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I. RESUMÉ
Den politiske situation i Bulgarien er for det meste stabil, og det ser ud til, at Iran Kostovs
regering kan fortsætte sikkert frem til næste valg. Den fortsætter med sit reformprogram, selvom
nogle af reformernes retsgyldighed er blevet anfægtet af forfatningsdomstolen. Fremtiden for
atomkraftværket i Kozloduy overvejes som led i en meget omfattende energistrategi
(energisektoren udgør for
øjeblikket 15% af BNP).

Kosovokrisen gik hårdt ud over Bulgariens økonomi. Men der blev imidlertid sat stor pris på den
bulgarske regerings støtte til NATO's kampagne, og bulgarerne forventer nu, at EU om kort tid
vil åbne for forhandlinger om fuld tiltrædelse.

II. DEN POLITISKE SITUATION

a) Den nyere historie

Bulgariens nyere historie går tilbage til Berlin-traktaten i 1878, hvor Bulgarien blot var et
element i den overordnede magtbalance i regionen. En tysk prins blev importeret og indsat som
konge, da stormagterne ønskede at begrænse den russiske indflydelse. Bulgarien var allieret med
Tyskland under begge krige, men under anden verdenskrig nægtede zar Boris III at erklære krig
mod Rusland eller tillade, at bulgarske jøder blev deporteret. I september 1944 blev der dog
gennemført et kup mod den tyske besættelsesmagt, da de russiske styrker invaderede landet.
Dette bragte Fædrelandsfronten til magten, en bred koalition af forskellige magtfaktorer,
herunder det bulgarske kommunistparti (BKP). BKP konsoliderede efterhånden sin position, idet
det eliminerede de andre partier i Fædrelandsfronten. Monarkiet blev afskaffet ved en
folkeafstemning i 1946, og BKP's magtmonopol kom tydeligt til udtryk ved skueprocessen og
henrettelsen af lederen af Agrarpartiet, Nikola Petkov, i 1948. Kollektiviseringen af landbruget
og nationaliseringen af industrien blev ledsaget af vold og undertrykkelse i et omfang, der var
usædvanligt selv målt med regionens normer på daværende tidspunkt.

BKP's leder, Georgi Dimitrov, blev i 1948 efterfulgt af Vasil Kolarov og senere Velko
Chervenkov, som både blev premierminister og partigeneralsekretær. I 1954 blev de to embeder
adskilt, og Todor Zhivkov blev leder af partiet. Efter en magtkamp fik Zhivkov afsat
Chervenkov fra premierministerposten. Zhivkov blev ved magten i over 25 år, og han var yderst
loyal over for Kreml. Ikke desto mindre var det bulgarske styre et af de mindst yderliggående
kommuniststyrer i området. En forholdsvis åben indstilling til økonomisk reform førte til en efter
kommunistiske forhold rimelig produktiv landbrugssektor og en tilsyneladende dynamisk
industri. Udlandsgælden voksede dog voldsomt i 1980'erne som følge af stigende oliepriser,
faldet i støtten fra Sovjet og de underliggende strukturelle problemer i økonomien. Politisk
svingede Zhivkov mellem liberalisering og fornyet kontrol. En kampagne, der gik ud på tvungen
assimilering af etniske tyrkere i midten af 1980'erne, gav anledning til international
fordømmelse.

I november 1989, dagen efter Berlinmurens fald, tvang kolleger fra Politbureauet Zhivkov til at
træde tilbage "af helbredsmæssige årsager". Der var massedemonstrationer i gaderne, og
Unionen af Demokratiske Kræfter (UDF), en paraplyorganisation af grupper, der opponerede
mod regeringen, blev dannet i december 1989. BKP gjorde indrømmelser. Bestemmelser i
forfatningen, der hjemlede BKP's politiske monopol, blev ophævet, og BKP omdøbte sig selv til
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Det Bulgarske Socialistparti (BSP). Der blev indsat en regering under Andrei Lukanov, og
oppositionen blev inddraget i rundbordsdrøftelser.

De første syv postkommunistiske år var præget af manglende politisk stabilitet. Ved valget i
1990 vandt BSP 52% af mandaterne, hvorefter Lukanov uden held forsøgte at danne en regering
af national enhed. I juli samme år blev præsident Petur Mladenov, lederen af 1989-kuppet,
tvunget til at træde tilbage og blev erstattet som præsident af Zhelyu Zhelev fra UDF.
Antikommunistiske følelser blussede op i løbet af efteråret med angreb på BSP's hovedkvarter
og demonstrationer i gaderne. Efter Lukanovs tilbagetræden opstod en "regering af eksperter" i
december 1990, ledet af en dommer uden politisk tilknytning, Dimitur Popov. Den omfattede
repræsentanter fra BSP, UDF og Det Bulgarske Nationale Bondeforbund. Regeringen havde et
begrænset mandat og koncentrerede sig om nødforanstaltninger, forfatningen og afholdelse af
nye valg. De udenlandske lån til Bulgarien var blevet indstillet det foregående år, fordi landet var
blevet pålagt at afbetale sin gæld. Det var derfor en af hovedmålsætningerne at nå frem til en
overenskomst med de udenlandske kreditorbanker. I 1991 forelagde regeringen en "pakke" af
foranstaltninger til liberalisering af valutakurserne og priserne, fulgt af en lov om udenlandske
investeringer, en handelslovgivning og en konkurrencelovgivning. En ny forfatning blev
vedtaget i juli 1991.

