen 
kumulatiiivisella yli- tai alijäämällä tai eksplisiittisellä 
saatava/velkalaskelmalla. 

Toisaalta, mikäli pääomanliikkeiden manipuloinnilla voitaisiin 
saada aikaan kauppavaihdon vaihteluille vastakkaissuuntaisia 
vaikutuksia s~ldoon, olisi pääomanliikkeillä periaatteessa mah-
dollista vähentää reaalisopeutuksen tarvetta esimerkiksi 
energian jyrkkien hinnanvaihteluiden yhteydessä. Clearing-tilin 
saldon etuna tasapainon osoittimena on käsitteen yksiselittei-
syys sekä se, että saldo on päivittäin tiedossa. 



7 KAUPAN SÄÄTELYMAHDOLLISUUKSISTA 

Seuraavassa käydään läpi kaupan säätelyn nuotoja ja kehittämis-
mahdollisuuksia. Niihin liittyen on esitetty suuntaa-antavia 
laskelmia eri vaihtoehtojen vaikutuksista tarkasteluperiodina. 

7.1 Säätelyn tähänastiset nuodot ja kehittämistarve 

Luvussa 2 on kuvattu kaupan järjestelmää, jonka puitteissa kaup-
paa on säädelty tavoitteena clearing-tilin tasapaino. Kun vuosi-
pöytäkirjoja on laadittu, ei vienti- ja tuontilistoja tehtäessä 
ole pyritty ennakoimaan hintakehitystä, joten hinta-arviot ovat 
perustuneet suunnilleen sopinuksen tekohetken hintatasoon. 
Käytännössä maksutasapainon palauttamisessa on erityisesti 
Suomen osalta ensisijaisena keinona käytetty velallismaan vien-
nin lisäämistä, josta normaalisti on sovittu vuosittaisissa ta-
varanvaihtoneuvotteluissa. 

Kun tuonnin arvo kohosi energiakriisien yhteydessä nopeasti, 
säilyi tuonnin volyymi suunnilleen ennallaan. Saldon ollessa 
Suomen kannalta ylijäämäinen on Neuvostoliiton vientihalukkuus 
lisääntynyt. Tämä on ilmentynyt lähinnä siten, että niiden tuo-
teryhmien osalta, joissa tavaranvaihtopöytäkirjassa on ollut 
tietty vaihteluväli, on pyritty toimittamaan vaihteluvälin enim-
mäismäärän nukaiset määrät. Näissä tilanteissa pääasiallinen 
keino tasapainoon pyrkimiseksi on kuitenkin ollut se, että 
Neuvostoliitto on rajoittanut ostojaan Suomesta. 

Tietyissä tilanteissa on lisäksi maksuaikoja nuutettu saldoti-
lanteen perusteella. Tämä on kohdistunut viennin ennakkomaksujen 
jaksotukseen sekä viime vuosina raakaöljyn maksuaikojen 
lyhentämiseen. Maksuaikojen lyhentäminen on toteutettu siten, 
ettei tuojayrityksen luottoasema kokonaisuudessaan ole nuuttunut 
epäedullisemmaksi. 

Kun clearing-tilin saldo on viime vuosina ylittänyt huomattavas-
ti luottorajan, on lisenssivirasto vuonna 1982 lykännyt vienti-



tarkkailuilmoitusten ntYöntämistä silloin, kun kiintiöiden mukai-
nen vienti oli jo toimitettu. Sen sijaan vientilupia on pysyväs-
ti evätty vain silloin, kun vientituotteiden kotimaisuusaste ei 
ole ollut riittävä. 

Vuonna 1982 siirrettiin osa clearing-tilisaatavasta korolliselle 
erityistilille, jolle siirretty saatava kuoletetaan vuosien 
1984 - 86 aikana. Suomen saatavasaldon supistamiseksi sovittiin 
lisäksi raakaöljyn välityskaupasta, jonka mukaan Neste osti 
Neuvostoliitolta noin miljoona tonnia raakaöljyä ja möi sen 
edelleen spot-markkinoille. Järjestelyn fftYÖtä osa sidotusta saa-
tavasta muuttui vaihdettavaksi valuutaksi. 

Maksusopimuksen mukaista epätasapainon korjaamista vapaavaluut-
tasuorituksin on vähäisessä määrin käytetty 1950-luvulla ja 
1960-luvun alussa. Esimerkiksi vuosina 1954 ja 1955 Neuvostolii-
tosta otettujen kultalainojen kuoletuksista suurin osa sovittiin 
fflYÖhenmin käytettäväksi Suomen viennin edistämiseen ja maksuti-
lanteissa syntyneen epätasapainon korjaamiseen. 1960-luvun alun 
runkosopimukseen sisältyy vapaavaluuttamaksuja koskeva määräys, 
jonka mukaan Neuvostoliitto sitoutui maksamaan vuosittain 40 
miljoonan ruplan arvosta suomalaisia toimituksia vapaasti vaih-
dettavissa valuutoissa. 

Energiakriisien Suomen ja Neuvostoliiton kaupalle aiheuttamat 
jyrkät vaihtelut olivat mainitun kaupan historiassa uusi ilmiö, 
eikä vaihteluiden olennaiseen vaimentamiseen ollut varauduttu. 
Toisaalta kaupan järjestelmän nykyisten pelisääntöjen vallitessa 
edellytykset suhdannepoliittisten näkökohtien huomioon ottami-
seen ovat melko rajalliset. Kun kaupan vaihtelut ovat olleet 
suuria ja koska on ilmeistä, että energian hinta IJlYÖS vastaisuu-
dessa käyttäytyy hyvin epästabiilisti, olisi perusteltua 
kehittää kaupan järjestelmää siten, että energian hintashokkien 
haitalliset suhdannevaikutukset minimoituisivat. 

