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Οι σύvτoµες εvηµερωτικές εκθέσεις πoυ συvέταξε η oµάδα δράσης A∆ιεύρυvση@ της Γραµµατείας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ σκoπό έχoυv vα παρoυσιάσoυv µε συστηµατικό και 
συvoπτικό τρόπo τηv εξέλιξη τωv συζητήσεωv σχετικά µε τις διάφoρες πτυχές της διεύρυvσης της Έvωσης και τις θέσεις πoυ έχoυv υιoθετήσει τα κράτη µέλη, oι υπoψήφιες χώρες και τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα. Οι εκθέσεις αυτές θα εvηµερώvovται µε τηv πρόoδo τωv διαπραγµατεύσεωv. Οι παρακάτω εvηµερωτικές εκθέσεις έχoυv ήδη δηµoσιευθεί: 
 
Αριθµός  Τίτλoς           PE Αριθ.  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
1 Η Κύπρoς και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.284/αvαθ.4 18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.296/αvαθ.2 01.02.99 Όλες 
3 Η Ρoυµαvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαίκή Έvωση     167.297/αvαθ.2 26.02.99 Όλες 
4 Η Τσεχική ∆ηµoκρατία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.335/αvαθ.3 18.10.99 Όλες 
5 Η Μάλτα και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.350/αvαθ.3 01.07.99 Όλες 
6 Η Βoυλγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.392/αvαθ.3 11.10.99 Όλες 
7 Η Τoυρκία και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.407/αvαθ.2 17.06.99 Όλες 
8 Η Εσθovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.409/αvαθ.1 08.10.98 Όλες 
9 Η Σλoβεvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.531/αvαθ.1 08.02.99 Όλες 
10 Η Λετovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.532/αvαθ.2 27.09.99 Όλες 
11 Η Λιθoυαvία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.533/αvαθ.2 12.01.99 Όλες 
12 Η Πoλωvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.587/αvαθ.2 03.03.99 Όλες 
13 Η Σλoβακία και η πρoσχώρηή στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.609/αvαθ.2 20.08.99 Όλες 
14 Η Ρωσία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.734/αvαθ.1 23.02.99 Όλες 
15 Οι θεσµικές πτυχές της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.299/αvαθ.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Έλεγχoς και πρoστασία τωv oικovoµικώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε σκoπό τη διεύρυvση 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Περιβαλλovτική πoλιτική και διεύρυvση       167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 ∆ηµoσιovoµικές πτυχές της διεύρυvσης       167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 ∆ηµoκρατία και σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στη διαδικασία διεύρυvσης της ΕΕ 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Η διεύρυvση και η oικovoµική και κoιvωvική συvoχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.614/αvαθ.5 06.07.99 EN 
23 Νoµικά ζητήµατα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Πρoεvταξιακή στρατηγική για τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης   167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Συvεργασία στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv στη διαδικασία διεύρυvσης 167.690/αvαθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26 Τα δικαιώµατα τωv γυvαικώv και η διεύρυvση της ΕΕ     167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 ∆ιεύρυvση και Γεωργία        167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Η Ελβετία και η διεύρυvση        167.777/αvαθ.1 08.03.99 Όλες 
29     ∆ιεύρυvση και Αλιεία         167.799  12.10.98 Όλες 
30 Η κoιvή εξωτερική πoλιτική και πoλιτική ασφάλειας και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.822/αvαθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός Τίτλoς           PE Αριθ.  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
31 Η ασφάλεια και η άµυvα και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Ο Ευρωπαϊκός Οικovoµικός Χώρoς (ΕΟΧ) και η διεύρυvση της ΕΕ   167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Τo πρόγραµµα PHARE και η διεύρυvση της ΕΕ      167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 Η Οικovoµική και Νoµισµατική Έvωση (ΟΝΕ)και η διεύρυvση της ΕΕ   167.962  09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Η βιoµηχαvική πoλιτική και η διεύρυvση της ΕΕ      167.963/αvαθ.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Η Ατζέvτα 2000 και η διαδικασία πρoσχώρησης στηv ΕΕ     168.008/αvαθ.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 ∆ιεύρυvση και εξωτερικές oικovoµικές σχέσεις      168.062/αvαθ.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Ο ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στη διαδικασία διεύρυvσης   168.065  27.01.99      DE-EN-ES-FR-IT 
39 Οι κoιvωvικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ      168.115/αvαθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Αvτίγραφα τωv αvωτέρω εvηµερωτικώv εκθέσεωv διατίθεvται στις ακόλoυθες διευθύvσεις: 

κ. E. Deguffroy, Λoυξεµβoύργo, SCH Γραφείo 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεoµ: (352) 4300-29027  
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /τηλεoµ: (32 2) 284 4984 
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Στρασβoύργo, IP2 447, Τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεoµ: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement      INTERNET:  http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. ΤΟ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ 
 
A.  Οι πολιτικές κρίσεις στη Ρωσία το 1999 - Ανασκόπηση 
 
Το 1999 χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτική και κυβερνητική αστάθεια. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Boris Eltsine, προχώρησε σε διαδοχικές αποποµπές των 
πρωθυπουργών του σε µια προσπάθεια να αντισταθµίσει τις επανειληµµένες απουσίες του από την 
Προεδρία για λόγους υγείας. 
 
Στις 12 Μαϊου 1999, ο Boris Eltsine ανήγγειλε την παραίτηση του Yevgueny Primakov από τη θέση 
του Πρωθυπουργού την οποία κατείχε από τις 11 Σεπτεµβρίου 1998.  
 
Παρόλο που ευχαρίστησε τον Yevgueny Primakov γιατί σταθεροποίησε την κατάσταση στη χώρα, ο 
Ρώσος Πρόεδρος τον κατηγόρησε για έλλειψη πρωτοβουλίας και βραδύτητα στις οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις. Εντούτοις, υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις για την παραίτηση αυτή: η αποτυχία της 
ρωσικής διπλωµατίας στην κρίση του Κόσοβο, η αυξανόµενη δηµοτικότητα του Primakov, πιθανού 
υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2000. Εξάλλου, ο Yevgueny Primakov υποστήριξε τη 
Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας όταν άρχισε έρευνα για τις καταχρήσεις κεφαλαίων και τις 
οικονοµικές απάτες που διέπραξε ο ισχυρός άνδρας του Κρεµλίνου, Boris Berezovski.   
 
Έτσι, Πρωθυπουργός διορίστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Sergei Stepashin, γνωστός για τη 
σκληρή γραµµή που ακολούθησε κατά τον πόλεµο του 1994-1995 στην Τσετσενία. Ο διορισµός 
αυτός συνέπεσε µε την απόρριψη από τη ∆ούµα της διαδικασίας καθαίρεσης του Ρώσου Προέδρου. 
Αποτυγχάνοντας να προξενήσει τις αναµενόµενες συνέπειες, η ψηφοφορία για τους πέντε λόγους 
κατηγορίας, µεταξύ των οποίων γενοκτονία εις βάρος του ρωσικού λαού, πόλεµος στην Τσετσενία 
το 1994-1995 και διάλυση της ΕΣΣ∆, δεν συνεκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων που 
απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας καθαίρεσης. 
 
Εντούτοις, ο Sergei Stepashin παρέµεινε στη θέση του Πρωθυπουργού επί τρεις µόνον µήνες. Στις 9 
Αυγούστου, εξεδιώχθη µετά τα γεγονότα στο Νταγκεστάν, όπου οι τσετσενικές δυνάµεις 
πραγµατοποιούν επιχειρήσεις στο έδαφος αυτής της δηµοκρατίας για να στηρίξουν τους αντάρτες. 
Ο Ρώσος Πρόεδρος πρότεινε για τη θέση του Πρωθυπουργού την υποψηφιότητα του Vladimir 
Poutin, αρχηγού των µυστικών υπηρεσιών. Στις 16 Αυγούστου, ανακηρύχθηκε Πρωθυπουργός από 
τη ∆ούµα, η οποία δεν θέλησε να έλθει σε ευθεία αντιπαράθεση µε τον Boris Eltsine τέσσερις µήνες 
πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές. 
 
Ο νέος Πρωθυπουργός υπεσχέθη να αποκαταστήσει την τάξη και την πειθαρχία στη Ρωσία, να 
επαναφέρει το σεβασµό προς τους στρατιωτικούς και να υποστηρίξει οικονοµικά το 
στρατιωτικοβιοµηχανικό σύµπλεγµα. Αποδείχθηκε οπαδός "επιθετικότερης" διπλωµατίας, καθώς 
και της χρησιµοποίησης "σκληρών οικονοµικών µέτρων" για την υπεράσπιση των ρωσικών 
µειονοτήτων στο εξωτερικό. 
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Β. Κύµα τροµοκρατικών επιθέσεων στις ρωσικές πόλεις και έναρξη της στρατιωτικής 
δράσης εναντίον της Τσετσενίας 
 
Οι κυβερνητικές κρίσεις επιδεινώνονται λόγω των γεγονότων στην Τσετσενία, όπου οι Ρώσοι 
αξιωµατικοί πέφτουν θύµατα ενεδρών και απαγωγών. Οι ρωσικές αρχές καλούν σε ανένδοτο αγώνα 
µετά την απαγωγή στη Τσετσενία του στρατηγού Chpigoune, εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, στις 5 Μαρτίου 1999. Το ενδεχόµενο νέας στρατιωτικής επέµβασης στην Τσετσενία 
µοιάζει αναπόφευκτο και οι ρώσοι αξιωµατούχοι υποστηρίζουν ότι απαιτείται «στρατηγική λύση» 
του τσετσενικού προβλήµατος. 
 
Μια σειρά τροµοκρατικών ενεργειών που προκάλεσαν σχεδόν 300 θύµατα µεταξύ των αµάχων το 
Σεπτέµβριο στη Ρωσία χρησίµευσαν ως πρόσχηµα για επίθεση των µέσων ενηµέρωσης κατά της 
Τσετσενίας1. Από τις 5 Σεπτεµβρίου, ο ρωσικός στρατός προέβη σε βοµβαρδισµούς ορισµένων 
τσετσενικών χωριών που θεωρούνται βάσεις των τροµοκρατών. Οι βοµβαρδισµοί αυτοί 
επεκτάθηκαν στο σύνολο του τσετσενικού εδάφους από τις 24 Σεπτεµβρίου. Την ίδια στιγµή, τα 
ρωσικά στρατεύµατα συγκεντρώθηκαν στα σύνορα της δηµοκρατίας και εισέβαλαν σ’ αυτή την 1η 
Οκτωβρίου. 
Συµφώνως προς τις ρωσικές αρχές, και µάλιστα προς τις δηλώσεις του Προέδρου Boris Eltsine, 
πρόκειται  για διάλυση µιας εστίας «διεθνούς τροµοκρατίας», για «επαναφορά της Τσετσενίας στα 
ρωσικά συνταγµατικά πλαίσια» και για «εξασφάλιση φυσιολογικής ζωής για τον πληθυσµό της». 
Πράγµατι, το επιχείρηµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας προβάλλεται πολύ συχνά στις 
επίσηµες ρωσικές αγορεύσεις για να δικαιολογηθεί η χρησιµοποίηση της αεροπορίας και άλλων 
στρατιωτικών µέσων. 
Ο Τσετσένος Πρόεδρος, Aslan Mashkadov, από την πλευρά του, απευθύνθηκε στο ΝΑΤΟ καλώντας 
το να επέµβει, ούτως ώστε να αποφευχθεί µια «ανθρωπιστική καταστροφή». 
Η τσετσενική εκστρατεία ανάγκασε ήδη δεκάδες χιλιάδες άτοµα να εγκαταλείψουν τη δηµοκρατία 
αυτή: 147.000 πρόσφυγες2 κατέφυγαν στην Ιγκουσετία, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις 
εµποδίζονται να τους προσφέρουν βοήθεια. 
Η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στην Τσετσενία δηµιούργησε ερωτηµατικά όσον αφορά τη 
διενέργεια των βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται για το ∆εκέµβριο 1999. 
 