Parlamentsvalget i december 1991 var nærmest dødt løb, hvor UDF lige netop ikke opnåede
flertal og dannede en regering støttet af Bevægelsen for Rettigheder og Friheder (MRF).
Regeringen måtte dog konstant slås med problemer som følge af de voksende
uoverensstemmelser mellem UDF og MRF, og præsident Zhelev var afvisende over for UDF's
yderliggående antikommunisme. En skandale i forbindelse med våbeneksport til det tidligere
Jugoslavien førte til en tillidsafstemning, som regeringen tabte. I slutningen af 1992 blev der
indgået et kompromis, og der dannedes en ny "regering af eksperter", ledet af historikeren
Lyuben Rubov. Den støttedes af MRF, BSP og en udbrydergruppe fra UDF. I begyndelsen af
1994 kom regeringen dog under skarp kritik fra Zhelev, MRF og fagforeningerne. Efter at have
opnået en længe ventet overenskomst med landets kreditorbanker i juni 1994 trådte Berov
tilbage.

Der blev derefter afholdt valg i december 1994, hvor BSP og dets allierede på venstrefløjen fik et
stort flertal. BSP havde understreget, at det var i stand til at gennemføre en human og
kontrolleret reform, hvorimod UDF førte sig frem med politiske armbevægelser uden substans
bag sig. Den Bulgarske Business Bloc (BBB) under ledelse af Georges Ganchev, kom ind i
parlamentet. BSP under ledelse af Zhan Videnov dannede regering med støtte fra BBB på de
fleste områder. Denne regering var imidlertid ikke nogen succes. Den koncentrerede sig for
meget om at rette op på, hvad den opfattede som tidligere fejltagelser i stedet for at gennemføre
de nødvendige strukturelle reformer. Mistankerne om korruption inden for regeringen voksede,
da der blev eksporteret korn midt under en kornkrise i vinteren 1995. Økonomien kom derefter
ud i alvorlige vanskeligheder i 1996.

I december 1996 efter et år med en konstant forværring af den økonomiske tilstand trådte
Videnov tilbage både som stats- og partileder, efter at han havde tabt præsidentvalget i
november. Hans håndfaste politiminister, Nokolai Dobrev, blev udpeget af BSP som den næste
premierminister, men den offentlige opinion blokerede for udnævnelsen. Der blev afholdt en
demonstration foran parlamentet i januar 1997, hvor demonstranterne brød ind i bygningen, og
politiet brugte vold mod mængden. Over hele landet afholdtes fredelige demonstrationer med
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strejker, blokering af hovedveje og brændselskrise. I lyset af denne utilfredshed blandt borgerne
afslog BSP at danne en ny regering.

Indtil der kunne afholdes valg, blev der indsat et forretningsministerium under ledelse af Stefan
Sofianski, borgmesteren i Sofia, sammen med UDF. Under denne regering skete der en vis
stabilisering af økonomien, og der blev indledt en kampagne imod kriminalitet og korruption,
hvorunder BSP påstod, at der blev iværksat en udrensning af dets tilhængere inden for
statsforvaltningen. Valget i april 1997 resulterede i en afgørende sejr for UDF og dets allierede i
De Forenede Demokratiske Kræfter (UtdDF). BSP var den næststørste gruppe. UDF's leder, Ivan
Kostov, dannede en UtdDF-regering i maj 1997.

b) Institutioner

I juli 1991 blev der vedtaget en postkommunistisk forfatning, der fastlagde et flerpartisystem,
frie valg på grundlag af almindelig valgret og særlige menneskerettigheder og borgerrettigheder.
Parlamentet består af en nationalforsamling med 240 medlemmer, der vælges direkte ved
forholdstalsvalg med en 4%'s  spærregrænse. Valgperioden er fire år, selvom der under visse
omstændigheder kan udskrives valg før tiden, f.eks. ved en tillidsafstemning, men regeringen
kan ikke egenhændigt træffe afgørelse herom. Der er strenge regler for regeringsdannelse. Den
største gruppe i parlamentet anmodes først om at danne regering, dernæst den næststørste, hvis
det ikke lykkes for den første, og først derefter en anden gruppe, som præsidenten vælger.
Godkendelsen af en regering eller et ministerråd kræver simpelt flertal i parlamentet.
Forfatningsændringer kræver normalt tre fjerdedeles flertal.

Præsidenten vælges direkte for en femårig periode og kan kun forblive i embedet i to
valgperioder. Da præsidenten er mere end en kransekagefigur, er hans rolle klart defineret. Han
foretager eller godkender visse militære og diplomatiske udnævnelser, er chef for de væbnede
styrker, kan regere ved dekreter under en undtagelsestilstand, kan udpege et
forretningsministerium i perioden op til et valg, og han har vetoret ved indførelsen af lovgivning.

Bulgarien er stærkt centraliseret både set fra en forfatningsmæssig teoretisk og praktisk
synsvinkel. I by- og landkommunerne vælges rådene og borgmestrene godt nok ved direkte valg,
men de er stærkt økonomisk afhængige af centralregeringen og har kun begrænset magt til at
opkræve egne skatter. Der er otte større regioner (oblast), men de har ikke direkte valgte
institutioner, idet de i stedet styres af en form for præfekter eller guvernører, der udpeges af
regeringen i Sofia.

