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Seija Lainela

Baltian maat vuonna 1993
1

Yleista

Baltian maiden kansainvalisesti tunnustetusta itsenaistymisesta on kulunut suhteellisen vahan aikaa, vajaat kolme vuotta. Itsenaistymisen ensi vaiheessa maat
rakensivat omia valtiollisia jarjestelmiaan eika tama tyo vielakaan ole loppuun
suoritettu. Sen rinnalle ovat myohemmassa vaiheessa nousseet kansainvalisten
suhteiden solmiminen ja maiden aseman maarittely ja linjavalinnat kansainvalisessa yhteistyossa. Vuotta 1993 voidaan pitaa Baltian maiden kansainvaliseen yhteyteen siirtymisen kautena.
Markkinatalouden rakenteiden perustaminen ja edellytysten luominen
markkinoiden toiminnalle ovat edelleen tarkeimmat tehtavat talouden alalla.
Baltian maiden valiset erot niin taloudellisessa kuin poliittisessakin kehityksessa
ovat kasvaneet maiden uudesta itsenaistymisesta lahtien, ja nayttaa silta, etta
kehitys tulee jatkumaan voimistuen edelleen. Viroa voi pitaa markkinatalouteen
siirtymisen mallimaana entisen Neuvostoliiton valtioiden joukossa, ja Vi ron talouspoliittiset ratkaisut ovat olleet onnistuneita myos verrattuna moniin Ita- ja
Keski-Euroopan entisiin sosialistisiin maihin. Liettua on sen sijaan selvasti jaamassa uudistusten vauhdista. Latvia sijoittuu Vi ron ja Liettuan valimaille
uudistusten etenemisen perusteella.
Viro noudattaa markkinatalouden rakentamisessa ehka kaikista siirtymatalousmaista puhtaimmin ns. shokkiterapian periaatetta eli talouden nopeaa
vapauttamista ja avaamista ulkomaille seka tiukkaa vakautusta. Myos Latvia on
valinnut samanlaisen nopeiden muutosten politiikan, ja erityisesti talouden
vakautus on siella onnistunut. Muiden uudistusten toteutuksessa Latvia on
kuitenkin edennyt Viroa hitaammin. Liettuan talousuudistuksia haittaa se, etta
maan poliittinen johto ei nayta tukevan uudistuksia yksiselitteisesti.
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Sisapoliittiset asetelmat hahmottuvat

Baltian maiden sisapoliittiset asetelmat alkoivat selkiintya vuoden 1993 loppuun
mennessa, kun valtiolliset vaalit kaikissa maissa oli saatu kaytya. Maiden
poliittiset valinnat eroavat selkdisti toisistaan; Virossa vallassa on oikeistohallitus,
Latviassa keskustaenemmistoinen hallitus ja Liettuassa hallitusvastuussa on
vasemmisto.
Vuonna 1993 Baltian maissa jarjestettiin useat vaalit; Liettuassa alkuvuodesta
presidentinvaalit edellisen syksyn parlamenttivaalien jalkimainingeissa, Latviassa
ensimmaiset taysin vapaat parlamenttivaalit kesaUa ja Virossa kunnallisvaalit lokakuussa.
Liettuan parlamenttivaaleissa valtaan nousseen entisHi. kommunisteja edustavan Liettuan demokraattisen tyovaenpuolueen menestys jatkui presidentinvaaleissa,
kun senjohtaja Algirdas Brazauskas valittiin maan presidentiksi. Tyovaenpuolueen
edustajat ilmoittivat lausunnoissaan vaalivoittojensa jalkeen, etta talouden
siirtymaa markkinatalouteen jatketaan, mutta kaytannossa talouden uudistukset
vuoden 1993 aikana olivat vahiiisia, ja joillakin aloilla uudistukset olivat ajoittain
kokonaan pysahdyksissa.
Liettuan poliittiselle ja talouseiamalle ovat itsenaisyyden aikana olleet leimaaantavia jatkuvat kiistat ja henkilokohtaiset syytokset niin poliittisten ryhmien
valilla kuin niiden sisallakin. Tama on osaltaan vaikeuttanut talouden uudistusten
lapiviemista. Esimerkiksi keskuspankin nykyinen vuoden 1993 lopulla nimitetty
paajohtaja on jarjestyksessa neljas pankin nelivuotisen olemassaolon aikana, ja
maassa on oUut viimeisten neljan vuoden aikana kuusi hallitusta.
Liettuan epaselva poliittinen til anne ja uudistusten kangertelu viittaavat siihen,
etta maan halIituksen sitoutuminen uudistusten toteuttamiseen ei ole varmaa.
Latviassa tilanne nayttaa Hilta osin olevan parempi. Latvian parlamenttivaaleissa voiton saivat keskustaan ja keskusta-oikeistoon kuuluvat puolueet. Niista
suurin, Latvian tie -niminen ryhmittyma, muodosti vahemmistohalIituksen yhdessa
oikeistolaisen Maanviljelijoiden liiton kanssa. Parlamentti valitsi kesalla maan presidentiksi Maanviljelijoiden liittoa edustaneen Guntis Ulmanisin, joka ei ole ollut
aiemmin nakyva hahmo politiikassa. Han on taloustieteilija ja ollut mm. keskuspankin johtokunnan jasen1•
Latvian hallitus on lausunnoissaan korostanut talouden siirtymaa markkinatalouteen, mutta vuoden 1993 aikana ei viela ehtinyt tapahtua merkittavia muutoksia, vaikka useita periaatteellisesti tarkeita paat6ksia tehtiin. Uudistusten etenemista voi haitata se, etta hallituksella ei ole tukenaan eduskunnan enemmist6a.
Selkeimmin talouden uudistuslinjan takana on Viron poliittinen johto, ja
Virossa taloudellisen siirtyman strategia on Baltian maista johdonmukaisin.
Virossa uudistuksilla nayttaa edelleen oIevan suurelta osin myos kansalaisten tuki,
vaikkakin syksyn 1993 kunnaIIisvaaleissa vasemmiston edustajat menestyivat
huomattavasti paremmin kuin edellisen vuoden parlamenttivaaleissa.

