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Baltian talouskatsaus 1996

Tiivistelma
Vuonna 1996 Viron ja Liettuan kansantaloudet kasvoivat jo toista vuotta perakkain suhteellisen nopeastI Ja
Latviassa kasvu llihti uudelleen kayntiin vuoden 1995 pankkikriisin aiheuttaman taantumanjalkeen. Vuoden lopulla
Latviassa oli Baltian maiden korkein tyottomyys.
Pankkisektorilla kehitys jatkui edellisvuoden kaltaisena. Pankkien lukumaara aleni. Virossa tama tapahtui
llihinna fuusioiden kautta kun taas Latviassaja Liettuassa vuoden 1995 pankkikriisitjohtivat pankkien lukumaaran
supistumiseen. Erityisesti Latviassa ja Liettuassa viranomaiset ovat pyrkineet tehostamaan pankkien valvontaa.
Rahamarkkinoilla havaittiin viime vuonna selkeita muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Pankkiluottojen korot
laskivat kaikissa Baltian maissa. Laskuun vaikuttivat mm. inflaation aleneminen ja pankkisektorin kasvaneen
kokemuksen mukanaan tuoma suurempi valmius myontaa luottoja.
Tuottajahinnat nousivat kaikissa Baltian maissa hitaammin kuin kuluttajahinnat, mika saattaa viitata kuluttajahintojen edelleen hidastumiseen llihitulevaisuudessa. Keskipalkat ovat lantisiin teollisuusmaihin verrattuna edelleen
alhaisia. Lisaksi alueelliset erot ovat suuria.
Kaikissa Baltian maissa ulkomaankauppa seka vaihtotase kokonaisuudessaan olivat alijaamaisia. Ulkomaankaupan rakenteessa ei tapahtunut merkittavia muutoksia vuoteen 1995 verrattuna.
Virossaja Liettuassa yksityistlirninen on edennyt nopeammin kuin Latviassajajaljella ovat enaa ns. infrastruktuuriyritykset. Yksityistlirnisen loppusuoralla merkittavaksi kysymykseksi on noussut maaomaisuuden yksityistlirninen. Valtiontalouden hoidossa Baltian maiden yhteisena ongelmana on edelleen tehottomuus. Erityisesti verojenkeruu on ollut tehotonta ja bUdjettipolitiikan koordinointi paikallistason ja valtion val ilIa on ollut puutteellista.
Ulkopolitiikan osalta viime vuoden merkittavimpia tavoitteita olivat keskinaisen yhteistyon parantaminen,
edistyminen WTO-jasenyysneuvotteluissa seka entista tiiviimpi integroituminen Euroopan Unioniin. Lisliksi erityista
huomiota ovat saaneet Naton itlilaajentumiseen liittyvat kysymykset sekli suhteet Venajaan. Merkittavimpia
sisapoliittisia tapahtumia olivat Viron ja Latvian presidentinvaalit, Viron hallituksen hajoaminen seka Liettuan
presidentinvaalit.
A vainsanat: Viro, Latvia, Liettua, taloudelliset katsaukset
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Tuotanto ja tyollisyys

Viime vuonna kokonaistuotanto kasvoi kaikissa
Baltian maissa. Viron tilastoviranomaisten mukaan bruttokansantuote kasvoi 3.7 %, mika on
vahemman kuin vuotta aikaisemmin. Talouskasvu
oli odotettua heikompaa, mihin on vaikuttanut
mm. Viron teollisuuden heikentynyt kilpailukyky.
Kysynnan taantuminen Euroopassa, kotimaisen
kysynnan kasvu seka heikentynyt kilpailukyky
johtivat siihen, etta viennin kasvu jai odotettua
heikommaksi. Tuonnin kasvu vientia nopeammin
kasvatti kauppataseen alijaamaa. Latviassa kevaan
1995 pankkikriisista johtunut kokonaistuotannon
supistuminen pysabtyi ja vuoden 1996 BKT:n
kasvuksi on arvioitu 2.8 %. Talouden elpymi-seen
ovat merkittavasti vaikuttaneet mm. transitio-liikenteen ja ulkomaankaupan kasvu seka myonteinen kehitys telekommunikaatiosektorilla. Myos
jalostustoiminta, rakennusala ja energiasektori
ovat elpymassa. Liettuan tilastoviranomaisten
mukaan kansantuote kasvoi 3.6 %. Kokonaistuotannon kasvua edistavia tekijoita olivat mm.
maa- ja metsatalouden seka jalostusteollisuuden ja
energiasektorin elpyminen. Maataloustuotannon
kasvuun vaikuttivat erityisesti hyvat saaolosuhteet.
Kaikissa Baltian maissa palvelujen osuus on
jatkuvasti kasvanut talouden rakennemuutoksen
myota ja on talla hetkella yli puolet bruttokansantuotteesta. Samalla kun palvelujen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut, maatalous- ja teollisuustuotannon osuudet kokonaistuotannosta ovat
vastaavasti supistuneet. Baltian maiden tilastoviranomaisten mukaan teollisuustuotanto on kuitenkin vahitellen elpymassa. Latviassa ja Liettuassa
teollisuustuotanto kasvoi vii me vuonna noin 2 %
ja Virossa 1 %. Tilanne on muuttunut myonteisempaan suuntaan, silla vuonna 1995 teollisuustuotanto kasvoi ainoastaan Virossa. Maatalouden
osalta Baltian maat sopivat vapaakaupasta vii me
vuoden kesalla ja sopimus astui voimaan vuoden
1997 alussa. Sopimuksen toivotaan edistavan maiden valista maataloustuotteiden vaihtoa ja sita
kautta tuotannon kasvua. Talla hetkella maa- ja
metsatalouden osuus Baltian maissa on 6-13 % ja
teollisuuden 20-30 % bruttokansantuotteesta.
Latviassa on Baltian maiden korkein tyottomyys. Vuoden 1996 marraskuussa tyottomien
osuus tyovoimasta oli 7 %. Virossa tyottomyysaste
vuoden lopussa oli 4.1 % ja Liettuassa 6.2 %.
Vuonna 1995 tyottomien osuus oli Virossa 5.0 %,

Latviassa 6.6 % ja Liettuassa 7.3 %. Kaiken kaikkiaan naisten tyottomyys on suurempaa kuin miesten. Virossa merkittiiva osa tyottomista on venalaisia. Latviassa enemmistO tyottomista on pitkiiaikaistyottomia (yli 12 kk tyottomina), mika asettaa
jatkossa uusia vaatimuksia sosiaaliturvalle.
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Raha- ja pankkisektori

