
Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1990:3 

Suomen vientimenestys Neuvostoliiton 
markkinoilla* 
JUHANA HUKKINEN 

Markkinaosuusanalyysiä on jo 1950-luvun 
alusta lukien käytetty kansainvälisen kaupan, 
erityisesti eri maiden vientimenestyksen ar
viointiin. Markkinaosuusanalyysissä vientime
nestys samaistetaan markkinaosuuden muu
tokseen sekä ositetaan toisaalta rakenteellisiin 
tekijöihin ja toisaalta ns. kilpailukykytekijöi
hin. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan. Suomen ja 
sen tärkeimpien OECQ-kilpailijoiden Neuvos
toliittoon suuntautuvan viennin kehitystä 
1970- ja 1980-luvuilla tälläisen' analyysikehi
kon avulla. Analyysikehikkoa sovelletaan en
simmäistä kertaa hyvin laajaan aineistoon, jo
ka sisältää tiedot 21·0ECD-maan sekä Jugos
lavian viennistä 81 toimialalla 34 maa
han/maa-alueelle. Kokonaisuudesaan aineis
to käsittää 60 588 muuttujan havainnot vuo
silta 1970-1986. Neuvostoliiton länsituonnin 
kuvaamiseen on näistä käytetty 1701 muuttu
jaa. Tarkastelu rajoittuu teollisuustuotteiden 
kauppaan. 

Suomen Neuvostoliittoon suuntatuvan 
viennin hyödykerakenne osoittautuu tulosten 
valossa jäykäksi. Se ei ole sopeutunut Neuvos
toliiton länsituonnin rakennemuutosta vastaa
vaksi. Tästä huolimatta Suomen markkina
osuus nousi aina 1980-luvun alkuun saakka, 
sillä Suomi kykeni valtaamaan markkinoita 
monilla perinteisillä toimialoilla. 1980-luvulla 
Suomen markkinaosuudet ovat supistuneet 
usealla toimialalla, mihin paljolti on vaikut
tanut kaupan clearingjärjestelmä ja siihen liit
tyen öljyn hinnan lasku. 

* Artikkelin aiempaa versiota ovat kommentoineet 
Pertti Haaparanta, Juhani Hirvonen, Terhi Kivi/ahti, Jou
ko Rautava, Antti Suvanto ja Matti Viren. 

1. Markkinaosuusanalyysin periaatteet 

Markkinaosuusanalyysissä vientimenestys sa
maistetaan markkinaosuuden muutokseen, 
mikä ositetaan rakenteellisiin tekijöihin ja ns. 
kilpailukykytekijöihin. Rakenteellisilla teki
jöillä tarkoitetaan viennin hyödyke- eli toimi
alarakenteeseen ja viennin kohteena olevan 
markkina-alueen tuonnin toimialarakentee
seen liittyviä tekijöitä. Ns. kilpailukykyteki
jöillä tarkoitetaan vientimenestykseen vaikut
tavia kaikkia muita kuin rakenteellisia teki
jöitä. 

Tarkasteltaessa viennin kehitystä yksittäi
sen kohdemaan markkinoilla voidaan tarkas
teltavan maan vientimenestys eli markkina
osuuden muutos hajoittaa kolmeen eri osate
kijään. Näistä kaksi hyödykerakennemuutos
vaikutus ja hyödykesopeutumisvaikutus ovat 
vienti menestykseen liittyviä rakenteellisia te
kijöitä. Kolmas ns. markkinaosuusvaikutus 
kuvastaa vientimenestykseen liittyviä kilpai
lukykytekijöitä. Maan vientimenestys eli 
markkinaosuuden muutos on näiden kolmen 
osatekijään summa. 

Markkinaosuusvaikutus kuvastaa muutos
ta vievän maan markkinaosuudessa, joka olisi 
syntynyt jos kohdemaan tuonnin hyödykera
kenne olisi säilynyt muuttumattomana. Se 
syntyy maan viennin hyödykekohtaisten 
markkinaosuuksien muutoksista kohdemaan 
markkinoilla. Kilpailukykytekijöiden muu
tokset ajatellaan siis näkyvän yksittäisten vien
titoimialojen eli vientihyödykkeiden markki
naosuuskehityksessä. V oidaan sanoa, että 
maan kilpailukyky ei muutu, jos yksittäisten 
vientitoimialojen markkinaosuudet pysyvät 
muuttumattomina. 

Hyödykerakennemuutosvaikutus kuvastaa 
muutosta vievän maan markkinaosuudessa, 



joka olisi syntynyt jos vievän maan hyödyke
kohtaiset markkinaosuudet kohdemaassa oli
sivat säilyneet muuttumattomina. Se syntyy 
maan viennin hyödykerakenteeseen kohdistu
vasta kysynnän muutoksesta kohdemaan 
markkinoilla. Hyödykesopeutumisvaikutus 
kuvastaa vievän maan kykyä sopeuttaa vien
nin hyödykerakennettaan kohdemaan tuonnin 
hyödykerakennemuutokseen. 

Heikko vientimenestys liittyy hyödykera
kennemuutosvaikutukseen esimerkiksi silloin, 
kun maan vienti on keskittynyt toimialoille 
joiden osuus markkina-alueen tuonnissa pie
nenee. Tällöin maa saattaa menettää markki
naosuuttaan koko viennissä, vaikka se ei me
nettäisikään markkinaosuuksiaan yksittäisten 
vientitoimialojen sisällä. Markkinaosuusana
lyysin terminologian mukaisesti maan vienti
menestykseen liittyvä hyödykerakennemuu
tosvaikutus on tällöin negatiivinen. Jos maan 
viennin yksittäisten toimialojen markkina
osuudet tällaisessa tilanteessa kasvavat, niin 
maan viennin rakenteesta johtuvan huonon 
vientimenestyksen kilpailukykytekijät ovat 
positiivisia, eli maan vientimenestyksen mark
kinaosuusvaikutus on positiivinen. Jos kuiten
kin maan viennin markkinaosuudet pienene
vät markkina-alueen kasvavilla toimialoilla 
ja/tai kasvavat markkina-alueen taantuvilla 
toimialoilla, on maan vientimenestyksen hyö
dykesopeutumisvaikutus on negatiivinen. Toi
sin sanoen maan viennin rakenne ei ole täl
löin sopeutunut kohdemaan tuonnin rakenne
muutokseen. 

Mar kkinaosuusanalyysin perusteella toi
menpiteet vientimenestyksen tukemiseksi riip
puvat siitä, onko vientimenestyksen takana 
viennin rakenteeseen ja/tai kilpailukykyyn liit
tyvät tekijät. Tarkastelemalla vain koko vien
tiä ja vertaamalla sitä viennin kohteena ole
van markkina-alueen koko tuonninkehityk
seen rakenne- ja kilpailukykytekijöitä ei kye
tä erottamaan toisistaan. Siksi markkinaosuu
sanalyysin soveltaminen edellyttää varsin yk
sityiskohtaisia hyödyke eli toimialakohtaisia 
tietoja sekä viennin että kohdemaan tuonnin 
rakenteesta. Markkinaosuusanalyysin avulla 
saatavien tulosten hyöty perustuu ratkaisevasti 
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käytettävän tilastoaineiston tarkkuuteen. 
Markkinaosuusanalyysin etuna yksittäisiin 
toimialatarkasteluihin verrattuna on mahdol
lisuus kuvata hyvin dissagregoitu aineisto 
muutaman muuttujan eli markkinaosuuden 
muutoksen osatekijän avulla. 

