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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os diversos 
aspectos do alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias. Estas fichas serão 
actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas: 
 
Número Título             N1  PE Data Línguas  
 
1  Chipre e o alargamento da UE           167.284/rev.4 18.03.99   todas 
2  A Hungria e o alargamento da UE          167.296/rev.2 01.02.99 todas 
3  A Roménia e o alargamento da UE          167.297/rev.2 26.02.99 todas 
4  A República Checa e o alargamento da UE         167.335/rev.3 18.10.99 todas 
5  Malta e o alargamento da UE           167.350/rev.3 01.07.99 todas 
6  A Bulgária e o alargamento da UE          167.392/rev.3 11.10.99 todas 
7  A Turquia e o alargamento da UE          167.407/rev.2 17.06.99 todas 
8  A Estónia e o alargamento da UE          167.409/rev.1 08.10.98 todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE          167.531/rev.1 08.02.99 todas 
10  A Letónia e o alargamento da UE          167.532/rev.2 27.09.99 todas 
11  A Lituânia e o alargamento da UE          167.533/rev.2 12.01.99 todas 
12  A Polónia e o alargamento da UE          167.587/rev.2 03.03.99 todas 
13  A República Eslovaca e o alargamento da UE         167.609/rev.2 20.08.99 todas 
14  A Rússia e o alargamento da UE          167.734/rev.1 23.02.99       todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento da UE        167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controlo e protecção das finanças da UE tendo em vista o alargamento     167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  A política ambiental e o alargamento da UE         167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  A Conferência Europeia e o alargamento da UE        167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos orçamentais do alargamento da UE         167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   A democracia e o respeito dos direitos humanos no processo de alargamento da UE   167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  O alargamento da UE e a coesão económica e social        167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo com dados estatísticos sobre o alargamento da UE       167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23  Os problemas jurídicos do alargamento da UE        167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  A estratégia de pré-adesão para o alargamento da UE        167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  A cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos no processo de alargamento da UE  167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Os direitos da mulher e o alargamento da UE         167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Agricultura e alargamento           167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  A Suíça e o alargamento da União          167.777/rev.1 08.03.99 todas 
29  O alargamento da União e as pescas          167.799 12.10.98 todas 
30  A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da União Europeia    167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título             N1  P E Data   Línguas  
 
31  A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia       167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  O Espaço Económico Europeu EEE e o alargamento da União Europeia     167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O Programa PHARE e o alargamento da União Europeia       167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da União Europeia    167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da União Europeia       167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE         168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento e as relações económicas externas        168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do PE no processo de alargamento da UE        168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Os aspectos sociais do alargamento da UE         168.115/rev.1 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  A segurança nuclear nos países da Europa Central e Oriental candidatos à adesão    168.257 22.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
41  A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros e nos países candidatos   168.296 22.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
42  A minoria russa nos Estados bálticos          168.307 03.05.99  DE-EN-ES-FR-IT 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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I. O QUADRO POLÍTICO 
 
A. As crises governamentais russas de 1999 - Breve historial 
 
O ano de 1999 caracterizou-se por uma grande instabilidade política e governamental. 
O Presidente da Federação Russa, Boris Ieltsin, procedeu a diversas demissões consecutivas dos seus 
primeiros-ministros para compensar as suas repetidas ausências da Presidência, por razões de saúde.  
 
A 12 de Maio de 1999, Boris Ieltsin anunciou a demissão de Evgueni Primakov do cargo de 
Primeiro-Ministro para o qual havia sido designado, em 11 de Setembro de 1998. 
Agradecendo o trabalho de Evgueni Primakov  por ter estabilizado a situação no país, o Presidente 
russo censurou-lhe a falta de iniciativa e a lentidão das reformas económicas. No entanto, existem 
outras explicações para esta demissão: o fracasso da diplomacia russa na crise do Kosovo e a 
popularidade crescente de Primakov, candidato potencial às eleições presidenciais do ano 2000. 
Além disso, Evgueni Primakov apoiou o Ministério Público russo, quando foram instaurados 
inquéritos sobre os desvios de fundos e as manipulações financeiras realizadas pela eminência parda 
do Kremlin, Boris Berezovski.  
 
Foi então nomeado Primeiro-Ministro o ministro dos Assuntos Internos, Sergueï Stepachine, 
conhecido pela sua posição dura durante a guerra na Chechénia de 1994-95. Esta nomeação coincide 
com a rejeição pela Duma do processo de destituição do Presidente russo. Longe de alcançar os 
efeitos pretendidos, o voto relativo aos cinco pontos da acusação, nomeadamente, o genocídio contra 
o povo russo, a guerra na Chechénia em 1994-95 e a dissolução da URSS, não obteve a maioria 
necessária de dois terços para desencadear o processo de destituição.    
Todavia, Sergueï Stepachine permaneceu apenas três meses no cargo de Primeiro-Ministro. No dia 9 
de Agosto é destituído na sequência dos acontecimentos verificados no Daguestão, onde as forças 
chechenas realizam incursões no território desta República, com vista a apoiar as rebeliões.  
 
O Presidente russo propõe a candidatura de Vladimir Poutine, chefe dos serviços secretos, para o 
cargo de Primeiro-Ministro. Em 16 de Agosto é investido pela Duma que, a quatro meses das 
eleições legislativas, prefere não arriscar um braço-de-ferro com Boris Ieltsin. 
O novo Primeiro-Ministro promete restabelecer a ordem e a disciplina na Rússia, fazer respeitar 
novamente os militares e apoiar financeiramente o complexo militar-industrial. Mostra-se ainda 
partidário de uma diplomacia “mais ofensiva” , bem como da utilização de “medidas económicas 
duras” para defender as minorias russas no estrangeiro. 
 
B. Vaga de atentados nas cidades russas e início das acções militares contra a Chechénia 
 
As crises governamentais agravam-se com os acontecimentos na Chechénia onde os oficiais russos 
são vítimas de emboscadas e de raptos. As autoridades russas reagem quando, no dia 5 de Março de 
1999, o general Chpigoune, representante do Mistério dos Assuntos Internos russo, é raptado na 
Chechénia. Parece então iminente uma nova intervenção militar na Chechénia e os militares russos 
afirmam ser necessária uma “solução estratégica” para o problema checheno.  
Uma série de atentados, provocando quase 300 mortos civis em Setembro, na Rússia, serve de  
 
pretexto para uma ofensiva mediática antichechena1. A partir de 5 de Setembro, o Exército russo 
procede ao bombardeamento de certas aldeias chechenas consideradas bases terroristas. Estes 

                                                 
1   31 de Agosto de 1999: atentado bombista no centro comercial do Manege, a dois passos do Kremlin, um morto, cerca de quarenta 
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bombardeamentos estendem-se ao conjunto do território checheno, a partir de 24 de Setembro. 
Simultaneamente, as tropas russas concentram-se nas fronteiras da República, onde entram em 1 de 
Outubro. 
De acordo com as autoridades russas e, nomeadamente, as declarações do Presidente Boris Ieltsin, 
esta acção visa liquidar um foco de “terrorismo internacional”, “integrar a Chechénia novamente no 
campo constitucional russo” e “ assegurar à sua população uma vida normal”.  
O argumento da luta antiterrorista é o mais frequente nos discursos oficiais russos, para justificar a 
utilização da aviação e de outros meios militares.  
Por sua vez, o Presidente checheno, Aslan Maskadov, dirige-se à OTAN, solicitando a sua 
intervenção, a fim de evitar uma “catástrofe humanitária”. 
 
A campanha chechena já forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir da República: 147 000 
refugiados1 chegaram à Inguchia, enquanto que as organizações humanitárias são impedidas de os 
socorrer.  
A prossecução das acções militares na Chechénia suscitou interrogações quanto à realização das 
eleições legislativas previstas para Dezembro de 1999.   
    
