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De översikter som utarbetats av arbetsgruppen inom Europaparlamentets sekretariat om utvidgningen syftar till att i en systematisk och sammanfattande form presentera nuläget 
i fråga om de diskussioner som förs om en rad olikaaspekter på unionens utvidgning samt medlemsstaternas, ansökarländernas och EU-institutionernas ståndpunkter. 
Översikterna kommer att uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Följande översikter har redan publicerats : 
 
Nummer Titel           PE-nummer  Datum  Språk 
 
 1  Cypern och anslutningen till Europeiska unionen       167.284/ändr.4   18.03.99 Alla 
 2   Ungern och utvidgningen av Europeiska unionen       167.296/ändr.2  01.02,99 Alla 
 3  Rumänien och utvidgningen av Europeiska unionen      167.297/ändr.2  26.02.99 Alla 
 4  Tjeckiska republiken och utvidgningen av Europeiska unionen     167.335/ändr.3  18.10.99 Alla 
 5  Malta och förbindelserna med Europeiska unionen      167.350/ändr.3  01.07.99 Alla 
 6  Bulgarien och utvidgningen av Europeiska unionen      167.392/ändr.3  11.10.99 Alla 
 7  Turkiet och förbindelserna med Europeiska unionen      167.407/ändr.2  17.06.99 Alla 
 8  Estland och utvidgningen av Europeiska unionen       167.409/ändr.1  08.10.98 Alla 
 9  Slovenien och utvidgningen av Europeiska unionen      167.531/ändr.1  08.02.99 Alla 
10  Lettland och utvidgningen av Europeiska unionen      167.532/ändr.2  27.09.99 Alla 
11  Litauen och utvidgningen av Europeiska unionen       167.533/ändr.2  12.01.99 Alla 
12  Polen och anslutningen till Europeiska unionen       167.587/ändr.2  03.03.99 Alla 
13  Slovakien anslutningen till Europeiska unionen       167.609/ändr.1  20.08.99 Alla 
14  Ryssland och utvidgningen av Europeiska unionen      167.734/ändr.1  23.02.99 Alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning       167.299/ändr.1  21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen   167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och EU:s utvidgning        167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och EU:s utvidgning       167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter vid EU:s utvidgning        167.581   12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning    167.582   01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen    167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående EU:s utvidgning       167.614/ändr.5  06.07.99 EN 
23  De juridiska problemen vid EU:s utvidgning       167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Förtursstrategin för EU:s utvidgning        167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgningsprocess   167.690/ändr.1  30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU       167.735   14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Jordbruket och EU:s utvidgning        167.741   03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och EU:s utvidgning         167.777/ändr.1  08.03.99 alla 
29  EU: s utvidgning och fiske         167.799   12.10.98 alla 
30  Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU      167.822/ändr.1  26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel           PE-nummer  Datum Språk 
 
31  Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU      167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU    167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet och utvidgningen av EU       167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och utvidgningen av EU         167.962   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitiken och utvidgningen av EU       167.963/ändr.1  24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU       168.008/ändr.1  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Utvidgningen och externa ekonomiska relationer       168.062/ändr.1  08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen       168.065   27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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I. DEN POLITISKA SITUATIONEN 
 
A. Den ryska regeringskrisen under 1999 – påminnelse 
 
1999 har präglats av en mycket instabil politik och regering. 
Ryska federationens president Boris Jeltsin har genomfört en rad entlediganden av sina 
premiärministrar för att kompensera för sin upprepade frånvaro från presidentposten av 
hälsoskäl. 
 
Den 12 maj 1999 meddelade Boris Jeltsin Jevgenij Primakovs avgång från den 
premiärministerpost han utnämnts till den 11 september 1998. 
Den ryske presidenten tackade Jevgenij Primakov för att ha stabiliserat situationen i landet men 
kritiserade honom för hans bristande initiativförmåga och att de ekonomiska reformerna varit 
alltför långsamma. Det finns dock även andra förklaringar till avskedandet. Den ryska 
diplomatins motgångar i Kosovokrisen samt att Primakov, som är en tänkbar kandidat till 
presidentvalet 2000, blir allt mer populär. Dessutom har Jevgenij Primakov givit sitt stöd till den 
ryska riksåklagaren som inlett utredningar om den förskingring av fondmedel samt de 
finansuppgörelser som utförts av Kremls grå eminens – Boris Berezovskij. 
 
Till ny premiärminister utnämndes inrikesminister Sergej Stepasjin som är känd för sin hårda 
linje under kriget med Tjetjenien 1994-1995. Denna utnämning sammanföll med dumans avslag 
på försöken att avsätta den ryske presidenten. Omröstningen gällde fem huvudanklagelser, bl.a. 
folkmord i Ryssland, kriget i Tjetjenien 1994-1995 samt Sovjetunionens upplösning och gav 
långt ifrån de resultat man väntat. Förslaget lyckades inte få den majoritet på två tredjedelar som 
krävs för att sätta igång avsättningsförfarandet.  
Sergej Stepasjin blev dock bara kvar på posten som premiärminister i tre månader. Den 9 augusti 
entledigades han efter händelserna i Dagestan då tjetjenska styrkor trängde in på republikens 
mark för att stödja upproren. 
Den ryske presidenten föreslog därpå säkerhetstjänstens chef Vladimir Putin till 
premiärministerposten. Den 16 augusti installerades han av duman, som fyra månader innan 
parlamentsvalet inte vågade sig på någon kraftmätning med Boris Jeltsin. 
Den nye premiärministern har lovat en återgång till ordning och disciplin i Ryssland, att 
återinföra militärens respekt samt ge ekonomiskt stöd till det militärindustriella komplexet. Han 
har visat sig vara för en ”offensivare” diplomati samt utnyttjandet av ”stränga ekonomiska 
åtgärder” för att försvara de ryska minoriteterna i utlandet. 
 
B. Attentatsvåg i ryska städer och inledning av en militäroffensiv mot Tjetjenien 
 
Regeringskrisen förvärrades av händelserna i Tjetjenien då ryska tjänstemän utsattes för bakhåll 
och kidnappningar. De ryska myndigheterna gick till angrepp då en företrädare för det ryska 
inrikesministeriet, general Shpigun, kidnappades den 5 mars 1999. Ett nytt militärt ingripande i 
Tjetjenien verkade mycket nära förestående och de ryska tjänstemännen bekräftade att en 
”strategisk lösning” på det tjetjenska problemet var nödvändig. 
En rad attentat i Ryssland, vilka krävde nästan 300 civila dödsoffer under september månad, 
användes av massmedia som en förevändning för en stor anti-tjetjensk offensiv1. Den 5 

                                                 
1) 31 augusti 1999: bomattentat i affärscentrat Manezh, i närheten av Kreml, 1 död och ett fyrtiotal skadade. 4 
september: bilbomb utanför en fastighet bebodd av familjer till rysk militär i Bujnaksk (Dagestan), 64 döda. 9 
september: bombattentat mot en fastighet i ett populärt kvarter i Moskva, 92 döda. 13 september: bombattentat mot 
en fastighet i sydöstra Moskva, 118 döda. 16 september: bilbomb i Volgodonsk, 17 döda. 
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september inledde den ryska armén bombningar av vissa tjetjenska byar som ansågs vara tillhåll 
för terroristgrupper. Dessa bombningar utökades till hela Tjetjenien från den 24 september. 
Samtidigt samlades ryska trupper vid republikens gränser innan de tågade in den 1 oktober. 
Enligt de ryska myndigheterna och i synnerhet enligt uttalanden från president Boris Jeltsin 
handlar det om att undanröja ett centrum för ”internationell terrorism” och ”återföra Tjetjenien 
till att omfattas av den ryska författningen” samt ”tillförsäkra dess befolkning ett normalt liv”. 
Bekämpningen av terrorism är just det argument som oftast används i den offentliga ryska 
debatten i syfte att rättfärdiga användandet av flygvapnet och andra militära medel. 
Den tjetjenske presidenten Aslan Maschadov vänder sig å sin sida till NATO och vädjar om ett 
ingripande för att undvika en ”humanitär katastrof”. 
Offensiven i Tjetjenien har redan tvingat tiotusentals personer att fly republiken. 147 000 
flyktingar2 har anlänt till Ingusjien samtidigt som humanitära hjälporganisationer förhindrats att 
utföra sin hjälpverksamhet. 
Den fortsatta militära offensiven i Tjetjenien har givit upphov till många frågetecken vad 
beträffar det parlamentsval som skall hållas i december 1999. 
 