Resultatet af valget i april 1997 var følgende:

Parti  Forkortelse % af stemmerne Antal
mandater
De Forenede Demokratiske Kræfter UDF 52,26 137
Det Bulgarske Socialistparti BSP 22,07 58
Alliancen for National Frelse ANS 7,60 19
Det Europæiske Venstres Koalition EuL  5,50 14
Den Bulgarske Business Bloc BBB 4,93 12
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c) Den seneste udvikling

Reform af det lokale selvstyre og dets administration

Loven om ændring af det lokale selvstyre og dets administration er sammen med ændringer i
loven om offentligt ansatte de vigtigste reformer. Reformen af den eksisterende lov fra 1991
opstod som en reaktion på de mange forskelle i status blandt tjenestemænd med de samme
ansvarsområder, for mange ansatte, mangel på økonomiske ressourcer og betydelige
overlapninger i funktioner for tjenestemænd på alle niveauer, hvilket samlet havde ført til et
mangelfuldt lokalt selvstyre.

Den nye lov, som trådte i kraft den 2. august 1999, forsøger mere klart at definere mekanismerne
for lokalt selvstyre, styrke de lokale myndigheder, øge det personlige ansvar gennem en
uddelegering af beføjelserne samt at give kommunerne en reel uafhængighed. I den forbindelse
giver loven byrådene større selvstændighed til at opkræve skatter, reducere
overlapningsstrukturer (tilpasse antallet af byrådsmedlemmer til kommunernes størrelse og
opløse regionalråd), forbedre de territoriale opdelinger af de største byer og lade byrådene
udnævne regionale borgmestre for disse byer (på linje med traditionerne for lokalt selvstyre i
EU's medlemsstater). Disse ændringer vil også blive afspejlet i forfatningen, der ikke i sin
nuværende form giver mulighed for at træffe og gennemføre beslutninger på lokalt plan.

Loven blev vedtaget i juli 1999 på trods af den kontroversielle bestemmelse om, at borgmestre i
landsbyer med mindre end 500 indbyggere (100 i den gamle lov) skal udpeges af det pågældende
byråd i stedet for at blive valgt direkte. Dette betyder reelt, at 610.000 borgere (ca. 4% af
befolkningen) mister retten til at stemme, idet 3318 ud af 5336 små landsbyer har en befolkning
på under 500 indbyggere1. En talsmand for præsidentens kontor sagde, loven skulle vedtages
uden forsinkelse, fordi enhver afstemning i september, hvor parlamentets efterårssamling
begynder, ville betyde, at man måtte udskyde lokalvalgene til december. Oppositionen udtalte, at
den kunne gøre Europarådet opmærksom på dette, da denne bestemmelse er en klar overtrædelse
af demokratiske principper.

Reformer i retsvæsen og statsadministration

Reformerne inden for retsvæsenet og den offentlige forvaltning (loven om folkeregistrering og
loven om offentligt ansatte) er nøgleelementer i Bulgariens program for at opfylde
Københavskriterierne for EU-medlemskab.

Trods den langtrukne procedure for at stemme om samtlige bestemmelser i lovene om
henholdsvis folkeregistrering og offentligt ansatte har parlamentet vedtaget begge love. For
første gang fastlægger disse juridisk den offentlige forvaltnings struktur, organisation og
funktioner, de beskriver nøje de offentligt ansattes rettigheder, status og arbejds- og lønvilkår, og
de fastlægger klart kontrolmekanismer, samt procedurer for anciennitet og ansættelse. Man er
netop nu i gang med at oprette et nyt udvalg for den offentlige forvaltning, og dette skal sammen
med ministerrådet udøve den overordnede kontrol med forvaltningen. Man har fuldendt det
første skridt på vejen mod en interinstitutionel koordination med oprettelse af et integreret
informations- og kommunikationssystem.
                                               
1  Trud, 30. juli 1999.
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Begge love blev vedtaget af parlamentet i begyndelsen af juli, men præsident Stoyanov nedlagde
veto den 16. juli på grund af nogle omstridte bestemmelser, der blev anset for at være for strenge
og for vanskelige at overholde 2. Lovene er endnu ikke sendt tilbage til parlamentet, der skal
stemme om dem i begyndelsen af sin efterårssamling. Begge love vil træde i kraft en måned
efter, at de er blevet offentliggjort i det bulgarske statstidende, bortset fra de budgetmæssige
specifikationer, der træder i kraft den 1. januar 2000, samme dato hvor også det nye statsbudget
får retskraft.

Atomkraft

Bulgarien er stærkt afhængigt af atomkraft, idet landet får over 40% af sin energi fra denne kilde.
I 1998 producerede Kozloduy 16.899 MkWh elektricitet, hvilket svarer til 40,5% af landets
samlede elproduktion og 45,45% af produktionskapaciteten på NEK (det nationale
elektricitetsselskab). Men der hersker imidlertid stor bekymring over sikkerheden på de 6
fungerende enheder på Kozloduy-atomkraftværket. I 1993 underskrev de bulgarske myndigheder
en aftale med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) om, at afvikle de
ældste enheder 1-4 og modernisere enhed 5 og 6.

