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Baltian talouskatsaus 1996

Tiivistelma
Vuonna 1995 Viron ja Liettuan kansantaloudet kasvoivat jo toista vuotta perakkain kun taas Latviassa talouden
rakennemuutoksiin liittyva kokonaistuotannon supistuminen jatkui. Vuonna 1996 kokonaistuotannon on ennustettu
kasvavan kaikissa Baltian maissa. Vaikka tyottomyysaste on noussut Virossa ja Latviassa edellisvuoteen verrattuna,
Liettuassa on edelleen Baltian maiden korkein tyottomyys. Pankkisektorilla kehitys on jatkunut viime vuoden
kaltaisena. Pankkien lukumaara on alentunut.Virossa llima on tapahtunut liihinna fuusioiden kautta kun taas
Latviassa ja Liettuassa pankkikriisi on johtanut pankkien lukumaaran supistumiseen. Erityisesti Latviassa ja
Liettuassa viranomaiset ovat pyrkineet tehostamaan pankkien valvontaa. Rahamarkkinoilla on kuluvan vuoden
aikana voitu havaita selkeilli muutoksia viime vuoteen verrattuna. Pankkiluottojen korot laskivat kaikissa Baltian
maissa. Laskuun vaikuttivat mm. inflaation vaimeneminen, kokemuksen kasvarninen pankkisektoreilla seka sen
mukanaan tuoma valmius myontaa enemman luottoja. Tuottajahinnat ovat nousseet kaikissa Baltian maissa
hitaammin kuin kuluttajahinnat, mika viittaa kuluttajahintainflaation edelleen hidastumiseen liihitulevaisuudessa.
Keskipalkat Baltian maissa ovat lantisiin teollisuusmaihin verrattuna edelleen alhaisia. Lisaksi alueelliset erot ovat
suuria. Seka kauppatase etlli vaihtotase kokonaisuudessaan oli kaikissa Baltian maissa alijaamainen. Ulkomaankaupan rakenteessa ei ole tapahtunut merkittiivia muutoksia vuoteen 1995 verrattuna. Virossa ja Liettuassa
yksityistiirninen on edennyt nopeammin kuin Latviassa ja j aij ella ovat enaa ns. infiastruktuuriyritykset. Yksityisllimisprosessin loppusuoralla merkittiivaksi kysymykseksi on noussut maaomaisuuden yksityislliminen, jonka aikataulu
ja toteutus ovat heratllineet ristiriitaisia tunteita myos paattajien keskuudessa. Valtiontalouden hoidossa Baltian
maiden yhteisena ongelmana on oUut tehottomuus. Verojenkeruu on tehotonta ja budjettipolitiikan koordinointi
paikallistason ja valtion vaiilla puutteellista. Ulkopolitiikan osalta Baltian maille tiirkeinlli on kuluvan vuoden aikana
ollut keskiniiisen yhteistyon parantaminen seka integroituminen Euroopan Unioniin. Lisaksi erityislli huomiota ovat
saaneet Naton illilaajentumiseen liittyvat kysymykset seka suhteet Venajaan. Merkittiivimpia sisapoliittisia
tapahtumia ovat olleet Vironja Latvian presidentinvaalit seka Liettuan parlamenttivaalit.
Avainsanat: Baltia, transitio, tuotanto, inflaatio, yksityislliminen, pankit
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Tuotanto ja tyottomyys

Vuonna 1995 Viron ja Liettuan kansantaloudet
kasvoivat jo toista vuotta peraIddiin kun taas Latviassa talouden rakennemuutoksiin liittyva kokonaistuotannon supisturninen jatkui. Virossa bruttokansantuote kasvoi 3.2 % ja Liettuassa 3 %. Latviassa sen sijaan kokonaistuotanto supistui 1.6 %,
mika osittain johtui viime vuoden pankkikriisistli.
Tana vuonna kokonaistuotannon on kuitenkin
ennustettu kasvavan kaikissa Baltian maissa. Kan-

sainvaIisen valuuttarahaston ennusteen mukaan
Viron kokonaistuotanto kasvaisi 3 %, Latvian 2 %
ja Liettuan 1.6 %. Toisaalta joidenkin muiden
nlikemysten mukaan talouskasvu voisi jiilida vahliisemmliksikin. Virossa on viime aikoina oltu
huolestuneita kansantalouden ylikuumenernisesta.
Myos Liettuan viime vuoden lopun pankkikriisi
vaikuttaa edelleen taloudessa. mika saattaa heikentaa tamlin vuoden kokonaistuotannon kasvua. Kaikissa Baltian maissa palvelujen osuus on jatkuvasti kasvanut talouden rakennemuutoksen myotli ja
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kattaa tiilla hetkella yli puolet bruttokansantuotteesta. Samalla kun palvelujen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut, maatalous- ja teollisuustuotannon osuudet ovat vastaavasti supistuneet. Maa- ja metsatalouden osuus Baltian maissa
on tiilla hetkella 6-10 % ja teollisuuden 20--30 %
bruttokansantuotteesta.
Liettuassa on edelleen Baltian maiden korkein tyottomyys. Virossa ja Latviassa tyottomyysaste on noussut edellisvuoteen verrattuna. Vuoden
1995 lopussa tyottomien osuus oli Virossa 5,0 %,
Latviassa 6,6 % ja Liettuassa 7,3 %. Kuluvan vuoden keslikuun lopulla vastaavat tyottomyysluvut
olivat 5,2 %, 7,0 % ja 7,0 %. Kaiken kaikkiaan
naisten tyottomyys on suurempaa kuin miesten.
Virossa merkittava osa tyottomista on venalaisia.
Latviassa enemmisto tyottomista on ns. pitkaaikaistyottomia (yli 12 kk tyottomina), mika asettaa
jatkossa uusia vaatimuksia sosiaaliturvalle.

