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Sammanfattning

Östersjöregionen harutveckling iekonomiskatidensDen senaste
Ryssland, Estland, Lett-visadeUnder 1997mycket positiv.varit

utländskaBNP-utveckling, depositivoch Polenland, Litauen en
dramatiskt.handeln ökadeochfördubbladesdirektinvesteringama

iinvesteringarhandel ochhinder förhel deldetta återstårTrots en
innehållerhinder ochsådanabelyserbetänkandeDettaregionen.

eller elimineras.minskaskantill hur dessaförslagockså vissa
ocherfarenheterpåväsentligti alltBetänkandet grundas syn-

ochanalyserfrån studier,näringsliv ochfrån svensktpunkter
förhållandena inomrörandeolikaenkäter gjorts organavsom

regionen.

iblandhari regionenutvecklingenekonomiskadendet gällerNär
framstegdeunderskattningpräglasbildframtonat avenavsomen

denfinns. Motproblemdeöverskattningochgjorts somavsom en
betänkan-kallanaturligtfunnit detkommitténbakgrunden har att

Östersjöregionen",möjligheternapå trots attför Ta idet vara
skallproblem. Dettakartläggafrämst har varituppdragvårt att

problemdeunderskattninguttryck fördock inte ett avensomses
finns.faktisktsom

huvudsyften:följandeharbetänkandeVårt

hindrar handelnsförhållandenklarläggasärskiltAtt som0
Polen.ochLettland, LitauenRyssland, Estland,utveckling med

internationellaagerande olikasvenskt iförunderlagAtt0 ge
ekonomiskpositivsyfte främjamedsamarbetsorgan att en

Östersjöregionen.utveckling i

främjaförSverigevidtas inomåtgärder kanbelysa attAtt som0
i regionen.handel och investeringarutvecklingen av
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finnsDet mängd offentliga och privata internationella, natio-en
nella, regionala och lokala stödfonner, initiativ och samarbets-
projekt inom regionen. Kommittén har i bilaga till5 detta betänk-
ande översiktligt redovisat myndighetervissa och organisationer

deras huvudsakliga roll och insatser för utveckling ochsamt sam-
arbete inom regionen. Möjligen kan redovisningen tilltipsge

Östersjsvenska företag funderar på ösatsningar vilkasom om
organisationer och myndigheter kan behjälpliga. Mycketsom vara
information finns tillgänglig olikapå webbplatser på Internet.
Betänkandet innehåller därför förteckning några inforrna-överen
tiva webbplatser.

ÖstersjöregionenLänderna inom inbördes mycket olika ochär
förutsättningarna skiljer Problemensig åt. och hindren för handel
och förefallerinvesteringar relativt väl kända för marknadensvara
aktörer, berörda politiska myndigheter och organisationerorgan,
inom respektive land. omfattningProblemens och påverkan på
handel och investeringar varierar kraftigt mellan berörda länder.

Områden där det finns problem har sammanfattats i följande
punkter.

Lagstiftning0

Administrativ kompetens0

Gränspassering0

Brottslighet0

Tekniska handelshinder0

Information0

Infrastruktur/transporter0

Investeringar, rörelsekapital och kundkrediter0
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Mot bakgrund den problembeskrivning och de hindergjortsav som
bedömts särskilt relaterade till handel och investeringarsom vara

har kommittén valt koncentrera överväganden och förslag tillatt
följande områden

kunskapsöverföringSamverkan och för höja administrativatt0
kompetens här relevanta områden.inom

Gränspassering0

Informationsfrågor0

Vissa andra stödåtgärder0

Överväganden forslagoch

kan genomförasMånga kommitténs förslag endast i samverkanav
med berörda länder. innebär bl.a. sådant förslag måsteDetta ettatt
bearbetas vidare bilaterala eller multilaterala sammanhang.i Inte
minst gäller detta olika inom Vi har dock kunnat kon-i EU.organ

det finns åtgärder bör kunna vidtas Sverigeockså istatera att som
finns sådantberöra förhållanden i andra länder. Det ävenutan att

bör kunna ökad direkt samverkan mellanuppnåssom genom
länderna formella avtal eller förhandlingar.detta kräverutan att

Bilden regionenav

På flera ställen betänkandet har kommittén pekat påi vikten attav
bilden regionen Enligt vår uppfattning finns till vissav nyanseras.
del förhållandenaalltför pessimistisk bild i Sverige i dag ien om

villvåra östliga grannländer. Kommittén därför hävda Ökadeatt
kunskaper i Sverige de faktiska förhållandena i de de-östraom
larna de viktigaste komponenterna förregionen ärav en av en
ökad handel och ökade investeringar. Alla aktörer i Sverige som
kan bidra till sådan kunskapsspridning har viktig roll atten en
spela.
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Bankernas roll

medföreligger sambandNormalt skulle de problem ivissa somav
Östersjöregionen förväntas lösaskunnahandel och investeringar i

finan-gäller såvälmed svenska bankväsendet. Detstöd det renaav
ochinstitutionellainformationsinhämtningsieringsfrågor omsom

företagkreditbedömning lokala Kom-legala förhållanden, etc.av
hittillsdet svenska banksystemetmittén har konstaterakunnat att
utländ-liten utsträckning i regionen. Dei mycketär representerat

de svenska.längre etableringska bankerna har ofta kommit i sin än
företagkommitténs mening svenskainnebär enligtDetta utsättsatt

Östersj bank-öhandeln eftersom derasför konkurrensnackdel ien
tillhandahålla tjänsterförbindelser hittills kunnatinte somsamma

konkurrentemas.

Statsstödda aktiviteter

total-det angelägetslutsatsenKommittén har dragit är attatt en
påoch formeralla de aktiviteterståndkommer tillöversyn somav

utrikeshandel och svenskasvenskfrämjaavseddaolika sätt är att
stöd.och har statligtför investeringar,företags förutsättningar som

Översynen verksamhetensyfta till sökabarabör inte göraatt mer
övergripandefrämjaocksåöverskådlig för företagen, ettutan mer

Däri-det statligairiskfokuseratoch engagemanget.angreppssätt
centraliseras, kunnaför den skullbör utan attsystemet, gegenom

nuvarande i viss månkostnadbidrag till lägreeffektivare änett
stödprogram.partiellt inriktade

Enklare regler

ofta myckethandel och investeringarförprocedurer ärRegler och
avtal,internationellabygger dessa påfallkomplicerade. mångaI

förenklings-underlättarnaturligtvis intevilketkonventioner etc.
godmedtillsammansmöjligtenkla reglersträvanden. Så som

utgångspunkt.grundläggande Det äralltidinformation bör vara en
regelverk högförenklamed EG:sdärför vikt arbetet attatt gesav

sida.från svenskprioritet
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korruptionBekämpning av

fortfarande gradBestickning och tagande i vissstörmutorav
problemet ha minskat.mellan länderna,handeln även om anses

konsekvent avstå från formmåste i sin verksamhet varjeFöretagen
affärs-myndighetsrelationer ochbestickning både vad avserav
utbild-Myndigheter och organisationer måsterelationer. genom

för-kontrollsystem förebygga ochningsåtgärder, infonnation och
mark-viktigbegär eller Enhindra tjänstemän emot mutor.att tar

OECD-korruption den nyligenkampenering i är antagnamot
regering bör Ryss-konventionen Sveriges uppmuntramutor.om

ansluta till konventionen.och baltiska länderna sigland de att

ajfärskontakterNya

svenska och medelstora företagbetydelse småDet är attstorav
Östersjöregionen.få med marknadssatsningar ikan stöd i samband

exportmöjligheter och produkt-Efter kartläggning företagetsav
handfast kontaktspeciell marknad krävslämplighet för enernas en

ofta effektiv-kontakter blirmed affárspartners.presumtiva Dessa
får stöd från aktör detmålinriktade företaget ioch enare mer om

företagen, affarsmentaliteten och haraktuella landet kännersom
myndighetskontakter etc.

för marknadssatsningar formföreslår ökat stöd iKommittén av
uppgift tillsam-Affárschansprojekt. Exportrådet bör is.k. attges

för exportfrämjande iregionala organisationenmed denmans
med berörda näringslivorganisationersamrådSverige, i samt
genomföra dessa projekt.handelskammare,

Ramavtal

samband medproblemen ikunnat konstateraKommittén har att
Ryssland ofta hängatill första handprojektexport i synes samman

finansiera varje enskiltadministrera ochmed svårigheter att
dessaför underlätta hanteringenprojekt sig. Ett sätt att avvar
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problem kan träffa ramavtal eller liknandeatt annatvara arrange-
mellan i Sverige och Ryssland.regeringamamang

Stöd för yrkesutbildning

projektinriktadI samband med så varje investering igott som
genomförs med svensk medverkan krävs utbildnings-regionen som en

personalen plats. sådan helt avgörande förinsats på En insats ärav
projektet skall kunna fullföljas och anläggningarna fungeraatt

friktionsfritt. Kommittén sådant stöd bör kunna ökas.attanser

Förbättrad information

det vikti utvecklingen inomKommittén mycket IT-attanser
området praktiskt och rationellt förutnyttjas på Dettasätt.ett att

och kunskap uppenbar-råda bot på den brist på information som
finns vad gäller och bestämmelser inom handels-ligen regler

informationsteknik medger på för-området. Modern att ettman,
förmedla gränsöverskridandehållandevis lätt och billigt kansätt,

infomiation restriktioner.utan

mellan svenskaKommittén förordar samarbete organisationermer
informationsplatsdet skapas samlad svensk webbsidaså att en

Östersjöområdet länkar till andra webbplatser och data-för med
information bestämmelser,innehåller relevantbaser omsom

marknadsförhållanden, statistik etc.

myndigheter har fullgod ochbara angeläget svenskainteDet är att
information. Motsvarande utbud bör eftersträvas ilättillgänglig

Östersjöregionen. Flera länder såsom de baltiska harhela staterna
omfattandeengelska marknads-utmärkta webbplatser på som ger

Östersjösamarbetet borde detinformation. förInom vararamen
specifikationer för omfattning ochmöjligt fastställa vissaatt

utformning det offentliga informationsutbudet via Internet.av

företag ochVissa uppgifter pekar på svenska organisationer iatt
mindre utsträckning deltar Phare och Tacis-programmen vadi än
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företag från länder vikt svenskflera andra Det ärgör. attav
kunskap kontakter internationellaexpertis med samlad medom

och Phareorganisationer och såsom NIB, TacisEBRD,program
utbildnings- ochfinns, och kan företag aktivt stöd. Genom olikage

informationsaktiviteter riktade direkt till företag och organisationer
bör kunskapen kunna höjas avsevärt.

Guide Sweden" bör uppdaterasSidaDen utgivna "Exporters toav
ske ochoch kanbrett tillgänglig. Detta Internetgöras genom

tryckta exemplar.genom

besöks-Sida utarbetar standarder förKommittén föreslår också att
kunna till Sverige. Enför företag bedöms exporteraprogram som

förknippade medde kostnaderviss subventionering ärsomav
verksamhet.handelsfrämjandesådana besök bör i Sidasinrymmas

företagFörbättring kompetens hosav

tillföreslår ytterligare bidrarKommittén insatser görsatt som upp-
litauiska ochbyggnad förbättring ryska, estniska, lettiska,och av
kompetens".polska företags administrativaoch organisationers

kompetensbrist föreliggersvenska företag konstaterarDet attsom
kunnapå något viktigt område hos dess samarbetspartner bör ta

den tidinitiativ får tillgång till expertis undertill denneatt som
inköps- eller för-behövs. kan gälla för byggaDet t.ex. att upp en

ellersäljningsorganisation, modernt redovisningssystem någonett
vital funktion.annan

Snabbare gränspassering

kommersiell trafik kunna uppnåsSnabbare gränspassering för bör
med bibehållen eller ökad kontrollnivå.t.o.m.

ÖstersjösamarbetetKommittén föreslår Sverige inom föratt ramen
diskussioninitiativ till kvalitets- ochtar ett gemensamten om upp-

följningsprogram för tullmyndighetema. stödjaskallProgrammet
utveckling fastställda krav för hantering olika ärendenmoten av
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och tullformaliteter. detta kan tidskrav,I ingå etikkrav, integritets-
frågor och säkerställande riktighet tillämpningi och beslut.av

Sverige bör tillinitiativ mål för gränspasseringta ett gemensamt
Östersjskall gälla skallinom samtliga år 2000. Måletsom

uttrycka hur lång tid normal gränspassering får Förslagetta.en
skall servicetänk-första i ökat kvalitets- ochett steg ettses som

Östersjöregionensande, tullmyndig-utvecklat inomgemensamt
heter.

tullmyndig-svenska tullen ochökad samverkan mellan denEn
bör enligtLettland, och Polenheterna Ryssland, Estland, Litaueni

redanSamverkan skall,kommitténs uppfattning främjas. utöver
syfta tillsyfte, främstbrottsbekämpandeetablerad samverkan i att

till näringslivet.förbättraoch servicenunderlätta gränspassager
lokal samverkannaturligt ledbli iUtbytet bör successivt ett en

myndigheter.landsmellan respektive

uppdragfårGeneraltullstyrelsen iföreslårKommittén attatt
fråntulltjänstemändirekt utbyte mellanförutarbeta ett program

Sverige. Program-Polen ochbaltiska ländernaRyssland, de samt
och service.handelsfrämjande åtgärderbör ha betoning påmet

inomregler för import ochinformationRelevant exportom
föreslår därförKommitténtillgängligt.finnas lättmåsteregionen

Östersjöländers förreglersamtligaförSverige verkar attatt
Internet.tillgängligautförselinförsel och görsvarorav
engelska.påspråk ochlandetsfinnas både påReglerna bör

Lettlandförbör verka Estland,SverigeKommittén attattanser
dettaSAD/Transitkonventionernaansluts till såoch Litauen snart

förockså TIR-konven-Sverige börpraktiskt möjligt. attär agera
säkerställas. Möjlig-kandensammaoch tillämpningentionen av

Östersjöländer börfrämjsamtligaiheten utnyttja ATA-cametatt as.
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Summary

developments the BalticRecent economic in region have been
positive. 1997 positive GNP developmentIn invery we saw

Latvia, Lithuania and Poland, foreignRussia, Estonia, direct
investrnents doubled and trade increased dramatically. ofspiteIn
this, barriers trade and stillinvestment remain in thetosome
region. This these barriers and also containsreport assesses sug-

for Thegestions reducing eliminating them. essentiallyreportor
based andexperience viewpoints from the Swedish businesson
world and from studies, analyses and inquiries carried byout

bodiesvarious conditions theconcerning in region.

Regarding developments theeconomic in region the thatpicture
has sometimes emerged characterized by underestimationone an
of the made ofand exaggeration the problems thatprogress an
exist. In view of this, the found naturalCommittee give theto

the title "Making of the the BalticUse Opportunities inreport
despiteRegion", factthe that assignment primarily toour was

the problems. This should however, benot,assess seen as an
expression of underestimation of the problems that do indeedan
exist.

followingThe the ofprincipal aims report.are our

To in particular the conditions that obstructing theassesso are
development of trade with Russia, Estonia, Latvia, Lithuania
and Poland.

informationbasic for Swedish action in variousprovideTo0
cooperation for the ofinternational promotingorgans purpose a

development the Balticeconomic in region.positive

that be taken SwedeninelucidateTo to promote0 measures can
of trade and investment in the region.the development
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national, regionalinternational,public and privateThere are many
and cooperation projectsof initiativesand local forms support,

the Committeethisattachment 5within the region. In report,to
theirand organizations andauthoritiesofoverviewgives somean

theand cooperation indevelopmentefforts forrole andmain
regarding the organi-possibly give tipsTheregion. report may

Swedish busi-ofbe assistanceauthorities thatandzations tocan
dealthe Balticof in Athinking investingthat greatarea.arenesses

web thedifferent sites Internet.availableof information onon
informative web sites.oflisttherefore givesThe report somea

them-dealregionthe BalticThe countries in great amongavary
theThepreconditions.have differingand theyselves actors on

and organizationsauthoritiesconcemed,political bodiesmarket,
wellrelativelyberespective countrieswithin the to awareappear

ofTheandtrade investment.and barriersof problemsthe to scope
trade and investmentproblems and their impactthe varyon
concemed.the countriesconsiderably among

summarized under thehave beenproblems existwhereAreas
headings.following

Legislation0

Administrative Competence0

Border Crossing0

Crime0

tradeTechnical barriers to0

Information0

Infrastructure/transports0

creditsandcapitalworkingInvestments, customer0
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and the ob-of the problemsdescription givenlight of thetheIn
thetrade andparticularly investment,judged relatestacles toto

deliberations anditschosenhasCommittee concentrateto pro-
the followingposals areas.on

ofleveltheknowledge raisetransfer ofand theCooperation to0
the relevantwithinadministrative Competence areas.

Border crossing0

Information issues0

otherSome measures0

proposalsDeliberations and

be carried inproposals onlyof the Committees outMany can
concerned. Thiswith the countriescooperation amongmeans,

discussed inbe furtherproposalssuchother things, that must
particularThis applies inmultilateralbilateral tocontexts.or

establish thatbeen ablehavedifferent However,EU toweorgans.
Sweden withouttaken inthat bethere measures canare some

also objectivesTherecountries.affecting conditions in other are
thebetweencooperationincreased directthat be achieved bycan

formalofwithout requirementcountries agreements ora
negotiations.

of thePicture region

theindicates impor-the CommitteeSeveral in thetimes report,
thereof the view,nuanced picture region. Inof givingtance oura

Sweden of theinpessimistic perceptionsomewhat too con-a
theneighbouring countriesprevailing today inditions east.toour

increased know-therefore thatwishesThe Committee to assett
ofconditions thethe actual inledge Sweden about eastem parts

expandedforthe of the importantregion componentsmostone
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trade and increased investment. All those Swedenin who can
contribute the ofspread knowledge have important roleto toan
play.

The role ofthe banks

Normally, would be expected that of the problems thatsome
arise in withconnection trade and investment thein Baltic region
could be solved with aidthe of the Swedish bank Thissystem.
applies both purely financing questions and collection of in-to
formation institutional and legal conditions, credit assessmentson
of local businesses, The Committee establishes that theetc.
Swedish bank has far been represented thein regionsystem so
only small The foreign banks have madeto extent.a very more

regards their establishment than the Swedish Inprogress as ones.
the Committees thisview, that Swedish businesses atmeans are a
disadvantage competition forin Baltic trade since their bank con-
nections far have been able provide the servicesnot toso same as
their banks.competitors

The support system

The Committee has drawn the conclusion that total of thereviewa
should be urgently shouldinitiated. Such reviewsupport system a

include all andthe activities that differentinprocesses ways are
intended Swedish foreign trade and the preconditionsto promote
for Swedish businesses invest, and which under variousto come
govemmental schemes. The review should only makeaimnot to
the clearer for businesses, but alsosystem promote a more com-
prehensive approach focusing risk in commit-governmenton

In this without being centralized, the should bements. systemway,
able make effective contributions lower than theto at costmore a

partially directedpresent support programme.
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Simpler rules

often highlytrade and investmentprocedures forRules and are
internationalbasedtheycomplicated. In agree-oncases aremany

facilitate simp-which naturally doesConventions, notetc.ments,
goodwithtogetherpossiblesimple rulesefforts.lification As as

starting-point.fundamentalbeshould alwaysinformation a
effortshigh prioritySweden givesthattherefore important toto

framework of rules.simplify the EUs

The fight corruptionagainst

thetrade betweendisturbbribes continueand receivingBribery to
consideredalthough the problemcountries toextent,to some

consistentlybusinessestheir operations,decreased.have In must
withtheir relationsboth inform of briberyrefrain from aut-any

and organi-Authoritiesrelations.businesshorities and theirin
controlandinformationtraining,throughzations systems,must,

bribes.requesting receivingofficials fromforestall and prevent or
impor-bribesConventionadopted OECDThe recently was anon

SwedishThe Governmentcorruption.the fight againstintant step
accede thecountriesBalticand theshould Russia totoencourage

Convention.

businessNew COHtCZClS

medium-sizedsmall andSwedishthatof major importance
marketwithconnectionassistance inbusinesses obtain ven-can
of companysFollowingthe Baltic region.in assessmenttures aan

for parti-productsof theand the suitabilityopportunitiesexport a
businesswith presumptivedefinite partnerscular market, contact

andeffectiveoftenThese target-needed. contacts moreare
the ininassisted by countryoriented the actorancompany

mentalitybusinessthewith businesses,acquaintedwhoquestion
with authorities,and has etc.contacts
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The Committee increased for marketsupport venturesproposes
the form of Business Opportunity Projects. The Swedish Trade
Council should be requested these projects togetherto outcarry
with the regional organization for promotion in Sweden inexport
Consultation with the business organizations concemed and
Chambers of commerce.

Framework agreement

The Committee establishes thethat problems connected with ex-
of projects in the first instance oftenRussiaports beto toseem

related difficulties in administering and financing each projectto
individually. One of facilitating the handling of these prob-way
lems be into framework similarto enter agreementsmay or

between the Govemments of Sweden and Russiaarrangements
which make easier obtain acceptableto guarantees.may

Support vocational trainingto

In connection with practically project-oriented investment toevery
which Sweden contributes in the region, in-house oftraining staff

required. Measures of this kind absolutely crucial thetoare
completion of projects and the smooth ofrunning the plants. theIn
Committees view, should be possible increase this ofto type
support.

information facilitiesBetter

the of theIn opinion Committee, important maketovery
practical and rational of developments Informationinuse
Technology IT in order remedy lackthe of information andto
knowledge that evident with regard rules and regulations into
the trade Utilizing relativelyIT simple and cheap toarea. a way
supply cross-border information without restrictions apartany
from the problem of language barriers.
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SwedishbetweencooperationrecommendsThe Committee more
theSweden andaboutinformationorder collectinorganizations to

and dataother sitesweb with linkssingle siteBaltic region toon a
marketregulations,information aboutrelevantbases that contain

conditions, statistics, etc.

have adequate,Swedish authoritiesthatonly importantnot
provideshould beThe aimaccessible information.easily to a

Several countries,Baltic region.for entiresimilar service the
Englishweb inexcellent sitesBaltic haveincluding the states

market conditions.informationcomprehensivewhich supply on
should becooperationof BalticWithin the framework sea

andregulating thespecificationspossible certainto set out scope
authorities thepublic Internet.of information fromdesign on

and organi-that Swedish companiesindicatesCertain information
thanPhare and Tacisinvolved thezations less in programmesare

Swedishthatcountries. importantseveral othercompanies in
withknowledge aboutcomprehensiveincludingexpertise, contacts

such the EBRD,andinternational organizations programmes as
activeand be used giveandNIB, Tacis Phare, exists supporttocan

informationeducational andSwedish companies. Variousto ac-
but also organiza-companies,largely targeted directlytivities atat

of knowledge about EUthe levelwould substantially raisetions,
projects.

Swedishproduced by the Inter-The Guide SwedenExporters to
and madeSida should be updatednational Development Agency

witharranged the andwidely This could be via Internetavailable.
material.of printedthe help

studySida draft standards for visitsthatCommitteeThe proposes
Sweden.thought be positionfor incompanies to export toto a

should include subsidyactivities certainSidas trade promotion a
Sweden.incurred during visittowards the tocosts a
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Upgrading skills companiesin

The Committee that further efforts be made helptoproposes
Russian, Estonian, Latvian, Lithuanian and Polish andcompanies
organizations build and upgrade their administrative expertise.to
If Swedish finds that lacks theits cooperative partnera company
requisite skills in key should be in position initiatetoarea,a a

that the has expertise for theto partner tomeasures ensure access
requiredexample, knowledge might beperiod. Fornecessary more

sales modernin order purchasing organization,to set or aup a
function.other vitalaccounting system someor

borderFaster crossing

forfaster crossingachieve bordershould be possible to com-
control maintainedlevel ofmercial traffic with the present evenor

increased.

framework of Balticthat within the itsThe Committee proposes
discussionsshould take forthe initiativecooperation, Sweden on a

authorities.for thefollow-upquality andjoint customsprogramme
stipulatedtowardsdevelopmentThe shall support aprogramme

and forma-differentfor handlingrequirements customsmatters
ethical requirements,include requirements,lities. This timemay

ofof im-guaranteeingandof integrity,questions correctnessa
and decisions.plementation

bordergoal forforinitiativeSweden should take the commona
thebyall the Baltic rimapply withinthat shallcrossing states year

increasedinfirstbeThe proposal2000. step anseen as amay
developedbe jointlyservice-minded approach thatquality and can

authorities.regionswithin the Baltic customs

and theSwedishthebetweencooperationMore customscustoms
shouldand PolandLatvia, LithuaniaEstonia,authorities in Russia,

facilitateshould chiefly aimcooperationencouraged. Thisbe to
industrialthethe serviceand improveborder crossings sector.to
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of localnaturalgradually becomeshouldExchanges part co-a
authorities.countriesthe respectiveoperation between

requestedbeBoard of Customsthat theThe Committee proposes
betweendirect exchangesfordraw Customsto programmeup a

Poland and Sweden.Baltic countries,theofficials from Russia,
andpromotiontradeshouldThe stress measuresprogramme

services.

relevantforperceived needclearlyhave toWe accesseasyavery
The Com-rules the region.inandabout importinformation export

the availa-should work forthat Swedenthereforemittee proposes
rules for importa-countriesall the Balticofthebility Interneton

bothavailableshould berulesgoods. Theofand exportationtion
English.and inof thelanguagethein country

Estonia,shouldSwedenconsiders thatThe Committee encourage
ConventionsSAD/Transittheaccedeand LithuaniaLatvia toto as

alsoshouldSwedenpossible.practically act to ensuresoon as
guaranteed.beimplementationand itsConventionthethat TIR can

the Baltic rimallinthe ATAof utilizingpossibilityThe carnet
promoted.beshouldcountries
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uppdragKommitténs1

Direktivenl l
.