Viro ja Liettua jatkoivat vuonna 1996 valuuttakurssipolitiikassaan valuuttakomiteajfujestelmaa
(currency board). Tassa jarjestelmassa kierrossa
olevan rahan maara riippuu suoraan keskuspankin
valuuttavarannosta, eika keskuspankilla siis voida
katsoa ole van itsenaista rahapolitiikkaa lainkaan.
Latviassa ei ole virallisesti valuuttakomiteajarjestelmaa, mutta kaytiinnossa sekin on jo usean vuoden ajan noudattanut ko. jfujestelman mukaista
rahapolitiikkaa. Vuoden 1996 lopulla Liettuan
keskuspankki ilmoitti, etta valuuttakomiteajfujestelmasta tullaan luopumaan. Tama ilmoitus aiheutti jonkin verran liti-talletusten muuntamista muihin valuuttoihin ja valuuttavarannon supistumista.
Talla hetkella nayttaa silta, etta Liettua hylkaa
valuuttakomiteajfujestelman taman vuoden loppupuolella, mutta kiinnittaa senkin jalkeen litin dollariin nykyisella kurssilla (4 LTL = 1 USD).
Vuonna 1996 pankkien lukumaaran lukumaaran supistuminen jatkui kaikissa Baltian maissa. Virossa tiima tapahtui labinna fuusioiden kautta kun taas Latviassa ja Liettuassa pankkikriisi
johti pankkien lukumaaran supistumiseen. Kuluvana vuonna kehitys jatkunee saman suuntaisena.
Virossa oli vii me vuoden lopussa 15 pankkia.
Latviassa oli vuoden lopussa 32 pankkia seka
ranskalaisen Societe Generalen sivukonttori. Kaikki latvialaiset pankit eivat kuitenkaan saa ottaa
yleisolta talletuksia. Liettuassa pankkeja toimi
vuoden 1996 lopussa 12. Erityisesti Latviassa ja
Liettuassa viranomaiset ovat pyrkineet tiukentamaan pankkien valvontaa mm. lainsaadantoa
muuttamalla seka pankkivalvontaviranomaisten
tarkastuksia lisaamalla. Vi ron raha- ja pankkisektorilla ovat kuluvan vuoden merkittavimpia tapahtumia olleet mm. Hoiupankin (Saastopankin) seka
Toostuse ja Ehituse Kommertspankin (Teollisuusja Rakennuspankin) yhdistyminen, Tallinnan arvopaperiporssin toiminnan aloittaminen seka keskuspankin paatos lyhyiden markkinakorkojen noteerauksesta. Pankkifuusioon liittyva osakkeiden
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Taulukko 1 Nimellinen BKT, milj. USD ja reaalisen BKT:n muutos edellisen vuoden

vastaavaan neljannekseen verrattuna
1995

Viro

Latvia

Liettua

1996

Ql

Q2

Q3

Q4

Ql

Q2

Q3

759

939

923

1023

889

1102

1143

3.7 %

-1.7 %

8.3 %

1.8 %

-0.4 %

4.4 %

4.5 %

1016

1172

1100

1204

1133

1271

1294

1.9 %

-2.0%

-2.3 %

-3.5 %

2.3 %

0.7 %

3.8 %

1171

1346

1682

1756

1615

1880

2133

-10.3 %

1.3%

11.9 %

8.6%

5.5 %

1.0 %

4.2%

vaihto alkoi kesakuun alussa ja fuusion seurauksena Viron saast6pankista tuli Viron toiseksi suurin
liikepankki Hansapankin jalkeen. Fuusioon vaikutti mm. keskuspankin vaatimus nostaa pankkien
oma paaoma 60 miljoonaan kruunuun vuoden
loppuun mennessa. Toinen merkittava tapahtuma
rahoitusmarkkinoilla oli Viron keskuspankin ilmoitus lyhyiden markkinakorkojen noteerauksestao Keskuspankki alkoi noteerata talibor- ja talibidkorkoja 10. tamrnikuuta lahtien kerran viikossa.
Noteeraukset perustuvat viiden suurimman pankin
tatjouksiin rahamarkkinoilla viikon, kuukauden ja
kolmen kuukauden maturiteeteissa. Tallinnan arvopaperiporssi aloitti toirnintansa toukokuun viimeisena paivana. Ensimmaisina porssilistalle hyvaksyttiin viisi liikepankkia: Hansapank, Forekspank, Tallinna Pank, Hoiupank seka Uhispank.
Virossa oli kayty suhteellisen vilkasta osakekauppaa jo ennen porssin perustarnista. Tallinnan
porssin vaihto on ollut alusta lahtien selvasti vilkkaampaa kuin Riian ja Vilnan porsseissa. Vuoden
1996 aikana vaihto oli 2.3 rniljardia kruunua (noin
190 rniljoonaa dollaria). Osakkeiden hinnat nousivat keskimaarln 280 %. Myos vaihdettavien yhtioiden maara kasvoi. Vuoden alussa kauppaa kaytiin neljan yhtion osakkeilla, kun vuoden lopussa
porssin eri listoilla oli 33 yhtiOta.
Latviassa vuoden 1995 kesalla alkaneen
pankkikriisin jalkihoito on jatkunut. Pankkikriisi
alkoi kun maan suurin liikepankki, Banka Baltija
suljettiin. Viime vuoden aikana Latvian keskuspankki lopetti monen pankin toiminnan ainakin

tilapaisesti, koska ne eivat pystyneet nostamaan
osakepaaomaansa vaaditulle rniljoonan latin tasolIe huhtikuun alkuun mennessa. Vuoden takaisen
pankkikriisin paatekija, Banka Baltija, julistettiin
konkurssiin. Suurin osa pankeista on edelleen
varsin pienia ja niiden osakepaaoma on vain hieman yli miljoona latia. Niiden kannattavuus on
heikko jajoidenkin arvioiden mukaan lahes puolet
pankeista on tappiollisia. Taman takia useat tarkkailijat odottavat Latviassa lisaa pankkifuusioita.
Riian arvopaperiporssin toirninta vilkastui
selvasti viime vuoden aikana, ja osakkeiden hinnat
nousivat investointipankki Nomuran laskeman
epavirallisen indeksin mukaan 3.5-kertaisiksi vuoteen 1995 verrattuna. Vaihto oli kuitenkin Tallinnaan verrattuna varsin pienta, vain 7 miljoonaa
latia (noin 13 miljoonaa dollaria).
Liettuassa puhkesi pankkikriisi vuoden 1995
joulukuussa, jolloin keskuspankki sulki maan kaksi suurinta liikepankkia, Innovation Bankin ja
Litimpeks Bankin. Liettuan viranomaisten mukaan sulkemisen aiheutti rikollinen ja ammattitaidoton toiminta. Pankkikriisin jalkihoito on jatkunut sulkemalla pankkejaja uudelleenorganisoimalla niita. Lokakuussa suljettujen pankkien ongelmaluottoja hoitamaan perustettiin omaisuudenhoitoyhtiO Turto Bankas. Valtio hankkii omaisuudenhoitoyhtion paaoman laskemalla liikkeeseen
sijoitustodistuksia. Tarkoituksena on, etta omaisuudenhoitoyhtioon siirretaan noin miljardin litin
arvosta epavarmoja saatavia. Naista saadaan takaisin ehka yksi kolmasosa. Suljetuissa pankeissa
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olleista talletuksista osa on jo korvattu. Jaljellejaaneista talletuksista Liettuan hallitus aikoo korvata
osan kateisena ja osan uudelleenjarjesteltyjen
pankkien osakkeina.
Pankkiluottojen korot laskivat kaikissa Baltian maissa vii me vuonna. Laskuun vaikuttivat mm
inflaation hidasturninen, kokemuksen kasvaminen
pankkisektoreilla seka sen mukanaan tuoma valmius myontaa enemman luottoja. Inflaation ja
inflaatio-odotusten laskun vaikutus nakyy selvasti
myos Baltian rahamarkkinoilla. Virossa kolmen
kuukauden talibor-korko oli joulukuun lopussa
hieman alle 8 %. Kaikkien myonnettyjen luottojen
keskikorko laski vuoden alun 17 prosentista neljaantoista. Latviassa valtion kolmen kuukauden
sijoitustodistusten korko oli joulukuussa 1996
noin 10 % ja Liettuassa 12.5 %. Liettuassa korkoja nosti loppuvuodesta epavarmuus valuuttakurssijfujestelman kohtalosta. Latviassa kaikkien myonnettyjen lyhytaikaisten luottojen keskikorko oli
vuoden lopussa hieman yli 20 %, kun se vuoden
alussa oli noin 30 %. Liettuassa lainakorot laskivat
hitaasti vuonna 1996. Keskimaarin ne olivat noin
20%.