2

Raha- ja pankkisektori

Vuonna 1995 pankkien lukumli.li.ra aleni kaikissa
Baltian maissa. Virossa tama tapahtui llihinna
fuusioiden kautta kun taas Latviassa ja Liettuassa
pankkikriisi johti pankkien lukumli.li.riin supistumiseen. Kuluvana vuonna kehitys on jatkunut saman
suuntaisena. Erityisesti Latviassa ja Liettuassa
viranomaiset ovat pyrkineet tiukentamaan pankkien valvontaa mm. lainsli.li.diintOa muuttamalla seka
pankkivalvontaviranomaisten tarkastuksia lisaamalla.
Viron raha- ja pankkisektorilla ovat kuluvan
vuoden merkittavimpia tapahtumia ollet mm. Viron Saastopankin ja Viron Teollisuuspankin yhdistyminen, Tallinnan arvopaperiporssin toiminnan aloittaminen sekli. keskuspankin paatos lyhyiden markkinakorkojen noteerauksesta. Pankkifuusioon liittyva osakkeiden vaihto alkoi keslikuun
alussa ja fuusion seurauksena Viron sli.li.stopankista tuli Viron toiseksi suurin liikepankki Hansapankin jli.lkeen. Fuusioon vaikutti mm. keskuspankin
vaatimus nostaa pankkien oma paaoma 60 miljoonaan kruunuun vuoden loppuun mennessa. Talla
hetkella Virossa on 14 pankkia. Toinen kiinnostava alkuvuoden tapahtuma oli Viron keskuspankin
ilmoitus lyhyiden markkinakorkojen noteerauksestao Keskuspankki alkoi noteerata talibor- ja talibidkorkoja 10. tammikuuta llihtien. Noteeraukset
perustuvat viiden suurimman pankin tarjouksiin

rahamarkkinoilla viikon, kuukauden ja kolmen
kuukauden maturiteetissa. Kiinnostava edistysaskel oli myos se, etta Tallinnan arvopaperiporssi
aloitti toimintansa toukokuun viimeisena paiviina.
Ensimmaisina porssilistalle hyvliksyttiin viisi liikepankkia: Hansapank, Forekspank, Tallinna
Pank, Viron Saastopankki, seka Union Pank. Tallinnan porssissa on selvasti enemman yrityksia
kuin esimerkiksi Riian ja Vilnan porsseissa ja
kaupankaynti siella on alusta saakka ollut vilkasta.
Latviassa vuoden 1995 kesalla alkaneen
pankkikriisin jli.lkihoito on jatkunut. Pankkikriisi
alkoi kun maan suurin liikepankki, Banka Baltija,
suljettiin talletuspaon ja huolimattoman lainanannon seurauksena. Kuluvan vuoden alussa 15 pankkia aloitti neuvottelut fuusiosta. Tlihan vaikutti
mm. keskuspankin paatOs, jonka mukaan pankilla
pitaa olla vlihintliiin miljoona latia osakepaaomaa
huhtikuun ensimmaisena paiviina. Talloin keskuspankki lopetti viiden latvialaisen pankin toiminnan, koska pankit eivat olleet nostaneet osakepaaomaansa vaaditulle tasolle. My6s vuoden takaisen
pankkikriisin paatekija, Banka Baltija, julistettiin
konkurssiin. Tlimiin jli.lkeen Latviaan jai jaljelle 34
pankkia. Suurin osa pankeista on edelleen varsin
pienia ja niiden osakepaaoma on vain hieman yli
miljoona latia. Niiden kannattavuus on heikko ja
joidenkin arvioiden mukaan llihes puolet pankeista
ovat tappiollisia.
Liettuassa puhkesi pankkikriisi vuoden 1995
joulukuussa, jolloin keskuspankki sulki maan kaksi suurinta liikepankkia, Innovation- ja Litimpekspankit. Liettuan viranomaisten mukaan sulkemisen aiheutti rikollinen ja arnmattitaidoton toiminta.
Pankkikriisin jli.lkihoito on jatkunut sulkemalla
pankkeja j a uudelleenorganisoimalla niita. Suljettujen pankkien tallettajille on maksettu korvauksia
kolmessa vaiheessa, keslikuussa, elokuussa ja
syyskuussa. Niiden mli.li.ra tallettajaa kohden on
ollut noin 1000 litia (250$). Liettuan valtiovarainministerion mukaan yhdeksiin konkurssiin menneen pankin talletuksia on korvattu noin 17 miljoonan litin arvosta. Koko vuodelle on korvauksia
budjetoitu 20 miljoonaa litia. Summa kasvanee
budjetoitua korkeammaksi, kun Vakaru Pankki ja
Ekspers -pankki on askettliin haettu konkurssiin.
Liettuan hallitus on lisliksi paattiinyt Lithuanian
Joint-Stock Innovation -pankin seka Lithuanian
State Commercial -pankin uudelleenjarjestelyista.
Vlihiin helpotusta likviditeettipulasta karsiville
pankeille tuli toukokuussa, jolloin keskuspankki
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Baltian maiden tyottomyys 1996
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alensi vahimmaisvarantovaatimuksia. Minimi varanto aleni 10 prosentista 5 prosenttiin ja nousi
kesakuussa 6 prosenttiin.
Liettuassa pankkikriisinjaIkihoitoon on lisaksi kuulunut keskuspankin uudelleenorganisointi.
Toiminnan tehostamiseksi keskuspankkiin perustettiin mm. pankin politiikkaa ja strategiaa koordinoiva yksikko, milla pyritaan tehostamaan liikepankkien ja muiden luottolaitosten valvontaa.
KansainvaIisen valuuttarahaston mielesta Liettuan
toimenpiteet pankkisektorilla ovat olleet liian hitaita. Liettuan tulisi tehostaa lainsaadantoa ja sen
toimeenpanoa. Ensisijaisen tarkeaa olisi luoda
mm. saannosto hoitamattomien lainojen jarjestamista varten seka selkeyttaa valtion rooIi vaikeuksissa olevien pankkien tervehdyttamisessa. Kysymys hidasti kevaalla Liettuan ja kansainvaIisen
valuuttarahaston neuvotteluja 30 miljoonan dollarin lainasta, joka on osa IMF:n vuosille
1995-1997 myontamaa 200 miljoonan dollarin
lainaa. Asiasta paastiin kuitenkin sopimukseen
kesakuun lopulla.
Baltian maiden rahamarkkinoilla on kuluvan
vuoden aikana voitu havaita selkeita muutoksia
viime vuoteen verrattuna. Pankkiluottojen korot
laskivat kaikissa Baltian maissa vuoden ensimmaisen puoliskon aikana. Laskuun vaikuttivat mm
inflaation vaimeneminen, kokemuksen kasvaminen pankkisektoreilla seka sen mukanaan tuoma
valmius myontaa enemman luottoja. Inflaation ja
inflaatio-odotusten laskun vaikutus nakyy selvim-
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min Baltian sijoitustodistusmarkkinoilla. Virossa
kolmen kuukauden talibor-korko oIi syyskuussa
noin 8 %. Kaikkien myonnettyjen luottojen keskikorko oli kesakuussa 14.9 %, kun se vuoden alussa oli noin 17 %.
Seka Latviassa etta Liettuassa valtion kolmen
kuukauden sijoitustodistusten korko oli syyskuussa noin 10 %. Latviassa kaikkien myonnettyjen
lyhytaikaisten luottojen keskikorko oli heinakuussa noin 17 %, kun se vuoden alussa oli noin 30 %.
Liettuassa lainakorkojen lasku ei ole ollut yhta
nopeaa kuin Latviassa. Lyhyimpien lainojen korko
oli toukokuussa noin 25 %.

