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I. DEN POLITISKE SITUATION 
 
A.  Regeringskriserne i Rusland i 1999 - Tilbageblik 
 
Året 1999 har været præget af stor ustabilitet på politisk plan og regeringsplan. 
 
Ruslands præsident, Boris Jeltsin har som modvægt til sine sygdomsperioder, der har holdt ham 
væk fra embedet, foretaget adskillige udskiftninger af sine premierministre. 
 
Den 12. maj 1999 bekendtgjorde Boris Jeltsin Jevgenij Primakovs afgang fra embedet som 
premierminister, som han havde overtaget den 11. september 1998. 
 
Den russiske præsident takkede Jevgenij Primakov for at have stabiliseret forholdene i landet, 
men bebrejdede ham samtidig for hans mangel på initiativ og hans træghed, hvad angår 
økonomiske reformer. Der er dog også andre forklaringer på hans afskedigelse: det russiske 
diplomatis fiasko i forbindelse med krisen i Kosovo og Primakovs voksende popularitet, der gør 
ham til et kandidatemne ved præsidentvalget i 2000. Desuden har Jevgenij Primakov støttet den 
russiske statsadvokatur i den undersøgelse, der er indledt af misbrug af midler og 
finansieringspakker gennemført af Kremls grå eminence – Boris Berezovski. 
 
Derefter udnævnes indenrigsminister Sergeij Stepashin, der er kendt for sin hårde linje under 
krigen i Tjetjenien i 1994-1995, til premierminister. Udnævnelsen sker samtidig med, at Dumaen 
afviser et forslag om afsættelse af Ruslands præsident. I modsætning til, hvad man havde 
forventet, opnåede man ved afstemningen om de fem anklagepunkter, heriblandt folkedrab 
begået mod den russiske befolkning, krigen i Tjetjenien i 1994-1995 og Sovjetunionens 
opløsning, ikke det flertal på to tredjedele af stemmerne, som var nødvendigt for at iværksætte en 
afsættelsesprocedure. 
 
Sergeij Stepashin bliver dog kun siddende i posten som premierminister i tre måneder. Den 9. 
august bliver han afskediget som følge af begivenhederne i republikken Dagestan, hvor de 
tjetjenske styrker foretager indfald for at støtte opstande. 
 
Den russiske præsident foreslår chefen for efterretningstjenesten, Vladimir Putin, som 
premierministeremne, og den 16. august indsættes han af Dumaen, som ikke vil risikere at lægge 
sig ud med Boris Jeltsin fire måneder inden et parlamentsvalg. 
 
Den nye premierminister har lovet at genindføre lov og orden i Rusland, genskabe respekten for 
militæret og yde økonomisk støtte til militærindustrien. Han har tilkendegivet, at han er 
tilhænger af et « mere offensivt » diplomati og af anvendelsen af « strenge økonomiske 
foranstaltninger » for at forsvare de russiske mindretal i udlandet.      
 
B. Attentatbølger i de russiske byer og de første militæraktioner med Tjetjenien 
 
Regeringskriserne forværres som følge af begivenhederne i Tjetjenien, hvor russiske 
embedsmænd udsættes for baghold og bortførelser. De russiske myndigheder går i stilling, da en 
repræsentant for det russiske indenrigsministerium, general Sjpigun, den 5. marts 1999 bortføres 
i Tjetjenien. En ny militærintervention i Tjetjenien er tilsyneladende tæt på, og de russiske 
embedsmænd bekræfter, at en « strategisk løsning » på det tjetjenske problem er påkrævet.  
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En række attentater i Rusland i september med op mod 300 civile dødsofre blev brugt som 
påskud til at indlede en anti-tjetjensk medieoffensiv1. Den 5. september indledte den russiske hær 
bombardementer af tjetjenske landsbyer, som man mente blev brugt af terrorister som baser. Fra 
den 24 september blev bombardementerne udvidet til hele Tjetjenien. Samtidig samledes 
russiske tropper ved republikkens grænser for at gå ind i landet den 1. oktober.    
 
Ifølge de russiske myndigheder, og navnlig erklæringer fra præsident Boris Jeltsin, er formålet at 
udrydde et arnested for « international terrorisme », « bringe Tjetjenien tilbage i det russiske 
forfatningsområde » og « sikre landets befolkning et normalt liv ». 
 
Argumentet vedrørende bekæmpelse af terrorister er det mest anvendte, når russiske 
embedsmænd i deres taler skal retfærdiggøre anvendelsen af luftstyrker og andre militære 
midler. 
 
Tjetjeniens præsident, Aslan Maskhadov, har rettet henvendelse og anmodet NATO om at gribe 
ind for at afværge en « humanitær katastrofe ».  
 
Krigen i Tjetjenien har allerede tvunget mange tusinde på flugt fra republikken: 147.000 er 
flygtet2 til Ingusjien, men de humanitære organisationer bliver forhindret i at yde hjælp.  
 
De vedvarende militære aktioner i Tjetjenien har rejst tvivl om, hvorvidt parlamentsvalget, der er 
fastsat til december 1999, vil blive afholdt. 
 
C. Forberedelserne til valget 
 
Såvel den russiske præsident som premierministeren og Dumaens speaker har ved gentagne 
lejligheder bekræftet, at valget vil blive afholdt den 19. december 1999. Russiske embedsmænd 
har forsikret, at der ikke vil blive erklæret undtagelsestilstand på trods af den russiske hærs 
militæraktioner i Tjetjenien. 
 
1. Parlamentsvalget den 19. december 1999 
 
I de seneste meningsundersøgelser foretaget af VCIOM erklærer 54% af de adspurgte, at de vil 
stemme til parlamentsvalget. Kun tre politiske blokke - kommunistpartiet, Moskva-
borgmesterens « Fædrelandet » og « Iabloko » - har mulighed for at komme over spærregrænsen 
på 5%. « Fædrelandets » og « Iablokos » stilling er blevet styrket, efter at hhv. Jevgenij 
Primakov og Sergeij Stepashin er blev tilknyttet partierne.  
 
En VTSIOM-meningsundersøgelse offentliggjort i begyndelsen af oktober peger på, at 
kommunistpartiet vil få 32% af stemmerne, « Fædrelandet » 22% og « Jabloko » 12%.  
  
 
 

                                                 
1  31. august 1999: bombeattentat i butikscentret Manège tæt på Kreml, 1 blev dræbt, ca. 40 blev såret.  4. 
september: bilbombeattentat rettet mod en beboelsesejendom, hvor beboerne var familier til russiske militærfolk i  
Bouïnaksk (Dagestan), 64 dræbte. 9. september: bombeattentat mod en beboelsesejendom i et arbejderkvarter i 
Moskva, 92 dræbte. 13. september: bombeattentat mod en beboelsesejendom i den sydøstlige del af Moskva, 118 
dræbte. 16 september: bilbombeattentat i Volgodonsk, 17 dræbte. 
2 Le Monde, 17.-18. oktober 1999. 
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2. Præsidentvalget i 2000.  
 
Meningsmålinger peger på, at Vladimir Putin, som var stort set ukendt, inden han blev udnævnt 
til premierminister og « officiel Kreml-arving », vil vinde i popularitet på grund af den hårde og 
konsekvente linje, han har lagt i forbindelse med Tjetjenien. På nuværende tidspunkt har denne 
mulige kandidat til præsidentposten imidlertid ikke støtte af et politisk parti.  
 
Blandt de øvrige kandidater til præsidentvalget ses Moskvas borgmester, Jurij Lusjkov, som den 
19. november 1998 dannede et nyt centrumparti, "Fædrelandet", general Alexander Lebed og 
tidligere premierminister, Viktor Tjernomyrdin. Kommunistpartiet vil sandsynligvis blive 
repræsenteret af Gennadij Sjuganov.  
 