1

Rozentals-seura; Latvia vuonna 1993 - 75 vuotta itsenaistymisensa jiHkeen.
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3

Kauemmas Venajasta, lahemmas lantta

Kaikki Baltian maat ovat vii me vuoden aikana aktiivisesti suuntautuneet politiikassaan Hinsimaihin. Ne ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Naton jasenyyteen ja ovat 01leet ensimmaisten entisten sosialististen maiden joukossa allekirjoittamassa Naton
rauhankumppanuussopimuksia.
Yhtena poliittisena uhkana Baltian maat kokevat venaIaisten sotavoimien
lasnaolon alueellaan. Liettuan osalta tilanne ratkesi viime vuoden elokuussa, kun
viimeiset joukot poistuivat maasta, mutta Viro ja Latvia ovat koko vuoden kayneet
neuvotteluja joukkojen pois vetamisesHi. Vaikka neuvottelut nayttavat edistyneen
varsin hitaasti, on Venaja kuitenkin koko ajan vahentanyt sotavoimiaan myos
Virosta ja Latviasta. Viro ja Venaja ovat periaatteessa sopineet joukkojen
poistumisesta maasta kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessa. Latvian ja
Venajan valisia neuvotteluja haittaa kiista Skrundan tutka-asemasta, jonka
venaIainen osapuoli haluaisi vuokrata itselleen viela neljaksi vuodeksi. Periaatteessa myos Latvia ja Venaja ovat sopineet joukkojen vetamisesta Latviasta
kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessa. Viime vuoden lopulla Virossa arvioitiin olevan venalaisia sotilaita vajaat 3.000 ja Latviassa, joka on ollut Baltian
maista Venajalle strategisesti Hirkein, noin 15.000.
Myos talouden alalIa on tapahtumassa selva kaanne lansimaihin pain. Kaikki
Baltian maat ovat anoneet GATTin jasenyyWi, ja ne ovat aktiivisesti solmimassa
lansimaiden kanssa kauppasopimuksia. Baltian maat ovat aloittaneet taloudellisen
lahentymisensa lanteen EFTA-maista, silla Pohjoismaat ovat niiden luontevia
kauppakumppaneita. Kaikilla Baltian mailla on vapaakauppasopimus Suomen,
Ruotsin ja Norjan kanssa.
Baltian maat ovat sopineet EU:n kanssa suosituimmuuskohtelusta keskinaisessa kaupassaan. Maiden lopullisena tavoitteena on jasenyys Euroopan Unionissa, ja
ensimmaisena vaIitavoitteena on sopia vapaakaupasta EU:n kanssa. Seuraavana
etappina on liitannaisjasenyys ns. Eurooppa-sopimusten muodossa, joita EU on
solminut Itaisen Keski-Euroopan maiden kanssa. Vapaakauppasopimukset astuvat
nykynakymin voimaan vuoden 1995 alusta. Viron on tarkoitus siirtya vapaakauppaan EU:n kanssa valittomasti, mutta Latvian ja Liettuan kohdalla sovelIettaneen 6 vuoden siirtymaaikaa. Latvia ja Liettua ovat ajaneet siirtymakautta,
jotta ne voivat edelleen suojata markkinoitaan, mutta myos EU on siirtymaajan
kannalla maiden talouksien kehittymattomyyden vuoksi. Vapaakauppasopimukset
eivat kata maataloustuotteita.
Vapaakauppasopimusten voimaanastumisen ajankohta on EU:n puolelta
riippuvainen my os siita, miten Baltian maat saavat valvontaan Venajan-vastaiset
rajansa. Siirtyminen vapaakauppaan iIman kunnollista rajakontrollia merkitsisi vapaakaupan ulottamista Baltian kautta myos Venajalle.
Tulli- ja muiden esteiden poistaminen kaupassa Baltian maiden ja Iansimaiden
valiIIa auttaa Baltian maiden talouden kehitysta suuresti. Erityisen tarkeaa oIisi
kaupan esteiden vahentaminen elintarviketeollisuuden ja kevyen teollisuuden,
etupaassa tekstiiIiteollisuuden tuotteiden viennilta. Nailla aloiIIa Baltian mailla on
alhaisten tuotantokustannusten takia suurin suhteellinen etu. Esimerkkina
rajoituksista voi mainita EU:n tiukat alkuperaissaannokset, jotka rajoittavat
erityisesti tekstiiliteollisuuden tuotteiden tuontia Baltiasta.
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Baltian maiden Uinsimaiden kanssa solmimat vapaakauppasopimukset eiviH
kata maataloustuotteiden kauppaa, johon Hinsimaat suhtautuvat varauksellisesti.
Suomi ja Viro solmivat viime vuonna maataloustuotteita koskevan erillisen sopimuksen, joka helpottaa erityisesti jalostettujen tuotteiden tuontia Suomeen. Viro
puolestaan ei suojaa maatalouttaan tuontitullein.
Keskinaista kanssakaymista Baltian mailla on edelleen suhteellisen vahan niin
talouden kuin politiikankin alalla. Viime vuonna yhteistyo kuitenkin vilkastui
aiemmasta huomattavasti, mutta ennemminkin ulkopuolisen vaikutuksen kuin
sisaisten tarpeiden vuoksi. Ulkopuolisina vaikuttajina ovat olleet lahinna kansainvaliset yhteisot; EU on korostanut Baltian maiden kykya keskinaiseen yhteistyohon edellytyksena lahemmalle yhteydelle EU:n kanssa, ja kansainvaliset rahoituslaitokset ovat painottaneet Baltian maiden tarvetta koordinointiin suurten
perusinvestointien toteuttamisessa.
Baltian maat sopivat viime vuonna keskinaisen vapaakauppa-alueen muodostamisesta, ja poliittisella saralla ollaan tiivistamassa jo toimivien yhteistyoelinten toimintaa ja perustamassa uusia elimia. Kuitenkin esimerkiksi kansainvalisissa kysymyksissa, mm. Natoon ja EU:hun lahentymisessa Baltian maat ovat
kaikki toimineet itsenaisesti.
Epailevimmin keskinaiseen yhteistyohon on suhtautunut Viro, joka on
korostanut erityisesti Liettuan hitaampaa uudistusvauhtia ja sen aiheuttamia liian
suuria poliittisia ja taloudellisia eroja. Viron kriittiset kannanotot vaimenivat
kuitenkin vuoden aikana, oletettavasti johtuen tarpeesta korostaa kansainvalisilla
areenoilla Baltian maiden yhtenaisyytta.
Liettua puolestaan on ollut aktiivisin Baltian maiden valisen yhteistyon ajamisessa ainakin lausuntojen tasolla. Tama voi johtua siita, etta Liettua ei ole lOytanyt
Baltian ulkopuolisista lahinaapureista siina maarin luontevia tukijoita kuin mWi
Viro ja Latvia ovat saaneet Pohjoismaista, erityisesti Suomesta ja Ruotsista.
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4

Talousnousu tulossa?