Det er det statslige bulgarske elektricitetsværks strategi at drive enhed 1 og 2 frem til 2005 og
enhed 3 og 4 i hvert fald frem til 2012 for at kunne opfylde landets behov for energi og bevare
forsyningsstabiliteten. Som følge af EU's anmodning om at afvikle enhed 1-4 har man for nylig
foretaget mere end 1.000 sikkerhedsopgraderinger til mere end $100 mio. og endvidere afsat
$150 mio. til yderligere forbedringer. Ministerrådet har i sin afgørelse af 14. april 1999 godkendt
lukningen af enhed 1-4 senest i 2010 og udpeget en regeringsdelegation over for EBRD til at
tage sig af disse spørgsmål. Opførelsen af et anlæg til behandling af lav- og mellemradioaktivt
affald skabt under produktionen af kraft forventes afsluttet ved udgangen af 1999 og sat i drift i
begyndelsen af 20003. I februar 1999 afsatte regeringen midler på statens budget til at behandle
atomkraftaffald for at fremme atomkraftsikkerheden.

Moderniseringsprogrammet for enhed 5 og 6 er NEK's hovedprioritet.  I den forbindelse vil
andre kontrakter (to af de største blev vundet ved internationale licitationer og underskrevet i juli
1999) blive gennemført af førende europæiske og verdensomspændende virksomheder, herunder
et Siemens/Framatom-konsortium og Westinghouse. De forskellige faser af projektet omfatter
analyse, forskning og tekniske aspekter, og tidsrammen for den største kontrakt er 1999-2005.

Det første møde i arbejdsgruppen Bulgarien-EU om forberedelserne til at afvikle enhed 1-4 fandt
sted den 21. maj 1999 i Sofia. Gruppens vigtigste opgave er at undersøge og opstille en
beregning over de økonomiske, miljømæssige og finansielle konsekvenser af en afvikling. Ud
over at have formaliseret processen for at lukke alle fire enheder godkendte regeringen den 1.
april 1999 oprettelsen af det statslige atomenergiagentur, der skal overvåge
atomkraftsikkerheden, og som bliver økonomisk uafhængigt og selvstændigt beslutningsdygtigt.
                                               
2  Det kontroversielle punkt i loven om offentligt ansatte er den vilkårlige måde, hvorpå omfanget af oplysninger,
der klassificeres som fortrolige, fastsættes - omfanget af fortrolige, interne oplysninger bør fastlægges ved lov på en
ensartet måde, i stedet for at lade det være op til det enkelte ministerium at foretage et skøn. I folkeregisterloven er
stridspunktet den afsluttende bestemmelse om adresseregistrering af borgerne. I henhold til den kritiserede tekst skal
enkeltpersoner ændre deres adresseregistrering senest 24 timer efter, de har ændret adresse. Bestemmelsen leder
ifølge Stoyanov tanken hen på et politiregime, og det anbefales at ændre dette til 30 dage.

3  EBRD-rapport
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Regionale spørgsmål

Kosovo og stabilitetspagten for Sydøsteuropa

Bulgariens direkte og indirekte tab var betydelige (se det økonomiske afsnit nedenfor). Men
lederen af IMF-missionen til Bulgarien, Juha Kahkonen, sagde den 12. juli 1999, at Bulgarien på
trods af virkningerne af Kosovokrisen alligevel "gør tilfredsstillende økonomiske fremskridt".
Landet vil som sådan snarere blive EU's partner i omstillingen af regionen end et objekt for
stabilitetspagten.

Stabilitetspagten for genopbygning, der blev vedtaget i Köln den 10. juni 1999, sigter på at
reformere regionen på alle områder, fra demokratisering og menneskerettigheder, økonomisk
genopbygning og samarbejde til sikkerhedsspørgsmål. På pagtens første officielle topmøde den
30. juli 1999 i Sarajevo fastholdt stats- og regeringscheferne det standpunkt, at en bredere plan
for at genopbygge regionen først kunne sættes i værk efter, at de to vigtigste betingelser var
blevet opfyldt: opnåelse af demokrati for Jugoslavien og opbygning af stærke demokratiske
institutioner, samt etablering af et grundlag for samarbejde og gode naborelationer.

Inden for stabilitetspagten vil Bulgarien spille en ledende rolle som en stabiliserende faktor i
Sydøsteuropa. I den forbindelse er handelsministeriet i gang med at udarbejde en liste over
bulgarske firmaer (indtil nu 224), der ønsker at indgå i genopbygningsprocessen ved at deltage i
licitationstilbud organiseret af internationale donorer. Den 21. april 1999 blev der i Bruxelles
fremlagt et initiativ til at oprette et nyt finansielt instrument - en særlig regionalfond for
prioriteret finansiering af projekter i regionen.

En anden prioritet for regionen er opbygningen af den såkaldte paneuropæiske transportkorridor,
som er en kombination af vej-, jernbane- og kommunikationsforbindelser. Til dette projekt
forsøger den netop udpegede koordinator for stabilitetspagten, Bodo Hombach, at overtale
Rumænien til igen at overveje sin holdning i den årtier gamle tvist mellem Bulgarien og
Rumænien om at bygge en ny bro over Donau. Bulgarien står fast på, at den skal krydse floden
mellem Vidin og Calafat - de to største vestlige havne - mens Rumænien af politiske grunde er
imod opførelsen af en ny bro på dette sted.