Jurij Lusjkov, der går ind for opbygningen af en stærk stat og en markedsøkonomi ledsaget af en 
stærk socialpolitik, er favorit i meningsundersøgelserne, især efter at Jevgenij Primakov officielt 
har stillet sig ved Moskva-borgmesterens side. 
 
General Lebeds stjerne er begyndt at blegne. Hans region er hårdt ramt af krisen og er skueplads 
for en bedragerisag, hvor hovedpersonen er den lokale "aluminiumskonge", Anatoli Bykov. 
Derudover er partiet "Ære og Fædreland", som kunne bringe ham til tops, netop blevet splittet og 
har mistet halvdelen af sine medlemmer. Ifølge meningsundersøgelser foretaget af VTSIOM3 vil 
han ikke kunne slå nogen af de øvrige kandidater.  
 
D. Magtkrisen 
 
1. Føderationens krise 
 
En anden politisk krise, som truer Den Russiske Føderation, er selve føderationens enhed. Der er 
i de seneste år konstateret en tendens til overgang til lokalt selvstyre. Denne tendens er blevet 
forstærket af, at guvernørerne i de 89 regioner og andre lokalområder i Føderationen siden 1996 
er blevet valgt (og ikke længere udnævnes af Ruslands præsident). 
 
Guvernørerne forsøger at gøre sig gældende som indflydelsesrige politiske aktører. I foråret 1999 
er to nye regionalt funderede politiske forbund dukket op: « Hele Rusland », bestående af 16 
guvernører, heriblandt Mintimir Sjajmijev, præsidenten i Tatarstan, som Jurij Lusjkovs parti har 
sluttet sig til, og « Ruslands Stemme », ledet af Konstantin Titov, guvernør i Samara. Kemerovos 
guvernør, Aman Tulejev, har siden juni 1999 stået i spidsen for den nationalkommunistiske 
bevægelse « Fornyelse og Enhed »4. 
 
Guvernørerne har forøget deres magt, især fordi de ofte har overtaget styringen for at dæmme op 
for den økonomiske og sociale krise. 
 
Nogle af dem har endog nægtet at betale deres bidrag til det føderale budget og skabt en "reel og 
alvorlig" trussel om sprængning af føderationen. 
 

                                                 
3 VCIOM – Vserossiïskiï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Russisk Center for 
Opinionsundersøgelser. 
4  Kilde : K. Rousselet, « Russie », L’état du monde, Paris, La Découverte, 1999, s. 570. 



 9 PE 167.734/rév.2
  

Regionerne har gjort nye forsøg på at øge deres økonomiske selvstændighed i 1999. Ifølge 
Moskva har 17 regioner omdirigeret føderale midler til landbrugerne, og mange følger ikke 
centralmagtens direktiver og lovbestemmelser. De lokale ledere siger til gengæld, at de ikke ser 
nogen grund til at indordne sig under et system, der ikke giver dem nogen ressourcer. 
 
2. Korruption 
 
Skandalerne forbundet med korruption blandt den russiske stats ledere har i høj grad bidraget til 
magtkrisen i Rusland. 
 
I oktober 1998 indledtes en undersøgelse i Moskva, og senere i Genève, af Mabetex-sagen. 
Mabatex er nævnet på et byggefirma i Lugano, som ved hjælp af bestikkelse fik overdraget 
hovedentreprisen i forbindelse med ombygningen af Kreml. Ombygningen viste sig at være 
finansieret med midler indsamlet gennem ulovlig eksport af olie. Sagen har afsløret 
fremgangsmåder i forbindelse med finansiering og udførelse af offentlige arbejder, som har gjort 
det muligt for højtstående russere blandt præsidentens nærmeste medarbejdere at opbygge 
betydelige formuer i udlandet. 
 
Præsidentens nærmeste familie spiller en central rolle i skandalen om hvidvaskning af penge 
foretaget af Bank of New York. 
 
Den schweiziske højesteret er ved at indlede en undersøgelse af det misbrug af midler, der er 
begået af Boris Berezovski, en russisk finansmand, som tilhører præsident Jeltsins nærmeste 
omgangskreds, og to tidligere Aeroflot-ledere. Der var tale om misbrug af luftfartsselskabets 
midler.  
 
De finansskandaler, der er kommet frem i 1999, har ligeledes skæmmet forholdet til Ruslands 
største kapitalindskydere, først og fremmest IMF. 
 
 
II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
Resumé 
 
Fra de økonomiske reformer blev indledt i januar 1992 til udgangen af 1998 faldt Ruslands BNP 
med 40% og ligger nu på ca. 20% af EU-niveauet. I modsætning til, hvad der har været tilfældet 
i de mest vellykkede overgangsøkonomier, navnlig i Polen, er den første nedgang ikke blevet 
efterfulgt af et opsving. Investeringsbilledet ser endnu mere dramatisk ud; i ovennævnte periode 
faldt erhvervsinvesteringerne med ca. 60% og ligger nu på under 13% af BNP, og de 
udenlandske direkte investeringer er meget sparsomme. Privatforbruget faldt forholdsvis lidt, da 
importen af forbrugsgoder steg, men indkomstskævheden er blevet væsentligt større. 
 
Den reelle produktionsnedgang er vanskelig at måle, da det kan være svært at påvise 
kvalitetsforbedringer samt produktionen inden for skyggeøkonomien, især hvad tjenesteydelser 
angår. De foreliggende skøn over produktionsnedgangen i perioden fra 1991 til 1998 svinger 
mellem 25% og helt op til 50%. 
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Den første periode (1992-94) 
 
Det største fald i produktionen indfandt sig, som i alle overgangsøkonomier, i løbet af de første 
år efter grundlæggende økonomiske reformer. De sovjetiske produkter og tjenesteydelser havde 
reelt svært ved at bestå markedsprøven efter liberaliseringen af priserne i januar 1992 og 
tilbagetrækningen af statsstøtten. Produktresultatet inden for fremstillings- og byggeindustrien 
faldt med over 50%. Det generelle produktresultat inden for tjenesteydelser holdt sig stabilt, da 
nedgangen inden for tidligere støttede tjenesteydelser som luftfartsselskaber og hoteller 
erstattedes af en opgang inden for detailsalg og personlige og forretningsmæssige 
tjenesteydelser, områder som ikke var særligt udviklede i Sovjettiden. 
 
Den efterfølgende periode (1995-99) 
 
Efter 1995 er produktionsnedgangen gået langsommere, og det generelle fald ligger nu på ca. 
10% for denne periode. Rusland oplevede en svag økonomisk vækst i 1997 efterfulgt af en 
nedgang på 5% i 1998. Dette er på ingen måde en tilfredsstillende udvikling, når man 
sammenligner med andre overgangsøkonomier som den polske og den ungarske. 
Erhvervsinvesteringerne falder stadig og var i 1997 under 13% af BNP, og andelen af 
udenlandske direkte investeringer er stadig meget lille (0,8% af BNP sammenlignet med 7% i 
Polen i 1998). En stigning i industriproduktionen i 1999 skal efter alt at dømme ses som en 
engangsjustering som følge af devalueringen i august 1998 og det efterfølgende 
importsammenbrud og ikke som starten på et længerevarigt økonomisk genopsving. 
 
Årsagerne til Ruslands økonomiske nedgang 
 
Der har været foretaget mange undersøgelser af Ruslands økonomiske problemer, og hvis de 
lægges sammen, bliver listen skræmmende lang. De mest anførte problemer er kronisk 
makroøkonomisk ustabilitet, dårlig virksomhedsledelse, ingen effektiv og uafhængig retslig 
infrastruktur, ingen klare ejendomsrettigheder, en voldsom korruption og en mere og mere 
magtfuld organiseret kriminalitet, dårlig infrastruktur, en udbredt naturaliehandel, konkursramte 
banker, ingen jordlov, bureaukrati og utilstrækkelig ledelseskompetence.  
 
