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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os
diversos aspectos do alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias.
Estas fichas serão actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas:

Número Título Nº  PE Data Línguas

1 Chipre e o alargamento da UE 167.284/rev.4 18.03.99 todas
2 A Hungria e o alargamento da UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 A Roménia e o alargamento da UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 A República Checa e o alargamento da UE 167.335/rev.2 10.02.99 todas
5 Malta e o alargamento da UE 167.350/rev.3 01.07.99 todas
6 A Bulgária e o alargamento da UE 167.392/rev.3 11.10.99 todas
7 A Turquia e o alargamento da UE 167.407/rev.1 27.10.98 todas
8 A Estónia e o alargamento da UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 A Eslovénia e o alargamento da UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 A Letónia e o alargamento da UE 167.532/rev.2 27.09.99 todas
11 A Lituânia e o alargamento da UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 A Polónia e o alargamento da UE 167.587/rev.2 20.10.98 todas
13 A República Eslovaca e o alargamento da UE 167.609/rev.1 14.12.98 todas
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15 Aspectos institucionais do alargamento da UE 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
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23 Os problemas jurídicos do alargamento da UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 A estratégia de pré-adesão para o alargamento da União Europeia 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
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26 Os direitos da mulher e o alargamento da UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 A agricultura e o alargamento da UE 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 A Suíça e o alargamento da UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 O alargamento da UE e as pescas 167.799 12.10.98 todas
30 A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da União Europeia 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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31 A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 O Espaço Económico Europeu EEE e o alargamento da União Europeia 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
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39 Os aspectos sociais do alargamento da UE 168.115 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SÍNTESE
A situação política na Bulgária é, em termos globais, estável, parecendo certo que o governo de
Ivan Kostov se manterá em funções até às próximas eleições. O executivo continua com o seu
programa de reformas, embora a legalidade de algumas delas tenha sido contestada pelo Tribunal
Constitucional. O futuro da central nuclear de Kozloduy está a ser considerado à luz de uma
estratégia global no domínio da energia (actualmente, o sector energético assegura 15% do PIB)
.

A crise do Kosovo atingiu duramente a economia da Bulgária. Todavia, o apoio concedido pelo
governo búlgaro à campanha da OTAN foi muito apreciado e os búlgaros estão optimistas quanto
à possibilidade de a UE iniciar brevemente as negociações com vista a uma plena adesão.

II. SITUAÇÃO POLÍTICA
a) História recente
A história recente da Bulgária remonta ao Tratado de Berlim de 1878, quando este país era uma
simples peça no equilíbrio global de poderes da região. Um príncipe alemão foi importado para
rei da Bulgária, pois as grandes potências procuravam limitar a influência russa. A Bulgária foi
aliada da Alemanha nas duas Grandes Guerras, mas na Segunda Guerra Mundial o Czar Boris III
recusou-se a declarar guerra à Rússia e a permitir que os judeus búlgaros fossem deportados. Em
Setembro de 1944 foi organizado um golpe de Estado anti-germânico, quando as forças russas
entraram no país. Este golpe colocou no poder a Frente Patriótica, uma ampla coligação de forças
políticas, entre as quais o Partido Comunista Búlgaro (PCB). O PCB consolidou gradualmente
a sua posição, eliminando os outros partidos da Frente Patriótica. A monarquia foi abolida por
referendo em 1946, sendo o monopólio do poder do PCB simbolizado pelo julgamento fantoche
 e execução pública do líder do Partido Agrário, Nikola Petkov, em 1948. A colectivização da
 agricultura e a nacionalização da indústria foram acompanhadas por um nível de violência e
repressão fora do comum, mesmo pelos padrões que então vigoravam na região.

O líder do PCB, Georgi Dimitrov, sucedeu em 1948 Vasil Kolarov e depois Velko Chervenkov,
que se tornou simultaneamente primeiro-ministro e secretário geral do partido. Em 1954 os dois
cargos foram separados e Todor Zhivkov tornou-se dirigente máximo do PCB. Após uma luta
pelo poder, Zhivkov demitiu Chervenkov do cargo de primeiro-ministro, tendo permanecido ainda
por mais de vinte cinco anos no poder, onde foi ultra-fiel ao Kremlin. Todavia, o regime búlgaro
foi um dos regimes comunistas menos radicais da região. Uma atitude relativamente aberta à
reforma da economia propiciou um sector agrícola razoavelmente produtivo, pelos padrões
comunistas, e o surgimento de algum dinamismo na indústria. Contudo, a dívida externa subiu em
flecha na década de 80, em virtude do aumento dos preços do petróleo, da redução dos subsídios
soviéticos e dos problemas estruturais subjacentes à economia búlgara. Politicamente, Zhivkov
vacilava entre a liberalização e o reforço dos mecanismos de controlo. Uma campanha de
assimilação forçada da minoria étnica turca, em meados dos anos 80, mereceu a condenação
internacional.

Em Novembro de 1989, no dia seguinte à queda do Muro de Berlim, os seus colegas
do Politburo obrigaram Zhivkov a demitir-se "por motivos de saúde". Realizaram-se manifestações
de massas pelas ruas e a União das Forças Democráticas (UFD), uma organização que congregava
vários grupos de oposição ao Governo, foi constituída em Dezembro de 1989. O PCB fez algumas
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concessões. As cláusulas da constituição que consagravam o monopólio político do partido
comunista foram revogadas e o PCB foi rebaptizado com o nome de Partido Socialista Búlgaro;
tomou posse um governo chefiado por Andrei Lukanov e a oposição foi chamada a participar em
debates de "mesa redonda".

