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B altian vuosikatsaus

Tiivistelma
Vuonna 1995 taloudellinen kehitys Baltian maissa oli varsin epayhtenaista. Virossa talouskasvu jatkui nopeana, ja
siella esimerkiksi yksityistaminen on jo lahes loppuun suoritettu. Myos Liettuassa taloudellinen kasvu oli jo
suhteellisen nopeata, mutta Latviassa BKT ilmeisesti supistui hieman. Todennakoisesti suurin yksittainen syy tahan
oli touko-kesakuussa tapahtunut pankkikriisi.
Inflaatio pysyi edelleen varsin korkeana kaikissa Baltian maissa, ja tama saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia,
jos kiintean valuuttakurssin jarjestelmasta halutaan pitaa kiinni. Talla hetkeIHi maiden kilpailukyky nayttaa kuitenkin
edelleen suhteellisen hyvalta, jos sita mitataan esimerkiksi dollarimaaraisilla keskipalkoilla. Lisaksi ulkomaiset
investoinnit ovat pysyneet korkealla tasolla, ja vaihtotaseen alijaama on voitu rahoittaa talla tavalla.
Lahitulevaisuudessa Baltian maiden taloudellinen tilanne nayttaa suhteellisen hyvalta. Talouskasvun uskotaan
jatkuvan talouden rakenteiden tehostuessa. Riskeja sisaltyy esimerkiksi rahoitussektoriin, mista esimerkkina ovat
Latvian ja Liettuan pankkikriisit viime vuoden aikana. Lisaksi inflaatiovauhdin olisi suhteellisen pian lasketteva, jotta
maat eivat menettaisi ulkoista kilpailukykyaan.
Asiasanat: Viro, Latvia, Liettua

1

Yhteenveto

Virossa ja Liettuassa talouskasvu jatkui vuonna
1995. Virossa BKT:n kasvun arvioidaan olevan
hieman yli 3%. Liettuassa kasvu oli no in 3%,
mutta Latviassa BKT supistui. Kaikissa Baltian
maissa teollisuustuotanto supistui ilmeisesti edelleen hieman, mutta supistuminen todennakoisesti
loppui vuoden jalkimmaiselIa puoliskolla. Palvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi edelleen.
Inflaatio aleni kaikissa maissa keskimaarin vuoden
1994 tasosta, mutta oli edelleen korkea: Virossa
29%, Latviassa 23% ja Liettuassa 36%. Myos
keskipalkat nousivat selvasti. Baltian maiden
ulkomaankauppa oli edelleen selvasti alijaamaista.
Latviassa palvelutaseen ylijaamaisyys riitti nostamaan vaihtotaseen ylijaamaiseksi, ja Liettuassa
vaihtotaseen alijaama oli varsin pieni, mutta

Virossa vaihtotaseen alijaama saattoi ollajopa noin
viisi prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaihtotaseen alijaama rahoitettiin etenkin suorilla sijoituksilla. Pankkitoiminnassa vuotta 1995 varittivat
pankkikriisit seka Latviassa etta Liettuassa. Latvias sa useita pankkejajouduttiin sulkemaan toukokesakuussa, ja Liettuassa vastaava tapahtui joulukuussa. Latviassa tilanne kuitenkin oli (ja on)
vakavampi, koska suljettujen pankkien osuus maan
pankkimarkkinoista oli suurempi, ja valtio joutuu
ilmeisesti kayttlimaan enemman rahaa tallettajille
tarkoitettuihin korvauksiin. Yksityistaminen eteni
edelleen vuonna 1995, ja varsinkin Virossa ja
Liettuassa suurin osa yrityksista alkaa olla yksityisessa omistuksessa. Latviassa yksityistamisen tahti
on ollut hitaampi. Myos valtiontalouden kannalta
Latvian tilanne on heikompi kuin Liettuan ja
erityisesti Viron. Virossa valtiontalous on pysynyt
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Taulukko 1