1997:114Dir.kommitté1997oktoberden 9tillsatteRegeringen en
hinderidentifieranäringslivetmedsamrådefteruppgiftmed att

iinvesteringarochhandelunderlättaföråtgärderföreslåoch att
förhållandenapåÖstersjöregionen. skulle läggastonviktSärskild

deidirektinvesteringarutländskaförochgränsövergångarvid
Polen.ochRysslandbaltiska staterna,

måletsvenskalångsiktiga attled detiutgjordeUppdraget ett
bestå-hemmamarknad,Östersjöregionen skall bli gemensamen

samverkandeintensivtmedekonomiersammantlätadeende tättav
sysselsättning.ochtillväxtför främjanäringsliv att

svenskapåbasera sigskullehinderkartläggningKommitténs av
iinvesteringarochhandel medfrånerfarenheterkonkretaföretags

analysVid dennaPolen.ochLettland, LitauenEstland,Ryssland,
vidproblemföretagsmedelstoraochsmåsvenskasärskiltskulle

Även problemuppmärksammas.områdennämndamedhandel
vidPolenochbaltiska möterRyssland, deföretag i staternasom

uppmärksammas.skullehandel med Sverige
regeringentilllöpanderedovisasskulleuppdragKommitténs

1998.avslutat ioch marsvara

öhandelskommittén.ÖstersjKommittén namnetantog

bilagahelhet ii sinåtergesDirektiven
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1.2 Kommitténs arbete

Kommittén påbörjade arbetet den 20 oktober 1997. Sammanlagt
har kommittén hållit 10 sammanträden. Arbetet har indelats i två
faser. förstaDen fasen har främst hämta informa-ägnats att
tion från svenskt näringsliv, kartlägga olika aktiviteter rörande
"Östersjösatsningar" Östersjösamarbeteoch och inventera relevant
skriftligt material. Dessutom har kommittén lämnat visst underlag
till det svenska förberedelsearbetet inför i Riga den 22-23mötet

Östersjöstatemasjanuari 1998 med regeringschefer. Detta
underlag del i den löpande rapporteringen till regeringen.var en

Den andra fasen har främst bearbetning erhållenägnats av
information och utarbetande vissa förslag till åtgärder. slut-Iav
skedet denna fas möjlighet för från olikarepresentanterav gavs
intresseorganisationer och myndigheter vid kommen-möteatt ett

och synpunkter på del kommitténs bedömningar ochtera ge en av
förslag.

Det omöjligt skapa fullständig ochär närmast samlad bildatt en
de många aktiviteter har gjorts, pågår ochöver planeras för attsom

främja den ekonomiska utvecklingen. finnsDet mängd offent-en
liga och internationella,privata nationella, regionala och lokala
stödformer, initiativ och samarbetsprojekt. reflektionDen man

hur skall vanligt svenskt företag kunna hittagör är:genast ett rätt
bland dem Kommittén återkommer till denna fråga be-isenare
tänkandet.

För underlag för kommitténs arbete har anordnat tvåatt ge
seminarier med ungefär 15 inbjudna företrädare för svenska före-

och organisationer vid vardera. har handelsrådenDessutomtag
eller motsvarande vid Rysslands, Estlands, Lettlands, Litauens
och Polens ambassader Stockholmi inbjudits till främstmöte,ett
för diskutera problem företag i dessa länder vidatt mötersom

Östersjöregionenhandel med Sverige. Handelshinder i har också
diskuterats med företrädare för USA:s ambassad Stockholm.i
Vidare har med chefspersoner vid de fyramöten ägt störstarum
svenska bankerna med för fem utländskasamt representanter
banker med kontor i Sverige.
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företrädare för olikaSekreteraren har intervjuat organisationer
Svensk Handel, Stockholms Handelskammare, Industri-såsom

Transportindustriförbundet.förbundet och
arbete inbj öds förslutskedet kommitténsI representanterav

riks-Exportrådet,Företagspartner AB, FöretagarnasALMI
Småföretags-Industriförbundet, Sida,organisation, NUTEK,

Handel ochHandelskammare, Svenskdelegationen, Stockholms
presenteradesTransportindustriförbund till DåSveriges möte.ett

huvuddelengrundläggande bedömningarkommitténs samt av
ochmöjlighet till kommentarerförslagen och de närvarande gavs

synpunkter.
förgenomfört enkät kom-Exportrådets handelskontor har en

Polen,bland svenska företag etablerade i Litauen,mitténs räkning
Petersburg gjorde handelskontoretLettland och Estland. I S:t en

harbörjade sitt arbete. övrigtliknande enkät, innan kommittén I ett
ochinternationella enkäter, studier,flertal nationella och rapporter

studerats.utredningar från olika organ
länder.studieresor berördaKommittén har inte gjort några i

verkar berörd och övrigaFlera kommitténs ledamöter i regionav
erfarenhetsakkunnig har godledamöter och samtexperter av

tidmed den relativt korta ståtttillsammansregionen. Detta, som
nödvändigt meddettill förfogande, har gjort vi inte ansettatt

studieresor i regionen.
flera svenskauppmärksammathar kommittén ocksåI övrigt att

tid berört frågoroffentliga underutredningar gränsarsenare som
angående"Utredningentill det med. Särskilt kanvi arbetat nämnas

"Över-Östersjöområdet",finansiering marknadssatsningar iav
statsstödda exportfmansieringssystemet"det samtsynen av

Östeuropa vadmed Central- och"Utvärderingen samarbetetav
utredningar harMed dessagäller Exportkreditgarantiramen". tre

Samtliga dessa hargång haft kontakter.kommittén under arbetets
slutrapporter.överlämnat sinaperioden februari-mars 1998under

kanutredningar har varit särskilt intresseBland övriga som av
ochgrannlandssamarbete" 1997:75utveckla Ds"Attnämnas ett

europeiskt område medbetänkandet utvidgat FRIHET,"Ett
RÄTTVISA"SÄKERHET 1997:159.SOUOCH
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bör också svenska till handels-vissa initiativDet noteras att
under den periodfrämjande samarbete inom regionen tagits

gäller de överenskommelser ingickskommittén arbetat. Det som
Jeltsins besök imed Ryssland samband med president i Sverigei
praktikprogram för ryskasärskiltdecember 1997. kanHär nämnas

för främja handelsutbyteoch särskiltföretagsledare attett program
företag.och medelstoramellan små

utveckla1997/98270 "Atthar i propositionRegeringen ett
utvecklingssamarbete medgrannlandssamarbete Sveriges-

Östeuropa överlämnades till1999-2001Central- och år som
förföreslagit1998riksdagen i mitten ett nytt programmarsav

Östeuropa avseende årenochmed Central-samarbeteSveriges
studerat propositionen.arbetevårthar slutfasen1999-2001. Vi i av

Småföretagsdele-utseddaregeringenför denInom avramen
tillhar anknytningfrågor vissbehandlas ocksågationen som
förstaöverlämnat sinharbetänkande. Delegationenkommitténs

1997: l 86. Rapportenregler" SOUoch enklare"Bättrerapport
områdenförenklingarochförbättringarförslaginnehåller om
byråkrati.överdrivenhinder ellersmåföretag uppleverdär många

del-lämnaocksådelegationenkommerUnder våren 1998 att en
bl.a.till informationsmåföretags tillgångröranderapport om

riskkapitalförsörj-delrapportregler,forskning,stödformer, omen
samverkansmåföretag ismåföretag, delrapportförning omen

Även delega-kompetensförsörjning.delrapportsamt omomen
så finnsutgångspunktnationellharväsentligenarbetetionens en

perspek-internationellaalltmertill småföretagenskopplingklaren
särskilt intressepotential ävenmedNärmarknadertiv. ärstor av

för dem.
detsärskiltvill vistudier ochBland nämnaövriga rapporter

framtagits inomoch de"Memorandum" rapportertre ramensom
vilka överlämnadesBSBS 98,Summitför Baltic Sea Business

Östersjöstatemas regeringschefsmöte i Riga, januariandratill
Handels-med Stockholmskontakterhar våra1998. Dessutom

för BSBS 98 underförberedelsernaförkammare som svarat
värdefulla.varitarbetets gång



SOU 1998:53 Kommitténs uppdrag 29

mycket bra, underskattad, informationskällaEn Internet.ärmen
funnit mycket värdefull information finns till-Kommittén har att

utbredda hjälpmedel. haftgänglig via detta allt Vi har stormer
form ellerdenna information i o.dyl.nytta rapporterav av som

länk till olika myndigheteroch upplysning och organisationerom
Östersjösammanhang.relevanta iärsom

exempel på webbplatserVi har valt i bilaga 2 någraatt somge
Östersjö-söker informationkan bra för den iingångar somvara

frågor. anspråk på fullständig.Förteckningen inte Dengör att vara
frånkvalitetsmässigt ställningstagandeinte heller någotutgör

Webbadresser kan ändras,kommittén. bör ocksåDet attnoteras
detta slag färsk-vilket innebär förteckningar någotäratt av av en

lite finurlighet kan hittaMed bra Sökverktyg ochett manvara.
mycket relevant infonnation.

konstateraskan således sammanfattningsvis situationenDet att
Polen kartlagd. kanRyssland, baltiska länderna och väl Deti de är

företag dåibland irritation hos svenskamärkas visst.o.m. manen
medåterkommande frågor och enkäter olika slagförutsätts av

därför varithuvudsakliga inriktning. Kommittén harsamma
alltförsiktig använda enkätformen arbetet, imycket med i utanatt

undersökningar.väsentligt litat befintligatill
underlagsmaterial form studier,förteckning det iEn över av

redovisas i bilagao.dyl. använtsrapporter som
andradelar förhållanden iKommitténs uppdrag berör i stora

innebär ofta andra ländersländer. förslag läggerDe vi attsom
föreslås vidta åtgärdermyndigheter eller politiska ettorgan av
det uppdrageller slag. har funnit ligga inom vårtVi inte attannat

förslag medförankra eller direkt diskutera dessapå sättannat
för andra länder. kan hanteras vidare inomDerepresentanter

Östersjö-eller multilateralt samarbeteför bilateralt inomramen
eller inom EU.regionen

ligga uppdraget belysaKommittén har inte det inomansett att
handelspolitiska sammanhänger medde instrument inter-rent som

förhållanden tullsatser, avgifter, fri-nationell handel eller såsom
handelsavtal, skattenivåer o.dyl. har kort redovisatDäremot vi
vissa iakttagelser beträffande frågor rörande certifiering.
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Slutligen vill tydligt markera de beskrivningar och förslagvi att
följ ande huvud-kommittén lägger fram i detta betänkande harsom

syften.

förhållanden hindrar handelnssärskilt klarläggaAtt som0
Polen.Lettland, ochutveckling med Ryssland, Estland, Litauen

olika internationellaför svenskt agerande iunderlagAtt0 ge
utvecklingsyfte främja positiv isamarbetsorgan med att en

regionen.

kankan vidtas Sverigebelysa åtgärder inomAtt somsom0
regionen.handel och investeringar ifrämja utvecklingen av

uppfattasoch förslag skall således intesynpunkterKommitténs
agerande. framsteg har gjortsländers Storakritik andrasom av

allkommer medYtterligare förbättringarunder relativt kort tid.
framtid kunnarelativtsäkerhet inomatt ses.snar

tullmyndighetema i Europamånga uppfattarAtt östra som
gällerväl känt. Samtidigthindrande för handeln"krångliga" och är

också relativt klart mångadet vi självkritiska. Det är attäratt nog
skatte-tullmyndigheter ellerEU-ländersföretag uppfattar även

bestämmelserna EG:sbyråkratiska, ionödigtmyndigheter attsom
mellan ochoch tillämpas olika inomkompliceraderegelverk är

ställs på andra måsteförbättringarkrav påländerna De somosv.
bakgrunden.denmotses
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potential inomochUtveckling2

Östersjöregionen

ekonomiskadenbeskrivningöversiktliginnehållerKapitlet aven
inommöjligtvarithar inte att,regionen. Detinomutvecklingen

sådan. Föromfattandeuppdrag,kommitténs göraför merenramen
detändåkommitténbetänkandet har ansettbalans ivissatt enge

denbelysaförsökaocksåibetydelsefullt rapportenattvara
finns.marknadspotential som

myndig-vissaredovisasbilaga 5tillhörandemedavsnitt 2.2I
och insatserrollhuvudsakligaderasorganisationeroch samtheter

regionen.inomsamarbeteochutvecklingför

potentialochUtveckling2.1

varitÖstersjöregionen årendeunderhar senasteiUtvecklingen
och ekono-samhälleligapolitiska,denvadpositivmycket avser

ocksåländer,europeiskaandraochSverigesituationen.miska men
Öst-iomdaningenstödjasöktKanada, harochbl.a. USA, Japan

län-baltiskadehittills främsthar avsettinsatserSverigeseuropa.
omställnings-långt iolikakommitharländernaaktuelladerna. De

mål:huvudsakligaharförändringsarbetet sammamenprocessen,
marknadsekonomi.demokrati och

olikafinnsbedömareandraoch hosnäringslivsvensktInom
växandeochhandelökadförförutsättningaruppfattningar om

längreharochFöretagregionen.iinvesteringar er-sompersoner
harregionen,etablerade inommed ellerhandel ärfarenhet enav

fokuserade påförSverige"vi i äroftahävdarochpositiv attsyn
överdrivna,styckenvissai t.ex.hinder. Dessaochproblem anses

handeln.inverkan påkorruptionensochbrottslighetensvad avser
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Företag och med mindre erfarenhet handel i regionenpersoner av
har ofta pessimistisken mer syn.

liknandeEtt konstaterande i Utredningen Ds 1998: 12görs
Östersjöområdet.Stöd till mindre företags marknadssatsningar i

Utredaren skillnaden uppfattningi "tyder också starkt påattmenar
den allmänna information dessa marknader, lämnatsatt iom som

Sverige, totalt missvisande bild den inneboende poten-ger en av
tialen i marknaderna och de förhållanden, råder dessa.påsom

bildEn präglas underskattning de framstegsom av en av som
gjorts och överskattning de problem finns, har iblanden av som
framtonat. denMot bakgrunden har kommittén funnit det naturligt

Östersjö-kalla vår för Ta på möjligheterna iatt rapport vara
regionen", vårt uppdrag främst har varit kartläggatrots att att
problem. Detta skall dock inte uttryck för under-ettses som en
skattning de problem faktiskt finns.av som

För i någon mån belysa de möjligheter vi finns,att som anser
det följandei kortare beskrivning handelsutvecklingöverges en

Östersjöregionensoch ekonomisk utveckling i del.östra

Som allmän bakgrund först några nyckeldatapresenterasen
Fig. 1 avseende utvecklingen i Ryssland, de baltiska länderna
och Polen under 1997.

Nyckeldata 1997

RysslandlEstland;Lettland;Litauen; Polen

147,5: 1,5: 2,5: 3,7:Befolkning, milj 38,6

0,4: 11,0: 5,0: 5,0:BNP-tillväxt, °/. 6,5
11,1 12,0: 7,0: 8,5:Inflation, 7.. 13,2

i I IUtländska direkt- I . l
3100: 200:milj US-dollar 300: 250:invest. 4500

70: 70: 60: 70:Privat sektor, % 65
9,0: 5,4: 6,7: 5,8:Arbetslöshet, % 12,5

Figur Nyckeldata avseende vissa basfakta och indikatorer ekonomisköver
utveckling. Källa: EBRD jan. 98, uppskattat utfall vid slutet året.av
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under 1997bedömsregionenidirektinvesteringamautländskaDe
underinnebärUS-dollar. Detmiljoner atttill 8 350uppgåttha

undertotaltländernaimycketlikainvesterades1997 nästan som
genomsnitthari1993-96periodenUnderoch 1996.1995åren

Ökningen frånår.US-dollarmiljoner900cirka 2investerats per
ocksåkanDetomkring 60till procent.uppgårtill 19971996

och 70mellan 60försektornden privatakonstateras att svararnu
BNP.ländernasprocent av

Östeuropa på-reformer iochomställningdå90-taletbörjanI av
Östersjöregionens delländer i östrasamtligavisadebörjades en

brutenutveckling är2. DennaFBNP-utvecklingnegativ nu
tillväxt.visat1997underharländersamtligaoch

priserfastai1992-98 procent,BNP-utveckling

1997;1996:1995i1994:199351992: 1998

0,4:-4,9:-4,0{ 2,042,6:43,7:44,5:Ryssland
11,0:4,0:4,3:4,3:-8,5:44,2: 5,0Estland
5,0:2,8:-0,8:0,6:44,9:34,9 5,0Lettland
5,0:5,1:2,3:47,1: -11,3:-37,7: 5,5Litauen
6,5:6,1:7,0:5,2:3,3:2,6: 5,0Polen

98.Källa: EBRD jan.1992-1998.periodenunderBNP-utvecklingFigur
1998året,vid slutetutfall äruppskattatförUppgiften 1997 enavavser

prognos.

tydligförutserbedömareflestadesärskiltkan attDet noteras en
Ryssland 1998.förBNP-tillväxt även

Östersjöregionens har visatländermed östrahandelnsvenskaDen
denhar1993SedanF 3.årendeökningdramatisk senasteen

och importentredubblatslöpande priseri nästansvenska exporten
medökat 45harsvenskafördubblats. Den exportenfrån regionen
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under 1997procent jämfört med 1996 och importen har ökat med
drygt 20 underprocent tid.samma

Sveriges totala handel med Ryssland, de
i baltiska länderna och Polen

Export-E-milj SEK ° Import-
25 0007" 0::j":i:;&#39;"f:i:j13 e n1 ,t
2000050i i i " "." 1

$i 6.1 15 000j1 - z-å -t, m,t,i i"V1 " "A7
70.05-13-10 000151 e i eeeew

1 1

1 :
iO ,, n". ..,,,,,m,..,,,, m ,, ,, , ,1 1993 1994 1995 1996 1997

1
Figur Sveriges till bestämmelselandexport och frånimport
ursprungsland Östersjöregionenländervissa i under perioden 1993-
1997. Värde miljoner svenska kronor löpandei Faktisktpriser. utfall för
samtliga år. Källa: SCB

Sveriges Östersjöregionenshandelspartner,största inom del,östra
Polen.är Därefter följer Ryssland, Estland, Lettland och den

minsta handelspartnem Litauen.är Vad gäller import från regionen
under 1997 dominerar råvaror och bränslen med andel 45en av

textil och kläderprocent, för 10 medan livsmedelprocentsvarar
endast uppgick till 3 den totala importenprocent från regionen.av

Sveriges till regionen dominerasexport hel och halvfabrikatav
över 80% där maskiner och för 33apparater ochprocentsvarar
transportmedel för drygt 12 Livsmedelsexportprocent. försvarar
drygt 7 och uppgick underprocent 1997 till värdeett 1 709av
miljoner kronor.

Trots betydande ökningi handeln bören noterasav att
ökningen utgår från relativt låga nivåer. En jämförelse mellan den
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befolkning handelsvolympotentiella marknaden form ochi gerav
omfattning. nedanståendenågot bild handelns Ien annan av

från under för vissadiagram Fig. 4 visas import Sverige 1997
förhållande till invånarantalet dessaländer närrnarknader, ii

flera faktorer.länder. Marknadspotentialen bygger naturligtvis på
handel bördock indikation på SverigesDiagrammet attger en

länderna.kunna öka väsentligt med vissa av

förhållandefrån 1997Sverige under iImport
invånaretill antalet i importlandet

9095kr12000kr .

9000kr.:
l 7443kr
l 6547kr

aoookrl 554W
l

3000 kr l 2093k.-
ll 857kr743k 357krg 252kr 45k,
är-,Okr . . t.i

gCLa g2z c LUN " o-0

förhållande tillfrån under 1997länders SverigeFigur Vissa iimport
landtill respektivefolkmängd. Beräknat summering importavgenom

medsvenska kronor, löpande Sverige,priser iursprungav varor
respektive land. Källa:dividerat antalet invånare SCB,med i egna

beräkningar.

länder,handelspartnem dessa uttryckt påavgjortDen största av
tillinvånare i uppgårSvensk Norgedetta Norge.sätt, är export per

förmotsvarande siffra Ryssland 45omkring kr, medan12 000 är
Estlandtillkr. nordiska länderna dominerar i ExportenDe ärstort.

betydligt högreomkring kr invånare vilket2000 änär mot-per
för Tyskland lcr/invånare. absoluta talsvarande siffra 850 I är
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Tyskland den, här aktuella länder, exportmarknadenstörsta förav
Sverige, därefter följer Norge, Danmark och Finland.

Sveriges andel den totala världshandeln med berörda länder ärav
också relativt liten.ännu Om på vissa västländers handelman ser
med länderna i regionens delar kan nedanståendeöstra diagram
Fig. 5 uppfattning handelsförhâllanden i regionen.ge en om

Vissa länders totala handel 1997 med
Ryssland, de baltiska länderna och Polen

350000 V , ,,
300000

250 000 2r DExport,3
200 000

l Irrport. ,150 000
100000

.50000

L0

Figur ländersVissa totala från och tillimport Ryssland,export
Estland, Lettland, Litauen och Polen under 1997. Nedre delen av
staplarna ochvisar import Källor: SCB,Övre E UROS TAexport.
uppgifterna för l 997 preliminära vadär Sverige. Egenutom avser
omräkning till SEK.

Ser Rysslands,på de baltiska ländernas och Polens världs-man
Öst-handel med länder utanför och Centraleuropa Tyskland denär

absolut handelspartnem för samtliga, förstörsta Estland. Detutom
förekommer naturligtvis också betydande handel mellan de öst-en
europeiska länderna. Rysslands handelspartner överhuvud-största



ÖstersjöregionenSOU 1998:53 Utveckling och potential inom 37

Ukraina och Ryssland fortfarande den handels-ärtaget är största
för Lettland och Litauen.partnern

Estlands handelspartner Finland, med Sverige påstörsta är
tredje plats. kanDet också Sverige omkring femtenoteras äratt

handelspartner med Lettland. Sverige däremotstörsta betydligtär
längre på listan främsta handelspartners i övriga länder iöverner
den delen regionen. Med Polen har både Italien ochöstra t.ex.av
Holland betydligt handel Sverige. kanDet ocksåstörre än noteras

Finlands handel med regionen drygt 1,5 gångeräratt större än
Sveriges.

kan också hurDet visst intresse på handels utveck-attvara av se
ling tiden F 6.ig.överutser

Vissa länders totala handel med Ryssland, de
baltiska länderna och Polen

Milj. SEK
70 000 ,_ s s 4,

l-unland+60 000
Stor-4i 50 000l britannien
Svengei "40 000
Danmark.x.. . . .30 000

1 20 000

100005...
ca--

0 i , i ..
1993 1994 1995 1996 1997

ländersFigur Vissa totala handel ochimport löpande priserexport
med Ryssland, Estland, Lettland, ochLitauen Polen under perioden

Källor:1993-19971 SCB, UROS uppgifterna förE TA 1997 är
preliminära vad Sverige. Egen omräkning till SEK.utom avser
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föregående dömaAv diagram har ökningstakten handelni varitatt
tämligen lika för de olika länderna. kan dockNoteras Tysk-att
lands handel med visar högreregionen något ökningstakt änen

ländernavad redovisats diagrammeti Möjligen kangör.som man
ändock dra slutsatsen alla fallSverige i inte direktatt tappat an-
delar marknaden helhet.i regionen Kommittén har dockav som

detaljerade analyserinte gjort några detta.mer av

kan belysa dettaYtterligare förhållande ivärtett att sam-som vara
Östersjöregionensmanhang hur handeln med del iär östra utser

konstateraförhållande till handeln i F 7. kan dåManig. attstort
länder,världshandel med dessaFinland har sin10över procent av

mellan ochmedan endast har 3 4Sverige procent.

handel med Ryssland, de baltiskaVissa länders
förhållandePolen i till totalländerna och

handel 1997

11,6%
12%

10%

6% . 4,1% 3,5°/o 3,4%4% 2,0% 1 3%
l::l :l3 l0% .I.. . V .

Sverige Norge Stor-DanmarkFinland Tyskland
britannien

Världs/tandeandel dessa ländersProcentuellFigur som avserav
Ryssland, Estland,medlöpande priserhandel ochimport export

Källor:Polen under 1997. SCB, E UROS TAT,Lettland, ochLitauen
beräkningar.OECD, iegna
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förSammanfattningsvis vill kommittén peka på potentialenatt
handel och investeringar inom Östersjöregionen är stor.

länderna och PolenRyssland, de baltiska-å harSammantaget
kustnära delar dessainvånare.omkring miljoner I195 av

miljoner människor. Settländer bor omkring 20 som en
Östersjönkring Storamarknad har ländernagemensam

Östersjöregionen" stadigtmiljoner invånare. Enomkring 300
regionen kanoch tjänster inomväxande efterfrågan på varor

infrastruktur,finns investeringar iförutses. behovStora av
produktionskapacitet.miljöprojekt och modern

har sökt medlemskap ioch PolenED Estland, Lettland, Litauen
ländernas utveckling ochEuropeiska Unionen. Detta gynnar

partnerskaps- ochmarknad.till EU:sanpassning EU:s inre
kraft decemberi denmed Ryssland har lsamarbetsavtal trätt
för ökat ekonomisktviktig plattformAvtalet1997. utgör etten

samarbete.

länderna har ökatoch aktuellaHandeln mellan deEf Sverige
handelLikväl vår inomåren.under de äravsevärt senaste

framför alltfortfarande relativt liten,totaltdockregionen sett
Ryssland.vad avser

förutses ske inomutvecklingå Med den somgynnsamma
handel och ökadeför kraftigt ökadpotentialenregionen är

aktivitet på dennamycket Sverigesdirektinvesteringar stor.
öka markant.marknad bör kunna
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2.2 förInsatser främja handelattm.m.

och investeringar i Östersjöregionen

Många insatser har gjorts och antal aktörer förgörs ett stort attav
Östersjöregionen.främja handel och investeringar i indikerarDetta

ytterligare förbättringar sannolika. Kommittén har bilagaiatt är 5
till detta betänkande översiktligt redovisat vissa myndigheter och
organisationer deras huvudsakliga roll och insatser församt ut-
veckling och samarbete inom Syftetregionen. bak-vissär att ge
grund till de förslag lägger fram.vi har försöktVisom senare
koncentrera redovisningen på sådana uppgifter kansom anses
ligga det handelsfrämjande området. Det självklartnära är att ett
sådant urval egentligen missvisande. Handel kan inteär ses som en
isolerad del i samhället.

Möjligen kan redovisningen dessutom tips till svenska före-ge
Östersjösatsningar,funderar på vilka organisationertag som om

och myndigheter kan behjälpliga. Redovisningen långtärsom vara
ifrån fullständig och starkt komprimerad kan den intresse-men ge
rade läsaren viss vägledning för vidare sökande informationen av
och stöd. vadUtöver redovisas finns också antal pri-ett stortsom

konsultföretag, speditörer, ombud med flera, både ochinomvata
Sverige, besitter kunskaper förutsättningarna i regi-utom som om
Huvuddelen den information återges finnsi bilaganonen. av som

tillgänglig olika webbplatser på Internet.
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Identifierade3 hinder och problem

l Allmänt

Problemen och hindren för handel och investeringar förefaller vara
relativt väl kända för marknadens aktörer, berörda politiska organ,
myndigheter och organisationer inom respektive land. Problemens
omfattning och påverkan på handel och investeringar varierar

mellan berörda länder. skallavsevärt Detta bakgrund tillmotses
länderna inbördes mycket olika och förutsättningamaatt är att

skiljer sig åt. Som tidigare påpekats pågår och planeras många
insatser i syfte ytterligareuppnå förbättringar. Såledesatt är
följande beskrivning något ögonblicksbild. Förändringar,av en
mestadels till det bättre, sker ständigt.