                                                 
1 31 Αυγούστου 1999: έκρηξη βόµβας στο εµπορικό κέντρο Manege, δύο βήµατα από το Κρεµλίνο, 1 νεκρός, σαράντα 
περίπου τραυµατίες. 4 Σεπτεµβρίου: έκρηξη παγιδευµένου αυτοκινήτου σε πολυκατοικία όπου κατοικούσαν οικογένειες 
Ρώσων στρατιωτικών στο Bouinaksk (Νταγκεστάν), 64 νεκροί. 9 Σεπτεµβρίου: έκρηξη βόµβας σε πολυκατοικία λαϊκής 
συνοικίας της Μόσχας, 92 νεκροί. 13 Σεπτεµβρίου: έκρηξη βόµβας σε πολυκατοικία νοτιοανατολικά της Μόσχας, 118 
νεκροί. 16 Σεπτεµβρίου: έκρηξη βόµβας σε παγιδευµένο αυτοκίνητο στο Volgodonsk, 17 νεκροί. 
2 Εφηµερίδα Le Monde, 17-18 Οκτωβρίου 1999. 
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Γ. Η πρoετoιµασία τωv εκλoγώv 
 
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στις 19 ∆εκεµβρίου 1999 επιβεβαιώθηκε µε 
πολλές ευκαιρίες από τον Ρώσο Πρόεδρο, καθώς και από τον Πρωθυπουργό του και από τον 
Πρόεδρο της ∆ούµα. Οι Ρώσοι αξιωµατούχοι επιβεβαιώνουν ότι δεν θα κηρυχθεί κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Τσετσενία. 
 
1. Κοινοβουλευτικές εκλογές της 19ης ∆εκεµβρίου 1999 
Συµφώνως προς τις τελευταίες σφυγµοµετρήσεις του VCIOM, 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές. Μόνον τρεις πολιτικοί σχηµατισµοί – το 
κοµµουνιστικό κόµµα, το κόµµα «Η Πατρίδα» του δηµάρχου της Μόσχας και το «Iabloko» - έχουν 
ελπίδες να υπερβούν το όριο του 5%. Οι θέσεις των κοµµάτων «Πατρίδα» και «Iabloko» 
ενισχύθηκαν µε την προσχώρηση του Yevgueny Primakov και του Sergei Stepashin αντιστοίχως. 
Η δηµοσκόπηση του VTSIOM που δηµοσιεύθηκε στις αρχές Οκτωβρίου δείχνει ότι το 
κοµµουνιστικό κόµµα συγκεντρώνει 32% των ψήφων, η «Πατρίδα» 22% και το «Iabloko» 12%. 
 
2. Προεδρικές εκλογές του 2000 
Συµφώνως προς τις σφυγµοµετρήσεις, ο Vladimir Poutin, ο οποίος ήταν σχεδόν άγνωστος πριν 
διοριστεί Πρωθυπουργός και «επίσηµος κληρονόµος» του Κρεµλίνου, κερδίζει δηµοτικότητα χάρη 
στη σκληρή και συνεκτική γραµµή που ακολουθεί όσον αφορά την κατάσταση στην Τσετσενία. 
Ωστόσο, µέχρι σήµερα, αυτός ο πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές δεν στηρίζεται από 
κανένα πολιτικό κόµµα. 
 
Μεταξύ των υπολοίπων υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές περιλαµβάνεται o δήµαρχoς της 
Μόσχας, Iouri Loujkov, πoυ ίδρυσε στις 19 Νoεµβρίoυ 1998 έvα vέo κεvτρώo κόµµα µε τίτλo "Η 
Πατρίδα", o στρατηγός Alexandre Lebed και o τέως πρωθυπoυργός Viktor Tchernomyrdine. Τo 
κoµµoυvιστικό κόµµα θα εκπρoσωπηθεί κατά πάσα πιθαvότητα από τov Guenadi Ziouganov. 
 
Έως τώρα, επικρατέστερος συµφώνως προς τις δηµοσκοπήσεις θεωρείται ο Iouri Loujkov, ο οποίος 
 υποστηρίζει τη δηµιουργία ισχυρού κράτους και οικονοµίας της αγοράς συνοδευόµενης από ισχυρή 
κοινωνική πολιτική, και µάλιστα από τη στιγµή που o Yevgueny Primakov δέχθηκε να ταχθεί στο 
πλευρό του δηµάρχου της Μόσχας. 
 
Τo άστρo τoυ στρατηγoύ Lebed αρχίζει vα δύει. Η περιφέρειά τoυ βυθίζεται στηv κρίση και 
αvτιµετωπίζει µια απάτη µε πρωταγωvιστή τov τoπικό "βασιλιά τoυ αλoυµιvίoυ" Anatoli Bykov. 
Επιπλέov, τo κόµµα "Τιµή και Πατρίδα" πoυ επρόκειτo vα τov oδηγήσει στo ύπατo αξίωµα 
διασπάστηκε και έχασε τα µισά µέλη τoυ. Συµφώνως προς τις δηµοσκοπήσεις του VTSIOM3, δεν 
είναι σε θέση να υπερισχύσει οποιουδήποτε άλλου πιθανού υποψηφίου. 
 

                                                 
3 VCIOM – Vserosiiskii Tsentr Izouchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Ρωσικό Κέντρο Μελέτης της Κοινής 
Γνώµης. 
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∆. Η κρίση εξουσίας  
 
1. Η κρίση της Οµοσπονδίας 
Μια άλλη πoλιτική κρίση πoυ απειλεί τηv Οµoσπovδία της Ρωσίας αφoρά τo ζήτηµα της ίδιας της 
εvότητας της Οµoσπovδίας αυτής. Πράγµατι, εδώ και δύo χρόvια, διαπιστώvεται µία τάση τoπικώv 
αυτovoµήσεωv. Η τάση αυτή εvισχύθηκε µε τηv εκλoγή από τo 1996 (και όχι πλέov τo διoρισµό εκ 
µέρoυς τoυ πρoέδρoυ της Οµoσπovδίας) τωv κυβερvήσεωv τωv 89 περιφερειώv και άλλωv τοπικώv 
ovτoτήτωv της Οµoσπovδίας. 
 
Οι περιφερειακοί διοικητές προσπαθούν να ενισχύσουν τη θέση τους ως ισχυροί πολιτικοί 
παράγοντες. Την άνοιξη 1999, εµφανίστηκαν δύο νέες πολιτικές ενώσεις µε περιφερειακή βάση: 
«Όλη η Ρωσία» όπου συµµετέχουν δεκαέξι περιφερειακοί διοικητές, µεταξύ των οποίων ο Mintimir 
Chaimiev, Πρόεδρος του Ταταριστάν, καθώς και το κόµµα του Iouri Loujkov, και «Φωνή της 
Ρωσίας», η οποία διευθύνεται από τον Konstantin Titov, περιφερειακό διοικητή της Σαµάρα. Ο 
περιφερειακός διοικητής του Κεµέροβο, Aman Touliev, έχει τεθεί από τον Ιούνιο 1999 επικεφαλής 
του εθνικιστικού-κοµµουνιστικού κινήµατος «Ανανέωση και ενότητα».4 
 
Οι περιφερειακοί διοικητές αύξησαv τις εξoυσίες τoυς και αυτό oφείλεται στo γεγovός ότι συχvά 
υπoκατέστησαv τηv οµοσπονδιακή εξoυσία στηv πρoσπάθεια vα περιoριστεί η oικovoµική και 
κoιvωvική κρίση. 
 
Ορισµέvοι µάλιστα αρvήθηκαv vα καταβάλoυv τις συvεισφoρές τoυς στov oµoσπovδιακό 
πρoϋπoλoγισµό δηµιoυργώvτας µια «πραγµατική και σoβαρή» απειλή διάλυσης της Οµoσπovδίας. 
Οι περιφέρειες κατέβαλαν vέες πρoσπάθειες για τηv αύξηση της oικovoµικής τoυς αυτovoµίας τo 
1999. Σύµφωvα µε τη Μόσχα, 17 περιφέρειες υπεξαίρεσαv oµoσπovδιακoύς πόρoυς πoυ 
πρooρίζovταv για τoυς αγρότες, ενώ πoλλές από αυτές δεv ακoλoυθoύv τις oδηγίες και τoυς  vόµoυς 
της κεvτρικής εξoυσίας. Οι τoπικoί ηγέτες, από τηv πλευρά τoυς, απαvτoύv ότι δεv βλέπoυv καvέvα 
λόγo vα υπακoύoυv σε έvα σχήµα πoυ δεv τoυς πρoσφέρει πόρoυς. 
 
2. Η διαφθορά 
 
Τα σκάνδαλα που συνδέονται µε τη διαφθορά στους κύκλους των ιθυνόντων του ρωσικού κράτους 
συνέβαλαν κατά µέγα µέρος στην κρίση εξουσίας που αντιµετωπίζει η Ρωσία. 
Τον Οκτώβριο 1998, άρχισε στη Μόσχα, και στη συνέχεια στη Γενεύη, η έρευνα για την υπόθεση 
Mabetex, από το όνοµα µιας κατασκευαστικής εταιρείας µε έδρα το Λουγκάνο, η οποία ανέλαβε, 
χάρη σε δωροδοκίες, το µεγαλύτερο µέρος των έργων αποκατάστασης του Κρεµλίνου. Αυτές οι 
εργασίες αποκατάστασης χρηµατοδοτήθηκαν από κονδύλια που συγκεντρώθηκαν χάρη σε 
παράνοµες εξαγωγές πετρελαίου. Η υπόθεση αυτή αποκάλυψε πρακτικές χρηµατοδότησης και 
εκτέλεσης των δηµοσίων έργων που επέτρεψαν σε υψηλά ιστάµενους Ρώσους ιθύνοντες 
προερχόµενους από τις προεδρικές υπηρεσίες να σχηµατίσουν σηµαντικές περιουσίες στο 
εξωτερικό. 
Η στενή οικογένεια του Προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου ξεπλύµατος χρηµάτων 
που λέγεται ότι πραγµατοποίησε η Bank of New York. 

                                                 
4 Πηγή: Κ. Rousselet, “Russie”, L’ etat du monde,Παρίσι, La Decouverte, 1999, σελ. 570 
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To ελβετικό Ανώτατο ∆ικαστήριο ετοιµάζεται να αρχίσει έρευνα για τις υπεξαιρέσεις κεφαλαίων 
που λέγεται ότι διέπραξε ο Boris Berezovski, Ρώσος επιχειρηµατίας του στενού περιβάλλοντος του 
Προέδρου Eltsine και δύο τέως ιθύνοντες της Aeroflot εις βάρος της αεροπορικής εταιρείας. 
 
Τα οικονοµικά σκάνδαλα που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του 1999 αµαύρωσαν και τις σχέσεις µε 
τους κύριους χρηµατοδότες της Ρωσίας, µε πρώτο το ∆ΝΤ. 
 
 
II. ΤΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ 
 
Συνοπτική παρουσίαση 
Από την έναρξη των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων τον Ιανουάριο 1992, έως τα τέλη του 1998, το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Ρωσίας µειώθηκε έως και κατά 40% και ανέρχεται σήµερα σε περίπου 
20% του επιπέδου της ΕΕ. Αντιθέτως προς τις πλέον επιτυχηµένες οικονοµίες µετάβασης, όπως η 
Πολωνία, οι εκροές δεν µπόρεσαν να αναλάβουν µετά την αρχική τους πτώση. Η εικόνα των 
επενδύσεων είναι ακόµα πιο δραµατική: κατά την ίδια περίοδο, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις 
µειώθηκαν κατά περίπου 60% και είναι σήµερα χαµηλότερες από το 13% του ΑΕγχΠ µε ελάχιστες 
άµεσες ξένες επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση µειώθηκε συγκριτικά λιγότερο, µε αύξηση των 
εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών, αλλ’ οι εισοδηµατικές διαφορές αυξήθηκαν σηµαντικά. 
 
Η πραγµατική µείωση των εκροών είναι δύσκολο να µετρηθεί λόγω της δυσκολίας ανίχνευσης των 
ποιοτικών βελτιώσεων και της παραγωγής της άτυπης οικονοµίας, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών. 
Οι διαθέσιµες εκτιµήσεις για τη µείωση των εκροών µεταξύ 1991 και 1998 κυµαίνονται από 25% 
µέχρι και 50%. 
 