3

Inflaatio ja palkat

Inflaatio Baltian maissajatkui suhteellisen korkeana vuoden ensimmaisella puoliskolla. Hintojen
nousu on kuitenkin hidastunut viime vuoteen verrattuna. Vuoden 1995 aikana kuluttajahinnat nousivat Virossa 29 %, Latviassa 23 % ja Liettuassa
36 %. Tana vuonna elokuusta elokuuhun mitattu
inflaatio oIi Virossa 22.1 %, Latviassa 18.3 % ja
Liettuassa 24.5 %. Elokuussa kuluttajahinnat jopa
laskivat. Tuottajahinnat ovat nousseet kaikissa
Baltian maissa hitaammin kuin kuluttajahinnat.
Tama viittaa kuluttajahintainflaation edelleen hidastumiseen lahitulevaisuudessa. Virossa tuottajahinnat nousivat toukokuusta toukokuuhun 14 % ja
Latviassa 16 % . Liettuassa huhtikuusta huhtikuu
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Baltian maiden inflaatio 1996
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Keskipalkat 1996
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hun mitattu tuottajahintojen nousu oli 20 %.
Baltian maiden keskipalkat ovat Hintisiin
teollisuusmaihin verrattuna edelleen alhaisia. Lisaksi alueelliset erot ovat suuria. Kaupungeissa
keskipalkat ovat korkeampia kuin maaseudulla ja
pienemmilla paikkakunnilla. Kuvassa 3 nabdaan
keskipalkkojen kehitys vuoden alusta labtien. Virossa palkat ovat olleet jiirjestelmallisesti korkeampia kuin Latviassa ja Liettuassa. Tammikuusta toukokuuhun kuukauden keskipalkka nousi
Virossa 216 dollarista 234 dollariin. Latviassa
vastaavasti palkat nousivat 176 dollarista 197 dollariin. Liettuassa tammikuun keskipalkka oli 159
dollariaja nousi huhtikuussa 162 dollariin. Keskipalkkojen lisaksi Liettuassa on edelleen Baltian
maiden alhaisimmat minimipalkat ja elilleet.
Toukokuussa minimipalkka oli 52 ja keskimaarainen elake noin 45 dollaria. Virossa puolestaan
toukokuun minimipalkka oli noin 56 ja Latviassa
69 dollaria. Keskimaaraiset elilleet olivat Virossa
71 ja Latviassa 66 do11aria.