Områden där det finns problem kan sammanfattas i följande
punkter.

Lagstiftning0

Administrativ kompetens0

Gränspassage0

Brottslighet0

Tekniska handelshinder0

Information0

Infrastruktur/transporter0

Investeringar, rörelsekapital och kundkrediter0
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Företagens synpunkter rörande svårigheternas omfattning och på-
verkan på handeln skiftar beroende på den tid de verkat berördapå
marknader. Generellt uppfattar företagen hindren mindre isett som
de baltiska länderna och Polen i Ryssland. förstDe nämndaän
ländernas anslutningsprocess till EU positiv faktor, dåses som en

innebär både krav på och stöd för förbättringar inomprocessen
handels- och investeringsområdet. också oftaDet problem-sägs att

och hindren för handel och investeringar sådan deär art atten av
kan betraktas överkomliga. Naturligtvis återstår mycket attsom

för också undanröja eller minska återstående problem.göra att

3.2 Hinder uppdelade på vissa områden

3.2.1 Lagstiftning

stabilEn och lagstiftning naturligtvis vikträttsapparat är störstaav
också för den internationella handeln. rättsvårdande myndig-De
heternas kompetens mycket betydelsefull för handelsrelationer,är
både vad tillämpning,införlivning, kontroll och efterlevnadenavser

regelverken. länderkan konstateras samtliga berördaDet attav
idag har lagstiftning kraft, alla områdeni inom i destort sett som
berör handel ofoch investeringar. studien "ProtectionI property
Rights the professor konsta-in Baltic Sea Region" HobérKajav

samtliga länder har lagar äganderätt,reglerarteras t.ex. att som
dock saknas fullt fördet i Ryssland fungerande reglerännuatt

förvärv mark.privat av
uppfattas fortfarandeBrister i gällande lagstiftning ett stortsom

problem, det problemet.många De områden istörstaav som som
första hand utpekas tull- och Skatteregler, betalnings- ochär
kreditregler, inkluderande möjligheter till pantsättning och andra
säkerheter, äganderätt ochregler upphovsrätt.samt om

Ibland och modernt regelverk.saknas relevant Instabilitet iett
regelverk oförenlighet mellan olika regelverkoch godtycke isamt
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tillämpning, kan också medföra svårigheter. Riktlinjer och praxis
inte alltid tillräckligt utvecklade. Myndigheternasär ännu sätt att

verkställa olika beslut uppfattas ibland godtyckliga it.ex.som
skattefrågor och i domstolshanteringen. Vid införande ellerav nya
ändrade bestämmelser finns problem med med tidig infor-nåatt ut

både myndigheterna också till näringslivet.mation, inom men
platsLagstiftning finns således till del på ytterligarestor men

förbättringar krävs, särskilt vad förmåga tillämpa denna,attavser
s.k. administrativ kompetens.

uppställs för lagstift-Genom de krav EU-anpassningsom av
ningen och högre administrativ kompetens kan sådana problem

Även för partnerskapsavtaletsuccessivt undanröj inomas. ramen
fråga.med Ryssland betonas denna Svensk medverkan i EU:s

olika samverkansprojekt Phare, etc. bedöms därförTacis som
viktigt. bidra till förbättringar består enligtåtgärder kanDe som
kommitténs uppfattning kunskapsöverföringfrämst inomav

lagstiftning och tillämpning regelverk,områden rätts-som av
väsende o.dyl.

myndigheter,3.2.2 Administrativ kompetens i
och näringslivorganisationer

på kompetenta och väl fungerande myndigheter ochBrist organi-
sationer för effektiv och smidig handel demedför hinder meden
baltiska länderna, Polen Ryssland.och

avsaknad tillräcklig utbildningKompetensbrist beror bl.a. på av
och erfarenhet också på myndigheterna ofta haratt enmen an-
märkningsvärt hög personalomsättning. Länderna har dettainom

inför avsevärdaområde ställts omställningsproblem. Som ett ex-
rättsväsendet Estlandempel kan inom i har drygt 90nämnas att

personalen bytts efter självständigheten. Kompetentutprocent av
personal har viss utsträckning gått till privat sektor vilket ii över

kortsiktigt kan förorsaka myndigheternagrunden positivtär men
vissa problem.
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Myndigheter har roll handels-i och investeringssam-som en
manhang måste också ha mycket god kunskap företagensen om
villkor och behov, marknadsekonomins förutsättningar Häretc.
finns brister, eller mindre uttalade i de olika länderna, iävenmer
Sverige.

Myndigheterna bör efter bli kundorienterade,sträva att mer
serviceinriktade och medvetna sin roll viktig ipartnerom som en
handelskedjan. gällerDetta särskilt för tullmyndighetema. ökadEn
koordinering olika myndigheters verksamheter skulle ocksåav

Östersjöregionen.främja handels- och investeringsklimatet helai
Ökad samverkan mellan myndigheter, näringsliv- och näringslivs-
organisationer också angelägen.är

Även företag och näringslivsorganisationer inom harregionen
vissa brister vad gäller kunskaperännu och administrativ kompe-
Det kan gälla miljöfrågor, kvalitetssystem ISO-certifieringtens.

eller motsvarande och andra krav för underleverantörer, mark-
nadskunskap, internationell handel, säkerhetsfrågor, arbetarsskydd
m.m.

Kommittén det inom detta område framtidaärattanser som
samverkan och stöd främst bör ske. förslagDe visom senare
lägger fram bygger i allt väsentligt på ökad samverkan, kunskaps-
överföring och ökat utbyte mellan länderna. Som tidigare nämnts
uppmärksammas institutionell och administrativ kompetens
särskilt i de länder förbereder försig medlemskap i EU.som

3.2.3 Gränspassager

Den på år kraftigt ökande handeln och resandeströmmensenare
innebär högre krav ställs på effektivitet ochännu smidigaatt

förrutiner Tullmyndighetemagränspassering. spelar därvid en
viktig roll. Ofta dock flera myndigheter och funktionerär invol-
verade vid polis, gränsbevakninggränspassage, ocht.ex.en
speditörer. På landgräns finns vanligtvis också myndigheteren
från olikatvå länder vid, eller närheteni kontrollpunkt.av samma

förhållandeDetta bör beaktas på möjliga lösningar.när Urman ser



SOU 1998:53 Identifierade hinder och problem 45

företagens synvinkel det primära hur själva för-är gränspassagen
löper, vilken/vilkainte organ som agerar.

Flertalet enkäter och undersökningar gjorts visar detattsom
fortfarande förekommer avsevärda problem vid gränspassering
och tullklarering Krångel och onödig byråkrati, dåligav varor.
samordning och bristande serviceanda påtalas ofta. En gräns-

oftapassering orimligt lång tid vilket upplevs myckettar som
besvärande och kostsamt för företagen. Såvitt kunnatvi utröna
finns inga heltäckande undersökningar gjorda hur lång tidom

faktiskt dockgränspasseringen Det uppenbartärtar. att transporter
för onödig tidsspillan inteutsätts motiverad kontrollskäl.ärsom av

För få huruppfattning lång tid det för normalatt taren om
kommersiell vägtrafik har kommittén gjortgränser,att passera
vissa underhandsförfrågningar. Till exempel tiden förattuppges

finsk-ryska normalt uppgår till mellanatt 1-5gränsenpassera
timmar, vid polsk-vitryska 10-72 timmar och vid polsk-gränsen
tyska Uppenbarligen finns5-24 timmar. vid de polskagränsen

kraftiga trafikproblem orsakar köbildning.gränserna SverigeIsom
normal gränspassering på landgräns vanligtvis högsttar 30en

minuter, oftast betydligt kortare tid.
När det gäller tullmyndighetemas kompetens har vi erfarit att

samtliga länder har utbildningsprogram och krav för den grund-
läggande tullutbildningen relativt moderna och bra. Oftaär ärsom
dock kunskaper främmandei språk, engelska, mycket begrän-t.ex.
sade. Den tekniska standarden varierar får överlag rela-men anses
tivt god. Phare-projekt arbetar i de baltiska för stödjastaterna att
ytterligare förbättringar vad gäller utbildningsorganisation och ut-
bildningsplanering o.dyl. Inom för harTacis skett och skerramen
utbildningsaktiviteter riktade till den ryska tullen.

Många undersökningar visar tullmyndighetema onödigtatt är
byråkratiska och saknar kunskap och förståelse för företagensom
behov och krav. studie redovisadI i "DHL Customs Report"en
utarbetad The Red Consultancy" 60 de till-procentav anser av

Östeuropafrågade företagen tullmyndighetema i Central- ochatt
inte har någon förståelse för hur affärsverksamhet fungerar. I
BSBS Memorandum från januari 1998 påpekas också vikten av
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ökad kunskap och förståelse hos tullmyndighetema för
näringslivets villkor.

ÖstersjöstatemasVid med tullmyndighetermöte EU-ett samt
kommissionen Baltic Customs Conference,Sea som genom-
fördes i Tallinn juni diskuterades1997, många frågor som
sammanhänger med Bland detgränspassering. deltagarnasom
enades verka för kan följ särskiltandeatt nämnas.om

förbättraAtt den praktiska hanteringen vid gränser0
förbättraAtt kontakterna med näringslivet0

Att förbättra samarbetet mellan myndigheter vidarbetar0 som
gränser

finnsDet således uppfattningenligt vår medvetenhet hosen
berörda nödvändighetenmyndigheter ytterligareom av
förbättringar för underlätta handeln.att

kommittén framståttFör har det de hinder framförtssom som
till del beror kunskapsbristerpå och attitydproblem hosstor
berörda myndigheter och till viss del hos företagen. Myndig-
heterna saknar allmänhet inte sakkunskap regelverk elleri om
grundläggande tullprocedurer, bristerna gäller högre gradiutan
attityder till företagens krav, bl.a. och information,på service som
kan underlätta legal handel. behöver i gengäld bättreFöretagen
kunskaper de regler, villkor och gäller för denrutinerom som
gränsöverskridande handeln. Myndigheterna måste å andra sidan

till regler överskådliga, tillgängliga engelska ochpåäratt attse
ändringar alltför ofta. överväganden och förslaginte sker I våra
har därförvi relativt uppmärksamhet dessa frågor.ägnat stor

3.2.4 Brottslighet

Samhällets förmåga bekämpa brottslighet har betydelse föratt stor
de riskbedömningar företag två huvudsakligaDetgör. ärsom
brottsområden särskilt allvarligt handels-internationellastörsom
och investeringsrelationer. organiserad ekonomiskDet ärena
brottslighet och det andra korruption. Båda allvarligamycketär är
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brottstyper måste bekämpas. Vårt intryck alla härär attsom
aktuella länder vidtar åtgärderseriösa i avsikt förbättra situa-att
tionen. utvecklat och förbättrat samarbeteEtt inom detta område
kan aktionsgruppDen organiserad brottslighetnoteras. mot som

Östersjöstaternastillsattes vid i Visby 1996toppmöte är ett ex-
empel väl fungerande aktionsinriktat,på mycket regionaltett
samarbete. Svenska myndigheter medverkar längeockså, såän
dock begränsad omfattning, till utvecklai irättsapparatenatt
främst de baltiska länderna.

Korruptionen varierande grad problem länderna.i inomär ett
verkar dock svenska företag allmänhet sigDet i inte ansersom om

starkt påverkade detta förhållande. Frågan ald-negativt nämnsav
och ofta alls. Säkrarig det problemet relativt intestörstasom upp-

gifter problemets omfattning och påverkan på handel och in-om
vesteringar dock inte möjliga fram.är att

Organiserad ekonomisk brottslighet smuggling med-och samt
för problem Ryssland, de baltiska länderna och Polen, vilketi
också effektenpåverkar handeln med Sverige den direktaäven om
på handeln förefaller alltför allvarlig.i regionen inte Natur-vara
ligtvis kommittén alla de åtgärder och initiativ intetas,ser som

för för motarbeta brottslighetminst inom vik-EU, attramen som
ocksåtiga för långsiktigt handelsklimat.positivtett

organiserade brottsligheten dessutom alleuropeisktDen är ett
Östeuropeiskaproblem och begränsat till de länderna.inte Iär

detta villsammanhang vi särskilt understryka det be-isägssom
tänkandet utvidgat59 Ett europeiskt område medSOU 1997: l
Frihet, Säkerhet den framhåller beträf-och Rättvisa". utredarenI
fande organiserad brottslighet "det bästa komma tillsättetatt att

med detta hot dra in kandidatländerna irätta är att en process som
slutar med medlemskap i unionen". "Medlemskapet betyder då inte

Utredarenproblem uppstår, lösningen på problem".att ett utan ett
pekar också särskilt på Ryssland inte får ställas utanför detatt
framtida samarbetet.
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3.2.5 Tekniska handelshinder

fri handelEn främjas regler för produktkrav,av gemensamma
certifieringsvillkor Idag försvåras handeln regleretc. inteattav
alltid harmoniserade mellan länderna.är Produkter god-ärsom
kända enligt nationella- eller EG-regler inte andraaccepteras av
länder. Särskilt uttalat förefaller detta det gäller handelnnärvara
med Polen och Ryssland.

På sikt kommer detta problem minska då berörda länderatt
sig EU. För närvarandenärmar pågår förhandlingar mellan EU och

vissa ansökarländer, däribland Polen, avtal för ömsesidigtom er-
kännande regler för provning och kontroll MRA. Ytterligareav
problem rutinerna för klara kravenär i fallvissa kanatt att vara
krångliga och kostsamma.

Detta område den handelspolitiska sfären hanterastangerar som
inom EU. Inom den kommavi inte med några detaljeradeavser
synpunkter eller förslag.

3.2.6 Information

del deEn problem uppstår i handeln mellan länderna berorav som
på missuppfattningar och okunskap hos aktörerna. Företagen fyller
i blanketter fel, saknar dokument Till viss del beror det påetc.man

informationen saknas, eller svårtillgängligatt svårförståelig.ochär
Omvänt finns det ibland problem med överflöd informationett av

kräver insatser för vaska fram de för företagen relevantaattsom
uppgifterna. Med de regelverk gäller för handelsrelationer,som
beskattning krävs omfattande kunskaper för kunna tolkaattm.m.
och tillämpa bestämmelserna. Reglerna förändras också relativt
ofta och snabbt. dettaI sammanhang enkla ochpoängteras att
tydliga regelverk tillsammans med god information grund-är
läggande för undvika denna störningar.att typ av

Språkfrågan fortfarande problem. Mycketär infor-ett stort av
mationen finns endast tillgänglig på respektive lands språk. Att
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kunskaper generelltengelska på ganska lågi nivå hosärsett myn-
digheter ländernaoch organisationer i vissa bidrar också tillav
svårighet för företagen rätt.att agera

det första handelsstegetFör kunna måste företagen kunnaatt ta
bedöma marknadsförhållandena. I många sammanhang har fram-
kommit informationbristen på besvärande. Syd-Iäratt en av
svenska genomfördHandelskammaren undersökning drygtangav
36 företagen bristen på relevant information detprocent av som

hindret för handla med ländernabörja andra sidanpåstörsta att
Östersjön. marknadsundersökningarSjälvklart kan inte och mark-
nadssatsningar basfaktaenbart bygga på och statistiska underlag.
Ofta dessa mycket viktigdelar dock ingrediens för deär en
inledande kontakterna.

berörtsSåsom både detta avsnitt och under flera andrai rubri-
ker har vi uppmärksammat många problem och hinderatt sam-
manhänger med bristande kunskaper och information reglerom
och villkor kommeri andra länder. Vi därför vissaattsenare ge
förslag syftar till förbättra läget detta område.inomattsom

3.2.7 Infrastruktur

Infrastruktur område viktigt för den ekonomiskaär ärett ut-som
vecklingen. Väl fungerade hamnar, flygplatser, terminaler,vägnät,
telekommunikationer har betydelse för handeln. Fort-etc. stor
farande finns brister detta område.inom

Vi har dock valt inte några konkreta förslag denna del,iatt ge
framför allt beroende på näringslivet uppfattarinte dettaatt ettsom

de problemen. Infrastrukturella frågor har dessutomstörsta inteav
direkt legat för vårt uppdrag. Sådana fårinom satsningarramen
uppmärksamhet i andra sammanhang. kan dock konstaterasDet att
det fortfarande finns behov avsevärda infrastrukturellaett stort av
förbättringar inom regionen. Detta kan skapa betydande affärs-
möjligheter för svenska företag.

I the Baltic"Transport in Sea Region" KFB ochrapporten
BSBS har omfattande studie och hindertransportmönsteren av
gjorts. Studien visar de grundläggande anläggningarna ochatt
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materielen hardware för och godshanteringtransport alltim.m.
väsentligt finns. Däremot påtalas brister kvalitet,i funktionstora
och effektivitet software inom hela sektorn. I rapporten varnas

för omfattande infrastruktursatsningarsnarast inomnya transport-
sektorn. Man kvalitetsförbättringar i många fallatt kananser vara
viktigare genomföra.att

Kommittén kan konstatera transportkapaciteten föratt varor
mellan Sverige och de aktuella länderna förefaller tillfredsställande
tillgodosedd. Transportmarknaden har på åren relativtsenaste
snabbt kunnat klara tillgodose uppkomna behov. Sverigeatt harav

Östersjöländer.idag reguljär flyg- och fartygstrafik med samtliga
En ständig ökning sker turtäthet och trafikkombinationer.av nya

3.2.8 finansiellaDet systemet

Bank- och finansmarknademas utveckling betydelse förär storav
möjligheterna till ökad handel och direktinvesteringar i regionen. I

Östersjöområdet"betänkandet "Stöd till mindre företags satsningar i
tecknas ganska ljus bild banksystemen dei baltiska staternaen av
och Polen, medan betydande problem alltjämt föreligga ianses
Ryssland.

Enligt denna utredning tillgången relativt god på bådeär kort-
fristig och lång finansiering i såväl inhemsk utländsk valuta isom
de nämnda länderna i Ryssland, där bara kortfristig finansie-utom
ring kan uppbringas. problemDe ändå kan föreligga för ut-som
ländska mindre företag erhålla lokal kredit, bedöms ganskaatt vara
typiska för de flesta marknader. denBara välkänd kanärsom
räkna med få kredit såvida inte bankförbindelsen hemlandetiatt
ställer med garantier. Kommittén vill inte bestrida denna be-upp
dömning, vill den något.men nyansera

Vissa de problem föreligga i samband med han-av som anses
Östersjöregionendel och investeringar i skulle kunna förväntas

lösas med stöd det svenska bankväsendet. gällerDet såvälav rena
ñnansieringsfrågor infonnationsinhämtning institutionellasom om
och legala förhållanden, kreditbedömning lokala företag etc.av



SOU 1998:53 Identifierade hinder och problem 51

Kommittén har kunnat konstatera det svenska banksystemetatt
hittills i mycket liten utsträckningär i regionen ochrepresenterat

kunskaperna där aktuella förhållanden till viss del be-att ärom
gränsade. Särskilt påfallande bankemas utländska konkur-är att

ofta kommit längre i sin etablering de svenska. Dettarenter än
innebär enligt kommitténs mening företagsvenska föratt utsätts en

Östersjöhandelnkonkurrensnackdel i eftersom deras bankförbin-
delser ofta inte ståndi tillhandahålla tjänsterär att samma som
konkurrenternas.

har ocksåDet varit påtagligt kommitténsvid medmöten repre-
för svenskt näringsliv bankerna sällansentanter att ansetts vara en

Östersjösatsningama.positiv faktor räkna med i stället harIatt
normalt frånutgått påtalade problem bör lösasattman genom en

ytterligare utbyggnad det statsstödda systemet.av
Redovisningen bilagai viktiga5 antal statsstöddaupptar ett

aktörer i eller avseende kan bistå vid företagssats-ett annatsom
Östersjöregionen.ningar i Det inte överraskande mångaär att

företag det svårt hitta stödflorani och kanske därförrättattanser
avstår från målmedvetna försök. Kommittén svår-attmer anser
överskådligheten i sig hinder för företagen och föreslårutgör ett
vissa åtgärder för främja inforrnationsspridningen.att

Kommittén vill emellertid i detta sammanhang peka på ett
och kanske allvarligare, problem med denannat, uppsätt-stora

ningen stödorgan. flesta dessaDe har ganska smal verk-av av en
samhetsinriktning speciell funktion marknads-t.ex.en som
föring eller etableringsstöd. innebärDet de flestaatt organ mer
sällan allsidig riskbedömning företaget, dess projekt ochgör en av
framtidsutsikter.

Det komma ifrånsvårt slutsatsen stödsystemär att att ett som
har så partiell och funktionell inriktning tillräckligtinte etten ger
flexibelt och behovsanpassat stöd och analysen lätt blir ytlig.att
Risken därmed "fel" aktörer lockas till satsningar deär stor att som
inte stånd fullfölja.i Därtill kan befara produktivi-är att attman

i det statligt stödda låg, dvs. det mervärdeteten ärsystemet att som
lågt förhållandei till insattaärpresteras resurser.
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Sammantaget det alltså ganska nedslående bild harär en som
tvingats teckna det finansiella förmåga hittillssystemets attav
fylla sina avsedda funktioner. Mycket talar för kommitténatt
därmed har identifierat viktig orsak till svenskt näringslivatten

ha fått relativt det gäller intrög när trängasett, start attanses en,
på de marknadema.nya

3.3 Vissa kommentarer de olikaom

länderna

3.3.1 Ryssland

Befolkningen den ryska federationen uppgår till omkringi 150
Östersjöregionenmiljoner invånare. vårt omedelbara närområde iI
borS:t Petersburg/Leningrad oblast och Kaliningrad omkring 7,5

miljoner människor.
jämförelse och stundtals dramatiska ske-I med det turbulenta

underende kännetecknade Ryssland början nittiotalet kansom av
underden politiska och ekonomiska utvecklingen i landet senare
de omväl-år karaktäriseras förhållandevis stabil, även omsom

efterinledde Sovjet-vande reformer det ryska ledarskapetsom
kan avslutade.sammanbrott, på långt inteunionens ännu när anses
StabiliseringPå det ekonomiska området har påtaglig upp-en

kontinuerligtunder framför allt Inflationen har sjunkit,nåtts 1997.
Samtidigt har växel-för bringas ned till cirka1997 llatt procent.

föll till lägststabiliserats och centralbankenskursen styrränta som
oktober resultat har stärkt för18 i 1997. förtroendetDessaprocent

Ryssland de finansiella marknaderna och lett till inflödepå ökatett
investeringskapital.av

flera ekonomiska indikatorer går iTrots riktning har denrättatt
ryska fortfarande fleraregeringen problem lösa. Detstora att stats-
finansiella för budgetunderskottetläget prekärt, och 1997är var
ungefär till följd framför alltsju dålig skatte-BNPprocent av av
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skatteinkomsterOtillräckligabudgetdisciplin.dåligindrivning och
utbetalningaromfattande förseningamatill deskälenär ett avav

försenadplaneradsektorn. Enstatligalöner inom den menav
förbättringleda tillförhoppningsvisskattereform kommer att aven

läget.
olikhetergenerellt uppvisarutvecklingenekonomiska storaDen

till-koncentreringmed klarRysslandolika imellan regioner aven
Petersburgsregionen.ochMoskva Sztioch investeringarväxt

harekonomiska arbetsgruppBarentsrådetsförInom ramen
och in-förekommande handels-kartläggningutmärktgjorts aven

Trade Bar-Barentsregionen. Ivesteringshinder inom rapporten,
generellaockså vissaregion,Euro-Articthe Barentsriers in ges

alltproblemen iRyssland kanbeträffarVadåtgärder.förslag till
oklar-kartläggningen harhelhet. Iför landetgällaväsentligt som

förekommandedet vanligasttullagstiftningenheter i ansetts som
hindret.

orsaka deförefallerlagstiftningoch oklar störstaBristande pro-
därmedområdenRyssland. Desvenska företag iförblemen som

äganderättsreglering.ochtullagstiftningskattelagstiftning,äravses
äganderättlagstiftat privatfulltRyssland har inteännu uttex. om

egendom.till fast
ocksåochmed tullhanteringProblem nämnsgränspassage

påcertifieringskravende ryskaförefallerofta.relativt Dessutom
krångel.produkter orsakavissa

tillsnabbt fåhaft ambitionhar årRyssland under attensenare
ochbetryggande kanstånd accepterasrättssystem ärett avsom

kan inne-stiftats.antal lagar har Dettaomvärlden. Ett mycket stort
reglerolikatillräckligbära inte stämmaägnas attatt avomsorg

införda regler.och konsekvensanalyservarandra göramot av
därförupplevsoch lagstiftningenmotsägelser i ettOklarheter som

ocksåkomplicerasföretag. Situationensvenskaproblem förstort
fede-strideriblandbestämmelsermyndigheterslokala motattav

gälla.skallvadoklarheter iuppkommerdärmedrala regler, som
fortfarandeRysslandskattelagstifnuing iOklar stortär ett

vilket ocksåreforrneras,behöverproblem skattesystemet ut-och
decemberStockholm 1997.Jeltsins besök ipresidentlovades vid



54 Identifierade hinder och problem SOU 1998:53

Sverige har sedan 1992 närmare 30 miljonersatsat kronor i ett
svenskt-ryskt samarbetsprojekt rörande budget- och skattefrågor.
Det görs insatseräven rörande skattelagstiftningen i anslutning till
Partnerskapsavtalet och Tacis.