3

Inflaatio j a palkat

Inflaatio aleni Baltian maissa koko vii me vuoden.
Vuoden 1996 tamrnikuussa vuotuinen kuluttajahintojen nousu oli suunnilleen 29 % Virossa, 24
% Latviassa ja 32 % Liettuassa. Joulukuussa inflaatio oli laskenut jo 13 prosenttiin Latviassa ja
Liettuassa seka 15 prosenttiin Virossa. Kuvassa 1
on Baltian maiden vuosi-inflaatio vuoden 1995
alusta. Inflaatio on hidastunut, kun etenkin teollisuustuotteiden hinnat ovat lahentyneet maailmanmarkkinoiden hintatasoa. Palveluiden hinnat ovat
edelleen alle esimerkiksi Suomen hintojen. Hintojen nousu hidastui selvasti toissa vuoteen verrattuna. Vuoden 1995 aikana kuluttajahinnat nousivat
Virossa 29 % , Latviassa 23 % ja Liettuassa 36 %.
Viron Latviaa ja Liettuaa korkeampaa inflaatiota voidaan selittilii kahdella tavaIla: Viron nopeampi talouskasvu aiheuttaa paineita palkkoihin
ja hintoihin, jaltai Latvia ja Liettua eivat ole viela
nostaneet hallinnollisesti maarattyja hintoja (erityisesti energian ja lammityksen hinnat asetetaan
edelleen hallinnollisesti) kohti maailmanmarkkinahintoja (tai edes hintoja, joilla energiayritysten kustannukset tulisivat katetuiksi) yhta paljon

kuin Viro. MikaIi jaIkimmainen selitys on oikeampi, laskee Viron inflaatio tulevaisuudessa muita
Baltian maita nopeammin.
Tuottajahinnat ovat nousseet kaikissa Baltian
maissa hitaammin kuin kuluttajahinnat. Tama
saattaa viitata kuluttajahintainflaation edelleen
hidasturniseen labitulevaisuudessa. Myos tuottajahinnoista mitattu inflaatio laski Baltian maissa
viime vuonna. Virossa tuottajahinnat nousivat
vuoden 1995 tammikuusta vuoden 1996 tammikuuhun noin 15 %, mutta joulukuussa hintojen
vuosittainen nousuvauhti oli enaa noin 10 %. Latviassa tuottajahintojen nousuvauhti hidastui samassa ajassa noin 17 prosentista aIle kahdeksaan
prosenttiin. Liettuassa tuottajahinnat noudattivat
samaa trendia. Tamrnikuussa 1996 niiden vuosimuutos oli noin 17 % jajoulukuussa noin 12 %.
Baltian maiden keskipalkat ovat lantisiin
teollisuusmaihin verrattuna edelleen alhaisia. Lisaksi alueelliset erot ovat suuria. Kaupungeissa
keskipalkat ovat korkeampia kuin maaseudulla ja
pienemmilla paikkakunnilla. Kuvassa 2 nahdaan
keskipalkkojen kehitys vuoden 1995 alusta lahtien. I Virossa palkat ovat olleet jarjestelmallisesti
korkeampia kuin Latviassa ja Liettuassa vuoden
1995 kevaasta labtien. Dollarimaaraiset palkat
nousivat vuoden 1996 koimannella neljanneksella
vuositasolla noin 21 % Virossa, 13 % Latviassaja
labes 29 % Liettuassa. Onkin rnielenkiintoinen
kysymys, rnilloin palkat ovat nousseet niin paljon,
etta niiden taso uhkaa kansantalouden ulkoista
kilpailukykya. Viela nain ei nayili kayneen, vaikka
vaihtotaseen kehitys onkin huolestuttavaa etenkin
Virossa. Vuoden 1996 koimannella neljanneksella
alin keskimaarainen elake oli Liettuassa, 49 dollaria. Latviassa keskimaarainen elake oli 71 ja Virossa 81 dollaria.

1 Latvian kohdalla kyseessa ovat palkat, joita maksetaan
julkisella sektorilla ja julkisessa omistuksessa olevissa
yrityksissa. Neljannesvuositilastojen mukaan nama ovat
6-7 doll aria korkeammat kuukaudessa kuin koko
talouden keskipalkat.
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Kuva 1

Baltian maiden vuoden 1995 alusta
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Ulkomaankauppa, vaihtotase
ja ulkomaiset investoinnit