Den seneste udvikling 
IMF har indvilget i at låne Rusland yderligere 4,5 mia. $, så landet kan forny den eksisterende 
gæld til fonden. Aftalen kræver en skattestramning og strukturel reform, men regeringen vil 
muligvis have svært ved at opfylde sine forpligtelser. Skatteindtægterne er blevet væsentligt 
forbedret i år, men man er nødt til at skære yderligere ned på udgifterne for at nå de 
skattemæssige mål, IMF har sat.  

Industriens produktionsresultat steg med 3,1% år-til-år i første halvdel af 1999, da devalueringen 
af rublen fremmede importsubstitution og gav eksportefterspørgslen en saltvandsindsprøjtning. 
Det er dog et spørgsmål, hvor præcise de officielle statistikker er, og den hjemlige 
efterspørgsmål er ikke vokset. Forsyningsflaskehalse gør det usandsynligt, at 
produktionsresultatet fortsætter med at vokse.  

Arbejdsløsheden har stabiliseret sig, og realindkomsten er på vej opad, men er stadig temmelig 
lav i forhold til niveauet inden krisen. Den månedlige forbrugerprisinflation er nede på 2-3%, 
men forbrugerpriserne vokser hurtigere på grund af stigende energipriser. Inflationen forventes 
at falde til ca. 50% ved udgangen af 1999.  
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Betalingsbalancens løbende poster har udvist et overskud på 5,1 mia. $ i årets første kvartal, men 
reservestillingen er ikke forbedret. Øgede eksportmængder af visse varer har sammen med en 
massiv importbegrænsning skabt et handelsoverskud på 13 mia. $ i januar-juni. 
 
Strukturel reform 
IMF-programmet kræver begrænsede strukturelle reformer, såsom strammere finansiel styring i 
erhvervslivet, lukning af insolvente banker og en begrænsning af naturaliehandelen i den 
russiske økonomi. Mange af disse mål har været en del af Ruslands IMF-aftaler i årevis, uden at 
de på noget tidspunkt er blevet opfyldt. Den russiske regering har brug for det nye IMF-lån for at 
kunne betale sin gæld fremover, frigøre andre multilaterale og bilaterale midler og omstrukturere 
forfalden gæld fra Sovjettiden.  

Selv om der denne gang er tale om en mere begrænset indsats (4,5 mia. $, der skal ses i forhold 
til et samlet udestående på 17,6 mia. $ i IMF-lån), er Fonden fast besluttet på, at den seneste 
pakke skal føres igennem. Portionerne vil blive udbetalt på grundlag af kvartårlige beslutninger 
og kun, hvis skattemæssige og andre mål er opfyldt. Selv om IMF kan blive udsat for et politisk 
pres for at fortsætte udbetalingerne under valgperioden uden hensyn til de makroøkonomiske 
resultater, vil den højst sandsynligt udvise strenghed over for Rusland for at genoprette landets 
internationale troværdighed. Denne blev svækket af den såkaldte FIMACO-affære, hvor en 
uafhængig rapport påviste, at IMF var blevet vildledt om anvendelsen af tidligere udbetalinger af 
IMF-lån 
 
IMF kunne forsikre kritikerne om, at uregelmæssigheder som denne ikke vil forekomme denne 
gang, da pengene fra det aktuelle program bliver stående på bankkonti i USA, idet formålet alene 
er at forny gældende russiske forpligtelser over for Fonden. Aftalen med IMF vil ikke desto 
mindre lette Ruslands økonomiske situation, da den har frigjort midler fra Verdensbanken og 
bilaterale långivere og var en forudsætning for, at Rusland kunne indlede drøftelser om 
omlægning af gæld med internationale kreditorer i Paris- og London-klubberne. 
 
Økonomisk politik 
 
På trods af to regeringskriser på mindre end tre måneder, har der overraskende nok ikke været 
slækket på disciplinen på det skatte- og monetærpolitiske område, og der er gjort forsøg på at 
rette op på alvorlige strukturelle mangler i økonomien, navnlig inden for finanssektoren. En vis 
kontinuitet i den økonomiske planlægning var en følgevirkning af løbende forhandlinger med 
IMF, som blev indledt, mens Jevgenij Primakov var premierminister, og afsluttet under Sergeij 
Stepashins korte tid i embedet. Vladimir Putin, der erstattede Stepashin i august, lovede at 
fortsætte den økonomiske politik, der var udformet tidligere på året af Primakov-regeringen. 
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EIU Prognoseoversigt  
(% ændring år-til-år, hvis ikke andet er angivet)  

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

BNP i faste priser 0,8 -4,6 -1,0 1,0
Industriproduktion 1,0 -5,0(c) 1,0 3,0
Faste bruttoinvesteringer -5,0 -6,7(c) -2,0 0,0
Forbrugerpriser
Gennemsnit 14,6 27,8 91,0 45,0
Ved slutningen af året 11,0 84,5 50,0 40,0

Føderale budgetbalance (% af BNP) -7,1 -5,0 -4,3 -3,6
Vareeksport fob (mia. USD) 89,0 74,8 73,6 75,9
Vareimport fob (mia. USD) 71,6 57,4 47,0 51,3
Betalingsbalancestatus (mia. USD) 4,1 2,5 10,4 8,8
% af BNP 0,9 0,9 5,4 4,3

Valutakurs (Rb:$)
Gennemsnit 5,79 9,71 24,8 33,0
Ved årets udgang 5,96 20,65 28,0 35,0

(a) Faktiske tal (b) EIU-prognoser (c) EIU-skøn. 
 
Vækstmuligheder 
 
Selv om der på det seneste har været tegn på stabilisering af den hjemlige efterspørgsel, ligger 
forbrugerefterspørgslen stadig 20% lavere end sidste år, og investeringerne er også nedadgående, 
hvilket giver få muligheder for yderligere vækst gennem importsubstitution. Øgede 
eksportmængder vil hjælpe nogle virksomheder, men salget til udlandet udgør så lille en del af 
BNP, at Rusland ikke vil kunne håbe på et eksportbaseret genopsving. Så meget desto mere som 
de små forhold, der danner grundlag for en bæredygtig vækst, ikke er til stede. En yderligere 
vækst i industriproduktionen vil blive holdt nede af kapacitetsbegrænsninger på grund af 
forældede maskiner, ineffektive distributionsnet og andre forsyningsflaskehalse.  
 
Udlandshandel og transaktioner 
 
Handelstallene for første halvdel af 1999 viser virkningerne af devalueringen af rublen og den 
efterfølgende finanskrise. Både eksport og import var lavere end den tilsvarende periode i 1998, 
men importfaldet var langt mere brat. Ifølge foreløbige tal fra Goskomstat, den statslige 
statistiske komité, var handelsoverskuddet i første halvår 12,9 mia. $ sammenlignet med 1 mia. $ 
i første halvår af 1998. I de første seks måneder af 1999 eksporterede Rusland varer til en værdi 
af 32,6 mia. $, hvilket er 11,7% mindre end i samme periode sidste år. Nedgangen skyldtes 
hovedsagelig et fald i efterspørgslen fra Samfundet af Uafhængige Stater (faldet var på 36,7% år-
til-år i januar - maj), hvorimod eksporten til lande uden for SNG begyndte at stige i marts, da 
oliepriserne gik op igen. Importen faldt med 45,1% år-til-år i første halvdel af året, og faldet 
fordelte sig jævnt mellem importen fra SNG-lande og importen fra andre lande. 
 
