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I. SAMMANFATTNING 

Rumänien förbereder sig inför valåret. Lokalvalen äger rum i juni och parlamentsvalen måste ha 
skett innan november. Ett premiärministerbyte skedde i december då Radu Vasile fick avgå, till 
synes för att ha misslyckats med att tillräckligt snabbt genomföra ekonomiska reformer. Han 
ersattes av Mugur Isarescu, chef för Rumäniens centralbank, som inte är ansluten till något 
politiskt parti. 
 
Den goda nyheten för Rumänien var det beslut som fattades av EU i Helsingfors i 
december 1999 om att inbjuda landet till öppna anslutningsförhandlingar. Även med en mycket 
flexibel tolkning uppfyller Rumänien inte alla tre Köpenhamnskriterier som krävs för 
medlemskap i EU, och kommer troligtvis inte att göra det än på ett tag. Politiska faktorer, 
framför allt Rumäniens stöd av NATO under kriget i Kosovo 1999, samt en önskan att inte verka 
hindrande på reformarbetet genom att få ett EU-medlemsskap att verka utom räckhåll, vägde till 
slut emellertid tyngre än hur pass nära landet var att uppfylla kriterierna.  
 
 
II. POLITISK SITUATION 
 
a) En nutidshistorisk översikt 
Det nutida Rumäniens ursprung kan spåras till 1859 års förening av furstendömena Moldova och 
Valakiet under samme furste, Alexandru Ioan Cuza. Den första föreningen av de områden som 
var bebodda av rumäner (Transsylvanien, Moldova och Valakiet) åstadkoms dock för en kort tid 
redan år 1600 under fursten Mikael den tappre. Den nya staten erhöll formell självständighet år 
1878 och blev ett kungadöme tre år senare. Denna stat inneslöt emellertid bara delar av den 
rumänska befolkningen; tre miljoner fanns kvar i Transsylvanien (som hade anslutits till Ungern 
1867). Två miljoner rumäner levde i Bessarabien (som kontrollerades av Ryssland sedan 1812) 
och mindre grupper levde i den bulgariska delen av Dobrogea. En förening av alla områden 
bebodda av rumäner åstadkoms efter första världskriget. 1940 erövrade Sovjetunionen de 
landvinningar som Rumänien gjort 1918, samtidigt som norra Transsylvanien genom tyskarnas 
försorg gavs till Ungern. Genom 1947 års fredsfördrag återställdes den rumänska kontrollen av 
detta område, men Bessarabien och norra Bukovina gick till Sovjetunionen.  
 
Det sovjetstödda rumänska kommunistpartiet (RCP) kom till makten 1945, och kung Mikael 
tvingades abdikera den 30 december 1947. RCP löste gradvis sina band med Moskva från och 
med början av 1960-talet, men man antog alla de huvuddrag som kännetecknade den stalinistiska 
kommandoekonomin. Från sitt makttillträde 1965 samlade diktatorn Nicolae Ceausescu på sig 
allt mer personlig makt, vilken han underbyggde med hjälp av den ökända hemliga polisen 
Securitate. I slutet av 1980-talet hade RCP:s ledarskap urartat till en nepotistisk klan. På grund 
av umbäranden och förtryck som höll tillbaka den ekonomiska och sociala utvecklingen var dock 
oppositionen svag fram till december 1989 då Ceausescu störtades. 
 
Detta beredde vägen för en palatsrevolution av en grupp ur den tidigare eliten som fallit i onåd 
hos Ceausescu. Under Nationella räddningsfrontens (NSF) skyddande hand vände snabbt 
kuppledarna helt på delar av Ceausescus mest impopulära politik. De minskade antalet 
arbetstimmar, avskaffade restriktioner på privat energikonsumption och lyfte restriktionerna på 
pressen. Begränsade reformer inom jordbruket säkrade stödet på landsbygden vilket hjälpte NSF 
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att vinna ett starkt mandat i de allmänna valen i maj 1990. Partiets kandidat, Ion Iliescu, 
framställdes som en lugnande kraft och vann presidentskapet med stor majoritet. 
NSF:s "socialdemokratiska" vädjan till ett folk som befann sig i ett djupt trauma baserades på 
löften om stabilitet, förbättrade sociala åtgärder och gradvisa ekonomiska reformer. Budskapet 
var särskilt tilltalande för industriarbetare och tjänstemän som fruktade konsekvenserna av en 
snabb uppbyggnad av industrin. Ett försök av premiärministern, Petre Roman, att införa mer 
omfattande marknadsreformer 1991 övergavs efter demonstrationer av gruvarbetare som 
ockuperade regeringsbyggnader i Bukarest.  
 
