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EKONOMISKA
FORBINDELSER MED
EN SOCIALISTISK
PLANEKONOMI

Fallet Finland och
Sovjetunionen1

Erkki Pihkala

De ekonomiska förbindelserna med en socialistisk planekonomi kunde

granskas teoretiskt ur ett nationalekonomiskt perspektiv på många olika sätt

beroende på hurudana antaganden man gör om institutionella arrangemang

beträffande utrikeshandel och andra ekonomiska rättigheter anknutna till den.

Här koncentrerar jag mig dock på de arrangemang som var förhärskande i de

ekonomiska relationerna mellan Sovjetunionen och Finland under åren 1918-

1991.

Det är samtidigt skäl att påminna om, att andra socialistlädnders

utrikeshandelssystem varken som sådana eller i relation till länder med

marknadshushållning (inkl. Finland) var likadana som Sovjetunionens,

särskilt inte efter reformerna som tog sin början under 1960-talet.

Exempelvis Finlands handel med Polen var p.g.a. exporten av stenkol

kraftigt i underbalans. Finlands allmänna ekonomiska

1 Denna framställning bygger närmast på Pihkala, Erkki (a): Kauppapolitiikka ja
ulkomaankauppa 1945-1968. Kaukiainen, Yrjö - Pihkala, Erkki - Hoffman, Kai -
Harma, Mauno: Sotakorvauksista vapaakauppaan. Kauppa- ja teollisuusministeriön
satavuotisjuhlakirja. Helsinki 1988, 19-99 satut Pihkala, Erkki: Östhandel på
måttbeställning. Historisk Tidskrift för Finland 4/1992, 514-528. I det följande görs
inte mera hänvisningar till dessa verk.
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utrikesrelationer, närmast arrangemang och förhållanden rörande

utrikeshandeln, ändrades också hela tiden och motsvarade endast delvis

förhållandena i de andra nordiska länderna tills den förenhetligande effekten

av EFTA- och EEC- samt GATT-avtalen började inverka.

Det finns ett stort antal aktuella artiklar och utredningar som berör de

ekonomiska förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen. I dessa betonas

vid sidan av basfakta om de ekonomiska relationerna i allmänhet och i

enlighet med den tidens utrikespolitiska anda och liturgi det unika och

ömsesidigt nyttiga i de ekonomiska förbindelserna, särskilt för Finland.2 En

enhetlig historisk-kritisk publikation saknas dock fortfarande.

Om utrikeshandelns principer och organisation i
Sovjetunionen

Utrikeshandeln förstatligades i Sovjet-Ryssland i april 1918 och fram till år 1930

hade dess av juridiskt självständiga export- och importmonopolföretag bestående

basorganisation stabiliserats. Den förblev också i det stora hela oförändrad långt

in på 1980-talet.3 Till utrikeshandelsministeriet hörde övervakning och reglering

av handeln, och företagen var närmast förmedlare som opererade enligt

kommissionsprincipen. De egentliga försäljnings- och köpbesluten gjordes i

ministerierna och i andra organ som förverkligade officiella planer. Samma

utrikeshandelskonsortium hade i allmänhet hand om både exporten och

importen, någon gång endast den ena. Exempelvis under 1960-talet fanns det

över 50 sådana företag.4

Sovjetunionens utrikeshandelspolitik var en del av landets allmänna

"leninistiska utrikespolitik" och huvudmålsättning, vars bärande ide var en

strävan till ekonomiskt oberoende av den "kapitalistiska världen".

Utrikeshandelns uppgift var därmed att korrigera den

2 Ett bra exempel på detta är samlingsverket Finnish-Soviet Economic Relations, ed.
by Kari Möttölä - O.N. Bykov – I.S. Korolev. St. Martins Press, New York, 1983.
3 T.ex. Paul, P-E.: Sovjetunionens utrikeshandel och handelspolitik. Tammerfors
1969.
4 Se närmare Toiviainen, Esko: Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmän rakenne
ulkomaankaupan näkökulmasta. Oulun yliopiston kansantaloustieteen laitoksen
tutkimuksia 3/1973, 55-62.
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tillfälliga obalansen mellan utbud och efterfrågan genom att från utlandet

införskaffa förnödenheter som saknades i det egna landet och att härvid beakta

att import måste betalas med export (ifall man bortser från krediter och

försäljning av guld).

Det på materialbalanser baserade planeringssystemet var orsaken till att

man planerade export- och importmängderna i varugrupper och landsvis. Vilka

varor som importerades från olika länder eller som fördes dit byggde på empirisk

kunskap, och i detta var kontinuitet naturligtvis en fördel. Varje

utrikeshandelsföretag gjorde upp en skild plan för varje förnödenhet och land.

Importprogrammet för maskiner och apparater samt råvaror bestämdes dock till

stor del i landets allmänna investerings- och införselplaner. På dessa prutade man

också minst, i motsats till vad som var fallet i fråga om konsumtionsvaror.

Exportindustrins kapacitet utökades närmast för att fullfölja långfristiga ramavtal

som knutits med SEV-länder.5 I praktiken lyckades man sällan balansera

utrikeshandelsplanen ens med sådana länder med vilka det från 1950-talet

uppgjorts långfristiga handelsavtal. Dessa länder fick en annan behandling än de

som inte hade långfristiga avtal, t.ex. Sverige, Norge och Danmark.

Den av USA under det kalla krigets tid ledda handelspolitiska isoleringen

av Sovjetunionen var endast ägnad att underbygga en stalinistisk autarkipolitik,

ända tills Frankrike under de Gaulles tid överenskom om ett handelsavtal 1966.

Väst-Tyskland följde strax därefter. Denna utveckling hade dock föregåtts av en

förskjutning från kvantitativ till delvis kvalitativ produktionsplanering p.g.a. en

förändring i industriproduktionens karaktär och en markant ökning i

konsumtionen. Förändringen fullbordades av en kontinuerlig planering (1963)

och av 1965 års reform, i vilken också vinsten och lönsamheten gjordes till

mätare av ekonomins effektivitet.6 På samma gång övergavs sovnarhossystemet

från 1957-1965.