Tilbagebetaling af lån 
 
Selv om Rusland har et stort overskud på handelsbalancen, vil det ikke kunne gøre ret store 
fremskridt med hensyn til tilbagebetalingen af lån, så længe kapitalflugten betyder, at 1 mia. $ 
ifølge beregninger forlader landet hver måned. På trods af den imponerende fremgang på 
betalingsbalancens løbende poster, sker der en vedvarende forringelse af Ruslands 
finansieringsstilling over for udlandet. I første kvartal af 1999 udviste betalingsbalancens 
kapitalposter et underskud på 4,2 mia. $, som skal ses i forhold til et overskud på 4,2 mia. $ i 
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første kvartal af 1998. Selv om der er sket en lille forbedring i forhold til fjerde kvartal i 1998, 
viser underskuddet, at myndighedernes foranstaltninger for at dæmme op for kapitalflugten ikke 
har været effektive. Nettotilgangen på 400 mio. $ af udenlandske direkte investeringer er 
småpenge i forhold til et underskud af "andre" investeringer på 5 mia. $.  
 
Selv om der på det seneste er sket forbedringer med hensyn til skatteopkrævningen, giver 
Ruslands føderale budget ikke tilstrækkeligt med indtægter til, at myndighederne kan opfylde 
alle udenlandske gældsforpligtelser. Det eneste, Rusland kan håbe på, er at kunne skaffe 
tilstrækkelige midler til at kunne fortsætte tilbagebetalingen af den gæld, der er stiftet efter 1992 
i Den Russiske Føderations navn. 
 
Regeringen håber på en total omlægning, herunder afskrivninger, af Sovjettidens udlandsgæld. 
Officielle kreditorer i Paris-klubben har indvilget i at udskyde tilbagebetalingen af et lån på ca. 8 
mia. $, som forfaldt i 1999-2000, men udelukker eftergivelse og har udsat enhver form for 
drøftelse af situationen på længere sigt til efter præsidentvalget i 2000. Erhvervskreditorerne i 
London-klubben går muligvis ikke engang med til en formel udskydelse af afdrag, der forfalder i 
1999-2000, før man kender resultatet af præsidentvalget. 
 
Handelen med EU 
 
Siden 1992 har EU haft et vedvarende handelsunderskud over for Rusland. De største 
handelspartnere er Tyskland (31% af EU-importen og 35% af EU-eksporten i 1998), Italien (hhv. 
14% og 13%), Frankrig (hhv. 10% og 8%) og Det Forenede Kongerige (hhv. 10% og 6%). 
 
EU's andel af Ruslands samlede handel er faldet siden 1992. I begyndelsen aftog EU 48% af 
Ruslands eksport og sendte 43% af sin import til Rusland. I 1998 er tallene faldet til hhv. 31% og 
36%.  
 
 
III. DEN INTERNATIONALE SITUATION 
 
A. Rusland og IMF: misbrug af midler gør forholdet anspændt  
 
IMF har været engageret i Rusland siden 1995. Ifølge en aftale, undertegnet i 1995, tildeles 
Rusland et lån over 3 år, hvoraf der allerede er udbetalt 5,8 mia. dollars. 
 
I juni 1998 indledtes forhandlinger om tildeling af et nyt lån på 22,6 mia. dollars (lånet omfatter 
midler fra IMF, Verdensbanken og den japanske regering). 
 
Men i september 1998 standsede IMF udbetalingen af en rate på 4,3 mia. dollars, idet man 
afventede et "sammenhængende" program fra den russiske regering. IMF stillede visse 
betingelser for genoptagelse af støtten, såsom omstrukturering af gælden, forøgelse af statens 
indtægter og genetablering af banksystemet. 
 
Den 5. oktober 1998 anmodede IMF’s politiske organ, det provisoriske udvalg, den russiske 
regering om "straks at tage skridt til genoprettelse af tilliden til rublen, genopbygge 
betalingsmekanismerne og træffe aftaler med kreditorerne om i fællesskab at finde en løsning på 
gælden". Samtidig gjorde IMF det igen klart, at uden et program for økonomisk stabilisering 
ville der ikke blive udbetalt nye lån. 
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Primakov-regeringen var imidlertid af den opfattelse, at IMF havde del i ansvaret for 
finanskrisen, og at den ikke ville kunne iværksætte sit kriseprogram og præsentere Dumaen for et 
afbalanceret budget for de sidste tre måneder af 1998 og for året 1999, hvis ikke den finansielle 
støtte blev frigivet. 
 
Den 17. oktober 1998 fremlagde den russiske finansminister, Mikhail Zadornov, et sådant budget 
for det sidste kvartal af 1998. I dette budget forventes indtægter (mellem 65 og 75 mia. rubler) 
svarende til mindre end halvdelen af udgifterne (130 mia. rubler). Regeringen regnede således 
med at foretage en pengeudstedelse, medens de russiske myndigheder stadig afventede 
frigivelsen af den rate på 4,3 mia. dollars, som IMF havde fastfrosset i september. 
 
Det budget for 1999, som blev vedtaget af Dumaen, var lige så urealistisk som de foregående års 
budgetter, da det regnede med et budgetunderskud på omkring 2% af BNP. Det var slet ikke i 
stand til at skaffe yderligere kredit og førte til indstilling af forhandlingerne og en forringelse af 
forholdet til de private internationale kreditorer. 
 
IMF stillede krav til den russiske regering om at skære ned på de offentlige udgifter og øge 
skatteindtægterne i væsentlig grad. De forskellige russiske regeringer, der fulgte efter hinanden i 
løbet af 1999, måtte igennem langvarige forhandlinger, før man opnåede, at IMF den 28. april 
1999, under politiske omstændigheder præget af krisen i Kosovo, gik med til en omlægning af 
Ruslands udlandsgæld (17 mia. USD, hvoraf 4,5 mia. skulle betales til IMF selv), samt 
udbetaling af 4,8 mia. USD som den anden rate af det kredittilsagn på 22,5 mia., der var givet i 
1998.  
 
Imidlertid har IMF været nødt til at indtage en strengere holdning efter afsløringerne af misbrug 
begået af den russiske centralbank med midler, som Valutafonden havde bevilget den russiske 
stat. Rapporten fra det internationale advokatfirma Pricewaterhouse-Coopers om anvendelsen af 
midler, som Rusland havde lånt af IMF, afslørede, at den russiske centralbank havde foretaget 
overførsler af midler via sin filial Fimaco. De russiske myndigheder brugte således ikke midlerne 
til at gennemføre økonomiske reformer, men anbragte dem regelmæssigt på finansmarkederne 
under stor risiko. 
 
Dette er baggrunden for, at de midler, der nu lånes Rusland, og navnlig det finansielle program 
på 4,5 mia. USD, der løber over 17 måneder og blev vedtaget den 28. juli 1999, udelukkende 
anvendes til tilbagebetaling af den russiske gæld til den internationale fond. 
 
Verdensbanken er også involveret i den økonomiske bistand til Rusland. Rusland har været 
medlem af denne institution siden 1992 og har siden da modtaget økonomisk støtte svarende til 
11,29 mia. dollars via ca. 40 bistandsprojekter. Formålet med denne støtte har været at fremme 
opbygningen af den private sektor og sikre økonomisk stabilitet. Der er vedtaget et tredje 
strukturtilpasningsprogram til en anslået værdi af 1,5 mia. dollars. 
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B. Rusland i G8 
 
På trods af de spændinger i forhold til Vesten, der var knyttet til begivenhederne i Kosovo, 
skandalerne forårsaget af misbruget af midler og afsløringer af korruption på topplan i den 
russiske stat har det gode forhold mellem Rusland og G8 ikke taget skade. G8-landene 
bekræftede i september 1999 deres støtte til de økonomiske reformer i Rusland, som var 
nødvendige for at begrænse kapitalflugten og gennemføre en holdbar hævning af levestandarden.  
 