Os primeiros sete anos pós-regime comunista foram marcados pela instabilidade
política. Nas eleições de 1990, o PSB conquistou 52% dos assentos parlamentares e, em seguida,
Lukanov tentou em vão criar um governo de unidade nacional. Em Julho do mesmo ano, o
presidente Petur Mladenov, que dirigiu o golpe de Estado de 1989, foi obrigado a demitir-se e
substituído no cargo de presidente por Zhelyu Zhelev, da UFD. O sentimento anticomunista
deflagrou no Outono, com ataques às sedes do PSB e manifestações pelas ruas. Com o
afastamento de Lukanov, surgiu um "governo de especialitas" em Dezembro de 1990, chefiado
por um juiz sem filiação política, Dimitur Popov. Esse governo integrava representantes do PSB,
da UFD e da União Agrária Nacional Búlgara. O Governo tinha um mandato limitado, centrado
em medidas de emergência, nos princípios constitucionais e na organização de novas eleições. A
Bulgária deixou de ter acesso ao crédito externo no ano anterior, por incumprimento dos critérios
do serviço da dívida. Chegar a um entendimento com os organismos internacionais era, por
conseguinte, uma prioridade fundamental.

Em 1991, o Governo apresentou um pacote de medidas de liberalização cambial e dos preços, a
que se seguiu uma lei sobre o investimento estrangeiro, um código comercial e uma lei da
concorrência. Em Julho de 1991, foi aprovada uma nova constituição.

As eleições de Dezembro de 1991 produziram um parlamento sem uma maioria partidária clara,
tendo a UFD, que ficara a pouca distância da maioria, constituído um governo apoiado pelo
Movimento pelos Direitos e Liberdades (MDL). Esse governo viu-se confrontado com
divergências crescentes entre a UFD e o MDL, e o presidente Zhelev começou a manifestar
hostilidade ao extremo anticomunismo da UFD. Um escândalo que envolveu a exportação de
armas para a Antiga Jugoslávia precipitou a apresentação de um voto de confiança, o qual foi
perdido pelo Governo. Em finais de 1992 foi obtido um compromisso que deu lugar à constituição
de outro “governo de especialistas” liderado por um historiador, Lyuben Rubov. Esse governo era
apoiado pelo MDL, pelo PSB e por uma facção dissidente da UFD. Contudo, no início de 1994,
o Governo começava a suscitar duras críticas por parte do Presidente Zhelev, do MDL e dos
sindicatos. Depois de alcançar um acordo há muito esperado com os credores comerciais do país,
em Junho de 1994, Berov abandonou o poder.

Realizaram-se, seguidamente, eleições em Dezembro de 1994, as quais deram uma ampla maioria
ao PSB e aos seus aliados de esquerda. O PSB colocara a ênfase na sua capacidade de fazer uma
reforma humana e controlada, ao passo que a UFD projectara a imagem de realizar uma política
de grandes gestos. O Bloco Empresarial Búlgaro (BEB), liderado por Georges Ganchev, entrou
para o Parlamento. O PSB, chefiado por Zhan Videnov, constituiu governo, com o apoio do BEB
relativamente à maioria das questões. Contudo, este governo não foi bem sucedido. Concentrou-se
excessivamente na correcção dos erros observados no passado, em vez de realizar as reformas
estruturais necessárias. As suspeitas de corrupção no seio do Governo cresceram quando foi
exportado cereal em plena crise de escassez de cereais no Inverno de 1995. Em consequência, a
economia atravessou  problemas graves em 1996.
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Em Dezembro de 1996, após um ano de crescente depressão económica, e depois de perder as
eleições presidenciais em Novembro, Videnov demitiu-se dos cargos de chefe de Estado e do
partido. O seu inflexível ministro da polícia, Nokolai Dobrev, foi designado pelo PSB para lhe
suceder no cargo de primeiro-ministro, mas a opinião pública bloqueou a sua nomeação. Realizou-
se uma manifestação em frente do Parlamento, em Janeiro de 1997, no decurso da qual os
manifestantes entraram no edifício e a polícia utilizou a força contra a multidão. Multiplicaram-se
as manifestações pacíficas por todo o país, acompanhadas de greves, cortes de estradas
importantes e crises de escassez de combustíveis. Perante estas manifestações de
descontentamento público, a direcção do PSB recusou-se a formar novo governo.

Até à realização de eleições, esteve em funções um governo de transição chefiado por Stefan
Sofianski, presidente da câmara municipal de Sófia, próximo da UFD. Sob este governo, a
estabilidade da economia foi parcialmente restaurada e lançou-se uma campanha contra a
criminalidade e a corrupção, a qual gerou protestos por parte do PSB, dizendo que estava a ser
realizada uma purga dos seus apoiantes no aparelho de Estado. Nas eleições de Abril de 1997
assistiu-se a uma vitória retumbante da UFD e dos seus aliados das Forças Democráticas Unidas
(FDU). O PSB foi o segundo agrupamento político mais votado. O líder da UFD, Ivan Kostov,
constituiu um governo da FDU em Maio de 1997.

b) Instituições

Em Julho de 1991, foi adoptada uma constituição pós-comunista, instituindo um sistema
multipartidário, eleições livres baseadas no direito de voto universal dos cidadãos com mais de 18
anos e direitos humanos e civis específicos. O sistema é parlamentar, constituído por uma
Assembleia Nacional com 240 lugares, eleita por escrutínio directo por representação
proporcional, com um limiar de representação de 4%. A legislatura é de quatro anos, embora se
possam antecipar as eleições em circunstâncias específicas, tais como a perda de um voto de
confiança, mas a sua convocação não é da competência do Governo. A formação de governo
encontra-se subordinada a regras estritas. O maior grupo do Parlamento é solicitado a formá-lo
em primeiro lugar, sendo essa incumbência transferida para o segundo maior grupo se o primeiro
fracassar nesse objectivo. Só em caso de o segundo grupo político solicitado ser igualmente mal
sucedido, poderá a formação de governo recair sobre um outro grupo escolhido pelo presidente.
O Governo, ou Conselho de Ministros, é aprovado por maioria parlamentar simples. É
normalmente necessária uma maioria de três quartos para aprovar alterações à constituição.