4

Ulkomaankauppa, vaihtotase
ja ulkomaiset investoinnit

Kaikissa Baltian maissa ulkomaankauppa on ol1ut
edellisten vuosien tapaan alijaamaista.
Viron tarkeimpia vientiartikkeleja olivat edelleen vaatteet, elintarvikkeet, koneet ja laitteet,
puutavarat sekii paperi. Vuoden ensimmaisen neljfumeksen aikana erityisesti koneiden ja laitteiden
osuus viennista kasvoi. Myos uudelleen vientiin
tarkoitettujen hyOdykkeiden osuus kasvoi kolmannekseen kokonaisviennista. Mineraalien osuus
viennista laski, mihin osaksi vaikuttivat kylma
talvi ja vaikeista saaoloista aiheutuneet kuljetusvaikeudet. Maittain tarkasteltuna muutokset viime
vuoteen verrattuna ovat vabaisHi. Suomi on edelleen Viron merkittiivin kauppakumppani ja sen
osuus viennista vuoden ensimmaisella neljfumeksella oli noin 20 %. Nelja seuraavaksi suurinta
vientikumppania olivat Venaja, Ruotsi, Latviaja
Saksa.Viron vienti Ukrainaan on labes kaksinkertaistunut vuoden sisalla. Ukrainan odotetaankin
olevan yksi Viron lupaavimmista vientimarkkinaalueista tulevaisuudessa. Tuonnissa suurin yksittainen tavararyhma oli koneet ja laitteet. Naiden
lisaksi merkittavan osuuden tuonnista muodostivat
elintarvikkeet, kemianteollisuuden tuotteet, vaat-
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teetja mineraalit. Viime vuoteen verrattuna erityisesti koneiden ja laitteiden osuus tuonnista kasvoi,
kun taas mineraalien osuus pieneni. Labes 40 %
Viron tuonnista tuli Suomesta. Muut merkittavat
tuontikumppanit olivat Venaja, Ruotsi, Saksa ja
Hollanti.
Vuoden ensimmilisen neljanneksen palvelutase oli ylijaamainen. Palvelusektorilla erityisesti
matkailu- ja kuljetustase ovat olleet ylijaamaisia.
Viron edullinen hintataso on edistlinyt matkailua
ja sita kautta kasvattanut myos kuljetuspalveluiden kysyntaa. Ylijaamainen palvelutase ei kuitenkaan kattanut kauppataseen alijaamaa. Vaihtotase
kokonaisuudessaan oli alijaamainen. Alijaama oli
vuoden ensimmaisella neljannekse11a 1.3 miljardia
kruunua (111 milj. do11aria) eli noin 5 % BKT:sta.
Toistaiseksi vaihtotaseen alijaamaa on pystytty
rahoittamaan paaomantuonnilla. Suorien sijoitusten osuus paaoman nettotuonnista on ol1ut merkittava. Vuosina 1989-1995 aikana Viroon tehtiin
ulkomaisia suoria investointeja 646 miljoonan
do11arin arvosta. Joidenkin arvioiden mukaan ulkomaisten investointien odotetaan pienenevan
tulevaisuudessa.
Latviassa kauppatase on ol1ut jo pitkaan selvlisti alijaamainen, mutta viime vuonna palvelutaseen ylijaama oli riittiiva nostamaan vaihtotaseen
ylijaamaiseksi. Myos kuluvana vuonna tuonti kasvoi vientia nopeamrnin ja ensimmaisen neljanneksen kauppataseen alijaama oli 151,9 miljoonaa
latia, eli noin vajaa 5 % BKT:sta. Vuoden 1995
10pu11a alijaama oli 235 miljoonaa latia. Merkittayin yksittainen vientiartikkeli on ede11een puu- ja
paperiteollisuuden tuotteet, joiden osuus viennista
oli 22 %. Taman lisaksi suuren osuuden viennista
muodostivat tekstiilit, koneet ja laitteet seka elintarvikkeet. Maittain tarkasteltuna selvasti suurin
osa viennista, labes 27 %, suuntautui Venaja11e.
Muita Latvialle tarkeita vientimaita olivat Saksa,
Iso-Britannia, Liettua ja Ukraina. Selvasti suurimman osuuden tuonnista muodostivat mineraalit
seka koneet ja laitteet. Naiden osuus tuonnista oli
noin 37 %. Myos tuonnissa Venajan osuus oli
suurin, noin 23 %. Venajan lisaksi merkittavimpia
tuojamaita olivat Saksa, Ruotsi, Liettua ja Viro.
Toisin kuin kauppatase, palvelutase vuoden ensimmaisella neljanneksella oli ylijaamainen. Palvelusektorilla liikenne- sekii kuljetuspalvelut, ja
erityisesti laivaliikenteen osuus on kasvanut. Merkittiivan tulonlabteen muodostavat kauttakuljetusmaksut, joiden ansiosta vii me vuoden vaihtotase

36 IT

Taulukko 1

Idantalouksien katsauksia 6/96

Kauppatase, milj.kruunua
Viro
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2-96

3-96

4-96
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Vienti

1,749

1,762

1,823

2,000

2,077

Tuonti

2,506

2,539

2,838

3,014

2,987

Nettobal.

-757

-777

-1,015

-1,014

-910

-4473

5-96

Yhteensa

Yhteensa

Uihde: Eesti Pank Bulletin
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Kauppatase, tuhatta latia
Latvia

1-96

2-96

3-96

4-96

Vienti

53667

52817

65936

62765

Tuonti

86793

92263

107028

101020

Nettobal

-33126

-39446

-41092

-38255

-151919

Liihde: Monthly Bulletin of Latvian Statistics
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Kauppatase, milj.litHi
Liettua

1-96

2-96

3-96

4-96

5-96

Vienti

939.9

965.5

1118.2

1006.7

976.1

Tuonti

1110.3

1218.4

1568.6

1400.2

1233.5

Net Balance

-170.4

-252.9

-450.4

-393.5

-257.4

Yhteensa

-1524.6

Liihde: Monthly Bulletin, Economic and Social Development in Lithuania
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Kauppataseen aUjaama/Ulkomaankauppa %
1-96