C. Valförberedelserna 
 
Både den ryske presidenten, hans premiärminister och dumans talesman har upprepade gånger 
framhållit att presidentvalet kommer att hållas den 19 december 1999. Ryska tjänstemän har 
bekräftat att inget undantagstillstånd kommer att införas trots den ryska arméns militära offensiv 
i Tjetjenien. 
 
1. Parlamentsvalet den 19 december 1999 
Enligt de senaste undersökningarna utförda av VCIOM säger sig 54 % av de tillfrågade 
personerna vara redo att delta i parlamentsvalet. Endast tre politiska block har någon chans att 
komma över tröskeln på 5 %: kommunistpartiet, Moskvas borgmästares parti ”Vårt hem 
Ryssland” samt ”Jabloko”. ”Vårt hem Ryssland” och ”Jabloko” har stärkt sina ställningar i och 
med anslutningen av Jevgenij Primakov respektive Sergej Stepasjin. 
VTSIOM:s undersökning som offentliggjordes i början av oktober visar att kommunistpartiet 
kan få 32 % av rösterna, ”Vårt hem Ryssland” 22 % och ”Jabloko” 12 %. 
 
2. Presidentvalet 2000 
Vladimir Putin, som i stort sett var helt okänd till dess att han utsågs till premiärminister och 
”officiell efterträdare” i Kreml, blir enligt undersökningarna allt populärare, tack vare den 
hårdföra och enhetliga linje han antagit inför situationen i Tjetjenien. Denne tänkbare 
presidentkandidat har dock för närvarande inget stöd av något politiskt parti. 
Bland de övriga presidentkandidaterna ingår Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov som den 19 
november 1998 bildade ett nytt centerparti med namnet ”Vårt hem Ryssland”, general 
Aleksander Lebed samt den tidigare premiärministern Viktor Tjernomyrdin. Kommunistpartiet 
kommer sannolikt att representeras av Gennadij Ziuganov. 
Jurij Luzjkov förespråkar idag upprättandet av en stark statsmakt och marknadsekonomi 
tillsammans med en välutvecklad socialpolitik. Han är favoriten i undersökningarna och än mer 
så eftersom Jevgenij Primakov har accepterat att ställa upp vid sidan av Moskvas borgmästare. 
 

                                                 
2) Le Monde, 17-18 oktober 1999.  
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General Lebeds stjärna är i dalande. Hans region är svårt lidande i krisen och han måste bekämpa 
de bedrägerier för vilka den lokale ”aluminiumkungen” Anatolij Bykov är ansvarig. Dessutom 
har partiet ”Ära och fosterland”, som skulle föra honom till den högsta makten, just splittrats och 
förlorat hälften av sina medlemmar. Enligt undersökningarna utförda av VTSIOM3 skulle han 
inte klara att vinna över någon av de andra tänkbara kandidaterna. 
 
D. Maktkrisen 
 
1. Krisen i federationen 
En annan politisk kris som hotar den Ryska federationen är frågan om enhetligheten inom själva 
federationen. Man kan sedan två år tillbaka se en tendens till strävan efter lokal självständighet. 
Denna tendens har förstärkts av att man sedan 1996 valt guvernörer (istället för att de utses av 
federationens president) till de 89 regionerna och andra territoriella områden inom federationen. 
Guvernörerna söker inta en plats som inflytelserika politiska aktörer. Under våren 1999 
framträdde två nya politiska unioner med regional förankring: ”Hela Ryssland” med sexton 
guvernörer, däribland Tatarstans president Mintimir Shaimiev, till vilket Jurij Luzjkovs parti 
anslutit sig, samt ”Rysslands röst” som leds av Samaras guvernör Konstantin Titov. Kemerovos 
guvernör Aman Toliev leder sedan juni 1999 den nationalkommunistiska rörelsen ”Förnyelse 
och enhetlighet”4. 
Guvernörerna har ökat sin makt, särskilt som de tagit sig an den federala maktens arbete för att 
dämpa den ekonomiska och social krisen. 
Vissa har till och med vägrat att betala in sina bidrag till den federala budgeten vilket föder ett 
”verkligt och allvarligt” hot om en upplösning av federationen. 
 
Regionerna har gjort nya försök att öka sin ekonomiska självständighet under 1999. Enligt 
Moskva har 17 regioner använt federala fondmedel till jordbrukarna och många följer inte 
centralmaktens lagar och bestämmelser. De lokala ledarna försvarar sig med att de inte ser någon 
som helst anledning till att lyda under ett system som inte förser dem med några resurser. 
 
2. Korruption 
Korruptionsskandalerna i den ryska statens toppskikt har varit starkt bidragande till den ryska 
maktkrisen. 
I oktober 1998 inleddes först i Moskva och därefter i Genève en utredning om Mabetex-affären 
som fått sitt namn efter det byggföretag från Lugano som med hjälp av mutor fick huvudansvaret 
för ombyggnaden av Kreml. Det påstås att detta ombyggnadsarbete finansierades med medel 
som kommit från illegal oljeexport. Affären har avslöjat finansieringsverksamhet och utförande 
av offentliga uppdrag som givit höga ryska ledare inom presidentförvaltningen möjligheter att 
göra sig stora förmögenheter i utlandet. 
Presidentens närstående ”familj” är kärnan i den skandal om penningtvätt som skall ha skett i 
Bank of New York. 
Den schweiziska riksrätten planerar att utreda den förskingring av fondmedel som på bekostnad 
av flygbolaget Aeroflot skall ha utförts av den ryske finansmannen Boris Berezovskij, som ingår 
i president Jeltsins närmaste krets, samt av två tidigare chefer inom Aeroflot. 
 
De finansskandaler som uppdagats under 1999 har också försämrat relationerna med de 
huvudsakliga finansiärerna i Ryssland, i första hand Internationella valutafonden, IMF. 

                                                 
3) VCIOM – Vserossiïskiï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Ryska centret för allmänna 
opinionsundersökningar.  
4) Källa: K Rousselet, ”Russie”, L’état du monde, Paris, La Découverte, 1999, s. 570.  
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II. DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 
 
Sammanfattning 
 
Från det att de ekonomiska reformerna inleddes i januari 1992 till slutet av 1998 sjönk Rysslands 
BNP per capita med så mycket som 40 % och ligger nu på omkring 20 % av EU:s nivå. Till 
skillnad från de mest framgångsrika övergångsekonomierna, i synnerhet Polen, har produktionen 
inte lyckats återhämta sig efter nedgången i inledningsskedet. På investeringssidan ser det ännu 
sämre ut. Under samma period föll företagsinvesteringarna med ca 60 % och ligger nu på mindre 
än 13 % av BNP, med extremt lite utländska direktinvesteringar. Privatkonsumtionen föll mindre 
på grund av en ökad import av konsumentvaror. Inkomstklyftan har dock ökat markant. 
 
Den verkliga produktionsminskningen är besvärlig att mäta eftersom det är svårt att följa 
kvalitetsförbättringar samt den produktion som står utanför den officiella ekonomin och 
skattesystemet, i synnerhet inom tjänstesektorn. De uppskattningar som finns tillgängliga av 
produktionsnedgången mellan 1991 och 1998 varierar från 25 % till så mycket som 50 %. 
 