O Presidente da República é eleito por sufrágio directo e universal, por um mandato de cinco anos,
renovável apenas uma vez. Não se limitando a ser um mero chefe nominal, tem um papel do
Presidente claramente definido. O Presidente da República faz ou ratifica determinadas nomeações
militares e diplomáticas, é comandante supremo das Forças Armadas, pode governar por decreto
em estado de emergência, nomear um governo de gestão no período antecedente à realização de
eleições e tem direito a veto dilatório sobre a legislação.

Tanto na teoria como na prática constitucional, a Bulgária é fortemente centralizada. Embora
existam órgãos de poder local e autarcas eleitos por sufrágio directo, a nível das cidades, vilas e
aldeias, a sua dependência financeira do governo central é muito grande e os poderes de que
dispõem para angariar receitas próprias são limitados. Existem oito regiões de maiores dimensões
(oblast), mas estas não possuem instituições eleitas por sufrágio directo, sendo administradas por
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governadores semelhantes aos prefeitos das províncias francesas, nomeados pelo Governo de
Sófia.

Os resultados das eleições de Abril de 1997 foram os seguintes:

Partido Sigla % de votos N.º de lugares
União das Forças Democráticas UFD 52,26 137
Partido Socialista Búlgaro PSB 22,07 58
Aliança de Salvação Nacional ASN 7,60 19
Coligação Esquerda Europeísta EE 5,50 14
Bloco Empresarial Búlgaro BEB 4,93 12

c) Desenvolvimentos recentes
i. Autonomia local e reforma administrativa
As  alterações introduzidas na Lei da Autonomia Local e na Lei da Administração constituem as
reformas mais importantes, juntamente com as alterações introduzidas na Lei do Funcionalismo
Público. A reforma da lei actual de 1991 foi iniciada como forma de reacção contra numerosas
incongruências no estatuto de funcionários com funções idênticas, o número excedentário de
efectivos, a escassez de recursos financeiros e as sobreposições significativas de funções a todos os
níveis, que conduziram no seu conjunto a uma administração autárquica inadequada.

A nova lei, que entrou em vigor em 2 de Agosto de 1999, visa definir de forma mais clara os
mecanismos de administração autárquica, reforçar as autoridades locais, aumentando a
responsabilidade individual através da repartição do poder, e conferir uma independência real aos
municípios. Para o efeito, a nova lei concede maior autonomia às câmaras municipais em matéria
de tributação, de redução das sobreposições estruturais (adequando o número de vereadores à
dimensão do município, dissolvendo os conselhos regionais), da melhoria das divisões territoriais
das cidades de maior dimensão e da nomeação dos presidentes regionais destas cidades pelas
câmaras municipais (de acordo com as tradições de administração autárquica nos Estados-Membros
da UE). Estas alterações surgirão igualmente reflectidas na Constituição, cuja forma actual não
prevê a independência das autoridades locais em matéria de decisão e de execução.

A referida lei foi aprovada em Julho de 1999, apesar da controversa cláusula segundo a qual os
presidentes das autarquias com menos de 500 habitantes (100 na lei anterior) deverão ser nomeados
pelo respectivo conselho municipal, e não eleitos directamente. Isto privará 610.000 cidadãos (cerca
de 4% da população) do seu direito de voto, uma vez que 3.318 pequenas povoações das 5.336
possuem uma população inferior a 500 habitantes1. Um porta-voz do gabinete do Presidente da
República afirmou que a lei necessitava de ser aprovada rapidamente, já que qualquer votação em
Setembro, momento de abertura da sessão parlamentar do Outono, significaria o adiamento das
eleições locais até Dezembro. A oposição manifestou a possibilidade de submeter esta questão à
apreciação do Conselho da Europa, alegando que a referida cláusula constitui uma clara violação
dos princípios democráticos.    

                                               
1 Trud, 30 de Julho de 1999.
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ii. Reforma judicial e administrativa
As reformas do poder judicial e da administração pública (a Lei do Registo Civil e a Lei do
Funcionalismo Público) são componentes-chave do programa da Bulgária para cumprir os critérios
de Copenhaga de adesão à UE.

Apesar do longo processo de votação de todas as cláusulas da Lei do Registo Civil e da Lei do
Funcionalismo Público, ambos os diplomas foram aprovados pelo Parlamento. Pela primeira vez,
definem legalmente a estrutura, organização e funções da Administração Pública, especificam os
direitos, estatuto, mandatos e remuneração do funcionalismo público e estabelecem claramente os
mecanismos de controlo, escalões e procedimentos de recrutamento. Está a ser criada uma nova
Comissão para a Administração Pública, a qual, juntamente com o Conselho de Ministros, exercerá
o controlo geral da Administração. Concluiu-se o primeiro passo no sentido de assegurar uma
coordenação interinstitucional, com a criação de um sistema integrado de informação e de
comunicação.