Stabila och adekvata regler är avgörande för positiv ekono-en
misk utveckling. Enligt vår uppfattning finns klart sambandett
mellan den snabba positiva utvecklingen i de baltiska länderna och
det relativt stabila regelverk där lyckats införa.som man

Korruptionen i det ryska samhället i allvarligtstort utgör ett
problem. Någon säker statistik eller andra säkra uppgifter rörande
dess omfattning finns naturliga skäl inte. Enligt korruptions-ettav
index presenterades i samband med FN:s korrup-som rapport om
tion ansågs Ryssland bland de tio korrupta länderna imestvara
världen. Svenska företag i området tycks dock inte i allmänhet

sig allvarligt påverkade detta förhållande.anse av
denI undersökning Exportrådets Handelskontor i S:tsom

Petersburg gjort bland svenska företag i regionen, 20anger pro-
företagencent problem.att ärmutor Nästan samtligaett stortav

den oklara lagstiftningen och skattelagstiftningen detanser vara
absolut problemet. Omkringstörsta hälften tulltariffer ochanger
tullprocedurer svårt hinder. Endast företag,ett totalt 30,ettsom av

för våld eller hotatt våld. Liknandeutsatts under-anger man om
sökningar från Moskvaområdet bekräftar i bilddenna medstort
undantag för och brottslig påverkanatt mutor ettannan ses som
allvarligare problem.

3.3.2 Estland

Estland har knappt 1,5 miljoner invånare och minstaden deär av
här aktuella marknaderna. Många bedömare, inklusive den utvär-
dering EU-kommissionen gjort efter landets ansökan med-som om
lemskap i EU, avsevärda förbättringar nåttsatt i Estland.anser
Omvandlingen från planekonomi till fungerande och hållbar mark-
nadsekonomi har gått snabbt och Estland världensär en av
snabbast växande ekonomier. Landet har haft vissa problem på
den finansiella marknaden med kraftiga börsnedgångar och med
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Åtgärderunderskott bytesbalans.i sin har vidtagits för kommaatt
tillrätta detta.med

Landet får ha fungerande lagstiftning inom det handels-anses en
relaterade Förbättringarområdet. och reformering kommer dock

krävas för uppfylla EU-medlemskapets förpliktelser.att att
Estland har idag konkreta särskilt riktar tillsigprogram som

små och medelstora företag skattesubventioner, stöd tillt.ex.som
utbildning och subventionerade lån.

I de kontakter haftvi och enkäter tagit del oftavisom av ges en
relativt positiv bild förhållandena i Estland. kontorExportrådetsav
i Tallin genomförde hösten 1997 enkät bland svenska företag ien
Estland. Problem med tullen byråkrati, krångel, kompetensbrist
kommer först listan vanligast förekommande problemöver

Ävenmedan brottslighet i inte problem.sätt nämnsstort ettsom
tullproblemen kommer högt betraktas de överkomliga.om som
kanDet också relativt få företag har enkätenpånoteras att svarat

15%. Detta kan möjligen förstärka uppfattningen proble-attom
inte så "något klagaär Har på" brukarstora. attmen man man

bemöda sig inkommitDeatt överensstämmerom svara. svar som
väl med den International Finance Corporation IF Crapport som
presenterade våren 1997 på uppdrag Estlands Investerings-av

dennaI sammanfattas de utländska företagens problemagentur.
bigmed "No problems small problems".many-

ETLA:s TheI Research Institute of the Finnish Economy
"Barriers Foreign Direct Investments the Balticinrapport toom

region" lyftsSea bl.a. tullproblem bristande lagstiftning frarn.samt
Enligt den förefaller dock de problemen för före-rapporten största

rekrytera inhemsk kvalificeradatt personal.tagen vara

3.3.3 Lettland

Lettland miljonerhar omkring 2,7 invånare. Industri och handel är
starkt koncentrerad till Rigaområdet. Området förär ett centrum

landettransithandel därmedoch ha särskilt marknads-storanses en
god ochpotential. valutan stabil, BNP-ökningenTillväxten är

ligger på omkring 6 år. Landet hade omfattandeprocent per en
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bankkris under 1995 innebar viss stagnation i omställnings-som en
Krisen hanterades framgångsrikt och landet harprocessen. nu en

påtagligt positiv ekonomisk utveckling. Privatiseringen ochsmåav
medelstora företag har kommit mycket långt och den fortsätter nu
med de företagen. särskildEn "SME-agency" förstörre mindre
företag under uppbyggnad.är

finnsDet relativt antal svenska företagare etablerade iett stort
Lettland. Cirka företag400 registrerade, omkring hälftenär varav
kan betraktas aktiva. detNär gäller kartläggning hinder försom av
handel och investeringar i Lettland finns flera källor. Bland annat
har Exportrådets kontor i Riga enkät blandgjort svenskavissaen
företag, ETLA har intervjuat utländskavissa bolag Lettland ochi
Svenska Handelskammaren Lettland hari särskilt undersökt hinder
inom skatteområdet.

Sammanfattningsvis förefaller det kritiken främstsom om
riktar sig lagstiftningsområdet. Lagstiftningen betraktasmot som
inkonsekvent, samtidigt den ändras ofta och oförutsett, tolk-som
ning och tillämpning sker olika och orättvist. lettiskaDet rätts-
väsendet sig i många avseenden och uppbyggnads-iter svagt ett
skede.

Liksom framförsi övriga länder det ofta tull-synpunkter på
behandlingen långsam och krångligamed ochrutinersom anses
procedurer. skapar långa köer.Detta betraktas hante-Av vissa
ringen i den lettiska tullen mycket oförutsägbar.som
Svårigheten rekrytera inhemsk kvalificerad framförspersonalatt
relativt ofta hinder för utländska direktinvesteringar iettsom
landet. Begränsade finansiella hos företagende inhemskaresurser
och därmed sammanhängande betalningsproblem kan också ses

problem.ettsom
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Litauen3.3.4

de baltiska länderna och har omkring 4Litauen detär största treav
miljoner förBNP-ökningen 1997 omkring 5invånare. procent,var

södrainflationen har stabiliserats. frånsjunker och valutan Företag
har för Litauen. KristiansstadsregionenSverige visat intressestor

flygförbindelse mellan ochhar, tack Litaueninte minst vare en
Även färjeförbindelsenmycket aktiv detta land.Everöd, varit i

Åhus för de regionala kontakterna.från har betydelsefullvarit
bolaghar etablerat hel- eller delägdaOmkring svenska företag150

i Litauen.
Vilnius genomfört fram-den enkät Exportrådets kontor iI som

tullbehandling problem de flesta före-hölls och byråkrati som av
organiserad brottslighet ellernämndes varkenDäremottagen.

studiekorruption heller harnågot företag. i ETLA:sInteav
problem relativtmed brottslighet framkommit ett sett stortsom
problem. brister lagstiftningenDäremot i ett stortvaraanses
hinder.

Uppfattningen problem med tullhantering före-gradenom av
faller dock företagnågot varierande. Några svenska somvara

tullenkommittén kontakt med uppfattar den litauiskavarit i inte
anmärkningsvärt byråkratisk. väl lärt sig hur det"Närsom man

skall kommentarså det inga problem"är större ärvara en som
givits svenskt företag.ettav

3.3.5 Polen

cirka miljoner och landet har sedan börjanPolen 40 invånarehar
ekonomiska framsteg. Landet90-talet gjort ärstoraav en av

dynamiska ekonomier. Ekonomin kännetecknasEuropas mest av
tillväxt och stabilitet. Arbetslöshet och inflation sjunker. Under de

har ökat med omkring Polenåren BNP år.senaste procentsex per
sedan 1996 medlem i OECD.är
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Polen fungerandeär marknadsekonomi och har bank-en ett
i allt väsentligt förefallersystem fungera väl. Mersom 600än

svenska företag etablerade i Polenär och den svenska handeln
med Polen har de åren ökat kraftigt.senaste

Landet får ha väl fungerande lagstiftning inom detanses en
handelsrelaterade området. Den 1 januari 1998 infördes helten ny
tullagstiftning anpassad till EU och WTO. Ytterligare förbättringar
och reforrnering kommer dock krävas för tillfullo uppfyllaatt att
EU-medlemskapets förpliktelser.

denI enkät Exportrådets kontor i Warszawa gjorde höstensom
1997 anmälde företagen problem med tull- och lagstiftningsfrågor,
skattehantering, byråkrati och certifiering. företagInget nämnde
dock problem med finansiering eller korruption och brotts-annan
lighet.

detNär gäller tullfrågor kritiseras den praktiska hanteringen i
den polska tullen långa väntetider, byråkratisk behandling,-
bristande service Enligt uppgift kan väntetiden vid deetc. polska
landgränserna fortfarande uppgå till flera dygn.

Det besvärande Polen inte fulltär ellerEU:s,att ut accepterar
andra etablerade certifieringar vissa produkter, denattsamtav
polska certifieringen mycket lång tid och kostsam. Detar är

åren har dock situationen förbättrats. Problemet hängersenaste
med Polen saknar lag producentansvar varförattsamman en om

krav ställs på certifiering för skydda individen.den enskildaatt
Frågan regler för provning, kontroll och godkännande vissaom av
produkter sammanhänger också med förhandlingar med EU. De
beskrivna hindren betraktas dock och kommeröverkomligasom
successivt minska i och med landets tillnärmande EU.att
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överväganden och förslag4

övervägandenI detta kapitel redovisas och förslag. kapitlet
redovisas också bedömningar och iakttagelser funnitvissa visom
angelägna lyfta fram då de har betydelse för den framtidaatt
handelsutvecklingen och för svenska företag.

Kommittén väl medveten flera de förslagär attom av som
framförs förknippade kostnader förmed Vi har dock valtär staten.

inte dessa kostnader och heller möjligprecisera intenärmareatt
finansiering. sådan och bedömning sker lämpligenEn precisering
vid konkretisering och sambandsammanvägning, prioritering ien
med löpandede samverkansinsatser för bl.a.inomgörssom ramen

ÖsteuropaSveriges utvecklingssamarbete med Central- och samt
"Östersjeventuellt kommande ömilj ard". detta sammanhangIen ny

behovetbör prioritering insatsemas fördel-även närmareav en av
respektivepå länderning övervägas.
bakgrund problembeskrivning ochMot den gjorts desomav

bedömtshinder särskilt relaterade till handel och inves-som vara
kommitténharteringar valt koncentrera överväganden ochatt

till följandeförslag områden.

Samverkan föroch kunskapsöverföring höja administrativatt0
kompetens inom här relevanta områden

Gränspassering0

Informationsfrågor0

stödåtgärderVissa andra0

genomföraskommitténs förslag kan endast i samverkanMånga av
innebär bl.a. sådant förslagmed länder. måsteberörda Detta att ett
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bearbetas vidare bilateralai eller multilaterala sammanhang. Inte
minst gäller detta i olika inom EU. Vi har dock kunnatorgan
konstatera det också finns åtgärder bör kunna vidtasatt isom
Sverige beröra förhållanden i andra länder. finnsutan Detatt även
sådant bör kunna uppnås ökad direkt samverkan mellansom genom
länderna detta kräver formella avtal eller förhandlingar.utan att

4.1 Allmän inriktning

relativtDet lätt allmänna förteckningarär vadgöraatt över som
behöver för främja förutsättningarna för ökadgöras handel.att
Lagstiftningen måste förbättras, brottsligheten bekämpas, byrå-
kratin minskas Många exempel finns på sådana förteckningar.etc.
Betydligt svårare föreslå hur detta skall dvs. vilkaär att göras,
metoder och medel kan användas. grunden handlarI det tillsom

delar invecklad omställningsprocess för hela samhälletstora om en
också för den enskilde individen. Olika former stöd för attmen av

påskynda omställningen kan form infonnation,i utbildning,ges av
samarbete och dialog. sådanEn måste dock tillåtas att taprocess

viss tid. handlarDet hellerinte endast vad vi i Sverige elleren om
andra länder i västvärlden andra.kan lära lika högI grad gäller vad

behöver lära dessa länder. Ambitionen hjälpa till iattoss om en
omställningsprocess bör i det ljuset. Således det alltidinteärses

åtgärder behövs. finns riskDet många aktörerst.o.m. attmer som
goda ambitioner i vissa situationer blir kontraproduktiva.

finns huvudmetoderDet för förbättringsåtgärder olikapåtre som
kan främja ökad handel.sätt en

Ömsesidig kunskapsöverföring mellan berörda länder genom
information, utbildning och samverkan.

Direkt bistånd/subventioner till länderna avseende utrustning
och infrastrukturuppbyggnad modernisering.
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Stöd till svenskt näringsliv avseende finansiering eller kunskap.

Dessa metoder får ofta kombineras för uppnå bästa effekt.att

Kommittén vill också vikten svenska företag,poängtera attav
myndigheter och organisationer allmänhet aktivtsamt genom

ökar kunskaper förutsättningarnasina och för-engagemang om
Östersjöregionen.hållandena i gäller naturligtvis deDetta rent

handelsrelaterade aspekterna, också vad gäller kulturella,men
sociala och andra villkor och förhållanden. Sådan kunskap fun-är
damental för långsiktig och omfattande handel. därförDet ären av
vikt skapa och vidmakthålla omfattande personliga kontakteratt
och utbyte mellan länderna.

Svenska myndigheter har allmänheti god kompetens, också för
stödja och samverka med andra länders myndigheter. Resur-att

härför dock begränsade. endast ekonomisktInteär rent utanserna
också i hög grad beroende på svårigheten avdela tillräckligtatt
antal tjänstemän med den särskilda kompetens ofta efter-som
frågas. Det därför vikt verksamhets-regeringen iär stor attav
dialogen med berörda myndigheter i regleringsbrev tydlig isamt är
sin prioritering och beskrivning den roll attav man anser myn-

Östersjöregionen.digheten skall ha, syfte främjai handel inomatt
I regeringens 1997/98:70proposition "Sveriges samarbeteom

Östeuropa"med Central- och betonas vikten relationen allt-attav
får karaktären samarbete alla fält,inom det stegvissamt attmer av

övergår till i reguljärt, icke subventionerat samarbete. deInomett
direkt handelsrelaterade områdena det enligt kommitténsär upp-
fattning särskilt viktigt betona samverkan och samarbeteatt utan
subventioner och stöd. Stödåtgärder kan nödvändiga i vissavara
fall innebär också särskilda risker för fri handel funge-ochmen en
rande marknadsekonomi.

svensk sida börFrån inom speciella områdenövervägas att som
handelsfrämj ande åtgärder intensifiera samarbetet mellanrör

regionala/lokala myndigheter och organisationer i regionen. Ett
inledssamarbete med kartlägga de främsta behoven hosattsom

bägge Områden kan särskilt lämpliga tull-parter. är t.ex.som vara
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och skatteförvaltning, områden såsom hamnförvaltning,ävenmen
godshantering och liknande viktiga. Gemensammaär projekt där
både myndigheter och näringsliv medverkar ofta nödvändigaär

det gäller handelsrelateradenär frågor.

4.2 Bilden regionenav

Kommittén har på flera ställen dettai betänkande berört behovet
bilden förhållandenaatt i regionen Problemenav om nyanseras.

får inte underskattas inte heller överdrivas. Enligt vår uppfatt-men
finnsning till viss del alltför pessimistisk bild i Sverige deen av

nuvarande förhållandena i våra östliga grannländer. villVi då på-
peka vår uppgift på de direkt handelsrelateradeatt är förut-att se
sättningarna. Samtidigt bör komma ihåg handel och detattman
personliga utbytet mellan länderna den medför, viktigärsom en
faktor för bygga stabilt samhälle alla aspekter.att ett Kanupp ur
handel och investeringar blomstra, förbättras också samhällsför-
hållandena i stort.

Kommittén vill därför hävda ökade kunskaper i Sverigeatt om
det faktiska förhållandena i de delarna regionenöstra ärav en av
de viktigaste komponenterna för ökad handel och ökade inves-en
teringar. Alla aktörer i Sverige kan bidra till sådan kun-som en
skapsspridning har Viktig roll spela.atten

4.3 Förenklingar i regelverk

Regler och förprocedurer handel och investeringar oftaär tyvärr
mycket komplicerade. många fallI bygger dessa på internationella
avtal, konventioner vilket naturligtvis inte underlättar förenk-etc.
lingssträvanden. allt omfattandeEtt regelverk för världs-mer
handeln administreras världshandelsorganisationen WTO.av
Sveriges tullagstiftning allti väsentligt EG-regler.är gemensamma
Det betydelse för företagen reglerna inte onödigtär stor att ärav
komplicerade och krångliga tillämpa. Så enkla regleratt som
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möjligt tillsammans med god information bör alltiden vara en
grundläggande utgångspunkt.

Sveriges medlemskap i EU har, för icke medlemsländer i
regionen, medfört viss ökning handelsrestriktioner formien av av
höga kvoter, licenser o.dyl. EG:s regelverk uppfattas också av
många mycket komplext. Detta kan innebära vissa problem,som
särskilt för små företag i regionen önskar tillexporterasom
Sverige.

På sikt det för allaär regelverken förenk-gynnsamt parter om
las, inte minst inför länder så småningom kommeratt attnya an-
slutas till EU. basEn god för förenklingsarbetet den s.k.är
Stockholmsdeklarationen och arbetet inom Tull 2000 EU-samt
kommissionens initiativ SLIM Simpler Legislation for the
Internal Market. Betydelsefullt det dennai fråga så långtär att
möjligt råder mellan myndigheter och näringsliv samten samsyn

det finns från näringslivet.att ett engagemang
därförDet vikt arbetet med förenklaär EG:s regelverkatt attav

hög prioritet från svensk sida. Framför allt vad tullreglerges avser
där arbetet inom för TULL 2000 bör intensifieras ytter-ramen
ligare. Arbetet inom för "SLIM" bör ökad vikt.ramen ges

Sverige beroende utrikeshandel.är Den svenska exportensav
värde idag 40 vår bruttonationalprodukt.motsvarar över procent av
Importens värde 35 Världshandelnär nära idagprocent. växer
snabbt och investeringarna ökar snabbare.över gränserna ännu En

världshandel detöppen övergripande målet förutgör svensk
handelspolitik.

Frihandel de viktigaste förutsättningarna förär ekonomisken av
utveckling, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen ställer krav på
klara internationella spelregler främjar fri handel medsom varor
och tjänster.

EU-medlemskapet har inneburit ökade möjligheter för Sverige
påverka den internationella handelspolitiken. Blandatt gällerannat

det reducera de restriktiva inslagen i EU:s handelspolitik,att egen
antidumpningsåtgärder och hinder import jordbruks-motsom av

produkter. Sverige efter förenklingar och förbättringarsträvar i de
handelsrelaterade regelverken.
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4.4 Bekämpning korruption ochav

brottslighetannan

Bestickning och tagande fortfarande i viss gradstörmutorav
handeln mellan länderna, problemet ha minskat.även om anses

kanDet inte dessa företeelser måste bekämpas.poängteras attnog
detta harFör alla Företagen måste i verksam-sinparter ett ansvar.

het konsekvent frånavstå form bestickningvarje både vadav
myndighetsrelationer affärsrelationer. lämpligtDet äravser som
sådant ställningstagande finns företagetsi interna regleratt ett som

del i långsiktig strategi.en en
Myndigheter och organisationer måste utbildningsåt-genom

gärder, information och kontrollsystem förebygga förhindraoch
tjänstemän begär eller Känsla för viktenatt tar emot mutor. av

integritet förståelseoch för den skada långsiktigt åsamkar sinman
organisation och landets ekonomi måste byggas ocksåDet ärupp.
fråga myndigheterna har arbetsorganisation där besluts-attom en

och beslutsordningarnivåer tydliga och offentliga. Denär utom-
stående skall alltid kunna beslutsfattare ärendet.iärveta vem som

Flera insatser rörande offentligaintegritet inom den förvalt-
har bl.a.ningen gjorts inom för Phare- och Tacis-program-ramen

Dessa ansträngningar måste fortsätta och sökaSverige börmen.
påverka så denna fråga ständigt hålls aktuell.att

förutsättning ofta för nedbringaEn riskerna förnämns attsom
korruption de tjänstemän arbetar inom offentlig verk-är att som
samhet har rimlig lön för arbete. adekvat lönesättningsitt Enen
kan också bidra till den ibland besvärande höga personalom-att

förekommersättning myndigheter kaninom vissa i regionensom
minska.

viktigEn markering i kampen korruption den nyligenärmot
ÄvenOECD-konventionen vissa länderantagna mutor.om som

idag inte medlemmar i OECD har anslutit sig till konventionen,är
Slovakien och Bulgarien. börSveriges regeringt.ex. uppmuntra

Ryssland och de baltiska länderna också ansluta sig till konven-att
tionen.
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organiserad brotts-aktionsgruppenleddaSverige motDen av
ÖstersjötoppmötetÖstersjöregionen ividtillsatteslighet i som

mandatfick förnyatframgångsrik. Gruppenhar varitVisby 1996
kommerArbetetbörjan 1998.Riga iregeringschefsmötet ivid av

narkotika-för bekämpaaktionermedfortsätta attatt gemensamma
och brottslighet. Dessutomsmugglingsmuggling och grövreannan

ekonomiskpå bekämpaläggasocksåsärskild viktkommer attatt
brottslighet och korruption.

initiativdet, efteruppmärksammathar visammanhanget attI
s.k. Focal Points inominrättatsrelativt nyligenCBSS,inom

Östersjöregionen. "National authorityFunktionensamtliga länder i
kontaktastänkt kunnaproblems"and solvingfor reporting är att
kunnatSåvitt vimed tullhantering.får olika problemnär man

ochokänd för företagtämligendenna funktion ännuutröna är
kontaktpunkt,dennaFråganden.behovandra kan ha är omavsom

avseddhari realiteten"Gränspasseringsombudsman",sortsen
utvärderas.dettalämpligtförefallerverkan. Det att organ

stödsystemochFinansierings-4.5

finansiella4.5.1 Det systemet

nedslående bildganskakommitténtecknadeavsnitt 3.2.8I aven
stödsystemensochfinansierings-statsstöddadebanksystemets och

Östersjö-vid satsningar ifunktioneravseddafylla sinaförmåga att
regionen.

rollBankernas

satsningar iframhållakommitténvillbanksystemetVad gäller att
Öst svenskabelastat deden krismöjliga underknappast varit som

sammanfallitdeltillperiod90-talet,bankerna under storsomen
Östeuropa. ocksåKommittén konstaterarmed omvälvningama i att

målmed-periodförestårdömamånga tecken att av mernu enav
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satsningarvetna i regionen från de svenska bankerna, förstai hand
i Polen, också i de baltiskamen staterna.

Kommittén inte heller bankerna skallattmenar sig förutsätta
betydande risker till följd massiva satsningar i denna alltjämtav
ofta vanskliga region. Däremot vill kommittén framhålla detatt
föreligger starktett ömsesidigt beroende mellanbankernas och
näringslivets Östersjöregionen.satsningar i Ett väl utbyggt bank-

starktsystem är stödett för företagen vilket i sin underlagtur ger
för lönsam bankverksamhet. Den slutsatsen har allt dömaattav
hittills dragits fler utländska svenskaän banker.av Det därförär
kommitténs förhoppning de tillatt ökad etableringstaktansatser

kommittén kunnat vid kontaktersom notera med företrädare för
bankerna, visar sig inledningen till målmedvetnavara mer
satsningar i regionen.

Statsstödda aktiviteter

Kommittén har efter den bedömning gjorts i avsnitt 3.2.8som
dragit slutsatsen det angelägetatt är totalöversynatt kommer tillen
stånd alla de aktiviteter och former olikaav avseddasätt ärsom

främja svenskatt utrikeshandel och svenska företags förutsätt-
ningar för investeringar, och Översynenhar statligt stöd. börsom
inte bara syfta till försöka verksamhetenatt göra överskådligmer

också främjautan övergripandeett och riskfokuseratmer an-
i verksamheten.greppssätt Därigenom bör försystemet, utan att

den skull centraliseras, kunna effektivare bidragett till lägrege
kostnad nuvarandeän partiellt inriktade stödprogram.

Liknande slutsatser har också dragits i betänkandet "Stöd till
mindre Östersjöområdet"företags satsningar i Ds 1998:12 och i
Riksrevisionsverkets "Statliga insatserrapport för främjaatt export
från små och medelstora företag" RRV 1996:67.
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Stöd för marknadssatsningar4.5.2

Kommittén föreslår projektinriktade marknadssatsningar såatt
kallade affárschanskoncept "Affärschans Östersjöregionen"- -
intensifieras i de aktuella länderna.

betydelseDet svenska ochsmå medelstora företagär stor attav
kan få stöd i samband med marknadssatsningar i Ryssland, de
baltiska länderna och Polen. Stöd behövs såväl regionalt i Sverige

på plats i delarna regionen. Exportrådets handels-östrasom av
kontor viktig Andra viktiga aktörer handels-är ären resurs.
kammare, och konsultföretag fallALMI privata i vissasamt
näringslivorganisationer.

Erfarenheter eftervisar det kartläggning företagetsatt en av
exportmöj ligheter och produkternas lämplighet för speciellen
marknad krävs handfast kontakt med affárspartners.presumtivaen

kontakter blir ofta effektiva och målinriktadeDessa mer mer om
företaget får aktuellastöd från aktör i det landet känneren som
företagen, affársmentaliteten, har myndighetskontakter etc.

beprövad modell för sådana aktiviteter s.k. Affárschans-En är
projekt. projekt bygger på svenska företagDessa i vissatt en
bransch eller erbjuds deltagaviss region i affärsresa tillatten en

Östersjöregionen.land i förutsättning för deltagandeEnett är att
företaget bedöms ha realistiska exportförutsättningar. plats harPå
den svenska valt lokala företag vilkaexportorganisationen medut
det bedömts mycket goda förutsättningarfinnas etablera affärs-att
förbindelser.

således stöd med kunskaper, kontakter ochFöretagen ges
marknadsintroduktion. aktiviteterna erhålls erfarenheterGenom

till importaffärerkan leda såväl i regionen.exportsom som
Affárschansprojekten bygger deltagande företag står förpå att

kostnaden ochdel resterande del subventioneras. Kost-atten av
genomförandetnaden för kan reduceras projektet riktasattgenom



Överväganden68 och förslag SOU 1998:53

företag. Detta tillsammansmot med viss subventio-en grupp en
nering innebär kostnaden för det enskilda företaget böratt kunna
ligga på relativt låg nivå.

Bland har handelskontoret i Szt Petersburgannat och Sydsvenska
Handelskammaren genomfört dessa s.k. Affarschansprojekt med

resultat.gott
Staten bör under treårsperiod tillhandahålla ytterligare stöden

för marknadssatsningar i form Affärschansprojekt. Exportrådetav
bör i uppgift tillsammans med den regionalaatt organisationenges
för exportfrämjande i Sverige, och i samråd med berörda närings-
livsorganisationer handelskammare, genomföra dessa projekt.samt

4.5.3 Ramavtal

Kommittén föreslår möjligheten teckna kalladeså rarravtalatt att
eller liknande med Ryssland undersöks.