2. Suomen vienti Neuvostoliittoon 

Neuvostoliiton kanssa käytävällä kaupalla on 
perinteisesti ollut merkittävä asema Suomen 
ulkomaankaupassa. Sen osuus Suomen koko 
ulkomaankaupasta pysyi viiden ensimmäisen 
runkosopimuskauden aikana, eli vuosina 
1951-75, melko vakaasti noin 15 prosentin 
tuntumassa. Toisin sanoen Suomen kauppa
vaihto Neuvostoliiton kanssa kasvoi pääpiir
teissään samaa tahtia kuin muukin ulkomaan
kauppa. Viimeisten viidentoista vuoden aika
na Neuvostoliiton osuus ulkomaankaupas
tamme on kuitenkin vaihdellut merkittävästi 
(Kuvio 1). 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan 
osuus Suomen koko ulkomaankaupasta nousi 
verrattain korkeaksi 1980-luvun alkupuolella. 
Vuonna 1979 Neuvostoliiton osuus kauppa
vaihdostamme oli noin 17 OJo ja vuonna 1983 
26 OJa. Kasvun ensisijaisina syynä oli raakaöl
jyn hinnan nousu maailman yleisen öljykrii
sin osana. Koska Suomen tuonti Neuvostolii
tosta koostui valtaosaltaan, vuonna 1979 noin 
80 prosenttisesti raakaöljystä ja muista ener
giatuotteista, tuonnin arvo kohosi nopeasti. 

Tuonnin arvon kasvuun vaikutti lisäksi dol
larin kansainvälisen arvon nousu, sillä öljyn
tuonti Neuvostoliitosta hinnoitellaan dolla
reissa. Tuonnin arvon kasvu aiheutui näin mil
tein yksinomaan tuontihintojen noususta, sillä 
tuonnin määrä ei juuri muuttunut (Kuvio 2). 
Suomen tuonnin arvon kasvu mahdollisti 
myös viennin arvon kasvun, sillä Neuvosto
liitto oli valmis nopeasti käyttämään lisään
tyneet vientitulonsa c1earingmaksujärjestel
män puitteissa ostoihin Suomesta. Viennin 
määrän ja arvon kehitys on ollut kahta viime 
vuotta lukuunottamatta samansuuntaista. 

Viennin kasvu ei kuitenkaan ollut yksin
omaan öljyn hinnan nousun ja kahdenvälisen, 
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Kuvio 1. Suomen Neuvostoliiton-kaupan osuudet Suomen koko ulkomaankaupasta vuosina 1971-1989 
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Kuvio 2. Suomen Neuvostoliiton-tuonnin ja -viennin arvo ja määrä vuosina 1970-1989 

tavaravirtojen säätelyn avulla tasapainoitet
tuun kauppaan perustuneen kauppajärjestel
män seurausta. Vuosien 1980 ja 1981 aikana 
Suomen vienti Neuvostoliittoon kasvoi yh
teensä· kaksi ja puoli kertaisesesti eli noin 9 
mrd markkaa (Kuvio 3). Vuonna 1981 Suo
men vienti ylitti Suomen tuonnin ja kaupan 
tasapainon mittana pidetylle clearingtilille ker-

tyi vuoden loppuun mennessä noin 2 mrd 
markkaa Suomen saatavaa. 

Kaupan ja maksuliikkeen vaihtelut ovat ol
leet 1980-luvulla aikaisempaa voimakkaam
mat. On syntynyt pitkäaikaisia ja yhä suurem
pia Suomen saamisia, koska vientiä ei ole 
kyetty sopeuttamaan tilanteisiin, joissa tuon
nin arvo on jäänyt raakaöljyn hinnan tai dol-
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Kuvio 3. Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa, kauppa- ja vaihtotase sekä clearingtilin saldo vuosina 1971-1989 

larin kurssin laskun johdosta alhaiseksi. Esi
merkiksi vuosina 1985-88 Suomen omaan 
kysyntään perustuva c1earing-tuonti Neuvos
toliitosta on kattanut noin 88 OJo Suomen c1e
aring-viennistä. Suomen ja Neuvostoliiton vä
liseen kauppaan on 1980-luvulla tullut uusia 
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piirteitä, joiden ei voida sanoa olevan luon
teenomaisia kahdenväliselle kauppajärjestel
mälle. 

Kuviossa 4 on esitetty näiden erityisjärjes
telyjen osuus Suomen Neuvostoliiton-viennis
sä. Suomen Pankin c1earingpäätilin ja erityis-
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Kuvio 4. Erityisjärjestelyjen osuus Suomen Neuvostoliiton-viennissä vuosina 1981-1989 
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tilin kautta toteutuneen viennin rahoituksen 
arvo suhteessa viennin arvoon on vaihdellut 
melkoisesti. Suurimmillaan clearingpäätilin 
saldon ja erityistilin muodossa tapahtuva ra
hoitus on ollut noin kolmanneksen viennin ar
vosta (1983, 1987 ja 1988) ja pienimmillään 
vuonna 1985, jolloin Suomen Pankki oli ra
hoitusta saavana osapuolena. Vuonna 1985 
Neuvostoliiton saamisten arvo Suomen Neu
vostoliiton-viennin arvosta oli tosin vain 2 OJo. 
Keskimäärin Suomen Pankin saamisten arvo 
suhteessa Neuvostoliiton-viennin arvoon on 
vuosina 1981-89 ollut noin 17 OJo viennin ar
vosta. 

Toinen keskeinen erityispiirre 1980-luvulla 
on ollut raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden 
välityskauppa. Neuvostoliitto on myynyt Suo
melle raakaöljyä ja muita öljytuotteita väli
tettäväksi kansainvälisille markkinoille ja on 
näin maksanut epäsuorasti tuontiaan Suomes
ta vaihdettavilla valuutoilla. Välityskauppo
jen osuus Suomen Neuvostoliiton-viennin ar
vosta on vuosina 1981-89 keskimäärin ollut 
noin 11 OJo. Suoraan vaihdettavilla valuutoil
la Neuvostoliitto on ostanut keskimäärin hie
man alle 6 0,10 Suomesta hankkimistaan hyö
dykkeista vuosina 1981-89. Vaihdettavilla 
valuutoilla käytävä kauppa on tosin viime 
vuosina laajentunut voimakkaasti, vuonna 
1988 sen osuus Suomen Neuvostoliiton-vien
nistä oli 7 0,10, mutta vuonna 1989 jo liki 
20 %. Vuonna 1988 Suomi myönsi investoin
titavaroiden vientiin tarkoitetun pitäaikaisen 
vientiluoton Neuvostoliitolle. Sen osuus vuo
den 1989 viennin arvosta oli liki 8 %. 