Bulgarien - Makedonien

Den langvarige sprogstrid mellem Bulgarien og Makedonien blev løst i 1999, da den bulgarske
premierminister Ivan Kostov og hans makedonske modpart, Lyubcho Georgievski, underskrev
en bilateral erklæring, der anerkender eksistensen af et makedonsk sprog. De to sider erklærede,
at de hverken ville støtte uvenlige relationer eller anvende nogen begrundelse for at gribe ind i
det andet lands indre anliggender. Ministrene indgik endvidere fem andre aftaler 4, der havde
været udskudt siden 1994, og de indledte forhandlinger med henblik på at etablere en
frihandelszone mellem de to lande i 2000.

                                               
4  Aftaler om at fremme og beskytte investeringer, undgå dobbeltbeskatning, om handelssamarbejde, om en
protokol for samarbejde mellem udenrigsministrene og opbygning af fælles paskontrolpunkter
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III. DEN ØKONOMISKE SITUATION

a) Vejen mod stabilitet (1991-1997):

Bulgarien indledte sine økonomiske reformer i februar 1991 med at frigive priserne og ophæve
statens monopol på udenrigshandlen. Det stabilitetsprogram, der dengang blev vedtaget, støttede
sig til stram penge- og budgetpolitik og en drastisk indkomstpolitik.

Denne politik, der fremkaldte sociale spændinger, blev gjort mere smidig fra og med september
1991. Man kunne herefter registrere en forværring af den økonomiske situation fra og med 1994
på følgende måde:

- en alvorlig krise for udenrigshandlen
- hyperinflation på 90% om året.

I 1996 oplevede økonomien en kraftig recession:

- reduktion af BNP med 11%
- årlig inflationsrate der oversteg 310%
- devaluering af den nationale mønt (lev) på ni gange sin værdi
- en meget alvorlig bankkrise.

I denne situation blev planerne for omstrukturering og privatisering udsat. Men efter et krav fra
IMF blev man nødt til at vedtage en streng kriseplan og der blev oprettet et valutaråd den 1. juli
1997.

b) Stabilitet (1998)

Det vigtigste instrument i den nye økonomiske politik var valutarådet. Det fastlagde en strategi,
der byggede på kontrol af pengemassen med det formål at opnå balance på statsbudgettet og
stabilitet i den nationale valuta. I den forbindelse vedtog man følgende foranstaltninger:

- fast paritet med D-marken fra og med 1. januar 1999. Pariteten bygger på den officielle sats
for omregning af marken til euro, og denne foranstaltning skal fremme det politiske mål,
som er en tiltrædelse af Den Europæiske Union. Centralbanken er forpligtet til at sælge eller
købe den nationale valuta eller en valuta til denne faste kurs.

- Det er forbudt centralbanken at yde lån til staten eller offentlige organisationer med
undtagelse af midler, der modtages fra IMF, og som overføres til regeringen. Forbudet
gælder endvidere for lån fra centralbanken til kommercielle banker.

- Indkomstpolitik i den offentlige sektor: indeksering af lønningerne ud fra inflationsraten og
skatteindtægterne.

Mere end et år efter iværksættelsen af denne politik er der opnået makroøkonomisk stabilitet, og
visse indikatorer tyder endda på en bemærkelsesværdig forbedring:

- BNP er forøget med 3,5% i 1998 efter at være faldet med 17% i perioden 1996-1997.
Denne vækst skyldes hovedsagelig forbruget og kun i mindre grad investeringer.
Detailsalget, der er en indikator for husstandenes forbrug, steg 5,1% i 1998. Forbruget
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skyldtes en vækst i realindkomsten, udvikling af kreditordninger for forbruget og et fald i
arbejdsløsheden, der stabiliserede sig på 12,2% i 1998 mod 13,7% i 1997.

- den årlige inflationsrate styrtdykkede fra 1085% i 1997 til 22,3% i 1998. Dette resultat, der
er det mest opsigtsvækkende, afspejler tydeligt effektiviteten i systemet med fast paritet, der
blev indført af valutarådet.

- budgetunderskuddet, der i 1997 udgjorde 2,6% af BNP, er blevet afløst af et overskud i
1998 på 0,9% af BNP, selvom man officielt havde forudset et underskud på 1,7%.

- udenrigshandlen havde i 1998 haft en negativ balance, selvom de løbende poster på
betalingsbalancen i adskillige år havde været i balance eller positive, og der opstod derfor i
1998 et underskud på 2,4% af BNP. I 1998 var eksporten faldet med 13%, mens importen,
stimuleret af den interne efterspørgsel, var steget med 1,4% . Denne situation, hvis
umiddelbare årsag skal søges i etableringen af en fast paritet for den nationale valuta, blev
forværret af følgende eksterne faktorer:

- den generelt vigende tendens på verdensmarkederne;
- den økonomiske krise i Rusland, som Bulgarien mere end andre lande i området er
afhængig af, hvad angår vareudveksling.

på beskæftigelsesområdet havde arbejdsløsheden ligget i området 11-14%, og den lagde sig
nu fast på 12,2% i 1998. Omlægningen af virksomhederne skulle ikke medføre en væsentlig
nedgang i arbejdsløsheden. Regeringen har vedtaget en lang række
erhvervsuddannelsesforanstaltninger for arbejdsløse og afsat et budget på 0,5% af BNP til
beskæftigelsespolitikken. Verdensbanken har bevilget et lån til oprettelse af en regional fond
for jobskabelse. Sideløbende hermed er den bulgarske regering i gang med at udarbejde en
reformplan for uddannelsessystemet,  ? tidlig indlæring af fremmedsprog og
informationsteknologi, samt en omstrukturering af forvaltningsskolerne.