2-96

3-96
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Viro

17.7

18.1

21.7

20.2

17.9

Latvia

23.5

27.1

23.7

23.3

Liettua

8.3

11.5

16.7

16.3

11.6
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Kauppataseen alijaama 1996
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oli ylijaamainen. Matkailun merkitys Latviassa ei
ole yhtii suuri kuin Virossa. Vaikka palvelutase oli
ylijaamainen, ei se riiWinyt kattamaan kauppataseen alijaamaa. Vuoden ensimmaisen neljfumeksen vaihtotase oli alijaamainen. Alijaama oli 60
miljoonaa latia (110 milj. dollaria) eli noin 2.5 %
BKT:sta.
Liettuassa kauppataseen alijaama on kasvanut
viime vuoteen verrattuna. Vuoden alkupuoliskolla
kauppataseen alijaama oli 1524 miljoonaa litia
(381 milj. dollaria), mika on noin 7 % BKT:sta.
Vuonna 1995 alijaama oli 4 % BKT:sta. Ulkomaankaupan rakenteessa ei kuluvan vuoden aikana ole tapahtunut suuria muutoksia. Vuoden alkupuoliskolla tiirkeimpia vientiartikkeleita olivat
edelleen tekstiilit, mineraalit seka kemian teollisuuden tuotteet. Naiden osuus kokonaisviennista
oli 42 %. Liettuan merkittiivin vientikumppani oli
Venaja, jonka osuus kokonaisviennistii oli 24 %.
Muita tiirkeitii vientimaita olivat Saksa, ValkoVenaja ja Latvia. Liettuaan tuotiin alkuvuodesta
eniten mineraaleja, joiden osuus tuonnista oli 19
%. Toiseksi eniten, 16 %, tuotiin koneitaja laitteitao Neljasosa Liettuaan tuoduista tavaroista tuli
Venajiiltii. Muita merkittavia tuontimaita olivat
Saksa ja Puola. Kauppataseen lisiiksi myos alkuvuoden palvelutase oli alijaamainen niin kuin
myos vaihtotase kokonaisuudessaan. Ensimmaisen
neljanneksen vaihtotaseen alijaama oli vajaat 3 %
BKT:sta. Viroon ja Latviaan verrattuna, Liettuaan
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suuntautuneet investoinnit ovat olleet selvasti pienempia. Investointien odotetaan kuitenkin kasvavan uuden maanomistuslain seka hiljalleen elpyvan talouden myotii. Lisiiksi, Liettuan suhteellisena etuna Viroon ja Latviaan niihden on suurempi
koko seka vaestokeskittymat myos piiiikaupunkiseudun ulkopuolella. Tfuna luo mahdollisuuksia
erityisesti viihittaismyynti- elintarvike ja tekstiilisektoreilla.
Maailmanpankin mukaan vuosina 1989-1995
Viroon tehtiin ulkomaisia suoria sijoituksia 646
miljoonan dollarin arvosta. Latviassa suorien sijoitusten arvo oli vastaavasti 323 ja Liettuassa vain
73 miljoonaa dollaria.! Viron kohdalla ulkomaisten sijoittajien kiinnostukseen ovat vaikuttaneet
edistavasti mm. Viron hyva maantieteellinen sijainti, talousuudistusten ja yksityistiimisen nopea
eteneminen, vapaa kauppapolitiikka, alhaiset tyovoimakustannukset seka lainsaadantOjiirjestelman
Latviaa ja Liettuaa joustavampi sopeutuminen
talouden muutoksiin. Maakohtaisesti Viroon ovat
investoineet eniten Suomi ja Ruotsi, joiden osuus

I Ulkornaisista suorista sijoituksista on olernassa erilaisia laskelrnia laskutavasta riippuen. Virossa kayteman
OECD:n virallista tapaa, jossa suoriin sijoituksiin kuuluvat rny6s uudelleen sijoitettu paaorna seka ulkornaiset
lainat. Latvian ja Liettuan tapauksessa kyseinen rnenetelrna on otettu kayttoon vasta askettain, rnika vaikuttaa
investointilukuja pienenmvasti.
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on ollut yli 40 %. Noin puolet kaikista Viroon
suuntautuneista ulkomaisista sijoituksista on kohdistunut teollisuussektorille ja noin 24 % kaupan
alalle.
Vaikka ulkomaisista suorista sijoituksista on
olemassa erilaisia tilastoja laskutavasta riippuen,
kehityksen yleispiirteet ovat kaikissa laskelmissa
samat: Latviassa ja Liettuassa investointien maara
on jaanyt selvasti Viroa pienemmaksi. Tahan ovat
vaikuttaneet erityisesti kaupan rajoitukset, liiketoiminnan kannalta olennaisen lainsaadantOjarjestelman puutteellisuus, viimeaikaiset pankkikriisit
seka epavakaa poliittinen ilmapiiri. Myos korruptio seka raskas byrokratia ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Latviaan ovat investoineet eniten IsoBritannia ja Yhdysvallat. Ulkomaisista investoinneista kolmannes on suuntautunut kuljetussektorille ja noin 26 % rahoitussektorille. Liettuan
markkinat ovat puolestaan kiinnostaneet eniten
Saksaa ja Yhdysvaltoja. Suurin yksittainen investointisektori on ollut kauppa, jonka osuus ulkomaisista investoinneista on ollut noin kolmannes.

5

Yksityistaminen

Virossa yksityisiliminen on edennyt jo varsin pitkalle. Viime vuoden loppuun mennessa 75 %,
yrityksista oli yksityistetty ja jaljella olivat enaa
ns. infrastruktuuriyritykset. Naista strategisesti
merkittavista yhtiOista on kuluvan vuoden aikana
yksityistetty mm. Viron suurin Oljy-yhtio Esoil,
Valtion kaasuyhtio Eesti Gas seka lentoyhtio Estonian Airlines. Seuraavaksi listalla ovat mm.
energiayhtio Estonian Energy Co., oljy-yhtio Estonian Oil-Shale Co., Viron rautatiet, teleliikenneyhtiO Estonian Telecom, varustamo Merelaevandus seka Tallinnan satama. Vuoden 1996
alkuun mennessa Virossa oli yksityistetty 416
yritysta, joiden yhteisarvo oli noin 220 miljoonaa
dollaria. Kuluvan vuoden kesakuuhun mennessa
yksityistettyjen yritysten lukumaara nousi 430:een.
Erityispiirteena Viron yksityisilimisessa on ollut
mm. se, etta siihen on osallistunut enemman ulkomaalaisia kuin Latviassa ja Liettuassa. Viron pitkaan jatkunut avoin talouspolitiikka on osaltaan
houkutellut ulkomaisia investoijia seka ennen
kaikkea hillinnyt ns. sisapiiriyksityistamista. Lisaksi yhtioista on usein tarjottu joko enemmistOosuutta tai koko yritysta kun taas Latviassa ja Liettuassa yrityksista on myyty vahemmistoosuuksia.