Den 19. oktober 1999 deltog G8-medlemslandene i et møde i Moskva, der beskæftigede sig med 
bekæmpelse af international kriminalitet. På mødet opfordrede man de russiske myndigheder til 
at bekæmpe korruption og hvidvaskning af penge samt sørge for, at de midler, landet får fra 
internationale finansieringsinstitutioner, anvendes til de formål, de er bestemt til, 
 
Samarbejdet mellem Rusland og de syv industrilande fortsætter, alt imens Rusland gennemfører 
massive bombardementer i Tjetjenien, hvilket stiller samarbejdspartnerne i en temmelig 
ubehagelig situation. Uden reelt at fordømme Ruslands handlinger i Tjetjenien opfordrer de den 
russiske regering til at undgå unødig magtanvendelse og undlade at ramme civilbefolkningen. 
 
Indtil nu er det lykkedes Rusland at beholde sin plads i G8 og herved sikre sig økonomisk støtte 
fra de syv mest udviklede lande. 
 
C. Den europæiske sikkerhed: nedkøling af forholdet mellem Den Russiske Føderation 

og NATO efter NATO-aktionerne i Kosovo. 
 
På det 13. NATO-topmøde, der fandt sted den 10. januar 1994, udsendtes en resolution med et 
forslag til de central- og østeuropæiske lande om et "partnerskab for fred".  
 
Rusland har traditionelt anset udvidelsen af NATO til de central- og østeuropæiske lande for at 
være en fjendtlig handling. Da det imidlertid blev klart, at udvidelsen var uundgåelig, begyndte 
de russiske myndigheder at forhandle om det bedst tænkelige scenario inden for disse nye 
geopolitiske rammer. 
 
Den 12. marts 1999 tiltrådte Ungarn, Polen og Den Tjekkiske Republik NATO som de første 
lande fra den tidligere socialistblok. På topmødet i Washington den 24. - 25. april 1999 var flere 
partnerskabslande til stede, heriblandt Ukraine.  
 
De baltiske stater, som har undertegnet aftalen om "partnerskab for fred", ønsker også 
medlemskab af NATO; men Rusland har hele tiden modsat sig dette med den begrundelse, at 
Rusland selv er i stand til at garantere deres sikkerhed. 
 
Den 27. maj 1997 undertegnedes i Paris en "samarbejds- og sikkerhedsaftale" mellem NATO og 
Rusland; samtidig oprettedes et permanent fælles råd NATO-Rusland. 
 
Ruslands deltagelse i NATO's arbejde (uden vetoret) inddrager Rusland i NATO's 
udvidelsesproces med de central- og østeuropæiske lande. 
 
Denne samarbejdsproces har betydet en forbedring af forholdet mellem NATO og Moskva. 
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Rusland deltog selv, i begyndelsen af marts 1999, i forberedelsen af NATO-operationerne i 
Kosovo, især med søtransporten af militærmateriel og mandskab fra det tyske troppekontingent.  
 
Men så snart NATO indledte sin militærintervention mod Serbien, som er en af Ruslands 
traditionelle allierede, indtog de russiske myndigheder en meget afvisende holdning over for 
NATO. Rusland betegnede aktionerne mod det tidligere Jugoslavien som en «aggressiv 
handling», der er i modstrid med den grundlæggende akt om forbindelserne mellem NATO og 
Rusland, og trak sig ud af det permanente fælles råd, indstillede alle fælles aktiviteter og pålagde 
NATO's informationscenter i Moskva at lukke, mens de to NATO-informationsmedarbejdere 
måtte forlade Moskva. 
 
Ruslands voldsomme reaktion på NATO's luftangreb på det tidligere Jugoslavien er et udslag af 
det magttab, Rusland led, da det ikke blev taget med på råd inden operationen. 
 
For at tage hensyn til det ydmygede Ruslands følsomhed besluttede lederne af de vestlige 
stormagter allerede i midten af april, at de ville bringe Rusland med ind i den politiske løsning på 
Kosovo-konflikten. Den russiske udenrigsminister gik i samråd med sine vestlige kolleger, og 
Viktor Tjernomyrdin, den russiske præsidents specialudsending, forsøgte at optræde som mægler 
for at få en politisk løsning på krisen i Kosovo og slå Ruslands rolle i europæisk sikkerhed fast 
på ny. 
 
Efter at have fået de vestlige lederes samtykke forelagde Viktor Tjernomyrdin den 2. - 3. juni 
sammen med EU's udsending, Martii Ahtissari, en fredsplan for Jugoslaviens præsident, 
Slobodan Milosevic, og planen blev accepteret af Beograd. 
 
Inden man overhovedet havde drøftet spørgsmålet om russisk deltagelse i KFOR landede 175 
soldater fra den russiske hær den 11. juni 1999 i lufthavnen i Pristina og kom således før NATO-
landenes tropper. Rusland måtte efterfølgende, under de forhandlinger med de amerikanske 
myndigheder, der fandt sted den 18. - 19. juni i Helsinki, gøre store indrømmelser med hensyn til 
dets deltagelse i KFOR. Især måtte Rusland gå med til at sætte sine tropper under NATO's 
kommando og fordele dem mellem den amerikanske, franske og tyske afdeling. 
 
Forbindelserne mellem Rusland og NATO blev officielt genoptaget i midten af juli, og møderne 
i det permanente fælles råd afholdes på ny i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles. 
 
I øvrigt er Rusland medunderskriver af den stabilitetspagt for Balkanlandene, som blev vedtaget 
den 10. juni 1999 af Den Europæiske Union, de sydøsteuropæiske lande, USA, Japan, Tyrkiet, 
de regionale organisationer og de internationale finansieringsinstitutioner. 
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IV. FORBINDELSERNE MED EU 
 
A. Samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation 
 
Den 1. december 1997 trådte den partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, der 
undertegnedes på Korfu den 24. juni 1994, i kraft. 
 
Der er tale om en rammeaftale, som dækker næsten samtlige aktiviteter inden for samarbejdet 
mellem EU og Rusland, herunder handel, menneskerettigheder, demokrati, videnskab og 
teknologi, uddannelse og undervisning, toldspørgsmål, kriminalitetsbekæmpelse, transport, 
energi, telekommunikation, miljø og kultur. Samarbejdet institutionaliseres på regeringschefs-, 
minister-, embedsmands- og parlamentarikerniveau. 
 
Aftalen vil hindre, at Rusland isoleres, når flere af de central- og østeuropæiske lande søger 
medlemskab af EU og NATO. En udtalelse fra EU-formandskabet i forbindelse med 
partnerskabs- og samarbejdsaftalens ikrafttrædelse den 1. december 1997 udtrykker denne 
hensigt ved at understrege, at "aftalen (også) stadfæster Ruslands optagelse i den europæiske 
familie..." 
 
Tacis-programmet for faglig bistand til Rusland, der er udformet til at fremskynde overgangen til 
markedsøkonomi og et demokratisk samfund samt til at fremme udviklingen af politiske og 
økonomiske forbindelser med EU, vil nu i stigende omfang blive anvendt til at støtte 
gennemførelsen af de forpligtelser, der er blevet indgået i partnerskabs- og samarbejdsaftalen. 
 
Den Europæiske Union er Ruslands vigtigste partner på området teknisk samarbejde. I perioden 
1991-1996 har EU inden for Tacis-programmet afsat 1.060,79 mio. ecu til dette formål. 
Omstrukturering af offentlige virksomheder og udvikling af den private sektor samt reformer 
inden for den offentlige administration og social- og uddannelsessektoren er de områder, 
programmet har tilgodeset. 
 