Ambas as leis foram aprovadas pelo Parlamento no início de Julho, mas vetadas pelo presidente
Stoyanov, em 16 de Julho, devido a certas disposições objecto de divergência, porque consideradas
demasiado rigorosas e difíceis de implementar2. As leis foram de novo submetidas à apreciação do
Parlamento e serão votadas no início da sessão de Outono. Ambas as leis entrarão em vigor um mês
após a respectiva promulgação no Jornal Oficial. Todavia, as especificações em matéria orçamental
apenas entrarão em vigor em 1 de Janeiro de 2000, data de entrada em aplicação do novo
orçamento do Estado.

iii. Energia nuclear

A Bulgária depende fortemente da energia nuclear, da qual provém mais de 40% da electricidade.
Em 1998, Kozloduy produziu 16.899 MkWh de electricidade, o que representa 40,5% do total
de energia produzida no país e 45,45% da capacidade geradora da NEK (a companhia nacional
de electricidade). Todavia, existem sérias preocupações quanto à segurança de 6 unidades
operacionais da central nuclear de Kozloduy. Em 1993, a Bulgária assinou um acordo com o
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) nos termos do qual a Bulgária se
compromete a encerrar as unidades mais antigas 1-4 e a modernizar as unidades 5 e 6.

A estratégia da companhia de electricidade pública da Bulgária consiste em manter em
funcionamento as unidades 1 e 2 até 2005 e as unidades 3 e 4 até, pelo menos, 2012, de modo a
responder às necessidades energéticas do país e contribuir para a sua estabilidade. Na sequência
dos pedidos da UE no sentido do encerramento das unidades 1-4, foram realizadas mais de 1000
actualizações no domínio da segurança, num valor superior a 100 milhões de dólares, estando já
previstos mais 150 milhões de dólares para novas melhorias. Na sua decisão de 14 de Abril de
1999, o Conselho de Ministros aprovou o encerramento das unidades 1-4 em 2010 e designou

                                               
2 No caso da Lei do Funcionalismo Público, a questão mais controversa consiste no carácter discricionário da
extensão de dados classificados como confidenciais: o âmbito da informação interna confidencial deveria ser
definido de modo uniforme por lei e não deixado à apreciação do respectivo departamento na Administração
Pública. No que respeita à Lei do Registo Civil, o pomo da discórdia reside na disposição final relativa ao registo do
domicílio de um cidadão. Nos termos do criticado texto, os cidadãos deverão alterar o seu registo de domicílio num
prazo de 24 horas após terem efectuado a mudança de morada, algo que na opinião do Sr. Stoyanov suscita analogias
com um regime policial. Existem recomendações no sentido da alteração do prazo para 30 dias.
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uma delegação governamental junto do BERD para estas questões. A construção de um centro
para o tratamento dos resíduos de baixa e média radioactividade gerados pelo processo de
produção de energia deverá ficar concluído em finais de 1999 e deverá entrar em funcionamento
no início do ano 20003. Em Fevereiro de 1999, o governo reservou fundos no âmbito do
orçamento de Estado para o tratamento dos resíduos nucleares, por forma a facilitar o processo
da segurança nuclear.

O programa de modernização das unidades 5 e 6 é a prioridade mais importante da NEK. Para o
efeito, serão implementados outros contratos (dois dos maiores contratos foram adjudicados
mediante concurso público internacional e assinados em Julho de 1999)  por algumas das maiores
empresas europeias e mundiais, nomeadamente o consórcio Siemens/Framaton e a Westinghouse.
As diferentes fases do projecto compreendem a análise, a investigação e os aspectos técnicos,
estando o contrato principal previsto para o período de 1999-2005.

A primeira reunião do grupo de trabalho composto pela Bulgária e a UE para o desmantelamento
das unidades 1-4 teve lugar em 21 de Maio de 1999, em Sófia. O seu principal objectivo consiste
em investigar e preparar uma primeira avaliação das consequências económicas, ambientais e
financeiras resultantes do encerramento dessas unidades. Para além da formalização do
encerramento das quatro unidades, em 1 de Abril de 1999, o Governo aprovou a criação de uma
Agência Nacional de Energia Atómica que será responsável pela supervisão da segurança nuclear.
Este organismo será financeiramente independente e disporá de autonomia em matéria de decisão.

iv. Questões regionais

O Kosovo e o Pacto de Estabilidade para a reconstrução do Sudeste da Europa
Os prejuízos directos e indirectos sofridos pela Bulgária foram consideráveis (ver “Situação
Económica” mais adiante). Todavia, o responsável pela missão do FMI para a Bulgária, Juha
Kahkonen, declarou, em 12 de Julho de 1999, que, apesar dos efeitos da crise do Kosovo, a
Bulgária tem realizado um progresso satisfatório em termos económicos. Assim, este país será um
parceiro da Europa para a transformação da região, mais do que um objecto do Pacto de
Estabilidade.

O Pacto de Estabilidade para a Reconstrução, aprovado em Colónia, em 10 de Junho de 1999, visa
a reforma desta região em todos os domínios, abrangendo tanto a democratização e os direitos
do Homem, como a reconstrução económica e a cooperação em matéria de segurança. Na
primeira cimeira oficial do Pacto, realizada em 30 de Julho de 1999, em Sarajevo, os chefes de
Estado e de Governo exprimiram claramente a sua posição segundo a qual  a adopção de um plano
mais vasto para a reconstrução da região dependeria do cumprimento de duas condições
fundamentais: por um lado, o estabelecimento da democracia na Jugoslávia e de instituições
democráticas sólidas e, por outro lado, a criação das bases para a cooperação e o desenvolvimento
de relações amigáveis com os países vizinhos.