Kaikissa Baltian maissa ulkomaankauppa on
ollut edellisten vuosien tapaan alijaamaista. Kaikissa maissa on kuitenkin palvelusten taseen
ylijaama pienentanyt vaihtotaseen alijaamaa.
Viron tarkeimpia vientiartikkeleja vuoden
1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana
olivat vaatteet (18 % koko viennin arvosta), elintarvikkeet (16 %), puutavarat ja paperi (13 %)
seka koneet ja laitteet (13 %). Eri tuoteryhmien
vientisosuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 1995 verrattuna. Myos maittain
tarkasteltuna muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ovat vlihaisia. Suomi on edelleen Vi ron
merkittavin kauppakumppani ja sen osuus viennista vuoden kolmen ensimmaisen neljanneksen
aikana oli noin 18 %. Nelja seuraavaksi suurinta
vientikumppania olivat Venaja (17 %), Ruotsi
(11 %), Latvia (8 %) ja Saksa (8 %). Tuonnissa
suurin yksittliinen tavararyhma oli koneet ja laitteet (22 %). Naiden lisliksi merkittavan osuuden
tuonnista muodosti vat elintarvikkeet (16 %),
kemianteollisuuden tuotteet (13 %), vaatteet (12
%) ja mineraalit (9 %). Viime vuoteen verrattuna
erityisesti koneiden ja laitteiden osuus tuonnista
kasvoi, kun taas mineraalien osuus pieneni. Noin
37 % Viron tuonnista tuli Suomesta. Muut merkittavat tuontikumppanit olivat Venaja (12 %),
Saksa (9 %), Ruotsi (9 %) ja Hollanti (4 %).
Vuoden kolmen ensimmaisen neljanneksen
palvelutase oli ylijaamainen. Palvelusektorilla
erityisesti matkailu ja liikenne ovat tuoneet nettomaaraisesti valuuttatuloja. Viron edullinen
hintataso on edistanyt matkailua ja sita kautta
kasvattanut myos kuljetuspalveluiden kysyntaa.
Ylijaamainen palvelutase ei kuitenkaan kattanut
kauppataseen alijaamaa. Vaihtotase kokonaisuudessaan oli alijaamainen. Alijaama oli vuoden
kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana noin
3.6 miljardia kruunua (111 milj. dollaria). Vuoden 1995 viimeisesta neljanneksesta vuoden
1996 kolmanteen neljannekseen vaihtotaseen
alijaama oli noin 7 % BKT:sta. Toistaiseksi
vaihtotaseen alijaamaa on pystytty rahoittamaan
paaoman tuonnilla. Suorien sijoitusten osuus
paaoman nettotuonnista oli merkittavin vuoden
199510ppuun asti. Vuoden 1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana erityisesti pankkien

lainanotto ulkomailta on rahoittanut vaihtotaseen
alijaamaa. Mita enemman vaihtotaseen alijaaman rahoitus on lyhytaikaisen paaomantuonnin
varassa, sita suuremmaksi kay todennlikoisyys,
etta jossain vaiheessa paaomavirta kaantyy. Jos
vaihtotaseen alijaama on tassa vaiheessa alijaamainen, alenee keskuspankin valuuttavaranto,
jolloin valuuttakomiteajiirjestelmassa myoskin
liikkeessa ole van rahan maara pienenee.
Latviassa kauppatase on ollut jo pitkaan
selvasti alijaamainen, mutta vuonna 1995 palvelutaseen ylijaama oli viela riittava nostamaan
vaihtotaseen ylijaamaiseksi. Viime vuonna myos
vaihtotase jai alijaamaiseksi. Kauppataseen alijaama vuoden yhdentoista ensimmaisen kuukauden aikana oli noin 400 miljoonaa latia eli hieman yli 700 miljoonaa dollaria.
Merkittavin yksittainen vientiartikkeli on
edelleen mekaanisen puuteollisuuden tuotteet
seka puuraaka-aine, joiden osuus viennin arvosta
oli 24 % vuoden 1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana. Tarkeita vientituotteita olivat
myos tekstiilit (17 %), elintarvikkeet (12 %) seka
koneet ja laitteet (10 %). Maittain tarkasteltuna
selvasti suurin osa viennista (noin 23 %) suuntautui Venajalle. Muita Latvialle tarkeita vientimaita olivat Saksa (noin 14 %) ja Iso-Britannia
(noin 11 %) ja Liettua (noin 8 %) Selvasti suurimman osuuden tuonnista vuoden 1996 kolmen
ensimmaisen neljanneksen aikana muodostivat
mineraalit (osuus kokonaistuonnin arvosta noin
21 %) seka koneet ja laitteet (noin 17 %). Myos
tuonnissa Venajan osuus oli suurin, noin 19 %.
Venajan lisliksi merkittavimpia tuontimaita olivat Saksa (14 %), Suomi (10 %) ja Ruotsi (8
%).
Latvian palvelutase oli ylijaamainen vuoden
kolmella ensimmaisella neljanneksella. Palvelusektorilla liikenne- seka kuljetuspalvelut ja
erityisesti laivaliikenne ovat merkittavia valuuttatulojen tuojia. Matkailun merkitys Latviassa ei
ole yhta suuri kuin Virossa. Vaikka palvelutase
oli ylijaamainen, eise riittanyt kattamaan kauppataseen alijaamaa, ja vuoden 1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana vaihtotase oli
alijaamainen. Alijaama oli vuoden 1995 neljannelta neljannekselta vuoden 1996 kolmannelle
neljannekselle yhteensa 183 miljoonaa latia
(noin 330 milj. dollaria) eli noin 7 % bruttokansantuotteesta.
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Taulukko 2