Siden 1996 har EU's bistand til de central- og østeuropæiske lande, herunder Rusland, fundet 
sted inden for rammerne af et program, som blev undertegnet i februar 1996 og er fælles for 
Europa-Kommissionen og Europarådet. Under denne aftale modtog Rusland 1.202.000 ecu i 
1996-1997. I februar 1997 indgik man en ny aftale med Rusland for 1997-1998 med et fælles 
budget vedtaget af de to institutioner på 2.551.000 ecu. En tredje aftale med Rusland er nu under 
forberedelse. 
 
- I januar 1998 afholdtes det første møde i Samarbejdsrådet EU-Rusland, der blev oprettet i 
forbindelse med partnerskabs- og samarbejdsaftalen. På mødet bekræftede parterne på ny deres 
forpligtelse til at styrke deres forbindelser med det formål at støtte reformprocessen i Rusland og 
styrke de politiske og økonomiske friheder samt at fremme Ruslands integration i et udvidet 
europæisk økonomisk område. 
 
Der lægges desuden vægt på at styrke samarbejdet på toldområdet i overensstemmelse med den 
fælles erklæring af Kommissionen og Rusland fra juli 1997 og gennemførelsen af de relevante 
Tacis-programmer. Det endelige arbejdsprogram omfatter også tilnærmelse af lovgivningen, 
forbedring af retshåndhævelsen, udarbejdelse af et europæisk sikkerhedscharter og øgede 
bestræbelser for at gennemføre Dayton-fredsaftalen i Bosnien. Endelig ydes faglig bistand med 
henblik på at lette Ruslands tiltrædelse af WTO. 
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Samarbejdsudvalget EU-Rusland, der er ansvarligt for gennemførelsen af det arbejdsprogram, 
der blev vedtaget af Samarbejdsrådet, afholdt sit første møde den 22. april 1998 i Bruxelles. For 
at sikre programmets gennemførelse nedsatte samarbejdsudvalget ni underudvalg. Følgende 
emner blev drøftet: hindringerne for handelsudviklingen på begge sider, situationen for den 
russiske økonomi i EU's antidumpingprocedure, handel med nukleare produkter, standarder og 
certifikation af varer, problemer med markedsadgang osv. 
 
- Den tredje institution, der er oprettet i henhold til aftalen af 1997, er Det Parlamentariske 
Samarbejdsudvalg, der er sammensat af medlemmer fra Europa-Parlamentet og Den Russiske 
Føderations føderative forsamling. 
 
Ganske langsomt bliver tilnærmelsen mellem Rusland og EU mere og mere markant. Ifølge en 
beslutning truffet af EU's udenrigsministre den 27. april 1998 kan Rusland ikke længere 
betragtes som hørende til de "lande, der ikke har markedsøkonomi". Dette initiativ bør give 
mulighed for, at EU kan indstille de antidumpingprocedurer, som indtil nu har været anvendt 
over for Rusland. 
 
Tilnærmelsen bekræftedes også på topmødet mellem EU og Rusland i Birmingham den 15. maj 
1998. Deltagerne glædede sig over den fremgang, der var sket inden for det økonomiske og 
handelsmæssige samarbejde (et eksempel er den aftale om liberalisering af handelen med 
tekstilvarer, der blev indgået mellem EU og Rusland den 28. marts) og udtrykte ønske om en 
styrkelse af det bilaterale samarbejde om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og 
hvidvaskning af penge og samarbejdet om sikkerheden på atomkraftværker og udryddelse af 
kemiske våben. Spørgsmålet om de russisktalende mindretal i de baltiske stater blev også berørt. 
 
Den økonomiske krise i Rusland i august 1998 har imidlertid forstyrret forholdet mellem Den 
Russiske Føderation og EU. 
 
Den 3. september 1998 blev en meddelelse fra Kommissionen forelagt kommissærerne. Som led 
i en analyse af den russiske finanskrise er det Kommissionens opfattelse, at det frem for alt 
afhænger af russerne selv, om landet kommer ud af krisen; men samtidig foreslås det, at Tacis-
programmets aktioner nyorienteres og tilpasses efter krisen, at det eksisterende samarbejde 
styrkes for at forbedre Ruslands institutionelle og økonomiske strukturer, at den private sektor 
tilskyndes til at gøre en større indsats for at finde en løsning på krisen, og at der sker en 
forbedring af koordineringen af EU-aktiviteterne og andre institutioners aktiviteter, f.eks. Den 
Internationale Valutafond 
 
Situationen i Rusland er et emne, der optager de europæiske institutioner meget; men de 
fastholder, at støtten skal være betinget af vedtagelsen af et troværdigt økonomisk 
reformprogram (jf. Rådet (almindelige anliggender) den 5.-6. oktober 1998 i Luxembourg og 
formanden for Kommissionen, Jacques Santers besøg i Moskva den 9. oktober 1998). Den 27. 
oktober 1998 fandt det 2. topmøde EU-Rusland sted i Wien. Her gjorde man fra EU's side den 
russiske regering opmærksom på vigtigheden af at vedtage et troværdigt og holdbart økonomisk 
program og forpligtede sig til at fremme Ruslands optagelse i WTO, indrette Tacis-programmet 
efter Ruslands behov og styrke samarbejdet om løsningen af atomaffaldsproblemet. 
 
Den 30. oktober 1998 vedtog Kommissionen en bevilling på 30 mio. ecu til det 
grænseoverskridende Tacis-samarbejdsprogram for 1998. 
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Efter Jacques Santers besøg i Moskva foreslog Kommissionen Rådet (almindelige anliggender), 
at EU yder Rusland fødevarehjælp (Sek (1998) 1990 endel.) af 20.11.1998). 
Bruttoomkostningerne hertil er fastsat til ca. 470 mio. euro i regnskabsåret 1999.  
 
Det aftalememorandum om fødevarehjælp til en værdi af 400 mio. euro, som Parlamentet vedtog 
under december-mødeperiodens forhandling om uopsættelige spørgsmål, blev undertegnet den 
20. januar 1999. Der er knyttet meget strenge betingelser til aftalen, hvilket er i 
overensstemmelse med Parlamentets og de to kommissærers, Van den Broeks og Montis, ønsker.  
 
På Det Europæiske Råd i Wien den 11.-12. december 1998 fremlagde Kommissionen en rapport 
om EU’s generelle politik over for Rusland. Denne rapport fremhæver Ruslands strategiske 
betydning for EU og bekræfter EU's solidaritet over for Rusland og den russiske befolkning i den 
omfattende krise, landet befinder sig i. 
 
Tacis-programmerne er under nyorientering. Kommissionen fremsatte den 22. december 1998 
forslag til en ny Tacis-forordning, som skal træde i kraft i 2000. Det overordnede formål er at 
ændre det faglige bistandsforhold til et partnerskabsforhold. Hvor stort budgettet bliver for det 
kommende program - som også skifter navn - vil blive fastsat under forhandlingerne om Agenda 
2000. 
 
Den 4. juni 1999 blev Den Europæiske Unions fælles strategi over for Rusland vedtaget i Det 
Europæiske Råd, der ved samme lejlighed understregede, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem EU og Rusland fortsat er hovedinstrumentet for forbindelserne mellem de to parter, og at 
formålet hermed er at skabe de nødvendige betingelser for en senere etablering af en 
frihandelszone for Det Europæiske Fællesskab og Rusland. EU's hovedmål vedrørende Rusland 
er: befæstelse af demokratiet, retsstaten og de offentlige institutioner i Rusland, Ruslands 
inddragelse i et europæisk fælles økonomisk og socialt område, samarbejde med henblik på at 
styrke stabiliteten og sikkerheden i Europa og derudover samarbejde på områderne udnyttelse og 
forvaltning af ressourcer, nuklear sikkerhed, miljø og organiseret kriminalitet.  
 