Η αρχική περίοδος (1992-94) 
 
Όπως σε όλες τις οικονοµίες µετάβασης, η µεγαλύτερη µείωση των εκροών σηµειώθηκε τα αµέσως 
πρώτα χρόνια µετά τις βασικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Στην πράξη, τα σοβιετικά προϊόντα και 
υπηρεσίες δύσκολα µπόρεσαν να περάσουν τη δοκιµασία της αγοράς µετά την απελευθέρωση των 
τιµών τον Ιανουάριο 1992 και την κατάργηση των κυβερνητικών επιδοτήσεων. Οι εκροές του 
µεταποιητικού τοµέα και των κατασκευών µειώθηκαν κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η 
συνολική εκροή υπηρεσιών παρέµεινε σταθερή, δεδοµένου ότι η µείωση που σηµειώθηκε σε 
προηγουµένως επιδοτούµενες υπηρεσίες, όπως τα αεροπορικά ταξίδια και τα ξενοδοχεία, 
αντισταθµίστηκε από αύξηση στις λιανικές πωλήσεις, τις προσωπικές και επιχειρηµατικές 
υπηρεσίες, οι οποίες ήσαν ανεπαρκώς ανεπτυγµένες επί σοβιετικού καθεστώτος. 
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Η εποµένη περίοδος (1995-99)   
 
Από το 1995 και εξής, η µείωση των εκροών επιβραδύνθηκε σε ποσοστό συνολικής µείωσης για 
ολόκληρη την περίοδο περίπου 10%. Η Ρωσία σηµείωσε µικρή οικονοµική ανάπτυξη το 1997, την 
οποία ακολούθησε µείωση κατά 5% το 1998. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι σε καµµία περίπτωση 
ικανοποιητική συγκρινόµενη µε άλλες οικονοµίες µετάβασης, όπως η Πολωνία ή η Ουγγαρία. Οι 
επιχειρηµατικές επενδύσεις συνεχίζουν να µειώνονται φθάνοντας το 1997 ποσοστό µικρότερο του 
13% του ΑΕγχΠ, ενώ το µερίδιο των άµεσων ξένων επενδύσεων παραµένει πολύ µικρό ( 0,8% του 
ΑΕγχΠ, σε σύγκριση µε 7% στην Πολωνία το 1998). Η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής το 
1999 θα πρέπει µάλλον να ερµηνευθεί ως στιγµιαία προσαρµογή µετά την υποτίµηση του 
Αυγούστου 1998 και την επακόλουθη κατάρρευση των εισαγωγών, και όχι έναρξη µακροχρόνιας 
οικονοµικής ανάκαµψης. 
 
Αίτια της οικονοµικής παρακµής της Ρωσίας 
 
Πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για τα οικονοµικά προβλήµατα της Ρωσίας, τα οποία, αν 
συγκεντρωθούν, σχηµατίζουν έναν τροµακτικό κατάλογο. Τα συχνότερα µνηµονευόµενα 
προβλήµατα είναι η χρόνια µακροοικονοµική αστάθεια, η κακή διοίκηση των επιχειρήσεων, η 
έλλειψη αποτελεσµατικής και ανεξάρτητης νοµικής υποδοµής, η ασάφεια ως προς τα περιουσιακά 
δικαιώµατα, η έρπουσα διαφθορά και το ολοένα και ισχυρότερο οργανωµένο έγκληµα, η έλλειψη 
υποδοµής, η επικράτηση ανταλλακτικής οικονοµίας, οι πτωχευµένες τράπεζες, η έλλειψη 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας περί ακινήτων, η γραφειοκρατία και η έλλειψη διοικητικών 
προσόντων. 
 
Πρόσφατες εξελίξεις 
 
Το ∆ΝΤ συµφώνησε να προχωρήσει σε νέο δάνειο 4,5 δις δολαρίων που θα επιτρέψει στη Ρωσία  να 
µετακυλήσει το υπάρχον χρέον της προς το Ταµείο. Παρόλο που η συµφωνία προβλέπει 
δηµοσιονοµική λιτότητα και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, η κυβέρνηση µπορεί να αντιµετωπίσει 
δυσκολίες στην εκπλήρωση των δεσµεύσεών της. Η είσπραξη  των φορολογικών εσόδων 
βελτιώθηκε σηµαντικά το τρέχον έτος, αλλά για να επιτευχθούν οι στόχοι του ∆ΝΤ θα χρειαστούν 
περαιτέρω µειώσεις των δαπανών. 
 
Οι βιοµηχανικές εκροές αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάµηνο του 1999, 
δεδοµένου ότι η υποτίµηση του ρουβλίου ενεθάρρυνε την υποκατάσταση των εισαγωγών και 
τόνωσε τη ζήτηση για εξαγωγές. Εντούτοις, υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια των επισήµων 
στατιστικών, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραµένει υποτονική. Οι ανασταλτικοί παράγοντες της ζήτησης 
καθιστούν ελάχιστα πιθανή τη συνέχιση της αύξησης των εκροών. 
 
Η ανεργία σταθεροποιήθηκε και τα πραγµατικά εισοδήµατα άρχισαν να ανακάµπτουν, αν και 
παραµένουν σηµαντικά χαµηλότερα από το επίπεδο προ της κρίσεως. Ο µηνιαίος πληθωρισµός 
τιµών καταναλωτή έχει µειωθεί σε 2-3%, αλλ’ οι τιµές παραγωγού αυξάνονται ταχύτερα λόγω της 
αύξησης των τιµών ενέργειας. Ο πληθωρισµός προβλέπεται να µειωθεί σε περίπου 50% έως τα τέλη 
1999. 
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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ενεφάνισε πλεόνασµα 5,1 δις δολαρίων το πρώτο τρίµηνο, αλλ’ 
η κατάσταση των αποθεµάτων δεν βελτιώθηκε. Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών για ορισµένα 
αγαθά καθώς και η µαζική συρρίκνωση των εισαγωγών είχαν ως αποτέλεσµα πλεόνασµα του 
εµπορικού ισοζυγίου ύψους 13 δις δολαρίων το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου. 
 
∆ιαρθρωτική µεταρρύθµιση 
 
Το πρόγραµµα του ∆ΝΤ προβλέπει περιορισµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως βελτίωση της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στον επιχειρηµατικό τοµέα, κλείσιµο των τραπεζών που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και µείωση του ποσοστού ανταλλακτικής οικονοµίας στη 
Ρωσία. Πολλοί από αυτούς τους στόχους είχαν περιληφθεί σε συµφωνίες µεταξύ Ρωσίας και ∆ΝΤ 
επί χρόνια, χωρίς ποτέ να υλοποιηθούν. Η ρωσική κυβέρνηση έχει ανάγκη του νέου δανείου του 
∆ΝΤ για να αποφύγει µελλοντικές υπερηµερίες στην εξόφληση του χρέους, να αποδεσµεύσει 
άλλους πολυµερείς και διµερείς πόρους, καθώς και για την αναδιάρθρωση του ληξιπρόθεσµου 
χρέους της σοβιετικής περιόδου. 
 
Παρόλο που το ποσό είναι αυτή τη φορά περιορισµένο (4,5 δις δολάρια, σε σύγκριση µε 17,6 δις 
δολάρια οφειλοµένων δανείων του ∆ΝΤ συνολικά), το Ταµείο είναι αποφασισµένο να εξασφαλίσει 
ότι το τελευταίο πακέτο θα ακολουθηθεί µέχρι τέλους. Η εκταµίευση νέων δόσεων θα αποφασίζεται 
σε τριµηνιαία βάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί οι δηµοσιονοµικοί και άλλοι στόχοι. 
Παρόλο που µπορεί να ασκηθεί πολιτική πίεση στο ∆ΝΤ για τη συνέχιση των εκταµιεύσεων κατά 
την προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως των µακροοικονοµικών επιδόσεων, είναι πιθανόν ότι το ∆ΝΤ 
θα τηρήσει αυστηρή στάση έναντι της Ρωσίας ούτως ώστε να αποκατασταθεί η διεθνής αξιοπιστία 
της, η οποία έχει πληγεί από τη λεγόµενη υπόθεση FIMACO, στην οποία µια ανεξάρτητη έκθεση 
απέδειξε ότι το Ταµείο είχε παραπλανηθεί σχετικά µε τη χρησιµοποίηση προηγουµένων δόσεων 
δανείου του ∆ΝΤ. 
 
Το ∆ΝΤ µπόρεσε να πείσει τους επικριτές του ότι δεν θα συµβούν πλέον ανάλογες αταξίες, διότι τα 
χρήµατα του τρέχοντος προγράµµατος θα παραµείνουν σε τραπεζικούς λογαριασµούς στις ΗΠΑ, 
εφόσον αποκλειστικός σκοπός του είναι η µετακύληση των υφισταµένων υποχρεώσεων της Ρωσίας 
προς το Ταµείο. Παρόλα ταύτα, η συµφωνία µε το ∆ΝΤ θα ανακουφίσει την οικονοµική κατάσταση 
της Ρωσίας διότι απελευθέρωσε χρηµατοδοτικά κονδύλια από τη ∆ιεθνή Τράπεζα και διµερείς 
χρηµατοδότες και αποτελεί την προϋπόθεση έναρξης συνοµιλιών για την αναδιάρθρωση του χρέους 
µε διεθνείς πιστωτές του Οµίλου των Παρισίων και του Λονδίνου. 
 
Οικονοµική πολιτική 
 
Παρά τις δύο κυβερνητικές κρίσεις σε λιγότερο από τρεις µήνες, η δηµοσιονοµική και νοµισµατική 
πολιτική παρέµεινε απροσδόκητα πειθαρχηµένη, ενώ έγιναν προσπάθειες για την αντιµετώπιση των 
σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων της οικονοµίας, ιδίως στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η 
αίσθηση συνέχειας στη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής ενθαρρύνθηκε από τις συνεχιζόµενες 
διαπραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ, οι οποίες άρχισαν όταν ήταν Πρωθυπουργός ο Yevgeny Primakov  
και οριστικοποιήθηκαν κατά τη σύντοµη θητεία του Sergei Stepashin. Ο Vladimir Putin, ο οποίος 
αντικατέστησε τον κ. Stepashin τον Αύγουστο, δεσµεύθηκε να συνεχίσει την οικονοµική πολιτική 
που χάραξε η κυβέρνηση Primakov στις αρχές του έτους. 
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Πίνακας προβλέψεων EIU  
(ποσοστιαία µεταβολή σε ετήσια βάση, εκτός αν προσδιορίζεται άλλως) 
                                          1997(α)   1998(β)   1999(β)   2000(β) 
 
Πραγµατικό ΑΕγχΠ                        0,8      -4,6      -1,0       1,0 
Βιοµηχανικές εκροές                     1,0   -5,0(γ)       1,0       3,0 
Μικτές πάγιες επενδύσεις         -5,0   -6,7(γ)      -2,0       0,0 
Τιµές καταναλωτή 
 Μέσος όρος                            14,6      27,8      91,0      45,0 
 ∆ωδεκάµηνο                        11,0      84,5      50,0      40,0 
Ισοζύγιο οµοσπονδ. Προϋπ/σµού(% ΑΕγχΠ)  -7,1      -5,0      -4,3      -3,6 
Εξαγωγές εµπορευµάτων fob (δις $)        89,0      74,8      73,6      75,9 
Εισαγωγές εµπορευµάτων fob (δις $)       71,6      57,4      47,0      51,3 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (δις $)      4,1       2,5      10,4       8,8 
 % του ΑΕγχΠ                           0,9       0,9       5,4       4,3 
Συναλλαγµατική ισοτιµία(ρούβλι:$) 
 Μέσος όρος                             5,79      9,71      24,8      33,0 
 ∆ωδεκάµηνο                          5,96     20,65      28,0      35,0 
 
(α) Πραγµατικό (β) Προβλέψεις EIU (γ) Εκτίµηση EIU. 
 
Αναπτυξιακές δυνατότητες 
Παρά τα πρόσφατα σηµάδια σταθεροποίησης της εγχώριας ζήτησης, η καταναλωτική ζήτηση 
συνεχίζει να είναι µικρότερη από εκείνη του προηγουµένου έτους κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 
20%, ενώ µειώνονται και οι επενδύσεις, πράγµα που περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω 
ανάπτυξης µέσω υποκατάστασης των εισαγωγών. Ο αυξανόµενος όγκος των εξαγωγών θα βοηθήσει 
ορισµένες βιοµηχανίες, αλλ’ οι πωλήσεις στο εξωτερικό, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, είναι τόσο µικρές, 
ώστε η Ρωσία δεν µπορεί να ελπίζει σε ανάκαµψη υποβοηθούµενη από τις εξαγωγές. Επίσης, 
πράγµα ακόµα σηµαντικότερο, δεν έχουν τεθεί τα µικροοικονοµικά θεµέλια αειφόρου οικονοµικής 
ανάπτυξης. Η περαιτέρω ανάπτυξη των βιοµηχανικών εκροών θα εµποδιστεί από τους περιορισµούς 
ικανότητας που επιβάλλουν τα απηρχαιωµένα µηχανήµατα, τα αναποτελεσµατικά δίκτυα διανοµής 
και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες της προσφοράς. 
 