Kun tuonti on energiavaltaista ja energian hinta vaihtelee suu-
resti, ei tuonnin arvon vaihteluiden vähentämiselle ole suuria-



kaan edellytyksiä, koska halukkuutta tuonnin volyymin pienentä~ 
miseen hinnannousujen yhteydessä ei ole, eikä kauppaan liittyvän 
hinnantasausjärjestelmän konstruointi liene realistinen. Sen si-
jaan viennin kehitykseen, varsinkin sen ajoitukseen, voitaisiin 
vaikuttaa siten, että viennin vaihtelut olisivat nykyistä 
pienempiä ja ajoittuisivat nykyistä kontrasyklisenrnin. 

Toisaalta sikäli kun energian hintashokit liittyvät läntisten 
teollisuusmaiden suhdannekehitykseen, voitaisiin energian hinta-
kehityksen suuntaa pyrkiä ennakoimaan ja ottamaan sen vaikutuk-
sia Suomen ja Neuvostoliiton väliseen kauppaan ennakoivasti 
kauppaneuvotteluissa huomioon. 

Kaupan vaihteluiden aiheuttamien suhdanneongelmien ohella· on 
Suomen ja Neuvostoliiton välinen maksuliike aiheuttanut ongelmia 
rahapolitiikan hoidolle. Erityisesti suurten ennakkomaksujen 
myötä tapahtunut rahamarkkinoiden keveneminen on voinut laajen-
taa liiallisesti luotonantoa, ellei rahapolitiikalla ole ehditty 
reagoida 111Jutoksiin riittävän nop~asti. Myös raakaöljyn tuonti-
luottojen 111Jutokset ovat vaikuttaneet rahoitusmarkkinoiden 
tilaan. Lisäpiirteenä on ollut ennakoiden ja tuontiluottojen 
vaikutusten yritys- ja pankkikohtaisuus. 

Ennakkomaksuilla on ollut tietyissä tilanteissa länsivaluuttava-
rantoa pien~ntävä vaikutus. Erityisesti kun ennakoita on kerty-
nyt kustannuskertymään nähden etupainoisesti ja kansainvälinen 
korkotaso on ollut korkea, yritykset ovat voineet nopeuttaa ul-
komaisten velkojen maksuja, jolloin vaihdettava valuuttavaranto 
on pienentynyt. Esimerkiksi vuoden 1982 alussa tuli runsaasti 
ennakkomaksuja. Kun kansainvälinen korkotaso oli korkea ja raha-
markkinat Suomessa verrattain keveät, yritysten kannatti maksaa 
lyhytaikaisia valuuttavelkojaan. Tämä myötävaikutti siihen, että 
liikepankkien lyhytaikainen ulkomainen nettovelka pieneni huo-
mattavasti, mikä osaltaan vaikutti Suomen Pankin vaihdettavan 
valuuttavarannon supistumiseen. 



Ennakkomaksukäytönnöstä rahoitusmarkkinoille aiheutuvien haitto-
jen poistaminen edellyttäisi joko ennakkomaksujen säätelyä si-
ten, että yritysten käyttöön saama osa ennakkorahoituksesta vas-
taisi valmistuskustannusten kertymää tai ennakkomaksujärjestel-
män korvaavaa kotimaista valmistusaikaista rahoitusjärjestelyä. 

Kaupan säätelyn kehittäminen voisi kattaa sekä reaali- että mak-
suvirtoihin vaikuttamisen ja toisalta clearing-järjestelmän 
tiettyjen osien nuuttamisen. Kaupan osin hallinnollinen luonne 
luo tiettyjä edellytyksiä kaupan ja maksuliikkeen säätelyn 
kehittämiselle. 

Seuraavassa lähdetään siitä, että Suomen ja Neuvostoliiton kaup-
pa tapahtuu vastaisuudessakin clearing-järjestelmän puitteissa. 
Luvussa 6.3 arvioitiin clearing-tilin saldoa ja vaihtotasetta 
tasapainon mittana, ja todettiin, ettei ole mielekästä tarkas-
tella pelkästään saldoa kaupan tasapainon yhteydessä. Koska kui-
tenkin kaupan vakiintuneen käytännön mukaan kauppaneuvottelussa 
pyritään juuri clearing-tilin saldon tasapainoon, on seuraavassa 
kiinnitetty huomiota maksutasapainoon ja saldoon sen mittarina 
arvioitaessa kaupan säätelymahdollisuuksia. 

7.2 Tuonnin ja viennin kehitykseen vaikuttaminen 

Lähinnä energian epästabiili hintakehitys on vaikuttanut siihen, 
ettei tuonnin ja viennin perinteisen säätelyn avulla olla kyetty 
saamaan aikaan kohtuullista kaupan ja maksuliikkeen tasapainoa. 
Tämän vuoksi juuri toimenpiteet energian hintavaihteluiden ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi ovat tarpeen. 

Tuonnin ajoitukseen ei voida paljoakaan vaikuttaa. Jos energian 
hinnan kohotessa supistettaisiin tuontivalikoimaa, olisi vaara-
na, että osa pudotetuista tuotteista jäisi pysyvästi pois. 
Tuonnin monipuolistaminen energiapainotteisuutta vähentämällä 
tasoittaisi tuonnin arvon vaihteluita, mutta tuonnin lisääminen 
ja monipuolistaminen on osoittautunut pysyväksi ongelmaksi. 
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Tilanteissa, joissa Suomella on clearing-tilillä saatava, voi-
daan tuonnin välityskaupoilla tasoittaa saldotilannetta viennin 
supistamisen asemesta. Esimerkiksi vuoden 1982 lopun hintatason 
mukaan oli raakaöljyn miljoonan tonnin välityskaupan saldoa 
alentava vaikutus lähes puolitoista miljardia markkaa. Välitys-
kauppojen kokonaistaloudellinen edullisuus riippuu siitä, mikä 
on niihin mahdollisesti sisältyvän hintatappion suhde verrattuna 
etuihin, joita välityskauppojen mahdollistamiin vientieriin 
liittyy. 