Den s.k. gränshandeln omhänderhades av tre särskilda handelskontor,

Vostokintorg (Mongoliet och en del länder i Mellan-Östern), Dalintorg (Fjärran

Östern och Japan) samt Lenfintorg (1958) (Finland samt Leningradområdet och

de baltiska länderna), vars erfarenheter från gränshandeln tillämpades i handeln

med Norge och Japan.7 Lisenzintorg svarade för licens- och patenthandeln och

Intourist för turismen. Handelskamrarna fanns för Finland, Frankrike, England,

5 Toiviainen 1973, 40-46
6 Toiviainen 1973, 7.
7 Bykov, O.N. and Voronkov, L.S.: Process of Detente in Europe and Soviet-Finnish
Economic Cooperation, 237. Se not 2.
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Italien och Ungern.8

De betalningsavtal som Sovjetunionen ingick från år 1945 följde

utvecklingen i de olika landsgrupperna. Betalningarna med de industrialiserade

väststaterna skedde således i konvertibla valutor efterhand som de sinsemellan

övergick till dessa valutor och i början av år 1959 även till fri dollarväxling. Det

multilaterala betalningssystem som eftersträvades från år 1964 i handeln mellan

SEV-länderna kunde inte åsidosätta bilaterala avtal. Handeln med

utvecklingsländer, som bedrevs av bl.a. politiska orsaker, vilade också närmast

på bilaterala överenskommelser i vilka handelns obalans utjämnades med swing-

krediter.9

Utrikeshandelsplanerna kompletterades av finansplanerna, som även rörde

alla valutainkomster och -utgifter. Valutakurserna och de för exporten erhållna

priserna hade ingen betydelse för besluten gällande export och import eller något

samband med de inhemska priserna. I praktiken påverkade utsikterna för

avsättningsmöjligheterna utomlands sammansättningen av exporten samt vad

som ansågs bli över för att finansiera importen.10 Exportens andel av

Sovjetunionens nationalinkomst var år 1985 endast 6 %.11

Från år 1987 var utrikeshandelns organisation och principer i en tilltagande

förändring. De administrativa organen omformades 1988, utrikeskonsortierna

blev självbärande 1989 och licenssystemet samt tullarna ersatte

utrikeshandelsmonopolen, samägda företag tilläts o.s.v.12

Finlands och Sovjetunionens handelsförbindelser - ett
nätverk av avtal

Av de västliga industriländerna var det endast handeln med Finland som

grundade sig på rubelbaserad clearing, i vilken varupriserna bestämdes utgående

från världsmarknadspriser. Österrike övergick nämligen till fria valutor i början

av 1970-talet. Enligt den sovjetiska synen hjälpte detta att placera exporten och

importen med Finland i landets års- och 5-årsplaner vad gällde såväl priser som

mängder.

8 Toiviainen 1973, 62-63.
9 Paul 1969, 10, 33; Toiviainen 1973, 54-55.
10 Toiviainen 1973, 52.
11 Koivumaa, Katariina, Valtonen, Timo: Suomen Neuvostoliiton kauppa ja muuttuva
ympäristö. Ulkopoliittinen - neuvostoliittoinstituutti 1990, 86.
12 Se närmare Koivumaa, Valtonen 1990, 86-95.
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Detta befrämjades även av avtalet från år 1971 rörande ekonomiskt, tekniskt och

vetenskapligt samarbete, samt motsvarande långvariga överenskommelser från år

1977 ända till år 2000, i vilka dock delvis sammanfördes de tidigare avtalens

principer och målsättningar.13 Aven Väst-Tyskland slöt ett kontrakt 1978 som

räckte ända till år 2003.14 Ett centralt redskap i fullföljandet av

handelskontrakten och i förhandlingarna om varuutbyte var från år 1967 den på

en hög nivå verkande mellanstatliga kommissionen med sina arbetsgrupper.

Enligt sovjetisk uppfattning förverkligade på detta sätt handeln med Finland en

internationell arbetsfördelning utgående från en "global optimering" och

arbetsvärdeteorin.15 Den bilaterala clearinghandeln mellan Finland och

Sovjetunionen konstaterades också under förhandlingar gång efter annan fungera

bra.16

Den bilaterala karaktären hos handelsförbindelserna mellan Finland och

Sovjetunionen underströks således - vid sidan av handeln - av kontakten med

kommissionerna och deras arbetsgrupper, vilka verkade i enlighet med avtal som

berörde otaliga områden (se figur 2 och 3). Detta gjorde umgänget styvt och

formellt och på många områden kunde endast lite uppnås. I öst betraktade man

dock Finland som ett "pionjärland" i förhållande till industriella västliga stater. I

Finlands ekonomiska förbindelser med den östliga grannen fanns det liknande

drag som i Sovjetunionens handelsförbindelser med andra socialistländer; dock

med den skillnaden, särskilt från 1960-talet räknat, att avtalen som gjordes

mellan socialistländer inom ramen för SEV åtminstone formellt gällde alla

länder, fastän de i praktiken i västligt hänseende inte fungerade multilateralt. Då

Finland inte var medlem av SEV blev de avtal som det knöt med Sovjetunionen

och andra socialistländer till huvuddelen på en bilateral nivå, på samma sätt som

ekonomiska förbindelser sköttes mellan socialistländer under 1950talet. Finlands

avtal om ekonomiskt, tekniskt och vetenskapligt samarbete med små

socialistländer från år 1969 och det samarbetsavtal som ingicks som en motvikt

till EEC-frihandelsavtalet med SEV 1973 samt KEVSOS-avtalen fr.o.m. 1974

förändrade inte de facto situationen annat än med kanske Ungern.