Εξωτερικό εµπόριο και πληρωµές 
Τα εµπορικά στοιχεία για το πρώτο ήµισυ του 1999 υπογραµµίζουν τις επιπτώσεις της υποτίµησης 
του ρουβλίου και της επακόλουθης χρηµατοπιστωτικής κρίσης.Παρόλο που τόσο οι εξαγωγές, όσο 
και οι εισαγωγές σηµείωσαν µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 1998, η πτώση των 
εισαγωγών ήταν πολύ πιο έντονη. Συµφώνως προς τα προκαταρκτικά στοιχεία της Goskomstat, της 
κρατικής στατιστικής επιτροπής, το εµπορικό πλεόνασµα του  πρώτου εξαµήνου ανήλθε σε 12,9 δις 
δολάρια, σε σύγκριση µε 1 δις δολάρια το πρώτο ήµισυ του 1998. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 
1999, η Ρωσία εξήγαγε αγαθά αξίας 32,6 δις δολαρίων, δηλαδή 11,7% µικρότερης από ό,τι την ίδια 
περίοδο του προηγουµένου έτους. Η µείωση οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην έλλειψη 
ζήτησης από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (πτώση κατά 36,7% σε ετήσια βάση για το 
διάστηµα Ιανουαρίου-Μαϊου), ενώ οι εξαγωγές εκτός ΚΑΚ άρχισαν να ανακάµπτουν το Μάρτιο, 
όταν άρχισε η αύξηση των τιµών του πετρελαίου. Οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά ποσοστό 45,1% σε 
ετήσια βάση το πρώτο εξάµηνο, µείωση που κατανεµήθηκε ισοµερώς µεταξύ εισαγωγών από την 
ΚΑΚ και λοιπών. 
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Εξυπηρέτηση του χρέους 
Παρά τα µεγάλα εξωτερικά πλεονάσµατα, η Ρωσία δεν πρόκειται να σηµειώσει ουσιαστική πρόοδο 
στη βελτίωση του ρυθµού εξυπηρέτησης του χρέους εφόσον εγκαταλείπουν τη χώρα κεφάλαια 
υπολογιζόµενα σε 1 δις δολάρια µηνιαίως. Παρά την εντυπωσιακή στροφή του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών, η εξωτερική χρηµατοπιστωτική θέση της Ρωσίας εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Το 
πρώτο τρίµηνο του 1999, ο λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων παρουσίασε έλλειµµα 4,2 δις 
δολαρίων, σε σύγκριση µε πλεόνασµα 4,2 δις δολαρίων το πρώτο τρίµηνο του 1998. Παρόλο που το 
έλλειµµα βελτιώθηκε ελαφρά σε σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο του 1998, δείχνει ότι τα µέτρα των 
αρχών  για τη συγκράτηση της φυγής κεφαλαίων δεν απέδωσαν. Οι καθαρές εισροές άµεσων ξένων 
επενδύσεων ύψους 400 εκατ. δολαρίων αντισταθµίστηκαν από το έλλειµµα 400 εκατ. δολαρίων των 
«λοιπών» επενδύσεων. 
 
Παρά την πρόσφατη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, ο ρωσικός οµοσπονδιακός 
προϋπολογισµός δεν δηµιουργεί επαρκή έσοδα που θα επιτρέψουν στις αρχές να ανταποκριθούν 
πλήρως στις εξωτερικές υποχρεώσεις. Συνεπώς, η Ρωσία δεν µπορεί παρά να ελπίζει ότι θα λάβει 
επαρκή χρηµατοδότηση ούτως ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί το εξωτερικό χρέος που συνήφθη 
µετά το 1992 στο όνοµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 
Η κυβέρνηση ελπίζει σε συνολική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένων και διαγραφών, των 
εξωτερικών υποχρεώσεων που ανελήφθησαν κατά τη σοβιετική περίοδο. Ο Όµιλος επισήµων 
πιστωτών των Παρισίων συµφώνησε να αναδιαρθρώσει επιστροφές χρέους ύψους 8 δις δολαρίων 
περίπου, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσµες το 1999-2000, αλλ’ αποκλείει τη διαγραφή χρεών και 
έχει µεταθέσει κάθε συζήτηση για τη µακροπρόθεσµη κατάσταση για µετά τις προεδρικές εκλογές 
του 2000. Ο Όµιλος εµπορικών πιστωτών του Λονδίνου µπορεί να µην συµφωνήσει καν επισήµως 
να αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις του 1999-2000 πριν γίνει γνωστή η έκβαση των προεδρικών 
εκλογών. 
 
Εµπόριο µε την ΕΕ 
Από το 1992 και εξής, το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών της ΕΕ µε τη Ρωσία παραµένει 
ελλειµµατικό. Οι κύριοι εµπορικοί εταίροι είναι η Γερµανία (31% των εισαγωγών από την ΕΕ και 
35% των εξαγωγών προς την ΕΕ, το 1998), η Ιταλία (14% και 13%), η Γαλλία (10% και 8%) και το 
ΗΒ (10% και 6%). 
 
Το µερίδιο του συνολικού εµπορίου της Ρωσίας προς την ΕΕ µειώθηκε από το 1992. Στην αρχή της 
περιόδου, η ΕΕ αγόραζε 48% των ρωσικών εξαγωγών και παρείχε 43% των εισαγωγών. Έως το 
1998, οι αριθµοί αυτοί µειώθηκαν σε 31% και 36% αντιστοίχως. 
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ΙΙΙ. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Α. Η Ρωσία και το ∆ΝΤ: διατάραξη των σχέσεων λόγω µιας υπεξαίρεσης 
 
Τo ∆ΝΤ βoηθά τη Ρωσία από τo 1995. Πράγµατι, στo πλαίσιo µιας συµφωvίας πoυ υπoγράφηκε τo 
1995, η Ρωσική Οµoσπovδία έλαβε τριετή πίστωση. Έτσι, έχει ήδη λάβει πoσό 5,8 δισεκατoµµυρίωv 
δoλαρίωv. 
Τov Ioύvιo τoυ 1998 ξεκίvησαv διαπραγµατεύσεις για τη χoρήγηση vέας πίστωσης ύψoυς 22,6 
δισεκατoµµυρίωv δoλαρίωv (στην οποία συµµετέχει το ∆ΝΤ, η ∆Τ και η κυβέρvηση της Iαπωvίας). 
Τov Σεπτέµβριo τoυ 1998 όµως, τo ∆ΝΤ πάγωσε τηv καταβoλή δόσης ύψoυς 4,3 δισεκατoµµυρίωv 
δoλαρίωv εv αvαµovή εvός "συvεκτικoύ" πρoγράµµατoς της ρωσικής κυβέρvησης. Τo ∆ΝΤ έθεσε 
όρoυς για τηv επανάληψη της βoήθειας, όπως είvαι η αvαδιαπραγµάτευση τoυ χρέoυς, η αύξηση 
τωv εσόδωv τoυ κράτoυς και η αvάκαµψη τoυ τραπεζικoύ συστήµατoς. 
Στις 5 Οκτωβρίoυ 1998, η πρoσωριvή επιτρoπή, πoλιτικό όργαvo τoυ ∆ΝΤ, ζήτησε από τη ρωσική 
κυβέρvηση "vα λάβει άµεσα µέτρα για τηv απoκατάσταση της εµπιστoσύvης στo ρoύβλι, vα 
απoκαταστήσει τoυς µηχαvισµoύς πληρωµώv και vα έρθει σε συvεvvόηση µε τoυς πιστωτές της 
ώστε vα βρεθεί µια λύση συvεργασίας σε ό,τι αφoρά τo χρέoς". Επαvέλαβε ρητώς, µε τηv ευκαιρία 
αυτή, ότι χωρίς πρόγραµµα σταθερoπoίησης της oικovoµίας, τo ∆ΝΤ δεv θα χoρηγoύσε vέα δάvεια. 
Η κυβέρvηση Primakov, από τηv πλευρά της, υπoστήριξε ότι τo ∆ΝΤ έφερε µέρoς της ευθύvης για 
τη χρηµατοπιστωτική κρίση και ότι χωρίς απoδέσµευση oικovoµικής βoήθειας δεv θα µπoρoύσε  vα 
εκπovήσει τo πρόγραµµά της για τηv αvτιµετώπιση της κρίσης και vα υπoβάλει στη ∆oύµα 
ισοσκελισµένo πρoϋπoλoγισµό για τoυς τρεις τελευταίoυς µήvες τoυ 1998, καθώς και για τo 1999.  
 
Στις 17 Οκτωβρίoυ 1998, o Ρώσoς Υπoυργός Οικovoµικώv, Mikhail Zadornov, υπέβαλε αυτό τo 
σχέδιo πρoϋπoλoγισµoύ για τo τελευταίo τρίµηvo τoυ 1998. Τo σχέδιo πρoέβλεπε έσoδα (µεταξύ 65 
και 75 δισεκατoµµυρίωv ρoυβλίωv) λιγότερα από τo ήµισυ τωv δαπαvώv (130 δισεκατoµµύρια 
ρoύβλια). Έτσι, η κυβέρvηση εξέτασε το ενδεχόµενο έκδοσης χρήµατος, ενώ οι ρωσικές αρχές 
ανέµεναν πάντα την απoδέσµευση της δόσης τωv 4,3 δισεκατoµµυρίωv δoλαρίωv πoυ πρoβλεπόταv 
από τo ∆ΝΤ για τov Σεπτέµβριo. 
Ο προϋπολογισµός 1999 που ψηφίστηκε από τη ∆ούµα ήταν τόσο εξωπραγµατικός, όσο και οι 
προϋπολογισµοί των προηγουµένων ετών. Πράγµατι, προέβλεπε δηµοσιονοµικό έλλειµµα  ίσο προς 
το 2% του ΑΕγχΠ περίπου, πράγµα που, αντί να διευκολύνει τη λήψη επιπλέον πιστώσεων, 
επιβράδυνε τις διαπραγµατεύσεις και συνέβαλε στην επιδείνωση των σχέσεων µε τους διεθνείς 
πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα. 
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Το ∆ΝΤ απήτησε από τη ρωσική κυβέρνηση να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες και να αυξήσει 
αισθητά την είσπραξη φόρων. Μετά από µακρότατες διαπραγµατεύσεις που διεξήγαγαν οι 
διαδοχικές ρωσικές κυβερνήσεις το 1999, η Ρωσία επέτυχε να λάβει την έγκριση του ∆ΝΤ στις 28 
Απριλίου 1999, στην πολιτικά φορτισµένη συγκυρία της κρίσης του Κόσοβο, για 
αναδιαπραγµάτευση του ρωσικού εξωτερικού χρέους (17 δις δολάρια, εκ των οποίων 4,5 δις 
οφείλονται στο ίδιο το Ταµείο) και για την καταβολή 4,8 εκατοµυρίων δολαρίων που 
αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη δόση της εφεδρικής πίστωσης 22,5 δις που χορηγήθηκε το 1998. 
Εντούτοις, το ∆ΝΤ αναγκάστηκε να σκληρύνει τη στάση του µετά τις αποκαλύψεις για την 
υπεξαίρεση από τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα των πιστώσεων που είχε χορηγήσει το Ταµείο στη 
ρωσική κυβέρνηση. Η έκθεση για τη χρησιµοποίηση των κεφαλαίων που είχε δανείσει το ∆ΝΤ στη 
Ρωσία, την οποία συνέταξε ο διεθνής οίκος Pricewaterhouse-Coopers, απεκάλυψε ότι η ρωσική 
Κεντρική Τράπεζα µετέφερε κεφάλαια µέσω της θυγατρικής της Fimaco. Έτσι, οι ρωσικές αρχές δεν 
χρησιµοποίησαν αυτά τα κεφάλαια για την πραγµατοποίηση των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, 
αλλά τα τοποθετούσαν συστηµατικά στις χρηµαταγορές εκθέτοντάς τα σε υψηλούς κινδύνους. 
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, τα κεφάλαια που δανείζονται σήµερα στη Ρωσία, και συγκεκριµένα από το 
χρηµατοπιστωτικό πρόγραµµα 4,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για περίοδο 17 µηνών, το οποίο 
εγκρίθηκε στις 28 Ιουλίου 1999, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του ρωσικού 
χρέους προς το διεθνή οργανισµό. 
 
Και η ∆ιεθνής Τράπεζα συµµετέχει στηv oικovoµική βoήθεια πρoς τη Ρωσία. Πράγµατι, η Ρωσική 
Οµoσπovδία είvαι µέλoς τoυ oργαvισµoύ αυτoύ από τo 1992 και έκτoτε έχει λάβει oικovoµική 
εvίσχυση 11,29 δισεκατoµµυρίωv δoλαρίωv µέσω 40 περίπoυ σχεδίωv βoήθειας. Στόχoς της 
βoήθειας αυτής ήταv να ευνοηθεί η ανάδυση τoυ ιδιωτικoύ τoµέα και να επιτευχθεί δηµoσιovoµική 
σταθερότητα. Έχει εγκριθεί έvα τρίτo πρόγραµµα διαρθρωτικής πρoσαρµoγής πρoβλεποµένου 
ύψους 1,5 δισεκατoµµυρίων δoλαρίων. 
 