Taulukko 3

Taulukko 4

Viron vaihtotase, miljoonaa kruunua

Viro

Q1I96

Q2/96

Q3/96

Q4/95Q3/96

Prosentteja
BKT:sta
Q4/95- Q3/96

Vienti

5433.1

5928.0

5944.6

23276.6

47 %

Tuonti

7797.3

8614.6

9009.9

34040.8

69 %

Kauppatase

- 2364.2

-2686.6

- 3065.3

- 10764.2

-22%

Vaihtotase

- 1102.2

-705.8

- 852.5

- 3598.8

-7.3 %

Latvian vaihtotase, miljoonaa latia

Latvia

Q1I96

Q2/96

Q3/96

Q4/95Q3/96

Prosentteja
BKT:sta
Q4/95- Q3/96

Vienti

175.1

194.6

210.3

771.7

29%

Tuonti

287.3

296.1

310.7

1180.8

44%

Kauppatase

- 112.2

-101.5

-100.4

- 409.1

-15 %

Vaihtotase

-53.3

-44.3

-52.3

- 183.2

-6.8 %

Liettuan vaihtotase, miljoonaa IitHi

Liettua

Q1I96

Q2/96

Q3/96

Q4/95Q3/96

Prosentteja
BKT:sta
Q4/95- Q3/96

Vienti

3025

3058

3425

12592

43 %

Tuonti

3635

3626

4192

15836

54%

Kauppatase

-609

-569

-767

- 3241

-11 %

Vaihtotase

-587

-413

-647

-2200

-7.4 %
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Liettuassa kauppataseen alijaama on kasvanut
viime vuoteen verrattuna. Vuoden kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana kauppataseen alijaarna oli 1945 miljoonaa litia (noin 490 miljoonaa
dollaria). Vuoden 1995 neljannesta neljanneksesta
vuoden 1996 kolmanteen neljannekseen kauppataseen alijaama oli 3241 miljoonaa litia, joka on
noin 11 % bruttokansantuotteesta.
Vuoden yhdeksan ensimmaisen kuukauden
aikana tarkeimpia vientiartikkeleita olivat tekstiilit
(osuus koko viennin arvosta 16 %), mineraalit (15
%) seka kernian teollisuuden tuotteet (12 %). Liettuan ylivoimaisesti merkittavin vientikumppani oli
Venaja, jonka osuus kokonaisviennista oli 24 %.
Muita tarkeita vientimaita olivat Saksa (osuus
viennin arvosta 14 %), Valko-Venaja (10 %) ja
Latvia (9 %).
Liettuaan tuotiin vuoden 1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana eniten mineraaleja,
joiden osuus tuonnista oli 20 %. Toiseksi eniten,
16 %, tuotiin koneitaja laitteita. Labes tarkalleen
30 % Liettuaan tuoduista tavaroista tuli Venajalta.
Muita merkittavia tuontimaita olivat Saksa (15 %)
ja Puola (4 %).
Liettuan palvelutase oli vuoden 1996 kolmen
ensimmaisen neljanneksen aikana ylijaamainen.
Palvelutaseen ylijaama vuoden yhdeksan ensimmaisen kuukauden aikana oli 102 rniljoonaa litia,
eli palvelutaseen ylijaama oli varsin pieni verrattuna kauppataseen alijaamaan. Vaihtotaseen alijaarna oli vuoden 1995 neljannesta neljanneksesta
vuoden 1996 kolmanteen neljannekseen noin
2200 miljoonaa litia (eli 550 miljoonaa dollaria)
eli noin 7.5 % BKT:sta.
Viro on saanut Baltian maista selvasti eniten
ulkomaisia sijoituksia. Ero on viela suurempi tarkasteltaessa ulkomaisia suoria investointeja, erityisesti asukasta kohden laskettuna. Esimerkiksi
vuonna 1995 Viroon tuli suoria investointeja 136
dollaria asukasta kohden (entisista suunnitelmatalouden maista Viro sai asukasta kohden kolmanneksi eniten suoria sijoituksia Unkarin ja Tsekin
jalkeen), Latviaan 64 dollaria ja Liettuaan ainoastaan 15.
Maailmanpankin mukaan vuosina 19891995 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 mm. Vi ron hyva maantieteellinen sijainti,

talousuudistusten ja yksityistamisen nopea
eteneminen, vapaa kauppapolitiikka, alhaiset tyovoimakustannukset seka lainsaadantojarjestelman
Latviaa ja Liettuaa joustavampi sopeutuminen
talouden muutoksiin. Vuoden 1996 kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana Viroon tuli suoria
sijoituksia 516 miljoonaa kruunua eli hieman yli
40 miljoonaa dollaria. Viroon ovat investoineet
eniten Suomi ja Ruotsi. Selvasti enemman paaomaa maahan toivat pankit, joiden lainanotto ulkomailta vuoden kolmen ensimmaisen neljanneksen aikana oli 1184 miljoonaa kruunua eli noin
miljoonaa dollaria.
Latviaan ovat investoineet eniten Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Ulkomaisista suorista investoinneista, joiden kokonaismaara oli 80.2 miljoonaa latia (noin 145 rniljoonaa dollaria), suuntautui
vuoden kahden ensimmaisen neljanneksen aikana
kuljetussektorille yli puolet ja hieman yli 10 %
kauppaan. Lisaksi Latvian julkinen sektori ja latvialaiset pankit saivat ulkomaisia lainoja. Liettua
sai vuoden 1996 ensimmaisella puolisko11a suoria
sijoituksia 186.7 rniljoonaa litia eli noin 47 rniljoonaa dollaria. Liettuassa ulkomaisten sijoitusten
paapaino oli portfoliosijoituksissa, joiden arvo
vuoden 1996 ensimmaisella puoliskolla oli 310
miljoonaa litia eli 77.5 miljoonaa dollaria. Tasta
summasta labes kaikki sijoitettiin valtion sijoitustodistuksiin.

5

YksityisHiminen

Virossa yksityistarninen on edennyt jo varsin
pitkalle. Viime vuoden loppuun mennessa 75 %
yrityksista oli yksityistetty ja jaljella olivat enaa
ns. infrastruktuuriyritykset. Naista strategisesti
merkittavista yhtioista yksityistettiin viime vuonna
mm. Viron suurin oljy-yhtiO Esoil, Valtion kaasuyhtio Eesti Gas, energiayhtiO Estonian Energy
seka lentoyhtio Estonian Airlines. Seuraavaksi
listalla ovat mm. palavakiviyhtiO Estonian OilShale 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. Kesakuuhun
mennessa yksityistettyjen yritysten lukumaara
nousi 430:een. Erityispiirteena Viron yksityistamisessa on o11ut mm. se, etta siihen on osallistunut
enemman ulkomaalaisia kuin Latviassa ja Liettu-
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assa. Viron pitklliin jatkunut avoin talouspolitiikka
on osaitaan houkutellut ulkomaisia investoijia
seka ennen kaikkea hillinnyt ns. sisapiiriyksityistamistii. Lisiiksi yhtioista on usein tarjottu joko
enemmistoosuutta tai koko yritysta kun taas Latviassa ja Liettuassa yrityksista on myyty viihemmistOosuuksia. Yksityistamisprosessin Ioppusuoralia merkittaviiksi kysymykseksi on noussut maaomaisuuden yksityistaminen, jonka aikatauiu ja
toteutus ovat herattaneet ristiriitaisia tunteita myos
paattajien keskuudessa. Virossa maaomaisuuden
yksityistamisprosessi sai kuitenkin vauhtia vii me
vuoden toukokuussa. Talloin Viron pariamentti
hyviiksyi Maailmanpankin 14 miljoonan dollarin
Iainan, joka on tarkoitus kayttaa maaomaisuuden
yksityistamisen edistamiseen.
Latviassa yksityistaminen on edennyt hitaammin kuin Virossa ja Liettuassa. Toistaiseksi yrityksista on yksityistetty noin 60 %. Tiihan on vaikuttanut mm. yksityistamisprosessin hajottaminen
ministerioittilin seka sisapiiriyksityistaminen kuponkimyynnin yhteydessa. Lisiiksi yritysten omistussuhteiden jfujestelya on osaitaan hankaloittanut
toissa vuoden pankkikriisi ja tasta aiheutuneet
vaikeudet rahoitussektorilla. JouIukuussa 1995
Latvian hallitus ja Vaition yksityistamisvirasto
keskustelivat tiiviisti mahdollisuuksista nopeuttaa
yksityistamistii. Keskustelujen tuloksena paatettiin, etta tehokkuuden lisaamiseksi Vaition omaisuusrahasto likvidoidaan ja sen seka ministerioiden omistuksessa olevat yhtiot keskitetaan Valtion
yksityistamisviraston alaisuuteen. PaatOksen ulkopuolelle jaivat kuitenkin noin 200 ns. kansallisesti
strategista merkitystii omaavaa yhtiotii. Suhtautuminen kyseisten valtionyhtiOiden yksityistamiseen
onkin ollut Latviassa varovaisempaa kuin Virossa.
Yksityistaminen hoidetaan yhtio kerrallaan -periaatteella ja toistaiseksi yhtioista on tarjottu vain
25- 30 prosentin viihemmistoosuuksia. Yksi merkittavimmistii viime vuoden saavutuksista oli mm.
suuren latvialaisen kaasuyhtion Latvian Gazen
yksityistaminen. Tillia hetkella yksityistettavien
yritysten joukossa ovat mm. energiayhtio Latvenergo, Oljy-yhtiO Ventspils Nafta seka varustamo Latvian Shipping Company. Yksityistamisproses sin odotetaan kiihtyvan maakaupan vapautumisen myota. Viime vuoden lopussa hyviiksytyn
lain mukaan myos ulkomaalaiset Latviassa rekisteroidyt yritykset voivat ostaa maata. Latvian yksityistamisviraston mukaan yksityistaminen kokonaisuudessaan on tarkoitus saada paatOkseen vuo-