Inledningsperioden (1992-1994) 
 
Den största produktionsnedgången skedde som i alla övergångsekonomier under de första åren 
efter det att grundläggande ekonomiska reformer genomförts. Detta innebar att sovjetiska 
produkter och tjänster fick det svårt att klara de nya marknadsvillkoren efter det att priserna 
liberaliserades i januari 1992 och statsunderstöden drogs in. Produktionen inom tillverknings- 
och byggnadssektorn föll med mer än 50 %. Den totala produktionen inom tjänstesektorn var 
oförändrad eftersom nedgången av tidigare understödda tjänster som flygresor och hotell 
kompenserades av en ökning inom detaljhandel, privata tjänster och företagstjänster. De 
sistnämnda var starkt underutvecklade under Sovjettiden. 
 
Den senare perioden (1995-1999) 
 
Produktionsnedgången har sedan 1995 avtagit och den totala nedgången för perioden var ca 
10 %. Ryssland såg en svag ekonomisk tillväxt 1997 vilken 1998 följdes av en tillbakagång på 
5 %. Denna utveckling är inte särskilt tillfredsställande vid en jämförelse med andra 
övergångsekonomier som Polen och Ungern. Företagsinvesteringarna minskar fortfarande och 
låg 1997 på 13 % av BNP och andelen utländska direktinvesteringar fortsätter att vara mycket 
låg (0,8 % av BNP jämfört med 7 % i Polen 1998). 1999 års produktionsökning skall nog snarare 
tolkas som en engångsjustering som uppstod i samband med devalveringen i augusti 1998 och 
det därpå följande sammanbrottet för importen, än som en början till en långvarig ekonomisk 
återhämtning. 
 
Orsaker till Rysslands ekonomiska tillbakagång 
Ett stort antal studier av Rysslands ekonomiska problem har genomförts. Om dessa problem 
sammanställs bildar de en skrämmande lista. De vanligast omnämnda problemen är en ständigt 
instabil samhällsekonomi, bristande metoder för ledning av företag, avsaknad av en effektiv och 
oberoende rättslig infrastruktur, avsaknad av en tydlig äganderätt, en våldsam korruption och allt 
mer inflytelserik organiserad brottslighet, bristande infrastruktur, allmän förekomst av icke-
kontanta transaktioner, insolventa banker, frånvaron av en markkodex, byråkrati samt 
otillräckliga ledningskunskaper. 
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De senaste händelserna 
 
IMF har beviljat ett lån på ytterligare 4,5 miljarder US-dollar för att Ryssland skall kunna lägga 
om befintliga skulder till fonden. Även om det i överenskommelsen förutses en åtstramning av 
budgeten och strukturreformer kan regeringen få det svårt att leva upp till sina åtaganden. 
Skatteintäkterna har förbättrats betydligt i år men för att klara IMF:s budgetmål krävs ytterligare 
nedskärningar i utgifterna. 
 
Under första hälften av 1999 ökade industriproduktionen med 3,1 % jämfört med föregående år 
eftersom devalveringen av rubeln stimulerade till importsubstitution och ökad exportefterfrågan. 
Det finns dock tveksamheter i den officiella statistiken och den inhemska efterfrågan är fortsatt 
mycket låg. Problem på utbudssidan gör det föga troligt att produktionsökningen fortsätter. 
 
Arbetslösheten har stabiliserats och realinkomsterna har börjat återhämta sig men ligger 
fortfarande långt under nivån innan krisen. Konsumentprisernas månatliga inflation är nere på 2-
3 % men producentpriserna ökar snabbare på grund av höjda energipriser. Inflationen är 
beräknad att sjunka till ca 50 % fram till slutet av 1999. 
 
Bytesbalansen hade ett överskott på 5,1 miljarder US-dollar under första kvartalet men 
kassareserven har inte förbättrats. Ökad exportvolym för vissa handelsvaror ledde tillsammans 
med en betydligt minskad import till en positiv handelsbalans på 13 miljarder US-dollar för 
januari till juni. 
 
Strukturreform 
 
I IMF:s program förutses begränsade strukturreformer som förbättrad finansiell disciplin inom 
företagssektorn, stängning av insolventa banker samt minskad byteshandel inom den ryska 
ekonomin. Flera av dessa mål har varit en del av Rysslands överenskommelser med IMF i många 
år utan att de någonsin uppfyllts. Den ryska regeringen behöver det nya lånet från IMF för att 
undvika att lån i framtiden blir obetalade, för att frigöra andra multi- och bilaterala medel samt 
för omförhandlingen av lånevillkoren för obetalda lån från Sovjettiden. 
 
Även om beloppet denna gång är begränsat (4,5 miljarder US-dollar jämfört med obetalda IMF-
lån på totalt 17,6 miljarder US-dollar) är fonden fast besluten att se till att den senaste 
uppgörelsen beaktas. Man kommer att besluta om utbetalning av nya delsummor kvartalsvis och 
utbetalningarna sker endast om budgetmålen och andra mål uppfyllts. Det kan hända att fonden 
utsätts för politiska påtryckningar att fortsätta sina utbetalningar under valperioden oberoende av 
de samhällsekonomiska resultaten, men det är troligt att man håller en sträng linje mot Ryssland 
i syfte att återupprätta sin internationella trovärdighet. Denna försvagades av den s.k. FIMACO-
affären då en oberoende rapport visade att fonden förts bakom ljuset angående hur tidigare 
utbetalda IMF-lån använts. 
 
IMF kunde på nytt försäkra sina kritiker om att sådana oegentligheter inte skulle ske den här 
gången då pengarna från det aktuella programmet skulle finnas kvar på amerikanska bankkonton, 
eftersom deras enda syfte var att förlänga förfallodagarna för redan existerande ryska skulder till 
fonden. Likväl kommer överenskommelsen med IMF att lindra Rysslands ekonomiska situation 
eftersom den frigjort medel från Världsbanken och bilaterala kreditgivare och var en 
förutsättning för att påbörja omförhandlingar om lånevillkoren med de internationella 
kreditgivarna i London- och Parisklubben. 



 11 PE 167.734/rév.2
  

 
Ekonomisk politik 
 
Trots två regeringskriser på mindre än tre månader har budget- och penningpolitiken fortsatt att 
vara förvånansvärt disciplinerade och man har gjort försök att åtgärda de djupa strukturella 
problemen i ekonomin, i synnerhet inom finanssektorn. En känsla av kontinuitet inom den 
ekonomiska politiken spred sig genom de löpande förhandlingarna med IMF, vilka inleddes när 
Jevgenij Primakov var premiärminister och avslutades under Sergej Stepasjins korta 
ämbetsperiod. Stepasjins efterträdare sedan augusti månad, Vladimir Putin, lovade att fortsätta 
att föra den ekonomiska politik som Primakovs regering stakat ut tidigare i år. 
 
EIU Prognosöversikt 
(förändring i % jämfört med föregående år om inget annat anges)  

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

Reellt BNP 0,8 -4,6 -1,0 1,0
Industriproduktion 1,0 -5,0(c) 1,0 3,0
Fasta penningplaceringar, brutto -5,0 -6,7(c) -2,0 0,0
Konsumentpriser
Genomsnitt 14,6 27,8 91,0 45,0
Årsslut 11,0 84,5 50,0 40,0

Balans i federala budgeten (% av BNP) -7,1 -5,0 -4,3 -3,6
Varuexport, fritt ombord
(miljarder USD) 89,0 74,8 73,6 75,9
Varuimport, fritt ombord
(miljarder USD) 71,6 57,4 47,0 51,3
Bytesbalans
(miljarder USD) 4,1 2,5 10,4 8,8
% av BNP 0,9 0,9 5,4 4,3

Valutakurs(RUB:USD)
Genomsnitt 5,79 9,71 24,8

33,0
Årsslut 5,96 20,65 28,0 35,0

(a) Faktiska. (b) EIU:s prognoser. (c) EIU:s uppskattning. 
 