Yksityisilimisprosessin loppusuoralla merkittavaksi kysymykseksi on noussut maaomaisuuden yksityisiliminen, jonka aikataulu ja toteutus ovat herattaneet ristiriitaisia tunteita myos paattajien keskuudessa. Virossa maaomaisuuden yksityistamisprosessi sai kuitenkin vauhtia toukokuussa. Talloin Viron parlamentti hyvaksyi Maailmanpankin
14 miljoonan dollarin lainan, joka on tarkoitus
kayttaa maaomaisuuden yksityisilimisen edisilimiseen.
Latviassa yksityisiliminen on edennyt hitaammin kuin Virossa ja Liettuassa. Toistaiseksi yrityksista on yksityistetty noin 50 %. Tahan on vaikuttanut mm. yksityistamisprosessin hajottaminen
ministerioittain seka sisapiiriyksityisiliminen kuponkimyynnin yhteydessa. Lisaksi yritysten omistussuhteiden jfujestelya on osaltaan hankaloittanut
viime vuoden pankkikriisi ja tasta aiheutuneet
vaikeudet rahoitussektorilla. Joulukuussa 1995
Latvian hallitus ja Valtion yksityisilimisvirasto
keskustelivat tiiviisti mahdollisuuksista nopeuttaa
yksityistamista. Keskustelujen tuloksena paatettiin, etta tehokkuuden lisaamiseksi Valtion omaisuusrahasto likvidoidaan ja sen seka ministerioiden omistuksessa olevat yhtiOt keskitetaan Valtion
yksityisilimisviraston alaisuuteen. PaatOksen ulkopuolelle jaivat kuitenkin noin 200 ns. kansallisesti
strategista merkitysta omaavaa yhtiota. Suhtautuminen kyseisten valtionyhtioiden yksityisilimiseen
onkin ollut Latviassa varovaisempaa kuin Virossa.
Yksityisiliminen hoidetaan case-by-case periaatteella ja toistaiseksi yhtioista on tarjottu vain
25-30 prosentin vahemmistOosuuksia. Yksi merkittavimmista kuluvan vuoden saavutuksista on
ollut mm. suuren latvialaisen kaasuyhtion Latvian
Gazen yksityisiliminen. Seuraava tarkea yksityistamishuutokauppa kaynnistynee vuoden lopulla.
TallOin yksityistettavien joukossa tarkeimpia ovat
mm. energiayhtio Latvenergo, oljy-yhtio Ventspils
Nafta seka laivakuljetusyhtiO Latvian Shipping
Company. Latvian yksityisilimisviraston mukaan
maan yksityistamisprosessi on tarkoitus saada
paatOkseen vuoden 1998 puoleen valiin mennessa
ja vuosittain on tarkoitus yksityistaa 250-300 yritysta.
Liettuassa suurin osa valtion yrityksista, yli
80 %, on yksityistetty. Kuten muissa Baltian maissa, myos Liettuassa yksityistamislistalla ovat viimeisena strategiset infrastruktuuriyritykset. Aikaisempien saannosten mukaan Liettualle strategisesti merkittavien yritysten kuten energia-,
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vedenjakelu-, rautatie ja laivayhtioiden yksityistaminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2000.
KesalIa Liettuan parlamentti paatti kuitenkin uusista saannoista, joiden mukaan kyseisten yritysten
yksityistaminen olisi mahdollista jo nyt, mutta
yksityinen omistusosuus saisi olIa korkeintaan 30
%. Toinen merkittava yksityistamisen edistamiseen llihtaava toimenpide oli Liettuan parlamentin
vuoden vaihteessa hyvaksymat muutokset maalakiin. Duden lain mukaan ulkomaalaiset saavat
omistaa ja ostaa muuhun kuin maanviljelyyn tarkoitettua maata. Lisaksi vuoden 1995 heinakuussa
hyvaksyttiin uusi kateisyksityistamista koskeva
laki. Tama yksityistamisen toinen vaihe alkoi periaatteessa vuoden 1996 alusta, mutta sen toimeenpano on toistaiseksi edennyt hyvin hitaasti. Alkuvuodesta suoritettiin vain organisatorisia muutoksia ja ensimmainen elokuuksi jfujestetty huutokauppa peruuntui vahaisen kiinnostuksen johdosta. Tahan on vaikuttanut lienee mm. se, etta yrityksista on tarjottu vain 2-10 % vahemmistOosuuksia kun taas enemmistOosakkuus on jo ajat
sitten siirtynyt yritysjohdon ja tyontekijoiden haltuun. Myos viime vuoden pankkikriision vaikuttanut yritysten likviditeettiin ja tata kautta rajoittanut niiden mahdollisuuksia osallistua kateisyksityistamiseen. Kaiken kaikkiaan tana vuonna on
tarkoitus yksityistaa 454 yritysta.