den 1998 puoleen villiin mennessa ja vuosittain on
tarkoitus yksityistaa 250- 300 yritysta.
Liettuassa suurin osa vaition yrityksista, yli
80 %, on yksityistetty. Kuten muissa Baltian maissa, myos Liettuassa yksityistamislistalla ovat viimeisena strategiset infrastruktuuriyritykset. Aikaisempien slliinnosten mukaan Liettualle strategisesti merkiWi.vien yritysten kuten energia-, vedenjakelu-, rautatie-, ja laivayhtioiden yksityistaminen
olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2000. KesillIa 1996 Liettuan pariamentti paatti kuitenkin uusista slliinnoista, joiden mukaan kyseisten yritysten
yksityistaminen olisi mahdollista jo aikaisemmin,
mutta yksityinen omistusosuus saisi olla korkeintaan 30 %. Toinen merkittiiva yksityistiimisen
edistamiseen tiihtaava toimenpide oli Liettuan
parlamentin vuoden 1996 vaihteessa hyviiksymat
muutokset maalakiin. Uuden lain mukaan ulkomaalaiset saavat omistaa ja ostaa muuhun kuin
maanviljeIyyn tarkoitettua maata. Lisiiksi vuoden
1995 heiniikuussa hyviiksyttiin uusi kateisyksityistamistii koskeva laki. Tama yksityistiimisen toinen
vaihe alkoi periaatteessa vuoden 1996 alusta, mutta sen toimeenpano on toistaiseksi edennyt hyvin
hitaasti ja siita kertyneet tulot valtiolle ovat jaaneet viihaisiksi. Alkuvuodesta 1996 suoritettiin
vain organisatorisia muutoksia. Lisiiksi huutokauppoja on toistuvasti jouduttu peruuttamaan
viihaisen kiinnostuksen johdosta. Tiihan lienee
vaikuttanut mm. se, etta yrityksista on taIjottu vain
2-10 % viihemmistOosuuksia, kun taas enemmistoosakkuus on jo ajat sitten siirtynyt yritysjohdon
ja tyontekijoiden haltuun. Myos vuoden 1995
lopun pankkikriisi on vaikuttanut yritysten likviditeettiin ja tiitii kautta rajoittanut niiden mahdollisuuksia osallistua kateisyksityistiimiseen. Kaiken
kaikkiaan viime vuonna oli tarkoitus yksityistaa
454 yritysta, mutta jouIukuun loppuun mennessa
listalla olleista yrityksista oli yksityistetty vain 46.

6

Valtiontalous

Kaikissa Baitian maissa vaitiontalouden yleinen
ongelma on ollut tehottomuus ja sen seurauksena
liian korkeat menot tuIoihin niihden. Suurimpia
menoeria ovat olleet sosiaalimaksut ja vaition tuet,
jotka on usein allokoitu Ioyhin peru stein ja joilla
sinillilliin on ollut viihainen vaikutus tuottavuuden
ja talouden kasvuun. TuIopuoiella verojenkeruu
on ollut tehotonta. Lisiiksi harmaa talous seka

Idantalouksien katsauksia 5/97

24 IT

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 valuuttakomiteajarjestelma rajoittaa
raha- ja finanssipolitiikan vaihtoehtoja. Se vahentaa paattajien mahdollisuuksia rahoittaa budjetin
alijaama lainalla. Budjetin tasapaino on maaratty
lailla. Lisaksi bUdjetin alijaaman kattaminen keskuspankkirahoituksella on kielletty. Suurimmat
viimeaikaiset valtiontalouden tehostamiseen tahtaavat toimenpiteet ovat keskittyneet verotuksen
tehostamiseen ja kuntien, kaupunkien seka valtion
valisen budjettipolitiikan koordinoinnin parantamiseen. Lainsaadannollisilla muutoksilla on pyritty mm. siihen, ettei valtio joutuisi vastaamaan
paikallishallintojen ottamista lainoista tai rahoittamaan niiden huolimatonta budjettipolitiikkaa.
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.
Viime vuoden lopulla tehtiinkin mm. esitys valtiontalouden uudistamisesta. Ohjelman keskeisena
paamaarana oli kuntien lukumaaran karsiminen
seka hallinnollisten kustannusten jaadyttaminen
vuoden 1997 tasolle seuraavan kahden vuoden
ajan.
Latviassa valtiontalouden tilannetta ovat heikentaneet vuoden 1995 pankkikriisi seka
veronkanto-ongelmat. Yritysmaailmassa verotusta
pidetaan viela enemmankin vapaaehtoisena kuin
vaIttamattomana toimenpiteena. Myos salakuljetus
on lisaantynyt. Alustavien laskelmien mukaan
valtion budjetin alijaama vuoden lopussa oli noin
23 miljoonaa latia (42 miljoonaa dollaria). Kaiken
kaikkiaan tulojen osuus oli 459 (832) ja menojen
482 miljoonaa latia (873 miljoonaa dollaria). Kansainvalisen valuttarahaston ja Latvian valisen sopimuksen mukaan budjetin alijaama ei saa ylittaa
40 miljoonaa latia (72 miljoonaa dollaria eli 2 %
BKT:sta). Toistaiseksi nayttaa silta, etta valtion
menojen supistaminen lahitulevaisuudessa on
vaikeaa. Toisaalta Latviassa ollaan optimistisia

yksityistamisen suhteen, jonka odotetaan jatkossa
tuottavan tuloja budjetin alijaaman kattamiseen.
Myos verojen keruuta pyritaan tehostamaan. Kuluvan vuoden budjetti onkin suunniteltu tasapainoiseksi. Valtion tulot ja menot on arvioitu 546
miljoonan latin suuruisiksi.
Liettuassa verojen keraysta tehostettiin vuoden 1995 aikana niin, etta valtiontalouden alijaama supistui hieman yli kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuoden 1995 lopun pankkikriisi
kasvatti kuitenkin valtion menoja viime vuoden
aikana ja sen vaikutus jatkunee lahitulevaisuudessakin menoja lisaavasti. Lisaksi kuntien ja kaupunkien kasvavat velat energiatuottajille ovat osaltaan kasvattaneet valtion menoja. Kuluvan vuoden
sopeutetussa budjetissa tulot on arvioitu 4884
(1221) ja menot 5585 miljoonan litin (1396 miljoonaa dollaria) suuruisiksi. Viime vuonna budjetin alijaama oli 769 (192 miljoonaa dollaria) miljoonaa litia. Budjetin alijaamaa on toistaiseksi
katettu ja tullaan myos tulevaisuudessa kattamaan
valtion sijoitustodistusten myynnilla seka lainaamalla ulkomaisilta markkinoilta.