Kommittén har kunnat konstatera problemen i samband nedatt
projektexport till förstai hand Ryssland ofta hängasynes samman
med svårigheter administrera och finansiera projektenatt "ett och

Bådeett". ryska myndigheter och företag problem i varjemöter att
enskilt projekt hantera mängder juridiska, finansiella och tek-av
niska frågor kompliceras rättsväsendet alltjämtatt ärsom av
outvecklat och det administrativa kunnandet begränsat.

Ett underlätta hanteringensätt dessa problem kanatt attav vara
träffa ramavtal eller liknande mellan regeringamaett i Sverige och
Ryssland, eller på nå överenskommelse med Rysslandsättannat

bl.a. skulle underlätta erhållande acceptabla frångarantiersom av
den ryska sidan. I sådant kan specificeras vilkaett arrangemang
produkter, branscher eller industrier skall ingå vilket under-som
lättar upprättandet administrativa rutiner i samband med affär-av

Angelägna områden där svensk industri har hög kompetenserna.
modernisering sjukvården, renovering fjärrvärme-t.ex.som av av

och avloppsanläggningar eller upprustning livsmedelsproduk-av
tionen, kan därvid öronmärkas.



ÖvervägandenSOU 1998:53 och förslag 69

sådantEtt ramavtal skulle kunna värdefullt komplementettvara
till den svenska s.k. baltramen. harDet framkommit mångaatt
svenska företag skulle välkomna sådant med denett arrangemang
ryska En rad länder har redan ingått överenskommelserstaten.
med Ryssland och bl.a. det brittiska avtalet med det ryska finans-
ministeriet mycket ändamålsenligt.anses vara

Kommittén därför det bör undersökasatt närmare ettanser om
ramavtal eller liknande kan träffas med Ryssland.arrangemang

4.5.4 Yrkesinriktad utbildning

Kommittén föreslår särskilda satsningar yrkesinriktadatt görs
utbildning samband med projektexport.i

sambandI med så varje projektinriktad investering igott som
genomförs medregionen svensk medverkan krävs utbild-som en

ningsinsats personalen på plats. sådan insats heltEn är avgö-av
rande för skall kunnaprojektet fullföljas och anläggningarnaatt
fungera friktionsfritt. kan gälla utbildning både drift ochDet i
underhåll eller ekonomiska ochi administrativa Svensktrutiner.
bistånd har lång tradition på detta område och utbildnings-

bedömareinsatserna har enligt de flesta starkt handelsfrämj-en
Östersjömiljande effekt. Också erfarenheterna från arden styrker

denna slutsats. sådantKommittén stöd bör kunna ökas.attanser

4.6 IT-frågor och förbättrad information
till företagen

förordar IT-projekt får ökad uppmärksamhetKommittén iatt
Östersjöregionen.med ländernautvecklingssamarbetet i

Kommittén mycket viktigt utvecklingendet inom IT-attanser
praktisktområdet utnyttjas på och rationellt för råda botsättett att
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på den brist informationpå och kunskap uppenbarligen finnssom
vad gäller regler och bestämmelser handelsområdet.inom

Användning förhållandevisIT lätt och billigtär ett sätt attav
förmedla gränsöverskridande information restriktioner, för-utan

de språkliga barriärema. därför viktDet såutom är stor attav
mycket möjligt informationen finns på engelska.som av

För krävsrationell hantering också ytterligare utvecklingen av
elektronisk kommunikation mellan myndigheter och företag olikai
administrativa rutiner, skatte- och tulluppbörd. Ettt.ex. annat ex-
empel licenser och tillstånd olika slag. denna del kanIär utnytt-av
jandet förenklade förfaranden, inkl. elektroniskt informations-av
utbyte EDI, innebära avsevärda förbättringar. Viktigt dockär att
all datorisering grundas stabil lagstiftningpå och hög adminis-en

kompetens.trativ
Överhuvudtaget kan informationsdatabaserolika i nätverk ge

förstöd positiv utveckling inom alla sektorer regio-iavsevärt en
Sverige bör i lämpliga internationella sammanhang drivanen.

denna fråga. ökadEn IT-användning, säkert nödvändig,ärsom
innebär också utbildningsbehov vilket måste beaktas framföralltett

det gäller möjligheten för myndigheter inom berörda ländernär att
klara framtida krav.

informationsfrågorFör vissa i anslutning till gränspassering
återkommer vi avsnitt 4.8.

4.6.1 svensk informationsplatsEn

Kommittén förordar samarbete mellan svenska organisationermer
så det skapas samlad svensk informationsplats webbsidaatt en

Östersjöområdetför med länkar till andra webbplatser data-och
baser innehåller informationrelevant bestämmelser,som om
marknadsförhållanden, statistik etc.

Tillgången till relevant information får allt betydelse. Infor-större
mationen måste lätt och snabbt tillgänglig samtidigt denvara som
måste tillförlitlig. Med de regelverk gäller för handels-vara som
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krävs omfattande kunskaper förrelationer, beskattning attm.m.
förändras också relativt ofta ochundvika fel. Reglernagöraatt

handelskedjanproblem uppstår i berorsnabbt. Många deav som
okunskap hos aktörerna.missuppfattningar ochpå

betydelsefull då detochAnvändningen IT Internet ävenärav
mark-kartlägga grundläggandefinna affárspartners ochgäller att

ändamåldatabaser för dettao.dyl. Exempel pånadsförutsättningar
Chamber ofwww.koda.ee EstonianestniskaBCCA:s Basin,är

www.online.lt Lithuanialitauiska Onand Industry,Commerce
Interdevelopmentwwwinterdevelopmentfi OY.finskaLine,

uppgifterinnehålla detaljeradekommer utbyggtBasin att om ca
Östersjöområdet.företag söker affarspartners i Ett000350 som

LänsstyrelsenSME-link för vilken iexempel den s.k.ärannat
plattform frånSME-link utmärktJönköping län är ensvarar.

databaser.antalpåockså kan länka in sigvilken stortettman
fåoch myndigheterfinns hos företagstarkt behov över-Ett att

och organisa-myndigheter, verkblick vilka departement,över
Östersjöhandeln: devilken inriktninginvolverade itioner ärsom

länder de aktiva. kun-och Dennavilka sektorerinomhar ärsamt
företagmedelstora vilketochflertalet småskap saknas hos gör att

hjälpde sökerskall vända sigdede många gånger inte närvartvet
utveckla handeln.med att

Östersjö-ökad handel inomvill påFöretag satsa ensom
villkor och för-informationgrundläggandeoch sökerregionen om

sökabehärskaoch Atttill Internet.måste ha tillgångutsättningar
och kostsamt.alltför tidskrävandepåinformationen sätt ärannat

skapa samladbehovfinnsbedömer detKommittén attatt enav
Östersjöprägel.handels- ochstarkmed mycketwebbplatssvensk en

till relevantingång in-lättfunnennaturlig ochskaDen utgöra en
tillhanda-skallwebbplatssådanoklartformation. Det är var en

Östersjoch öinstitutethandelskamramaExportråd,Sverigeshållas.
tillhanda-med ambitioneralla organisationerKarlskrona atti är

ÄvenÖstersj tidigare nämndadenöhandeln.informationhålla om
Ökat samarbeteplattform sammanhanget.iSME-link kan envara

informations-öka slagkraften iorganisationer kanolikamellan
hanteringen.
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Det planerade, Öster-sekretariatet Stockholmi förpermanenta
sjöstatens Råd CBSS kan också komma spela viktig rollatt en

inforrnationsspridare och koordinator i regionen. Detta sekre-som
tariat kan säkert också bidra till skapa utökad informations-att en

Östersjöområdetplattform för med länkar till andra webbplatser
och databaser innehåller relevant information bestäm-som om
melser, marknadsförhållanden, statistik Statsrådsberedningensetc.
Östersjögrupp har hemsida www.baltinfo.orgupprättat en som
kan förstautgöra sådan samlad informationskanalett steg mot en

bygger på länkar till de enskilda medlemsländerna i CBSSsom
till EU-kommissionen.samt

4.6.2 Regionalt samarbete Internet-om
information

ÖstersjösamarbetetInom för kan åtgärder vidtas för attramen
förbättra informationsutbudet.

Det inte bara angeläget svenska myndigheterär har fullgod ochatt
lättillgänglig information. Motsvarande utbud bör eftersträvas i

Östersjöregionen.hela Flera länder, såsom de baltiska harstaterna,
utmärkta webbplatser på engelska omfattande marknads-som ger

Östersjösamarbetetinformation Inom för borde detm.m. ramen
möjligt fastställa vissa specifikationer för omfattning ochattvara

utformning det offentliga informationsutbudet via Internet.av
Därmed företagare aktivt besöka dylika webb-uppmuntras att mer
platser. Det blir dessutom lättare orientera informations-sig iatt
utbudet. Intemettekniken underlättar kopplinguppdatering och till
andra relevanta informationskällor s.k. länkar. Ett framtidagenom
Östersjösekretariat kan aktivt bidra till ökat samarbete på detta
område.
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4.6.3 Andra informationsåtgärder

Internationella program

Vissa uppgifter pekar på svenska företag och organisationeratt
deltar i mindre utsträckning Phare och vadi Tacis-programmen än
företag från andra länder Från företagens sida dettagör. sägs att
bl.a. beror på det brister i det kunskapsstöd erfordras frånatt som
specialister på kontakter med internationella ochorganisationer

såsom och Phare. och medelstoraEBRD, NIB, Tacis Småprogram
företag i Sverige detta särskilt bekymmersamt.upplever Detsom

vikt samlad områdetsvensk expertis med kunskap inomär attav
finns och tillgänglig för aktivt stöd. därförbörDetär övervägas att
vidta särskilda för stimuleraåtgärder svenska företags aktivi-att

inom Phare och Tacis-programmen, också signal förteter som en
Sveriges stödja berörda länders anslutning/attengagemang
närrnande olikatill utbildnings- och informations-EU. Genom
aktiviteter riktade både direkt till företag också till organisa-men
tioner såsom handelskammare, m.fl. börALMI, Exportcentrum
kunskapen projekt kunna höjasEU:s avsevärt.om

Vem vadgör

Kommittén Utrikesdepartementet pågår arbetehar erfarit inomatt
vad samarbetetmed uppdatera och utveckla skriften i"Vem göratt

Östeuropa".med Central- sådan sammanställning värde-och En är
full och bör tillgängligdärför också kan via Internet.göras

Svensk myndighetsinformation

myndighetersvenska och organisationerDet angelägetär att som
dels tillgängligarelevanta för handel med Sverige, på Internetär är

dels engelska och för specifikhar infonnation också på visssin
information språk. första hand bör Generaltull-på andra Iäven
styrelsen Riksskatteverket särskilt uppmärksamma sådantoch ett
behov. jämför 4.8.5avsnitt
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Underlättande till Sverigeexportav

sällanInte så åtgärder underlättar viktigtimport instru-är ettsom
för främja Sverige tradition landment att ärexporten. öppetettav

med protektionistiska inslag. betyderDet å andra sidan att
importörema krävande marknad med konkurrensmöter storen

Östersjfrån andra länder. underlätta förFör iexportöreratt ö-
regionen det därför vikt informera ochSverigeär största attav om

den svenska marknadens potential. dennaMot bakgrundom
föreslår kommittén Sverige via sina ambassader, handels-att
främjande informerarorganisationer näringslivet i ländernaetc.

Östersjön den svenska marknaden. Denna aspekt börrunt ävenom
uppmärksammas vid inkommande besök.

Kommittén föreslår den Sida utgivna Guide"Exportersatt toav
Sweden" uppdateras och brett tillgänglig. kan blandDettagörs

ske publicera den samtidigtInternetannat attgenom som
tryckta exemplar skall spridas. GuideExporters Sweden, ärto som

till ryska, polska, litauiska, lettiska och estniska, böröversatt
finnas tillgänglig på exempelvis handelskammare de aktuellai
länderna, handelskontor etc.

Kommittén föreslår Sida standarderutarbetar för besöks-att
för företag bedöms kunna till Sverige. Enexporteraprogram som

subventioneringviss de kostnader förknippade medärav som
besöket böri Sverige Sidas handelsfrämjandeinrymmas i
verksamhet.
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4.7 Höjd kompetens hos företag och
organisationer

föreslårKommittén ytterligare insatser bidrar tillgörsatt som upp-
byggnad förbättringoch ryska, estniska, lettiska, litauiska ochav

företagspolska och organisationers "administrativa kompetens".

Svenska företag under fleraverkat i regionen år har samlatsom
värdefulla erfarenheter. vikt erfarenheterna till-Det är stor attav

företag dessaså kan tillgodogöra sig på konkurrens-varatas att ett
neutralt Olika former där storföretag stödjer småföretag börsätt.
kunna utvecklas ytterligare. gäller särskilt företagDetta mindrenär

börunderleverantörer i projekt. stimuleras åtaFöretagär större att
Östersjö-handelhjälpa andra företag vill inleda isig att som

regionen.
utredningen 1998:12Frågan har också uppmärksammats Dsav

Östersjöområdet,Stöd till mindre företags marknadssatsningar i
samarbete.skissat tänkbar modell för sådantsom en

vikt främja utbyte också inom näringslivet,Av iärstor att t.ex.
form mentorskap och ledarskapsutveckling.trainee-program,av
Överenskommelsema för detinom svensk-ryska samarbetetramen

förinnehåller sådana vad praktik företags-t.ex. avserprogram,
Ökatledare. utbyte och förvaltningmellan näringsliv och omvänt,

kunskapsöverföringviktigt för främja vilket också ökarär att
förståelsen för varandras förutsättningar och villkor.

bådefinns idag flera svenska på nationell ochDet program,
kunskapsöverföring, utbyte ochregional basis, för samverkan

mellan företag och näringslivsorganisationer inom regionen. Som
kunskapsöverföring den främstavi inledningsvis konstaterat är

för främja handelsutvecklingen. mycket viktmetoden Avatt stor
kan knytas mellan ländernaskontakterär ännu närmareatt

näringsliv, framför allt och medelstora företag.vad småavser
Kommittén bedömer detta på olika ytterligare börsättatt
stimuleras.
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Kommittén erfarenheterna de utbildningsinsatserattanser av
hittills förgjorts talar ytterligare åtgärder bör insättasattsom

detta område. effektivt insatserna så de blir tillEtt sätt att styra att
ömsesidig för företagende svenska och deras kannytta motparter

följande modell.vara
svenska företag konstaterar kompetensbrist före-Det attsom

ligger viktigt område hos dess bör beredaspå något möj-motpart
lighet får deninitiativ till denne tillgång till expertis underatt ta att
tid försäljnings-behövs för bygga inköps- elleratt t.ex.som upp en
organisation, modernt redovisningssystem eller någonett annan
vital funktion. friställtsDärigenom skulle också isvenskar som
samband med eller nedläggningar kunna beredasomorganisationer
tillfälle utnyttja sin kompetens på sådana områden.att

formerna för enklaKommittén detta kan görasatt systemanser
och byggas handelskamrarna normalti Sveriget.ex. runtupp som
har god kunskap vilka lämpliga finns tillgängligaom personer som
lokalt. ersättningsvillkoren bör utredasDe närmare separat.

Åtgärder för underlätta4.8 att

gränspassering

för tullmyndigheterKvalitetsprogram4.8.1

Östersjösamarbetetförföreslår Sverige inomKommittén att ramen
kvalitets- ochtill diskussioninitiativ gemensamttar ettomen

stödjaskalluppföljningsprogram för tullmyndigheter. Programmet
ärendenfastställda krav för hantering olikautveckling moten av

etikkrav, integritets-och tullformaliteter. detta kan ingå tidskrav,I
tillämpning och beslut.frågor och säkerställande riktighet iav

balansakt: skyddaskall klara avanceradTullmyndighetema atten
till uppbördeninförsel och utförselsitt land illegal samt attmot se

Samtidigt skall tillseoch avgifter blirtullar, skatter rätt. attmanav
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den legala handeln flyter så smidigt möjligt. blirDet alltmersom
tydligt dessa grundfaktorer alltid måste föratt sammanvägas att
tillgodose vad ibland uppfattas motstridiga krav. Utgångs-som som
punkten för myndigheternas agerande måste tillatt attvara se
underlätta och hjälpa den legala handeln försvåra för ochmen

den illegala.stoppa
Kommittén det skulle kunna skapas förattanser program

kvalitetsutveckling där betydelsen särskiltservicegemensam av
betonas, olika utbildningsinsatser it.ex. typergenom av sam-
verkan mellan näringsliv och myndigheter. Naturligtvis dettaär ett
mycket långsiktigt arbete måste introduceras successivt. Visom
bedömer ändå tiden äratt att startamogennu processen gemen-

Östersjöländer.med övriga Det måste också betraktassamt som en
viktig del det stöd och den samverkani krävs för berördaattsom
länders tullmyndigheter skall klara de krav införställs EU-ettsom
inträde och de möjligheter inom föröppnas partner-som ramen
skapsavtalet PSA med Ryssland.

Långsiktigheten och komplexiteten i sådant görett attprogram
samlade erfarenheter och samlade lösningar bör sökas. l samman-
hanget kan finska tullen har arbetat med dennanämnas att t.ex. typ

finnsGoda exempel frånockså amerikanska ochav program.
brittiska tullen.

Programmet bör först introduceras tullmyndighetema.inom
Möjligen kan det utvecklas för också föranvändas andraattsenare
myndigheter med handelsrelaterade kontakter, skattemyndig-t.ex.
heter.

sammanhanget diskussionerI bör uppmärksammas inomatt
Östersjösamarbetetför till förbättradmed anknytningramen

service och ökade medkontakter näringslivet redan på-m.m.
formella underbörjats. tillfället "BalticDet Seasenaste mer var

TallinnCustoms Conference" Vid konferenseni 1997.sommaren
Östersjöländersdeltog från samtliga60närmare representanter

tullmyndigheter och särskild arbetsgrupp rörande "Tull-EU. En
procedurer" lämnade då rad rekommendationer rördeen som
förbättringar för gränspassering och konferens, denservice. Nästa
tredje, denna skall genomföras Poleninom i i 1999.ram
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fördiskussion inomsidabör från svenskDet tas ramenenupp
Östersj uppföljningskvalitets- ochgemensamtettom

Östersjöregionen. förstatullmyndighetema Ettför inomprogram
förkvalitetsråd/gruppkan bilda inomsteg att ett ramenvara

utvecklingsyfta till stödjaskallCBSS. Programmet motatt en
och tullformaliteter.olika ärendenfastställda krav för hantering av

integritetsfrågor ochetikkrav,detta skall bl.a. ingå tidskrav,I
och beslut. Samverkans-säkerställande riktighet i tillämpningav

näringslivmellan myndigheter ochmyndigheter ochfrågor mellan
andraockså undersökasbörockså viktiga komponenter. Detär om

Östersjösamarbetet intresseradeländer utanför det egentliga är att
medverka.

har allatill 4.8.4följer 4.8.2förslag i avsnittenDe ensom
och den handels-kvalitetstänkandetill utvidgatanknytning ett

vidoch andra myndigheterfrämjande rollen för tull som agerar
gränspassager.

gränspasseringtidsmål för4.8.2 Gemensamt

måltillinitiativKommittén föreslår Sverige gemensamtetttaratt
Östersjöstater årsamtligaskall gälla inomför gränspassering som

mellanvid detfrågan kantillfälle väcka2000. Ett möteatt vara
Förslaget kanjuli 1998.planeras ihandelsministrarländernas som

servicetänkandeochkvalitets-första ökatiett steg ett somses om
Östersjöregionens tullmyndigheter.kan utvecklas inomgemensamt

förfortfarande gränspasseringuppfattasframförtvi tidigareSom
därmedsambandtullfonnaliteter iochkommersiella transporter

land-särskilt avseende passeringproblem, överett stortsom
onödigavilket medförorimligt lång tidhelt enkeltDetgränser. tar

dagens krav påför företagen. Ikostnader och störningar transport-
kravet påväsentligt,enbart snabbhet i sigkedjan inte utanär

betydelsefullt.också mycketleveranstidpunktsäkerhet i är
"Delivery time"time" ellerTransportåtaganden in"Just onsom

vid överenskommenskall levererasframför alltinnebär att varaen
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tidpunkt, det fråga "Il-transport". därförinte ocksåDetär äratt om
Väsentligt tiden för gränspassering relativt förutsägbar.äratt

Östersjöregionenpå hög politisk nivå ländernaOm i inomman
kunde normal fick högst tvågränspassageatt ta t.ex.enas om en

skulle det få effekttimmar, kunna positiv på gränspasseringen.en
föreslår därför denna frågaVi regeringen inomatt tar upp ramen
Östersjösamarbetet.för Naturligtvis skulle sådant mål påinteett

något hindra berörda myndigheter från vidta erforderligasätt att
kontrollåtgärder dessa betydligt längre tid. Påpekasäven tarom

urval för kontrollåtgärderbör dock bör alltidsträvanatt attvara
med stöd riskanalys och riskbedömning. Huvuddelengörs av av

de sker legalt ochgränsöverskridande på medsätttransporterna ett
inriktning fullgöra de formaliteter krävs.att som

förMed gränspassering bör tiden "myndighetsåtgärder"avses
från och påbörjar åtgärd fördet ankommer till gräns attatt man en
införa/utföra och/eller transportmedel tills dess ärattvaror man
"fri" åka därifrån. Med sådan definition innefattas helaatt en
kedjan flera aktörer inblandade. trafikantensDet äräven ärom ur
synvinkel det tull, passpolis eller myndig-ointressant ärom annan
het olika länder olikabör här beakta har ocksåMan attsom agerar.

förstalösningar myndighetsansvaret vid hand börpå Igränsen.
målet trafik vid landgräns ochgälla med lastbilar, både inkom-

kanmande med färja. utökat samarbete mål diskuterasI ett senare
för trafik och ärenden.andraäven typer av

till ländernas myndighetersådant mål incitamentEtt attger
med utgångspunkt frånsöka lösningar och vidta åtgärder ett

helhetsperspektiv. kan lösningar innebärDet attt.ex. somvara
tullklarering sker vid enda stopp", dvs.på landgräns "ett att ut-

samtidigt. Förenkladeklarering skeroch inklarering av varor
metod. sökaprocedurer Atttullförfaranden och är annan sam-en

ocksågränsmyndighetema kanarbetslösningar mellan är steg som
tillse informationen de reglerviktigtminstInte är att atttas. om

tillgängliga. kan krävasvillkor gälleroch Detär även rentsom
för underlättaeller praktiskatrafikmässiga andra attarrangemang

gränspassager.



Överväganden80 och förslag SOU 1998:53

Enligt vår uppfattning möjligheten snabbaär gräns-att upp
klareringen första tillgångeninte i hand beroende på till resurser

fråga hanteringrationell och prioritering. Det ärutan mer om
så det med rationella "klareringslösningar" bör gå attattsnarare

frigöra för erforderliga kontrollåtgärder.resurser
ytterligare för åtgärder faktiskt vidtasFör incitamentatt attge

bör målet följas återkommande med hjälp för allaav en ge-upp
modell. Uppföljning bör ske år med hjälpvarje enmensam av

enkät till urval kan skeDettransportörema. attett t.ex. genomav
antal slumpvis vid antal gränsstationerutvalda transportörer ettett

respektive period får fylla enkelt fråge-i land, under i etten
formulär.

Samverkan4.8.3

föreslår ökad samverkan mellan den svenska tullenKommittén
baltiska länderna och Polen.och tullmyndighetema Ryssland, dei

ochSamverkan främst syfta till underlättaskall gränspassageratt
Samverkan bör successivtförbättra till näringslivet.servicen

överföras naturligt led lokal samverkan mellantill bli iatt ett en
respektive lands myndigheter.

för stödjatidigare redovisats redan många insatserSom görs att
inledande skedeförbättringar ländernas tullmyndigheter. I ettav

"akutbistånd" framför allt medbestod främst iinsatserna utrust-
uppbyggnadning. Därefter inriktades insatserna mot avmer

utbildning samverkan inom brotts-organisationerna, samt
bekämpande verksamhet.

med starkare inslagför bredare samverkan,dagsDet är nu en
handelsfrämjandeinför EU-medlemskap, denförberedelserav

bör fåsamverkan alltmerrollen och kraven på service. En som
bistånds-villkor" allt mindrekaraktären "utbyte på lika och av

lokala förhållandena betydelse-karaktär. anknytning till deNära är
samarbetsformer mellanfullt. svenska tullen bör utvecklaDen

länder baramyndigheter respektive inte inomregionala/lokala i
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för de tullsamarbetsavtal finns. Denna samverkan börramen som
inriktas utbyta erfarenheter och finna former för lösningaratt

Återigenbidrar till främja handeln mellan länderna.attsom
påpekas för undanröjande risken för missförstånd deattav- -
legitima kraven på kontroll och bekämpning brottslighet fårinteav
prioriteras balanseras kraven service och snabbutan motner
hantering.

Generaltullstyrelsen bör få i uppdrag initiativ till ökadatt ta en
samverkan med denna inriktning. samrådI med förrepresentanter
lämpliga intresseorganisationer bör grundläggande beskrivningen
för sådant arbete fram. Utbytet bör byggaett på samverkantas en
mellan regional/lokala myndigheter, förstai hand mellan myndig-
heter på har flyg- eller färjelinjer.orter som gemensamma

Forrnerna bör kunna obyråkratiska och behöver inte enligtvara
vår uppfattning regleras med särskilda avtal mellan länderna. Det

vikt förär näringslivet involveras.stor I vissaatt representanterav
frågor kan det lämpligt bilda däräven att t.ex.vara grupper repre-

för handelskammare eller andra intresseorganisationersentanter
Äveningår. Exportrådets kompetens bör tillvaratas dettai sam-

manhang. Under inledande skede bör tillföraett övervägas sär-att
skilda medel för täcka vissa särskilda kostnader, föratt t.ex. resor.

får beslutasDetta efter det projektbeskrivningatt presenterats.en
För sådan samverkan skall få effekt krävs också starktatt etten

från den politiska nivån i samarbetslandet. Kommitténengagemang
hänvisar här till vad uttalats i utvärderingen den svenskasom av
tullens medverkan utvecklingsarbeteti den utvärderingi som
gjorts de Säkerhetsfrämjande insatserna.av

Östersjöregionendag finnsI inga naturliga fora inom där myn-
digheter och träffasnäringsliv för finna lösningaratt gemensamt

bilateralapå och multilaterala gränspasseringsproblem. Mellan
Östersjöområdetländerna i finns flera samrådsgrupper etablerade.