4.1 Vakautuksella luodaan pohjaa talouskehitykselle

Viron ja Latvian valitsemaa talouspolitiikkaa voidaan luonnehtia Puolasta tutuksi
shokkiterapiaksi, jossa suunnitelmatalouden aikaiset rakenteet kuten hintasaannostely ja ulkomaankaupan saannostely puretaan nopeasti, ja samaan aikaan pyritaan
kirealla raha- ja finanssipolitiikalla vakauttamaan rahatalous eli pitamaan inflaatio
kurissa. Tavoitteena on tuotantorakenteen mahdollisimman nopea sopeuttaminen
markkinatalouteen. Yritysten ja kansalaisten tilannetta ei helpoteta loysalla inflaatiorahoituksella ja alijaamaisilla budjeteilla. Tuotannon sopeutuminen ja tyontekijoiden siirtyminen uusille kannattavammille aloille tapahtuu nopeammin, joskin
myos ankarammin, ja seurauksena voi olla tyottomyyden kasvu ja elintason
valiaikainen hyvinkin jyrkka pudotus.
Baltian maista talouden vakautuspolitiikka on onnistunut Virossa ja Latviassa,
kun taas Liettuassa kokemukset viime vuodelta ovat vahemman vakuuttavia,
johtuen alkuvuoden lOysasta rahapolitiikasta. Vuonna 1992 tuhannen prosentin
tasolla ollut hintojen nousuvauhti on kaikissa Baltian maissa hidastunut tuntuvasti
viime vuoden kuluessa, Virossa ja Latviassa hinnat nousivat viime vuoden aikana
noin 35 % ja Liettuassa lahes 190 %. (Liitteena 1 on kuvio kuukausi-inflaatiosta.)
Inflaatio on tosin vieIakin korkea lansimaisen mittapuun mukaan, ja sen odotetaan
esimerkiksi Virossa olevan kuluvana vuonna talousministerion ennusteen mukaan
jopa 25 % ja Latviassa runsaat 15 %2. Nama luvut eivat ole poikkeuksellisen korkeita kun niita vertaa Ita- ja Keski-Euroopan entisiin suunnitelmatalousmaihin,
joissa kaikissa viime vuoden inflaatio ylitti 20 %, ja Puolassa se laheni 40 prosenttia.
Kaikissa Baltian maissa inflaatio kiihtyi viime vuoden viimeisina kuukausina.
Inflaation nopeuteen Baltian maissa vaikuttaa edelleen jatkuva kotimarkkinoiden
hintasuhteiden sopeutuminen maailmanmarkkinahintoihin. Lisasyyna on se, etta
valuuttakurssit ovat vieia aliarvostettuja valuuttojen ostovoimaan nahden, mika
kasvattaa tuontihintoja ja aiheuttaa myos kotimarkkinahintojen nousua lahemmas
tuontihintojen tasoa.
Viime vuonna Baltian maiden budjetit olivat lahes tasapainoisia, ja talle
vuodelle suunnitellut budjetit vain hieman alijaamaisia. Latvian kuluvalle vuodelle
suunniteltu budjettialijaama on Baltian maista suurin, 7 % budjetin menoista.
Budjettien pienet alijaamat eivat kuvasta tulopuolen vakautta, vaan ovat seurausta
siita, etta menot pyritaan pitamaan minimissaan. Tama nakyy erityisesti sosiaalisektorin varojen vahyytena, ja myos valtion rajallisina mahdollisuuksina rahoittaa
investointeja.
Talouden vakautus kattaa myos tasapainon saavuttamisen ulkomaantaloudessa,
johon osaltaan vaikuttaa maan valuuttakurssijarjestelma. Valuuttakurssipolitiikassaan Viro yhtaalta ja Latvia ja Liettua toisaalta ovat valinneet toisistaan eriavat linjat. Virossa valittiin oman rahan kayttoonoton yhteydessa vuonna 1992