C. A preparação das eleições 
 
A realização das eleições legislativas em 19 de Dezembro de 1999 foi confirmada, por diversas 
vezes, pelo Presidente russo, bem como pelo Primeiro-Ministro e o Presidente da Duma. As 
autoridades russas declararam que não seria decretado o estado de emergência, apesar das acções 
militares do Exército russo na Chechénia.  
 
1. Eleições legislativas de 19 de Dezembro de 1999  
De acordo com as últimas sondagens do VCIOM, 54% das pessoas inquiridas declararam-se 
dispostas a participar nas eleições legislativas. Apenas três blocos políticos – Partido Comunista, 
Partido “A Pátria” do Presidente da Câmara de Moscovo e o Partido “Iabloko” – têm possibilidades 
de ultrapassar o limiar de 5%. As posições do Partido “A Pátria” e do Partido “Iabloko” foram 
reforçadas com a adesão de Evgueni Primakov e de Sergueï Stepachine, respectivamente. 
Segundo a sondagem do VTSIOM, publicada em inícios de Outubro, o Partido Comunista obteria 
32% dos votos,  o Partido “A Pátria”, 22%, e o Partido “Jabloko”, 12%. 
 
2. Eleições presidenciais do ano 2000 
De acordo com as sondagens, Vladimir Poutine, praticamente desconhecido antes de ser designado 
Primeiro-Ministro e “herdeiro oficial” do Kremlin, estará a conquistar grande popularidade graças à 
política dura e coerente adoptada face à situação existente na Chechénia. Todavia, actualmente, este 
candidato potencial às eleições presidenciais não beneficia ainda do apoio de qualquer partido 
político. 
 
Entre os restantes candidatos às eleições presidenciais figuram: o Presidente da Câmara de Moscovo, 
Iouri Loujkov, que criou em 19 de Novembro de 1998 um novo partido centrista denominado “A 
Pátria”; o general Alexandre Lebed; e o antigo Primeiro-Ministro, Viktor Tchernomyrdine. O Partido 
Comunista será provavelmente representado por Guenadi Ziouganov. 

                                                                                                                                                             
feridos. 4 de Setembro: atentado com viatura armadilhada contra um imóvel ocupado pelas famílias de militares russos em Bouïnaksk 
(Daguestão), 64 mortos. 9 de Setembro: atentado à bomba contra um imóvel de um bairro popular de Moscovo, 92 mortos. 13 de 
Setembro: atentado à bomba contra um imóvel no sudeste de Moscovo, 118 mortos. 16 de Setembro: atentado com viatura 
armadilhada em Volgodonsk, 17 mortos. 
1   Le Monde, 17-18 de Outubro de 1999. 
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Presentemente, Iouri Loujkov, defendendo a criação de um Estado forte e de uma economia de 
mercado complementada por uma forte política social, surge como favorito nas sondagens, tanto 
mais que Evgueni Primakov aceitou apresentar-se ao lado do Presidente da Câmara de Moscovo. 
 
A estrela do general Lebed começa a perder o brilho. A sua região está mergulhada na crise e o 
general está a braços com uma fraude conduzida pelo "rei do alumínio" local, Anatoli Bykov. Além 
disso, o Partido "Honra e Pátria", que devia levá-lo ao poder supremo, acaba de se cindir e perder 
metade dos seus membros. Segundo as sondagens do VTSIOM3,  Lebed não se encontraria em 
posição de vencer nenhum dos outros candidatos potenciais. 
 
D.  A crise do poder 
 
1. A crise da Federação 
Uma outra crise política que ameaça a Federação Russa consiste na questão da unidade da própria 
Federação. Com efeito, desde há dois anos, verifica-se uma tendência para a autonomização local. 
Esta tendência foi reforçada pela eleição, a partir de 1996 (quando deixaram de ser nomeados pelo 
Presidente da Federação), dos governadores das 89 regiões e outras entidades territoriais da 
Federação. 
Os governadores procuram afirmar-se enquanto figuras políticas influentes. Na Primavera da 1999, 
surgiram duas novas uniões políticas a nível regional: “Toda a Rússia” , composta por dezasseis 
governadores, incluindo Mintimir Chaïmiev, Presidente do Tatarstão, a que aderiu o partido de Iouri 
Loujkov; e a união “Voz da Rússia”, dirigida por Konstantin Titov, governador de Samara. O 
governador de Kemerovo, Aman Touliev, dirige, desde Junho de 1999, o movimento nacional-
comunista “Renovação e Unidade”4. 
Os governadores aumentaram os seus poderes, tanto mais que, frequentemente, se substituem ao 
poder federal para enfrentar a crise económica e social. 
Alguns deles recusaram mesmo pagar as suas contribuições para o orçamento federal, fazendo nascer 
uma ameaça "real e séria" de desmembramento da Federação. 
 
Em 1999, as regiões fizeram novas tentativas para reforçar a sua autonomia financeira. Segundo 
Moscovo, 17 regiões desviaram fundos federais destinados aos agricultores e muitas não cumpriram 
as directivas e as leis do poder central. Os dirigentes locais, por seu lado, respondem que não vêem 
razões para se sujeitarem a um quadro que não lhes fornece recursos. 
 
2. A corrupção 
Os escândalos ligados à corrupção entre os dirigentes do Estado russo contribuíram grandemente 
para a crise do poder na Rússia. 
Em Outubro de 1998, foi instaurado um inquérito, em Moscovo, e posteriormente em Genebra, sobre 
o caso Mabetex, nome da empresa de construção de Lugano que obteve, mediante o pagamento de 
luvas, a parte essencial das obras de reconstrução do Kremlin. Constatou-se que as referidas obras 
foram financiadas com fundos obtidos graças à exportação ilegal de petróleo. Este caso expôs certas 
práticas de financiamento e de execução de obras públicas que permitiram a altos dirigentes russos 
da administração presidencial constituir fortunas consideráveis no estrangeiro.  
Os parentes próximos do Presidente russo encontram-se no centro do escândalo relativo ao 
branqueamento de capitais que terá sido efectuado pelo Banco de Nova Iorque. 

                                                 
3 VCIOM – Vserossïïskïï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnemia, Centro Russo de Estudo da Opinião Pública.  
4 Fonte: K. Rousselet, “Rússia”, L'état du Monde, Paris, La Découverte, 1999, p. 570. 
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Os tribunais suíços preparam-se para investigar os desvios de fundos que terão sido realizados por 
Boris Berzovski, o financeiro russo que faz parte do círculo de colaboradores próximos do 
Presidente Boris Ieltsin, e por dois antigos dirigentes da Aeroflot, em prejuízo da companhia aérea. 
 
Os escândalos financeiros eclodidos em 1999 ensombraram igualmente as relações com os principais 
financiadores da Rússia, sobretudo, com o FMI. 
 
 
II.  O QUADRO ECONÓMICO 
 
Síntese 
Desde o início das reformas económicas em Janeiro de 1992, até ao final de 1998, o PIB da Rússia 
per capita diminuiu em cerca de 40% equivalendo actualmente a 20% do nível da UE. 
Contrariamente às economias de transição de maior sucesso, nomeadamente a Polónia, não se 
verificou uma retoma da produção, após a queda inicial. No que respeita aos investimentos, a 
situação é ainda mais dramática. Com efeito, durante o período de referência, o investimento 
empresarial caiu cerca de 60%, sendo presentemente inferior a 13% do PIB, contando com uma 
percentagem muito reduzida de investimento estrangeiro directo. O consumo privado caiu 
relativamente menos, dado o aumento das importações de bens de consumo, mas as disparidades a 
nível dos rendimentos aumentaram fortemente.  
 
Torna-se difícil avaliar o declínio efectivo da produção, uma vez que não é fácil identificar as 
melhorias na qualidade e a produção da economia paralela, nomeadamente no sector dos serviços. 
As estimativas disponíveis sobre o declínio na produção, entre 1991 e 1998, variam de 25% a 50%. 
 