Någon eller några dessa bör utvecklas ytterligare och ävenav
inkludera företrädare för företag för finna lösningaratt gemensamt

Öster-på problem. Ekonomiska arbetsgruppen inom förramen
sjöstaternas Råd kunde möjligtvis dylikt forum.utgöra ett
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Utbildningsåtgärder4.8.4

mellan tull-för direkt utbyteföreslårKommittén att ett program
baltiska länderna Polen ochRyssland, defråntjänstemän samt

handelsfrämjandebör ha betoning påSverige skapas. Programmet
åtgärder och service.

s.k. Matthaeus-programmet. Detfinns detförInom EUramen
möjlig-utbildningsaktiviteter, delsochinnehåller dels seminarier

och med denför tulltjänstemän. Fråntill utbytestjänstgöringheter
frånför tjänstemänaktiviteterdessajanuari 19981 även öppnaär

möjlig-Vidare finnsmedlemskap i EU.ansökerde länder omsom
Phare-programmet.slagheter detta inomav

till utbytes-tullsamarbetet finns möjligheterdet nordiskaInom
nordiska länderna.mellan detjänstgöring

fråndeltar idag tjänstemänutbyteovannämnda formerI av
endast för-således intemyndigheterna. Detolika nivåer inom är

Generellt bör dennaspecialister.direktabehållet chefer eller sett
försvensk sida arbetasdet bör frånochutbyte uppmuntrastyp av

Matthaeus-involveras ilämpligtRyssland på settävenatt
dock begränsade.Resurserna ärprogrammet.

till motsvarandeökad möjlighetdärförbörDet ut-öppnas en
Polenbaltiska ländernaRyssland, deför tulltjänstemän ibyte samt

stipendiepro-formkan ske iochmed Sverige Detta ettomvänt. av
utbytet börländerna. Betoningen itulltjänstemän iför varagram

handelsfrämjande åtgärder.ochservice
medveckorbasprogramUtbytet bör bygga på treett om ca
kontakterskall ingåspråk. Iengelska programmetgemensamtsom

näringslivsorganisationer,ochlands företagrespektivebesök med
handelskammare.t.ex.

utfomiauppdragGeneraltullstyrelsen bör i ettatt program,ges
sedanbör dettalämpligtkostnader Påoch beräknaformer sättetc.

kanInledningsvisberörda länder.diskuteras med övriga övervägas
från deerbjudande, dvs. tjänstemänensidigtSverige attgör ettatt

komma till Sverigeländerna erbjudsnämndatidigare attutanatt
tulltjänstemän.finns för svenskamöjlighetmotsvarande
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Programmet bör tillgängligt under femårsperiod och ut-vara en
värderas löpande varje år. Möjligheterna bör undersökas infogaatt

i det nordiska tullsamarbetet och detta utökas tillprogrammet att
Östersjöutbyte.ett

Information4.8.5 såtgärder

Östersjö-Kommittén föreslår förSverige verkar samtligaatt att
länders regler för införsel och utförsel tillgängliga pågörsav varor

ReglernaInternet. bör finnas både på respektive lands språk och på
engelska. bör ankomma land förDet på varje klaraatt attsvara av
detta år 2000. Sverige bör kunna bidra med stöd för detta.senast

Kommittén har mycket tydligt uppfattat behovet relevantattav
information regler för ochimport inom finnsregionenexportom

tillgänglig.lätt smidig måste företagenFör gränspassageen ges
förutsättningar från början. krävs också infor-Detgöra rättatt att

finns tillgängligmation på olika inte minst med utnyttjandesätt, av
modern informationsteknik.

Med hänsyn till handeln gränsöverskridande detsåär äratt
naturligtvis fördel mycket möjligt informationensåen om som av
finns både respektive språk och engelska.på lands på

ÖstersjKommittén samtliga öländers tullregelverk,attanser
central betydelse, skall tillgängliga via Internet.görasärsom av

Även lättillgängliga och lättbegripliga informationsbroschyrer,
tryckt beskriverbåde version och på procedureri Internet, som

regleroch bör utarbetas.
kan tullen harestniska mycket ambitiösDet nämnas att en

bl.a. helhemsida på innehåller del tullbestäm-Internet. Den en
melser. Estniska tullens lösning visar på exempel kanett som vara
till värde för andra länder. Jämfört med svenska tullenst.ex.stort
hemsida den för närvarande betydligt innehållsrik. Såvitt viär mer
har kunnat finns däremot den tyska tullenså inteutröna t.ex.
överhuvudtaget tillgänglig
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Transiteringar och ATA-camet4.8.6

ansluts tillLettland ochEstland, Litauenbör verka förSverige att
möjligt.praktisktdettaSAD/Transitkonventionema så ärsnart

och tillämp-TIR-konventionenförbör ocksåSverige attagera
Möjligheten utnyttjasäkerställas.densamma kanningen attav

Östersjöländer bör främjassamtligaiATA-camet

enkeltskeländer måste kunna påTransitering ettvaror genomav
ellerbehöver erläggas,andra pålagortullar eller attsätt, utan att

åtgärder. Alla transite-handelspolitiskablir föremål förvarorna
kontroll- ochformgrunden på någonbygger iringssystem av
pålagor kanför tull och andraställsGarantingarantisystem. som

anled-händelse någoni denkomma belastaatt varorna avvarorna
tullmyndighetför tillämpligning inte visas när transportenupp

eller"passhandlingar"byggeravslutas. Kontrollsystemen
ellerlastenhetenförseglingtransiteringsdokument och oftast avav

kontroll.med fysiskbehov kombineratvidvaran
kontroll- och garantisyst-vikt denaturligtvisDet är attstorav

tidsäkra. Underprocedurenförknippade med ärär senareem som
syfteverksamhet iför brottsligtransiteringssystemenhar attutsatts

därförsmidig handel detoch avgifter. Förundgå tull, skatt är aven
på transiteringssystembrottsligavikt stoppas.stor att angrepp

sådantberörda länder, pågårmed övrigatillsammansEU, ettInom
det s.k.datoriseringmedsammanhängerarbete också avensom

transitsystemet.gemensamma
anslutsgenomförtshardatoriseringavvaktan på dennaI att
dessutomanslutning krävstill konventionen. Förländeringa nya

inrättande garantisystem,lagstiftning,ländernasanpassning avav
anslutningnågonförefaller inte ärdatorisering Det somm.m.

anslutningländernasbaltiskaStöd för deföreaktuell år 2000.
undersökasbörPhare-programmet. Detförfinns inom ramen

och eventuelltunderlättaförstöd kanytterligarevilket attgessom
anslutning.påskynda ländernas

och transi-FN-konventionpåbaseras rörTIR-transitering en
antalinternationella Ettmedtering vägtransporter. storav varor
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Östeuropa,länder i Europa, inkl. länderna i och Västasien är an-
slutna till konventionen. Det betydelseär TIR-cametstor attav
kan utnyttjas på säkert och smidigt och omfattaett så mångasätt

möjligt riskera avgifter undanhålls.utan att attvarugrupper som
Från svensk sida bör den pågående och refonneringenöversynen

följas. På lämpligt bör Sverige medverka tillsätt säkertnoga ett
och effektivt utnyttjande TIR-systemet.av

Skapandet handelsförbindelser underlättas detavsevärtav om
finns möjlighet använda ATA-camet. Systemet medgeratt att man
på enkelt kan föra in i land,ett sätt erlägga tullett utan attvaror
eller andra pålagor, för exempelvis deltagande i ochmässor ut-
ställningar, för uppvisande och andra marknads-av varuprov
föringsinsatser. Systemet medger också passering landettgenom
transitering på enkelt Ryssland, Lettland och Litauen harsätt.ett
ansökt anslutning, inte anslutna till ATA-konven-är ännuom men
tionen. Länderna förhållandevis långt framme handläggningenär i

det saknas framförkunskaper, allt hos tullmyndighetemamen om
den praktiska hanteringen. börSverige kunna medverka med ut-
bildningsinsatser i berörda länder.
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Qing,Kommittédirektiv

WW
E151

Dir-investeringar ihandel ochHinder för
1997414Ostersjöregionen

oktoberregeringssammanträde den 9 1997.vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

näringslivetefter samråd medmed uppgifttillkallaskommittéEn att
underlätta handel ochåtgärder förföreslåidentifiera hinder och att

Östersjöregionen, påsärskild tonviktmediinvesteringar
utländskaoch förgränsövergångarvidförhållandena

Ryssland och Polen.de baltiskadirektinvesteringar i staterna,

Bakgrund

Östersjöregionenekonomiska samarbetet idetUtvecklingen av
starkförFörutsättningarnapositiv.mycketår har varitunder senare

förförutsättningarnaliksomgoda,regionenekonomisk tillväxt i är
radkvarstårSamtidigtoch investeringar.handelutveckling enav

investeringsvilja.företagenshandelsutbytct ochhämmarhinder som
Östersjöregionensamarbetetekonomiska idetbidra tillFör attatt

regionalsysselsättning ochtillväxt,möjliga effekt påfåskall största
identifieras ochhinderdylikaangelägetdetutveckling attär

elimineras.
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Uppdraget

kommittéEn tillkallas med uppgift identifiera de hinderatt som
Östersjöregionen.finns för handel och investeringar i Kommittén

skall vidare föreslå åtgärder för underlätta handel och investeringaratt
i regionen, med särskild tonvikt förhållandenapå vid gränsövergângar
och för utländska direktinvesteringar i de baltiska Rysslandstaterna,
och Polen.

Kommitténs kartläggning hinder skall basera sig på svenskaav
företags konkreta erfarenheter från handel med och investeringar i de
baltiska Ryssland och Polen. Vid denna analys börstaterna, särskilt
uppmärksammas svenska små och medelstora företags eventuella
problem vid handel med nämnda områden. Vid kartläggningen får

problem uppmärksammas företagäven dei baltiska staterna,som
Ryssland och Polen vid handel med Sverige.möter

Kommittén skall beakta relevant material redan finnssom
Östersjöländemastillgängligt, material från samarbetet mellant.ex.

tullmyndigheter, Kommerskollegiums handelshinderdatabas, de
Östersjöstaternasekonomiska arbetsgrupperna i råd och Barentsrådet

EG-kommissionens utlåtanden de baltiska ländernassamt ochöver
Polens ansökningar medlemskap i EU.om

Kommittén bör eller seminarier med bl.a.expertmötenarrangera
för svenska företag verksamma regionen.representanter iärsom

Kartläggningen bör dessutom omfatta enkäter och intervjuer. Nära
samarbete bör ske med näringslivets organisationer och berörda
myndigheter, bl.a Kommerskollegium.

Redovisning uppdragetav

Kommitténs uppdrag skall redovisas löpande till regeringen och
avslutat den 15 1998.vara mars

Närings- och handelsdepartementet
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Kommitténs sammansättning

Ordförande
Handelsminister Leif Pagrotsky

Ledamöter
Handelssekreterare Blücher,Hans Exportrådets handelskontor i

PetersburgSzt

Direktör Gabrielsson,Mats Borås Wäfveri AB

Direktör Ulla Holm, LavalTetra Finance

F.d. Ulfgeneraltulldirektör Larsson

Direktör Lindmark,Sture ISAK Information Samhällskontakt-

Handelssekreterare Nilsson,Eva Exportrådets handelskontor i
Warszawa

Direktör Nilsson, SydsvenskaIngemar Handelskammaren

Kommersråd Christina Nilsson, Kommerskollegium

Sakkunnig
Generaldirektör Anders Sahlén, Närings- och
handelsdepartementet

Experter
Departementsråd Lundborg, StatsrådsberedningensBengt
Östersjö grupp

Ambassadör Schyberg,Nils-Erik Utrikesdepartementet

Departementssekreterare Nina Brunstedt, ochNärings-
handelsdepartementet

Sekreterare
Byrådirektör Olov Tullmyndigheten StockholmPer Nützmann,
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WebbadresserFörteckning någraöver

RYSSLAND

http://www.on1ine.ru/ Russia On Line
ofAuthority Russianhttpz//wwwfipcxu/ Investment

Federation
of theCentral Bank Russianhttp://www.cbr.ru/

Federation
for theFederal Commissionhttp://www.fe.msk.ru/

MarketSecurities
Russian Trading Systemhttpz//wwwrtsnetru/

MarketFinancialhttp://www.skate.ru/ Russian
ofNational Associationhttp://www.naufor.ru/

Market FoundersStock
Governmenthttp://www.gov.ru/ Russian

ESTLAND

http://www.zzz.ee/estonia/ Window Estoniato
ofMinistry Foreignhttp://www.vm.ee/ Estonian

Affairs
Bank of Estoniahttp://www.ee/epbe/

AgencyEstonian Investmenthttpz//wwweiaee/
ofMinistry Financehttpz//wwwfinee/
Privatisation AgencyEstonianhttpz//wwweeaee/

Affairsof EconomicMinistryhttp://www.mineco.ee/
Central DepositoryEstonianhttp://www.depo.ee/

LtdSecuritiesfor
Estonian Customshttp://www.customs.ee/

Trade Councilhttp://www.ee/ETC/ Estonian
ofChamber Commercehttp://www.koda.ee/ Estonian

Industryand
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LETTLAND

http://sau1e.saeima.lanet.lv/ of theSaeima Republic of Latvia
Parlamentet

http://www.mfa.gov.lv/ Latvian Ministry
for AffairsForeign

http://www.bank.lv/ ofBank Latvia
http://www.1atib.0rg.lv/ Bank ofInvestment Latvia
http://www.1da.g0v.lv/ DevelopmentLatvian Agency
http://sun.lcc.org.lv/ Latvian Chamber of

Commerce and Industry

LITAUEN

http://www.0nline.lt/ Lithuania-On-Line
http://rc.lrs.lt/ of the RepublicSeimas of

Lithuania Parlamentet
http://www.urm.lt/ Ministry for Foreign

Affairs
http://www.f1nmin.lt/ Ministry of Finance
http://www.cust.lt/ Lithuanian Customs
http://www.tm.lt/ Legal ofservices

Ministry of Justice
http://www.LDA.lt/ Lithuanian Development

Agency
http://wvvw.lbank.lt/ Bank of Lithuania
http://www.lpa.nerisena.lt/ Lithuanian State

Privatisation Agency
http://wwwl .0mnitel.net/kppar/ Chamber of Commerce

Industry and Handicrafts
of Kaunas

http://www.lbg.lt/ Lithuanian Business Guide
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POLEN

http://www.paiz.gov.p1/ for Foreign InvestmentAgency
http://www.kprm.g0v.p1/ OfficeMinistersPrime
http://www.sejm.gov.pl/ ParlamentetSejm
http://www.KIG.PL/ Polish Chamber of Commerce

Polish Customs

SVERIGE

http://www.almi.se/ ALMI-Företagspartner
http://www.elcn.se/ EKN

ISAhttp://www.isa.se/ Sweden AgencyInvest in
http://www.kommers.se/ Kommerskollegium
httpz//vsçwwxiksdagonse/ Riksdagen
httpz//wwwrsvse/ Riksskatteverket
httpz//wwwsbgovse/ Regeringen
http://www.si.se/ Svenska Institutet
http://www.sida.se/ Sida

Swedfundhttpz//wwwswedfundse/
httpz//wwwswedishtradese/ Exportrådet
httpz//wwwlullverketse/ Tullverket

Handelskammarenhttpz//wwwhandelskammarencom/ Sydsvenska
Stockholms Handelskammarehttp://www.chamber.se/
SME-linkhttp://www.smelink.se/

Handelskammarehttp://www.north.cci.se/ Norrbottens
Östsvenska Handelskammarenhttp://www.east.cci.se/

Handelskammarenhttp://WWw.west.cci.se/ Västsvenska
Östersjöinstitutet Karlskronahttp://www.balticinstitute.se/
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LÃNKPLATSERDIVERSE ORGANISATIONER, M.M

http://www.baltinfo.org/ The Baltic Sea States
GroupSupport

http://www.ballad.org/ NetworkingforBALLAD, Forum
the Balticin Sea Region

http://www.baltic-regionnet/ Baltic regionBALLERINA, Sea on-
line environmental infomiation

for Internetresources access
http://www.ihkde/kiel/bcca/bccalist.htm, ChamberBCCA, Baltic Sea

of Commerce
httpz//wwwinterdevelopmentñ/ The Baltic Sea Business

Network/Fair Business
http://www.cbss-commissionenorg CBSS Commissioner
httpz//wwwhelcomfi/ Helsinki CommissionHELCOM
httpz//wwwarfdk/bsssc/ BSSSC, Baltic Sea States

Subregional Co-operation
http://www.btc.se/ BTC, Baltic Sea Tourism

Commission
http://www.ee/baltic21/ Baltic 21
http://www.hiiumaa.ee/b7/ IslandsBaltic Seven
httpz//wwwbalticringeom/ Baltic Ring
http://www.ubc.net/ CitiesUBIC The of the BalticUnion
httpz//wwweurofaculty .lv/ EuroFaculty
http://www.balticsea.net/ Baltic Alliance,Sea BSA
http://www.itek.norut.no/barent/ InformationBarents System
http://www.ebrd.com/ forEBRD, European Bank

andReconstruction
Development

http://www.eib.org/ European BankEIB, Investment
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Underlagsmaterial

betänkandet har kommittén utnyttjatangivits i inledningenSom av
Bilagahämtats 2hel del information via Internet.somen

ocksådärför till viss mån"Webbadresser, utgör en
information ochFramför allt harkällförteckning. rapporter av

från hämtas via Internet.olika slag inom EUorgan

underlagsmaterial.övrigtFöljande förteckning visstöverär en

Östersjöregionen "nygammaliHandel investeringaroch en-
Carl Fredriksson, Närings-tillväxtmöjlighet,svensk

Aktuellt näringspolitikStrukturselcretariatetsdepartementet; om
och ekonomi, 1995.nr

Östersjörådetsfrån ekonomiskamedRapport möte
1996,15 16 oktoberi Helsingfors denarbetsgrupp -

Generalltullstyrelsen 1996.

Sea BCCABalticCrossing problems in theBorder area,
oktober 1996.

inGrowth and DevelopmentStockholm DeclarationThe on
Summit, StockholmBusinessBaltic SeaBaltic Sea Region,the

24-25thApril 1996.

Östeuropa,Central- ochmedvad i samarbeteVem gör
Utrikesdepartementet, 1996.

andComission "C. Summary2000, EuropeanAgenda
Strategy, JulyPre-Accession"Reinforcing theConclusions",

15th, 1997.
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Att utveckla grannlandssamarbete utvärderingett en av-
Sveriges Central-samarbete med och Osteuropa, Ds 1997:75,
Utrikesdepartementet.

Baltic Investment Programme 1992 1999, Nordic ofCouncil-
Ministers, Helsingfors April, 1997.

Barriers Goods Transport between andto east west,
Federal Ministry of ofTransport Germany; ofMinistry
Transport and Communications of Finland, January 1997.

Corruption GoodAnd Governance, Discussion paper
United Nations Development Programme,1997

Customs Report for Central and Eastern Europe,
WordwideDHL NovemberExpress, 1997.

områdeEtt utvidgat europeiskt med Frihet, Säkerhet och
Rättvisa, Betänkande kommittén utvidgningEU:sav om -
konsekvenser för samarbetet frågor;i rättsliga och inrikes SOU
1997:159 Justitiedepartementet, oktober 1997.

EBRDs Transition Report 1997, Summary, EBRD 1997

Enkät bland svenskaföretag marknadsbedömning ochom
handelshinder Sydsvenskai Ostra Europa, Handelskammaren
oktober 1997.

Exportrådets Handelskontor motsv. enkäter 1997 bland
svenska företag i S:t Petersburg, Estland, Lettland, Litauen

Exportrådet olika tillfällen underoch Polen. 1997.

Second Baltic Customs Conference, Comission, BalticEuropean
5-6thConferenceSea Customs in Tallin 1997.June,
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Sverige, EU handelspolitikenoch inför 2000-talet, Regeringens
skrivelse 1996/97:71, 3 1997.mars

Östersjöregionen,Sverige och Eurofutures, Carl Fredriksson,
1997.

Svensk Projektexport kraftsamling; Sammanfattningen av-
Finansteknikgruppens arbete; okt. okt.96 97.-

SUMMARY OF PROBLEMS REGISTERED BY SWEDISH
COMPANIES Questionnaire trade Barriers in CEE countrieson
1996, Industriförbundet januari 1997, Ekdahl.Hans

UNICE Interim obstacles and horizontal barriersreport toon
trade and investments in CEECs, UNICE 21 april 1997.

The Trade Barriers in the Barent Euro-Artic Region,
Working Group Economic Cooperation of the Barentson
Euro-Artic Council, 1998.

Facts and Figures Baltic Sea Swedbank,The Region,
EuroFutures, 1998.January

Östeuropa;Sveriges stöd till EU-integration i Central- och
Utrikesdepartementet och Sida, januari 1998.

The Baltic Sea Region, in SwedenInvest Agency, 1998.

Staten Betänkande frånoch exportlinansieringen, utredningen
det statsstödda exportñnansieringssystemet, SOUom m.m.:

handelsdepartementet.1998:23; Närings- och

Stöd till mindre företags marknadssatsningar i
Östersjöområdet,

och handelsdepartementet,Ds 1998: 12, Närings- Marking.Bo
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Baltic SeaForeign Direct in theBarriers Investmentsto
Hirvensalo, Colin Hazley. 1998.Inkeri JanuaryRegion,

Realityin the Baltic Sea Region,Protection of RightsProperty
Professor Hobér, UppsalaKajVillages ByPotemkinor

University.

TheSeaSituation in the Baltic Region;The Economic
Stockholm Chamber of 1998.Commerce;

Region, Perspektives for thein the Baltic SeaTransport
Böhme, Claus-Friedrichby HansEconomics in Transition,

KielRüdiger Soltwedel, TheSichelschmidt,HenningLaaser,
of Word 1998.Institute Economics;

inDevelopmentconditions for Growth andMemorandum on
18-19 JanuaryBaltic Business SummitSea Seathe Baltic Region,

1998.
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Förkortningar

Förklaring:Förkortning:

tullhandlingförenkladATA-carnetenATA-camet är somen
AnvändsATA-konventionen.den s.k.grundas på

ellerpåskall visasfrämst för mässorvaror som
likande.

CouncilAdvisoryBalticBAC

Chamber of CommerceBaltic SeaBCCA
SammanslutningAssociation. av

Ostersjöregionen.handelskammare inom

BarentsrådetCouncil.Euro-ArticBarentsBEAC

InvesteringslåneprogrammetBaltiskaBIL

SummitBusinessBaltic SeaBSBS

Baltic States, CBSS.Council ofthe SeaCBSS
Östersjöstatemas råd

Återuppbyggnads- ochEuropeiskaEBRD
Utvecklingsbanken

InterchangeElectronic DataEDI

InvesteringsbankenEuropeiskaEIB

ExportkreditnämndenEKN
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ElinkeinoelämänETLA Tutkimuslaitos, The
Research ofInstitute the Finnish Economy

IFC International Finance Corporation

IMF International Monetary Found. Internationella
Valutafonden

InformationsteknikIT

Kommunikationsforskningsberedningen

MiljMIL öinvesteringslån

NordiskaNIB Investeringsbanken

NOPEF Nordiska Exportprojektfonden

OECD forOrganization Economic andCooperation
Development

Phare Pologne Aide áHongrie: Reconstructionet
Economique

PIL Proj ektinvesteringslån

PSA Partnerskaps- och samarbetsavtalEU:s med
Ryssland.

SAD Single Administrative Document. EU:s
Enhetsdokumenf för tulländamål.

SEK Svensk Exportkredit eller tillämpliga fall,i
svenska kronor.

SI Svenska Institutet
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SIDA Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

SLIM Simpler Legislation for the Internal Market
EU-projekt för förenklingar regelverken.av

Tacis Technical the Commonwealth ofAssistance to
Independent tillStates. för stödEU:s program
länderna det fornai Sovjetunionen

GrundasTIR Intemationaux Routiers. påTransports en
FN-konvention medtransiteringom av varor
internationella vägtransporter.

WTO World Trade Organisation

WCO World Customs Organisation
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Redovisning vissa myndigheter och organisationerav

Östersjöregionenanknytningmed tillm.m.

1 Bilaterala svenska insatser i Ryssland,
de ländernabaltiska och Polen

1.1 Allmänt

Östeuropasvenska stödet till Central- och omfattar totalt drygtDet
miljarder kr varje år. 800 miljoner stöd Sverige1,1 Drygt är som

för, Phare Tacisz.går via stödprogram ochEU:s Denrestensvarar
delen biståndet förmedlas Styrelsen för internationelltstörsta av av

utvecklingssamarbete Sida, Utrikesdepartementet ochävenmen
Svenska SI förmedlar stöd.Institutet

Regeringen överlämnade till riksdagen i mitten 1998av mars
1997/98:70 utveckla grannlandssamarbeteproposition Att ett -

Östeuropautvecklingssamarbete med Central- ochSveriges år
föreslås fortsatt för1999-2001. I propositionen Sveri-ett program

Östeuropasamarbete med Central- och för åren 1999-2001.ges

utvecklingssamarbetet:Regeringen föreslår fyra huvudmål för

främja säkerhetsgemenskap,att en-
kultur,fördjupa demokratinsatt-

stödja socialt hållbar ekonomisk omvandling,att en-
hållbar utveckling.stödja miljömässigtatt en-

jämställdhetsperspektiv skall prägla hela samarbetet.Ett

Pologne Hongrie: Aide å Reconstruction Economiqueet
2 Commonwealth of IndependentTechnical Assistance the Statesto
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I propositionen fyra punkter givet det finns efter-attanges som, en
frågan från berörda länder, bör valet de sektorerstyra inomav
vilka Sverige bör koncentrera sina insatser.

Utvecklingssamarbetet skall inriktas på sådana områden0
underlättar Estlands, Lettlands, Litauens och Polenssom

medlemskap i EU vidare integrera Ryssland ochsamt
Ukraina i europeiska samarbetsstrukturer.

Utvecklingssamarbetet skall inriktas sådana sektorer0
inom vilka Sverige har komparativa fördelar, dvs. där den
svenska resursbasen har särskild efterfrågad kompetens.

Stödet skall koordineras med EU och andra finansiärer.0

Utvecklingssamarbetet skall inriktas på sådana sektorer0 som
särskild betydelseär för den regionala utvecklingen iav

Ostersjö- och Barentsområdena.