Eesti Vabariigi Majandusministeerium; Majandusiilevaade 1993-1994. Finansovyje Izvestija
17.-23.2.1994.
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kiintdin kurssin politiikka, ja tuolloin Saksan markkaan kiinnitetty kurssisuhde
1 DEM = 8 EEK on edelleen voimassa. Koska hinnat ovat Virossa kohonneet
huomattavasti, on se merkinnyt reaalisen valuuttakurssin vahvistumista. Kiintean
kurssin sailyminen ei ainakaan toistaiseksi nayHi olevan uhattuna, silla voimassa
olevalla kurssilla laskettuna keskipalkka Virossa oli vuoden 1993 lopussa vain
85-90 dollaria, eli maa on vieHi erittain kilpailukykyinen esimerkiksi Itli- ja
Keski-Euroopan maihin verrattuna. Puolassa keskipalkka oli vuonna 1993 noin
180 dollaria.
Latvia ja Liettua irtosivat Venajan ruplavyohykkeesta vuonna 1992, kun ne
julistivat maassaan ruplan rinnalla kaytetyt valiaikaiset valuutat (Latvian ruplan ja
kupongin) ainoiksi laillisiksi maksuvalineiksi. Viime vuonna maat ottivat kayttoon
omat lopulliset valuuttansa, latin Latviassa ja litin Liettuassa. Omien valuuttojen
asema on viela jonkin verran epaselva, Latviassa siksi, etta muitakin valuuttoja saa
kayttaa maksuissa, eika niiden osuudesta kierrossa olevasta rahasta ole varmaa
tietoa. Liettuassa kiellettiin muiden valuuttojen kuin litin kaytto viime vuoden
syksylla, mutta muita valuuttoja lienee viela kay toss a erityisesti yritysten valisessa
maksuliikenteessa. Joka tapauksessa Latvian ja Liettuan omien valuuttojen kayttoonotto ja valuuttojen vakiinnuttaminen ovat olleet onnistuneita, silla molemmista
valuutoista tuli paamaksuvalineita valittomasti.
Latviassa ja Liettuassa kurssit ovat kelluvat, mutta keskuspankki osallistuu
aktiivisesti kauppaan markkinoilla. Valuuttakurssi on Latviassa vahvistunut vuoden
1993 aikana ja Liettuassakin vuoden loppupuoliskolla, kun finanssipolitiikkaa
kiristettiin (kuvio valuuttakurssien kehityksesta on liitteena 2). Kurssit ovat
kuitenkin edelleen aliarvostettuja valuuttojen ostovoimaan verrattuna, mika johtuu
siita, etta alunperin markkinoiden luottamus uusiin valuuttoihin ei oUut kovin
vahva, ja kurssit asettuivat alhaiseUe tasolle. Aliarvostettu valuuttakurssi edistaa
vientia ja rajoittaa tuontia, ja Latvia ja Liettua ovat antaneet valuuttojensa
vahvistua vain melko vahaisessa maarin verrattuna maihin virranneeseen
ulkomaiseen valuuttaan.
Kaikki Baltian maat ovat pystyneet pitamaan ylla valuuttojensa vaihdettavuuden, jonka ne julistivat heti Venajan ruplasta irtaannuttuaan vuonna 1992. Latvia
ja Liettua ottivat kayttoon vaihdettavuuden paitsi juoksevien maksujen myos
paaomaliikkeiden osalta, kun taas Viro eteni hitaammin ja on vapauttanut
paaomaliikkeita asteittain viime vuoden aikana valuutan aseman osoitettua
vahvuutensa. Tassa suhteessa Baltian maat ovat valinneet erilaisen linjan kuin Itlija Keski-Euroopan maat, jotka ovat vasta vahitellen vapauttamassa vaihtotaseen
transaktioita ja paaomaliikkeita kontrollista. Baltian maiden tahanastinen kokemus
viittaa siihen, ettei paaomaliikkeiden vapauttaminen ole aiheuttanut varojen pakoa
ulkomaille. Paaomapaon vaaraa on pidetty yhtena perusteluna sille, eWi paaomaliikkeWi kontrolloidaan useimmissa entisissa suunnitelmatalousmaissa edelleen.
Vaihdettavuuden on mahdollistanut ulkomaisten valuuttojen koko ajan
jatkunut virta maihin. Liitteessa 3 on esitetty keskuspankkien hallussa olevan
valuuttavarannon kehitys. Valuuttavirta Baltiaan on seurausta hyvin kayntiin lahteneesta lansikaupasta, ja myos maiden korkea korkotaso on yksi valuuttoja houkutteleva tekija.
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4.2 Tuotannon lasku taittumassa?
Baltian maiden vuosina 1990-1991 alkanut teollisuustuotannon lasku jatkui viime
vuonna voimakkaana (ks. liite 4). Teollisuustuotanto on Neuvostoliiton hajoamisen
jalkeen alentunut Baltian maissa enemman kuin Ita- ja Keski-Euroopan maiden
tuotanto niiden taloudellisen siirtyman aikana. Teollisuustuotannon laskua
kuitenkin korvaa palvelualojen ilmeisen nopea kasvu.
Baltian maiden tilastoja seurattaessa on muistettava, etta tilastointimenetelmat
ovat kaikissa maissa viela puutteelliset, minka vuoksi tilastojen taloudesta
valittama kuva ei ole taydellinen. Erityisesti uusien yksityisten yritysten toiminta
saattaa jaada tilastojen ulkopuolelle. Lisaksi tilastoinnin kehittyessa uudet sarjat
eivat valttamatta ole vertailukelpoisia aiempien kanssa, ja monista indikaattoreista
on olemassa useampia eri lukuja.
Vuoden 1993 bruttokansantuotetta koskevien ennakkotietojen perusteella
nayttaa silta, etta kokonaistuotannon lasku on paattynyt Virossa, ja myos Latviassa
oli loppuvuodesta 1993 havaittavissa joitakin positiivisia merkkeja kasvusta. Liettuassa tuotanto sen sijaan jatkoi edelleen nopeaa laskua (liite 4).
Vi ron keskuspankissa lasketut tilastot BKT:n kehityksesta nayWivat viime
vuosilta pienempia pudotuksia kuin Kansainvalisen valuuttarahaston tilastot. Viron
keskuspankin alustavan arvion mukaan BKT kasvoi viime vuonna 3 prosentilla,
mika tuntuu korkealta, kun teollisuustuotanto samaan aikaan viela supistui
voimakkaasti. On kuitenkin oletettavaa, etta teollisuustuotantoa kuvaava tilasto ei
kata kaikkea tuotantoa. Latviassa BKT aleni vuonna 1993 ennakkotietojen mukaan
noin 10 % ja Liettuassa 17 %.
Useiden ennusteiden mukaan ainakin Viro olisi nyt saamassa taloutensa
kaantymaan nousuun ja sopeutuksen pahin vaihe olisi ohi. Vaeston elinolosuhteet
alkavat parantua; vuoden 1993 aikana Virossa ja Latviassa reaalipalkat kaantyivat
jo selvaan kasvuun, ja ilmeisesti myos Liettuassa reaalipalkkojen lasku pysahtyi.
On kuitenkin muistettava, etta aiempien vuosien nopea inflaatio on ajanut ostovoiman hyvin alas.
Sopeutuksen hinta Baltian maissa on ollut kova, silla vaeston elintaso on
alentunut huomattavasti, minka tuntevat erityisesti elakelaiset ja ne, joilla ei ole
mahdollisuuksia tyoskennella yksityisella sektorilla. Arvioiden mukaan reaaliansiot
ovat laskeneet Baltian maissa jopa puoleen vuosina 1990-1992. Elintason
todellista muutosta on kuitenkin vaikea mitata, silla samanaikaisesti tapahtunut
tarjonnan maarallinen ja laadullinen parantuminen on toisaalta helpottanut
til annetta.
Tuotannon voimakkaasta laskusta huolimatta ei tyottomyys ole Baltian maissa
virallisten tilastojen mukaan edelleenkaan suurta. Korkein tyottomyysaste on
Latvi ass a, 5 %. Virossa ja Liettuassa tyottomia on pari prosenttia tyovoimasta.
Osasyyna matalaan tyottomyysasteeseen lienee se, etta tilastot eivat kata kaikkia
tyottomia ja lomautettuja, joilla viela on nimellisesti tyopaikka, mutta jotka eivat
ole saaneet palkkaa tyonantajan maksuvaikeuksien vuoksi. Lisaksi ainakin
Liettuassa valtio saattaa edelleen tukea vaikeuksissa olevia yrityksia. Toisaalta on
myos mahdollista, etta uusi yksityinen yritystoiminta on pystynyt ottamaan vasta an
tyottomaksi joutuneita merkittavassa maarin. Nain saattaa olIa erityisesti Virossa.
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4.3 Ulkomaankaupan maajakauma vakiintunut