Kun tuonnin arvon vaihteluita ei voida välttää, olisi vienti 
pyrittävä sopeuttamaan aiempaa tasaisenmin tuonnin vaihteluihin. 
Lähtökohtana voisi olla se, että pyritään kauppaneuvotteluissa 
arvioimaan energian hintakehityksen suuntaa sopimuksen tekohet-
ken hintatason käyttämisen asemesta. Tällöin, jos energian hin-
takehitys on selvästi nouseva, vientiä voitaisiin kasvattaa en-
nakkoon, jolloin clearing-tilin tasapainottaminen tapahtuisi 
pitkän aikavälin kuluessa. 

Energian jyrkkien hinnannousujen yhteydessä olisi lisävientiä 
lisäksi tarkoituksenmukaista viivästää viennin rajun kasvun vai-
mentamiseksi. Suuntaa-antavana tavoitteena voisi olla tilanne, 
jossa osa saldon tasapainottamiseen vaadittavasta lisäviennistä 
viivästettäisiin vähintään vuodella ajankohdasta, jona se edel-
listen energiakriisien yhteydessä toimitettiin. Tällöin voitai-
siin päästä aiempaa tasaisempaan teollisuuden kapasiteetin käyt-
töasteeseen. Samalla olisi helpompi välttää tilanne, jossa Neu-
vostoliittoon suuntautuvaa vientiä pitäisi supistaa, kun nopeas-
ti kasvaneen lisäviennin 111Yötä saldo olisi tasapainottumassa tai 
muuttumassa Suomen saatavaksi. 

Tasaisenman viennin kasvun vallitessa olisi lisävienti helponmin 
toteutettavissa olemassa olevan tuotantokapasiteetin puitteissa, 
eikä tilapäisen lisäviennin varaan syntyisi kapasiteettia, jolla 
ei olisi pysyvää käyttöä. Toisaalta on kuitenkin mahdollista, 
että Neuvostoliiton nopeasti kasvava tuontihalukkuus Suomesta 
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synnyttää yrityksiä tai tuotantosuuntia, jotka menestyvät jat-
kossa ~ös nuilla markkinoilla. 

Lisäviennin joustavamman ja pitkälle aikavälille ajoittuvan to-
teuttamisen voisi olettaa olevan ~ös Neuvostoliiton edun 
mukaista,21 koska hankinnat olisi mahdollista suunnitella 
paremmin. Lisäviennin viivästäminen edellyttäisi, että eri toi-
mialojen ja yritysten välillä voitaisiin sopia lisäviennin ra-
kenteesta ja ajoituksesta, siltä osin kuin ~yjäpuo1e11a on sii-
hen mahdollisuuksia. Yritykset ovat pyrkineet mahdo11isilTITlan no-
peisiin toimituksiin osaksi sen vuoksi, että yritykset ovat pe-
länneet kilpailijoiden nuutoin saavan niiden vientiosuutta. 
Lisäviennin joustavamman ajoituksen nuita edellytyksiä käsitel-
lään seuraavissa luvuissa. 

7.3 Kaupan maksuvirtoihin vaikuttaminen 

Kun maksuvirtoihin vaikuttamalla voidaan säädellä saldokehitys-
tä, olisi suhdannepoliittisesti tarkoituksenmukaista pyrkiä jär-
jestelyihin, joilla vähennetään reaalfsopeutuksen tarvetta ener-
gian .nopeiden hinnanmuutosten yhteydessä. Tällöin pitkällä 
tähtäimellä viennin kokonaismäärä ei nuuttuisi, mutta vientitoi-
mitukset voitaisiin ajoittaa nykyistä tasaiselTITlin, jolloin kapa-
siteetin käyttöaste olisi vastaavasti vakaampi. Tavoitteena oli-
si siis manipuloida saldoa siten, ettei se olisi ha11inno11isena 
esteenä kaupan tavoitellulle kehitykselle. 

Tuontiin liittyvä pitkäaikaisen pääoman tuonti on ollut niin vä-
häistä, ettei sen säätelyllä voida paljoakaan vaikuttaa saldoke-
hitykseen. Sen sijaan raakaöljyn ja öljytuotteiden maksuaikoihin 
vaikuttamalla voidaan olennaisesti vaikuttaa saldoon. Esimerkik-
si raakaöljyn maksuajan muuttaminen kuukaudella, ruutti vuonna 
1982 saldon määrää noin 600 miljoonaa markkaa. 

21Liukkonen: Neuvostoliiton-kaupan maksujärjestelmästä 
(PTT/1/1982). 



Oö 

Säätely voisi tapahtua siten, että hintojen kohottua maksuaikoja 
pidennettäisiin viime vaiheessa maksimipituuteen. Hintojen ta-
saannuttua tai käännyttyä laskuun maksuaikoja lyhennettäisiin, 
mikäli saldo olisi muuttunut Suomen saatavaksi. Tarpeen mukaan 
voitaisiin siirty~ käteismaksuun tai periaatteessa öljytoimituk-
sia olisi mahdollista maksaa ennakkoon, mikä pienentäisi vastaa-
vasti reaalisopeutuksen tarvetta saldon tasapainoon pyrittäessä. 
Tuontiluottojen lyhentämisessä Suomen Pankki voi kompensoida 
tuojayrityksen luotontarpeen muin järjestelyin. 