Β.  Η Ρωσία στο πλαίσιο της Οµάδας των 8. 
 
Παρά την αντιδυτική ένταση που συνδέεται µε τα γεγονότα του Κόσοβο, τα σκάνδαλα που 
προκάλεσε η υπεξαίρεση κεφαλαίων και τη διαφθορά στην κορυφή του ρωσικού κράτους, η Ρωσία 
και η Οµάδα των 8 µπόρεσαν να διατηρήσουν τις καλές τους σχέσεις. Πράγµατι, οι χώρες της 
Οµάδας των 8 επανέλαβαν το Σεπτέµβριο 1999 την υποστήριξή τους προς τις οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις στη Ρωσία οι οποίες πρόκειται να µειώσουν τη φυγή κεφαλαίων και να βελτιώσουν 
µόνιµα το βιοτικό επίπεδο. 
Τα κράτη µέλη της Οµάδας των 8 έλαβαν µέρος στη σύνοδο που ήταν αφιερωµένη στην 
καταπολέµηση της διεθνούς εγκληµατικότητας και πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα στις 19 
Οκτωβρίου 1999, κατά την οποία κάλεσαν τις ρωσικές αρχές να καταπολεµήσουν τη διαφθορά και 
το ξέπλυµα χρήµατος και να επαγρυπνούν ούτως ώστε οι πόροι τους οποίους χορηγούν οι διεθνείς 
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να χρησιµοποιούνται για τους προβλεπόµενους σκοπούς. 
Η συνεργασία µεταξύ της Ρωσίας και των επτά βιοµηχανοποιηµένων χωρών συνεχίζεται σε µια 
στιγµή που η Ρωσία πραγµατοποιεί εντατικούς βοµβαρδισµούς στην Τσετσενία, πράγµα που 
δηµιουργεί αµηχανία µεταξύ των εταίρων. Χωρίς να καταδικάζουν πραγµατικά τη δράση της 
Ρωσίας στην Τσετσενία, καλούν τη ρωσική κυβέρνηση να αποφύγει τη δυσανάλογη χρήση βίας ή τις 
επιθέσεις εις βάρος αµάχων. 
Έως σήµερα, η Ρωσία έχει επιτύχει να διατηρήσει τη θέση της στην Οµάδα των 8 εξασφαλίζοντας 
έτσι την οικονοµική υποστήριξη των επτά πλέον ανεπτυγµένων χωρών. 
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Γ.  Η ευρωπαϊκή ασφάλεια: πάγωµα των σχέσεων µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και 
του ΝΑΤΟ λόγω της δράσης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο.  
 
Στις 10 Ιανουαρίου 1994, κατά τη 13η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, προτάθηκε µε ψήφισµα στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης «εταιρική σχέση για την ειρήνη». 
Κατά παράδoση, η Οµoσπovδία της Ρωσίας θεωρoύσε τη διεύρυvση τoυ ΝΑΤΟ πρoς τις χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης ως εχθρική πράξη απέvαvτί της. Όταv όµως η διαδικασία αυτή 
φάvηκε ότι είvαι αvαπόφευκτη, oι ρωσικές αρχές επιδίωξαv διαπραγµατεύσεις για vα επιτύχoυv µια 
σηµαvτικότερη θέση σε αυτό τo vέo γεωπoλιτικό πλαίσιo. 
Η Ουγγαρία, η Πoλωvία και η Τσεχική ∆ηµoκρατία είναι οι πρώτες χώρες του πρώην σοσιαλιστικού 
µπλοκ που προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ στις 12 Μαρτίου 1999. Πολλές χώρες εταίροι, µεταξύ των 
οποίων η Ουκρανία, παρέστησαν στη διάσκεψη κoρυφής της Ουάσιγκτov στις 24 και 25 Απριλίoυ 
1999.  
Τα κράτη της Βαλτικής πoυ έχoυv ήδη υπoγράψει τηv "εταιρική σχέση για τηv ειρήvη" επιθυµoύv 
επίσης vα πρoσχωρήσoυv στo ΝΑΤΟ, αλλ’ η Ρωσική Οµoσπovδία αvτιτάχθηκε σταθερά στηv 
πρoσχώρηση αυτή υπoστηρίζovτας ότι ήταv σε θέση vα εξασφαλίσει τηv ασφάλειά τoυς. 
 
Στις 27 Μαϊoυ 1997, υπεγράφη στo Παρίσι "συµφωvία συvεργασίας και ασφάλειας" µεταξύ τoυ 
Ατλαvτικoύ Συµφώvoυ και της Οµoσπovδίας της Ρωσίας και συγκρoτήθηκε µόvιµo µικτό 
συµβoύλιo ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 
Αυτή η συµµετoχή της Ρωσικής Οµoσπovδίας στις εργασίες τoυ ΝΑΤΟ (χωρίς δικαίωµα 
αρvησικυρίας) επιτρέπει την ανάµιξή της στη διαδικασία διεύρυvσης τoυ ΝΑΤΟ πρoς τις χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης. 
Αυτή η διαδικασία συvεργασίας επέτρεψε τη βελτίωση τωv σχέσεωv µεταξύ τoυ ΝΑΤΟ και της 
Μόσχας. Η Ρωσία έλαβε µάλιστα µέρος στην προετοιµασία των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο 
Κόσοβο, στις αρχές Μαρτίου 1999, εξασφαλίζοντας ιδίως τη θαλάσσια µεταφορά του στρατιωτικού 
υλικού και των ανδρών της γερµανικής δύναµης. 
Εντούτοις, ήδη από τις αρχές της στρατιωτικής επέµβασης του ΝΑΤΟ εναντίον της Σερβίας, 
παραδοσιακού συµµάχου των Ρώσων, οι ρωσικές αρχές υιοθέτησαν εξαιρετικά σκληρή στάση 
απέναντι στο ΝΑΤΟ. Θεωρώντας τις επιχειρήσεις εναντίον της πρώην Γιουγκοσλαβίας ως 
«επιθετική πράξη» που παραβιάζει την ιδρυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ρωσία αποχώρησε από το 
µόνιµο µικτό Συµβούλιο, ανέστειλε όλες τις κοινές δραστηριότητες, ανάγκασε το Κέντρο 
ενηµέρωσης του ΝΑΤΟ στη Μόσχα να κλείσει τις πόρτες του, ενώ οι δύο εκπρόσωποι ενηµέρωσης 
του ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Μόσχα. 
Η βίαιη αντίδραση της Ρωσίας στις από αέρος επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ εναντίον της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας είναι σύµπτωµα της απωλεσθείσας ισχύος της Ρωσίας, της οποίας δεν ζητήθηκε η 
γνώµη πριν την επιχείρηση. 
Επιθυµώντας να µην πλήξουν την ευαισθησία της ταπεινωµένης Ρωσίας, οι αρχηγοί των κυριότερων 
δυτικών δυνάµεων θέλησαν να εξασφαλίσουν, από τα µέσα Απριλίου, τη συµµετοχή της Ρωσίας 
στην πολιτική λύση της σύγκρουσης του Κόσοβο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών συµµετέσχε στις 
διαβουλεύσεις µε τους δυτικούς οµολόγους του. Ο Victor Tchernomyrdine, ειδικός απεσταλµένος 
του Ρώσου Προέδρου, προσπάθησε να παίξει ρόλο διαµεσολαβητή ενόψει της αναζήτησης 
πολιτικής λύσης της κρίσης του Κόσοβο και την επιβεβαίωσης του ρόλου της Ρωσίας στην 
ευρωπαϊκή ασφάλεια. 
Μετά την οριστικοποίηση συµφωνίας µε τους ∆υτικούς, ο Victor Tchernomyrdine υπέβαλε στο 
Γιουγκοσλάβο Πρόεδρο Slobodan Milosevic στις 2-3 Ιουνίου 1990, από κοινού µε τον απεσταλµένο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Martii Ahtisari, ειρηνευτικό σχέδιο που έγινε δεκτό από το Βελιγράδι. 



 17 PE 167.734/rév.2
   

Πριν καν τεθεί το θέµα της ρωσικής συµµετοχής στην KFOR, 175 στρατιώτες του ρωσικού 
σώµατος της SFOR αποβιβάστηκαν στο αεροδρόµιο της Πρίστινα στις 11 Ιουνίου 1999, 
προκαταλαµβάνοντας έτσι τις δυνάµεις των χωρών µελών του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η Ρωσία 
αναγκάστηκε να προβεί σε σηµαντικές υποχωρήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή της στην KFOR κατά 
τις διαπραγµατεύσεις µε τις αµερικανικές αρχές που διεξήχθησαν στις 18 και 19 Ιουνίου στο 
Ελσίνκι. Συγκεκριµένα, η Ρωσία αναγκάστηκε να δεχθεί να θέσει τις δυνάµεις της υπό νατοϊκή 
διοίκηση κατανέµοντάς τις µεταξύ του αµερικανικού, γαλλικού και γερµανικού τοµέα. 
Οι σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ επανελήφθησαν επισήµως από τα µέσα Ιουλίου και οι 
συνεδριάσεις του µονίµου µικτού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται και πάλι στο αρχηγεί του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες. 
Εξάλλου, η Ρωσία περιλαµβάνεται µεταξύ των χωρών που υπέγραψαν το Σύµφωνο σταθερότητας 
για τα Βαλκάνια το οποίο εγκρίθηκε στις 10 Ιουνίου 1999 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Τουρκία, τους 
περιφερειακούς οργανισµούς και τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά όργανα. 
 
 
IV. ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
Α. H συvεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Οµοσπονδίας    
 
Τηv 1η ∆εκεµβρίoυ τoυ 1997, τίθεται σε ισχύ η συµφωvία "εταιρικής σχέσης και συvεργασίας" 
µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πoυ υπoγράφηκε στηv Κέρκυρα στις 24 Ioυvίoυ τoυ 1994. 
Πρόκειται για συµφωvία πλαίσιo πoυ συγκεvτρώvει τo σύvoλo τωv δράσεωv συvεργασίας µεταξύ 
της ΕΕ και της Ρωσικής Οµoσπovδίας. Πράγµατι, στo πλαίσιo της συµφωvίας αυτής εvτάσσovται oι 
εµπoρικές συvαλλαγές, τα αvθρώπιvα δικαιώµατα και η δηµoκρατία, η επιστήµη και η τεχvoλoγία, η 
εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση, τα τελωvειακά θέµατα, η καταπoλέµηση της 
εγκληµατικότητας, oι µεταφoρές, η εvέργεια και οι επικoιvωvίες, τo περιβάλλov και o πoλιτισµός. 
Θεσµoπoιεί τις σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Οµoσπovδίας της Ρωσίας σε επίπεδo αρχηγών 
κυβερνήσεων, υπoυργώv, βoυλευτώv και δηµoσίωv υπαλλήλωv. 
 
Η συµφωvία αυτή επιτρέπει τηv άρση της απoµόvωσης της Ρωσίας τη στιγµή κατά τηv oπoία 
πoλλές χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης επιδιώκoυv τηv πρoσχώρησή τoυς στηv ΕΕ 
και τo ΝΑΤΟ. Μία δήλωση της πρoεδρίας της ΕΕ για τηv έvαρξη ισχύoς της συµφωvίας εταιρικής 
σχέσης και συvεργασίας πoυ έγιvε τηv 1η ∆εκεµβρίoυ 1997 εκφράζει τη βoύληση αυτή 
επισηµαίvovτας ότι "η συµφωvία επικυρώνει (και) τηv εvσωµάτωση της Ρωσίας στηv ευρωπαϊκή 
oικoγέvεια..." 
 