Iliescu avskedade Roman från premiärministerposten och Roman lämnade sedan NSF för att 
bilda det demokratiska partiet (DP), ett center-vänsterparti med större inriktning på ekonomisk 
reform. (DP är nu det mest betydande partiet i center-vänsterns SDU som ingick i 
koalitionen 1996-2000.) Demokratiska nationella räddningsfronten (DNSF), den dominerande 
fraktionen efter NSF:s splittring, förblev det största partiet i parlamentet efter de allmänna valen i 
september 1992, och i presidentvalet 1992 omvaldes Iliescu efter an avgörande andra omgång. 
DNSF tog sedan namnet Socialdemokratiska partiet i Rumänien (PSDR). 1992 bildades en 
minoritetsregering av en tidigare byråkrat, Nicolae Vacaroiu, men p.g.a. att regeringen i 
parlamentet var tvungen att förlita sig på stödet från ultranationalistiska och neokommunistiska 
partier, undvek man att alltför snabbt påskynda konjunkturutvecklingen och dess internationella 
anseende tog skada. Alla reformåtgärder som Vacaroiu-administrationen försökte genomföra, 
inklusive massprivatiseringen av 4 000 företag, förhalades i parlamentet. Den tillfälliga snabba 
tillväxten under 1995 fick 1996 ge vika för inflation, devalvering och dämpad 
industriproduktion, vilket ledde till en återgång till pris- och valutarestriktioner. Samtidigt 
skapade de större center-högerpartierna en paraplyorganisation, DC, som dominerades av det 
nationella bonde- och kristdemokratiska partiet (NP-CDP) och utgjorde PSDR:s huvudsakliga 
opposition i parlamentet. 
 
DC vann 30 % av rösterna i parlamentsvalet i november 1996 och bildade en koalitionsregering 
under ledning av Victor Ciorbea tillsammans med Romans SDU och HDUR. I presidentvalet 
som hölls samtidigt vann Emil Constantinescu presidentposten efter en avgörande andra omgång 
mot Iliescu med 54 % mot 46 %. Det besegrade PSDR blev det ledande oppositionspartiet men 
splittrades ännu en gång i juni 1997 när Teodor Melescanu som varit utrikesminister från 1992 
till 1996 bildade ett nytt center-vänsterparti, Alliansen för Rumänien (AfR). Därmed stärktes 
PSDR:s rykte som ett parti som i stort bestod av f.d. kommunister. 
 
Ciorbea representerade den ideologiska högern inom NP-CDP, och således lade regeringen fram 
förslag om införandet av radikala, marknadsorienterade ekonomiska reformer, bl.a. avskaffandet 
av kvarvarande prisrestriktioner, en stramare penning- och skattepolitik och liberaliseringen av 
valutasystemet. Medlemskap i EU och NATO gjordes tidigt till den nya regeringens 
huvudsakliga utrikespolitiska mål, men 1997 fanns Rumänien inte med på listan över kandidater 
för utvidgningen från någon av dessa institutioner. 
 
Koalitionen fick problem när dess medlemmar inte kunde komma överens om detaljerna i 
reformgenomförandet. Även om regeringen införde en stramare makroekonomisk politik 
misslyckades man med att omstrukturera omoderna industrier och institutioner. 
Levnadsstandarden sjönk väsentligt 1997 och premiärministern Ciorbea ersattes i april 1998 av 
Vasile, som representerade en mer pragmatisk falang i partiet NP-CDP, efter 
meningsskiljaktigheter inom partiet om tillsättandet av ministerposter. 
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Vasile lovade att påskynda avstannade ekonomiska reformer. Han nådde viss framgång med att 
påskynda privatiseringen av storindustrier och banker samt att stänga stora förlustbringande 
företag i kol- och metallurgisektorn. Produktionen och levnadsstandarden fortsatte dock att 
sjunka 1998-99. Regeringen lyckades inte nå de mål som i samarbete med Internationella 
valutafonden (IMF) satts upp för underskottet i den konsoliderade budgeten i april 1999, och 
under årets fjärde kvartal frös IMF utbetalningen av den andra delen av standby-krediten. 
Inflationen ökade också plötsligt under det fjärde kvartalet och realinkomsten sjönk drastiskt, 
vilket bidrog till växande missnöje med regeringen. Detta kulminerade i utbredd oro inom 
industrin och våldsamheter i ett antal större städer samt krav på införandet av prisrestriktioner 
och indexering av löner. 
 
b) Institutioner 
Den nuvarande konstitutionen godkändes genom folkomröstning den 8 december 1991. 
Parlamentet arbetar enligt ett tvåkammarsystem, med 341 platser i deputeradekammaren och 
143 platser i senaten. Allmän rösträtt gäller och parlamentsledamöterna väljs enligt ett 
proportionellt valsystem för en mandatperiod om fyra år. 
 
I konstitutionen tilldelas presidenten betydande maktbefogenheter. Presidenten väljs på fyra år 
och kan sitta i max två mandatperioder. I november 1996 valdes Constantinescu till president 
med 54 % av rösterna i en avgörande andra omgång mot Iliescu, som innehaft presidentposten 
sedan 1989 års kupp. Constantinescus popularitet sjönk kraftigt 1999 samtidigt som stödet för 
hans parti, DC, rasade. Mot slutet av 1999 låg han efter Iliescu i opinionsmätningarna med 
27 procentenheter, vilket innebar att han fallit tillbaka till en tredjeplats efter Melescanu, ledaren 
för AfR. 
 