Viron talousuudistuksen liberaali linjaus nakyy selvasti ulkomaantalouden alalIa,
silla Viro noudattaa ulkomaankauppapolitiikassaan muista Baltian maista ja myos
muista Euroopan maista poikkeavaa hyvin vapaata linjaa. Viro ei suojaa kotimaista tuotantoaan, ei myoskaan maataloutta, tuontitulleilla. Tama radikaali linjaus
tuottaa hankaluuksia Vi ron maataloudelle, joka karsii halpojen ulkomaisten, tukiaisilla tuotettujen elintarvikkeiden tuonnista. Maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on Virossa kuten muissakin Baltian maissa vieia suhteellisen korkea
verrattuna lansimaihin, ja Viron hallituksen politiikan takana lienee pyrkimys
supistaa tata osuutta.
Latvia ja Liettua ovat ulkomaankauppapolitiikassaan perinteisemmilla
linj0 illa, ja ne soveltavat tuontitulleja Iahes kaikkeen tuontiin, korkein suoja on
maataloustuotteilla. Latviassa kehitys johti viime vuonna yha monimutkaisempaan
tullijarjestelmaan, kun useita uusia tuontitulleja otettiin kayttoon. Latviassa
valmistellaan parhaillaan Maailmanpankin asiantuntija-avulla uutta tullilakia, jonka
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tullijaIjestelmaa3 •
Liettua on Baltian maista maatalousvaltaisin, ja se korostaa erityisesti
maatalouden suojaa ulkomaankauppapolitiikassaan. Liettua purki vasta viime
vuoden kesalla vanhat kiintioihin ja lisensseihin perustuvat ulkomaankaupan ohjausmenetelmansa, ja on parhaillaan rakentamassa tulleihin perustuvaa saantelyjarjestelmaa.
Baltian maiden ulkomaankauppatilastot ovat viela puutteellisia eivatka kata
koko ulkomaankauppaa, minka vuoksi on vaikea saada luotettavaa kuvaa kaupan
kehityksesta. Seuraavassa esitetaan tilanne sellaisena kuin se on virallisten tilastojen valossa. Tilastoja seurattaessa on muistettava, etta erityisesti metallien
valityskauppa Venajalta lansimaihin jaa usein tilastoimatta. Hankaluuksia on myos
vertailukelpoisten tilastojen laatimisessa edellisesta vuodesta, silla vuonna 1992
tilastointi tehtiin Baltian maissa ainakin vieIa osan vuotta ruplissa, ja koska tilastojarjestelmaa vasta rakennettiin, oli se kattavuudeltaan vieia nykyistakin
heikompi.
Viron keskuspankin tietojen mukaan maan ulkomaankaupan arvo kaksinkertaistui viime vuoden aikana edellisvuodesta ja kauppatase kaantyi negatiiviseksi.
Alijaaman suuruus oli runsaat 10 % viennin arvosta. Liitteen 5 taulukossa on
esitetty ulkomaankaupan rakenne maa- ja tuoteryhmittain. Tilastot ovat Viron
keskuspankin tuottamia. Myos Viron tilastovirasto tuottaa ulkomaankauppatilastoa,
joka jonkin verran eroaa keskuspankin tilastosta erilaisen kattavuuden vuoksi4.
Suurimmat muutokset Baltian maiden ulkomaankaupan maajakaumassa
tapahtuivat jo vuonna 1992 Venajan-kaupan romahtaessa. Viime vuonna kaupan
rakenne ei muuttunut merkittavasti; Viro kaupassa Venajan osuus on ehka sailynyt
ennallaan, mutta Latviassa ja Liettuassa Venajan-kaupan osuus nayttaa kaytettavissa olevien tilastotietojen mukaan kasvaneen, Liettuassa (vuoden kolmen
neljanneksen tietojen mukaan) yli 10 prosenttiyksikkoa. Paasyyna Venajan-kaupan

Ministry of Finance of the Republic of Latvia, Bulletin, Special Issue, Macroeconomic
Stabilization Program, 1994.