6

Valtiontalous

Kaikissa Baltian maissa valtiontalouden yleinen
ongelma on ollut tehottomuus ja sen seurauksena
liian korkeat menot tuloihin nahden. Suurimpia
menoeria ovat olleet sosiaalimaksut ja valtion tuet,
jotka on usein allokoitu loyhin peru stein ja joilla
sinallaan on ollut vahainen vaikutus tuottavuuden
ja talouden kasvuun. Tulopuolella verojenkeruu
on ollut tehotonta. Lisaksi harmaa talous seka
verojen kierto on pienentanyt valtion tuloja. Toinen merkittava valtion taloudenhoitoon liittyva
ongelma on ollut budjettipolitiikan puutteellinen
koordinointi paikallistason ja valtion valilla. Kunnat ja kaupungit ovat saaneet ottaa lainaa valtion
yleisista budjettitavoitteista riippumatta.
Virossa currency board-jfujestelma rajoittaa
raha- ja fiskaalipolitiikan vaihtoehtoja ja nain 01len vahentaa paattajien mahdollisuuksia korjata
epatasapainoista budjettia. Budjetin tasapaino on
maaratty lailla. Lisaksi budjetin alijaaman kattami-
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nen keskuspankkirahoituksella on kielletty. Suurimmat viimeaikaiset valtiontalouden tehostamiseen llihtaavat toimenpiteet ovat keskittyneet verotuksen tehostamiseen ja kuntien, kaupunkien seka
valtion budjettipolitiikan koordinoinnin parantamiseen. TaIla hetkella Viron hallituksessa valmistellaan lakiesitysta, jonka mukaan valtio ei joutuisi
vastaamaan paikallishallintojen ottamista lainoista
tai rahoittamaan niiden huolimatonta budjettipolitiikkaa. Lisaksi nykyiseen budjettilakiin suunnitellaan muutoksia, jotka rajoittaisivat paikallishallintojen liiallista lainanottoa. Verotuksen puolella
erityisesti kulutukseen liittyvaa verotusta on korotettu. Mm. polttoaineiden, alkoholin ja tupakan
valmisteveroa on nostettu. Kyseinen politiikka on
kuitenkin osoittautunut hankalaksi, kun salakuljetus on lisaantynyt viranomaisten toimenpiteista
huolimatta. Valtio joutuneekin tulevaisuudessa
mita todennakoisimmin joko leikkaamaan kustannuksia tai etsimaan uusia, mahdollisesti yllatyksellisiakin verotuskohteita.
Latviassa valtiontalouden tilannetta ovat
heikentaneet vii me vuoden pankkikriisi seka
veronkanto-ongelmat. Y ritysmaailmassa verotusta
pidellian viela enemmankin vapaaehtoisena kuin
vaIttamattomana toimenpiteena. Myos salakuljetus
on lisaantynyt. Syyskuun alkuun mennessa vuoden budjettituloista oli keratty 69 % ja menoihin
oli kaytetty 68 % suunnitelluista. Budjetin alijaarna syyskuun puolessa valis sa oli 30 miljoonaa
latia. Tulojen osuus oli 298 ja menojen 340 miljoonaa latia. Vaikka taIla vuodelle on budjetoitu
60 miljoonan latin alijaama, hallitus pyrkinee kuitenkin pitamaan alijaaman Kansainvalisen valuttarahaston ehdottamissa puitteissa, eli korkeintaan
40 miljoonan latin suuruisena. Toistaiseksi nayttaa
silta, etta valtion men oj en supistarninen lahitulevaisuudessa on vaikeaa. Toisaalta Latviassa olIaan
optimistisia yksityistamisen suhteen, jonka odotetaan jatkossa tuottavan tuloja budjetin alijaaman
kattamiseen. TaIla hetkelIa parlamentin kasittelyssa oleva ensi vuonna budjetti on tarkoitus pitaa
tasapainossa.
Liettuassa verojen keraysta tehostettiin vuoden 1995 aikana niin, etta valtiontalouden alijaarna supistui hieman yli kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden lopun pankkikriisi on
kuitenkin kasvattanut valtion menoja kuluvan
vuoden aikana ja sen vaikutus jatkunee lahitulevaisuudessakin menoja lisaavasti. Lisaksi kuntien
ja kaupunkien kasvavat velat energiatuottajille
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ovat osaltaan kasvattaneet valtion menoja. Kuluvan vuoden sopeutetussa budjetissa tulot on arvioitu 4884 ja menot 5585 miljoonan Itin suuruisiksi. Budjetin alijafunaa on toistaiseksi katettu ja
tullaan myos tulevaisuudessa kattamaan valtion
sijoitustodistusten myynnilla seka koti- etta ulkomaisilla markkinoilla.

7

Ulko- ja sisapolitiikka

Ulkopolitiikan osalta Baltian maille tiirkeinta on
kuluvan vuoden aikana ollut keskiniiisen yhteistyon parantarninen seka suhteiden kehittiiminen
Euroopan Unioniin. Lisiiksi erityistii huomiota
ovat saaneet Naton itiilaajentumiseen liittyvat kysymykset seka suhteet Venajaan. Baltian maiden
EU-jasenyyden osalta ei kuluvan vuoden aikana
ole tapahtunut merkittiivia muutoksia. Elokuun
alussa Baltian maat jattivat EU:lle ns. selonteot,
jotka sisaltavat selvityksia mm. talouden, maatalouden ja teollisuuden nykytilasta, seka lakien
muutos- ja harmonisointiprosessin etenemisesta.
Selontekojen tarkoituksena on antaa lisiiinformaatiota ennen virallisten jasenyysneuvottelujen alkamista. Talla hetkella selonteot on jatetty EU:lle,
joka valmistelee niin sanotut maaraportit. Kaikkia
Keski- ja ltii-Euroopan maita koskevat maalausunnot on tarkoitus saada valmiiksi vuosien
1996-1997 vaihteessa.
Baltian maiden ja Venajan valiset suhteet
ovat olleet koetuksella pitkin vuotta, kun Venaja
on useaan otteeseen lausunut jyrkiisti vastustavansa Baltian maiden liittymistii Natoon. Lisajannitysta aiheuttivat myos Venajan kesiikuiset presidentinvaalit, jolloin keskusteltiin mm. Baltiassa asuvien veniiliiisviihemmistojen tilanteesta seka Baltian
maiden kohtalosta kun Venajan uusi presidentti on
valittu. Kuluvan vuoden aikana Baltian maissa on
todettu useaan otteeseen, ettii maiden turvallisuus
on varmemmalla pohjalla, jos maat ovat seka
EU:n etta Natonjiisenia. Yhdysvallat on valmistanut niin sanotun Baltian maiden strategiasuunnitelman (Baltic Action Plan), jossa selvitetiiiin mm.
niitii toimenpiteitii, joita Baltian maiden tulisi tehostaa ennen varsinaista Natojasenyyttii. Toimintasuunnitelma rakentuu kolmesta osasta. Ensiksi,
Baltian maiden tulisi integroitua yha tiiviimmin
lannen poliittisiin- ja turvallisuusrakenteisiin.
Suunnitelman toinen osa sisiiltllii Venaja-suhteiden kehittamisen.Viimeisena tavoitteena on vah-