Den dömande makten utgörs av domstolarna, justitiedepartementet och det högre domarrådet. 
1997 angav Europeiska kommissionen de tvivel man hade angående domarkårens politiska 
neutralitet (många av dem utsågs av PSDR) som en av anledningarna till att inte inkludera 
Rumänien i den första vågen av länder klara för öppna anslutningsförhandlingar, och man har 
förblivit kritisk sedan dess. 
 
Resultatet av valen i november 1996 var följande: 
Parti  Deputeradekammaren Senaten 
Demokratiska konventet (DC) 122 53 
Socialdemokratiska partiet i Rumänien (PSDR) 91 41 
Socialdemokratiska unionen (SDU) 53 23 
Ungerska demokratiska unionen i Rumänien 25 11 
Storrumänska partiet (GRP) 19 8 
Partiet för rumänsk nationell enighet (PRNU) 18 7 
Övriga1 13 0 
Totalt  341 143 
 
 

                                                
1 Övriga partier fick mindre än 3 % av rösterna och lyckades inte kvalificera sig för representation i parlamentet; 
13 platser i deputeradekammaren tilldelas representanter som fått minst 3 500 röster (5 % av det röstantal som krävs 
för att välja en vanlig ledamot i kammaren). 
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c) Aktuella politiska frågor 
i) Långsamt reformarbete skördar ännu en premiärminister 
I och med avskedandet av premiärminister Radu Vasile den 13 december och tillsättandet av 
hans efterträdare, centralbankschefen Mugur Isarescu, hade demokratiska konventets (DC) 
koalitionsregering haft sin tredje premiärminister sedan partiet vann valet i november 1996. (Den 
förste premiärministern, Victor Ciorbea, avgick vid meningsskiljaktigheter inom partiet och en 
allt sämre ekonomisk situation i mars 1998.) Avskedandet av Vasile skedde till synes av 
ekonomiska skäl. När EU inbjöd Rumänien till toppmötet i Helsingfors i december 1999 för att 
inleda anslutningsförhandlingar, sade man att Rumänien måste skynda på det ekonomiska 
reformarbetet om man ville göra betydande framsteg i anslutningsförhandlingarna. De som stod 
bakom avskedandet, i synnerhet Emil Constantinescu, menade att dessa EU-krav gjorde det 
nödvändigt att ersätta Vasile med en mer kompromisslös reformist. De troligare skälen till 
avskedandet var av inrikespolitisk karaktär, nämligen det snabbt avtagande stödet för Nationella 
bonde- och kristdemokratiska partiet (NP-CDP) och för Constantinescu, mindre än ett år innan 
parlaments- och presidentsvalen, samt behovet av att dämpa det allmänna missnöjet med 
regeringens ekonomiska politik.  
 
Eftersom Vasiles avgång framkallade den tillfälliga avgången av större delen av hans regering 
skedde få andra regeringsändringar. Nu finns det emellertid fyra vice premiärministrar (se bilaga 
nedan) som representerar fyra koalitionspartier, och Petre Roman från demokratiska partiet (DP) 
ersatte en oberoende, Andre Plesu, som utrikesminister.  
 
Det är möjligt att Isarescu, som önskar återgå till sin post som centralbankschef efter valet, 
kommer att få mer stöd i regering och parlament än sin föregångare. Isarescu var chef för den 
rumänska centralbanken, NBR, i åtta år och var således ansvarig för institutionen under den 
regering som leddes av oppositionspartiet Socialdemokratiska partiet i Rumänien (PSDR), och 
fick rykte om sig att vara en välbetänkt och effektiv chef som åtnjuter respekt i väst. Som 
teknokratisk premiärminister kommer han emellertid också att vara mer ovillig att bevilja 
inflationsknutna löneökningar än vissa av hans föregångare. Detta kan göra att han får problem 
med fackföreningarna. 
 
ii) Cyanidutsläpp 
Den 31 januari läckte stora mängder cyanid från en rumänsk gruva nära Baia Mare ut i Szamos-
floden och förorenade även Ungerns näst största flod, Tisza, vilket resulterade i över 10 ton 
giftigt vatten. Den 11 mars började sedan ett andra utsläpp av ca 20 000 ton lera förorenat med 
bly, koppar och zink att sippra ut i floden Tisza. Den ungerske utrikesministern Martonyi 
kritiserade Esmeralda Exploration, de australiska ägarna av 50 % av Aurul guldsmältindustri, 
som inte påtog sig ansvaret för incidenten utan hävdade att miljökatastrofen inte orsakats av 
cyanidutsläppet utan av det kalla vädret och de kemikalier som används för att neutralisera 
utsläppet. Den rumänska regeringen äger 45 % av Aurul guldsmältindustri, och privata 
investerare äger resterande 5 %.  
 