Hvad angår strukturreformer, skal det nævnes, at privatiseringen, som har forløbet specielt
langsomt de seneste år, er accelereret voldsomt fra og med 1997, hvor indtægterne for
privatiseringen nåede op på 360 millioner dollar eller 3,6% af BNP.

I 1998 er privatiseringstempoet blevet reduceret, idet kun 30% af aktiverne i offentlige
virksomheder, hvor der var planlagt privatisering, er blevet solgt.

Alle de reformer, der er blevet gennemført inden for banksektoren, er indgået som en del af
valutakommissionens initiativer. Denne har haft som mål at sanere aktiviteterne og styringen af
bankerne, og 16 banker har måttet indstille deres virksomhed. Regeringen har endvidere i
forbindelse med en aftale indgået med IMF besluttet at privatisere de seks offentlige banker.

c) Truslen udefra: Kosovokrisen (1999)

Regeringen havde vedtaget en ambitiøs plan for 1999, der byggede på et investeringsprogram,
der udgjorde 2,5% af BNP, og på en forøget efterspørgsel. Den havde baseret budgettet for dette
regnskabsår på en skønnet vækst på 3,7%.



15 PE 167.392/rév.3

I løbet af første kvartal af 1999 faldt BNP med 0,7% i forhold til første kvartal året før. Væksten
i det private forbrug fortsatte på et højt niveau, men der var tale om en alvorlig reduktion af
eksporten, hvilket medførte et forøget underskud på udenrigshandlen i løbet af samme periode.

I den omtalte periode har de tre vigtige sektorer, der omfatter mine-, energi- og
fabriksindustrierne, haft en betydelig nedgang, men alle industrigrene har dog været ramt af
nedgangskonjunkturerne.

Kosovokrisen har forværret den igangværende tendens inden for økonomien:

60% af udenrigshandlen foregik med EU. For en stor del af denne eksports vedkommende
foregår transporten via Serbien. Men under krigen var det umuligt at anvende vejene og
Donaufloden, og andre ruter påførte transporten en ekstraudgift på 30%. Denne situation har
forværret den i forvejen skrøbelige balance for udenrigshandlen.

I denne sammenhæng har Bulgarien været nødt til at udskyde sin planlagte udstedelse af
obligationer i euro, som forventedes at kunne indbringe 200 millioner dollars. Landet må
derfor netop nu finde andre lånemuligheder.

Den nedgang i de direkte investeringer, man havde set i 1998, blev forværret af
Balkankrisen, der medførte en stagnation i kapitaldannelsen. Bulgariens forøgede gæld til
udlandet (9 milliarder euro i 1998) tillader ikke landet at fortsætte låneaktiviteterne.

Denne situation har også fået Bulgarien til at udsætte privatiseringen, hvilket ikke giver
statens budget mulighed for at disponere over nye indtægter.

Oxford Analytica Data Base har vurderet, at varigheden af konflikten i Kosovo vil påvirke den
bulgarske økonomi i 1999 som følger:

- nedgangen i BNP vil være på 2%
- eksporten vil blive reduceret med 10%, når man tager hensyn til den nødvendige tid til at
 genopbygge vejnettet og genåbne Donaufloden. Underskuddet på de løbende betalingsposter
   vil blive forøget med 20%
- arbejdsløsheden vil gå op med 2% og
- budgetudgifterne vil stige med ca. 2% af BNP.

IV. FORHOLDET TIL EU

a) Kommissionen
Se tidligere dokument PE 167.392/ændr. 1 for nærmere oplysninger om Kommissionens
udtalelse fra juli 1997. Dette dokument indeholder også oplysninger om
tiltrædelsespartnerskabet, der blev godkendt i begyndelsen af 1998.

Regelmæssig rapport

I november 1998 offentliggjorde Kommissionen sin første regelmæssige rapport om de
fremskridt, Bulgarien havde gjort frem mod tiltrædelsen. I konklusionen erklærede
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Kommissionen, at "Bulgarien opfylder Københavnskriterierne, selvom der er behov for en
fortsat indsats i kampen mod korruption og for at reformere retsvæsenet."

"Selv om Bulgarien på det seneste har gjort fremskridt med hensyn til at skabe en
markedsøkonomi, vil landet på mellemlangt sigt få store problemer med at håndtere
konkurrencepresset og markedskræfterne internt i Unionen. Men den fremdrift, landet har nået
med hensyn til at indarbejde EU's regler i loven, vil sammen med en styrkelse af de hertil
hørende institutioner i sidste ende give Bulgarien muligheden for at påtage sig forpligtelserne
ved et medlemskab. Der er dog behov for en ekstra indsats, især hvad angår det indre marked,
standarder, certifikater, kontrol med statsstøtte, fremtiden for Kozloduy og inden for indre og
retlige anliggender."

Et andet vigtigt skridt i Bulgariens relationer til EU var underskrivelsen af den fælles evaluering
af Bulgariens økonomiske prioriteter på mellemlangt sigt den 8. juni 1999 i Bruxelles af den
bulgarske finansminister, Muravey Radev, og EU's tidligere økonomikommissær, Yves-Thibault
de Silguy.