13 Rantanen, Paavo: The Development of the System of Bilateral Agreements
between Finland and the Soviet Union, 50-51. Se not 2.
14 Andreyev, Yu, V.: The Structures of Soviet-Finnish Economic Relations. Finnish-
Soviet Economic Relations, 58. Se not 2.
15 Manzhulo, A.N. and Piskulov, Yu. V.: Fundamentals and Principles of Soviet--
Finnish Economic Cooperation, 35 och 38. Se not 2.
16 Holopainen, Kari: The System of Payment between Finland and the Soviet Union.
Finnish-Soviet Economic Relations, 177-179. Se not 2.
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Då förtroendet saknades 1918-1944

Då utrikeshandeln öppnades uppgick åren 1922–1927 Finlands andel av

Sovjetunionens export till 4,3 % och 3,0 % av importen, medan motsvarande

andelar 1936–1938 var bara 0,6 % och 0,3 %. Under NEP-perioden steg handeln

med Sovjetunionen till 5 % av Finlands utrikeshandel. Finland exporterade då

närmast papper. Det förefaller inte ha kunnat offerera sådana produkter som från

Sovjetunionens synpunkt var mest angelägna för industrialisering efter 1928 och

därmed för importen från väst. På världsmarknaden tävlade Sovjetunionen med

samma produkter som Finland, såsom sågvaror och virke. Spannmål köpte

Finland bl.a. från de baltiska länderna samtidigt som importbehovet blev mindre.

Hemmamarknadsindustrin, skyddad med tullar enligt tidens anda, kunde finna

tillräcklig avsättning för sina produkter i eget land. Ehuru de kommersiella och

produktionsmässiga förutsättningarna för varuutbyte med Leningrad var kraftigt

minskade jämfört med åren före 1913, inverkade även politisk-ideologiska

faktorer på de blygsamma ekonomiska relationerna. Under slutet av 1920-talet

var Finland ett av de få europeiska länder som inte hade något handelsavtal med

Sovjetunionen. Detta underströk utvecklingen av handeln som en förutsättning

för förbättring av de politiska relationerna, men i Finland såg man saken tvärtom.

Under 1930-talet ändrades rollerna i detta avseende.17 Det skulle av allt att döma

ha krävts betydande fördomsfrihet av båda parter för att skapa goda

handelsförbindelser. Ett handelsavtal mellan Finland och Sovjetunionen kunde

inte uppnås förrän genom ett diktat i Moskvafredens villkor år 1940. Under åren

1940-41 hade Finland beredskap att köpa bl.a. säd, men de finländska clearing-

baserade leveranserna österut försvårades bl.a. för fartygens del av svårigheter

att få råvaror.18

17 Se närmare Pihkala, Erkki: Suomen kauppapolitiikka vuosina 1918-1944. Suomen
ulkomaankauppapolitiikka. Toim. Lauri Haataja, Keuruu 1978, 27-29; Kyröläinen,
Hannu: Suomen ja Neuvostoliiton väliset taloussuhteet 1920-1939. Suomi toisessa
maailmansodassa projektin julkaisuja 4. Helsinki 1978; Kyröläinen, Hannu: The
Development of Finnish-Soviet Economic Relations since 1918, 221-232. Se not 2.
18 Seppinen, Ilkka: Ulkomaankaupan ehdot 1939-1944. Historiallisia tutkimuksia
124. Helsinki 1983, 75-84.
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Östhandeln sackar efter

Åren 1945-1991 skedde handeln mellan Finland och Sovjetunionen i huvudsak

inom ett och samma avtalssystem, en bilateral clearinghandel på rubel. Perioden

kan det oaktat indelas i tre olika skeden. Åren 1945-1958, då Finlands hela

utrikeshandel var reglementerad, åren 1959-1973, då handeln med Sovjetunionen

anpassades till den allt friare västhandeln och åren 1974-1991, då varuutbytet

präglades av den s.k. oljekrisen och dess efterverkningar.

Förutsättningarna för en fri utrikeshandel var i Europa 1945 svaga. Efter ett

par år med kompensationshandel uppnådde man i Finland årliga handelsavtal

baserade på en bilateral clearing. Ända till 1950-talets början rådde ingen

avgörande skillnad mellan Finlands öst- och västhandel. År 1951 gick 60 % av

Finlands utrikeshandel genom bilaterala konton.

Den första överenskommelsen om varuutbyte med Sovjetunionen slöts i

januari 1945. I denna byteshandel fick Finland motta spannmål,

apatitkonstgödsel och bomull mot produkter från trä- och pappersindustrin, bl.a.

trähus för återuppbyggnaden, vilka fram till mitten av 1950-talet var en viktig

exportartikel. Det första avtalet följdes av andra engångsavtal, tills i december

1947 ett handelsavtal undertecknades, som innehöll en klausul om behandling

som mest gynnad nation.

Östhandelns volym växte småningom, även om metallindustrins kapacitet i

åratal var bunden till krigsskadeståndsleveranserna Sovjetunionens andel av

utrikeshandeln var från år 1947 c:a 16 %, men åren 1950-51 bara 8 %.

Förhandlingarna om varuutbytet för år 1950 låg nämligen under vintern 1949-

1950 nedfrysta på grund av regeringen Fagerholms politiska svårigheter. Finland

anslöt sig dock till GATT-avtalet 1950, och det finns inga uppgifter om hur

Sovjetunionen förhöll sig till detta. Östhandeln fick ny fart i maj 1950 sedan

Finland efter presidentvalet fått en ny regering. I juni tillkom den första femåriga

överenskommelsen, för åren 1951-1955. Inom ramen för, denna

överenskommelse uppgjordes sedan årliga avtal.