Viennin osalta voidaan vaikuttaa lähinnä vientiennakoiden ajoi-
tukseen, joskaan niiden joustavaan variointiin ei liene 
edellytyksiä. Silti ennakkomaksujen etu- tai takapainoisuutta 
voidaan muuttaa saldon olennaisen epätasapainon vallitessa. 

Mikäli ennakkomaksukäytännöstä luovuttaisiin, muuttuisi saldotf-
lanne olennaisesti ja lisäisi siirtymävaiheessa vientimahdolli-
suuksia Neuvostoliittoon. Vuoden 1982 lopussa ennakkomaksukanta 
oli runsaat kolme miljardia markkaa. Tällaiselle rahoitusjärjes-
telmän muutokselle olisi sopiva ajankohta tilanteessa, jossa 
Suomella on clearing-tilillä huomattava saatava. Mikäli Neuvos-
toliittoon suuntautuvaan laivavientiin liittyisi kansainvälisen 
kauppatavan mukaisesti vientiluottoja, voitaisiin niiden luotto-
aikojen manipulointia käyttää jossain määrin instrumenttina sal-
dotasapainoon pyrittäessä. 

7.4 Clearing-järjestelmän kehittäminen 

Vaikka seuraavassa lähdetään siitä, että clearing-järjestelmä 
säilyy Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupassa, edellyttää 
edellä kuvattu kauppa- ja maksuvirtojen säätely tiettyjä muutok-
sia järjestelmään. Clearing-järjestelmän kehittämistarve perus-
tuu ennen kaikkea energian hinnan suurten vaihteluiden aiheutta-
miin ongelmiin. 

Clearing-tilin luottoraja on ollut verrattain alhainen kauppa-
vaihtoon nähden, eikä luottoraja varsinkaan viime vuosina ole 
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to.iminut signaalina välittömille toimenpiteille. Jos energian 
hinnan kohotessa lisävientiä suhdannesyistä viivästetään, olisi 
samalla hyväksyttävä entistä suurempia saldon epätasapainotilo-
ja. Jos esimerkiksi viivästetään vientimaksuista puolta vuosina 
1974 ja 1975 sekä vuosina 1980 ja 1981 vientimaksujen keskimää-
räisen kasvun ylittävältä osalta vuosiin 1976 ja 1982, olisi 
keskimääräinen saldo vuonna 1976 lähes kaksinkertaistunut toteu-
tuneeseen saldoon verrattuna, ja vuonna 1982 kasvanut lähes 
viidenneksen. Viivästyslaskelmassa saldon osuus vaihtotaseen 
menoista olisi vuonna 1976 ollut 11 prosenttia ja vuonna 1982 26 
prosenttia. Lisäviennin viivästäminen olisi siis merkinnyt sal-
don suurempia luottorajan ylityksiä tai se olisi edellyttänyt 
luottorajan korottamista. Toisalta osto- ja lllYYntiryntäysten 
välttämiseksi luottorajan korottaminen olisi muutoinkin ollut 
perusteltua. 

Ongelmana suurempaan luottorajaan liittyy Suomen Pankin kannalta 
saldon korottomuus, kun keskimääräinen saldo on ollut epäsyrrmet-
rinen Suomen saatavan suuntaan. Toisaalta saatava on ollut pal-
jolti seurausta vientiennakoista, jotka 111YÖS ovat korottomia. 
Vientiennakoiden korottomuus on tosin vaikuttanut laivojen hin-
tatasoon, jolloin ennakoiden korottomuus ei kokonaistaloudelli-
selta kannalta ole verrannollinen saldon korottomuuteen. Suomen 
Pankin kannalta clearing-tilin saatavan "korkotappiota" voidaan 
verrata tilanteeseen, jossa pankille kertyisi vastaava määrä 
länsivaluuttaa. Tämä olisi sijoitettavissa euromarkkinoille, ja 
sille saataisiin euromarkkinoiden nukainen korkotuotto. Pankin 
kannalta voitaisiin vertailukorkona pitää myös Suomen Pankin pe-
ruskorkoa. 

Seuraavassa taulukossa on laskuesimerkein havainnollistettu kor-
kosummia, jotka eri tavoin laskettuna olisivat kertyneet tarka-
teluperiodina, jos clearing-tilin saldo olisi ollut korollinen. 
Korkona on käytetty kolmen kuukauden eurollarikorkoa sekä Suomen 
Pankin peruskorkoa. Korkosurrma on laskettu toisaalta koko sal-
dolle, toisaalta sille saldon osalle, joka on ylittänyt luotto-
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rajan. Lisäksi on laskettu eurodollarikorkojen 111.1kaan korkosum-
mat saldolle, mikäli vuosien 1974 ja 1975 sekä vuosien 1980 ja 
1981 keskimääräisen maksujen kasvun ylittävistä maksuista olisi 
viivästetty puolet vuoteen 1976 ja 1982. Vuositason korkosummat 
on laskettu saldon ja korkosarjojen neljännesvuosikeskiarvojen 
perusteella, ja ne on ilmaistu vuoden 1982 hinnoin bruttokansan-
tuotteen hintaindeksillä deflatoituna. 