Nyligen har de två parterna försökt att hitta en lösning snarare än att lägga skulden på varandra. 
De rumänska och ungerska regeringarna har redan framförhandlat och undertecknat ett avtal om 
miljöskyddet, vilket befriar det ungerska parlamentet från allt ansvar. Isarescu sade för sin del att 
Rumänien redan bett domstolen att fastslå vem som var ansvarig för skadorna och vilket 
skadestånd som ska betalas. 
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iii) Barnavård 
EU har insisterat på att Rumänien måste ta hårda tag för att reformera sina ökända 
barnavårdsinstitutioner innan man kan påbörja anslutningsförhandlingarna. Följaktligen har 
regeringen tillkännagivit inrättandet av Rumänska nationella byrån för skydd av barn, med Vlad 
Mihai Romano som chef. Byrån, som kommer att få status som generaldirektorat under 
arbetsmarknads- och socialförsäkringsdepartementet, kommer att ersätta den befintliga 
avdelningen för skydd av barn och rapportera direkt till ministern. Dess uppgifter kommer att 
inkludera övervakning av skydd av barn, att förbättra levnadsstandarden på barnhem samt att 
tillhandahålla lämplig vård för barn med specialbehov. De rumänska myndigheterna uppmanar 
EU att ge organet stöd på lång sikt. Romano har utlovat decentralisering, upprättandet av 
institutioner för skydd av gatubarn samt ett nära samarbete med Europeiska kommissionen 
avseende utarbetandet av riktlinjer för organet. 
 
iv) Förbindelserna med Ungern 
Förbindelserna mellan Rumänien och Ungern har förbättrats under de senaste åren. Viktiga 
framsteg har gjorts inom lagstiftningen på utbildningsområdet och situationen för den ungerska 
minoriteten i Rumänien i allmänhet. 
 
I slutet av juli 1999 hölls ett sammanträde i den rumänsk-ungerska gemensamma 
regeringskommissionen i Bukarest under ordförandeskap av de båda ländernas utrikesministrar. I 
den gemensamma kommissionens specialutskott debatterades frågor av gemensamt intresse 
såsom europeisk och euro-atlantisk integration, nationella minoriteter, kultur, utbildning och 
religiösa samfund, samarbete på det militära området, infrastruktur, miljö, samarbete över 
gränserna och samarbete mellan lokala myndigheter och handels- och diplomatiska förbindelser. 
Beträffande möjligheten till representation i det ungerska parlamentet av den rumänska 
minoriteten i Ungern kommer en ny rättslig ram att utarbetas av de ungerska myndigheterna för 
att ta itu med denna fråga. 
 
Två tvistefrågor mellan Ungern och Rumänien har emellertid belysts: underlåtenhet att återlämna 
kyrkans egendomar och inrätta det planerade statliga ungerskspråkiga universitetet. Orban har 
kritiserat det långsamma återlämnandet av kyrkans egendomar och beklagade att han var 
tvungen att ta upp frågor rörande den ungerska folkgruppen i samtal med rumänska ledare. Men 
han tillade att Ungern var motvilligt att kompromissa beträffande de ungersktalandes situation i 
Rumänien. Han uttryckte på nytt sitt stöd för kravet på ett ungerskt universitet och föreslog att 
tidigare framlagda förslag om inrättandet av ett kyrkostött ungerskspråkigt universitet kunde 
utgöra en möjlig lösning. 
 
I slutet av november 1999 kom representanter från den ungerska regeringen och Ungerska 
demokratiska unionen i Rumänien (HDUR) överens om finansieringen av ett privatfinansierat 
ungerskt universitet i Transsylvanien, Rumänien. Den ungerska regeringen utlovade 
2 miljarder forinter men HDUR påpekade att detta långt ifrån vad som behövdes. HDUR 
fortsätter att kräva ett rumänskt statsfinansierat ungerskt universitet men planerar under tiden att 
använda stödet från den ungerska staten. Den rumänska utbildningsministern, Andrei Marga, har 
tillbakavisat tanken på ett separat statsunderstött ungerskt universitet. Ministern, som tidigare var 
rektor vid Babes-Bolyaiuniversitetet i Cluj, hävdar att det bästa sättet att skapa ett 
"mångkulturellt" universitet på är att arbeta utifrån den befintliga strukturen vid Babes-Bolyai, 
där det skulle bli möjligt att ta examen i rumänska, ungerska och tyska. 
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III. EKONOMISK SITUATION 
 
a) Sammanfattning 
Enligt analytikerna är ett snabbt ekonomiskt uppsving inte sannolikt 2000, efter en period på 
tre år då BNP minskat med sammanlagt 18 %. En industri- och jordbrukssektor som lider av 
kapitalbrist och låg produktion förblir i stort oförmögen att stå emot konkurrensen från billigare 
utländska konkurrenter samt att på ett effektivt sätt marknadsföra sina produkter. Sedan 1996 har 
konsumtionsnivån sjunkit med en fjärdedel och affärslivet lider förluster av den tröga 
hemmamarknaden. 
 
b) Den senaste tidens utveckling 
i) BNP 
Efter en beräknad nedgång av real BNP på 4,8 % 1999, väntas konjunkturnedgången nå ett 
bottenläge under första hälften av 2000. Starkare tillväxt i väst- och östeuropeiska ekonomier, i 
kombination med ett större inflöde av utländskt kapital efter beslutet att påbörja förhandlingar 
om Rumäniens anslutning till EU, kommer under 2000 att förbättra utsikterna för export- och 
investeringssektorerna. Den strama politik som krävs för att uppfylla regeringens mål för 
inflation och budgetunderskott väntas emellertid fortsätta att dämpa konsumenternas köpkraft. 
EIU beräknar en ökning av real BNP på 1 % under 2000, vilket är något under det officiella 
målet på 1,3 %. De risker som är knutna till denna prognos är emellertid fortsatt stora. 
 