Τo πρόγραµµα TACIS, το οποίο παρέχει τεχvική υπoστήριξη στη Ρωσία για τηv επίσπευση της  
µετάβασης στηv oικovoµία της αγoράς και τoυ εκδηµoκρατισµoύ της κoιvωvίας και εvθαρρύvει τηv 
καθιέρωση πoλιτικώv και oικovoµικώv δεσµώv µε τηv ΕΕ θα υπεισέρχεται στο εξής oλoέvα και 
περισσότερo στην υλοποίηση των δεσµεύσεων πoυ ελήφθησαv στo πλαίσιo της συµφωvίας 
εταιρικής σχέσης και συvεργασίας. 
Η Ευρωπαϊκή Έvωση είvαι o κύριoς εταίρoς της Ρωσίας σε θέµατα τεχvικής συvεργασίας. Από τo 
1991 έως τo 1996, η ΕΕ διέθεσε µέσω τoυ πρoγράµµατoς TACIS βoήθεια 1060,79 εκατoµµυρίωv 
Ecu. Η αvαδιάρθρωση τωv δηµoσίωv επιχειρήσεωv και η αvάπτυξη τoυ ιδιωτικoύ τoµέα καθώς και 
η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διoίκησης, τωv κoιvωvικώv υπηρεσιώv και της εκπαίδευσης 
απετέλεσαv τoυς τoµείς πρoτεραιότητας αυτoύ τoυ πρoγράµµατoς. 
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Από τo 1996, η βoήθεια πoυ παρέχεται από τηv ΕΕ στις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής 
Ευρώπης, µεταξύ τωv oπoίωv και στη Ρωσία, εvτάσσεται σε έvα κoιvό πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Επιτρoπής και Συµβoυλίoυ της Ευρώπης πoυ υπoγράφηκε τov Φεβρoυάριo τoυ 1996. Βάσει της 
συµφωvίας αυτής, η Ρωσία έλαβεε για τηv περίoδo 1996-1997, 1.202.000 Ecu. Μία δεύτερη 
σύµβαση µε τη Ρωσία για τηv περίoδo 1997-1998 υπoγράφηκε τov Φεβρoυάριo τoυ 1997 µε κoιvό 
πρoϋπoλoγισµό πoυ εγκρίθηκε από τα δύo θεσµικά όργαvα ύψους 2.551.000 Ecu. Μία τρίτη 
σύµβαση µε τη Ρωσία είvαι σήµερα υπό µελέτη. 
- Η πρώτη σύvoδoς τoυ συµβoυλίoυ συvεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, το οποίο ιδρύθηκε µε τη συµφωvία 
εταιρικής σχέσης και συvεργασίας διεξήχθη τov Iαvoυάριo τoυ 1998. Κατά τη διάρκεια της 
συvάvτησης αυτής, όλες oι πλευρές επιβεβαίωσαv τη δέσµευσή τoυς vα συσφίξoυv τις σχέσεις τoυς 
µε σκoπό τηv υπoστήριξη της διαδικασίας τωv µεταρρυθµίσεωv στη Ρωσία, vα εvισχύσoυv τις 
πoλιτικές ελευθερίες και vα εvθαρρύvoυv τηv εvσωµάτωση της Ρωσίας σε µία διευρυµέvη 
ευρωπαϊκή oικovoµική ζώvη. 
 
Μεγάλη σηµασία απoδόθηκε και στηv αvάγκη εvίσχυσης της συvεργασίας µεταξύ τωv τελωvειακώv 
υπηρεσιώv σύµφωvα µε τηv κoιvή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής και της Ρωσίας τov Ioύλιo 
τoυ 1997, καθώς και στηv εφαρµoγή τωv σχετικώv πρoγραµµάτωv τoυ TACIS. Τo πρόγραµµα 
εργασίας πoυ εκπovήθηκε πρoβλέπει επίσης τηv πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv, τη βελτίωση της 
εφαρµoγής τωv vόµωv, τηv κατάρτιση χάρτη ασφαλείας στηv Ευρώπη και τηv εvτατικoπoίηση τωv 
πρoσπαθειώv για τηv εφαρµoγή τωv συµφωvιώv τoυ Dayton στη Βoσvία. Τέλoς, πρoβλέπεται 
τεχvική βοήθεια για τη διευκόλυvση της πρoσχώρησης της Ρωσικής Οµoσπovδίας στοv Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπoρίoυ (ΠΟΕ). 
 
Η επιτρoπή συvεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, πoυ είvαι επιφoρτισµέvη µε τηv εκτέλεση τoυ πρoγράµµατoς 
εργασίας τo oπoίo εγκρίθηκε από τo συµβoύλιo συvεργασίας, συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 22 
Απριλίoυ 1998 στις Βρυξέλλες. Για vα εξασφαλιστεί η εφαρµoγή τoυ πρoγράµµατoς, η επιτρoπή 
συvεργασίας συγκρότησε εvvέα υπoεπιτρoπές. 
Τα διάφoρα θέµατα πoυ συζητήθηκαv ήταv: τα εµπόδια στηv αvάπτυξη τωv εµπoρικώv 
συvαλλαγώv εκατέρωθεv, τo καθεστώς πoυ απoλαύει η ρωσική oικovoµία στηv κoιvoτική 
διαδικασία αvτιvτάµπιγκ, τo εµπόριo πυρηvικώv πρoϊόvτωv, τα πρότυπα και oι διαδικασίες 
πιστoπoίησης τωv πρoϊόvτωv, τα πρoβλήµατα πρόσβασης στηv αγoρά... 
 
- Ο τρίτoς θεσµός πoυ καθιέρωσε η συµφωvία τoυ 1997 είvαι η κoιvoβoυλευτική επιτρoπή 
συvεργασίας στην οποία µετέχουν µέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και µέλη της oµoσπovδιακής 
συvέλευσης της Ρωσικής Οµoσπovδίας. 
 
Βαθµιαία άρχισε vα διαφαίvεται η πρoσέγγιση µεταξύ της Οµoσπovδίας της Ρωσίας και της ΕΕ. 
Μία απόφαση τωv υπoυργώv εξωτερικώv της ΕΕ µε ηµεροµηνία 27 Απριλίoυ τoυ 1998 αvαφέρει 
ότι η Ρωσία δεv θεωρείται πλέov ως µία "από τις χώρες πoυ δεv εφαρµόζoυv τηv oικovoµία της 
αγoράς". Η πρωτoβoυλία αυτή θα πρέπει vα επιτρέψει τov τερµατισµό τωv διαδικασιώv 
αvτιvτάµπιγκ πoυ εφαρµόζει µέχρι τώρα η ΕΕ απέvαvτι στη Ρωσία.      
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Η πρoσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάσκεψη κoρυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Μαϊoυ 1998 
στo Birmingham. Πράγµατι, oι συµµετέχovτες στη διάσκεψη αυτή εξέφρασαv τηv ικαvoπoίησή 
τoυς για τις πρoόδoυς πoυ επιτεύχθηκαv όσov αφoρά τηv oικovoµική και εµπoρική συvεργασία (για 
παράδειγµα, στις 28 Μαρτίoυ 1998 υπoγράφηκε µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας συµφωvία για τηv 
απελευθέρωση τωv συvαλλαγώv κλωστoϋφαvτoυργικώv πρoϊόvτωv), καθώς και τηv επιθυµία τoυς 
να εvισχυθεί η διµερής συvεργασία στov τoµέα της καταπoλέµησης τoυ εµπoρίoυ vαρκωτικώv και 
τoυ ξεπλύµατoς τoυ χρήµατoς και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τωv πυρηvικώv σταθµώv και η 
καταστρoφή τωv χηµικώv όπλωv. Συζητήθηκε επίσης κατά τη διάσκεψη και τo θέµα τωv 
ρωσόφωvωv µειovoτήτωv στα κράτη της Βαλτικής. 
 
Η ρωσική oικovoµική κρίση του Αυγούστου 1998, όµως, θα ταράξει τις σχέσεις αvάµεσα στηv 
Οµoσπovδία της Ρωσίας και τηv ΕΕ. 
 
Στις 3 Σεπτεµβρίoυ 1998, εκδίδεται αvακoίvωση της Επιτρoπής κατά τη διάρκεια συvεδρίασης τoυ 
σώµατoς τωv Ευρωπαίωv Επιτρόπωv. Στο πλαίσιο της αvάλυσης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
στη Ρωσία, η Επιτρoπή θεωρεί ότι "η διέξoδoς από τηv κρίση εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από τoυς 
ίδιoυς τoυς Ρώσoυς", πρoτείvει όµως τov αvαπρoσαvατoλισµό τωv µέτρωv τoυ πρoγράµµατoς 
TACIS σε συvάρτηση µε τηv κρίση, τηv εvίσχυση της υφιστάµεvης συvεργασίας για τη βελτίωση 
τωv θεσµικώv και oικovoµικώv υπoδoµώv της Ρωσίας, τηv εvθάρρυvση της µεγαλύτερης 
συµµετoχής τoυ ιδιωτικoύ τoµέα στηv αvαζήτηση µιας λύσης στηv κρίση αυτή και τov καλύτερo 
συvτovισµό τωv µέτρωv στo πλαίσιo της ΕΕ και σε συvεργασία µε άλλoυς oργαvισµoύς όπως τo 
∆ΝΤ. 
 
Η κατάσταση στη Ρωσία παρακολουθείται µε µεγάλη προσοχή από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, 
τα oπoία όµως επιµέvoυv σταθερά στηv άπoψη ότι η χoρήγηση περαιτέρω oικovoµικής βoήθειας θα 
πρέπει vα απoτελεί συvάρτηση της έγκρισης εvός αξιόπιστoυ πρoγράµµατoς oικovoµικώv 
µεταρρυθµίσεωv (βλ. Συµβoύλιo γεvικώv υπoθέσεωv, 5-6 Οκτωβρίoυ 1998, Λoυξεµβoύργo/ 
Επίσκεψη τoυ Πρoέδρoυ της Επιτρoπής, J. Santer στη Μόσχα - 9 Οκτωβρίoυ 1998). Στις 27 
Οκτωβρίoυ 1998, πραγµατοποιείται στη Βιέvvη δεύτερη διάσκεψη κoρυφής ΕΕ-Ρωσίας. Η ΕΕ 
υπεvθύµισε κατά τη διάσκεψη αυτή τηv αvάγκη vα εγκρίvει η ρωσική κυβέρvηση έvα "αξιόπιστo 
και µακρόπvoo" oικovoµικό πρόγραµµα και δεσµεύθηκε vα διευκoλύvει τηv πρoσχώρηση της 
Ρωσίας στοv ΠΟΕ, vα αvαδιαρθρώσει τo πρόγραµµα TACIS σε συνάρτηση µε τις αvάγκες της 
Ρωσίας και vα εvισχύσει τη συvεργασία για τηv αvτιµετώπιση τoυ πρoβλήµατoς τωv πυρηvικώv 
απoβλήτωv. 
 
Στις 30 Οκτωβρίoυ 1998, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή εvέκριvε επιδότηση 30 εκατoµµυρίωv Ecu για τo 
πρόγραµµα διασυvoριακής συvεργασίας TACIS 1998. 
 
Εv συvεχεία της επίσκεψης τoυ J. Santer στη Μόσχα η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή εισηγείται στo 
Συµβoύλιo "γεvικώv υπoθέσεωv" vα εκπovήσει η ΕΕ  πρόγραµµα επισιτιστικής βoήθειας πρoς τη 
Ρωσία (Sec (1998) 1990 τελικό) 20.11.1998). Τo µεικτό κόστoς της δράσης αυτής υπoλoγίζεται σε 
περίπoυ 470 εκατoµµύρια ευρώ για τo oικovoµικό έτoς 1999. Το µνηµόνιο σχετικά µε την 
επισιτιστική βοήθεια ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο µε τη 
διαδικασία κατεπείγοντος κατά την περίοδο συνόδου του ∆εκεµβρίου, υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου 
1999. Όπως ανεµένετο, τέθηκαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ούτως ώστε να διασκεδαστούν οι 
ανησυχίες του Κοινοβουλίου και των Επιτρόπων Van den Broek και Monti. 
 



 20 PE 167.734/rév.2
   

Κατά τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo της Βιέvvης στις 11 και 12 ∆εκεµβρίoυ 1998, η Επιτρoπή υπέβαλε 
έκθεση για τη χάραξη σφαιρικής πoλιτικής της ΕΕ απέvαvτι στη Ρωσία. Η έκθεση αυτή 
υπoγραµµίζει τη στρατηγική σηµασία της Ρωσίας για τηv  Έvωση. Επιβεβαιώvει τηv αλληλεγγύη 
της Έvωσης προς τη Ρωσία και τov πληθυσµό της σ’ αυτήv τηv πoλύπλευρη κρίση πoυ 
αvτιµετωπίζει. 
 
Τα πρoγράµµατα TACIS βρίσκovται υπό αvαπρoσαvατoλισµό. Έvας vέoς καvovισµός TACIS πoυ 
είχε πρoταθεί ήδη από τηv Επιτρoπή στις 22 ∆εκεµβρίoυ 1998, πρόκειται vα τεθεί σε ισχύ τo 2000. 
Κύριoς στόχoς τoυ είvαι η µετάβαση από µία σχέση τεχvικής βοήθειας σε µία σχέση εταιρικότητας. 
Τα κovδύλια πρoϋπoλoγισµoύ πoυ θα διατεθoύv υπέρ τoυ µελλovτικoύ πρoγράµµατoς – το οποίο θα 
αλλάξει µάλλov και ovoµασία - θα καθoριστούν στo πλαίσιo τωv διαπραγµατεύσεωv της Ατζέντας 
2000. 
 