Dokumentet, der er en af prioriteterne i det tiltrædelsespartnerskab, der er indgået med
Kommissionen, beskriver de vigtigste reformer, der skal gennemføres i henhold til
tiltrædelseskriterierne. Sammen med de økonomiske indikatorer lå hovedvægten på en rettidig
afslutning af privatiseringsreformen, at skaffe direkte udenlandske investeringer og forbedre
SMV's adgang til eksportmarkederne. Evalueringen afstikker et makroøkonomisk scenario for
perioden 1999-2001. Ved udgangen af 1999 skal alle kommercielle virksomheder være
privatiserede og de ikke-levedygtige likviderede. I den forbindelse blev 41 af de tabsgivende
virksomheder, der var udelukket fra at få banklån, privatiseret i løbet af de første måneder af
1999. Den fælles evaluering vil jævnligt blive revideret og opdateret af Kommissionen.

Et andet gennembrud for Bulgarien er Kommissionens beslutning for nylig om at åbne det femte
rammeprogram for forskning og udvikling (1998-2002) for ansøgerlandene. Denne proces blev
formaliseret den 20. maj 1999 i Bruxelles, da gennemførelsesbestemmelserne vedtoges. I
modsætning til for ganske kort tid siden, da Bulgarien (sammen med de øvrige central- og
østeuropæiske lande) deltog i det tredje og fjerde rammeprogram for et enkelt projekt ad gangen
og inden for stramme budgetrammer, vil landet nu kunne deltage i samtlige indkaldelser af
forslag og oppebære de samme rettigheder og ansvar som EU's medlemsstater. Som ansøgerland
vil Bulgarien også bidrage til F&U-budgettet, dog kun med et reduceret bidrag i de første år. I
den forbindelse er der allerede indgået aftale om et økonomisk tilskud under det nye
strukturstøtteinstrument, ISPA ( førtiltrædelsesinstrument til strukturpolitikker ), som træder i
kraft i 2000.

b) Europa-Parlamentet
Da Parlamentet overvejede sin udtalelse om Kommissionens Agenda 2000-program og
udtalelserne om tiltrædelsesansøgningerne, var det Parlamentets holdning, at en udvidelsesproces
skulle være så omfattende som muligt. Den 4. december 1997 vedtog Parlamentet en "beslutning
om Kommissionens meddelelse om 'Agenda 2000 - For en større og stærkere Union'" (C4-
0371/97). I beslutningen står der, at Parlamentet "mener, at alle de ansøgerlande, der for
øjeblikket opfylder det kriterium, der fastsattes i København om et stabilt demokratisk system,
overholdelse af menneskerettighederne og beskyttelse af mindretallene, har ret til at komme med
i den styrkede tiltrædelses- og forhandlingsproces på samme tid, og at denne proces bør
påbegyndes for alle disse landes vedkommende i begyndelsen af 1998".  Efter at have
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understreget, at processen skal omfatte så mange ansøgerlande som muligt, erklærede
Parlamentet i sin beslutning, at det mener, "at der bør indledes intensive forhandlinger på et
individuelt grundlag med de lande, som har gjort de største fremskridt, og støtter Kommissionens
vurdering af, hvilket lande det drejer sig om, selvom der er visse unøjagtigheder med hensyn til
de faktiske forhold". Hvad angår især Bulgarien, erklæres det i beslutningen, "at Bulgarien i den
seneste tid har udfoldet betydelige bestræbelser på at gennemføre en overgang til
markedsøkonomi, selvom der fortsat mangler at blive truffet beslutninger på områder som miljø,
transport, landbrug, energi og retsvæsen; det er også nødvendigt at gennemføre en omfattende
reform af forvaltningen på alle niveauer med henblik på en ordentlig gennemførelse af gældende
fællesskabsret". Endvidere "peger Parlamentet på Bulgariens opfyldelse af de væsentligste
politiske kriterier og er i denne henseende overbevist om, at indledningen af forhandlinger vil
fremme og tilskynde til en fortsættelse af de igangsatte reformer og hindre, at det bulgarske folk
føler sig udelukket samtidig med, at det atter bekræfter Unionens tilstedeværelse i en region
præget af betydelig politisk ustabilitet".

Parlamentet understregede ligeledes betydningen af Europakonferencen (som alle 11 central- og
østeuropæiske ansøgerlande og Tyrkiet er blevet indbudt til at deltage i), idet det anså den "for at
være et væsentligt instrument for det politiske samarbejde".

c) Ministerrådet

I Madrid vedtog Rådet, at tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern og Malta skulle starte seks
måneder efter regeringskonferencens afslutning. Det erklærede også, at det ville træffe de
nødvendige afgørelser til at indlede tiltrædelsesforhandlingerne med de central- og
østeuropæiske lande i lyset af resultaterne af regeringskonferencen. Det udtrykte håb om, at "den
indledende fase af forhandlingerne ville foregå samtidig med indledningen af forhandlingerne
med Cypern og Malta". Ved Det Europæiske Råds møde i Firenze blev disse hensigter
understreget ved bekræftelsen af, at forhandlingerne med de central- og østeuropæiske lande
ville starte samtidig med forhandlingerne med Cypern og Malta, dvs. seks måneder efter
regeringskonferencens afslutning.