7

Ulko- ja sisapolitiikka

Ulkopolitiikan osalta Baltian maille tarkeinta on
kuluvan vuoden aikana ollut keskinrusen yhteistyon parantaminen seka integroituminen Euroopan
Unioniin. Lisaksi kaikki Baltian maat kayvat edelleen neuvotteluja WTO-jasenyydesta. Erityista
huomiota ovat saaneet Naton itaIaajentumiseen
liittyvat kysymykset seka suhteet Venajaan. Baltian maiden EU-jasenyyden osalta ei kuluvan vuoden aikana ole tapahtunut merkittavia muutoksia.
Viime vuoden elokuussa Baltian maat jattivat
EU:lle ns. selonteot, jotka sisaItavat selvityksia
mm. talouden, maatalouden ja teollisuuden nykytilasta, seka lakien muutos- ja harmonisointiprosessin etenemisesta. Selontekojen tarkoituksena on
antaa lisrunformaatiota ennen virallisten jasenyysneuvottelujen alkamista. Talla hetkella selonteot
on jatetty EU:lle, joka valmistelee niin sanotut
maaraportit. Kaikkia Keski- ja Ita-Euroopan maita
koskevat maalausunnot on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 1997 alkupuliskolla.
Baltian maiden ja Venajan valiset suhteet
ovat olleet koetuksella, kun Venaja on useaan
otteeseen lausunut jyrkasti vastustavansa Baltian
maiden liittymista Natoon. Lisajannitysta aiheutti-
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vat myos Venajan vii me kesan presidentinvaalit,
jolloin keskusteltiin mm. Baltiassa asuvien venalliisvlihemmistojen tilanteesta seka Baltian maiden
kohtalosta kun Venajlin uusi presidentti on valittu.
Viime vuoden aikana Baltian maissa todettiin
useaan otteeseen, etta maiden turvallisuus on varmemmalla pohjaIla, jos maat ovat seka EU:n etta
Naton jasenia. Joidenkin tarkkailijoiden mukaan
on epavarmaa paasevatko Baltian maat mukaan
Naton ja/tai EU:n italaajentumisen ensimmliiseen
vaiheeseen. Yhdysvallat ovat kuitenkin valmistaneet niin sanotun Baltian maiden strategiasuunnitelman (Baltic Action Plan), jossa selvitetaan mm.
niita toimenpiteita, joita Baltian maiden tulisi tehostaa ennen varsinaista Nato -jasenyyttli. Toimintasuunnitelma rakentuu kolmesta osasta. Ensiksi,
Baltian maiden tulisi integroitua yha tiiviimmin
lannen poliittisiin- ja turvallisuusrakenteisiin.
Suunnitelman toinen osa sisaltaa Venaja-suhteiden kehittamisen.Viimeisena tavoitteena on vahvistaa erityisesti Baltian maiden keskinliisia taloudellisia ja poliittisia suhteita.
Baltian maiden keskinliisia suhteita ovat kuluvan vuoden aikana haitanneet jo pitklilin jatkuneet rajakiistat. Viro ja Latvia paasivat sopimukseen Riianlahden merirajakiistassa toukokuussa
1996, 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 vuoden 1995 syksyIla,
kun Latvia myonsi amerikkalaiselle ja ruotsalaiselIe oljy-yhtioille oljynponiuslisenssin kiistanalaisilla merialueilla. Liettuan mielesta Latvian toimenpiteet olivat vastoin maiden vlilisia naapuruussuhteita koskevia periaatteita. Toistaiseksi osapuolet
eivat ole paasseet asiasta sopimukseen.
Yksi merkittava Baltian maiden keskinliista
yhteistyota edistiiva askel otettiin vii me vuoden
toukokuussa, jolloin maat paasivat sopimukseen
maataloustuotteiden vapaakaupasta.Viron ja Liettuan parlamentit ratifioivat sopimuksen suhteellisen nopeasti sen allekirjoittamisen jalkeen. Latviassa ratifiointia viivyttivat parlamenttipuolueiden erimielisyydet seka maataloustuottajien vastustus ja sopimus ratifioitiin vasta lokakuun alussa. Vapaakauppahankkeessa ongelmia ovat tuottaneet mm. maiden valiset hintaerot, riittamatOn
tuontikontrolli, rahoitusvaikeudet seka maaomaisuuden hidas yksityistaminen. Maataloustuotteiden vapaakauppasopimus astui voimaan kuluvan
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vuoden alussa. Teollisuustuotteiden vapaakauppasopimuksen Baltian maat tekivat jo vuoden 1994
huhtikuussa.
Toinen Baltian maiden valista yhteistyota
edistiiva hanke on tulliliitto. Sen toteuttamisesta
keskusteltiin mm. viime vuoden lokakuussa pidetyssa Baltian maiden talousaluetta klisittelevassa
konferenssissa. Viron, Latvian ja Liettuan valisen
tulliunionin on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 1998 alusta, mutta joidenkin asiantuntioiden
mukaan kyseinen tavoite on liian optimistinen.
Ennen tulliliiton toteuttamista Baltian maiden
tulisi mm. harmonisoida lainsaadantOa, luoda yhteiset tulli- ja tilastojlirjestelmat seka sopia kauttakulkuliikennetta koskevista saannoista.
Marraskuun puolivlilissa Baltian maat solmivat jo pitklilin valmisteilla olleen yhteistyosopimuksen rahanpesun ehkliisemiseksi. Sopimuksen
mukaan osapuolet tehostavat keskinliista tiedonvaihtoa ja harmonisoivat mm. rahanpesuun, vaaran rahan levittamiseen seka raha- ja pankkitoimintaan liittyvia lakeja. Baltian maiden lisaksi
yhteiseen hankkeeseen osallistuvat YK ja EU:n
komissio.
Virossa vuoden 1996 merkittavin sisapoliittinen tapahtuma oli syksyn presidentti vaalit. 10 1paikkainen parlamentti lilinesti lain sallimat kolme
kertaa, mutta istuva presidentti Lennart Meri ei
saanut vaadittua 68 lilinta. Presidentti Meria on
arvosteltu mm. siitii, etta hlin on useasti kliyttanyt
veto-oikeuttaan ja sivuuttanut sekli hallituksen ettii
parlamentin. Llinnessa maaratietoisen Meren toimintaa on sitii vastoin pidetty ennemminkin tehokkaana ja sen on katsottu edistavan Viron kehitysta
kohti demokratiaa. Meren kilpakumppani, parlamentin varapuhemies Arnold Riiiitel, sai parlamentin aanestyksissa vlihemman aania kuin Meri.
Vaali siirtyi nliin ollen 374-jaseniselle valitsijakokoukselle, joka lilinesti presidentistii 20. syyskuutao Kuukauden kestlinyt presidentinvaali paatyi
viidennen kierroksen jalkeen, kun Lennart Meri
valittiin uudelle viisivuotiskaudelle. Meren lisaksi
ehdolla olivat Arnold Riititel, kansanedustaja Siiri
Oviir, parlamentin varapuhemies Tunne Kelam
seka akateemikko Enn Tougu. Presidentinvaalien
lisaksi Virossa jlirjestettiin 20. lokakuuta kunnallisvaalit, joiden voittajaksi selviytyi Reformipuolue. Toiseksi eniten kannatusta saivat toinen
paahallituspuolue Kokoomus, seka Keskustapuolue.
Toinen merkittava sisapoliittinen tapahtuma
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Virossa oli hallituksen hajoaminen marraskuussa.
Hallituksen kokoonpano muuttui puolueiden viilisten kiistojen takia. Refonnipuolue erosi hallituksesta vastalauseena Kokoomuksen ja oppositiossa olleen Keskustapuolueen yhteistyosopimukselle. Kokoomuksen, Refonnipuolueen ja Maakansan liiton yhteistyo alkoi vuoden 1995 lopulla.
Uuden, Kokoomuksen ja Maakansan liiton viihemmistohallituksen piiiiministeriksi nimitettiin
Tiit Viihi ja aikaisemman ulkoministerin Siim
Kallasin tilalle nimitettiin Toomas Hendrik Ilves.
Viron hallitus sai lisiikolauksen kuluvan vuoden
helmikuussa, kun piiiiministeri Tiit Viihi selvisi
tiipiiriisti (46-45) epiiluottamusiiiinestyksestii. Viihin luottamusta on horjuttanut mm. sekaantuminen asuntokauppoihin, joiden jiirjestelyihin on
viiitetty liittyneen epiiselvyyksiii. Viihi kuitenkin
ilmoitti, ettii on valmis eroamaan heti, kun loytyy
uusi hallituksen muodostaja ja nykyistii laajempi
hallituspohja. Viron presidentti Lennart Meri nimitti Mart Siimannin uudeksi piiiiministeriksi kuluvan vuoden helmikuussa ja hyviiksyi uuden hallituksen maaliskuussa.
Latviassa Guntis Ulmanis valittiin uudelleen
maan presidentiksi 18. kesiikuuta pidetyissii presidentinvaaleissa. Latvian parlamentin sadasta kansanedustajasta 53 kannatti Ulmanisia. Muita ehdokkaita olivat Ilga Kreituse (25 aantii) , Ilmants
Liepa (14) ja Alfreds Rubriks (5). Presidenttikaudellaan Ulmanis sanoi keskittyviinsii erityisesti
lainsiiiidiintO- ja koulutusjiirjestelmiin kehittiimiseen sekii viihemmistojen oikeuksien parantamiseen. Ulkopolitiikassa etusijalla ovat suhteiden
kehittiiminen Euroopan Unioniin ja Natoon. Ulmanis valittiin ensimmmsen kerran Latvian presidentiksi heiniikuussa 1993. Toinen sisiipoliittisesti
merkittiivii tapahtuma Latviassa oli piiiiministeri
Andris Skelen eroaminen tammikuussa 1997. SkeIe erosi virastaan kahdeksan eri ryhmittymiin koalitiohallituksessa esiintyneiden ristiriitojen ja kasvaneen epiiluottamuksen johdosta. Presidentti