Suomen Pankin saamiset ja Suomen myön
tämät vientiluotot ovat vuosina 1981~89 ol
leet keskimäärin noin 21 OJo Suomen Neuvos
toliiton-viennin arvosta. Tämä Suomen Neu
vostoliiton-viennin luototus on ollut noin kol
manneksen suurempaa kuin Suomen länsi
viennin luototus, sillä Suomen pitkäaikainen 
vienti saaminen suhteessa länsivientiin on vuo
sina 1981-89 ollut keskimäärin noin 11 %. 
Toisaalta Suomen myöntämä vientiluototus 
on ollut huomattavasti vaatimattomampaa 
kuin muiden OECD-maiden Neuvostoliitolle 
myöntämä vientiluototus. Vuosina 1981-89 

Neuvostoliiton nettovelka vaihdettavissa va
luutoissa oli OECD:n arvioiden mukaan kes
kimäärin 67 OJo maan viennistä vaihdettavis
sa valuutoissa. Vuoden 1984 jälkeen Neuvos
toliiton nettovelka vaihdettavissa valuutoissa 
on jatkuvasti kasvanut, vuonna 1984 se oli 36 
ja vuonna 1989 jo noin 99 % maan vaihdet
tavissa valuutoissa tapahtuvasta viennistä. 

Kuviossa 4 mainittujen erityisjärjestelyjen 
suhdanne- tai rakennepoliittisen tarkoituksen
mukaisuuden ja tehokkuuden arvioiminen on 
vaikeaa, sillä tällöin tulisi selvittää, miten vien
nin toimialarakenne ja taso olisivat kehitty
neet ilman näitä erityisjärjestelyjä. Mikäli eri
tyisjärjestelyillä ei ole luotu uutta tai tuettu jo 
olemassa olevaa kilpailukykyistä vientiä, ovat 
erityisjärjestelyt vääristäneet vientituotantom
me rakennetta ja lisänneet clearingkauppaan 
muutenkin liittyvää riskiä tuotantorakenteen 
vinoutumisesta. Muista OECD-maista poik
keavassa, tavaranvaihtopöytäkirjojen vienti
kiintiöihin ja clearing-järjestelmään perustu
vassa, kaupassa nämä erityisjärjestelyt ovat il
meisesti vaikuttaneet viennin kaikkiin toimi
aloihin. Tämä pätee myös investointitavaroi
den vientiin, sillä siihen tarkoitettu luototus 
on saattanut luoda uutta vientitilaa muiden 
toimialojen ahtaisiin vientikiintiöhin. 

Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin 
merkitys eri toimialojen kokonaisviennissä on 
vaihdellut huomattavasti viimeisten vuosi
kymmenien aikana (Kuvio 5). Metallituote- ja 
telakkateollisuuden kokonaisviennistä Neu
vostoliiton osuus on perinteisesti ollut merkit
tävä. Metalliteollisuuden kokonaisviennistä 
suuntautui 1950-luvulla Neuvostoliittoon lä
hes 80 %. 1960-luvulla metalliteollisuuden 
länsivienti vauhdittui, minkä seurauksena 
Neuvostoliiton osuus alan kokonaisviennistä 
laski neljännekseen 1970-lu"un alussa. 

Öljyn hinnan nousut vuosina 1973-74 ja 
1979-80 käänsivät kehityksen kulun. Arvol
taan voimakkaasti kasvanut öljyn tuonti mak
settiin bilateraalikaupan periaatteiden mukai
sesti lisäviennillä Neuvostoliittoon. Samaan 
aikaan tapahtunut länsikysynnän heikentymi
nen aiheutti sen, että Neuvostoliiton osuus 
metalliteollisuuden koko viennistä nousi vuo-
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Kuvio 5. Neuvostoliiton osuus eri toimialojen kokonaisviennistä vuosina 1970-1989 

teen 1976 mennessä noin 35 prosenttiin ja oli 
vuonna 1983 jo noin 40 0/0. Vaihtelut laiva
viennissä ovat olleet vielä suuremmat. Vuo
den 1983 jälkeen Neuvostoliiton merkitys me
talliteollisuuden viennille on laskenut. Vuon
na 1989 Neuvostoliiton osuus alan viennistä 
oli noin 20 %, mutta laivojen viennistä edel
leen yli 70 %. Puutavara-, paperi- ja graafi
sen teollisuuden koko viennistä Neuvostoliit
toon on suuntautunut kahden viime vuosi
kymmenen aikana 8-18 %. Joidenkin pah
vi-ja paperijalosteiden kokonaisviennistä yli 
puolet toimitetaan kuitenkin Neuvostoliit
toon. 

Tekstiili-, vaate- ja kenkäteollisuuden ko
konaisviennistä Neuvostoliittoon suuntautu
van viennin osuus kolminkertaistui vuosien 
1980-81 aikana. Tekstiili- ja vaateteollisuu
dessa osuus oli vuonna 1981 liki 40 % ja ken
käteollisuudessa yli 75 0/0. Tämän jälkeen nä
mä osuudet ovat laskeneet. Samanaikaisesti 
Neuvostoliiton-viennin Osuus elintarviketeol
lisuuden koko viennistä on supistunut noin 
vuoden 1981 60 prosentista noin 19 prosent
tiin vuonna 1989. Kemian teollisuuden vienti' 
Neuvostoliittoon on 1980-luvulla säilyttänyt 
vuosikymmenen alussa saavutamansa aseman. 
Neuvostoliiton osuus kemianteollisuuden ko
ko viennistä on ollut noin 15 0/0. 

Suomen Neuvostoliiton-viennin suuret vaih
telut tuottavat eniten ongelmia toimialoille, 
joiden tuotannosta Neuvostoliiton-viennin 
osuus on suuri. Ongelmia Neuvsotoliiton
viennin suurista vaihteluista on syntynyt eri-

tyisesti laivoja, jalkineita sekä tekstiilejä ja 
vaatteita valmistaville teollisuuden toimialoille. 

3. Muiden OECD-maiden vienti 
Neuvostoliittoon 

Neuvostoliiton osuus OECD-maiden koko 
viennistä on yleensä pysytellyt alle 2 prosen
tin tasolla (Taulukko 1). Ero Kaakkois
Aasian maiden ja sosialististen maiden välil
lä on kasvanut edellisten hyväksi. Merkille 
pantavaa on myös, että muiden Sev-maiden 
ja Kiinan osuus on useana vuonna ollut kak
sinkertainen Neuvostoliitoon verrattuna. 