Investointien osuus BKT:sta, %

1992

1993

1994

Viro

26,2

23,6

28,5

Latvia

25,2

16,9

18,7

Liettua

18,1

21,0

19,0

Baltian maiden teollisuustuotannon vuosimuutokset 1995
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etta Virossa investointien osuus bruttokansantuotteesta on ollut selvasti korkeampi kuin muiden
Baltian maiden. Vuoden 1995 kahden ensimmaisen neljanneksen tilastojen perusteella nayttaa
silta, etta Virossa investointien volyymin kasvu on
jatkunut. Tama on siina mielessa tarkeaa, etta
Viron suuri kauppataseen alijaama nimenomaan
vaatii investointeja, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa tuottaa hyOdykkeita vientiin ja tuontia
korvaamaan, eli nain pienentaa vajetta. Latviassa
investointien volyymi pysyi ilmeisesti vuonna
1995 suurinpiirtein vuoden 1994 tasolla, ja Liettuassa investointien volyymi kasvoi alustavien
arvioiden mukaan noin 2%.
Kokonaistuotannon selvasta supistumisesta
huolimatta Baltian maiden tyottomyys on pysynyt
varsin alhaisena talousuudistusten alusta saakka.
Vuoden 1995 alussa tyottomyys oli Virossa 5%,
Latviassa 7% ja Liettuassa 5%. (Vi ron ja Liettuan
tyottomyysluvut kasittavat kaikki tyottomat, ei
pelkastaan ne, jotka ovat rekisteroityneet tyottomyyskorvausten saantia varten.) Vuoden aikana
kokonaistuotannon kasvu niikyi siten, etta tyottOmyysaste laski hie man Virossa ja Latviassa.
Liettuassa sita vastoin tyottomyysaste nousi yli
seitsemaan suhteellisen korkeasta talouskasvusta
huolimatta. Periaatteessa tyottomyysaste on voinut
nousta kahdesta syystii: Joko tuottavuus on noussut
nopeasti tai sitten tyovoiman tarjonta on kasvanut.
Todenniikoisesti tyottomyys on kasvanut etenkin
maatalouden rakennemuutoksen myota, ja tama
kehitys jatkunee.

3

Inflaatio

Inflaatio oli verrattain korkeaa kaikissa Baltian
maissa. Vuoden 1995 aikana kuluttajahinnat
nousivat Virossa 29%, Latviassa 23% ja Liettuassa
36%. On kuitenkin huomattava, etta kaikissa
maissa inflaatio aleni vuoden 1994 tasosta. Vuonna 1994 inflaatio oli Virossa 42%, Latviassa 26%
ja Liettuassa 45%. Eniten inflaatiota onnistuivat
alentamaan siis Viro ja Liettua, vaikka kummassakin maassa inflaatio oli korkeampi kuin Latviassa.
Kuvassa 2 voidaan nahda Baltian maiden
inflaation kehitys kuukausitasolla. Viro ja Liettua
onnistuivat alentamaan inflaatiota vuoden alkupuoliskolla, mutta kesan jalkeen inflaatio on pysynyt
ennallaan tai jopa hieman kiihtynyt. Latviassa
inflaatio pysyi liihes samoissa lukemissa koko
vuoden. Virossaja Liettuassa on kaytossa currency