Sovjetunionen hade med andra västliga industriländer femåriga ramavtal:

Frankrike (1957), Japan (1960), England (1968), Väst-Tyskland, Sverige, Norge,

Danmark och Österrike (1972).19

Finland kunde finansiera sin reglementerade västimport genom export av

trävaror och papper, även om år med lågkonjunktur ofta

19 Bykov and Voronkov 1983, 237.
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medförde påfrestningar. Metallindustrin kunde samtidigt öka sina kommersiella

leveranser österut. Under åren 1952-1953 underlättades lågkonjunkturen av ett

avtal om tilläggsexport av skogsindustriprodukter österut. Under åren 1954 och

1955 upptog Finland av Sovjetunionen två lån, definierade i guldrubel, med 2,5

% ränta för 10 år. Även 1959 mottog Finland ett betydande tabellån. Lånen

innebar en lättnad i Finlands behov av konvertibel valuta. Under åren 1956-1965

betalade Sovjetunionen en del av sina leveranser med västvalutor, för i

produkterna ingick delar från väst. År 1980 var de fria valutornas andel dock

endast  1%20, men under slutet av 1980-talet betalade Sovjetunionen med s.k.

kompensationsolja, som det statsägda oljebolaget Neste sålde direkt till väst.

Karakteristiskt för förbindelserna mellan Finland och Sovjetunionen var även

förhandsbetalningar för Finlands exportleveranser, särskilt för fartyg, som kunde

uppgå till 50-70 % av värdet på leveransen. Betalningstiderna vid import

österifrån kunde däremot vara 3 till 6 månader. Även det sovjetägda Teboil fick

lån från öst.21 Fram till de första åren av 1980-talet levererade Finland till öst c:a

1500 fartyg, vilket utgjorde 20 % av hela fartygsimporten till Sovjetunionen.22

Det första avtalet om vetenskapligt-tekniskt samarbete undertecknades år

1955. Frankrike följde detta exempel 1966 samt Väst-Tyskland och Italien 1973.

Den mellanstatliga vetenskapligttekniska kommissionen grundades likaså 1955.

En motsvarande kommission grundades med Frankrike 1966 och med Sverige

1970.23

Utrikeshandeln mellan de västeuropeiska länderna frigjordes under förra

hälften av 1950-talet i snabb takt, genom organ som OEEC och EPU (European

Payments Union). De socialistiska länderna och Finland försökte nå en

motsvarighet genom multilateralisering och med s.k. trepartshandelsavtal, främst

med Polen, men utan framgång.

Finlands svar på den västliga utrikeshandelns frigörelse var s.k. automatisk

licensiering fr.o.m. september 1953, men ännu i slutet av år 1955 var bara 13 %

av importen av industriprodukter helt fri; motsvarande tal i OECD-länderna var

75-90 %. Den automatiska licensieringen avskaffades på våren 1957 och ersattes

med en s.k. global kvotering. GATT-avtalet förutsatte nämligen att alla

kvantitativa importbegränsningar avskaffades från början av år 1958.

20 Holopainen 1983, 177.
21 Pekshev, V.A.: Soviet-Finnish Interbanking Cooperation, 184. Se not 2
22 Smelykov, N.N.: Industrial Cooperation and Joint Production in Soviet-Finnish
Economic Ties, 107. Se not 2.
23 Bykov and Voronkov, 1983, 237.
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I september devalverades marken med 39 %, vilket förbättrade exportindustrins

konkurrenskraft och därmed också möjligheterna till global kvotering.

Överenskommelserna om kvoterna med västliga handelspartner fastslogs genom

de s.k. Helsingforsprotokollen. De upphörde år 1969 på grund av devalveringen i

Finland år 1967 och för att FINEFTA-avtalets övergångstider löpte ut.

När de västeuropeiska valutorna från början av år 1959 blev konvertibla

med USA-dollars upplöstes EPU och OEEC förändrades samtidigt från politisk

organisation till en ekonomisk samarbetsorganisation OECD. Finland ansåg att

en anslutning till OECD var möjlig först år 1969. I Finland övervägdes en

anslutning till EPU som en omväg till OEEC, för att lösa västhandelns

avtalspolitiska svårigheter. Detta var synnerligen betänkligt med tanke på

relationerna till Sovjetunionen, särskilt för att man på hösten 1958 inte kunde få i

gång förhandligarna om varuutbytet år 1959 och om ett nytt femårsprotokoll.

Ovissheten skingrades först efter att Fagerholms regering avgått och president

Kekkonen hade underhandlat med generalsekreterare Chrusjtjov vid årsskiftet

1958/59 i Leningrad. Lyckligtvis blev EPU också samtidigt onödig.

Mellan västhandelns principer och sovjetiska krav

Handelsförbindelserna österut löpte igen, men frigörelsen av dollarhandeln i

Västeuropa och den begynnande integrationen förde Finland under år 1959 in i

en helt ny handelspolitisk situation. I mars 1957 hade "de sex" beslutat bilda

EEC. Förhandlingar om en nordisk tullunion var på slutrakan, men dessa

strävanden förföll med grundandet av EFTA. Finland sökte officiellt

medlemskap i EFTA i november 1959 och FINEFTA-avtalet trädde i kraft

1.7.1961, ett år efter den allmänna EFTA-tidtabellen.

För att trygga sin östhandel fick Finland i sitt EFTA-avtal rätt att bibehålla

kvoter för importen av närmast bränslen för att försäkra sig om fortsatt import

från Sovjetunionen, där det var svårt att uppbringa andra importvaror. Dessa

importbegränsningar som Finland - mot frihandelns allmänna principer - krävde

för att skydda sin östhandel, väckte intresse bara i England, ty det var ännu inte

ett oljeproducerande land.

Följande svårighet var att få de kvantitativa begränsningarna godkända

inom GATT, men detta lyckades också, tursamt nog, för Finland.
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När avtalet mellan Finland och EFTA redan var färdigt att undertecknas

meddelade Finland sin önskan att förhandla med Sovjetunionen om EFTA-

avtalets inverkan på handelsförbindelserna mellan länderna. Förhandlingskontakt

kunde emellertid nås först i september 1960, i samband med firandet med

president Kekkonens 60-årsdag. Under en av president Kekkonens resor till

Moskva kunde man slutligen komma fram till formuleringar som tillfredsställde

bägge parter och ett avtal om tullfrågor undertecknades i november 1960. Enligt

avtalet beviljade Finland EFTA-förmåner åt Sovjetunionen enligt klausulen om

mest gynnad nation i basavtalet av år 1947.