Taulukon 1 luvut perustuvat OECD:n tilas
toihin. Neuvostoliittolaisten tilastojen 
(Vneshnjaja Torgovlja) mukaan kapitalistis
ten maiden osuus Neuvostoliiton koko tuon
nista on vuosina 1970-1986 vaihdellut 23-
38 % välillä ja tuonti kehitysmaista 8-15 0/0 
välillä, muun tuonnin tullessa sosialistisista 
maista. Nämä luvut sisältävät teollisuustuot
teiden lisäksi jalostamattomien maatalous
tuotteiden ja primäärienergian kaupan. 

Taulukosssa 2 on esitetty seitsemän Neuvos
toliiton tärkeimmän läntisen kauppakumppa
nin Neuvostoliitoon suuntautuneen viennin 
osuus maan koko viennistä. Suomea lukuu
nottamatta muiden maiden viennissä Neuvos
toliiton-kaupan merkitys on varsin vähäinen. 

Neuvostoliiton-viennin poikkeuksellisen 
merkittävä asema Suomen koko vienissä vai
kuttaa oleellisesti myös Suomen koko vienti-
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Taulukko 1. OECD-maiden viennin aluerakenne. Eri maa-alueiden ja maiden osuudet OECD-maiden koko viennis-
tä vuosina 1970-1986.1 

EC 12 USA & EFTA Kaakkois- Japani Neuvosto- Muu SEV Muu 
Kanada Aasia liitto & Kiina maailma 

70 40.3 18.6 9.1 4.4 2.5 1.3 2.2 21.7 
71 40.0 19.7 8.9 4.4 2.1 1.1 2.2 21.8 
72 41.3 19.7 9.0 4.1 2.2 1.2 2.3 20.2 
73 42.5 17.3 9.0 4.8 2.7 1.2 2.7 19.8 
74 40.2 16.1 8.7 5.0 2.3 1.5 3.0 23.3 
75 38.7 14.4 8.5 4.8 1.8 2.1 3.2 26.5 
76 40.0 15.2 8.4 4.8 1.9 2.0 2.7 25.1 
77 39.3 15.6 8.5 4.9 1.8 1.9 2.4 25.6 
78 40.1 15.5 7.9 5.5 2.0 1.7 2.6 24.8 
79 42.7 14.2 8.3 5.5 2.2 1.6 2.6 22.8 
80 41.8 13.0 8.6 5.7 2.1 1.6 2.5 24.7 
81 37.9 15.2 7.5 6.3 2.2 1.7 2.2 27.2 
82 38.9 15.1 7.5 6.4 2.3 1.8 1.8 26.2 
83 38.8 17.7 7.5 6.8 2.5 1.8 2.0 22.8 
84 37.3 21.4 7.1 6.8 2.5 1.4 2.2 21.3 
85 37.7 22.1 7.4 5.9 2.4 1.4 3.1 19.9 
86 41.4 20.8 8.3 6.0 2.5 1.3 2.6 17.1 

I Teollisuustuotteiden vienti (ei sisällä jalostamattomien maataloustuotteiden eikä primäärienergian kauppaa). 

Taulukko 2. Neuvostoliiton seitsemän tärkeimmän läntisen kauppakumppanin Neuvostoliitoon suuntautuneen viennin 
osuus maan koko viennistä vuosina 1970-1986.1 

Suomi Saksan Japani Italia Ranska Itävalta USA 
L.T. 

70 12.5 1.3 1.8 2.4 1.7 3.0 0.3 
71 10.9 1.2 1.6 2.0 1.3 2.3 0.4 
72 12.3 1.6 1.8 1.5 1.2 2.5 0.3 
73 12.0 1.8 1.3 1.6 1.5 1.8 0.5 
74 14.1 2.1 2.0 2.1 1.6 2.7 0.4 
75 21.0 3.2 3.0 3.0 2.4 2.9 0.9 
76 20.8 2.7 3.3 2.7 2.0 2.9 0.9 
77 20.2 2.4 2.3 2.8 2.4 2.9 0.7 
78 18.3 2.2 2.5 2.0 2.0 3.1 0.5 
79 14.3 2.2 2.3 1.7 2.2 3.4 0.6 
80 18.3 2.2 2.1 1.7 2.3 2.8 0.3 
81 25.9 1.9 2.1 1.7 1.7 3.1 0.4 
82 27.6 2.2 2.8 2.1 1.6 3.5 0.5 
83 27.0 2.4 1.9 2.6 1.9 3.8 0.4 
84 19.6 1.9 1.4 2.2 1.5 4.3 0.3 
85 22.4 1.8 1.5 1.9 1.4 3.6 0.4 
86 21.2 1.7 1.5 1.7 1.0 3.0 0.4 

I Teollisuustuotteiden vienti. 

menestyksestä tehtäviin johtopäätöksiin. Suo- toliiton kaupan ansiota. Kuviosta 6 nähdään, 
men vuosien 1970 ja 1986 välisenä aikana saa- että Suomi on ainut OECD-maa, jonka mark-
vuttama pieni markkinaosuuden nousu koko kinaosuus on koko maailman markkinoilla 
maailman markkinoilla on nimittäin Neuvos- noussut mutta laskenut kun maailman mark-
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Kuvio 6. Markkinaosuuksien prosenttimuutos vuodesta 
1970 vuoteen 1986 

kinoista vähe,nnetään Neuvostoliiton tuonti. 
Toisaalta Suomi on menestynyt muilla kuin 
Neuvostoliiton markkinoilla huomattavasti 
paremmin kuin esimerkiksi Ruotsi tai Norja. 

4. Markkinaosuustarkastelu 

Vuosien 1970 ja 1986 välisenä aikana eri 
OECD-maiden markkinaosuudet Neuvostolii
ton markkinoilla'ovat muuttuneet varsin voi
makkaasti (Kuvio 7). Suomen markkinaosuus 
on muuttunut eniten yli 8 Olo-yksikköä, seu
raavina ovat Saksan Liittotasavalta ja Japa
ni, muutos noin 5 Olo-yksikköä. Itävallan 
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markkinaosuus on muuttunut alle 1 Olo-yksik
köä. Vuonna 1970 Neuvostoliiton merkittä
vinä kauppakumppaneina olleiden Italian, 
Ranskan, Englanin, USA:n ja Ruotsin mark
kinaosuudet ovat supistuneet 1-6 Olo-yksikköä. 