board -jarjestelma ja siihen liittyvat kiinteat
valuuttakurssit. Viro on sitonut kruununsa Saksan
markkaan kurssilla IDEM = 8 EEK, ja Liettua
litin dollariin kurssilla 1 USD = 4 LTL. Myos
Latvia on kiinnittanyt valuuttansa epavirallisesti
IMF:n korivaluuttaan SDR:aan kurssilla I SDR =
0.8 LVL. Kiintean valuuttakurssin vallitessa
korkeampi inflaatio kuin maassa, jonka valuuttaan
oma valuutta on kiinnitetty, merkitsee luonnollisesti valuutan reaalista vahvistumista tiihan valuuttaan
niihden. Suurin osa tahan mennessa tapahtuneesta
valuuttojen reaalisesta vahvistumisesta johtuu
yksinkertaisesti siita, etta kiinteat kurssit valittiin
aikoinaan niin, etta tilaa reaaliselle vahvistumiselle
on ilman kilpailukyvyn heikentymista.
Baltian maiden keskipalkat dollareissa mitattuina ovatkin edelleen suhteellisen alhaisia. Kuviossa 3 on Baltian maiden julkisten sektorien
(tahan sisaltyvat valtion omistamat yritykset)
kuukausikeskipalkat dollareissa. Dollareissa palkat
nousivat vuoden 1995 yhdeksan ensimmaisen
kuukauden aikana vuoden 1994 viimeisen neljanneksen keskipalkasta Virossa noin 28% (Virossa
luku on vain kahdeksalta ensimmaiselta kuukaudelta), Latviassa 8% ja Liettuassa jopa 36%.
Liettuassa keskipalkat ovat kuitenkin edelleen
kaikkein alhaisimmat Baltian maista. Ainakin
Virossa koko talouden kuukausikeskipalkat ovat
ilmeisesti noin 20-30 dollaria julkisen sektorin
palkkoja korkeammat, mutta niiden muutokset
ovat hyvin samansuuntaiset.
Raha-aggregaattien kehitys vuoden 1995
aikana on ollut varsin samantapaista Baltian
maissa, jos tarkastellaan esimerkiksi M2-aggregaattia. On kuitenkin otettava huomioon, etta
Latviassa raha-aggregaattien tulkintaa haittaa
kevaan pankkikriisi ja sen seuraukset. Virossa
raha-aggregaatti M2:n (tiissa raha-aggregaatissa on
mukana myos valuuttatilit, mutta M2:n kotimaisten
komponenttien kasvu on ollut vain hieman hitaampaa kuin koko M2:n) kasvu vuositasolla on ollut
varsin tasaista: Kasvuprosentit ovat vaihdelleet
35:sta runsaaseen 40:een. Rahamaaran kasvu on
siis hidastunut selvasti vuodesta 1994, jolloin
M2:n keskimaarainen kasvuvauhti oli 71 %. On
kuitenkin huomaUava, etta M2:n kasvuvauhti
hidastui selvasti jo vuoden 1994 puolella ja oli aIle
40% jo joulukuussa 1994. M2:n kasvuvaudin
hidastumista on vastannut inflaation hidastuminen
vuoden 1995 aikana: Tammikuun 39 prosentista
selvasti aIle 30 prosentin vuoden jalkimmaisella
puoliskolla. Toisaalta on huomionarvoista, etta
raha-aggregaatit kasvavat edelleen suhteellisen
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Baltian maiden vuosi-inflaatio
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nopeasti, eika inflaatio nain ollen todennakoisesti
laske merkittavasti ainakaan lahikuukausina.
Liettuassa raha-aggregaattien kasvun hidastuminen tapahtui vasta vuoden 1995 puolella. M2:n
kasvuvauhti tippui tammikuun 54 prosentista
lokakuun 30 prosenttiin. Myos Liettuassa M2:n
kotimaisten komponenttien (liikkeessa oleva
kateinen, kayttelytilit ja aikatalletukset) kasvuvauhti on ollut lahes sarna kuin laajemmankin
raha-aggregaatin. Liettuassa raha-aggregaatit
kasvoivat vie1a vuonna 1994 erittain voimakkaasti.
M2:n keskimaarainen kasvuvauhti 1994 oli 108%.
Kasvu oli nopeinta kesakuussa 1994, jolloin se
nousi 160 prosenttiin, mutta kasvu hidastui selvasti
jo syksyllajajoulukuussa 1994 se oli 73%. Liettuan inflaatio on seurannut M2:n kehitystii: Vuoden
1995 alussa inflaatio oli 46%, mutta laski vuoden
aikana noin 35 prosenttiin. Jaa nahtavaksi, miten
joulukuun pankkikriisi vaikuttaa raha-aggregaattien kehittymiseen Liettuassa. Mikali suljettujen
pankkien toimintaa voidaan jatkaa suhteellisen
pian, mitaan laajempia vaikutuksia rahan maaraan
ei valttamatta ole.
Latvian raha-aggregaattien kehityksen tarkastelu on varsin vaikeaa. Toukokuusta 1995 lahtien
suuren osan M2:a muodostavat tilit, jotka jaadytettiin Latvian pankkikriisin yhteydessa. (Suljettujen
tilien osuus M2:sta pysyi lahes muuttumattona 20
prosentissa toukokuusta vuoden loppuun.) Ennen
toukokuun kriisia M2:n kasvuvauhti tippui tammikuun 50 prosentista noin 35 prosenttiin huhtikuussa. Mikali suljetut tilit lasketaan tamankin jalkeen
mukaan M2:een, sen kasvuvauhti oli vuoden 1995
jalkimmaisella puoliskolla keskimaann hieman yli
20%. Ei ole kuitenkaan lainkaan itsestaanselvaa,
etta nama suljetut tilit pitaisi lukea raha-aggregaatteihin. Talla hetkella kukaan ei varmasti tieda
kuinka paljon yleison talletuksista korvataan, ja
missa muodossa. Joissakin suunnitelmissa osa
talletuksista korvattaisiin yksityistarniskupongeilla,
joiden markkina-arvo todenniikoisesti muodostuisi
pienemmiiksi kuin nimellisarvo. Lisiiksi korvauksien ajoitus on viela auki. Nain ollen on kyseenalaista, kuinka suuri osuus suljettujen tilien nimellisarvosta voidaan todellisuudessa lukea rahoitusomaisuuteen. Jos M2:sta poistetaan suljetut tilit kokonaan, on sen kehitys vuositasolla luonnollisesti
hyvin erilainen. M2:n kasvuvauhti tippuu talloin
toukokuussa hyvin lahelle nollaa, ja on jopa
negatiivinen kesiikuussa. Loppuvuoden aikana
kasvuvauhti on ollut negatiivinen tai hyvin vahan
noHan ylapuolella. On luonnollisesti mahdotonta
tarkkaan sanoa, mika on se rahoitusomaisuuden

taso, jonka kotitaloudet ja yritykset katsovat talla
hetkella omistavansa, mutta voitaneen todeta, eWi
se ei varmaankaan ole se M2:n maara, joka talla
hetkella tilastoissa ilmoitetaan. Toisaalta suljettujen tilien yksioikoinen vahentaminen M2:sta ei
sekaan antane oikeaa kuvaa tilanteesta: Merkittava
osa talletuksista saataneen takaisin jossain vaiheessa. Raha-aggregaattien supistumisen vaikutuksia
reaalitalouteen saattaa edustaa Latvian bruttokansantuotteen supistuminen yli kuudella prosentilla
vuoden 1995 kolmannella ne1janneksella. Toisaalta
inflaatioon rahanmaaran supistumisella ei nayta
olleen merkittavia vaikutuksia.
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Ulkomaankauppa, vaihtotase
j a paaomanliikkeet