3

4

Baltic Business Weekly, 31.1.-6.2.1994.
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osuuden kasvuun lienee se, etta tuonti Venajalta koostuu valtaosin energiasta,
jonka hintaa on asteittain kohotettu maailmanmarkkinatasolle.
Vi ron paakauppakumppani on Suomi, jonka osuus viime vuonna oli neljannes
Vi ron ulkomaankaupasta. Viron viennista 50 % suuntautui EFfA- ja EU-maihin
ja 30 % IVY -maihin.
Vi ron ulkomaankauppaluvuissa nakyy vilkkaan valityskaupan ja alihankintatoiminnan vaikutus. Uinteen suuntautuva metallien valityskauppa ei ilmeisesti nay
virolaisissa tilastoissa taysimaaraisena, ja oikeamman kuvan antavat lansimaiden
tilastot. Esimerkiksi Suomen ulkomaankauppatilastojen mukaan Viron viennista
Suomeen 30 % koostui metalleista. Valityskauppa on tarkeaa myos Viron
viennissa itaan, silla Viron tarkein vientiartikkeli Venajalle olivat lannesta tuodut
autot. Elintarviketeollisuuden tuotteiden osuus Viron viennista on yllattavan suuri
huolimatta lannen tuontirajoituksista. Paaosin vienti kasittaa jalostettuja tuotteita
kuten maitojauhetta. Suuren osan (eraiden arvioiden mukaan jopa 60 %5)
elintarvikkeiden viennisHi muodostaa valityskauppa Venajalle, eli halpojen
lannesta tuotujen tuotteiden jalleenvienti 6 • Alihankintatoiminta nakyi tekstiiliteollisuuden korkeana osuutena seka Vi ron Hinsiviennissa etta -tuonnissa.
Venaja on edelleen merkittava tekija Baltian maiden talouksille. Ongelmana
Baltian maissa on ollut suuri riippuvuus Venajalta tuodusta energiasta, ja riippuvuutta on poliittisten riskien pelossa haluttu vahentaa. Riippuvuus on pienin
Virossa, joka tuottaa kotimaisten energialahteiden, paaasiassa palavan kiven avulla
lahes 70 % energiantarpeestaan7 • Latvia ja Liettua sen sijaan ovat lahes taysin
riippuvaisia tuontienergiasta.
Latvian samoin kuin Liettuan merkittavin kauppakumppani on edelleen
Venaja (ks. taulukot liitteina 6 ja 7). Myos Latvian ulkomaankaupasta suuri osa
muodostuu valityskaupasta, mm. metallien, oljyn ja oljytuotteiden viennista
lanteen8 • Erityisesti Liettualla nayttaa olevan vaikeuksia kauppansa suuntaamisessa lanteen, mita osoittaa se, etta Venajan osuus maan ulkomaankaupasta oli
edelleen 55 %.
Baltian maat itsenaistyivat ja alkoivat rakentaa omia kansantalouksiaan
aikana, jolloin lansimaiden talous oli syvassa lamassa. Tama on osaltaan vaikuttanut hidastavasti Baltian maiden talouskasvuun, silla kaupan ja lansimaista
suuntautuvien investointien maara on jaanyt pienemmaksi kuin mita se normaaliolosuhteissa olisi voinut olIa.
Toisaalta erityisesti ulkomaisista sijoituksista on syyta todeta, eWi suurimpana
esteena niiden tulolle Baltian maihin ei liene niinkaan ollut lansimaiden lama kuin
tilanne Baltian maissa itsessaan. Talouden rakenteet Baltian maissa ovat ehka
Viroa lukuunottamatta viela varsin kehittymattomia, lansimaiset yritykset kokevat
toimintaympariston Baltiassa vaikeaksi ja riskien nahdaan viela olevan suuria.
Tasta esimerkkina voi mainita Institutional Investor -lehden puolivuosittain
julkaiseman maailman maiden riskiluokituksen, jonka mukaan viime vuoden
syksylIa 133 arvioidun maan joukossa Baltian maat olivat sijoilla 84-93. Paras

5

Estonija 1.2.1994.

6

Eesti Vabariigi Majandusministeerium; MajandusiiJevaade 1993-1994.

7

Aripaeva lisa 19.1.1994

8
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sijoitus oli Virolla ja huonoin Liettualla. Kaikista entisisHi sosialistisista maista
arvioitiin riskeilHHin pienimmaksi Tshekki, jonka sijaluku oli 409 .
Oletettavaa on, etta suuriksi koettujen riskien vuoksi Baltian maat eivat tule
houkuttelemaan suuria maaria lansimaisia investointeja vieta lannen laman
taituttuakaan. Poikkeuksen muodostavat Pohjoismaat ainakin Vi ron kohdalla, silla
Baltian maat ovat luonnollinen kotimarkkinoiden laajennus niille.
Laheisyys Pohjoismaihin nakyy Viron sijoitustilastoissa jo nyt. Viime vuoden
lopussa Viroon sijoitetusta ulkomaisesta paaomasta yli 60 % tuli Pohjoismaista.
Ruotsi on edelleen suurin sijoittaja investoidun paaoman mukaan laskien, kun taas
Suomi johtaa tilastoa yritysten lukumaadin mukaan laskien. Koska Viro on
kulttuuriltaan ja kieleltaan Suomelle hyvin laheinen maa, on suomalaisten yritysten
kynnys aloittaa toiminta Virossa suhteellisen matala. Pientenkin suomalaisyritysten, jotka normaalisti eivat harkitse ulkomaille sijoittautumista, on varsin helppoa aloittaa toiminta Virossa.
Ulkomaisia investointeja koskeva tilastointi on Baltian maissa kehittymatonta,
joten virallisiin tilastoihin perustuvat tiedot on syyta ottaa enneminkin suuntaa
antavina kuin tarkkana tietona. Luvut koskevat lahinna uusien yritysten peruspaaomaan sijoitettuja ulkomaisia varoja, eivatka siten ilmeisesti kata kaikkia
ulkomaisia paaomasijoituksia.
Tilastojen mukaan Viro on saanut Baltian maista eniten ulkomaisia investointeja, viime vuoden lopussa uusiin yrityksiin sijoitetun paaoman suuruus oli lahes
200 milj. dollaria. Latviaan oli tilastojen mukaan lokakuun alkuun mennessa tehty
puolet vahemman ulkomaisia sijoituksia eli runsaat 100 milj. dollarin arvosta.
Liettuaan oli vuoden 1993 loppuun mennessa tehty yhta paljon ulkomaisia investointeja kuin Viroon, mutta liettualaiset tilastot sisaltavat myos investointisitoumuksia, joita ei vie1a ole taytetty, joten todelliset paaomansiirrot ovat
pienempia 10.
Latviassa ja Liettuassa pohjoismaisten sijoittajien aktiivisuus on selvasti
pienempaa kuin Virossa. Latviassa suurimpia sijoittajia ovat Yhdysvallat ja Saksa,
joiden osuus kaikista ulkomaisista investoinneista on vajaat 60 %. Liettuassa
suurimmat paaomasijoitukset Ga sijoitussitoumukset) ovat tulleet Venajalta, IsostaBritanniasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Naiden maiden osuus kaikista ulkomaisista sijoituksista on 65 %.