Från sovjetisk sida ville man därmed framhålla, att man inte accepterade

den undantagstolkning av klausulen om mest gynnad nation som GATT hade

gjort beträffande Finland och EFTA. Däremot godtog Sovjetunionen GATT:s

tolkning beträffande vissa andra länder, som hade ställning som mest gynnad

nation och ingick i någon tullunion eller något frihandelsområde. A andra sidan

har  Finland  inte  beviljat  de  EFTA-  och  senare  EEC-förmåner,  som

Sovjetunionen uppnådde, till något tredje GATT-land. Finland och

Sovjetunionen utgjorde därför i sina interna relationer undantagsfall för bägge

parter.

Efter FINEFTA-avtalet måste avtalen för Finlands handel med

Sovjetunionen godkännas av GATT:s medlemsländer, som fick ta del av dem på

hösten 1961. Eftersom inga invändningar gjordes, tolkades frågan så, att

arrangemangen hade godkänts av GATT-länderna.

Devalveringen hösten 1967, försöken att bilda NORDEK i slutet av 1960-

talet och avskaffandet av systemet med fasta valutakurser 1971-1973 hade inga

omedelbara verkningar på Finlands handel med Sovjetunionen. Finlands

frihandelsförhandlingar med EEC i början av 1970-talet utgick från att

sovjethandelns framtid skulle tryggas i egen, hävdvunnen ordning. Finlands

tullförmåner för EEC-länderna beviljades omedelbart även åt Sovjetunionen

enligt klausulen om mest gynnad nation i 1947 års handelsavtal, i de fall att de

inte redan införts genom tullavtalet från år 1960.

Finlands frihandelsavtal med EEC mötte på vänsterhåll starkt politiskt

motstånd, vilket medförde att avtalets godkännade förhalades. I samband med

EEC-debatten hänvisade man till dess negativa inverkan för Finlands östhandel,

inte enbart med Sovjetunionen utan även med de övriga socialistiska länderna.

Dess andel i Finlands utrikeshandel hade varit dalande sedan utrikeshandeln

frigjorts (tabell 1). Finland ingick därför de redan omnämnda KEVSOS-avtalen.

A andra sidan var EFTA-länderna och särskilt Sverige år 1973 exempelvis i

fråga om export av metallindustriprodukter den viktigaste handelspartnern.

Finlands metallindustri var ju före år 1945 hemmamarknads-
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och försvarsindustri, 1946-1952 var den hemmamarknads och

krigsskadeståndsindustri. Den senare ersattes under 1950-talet av en fortsatt

export till Sovjetunionen. Under 1960-talet blev branschen mera inriktad på

Norden för att sedan under 1980-talet globaliseras.

Oljekris, östhandelns uppgång och fall
(1974-1991)

Godkännandet av FINEFTA-avtalet var för Finland på sin tid en så svår process,

att man kan fråga sig om avtalet hade kunnat föras igenom om det hade mött så

stort politiskt motstånd som riktades mot EEC-frihandelsavtalet. Detta måste ju

ses som en i FINEFTA-avtalet antagen logisk fortsättning på en mot Västeuropa

orienterad integrering. Den politiska vänstern under 1960- och 1970-talen såg

dock i motsats till detta en östlig integration som ett bättre alternativ för Finland.

Godkännandet av EEC-avtalet fördröjdes för Finlands del ända till 5.10.1973 så

att det trädde i kraft i början av 1974. Frihandeln fortsatte sålunda med de

tidigare EFTA-länderna, England och Danmark med specialarrangemang under

år 1973.

Den slutliga kollapsen av de fasta valutakursernas system 1973 och

oljekrisen, som började i mitten av oktober, d.v.s. endast några dagar efter det att

Finland undertecknat EEC-avtalet, ändrade de internationella förhållandena och

Finlands östhandel på ett sätt som ingen på förhand hade kunnat ana.

Den flerfaldiga höjningen av oljepriset ökade Sovjetunionens andel av

Finlands utrikeshandel, t.o.m. till en fjärdedel i början av 1980-talet. Finland

köpte nämligen merparten av sin råolja från Sovjetunionen till Nestes

raffinaderier, vilka hade monopolställning som producenter av oljeprodukter på

den finska marknaden. Användningen av olja i energiproduktionen hade i sin tur

kraftigt höjts allt från 1950-talet och uppnått närmare 13 miljoner ton och 56 %

av hela energiproduktionen år 1973. Då Finlands Sovjethandel var bilateral och

baserad på clearing hämtade de mångfaldigade oljeinköpen automatiskt mot-

svarande beställningar på finska produkter. Licensmyndigheterna som

övervakade Finlands östhandel höll nämligen fast vid att de varor som såldes till

Sovjetunionen skulle ha en hög inhemsk tillverkningsgrad.24 Kol fick Finland

inte de mängder som önskades, men Lovisa

24 Uppgifterna baserar sig närmast på Pihkala, Erkki (b): Energiapolitiikka, 207-255. Se not 1.
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och delvis Olkiluotos kärnkraftsverks uranbehandling skedde i Sovjetunionen.25

Finland kunde således betala det stegrade oljepriset med arbete. Höjningen

av olje- och på samma gång de övriga energiimportpriserna märktes närmast

som en försvagning i terms of trade inom Finlands östhandel (40-50 %). Vid

prissättning av råolja övergick man inom östhandeln, efter det att oljekrisen

börjat, till internationella noteringar.

Det stegrade oljepriset förde också med sig ett nytt drag i östhandeln,

projektexport. Finländarna byggde dock redan i decennieskiftet 1940- och 1950-

talen i Sovjetkarelen tre kraftverk i Paatsjoki samt i början av 1960-talet ett

kraftverk i Ylä-Tuloma. Den år 1967 tillsatta mellanstatliga fasta

ekonomikommissionen visade sig vara användbar i att söka byggnadsprojekt för

att betala Finlands oljeräkning. På detta sätt byggdes Pääjärvi

skogshushållningscenter, Svetogorsk fabriker och Kostamus samt särskilda

objekt i Estland, Leningrad och på andra ställen i Sovjetunionen, ända i Sibirien.