 
Tillväxtpotential 
Trots att den inhemska efterfrågan visat tecken på en stabilisering är konsumenternas efterfrågan 
mer än 20 % lägre än förra året och även investeringarna fortsätter att minska. Detta begränsar 
utsikterna för ytterligare tillväxt genom importsubstitution. Ökade exportvolymer kommer att 
hjälpa upp vissa näringsgrenar men den utländska försäljningen utgör en sådan liten del av BNP 
att Ryssland inte kan hoppas på en exportledd återhämtning. Ännu viktigare är att man inte 
skapat några grundläggande företagsekonomiska förutsättningar för en hållbar ekonomisk 
tillväxt. Kapacitetsrestriktioner orsakade av omodern utrustning, ineffektiva distributionsnät och 
andra flaskhalsar på utbudssidan begränsar industriproduktionen ytterligare. 
 
Utrikeshandel och betalningar 
Handelssiffrorna för första hälften av 1999 visar på följderna av rubelns devalvering och den 
därpå följande finanskrisen. Både exporten och importen var lägre än under samma period 1998, 
men importens minskning var mycket mer drastisk. Enligt preliminära siffror från statens 
statistikbyrå Goskomstat hade man under första hälften av året en positiv handelsbalans på 12,9 
miljarder US-dollar jämfört med 1 miljard US-dollar under första hälften av 1998. Ryssland 
exporterade under de första sex månaderna 1999 varor till ett värde av 32,6 miljarder US-dollar 
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vilket är 11,7 % mindre än under samma tid förra året. Större delen av tillbakagången berodde på 
en svag efterfrågan från Oberoende staters samvälde (minskning på 36,7 % från januari till maj 
jämfört med föregående år), medan exporten till länder utanför OSS-området började återhämta 
sig i mars då oljepriserna började stiga. Importen minskade under första halvåret med 45,1 % 
jämfört med föregående år och denna minskning är jämnt fördelad mellan import från OSS och 
länder utanför OSS. 
 
Avbetalning på lån 
Trots stora överskott i bytesbalansen kommer Ryssland inte nämnvärt att förbättra sina 
låneavbetalningar så länge ca 1 miljard US-dollar varje månad försvinner ut ur landet genom 
kapitalflykt. Rysslands ställning vad beträffar finansiering utifrån fortsätter att försämras trots 
den imponerade vändningen av bytesbalansen. Under första kvartalet 1999 visade 
kapitalbalansen ett underskott på 4,2 miljarder US-dollar jämfört med ett överskott under första 
kvartalet 1998 på 4,2 miljarder US-dollar. Även om underskottet är en svag förbättring av fjärde 
kvartalet 1998 visar det att myndigheternas åtgärder för att hejda kaptialflykten inte haft någon 
effekt. Nettoinflödet av utländska direktinvesteringar på 400 miljoner US-dollar verkar 
obetydligt vid sidan av underskottet på 5 miljarder US-dollar för ”övriga” investeringar. 
 
Även om skatteintäkterna förbättrats genererar den ryska federala budgeten inte tillräckligt med 
intäkter för att myndigheterna skall kunna betala av sina utlandsskulder till fullo. Ryssland kan 
därför bara ställa sina förhoppningar till att man får tillräckligt med finansiella medel för att 
kunna fortsätta betala av den utlandsskuld som man från 1992 och framåt dragit på sig i Ryska 
federationens namn. 
 
Regeringen hoppas på en omfattande omförhandling av lånevillkoren, inbegripet nedskrivningar, 
för utlandsskulderna från Sovjettiden. De officiella kreditgivarna i Parisklubben har gått med på 
att skriva om skuldåterbetalningar på 8 miljarder US-dollar som skulle gjorts under 1999-2000, 
men utesluter helt en efterskänkning av lånet och har skjutit upp alla diskussioner om det 
långsiktiga läget till efter presidentvalet 2000. Vad beträffar Londonklubben kan det hända att 
dessa kommersiella kreditgivare inte ens formellt går med på att lägga om skulderna för 1999-
2000 innan man vet hur det gick i presidentvalet. 
 
Handeln med EU 
Sedan 1992 har EU haft ett stabilt importöverskott med Ryssland. De huvudsakliga 
handelsparterna är Tyskland (31 % av EU:s import och 35 % av EU:s export 1998), Italien (14 % 
och 13 %), Frankrike (10 % och 8 %) samt Storbritannien (10 % och 6 %). 
 
EU:s andel av Rysslands totala handel har minskat sedan 1992. I början av perioden köpte EU 
48 % av Rysslands export och försåg landet med 43 % av dess import. Dessa siffror hade 1998 
sjunkit till 31 % respektive 36 %. 
 
 
III. DEN INTERNATIONELLA SITUATIONEN 
 
A. Ryssland och IMF: försämrade relationer på grund av förskingring av fondmedel 
 
IMF har givit sitt stöd till Ryssland sedan 1995. Inom ramen för ett avtal som skrevs under 1995 
har Ryska federationen ett treårigt lån och har därvid redan erhållit 5,8 miljarder US-dollar. 
I juni 1998 påbörjades förhandlingar om ett nytt lån på 22,6 miljarder US-dollar (bestående av 
medel från IMF, Världsbanken och Japans regering). 
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I september 1998 blockerade dock IMF utbetalningen av en delsumma på 4,3 miljarder US-
dollar i väntan på ett ”enhetligt” program från den ryska regeringen. IMF ställde upp villkor för 
att stödet skulle återupptas, exempelvis en omstrukturering av skulden, en ökning av statens 
intäkter samt en stimulering av banksystemet. 
Den 5 oktober 1998 begärde IMF:s politiska instans, interimskommittén, att den ryska 
regeringen skulle ”vidta omedelbara åtgärder för att återinstifta förtroendet för rubeln, 
återupprätta betalningsmekanismerna samt överlägga med sina kreditorer för att hitta en 
samarbetslösning beträffande skulden”. IMF intygade vid detta tillfälle klart att utan ett 
ekonomiskt stabiliseringsprogram kommer några nya lån inte att betalas ut. 
Primakovs regering å sin sida ansåg att IMF var delvis ansvarig för finanskrisen och att man om 
blockaden av ekonomiskt stöd inte upphävdes inte kunde påbörja sitt antikrisprogram och lägga 
fram en balanserad budget i duman för de tre sista månaderna 1998 och för 1999. 
Den 17 oktober 1998 lade den ryske finansministern Mikhail Zadornov fram budgetförslaget för 
de tre sista månaderna 1998. I förslaget beräknades intäkterna (mellan 65 och 75 miljarder rubel) 
vara mindre än hälften av utgifterna (130 miljarder rubel). Således hade den ryska regeringen 
övervägt att trycka ännu mer sedlar i väntan på att den delsumma på 4,3 miljarder US-dollar som 
planerats av IMF i september skulle betalas ut. 
Budgeten som antogs av duman för 1999 var lika orealistisk som budgetarna för de föregående 
åren. I budgeten räknade man med ett budgetunderskott på ca 2 % av BNP. Istället för att skapa 
gynnsammare förutsättningar för att få extra medel har detta bromsat förhandlingarna och 
bidragit till försämrade relationer till de privata internationella kreditgivarna. 
IMF krävde att den ryska regeringen skulle minska de statliga utgifterna och höja skatterna 
betydligt. Tack vare den ryska regeringens mycket långdragna förhandlingar 1999 fick Ryssland 
den 28 april 1999, mitt under den högst politiska Kosovokrisen, IMF att godkänna 
omförhandlingar av lånevillkoren för den ryska utlandsskulden (17 miljarder US-dollar, varav 
4,5 miljarder är lån från själva IMF) samt utbetalning av de 4,8 miljarder US-dollar som utgjorde 
den andra delsumman av den beredskapskredit på 22,5 miljarder som beviljades 1998. 
IMF tvingades dock inta en hårdare linje efter avslöjanden att den ryska centralbanken 
förskingrat medel som valutafonden beviljat den ryska regeringen. Rapporten, som handlar om 
hur medel som IMF lånat till Ryssland använts, utarbetades av den internationella konsultfirman 
Pricewaterhouse-Coopers och avslöjade kapitaltransfereringar utförda av ryska centralbanken via 
dess dotterbolag Fimaco. Därmed använde inte de ryska myndigheterna fondmedlen till att 
genomföra de ekonomiska reformerna utan placerade dem regelbundet på finansmarknaderna där 
de utsattes för stora risker. 
På grund av detta används endast de fondmedel som lånats ut till Ryssland för närvarande, 
särskilt det finansiella program på 4,5 miljarder US-dollar för en sjuttonmånadersperiod som 
antogs den 28 juli 1999, till avbetalning på Rysslands skuld till den internationella institutionen. 
 