No âmbito do Pacto de Estabilidade, a Bulgária desempenhará um papel essencial enquanto factor
de estabilização no Sudeste da Europa. A este respeito, o ministro do Comércio prepara um
inventário das empresas búlgaras (presentemente, 224) que desejem colaborar no processo de

                                               
3  Relatório do BERD.
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reconstrução, participando, para o efeito, nos concursos públicos organizados por doadores
internacionais.

Em 21 de Abril de 1999, foi apresentada em Bruxelas uma iniciativa destinada a criar um novo
instrumento financeiro: um fundo regional especial para o financiamento preferencial de projectos
nesta região.

Outra prioridade para a região é a construção do denominado corredor de transporte pan-europeu:
uma combinação de ligações rodoviárias, ferroviárias e de comunicação. Para o efeito, Bodo
Hombach, o recentemente designado coordenador para o Pacto de Estabilidade, tem vindo a
intervir no sentido de persuadir a Roménia a reconsiderar a sua posição na longa disputa, de uma
década, entre a Bulgária e a Roménia, relativa à construção de uma segunda ponte sobre o
Danúbio. A Bulgária insiste em que a referida ponte deverá atravessar o rio entre Vidin e Calafat
- os dois maiores portos ocidentais -, ao passo que a Roménia se opõe à construção de uma nova
ponte neste local por razões políticas.

v. Bulgária e Macedónia
Em Fevereiro de 1999, a longa disputa linguística entre a Bulgária e a Macedónia foi solucionada
com a assinatura, pelo primeiro-ministro búlgaro Ivan Kostov e do seu homólogo macedónio
Lyubcho Georgievski, da declaração bilateral reconhecendo a existência de uma língua macedónia.
Ambas as partes declararam que não apoiariam relações hostis nem recorreriam a qualquer
pretexto para interferir nas questões internas do outro país. Os ministros assinaram igualmente
cinco outros acordos 4, adiados desde 1994, e iniciaram negociações com vista a estabelecer uma
zona de comércio livre entre ambos os países no ano 2000.  

III. SITUAÇÃO ECONÓMICA

a) A via do equilíbrio (1991 a 1997):

A Bulgária iniciou o seu processo de reformas económicas, em Fevereiro de 1991, com a
liberalização dos preços e a supressão do monopólio do Estado sobre o comércio externo. O
programa de estabilização que foi adoptado nesse período assentava numa política monetária e
orçamental rigorosa e numa política de rendimentos drástica.

Esta política deu origem a tensões sociais, tendo sido atenuada a partir de Setembro de 1991.
Desde 1994, observou-se uma deterioração da situação económica:

grave crise do comércio externo,
hiperinflação: 90% ao ano.

Em 1996, a economia entrou num período de forte recessão:
diminuição do PIB de 11%,
subida da taxa anual de inflação para 310%,

                                               
4 - protecção e promoção do investimento recíproco, supressão da dupla tributação, cooperação comercial,
protocolo de cooperação entre ministros dos Negócios Estrangeiros e construção de postos comuns de controlo de
passaportes.
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depreciação da moeda nacional (lev) para um nono do seu valor,
grave crise bancária.

Em consequência da crise, a implementação dos planos de reestruturação e de privatização foi
adiada. No entanto, a pedido do FMI, a Bulgária adoptou um plano de austeridade e foi criado
um Conselho Monetário, em 1 de Julho de 1997.

b) O equilíbrio (1998):

A nova política económica teve como instrumento principal o Conselho Monetário. Este Conselho
definiu uma estratégia baseada no controlo da massa monetária, com vista a equilibrar o
orçamento do Estado e estabilizar a moeda nacional. Para o efeito, foi adoptado um pacote de
medidas:

paridade fixa com o marco alemão, a partir de 1 de Janeiro de 1999; trata-se de uma paridade
baseada na taxa oficial de conversão do marco alemão, uma medida que pretende responder ao
objectivo político de adesão à União Europeia. O Banco Central tem a obrigação de vender ou
comprar a moeda nacional ou uma divisa obedecendo a esta taxa fixa.

proibição imposta ao Banco Central de conceder empréstimos ao Estado ou a estabelecimentos
públicos, com excepção dos fundos recebidos do FMI que são atribuídos ao Governo; proibição
de o Banco Central conceder empréstimos aos bancos comerciais.

política de rendimentos no sector público: indexação dos salários à taxa de inflação e receitas
fiscais.

Mais de um ano após a aplicação desta política, a estabilidade macroeconómica foi alcançada e
certos indicadores revelam mesmo uma melhoria espectacular:

o PIB aumentou 3,5% em 1998, depois de ter sofrido uma redução de 17%, ao longo do período
1996-1997. Este crescimento deve-se principalmente ao consumo e, em menor medida, ao
investimento. As vendas a retalho que constituem um indicador do consumo das famílias aumentou
5,1% em 1998. O consumo resultou de um crescimento dos rendimentos reais, do
desenvolvimento do crédito ao consumo e de uma descida da taxa de desemprego de 13,7% em
1997 para 12,2%, em 1998.

a taxa anual de inflação passou de 1085% em 1997 para 22,3% em 1998; este resultado, o mais
notável, reflecte claramente a eficácia do sistema de paridade fixa instaurado pelo Conselho
Monetário.

o défice orçamental, que representava 2,6% do PIB em 1997, deu lugar no ano de 1998 a um
excedente que ascendeu a 0,9% do PIB, apesar de a previsão oficial estimar um défice de 1,7%.