Markkinaosuusanalyysi OECD-maiden 
viennistä Neuvostoliittoon tuo esiin suuria 
eroja eri maiden vientimenestykseen vaikut
tavista tekijöistä. Kuvioon 8 tiivistetyn mark
kinaosuusanalyysin perusteella voidaan tode
ta, että Suomen Neuvostoliiton-viennin hyö
dykerakenne ei ole muuttunut vuosien 
1970-1986 aikana Neuvostoliiton länsituon
nin muutosta vastaavasti. Suomen Neuvosto
liiton-viennin toimialarakenne on tässä mie
lessä ollut OECD-maiden jäykin. Toisaalta 
Neuvostoliiton länsituonnissa kasvattivat 
osuuttaan myös ne toimialat, joilla Suomi on 
perinteisesti ollut vahva. Kuitenkin vielä 
enemmän Neuvostoliiton kysyntä suuntautui 
eräille muille länsituonnin aloille, kuten me
talleihin, teollisuuden laitteisiin ja erikoisko
neisiin. Rakennetekijöiden yhteisvaikutus on 
kuitenkin ollut Suomelle markkinaosuuskehi
tyksen kannalta hyvin epäedullinen. Tästä 
huolimatta Suomen markkinaosuus on kasva
nut huomattavasti muita OECD-maita enem
män, sillä Suomi on kyennyt valtaamaan 
markkinoita sellaisilla perinteisillä toimialoilla 
kuin laiva-, vaatetus-, paperi- ja massa- sekä 
j alkineteollisuudessa. 
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Vientimenestyksen.arvionti jää vaillinaiksi, 
jos se tehdään vertaamaalla ainoastaan vuo
den 1970 tilannetta vuonna 1986 vallinneeseen 
tilanteeseen tai vertaamalla 1970- ja 1980-
lukujen keskimääräisiä markkinaosuuksia toi
siinsa. Vaikka Suomen markkinaosuus Neu
vostoliitossa vuodesta 1970 vuoteen 1986 on
kin kasvanut muita OECD-maita enemmän, 
on Suomen markkiaosuuden vuotuinen kehi
tys ollut epätasaista (Kuvio 9). 

30.0% .--------------------, 

25.0% 1----------------.=------1 

20.0% I------------J"--f"-=-----=-l 

15.0% I----f'=""'-----------,,L-----;;;:----..:,,......, 

19.0% 1---=~_=a:::__=7"=~----'~-------I 

5.0% I----------~--~ ......... =----I 

M n n n ~ ~ % n ~ ~ ~ a & ~ M ~ ~ 
_____ Markkinaosuusvailrutus -a- Hyödykerakennemuutosvailrutus 

~ Hyödykesopeutumisvaikutus _ Markkinaosuus 

Kuvio 9. Suomen vientimenestys Neuvostoliiton mark
kinoilla: kumulatiivinen vaikutus markkinaosuuteen vuo
sina 1970-1986 

Suomen markkinaosuuden nousu vuoden 
1970 vajaasta 12 prosentista noin 20 prosent
tin vuonna 1986 on tosiasia, aivan samoin 
kuin keskimääräisen markkinaosuuden nou
su 1970-luvun 11 prosentista liki 19 prosent
tiin 1980-luvulla. Jos tästä tehdään Suomen 
vientimenestykseen tai Suomen ja Neuvosto
liiton väliseen kauppajärjestelmän toimivuu
teen liittyviä yleisiä johtopäätöksiä, on syytä 
jotenkin huomioida vuosien 1980 ja 1981 ai
kana tapahtunut poikkeuksellinen kehitys. 
Näiden kahden vuoden aikana Suomen mark
kinaosuus Neuvostoliiton markkinoilla kak
sinkertaistui, vuoden 1979 lopun 10 prosen
tista 20 prosenttiin vuoden 1981 loppuun men
nessä. 

Vuosien 1980 ja 1981 poikkeuksellisen ke
hityksen ja markkinaosuusanalyysin avulla 
saatujen vientimenestykseen liittyvien tekijöi
den perusteella Suomen koko vientimenestystä 

on syytä tarkastella kolmen, rakenteeltaan 
varsin eri tyyppisen ajanjakson valossa: 

(i) Vuosien 1970~1979 välisenä aikana 
Suomen markkinaosuus laski; voi
makkaasti positiivinen markkina
osuusvaikutus kompensoi negatiivisia 
hyödykerakennemuutos- ja hyödyke
sopeutumisvaikutuksia; 

(ii) vuosien 1980-1981 välisenä aikana 
Suomen markkinaosuus kaksinker
taistui; sekä markkinaosuusvaikutus 
että hyödykerakennemuutos- ja hyö
dykesopeutumisvaikutukset ovat po
sitiivisia; 

(iii) vuosien 1982-1986 välisenä aikana 
Suomen markkinaosuus Neuvostolii
ton markkinoilla laski hieman, posi
tiivinen hyödykerakennemuutosvai
kutus kompensoi negatiivista hyödy
kesopeutumisvaikutusta ja markki
naosuusvaikutusta. 

Näiden kolmen ajanjakson rakenteen eri
laisuus ilmenee selvimmin kuviossa 10. Siitä 
havaitaan esimerkiksi, että vuosien 1982-86 
markkinaosuuskehitys on vain hieman parem
pi kuin vuosina 1970-79. Tässä vertailussa 
tulee kuitenkin huomioida Suomen Neuvos
toliiton kauppaan 1980-luvulla liittyneet eri
tyisjärjestelyt, jotka ovat merkinneet aiempaa 
suurempaa poikkeamaa c1earingjärjestelmän 
perusperiaatteista. Vuosien 1982-86 välise-
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Kuvio JO. Suomen vientimenestys Neuvostoliiton mark
kinoilla; markkinaosuus vuosina 1970-1986, mark
kinaosuuden muutos ja sen osatekijät kumulatiivisesti 
vuosina 1971-79, 80-81 ja 82-86 



nä aikana Suomen osuus Neuvostoliiton teol
lisuustavaroiden tuonnista on hieman laske
nut, eikä se ole yhtenäkään vuonna yltänyt 
vuoden 1981 tasolle. Lisäksi kilpailukykyte
kijöitä kuvastava markkinaosuusvaikutus on 
ollut negatiivinen. 

Voisi olettaa, että Suomen Neuvostoliiton
viennin erityisjärjestelyt liittyisivät positiivi
seen markkinaosuusvaikutukseen, sillä niiden 
voidaan ajatella olevan yksi Suomen kilpai
lukykyyn ja rakennetekijöistä puhdistettuihin 
markkinaosuuksiin myönteisesti vaikuttava 
tekijä. Kuitenkin markkinaosuusvaikutus on 
erityisjärjestelyiden voimakkaasti laajentuessa 
vuosina 1982-83 ollut negatiivinen ja erityis
järjestelyiden puuttuessa vuonna 1985 positii
vinen. Tämän perusteella voidaan todeta eri
tyisjärjestelyiden todellakin hidastaneen Suo
men Neuvostoliiton-viennin perinteisten toi
mialojen markkinaosuuksien pienenemistä. 
Erityisjärjestelyt siis pehmensivät Suomen ko
ko markkinaosuuden ja viennin laskua. On
gelmallista tässä kehityksessä on kuitenkin 
saattanut olla se, että Suomen viennin raken
ne on vuoden 1982 jälkeen sopeutunut yhä 
huonommin Neuvostoliiton länsituonnin ra
kenteen muutokseen. 

Tarkasteltaessa Saksan liittotasavallan ja 
Japanin vientimenestystä Neuvostoliiton 
markkinoilla havaitaan, että Saksan liittota
savallalla sekä markkinaosuusvaikutus että ra-

SAKSAN L.T. 