TAULUKKO 

l 2 j 4 !:> b 

korkosunmat1 korkosunmat kuten sarake 1, kuten sarake 2, kuten sarake 1, kuten sarake 2, 
cl eari ng-ti 11 n saldoille {euro- mutta eurodollari- 1111tta eurodollari- mutta vuosien 1974 rutta korko luot-
saldoille euro- dollarikorko) koron asemesta koron asemesta ja 1975 sekä 1980 torajan ylittä-
dol l arikorkojen luottorajan ylit- Suomen Pankin Suomen Pankin ja 1981 maksuja välle osalle 
mukaan, milj. ne, täväl tä osalta peruskorko peruskorko viivästetty vuo-
-82-hinnoin siin 1975 ja 1982 

1970 15 1 12 0 15 1 
1971 -19 -9 -24 -12 -19 -9 
1972 -40 -25 -56 -35 -40 -25 
1973 33 1 29 1 33 1 
1974 -14 -3 -11 -3 -80 -58 
1975 35 -16 46 20 8 12 
1976 30 6 49 10 75 51 
1977 50 1 72 2 50 1 
1978 84 12 68 10 84 12 
1979 48 8 33 6 48 8 
1980 -279 -170 -176 -111 -482 -373 
1981 93 31 56 20 -136 -73 
1982 459 331 312 225 743 615 

sunma 495 168 410 133 299 163 -1 .... 

1Korkosumma on negatiivinen silloin, kun clearing-tilin saldo on osoittanut Suomen velkaa. 
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Taulukon sarakkeiden summat ovat positiivisia eli kaikissa 
laskuesimerkeissä kumulatiivisesti laskettuna clearing-tilin 
saldon korottomuudesta on Suomen kannalta aiheutunut "korkotap-
pi ota 11

• Tarkastel uperi odi na eurodoll arikoron llllkaan lasketut ku-
mul ati ivi set korkosummat olisivat olleet noin viidenneksen suu-
rempia verrattuna vastaaviin korkosummiin Suomen Pankin perusko-
ron llllkaan. Kumulatiiviset korkosummat koko saldolle laskettuna 
olisivat olleet noin kolminkertaiset verrattuna vastaaviin kor-
kosummiin vain luottorajan ylittävälle saldolle laskettuina. 
Maksujen viivästyslaskelmissa on vuotuisten korkosurmnien hajonta 
kasvanut, kun viivästys on kasvattanut saldoja. 

Taulukosta ilmenee, että vuotuiset korkosummat ovat olleet suu-
rimmillaan 1980-luvun alussa. Vuonna 1982 saldon korottomuudesta 
aiheutuva "korkotappio" eurodollarikoron mukaan oli lähes yhtä 
suuri kuin vastaava summa koko periodilta (sarake 1). Korkosumma 
vuonna 1982 laskettuna luottorajan ylittävälle osalle oli noin 
kaksinkertainen koko periodin summaan nähden (sarake 2). 

Kokonaistaloudelliselta kannalta saatavan korottomuudesta aiheu-
tuvia korkotappioita voidaan verrata niihin viennin tuotanto- ja 
työllisyysvaikutuksiin, jotka saatavan kautta mahdollistuvat. 
Toisaalta voidaan vertailukohteena pitää nuiden viennin tukillllo-
tojen sisältämiä .kustannuksia. 

Olisi joka tapauksessa perusteltua pyrkiä clearing-tilin velan 
tai ainakin luottorajan ylittävän osan korollisuuteen, jotta 
paineet tilin nopeaan tasapainottamiseen vähenisivät. 22 Tällöin 
saajaosapuolelle ei syntyisi korkotappioita ja saatavan reaali-
arvo, sovellettavasta korosta riippuen, suunnilleen säilyisi, 
jolloin tältä osin saajaosapuolen kannalta suuretkin saatavat 
olisivat nykyistä hyväksyttävämpiä. 

22Liukkonen: Neuvostoliiton-kaupan maksujärjestelmästä, 
PTT/1/1982. 



Korko voisi perustua euro-dollarikorkoon erikseen sovittavalla 
tavalla. Korko voisi periaatteessa olla J11YÖS porrastettu luotto-
rajan ylityksen suuruuden nukaan, esimerkiksi siten että luotto-
rajan puitteissa olevalle saldolle laskettaisiin eurodollariko-
ron nukainen korko. Mikäli saldo ylittäisi luottorajan enintään 
50 prosentilla, perittäisiin ylittävältä osalta eurodollari-
korko + 2 prosenttiyksikköä. Vastaavasti lisättäisiin 2 
prosentiyksikköä jokaiselta vastaavansuuruiselta ylitykseltä. 
Mainitunkaltaisen progressiivisen korkoasteikon nukaan korkosum-
maksi tarkasteluperiodina olisi muodostunut runsaat 600 milj. 
markkaa, mikä olisi ollut vajaan neljänneksen suurempi kuin pel-
kän eurodollarikoron nukaan laskettu summa. Vuonna 1982 korko-
sununaksi olisi tullut noin 640 milj. markkaa, kun pelkän euro-
dollarikoron nukaan vastaava summa olisi ollut lähes 200 milj. 
markkaan pienempi. 

Voidaan olettaa, että mikäli clearing-tilin saldo olisi korolli-
nen, vähenisi tarve säädellä hallinnollisesti tilin epätasapai-
notilanteita. Toinen toimintatapa olisi maksaa luottorajan yli-
tykset vapaina valuutoina tai konvertoida ylitykset korollisiksi 
luotoiksi. Sekä luotto että korko voitaisiin sopia joko vapaina 
valuuttoina tai clearingitse tapahtuvaksi. Vapaiden valuuttojen 
roolin kasvattaminen saattaisi lisätä paineita clearing-
järjestelmästä luopumiselle. 

Mainituilla luottojärjestelyillä, jotka toimisivat molempiin 
suuntiin, voitaisiin tasata olennaisesti energian hinnan nopei-
den muutosten vaikutuksia kaupan kehitykseen. Tämä edellyttäisi 
korkojärjestelyistä sopimisen lisäksi sitä, että luottojen kuo-
letusta ei sovittaisi täsmällisesti etukäteen, vaan se riippuisi 
lähinnä kaupan vaihtosuhteen kehityksestä. 