o comércio externo, por sua vez, registou resultados negativos no ano de 1998, apesar de, ao
longo de vários anos, a balança de pagamentos se ter mantido equilibrada ou em situação
excedentária; em 1998, registou um défice equivalente a 2,4% do PIB. Em 1998, as exportações
diminuíram 13%, ao passo que as importações, estimuladas pela procura interna, aumentaram
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14%. Esta situação, que encontra a sua razão mais imediata no estabelecimento do sistema de
paridade fixa da moeda nacional, agravou-se devido a factores externos:

fragilidade dos mercados mundiais, em geral;
crise da economia russa, da qual a Bulgária, mais do que os restantes países da região,
depende no plano das transacções comerciais.

em matéria de emprego, a taxa de desemprego, que se situava entre os 11 a 14%, fixou-se em 12%
em 1998. O processo de restruturação das empresas, por si mesmo, não deveria justificar uma
redução significativa do desemprego. O Governo adoptou, pois, um vasto leque de medidas
centradas na formação profissional dos desempregados, dotando, simultaneamente, a política de
emprego de um orçamento equivalente a 0,5% do PIB. O Banco Mundial concedeu um
empréstimo destinado à criação de um Fundo Regional de Criação de Emprego. Paralelamente,
o Governo búlgaro prepara um plano de reforma do sistema educativo, baseado nomeadamente
na aprendizagem precoce das línguas estrangeiras e das tecnologias de informação, e na
reorganização das escolas de gestão.

Em matéria de reformas estruturais, convém assinalar que o processo de privatização,
particularmente lento ao longo dos últimos anos, acelerou bruscamente desde 1997, ano ao longo
do qual as receitas do processo de privatização ascenderam a 360 milhões de dólares, ou seja,
3,6% do PIB.

Em 1998, o ritmo do processo de privatização abrandou: foram alienados 30% dos activos das
empresas públicas cuja privatização estava programada.

No sector bancário, todas as reformas foram implementadas no âmbito da acção do Conselho
Monetário. Esta acção teve como objectivo sanear a actividade e gestão dos bancos; dezasseis
bancos tiveram de cessar a sua actividade. Além disso, no âmbito de um acordo concluído com
o FMI, o Governo decidiu privatizar os seis bancos públicos.

c) A ameaça externa: a crise do Kosovo (1999):
O Governo adoptou um plano ambicioso para 1999, baseado num programa de investimento que
se eleva a 2,5% do PIB e no aumento da procura. Para o exercício considerado, baseou o
orçamento numa previsão de crescimento de 3,7%.

Ao longo do primeiro trimestre de 1999, o PIB baixou 0,7%, comparativamente ao período
homólogo no ano precedente. O crescimento do consumo privado prosseguiu a um nível elevado,
mas registou-se uma redução acentuada do volume de exportações, factor que agravou o défice
do comércio externo, nesse período.

Ao longo do período em análise, três sectores importantes – indústria mineira, energia e indústria
transformadora – conheceram um declínio significativo; mas todos os sectores industriais sofreram
um processo de declínio.

A crise do Kosovo agravou a tendência económica observada:

60% do comércio externo realiza-se com a União Europeia. Para numerosas exportações com este
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destino, o transporte é efectuado pela Sérvia. Ora, durante a guerra, tanto as estradas como o rio
Danúbio permaneceram inutilizáveis, ao passo que as restantes rotas representavam um custo
suplementar de transporte de 30%. Esta situação veio agravar ainda mais a situação, já
desfavorável, da balança comercial. 

neste contexto, a Bulgária foi forçada a adiar a concretização do seu projecto de emissão de
obrigações em euros, uma iniciativa que deveria mobilizar 200 milhões em dólares. Presentemente,
deverá procurar outras fontes de empréstimo.

o declínio do investimento directo estrangeiro observado em 1998 agravou-se com a crise dos
Balcãs, o que justifica uma estagnação na formação de capital; a elevada dívida externa da
Bulgária (9 mil milhões de euros em 1998) não permite a este país contrair novos empréstimos.

esta situação conduziu o Governo a suspender o processo de privatização, algo que privará o
orçamento de Estado de novas receitas.

Com base na duração do conflito do Kosovo, a Oxford Analytica Data Base considerou que o
impacto do conflito na economia búlgara, em 1999, deverá ser o seguinte:

o PIB conhecerá uma redução de 2%;
as exportações diminuirão 10%, tendo em conta o tempo necessário para a reconstrução das
estradas e a reabertura do Danúbio; a balança de pagamentos registará um agravamento do
défice de 20%;

o desemprego deverá aumentar 2%;

as despesas orçamentais aumentarão cerca de 2% do PIB.

IV. RELAÇÕES COM A UE

a) Comissão
Para informações acerca do Parecer da Comissão, de Julho de 1997, consulte-se o documento
anterior PE 167.392/rev.1. O mesmo documento contém também informações acerca da Parceria
de Adesão, aprovada no início de 1998.

Relatório periódico

Em Novembro de 1998, a Comissão Europeia publicou o seu primeiro relatório sobre os
progressos efectuados pela Bulgária na preparação para a adesão. Na sua conclusão, a Comissão
afirma que a Bulgária cumpre os critérios políticos de Copenhaga, embora seja necessário
prosseguir os esforços na luta contra a corrupção e pela reforma do poder judicial.

Acrescenta, ainda, que embora a Bulgária tenha feito progressos, recentemente, na criação de uma
economia de mercado, o país deverá confrontar-se a médio prazo com graves dificuldades para
suportar a pressão da concorrência e das forças de mercado no interior da União. Além disso, o
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ritmo alcançado na transposição da legislação, desde que seja acompanhado pelo reforço das
instituições correspondentes, deverá permitir à Bulgária assumir as obrigações decorrentes da
adesão. Todavia, serão necessários esforços suplementares, sobretudo no mercado interno e nos
domínios da normalização e da certificação, do controlo das ajudas estatais, do futuro de
Kozloduy e da justiça e assuntos internos.