Världsbanken är också inblandad i ekonomiskt bistånd till Ryssland. Ryska federationen har 
sedan 1992 varit medlem i Världsbanken och har sedan sin anslutning tagit emot ekonomiskt 
stöd på 11,29 miljarder US-dollar fördelade på ett fyrtiotal stödprojekt. Syftet med detta stöd har 
varit att gynna utvecklingen av den privata sektorn samt att främja ekonomisk stabilitet. Ett 
tredje program för strukturell anpassning har antagits och den anslagna summan är 1,5 miljarder 
US-dollar. 
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B. Ryssland inom G8 
 
Trots spänningarna gentemot väst i samband med händelserna i Kosovo, skandalerna med 
förskingring av fondmedel samt korruptionen i den ryska statsledningen har Ryssland och G8 
kunnat upprätthålla sina goda förbindelser. G8-länderna gav till och med i september 1999 sitt 
stöd till de ekonomiska reformerna i Ryssland som inriktar sig på att minska kapitalflykten och 
uppnå en varaktig förhöjd levnadsstandard. 
Samtidigt som man uppmanade de ryska myndigheterna att bekämpa korruption och 
penningtvätt samt att noga bevaka att de fondmedel som beviljats av de internationella 
finansiella instituten används för avsedda ändamål, deltog G8-länderna i det möte för 
bekämpandet av gränsöverskridande brottslighet som hölls i Moskva den 19 oktober 1999. 
Samarbetet mellan Ryssland och de sju industriländerna fortsätter medan Rysslands intensiva 
bombningar i Tjetjenien sker, vilket försatt dess partners i en mycket svår situation. Utan att 
verkligen fördöma Rysslands agerande i Tjetjenien, vädjar man till den ryska regeringen att inte 
använda onödigt mycket våld eller rikta sig mot civilbefolkningen. 
För närvarande har Ryssland lyckats bevara sin plats inom G8 samt försäkrat sig om ekonomiskt 
stöd från de sju mest utvecklade länderna. 
 
C. Europeisk säkerhet: frysta relationer mellan Ryska federationen och NATO efter 
 NATO:s offensiv i Kosovo 
 
Under NATO:s trettonde toppmöte den 10 januari 1994 fick de öst- och centraleuropeiska 
länderna i en resolution förslaget om ett ”partnerskap för fred”. 
Traditionellt sett har Ryska federationen betraktat utvidgningen av NATO till Central- och 
Östeuropa som ett fientligt uttryck. De ryska myndigheterna har dock, sedan de insett att 
processen är oundviklig, försökt att förhandla sig till en viktigare ställning inom denna nya 
geopolitiska ram.  
Ungern, Polen och Tjeckiska republiken är de första länderna från det tidigare socialistblocket 
som anslutit sig till NATO den 12 mars 1999. Ett stort antal partnerskapsländer, bland andra 
Ukraina, var närvarande vid toppmötet i Washington den 24 och 25 april 1999. 
De baltiska staterna som redan ingår i ”partnerskap för fred” vill även de bli medlemmar i 
NATO, men Ryska federationen har bestämt uttryckt sin motvilja till ett sådant förlopp och 
hävdade att Ryssland är fullt kapabelt att garantera ländernas säkerhet. 
 
Den 27 maj 1997 undertecknades ett ”samarbets- och säkerhetsavtal” i Paris mellan Atlantrådet 
och Ryska federationen vilket innebar att NATO och Ryssland upprättade ett ständigt 
gemensamt råd. 
Detta deltagande av Ryska federationen i NATO:s arbete (utan vetorätt) gör att även Ryska 
federationen kan ta del i NATO:s utvidgningsprocess till de öst- och centraleuropeiska länderna. 
Denna samverkansprocess har lett till förbättrade relationer mellan NATO och Moskva. 
Ryssland deltog till och med i förberedelserna inför NATO:s militäroffensiv i Kosovo i början av 
mars 1999 och tryggade bland annat sjötransporter av militärmateriel och trupper till den tyska 
brigaden. 
Sedan NATO:s inledande militära ingripande mot Serbien, som traditionellt är allierat med 
Ryssland, har dock de ryska myndigheterna antagit en mycket hård linje gentemot NATO. De 
betraktade offensiven mot ex-Jugoslavien som ett ”angrepp” i strid mot grundakten om 
samarbetet mellan NATO och Ryssland och landet drog sig ur det ständiga gemensamma rådet, 
drog in alla gemensamma aktiviteter, tvingade NATO:s informationskontor i Moskva att stänga 
medan dess två informationsföreträdare ansåg sig tvingade att lämna Moskva. 
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Rysslands våldsamma reaktion på NATO:s flygoffensiv mot ex-Jugoslavien är karaktäristiskt för 
landets förlorade maktställning eftersom de inte rådfrågades innan offensiven. 
De viktigaste makthavarna i väst var angelägna om att inte uppröra någon i ett mycket 
förödmjukat Ryssland och ville därför från mitten av april involvera Ryssland i den politiska 
lösningen på Kosovokonflikten. Den ryske utrikesministern deltog i sammanträden med sina 
kollegor i väst. Den ryske presidentens specialutsände, Viktor Tjernomyrdin, tog på sig rollen 
som fredsmäklare i syfte att hitta en politisk lösning på Kosovokrisen och återupprätta Rysslands 
betydelse för den europeiska säkerheten. 
Den 2-3 juni 1999, efter att ha nått en överenskommelse med västländerna, presenterade Viktor 
Tjernomyrdin tillsammans med EU:s sändebud Martti Ahtisaari en fredsplan för den 
jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic, vilken Belgrad accepterade. 
Redan innan frågan om Ryssland skulle delta i KFOR-styrkan hade tagits upp gick 175 soldater 
från SFOR:s ryska brigad den 11 juni 1999 in på Pristina flygplats och föregrep på så sätt 
styrkorna från NATO:s medlemsländer. Efter det tvingades Ryssland vid förhandlingarna med 
den amerikanska statsledningen den 18 och 19 juni i Helsingfors att göra viktiga eftergifter i 
villkoren för Rysslands deltagande i KFOR. Ryssland tvingades särskilt att acceptera att ställa 
sina trupper under NATO:s befäl och fördela dem mellan de amerikanska, franska och tyska 
sektionerna. 
Förbindelserna mellan Ryssland och NATO återupptogs officiellt i mitten på juli och mötena 
inom ramen för det ständiga gemensamma rådet hålls återigen vid NATO:s generalstab i Bryssel.  
Dessutom finns Ryssland med bland de länder som skrev under den stabilitetspakt för 
Balkanländerna som antogs den 10 juni 1999 av Europeiska unionen, länderna i Sydösteuropa, 
Förenta staterna, Japan, Turkiet, regionala organisationer samt de internationella finansiella 
instituten. 
 
 
IV. FÖRBINDELSERNA MED EU 
 
A. Samarbetet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen 
 
Den 1 december 1997 trädde partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland i kraft, 
vilket undertecknades på Korfu den 24 juni 1994. 
Det rör sig om ett ramavtal som samlar samarbetsåtgärderna mellan EU och Ryska federationen. 
Inom ramen för detta avtal finns handelsförbindelser, mänskliga rättigheter och demokrati, 
vetenskap och teknik, undervisning och utbildning, tullfrågor, brottsbekämpning, transport, 
energi och telekommunikation samt miljö och kultur. Det institutionaliserar relationerna mellan 
EU och Ryska federationen på regeringschefs-, minister-, tjänstemanna- och parlamentsnivå. 
 