Kaikissa Baltian maissa ulkomaankauppa oli
alijaamaista vuonna 1995. Tassa suhteessa tilanne
ei juurikaan muuttunut vuodesta 1994.
Virossa kauppataseen alijaama oli noin 8
miljardia kruunua, eli kenties jopa 15% nimellisesta bruttokansantuotteesta. (Nimellinen bruttokansantuote on viela tassa vaiheessa pelkka arvio).
Virossa viennin tarkeimmat tuoteryhmat 1995
olivat elintarvikkeet, vaatteet ja paperiteollisuuden
tuotteet. Tuonnin puolella suurin yksittainen
tavararyhma oli koneet ja laitteet, ja tiita seurasivat
elintarvikkeet ja vaatteet. Mikali Viroon tuotuja
koneita ja laitteita kaytetaan investointeihin, jotka
tulevaisuudessa tuottavat vientituotteita, ei ulkomaankaupan tamanhetkinen epatasapaino valttamatta ole pysyvaa. MikaIi nain ei kuitenkaan ole,
ei nykyinen kaupan epatasapaino voi jatkua. Vi ron
palvelutaseen ylijaama vuoden kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana oli 2.6 miljardia kruunua.
Se1vasti suurimmat positiiviset erat Viron palvelutaseessa olivat matkailu ja liikenne. Viron halpa
hintataso Suomeen ja Ruotsiin nahden pitanee ylla
matkailun suurta volyymia tulevaisuudessakin, ja
vilkkaaseen matkailuun liittyy luonnollisesti
kuljetuspalveluiden vilkas kysynta.
Viron vaihtotase vuonna 1995 oli selvasti
alijaamainen. Kolmen ensimmaisen neljanneksen
aikana vaihtotaseen alijaama oli 1.66 miljardia
kruunua. Mikali vaihtotaseen alijaama karttui
samaa vauhtia vuoden viimeisella neljanneksella,
oli alijaama kenties jopa 5 prosenttia nimellisesta
bruttokansantuotteesta. Suuri alijaama aiheutui
kauppataseen alijaamasta. Palve1utase oli ylijaamainen, ja tuotannontekijatulojen tase lahella
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tasapainoa. Kolmannella neljannekselHi Viron
vaihtotaseen alijaamaa pienensivat huomattavasti
tulonsiirrot. Viron saamat tulonsiirrot kasvoivat
noin 300 miljoonasta kruunusta vuoden 1995
toisella neljanneksella noin 500 miljoonaan kruunuun kolmannella neljanneksella. Syyna oli Estonian uppoamiseen liittyvat avustustoimenpiteet
ja vakuutuskorvaukset, jotka todennakoisesti eivat
jatku yhta laajoina tulevaisuudessa.
Koska Viron vaihtotaseen alijaama on varsin
suuri verrattuna bruttokansantuotteeseen, on
mielenkiintoista tarkastella miten tama alijaama
rahoitetaan eli miten Viron paaomataseen erat ovat
kehittyneet vuoden 1995 aikana. Suurin osa Viron
vaihtotaseen alijaamasta vuoden 1995 aikana
rahoitettiin suorilla sijoituksilla Viroon. Vuoden
1995 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana
Viroon tuli nettomaaraisesti suoria investointeja
1.87 miljardin kruunun arvosta. Kun muidenkin
investointien taseet olivat ylijaamaisia, kasvoi
Vi ron keskuspankin valuuttavaranto kolmen
ensimmaisen neljanneksen aikana noin miljardin
kruunun verran. Currency board -jarjestelmassa
tama merkitsee periaatteessa automaattisesti
vastaavan suuruista lisaysta rahan maaraan. Mielenkiintoinen kysymys on tietysti se, kuinka kauan
suorien sijoitusten virta Viroon voi pysya talla
tasolla ja kattaa vaihtotaseen vajauksen. Viela tall a
hetkella nayttaa silta, etta sijoitusten virta ei ole
heikentymassa. Jos vaihtotaseen alijaama jatkuu
tulevaisuudessakin, ja investoinnit Viroon eivat ole
enaa riittavia kattamaan alijaamaa, on seurauksena
currency board -jarjestelmassa keskuspankin
valuuttavarannon ja sita kautta taloudessa kierrossa
olevan rahan maaran supistuminen. Talla saattaisi
olla varsin negatiivisia vaikutuksia Vi ron talouteen.
Latviassa kauppataseen alijaama vuoden 1995
kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana oli 156
rniljoona latia, eli 9.5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Koko vuoden aikana kauppataseen alijaama
oli 235 miljoonaa latia. Latviassa ylivoimaisesti
tarkein vientituotteiden ryhma oli puu- ja paperiteollisuuden tuotteet. Seuraavaksi tarkeimmat tuoteryhmat olivat elintarvikkeet ja tekstiilit. Latvia toi
1995 eniten polttoaineita seka koneita ja laitteita.
Vaikka Latvian kauppatase onkin ollut jo pitkaan
selvasti alijaamainen, ei tama ole yhta huolestuttavaa kuin Virossa, koska Latviassa palvelutaseen
ylijaama on riittavan iso nostamaan vaihtotaseen