Idiintalouksien katsauksia 5/97

Guntis Ulmanis nimitti Skelen kuitenkin uudelleen piiiiministeriehdokkaaksi neuvoteltuaan useita
paiviii eri puolueitten kanssa. Latvian parlamentti
hyviiksyi Skelen uuden hallituksen 13. helmikuuta
iiiinin 70-17. Kokoonpanoltaan uusi hallitus on
paljolti edellisen kaltainen ja edustettuina ovat
mm. maan kolme suurinta puoluetta: Saimnieks,
Latvian tie sekii Kotimaa ja Vapaus -puolue. Uuden hallituksen on tarkoitus jatkaa talousuudistuksia.
Liettuassa viime vuoden alun kireii poliittinen
ilmapiiri oli seurausta edellisvuoden joulukuussa
alkaneesta pankkikriisistii. Jo tammikuun alussa
presidentti Algirdas Brazauskas miiiiriisi sekii keskuspankin piiiijohtajan Kazys Ratkeviciuksen ettii
piiiiministeri Adolfas Slezeviciusin eroamaan.
Presidentti oli tyytymiitOn niin keskuspankin kuin
hallituksenkin toimintaan ennen ja jiilkeen pankkikriisin. Keskuspankkia syytettiin mm. liian lOysiistii pankkivalvonnasta ja hallitusta puolestaan liian
suuresta innosta sulkea vaikeuksiin joutuneet pankit. Keskuspankin johtajaksi nimitettiin entinen
valtiovarainministeri Reinoldijus Sarkinas. Lisiiksi
presidentti torjui ennenaikaiset parlamenttivaalit ja
nimitti varapiiiiministeri Mindaugas Stankeviciusin johtamaan hallitusta toistaiseksi. Liettuan parlamenttivaalit pidettiin 20. lokakuuta. Vaalien
voittajaksi nousi Liettuan entisen presidentin Vytautas Landsbergisin oikeistolainen Kotimaa-liittopuolue, joka sai yli kolmanneksen iiiinistii. Puolue
on ollut oppositiossa vuodesta 1992 liihtien, jolloin entisten kommunistien Demokraattinen tyoviienpuolue astui hallitusvaltaan. Myos toinen oikeistolainen puolue Kristillisdemokraatit menestyiviit vaaleissa ja saivat noin 10 prosentin kannatuksen. Demokraattisen tyoviienpuolueen kannatus
jiii puolestaan aIle kymmenen prosentin. Liettuan
uudeksi piiiiministeriksi nimitettiin taloustutkija
Gediminas Vagnorius, joka toimi piiiiministerinii
Landsbergisin presidenttikaudella 1991-1992.
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