Avtalet förhindrar att Ryssland isoleras i en tid då många öst- och centraleuropeiska länder söker 
gå med i EU och NATO. Ett uttalande av EU:s ordförande då avtalet om partnerskap och 
samarbete trädde i kraft den 1 december 1997 gav uttryck för denna vilja genom att klargöra att 
”avtalet (också) bekräftar Rysslands integrering i den europeiska familjen…”. 
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Genom Tacis-programmet ges Ryssland tekniskt stöd i syfte att påskynda dess övergång till en 
marknadsekonomi och ett demokratiskt samhälle samt för att främja utvecklingen av politiska 
och ekonomiska förbindelser med EU. Programmet kommer nu i ökad utsträckning att utgöra ett 
stöd för att de åtaganden som ingåtts genom partnerskaps- och samarbetsavtalet genomförs. 
Europeiska unionen är Rysslands största partner inom tekniskt samarbete. Från 1991 till 1996 
avsatte EU inom ramen för Tacis-programmet stöd på 1 060,79 miljoner ecu. Omstruktureringen 
av statliga företag och utvecklingen av den privata sektorn samt reformeringen av den statliga 
förvaltningen, socialvård och utbildning är sektorer som gynnats genom programmet. 
 
Sedan 1996 har EU:s hjälp till de öst- och centraleuropeiska länderna, inklusive Ryssland, givits 
inom ramen för ett gemensamt program med Europeiska kommissionen och Europeiska 
unionens råd undertecknat i februari 1996. Detta avtal till förmån för Ryssland var för 1996-1997 
på 1 202 000 ecu. Ett andra avtal för 1997-1998 undertecknades med Ryssland i februari 1997. 
Avtalets budget som godkänts av de två institutionerna var på 2 551 000 ecu. Ett tredje avtal med 
Ryssland skall vara under utveckling. 
- Det första mötet med Samarbetsrådet mellan EU och Ryssland som inrättats genom 
partnerskaps- och samarbetsavtalet ägde rum i januari 1998. Under detta möte bekräftade 
parterna sina åtaganden att intensifiera sina förbindelser för att stödja Rysslands reformprocess, 
stärka den politiska friheten samt främja Rysslands integrering i ett vidare europeiskt ekonomiskt 
samarbetsområde. 
 
I avtalet betonas även vikten av att stärka tullsamarbetet i enlighet med det gemensamma 
uttalandet från Europeiska kommissionen och Ryssland i juli 1997, samt genomförandet av de 
aktuella Tacis-programmen. Arbetsprogrammen omfattade också en tillnärmning av 
lagstiftningarna, en förbättring av rättstillämpningen, utvecklingen av en europeisk 
säkerhetsstadga samt intensifierade ansträngningar att i Bosnien genomföra Daytonavtalet. 
Slutligen har tekniskt stöd anslagits för att underlätta Ryska federationens anslutning till 
Världshandelsorganisationen (WTO). 
 
Samarbetskommittén mellan EU och Ryssland ansvarar för att genomföra det arbetsprogram som 
antagits av samarbetsrådet och höll sitt första möte den 22 april 1998 i Bryssel. För att garantera 
programmets genomförande inrättade kommittén nio underkommittéer. 
De olika frågor som berördes var: hindren på båda sidor för en utveckling av handeln; den ryska 
ekonomins ställning i gemenskapens antidumpningsförfarande; handel med kärnprodukter; 
produktstandardisering; problem med tillträde till marknader etc. 
 
- Den tredje institution som inrättats genom avtalet från 1997 är den parlamentariska 
samarbetskommittén vilken förenar ledamöter från Europaparlamentet och Ryska federationens 
federala församling. 
 
Närmandet mellan Ryska federationen och EU visar sig alltmer. Enligt ett beslut av EU:s 
utrikesministrar den 27 april 1998 skall Ryssland inte längre betraktas som ett av de ”länder som 
inte tillämpar marknadsekonomi”. Detta initiativ bör kunna göra att de 
antidumpningsförfaranden som EU tillämpat mot Ryssland kan upphöra. 
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Detta närmande bekräftades även vid toppmötet den 15 maj 1998 mellan EU och Ryssland i 
Birmingham. Deltagarna välkomnade de framsteg som gjorts inom det ekonomiska och 
handelsmässiga samarbetet (till exempel undertecknades den 28 mars 1998 ett avtal om 
liberalisering av textilhandeln mellan EU och Ryssland) och de önskade stärka det bilaterala 
samarbetet för att bekämpa narkotikahandeln och penningtvätt samt för att garantera säkerheten 
på kärnkraftverk och förstörelsen av kemiska vapen. Frågan om de ryska minoriteterna i de 
baltiska staterna togs också upp. 
 
Den ryska ekonomiska krisen i augusti 1998 har dock skakat om förbindelserna mellan Ryska 
federationen och EU. 
 
Den 3 september 1998 antogs under ett sammanträde med de europeiska 
kommissionsledamöterna ett meddelande från kommissionen. Inom ramen för en analys av den 
ryska finanskrisen anser kommissionen att ”utvägen ur krisen framför allt beror på ryssarna 
själva” men föreslår att Tacis-programmets åtgärder skall ges ny inriktning med hänsyn till 
krisen, stärka det befintliga samarbetet för att förbättra Rysslands institutionella och ekonomiska 
strukturer, främja den privata sektorns ökade deltagande för att hitta utvägar ur krisen samt att 
bättre samordna åtgärderna inom EU tillsammans med de andra institutionerna, som exempelvis 
IMF. 
 
Situationen i Ryssland ägnas stor uppmärksamhet av de europeiska instanserna men de står ändå 
fast vid att stödet endast betalas ut om ett trovärdigt ekonomiskt reformprogram antas (jfr. rådet 
för allmänna angelägenheter, 5-6 oktober 1998 i Luxemburg / Kommissionens ordförande 
Santers besök i Moskva den 9 oktober 1998). Den 27 oktober 1998 hölls ett andra toppmöte 
mellan EU och Ryssland i Wien. EU påminde då om vikten för den ryska regeringen att anta ett 
”trovärdigt och varaktigt” ekonomiskt program och förband sig att stödja Rysslands anslutning 
till WTO, att ändra inriktning på Tacis-programmet efter Rysslands behov samt att stärka 
samarbetet för att lösa problemet med radioaktivt avfall. 
 
Den 30 oktober 1998 anslog Europeiska kommissionen en finansieringspost på 30 miljoner ecu 
för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Tacis 1998. 
 
Efter Santers besök i Moskva lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rådet för 
allmänna angelägenheter om att EU skall bistå Ryssland med ett program för livsmedelshjälp 
(SEK (1998) (1990 slutlig) 20/11). Bruttokostnaden för denna operation beräknas till ca 470 
miljoner euro för 1999. Avsiktsförklaringen om livsmedelshjälp på 400 miljoner euro, som 
antogs av parlamentet som brådskande förfarande vid dess sammanträdesperiod i december, 
undertecknades den 20 januari 1999. Som väntat ställdes hårda villkor för att stilla oron i 
parlamentet och hos kommissionsledamöterna Van den Broek och Monti. 
 
Vid Europeiska rådets sammanträde i Wien den 11-12 december 1998 presenterade 
kommissionen ett betänkande om EU:s politik som helhet gentemot Ryssland. Detta betänkande 
understryker Rysslands strategiska vikt för unionen och intygar på nytt unionens solidaritet mot 
Ryssland och dess befolkning i den mångsidiga kris som landet för närvarande genomgår. 
 
Tacis-programmen håller på att ges en ny inriktning. En ny Tacis-förordning som föreslogs av 
kommissionen redan den 22 december 1998 bör kunna träda i kraft år 2000 och det huvudsakliga 
målet är att förbindelserna för tekniskt stöd skall utvecklas till en partnerskapsrelation. 
Budgetanslaget för det framtida programmet, som även bör byta namn, kommer att fastslås inom 
ramen för förhandlingarna om Agenda 2000. 
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Den 4 juni 1999 fastställde Europeiska rådet ”Europeiska unionens gemensamma strategi 
avseende Ryssland” och framhöll att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Ryssland förblir det huvudsakliga instrumentet för relationerna mellan dem. Rådet meddelade 
också att syftet med dessa relationer bestod i att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ett 
framtida inrättande av ett frihandelsområde som omfattar Europeiska gemenskapen och 
Ryssland. EU:s huvudsakliga mål vad beträffar Ryssland är en konsolidering av demokratin, 
rättsstatsprincipen och offentliga institutioner i Ryssland, integrering av Ryssland i ett europeiskt 
gemensamt ekonomiskt och socialt samarbetsområde, samarbete för att stärka stabiliteten och 
säkerheten i och utanför Europa, samarbete på områden som användning och förvaltning av 
resurser, kärnsäkerhet, miljön samt organiserad brottslighet. 
 