ylijaamaiseksi. Latviassa palvelutaseen ylijaama on
ollut llihes jatkuvasti suurempi kuin kauppataseen
alijaama. Vuoden 1995 kolmen ensimmaisen
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neljanneksen aikana palvelutaseen ylijaama oli 192
miljoonaa latia, eli lahes 12% nimellisesta bruttokansantuotteesta. Myos Latviassa liikenne, erityisesti laivaliikenne, toi suuren osan palvelutaseen
ylijaamasta. Matkailu ei ollut niin tarkeaa kuin
Virossa. Latviassa vaihtotase oli selvasti ylijaamainen huolimatta kauppataseen alijaamasta; ylijaama
oli vuoden 1995 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana 34.4 miljoonaa latia, eli noin 2%
nimellisesta bruttokansantuotteesta.
Latviassa valuuttavaranto pieneni yhdeksan
ensimmaisen kuukauden aikana noin 40 miljoonaa
latia. Nettomaaraisesti rahaa tuli siis ulkomailta
varsin vahan, noin 6 miljoonaa latia. Joidenkin
tarkkailijoiden mukaan Latvian viranomaisten
kyky seurata paaomavirtoja ei ole paras mahdollinen, ja jonkin verran epaillaan, etta vuoden 1995
aikana paaomaa olisi poistunut maasta varsinkin
Venajalle siten, etteivat viranomaiset ole saaneet
asiasta tietaa.
Liettuan kauppataseen alijaama yhdeksan
ensimmaisen kuukauden aikana oli noin 660
miljoonaa litia. Liettua eroaa siis muista Baltian
maista siten, etta kauppataseen alijaama on suhteellisen pieni suhteessa bruttokansantuotteeseen,
noin 4 prosenttia. Liettuan viennissa selvasti suurin
hyOdykeryhma oli tekstiilit, toiseksi suurin ryhma
koneet ja laitteet seka kolmanneksi suurin ryhma
petrokemian tuotteet. Tuonnissa suurin ryhma oli
kemian teollisuuden tuotteet ja toiseksi suurin
ryhma koneet ja laitteet. Liettuaan tuotiin siis
varsin paljon teollisuuden investointihyodykkeita
seka raaka-aineita. Mikali talous kasvaa nopeasti ja
kaytettavissa olevat tulot taman seurauksena
lisaantyvat, kulutustavaroiden tuonti Liettuaan
todennlikosiesti lisaantyy. Liettuassa palvelutase
kaantyi ylijaamaiseksi vuoden 1994 viimeisella
neljanneksella, ja se oli ylijaamainen myos vuonna
1995. Liettuassa suurin osa palvelutaseen ylijaamasta tuli liikenteesta. Vaihtotase oli hieman
alijaamainen viime vuonna.
Liettuassa paaomataseen erien tulkintaa
haittaa se, etta tilastovirheiden osuus paaomataseessa vuoden 1995 ensimmaisella puoliskolla
oli lahes 700 miljoonaa litia, eli kuusi kertaa
suurempi kuin vaihtotaseen ylijaama! Maksutasetilastojen mukaan paaomavirta Liettuaan sijoitusten
ja lainojen muodossa oli noin 670 miljoonaa litia
vuoden 1995 kuuden ensimmaisen kuukauden
aikana, ja Liettuasta lahti paaomaa noin 140
miljoonaa !itia. Valuuttavarannon muutos oli noin
85 miljoonaa litia. Ehka todennakoisin selitys
maksutaseesta puuttuville erille on yksityinen
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paaomapako Liettuasta. Tata spekulaatiota on
tietenkin hyvin vaikea todistaa (tai kiistaa), mutta
lienee todenniikoisempiiii, etta suurin osa erasta on
syntynyt nimenomaan paaomataseen puolella,
koska tavarakauppaa rajojen yli on huomattavasti
helpompi valvoa. Ei tietenkaan ole mahdotonta,
etta ainakin osa virhe-erasta on peraisin myos
salakuljetuksesta.
Kaikki Baltian maat solmivat kesakuussa
1995 EU-assosiaatiosopimuksen. Baltian maat
olivatjo aiemmin sopineet varsin kattavasti vapaakaupasta, mutta assosiaatiosopimuksessa on
mukana myos miiiirayksia ihmisten ja paaomien
vapaasta liikkeesta, poliittisesta yhteistyosta ja
eraista sosiaalialan kysymyksista. Baltian maiden
hallitusten tavoitteena on EU-jasenyys, ja assosiaatiosopimuksia voidaan pitaa yhtena etappina tiella
taysjasenyyteen. Maat solmivat my os vapaakauppasopimuksen EFTA:n kanssa vuoden 1995
loppupuolella. Veniijan parlamentti ratifioi vuoden
1995 tammikuussa Liettuan kanssa jo 1993 allekirjoitetun sopimuksen vastavuoroisesta suosituimmuusasemasta. Latvian kanssa vastaava sopimus
astui voimaan jo 1994, mutta Viron kanssa jo
allekirjoitettu sopimus on vielii ratifioimatta
Venajalla. Lisiiksi Baltian maat aloittivat neuvottelut liittymisesta Maailman kauppajarjestoon
WTO:hon vuoden 1995 aikana. Niiden tavoitteena
on piiiista jarjestOn jaseniksi taman vuoden aikana.