Regeringskonferencen sluttede i Amsterdam i juni 1997. Denne banede vej for forhandlingernes
start inden for de næste seks måneder i overensstemmelse med konklusionerne fra Madrid. Ved
topmødet i  Luxembourg i december 1997 vedtog Rådet at "indlede en tiltrædelsesproces, der
omfatter de ti central- og østeuropæiske lande og Cypern". Endvidere "besluttede Rådet at
indkalde til bilaterale regeringskonferencer i foråret 1998 og indlede forhandlinger med Cypern,
Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien om betingelserne for deres
tiltrædelse af Unionen og de deraf følgende tilpasninger af traktaten". Udvidelsesprocessen blev
indledt planmæssigt i London den 12. marts 1998 med den første Europakonference.

Rådet vedtog også på mødet i Luxembourg i december 1997 den styrkede førtiltrædelsesstrategi,
hvis dobbelte mål er dels at samle alle Unionens støtteformer i tiltrædelsespartnerskabet, der skal
opdateres i oktober 1999, dels at åbne Fællesskabets programmer for ansøgerlandene, så de kan
lære, hvordan EU's politikker og procedurer fungerer. Den nye metode til førtiltrædelsesstøtte
blev også vedtaget i Luxembourg, efter at Kommissionen hvade forelagt tre forslag til
forordninger i marts 1998. Disse bestod af et forslag om at skabe en mekanisme til koordinering
af støtten til ansøgerlandene og undgå enhver overlapning med støtte fra andre internationale
organisationer; indførelse af fonde for landbruget og udvikling af landdistrikterne i disse lande
under førtiltrædelsesperioden, samt oprettelsen af ISPA en analog mekanisme til
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Samhørighedsfonden. De foranstaltninger, der finansieres af denne støtte, som skal bringe
ansøgerlandenes infrastrukturstandarder op på højde med EU-landenes, skal opfylde de
betingelser, der er fastlagt i Europaaftalerne. Den 21. juni 1999 godkendte Rådet forordningerne
om den koordinerede støtte til ansøgerlandene, oprettelse af ISPA og førtiltrædelsesstøtte for
landbruget og udvikling af landdistrikterne 5. Rådet har besluttet, at fordelingen af støtten vil
følge princippet om lige behandling, uanset tiltrædelsesdatoen.

Et vigtigt punkt for Bulgarien er, hvorvidt landet vil blive inviteret til de indledende
tiltrædelsesforhandlinger ved Helsinki-topmødet i december 1999. Selv om antallet af lande, der
har udtrykt deres støtte, er steget væsentligt, vil meget afhænge af Kommissionens kommende
vurdering af, hvorvidt landet opfylder de økonomiske Københavnskriterier (den næste
opdatering af den regelmæssige rapport om fremskridt udkommer i oktober 1999).

d) Den bulgarske regerings holdning
Den bulgarske regering betragter tiltrædelsen af EU som en vigtig strategisk målsætning, som vil
bidrage til at forøge velstanden og styrke de retsstatslige principper og markedsøkonomiens
rolle. Bulgarerne anerkender de vanskeligheder, der er fremhævet i Kommissionens udtalelse, og
bifalder, at udtalelsen tager højde for de seneste fremskridt, der er gjort med hensyn til at
stabilisere økonomien og gennemføre de nødvendige reformer.

Den bulgarske regering mener, at udsigterne til tiltrædelse af EU bør formuleres på en klar og
udtrykkelig måde for hver enkelt ansøgerland. Det bifalder afgørelsen om at have en så
omfattende udvidelsesproces som mulig men accepterer, at tiltrædelsen ikke bare er en politisk
handling men en langvarig proces, der kræver mobilisering af hele det bulgarske samfund i dets
bestræbelser på at tage de europæiske værdier til sig.

Den 24. juni 1999 godkendte regeringen en rapport om Bulgariens fremskridt med hensyn til at
opfylde kriterierne for EU-medlemskab i forbindelse med Kommissionens kommende årlige
rapport, der skal vurdere de fremskridt, der er gjort i perioden fra oktober 1998 til juni 1999. Den
bulgarske regering forventer en positiv bedømmelse på grund af den hurtigere indarbejdelse (før
juni 1999) af den lovgivning, der er absolut nødvendig for medlemskab 6 og støtten til det
internationale samfund i løsningen af Kosovokrisen.

                                               
   5  Rådets forordninger 1266/1999, 1267/1999 and 1268/1999 er offentliggjort i EFT L nr. 161 af 26. juni 1999.

   6  energi og energiressourcer, standardisering, miljø, transport, forbrugerbeskyttelse og grænsekontrol.
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Adam ISAACS, Europa-Parlamentet, GD IV, Bruxelles,
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research
Tlf.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int

Yderligere oplysninger om det økonomiske område fås ved henvendelse til :
Mourad MUSTAPHA-PACHA, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg
Division for International and Constitutional Affairs
Tel: (352) 4300 23506 / e-post: mmustapha@europarl.eu.int

___________________
Kilder: Oxford Analytica Data Base,

European Economy B Economic Reform Monitor (Europa-Kommissionen),
Economist Intelligence,
BBC Monitoring Service,
Reuters,
Bulgaria Online,
Central Europe Online
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