Finansmarknaderna är fortfarande nervösa beträffande Rumänien, och om den nuvarande 
regeringen, dess försök till trots, misslyckas med att åtgärda den makroekonomiska obalansen 
kan det leda till en kraftig värdeminskning av den rumänska leun och stjälpa 
stabilitetsprogrammen. Ett misslyckande med att genomföra de strukturella reformerna kommer 
även att försena en återhämtning.  
 
ii) Investeringar 
Ökningen av real BNP på 3 % 2001 kommer i huvudsak att drivas av en större efterfrågan på 
investeringar, både från den nyligen privatiserade sektorn och från byggnadsbranschen. Den 
senare kommer att få ett uppsving tack vare multilateralt finansierade infrastrukturprojekt som 
kommer att påbörjas 2000. Den mer långsiktiga efterfrågan på nya producentkapitalvaror från 
omstrukturerade och nyligen privatiserade företag väntas generera en stark investeringstillväxt 
på 11 % i genomsnitt per år under perioden 2001-04. Investeringarna bör kraftigt höja 
produktiviteten och konkurrenskraften hos rumänska varor och tjänster. Detta, tillsammans med 
den genomsnittliga ökningen av real BNP i EU på 2,6 %, beräknas generera en genomsnittlig 
exporttillväxt i Rumänien på 6,8 % per år under perioden 2001-04.  
 
iii) Inflation 
Inflationen ökade kraftigt 1999 och nådde i slutet av året en nivå på 54,8 % jämfört med 
40,6 % 1998. Som svar på leuns depreciering kämpade regeringen för att tygla prisökningarna 
trots på varandra följande ökningar av priserna på importerad energi samt gas, vatten och el. 
Förseningar med att ta itu med de allt växande förlusterna inom industrin har också bidragit 
avsevärt till den snabba ökningen i inflationstrycket. Regeringen planerar att betydligt minska 
inflationen i år till ett årsgenomsnitt på 25-30 %, men höga internationella oljepriser, svårigheter 
att nå målet för budgetunderskottet samt ökad efterfrågan i ekonomin gör att detta mål, enligt 
EIU, är alltför optimistiskt. EIU räknar med en genomsnittlig årsinflation under 2000 på 46 %. 
 



 12 PE 167.297/rév.3 

Många av de krassliga industrierna är beroende av icke-konkurrenskraftiga metoder för 
verksamheten, och tills dess att omstruktureringen eliminerar förlustbringande aktiviteter och 
regeringen lyckas hålla tillbaka budgetunderskottet kommer hotet om ett ständigt ökande 
inflationstryck att finnas där. Under förutsättning att en mer stabil makroekonomisk miljö 
skapats 2001 bör inflationen sjunka till en bra bit under 20 %, men detta skulle ändå vara högt i 
jämförelse med andra östeuropeiska länder. 
 

Prognossammanfattning 
(förändring i % jämfört med föregående år om annat inte anges) 

 
1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

Real BNP -5,4 -4,8 1,0 3,0
Industriproduktion, brutto -7,4 -7,0 1,2 3,6
Jordbruksproduktion, brutto -8,3 0,5 2,0 2,0
Investeringar i fasta tillgångar, bruttO -5,1 -13,0 4,0 10,0
Arbetslöshet (%) 10,3 11,0 13,7 14,6
Konsumentpriser (genomsnitt) 59,0 45,8 46,0 30,0
Konsumentpriser (årsslut) 40,6 54,8 40,0 25,0
Export av varor fritt ombord (miljard USD) 8,3 8,4 9,2 10,2
Import av varor fritt ombord (miljard USD) 10,9 9,6 10,4 11,6
Betalningsbalansen (miljard USD) -2,9 -1,4 -1,3 -1,7
% av BNP -7,0 -4,1 -4,0 -4,9
Total utlandsskuld (dec; miljard USD) 9,7 9,1 9,8 10,5
Valutakurs (genomsnitt; ROL:USD) 8,876 15,330 22,300 28,430
Valutakurs (årsslut; ROL:USD) 10,951 17,981 26,120 30,440

(a) Faktisk. (b) EIU:s beräkning. (c) EIU:s prognos.

 
c) IMF:s ståndpunkt 
Den 27 mars godkände valutafondens styrelse en förlängning av dess standby-kredit till den 
31 maj 2000. Avtalet skulle sluta gälla i slutet av mars och förlängningen beviljades för att den 
mycket försenade första granskningen av programmet skulle kunna färdigställas. Detta ger 
Bukarest en chans att godkänna budgeten för 2000, vilket är en nödvändig förutsättning för 
styrelsens beaktande av granskningen. Av den kredit på 400 miljoner SDR (540 miljoner USD) 
har endast 53 miljoner SDR utnyttjats hittills.  
 