5

Rahoitus- ja pankkijarjestelmat

Baltian pankkien lukumaaran lasku jatkui vuonna
1995. Latviassa ja Liettuassa tama viiheneminen
tapahtui pankkikriisien kautta. (On huomattava,
etta Liettuan kriisin vakavuutta ei voida viela
arvioida, koska ei tiedeta kuinka paljon valtio
joutuu nettomaarilisesti kayttamiiiin budjettivaroja
talletusten palauttamiseen suljettujen pankkien
asiakkaille. Talla hetkella nayttiiii kuitenkin silta,
etta Liettuan pankkikriisi ei oUut yhta laaja kuin
Latvian.) Virossa pankkien maara vaheni vuoden
1995 aikana liihinna fuusioiden kautta (ainoastaan
yksi pankki suljettiin), koska pankkien oman
paaoman minimivaatimus nousi vuoden 1996
alusta 50 miljoonaan kruunuun. Vuoden lopussa
pankkeja oli 16.
Latviassa koettiin touko- ja kesakuussa
vakava pankkikriisi. Use ita pankkeja jouduttiin

sulkemaan, joukossa mm. maan suurin pankki
Baltija Banka. Joissakin Latvian pankeissa sulkeminen johtui liihinna luottotappioiden ja hoitamatto mien lainojen maarasta, mutta Banka Baltijan
kohdalla kyse oli ilmeisesti pankin johdon rikollisesta toiminnasta. Asiaa koskeva tutkinta on
kuitenkin edelleen kesken, eika viela edes tiedeta
pankin tappioiden lopullista maaraa. Myos Liettuassa kahden suurimman pankin sulkemisen aiheutti
viranomaisten mukaan pankin johdon rikollinen
toiminta, mutta muiden suljettujen pankkien
kohdalla kyse on taaskin ollut lainasalkun huonosta kunnosta. Liettuassa ja Latviassa on valittu
erilaiset tavat hoitaa pankkikriisia: Latviassa pankit
on paasaantoisesti suljettu ja tallettajille on maksettu korvauksia, vaikkakaan talletuksia ei valttamatta ole korvattu taysin tai ainakaan kovin nopeasti. Liettuassa suljetut pankit aiotaan avata
uudeUeen, mutta valtion ornistarnina. (Kummassakin tapauksessa pankkien osakkeenomistajat ovat
siis menettaneet sijoituksensa.) Vuoden 1995
lopussa Liettuassa oli toiminnassa 15 pankkia,
mutta kuten edella todettiin, suljetut pankit saatetaan avataa uudelleen, joko fuusioituina tai erikseen.
Pankkikriisien seurauksena Latvian ja Liettuan viranomaiset ovat ainakin pyrkineet tiukentamaan pankkien valvontaa. Lainsaiidantoa on
joiltain osin muutettu seka tasmennetty ja pankkivalvontaviranomaisten mahdollisuuksia suorittaa
tarkastuksia paikan paalHi pankeissa on lisatty.
Lisiiksi pankkien oman paaoman vaatimuksia on
nostettu, jotta ne kestaisivat tulevaisuudessa
paremmin negatiivisia shokkeja. Jaa niihtavaksi,
ovatko nama toimenpiteet riittavia tulevaisuudessa.
Kaikissa Baltian maissa pankkien valinen
kilpailu on kiristynyt siina mielessa, etta korkomarginaalit ovat supistuneet. Virossa marginaali
kayttotilien ja aIle kuukauden luottojen valilla
supistui vuonna 1995 noin 17 prosenttiyksikkoon,
Latviassa vastaava marginaali oli jopa yli 20
prosenttiyksikkoa ja Liettuassa alin Baltian maista,
noin 10 prosenttiyksikkoa. Varsin merkittavaa
pankkien roolille rahoituksen valittajana taloudessa
on se, etta kaikissa Baltian maissa pitkien (yli
vuoden) luottojen korot ja korkomarginaalit
alenivat vuoden 1995 aikana. Pankit myos myontavat yli vuoden pituisia luottoja selvasti enemman
kuin ennen, etenkin Virossa.
Vuoden 1995 aikanaBaltian maiden piiiiomamarkkinat kehittyivat myos jonkin verran. Latviassa avattiin porssi, ja Virossa kauppaa osakkeilla ja
jvk-lainoilla kaytiin elektronisesti Vi ron Arvopape-