Vid det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 22 oktober 1999 
presenterade den ryske premiärministern Vladimir Putin Rysslands nya strategi för utvecklingen 
av relationerna med EU under tiden 2000-2010. Den speglade den gemensamma strategin 
avseende Ryssland som antogs av EU i juni 1999. Dessa två dokument ”understryker den stora 
vikt de båda parterna fäster vid ett nära politiskt och ekonomiskt samarbete samt vid den 
framtida utvecklingen av förbindelserna inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet”5. 
Detta möte förmörkades av händelserna i Tjetjenien trots att den ryske premiärministern hävdade 
att Ryssland inte tänkte ta till militära medel för att lösa problemen i Tjetjenien. Europeiska 
unionens delegation, som bestod av ordföranden Martti Ahtisaari och den finska 
premiärministern Paavo Lipponen, kommissionens ordförande Romano Prodi, den höge 
representanten för GUSP Javier Solana samt kommissionsledamoten för yttre frågor Chris 
Patten, kritiserade det faktum att målen som Ryssland satt upp i Tjetjenienfrågan och medlen 
som använts för att uppnå dem stämde dåligt överens. 
 
Europaparlamentets roll 
 
- Europaparlamentet antog den 2 april 1998 en resolution om Europeiska kommissionens 
meddelande ”Framtida förbindelser mellan Europeiska unionen och Ryssland” (föredragande: 
Catherine Lalumière) och rekommenderade förbindelser som sträckte sig bortom partnerskaps- 
och samarbetsavtalet, i syfte att bredda Rysslands förankring till resten av Europa.  
 
Sedan den ekonomiska krisen har EP uttryckt (beslut från den 17 september 1998) sin oro för 
krisens konsekvenser och begärt att de ryska myndigheterna skall intensifiera sina reformer i 
enlighet med en social marknadsekonomi. 
 
- Parlamentets utskott för samarbete (ordförande: Constanze Krehl, PSE) har sammanträtt 
ett flertal gånger (det första sammanträdet ägde rum i Bryssel den 1-2 december 1997). Under 
dessa sammanträden samt vid det senaste besöket i Moskva (26-29 oktober 1998) har utskottet 
erhållit information om situationen, i vilken livsmedelsförsörjningen är särskilt allvarlig (vilket 
även speglar en dåligt fungerande situation i allmänhet). Livsmedelshjälpen har också varit den 
centrala frågan i debatten. Dialogen på parlamentsnivå är en viktig del i förbindelserna mellan 
EU och Ryssland, vilka prioriteras högt av den ryska regeringen. 
 

                                                 
5 ) Den slutgiltiga gemensamma förklaringen undertecknades i Helsingfors i slutet av toppmötet mellan EU 
och Ryssland. 
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Den 5 maj 1999 antogs Europaparlamentets rekommendation till rådet om den gemensamma 
strategin avseende Ryssland (219/99). Parlamentet betonade att strategin orubbligen skulle 
grunda sig på demokratiska institutioner, regler för en sund förvaltning samt respekt för 
mänskliga rättigheter.  
Till följd av den ryska militärens aktiviteter i Tjetjenien antog Europaparlamentet vid 
sammanträdesperioden i september en resolution som fördömer det ryska militära ingripandet. 
Samtidigt krävde Europaparlamentets grupp De gröna att allt ekonomiskt bistånd till Ryssland 
skall dras in till dess att den militära verksamheten i den kaukasiska republiken har upphört. 
 
B. Utvidgningen av EU och förbindelserna med Ryssland 
 
Vid det europeiska toppmötet i Luxemburg i december 1997 gick Europeiska unionens råd med 
på att inleda förhandlingar med de sex stater som ingår i första omgången: Estland, Ungern, 
Polen, Tjeckiska republiken, Slovenien och Cypern. Förhandlingar förs även med de andra 
kandidatländerna Litauen, Lettland, Rumänien och Bulgarien. De flesta av dessa länder stod 
under före detta Sovjets inflytande och än idag har vissa av dem nära förbindelser med den 
Ryska federationen. Viktiga handelsförbindelser är knutna mellan Ryska federationen och 
länderna i Central- och Östeuropa och dessa länder står för en tiondel av Rysslands 
utrikeshandel. 
Ryska federationen har för övrigt stärkt sin position som leverantör till länderna mellan 1993 och 
1997. EU har dock också ökat sin export till dessa länder. 
 
Utsikterna för en utvidgning av EU kan få återverkningar för Ryssland och landet har offentligt 
givit uttryck för denna oro. Vid FN:s ekonomiska och sociala råds (Ecosoc) sommarmöte den 7 
juli 1998 förklarade de ryska representanterna att det fanns många handelstekniska hinder för att 
Ryssland skulle få tillträde till de internationella marknaderna (antidumpningstullar, krav på 
standardisering av produkter etc.). Denna förklaring riktade sig egentligen till EU eftersom 
införsel av produkter på den gemensamma marknaden kräver att gemenskapens rättsliga 
standarder uppfylls. Kandidatländerna måste kunna anpassa sina nationella standarder till 
gemenskapens standarder vilket ytterligare bromsar ryska produkters tillträde till dessa 
marknader. Ryssland är till exempel oroligt för tull- och tullsatspolitiken i de stater som skrivit 
under det Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Tjeckiska republiken, Slovakien, Polen, Ungern, 
Rumänien, Slovenien). Detta avtal speglas också i den ryska exporten (naturgas, olja etc.). 
Den 22 september 1998 begärde Vasily Likhachev, Rysslands EU-ambassadör, att man i detalj 
skulle granska utvidgningen av Europeiska gemenskapens inverkan på Ryssland.  
 
Ryssland ter sig alltmer oroat för Europeiska unionens utvidgningsprocess. Den ryske ministern 
Aleksander Livsjits förklarade vid sitt besök i Paris den 25 augusti 1999 att Ryssland ville 
försäkra sig om att utvidgningen inte kommer att missgynna deras intressen, framför allt de 
ekonomiska. Ryssland kommer med all sannolikhet att försöka få insyn i Europeiska unionens 
beslutsprocess genom att tillämpa samma taktik som man gjorde med NATO. Ryssland lyckades 
institutionalisera sina förbindelser med NATO genom att ett ständigt gemensamt råd upprättades. 
Vid toppmötet mellan EU och Ryssland som hölls den 22 oktober 1999 i Helsingfors 
uppmärksammade den ryske premiärministern Vladimir Putin den europeiska delegationen på att 
EU:s utvidgning kommer att få negativa följder för Ryssland. Moskva räknar med att man 
kommer att berövas en större del av marknaden i sina handelsförbindelser med de tidigare 
kommunistländerna och aktuella kandidatländerna för anslutning. Detta kommer att ske på grund 
av att dessa länder måste tillämpa europeiska tekniska standarder för läkemedelsprodukter och 
livsmedel, särskilt vad gäller utrustningen. Den ryske premiärministern framhöll också att EU:s 
utvidgning kommer att leda till en betydande prisökning på livsmedelsprodukter som importeras 



 20 PE 167.734/rév.2
  

från Central- och Östeuropa. Avslutningsvis har EU enligt den ryska delegationen inte haft 
någon framgång i att förbättra situationen för de ryska minoriteterna i Estland och Lettland. De 
är fortfarande diskriminerade, framför allt på språkområdet. 
Som svar på Rysslands oro framhöll Europeiska kommissionens talesman att utvidgningens 
ekonomiska inverkan på Ryssland till stor del beror på frihandelsavtalen mellan landet och de 
central- och östeuropeiska länderna. Vad beträffar eventuella förluster orsakade av utvidgningen 
kommer Ryssland att kunna få kompensation i och med sitt fullvärdiga medlemskap i 
Världshandelsorganisationen. 
Förmodligen kommer samarbetet mellan EU och Ryssland att öka i syfte att avhjälpa negativa 
effekter på Ryssland i och med EU:s utvidgning. 
 