1.2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete Sida

Sida hanterar huvuddelen det bilaterala samarbetet med länd-av
Östeuropa.i Central- och Sidas verksamhet spännererna över ett

brett fält. Insatsema omfattar allt från institutionellt stöd detpå
ekonomiska och sociala området och näringslivsfrämjande insatser
till demokratistöd och miljöinvesteringar och insatser för ökad
kämsäkerhet. SidaInom handläggs samarbetsinsatsema Central-i

Östeuropa Sida-Öst.och särskild avdelning, bud-Den årligaav en
för östsamarbetet uppgår till omkringgeten 500 milj. kronor.

StartÖst-programGenom Sidas erbjuds finansieringsmöjlig-en
het för svenska småföretag affársproj ekt i Lettland,startarsom
Litauen, Ryssland eller Ukraina tillsammans med lokalt företag.ett
Lånen riskavlyft och delfinansiering utbildning ochavser ut-av
rustning vid projektstarten. Målet snabbt få igångär produk-att en
tiv verksamhet i mottagarländema bidra till effektivsamt över-en
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föring kunskap och kompetens till företagen dei aktuellaav
länderna.

Programmet Advantage Balticum vänder sig till företag i de
baltiska länderna och syftar till öka från de baltiskaatt exporten

till Sverige. Baltiska företagstaterna bland möjlighetannat attges
delta på svenska affarsmässor.

Sida har särskilt uppdragäven beredagetts ett antalatt ett
energi- och miljöprojektstörre delñnansieras den s.k.som av

Östersjömiljarden. Sida har på regeringens uppdrag tagit fram
underlag till landstrategier för utvecklingssamarbetet och har
också utarbetat underlag för sektorstrategier, på demokrati-t.ex.
och miljöområdet.

1.3 Svenska Institutet

Svenska institutet SI myndighet harär till uppgift spridaatten som
kunskap Sverige i utlandet och för utbyte med andraattom svara
länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Verksam-
heten har under år allt inriktats på samarbetet medsenare mer

Östeuropa.Central- och Ungefär två tredjedelar den totalaav
budgeten går till insatser i denna region. SI arbetar med kontakt-
skapande insatser expertutbyte och seminarier medsamtgenom
språkpedagogisk kompetens såsom undervisning i svenska språket.

ÖsteuropaEn del SI:s samarbete med Central- ochstor skerav
i form kortare studiebesök eller seminarier. Inomexperterav av
utbildnings- och forskningsutbytet lämnar bidragSI dels till sam-
arbetsprojekt mellan svenska universitet och högskolor och deras
motsvarigheteri samarbetsländerna, dels stipendier till indivi-ges
duellt sökande studenter och forskare. Stödet till akademiskt och
kulturellt samarbete har förstärkts kraftigt regeringensgenom upp-
drag administrera två omfattande stipendieprogramatt inomnya
utbildningsområdet på drygt 200 miljoner kronor, Visbyprogram-

Östersjöstipendierna,och vilka avsedda förmet samarbete medär
närområdet.
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Östersjömiljarden1.4

Östersjöregionenslyfta fram betydelse för ochFör tillväxtatt
beviljade riksdagensysselsättning i Sverige 1996 anslag påett en

miljard kronor. Medlen skall under treårsperiod användas fören
Östersjön,stärka samarbete och utveckling kring bland annatatt

projekt inom områdena energi, miljö, infrastruktur, livs-genom
Östersjömiljardenkunskapsöverföring.medel och s.k. komp-Den

letterar samarbetet framförreguljära alltdet störreattgenom ge
för förstöd till investeringar. Ansvaret dessa medel över-utrymme

fördes december från Statsrådsberedningen tilli 1997 Närings-
och handelsdepartementet.

kan de s.k Visbystipen-Bland de beslutade anslagen nämnas
sambanddierna 120 milj.kr, katastrofprogram i med översväm-

ochningama Polen 50 milj kr. modernisering mejerii ettsamt av
demonstrationsfarrn milj. kr.. Förhand-i Szt Petersburg 33en

lingar med ryska myndigheter stöd till energiprojekt ipågår om
Ryssland och till utbyggnad avlopps- och vattenrenings-NV av

Lettland ochKaliningrad. Vidare planeras energiprojekt iisystem
särskilt för stöd till mindre svenska företagsLitauen. Ett program
Östersjöområdet har utformats och för närvarandesatsningar i är

under remissbehandling.
Östersj fort-huvudsak "intecknad". eventuellömiljarden i Enär

erfarits be-verksamheten kommer enligt vadsättning attsomav
vårproposition i april 1998.slutas i anslutning till regeringens
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2 Inom för EUramen

2.1 Allmänt

ÖsteuropaSedan då omvandlingen1989 i inleddes har spelatEU
viktig roll för stödja utvecklingen i regionen. har skettDettaatten

följ ande åtgärder:genom

Beviljande tullförmåner för dessa stater.0 av

Undertecknande associationsavtal Europaavtal med de0 av
baltiska länderna och Polen partnerskaps- och samarbets-samt
avtal med Ryssland.

formStöd i lån och krediter Europeiska Utvecklings-0 av genom
banken EBRD och Europeiska Investeringsbanken EIB.

Samordning stödet från väst.0 av

Utvecklingssamarbete Phare och Tacis-programmen.0 genom

sk. EuropaavtalenDe tillsammans med EU-kommissionens rikt-är
linjer i Agenda och2000 de s.k. Köpenhamskriteriema grund-

förläggande framtidaEU:s anpassningsstöd till de länder som
ansöker medlemskap i Vid Europeiska rådetsEU. imöteom
Köpenhamn i juni 1993 fastslogs förutsättningarna för medlems-
kap, Köpenhamskriteriema. Dessa är att:

landet institutioner har sådanuppnått stabilitet dehar attsom-
demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter ochgaranterar
och skyddrespekt för minoriteter,av
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det finns fungerande marknadsekonomi förmågasamten en-
inom kandidatländema hantera konkurrenstryck ochatt
marknadskrafter inom unionen,

landet kan påta de skyldighetersig följer med medlem-ettsom-
skap och ansluta sig till målen för den politiska, ekonomiska och

unionen.monterära

Programmet Agenda 2000" har fram Europeiska kom-tagits av
enlighetmissionen i med det uppdrag vid Europeiskagavssom

rådets december innehåller yttrandeni 1995. Det demöte om en-
skilda kandidatländemas ansökningar och förslag till hur utvidg-

skall genomföras.ningsprocessen Vidare detaljeradgörs en mer
analys finansiellaEU:s efter år 2000 med hänsyn tillsystem attav

då kanEU utvidgad med medlemsstater.vara nya

Förrnedlemskapsstrategin koncentreras till två centrala delar av
förberedelserna:

institutionell administrativ kapacitetFörstärkning och i0 av
utbildning förkandidatländema. bl.a. specialisterHär avses av

lagstiftning, tullväsen, offentliga räkenskaper och budget-
kontroll, miljö, statistik och energi.

Anpassning ländernas näringsliv till krav ochEU:s0 normerav
utveckla infrastrukturen. bl.a. miljö ochHärsamt att avses

företagsutveckling.arbetsmiljö, kämsäkerhet ochtransporter,

Med utgångspunkt från EU-kommissionens länderyttranden har
förtagit fram antal prioriteringar kräver åtgärderEU attett som

avhjälpa och svagheter kandidatländema.brister i Detta instru-
de Partnerskapen med och kandidatländema,s.k.ment, ettvar av

kommer tillsammans med de nationella ligga tillattprogrammen
grund för den fortsatta anpassningsprocessen.

kanaliseras Phare-finansiella bistånd kommerEU:s att genom
förstärkning föreslås från nuvarande miljar-1,2Enprogrammet. -
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der år till 1,5 miljarder Från år 2000, då finan-ecu per ecu. nya
siella för hela EU börjar gälla, tillkommer två finansie-ramar nya
ringskällor, särskilt jordbruksstödett 0,5 miljarder år ochecu per

regionalpolitiskt stödett 1 miljard år. Alla delarnatreecu per
totalt 3 miljarder år, 26 miljarder kronor ska fördelasecu per ca.
i enlighet med de prioriteringar lagts fast i de s.k. Partner-som
skapen för medlemskap.

Europeiska Unionens samarbets- och partnerskapsavtal PSA
med Ryssland grunden för EU:s stödär för främja den demo-att
kratiska och ekonomiska reformprocessen i Ryssland. Avtalet
trädde kraft den 1 december 1997. Avtalet viktig platt-utgör en
form för ökat ekonomiskt samarbete.ett Vid det första denmötet
27 januari 1998 i samarbetsrådet mellan EU och Ryssland antogs

arbetsplan för 1998.en gemensam
Av arbetsplanen framgår bl.a. särskild uppmärksamhet skallatt

lagstiftningsfrågorägnas tullprocedurer och tullsamarbetesamt

2.2 Phare-programmet

Europeiska unionen inledde sitt utvecklingssamarbete med insatser
riktade till Polen och Ungern, faktum lever kvar iett som program-

Phare Pologne Hongrie:mets Aide å Reconstructionetnamn,
Economique. Detta har utvidgats till gälla alla deattprogram
centraleuropeiska och baltiska länderna, flera inom förestaternaav
detta Jugoslavien Albanien.samt

Öst-Phare-programmet syftar till underlätta för länderna iatt
och Centraleuropa på sikt kunna bli medlemmar i Europeiskaatt
Unionen. Genom Phare ställer EU medel till förfogande för att
stödja den ekonomiska reformprocessen och demokratiserings-
strävandena.

Stödet fortgå till dessär länderna nåttavsett att nivå däratt en
de redo på sig de förpliktelserär att medlemskapta i EUettsom
innebär. Offentliga och privata icke kommersiella organisationer
har EU:s Phare-program möjlighet bidra till den viktigaattgenom

Öst-kunskapsöverföringen till och Centraleuropa. Till Phare-
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årligen belopp i storleksordningenavsätts 1,5programmet ett
miljarder ecu.

Enligt Phares riktlinjer från skall1998 dessa medel tillnya
två prioriterade områden. Minst skall30 till åtgärderprocent

syftar till förvaltningenstärka kandidatländema.i Medattsom
detta i princip stöd till de myndigheter föransvarigaärmenas som

genomföra regelverk. andraEU:s Det prioriterade områdetatt
gäller investeringar skall leda till kandidatländema ochattsom
deras företag klarar konkurrensen på den inre marknaden denär
blir EU-medlemmar. stöd skallDetta uppgå till maximalt 70 pro-

huvudsak skall finansierasI endast åtgärder direktcent. ärsom
nödvändiga för kandidatland skall klara medlemskapskravenatt ett
i enlighet med Partnerskapen.

2.3 Tacis-programmet

Tacis-programmet Technical Assistance the Commonwealth ofto
Independent States, för detEU:s stöd till länderna iär program
forna Sovjetunionen, dvs. Ryssland, Vitryssland,Armenien, Geor-
gien, Kazakstan, Kirgizstan, Moldavien, Tadjikistan, Turkmeni-

Azerbadjan, Ukraina, Uzbekistan till Mongoliet.stan, samt
syftar till främjaProgrammet de forna planekonomiemasatt

omvandling till marknadsekonomier. sker huvudsakligenDet
kunskapsöverföring formi rådgivning och teknisktgenom av

bistånd. kan ocksåTacis i vissa fall bl.a. infrastrukturprojekt i-
samband med gränsövergångar omfatta stöd tillvisst investe--

företagringar. Privata OSS-området direkti erhåller inte något
stöd Anslaget tillTacis. de olika länderna på folk-baserasgenom
mängd och ocksåBNP, på svårbedömda kriteriermen mer som
ländernas reforrnvilja. Ryska federationen det överlägsetär största
mottagarlandet.

sektorer hittills fåttDe stöd från Tacis omstruktureringärsom
statliga företag och utveckling den privata sektorn, jord-av av

bruket, infrastruktur, dvs. telekommunikationerenergi, och trans-
kämkraftssäkerhet och miljöskydd, reformeringporter, stats-av

förvaltningen, social och utbildning.service Tacis skall efter-vara
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frågestyrt. Mottagarländerna utformar sina önskemål lokalagenom
koordineringsenheter, så kallade Coordinating Units, ledssom av
mottagarlandets regering med assistans från västeuropeiska

tillMen skillnad från Phareexperter. så vilar föransvaret upp-
handlingarna på EU-kommissionen. För Tacisprogrammet avsätts

500 miljonerårligen drygt ecu.

3 Regionala samarbetsorgan

Östersjöstaternas3.1 råd, CBSS

Östersjöstatemas råd Council of the Baltic Sea States, CBSS
Östersjösamarbetet.forum för främjautgör och fördjupaett att

Rådet bildades på danskt och tyskt initiativ år 1992 för koordi-
ochnering erfarenhetsutbyte bland mellanfolkligtannatom

samarbete, demokratiuppbyggnad, ekonomisk utveckling och
miljö. Rådet naturlig förpunkt drivautgör atten gemensamma

Östersjöregionen.frågor inom Genom ländernas samverkan kan
lösningarregionala vad gäller infrastruktur, miljö ocht.ex. energi

utvecklas.
Rådet har unik sammansättning dess medlems-atten genom

omfattarkrets fyra EU-medlemmar Sverige, Finland, Danmark
Tyskland,och två EES-medlemmar Norge och Island, fyra

länder söker medlemskap i Polen,EU Estland, Lettland ochsom
Litauen, land med partnerskapsavtal medett EU Ryssland samt
Europeiska kommissionen. Detta möjligheter främjastora attger
regional samverkan och motverka skiljelinjer i Europa. Rådetnya

utrikesministrarnas samarbetsorgan,är i årlig session.mötssom en
Mellan sessionerna sköts rådet ämbetsmannakommitté ochav en

arbetsgrupper inom områdena ekonomiskt samarbete,tre demo-
krati och kämsäkerhet.
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ÖstersjöstatemasSverige bidrar bl.a. till råds gemensamma
projekt EuroFaculty. EuroFaculty förprojekt reformeringär ett av
universiteten dei baltiska länderna och Kaliningrad avseendetre
juridik, ekonomi och statskunskap. Dessa områden viktigaär även
för medlemskapsförberedelsema och ländernas relationernärmare
med EU. svenska stödet tillDet Handelshögskolan och den
planerade Juristhögskolan i Riga också bidrag tillSverigesutgör
EuroFaculty.

Barentsrådet,3.2 BEAC

Barentsrådet Barents Artic Council,Euro BEAC består ut-av
rikesministrarna i de fem nordiska länderna och Ryska Federa-
tionen för Europeiska kommissionen.samt representanten
Frankrike, Italien, Kanada,Japan, Nederländerna, Polen, Stor-
britannien, Tyskland och USA observatörer. Samtidigtär som
Barentsrådet, bildades regionråd bestående landshövding-ett av

eller motsvarande i Nordland, och FinnmarkTroms i Norge,ama
Norrbotten i LapplandSverige, i Finland Murrnansk,samt
Archangelsk och Karelen Ryssland.i januari 1998 tillkomI
Västerbotten i Sverige och Uleåborg i Finland.

Inom Barentsrådet har bl.a. arbetats med initiera vissa prio-att
riterade infrastrukturproj ekt, minska handelshinder, utarbetaatt att

handlingsplan för energieffektivisering öka insatsernaattsamten
förbättra miljön, särskilt beträffande nukleärt avfall, och kärn-att

säkerhet främja de mellanfolkliga kontakterna. Dessasamt att
frågor fortsätter central betydelse för utveck-regionensatt vara av
ling. hittills har huvudsakligen form utveck-Framstegen varit i av
lande mellanfolkliga kontakter och mindre projekt på olikaav om-
råden.

omfattande kartläggning handelshindrenEn i regionen harav
gjorts och nyligen i Trade Barriers theinpresenterats rapporten
Barents Euro-Arctic Region. har utarbetats underRapporten
svenskt ordförandeskap i Barentsrådets ekonomiska arbetsgrupp

samverkanoch i med "Euroarctic Chamber of Commerce" i
Norrbotten.
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4 Näringslivsorganisationer m.fl.

4.1 Baltic Advisory Council, BAC

På initiativ ÖstersjöstatemasEU-kommissionen bildades inomav
råd CBSS, 1997 Baltic Advisory Council BAC. BAC består av

från Öster-näringslivsorganisationerrepresentanter från samtliga
sjöstater inklusive ochNorge Island.

Gruppens uppgift förmedla synpunkterär frånatt näringslivet i
regionen till i första hand arbetsgruppen för ekonomiska frågor
inom CBSS. Huvuddelen kommer från olikarepresentantemaav
handelskammare. harBAC därför mycket koppling tillnäraen
samarbetsorganisationen Östersjöregionenför handelskammare i
BCCA. BAC har inte några ekonomiska och håller interesurser
några regelbundna har i olikamöten sammanhang inommen

för samarbetet inom CBSS bidragit med synpunkter ochramen
förslag, vid regeringschefsmötet i Rigasenast januari 1998.

4.2 Baltic Sea Chambers of Commerce
Association, BCCA

Baltic Sea Chambers of Commerce Association, BCCA, är en
nätverksorganisation med 52 industri- och handelskammare i
Östersjöländema medlemmar. Totalt har dessa handels-som
kammare 400 000 medlemsföretag. Organisationen bildadesca
fonnellt 1992 i Rostock, handelskamrama arbetade medmen
Östersjöfrågoma också tidigare.

BCCA fungerar talesman för näringslivet i den samladesom
Östersjöregionen Östersjö-och har bl.a. regelbunden kontakt med

råd CBSS och såvälstaternas nationella regionala politiker,som
liksom tjänstemän och politiker inom Europeiska gemenskapens
institutioner. Detta arbete sker bl.a. framtagande policy-genom av
dokument, kartläggning och övervakning flaskhalsar ochav

Östersjöhandeln,hindrande regler i seminarierarrangemang av
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och konferenser och samtal med ansvariga myndigheter och
politiker. Utgångspunkten för skapa godaärengagemanget att
villkor för privat företagande. Bl.a. har BCCA sedan verkatstarten

Östersjöregionen.för ökat från sida förEU:sengagemang
BCCA också nätverk för handelskamrarnas kommersiellaär ett

verksamhet. Kanslifunktion finns vid Industri- och Handels-
kammaren i Kiel, också president förVD organisationen.ärvars
BCCA har bl.a. framtagit investeringsguider med bl.a. lagverk

Östersjöregionen.avseende olika marknader i användsDessa av
såväl handelskammare enskilda företag. elektroniskEnsom
databas med handelskamrarnas medlemsföretag BASIN förtas
närvarande fram.

4.3 Handelskammare

Tillsammans med och vid sidan BCCA ocksåsigav engagerar
Östersjöområdena.enskilda handelskammare i näringspolitiskaDe

initiativen sker dock undantagmed under BCCA.gemensamt
ÖstersjöregionenIndustri- och handelskamrama i har olika

struktur, liknande uppgifter. dock samtliga friståendeDe ärmen
organisationer och medlemsföretag.sina respektivestyrs av
Huvudsakligen handels-arbetar med regional utveckling ochman
och näringspolitik kommersiell rådgivning utbildningoch med och
främst frågor, tull-avseende olika handelsrelaterade import/export,
och frihandelsbestämmelser, marknads-handelsprocedurer,
information heltSamtliga handelskammare finansieras avm.m.

sammanhållennäringslivet. Danmark, Estland och Lettland har en
nationell handelskammare, de övriga har regionala upptagnings-
områden.Flertalet handelskammare kommersiellsvenska har

Östersjöregionen Östeuropa.rådgivning avseende eller
Sydsvenska Handelskammaren den enda svenska handels-är

kammaren med personal i utlandet. närvarande finnsFör ettegen
Övrigakontor Vilnius. marknader hanterasi inhyrdgenom

Östhandelsavdelningrepresentation. särskildInom finns ocksåen
expertis på bl.a. Polen. Handelskammaren har bedrivit radegen en
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projekt såsom Scania Baltic Corps vilket finansierades bl.a.av
Sida.

Bland kanövriga Västsvenska Handelskammarennämnas och
Östsvenska Handelskammaren har särskild personal försom
Östersjöfrågor fastmed placering i Sverige. Stockholms
handelskammare har s.k. S:t Petersburg-desk i Stockholm ochen
Industri- och Handelskammaren i S:t Petersburg har motsvarande
funktion i Stockholm. Flera svenska handelskammare har också
varit engagerade i projektet Swedish Baltic Corps där svensk
expertis har företagin i i de baltiska republikema.satts

nordligasteDe handelskamrama har bildat särskild organisa-en
tion, Euroarctic Chamber of Commerce, för sitt samarbete mellan

Sverige, Finland, Nordnorge och Munnanskregionen.norra norra
De tyska handelskamrama har också representation iegen

Östersjöregionen. Industri- och Handelskammaren i Kiel har
kontor i Koszalin och Gdansk medan Handelskammaren i Ham-
burg har kontor Kaliningradi och S:t Petersburg. Det Danske
Handelskammer har ingen representation, harextern ettegen men
flertal i Köpenhamn bl.a. arbetar nätverkexperter ettsom genom

Östeuropa,företagsledare i utbildas i Danmark. finskaDeav som
handelskamrama arbetar främst med S:t Petersburg och de baltiska
republikema.

Genom dessa aktiviteter har handelskamrama, förutom sin
funktion företrädare för sina medlemsföretag, ocksåsom egen

Östersjömarknadema.praktisk erfarenhet arbeta påattav
Nämnas kan också Svensk-Polska handelskammaren, medatt

kansli i Stockholm, aktivt stödjer polska exportföretag och
förmedlar kontakter, råd och information mellan ländernas företag.

4.4 SeaBaltic Business Summit, BSBS

ÖstersjföretagsledareFramstående i öområdet samlades i januari
1998 till Baltic Sea Business Summit BSBS 98. Stockholms
Handelskammare förberedde och genomförde mötet, som var en
fortsättning på det i april 1996 resulterade deni s.k.möte som
Stockholmsdeklarationen.
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Inom för BSBS 98 dokumentet "Memorandumtogs,ramen on
Conditions for Growth and Development fram, och underteck-
nades de företagsledarna. Dokumentet, innehållersextonav som

antal förslag till åtgärder för främja handelett stort och invest-att
eringar i regionen, överlämnades vid regeringschefsmötet i Riga
22-23 januari företagsledarna1998. Från understryks mycketen

utvecklingspotential i regionen förutsatt allastor regeringaratt
målmedvetet arbetar för skapa näringslivsklimat i sinaatt ett gott
länder. Främst framhölls vikten väl fungerande rättsliga system.av

dennaMot bakgrund nämnda dokument inom några områdenger
Östersjöregionen.samlad från näringslivet helainomen syn

sambandI med detta arbete publicerade Stockholms Handels-
kammare inom för förberedelserna inför följandeBSBS 98ramen

studier, avsedda underlag för politiskatre är prio-attsom vara
riteringar och grund för vidare förslag från näringslivet inomen
regionen. Studierna förhållandena Estland, Lettland, Litauen,avser
Polen Rysslandsamt

Protection of Property Rights Potemkin Villages Realityor-
professor HobérKaj vid Mannheimer Swartling i Moskva.av

Barriers Foreign Direct Investments utarbetad ETLAto av
The Research Institute of the Finnish Economy Helsingforsi
Transport in the Baltic framtagenSea Region fürInstitutav
Weltwirtsschaft i Kiel

4. 5 Industriförbundet

Industriförbundet svenskaden industrins samarbetsorganisationär
med branschföreningar17 anslutna till förbundet dessaoch genom

Ävencirka 7000 medlemsföretag. industrinära kunskaps- och
serviceföretag medlemmar i Industriförbundet. Förbundetsär
främsta uppgift främja industriell verksamhet i Sverigeär att
genom:

Lobbying för påverka politiska beslutatt0
Opinionsbildning för bättre industriklimatett0
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Utbildning politiker näringslivets villkor0 av om
Främjande industrinära kunskaps- och serviceföretag0 av
Förmedling information och kunskap till företagen0 av

Industriförbundet bedriver information lagstiftning ochäven om
myndighetsfrågor betydelse för medlemsföretagen, delsav genom
kontakter med massmedia och politiker, dels till
medlemsföretagen. sker delvisDetta i samarbete med andra
näringslivsorganisationer. Förbundet också i vissarrangerar
utsträckning seminarier och studieresor på olika teman.

Industriförbundet bevakar bland handelsrelaterade frågor,annat
såsom EU:s handelsregim, utvecklingen inom inklusiveWTOyttre
Rysslands och Kinas inträde, tillträdesvillkor på viktigare export-
marknader, tekniska handelshinder, investeringsskydd samt
exportkreditfrågor och tulladministration. Förbundets målsättning

ökad frihandel och undanröjandeär handelshinder såväl inomav
utanför frågaviktigEU. En EU:s östutvidgning och denärsom

Östeuropa,ekonomiska mellanintegrationen Väst- och inklusive
Ryssland och Ukraina. Förbundet har särskild referensgrupp fören

Östeuropa.frågor Central- ochrörsom
Industriförbundet fungerar kansli Sverigesäven som

Allmänna Exportförening, tillsammans med huvud-ärstatensom
för Exportrådet, och där tillvaratar exportföretagens intressen.man

Exportföreningen utlandshandelskamramasstöder verk-även
samhet.

Svensk4.6 Handel

Svensk Handel bildades hösten 1997 sammanläggninggenom en
Grossistförbundet,organisationerna Handelsarbetsgivama ochav

Köpmannaförbundet och har idag 20.000 medlemsföretag. Manca
erbjuder medlemsföretagen rådgivning och information framför
allt och handelspolitik, juridikinom närings- och arbetsgivarfrågor.
Även andra frågor, elektronisk handel och miljö, har fåttsom

betydelse.växande
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Svensk Handel bevakar den internationella handeln och ger
information och vägledning till importörer. Medlemsföretagen får
service rörande bl.a. import- och tullbestämmelser, handels-
politiska frågor, landinformation och affärskontakter. Svensk
Handel assisterar importörer och köpmänäven kontakteri med
utlandet. Kansliet för Svensk-Polska handelskammaren finns inom
Svensk Handel/Importrådet.

Svensk handel, tidigare främst Köpmannaförbundet ochgenom
Grossistförbundet, har bl.a. medverkat med byggaatt mot-upp
svarande organisationer, anordna konferenser och seminarier och

Östersjöregionen.utbildningsinsatser inom Svensk Handel
planerar ytterligare insatser för kunskapsöverföring och kompe-
tenshöjning hos näringslivsorganisationer och företag dei baltiska
länderna, Polen och Ryssland.