Även andra västeuropeiska länder hade allt från 1970-talet byggnadsprojekt i

Sovjetunionen och andra socialistländer, såsom Lex. gasledning från Sibirien

samt t.o.m. samföretag.26 Konton för de företag från tredje land som deltog i de

finländska projekten hölls i svenska kronor i enlighet med överenskommelsen

mellan Sovjetunionens utrikeshandelsbank och de finländska bankerna. De

finländska bankerna förmedlade också Sovjetunionens utbetalningar i

konvertibla valutor.27

Ryssarna och en del av finländarna, närmast vänstersinnade, stördes av att

importen från Sovjetunionen baserade sig allt mera på olja, annat bränsle och

råträvara; delvis förundrade man sig också över att det verkligen inte fanns något

av hög kvalitet att föra ut från Sovjetunionen, "världens ledande industriland",

såsom slagordet löd. Sålunda gick av prestigeskäl beställningen av Lovisa

kärnkraftverk till en del till Sovjetunionen, och man måste arbeta mycket för att

förena den östliga och västliga teknologin. På samma sätt hämtades sovjetisk

teknologi till det statsägda stålindustriföretaget Rautaruukki redan på 1960-talet,

ellok till statsjärnvägarna samt byggdes jordgasledningar och kraftverk till

Kristinestad och Björneborg. Ekonomikommissionens redan före oljekrisen

påbörjade arbete med att skaffa jordgas till Finland ledde tillsammans med de

farhågor som oljekrisen

25 Hentilä, Kalervo: Energy within the Trade between Finland and the Soviet Union,
98. Se not 2.
26 Maksimova, M.M.: Economic relations between the Socialist and the Capitalist
Countries: Results, Problems, Prospects, 23. Se not 2.
27 Pekshev 1983, 184-186
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väckt till ett gemensamt avtal om krafthushållning hösten 1974. Senare gav detta

upphov till en omfattande elimport med början från 1980-talet. Finlands

sovjethandel försökte man med hjälp av redan nämnda mångåriga avtal göra

mera långsiktig och planmässig. Det gällde att jämna ut de stora variationerna i

avtalen om leveranser från den tunga metallindustrin. Likaså försökte man på

förhand förutse importen av råolja. Detta försvårades emellertid av växlingar i

världsmarknadspriserna och särskilt av de prischocker som förorsakades av

oljepriserna och deras återverkningar. Sålunda försökte man övervinna det

tidigare strama clearingkontoförfarandet genom att till en början höja på kontots

tekniska kreditgränser, som 1981 var endast 3 % av handelsutbytet.28 Dessa

kompletterades år 1982 med ett specialkonto. Oljeprisets plötsliga stegring

avspeglade sig nämligen först i en ökning av Finlands skuld, som dock snart

vände sig och särskilt från 1986 p.g.a. Sovjetunionens "varuhunger" blev

Finlands fordran.

Sovjetunionens andel av Finlands utrikeshandel krympte efter oljeprisets

kollaps år 1986. Exporten sjönk långsammare än importen för leveranserna

skedde inom ramarna för de stora beställningar som man kommit överens om i

tilltron till oljeprisets stabilitet. Finlands fordringar i öst trodde man dock att man

med tiden skulle få klarerade på traditionellt sätt. Ännu år 1989 gjordes ett nytt

femårigt avtal för handelsutbyte och man kom överens om en årlig handel. Den

sovjetiska parten avslutade clearinghandeln i slutet av år 1990 trots finländarnas

motsatta önskemål. På samma gång lämnades frågan om Finlands fordringar på

ca 7 miljarder mark öppen. Finlands EES-avtal (European Economic Space),

som trädde i kraft i början av 1994, skulle med tullunionlösningen ha bidragit till

samordningsproblem med det tidigare tredje landet, d.v.s. Sovjetunionen, ifall

inte Sovjetunionen hade upplösts 1991 eller om man inte skulle ha kommit fram

till något specialarrangemang.29

Jämförelser med andra nordiska länder

Det finns inte utrymme i detta sammanhang att med statistiska uppgifter beskriva

Finlands och andra nordiska länders ekonomiska

28 Rantanen 1983, 45.
29 Koivumaa, Valtonen 1990, 100-102.
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förbindelser, närmast varuhandel med Sovjetunionen. Varuhandeln utgjorde vid

decennieskiftet 1970/80 90-95 %, service 3-4 % och byggnadsprojekt 2-5 % av

Finlands sovjethandel.30

Finlands andel av Sovjetunionens utrikeshandel var 2-5 %, och den var

som högst 1945-1957 och i början av 1980-talet samt lägst 1959-1972 (figur 1).

Sovjetunionens andel av Finlands utrikeshandel var med en lätt nedåtgående

trend en sjättedel 1950-1973, men p.g.a. den dyra oljan 1974-1986 förändrades

situationen snabbt. År 1991 var exporten till Sovjetunionen dock under 5 % av

hela exporten men importen därifrån 8,5 % av hela importen p.g.a. gas- och

elleveranserna.

De övriga nordiska ländernas handel med Sovjetunionen var förutom för

Islands del liten (jmfr tabell 1), fastän Sovjetunionens andel av handeln i

Danmark och Norge till följd av Västeuropas bilaterala clearing under åren

1947-1949 uppgick till 3-5 %. Finlands andel av den nordiska importen från

Sovjetunionen var också under 1960-talet i allmänhet ungefär 60 %, men i

början av 1980-talet t.o.m. över 70 %, Sveriges 15-20 %, Danmarks 10-15 %,

Norges 2-4 och Islands 2 %.