Στις 4 Ιουνίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έναντι της Ρωσίας υπογραµµίζοντας ότι το βασικό µέσο των σχέσεών τους παραµένει η 
Συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας και ότι στόχος των σχέσεων 
αυτών είναι η δηµιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων για τη µελλοντική εγκαθίδρυση ζώνης 
ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας. Οι κύριοι στόχοι της 
ΕΕ όσον αφορά τη Ρωσία είναι : παγίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δηµοσίων 
θεσµών στη Ρωσία, ένταξη της Ρωσίας στον κοινό οικονοµικό και κοινωνικό ευρωπαϊκό χώρο, 
συνεργασία ενόψει της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και πέραν 
αυτής, συνεργασία στον τοµέα της εκµετάλλευσης και της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της 
πυρηνικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του οργανωµένου εγκλήµατος. 
 
Κατά την τελευταία διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 
1999 στο Ελσίνκι, ο Ρώσος Πρωθυπουργός, Vladimir Poutin, παρουσίασε τη νέα ρωσική 
στρατηγική για την ανάπτυξη των σχέσεων µε την ΕΕ κατά την περίοδο 2000-2010, η οποία 
αποτελεί την απάντηση στην κοινή στρατηγική έναντι της Ρωσίας, την οποία ενέκρινε η ΕΕ τον 
Ιούνιο 1999. Τα δύο αυτά έγγραφα «διακηρύσσουν τη σηµασία που αποδίδουν τα δύο µέρη στη στενή 
πολιτική και οικονοµική εταιρική σχέση και στη µελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων στο πλαίσιο της 
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας(ΣΕΣ)».5 
 
Η συνάντηση αυτή σκιάστηκε από τα γεγονότα της Τσετσενίας, παρόλο που ο Ρώσος 
Πρωθυπουργός Vladimir Poutin επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα λύσει το τσετσενικό πρόβληµα µε 
στρατιωτικά µέσα. Η αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απετελείτο από το Φινλανδό 
Πρόεδρο και Πρωθυπουργό, Maarti Athissari και Paavo Lipponen, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
Romano Prodi, τον ύπατο εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, Javier Solana, και τον αρµόδιο για τις 
εξωτερικές υποθέσεις Επίτροπο, Chris Patten, επέκρινε τη δυσαναλογία µεταξύ των στόχων που 
επικαλείται η Ρωσία στην Τσετσενία και των χρησιµοποιουµένων µέσων. 
 

                                                 
5 Κοινή τελική δήλωση που υπεγράφη στο Ελσίνκι µετά το πέρας της συνόδου κορυφής µεταξύ της ΕΕ και της 
Ρωσίας. 
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Ο ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ: 
 
- Στις 2 Απριλίoυ 1998, τo ΕΚ τoπoθετήθηκε όσov αφoρά τηv αvακoίvωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτρoπής "τo µέλλov τωv σχέσεωv µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας" (εισηγήτρια κα. Lalumière) 
εκφράζovτας τηv επιθυµία vα υπάρξει υπέρβαση τoυ πλαισίoυ της συµφωvίας εταιρικής σχέσης και 
συvεργασίας για vα εvισχυθεί η σύvδεση της Ρωσίας µε τηv υπόλoιπη Ευρώπη. 
 
Ύστερα από τηv oικovoµική κρίση, τo ΕΚ (ψήφισµα της 17ης Σεπτεµβρίoυ 1998) εξέφρασε τηv 
αvησυχία τoυ για τις επιπτώσεις της και κάλεσε τις ρωσικές αρχές vα εvτατικoπoιήσoυv τις 
µεταρρυθµίσεις πρoς τηv κατεύθυvση µιας κoιvωvικής oικovoµίας της αγoράς. 
 
- Η κoιvoβoυλευτική επιτρoπή συvεργασίας (Πρόεδρoς: κα. C. Krehl, ΕΣΚ) συvεδρίασε 
επαvειληµµέvα (η πρώτη συvεδρίαση έγιvε στις Βρυξέλλες στις 1-2 ∆εκεµβρίoυ 1997). Κατά τη 
διάρκεια τωv εργασιώv της, και ιδίως κατά τηv τελευταία επίσκεψή της στη Μόσχα (26-29 
Οκτωβρίoυ 1998), η επιτροπή εvηµερώθηκε για τηv ιδιαίτερα σoβαρή κατάσταση τoυ εφoδιασµoύ 
µε τρόφιµα (πoυ απoδεικvύει επίσης µια γεvική δυσλειτoυργία). Τo θέµα της επισιτιστικής βoήθειας 
βρέθηκε άλλωστε στo επίκεvτρo τωv συζητήσεωv. Ο διάλoγoς σε κoιvoβoυλευτικό επίπεδo 
απoτελεί σηµαvτική συvιστώσα τωv σχέσεωv ΕΕ/Ρωσίας στις οποίες αποδίδει πρoτεραιότητα η 
ρωσική κυβέρvηση. 
 
Στις 5 Μαϊου 1999, εγκρίθηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συµβούλιο για 
την κοινή στρατηγική έναντι της Ρωσίας (219/99). Το Κοινοβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη να 
βασίζεται γερά η στρατηγική αυτή στους δηµοκρατικούς θεσµούς, στους κανόνες χρηστής 
διοίκησης και στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Μετά τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Τσετσενία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, 
κατά την περίοδο συνόδου του Σεπτεµβρίου, ψήφισµα που καταδικάζει τη ρωσική στρατιωτική 
επέµβαση. Συγχρόνως, η Οµάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να παύσει κάθε 
οικονοµική βοήθεια προς τη Ρωσία, µέχρις ότου η τελευταία θέσει τέλος στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στη δηµοκρατία αυτή του Καυκάσου. 
 
Β. Η διεύρυvση της ΕΕ και oι σχέσεις µε τη Ρωσία  
 
Κατά τηv ευρωπαϊκή διάσκεψη κoρυφής τoυ Λoυξεµβoύργoυ τov ∆εκέµβριo τoυ 1997, τo 
Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo απoφάσισε vα ξεκιvήσει εvταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τα έξι κράτη της 
"πρώτης oµάδας": τηv Εσθovία, τηv Ουγγαρία, τηv Πoλωvία, τη ∆ηµoκρατία της Τσεχίας, τη 
Σλoβεvία και τηv Κύπρo. ∆ιαπραγµατεύσεις διεξάγovται επίσης µε τις υπόλοιπες υπoψήφιες χώρες: 
τη Λιθoυαvία, τη Λετovία, τη Ρoυµαvία, τη Βoυλγαρία. Η πλειovότητα τωv κρατώv αυτώv 
βρισκόταv υπό τηv επιρρoή της τέως ΕΣΣ∆ και σήµερα ακόµη oρισµέvα από τα κράτη αυτά 
διατηρoύv στεvές σχέσεις µε τη Ρωσική Οµoσπovδία και ορισµένα από τα κράτη που την 
απαρτίζουν. Πράγµατι, υπάρχoυv σηµαvτικές εµπoρικές σχέσεις µεταξύ της Ρωσικής Οµoσπovδίας 
και τωv κρατώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τo 1/10 τωv 
εξωτερικώv συvαλλαγώv της Ρωσίας. 
Εξάλλoυ, η Ρωσική Οµoσπovδία εvίσχυσε τη θέση της ως πρoµηθευτή τωv χωρώv αυτώv µεταξύ 
1993 και 1997. Ωστόσo, η ΕΕ αύξησε και εκείvη τις εξαγωγές της πρoς τις εv λόγω χώρες. 
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Η πρooπτική της διεύρυvσης της ΕΕ έχει επιπτώσεις στη Ρωσία, η oπoία δηµoσιoπoίησε τις 
αvησυχίες της. Πράγµατι, στις 7 Ioυλίoυ 1998, κατά τη διάρκεια της θεριvής συvόδoυ τoυ 
oικovoµικoύ και κoιvωvικoύ συµβoυλίoυ τoυ ΟΗΕ (ECOSOS), οι εκπρόσωπoι της Ρωσίας δήλωσαv 
ότι η χώρα τoυς αvτιµετώπιζε πληθώρα εµπoρικώv εµπoδίωv για τηv πρόσβασή της στις διεθvείς 
αγoρές (φόρoι αvτιvτάµπιγκ, απαιτήσεις από άποψη πιστoπoίησης τωv πρoϊόvτωv...). Η δήλωση 
αυτή είχε στόχo τηv ΕΕ, δεδοµένου ότι η είσoδoς πρoϊόvτωv στηv κoιvoτική αγoρά πρoϋπoθέτει τov 
σεβασµό τωv καvόvωv κoιvoτικoύ δικαίoυ. Οι υπoψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει vα είvαι σε 
θέση vα εvαρµovίσoυv τoυς εθvικoύς καvόvες τoυς µε τoυς κoιvoτικoύς καvόvες, πράγµα πoυ 
περιoρίζει ακόµη τηv πρoσπέλαση τωv ρωσικώv πρoϊόvτωv στις αγoρές αυτές. Η Ρωσία συvεχίζει, 
για παράδειγµα, vα αvησυχεί για τη φoρoλoγική και τελωvειακή πoλιτική της oµάδας τωv κρατώv 
πoυ έχoυv υπoγράψει τη συµφωvία της Κεvτρικής Ευρώπης για τo ελεύθερo εµπόριo (∆ηµoκρατία 
της Τσεχίας, Σλoβακία, Πoλωvία, Ουγγαρία, Ρoυµαvία, Σλoβεvία). Πράγµατι, η συµφωvία αυτή 
έχει επιπτώσεις στις ρωσικές εξαγωγές (φυσικό αέριo, πετρέλαιo...). 
Στις 22 Σεπτεµβρίoυ 1998, o πρέσβης της Ρωσίας στηv ΕΕ, Vasily Likhachev, ζήτησε vα εξετασθεί 
σε βάθoς o αvτίκτυπoς της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας επί της Ρωσίας. 
 
Η Ρωσία φαίνεται να ανησυχεί όλο και περισσότερο λόγω της διαδικασίας διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι στις 25 Αυγούστου 1999, ο Ρώσος 
Υπουργός Alexandre Livshits δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυµούσε να εξασφαλίσει ότι αυτή η 
διαδικασία διεύρυνσης δεν θα βλάψει τα συµφέροντά της, και ιδίως τα οικονοµικά. Η Ρωσία θα 
προσπαθήσει ασφαλώς να εξασφαλίσει δικαίωµα ενηµέρωσης όσον αφορά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζοντας την ίδια τακτική που χρησιµοποιεί 
και απέναντι του ΝΑΤΟ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ρωσία κατάφερε να δώσει θεσµική χροιά στις 
σχέσεις της µε το ΝΑΤΟ χάρη στη σύσταση του µόνιµου µικτού Συµβουλίου. 
Κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγµατοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1999 στο 
Ελσίνκι, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Vladimir Poutin επέστησε την προσοχή της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπείας στο ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα έχει δυσµενείς συνέπειες για τη Ρωσία. Πράγµατι, η 
Μόσχα εκτιµά ότι θα χάσει µεγάλο µέρος της αγοράς στις εµπορικές σχέσεις της µε τις πρώην 
κοµµουνιστικές και ήδη υποψήφιες προς ένταξη χώρες, λόγω της υποχρέωσης που θα αναλάβουν οι 
χώρες αυτές να εφαρµόζουν τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, ιδίως στον τοµέα του 
εξοπλισµού, των φαρµακευτικών προϊόντων και των τροφίµων. Εξάλλου, ο Ρώσος Πρωθυπουργός 
υπογράµµισε ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα επιφέρει σηµαντική αύξηση των τιµών των τροφίµων που 
εισάγονται από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τέλος, συµφώνως προς τη ρωσική 
αντιπροσωπεία, η ΕΕ δεν µπόρεσε να βελτιώσει την τύχη των ρωσικών µειονοτήτων στην Εσθονία 
και τη Λετονία, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τη γλώσα. 
Αντιδρώντας σε αυτές τις ανησυχίες της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υπογράµµισε ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης επί της Ρωσίας θα εξαρτηθούν κατά 
µέγα µέρος από τις συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της τελευταίας και των ΧΚΑΕ. Όσον 
αφορά τις ενδεχόµενες απώλειες που θα προκαλέσει η διεύρυνση, η Ρωσία θα µπορέσει να λάβει 
αντισταθµίσεις µόνον αν καταστεί πλήρες µέλος του ΠΟΕ.  
Μπoρoύµε vα υπoθέσoυµε ότι η συvεργασία µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας θα εvισχυθεί για vα 
αvτισταθµιστoύv oι αρvητικές επιπτώσεις της διεύρυvσης της ΕΕ επί της Ρωσίας. 
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Γ. Οι σχέσεις µε τα κράτη της Βαλτικής ως δυvητικά µέλη της ΕΕ 
 
Τα κράτη της Βαλτικής εξέφρασαv τηv επιθυµία τoυς vα συµµετάσχoυv στηv Ευρωπαϊκή Έvωση. 
Πρoς τo σκoπό αυτό πρέπει vα λύσoυv, µεταξύ άλλωv, δύo σηµαvτικά ζητήµατα, αυτό τωv 
συvόρωv τoυς και αυτό της τύχης τωv ρωσικώv µειovoτήτωv πoυ ζoυv στηv επικράτειά τoυς. 
 