Iikka Korhonen

rikeskuksen kautta. Liettuassa porssikauppaa
osakkeilla ja valtion velkapapereilla on kayty jo
aiemminkin. Kaikkia Baltian osakemarkkinoita
vaivaa alhainen likviditeetti, ja ainakin osaksi
taman takia esimerkiksi virolainen Hansapank
listautui Helsingin Arvopaperiporssin meklarilistalle. Vaikka Baltian maiden taloudet olisivatkin
kunnossa, ja yritykset kannattavia, saattaa pelkka
markkinoiden pienuus merkita sita, etta likvideetti
pysyy suhteellisen alhaisena. Talloin saattavat
muutkin alueen yritykset seurata Hansapankin
esimerkkia ja listautua ulkomaille.
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Yksityistaminen

Yksityistaminen on jo edennyt varsin pitkalla
Virossa ja Liettuassa. Virossa yritysten yksityistaminen on jo lahes ohi, ja valtiolla on talla hetkella
lahinna yrityksia, joiden taloudellinen tilanne ei tee
niita kovinkaan houkutteleviksi yksityisille sijoittajille. Samalla Viro edelleen valrnistelee infrastruktuuriyritysten (mm. Tallinnan satama) yksityistamista. Viron kuponkiyksityistaminen etenee
edelleen varsin hitaasti. Kupongeilla on tahan asti
yksityistetty varsinkin kerrostaloasuntoja, mutt a
lainsaadantO koskien maan yksityistamista on
edelleen kesken. Lisaksi yksityistamiskuponkien
rekisteroimisen aikarajaa on jatkettu taman vuoden
maaliskuun loppuun. Nama ongelmat (ja se, etta
yksityistamiskuponkeja laskettiin liikkeeseen
enemman kuin valtiolla todennakoisesti on yksityistettavaa) ovat laskeneet kuponkien hinnan
jalkimarkkinoilla noin kymmenesosaan nimellisarvosta.
Liettuassa yksityistarnisen ensimmainen vaihe
paattyi viime vuonna. Liettuassa yksityistaminen
on edennyt siina mielessa hyvin, etta suuri osa
yrityksista (yli 80%) on siirtynyt yksityiseen
omistukseen, mutta toisaalta valtio ei ole saanut
juurikaan tuloja yksityistamisen ensimmaisesta
osasta. Yksityistamisen toisessa osassa Liettuan
hallitus aikoo myyda sijoittajille yritykset, joita ei
yksityistetty kuponkien avulla. Toisaalta Liettuan
hallitus on paattanyt olla yksityistamatta kuljetusja energia-alan yrityksia, joiden katsotaan olevan
strategisesti tarkeita. Lisaksi Liettuassa on muutettu lainsaadantOa siten, etta ulkomaalaiset voivat
ostaa maata. Taman oikeuden puuttuminen on
saattanut heikentaa Liettuan mahdollisuuksia
houkutella ulkomaisia sijoituksia.
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Latviassa yksityistaminen on edennyt hitaammin kuin Liettuassa ja Virossa. (Yksi seuraus tasta
saattaa olla se, etta Latvian arvopaperimarkkinat
ovat kehittyneet hitaammin kuin Viron.) Latvia on
yksityistanyt yrityksia vaiheittain, mutta kerrallaan
yksityisteWivien yritysten maara on ollut varsin
pieni. Esimerkiksi joulukuussa 1995 alkaneessa
yksityistamisen neljannessa vaiheessa oli tarkoitus
yksityistaa 12 yritysta. Kaiken kaikkiaan Latviassa
yksityistettiin vuonna 1995 230 yhtiOta, ja naista
yrityksista maksettiin 37 miljoonaa latia, joista 22
miljoonaa latia yksityistamiskuponkeina. Ennen
yksityistamista yhtioita hoitaa Latvian yksitystamisvirasto. Useiden tarkkailijoiden mukaan yksityistamista ovat hidastaneet poliittiset erimielisyydet ja kesan pankkikriisi. Rahoitussektorin toiminta on luonnollisesti tarkeaa yritysten omistusten
jarjestelyissa, mutta pankkikriisi ei tietenkaan
selita yksityistamisen hitautta ennen toukokuuta
1995.