Internationella valutafonden har klargjort att den ställer sig ovillig till att tillgängliggöra en andra 
kreditomgång eller att förhandla om ytterligare en låneomgång förrän budgeten behandlats av 
parlamentet (debatten börjar den 12 april). IMF:s försiktiga ståndpunkt har flera orsaker:  
 
• = Man ogillar det faktum att man inte gavs tillfälle att se budgeten innan den lades fram i 

parlamentet.  
• = Fonden samtycker inte till de löneökningar som utlovats till försvaret i syfte att stärka dess 

professionalitet inför en eventuell anslutning till NATO.  
• = Fonden ställer sig tveksam till de föreslagna sänkningarna av företagsskatten och 

mervärdesskatten vilka regeringen hoppas kan stimulera den inhemska konjunkturen och 
utländska investeringar. 
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IMF:s försiktighet beror också på att Rumänien befinner sig i ett valår, då kraven på att öka 
utgifterna på områden som gillas av vissa koalitionspartier är oerhörda. IMF drar sig fortfarande 
till minnes att en stor del av ett lån som gavs 1994-95 när PDSR satt vid makten, användes till att 
stötta upp icke-konkurrenskraftiga industrier och man är fast besluten att inte låta något liknande 
hända igen. Ett stärkande av hårdvalutareserven och en stabilare valutamarknad har gjort att 
delutbetalningar är mindre brådskande. Bukarest förblir dock beroende av IMF:s stöd eftersom 
andra multilaterala medel hänger på det. Ett strukturellt anpassningslån till jordbruket på 
150 miljoner US-dollar från Världsbanken hejdas av IMF:s ståndpunkt. Detta gäller även ett 
andra strukturellt anpassningslån från Världsbanken till den privata sektorn med ett värde om 
300-500 miljoner US-dollar avsett att bistå omstruktureringen av banksektorn och möjliggöra 
försäljningen och avvecklingen av 64 statliga företag. 
 
IMF:s stöd är nödvändigt för att Rumänien ska kunna nå målen för ett EU-inträde. Detta gäller 
särskilt då det icke inlösbara stödet på €650 miljoner som tillkännagavs av kommissionen i 
januari, avsett att hjälpa anslutningen, inte kommer att ges förrän 2001. 
 
 
IV. FÖRBINDELSERNA MED EU 
 
a) Europeiska kommissionen 
Den 13 oktober 1999 publicerade Europeiska kommissionen sin andra återkommande rapport om 
de framsteg som Rumänien gjort på väg mot en anslutning till EU. I sammanfattningen sades att 
"kommissionen anser att Rumänien, för tillfället, fortfarande uppfyller de politiska 
Köpenhamnskriterierna även om detta ställningstagande måste ses över om myndigheterna inte 
fortsätter att ge prioritet till hanteringen av krisen inom barnavårdsinstitutionerna. 
Kommissionen kommer noggrant att övervaka beslut som nyligen tagits av regeringen i syfte att 
tillhandahålla de budgetresurser som krävs och att utföra en strukturreform som placerar 
barnavården i Rumänien på en stabil och tillbörlig grund, helt med avseende på de mänskliga 
rättigheterna". 
 
"Den ökade användningen av förordningar är en källa till oro och ytterligare åtgärder krävs för 
att rättsväsendets oberoende och effektivitet ska kunna garanteras. Övriga områden som 
fortfarande kräver uppmärksamhet är bl.a. kampen mot korruption, där institutionernas ansvar 
och funktioner bör konsolideras och, trots vissa framsteg, romernas situation där tillbörliga 
budgetanslag, trots kraftiga budgetrestriktioner, bör göras tillgängliga och satsningar bör 
genomföras för att bekämpa diskriminerande attityder i samhället. 
 
Rumänien kan inte anses vara en fungerande marknadsekonomi och har inte förmåga att hantera 
konkurrens och marknadskrafter inom unionen på medellång sikt." 
 