72 73 74 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 

-e- MOS ~ HARK -e- HSOP -liI- KOKV 

MOS = markkinaosuus vaikutus 
HRAK = hyödykerakennemuutosvaikutus 
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kennevaikutukset olivat vuoteen 1974 asti 
vientiä tukevia. Tämän jälkeen markkina
osuusvaikutus on ollut useana vuonna nega
tiivinen. Japanin viennin rakenne on ollut 
epäedullinen, mutta Japani on kyennyt so
peuttamaan viennin rakennetta Neuvostolii
ton markkinoiden kasvua vastaavaksi (Ku
vio 11). 

Italian vientimenestystä tarkasteltaessa käy 
ilmi, että Italia on menettänyt markkina
osuuksiaan viennin perinteisillä toimialolla. 
Hyödykerakenne on ollut epäedullinen, mut
ta se on sopeutunut Italian vientiä tukevasti. 
Ranskan vientimenestys on ollut samankaltai
nen Italian kanssa (Kuvio 12). 

Tarksateltaessa Itävallan ja vielä kerran 
Suomen vientimenestystä Neuvostoliiton 
markkinoilla havaitaan, että vuodesta 1975 
vuoteen 1979 Itävallan markkinaosuuden kas
vuun liittyi positiivinen markkinaosuusvaiku
tus. Saman suuntainen kehitys toistui uudel
leen vuosina 1980-84. Samanaikaisesti ra
kennevaikutukset kasvoivat (Kuvio 13). 

Verrattaessa Neuvostoliiton kuuden tär
keimmän länsikauppakumppanin ja muiden 
OECD-maiden markkinaosuuskehitystä toi
siinsa havaitaan, että Suomen, Japanin ja Itä
vallan markkinaosuudet vaihdelleet suhteelli
sesti eniten. Vuoden 1979 lopussa ainoastaan 
Saksan liittotasavallan, Ranskan ja Japanin 
markkinaosuudet olivat suuremmat kuin 

JAPANI 
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Kuvio 11. Saksan liittotasavallan ja Japanin vientimenestys Neuvostoliiton markkinoilla: kumulatiivinen vaikutus 
markkinaosuuteen vuosina 1970-1986 
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ITALIA 
14~r---------------~----------------~--~ 
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-&- MOS -'Ir- HRAK -e- HSOP -+- KOKV 

RANSKA 
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-&- MOS --- HRAK -e- HSOP -+- KOKV 

Kuvio 12. Italian ja Ranskan vientimenestys Neuvostoliiton markkinoilla: kumulatiivinen vaikutus markkinaosuu
teen vuosina 1970-1986 
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Kuvio 13. Itävallan ja Suomen vientimenestys Neuvostoliiton markkinoilla: kumulatiivinen vaikutus markkinaosuu
teen vuosina 1970-1986 
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Kuvio 14. Markkinaosuuksien kehitys Neuvostoliiton markkinoilla vuosina 1970-1986 (1970= JOO) 

vuonna 1970. Myös Suomen markkinaosuus 
oli vuoden 1979 lopussa pienempi kuin vuon
na 1970 (Kuvio 14). Vuoden 1982 jälkeen ovat 

Itävalta, Saksan liittotasavalta ja Italia kas
vattaneet markkinaosuuksiaan Neuvostoliiton 
markkinoilla. 
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Kuvio 15. Hyödykerakennemuutosvaikutus vuosina 1970-1986 (1970=100) 

Markkinaosuusanalyysi osoittaa vientime
nestykseen vaikuttaneissa tekijöissä huomat
tavia eroja eri maiden välillä. Hyödykeraken
nemuutosvaikutusta tarkasteltaessa havai
taan, että vuosina 1970-79 Neuvostoliiton 
tuonti lännestä kasvoi suhtellisesti eneinmän 
niillä toimialoilla, joihin Saksan liittotasavalta 
ja Itävalta olivat erikoistuneet. Suomella ja 
Japanilla kumulatiivinen hyödykerakenne.;. 
muutosvaikutus oli vuoden 1979 lopussa ne
gatiivinen.Vuosien 1979 ja 1986 välisenä ai
kana hyödykerakennemuutosvaikutus oli Suo
melle positiivinen ja Saksan liittotasavallalle 
negatiivinen (Kuvio 15). 

Hyödykesopeutumisvaikutusta tarkastel
taessa havaitaan, että ainoastaan Suomen ja 
Itävallan kohdalla viennin hyödykerakenne ei 
ole sopeutunut Neuvostoliiton tuonnin hyö-
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dykerakenteen muutokseen. Saksan liittotasa
vallan, Japanin, Italian ja Ranskan osalta ke
hitys on ollut tasaista (Kuvio 16). 

Rakennevaikutuksiin verrattuna markki
nao.suusvaikutus Neuvostoliiton kuuden tär
keimmän länsikauppakumpanin markkina
osuuteen on ollut merkittävämpi ja sen vuo
sittaiset vaihtelut eri maiden kohdalla ovat ol
leet rakennevaikutuksien vaihteluita suurem
pia. Kuten kuviosta 17 ilmenee, markkinao
suusvaikutus on tukenut huomattavasti mui
ta maita enemmän juuri Suomen vientiä Neu
vostoliittoon. Vuosittaiset vaihtelut markki
naosuusvaikutuksessa ovat Japanille, 
Ranskalle ja Itävallalle olleet huomattavia. 
Vuoden 1982 jälkeen markkinaosuusvaikutus 
on tukenut eniten Itävallan vientiä Neuvosto
liittoon. 
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Kuvio 16. Hyödykesopeutumisvaikutus vuosina 1970-1986 (1970 = JOO) 
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Kuvio 17. Markkinaosuusvaikutus vuosina 1970-1986 (J970~100) 

5. Neuvostoliiton länsituonnin rakenne ja 
Suomen vientimenestys 

Neuvostoliitonlänsituonti on keskittynyt 
metalli- ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Näi
den toimialojen osuus Neuvostoliiton länsi
tuonnista on vaihdellut 70 ja 80 prosentin vä
lillä vuosina 1970~1986. Metalli- ja konepa
jatuotteiden osuus Neuvostoliiton koko län
situonnista on ollut keskimäärin noin 40 Olo, 
metallien perusteollisuuden noin 20 ja kemian 
teollisuuden noin 15 %. Elintarviketeollisuu
den osuus kohosi vuosina 1979-81 noin 15 
prosenttiin koko länsituonnista, mutta tämän 
jälkeen sen osuus on laskenut 1970-luvulla val
linneelle noin 5 prosentin tasolle. 