På det sidste topmøde mellem EU og Rusland, der blev holdt den 22. oktober 1999 i Helsinki, 
fremlagde Ruslands premierminister, Vladimir Putin, Ruslands nye strategi for udviklingen af 
forbindelserne med EU i perioden 2000-2010 som et ekko af den fælles strategi over for 
Rusland, som EU vedtog i juni 1999. De to dokumenter « fremhæver den store betydning, de to 
parter tillægger det nære politiske og økonomiske partnerskab samt den fremtidige udvikling af 
forbindelserne inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen »5. 
 
Stemningen på mødet formørkedes af begivenhederne i Tjetjenien, skønt Ruslands 
premierminister, Vladimir Putin, forsikrede, at Rusland ikke agtede at løse det tjetjenske problem 
ved brug af militære midler. Den Europæiske Unions delegation, der bestod af hhv. Finlands 
præsident og Finlands premierminister, Marrti Athissari og Paavo Lipponen, formanden for 
Kommissionen, Romano Prodi, den højtstående repræsentant for FUSP, Javier Solana, og 
kommissæren for eksterne forbindelser, Chris Patten, kritiserede misforholdet mellem de mål, 
Rusland har bekendtgjort med hensyn til Tjetjenien, og de anvendte midler. 
 

                                                 
5  Fælles sluterklæring undertegnet i Helsinki som afslutning på topmødet mellem EU og Rusland. 
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Europa-Parlamentets rolle: 
 
- Den 2. april 1998 afgav Europa-Parlamentet udtalelse om Kommissionens meddelelse om 
"Den Europæiske Union og Rusland: De fremtidige forbindelser" (ordfører Catherine 
Lalumière), hvori det udtrykker ønske om at gå ud over den nuværende partnerskabs- og 
samarbejdsaftale for at styrke forankringen af Rusland til resten af Europa. 
 
I sin beslutning af 17. september 1998 gav Parlamentet udtryk for sin bekymring over 
konsekvenserne af den økonomiske krise og opfordrede de russiske myndigheder til at styrke 
reformbestræbelserne i retning af en social markedsøkonomi. 
 
-  Parlamentets udvalg for samarbejdet med Rusland (formand: Constanze Krehl, PSE-
Gruppen) har holdt flere møder (det første møde fandt sted i Bruxelles den 1.-2. december 1997). 
Udvalget har i forbindelse med forhandlingerne, og navnlig under sit sidste besøg i Moskva den 
26.-29. oktober 1998, kunnet orientere sig om den meget alvorlige situation, hvad angår 
fødevareforsyninger (som også afspejler mere generelle problemer). Også fødevarehjælpen er 
blevet drøftet. Dialogen på parlamentsplan er et element af stor betydning for forholdet EU-
Rusland, som prioriteres højt af den russiske regering. 
 
Den 5. maj 1999 vedtog Europa-Parlamentet sin henstilling til Rådet vedrørende den fælles 
strategi over for Rusland (219/99). Parlamentet fastholder, at strategien har de demokratiske 
institutioner, principperne for ansvarlig forvaltning og respekten for menneskerettighederne som 
sit faste grundlag. 
 
Da den russiske hær indledte sine militærangreb på Tjetjenien, vedtog Europa-Parlamentet - 
under september-mødeperioden - en beslutning, der fordømmer Ruslands militære indgreb. I 
denne forbindelse opfordrede Europa-Parlamentets gruppe De Grønne til, at enhver form for 
økonomisk bistand til Rusland tilbageholdes, indtil landet har indstillet sine militære aktiviteter i 
den kaukasiske republik.  
 
B. EU's udvidelse og forbindelserne med Rusland 
 
Det Europæiske Råd vedtog på topmødet i Luxembourg i december 1997 at indlede 
optagelsesforhandlinger med de 6 lande i den første "bølge": Estland, Ungarn, Polen, Den 
Tjekkiske Republik, Slovenien og Cypern. Der vil blive ført andre forhandlinger med de øvrige 
ansøgerlande: Litauen, Letland, Rumænien og Bulgarien. De fleste af landene hører under det 
tidligere Sovjetunionens indflydelsessfære, og der eksisterer stadig tætte forbindelser mellem 
Rusland og nogle af landene. Der er knyttet vigtige handelsmæssige forbindelser mellem 
Rusland og de central- og østeuropæiske lande, som står for en tiendedel af Ruslands 
udenrigshandel. 
 
Desuden har Rusland i perioden 1993 - 1997 styrket sin position som leverandør til disse lande. 
EU har ligeledes øget eksporten til landene. 
 
Udsigterne til en udvidelse af EU har visse konsekvenser for Rusland, som officielt har givet 
udtryk for bekymring. På sommermødet i FN's Økonomiske og Sociale Råd den 7. juli 1998 
udtalte de russiske repræsentanter, at Rusland støder på utallige handelshindringer, som blokerer 
for adgangen til de internationale markeder (antidumpingafgifter, krav vedrørende certifikation 
af varer m.m.). Denne udtalelse er møntet på EU, idet de fællesskabsretlige bestemmelser skal 
overholdes, for at varerne kan få adgang til enhedsmarkedet. Ansøgerlandene skal være i stand 
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til at harmonisere deres nationale regler med fællesskabsreglerne, hvilket bremser de russiske 
varers adgang til markederne. For eksempel er Rusland stadig meget foruroliget over den 
toldpolitik, der føres af den gruppe lande, som har undertegnet den centraleuropæiske 
frihandelsaftale (Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovenien). 
Denne aftale påvirker den russiske eksport (gas, olie m.m.). 
 
Den 22. september 1998 anmodede Ruslands EU-ambassadør, Vasilis Likatjev, om at få 
foretaget en grundig undersøgelse af EU-udvidelsens følger for Rusland.  
 
Rusland udviser større og større bekymring med hensyn til Den Europæiske Unions 
udvidelsesproces. Da den russiske minister, Alexander Livshits, den 25. august 1999 aflagde 
besøg i Paris, gav han udtryk for, at Rusland ønsker at sikre sig, at udvidelsesprocessen ikke vil 
skade landets interesser, først og fremmest de økonomiske interesser. Rusland vil uden tvivl 
forsøge at opnå ret til indsigt i beslutningsprocessen i Den Europæiske Union ved brug af den 
samme fremgangsmåde som anvendes over for NATO. Det bør bemærkes, at det er lykkedes 
Rusland at institutionalisere sine forbindelser med NATO med oprettelsen af det permanente 
fælles råd. 
 
På topmødet EU-Rusland, der fandt sted den 22. oktober 1999 i Helsinki, gjorde Ruslands 
premierminister, Vladimir Putin, den europæiske delegation opmærksom på, at EU-udvidelsen 
vil få skadelige konsekvenser for Rusland. Moskva mener, at landet vil miste en stor del af 
markedet i sine handelsforbindelser med de tidligere kommunistiske lande, der nu søger om 
optagelse i EU, fordi disse lande forpligtes til at følge de europæiske tekniske normer, især for 
forskelligt udstyr, medicinalvarer og levnedsmidler. Desuden understregede premierministeren, 
at EU-udvidelsen vil medføre en væsentlig prisforhøjelse på fødevarer importeret fra Central- og 
Østeuropa. Endelig har EU ifølge den russiske delegation ikke været i stand til at forbedre 
vilkårene for det russiske mindretal i Estland og Letland, som udsættes for konstant 
forskelsbehandling, især hvad angår sprog. 
 
Som svar på Ruslands betænkeligheder understregede Europa-Kommissionens ordfører, at 
udvidelsens økonomiske følger for Rusland i vidt omfang afhænger af frihandelsaftalerne 
mellem Rusland og de central- og østeuropæiske lande. Med hensyn til eventuelle tab forårsaget 
af udvidelsen vil Rusland kun få kompensation i egenskab af fuldt medlem af WTO. 
 