"Makroekonomisk obalans förblir ett problem och finansieringsproblemen har ökat. Framsteg 
har gjorts i privatiseringen av flera stora företag och i omstruktureringen och privatiseringen av 
den statsägda finanssektorn, om än till ett mycket högt pris för budgeten. Makroekonomisk 
instabilitet och juridisk osäkerhet fortsätter emellertid att avskräcka utländska privatinvesterare 
vilka är nödvändiga för moderniseringen av ekonomins utbudssida. Den minskning som skett av 
exporten, trots kraftig depreciering av valutan, är oroande." 
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"Regeringen har åtagit sig att återupprätta en stabil makroekonomisk ram samt att ta itu med 
ekonomins strukturella problem. De överenskommelser som gjordes med internationella 
finansiella institutioner var viktiga landvinningar, men det är för tidigt att avgöra huruvida det 
nya programmet kommer att få Rumäniens ekonomi att gå mot en hållbar utveckling. De 
nuvarande satsningarna kommer att behöva understödjas för att tillväxten ska kunna återställas 
och levnadsstandarden höjas. Prioritet bör ges åt en förbättrad finansiell disciplin och en 
omstrukturering av de stora förlustbringande statsägda företagen. En tydlig ekonomisk strategi 
på medellång sikt måste antas och efterlevas med bestämdhet. En makroekonomisk stabilisering 
bör efterföljas av skapandet av ett mer transparent och affärsvänligt klimat för att konjunkturen 
ska kunna utvecklas och för att man ska kunna bygga på den rumänska ekonomins avsevärda 
potential." 
 
"Tillnärmningen på den inre marknaden är endast partiell och trots en del viktiga landvinningar 
måste Rumänien öka farten med avseende på genomförandet och implementeringen på detta 
område. Väsentliga framsteg gjordes i och med antagandet av lagstiftning om offentlig 
upphandling, liksom i banksektorn och med avseende på ekonomistyrning. Vissa framsteg 
gjordes med avseende på standarder och certifiering, men avsaknaden av en generell 
ramlagstiftning hindrar dock utvecklingen. Även om konkurslagstiftningen ändrats regelbundet 
är den ännu inte anpassad." 
 
"Ett viktigt steg framåt gjordes i och med antagandet av ny lagstiftning rörande kontrollen av 
statsstöd. Implementeringen enligt regelverket kommer att ha betydelse eftersom statsstöd 
fortsätter att vara av vikt i vissa sektorer i den rumänska ekonomin. Transformeringen av de 
stora självstyrande offentligrättsliga företagen, s.k. régies autonomes, till kommersiella bolag 
och aktiebolag var också en viktig utveckling även om ytterligare framsteg krävs i 
kommersialiseringen av f.d. statliga monopol. Vissa framsteg har gjorts inom jordbruket även 
om registreringen av land fortfarande är långsam och håller tillbaka utvecklingen av modernare 
jordbruksmetoder. Det finns ett behov av ytterligare tillnärmning av veterinärmedicinska 
kontroller, framför allt vid gränsövergångarna, samt att uppgradera den jordbruksanslutna 
livsmedelsindustrin. Väsentliga framsteg har gjorts i tillnärmningen av lagstiftningen inom 
transportsektorn, men större uppmärksamhet bör ges till sjö- och trafiksäkerhet. I allmänhet 
verkar Rumänien inte ge miljön hög prioritet och allvarliga problem finns i luft-, vatten- och 
avfallshanteringssektorerna. Det finns ett behov av en större politisk fokusering på detta område, 
samt att utarbeta realistiska kostnadsberäkningar och investeringsplaner. På området för rättsliga 
och inrikesfrågor har framsteg gjorts beträffande lag och rätt, och i viss utsträckning, vad gäller 
gränsförvaltning, polisväsende och immigration. Det finns emellertid ett behov av att påskynda 
arbetet på områden såsom asylfrågor och narkotikakontroll." 
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"En avsaknad av finansieringsmedel och en svag administrativ kapacitet fortsätter att orsaka 
problem och det finns ett behov av att ytterligare utveckla förmågan att identifiera, beräkna 
kostnaden av samt implementera prioriterade åtgärder om Rumäniens anslutningsförberedelser 
ska kunna öka takten. Reformer av den offentliga förvaltningen har getts prioritet men har inte 
kommit igång på allvar. Vissa nyckelinstitutioner (t.ex. för offentlig upphandling) behöver 
fortfarande inrättas och betydande satsningar krävs i många sektorer (t.ex. miljö och 
ekonomistyrning) för att höja förvaltningen till önskad kompetensnivå. Det finns ett allmänt 
behov av att garantera de reglerande och kontrollerande organens oberoende, inklusive 
centralbanken. Emedan vissa åtgärder vidtagits för att stärka den dömande makten bör 
kännedomen om EG-rätten ökas och tillbörliga tekniska hjälpmedel bör tillhandahållas. Den 
otillräckliga förvaltningskapaciteten är för närvarande en väsentlig begränsning i 
anslutningsarbetet." 
 
"Medan Rumänien tagit itu med vissa aspekter av förvaltningskapaciteten (regional utveckling) 
och den inre marknaden (omstrukturering av bankväsende, offentlig upphandling, statsstöd) har 
kortsiktiga prioriteter i partnerskapet för anslutning, vissa aspekter av rättsliga- och inrikesfrågor 
(kampen mot organiserad brottslighet och korruption, avmilitarisering av polisen och 
gränskontroller) samt miljöprioriteter inte ägnats tillfredsställande uppmärksamhet." 
 