Vaikka karkean toimialajaon perusteella 
Neuvostoliiton länsituonnin toimialarakenne 
näyttääkin suhteellisen vakaalta, yksittäisten 
toimialojen osuus on muuttunut merkittäväs
ti. Kuviossa 18 on esitetty kaksikymmentä 
Neuvostoliiton länsituonnin kannalta tärkein
tä toimialaa (osuus tuonnista vuonna 1986 yli 
1 %) vuosina 1970 ja 1986. Näiden osuus Neu
vostoliiton länsituonnista oli vuonna 1970 
noin 87 ja vuonna 1986 noin 85 %. Suurin 
osuus länsituonnissa on raudan, teräksen ja 
ferroseosten (toimiala 3710) tutmnilla. Tämän 
toimialan osuus on myös muuttunut eniten, 
vuoden 1970 13 prosentista 22 prosenttiin 
vuonna 1986. Toiseksi eniten on noussut eri
laisten maalien ja maalauskemikaalien tuon
ti (toimiala 3512). Osuuttaan eniten menettä
neitä toimialoja ovat metalli- ja puutyöstö
koneiden valmistus (toimiala 3823) sekä teks-

tiili en kehruu, kudonta ja viimeistely (toimi
ala 3211). 

Suomen vienti Neuvostoliittoon on vuosien 
1970 ja 1986 välisenä aikana keskittynyt enem
män toimialoille, joiden osuus Neuvostoliiton 
länsituonnista on pienempi kuin Suomen tär
keimpien kilpalijamaiden vastaavien toimia
lojen osuus niiden viennistä Neuvostoliittoon 
(Kuvio 19). Edelleen voidaan. havaita, että 
Suomen vienti on vuosien 1970 ja 1986 väli
senä aikana keskittynyt vähemmän toimialoil
Ie, joiden osuus Neuvostoliiton länsituonnis
ta on kasvanut vuosien 1970 ja 1986 välisenä 
aikana. Suomen Neuvostoliiton-vienti näyttää 
näin keskittyneen Neuvostoliiton länsituonnin 
taantuville toimialoille. Vaikka Suomen mark
kinaosuuden ja viennin kasvu vuosien 
1970-81 välisenä aikana on sinällään ollut 
Suomelle eduksi, niin ongelmallista tässä ke
hityksessä on voinnut olla juuri se, että Suo
men viennin kasvu on kanavoitunut Neuvos
toliiton länsituonnin taantuville toimialoille. 
Toisaalta ei kylläkään voida varmuudella sa
noa, kuinka Suomi olisi menestynyt Neuvos
toliiton länsituonnin ekspansiivisimmilla toi
mialoilla. 

Tärkeimpiin kilpalijamaihin verrattuna 
Suomen vienti on siten sopeutunut huonosti 
Neuvostoliiton tuonnin rakennemuutokseen. 
Markkinaosuusanalyysi vahvistaa nämä ha
vainnot. Kuvio 20 osoittaa, että Suomen Neu
vostoliiton-vientiin liittyvät rakennetekijät 
ovat olleet huomattavan negatiivisia. Tässä 
mielessä Suomen Neuvostoliiton-viennin ra
kenne on ollut jäykempi kuin Suomen tär-
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Kuvio 18. Neuvostoliiton länsituonnin rakennemuutos 
vuosien 1970 ja 1986 välisenä aikana 

Toimialat 

3710 Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 
3824 Teollisuuden muiden erikoiskoneiden ja laitteiden 
3829 Muu koneiden ja laitteiden valmistus, koneiden 

korjaus 
3841 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus 
3511 Teollisuuskemikaalien valmistus 
3823 Metallin- ja puutyöstökoneiden valmistus 
3513 Tekoainaiden valmistus 
3512 Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistus 
3411 Massan ja paperin valmistus 
3843 Autojen ja autonosien valmistus 
3851 Instrumenttien valmistus ja korjaus 
3111 Teurastus ja lihanjalostus 
3220 Vaatteiden valmistus 
3839 Muu sähkölaitteiden ja -varusteiden valmistus 
3240 Kenkien valmistus 
3211 Tekstiilien kehruu, kudonta ja viimeistys 
3832 Radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineiden 

valmistus 
3831 Teollisuussähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
3412 Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus 

RAKENNEVAIKUTUKSET, 1970-100 
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Toimiala 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Vuosi 1970 1~~~Ti 3710 
3824 
3823 
3841 
3829 
3411 
3211 
3511 
3513 
3220 

3111 
3851 
3240 
3839 
3831 
3843 
3213 
3720 
3832 
3825 
3412 

Vuosi 1986 
3710 
3824 
3829 
3841 
3511 

3823 
3513 
3512 
3411 

3843 
3851 
3111 

3220 
3839 
3240 
3211 

3832 
3831 
3813 
3412 
3530 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

""*" NL:n länsituonti -+ Suomen kilpailijat -e- Suomi 

Suomen kilpailijat Länsi-Saksa, Japani, Italia, Ranska 
ja Itävalta .. 

Kuvio 19. Neuvostoliiton tärkeimpien läntisten kaup
pakumppaneiden viennin toimialakeskittyneisyysl 

1 Toimialojenkumulatiivinen prosenttiosuus Neuvos
toliiton länsituonnista ja ko. maiden Neuvostoliiton-vien
nistä vuosina 1970 j~ 1986. 

Toimialat kuviossa 18 mainittujen lisäksi 

3213 Trikootuotteiden valmistus 
3720 Muiden metallien valmistus 
3825 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus 
3530 Maaö/jyn jalostus 

200r-------------------+-~~~~ 

-Ero SUOMI 

-e- SAKSAN L.T. 

+ JAPANI 

-+- ITALIA 

-+- RANSKA 

+ ITX .... LTA 

Kuvio 20. Rakennetekijöiden yhteisvaikutus ja markkinaosuusvaikutus Neuvostoliiton tärkeimpien läntisten kaup
pakumppaneiden vientiin 
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Kuvio 21. Eri markkina-alueille suuntautuneeseen Suo
men vientiin liittyvät rakennevaikutukset vuosina 
1970-1986 (1970= 1) 

keimpien kilpailijoiden Neuvostoliiton-vien
nin rakenne. 

Rakennetekijöiden yhteisvaikutus on ollut 
negatiivinen Suomen viennille myös muille ta
lousalueille, mikä käy ilmi kuviosta 21. Se on 
kuitenkin ollut Suomen Neuvostoliiton-vien
nissä huomattavasti enemmän negatiivinen 
kuin OECD-maihin suuntautuneessa viennis
sä. Tässä mielessä Suomen Neuvostoliiton
vienti on ollut erityisen jäykkää. 

Toisaalta Suomen Neuvostoliitoon suun
tautunut vienti on monipuolistunut enemmän 
kuin Suomen vienti muille markkina-alueille 
(Kuvio 22). Tällöin edellä mainittu markki
naosuuksiin perustuva havainto Suomen Neu
vostoliiton-viennin jäykkyydestä selittyy sillä, 
että Neuvostoliiton tuontikysynnän rakenne 
on muuttunut huomattavasti enemmän kuin 
länsimarkkinoiden tuontikysynnän rakenne. 
Vaikka siis Suomen Neuvostoliiton-vienti on 
monipuolistunut enemmän kuin Suomen muu 
vienti, niin se ei ole pysynyt samassa määrin 
Neuvostoliiton markkinoiden tuontikysynnän 
muutoksen mukana kuin Suomen vienti muil
la markkina-alueilla. 