Importen från Sovjetunionen 1959-1986 var i allmänhet 2-2,5 av Sveriges

totalimport, exporten dit utgjorde grovt räknat 1,5 %. I Danmark utgjorde

importen därifrån 1-2 %, men den sovjetiska andelen av exporten endast 0,6-0,8

%. Siffrorna för Norge är från 1973 räknat klart lägre än för t.o.m. Danmark.

Islands omfattande Sovjethandel började 1953 och fortsatte hela 1950-talet, men

från 1962 minskade dess betydelse för Island. Som jämförelse kan nämnas att av

Österrikes utrikeshandelsutbyte 1980 utgjorde Sovjetunionens andel 3,6 % och

av Väst-Tysklands 2,2 %. Sovjethandelns andel växte klart i de nordiska

länderna förutom i Norge under den dyra oljeprisens tid 1974-1985. Prisfallet på

oljan och Sovjetunionens kollaps ses tydligt i en nedgång i dessa relationstal för

Finlands och Islands del. Danmarks och särskilt Sveriges handelsbalans med

Sovjetunionen var i huvudsak passiv.

Sovjetunionens export till de nordiska länderna var i början av 1980-talet i

huvudsak oljebaserad: Finland 75 %, Sverige 76 %, Danmark 88 %, Island 94 %

och Norge 67 %. Stenkol, elektricitet och jordgas inberäknade var

energiimportens andel av Finlands import från Sovjetunionen t.ex. år 1984 hela

84 %. Råvirkets andel var 5-6 %. De övriga nordiska länderna utförde till

Sovjetunionen liknande

30 Holopainen 1983, 177.
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produkter som Finland, d.v.s. maskiner och anläggningar, papper, textiler och

jordbruksmaskiner. Island utförde fisk. Ovannämnda drag var utmärkande för

handeln, särskilt om stenkolen medräknas, redan under slutet av 1960-talet.31

Grovt taget kom två tredjedelar av Finlands energiimport under åren 1960-

1990 från Sovjetunionen. Sovjetoljans andel utgjorde i sin tur två tredjedelar av

råoljeinköpen eller 6-7 miljoner ton under 1970-talet. Inköpen av lättolja var

därtill 2,5-3 miljoner ton.32 Under år 1980 kom nästan 20 % av Västeuropas

energi från SEV-länder och särskilt sovjetjordgasen var viktig för många

länder.33

Företagsperspektiv

Endast de viktigaste av några hundratal finländska industriföretag kom i direkt

kontakt med och/eller förhandlade med sovjetmyndigheterna. Dessa företag hade

däremot talrika underleverantörer. Exporten till Sovjetunionen bedömdes därför

år 1980 sysselsätta direkt ungefär 100 000 och indirekt ca 150 000 personer och

stå för 4,5 % av bruttonationalprodukten. Under åren 1952-1974 var siffran

omkring 3 %.34 Importen var p.g.a. tyngdpunkten på energi betydligt mer

koncentrerad och en central ställning hade de statsägda Neste Oy, Rautaruukki

Oy samt Imatran Voima Oy. Den för småföretag avsedda gränshandeln blev inte

viktig.

Sovjethandeln erbjöd åt finländska företag en vidsträckt och stabil marknad

med vilken man kunde balansera upp konjunkturväxlingar inom andra

verksamhetsområden och planera på lång sikt. Urvalet av varor som kunde

importeras till salu var särskilt vad gäller färdiga produkter och p.g.a.

kvalitetsskäl begränsat. Av produktionssamarbetet för att inte tala om det

ekonomiska, tekniska och vetenskapliga samarbetet blev det inte alls vad man

hade hoppats på i avtalen. Det bästa i finländsk, västerländsk och sovjetiska

tekniken kunde man dock förena i många ömsesidiga projekt. Kvalitetskraven

var på båda

31 Vneshnaja torgovlja SSSR 1980-1984 g. Yearbook of Nordick Statistics 1969
innehåller en specialöversikt över de nordiska ländernas handel med de europeiska
socialistländerna.
32 Hentilä 1983, 94-96.
33 Maksimova 1983, 30.
34 Parkkinen, Pekka: The Impact of Trade with the Soviet Union on Finnish
Economy. Se not 2.
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sidorna de samma som på den internationella marknaden. För stora

byggnadsprojekt måste man grunda företagskonsortier; t.ex. Finn-Stroi ägde

tretton och Kaira, som byggde Kostamus, fem olika företag. Gruppa Polar

byggde Pobeda hotellet i Leningrad och Finnatom Lovisa kärnkraftverk.

Östhandelns nätverk av avtal och överenskommelser om handel gav de

finländska företagen även möjligheter att förutse förändringar i efterfrågan i

Sovjetunionen. Exempelvis under 1970-talet skedde i detta avseende en

förskjutning från maskiner för den kemiska trävaruindustrin till maskiner för

mekanisk träförädling. Större företag hade särskilda avdelningar för östhandeln

vilka även sökte lämpliga importvaror.35

Sammanfattande diskussion

Avtalsarrangemangen gällande de ekonomiska förbindelserna mellan Finland

och Sovjetunionen kom för bägge ländernas del att småningom innebära en

betydande avvikelse från ländernas allmänna praxis i skötseln av

utrikesrelationerna. Det bör påpekas, att en analog situation hade varit

förhärskande i de finsk-ryska relationerna under den autonoma tiden 1809-1917.

Trots att avtalsnätverket var omfattande, så präglades de ekonomiska

förbindelserna i praktiken av varuhandel, och även den var närmast avhängig av

Sovjetunionens energiexport.

Finland i sin tur koncentrerade sin energiimport till inköp från öst och höll

den under statlig kontroll med hjälp av Neste Oy (raffinaderi 1957) och Imatran

Voima Oy. Finlands östhandel var därmed i jämförelse med de västliga länderna

exceptionellt omfattande, eventuellt med undantag av Island. I en del

centraleuropeiska länders energi- och särskilt jordgaspolitik finns dock samma

drag som i Finlands och Islands östenergiimport och export österut. Frågan

gällde endast hur långt man i väst skulle våga gå handelspolitiskt i relation till

Sovjetunionen, beaktande förändringarna i det kalla kriget.