Um passo adicional importante nas relações da Bulgária com a UE consistiu na assinatura da
Avaliação Conjunta das Prioridades Económicas a Médio Prazo da Bulgária, em 8 de Junho de
1998, em Bruxelas, entre o ministro das Finanças búlgaro, Muravey Radev e Yves-Thibault de
Silguy, ex-Comissário Europeu para as Finanças.

Este documento, uma das prioridades da Parceria de Adesão acordada com a Comissão, salienta
as principais reformas que deverão ser realizadas no âmbito dos critérios definidos para a adesão.
Para além dos indicadores económicos, foi concedida particular atenção à concretização atempada
da reforma de privatizações, à obtenção de investimento estrangeiro directo e à melhoria do acesso
aos mercados de exportação das PME. A Avaliação apresenta um cenário macroeconómico para
o período de 1999-2001. No final de 1999, todas as empresas comerciais deverão ter sido
privatizadas, sendo liquidadas as empresas não viáveis. Com esse objectivo, nos primeiros meses
de 1999, 41 das empresas não lucrativas, isoladas dos empréstimos bancários, foram privatizadas.
A Comissão assegurará a revisão e a actualização regulares da Avaliação Conjunta.

Um segundo passo importante para a Bulgária reside na decisão recente da Comissão de abrir o
Quinto Programa-Quadro para a Investigação e o Desenvolvimento (1998-2002) aos países
candidatos à adesão. O processo foi formalizado em 20 de Maio de 1999, em Bruxelas, quando
a decisão que estabelece os vários procedimentos foi adoptada. Contrariamente ao passado
recente, quando a Bulgária (juntamente com os restantes países candidatos) participou nos 3º e
4º Programas-Quadro, no âmbito de um projecto-piloto e com dotações orçamentais limitadas,
o país poderá agora responder a todos os convites à apresentação de propostas e possuirá os
mesmos direitos e responsabilidades que os Estados-Membros da EU.
Enquanto país candidato, a Bulgária contribuirá igualmente para o orçamento destinado à I&D,
beneficiando, no entanto, de uma redução nas suas contribuições nos primeiros anos. Para o efeito,
já foi aprovada a afectação de fundos no âmbito do novo instrumento de apoio estrutural IPEA
(Instrumento para as Políticas Estruturais de Pré-Adesão), que entrará em aplicação em 2000.

b) Parlamento Europeu

Quando o Parlamento debateu o seu parecer sobre a Agenda 2000 e os pareceres da Comissão
sobre as candidaturas à adesão, manifestou a opinião de que o processo de alargamento deveria
ser o mais abrangente possível. Em 4 de Dezembro de 1997, o Parlamento aprovou uma
"Resolução sobre a Comunicação da Comissão 'Agenda 2000 - para uma União mais forte e mais
ampla'" (C4-0371/97). Nesta  resolução o Parlamento "manifesta a sua convicção de que todos
os países candidatos que preenchem actualmente os critérios de consolidação da ordem
democrática e de respeito dos direitos humanos e da protecção das minorias estabelecidos em
Copenhaga têm o direito de abrir o processo reforçado de acesso e negociação simultaneamente,
e de que este processo deveria começar para todos os referidos países no início de 1998." Depois
de salientar que o processo deve ser abrangente, a resolução afirmava a convicção do Parlamento
de que “devem vem ser iniciadas intensas negociações, numa base individual, com os países que
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tiverem feito maiores progressos e - embora notando algumas apreciações pouco exactas - apoia
a avaliação da Comissão quanto aos países que actualmente se encontram nessa situação". No que
diz especificamente respeito à Bulgária, a resolução "considera que a Bulgária efectuou nos
últimos tempos esforços consideráveis de transição para a economia de mercado, embora
continuem por realizar acções decisivas nas áreas do meio ambiente, dos transportes, da
agricultura, da energia e da justiça; considera além disso necessário proceder a uma profunda
reforma da administração a todos os níveis, para permitir a aplicação adequada do acervo
comunitário." Realça igualmente "o facto de terem sido cumpridos pela Bulgária os principais
critérios políticos exigidos e, neste sentido, está convicto de que a abertura de negociações
favoreceria e animaria a continuação das reformas empreendidas e evitaria o sentimento de
exclusão do povo búlgaro, reafirmando assim a presença da União numa região de grande
instabilidade política."

O Parlamento realça também a importância da Conferência Europeia (para a qual foram
convidados os 11 candidatos da Europa Central e Oriental e a Turquia), considerando-a "um
elemento essencial da cooperação política".

c) Conselho de Ministros

Em Madrid, o Conselho decidiu que as negociações de adesão com Chipre e Malta teriam início
seis meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental (CIG). Afirmou também que iria
tomar as decisões necessárias para lançar as negociações de adesão com os países da Europa
Central e Oriental tendo em conta os resultados da CIG. Dizia ainda esperar que "a fase preliminar
das negociações coincida com o início das negociações com Chipre e Malta". No Conselho de
Florença, este compromisso foi reforçado pela confirmação de que as negociações com os países
da Europa Central e Oriental iriam começar ao mesmo tempo que as negociações com Chipre e
Malta, isto é, seis meses depois da conclusão da CIG.

A Conferência Intergovernamental foi concluída em Amsterdão, em Junho de 1997. A sua
conclusão abriu caminho ao início das negociações seis meses depois, de acordo com as
conclusões de Madrid. Em Luxemburgo, em Dezembro de 1997, o Conselho decidiu "lançar um
processo de adesão compreendendo os dez países candidatos da Europa Central e Oriental e
Chipre". Além disso, o Conselho "decidiu convocar conferências intergovernamentais bilaterais
na Primavera de 1998 para iniciar as negociações com Chipre, Hungria, Polónia, Estónia,
República Checa e Eslovénia a respeito das condições para a sua entrada na União e os
ajustamentos do Tratado subsequentes". O processo de alargamento foi devidamente lançado em
Londres, em 12 de Março de 1998, com a primeira Conferência Europeia.