8 YHTEENVETO 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kauppavaihdon vaihtelut ovat 
1950-luvun alusta lukien olleet keskimäärin muun ulkomaankaupan 
vaihteluita suurempia. Suomen tuonnille Neuvostoliitosta on ol-
lut tunnusomaista energian osuuden kasvu. 1970-luvun energia-
kriisien yhteydessä kaupan vaihtelut olivat erityisen suuria 
tuonnin arvon kohottua jyrkästi. Kun samanaikaisesti kaupan 
vaihtosuhde heikkeni huomattavasti, kasvatettiin viennin volyy-
mia nopeasti kaupan tasapainottamiseksi. 

Länsimaiden suhdannenousut aiheuttivat pitkälti energian maail-
manmarkkinahintojen jyrkät nousut. Tällöin länsimaisen noususuh-
danteen ff!YÖtä kasvanut Suomen vientikysyntä ajoittui osin yksiin 
energian hinnannousujen aiheuttamien Neuvostoliittoon suuntautu-
neiden lisävientitoimitusten kanssa. Neuvostoliiton-viennin no-
peinmat kasvuvaiheet osuivatkin useinmilla toimialoilla ajankoh-
taan, jolloin kapasiteetin käyttöaste oli korkeinmillaan, mikä 
osaltaan lisäsi suhdanneongelmia. 

Maiden välisen pääomataseen kehitys on jossain määrin vaimenta-
nut vaihtotaseen vaihteluiden vaikutusta tasapainon mittana käy-
tettyyn clearing-tilin saldoon. Kauppaan liittyvä nettomääräinen 
pääomantuonti Neuvostoliitosta Suomeen on ylittänyt vaihtotaseen 
kumulatiivisen vajauksen, jolloin clearing-tilin saldo oli 
periodin lopulla Suomen kannalta ylijäämäinen. Pääomantuonti on 
vähentänyt Suomen vientimahdollisuuksia Neuvostoliittoon, vaikka 
kauppa on ollut tuontiylijäämäinen. 

Mikäli Neuvostoliittoon suuntautuneen viennin kasvua olisi 
energiakriisien yhteydessä osittain viivästetty, olisivat ulko-
maankaupan ja tuotannon vaihtelut tasoittuneet jossain määrin. 
Mainittu viivästys olisi merkinnyt toteutunutta suurempia 
clearing-tilin luottorajan ylityksiä. 

Kun keskimääräinen clearing-tilin saldo on useimmiten osoittanut 
Suomen saatavaa, voidaan saldon korottomuudesta katsoa aiheutu-
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neen Suomelle korkotappiota. Laskennalliset korkosunwnat olisivat 
olleet suurinwnillaan 1980-luvun alussa ja erityisesti vuonna 
1982. 

Aihepiirin puitteissa voisi hyödyllisenä jatkoselvitystyönä 
pitää laajempia simulointeja energian hintashokkeihin 
liittyvästä sopeuttamisproblematiikasta. Työ voisi käsittää 
viennin reaalitaloudellisten vaikutusten arvioinnin sekä toi-
saalta rahoitusimplikaatiot, joita ei liene järkevää tarkastella 
partiaalisesti itäviennin osalta. Rahoituskysymysten kannalta 
voidaan ennakoiden rahoitusmarkkinavaikutusten analysointia 
pitää keskeisenä. 

Kun energian hinnan voidaan vastaisuudessakin olettaa käyttäyty-
vän epästabiilisti, olisi maiden välisen kaupan järjestelmää ai-
hetta kehittää siten, että energian hinnan muutokset eivät ai-
heuttaisi viennin volyymin jyrkkiä vaihteluita. 
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LIITETAIJLUKKO l 

Soorcen kokonaisvienti- ja toonti sekä Suanen vienti 
Neuvostoliittoon ja toonti Neuvostoliitosta (milj.rck) 

X M 

1951 :t.869 1555 
1952 1568 1822 
1953 1315 1218 
1954 1566 1521. 
1955 1812 1769 
1956 1780 2035 
1957 2124 2279 
1958 2479 2333 
1959 2673 2673 
1960 3165 3403 
1961 3374 3690 
1962 3533 3929 
1963 3678 3867 
1964 4132 4817 
1965 4566 5266 
1966 4817 5523 
1967 5231 5794 
1968 6874 6711 
1969 834S 850S 
1970 9687 11071 
1971 9897 11734 
1972 12082 13107 
1973 14605 16599 
1974 20686 25666 
1975 20247 28002 
1976 2450S 28555 
1977 30931 30708 
1978 35206 32338 
1979 43430 44222 
1980 52795 58250 
1981 60308 61269 
1982 62999 64721 

X = S1.DltE11 koko vienti 
M = Su::men koko tuonti 
XNL = Su::men vienti Neuvostoliittoon 
.MNL = Suaren tuonti Neuvostoliitosta 

XNL 

156 
275 
335 
337 
317 
342 
416 
428 
448 
447 
409 
632 
592 
498 
725 
683 
913 

1056 
1165 
1187 
1067 
1492 
1718 
2857 
4169 
4955 
6016 
6276 
5988 
9303 

14924 
1«!1805 

10 '.L"~'!ULIITE 

.MNL 

95 
188 
206 
203 
200 
252 
399 
413 
471 
483 
483 
526 
625 
792 
740 
840 
909 

1104 
1081 
1391 
1649 
1573 
201!17 
4692 
4685 
5277 
6048 
6062 
8559 

12:?33 
14378 
15898 
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LIITETAULUKKO 2 