Då Finland i vilket fall som helst behövde energi var sovjethandelns

bilaterala clearing system en absolut fördel. På detta sätt fick man till stånd

export för den expanderande metall- och senare för den

35 Ihamuotila, Jaakko: Cooperation from the Company Viewpoint, 110, 112, 116-
118. Se not 2.
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sysselsättande textil-, beklädnads- och skoindustrin samt från år 1974 för

jordbruksprodukter. Det var inte enbart politiska faktorer, utan också östhandelns

omfattning och karaktär, som förklarar att Finland som enda västeuropeiska land

på sätt och vis bedrev handel med Sovjetunionen på det sovjetiska systemets

villkor. Finland lyckades dock sammanjämka öst- och västsystemen till varandra

1958-1960 och komma med i den västeuropeiska handelsintegrationen genom

FINEFTA- och EEC-avtalen och sålunda frigöra sig ekonomiskt från

Sovjetunionen.

Det var endast på få områden som kunnandet i Finland och Sovjetunionen i

förhållande till den andra var överlägset, men inte för den andra parten en

nödvändighet inom handeln. För Sovjetunionens del var detta fallet bl.a. ifråga

om vapen och metallurgi, för Finland gällde det en del maskiner och

fartygstyper. En komparativ fördel var synlig i Finlands östhandel särskilt under

1950-talet, men då Finland integrerade sig med väst blev den absoluta fördelen,

för att inte tala om marknadskrafterna, allt mer dominerande. Den relativa

tillbakagången och förändringen mot en mera energibetonad östhandel för

Finlands, liksom även för de andra nordiska och västeuropeiska ländernas del,

vilket också handeln med Polen visar, är ett bevis på eftersläpningen i kunnandet

hos de socialistiska länderna i förhållande till Västeuropa, Finland inbegripet.

De långtidsavtal som Finland gjorde med Sovjetunionen var inte ens inom

byggnadsprojekt unika, men Finlands ekonomiska avtalsnätverk med

Sovjetunionen var det mest omfattande och Finland var något av en föregångare.

I Finland uppfattade man inte de ekonomiska förbindelserna med

Sovjetunionen som förbindelser med en planekonomi, som är den rubrik som

givits mig, utan det var fråga om en pragmatisk anpassning till de av andra

världskriget skapade förhållandena som var i ständig förändring. För dem

skapades också egna ideologiskt-institutionella ramar. Utan att desto närmare gå

in på orsakerna, fanns det uppenbarligen för upprätthållandet av handeln med

Finland även i Sovjetunionen rent pragmatiska ekonomiska orsaker, i motsats till

vad kommunikéerna från gemensamma möten och politikers uttalanden skulle ge

vid handen. De ekonomiska förbindelsernas verklighet förde klart i en annan

riktning än politik och attityder, särskilt 1958-1960, vilket det vore bra att beakta

då man talar om finlandisering. Denna typ av divergerande, motstridiga

tendenser är dessutom inte historiskt sätt något unikt, utan ett bevis på en

spänning mellan å ena sidan ekonomiska och å andra sidan politiskt-ideologiska

förhållanden. Denna spänning kom till utlösning i och med Sovjetunionens upp-

lösning i början av 1990-talet.
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Tabell 1. Sovjetunionens andel av de nordiska ländernas utrikeshandel i %, i

femårsperioder 1946-1990.

Källa: SVT IA, Ulkomaankauppa, vuositilastot 1946-1990. Yearbook of Nordic

Statistics 1963-1992 samt Statistisk årsbok för Sverige 1947-1962, 1966, 1973,

Statistisk årsbok för Norge 1947-1962 1966, 1973, Statistisk årsbok, Danmark

1947-1962, 1966, 1973, Verzlunarskyrslur Áril 1956, Tölfræðihandb6k (1967).

De nordiska länderna statistikförde exporten och importen utgående från olika

grunder, men i handeln med Sovjetunionen är det inte någon större skillnad

mellan ursprungsland/produktionsland/köpland och utnyttjarland/försäljnings-

land/destinationsland. Andelama är beräknade i huvudsak enligt klassificeringen

köpland/försäljningsland. I siffrorna för Sverige 1946-50 är endast den

europeiska delen av Sovjetunionen medräknad. Island hade ingen handel med

Sovjetunionen 1951-1952.
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Figur 1. Finlands andel av Sovjetunionens utrikeshandel 19401990, %. Streckad

linje = Finlands andel av Sovjetunionens import, heldragen linje = Finlands andel

av Sovjetunionens export.

Källa: Vnesnaja torgovlja SSSR. Statistitseskij Sbornik 1918-1966 (Moskva 1967)

samt årliga statistiska översikter över utrikeshandeln 1967-1990.



286

Figur 2. The Structure of Agreements on Economic Relations between Finland and

the USSR.

t Agreement on cooperation in the Field of Power Engineering (1974), Agreement on cooperation in Using

Nuclear Energy for Peaceful Purposes (1969), Agreement on Direct Railway Traffic (1947), Agreement on

Motor Transport (1968) Agreement on Sea Navigation (1974), Treaty on the Saimaa Canal (1962),

Agreement on Aerial Communication (1972), Agreement on Communication (1967), Agreement on Taxation

(1977), Agreement on Tourism (1974), Agreement on Cooperation on Customs Matters (1975).

Källa: Finnish-Soviet Economic Relations. Ed. by Kari Möttölä. The Finnish

Institute of International Affairs. London 1983, 246.
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Figur 3. The Web of Organisations involved with Finnish-Soviet Cooperation.

Källa: Kaje, Matti, Niitamo, Olavi: Scientific and Technological Cooperation between a

small Capitalist Country and a Big Socialist Country. Finnish-Soviet Economic Relations.

Ed, by Kari Möttölä. The Finnish Institute of International Affairs. London 1983, 146.