5 Offentligt stöd för handel

5.1 Exportrådet

Exportrådets verksamhet grundar sig på avtal mellan ochett staten
Sveriges allmänna exportförening. Verksamheten koncentreras till
de kämverksamheternatvå exportservice och exportutveckling.
Exportrådets affärsidé "Vi det enklare förär: svenska företaggör

affärer utomlands".göraatt
Exportrådet har 210 medarbetare på 46 kontor i 35 länder över

hela världen. hjälperDe företagen på plats, på marknaden.ute
Dessutom samarbetar med svenska ambassader och handels-man
kammare i ytterligare 101 länder.

Huvuddelen verksamheten ägnas exportutveckling,av
omfattande konsultverksamhet. Genom exportservicegenom en

erbjuds framförallt små och medelstora företag kostnadsfri in-
formation förutsättningar på olika marknader, exportstrategierom
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och affärstips. Exportrådet står vidare till tjänst med det kansom
svårt klara företaget inte fysiskt finns på platsatt påvara av om en

utlandsmarknad.
Exportrådet arbetar idag med rad IT-projekt. Hemsidanen som

sjösattes förra året består idag 1000 sidor och antaletöverav
besökare ökar stadigt med 30 i månaden. Genom länk-procent ett
bibliotek kan svenska snabbt hitta exportrelateradexportörer
information via Internet. Exportråden deltar också i projektet
"SME-LINK" för de mindre och medelstora företagenatt iatt

utsträckning använda IT redskapstörre for öka sinett attsom
konkurrenskraft.

Idag finns Exportcentrum, resultatet samarbeteär ettsom av
mellan Exportrådet, ALMI Företagspartner och Handelskamrama,
i Sveriges17 län.23 Ett trainee-program bedrivs i samarbeteav
med antal exportföretag Utrikesdepartementet ochett stora samt
Wallenbergstiftelsen.

Bland de tjänster erbjuds konsultbaspå kan nämnas:som

Handlingsprogram för företagens Programmet innebärexport.0
grundlig analys företagets exportförutsättningar.en av

Exportchef-att-hyra. Svenska företag har sedan flera år haft0
möjlighet under begränsad tid och till rimlig kostnadatt en en
hyra erfaren exportchef Exportrådet. kanDetta delvisen av
finansieras Exportrådets anslag.ur
Erfaren exportsälj delñnansierasTeam Export, AMS.are av-
Unga Exportsäljare, kan delñnansieras Länsarbetsnämnden.av
Unga Exportassistenter, kan delñnansieras Länsarbets-av
nämnden.

5.2 Exportcen trum

Exportcentrum resultatet samarbete mellanär Export-näraettav
rådet, ALMI-Företagspartner och den lokala handelskammaren
och finns idag på platser17 i 16 Sveriges län. Till Export-av

kan alla svenska företag vända försig få information,centrum att
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service och rådgivning i alla frågor och inter-rör exportsom
nationalisering. kommer företagenHär också i kontakt med
Exportrådets exportkonsulter. kontakt-Exportcentrum utgör en
och resurspunkt för företagen får samlad information på ettsom
och ställe. fungerarDessutom Exportcentrumsamma som en
plattform för regional samverkan.

5.3 ALMI-Företagspartner AB

ALMI-Företagspartner bildades 1994 efter riksdagsbeslutAB ett
för främja utvecklingenorganisation mindreattom en ny av

företag kan och vill och till fler livskraftigaväxa attsom se nya
företag kan kombination affars-Det skerstarta. genom en av
strategisk rådgivning, finansiering.kompetensutveckling och
ALMI arbetar på uppdrag landstingen och vissastaten,av
kommuner. ALMI-koncemen består regionala dotterbolag22av
och moderbolag. regionala bolagen finns län, totaltDe i varjeett

40 platser.
ALMI har rad olika utvecklingsprogram anpassade fören

företagets situation kan handla affars-och ambitioner. Det om
strategi, tillväxtmöjligheter, marknadsförutsättningar i Sverige och
utomlands, miljö- och kvalitetsprogram med harManmera.

kombination med andra utvecklingsinsatseri iattresurser -
företaget erbjuda anpassade finansieringslösningar genom en-

lånefond banker.och tillsammans medegen
affärsidé tillALMI till företagens och vilja växa änattser mer

reala tillgångar och har lägre krav på formell säkerhet och kom-
pletterar alltidpå så bankerna. finansiering inbegriperEnsätt en
bedömning affärsidé och förmåga till förverkligande och ALMIav
kopplar ñnansieringsbesluten till kompetenshöj ande insatser i
företaget.
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Övrigt5.4

Intresset i Sverige för på olika stödja länderna Central-iatt sätt
Östeuropa,och framför allt i de baltiska länderna, har varit stort

under det decenniet.senaste
Betydande handelsfrämj ande insatser sker dessutom inom

för det samarbete länsstyrelserna,ägerramen som rum genom
landstingen och kommunerna med och påvänregionervänorter

Östersjön.andra sidan
Ett omfattande länsstyrelsesamarbete mellan svenska län och

motsvarigheter i de baltiska förekommer. Medel cirkastaterna om
miljoner5 kronor årligen har anvisats Sida. Västmanlands länav

Östergötlandshar haft samordningsansvar för insatserna i Estland,
förlän Lettland och dåvarande Kristianstads län for Litauen. Sam-

arbetet gäller kunskapsöverföring på områden näringsliv,som
miljö, lantbruk, bebyggelse, förvaltning, turism och civil
beredskap.

Länsstyrelserna har sedan budgetåret 1994/95 haft särskilda
anslag bl.a. har kunnat användas för småföretagsstöd och försom
den s.k. konsultchecken. år harFör 1998 dessa speciella program
arbetats in i det vanliga länsanslaget. Småföretagsstödet har i viss
mån utnyttjats för marknadssatsningar Konsultcheckar-på export.

har för konsultinsatser, främst för verksamhetanvänts externana
Östersjö-inom Sverige också vid marknadssatsningar imen

regionen. Länsstyrelserna har tillsammans med byggtNUTEK upp
organisation för administrera de stödformema.atten nya
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6 Finansiella och kreditinstitutorgan

6.1 Exportkreditnämnden, EKN

Exportkreditnämnden EKN statlig myndighetär skallen som
främja svensk erbjuda garantier skyddarexport att motgenom som
risken förluster vid affärergöra utomlands,att i praktiken ettsom
försäkringsbolag. Dessutom kan EKN-garantin användas som
säkerhet för lån vid finansiering affär.av en

EKN tjänster, anläggningar ochgaranterar export av varor,
entreprenadarbeten. kanMan konsulttjänster,även garantera
leasing, risker vid ställande vissa säkerheter kontrakts-av
garantier bankers finansieringar och bekräftade remburser.samt
EKN försäkrar också svenska företags investeringar och lager-
hållning i utlandet. Den vanligaste täckergarantin risken för

Ävenutebliven betalning, fordringsförlust. risker under tillverk-
ningstiden, köparen häver avtalet helt eller delvist.ex. elleratt att
genomförandet avbryts under längre period, kan garanteras.en

Regeringen beslutatade hösten förändringar1996 denom av
särskilda garantiramen för Baltikum och Ryssland med flera
länder, den s.k. Baltramen. Under denna särskilda på tvåram
miljarder kronor kan EKN utfärda garantier för till/export
investeringar i Europa. Garantigivningenöstra Estland,avser
Lettland, Litauen och Ryssland. Den kan också Kazakstan,avse
Ukraina och Vitryssland varvid det vid exportkreditgarantigivning
för kredittider år ställs krav på samñnansieringöver medett
internationell finansinstitution. Den övergripande målsättningen är

garantigivningen skall bidra tillatt utveckla näringsliv ochatt
infrastruktur i berörda länder. skallDen också bidra till ett
varaktigt samarbete mellan de berörda länderna och svenska
företag.

Garantier beviljas företag bedöms ha de och densom resurser
kompetens och uthållighet krävs för affär skallatt ut-som en
vecklas framgångsrikt. bedömningEn köparens möjlig-görs av
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heter genomföra affären och förstå sina åtaganden liksomatt av
affärens långsiktiga marknadsförutsättningar.

Garantier kan, enligt regeringens beslut, beviljas för olika typer
affärsupplägg, inklusive s.k. projektrisker, dvs. affärer där åter-av

betalning krediten säkras de inkomster projektettav av genererar.
Riskdelning med för EKN acceptabel eftersträvas, lokalapart t.ex.
banker. Särskild hänsyn till affär samfinansierad medtas ärom en
internationella finansiella institutioner eller finansierings-annat

de lokala investeringsbankema. Säkerheter kant.ex.organ, som
förbättra riskbilden, bankgarantier och motköpsåtaganden,t.ex.
eftersträvas.

Garantier förstai hand för affärer med högsta förlust-ettges
belopp högst 100 miljoner kronor. beloppHögre kan dockom
komma ifråga särskilda skäl föreligger.när Garanti lämnas endast
för och tjänster enligt EKNs ursprungsregler klassi-varor som
ficeras svenska.som

Tyngdpunkten i fortsatt garantigivning bedöms förskjutasen
affärer avseende Ryssland. Garantigivningmot avseende de

baltiska länderna bör i ökad utsträckning kunna hanteras inom
för EKNs normala system.ramen

6.2 Svensk Exportkredit, SEK

Svensk Exportkredit SEK till hälften vardera svenskaägs av
och affärsbankerna. Verksamheten bedrivsstaten på korn-som

mersiella villkor, består främjai svenskatt export attgenom
tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering. SEK har åtagit sig

på uppdrag svenska administrera statsstöddaatt, Export-staten,av
krediter. Exportkreditnämndens EKN garantier avgörande förär
SEK:s möjligheter finna ñnansieringslösningar främjaratt som
svensk export.

SEK:s kommersiella kreditgivning till Baltikum och Ryssland
började 1993 resultat den regeringen beslutade intro-ettsom av av
duktionen den särskilda förgarantiramen Baltikum och Ryss-av
land, administreras EKN. Den vanligaste kreditformen harsom av

s.k. "bank-till-köpare-krediter".varit Köpama har varit antingen
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helt baltiskt ägda företag eller företag med svenskaäven ägar-
intressen. Affärema har enligt kravEKN:s företrädesvis varit
affärer där återbetalning skulle säkras intäkter genereratsav som

den garanterade affären, s.k. projektaffärer.av
slutetI år 1996 ändrades riktlinjerna för den särskildaav

exportkreditgarantiramen för Baltikum och Ryssland med flera
länder. Den indikativa beloppsgränsen affär höjdes från till50per
100 miljoner kronor och betydelsen valutaintjäning ochav sam-
finansiering blev inte lika framträdande tidigare. EKN:ssom
helhetsbedömning affär blev istället avgörande förav en om

skallgaranti lämnas, dvs. fokuserade på den övergripandeman
återbetalningsförmågan och lönsamheten i affären.

Kreditavtal tecknas normalt mellan bank och låntagaren.en
Krediten ofta EKN, och/eller bank.garanteras exportörenav en
Banken överlåter det tecknade kreditavtalet och rättigheterna
under EKN-garantin till SEK finansierar krediten. Bankensom
fungerar under lånetiden för SEK.agentsom

6.3 Swedfund

Swedfund International AB helägt aktiebolagär ett statenav vars
huvuduppgift riskkapital tillsammansär med svenskaatt genom
företag i samriskprojekt medverka till överföring svensktav
näringslivskunnande till bland länder i Central- ochannat
Östeuropa för främja den industriella och ekonomiskaatt
utvecklingen dessa länder.i Swedfunds roll också främjaär att
ökad affärsverksamhetsvensk samarbetsländernai och verkaatt

katalysator för svenska tillväxtföretags internationalisering.som
Stöd kan formi aktiekapital och lån för utvecklingges av av
bärkrafti företag.ga

Swedfund har utbetalat 240 miljoner kronor tillnärmare ett
tjugotal företag Estland,i Lettland, Litauen, Polen, Ryssland,
Tjeckien och Ungern. Företagen verksamma radi olikaär en
branscher, såsom läkemedel, flygbolag, sågverk,papper,
skogsbruksmaskiner, textilindustri, telekommunikation och
television.
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Efter regeringsbeslut i september 1995ett 240 miljoneravsattes
kronor för riskkapitalinvesteringar affärsbankeri i de baltiska
länderna. Medlen hämtades från vad initialt till stödavsattessom
för de baltiska valutorna. Avsikten svenska investeringarattvar
skulle hjälpa till stabilisera kreditrnarknaden,att präglatssom av
banklcriser. Verksamheten bedrivs Swedfund Financialgenom
Markets SFMAB helägt dotterbolag till Swedfundett
International AB. SFM har strategi långsiktigt förvalta sittattsom
aktieinnehav, med avsikt sälja kapitalmarknadema harnäratt
uppnått sådan mognadsgrad och likviditet lokala intressenatten
kan aktiepostema. SFM:s insatseröver skall bidrata till att

bankerna.återställa förtroendet för de lokala SFM påverkar
affärsbankemas verksamhet, inriktning och etik främst degenom
styrelseposter SFM innehar och investeringarna har flerai fall haft

stabiliserande inverkan bankerna.påen

6.4 Nordiska investeringsbanken NIB

Nordiska investeringsbanken N IB de fem nordiskaägs av
länderna och har huvuduppgift finansiera privata ochattsom
offentliga projekt. Förutom utlåning inom Norden finansierar NIB
internationella projekt. Banken då lån till projekt stödjerger som
den ekonomiska utvecklingen i Nordens närområden tillsamt
investeringar olika delari världen ömsesidigt intresseärav som av
för mottagarlandet och för Norden. lämnar vidareNIB garantier
för projekt uppfyller bankens villkor.som

Den långivning från kan kommaNIB Central- ochsom
Östeuropa till del har komponenter. första komponentenDentre är
bankens projektinvesteringslån PIL, till länder medsom ges
tillfredsställande kreditvärdighet. långfristigaDet lån före-är som
trädesvis lämnas låntagarlandetstill regering eller offentligen
finansinstitution. PIL-lån kan dock beviljas statsgaranti,även utan

förstai hand till infrastrukturinvesteringar deni privata sektorn.
andra komponentenDen särskilda investeringslån förutgörs av

projekt i de baltiska länderna. Härunder återfinns de baltiska
investeringslån BIL, del i de nordiska ländernasärsom en
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baltiska investeringsprogram. Medlen kanaliseras främst degenom
nationella baltiska investeringsbankema för lån till små och
medelstora företag.

tredje komponentenDen i NIB:s utlåning till Central- och
Östeuropa de miljöinvesteringslån MIL frånNIButgörs av som
början offentliga1997 lämnar till miljöprojekt nordvästraiav

Östersjöområdet.Ryssland och i

6.5 Baltiska Investeringsprogrammet

baltiskaDet har tillinvesteringsprogrammet syfte främja fram-att
små och medelstora företag i de baltiska länderna.växten treav

Programmet administreras EBRD, NIB och Nordiska projekt-av
exportfonden NOPEF. första fas,I 1992-1995, omfattadeen

totalt cirka miljoner i form tekniskt105 stöd,programmet ecu av
riskkapitalsatsningar och lån. särskilt viktig komponentEn var
upprättandet investeringsbank baltiskti varje land. denIav en
andra fasen, innefattade1995-1999, ytterligare medelsom om
cirka miljoner70 har såväl det tekniska finansielladetecu, som
stödet differentierats. Bland har satsningen specialiseradepåannat
riskkapitalfonder utvidgats. har haft katalytisk effektBIP genom

EBRD ställt med medel och länder utanföratt attupp egna genom
Norden, främst Tyskland, lämnat ytterligare bidrag. Programmet,

de nordiska i desatsningamaär störstasom en av gemensamma
baltiska länderna och spelat viktig roll igångsättnings-som en som
stöd, kommer förlängasinte ytterligare. såväl EstlandIatt som
Lettland har de nationella investeringsbankema nyligen fått en
ändrad ägarstruktur tecken deras uppgifter gradvispåär ett attsom
breddats. diskussionEn formerna för avvecklingom av program-

kommer inledas efter utvärdering BIP under 1998.met att en av

6.6 Internationella valutafonden

Internationella valutafonden IMF spelar viktig roll för länd-en
Östeuropa.Central-i och Behovet utländska lån storterna av var

utrikeshandeln omdirigerades den subventioneradenär väst,mot
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energiimporten upphörde och importen från ökade. Dettaväst satte
betalningsbalansen under tryck i läge då det svårt för län-ett var
derna låna på den internationella kapitalmarknaden.att

Under perioden januari 1990 juli 1997 uppgick de totala ut--
fástelsema från till de berördaIMF länderna till 41 miljarder US-
dollar. Kombinationen villkorat betalningsbalansstöd och råd-av
givning påskyndar ländemas ekonomiska omvandling. villkorDe

knyts till lånen sänder vidare positiva signaler till kapital-som
marknaden och investerare reforrnviljan länderna.iom

Medan IMF:s roll rådgivare fortsättningsvisäven ärsom
mycket betydelsefull för samtliga länder i regionen, dess rollär

finansiär med direkta bidrag till policyutforrnningen i enskildasom
länder viktigast för de länder befinner sig i tidigt skedeettsom av
omvandlingsprocessen. De avancerade länderna lånar påmer nu
den internationella kapitalmarknaden. För närområdet innebär
detta IMF:s utlåning fortfarande fyller funktion i Rysslandatt en
och Ukraina, medan fungerarIMF rådgivare avseendemer som
utformningen reformpolitiken i övri länder.av ga

Världsbanken6.7

Världsbanken IBRD spelar viktig roll sitt stöd tillen genom
Östeuropa,genomförande strukturella refonner i Central- ochav

såväl råd långivning. Totalt har banken under periodengenom som
till1992 1997 beviljat lån miljarder23,6 US-dollar tillom

regionen. Världsbanken har prioriterat institutionsbyggande och
strukturreforrner för främja den privata sektorn och övergångenatt

marknadsekonomi,till vilket inneburit privatisering närings-av
moderniseringlivet, och rehabilitering infrastrukturen, för-av

bättrade sociala skyddsnät inklusive pensionsreforrner samt
miljöområdet.åtgärder Världsbankeninom betraktar dessa

prioriterade områden relevanta för sin verksamhet ocksåsom
under de åren.närmaste

Banken ingår tillsammans med EIB, EBRD och EU-kommis-
sionen arbetsgrupp syftari till fram strategi föratt taen som en

rollfördelninginstitutionemas och samarbete kandidatländemai i
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samband med EU-utvidgningen, bland vad gäller samfinan-annat
siering projekt.av

Öst-Sverige samñnansierar antal projekt i Central- ochett
med Världsbanken, främst inom energi- och miljöområdet,europa

inom den sociala sektorn. finansierarSverige vidareävenmen en
fond för upphandling svenska eller lokala konsulter för kort-av
tidsuppdrag i anslutning till Världsbanksprojekt. Fonden, som
administreras banken, fylldes på i juni 1997 med 16senastav
miljoner kronor och totalt uppgår det svenska bidraget till 70
miljoner kronor. Sverige har också delfinansierat konsultfonden
för den sociala sektorn de baltiskai länderna med miljonertre
kronor. Förhandlingar pågår för närvarande med det intematio-
nella finansieringsbolaget IFC påfyllnad den konsult-om en av
fond för små och medelstora företag, främst i de baltiska länderna,

Sverige tidigare finansierat.som

6.8 återuppbyggnads-Europeiska och

utvecklingsbanken, EBRD

Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken EBRD
bildades för underlätta1991 övergången till marknads-öppna,att
orienterade ekonomier och främja privata initiativ dei länder i

ÖsteuropaCentral- och utvecklas riktningi flerparti-motsom
demokrati och pluralism.system,

ÖsteuropaBanken idag aktiv länderi 26 i Central- och ochär
har årlig utlåning på omkring miljarder2,5 Verksamhetenen ecu.

inriktad på lån, riskkapitalinvesteringar och främstgarantier iär
den sektorn, denprivata offentliga sektorn inkluderas.ävenmen

Utvecklandet mottagarländernas finansiella sektor och infra-av
strukturella investeringar tillmäts betydelse och dominerarstor
bankens utlåning. Vid årsmöte Sofia fattadesEBRD:s i 1996
beslut fördubbla bankens kapital till miljarder20attom ecu.
Skälet till kapitalhöjningen den ursprungliga kapitalstor-attvar
leken förväntades restriktion för verksamheten redan vidutgöra en
slutet år kapitalhöjningen kan1997. Genom ökaEBRD sinav
utlåning intensifieraoch insatserna i regionen. utfástelserEBRD:s
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uppgick 1997 till totalt miljarder9 och förväntas uppgå till 14-ecu
miljarder15 år 2001. EBRD har utarbetat s.k. graduerings-ecu en

policy, dvs. utfasning EBRD:s insatser i de mottagarländerav som
nått längst i omvandling till marknadsekonomi. takt medI deen att
enskilda länderna utvecklas fullfjädrade marknads-mot mer
ekonomier skall utfasning ske kontinuerligt och automatiskt nären
dessa kriterier tillämpas. Inget EBRD:s mottagarländer ärav
emellertid aktuella för sådan de åren. Denärmasteen process
omfattande investeringar den förestående EU-utvidgningensom
fordrar fortsattEBRD kommergör att viktig finansiär iatt vara en
kandidatländerna.

6.9 Europeiska investeringsbanken, EIB

Europeiska investeringsbanken EIB finansinstitutEU:s förär
långsiktiga investeringar främjar integration, utveckling ochsom
tillväxt i både medlemsländerna och flertaleti de länder medav
vilka harEU samarbetsavtal. Cirka tio den totalaprocent ut-av
låningen går till länder utanför EU. EIB:s verksamhet Central-i

Östeuropaoch inskränker sig till Phareländerna. Den samlade
utlåningen mellan och1990 1996 uppgår till 5,8 miljarder Förecu.
tidsperioden 1997-2000 uppgår EIB:s utlåningsmandat till cirka
3,5 miljarder harDärutöver särskild lånefacilitet ytter-ecu. en om
ligare 3,5 miljarder för ansökarländerna.upprättatsecu

Den delen EIB:s utlåningstörsta finansierar infrastrukturellaav
projekt. relativtEn andel går till ramkrediter ochstor även
industriproj ekt. Framöver kommer milj ektöproj särskildatt ges
prioritet del förberedelsernai för ländernas medlemskap.som en

Europeiska investeringsfonden till huvuddelenär en gemen-
skapsägd institution inrättades 1994. Fonden har hittills främstsom
varit inriktad på investeringar i medlemsländerna kommer attmen

ökande betydelse för finansiering infrastrukturprojekt iav
kandidatländema, och i synnerhet de gemenskapen kommersom

inleda förhandlingar med.att
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Som de och viktigaste finansiäremastörsta projekt ien av av
området har EIB uppnått omfattande sektoriell och landspecifik
kompetens. Tillsammans med Sida har EIB varit med finansieraatt
modernisering och renovering vattenreningssystemet i Riga.av

7 påExempel övriga aktörer

Östersjöinstitiutet7.1

Östersjöinstitutet Öster-oberoende svensk stiftelse förärsom en
sjösamarbete grundades och finns Karlskrona.1992 i Institutet är

Östersjöregionenför information samarbetet i ochett centrum om
plattform för olika projekt.en
Stiftelsens ändamål såsom nationellt och internatio-är att- ett

Östersjönnellt forum för främst länderna kring främja samarbete-
områdeninom kulturutbyte, demokrati, utveckling och för-som

bättring kommunikationer, infrastruktur och miljöfrågor samtav
Östersjöländerna.främja handel och ekonomiskt samarbete mellan

Östersjöinstitutet har bl.a. initierat omfattande IT-baseratett
Öster-projekt oberoende forum för nätverksarbete inomär ettsom

sjöområdet. Avsikten det skall bli den viktigaste länken iär att
institutets informationsverksamhet. administrerar NordpraktikMan
Sydost del det Nordpraktikprogrammet. Pro-är störresom en av

anställda från Lettland, Litauen och Kalinin-grammet ger yngre
grad möjlighet praktisera i svenska företag. Praktiken kombi-att

med språkundervisning och föreläsningar i ekonomi,neras sam-
Östersjöinstitutethälle och kultur. administrerar också projektet

"New for Russia", finansierat Sida. Detärmanagers som av
initierades i samband med president Jeltsins statsbesök Stock-i
holm i december 1997 och anställda från ryska företagger yngre
möjlighet praktisera i svenska företag.att
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Östekonomiska7.2 institutet

Östekonomiska ÖEIStiftelsen Institutet grundades 1989 sta-av
och de företagen i Sverige.ten största Stiftelsens syftesex av var

främja kunnandet i Sverige de ekonomiskaatt förhållandena iom
Östeuropa.Sovjetunionen och övriga Ett avtal slöts 1994 mednytt

åtta svenska företag. Staten förbinderstaten samt sig detgenom
avtalet stödja institutets verksamhet fram tillatt 30 juni 1999.nya

Verksamheten främst inriktad påär avancerad forskning om
Östeuropa.omställningsprocessen i Ett mål förbättraär stati-att

ÖEIstiken ländernai och leder flera internationella forsknings-
projekt bland syftar till utveckla databaser förannat attsom
företagsbeteende i Ryssland andra länder i Central- ochsamt
Östeuropa.

ÖEI har tiotal fast anställda internationella forskareett från
bland Tyskland, Ungern och USA,annat regelbundetsamt tar

Östeuropa.gästforskare från olika länder i Central- ochemot
Institutet arbetar flera ledande utbildningsinstitutionernära och
forskningsinstitut i regionen, i synnerhet i Ryssland och i de
baltiska fyllerDet också viktig funktionstaterna. atten genom
informera näringsliv och myndigheter i Sverige den aktuellaom

Östeuropa,utvecklingen i bland seminarier ochannatgenom
rapporter.

Med början år leder1998 institutet internationelltett
konsortium driver RECEP, Russian-European Centre forsom
Economic Policy, institut för ekonomisk forskning ochett
rådgivning i Moskva. RECEP de enskildaär ett störstaav
projekten inom för EU:s Tacisprogram.ramen

7.3 Invest in Sweden Agency ISA

Delegationen för utländska investeringar i Sverige, Invest in
Sweden Agency, ISA, startade sin verksamhet 1996 och denär
centrala myndigheten för investeringsfrämj ande åtgärder. På vissa

de prioriterade utlandsmarknadema skall ISA bedriva verk-av
samhet utlandsrepresentation. Verksamheten finan-genom egen
sieras dels från anslag, dels med bidrag från s.k. i projekt-partners
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verksamheten. De övergripande målen för ISA:s verksamhet är att
utländska företag genomför nyinvesteringar och nyetableringar i
Sverige samverkar med svenska företag i landet.samt

ISA har bland genomfört studier och analyser markna-annat av
Östersjöregionen.derna i Senast presenterade i "Invest irapporten

the Baltic Sea Region".
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