O período inicial (1992-94) 
A maior queda na produção ocorreu, tal como em todas as economias de transição, nos primeiros 
anos após a introdução de reformas económicas básicas. Com efeito, os produtos e serviços 
soviéticos tiveram certa dificuldade em passar o teste de mercado, após a liberalização dos preços em 
Janeiro de 1992 e a suspensão dos subsídios governamentais. A produção da indústria e da 
construção caiu mais de 50%. A produção total dos serviços permaneceu estável, uma vez que a 
queda nos serviços anteriormente subsidiados, como os transportes aéreos e a hotelaria, foi 
compensada por um aumento nos serviços retalhistas, colectivos e singulares, que se encontravam 
subdesenvolvidos no período soviético. 
 
O período subsequente (1995-99) 
Desde 1995 que a queda na produção tem vindo a abrandar, equivalendo neste período a um declínio 
geral de cerca 10%. A Rússia registou um ligeiro crescimento económico em 1997, seguido de um 
declínio de 5% em 1998. Esta evolução está longe de ser satisfatória, quando comparada com outras 
economias em transição como a Polónia ou a Hungria. O investimento das empresas continua em 
declínio, correspondendo a menos de 13% do PIB em 1997. O peso do investimentos estrangeiro 
directo permanece igualmente muito reduzido (0,8% do PIB comparativamente a 7% na Polónia em 
1998). O aumento da produção industrial em 1999 deverá ser interpretado como um ajustamento 
pontual decorrente da desvalorização realizada em Agosto de 1998 e subsequente colapso das 
importações, e não como o início de uma recuperação económica duradoura. 
 
Razões para o declínio económico russo 
Existem numerosos estudos sobre os problemas económicos da Rússia. No total constituem uma lista 
impressionante. Os problemas mais frequentemente citados são: instabilidade macroeconómica 
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crónica; administração deficiente das empresas; ausência de uma base jurídica independente e eficaz; 
ausência de direitos de propriedade claros; generalização da corrupção e poder crescente da 
criminalidade organizada; infra-estruturas deficientes; predomínio das trocas não monetárias; 
falência dos bancos; ausência de legislação sobre a propriedade fundiária; burocracia e técnicas de 
gestão inadequadas. 
 
Desenvolvimentos recentes 
O FMI aprovou um empréstimo adicional de 4,5 mil milhões de dólares, para a renovação da dívida 
actual da Rússia ao Fundo. Apesar de o acordo prever a adopção de uma política orçamental mais 
rigorosa e a introdução de reformas estruturais, o Governo poderá ter certas dificuldades em cumprir 
os compromissos assumidos. A cobrança das receitas orçamentais aumentou de forma significativa 
no presente ano, mas serão necessárias novas reduções nas despesas, para que seja possível cumprir 
os objectivos orçamentais do FMI. 
 
A produção industrial aumentou em termos homólogos cerca de 3,1%, no primeiro semestre de 
1999, uma vez que a desvalorização do rublo neste período encorajou a substituição de importações 
e estimulou fortemente as exportações. Todavia, existem dúvidas quanto ao rigor das estatísticas 
oficiais e a procura interna mantém-se baixa. Os estrangulamentos a nível da oferta tornam pouco 
provável um crescimento sustentado da produção.  
 
O desemprego estabilizou e os rendimentos reais começaram a recuperar, mantendo-se, porém, 
consideravelmente abaixo do nível existente antes da crise. O crescimento mensal dos preços no 
consumidor baixou para 2-3%, mas os preços no produtor têm crescido mais rapidamente devido ao 
aumento dos preços da energia. Prevê-se que a inflação baixe para cerca de 50% no final de 1999. 
 
A balança de transações correntes registou um excedente de 5,1 mil milhões de dólares, no primeiro 
trimestre, mas a situação em termos de reservas não melhorou. O aumento do volume de exportações 
de certas mercadorias, juntamente com uma forte contracção nas importações, resultou num 
excedente da balança comercial de 13 mil milhões de dólares para o período Janeiro-Junho.  
 
Reforma estrutural 
O programa do FMI prevê reformas estruturais limitadas, tais como: melhoria da disciplina 
financeira no sector empresarial; encerramento dos bancos insolventes e redução da troca directa de 
produtos na economia russa. Muitos deste objectivos têm constado desde há anos dos acordos entre a 
Rússia e o FMI sem nunca terem sido implementados. O Governo russo necessita do novo 
empréstimo do FMI para evitar uma futura situação de não cumprimento da dívida, desbloquear 
outros fundos multilaterais e bilaterais e poder reestruturar as dívidas atrasadas do período soviética.  
 
Apesar de desta vez estar em jogo um montante mais limitado (4,5 mil milhões de dólares 
comparativamente a um montante global de 17,6 mil milhões de empréstimos do FMI em curso), o 
Fundo está determinado em assegurar que este último pacote seja aplicado. O desbloqueamento de 
novas tranches será decidido trimestralmente e dependerá do cumprimento das exigências em 
matéria orçamental e outros objectivos. Apesar de poder verificar-se alguma pressão política sobre o 
FMI no sentido de continuar os desembolsos durante o período eleitoral, independentemente do 
desempenho macroeconómico, o Fundo será provavelmente rigoroso com a Rússia, por forma a 
restabelecer a sua credibilidade internacional. Esta foi afectada pelo caso FIMACO, em que um 
relatório independente provou ter havido irregularidades na utilização de empréstimos anteriores.  
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O FMI conseguiu tranquilizar as vozes mais críticas, garantindo que não se registariam novas 
irregularidades, uma vez que o dinheiro do actual programa permaneceria depositado em contas 
bancárias norte-americanas, porque se destina unicamente à renovação da dívida da Rússia ao FMI. 
No entanto, o acordo com o FMI permitirá melhorar a situação financeira da Rússia, já que 
possibilitou não apenas desbloquear as linhas de crédito do Banco Mundial e dos credores bilaterais, 
como constitui também uma condição prévia para o início das negociações sobre a reestruturação da 
dívida com os credores internacionais dos Clubes de Paris e de Londres. 
 
Política económica 
Apesar da ocorrência de duas crises ministeriais em menos de três meses, a política monetária e 
financeira tem-se caracterizado surpreendentemente pela sua disciplina e têm sido realizadas 
tentativas no sentido de superar as lacunas estruturais mais graves existentes na economia e, em 
particular, no sector financeiro. As negociações com o FMI, iniciadas no período em que Evgueni 
Primakov foi Primeiro-Ministro e finalizadas durante o breve mandato de Sergeï Stepachine, 
permitiram imprimir um certo sentido de continuidade na concepção da política económica. 
Vladimir Putine, que substituiu o Sr. Stepachine em Agosto, prometeu prosseguir as políticas 
económicas definidas pelo governo Primakov, no início deste ano.  
 
EIU         Previsão    Síntese  
(% variação anual salvo indicação em contrário)  

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

PIB real 0.8 -4.6 -1.0 1.0
Produção industrial 1.0 -5.0(c) 1.0 3.0
Investimento bruto em capital fixo -5.0 -6.7(c) -2.0 0.0
Preços no Consumidor
Média 14.6 27.8 91.0 45.0
Final do ano 11.0 84.5 50.0 40.0
Saldo orçamental federal (% do PIB) -7.1 -5.0 -4.3 -3.6
Exportações de mercadorias FOB 89.0 74.8 73.6 75.9
(mil milhões USD)
Importações de mercadorias FOB 71.6 57.4 47.0 51.3
(mil milhões de USD)
Balança de Transações Correntes 4.1 2.5 10.4 8.8
(mil milhões de USD)
% do PIB 0.9 0.9 5.4 4.3
Taxa de Câmbio (Rb: USD)
Média 5.79 9.71 24.8 33.0
Final do ano 5.96 20.65 28.0 35.0
(a) Efectivo (b) Previsões (c) Estimativa EIU