Tavaratu::mnin ja -viennin arvon suhteelliset nuutakset 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

MNI.SM = 
.MSM = 
XNISM = 
XSM = 

MNLSM XSM 

0.98 0.17 0.76 -0.16 
0.10 -0.33 0.22 -0.16 

-0.01 0.25 0.01 0.19 
-0.01 0.16 -0.06 0.16 

0.26 0.15 0.00 -0.02 
o.sa 0.12 0.22 0.19 
0.04 0.02 0.03 0.17 
0.14 0.15 0.05 0.00 
0.02 0.27 -o.oo 0.18 
o.oo o.oe -0.09 0.07 
0.09 0.06 0.55 0.05 
0.19 -0.02 -0.06 0.04 
0.27 0.25 -0.16 0.12 

-0.07 0.09 0.46 0.11 
0.14 o.os -0.06 0.05 
o.oa o.os o.34 0.09 
0.21 0.16 0.16 0.31 

-0.02 0.2, 0.10 0.21 
0.29 0.30 0.02 0.16 
0.19 0.06 -0.10 0.02 

-0.05 0.12 0.40 0.22 
0.31 0.27 0.1s 0.21 
1.27 0.55 0.66 0.42 

-o.oo 0.09 0.46 -0.02 
0.13 0.02 0.19 0.21 
0.15 o.oe 0.21 0.26 
o.oo o.os 0.04 0.14 
0.41 o.37 -0.05 0.23 
0.43 0.32 0.55 0.22 
0 • 18 0.05 0.60 0.14 
0.11 0.06 0.13 0.04 

Neuvostoliiton-tavaratuonnin arvon suhteellinen muutos 
koko tavaratuonnin arvon suhteellinen nuutos 
Neuvostoliiton-tavaraviennin arvon suhteellinen nuutos 
Koko tavaraviennin arvon suhteellinen muutos 



LIITETAULUKKO 3 

Suomen tuonnin rakenne Neuvostoliitosta ja viennin rakenne 
Neuvostoliitton viisivuotiskausittain 

Suomen tuonti SNTL:sta, rakenne 
(prosentteina kokonaistuonnista SNTL:sta) 

Sopimuskausi 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976-
1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Energia 24.1 37.6 40.9 54.0 68.7 80.3 

Maataloustuotteet 48.2 29.3 17.0 7.5 1.9 0.5 

Puuraaka-aine 0.1 0.8 6.7 8.9 8.6 5.7 

Metallit 9.0 13.5 13.1 9.3 5.0 2.3 

Koneet 4.0 5.7 12.5 10.0 7.5 6.3 

Muut 14.6 13.1 9.8 10.3 8.3 4.9 

Suomen vienti SNTL:oon 
(prosentteina kokonaisviennistä SNTL:oon) 

Sopimuskausi 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976-
1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Puuhun perustuva 49.5 37.0 35.1 32.6 37.8 27.1 

Metalleihin perustuva 47.5 58.0 55.6 51.2 36.4 52.0 

Tekstiileihin perus-
tuva 1.7 1.5 2.8 6.3 10.2 6.4 

Elintarvikkeet 0.4 1.9 4.0 4.8 6.7 4.6 

Muut 0.9 1.6 2.4 5. 1 8.9 9.9 
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LII'IETAULUKKO 4 

S1.Dl'en tu:mnin volyymi Neuvostoliitosta ja ität:uonnin yksikköarvo-
indeksi (1975=100) 
S1.Dl'en viennin volyymi Neuvostoliittoon ja itäviennin yksikköarvo-
indeksi (1975=100) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

MNL:V 
MI:IND 
XNL:V 
XI:IND 

MNL:V HI:INII XNL:V 

93.52 31.75 63.46 
90.24 39.00 49.87 
84.13 39.91 62.30 
95.84 46.03 66.02 

102.71 97.51 86.78 
100.00 100.00 100.00 
108.45 103.85 112.70 
110.33 117.01 l.09.09 
104.12 124.26 108.38 
111.27 164.17 100.53 
115.14 226.76 134.79 
110.66 277.32 188.02 
117.92 287.76 183.62 

= Sl.Xlteil tuonnin volyymi Neuvostoliitosta 
= Itä tu:Jnnin yksikköarvoindeksi 
= Suaren viennin volyymi Neuvostoliittoon 
= Itäviennin yksikköarvoindeksi 

XI:INI1 

44.87 
51.32 
57.45 
62.42 
78.97 

100.00 
105.46 
132.28 
138.91 
142.88 
165.56 
190.40 
219.54 
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UITETAI.JllJKKO 5 

Suarcen ulkarraa.nkaupan vaihtosuhde (1975=100) 

IK!VS KK!VS 
1970 141.29 94.66 1971 131.S6 93.10 1972 143.91 92.78 1973 13S.S6 93.44 
1974 80.97 92.32 
197S 99.97 99.74 1976 101.s2 96.S8 
1977 113.03 9S.42 
1978 111.7S 91.39 
1979 87.01 88.71 
1980 72.99 84.75 
1981 68.64 83.76 
1982 76.27 8S.61 

IK:VS = Idänkaupan vaihtosuhde 
KK:VS = Koko kaupan vaihtosuhde 
LK :VS = länsikaupan vaihtosuhde 

LK!VS 

90.44 
91.16 
89.01 
90.40 
98 . 19 

100.43 
97.83 
94.22 
88.S6 
92.32 
93.46 
94.lS 
92.97 



LIITETAUlllKKO 6 

Suaren ja Neuvostoliiton välinen kauppa (milj .rrk) ja 
raakaöljyn hinta ($/barrel) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