vistaa erityisesti Baltian maiden keskiniiisia niin
taloudellisia- kuin poliittis-ia suhteita. Strategiasuunnitelma on viela allekirjoitusta vailla.
Baltian maiden keskiniiisia suhteita ovat kuluvan vuoden aikana haitanneet jo pitkaan jatkuneet rajakiistat. Tosin Viro ja Latvia paasivat sopimukseen Riianlahden merirajakiistassa toukokuussa, mutta Latvian ja Liettuan kiista jatkuu edelleen. Latvian ja Liettuan merirajoja koskevat neuvottelut alkoivat jo vuonna 1993 sen jalkeen kun
maat paasivat sopimukseen maarajoista. Merirajakiista nousi esille erityisesti viime syksyna, kun
Latvia myonsi amerikkalaiselle ja ruotsalaiselle
Oljy-yhtioille oljynporauslisenssin kiistanalaisilla
merialueilla. Liettuan mielesta Latvian toimenpiteet olivat vastoin maiden viilisia naapuruussuhteita koskevia periaatteita. Toistaiseksi osapuolet
eivat ole paasseet asiasta sopimukseen.
Merkittavin Baltian maiden keskiniiistii yhteistyotii edistiiva askel otettiin toukokuussa, jolloin maat paasivat sopimukseen maataloustuotteiden vapaakaupasta.Viron ja Liettuan parlamentit
ratifioivat sopimuksen suht nopeasti sen allekirjoittamisen jiilkeen. Latviassa ratifiointia viivyttivat parlamenttipuolueiden erimielisyydet seka
maataloustuottajien vastustus ja sopimus ratifioitiin vasta lokakuun alussa. Vapaakauppasopimuksen on maara astua voimaan ensi vuoden alusta.
Teollisuustuotteiden vapaakauppasopimus tehtiin
jo vuoden 1994 huhtikuussa.
Virossa vuoden merkittavin sisapoliittinen
tapahtuma on ollut syksyn presidenttivaalit. 10 1paikkainen parlamentti iiiinesti lain sallimat kolme
kertaa, mutta istuva presidentti Lennart Meri ei
saanut vaadittua 68 iiiintii. Presidentti Merea on
arvosteltu mm. siitii, ettii han on useasti kayttiinyt
veto-oikeuttaan ja sivuuttanut seka hallituksen etta
parlamentin. Lannessa maaratietoisen Meren toimintaa on sitii vastoin pidetty ennemminkin tehokkaana ja sen on katsottu edistiivan Viron kehitystii
kohti demokratiaa. Meren kilpakumppani, parlamentin varapuhemies Arnold Rtititel, sai parlamen tin iiiinestyksissa viihemman iiiinia kuin Meri
ja jiii niin ikiiiin vaille riittavaa kannatusta. Vaali
siirtyi niiin ollen 374-jiiseniselle valitsijakokoukselle, joka iiiinesti presidentistii 20. syyskuuta.
Kuukauden kestiinyt presidentinvaali paatyi viidennen kierroksen jiilkeen, kun Lennart Meri valittiin uudelle viisivuotiskaudelle. Meren lisiiksi
ehdolla olivat Arnold Ruutel, naiskansanedustaja
Siiri Oviir, parlamentin varapuhemies Tunne Ke-
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lam seka akateemikko Enn Tougu.
Latviassa Guntis Ulmanis valittiin uudelleenmaan presidentiksi 18. kesakuuta pidetyissa presidentinvaaleissa. Latvian parlamentin sadasta kansanedustajasta 53 kannatti Ulmanisia. Muita ehdokkaita olivat Ilga Kreituse (25 aanta) , IlmantsLiepa (14) ja Alfreds Rubriks (5). Presidenttikaudellaan Ulmanis sanoi keskittyvansa erityisesti
lainsaadantO- ja koulutusjlirjestelman kehittamiseen seka vahemmistojen oikeuksien parantamiseen. Ulkopolitiikassa etusijalla ovat suhteiden
kehittaminen Euroopan Unioniin ja Natoon. Ulmanis valittiin ensimmaisen kerran Latvian presidentiksi heinakuussa 1993.
Liettuassa vuoden alun kirea poliittinen ilmapiiri oli seurausta edellisvuoden joulukuussa alka-
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neelle pankkikriisille. Jo tammikuun alussa presidentti Algirdas Brazauskas niwasi seka keskuspankin paajohtajan Kazys Ratkeviciuksen etta
paaministeri Adolfas Slezeviciusin eroamaan.
Presidentti oli tyytymaton niin keskuspankin kuin
hallituksenkin toimintaan ennen ja jalkeen pankkikriisin. Keskuspankkia syytettiin rnm. liian loysasta pankkivalvonnasta ja hallitusta puolestaan liian
suuresta innosta sulkea vaikeuksiin joutuneet pankit. Keskuspankin johtajaksi nimitettiin entinen
valtiovarainministeri Reinoldijus Sarkinas. Lisaksi
presidentti torjui ennenaikaiset parlamenttivaalit ja
nimitti varapaaministeri Mindaugas Stankeviciusin johtamaan hallitusta toistaiseksi. Liettuan parlamenttivaalit pidettiin 20. lokakuuta.
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