 
Potencial de crescimento 
Apesar dos sinais recentes de estabilização na procura interna, a procura dos consumidores 
mantém-se mais de 20% inferior ao ano anterior e o investimento continua  ainda a baixar. 
Esta situação limita as possibilidades de uma continuação do crescimento através da substituição de 
importações. O aumento do volume de exportações ajudará algumas indústrias, mas as vendas 
externas em termos de PIB correspondem a uma contribuição de tal forma reduzida que a Rússia não 
poderá esperar uma recuperação baseada nas exportações. Sobretudo, ainda não foram lançadas as 
bases microeconómicas para um crescimento económico sustentado. O crescimento da produção 
industrial será prejudicado por limitações de capacidade, resultantes de maquinaria ultrapassada, 
redes de distribuição ineficientes e outros estrangulamentos a nível da oferta. 
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Comércio e pagamentos externos   
Os dados relativos ao comércio externo para o primeiro semestre de 1999 põem em relevo o efeito da 
desvalorização do rublo e da consequente crise financeira. Se tanto as exportações como as 
importações registaram níveis inferiores aos do período correspondente de 1998, a queda das 
importações foi bastante mais pronunciada. De acordo com os números preliminares da Goskomstat, 
a comissão de estatísticas oficial, no primeiro semestre de 1999 registou-se um excedente na balança 
comercial de 12,9 mil milhões de dólares, ao passo que, no mesmo período de 1998, se verificou um 
excedente de mil milhões de dólares. Nos primeiros seis meses de 1999, a Rússia exportou 
mercadorias no valor de 32,6 mil milhões de dólares, ou seja, 11,7% menos que no período 
correspondente do ano anterior. Grande parte do declínio nas exportações deveu-se à falta de procura 
por parte dos países da Comunidade de Estados Independentes (que caiu cerca de 36,7% em termos 
homólogos durante o período de Janeiro-Maio), ao passo que as exportações destinadas a outros 
mercados começaram a recuperar em Março, quando os preços do petróleo começaram a subir. As 
importações baixaram 45,1% em termos homólogos no primeiro semestre do ano, repartindo-se esse 
declínio de modo equilibrado entre importações CEI e não CEI. 
 
Serviço da dívida 
Apesar dos excedentes externos substanciais, a Rússia registará poucos progressos no capítulo do 
cumprimento do serviço da dívida, se cerca de mil milhões de dólares continuarem a sair do país 
todos os meses devido à fuga de capitais. E apesar da recuperação impressionante na balança de 
transações correntes, a posição financeira externa da Rússia continua a deteriorar-se. No primeiro 
trimestre de 1999, a balança de pagamentos registou um défice recorde de 4,2 mil milhões de dólares 
comparativamente aos 4,2 mil milhões de excedente registados nos primeiros três meses de 1998. 
Apesar de o défice constituir uma ligeira melhoria face ao último trimestre de 1998, revela 
igualmente que as medidas adoptadas pelas autoridades no sentido de travar a fuga de capitais não 
têm funcionado eficientemente. Os 400 milhões de dólares de saldo líquido do investimento 
estrangeiro directo acabaram por ser anulados por um défice de 5 mil milhões em “outros” 
investimentos. 
Não obstante os progressos recentes em matéria de cobranças fiscais, o orçamento federal da Rússia 
não gera receitas suficientes para permitir que as autoridades assegurem integralmente o serviço da 
dívida. Assim, a Rússia apenas poderá esperar obter fundos suficientes para continuar a satisfazer o 
serviço da sua dívida externa posterior a 1992, contraída em nome da Federação Russa. 
 
O Governo tem a esperança de conseguir a reestruturação completa, incluindo a anulação da dívida 
externa da era soviética. O Clube de Paris, que reúne credores oficiais, aceitou fixar um novo 
calendário para o pagamento de 8 mil milhões de dólares de dívida, cujo prazo expirava em 1999-
2000, mas não admite qualquer possibilidade de perdão da dívida e adiou as discussões relativas às 
situações a longo prazo para depois das eleições presidenciais de 2000. O Clube de Londres, que 
reúne credores comerciais, poderá mesmo recusar a fixação de um novo calendário para as 
obrigações de 1999-2000 antes de conhecer os resultados das eleições presidenciais.  
 
Comércio com a UE 
Desde 1992 que a UE tem mantido um défice comercial constante com a Rússia. Os seus principais 
parceiros comerciais são a Alemanha (31% das importações da UE e 35% das exportações para a UE 
em 1998), Itália (14% e 13%), França (10% e 8%) e o RU (10% e 6%).  
 
Por outro lado, o peso da UE no comércio externo total da Rússia tem baixado desde 1992. No início 
deste período, a UE absorvia 48% das exportações russas e fornecia 43% das suas importações. Em 
1998, estes valores tinham caído para 31% e 36%, respectivamente. 
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III.  O QUADRO INTERNACIONAL 
 
A. Rússia e o FMI: relações perturbadas por um desvio de fundos 
 
O FMI está presente na Rússia desde 1995. Com efeito, no quadro de um acordo assinado em 1995, a 
Federação Russa beneficia de um crédito a 3 anos. Deste modo, já recebeu um montante de 5,8 mil 
milhões de dólares. 
Em Junho de 1998, tiveram início negociações com vista à concessão de um novo crédito de 22,6 
mil milhões de dólares (crédito esse que reúne montantes do FMI, do BM e do Japão). 
Porém, em Setembro de 1998, o FMI bloqueou a entrega de uma tranche de 4,3 mil milhões de 
dólares, até que o Governo russo apresentasse um programa "coerente". O FMI pôs condições para a 
retoma da ajuda, como a reestruturação da dívida, o aumento das receitas do Estado e o relançamento 
do sistema bancário. 
Em 5 de Outubro de 1998, o comité provisório, instância política do FMI, instou o Governo russo a 
que "tomasse medidas imediatas para restabelecer a confiança no rublo, restaurar os mecanismos de 
pagamento e se concertasse com os seus credores para encontrar uma solução de cooperação sobre a 
dívida". Reafirmou claramente, nessa ocasião, que sem programa de estabilização da economia o 
FMI não desembolsaria novos empréstimos. 
O governo de Primakov, por seu lado, considerou que o FMI partilhava a responsabilidade da crise 
financeira e que, sem o desbloqueamento de uma ajuda financeira, não poderia aplicar o seu 
programa anti-crise e apresentar à Duma um orçamento equilibrado, tanto para os três últimos meses 
de 1998, como para o ano de 1999. 
Em 17 de Outubro de 1998, o ministro das Finanças russo, Mikhail Zadornov, apresentou esse 
projecto de orçamento para o último trimestre de 1998. O projecto previa receitas (entre 65 e 75 mil 
milhões de rublos) correspondentes a cerca de metade das despesas (130 mil milhões de rublos). 
Assim, o governo considerou a possibilidade de uma emissão monetária, enquanto  continuava à 
espera do desbloqueamento da fatia de 4,3 mil milhões de dólares prevista pelo FMI em Setembro. 
 
O orçamento para o ano de 1999 votado pela Duma foi tão irrealista quanto os orçamentos para os 
anos anteriores. Com efeito, previa um défice orçamental de cerca de 2% do PIB. Longe de facilitar a 
obtenção de créditos suplementares, o orçamento travou as negociações e contribuiu para a 
degradação das relações com os credores privados internacionais.  
 
O FMI exigia ao Governo russo que reduzisse as despesas públicas e aumentasse consideravelmente 
a colecta fiscal. Após longas negociações, conduzidas pelos sucessivos Governos russos no poder em 
1999, a Rússia conseguiu que o FMI aprovasse em 28 de Abril de 1999, no contexto político da crise 
do Kosovo, a reestruturação da dívida externa russa (17 mil milhões de dólares, incluindo 4,5 mil 
milhões devidos à própria organização), bem como o desembolso de 4,8 mil milhões de dólares, 
correspondentes à segunda tranche do crédito "stand-by" de 22,5 mil milhões concedido em 1998. 
Entretanto, o FMI teve de endurecer a sua posição, na sequência das revelações sobre o desvio pelo 
Banco Central russo de créditos concedidos pelo Fundo Monetário ao Governo russo. O relatório 
sobre a utilização dos fundos concedidos pelo FMI à Rússia, elaborado pela 
Pricewaterhouse-Coopers, revelou transferências de fundos efectuadas pelo Banco Central russo 
através da sua filial Fimaco. Assim, as autoridades russas não utilizariam os fundos para realizar as 
reformas económicas necessárias, mas investiriam regularmente esses fundos nos mercados 
financeiros, expondo-os a fortes riscos.  
Neste contexto, os empréstimos concedidos actualmente à Rússia e, nomeadamente, o programa 
financeiro de 4,5 mil milhões de dólares para um período de 17 meses adoptado em 28 de Julho de 
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1999, destinam-se apenas ao pagamento do serviço da dívida russa para com esta instituição 
internacional.  
  