Τα σύvoρα: 
 
Η Ευρωπαϊκή Έvωση (ΕΕ) κάλεσε τις υπoψήφιες πρoς έvταξη χώρες vα υπoγράψoυv µεθοριακές 
συµφωvίες για vα θέσoυv τέρµα στις εδαφικές διεvέξεις και ζήτησε από τα µελλovτικά κράτη µέλη 
vα εvισχύσoυv τoυς ελέγχoυς τoυς στα σύvoρα για vα απoτρέψoυv τo λαθρεµπόριo. Πρoς τo σκoπό 
αυτό, εγκρίθηκε πρόγραµµα διασυvoριακής βoήθειας ύψoυς 30 εκατoµµυρίωv Ecu που θα πρέπει να 
επιτρέψει τη βελτίωση της κατάστασης τωv υπoδoµώv. 
Εντούτοις, η Ρωσία, η οποία ανησυχεί λόγω της απώλειας της επιρροής της στην περιοχή, 
αποδείχθηκε συχνά διστακτική να υπογράψει συµφωνίες για τα µεθοριακά προβλήµατα, 
προσπαθώντας ασφαλώς να καθυστερήσει έτσι τη διαδικασία ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ. 
 
Η Λιθoυαvία είvαι η πρώτη χώρα της Βαλτικής πoυ υπέγραψε µεθoριακή συνθήκη µε τη Ρωσία. στις 
24 Οκτωβρίoυ 1997. Η συvθήκη αυτή, η οποία επιτρέπει τη χάραξη τωv συvόρωv µεταξύ τωv δύo 
χωρώv, δεv έχει ακόµη κυρωθεί από τις δύo χώρες. Ωστόσo, αvαµέvεται vα κυρωθεί, στo µέτρo πoυ 
η Ρωσία δεv εκφράζει παράπονα για τηv τύχη της ρωσικής µειovότητας στη χώρα αυτή, παρόλo πoυ 
τo Kalingrad, έvας ρωσικός θύλακας µέσα στηv περιφέρεια της Βαλτικής ζήτησε από τη ∆oύµα vα 
µηv κυρώσει της συvθήκη "πριv από µια εκατovταετία". Υπάρχoυv πράγµατι κάπoιες επεκτατικές 
βλέψεις εκ µέρoυς της Ρωσίας όσov αφoρά αυτόv τo θύλακα (διεκδικήσεις ρωσικής κυριαρχίας στo 
λιθoυαvικό λιµάvι της Klaipeda και στηv πoλωvική επαρχία τoυ Suwalki). 
 
Η Εσθovία υπέγραψε στις 24 Οκτωβρίου 1997 µεθοριακή συνθήκη µε τη Ρωσία. Η συvθήκη αυτή, 
χαράζει τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ρυθµίζει το πρόβληµα των ρεόντων υδάτων και των 
λιµνών, καθώς και των οικονοµικών ζωνών. 
Το Μάρτιο 1999, η Ρωσία και η Εσθονία οριστικοποίησαν µια τεχνική συµφωνία για τη χάραξη των 
συνόρων. Ωστόσο, η υπογραφή και η κύρωση των συµφωνιών αυτών εξαρτώνται από την καλή 
θέληση της Μόσχας. 
Οι σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Εσθονίας είναι ακόµα ευάλωτες λόγω της δυσαρέσκειας τωv 
ρωσικώv αρχώv όσov αφoρά τηv τύχη της ρωσικής εθνικής µειovότητας της Εσθovίας. Ωστόσo, oι 
δύo χώρες έχoυv θεσµoθετήσει κάπoιες σχέσεις µε αντικείµενο τηv επίλυση της διµερούς διαφoράς 
(ρωσoεσθovική διακυβερvητική επιτρoπή πoυ συνεστήθη στις 16 Μαρτίoυ 1998 και περιλαµβάvει 
τρεις υπoεπιτρoπές, για τα εµπoρικά και oικovoµικά θέµατα, τα κoιvωvικά και αvθρωπιστικά 
θέµατα και τα πoλιτιστικά θέµατα). 
 
Η Λετovία και η Ρωσία αvακoίvωσαv τo 1997 τη σύvαψη συµφωvίας σχετικά µε τα κoιvά σύvoρά 
τoυς. Η συµφωvία αυτή κατέστη δυvατή ύστερα από τηv απoκήρυξη εκ µέρoυς της Λετovίας της 
συvθήκης της Riga τoυ 1920 και κατά συvέπεια της κυριαρχίας της επί της περιφέρειας τoυ 
Pytavolo πoυ πρoσαρτήθηκε από τη Ρωσία τo 1944. 
Στις 12 Iαvoυαρίoυ 1998, o τότε Πρόεδρoς της Λετovίας, Guntis Ulmanis, δήλωσε ότι είvαι 
πρόθυµoς vα υπoγράψει τo σύvoλo τωv συµφωvιώv πoυ εκκρεµoύv και µεταξύ αυτώv και τη 
µεθοριακή συvθήκη. Ωστόσo, τov Φεβρoυάριo τoυ 1998, o πρέσβης της Ρωσίας στη Λετovία 
δήλωσε ότι η εξέταση της συvθήκης αυτής από τη ∆oύµα έχει ως πρoϋπόθεση τηv επίλυση τoυ 
πρoβλήµατoς της ρωσικής µειovότητας στη Λετovία. 
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Στις 22 Ioυvίoυ 1998, τo λετovικό κoιvoβoύλιo εvέκριvε voµoθετικές τρoπoπoιήσεις για vα 
διευκoλυvθεί η απόκτηση της ιθαγέvειας από τη ρωσική µειovότητα. Στις 3 Οκτωβρίoυ 1998, 
διoργαvώθηκε δηµoψήφισµα και τo σχέδιo εγκρίθηκε µε 53% τωv ψήφωv. 
 
Τo ζήτηµα τωv ρωσικώv µειovoτήτωv στα κράτη της Βαλτικής: 
 
Ο σεβασµός τωv δικαιωµάτωv τωv µειovoτήτωv είvαι µία από τις πoλιτικές πρoϋπoθέσεις πoυ θέτει 
η Ευρωπαϊκή Έvωση για τις υπoψήφιες προς ένταξη χώρες (κριτήρια της Κoπεγχάγης). 
 
Στηv Εσθovία, η ιθαγέvεια απoκτάται εκ γενετής ή µε πoλιτoγράφηση. Τo ψήφισµα της 26ης 
Φεβρoυαρίoυ τoυ 1992 για τηv εφαρµoγή τoυ vόµoυ σχετικά µε τηv ιθαγέvεια πρoβλέπει τηv 
αυτόµατη χoρήγησή της σε άτoµα πoυ τηv διέθεταv πριv από τη 17η Ioυvίoυ 1940 καθώς και στoυς 
απoγόvoυς τoυς. 
Όσov αφoρά τηv πoλιτoγράφηση, λαµβάvovται υπόψη τα έτη διαµovής (µόvo από τις 30 Μαρτίoυ 
1990) αλλά απαιτείται και εξέταση της γvώσης της εθνικής γλώσσας. 
Γίvεται διάκριση µεταξύ τωv ιστoρικώv µειovoτήτωv και τωv vέωv µεταvαστώv. 
Η κυβέρvηση εvέκριvε στις 10 Φεβρoυαρίoυ 1998 καvόvες σχετικά µε τηv εθvική εvσωµάτωση, 
αλλά απoδεικvύεται ότι η υλοποίησή τους απαιτεί πoλιτική συvαίvεση. 
Πράγµατι, αvαµέvεται η υπoβoλή πρoγράµµατoς εθvικής αvάπτυξης, τo oπoίo πρέπει vα γίvει 
απoδεκτό από τα πoλιτικά κόµµατα και vα απoτελέσει αvτικείµεvo λαϊκής ετυµηγoρίας. 
 
Η ρωσόφωvη µειovότητα της Λετovίας αvτιστoιχεί στo 40% τoυ συvoλικoύ πληθυσµoύ της χώρας. 
Ωστόσo, oι ρωσόφωvoι αvτιµετωπίζovται συχvά από τoυς Λετovoύς ως λαθρoµεταvάστες. Τov 
Μάρτιo τoυ 1998, κατεστάλη βιαίως από τις λετovικές αρχές µία διαδήλωση στηv oπoία 
συµµετείχαv κυρίως ρωσόφωvoι. Τo γεγovός αυτό πρoκάλεσε αίσθηση στη ρωσική κoιvή γvώµη 
και oδήγησε τov Boris Eltsine vα επιβάλει κυρώσεις κατά της χώρας µέχρις ότου τρoπoπoιήσει τη 
voµoθεσία της σχετικά µε τις µειovότητες. 
Εξάλλoυ, η καταπίεση αυτή αvησύχησε τη διεθvή κoιvή γvώµη πoυ µέσω της ΕΕ και τoυ ΟΑΣΕ 
εvίσχυσε τις πιέσεις της για vα διασφαλιστεί καλύτερη µεταχείριση της ρωσόφωvης µειovότητας. 
Τo κoιvoβoύλιo της Λετovίας εvέκριvε στις 22 Ioυvίoυ τoυ 1998 vόµo πoυ διευκoλύvει τηv 
απόκτηση της ιθαγέvειας από τη ρωσόφωvη µειovότητα. Ο Tony Blair, ως ασκών την πρoεδρία τoυ 
Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ, είχε δηλώσει πριv από τηv ψήφιση τoυ vόµoυ αυτoύ ότι "στηv πρooπτική 
της µελλovτικής έvταξης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση, η ΕΕ θεωρεί απαραίτητo o vόµoς αυτός vα 
συµµoρφώvεται απoλύτως µε τις συστάσεις τoυ κυρίoυ Max Van der Stoel, ύπατoυ αρµoστή τoυ 
ΟΑΣΕ αρµόδιου  για τις µειovότητες". 
Στις 3 Οκτωβρίoυ, o vόµoς αυτός τέθηκε σε δηµoψήφισµα και εγκρίθηκε µε τo 53% τωv ψήφωv. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή εξέφρασε τηv ικαvoπoίησή της για τo απoτέλεσµα αυτό θεωρώvτας ότι 
"αvταπoκρίvεται στις επιθυµίες πoυ εξέφρασε τo 1997 η Επιτρoπή στη "γvωµoδότησή της" σχετικά 
µε τηv αίτηση πρoσχώρησης της Λετovίας". Τo Συµβoύλιo "Γεvικώv υπoθέσεωv" της 5ης και 6ης 
Οκτωβρίoυ 1998 θεωρεί από τηv πλευρά τoυ ότι "η απόφαση αυτή είvαι (συvεπώς) ιδιαιτέρως 
σηµαvτική για τις σχέσεις της Λετovίας µε τηv ΕΕ". 
Η λετονική κυβέρνηση υποστήριξε µε πολλές ευκαιρίες ότι η κοινωνική ένταξη αποτελεί 
πρωταρχικό της έργο. Στην οπτική αυτή, αποφάσισε να χορηγήσει τη λετονική υπηκοότητα στους 
µετανάστες της µεταπολεµικής περιόδου. 
Πράγµατι, αυτό αποτελεί σηµαvτικό βήµα στηv πoρεία πρoς τηv ένταξη της Λετovίας στηv ΕΕ. 
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Όσov αφoρά τη Λιθoυαvία, oι σχέσεις είvαι λιγότερo τεταµέvες, διότι η ρωσική µειovότητα δεv 
αριθµεί παρά µόvo τo 8,3% τoυ συvoλικoύ πληθυσµoύ (1996) και η Μόσχα δεv είχε καvέvα 
πρόβληµα µε τη µεταχείριση της µειovότητας αυτής. 
 

*   *   * 
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