OIL:P 
XNL 
MNL 

OIL:P XNL 

1.30 1187.00 
1.60 1067.00 
1.00 1492.00 
2.42 1718.00 
9.87 28S7.00 

11.11 4169.00 
12.os 49S5.00 
12.70 6016.00 
12.ao 6276.00 
18.47 S988.00 
31.14 9303.00 
34.74 14924.00 
33.37 1680S.OO 

= Raakaöljyn hinta 
= Stx:lteil vienti Neuvostoliittoon 
= Suonen tu::>nti Neuvostoliitosta 

MNL 

1391.00 
1649.00 
1S73.00 
2067.00 
4692.00 
468S.OO 
5277.00 
6048.00 
6062.00 
8559.00 

12233.00 
14378.00 
15898.00 
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LII'IETAULUKKO 7 

Tuonnin volyymin ja arvon suhteelliset mrutdcset 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

M:V 
M:A 

M:V M:A MNL:V 

-0.01 0,06 -0.04 
0,04 0.12 -0.07 
0.14 0.27 0,14 
0,07 0.55 0,07 

-o.oo 0,09 -0.03 
-0.04 0.02 0.00 
-0.00 0.00 0.02 
-0.05 o.os -0.06 
0,18 0,37 0,07 
0,13 0,32 0,03 

-0.06 o.os -0.04 
0.01 0,06 · 0 • 07 

= Koko toonnin volyymin suhteellirel m.rotos 
= Koko toonnin arvon suhteellinen nuutos 

MNL:A 

0,19 
-o.os 

0,31 
1,27 

-o.oo 
0 .13 
0. 15 
o.oo 
0,41 
0,43 
0,18 
0 • 11 

MNL:V 
MNL:A 
t,t.1:V 
m:A 

= Neuvostoliiton-tu::>nnin volyymin suhteellinen nuutos 
= Neuvostoliiton-tuonnin arvon suhteellinen nuutos 
= Mmm toonnin volyymin suhteellinen nuutos 
= Ml.llm bDnnin arvon suhteellinen muutos 

MM:V MM:A 

·-0. 03 0.04 
0,06 0,14 
0,13 0,26 
o.oo 0,44 
0.02 0.11 

-0.06 -o.oo 
-0.09 0.06 
-0.04 0,07 

0 • 17 0,36 
0.10 0,29 

-0.09 0.02 
-o.oo 0.04 
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LII'IETAULUKKO 8 

Viennin volyymi.n ja arvon suhteelliset muutokset 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

x:v X:A XNL:V 

-0,03 0,02 -0,21 
0,14 0.22 0,25 
o.oa 0.21 0,06 

-0.01 0,42 0.31 
-0.17 -0.02 0.15 
0.17 0.21 0,13 
0.10 0,26 -0.03 
0.07 0.14 -0.01 
0.10 0,23 -0.07 
0.09 0,22 0,34 
0,03 0.14 0,39 

-0.02 0,04 -0.02 

= Koko viennin volyymi.n suhteellinen nuutos 
= Koko viennin arvon suhteellinen muutos 

XNL:A 

-0,10 
0,40 
0.15 
0.66 
0,46 
0.19 
0.21 
0.04 

... o.os 
0,55 
0,60 
O .13 

X:V 
X:A 
XNL:V 
XNL:A 
XM:V 
XM:A 

= Neuvostoliiton"'"'Viennin volyymin suhteellinen nuutos 
= Neuvostoliiton'"'Viennin arvon suhteellinen nuutos 
= Muun viennin volyymin suhteellinen nuutos 
= Muun viennin arvon suhteellinen muutos 

XH:V 

-0,01 
0.12 
o.oa 

-0,03 
-0.24 
0,18 
0.11 
0,09 
0.15 
0,04 

-0.06 
-0.05 

XH:A 

0,04 
0.20 
0.22 
0.38 

-0.10 
0.22 
0 . 27 
0.16 
0.29 
0.16 
0, 04 
0.02 

C 
l 
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LIITETAIJIDI<KO 9 

Bruttokansantu::>tteen kasvu ja sen eri kontribuutiot 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

BKT 
MKT:KO 
XNL:KO 
XMU:KO 

BKT MKT:KO 

0.010 0.026 
0.075 0.043 
0.065 0.046 
0.032 0.033 
0.006 0.047 
0.003 -0.032 
0.004 -0.019 
0.023 0.005 
0.076 o.oso 
0.060 0.036 
0.01s 0.006 
0.025 0.031 

= Bruttokansantu::>tteen kasvu 
= Muut kysyntätekijät kuin vienti 
= Vienti Neuvostoliittoon 
= Muu vienti 

XNL:KO 

-0.007 
0.006 
0.002 
0.009 
0.005 
0.006 

-0.001 
-0.001 
-0.003 
0.013 
0.019 

-0.002 

~:KO 

-0.001 
0.026 
0.017 

-0.010 
-0.046 
0.020 
0.024 
0.019 
0.029 
0.012 

-0.010 
-0.005 
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LII'IETAIJLUKKO 10 

V'l.Dden lopun clearingtilin saldo (milj.nk) ja saldo prosentteina 
Su:rcen ja Neuvostoliiton välisen vaihtotaseen rrenoista 

SAL SAL:VM 

1970 -72.40 -S.03 
1971 -302.00 -17.71 
1972 -20.30 -1.22 
1973 216.10 10.01 
1974 -359.SO -7.47 
1975 334.50 6.82 
1976 236.40 4.32 
1977 249 , SO 3.97 
1978 287.50 4.S3 
1979 -830.30 -9.2S 
1980 -894.20 -7.01 
1981 1929.70 12.73 
1982 1514.90 9.07 

SAL = Salcb 
SAL:VM = Salcb prosentteina vaihtotaseen nenoista 
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