O Banco Mundial está igualmente envolvido na ajuda financeira à Rússia. Com efeito, a Federação 
Russa é membro desta instituição desde 1992 e recebeu, desde essa adesão, um apoio financeiro de 
11,29 mil milhões de dólares, através de cerca de quatro dezenas de projectos de assistência. O 
objectivo desta ajuda era favorecer a emergência do sector privado e permitir a estabilidade 
financeira. Foi aprovado um terceiro programa de ajustamento estrutural, cujo montante previsto é de 
1,5 mil milhões de dólares. 
 
B. A Rússia no âmbito do G-8 
 
Apesar das tensões antiocidentais relacionadas com os acontecimentos no Kosovo, os escândalos 
provocados pelos desvios de fundos e a corrupção nas mais altas esferas do Estado russo, a Rússia e 
o G-8 conseguiram manter boas relações. Com efeito, em Setembro de 1999, os países do G-8 
manifestaram o seu apoio às reformas económicas introduzidas na Rússia, com vista a reduzir a fuga 
de capitais e aumentar de forma sustentada o nível de vida. 
Encorajando as autoridade russas, por um lado, a lutar contra a corrupção e o branqueamento de 
capitais e, por outro lado, a velar por uma utilização dos fundos atribuídos pelas instituições 
financeiras internacionais de acordo com os fins previstos, os países membros do G-8 participaram 
na reunião consagrada ao combate contra a criminalidade transnacional, realizada em Moscovo, em 
19 de Outubro de 1999.  
A cooperação entre a Rússia e os sete países industrializados prossegue, num momento em que a 
Rússia efectua fortes bombardeamentos na Chechénia, deixando os seus parceiros numa posição 
bastante desconfortável. Sem condenar verdadeiramente as acções da Rússia na Chechénia, o G-8 
lançou um apelo ao Governo russo no sentido de evitar a utilização desproporcionada da força ou 
atacar as populações civis.    
 
Até agora, a Rússia conseguiu conservar o seu lugar no G-8, assim garantindo o apoio económico 
dos sete países mais desenvolvidos 
 
C.  A segurança europeia: suspensão das relações entre a Federação Russa e a OTAN na 
sequência da acções da OTAN no Kosovo 
 
Em 10 de Janeiro de 1994, na 13ª cimeira da OTAN, uma resolução propõe aos países da Europa 
Central e Oriental uma "Parceria para a Paz".  
Tradicionalmente, a Federação Russa considerava o alargamento da OTAN aos países da Europa 
Central e Oriental como uma manifestação de hostilidade contra si. Porém, a partir do momento em 
que esse projecto se apresentou como inevitável aos olhos das autoridades russas, elas procuraram 
negociar para obter um lugar de maior relevo nesse novo quadro geopolítico 
A Hungria, a Polónia e a República Checa são os primeiros países do ex-bloco socialista a aderir à 
OTAN, em 12 de Março de 1999. Na cimeira de Washington, de 24 e 25 de Abril de 1999, estão 
presentes numerosos Estados parceiros, nomeadamente a Ucrânia.  
Os Estados Bálticos, já signatários da "Parceria para a Paz", desejam também aderir à OTAN, mas a 
Federação Russa tem manifestado constantemente a sua hostilidade a uma tal adesão, considerando 
que a Federação está em condições de garantir a segurança desses Estados. 
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Em 27 de Maio de 1997, em Paris, foi assinado um "Acordo de Cooperação e Segurança" entre o 
Conselho Atlântico e a Federação Russa; e foi instituído um Conselho Misto Permanente OTAN-
Rússia.  
A participação da Federação Russa nos trabalhos da OTAN (sem direito de veto) permite associar a 
Federação Russa ao processo de alargamento da OTAN aos países da Europa Central e Oriental. 
Este processo de cooperação permitiu a melhoria das relações entre a OTAN e Moscovo. 
A Rússia participou mesmo na preparação das operações da OTAN no Kosovo, no início de Março 
de 1999, assegurando, designadamente, o transporte marítimo do material militar e dos efectivos do 
contigente alemão.  
Todavia, desde o início da intervenção militar da OTAN contra a Sérvia, aliada tradicional dos 
Russos, as autoridades russas adoptaram uma posição extremamente dura contra a OTAN. 
Considerando as acções contra a ex-Jugoslávia um “acto de agressão”, violador do Acto Fundador  
OTAN-Rússia, a Rússia retira-se do Conselho Misto Permanente, suspende todas as actividades 
comuns, obriga o Centro de Informação da OTAN em Moscovo a encerrar as portas, e os dois 
representantes da OTAN para a informação em Moscovo são obrigados a abandonar a capital. 
 
A violenta reacção russa contra as operações aéreas realizadas pela OTAN contra a ex-Jugoslávia é 
sintomática da perda de poder da Rússia, que não foi consultada antes das operações. 
Desejosos de poupar a susceptibilidade de uma Rússia humilhada, em meados de Abril, os chefes de 
Estado das principais potências ocidentais manifestam o desejo de associar a Rússia à solução 
política do conflito no Kosovo. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros participa nas consultas 
com os seus homólogos ocidentais. Viktor Tchernomyrdine, enviado especial do Presidente russo, 
esforça-se por desempenhar o papel de mediador, tentando encontrar uma solução política para a 
crise do Kosovo e reafirmar o papel da Rússia na segurança europeia.  
Após a conclusão de um acordo com os Ocidentais, nos dias 2 e 3 de Junho de 1999, Viktor 
Tchernomyrdine, acompanhado do emissário da União Europeia, Martii Ahtissari, apresenta ao 
Presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic, um plano de paz que seria aceite por Belgrado.  
Antes mesmo de ser colocada a questão da participação russa na KFOR, em 11 de Junho de 1999, 
desembarcam no aeroporto de Pristina 175 soldados do contingente russo da SFOR, antecipando-se, 
desta forma, às forças dos Estados membros da OTAN. Mais tarde, a Rússia teve de fazer concessões 
importantes, no que respeita às modalidades da sua participação na KFOR, durante as negociações 
com as autoridades americanas, realizadas entre 18 e 19 de Junho, em Helsínquia. Em particular, a 
Rússia teve de aceitar colocar as suas tropas sob o comando da OTAN, repartindo-as entre os 
sectores americano, francês e alemão. 
As relações entre a Rússia e a OTAN recomeçaram oficialmente a partir de meados de Julho e as 
reuniões no âmbito do Conselho Misto Permanente realizam-se de novo nas instalações do quartel-
general da OTAN em Bruxelas.  
Além disso, a Rússia figura entre os países signatários do Pacto de Estabilidade para os Balcãs, 
adoptado em 10 de Junho de 1999, pela União Europeia, os países do Sudeste Europeu, os Estados 
Unidos da América, o Japão, a Turquia, as organizações regionais e as instituições financeiras 
internacionais.  
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IV. AS RELAÇÕES COM A UE 
 
A. A cooperação entre a União Europeia e a Federação Russa 
 
No dia 1 de Dezembro de 1997, entrou em vigor o Acordo de "Parceria e Cooperação" entre a UE e a 
Rússia, assinado em Corfu, em 24 de Junho de 1994. 
Trata-se de um acordo-quadro que reúne o conjunto das acções de cooperação entre a UE e a 
Federação Russa. Com efeito, entram no quadro deste acordo as trocas comerciais, os direitos do 
Homem e a democracia, a ciência e a tecnologia, a educação e a formação, as questões aduaneiras, a 
luta contra a criminalidade, os transportes, a energia e as comunicações, o ambiente e a cultura. O 
acordo institucionaliza as relações entre a UE e a Federação Russa ao nível de chefes de Governo, de 
ministros, de funcionários e de parlamentares. 
 