4.4 Markkinatalouden rakenteita kehiteHHin edelleen

Talouden rakenteellisten muutosten toteuttaminen on kaikissa entisissa suunnitelmatalousmaissa osoittautunut vaikeaksija hitaaksi prosessiksi, niin my6s Baltiassa.
Parhaiten on edennyt yksityisten pienyritysten perustaminen. Vaikeuksia sen sijaan
on suurten valtionyritysten uudelleenorganisoinnissa ja yksityistamisessa seka
niiden tuotannon sopeuttamisessa markkinatalouden oloihin. Myos talouden perusrakenteiden kuten rahoitussektorin toiminta on edelleen vajavaista.

9

Institutional Investor, September 1993.
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Yksityisen yrittelHiisyyden ja uusien pienyritysten nopea synty ja kehitys on
ollut viime vuoden aikana leimallista Baltian maille, erityisesti Virolle ja Latvialle.
Tama nakyy yritysten kokonaismaaran nopeana kasvuna, esimerkiksi Virossa
rekisteroityjen yritysten lukumaara kasvoi viime vuoden aikana 34.000:sta
runsaaseen 5 O. OOO:een 11.
Sen sijaan yksityisen sektorin kehittymisen toisen osatekijan eli olemassa
olevien valtiollisten yritysten yksityistamisen eteneminen on ollut hidasta. Tama
koskee erityisesti suuria ja keskisuuria yrityksia, joiden yksityistaminen on osoittautunut vaikeaksi ja aikaavievaksi kaikissa entisissa suunnitelmatalousmaissa.
Pienyritysten yksityistaminen on Baltiassakin edennyt nopeasti, ja Virossa ja
Liettuassa on pienyrityksista yksityistetty 80-90 %. Latviassa kehitys on ollut
jonkin verran hitaampaa.
Pisimmalla keskisuurten ja suurten yritysten yksityistamisessa on yllattaen
Liettua, joka aloitti ns. massayksityistamisen jo vuonna 1991. Siina vaestolle jaetaan ilmaiseksi kuponkeja, joilla voi hankkia yksityisteWivaa omaisuutta. Kuponkiyksityistamisen lisaksi Liettuassa kaytetaan myos muita yksityistamismenetelmia, yrityksia on mm. tarjottu myyntiin huutokaupoissa ja kansainvalisissa tarjouskilpailuissa.
Yksityistaminen pysaytettiin Liettuassa Demokraattisen tyovaenpuolueen
vaalivoiton jalkeen syksylla 1992, ja se aloitettiin uudelleen jonkin verran uusituin
periaattein viime vuonna. Liettuan yksityistamispolitiikka eroaa muiden Baltian
maiden ja myos muiden entisten sosialististen maiden yksityistamisesta siina, etta
Liettuassa yritysten tyontekijoille on annettu erityisasema yritystensa osakkeiden
hankkimisessa ja myos valtio pitaa itsellaan osuuden kaikissa yrityksissa.
Suuryritysten tyontekijat voivat ostaa aJennettuun hintaan 50 % osakkeista, minka
lisaksi 11 % osakkeista jaa valtiolle. Tallainen jarjestely ei ole omiaan herattamaan ulkopuolisten sijoittajien kiinnostusta, ja Liettuassa keskustellaan parhaillaan
tyontekijoille myytavan osuuden alentamisesta. Jarjestelma ei tuota aidosti
yksityisia yrityksia, silla tyontekijoiden suuri omistusosuus ja asemansa sailyttanyt
yritysjohto saavat aikaan sen, etta yritys pyrkii edelleen toimimaan vanhaan tapaan
ja sailyttamaan esimerkiksi valtiolta saatavan rahoituksen.
Viro aloitti suurten ja keskisuurten yritysten yksityistamisen varsinaisesti
vasta viime vuonna. Vuoden aikana yhteensa noin 130 virolaista yritysta tarjottiin
myyntiin kansainvalisissa tarjouskilpailuissa. Viron periaatteena on varmistaa
yksityistettavien yritysten toiminnan jatkuminen ja tyopaikkojen mahdollisimman
suuri lukumaara, ja parasta tarjousta valitessaan yksityistamisvirasto kiinnittaa
huomiota paitsi ostohintaan myos ostajakandidaatin tarjouksessaan tekemiin
sitoumuksiin tulevista investoinneista ja tyopaikkojen maarasta. Tarjouskilpailuissa
myyntiin asetetuista yrityksista myytiin vuoden aikana runsaat 50. Valtaosa
ostajista oli kotimaisia, aktiivisimpia ulkomaisia olivat suomalaiset, jotka ostivat
4 yritysta, ruotsalaiset ostivat 3 ja saksalaiset, amerikkalaiset ja venaliiiset kukin
yhden yrityksen.
Latviassa ei suurten yritysten yksityistaminen kaytannollisesti katsoen vielii
ole alkanut. Vii me vuonna valmistui kuitenkin monia yksityistamisen periaatteita
koskevia saannoksia.
Rahoitussektorin toiminta on Baltian maissa edelleen puutteellista, vaikka
uusia yksityisia pankkeja onkin perustettu useita. Virossa on talla hetkella
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liikepankkeja runsaat 20, Latviassa yli 60 ja Liettuassa vajaat 30. Ongelmana on
naiden pankkien pienuus ja se, etta ne usein on perustettu vain yhden yrityksen
omaksi pankiksi.
Viro on kiristanyt pankkien peruspaaomavaatimusta, minka seurauksena
pankkien maara on putosi viime vuonna Uihes puoleen, paaosin pankkien yhdistymisen vuoksi. Tavoitteena on muutaman vuoden kuluessa asteittain nostaa
paaomavaatimus EU:n standard in tasolle. Myos Latvia ja Liettua ovat kiristamassa
pankkien paaomavaatimuksia, jotta liian pienet pankit saataisiin yhdistymaan.
Lahinna suurista yritysriskeista ja kiinnitysjarjestelman kehittymattomyydesta
johtuen pankit eivat Viroa lukuunottamatta anna pitkaaikaista luototusta. Otto- ja
antolainauskorkojen valinen ero suuri. Virossa rahoitusjarjestelman kehitys on
ehtinyt pisimmalle Baltian maista, ja osa virolaisista pankeista on alkanut myontaa
pitkaaikaista rahoitusta parhaimmille yrityksille. Korot vaihtelevat kuitenkin
huomattavasti pankista ja lainansaajasta riippuen 12•
Latviassa rahoitustilannetta haittaa se, etta reaalikorot ovat erittain korkeita,
viime vuonna liikepankkien antolainauskorot ovat olleet vuositasolla 70-100 %,
kun inflaatio oli 35 %. Pankit rahoittavat lahinna vain suuria voittoja tuottavaa
valityskauppaa, jonka harjoittajat pystyvat maksamaan korkeita korkoja, mika
myos on yksi syy korkojen pysymiseen korkeina. Pankit saavat paaosan tuloistaan
valuuttakaupasta, eika rahoituksen valitys ole niiden tarkein tulolahde.
Ongelmana Baltian maissa on ollut se, etta uudet pienet pankit aloittivat
toimintansa usein ilman alan kokemusta, ja monissa tapauksissa niiden toiminnan
luotettavuus ja lainmukaisuus ei ole ollut varmaa. Yksityisten pankkien perustaminen sallittiin Neuvostoliitossa jo vuonna 1988, ja tuolloin perustettiin ensimmaiset
Baltian maiden yksityispankit. Pankkitoiminnan kunnollisia valvontajarjestelmia
alettiin rakentaa vasta Baltian maiden itsenaistyttya, kun uudet pankit olivat jo
ehtineet toimia muutamia vuosia. Virossa pankkitarkastusjarjestelman toiminta on
ilmeisesti saatu jo melko hyvalle pohjalle. Myos Latviassa ja Liettuassa on viime
aikoina kaynnistetty ensimmaiset oikeustoimet maarayksia rikkoneita pankkeja
vastaan.