Samarbejdet mellem EU og Rusland vil antagelig blive styrket for at afbøde de negative følger 
for Rusland af EU's udvidelse. 
 
C. Forbindelserne med de baltiske stater som fremtidige EU-medlemmer 
 
De baltiske stater har givet udtryk for ønske om medlemskab af Den Europæiske Union. Før de 
kan blive medlemmer, skal de blandt andet finde en løsning på to store problemer, nemlig 
grænseproblemet og problemet med landenes russiske mindretalsbefolkning. 
 
Grænser: 
 
Den Europæiske Union har anmodet alle ansøgerlandene om at undertegne aftaler med deres 
nabolande med henblik på at løse mulige tvister om grænser og har desuden opfordret 
kommende medlemslande til at forstærke grænsekontrollen for at undgå ulovlig handel over 
grænsen. I denne forbindelse har EU vedtaget et program for grænseoverskridende bistand til en 
værdi af 30 mio. ecu til forbedring af infrastrukturen. 
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Rusland frygter dog for at miste indflydelse i området og har ved flere lejligheder været 
tilbageholdende med at undertegne aftaler vedrørende grænsespørgsmål, hvilket ganske givet er 
et forsøg på at forsinke landenes tiltrædelse af EU. 
 
Litauen er den første baltiske stat, der har undertegnet en grænseaftale med Rusland. Aftalen 
blev undertegnet den 24. oktober 1997, men er endnu ikke ratificeret af de to lande. Det er dog 
sandsynligt, at den rent faktisk vil blive ratificeret, eftersom Rusland ikke har nogen grund til at 
klage over det russiske mindretals situation i landet, selv om Kaliningrad, en russisk enklave i 
den baltiske region, har anmodet Dumaen om ikke at ratificere traktaten "i hundrede år". Denne 
enklave har faktisk givet næring til nogle ekspansive ambitioner fra Ruslands side med krav om 
russisk suverænitet over den litauiske havn i Klaipeda og den polske Suwalki-provins. 
 
Den 24. oktober undertegnede Estland en grænseaftale med Rusland. Dette dokument fastsætter 
land- og søgrænserne, det afgør problemet vedrørende vandløb og søer samt problemet med 
økonomiske zoner. 
 
I marts 1999 udfærdigede Rusland og Estland en teknisk aftale om fastlæggelse af grænserne. 
Undertegnelsen og ratificeringen af disse aftaler afhænger imidlertid af, om Moskva er villig til 
at tage dette skridt. 
 
Forholdet mellem Rusland og Estland er stadig skrøbeligt, da de russiske myndigheder er 
utilfredse med det russiske mindretals situation i Estland. Forholdet mellem de to lande er 
imidlertid nu blevet institutionaliseret med henblik på at løse den gensidige utilfredshed (russisk-
estisk mellemstatslig kommission oprettet den 16. marts 1998 med 3 underkommissioner for 
hhv. handel og økonomiske anliggender, sociale og humanitære anliggender og kulturelle 
anliggender). 
 
I 1997 meddelte Letland og Rusland, at de havde indgået en aftale om deres fælles grænser. 
Dette skete, da Letland frafaldt sit krav om at indføje en henvisning til fredsaftalen i Riga fra 
1920 og herved afstod at gøre krav på Pytavolo-området, som blev annekteret af Rusland i 1944. 
 
Den 12. januar 1998 erklærede Letlands daværende præsident, Guntis Ulmanis, sig villig til at 
undertegne alle endnu ikke undertegnede aftaler, herunder grænseaftalen. I februar 1998 
meddelte den russiske ambassadør i Letland imidlertid, at Dumaen ikke kan tage stilling til en 
grænseaftale, så længe problemet med det russiske mindretal i Letland ikke er løst. 
 
Den 22. juni 1998 vedtog det lettiske parlament de lovgivningsmæssige ændringer, der gør det 
nemmere for medlemmer af det russiske mindretal at opnå lettisk statsborgerskab. Den 3. 
oktober 1998 afholdtes en folkeafstemning, hvor forslaget blev vedtaget med 53% af stemmerne. 
 
Russiske mindretal i de baltiske stater: 
 
Den Europæiske Union fastholder som et politisk krav til ansøgerlande, at mindretallenes 
rettigheder skal respekteres (København-kriterier). 
 
I Estland tildeles statsborgerskab ved fødslen eller ved naturalisation. Beslutningen af 26. 
februar 1992 om gennemførelse af lov om statsborgerskab giver automatisk statsborgerskab til 
personer, der havde det før 17. juni 1940, og disses efterkommere. 
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Med hensyn til naturalisation beregnes årene for bosættelse fra den 30. marts 1990, ligesom der 
er en obligatorisk prøve i det estiske sprog. 
 
Der skelnes mellem historiske mindretal og nye indvandrere. 
 
Den 10. februar 1998 vedtog regeringen grundlæggende lovbestemmelser om national 
integration; men det kræver politisk konsensus, for at integrationen kan gennemføres. 
 
Et nationalt udviklingsprogram forventes gennemført. Det skal godkendes af de politiske partier 
og ligeledes have befolkningens godkendelse. 
 
Det russisktalende mindretal i Letland udgør 40% af den lettiske befolkning. Alligevel behandler 
letterne ofte de russisktalende som illegale indvandrere. I marts 1998 blev en demonstration med 
overvejende russisktalende deltagere standset med voldelige midler af de lettiske myndigheder. 
Denne begivenhed har skabt røre i den russiske offentlighed og foranlediget Boris Jeltsin til at 
indføre sanktioner mod landet for at få det til at ændre sin mindretalslovgivning. 
 
Undertrykkelsen har ligeledes vakt international opmærksomhed, og på dette plan øges presset, 
via EU og OSCE, for at sikre det russisktalende mindretal bedre vilkår. Den 22. juni 1998 vedtog 
det lettiske parlament en lov, der gør det lettere for medlemmer af det russisktalende mindretal at 
blive statsborgere. I egenskab af formand for Det Europæiske Råd udtalte Tony Blair før 
vedtagelsen af denne lov, at "EU i betragtning af Letlands kommende tiltrædelse af Den 
Europæiske Union finder det afgørende, at denne lov i fuldt omfang opfylder henstillingerne fra 
OSCE's Højkommissær for Nationale Mindretal, Max Van der Stoel. 
 
Den 3. oktober var loven til folkeafstemning, hvor den blev vedtaget med 53% af stemmerne. 
Europa-Kommissionen udtrykte glæde over resultatet, da det imødekommer "den bekymring, 
som Kommissionen gav udtryk for i 1997 i sin meddelelse om Letlands ansøgning om optagelse 
i EU". På sit møde den 5.-6. oktober gav Rådet (almene anliggender) udtryk for den holdning, at 
"denne beslutning er af største betydning for forbindelserne mellem Letland og EU". 
 
Letlands regering har gentagne gange fastholdt, at den sociale integration er en opgave, den 
prioriterer meget højt. På baggrund heraf har den besluttet at give personer, der er flyttet til 
landet efter krigen, lettisk statsborgerskab. 
 
Dette er et væsentligt skridt hen imod Letlands tiltrædelse af EU. 
 
Hvad Litauen angår, er forholdet mindre anspændt, eftersom det russiske mindretal kun udgør 
8,3% af befolkningen (1996), og Moskva har ikke haft grund til at klage over mindretallets 
forhold i landet. 

 
*   *   * 
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Yderligere informationer kan indhentes hos: 
Martine CHARRIOT, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg 
Afdelingen for Internationale og Institutionelle Anliggender  
Tlf: (352) 4300 2 2908 / Fax: (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot @ europarl.eu.int 
I samarbejde med Ioulia Grigorieva-Maes, « Robert Schuman-volontør » i Europa-Parlementet, 
e-mail : stagelarg1@europarl.eu.int 
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