Este acordo permite evitar o isolamento da Rússia, num momento em que numerosos países da 
Europa Central e Oriental procuram aderir à UE e à OTAN. Uma declaração da Presidência da UE 
sobre a entrada em vigor do Acordo de Parceria e de Cooperação, em 1 de Dezembro de 1997, 
exprime esta vontade, precisando que "o acordo consagra (também) a integração da Rússia na família 
europeia..." 
 
O programa TACIS, que fornece assistência técnica à Rússia com vista a acelerar a passagem a uma 
economia de mercado e a uma sociedade democrática, e que encoraja a instituição de laços políticos 
e económicos com a UE, apoiará cada vez mais a realização dos compromissos tomados no quadro 
deste Acordo de Parceria e de Cooperação. 
A União Europeia é o principal parceiro da Rússia em matéria de cooperação técnica. Entre 1991 e 
1996, a UE consagrou uma ajuda de 1060,79 milhões de ecus no quadro do programa TACIS. A 
reestruturação das empresas públicas e o desenvolvimento do sector privado, bem como a reforma da 
administração pública, dos serviços sociais e da educação, foram os sectores privilegiados pelo 
programa. 
A partir de 1996, a ajuda concedida pela UE aos países da Europa Central e Oriental, entre os quais a 
Rússia, situa-se no quadro de um programa comum da Comissão Europeia e do Conselho da Europa, 
assinado em Fevereiro de 1996. Este acordo a favor da Rússia, para o ano de 1996/97, tem o valor de 
1.202.000 ecus. Um segundo contrato foi assinado em Fevereiro de 1997, com a Rússia, para o ano 
de 1997/98, cujo orçamento comum, aprovado pelas duas instituições, é de 2.551.000 ecus. Um 
terceiro contrato com a Rússia estará em curso. 
 
- A primeira reunião do Conselho de Cooperação UE-Rússia, criado pelo Acordo de Parceria e de 
Cooperação, teve lugar em Janeiro de 1998. Durante essa reunião, as partes reiteraram o 
compromisso de intensificarem as suas relações, com o objectivo de apoiar o processo de reformas 
na Rússia, de consolidar as liberdades políticas e de encorajar a integração da Rússia numa zona 
económica europeia alargada. 
 
Foi igualmente sublinhada a necessidade de reforçar a cooperação entre os serviços aduaneiros, em 
conformidade com a Declaração Conjunta da Comissão Europeia  e da Rússia, de Julho de 1997, e 
com a execução dos programas TACIS envolvidos. O programa de trabalho que foi elaborado prevê 
igualmente a aproximação das legislações, a melhoria da aplicação das leis, a elaboração de uma 
carta de segurança europeia e a intensificação dos esforços com vista à aplicação dos Acordos de 
Dayton sobre a Bósnia. Por último, está prevista uma assistência técnica para facilitar a adesão da 
Federação Russa à Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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A Comissão de Cooperação UE-Rússia, encarregada de executar este programa de trabalho 
aprovado pelo Conselho "Cooperação", teve a sua primeira reunião em 22 de Abril de 1998, em 
Bruxelas. Para garantir a execução do programa, a comissão de cooperação criou nove subcomissões. 
Entre as diferentes questões abordadas estão, designadamente, os obstáculos ao desenvolvimento das 
trocas comerciais, de um e de outro lado, o estatuto reservado à economia russa no procedimento 
comunitário anti-dumping, o comércio de produtos nucleares, as normas de certificação dos produtos 
e os problemas de acesso ao mercado. 
 
- A terceira instituição criada pelo acordo de 1997 é a comissão parlamentar de cooperação, que 
reúne membros do Parlamento Europeu e da Assembleia Federal da Federação Russa. 
 
Pouco a pouco, a aproximação entre a Federação Russa e a UE vai-se manifestando; numa decisão 
dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, de 27 de Abril de 1998, afirma-se que já não se 
considera a Rússia como um dos "países que não praticam a economia de mercado". Esta iniciativa 
deve permitir pôr termo aos procedimentos anti-dumping praticados até então pela UE em relação à 
Rússia. 
 
Esta aproximação foi igualmente confirmada na cimeira UE-Rússia de 15 de Maio de 1998, em 
Birmingham. Com efeito, os participantes congratularam-se com os progressos alcançados em 
matéria de cooperação económica e comercial (por exemplo, em 28 de Março de 1998 foi assinado 
um acordo entre a UE e a Rússia sobre a liberalização do comércio de produtos têxteis) e defenderam 
o reforço da cooperação bilateral tendo em vista a luta contra o tráfico de estupefacientes e contra o 
branqueamento de capitais, bem como garantir a segurança das centrais nucleares e a destruição das 
armas químicas. Foi igualmente referida a situação das minorias russófonas nos Estados bálticos.  
 
Mas a crise económica russa de Agosto de 1998 alterou o quadro das relações entre a Federação 
Russa e a UE.  
 
Em 3 de Setembro de 1998, uma comunicação da Comissão é apresentada numa reunião do Colégio 
dos comissários europeus. No quadro da análise da crise financeira russa, a Comissão considera que 
"a saída da crise depende, antes de mais, dos próprios russos", mas sugere a reorientação das acções 
do programa TACIS em função da crise, o reforço da cooperação existente para melhorar as 
estruturas institucionais e económicas da Rússia, encorajar uma maior participação do sector privado 
na busca de uma solução para a crise e coordenar melhor as acções no seio da UE e com outras 
instituições como o FMI. 
 
A situação na Rússia é objecto de grande atenção no seio das instâncias europeias, mas estas 
continuam firmes quanto à subordinação da ajuda à adopção de um programa de reformas 
económicas credível (cf. Conselho "Assuntos Gerais" de 5 e 6 de Outubro de 1998, Luxemburgo/ 
visita do Presidente da Comissão, J. Santer, a Moscovo, em 9 de Outubro de 1998). Em 27 de 
Outubro de 1998, tem lugar em Viena uma segunda cimeira UE-Rússia. A UE recordou, nessa 
ocasião, a importância para o Governo russo de adoptar um programa económico "credível e 
durável" e comprometeu-se a facilitar a adesão da Rússia à OMC, a reorientar o programa TACIS em 
função das necessidades da Rússia e a reforçar a cooperação para fazer face ao problema dos 
resíduos nucleares. 
 
Em 30 de Outubro de 1998, a Comissão Europeia aprovou um financiamento de 30 milhões de ecus 
para o programa de cooperação transnacional TACIS 1998. 
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Na sequência da visita de J. Santer a Moscovo, a Comissão Europeia sugere ao Conselho "Assuntos 
Gerais" que a UE ponha à disposição da Rússia um programa de ajuda alimentar (Sec (1998)1990 
final) 20.11.1998). O custo bruto desta operação é calculado em cerca de 470 milhões de euros para 
o exercício de 1999. Em 20 de Janeiro de 1999, é assinado um memorando de entendimento para a 
concessão de ajuda alimentar no valor de 400 milhões de euros, após aprovação por procedimento 
urgente pelo Parlamento, na sessão de Dezembro. Conforme previsto, foram postas condições muito 
estritas, a fim de corresponder às preocupações do Parlamento e dos Comissários Van den Broek e 
Monti. 
 
No Conselho Europeu de Viena, em 11 e 12 de Dezembro de 1998, a Comissão apresentou um 
relatório sobre a definição de uma política global da UE em relação à Rússia. Este relatório sublinha 
a importância estratégica da Rússia para a União. Reafirma a solidariedade da União com a Rússia e 
com a sua população na crise multiforme que atravessam. 
  
Os programas TACIS estão em vias de reorientação. No ano 2000, deverá entrar em vigor um novo 
regulamento TACIS, já proposto pela Comissão em 22 de Dezembro de 1998; o objectivo principal é 
passar de uma relação de assistência técnica a uma relação de parceria. A dotação orçamental do 
futuro programa - que deverá mudar de nome - será fixada no quadro das negociações da Agenda 
2000. 
 