Hela den återkommande rapporten finns, tillsammans med tidigare rapporter, på kommissionens 
utvidgningssida, http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
 
I Madrid beslutade Europeiska kommissionen att anslutningsförhandlingar med Cypern och 
Malta skulle påbörjas sex månader efter det att regeringskonferensen dragit sina slutsatser. 
Kommissionen meddelade också att man skulle fatta de beslut som krävs för att starta 
anslutningsförhandlingar med de central- och östeuropeiska länderna mot bakgrund av 
regeringskonferensens beslut. Kommissionen hoppades att "det inledande förhandlingsstadiet 
sammanfaller med starten av förhandlingarna med Cypern och Malta". Vid rådets möte i Florens 
underbyggdes detta åtagande av bekräftelsen om att förhandlingar med de central- och 
östeuropeiska länderna skulle inledas samtidigt som förhandlingarna med Cypern och Malta, 
dvs. sex månader efter regeringskonferensens beslut. 
 
b) Europaparlamentet 
I november 1998 godkände Europaparlamentet en resolution om Rumäniens ansökan om 
medlemskap i Europeiska unionen, med Europeiska rådets möte i Wien för ögonen 
(12 och 13 december 1998), (KOM(97) 2003 - C4-0375/97). I resolutionen hoppades 
parlamentet "att Rumänien, som i stort uppfyller de politiska kriterier som fastslogs i 
Köpenhamn, kommer att åtgärda de avsevärda bristerna avseende mänskliga rättigheter, skydd 
av barn, rättslig kontroll av polisen, tryckfrihet, förhållanden i fängelser, romernas situation och 
kampen mot korruption"; man uppmuntrade också "Rumänien, som fortfarande har långt kvar till 
att uppfylla de ekonomiska Köpenhamnskriterierna, att fortsätta arbetet med väsentliga reformer, 
framför allt privatiseringsprocessen, reformeringen av bankväsendet, omstruktureringen av de 
stora statliga företagen och konsolideringen av en rättslig ram som kan dra till sig utländska 
investeringar, vilka alla kommer att möjliggöra inledandet av anslutningsförhandlingarna"; och 
drog "Rumäniens uppmärksamhet till behovet av långtgående reformer av förvaltningen om 
dessa reformer ska kunna genomföras med framgång". 
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c) Europeiska unionens råd 
Regeringskonferensen avslutades i Amsterdam i juni 1997. Detta banade väg för en inledning av 
förhandlingarna inom sex månader i enlighet med de slutsatser som dragits i Madrid. I 
Luxemburg i december 1997 beslutade rådet att "påbörja en anslutningsprocess som omfattar de 
tio central- och östeuropeiska ansökarstaterna och Cypern". Dessutom beslutade rådet att 
"sammankalla bilaterala regeringskonferenser under våren 1998 för att inleda förhandlingar med 
Cypern, Ungern, Polen, Estland, Tjeckiska republiken och Slovenien på villkoren för deras 
inträde i unionen och därpå följande anpassningar enligt fördragen". Utvidgningsprocessen 
påbörjades i vederbörlig ordning i London den 12 mars 1998, med den första europeiska 
konferensen. 
 
Vid toppmötet i Helsingfors i december 1999, beslutade Europeiska rådet "att sammankalla 
bilaterala regeringskonferenser i februari 2000 för att inleda förhandlingar med Rumänien, 
Slovakien, Lettland, Litauen, Bulgarien och Malta om villkoren för deras inträde i unionen och 
därpå följande anpassningar enligt fördraget." Man betonade att "varje stat kommer att bedömas 
från fall till fall i förhandlingarna. Denna princip kommer att gälla både öppnandet av de olika 
förhandlingsområdena och förrättningen av förhandlingarna. För att inte tappa farten i 
förhandlingarna bör hindersamma förfaranden undvikas. Kandidatländerna som nu tagits upp i 
förhandlingsprocessen kommer att ha möjlighet att inom en rimlig tidsperiod hinna ifatt de som 
kommit lite längre i förhandlingarna, om de gjort tillräckliga framsteg i förberedelsearbetet. 
Framstegen i förhandlingarna måste gå hand i hand med de framsteg som görs i införlivandet av 
gemenskapens regelverk i den nationella lagstiftningen samt dess faktiska implementering och 
upprätthållande." 
 
Anslutningsförhandlingarna inleddes den 28 mars. Förhandlingarna började med avseende på 
fem områden i gemenskapens regelverk: små och medelstora företag, vetenskap och forskning, 
utbildning, yrkesutbildning och ungdom, internationella ekonomiska förbindelser samt 
gemensam politik och säkerhetspolitik. 

 
 

* * * 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Adam Isaacs / EUROPAPARLAMENTET / GD IV 
Enheten för internationellt samarbete, analyser och efterforskning / Bryssel 
Tfn: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
För information om den ekonomiska situationen, vänligen kontakta: 
John Wittenberg / EUROPAPARLAMENTET/ GD IV 
Enheten för internationella och konstitutionella frågor 
Tfn: (352) 4300 22447 /e-post: jwittenberg@europarl.eu.int 
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