12
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Liite2.

US-dollarin myyntikurssit Baltian maissa
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Uite 3.
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Liite4.

Baltian maiden teollisuustuotanto vuosina 1991 - 1993,
muutos edellisestii vuodesta
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LUte 5.

Viron ulkomaankauppa vuonna 1993
Tarkeimmat kauppakumppanit
Kauppavaihto
milj.EEK
Yhteensa
josta
Suomi
Venaja
Saksa
Ruotsi
Latvia

Hollanti
Liettua
Ukraina

Tanska
Japani
USA
Englanti
ltalia
Valko-Venaja
Belgia
Ranska

%-osuus

Kauppatase
milj.EEK

22484.1

100.0

-1211.5

5507.0
4439.9
2123.4
2064.5
1181.4
860.6
786.8
585.4
558.2
544.4
520.1
3212
314.2
292.6
190.7
168.8

24.5
19.8
9.4
9.2
53
3.8
3.5
2.6
2.5
2.4
23
1.4
1.4
13
0.9
0.8

-1101.8
3733
-421.7
-45.6
646.6
23
4.7
170.6
-56.5
-450.9
-124.8
-25.1
-175.2
-50.6
-583
-106.6

Tuonnin rakenne, %

Viennin rakenne, %
Tekstiilituotteet
Karja ja Iihanjalostustuotteet
Elintarvikkeet, alkohoIi, tupakka
Kuljetusvalineet
Perusmetallit ja meta1Iituotteet
Koneet ja laitteet
Mineraalituotteet
Puu ja puutuotteet
Muut valmiit tavarat
Kemian teollisuuden tuotteet

12.4
11.0
10.8
10.7
10.5
7.7
7.7
7.5
5.2
4.9

Mineraalituotteet
Kuljetusvalineet
Koneet ja laitteet
TekstiiIituotteet
Elintarvikkeet, alkoholi, tupakka
Kemian teollisuuden tuotteet
Perusmetallit ja metallituotteet
Muovit ja muovituotteet
Muut valmiit tavarat
Kojeet, mittarit ja optiset laitteet

Lahde: Eesti Statistika 1993/12
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153
14.2
10.9
10.6
10.2
6.4
52
3.2
2.9
2.4

Liite6.

Latvian ulkomaankauppa vuonna 1993
Tarkeimmat kauppakumppanit
TUONTI

milj.LVL

%

647.4

100.0

181.9
63.7
61.2
33.8
26.5
25.2

28.5
10.0
9.6
5.3
4.1
3.9

milj.LVL

%

701.6

100.0

200.1
55.1
44.5
43.8
40.1
34.4
28.8
13.0

28.5
7.9
6.3
6.2
5.7
4.9
4.1
1.9

yhteensa
josta
Venaja
Saksa
Liettua
Ruotsi
Valko- Venaja
Viro

VIENTI
yhteensa
josta
Venaja
Hollanti
Saksa
Ruotsi
Ukraina
Valko- Venaja
Liettua
Viro

Viennin rakenne, %
Kivennaispolttoaineet,Oljyt
sahkO
Maakaasu
Puu ja puutuotteet
Rautametallit
Kuljetusvalineet

Tuonnin rakenne, %
13.9
0.7
0.3
8.8
7.7
5.3

Polttoaineet
Kuljetusvalineet
Kojeet ja laitteet
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45.3
8.9
2.9

Liite 7.

Liettuan ulkomaankauppa tammi -syyskuu 1993
Tarkeimmat kauppakumppanit
%-osuus

Kauppavaihto
milj. USD
Yhteensa
josta
Venaja
Valko-Venaja
Saksa
Ukraina
Ruotsi
Suomi
Sveitsi
Norja
ltavalta

Kauppatase
milj. USD

1585.6

100.0

24.9

871.3
79.6
78.9
58.9
17.6
11.4
7.5
2.0
1.7

55.0
5.0
5.0
3.7
1.1
0.7
0.5
0.1
0.1

-302.1
42.1
27.8
27.8
12.9
7.0
6.5
2.0
0.6

Vierurin rakenne, %

Tuonnin rakenne, %

Kivennaispolttoaineet, oljyt
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