Em 4 de Junho de 1999, o Conselho Europeu aprova a Estratégia Comum da União Europeia 
relativamente à Rússia, salientando que o Acordo de Parceria e de Cooperação celebrado entre a UE 
e a Rússia permanece o instrumento essencial das relações entre ambos e que o objectivo dessas 
relações consiste em criar as condições necessárias para a instauração de uma futura zona de 
comércio livre entre a Comunidade Europeia e a Rússia. Os principais objectivos da UE no que 
respeita à Rússia são: consolidação da democracia, do Estado de Direito e das instituições públicas 
na Rússia, integração da Rússia num espaço económico e social europeu comum, cooperação com 
vista a reforçar a estabilidade e a segurança na Europa e para além das fronteiras europeias, 
cooperação nos domínios da exploração e gestão dos recursos, da segurança nuclear, do ambiente e 
da criminalidade organizada. 
 
Por ocasião da última cimeira UE-Rússia, realizada em 22 de Outubro de 1999, em Helsínquia, o 
Primeiro-Ministro russo, Vladimir Poutine, apresentou a nova estratégia russa para o 
desenvolvimento das relações com a UE, durante o período 2000-2010, baseada na estratégia 
correspondente adoptada pela UE em Junho de 1999 para as suas relações com a Rússia. Estes dois 
documentos “salientam a importância concedida por ambas as partes a uma parceria política e 
económica estreita e ao desenvolvimento futuro das relações no âmbito do Acordo de Parceria e de 
Cooperação (APC)”5 . 
Este encontro foi perturbado pelos acontecimentos na Chechénia, apesar de o Primeiro-Ministro 
russo, Vladimir Poutine, ter afirmado que a Rússia não pretendia resolver o problema checheno por 
meios militares. A Delegação da União Europeia composta pelo Presidente e Primeiro-Ministro 
finlandeses, Martii Athissari e Paavo Lipponen, o Presidente da Comissão, Romano Prodi, o Alto-
Representante para a PESC, Javier Solana, e o Comissário responsável pelas Relações Externas, 
Chris Patten, criticou a desproporção entre os objectivos declarados pela Rússia na Chechénia e os 
meios utilizados.  
 

                                                 
5 Declaração Final conjunta assinada em Helsínquia, no final da Cimeira entre a UE e a Rússia. 
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O papel do Parlamento Europeu: 
 
- O PE pronunciou-se em 2 de Abril de 1998 sobre a Comunicação da Comissão Europeia "O 
futuro das relações entre a União Europeia e a Rússia" (relatora: Deputada Lalumière), fazendo votos 
para se ir mais longe do que o Acordo de Cooperação e Parceria, para estreitar os laços entre a 
Rússia e o resto da Europa. 
 
Na sequência da crise económica, o PE (Resolução de 17 de Setembro de 1998), preocupado com as 
consequências, convidou as autoridades russas a reforçarem as reformas no sentido de uma economia 
social de mercado. 
 
- A Comissão Parlamentar de Cooperação (presidente: Deputada C. Krehl, PSE) reuniu-se várias 
vezes (a primeira reunião teve lugar em Bruxelas, em 1 e 2 de Dezembro de 1997). Nos seus 
contactos, em particular, durante a última visita a Moscovo (26 a 29 de Outubro de 1998), pôde 
informar-se da situação particularmente grave em matéria de aprovisionamento alimentar (que 
reflecte igualmente uma desorganização geral). A questão da ajuda alimentar esteve, aliás, no centro 
dos debates. O diálogo ao nível parlamentar é uma componente importante das relações UE/Rússia, 
que constituem uma prioridade do Governo russo. 
 
Em 5 de Maio de 1999, foi adoptada a Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho 
referente à Estratégia Comum relativamente à Rússia (A4-219/99). O Parlamento insistiu na 
necessidade de esta estratégia assentar firmemente nas instituições democráticas, nas normas de 
boa gestão e no respeito dos direitos do Homem. 
Na sequência das actividades militares do Exército russo na Chechénia, o Parlamento Europeu 
adoptou uma resolução na sessão de Setembro, condenando a intervenção militar russa. 
Simultaneamente, o Grupo dos Verdes do Parlamento Europeu apelou à suspensão de todas as ajudas 
económicas destinadas à Rússia, até que este país cesse as suas actividades militares na república 
caucasiana.     
 
B.  O alargamento da UE e as relações com a Rússia 
 
Na cimeira europeia do Luxemburgo, em Dezembro de 1997, o Conselho Europeu decidiu iniciar 
negociações de adesão com os seis Estados da "primeira vaga": Estónia, Hungria, Polónia, República 
Checa, Eslovénia e Chipre. Estão igualmente em curso negociações com os outros Estados 
candidatos à adesão: Lituânia, Letónia, Roménia e Bulgária. A maioria destes Estados pertenciam à 
esfera de influência da ex-URSS e, ainda hoje, existem relações estreitas entre a Federação Russa e 
alguns deles. Com efeito, existem relações comerciais importantes entre a Federação Russa e os 
PECO, que representam um décimo do comércio externo russo. 
Aliás, entre 1993 e 1997, a Federação Russa consolidou a sua posição como fornecedor desses 
países. No entanto, a UE também reforçou as suas exportações para esses países. 
 
A perspectiva de alargamento da UE tem tido repercussões na Rússia, que manifestou publicamente 
as suas preocupações. Com efeito, em 7 de Julho de 1998, na sessão de Verão do Conselho 
Económico e Social da ONU (ECOSOS), os representantes russos declararam que a Rússia 
encontrava múltiplos obstáculos comerciais para aceder aos mercados internacionais (taxas anti-
dumping, exigências em matéria de certificação de produtos, etc.). Esta declaração tem a UE como 
destinatária, porque a entrada de produtos no mercado comunitário implica o respeito das normas do 
direito comunitário. Os Estados candidatos à adesão devem ser capazes de harmonizar as suas 
normas nacionais com as normas comunitárias, o que ainda constitui um obstáculo ao acesso dos 
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produtos russos a esses mercados. A Rússia continua, por exemplo, preocupada com a política 
tarifária e aduaneira do grupo de Estados signatários do Acordo da Europa Central sobre o comércio 
livre (República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Roménia, Eslovénia). De facto, este acordo 
repercute-se nas exportações russas (gás, petróleo, etc.). 
Em 22 de Setembro de 1998, o embaixador da Rússia junto da UE, Vasily Likhachev, pediu que 
fosse detalhadamente analisado o impacto do alargamento da Comunidade Europeia em relação à 
Rússia. 
 
A Rússia mostra-se cada vez mais preocupada com o processo de alargamento da União Europeia. 
Por ocasião da sua visita a Paris, em 25 de Agosto de 1999, o ministro russo Alexandre Livshits 
declarou que a Rússia desejava assegurar que o processo de alargamento não prejudicaria os seus 
interesses, sobretudo, económicos. A Rússia esforçar-se-á certamente no sentido de obter um direito 
de observação no que respeita ao processo de tomada de decisão no âmbito da União Europeia, 
aplicando, para o efeito, a táctica utilizada para a OTAN. Note-se que a Rússia conseguiu 
institucionalizar as suas relações com a OTAN através da criação do Conselho Misto Permanente.  
 