C. Förbindelserna med de baltiska staterna som framtida medlemmar i EU 
 
De baltiska staterna har uttryckt en önskan om att ansluta sig till Europeiska unionen. För att 
uppnå detta måste de bland annat lösa två stora problem: sina gränser och situationen för 
ländernas ryska minoriteter. 
 
Gränserna: 
 
Europeiska unionen (EU) har anmodat kandidatländerna för anslutning att skriva under 
gränsavtal för att få slut på landområdeskonflikterna om landområden och har begärt att de 
framtida medlemsstaterna skall stärka sina gränskontroller för att undvika illegal handel. Inom 
denna ram har ett gränsöverskridande stödprogram på 30 miljoner ecu antagits vilket bör kunna 
förbättra skicket på ländernas infrastrukturer. 
Ryssland, som är bekymrat över sitt förlorade inflytande i området, har dock ett flertal gånger 
varit betänksamt inför att skriva under gränsavtalen och försöker antagligen förhala ländernas 
anslutning till EU. 
 
Litauen var det land som först skrev under ett gränsfördrag med Ryssland den 24 oktober 1997. 
Detta fördrag, som möjliggör en gränsdragning mellan de två länderna, har fortfarande inte 
ratificerats av något av länderna. Ändå är det troligt att avtalet kommer att ratificeras eftersom 
Ryssland inte kunnat beklaga sig över situationen för den ryska minoriteten i landet. Kalingrad, 
en rysk enklav i det baltiska området har dock i duman begärt att avtalet inte ratificeras ”på flera 
hundra år”. Ryssland har även expansionspolitiska planer för denna enklav (krav på rysk 
suveränitet över den litauiska hamnen Klaipeda och den polska provinsen Suwalki). 
 
Estland skrev den 24 oktober 1997 under ett gränsfördrag med Ryssland där land- och 
havsgränserna definieras, problemen avseende vattendrag och sjöar samt ekonomiska zoner 
regleras. 
Ryssland och Estland kunde i mars 1999 ingå ett tekniskt avtal om gränsdragningen. 
Undertecknandet och ratificeringen av avtalen beror dock på Moskvas goda vilja. 
Rysslands och Estlands förbindelser är ännu känsliga på grund av de ryska myndigheternas 
missnöje över den ryska minoritetens situation i Estland. Relationerna mellan de två länderna har 
dock institutionaliserats i syfte att lösa tvisterna mellan dem (mellanstatlig est-rysk kommission 
upprättad den 16 mars 1998 med 3 underavdelningar; handel och ekonomiska frågor, sociala och 
humanitära frågor samt kulturella frågor). 
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Lettland och Ryssland meddelade 1997 att man slutit ett fördrag om den gemensamma gränsen. 
Detta kunde uppnås genom att Lettland avstod från sitt krav på att inkludera en hänvisning till 
Fredsfördraget i Riga från 1920 och till följd av detta även sin suveränitet över Pytavolo-
regionen som annekterades av Ryssland 1944. 
Den 12 januari 1998 förklarade Lettlands dåvarande president Guntis Ulmanis sig villig att 
skriva under samtliga överenskommelser som ännu inte skrivits under, i synnerhet 
gränsfördraget. I februari 1998 meddelade dock den ryske ambassadören i Lettland att dumans 
ratificering av detta avtal berodde på huruvida problemen med den ryska minoriteten i Lettland 
löstes. 
Den 22 juni 1998 antog det lettiska parlamentet lagändringar som gör det lättare för den ryska 
minoriteten att få lettiskt medborgarskap. Den 3 oktober 1998 hölls en folkomröstning och 
förslaget antogs med 53 % av rösterna. 
 
Den ryska minoriteten i de baltiska staterna: 
 
Att respektera minoritetsbefolkningens rättigheter är ett av de politiska villkor som Europeiska 
unionen ställer på kandidatländerna för anslutning (Köpenhamnskriterierna). 
 
I Estland beviljas medborgarskap genom födsel eller naturalisation. Genom resolutionen den 26 
februari 1992 om tillämpningen av lagen om medborgarskap beviljas medborgarskap 
automatiskt till personer som var medborgare innan den 17 juni 1940 samt till deras ättlingar. 
När det gäller naturalisation räknas antalet år man varit bosatt i landet (endast från och med den 
30 mars 1990) men det är även obligatoriskt att avlägga prov i det estniska språket. 
Det görs en tydlig åtskillnad mellan historiska minoriteter och nya invandrare. 
Bestämmelser om Estlands nationella integreringspolitik antogs av regeringen den 10 februari 
1998 men politisk konsensus har visat sig vara nödvändig för att den skall kunna genomföras. 
Ett program för nationell utveckling är väntat och måste accepteras av de politiska partierna samt 
få folkets godkännande. 
 
Den rysktalande minoriteten i Lettland utgör 40 % av den totala lettiska befolkningen. Ändå 
behandlas de rysktalande ofta som illegala invandrare av letterna. I mars 1998 skingrade den 
lettiska polisen våldsamt en demonstration som huvudsakligen bestod av rysktalande. Denna 
händelse väckte starka känslor hos den ryska folkopinionen vilket ledde till att Boris Jeltsin 
tillgrep sanktioner mot landet för få till stånd en lagändring beträffande minoriteterna. 
Förtrycket ökade också medvetenheten hos den internationella folkopinionen som genom EU 
och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gjorde påtryckningar för att 
förbättra situationen för den rysktalande minoriteten. En lag som gör bestämmelserna för 
medborgarskap för den ryska minoriteten mer flexibla antogs av det lettiska parlamentet den 22 
juni 1998. I egenskap av sittande ordförande för Europeiska unionens råd hade Tony Blair redan 
innan denna lag antogs förklarat att ”med tanke på ett framtida medlemskap i Europeiska 
unionen, anser EU det väsentligt att denna lag till fullo respekterar rekommendationerna från 
OSSE:s minoritetskommissionär Max van der Stoel”. 
Den 3 oktober hölls en folkomröstning om lagen och den antogs med 53 % av rösterna. 
Europeiska kommissionen är mycket nöjd med detta resultat eftersom lagen svarar mot ”den oro 
som kommissionen uttryckte 1997 i sitt yttrande om Lettlands medlemsansökan”. Rådet för 
allmänna angelägenheter den 5-6 oktober 1998 anser vad beträffar lagen att ”detta beslut är 
(därför) särskilt viktigt för EU:s förbindelser med Lettland”. Detta är även ett stort steg framåt 
med tanke på Lettlands integrering i EU. 



 22 PE 167.734/rév.2
  

 
 
 
 
 

Den lettiska regeringen har ett flertal gånger framhållit att den sociala integrationen är dess högst 
prioriterade uppgift. Mot bakgrund av detta har man beslutat bevilja lettiskt medborgarskap till 
invandrare från efterkrigstiden. 
Detta är även ett stort framsteg med tanke på Lettlands integrering i EU. 
 
Beträffande Litauen är relationerna mindre ansträngda på grund av att den ryska minoriteten inte 
utgör mer än 8,3 % av befolkningen (1996) och Moskva har inte haft någon anledning att 
beklaga sig över situationen för denna minoritet.  
 

*   *   * 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Martine Charriot, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Avdelningen för internationella och konstitutionella frågor 
tfn: (352) 4300 2 2908 / fax: (352) 4300 2 7722 / e-post: mcharriot@europarl.eu.int 
I samarbete med Ioulia Grigorieva-Maes, Robert Schuman-praktikant i Europaparlamentet, e-
post: stagelarg1@europarl.eu.int 
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