60% 

-e- NL vienti ""* Muu vienti 

-*- -
~.:==,\== 
80% 100% 

Kuvio 22. Suomen Neuvostoliittoon ja muualle suuntau
tuneen viennin toimialakeskittyneisyys 

I Toimialojen kumulatiivinen prosenttiosuus viennis
tä vuosina 1970 ja 1986. 

Toimialat kuviossa 19 mainittujen lisäksi 

3112 Lihanjalostus 
3819 Muu metallituotteiden valmistus 
3320 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
3560 Muovituotteiden valmistus 
3813 Metallirakenteiden valmistus 
3530 Maaö/jyn jalostus 
3420 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
3620 Lasin ja lasituotteiden valmistus 
3540 Maaö/jy- ja kivihiilituotteiden valmistus 

Saattaa olla, että Suomen Neuvostoliiton
viennin rakenne on Suomen vientimenestyk
sen kannalta ollut liian jäykkä. Lisäksi clea
ring-järjestelmän puittessa tapahtuvaa vientiä 
on näihin päiviin saakka rajoittanut toisaalta 
rajalliset tuontimahdollisuudet ja toisaalta 
Suomen saatavien takaisinmaksut. Samoista 
syistä Suomen markkinaosuuden ja viennin 
säilyttäminen edes nykytasolla voi osoittautua 
ongelmalliseksi. 

Viime vuosien kokemus osoittaa, että tilan
ne Neuvostoliiton markkinoilla on Suomen 
koko markkinaosuuskehityksen kannalta 
muuttunut entistä huonommaksi. Neuvosto-
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Kuvio 23. Suomen vientimenestys Neuvostoliitossa vuo
sina 1985-1989 

1 Suomen Neuvostoliiton-viennin ja Neuvostoliiton 
länsituonnin prosenttimuutos ja näiden erotus vuositasoa. 

liittolaisten tilastotietojen (Vneshnjaja Tor
govja) perusteella Suomen viennin kasvu jäi 
vuonna 1987 noin 2 Olo, vuonna 1988 noin 10 % 
ja vuonna 1989 jo yli 28 % jälkeen Neuvos
toliiton markkinoiden kasvusta (Kuvio 23). 
Verattaessa Neuvostoliiton tärkeimpien län
tisten kauppakumppaneiden Neuvostoliiton
viennin kasvua Neuvostoliiton länsituonnin 
kasvuun vuosina 1987-89 haivataan, että 
näistä Suomi on menettänyt kaikkein eniten 
markkinaosuuttaan . 

Edellä on käynyt ilmi, että Suomen Neuvos
toliiton-viennissä rakennetekijät ovat· olleet 
negatiivisia. Koska kuitenkin markkinaosuus 
on kehittynyt suotuisasti, merkitsee se sitä, 
että markkinaosuusvaikutus on ollut positii
vinen (kts. kuvio 20). Markkinaosuusvaiku
tus sisältää kaikki vientiin ja markkinaosuus
kehitykseen vaikuttavat ei-rakenteelliset kil
pailukykytekijät. Jos nämä tekijät eivät olisi 
muuttuneet olisi Suomen markkinaosuus Neu
vostoliitossa vuosien 1970 ja 1986 välisenä ai
kana supistunut 12 prosentista 8 prosenttiin. 
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Mikäli rakennetekijöissä ei vuoden 1986 jäl
keen ole tapahtunut suuria muutoksia, niin 
Suomen markkinaosuus Neuvostoliiton län
situonnissa olisi viime vuosina ollut selvästi 
alle 10 prosenttia. Neuvostoliittolaisten tilas
tojen mukaan Suomen markkinaosuus Neu
vostoliiton länsituonnista oli vuonna 1989 
noin 10 %. Jos tulevina vuosina kilpailuky
tekijöiden vaikutus vientimenestykseen on ne
gatiivinen, niin rakennetekijöiden tuottama 
markkinaosuuskehitys saattaa mahdollisesti 
toteutua. 

6. Johtopäätökset 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan ja 
maksuliikkeen vaihtelut ovat 1980-luvulla ol
leet aikaisempaa selvästi suurempia. Huoli
matta vientiä tukevista erityisjärjestelyistä 
ovat vaihtelut tuottaneet eniten ongelmia niille 
toimialoille, joiden tuotannosta Neuvostolii
ton-viennin osuus on ollut suuri. Näitä ovat 
erityisesti laivoja, jalkineita sekä tekstiilejä ja 
vaatteita valmistavat teollisuuden toimialat. 

Suomen Neuvostoliiton-viennin hyödykera
kenne ei ole vuosien 1970 ja 1986 välisenä ai
kana muuttunut Neuvostoliiton länsituonnin 
hyödykerakennemuutosta vastaavasti. Suo
men Neuvostoliiton-viennin toimialarakenne 
on tässä mielessä ollut OECD-maiden jäykin. 
Tästä huolimatta Suomen markkinaosuus on 
kasvanut huomattavasti muita OECD-maita 
enemmän. Suomen markkinaosuuden ja vien
nin kasvu vuosien 1970-1981 välisenä aika
na on ollut Suomelle eduksi. Mutta ongelmal
lista tässä kehityksessä on voinnut olla se, että 
Suomen viennin kasvu on kanavoitunut Neu
vostoliiton länsituonnin perinteisille ja hitaasti 
kasvaville toimialoille. 

Vuoden 1981 jälkeen Suomi ei ole kyennyt 
säilyttämään vuosien 1980 ja 1981 aikana osin 
öljyn hinnan nousun ja kaupan clearing-jär
jestelmän johdosta saavuttamaansa markki
naosuutta Neuvostoliiton länsituonnista. 
Markkinaosuudet ovat laskeneet, mihin pal
jolti on vaikuttanut öljyn hinnan lasku. 

Suomen Neuvostoliittoon suuntautuva 
vienti on monipuolistunut enemmän kuin 
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vienti muihin maihin. Koska kuitenkin Neu
vostoliiton tuonnin rakenne on muuttunut 
paljon enemmän kuin länsimarkkinoiden 
tuonnin rakenne, merkitsee tämä sitä, että 
Suomen viennin markkinaosuuksiin perustu
va suhteellinen rakennesopeutuminen Neuvos
toliiton markkinoilla on ollut huomattavasti 
hitaampaa kuin muilla markkinoilla. Näin ol
len on mahdollista, että Suomen Neuvostolii
ton-viennin rakenne on Suomen vientimenes
tyksen kannalta liian jäykkä. Lisäksi clearing
järjestelmän puittessa tapahtuvaa vientiä ra
joittavat ainakin toistaiseksi toisaalta rajalli
set tuontimahdollisuudet ja toisalta Suomen 
saatavien takaisinmaksut. Tässä tilanteessa 
Suomen markkinaosuuden ja viennin säilyt-

täminen nykytasollaankin voi olla ongelmal
lista. 
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