Na cimeira UE-Rússia, realizada em 22 de Outubro de 1999, em Helsínquia, o Primeiro-Ministro 
russo, Vladimir Poutine, chamou a atenção da Delegação da União Europeia para o facto de o 
alargamento da UE acarretar consequências nefastas para a Rússia. Com efeito, Moscovo considera 
que ficará privado de uma larga fatia do mercado nas suas relações comerciais com os antigos 
Estados comunistas e actuais candidatos à adesão. Esta situação decorre da imposição que obriga 
estes Estados a aplicar as normas técnicas europeias, nomeadamente em matéria de equipamento, de 
produtos farmacêuticos e alimentares. Além disso, o Primeiro-Ministro russo sublinhou que o 
alargamento da UE conduzirá a um aumento significativo dos preços dos produtos alimentares 
importados da Europa Central e Oriental. Finalmente, na opinião da Delegação Russa, a UE não 
conseguiu melhorar a situação das minorias russas na Estónia e Letónia, que continuam a ser 
discriminadas, designadamente no que respeita à língua.  
Respondendo a estas inquietações da Rússia, o porta-voz da Comissão Europeia realçou que o 
impacto económico do alargamento sobre a Rússia dependeria em grande medida dos acordos de 
comércio livre celebrados entre este país e os PECO. Quanto às perdas eventuais provocadas pelo 
alargamento, a Rússia só poderá obter uma compensação tornando-se membro da OMC. 
É de prever que a cooperação entre a UE e a Rússia seja reforçada para contrabalançar as 
consequências negativas que o alargamento da UE terá para aquele país. 
 
C. As relações com os Estados Bálticos enquanto membros potenciais da UE 
 
Os Estados Bálticos manifestaram o seu desejo de pertencer à União Europeia. Para isso, têm de 
resolver, entre outros, dois importantes problemas, o das suas fronteiras e o do destino das minorias 
russas presentes nos seus territórios. 
 
As fronteiras: 
A União Europeia (UE) convidou os países candidatos à adesão a assinarem acordos de fronteiras 
para porem fim aos conflitos territoriais e pediu aos futuros membros que reforçassem os seus 
controlos de fronteiras para evitar os tráficos ilegais. Neste quadro, foi aprovado um programa de 
assistência transnacional de 30 milhões de ecus. Esse programa deve permitir melhorar o estado das 
infra-estruturas. 
No entanto, a Rússia, preocupada com a perda de influência na região, mostrou-se por diversas vezes 
reticente quanto à assinatura dos acordos relativos às questões fronteiriças, procurando seguramente, 
desta forma, atrasar o processo de adesão destes países à UE.  
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A Lituânia foi o primeiro Estado báltico a assinar um tratado de fronteiras com a Rússia, em 24 de 
Outubro de 1997. Este tratado, que permite delimitar as fronteiras entre os dois países, não foi ainda 
ratificado por nenhum deles. Contudo, é provável que o tratado seja ratificado, na medida em que a 
Rússia não tem razões de queixa do tratamento dado à minoria russa neste país, apesar de 
Kalingrado, um enclave russo na região báltica, ter pedido à Duma que só ratifique esse tratado daqui 
a "uma centena de anos". Com efeito, existem aspirações expansionistas da parte da Rússia relativas 
a esse enclave (reivindicações de soberania russa sobre o porto lituano de Klaipeda e a província 
polaca de Suwalki). 
 
A Estónia assinou em 24 de Outubro de 1997 um tratado de fronteira com a Rússia. O texto do 
acordo delimita as fronteiras terrestres e marítimas e apresenta uma solução para os problemas 
relativos aos cursos de água, lagos e zonas económicas. 
Em Março de 1999, a Rússia e a Estónia conseguiram definir um acordo técnico para a delimitação 
das fronteiras. Contudo, a assinatura e ratificação destes acordos dependem da boa vontade de 
Moscovo. 
As relações entre a Rússia e a Estónia caracterizam-se ainda por uma certa fragilidade, em virtude do 
descontentamento das autoridades russas face à situação da minoria russa da Estónia. No entanto, 
estão institucionalizadas relações entre os dois países a fim de resolver o contencioso bilateral 
existente entre eles (comissão intergovernamental russo-estoniana, criada em 1998, que inclui três 
subcomissões, de comércio e assuntos económicos, de assuntos sociais e humanitários e de assuntos 
culturais). 
 
A Letónia e a Rússia anunciaram em 1997 a conclusão de um acordo relativo à sua fronteira comum. 
Tal foi possível devido à renúncia da Letónia ao Tratado de Riga de 1920 e, consequentemente, à sua 
soberania sobre a região de Pytavolo, anexada pela Rússia em 1944.  
Em 12 de Janeiro de 1998, o então Presidente da Letónia, Guntis Ulmanis, declarou-se disposto a 
assinar o conjunto dos acordos em suspenso, nomeadamente o tratado sobre a fronteira. No entanto, 
em Fevereiro de 1998, o embaixador da Rússia na Letónia declarou que o exame deste tratado pela 
Duma estava subordinado à solução do problema da minoria russa na Letónia. 
Em 22 de Junho de 1998, o Parlamento letão aprovou alterações legislativas para facilitar o acesso da 
minoria russa à naturalização. Em 3 de Outubro de 1998, realizou-se um referendo e o projecto foi 
aprovado com 53% dos votos. 
 
A questão das minorias russas nos Estados bálticos: 
O respeito pelos direitos das minorias é uma das condições políticas impostas pela União Europeia 
aos candidatos à adesão (critérios de Copenhaga). 
 
Na Estónia, a nacionalidade obtém-se por nascimento e por naturalização; a resolução de 26 de 
Fevereiro de 1992 sobre a aplicação da lei relativa à nacionalidade, atribui-a automaticamente às 
pessoas que a tinham antes de 17 de Julho de 1940, bem como aos seus descendentes. 
Para a naturalização, são tomados em conta os anos de residência (apenas a partir de 30 de Maio de 
1990), mas é também necessário um exame do conhecimento da língua nacional.  
Existe uma distinção entre minorias históricas e novos imigrantes. 
Foram aprovadas pelo governo, em 10 de Fevereiro de 1998, regras relativas à integração nacional, 
mas é indispensável um consenso político para a sua aplicação. 
Com efeito, é esperado um plano de desenvolvimento nacional, que deverá ser aceite pelos partidos 
políticos e ser objecto de aprovação popular. 
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A minoria russófona da Letónia constitui 40% da população total do país. No entanto, os russófonos 
são, frequentemente, tratados pelos letões como se fossem imigrantes ilegais. Em Março de 1998, 
uma manifestação composta principalmente por russófonos foi violentamente reprimida pelas 
autoridades letãs. Este incidente emocionou a opinião pública russa, o que levou Boris Ieltsin a 
adoptar sanções contra este país para que ele altere a sua legislação sobre as minorias. 
A repressão alerta igualmente a opinião pública internacional, que aumenta, por intermédio da UE e 
da OSCE, as pressões para garantir um tratamento melhor para a minoria russófona. Uma lei que 
facilita as condições de acesso à nacionalidade para a minoria russófona foi aprovada pelo 
Parlamento letão em 22 de Junho de 1998. Tony Blair, na qualidade de Presidente em exercício do 
Conselho Europeu, declarara, antes da aprovação dessa lei, que "na perspectiva da futura adesão à 
União Europeia, a UE considera essencial que essa lei respeite integralmente as recomendações do 
Sr. Max Van der Stoel, Alto Comissário da OSCE para as minorias". 
Em 3 de Outubro de 1998, a lei é submetida a referendo e aprovada por 53% dos votos expressos. 
A Comissão Europeia congratulou-se com este resultado, considerando que ele corresponde às 
"preocupações expressas em 1997 pela Comissão, no seu 'parecer' sobre o pedido de adesão da 
Letónia". O Conselho "Assuntos Gerais" de 5-6 de Outubro de 1998 considera, por seu turno, que 
"esta decisão é particularmente importante para as relações da Letónia com a UE."  
O Governo letão insistiu por diversas vezes no facto de a integração social constituir a sua tarefa 
prioritária. Nesta perspectiva, decidiu conceder a nacionalidade letã aos imigrantes do pós-guerra. 
Com efeito, esta constitui uma etapa essencial para a integração da Letónia na UE.  
 
No que se refere à Lituânia, as relações são menos tensas, porque a minoria russa constitui apenas 
8,3% da população total (dados de 1996) e Moscovo não tem razões de queixa sobre o tratamento 
dessa minoria. 
 
 

* * * 
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Tel: (352) 4300 2 2908 / Fax: (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int 
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