7

Valtiontalous

Baltian maat ovat harjoittaneet selvasti tiukempaa
finanssipolitiikkaa kuin muut entisen Neuvostoliiton alueen valtiot. Vuosina 1992 ja 1993 valtiontaloudet olivat lahes tasapainossa, paitsi Liettuassa,
jossa valtiontalouden alijaama kasvoi jo 1993.
Viro on onnistunut pitamaan valtiontaloutensa
suurinpiirtein tasapainossa myos vuosina 1994 ja
1995. Liettuassa ja Latviassa valtiontalous oli
selvasti alijaamainen vuonna 1994, ja alijaamat
olivat yli 4% bruttokansantuotteesta. Liettuassa
verojen keruu on todennakoisesti ollut tehottomampaa kuin Latviassa ja Virossa, kun Latviassa
sosiaaliset tulonsiirrot ovat suurempia kuin muissa
Baltian maissa.
Virossa menojen ja tulojen tasapainottamista
helpottaa sosiaalimenojen suhteellisen alhainen
taso ja verrattain tehokas verojenkeruujarjestelma.
Vuoden 1995 budjetin loppusumma oli noin 8.8
miljardia kruunua. Vuonna 1995 Latvian valtiontalouden tilannetta heikensi pankkikriisi. Tallettajille
maksettiin korvauksia, ja ilmeisesti kriisi lisaksi
vaikeutti verojen keruuta. Valtiontalouden alijaamasta ei ole viela tarkkoja tietoja, mutta se nousee
ilmeisesti noin viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Talle vuodelle budjetoitu vaje on
selvasti pienempi, mutta on epavarmaa, pystytaanko tata tavoitetta saavuttamaan. Liettuassa verojenkeraysta pystyttiin tehostamaan vuoden 1995
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aikana, ja valtiontalouden alijaama pystyttiin
supistamaan hieman yli kolmeen prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Liettua aikoo supistaa tata
alijaamaa edelleen, mutta nahtavaksi jaa, kuinka
joulukuun pankkikriisi vaikuttaa valtion menoihin.

8

Sisapolitiikka

Vuonna 1995 Virossa ja Latviassa jarjestettiin
parlamenttivaalit. Lisaksi Liettuassa jarjestettiin
paikallisvaalit.
Viron parlamenttivaalit pidettiin maaliskuun
alussa., ja niiden voittajaksi selvisi Kokoomuksen
ja Maaseutuliiton vaaliliitto (KMU), joka sai
parlamentin 101 paikasta 41. Yleensa KMU:ta
pidetaan keskusta-vasemmistolaisena. Toiseksi
eniten paikkoja sai oikeistolainen Reformipuolue
(19 paikkaa) ja kolmanneksi eniten Keskustapuolue (16 edustajaa). Uuden hallituksen muodostivat KMU ja Keskustapuolue, ja sen paaministeriksi tuli Kokoomuspuolueen Tiit Vahi. Lokakuussa 1995 hallitus kuitenkin kaatui kohuun sisaministeri Edgar Savisaaren osallisuudesta hallitusneuvottelujen salakuunteluun kevaalla. Uuden hallituksen muodostivat Tiit Vahin johdolla Kokoomus, Maakansan puolue ja Reformipuolue. Talouspolitiikkaan hallitusten vaihdoksilla ei ole ollut
merkitysta: Vi ron hallitukset ovat noudattaneet

hyvin liberaalia talouspolitiikkaa ja pitaneet valtiontalouden tasapainossa.
Latvian parlamenttivaalit pidettiin lokakuussa.
Voittajaksi selviytyi keskustalainen Samniekspuolue, joka sai parlamentin 100 paikasta 18.
Toiseksi eniten paikkoja sai keskustalainen Latvian
tie (17 paikkaa), ja kolmanneksi eniten oikeistolainen Kansanliike Latvian puolesta (16 paikkaa).
Uuden hallituksen muodostivat Samnieks, oikeistolainen Vapauden ja isanmaan puolesta -puolue,
Latvian tie, Kansanliike Latvian puolesta, Talonpoikien liitto ja vasemmistolainen Yhtenaisyyspuolue. Hallituksen muodostaminen kesti lahes
kolme kuukautta, ja paaministeriksi valittiin
lopulta Andris Skele, joka ei ole parlamentin jasen.
Latviassa talouspolitiikka oli varsinkin vuoden
1995 lopppupuolella pitkalti reagoimista pankkikriisiin ja sen seurauksiin. Uuden hallituksen
tavoitteena on mm. tasapainottaa valtion talous,
mutta tall a hetkella tama tavoite nayttaa varsin
kaukaiselta. Uudella hallituksella on parlamentissa
enemmista, mutta koska hallituksessa on niin
monta puoluetta, voi paatasten teko vaikeutua llista
syysta.
Liettuassajoulukuussa puhjennut pankkikriisi
aiheutti tammikuussa 1996 keskuspankin paajohtajan eron seka paaministerin erottamisen helmikuussa 1996. Liettuan uudeksi paaministeriksi
valittiin Mindaugas Stankevicius.
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