O Conselho Europeu do Luxemburgo, realizado em Dezembro de 1997, adoptou igualmente a
estratégia de pré-adesão reforçada, que possui o duplo objectivo de reunir todas as formas de
apoio da União nas Parcerias de Adesão (a actualizar em Outubro de 1999) e alargar,
simultaneamente, os programas comunitários aos países candidatos, de modo a familiarizar estes
países com as políticas e procedimentos da UE. A nova abordagem de apoio à pré-adesão também
foi adoptada no Luxemburgo, na sequência da proposta da Comissão de adopção de três
Regulamentos em Março de 1998. Trata-se de uma proposta que visa criar um mecanismo
responsável pela coordenação das ajudas concedidas aos países candidatos, evitando,
paralelamente, quaisquer sobreposições com as ajudas concedidas por outras organizações
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internacionais; pela introdução de fundos destinados ao desenvolvimento rural e agrícola destes
países durante o período de pré-adesão; e pela criação do IPEA – um mecanismo semelhante ao
Fundo de Coesão. As medidas financiadas através deste mecanismo, concebido para aproximar
a qualidade das infra-estruturas dos países candidatos ao nível da UE, deverão respeitar as
condições estipuladas nos Acordos Europeus. Em 21 de Junho de 1999, o Conselho aprovou os
Regulamentos para a coordenação das ajudas concedidas aos países candidatos, para a criação do
IPEA e para a concessão de fundos destinados ao desenvolvimento rural e agrícola 5. O Conselho
decidiu que a repartição das ajudas respeitará o princípio da igualdade de tratamento,
independentemente da data de adesão.

Uma questão essencial para a Bulgária consiste em saber se este país será convidado a iniciar as
negociações de adesão na Cimeira de Helsínquia, em Dezembro de 1999. Apesar de o número de
Estados que se exprimiram favoravelmente neste sentido ter aumentado, muito dependerá da
próxima avaliação da Comissão, sobre o cumprimento por parte da Bulgária dos critérios
económicos de Copenhaga (a próxima actualização do Relatório regular de Progresso deverá ser
apresentada em Outubro de 1999).   

d) Posição do Governo búlgaro
O Governo búlgaro considera que a adesão à União Europeia é um importante objectivo
estratégico, que contribuirá para aumentar a prosperidade, reforçar o Estado de direito e o papel
da economia de mercado. Os búlgaros reconhecem as dificuldades salientadas no Parecer da
Comissão e saúdam o facto de o dito parecer ter em conta os progressos recentemente realizados
na estabilização da economia e no empreendimento das reformas necessárias.

O Governo búlgaro acredita que as perspectivas de adesão à UE devem ser formuladas de forma
clara e precisa para cada um dos países candidatos. Saúda a decisão de se adoptar um processo
de alargamento o mais abrangente possível, mas aceita que a adesão não constitua um acto político
único, mas sim um processo longo que exige a mobilização de toda a sociedade búlgara no esforço
de adopção dos valores europeus.

Em 24 de Junho de 1999, o Governo aprovou um relatório sobre os progressos alcançados pela
Bulgária no sentido de cumprir os critérios definidos para a adesão à União Europeia, em
conjugação com o próximo relatório anual da Comissão, que deverá rever os progressos
registados entre Outubro de 1998 e Junho de 1999. O Governo búlgaro espera uma avaliação
positiva no que respeita à rápida transposição (antes de Junho de 1999) da legislação indispensável
à adesão6 e ao apoio que deu à comunidade internacional na resolução da crise do Kosovo.

* * *

                                               
5 Os Regulamentos do Conselho, respectivamente n.º 1266/1999, 1267/1999 e 1268/1999 encontram-se publicados
no Jornal Oficial L/161 de 26 de Junho de 1999.
6 - energia e recursos energéticos, normalização, ambiente, transportes, protecção dos consumidores e  controlos
fronteiriços.
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Para mais informações, é favor contactar:
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV, Bruxelas,
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Pesquisa Documental,
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Para mais informações sobre a parte económica, é favor contactar :
Mourad MUSTAPHA-PACHA, Parlamento Europeu, DG IV, Luxemburgo
Divisão dos Assuntos Internacionais e Constitucionais
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int

______________________

Fontes: Oxford Analytica Data Base,
Economia Europeia ? Economic Reform Monitor (Comissão Europeia)
Economist Intelligence,
BBC Monitoring Service,
Reuters,
Bulgaria Online,
Central Europe Online
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ANEXO

COMPOSIÇÃO DO GOVERNO EM 11 DE OUTUBRO DE 1999

COMPOSIÇÃO DO GOVERNO BÚLGARO (25/06/97)
Presidente** Petar STOYANOV
Vice-presidente** Todor KAVALDZHIEV
(**juramento 19/01/97, tomada de posse 22/01/97)

CONSELHO DE MINISTROS: (formado em 21/05/ 97)
Primeiro Ministro Ivan KOSTOV
Vice-Primeiro Ministro (pasta da Política Económica) Alexander BOZHKOV
(também Ministro da Indústria)
Vice-Primeiro Ministro (pasta da Política
 da Infra-estrutura Regional) Evgeni BAKARDZHIEV
(também Ministro do Desenvolvimento Regional e Obras Públicas)
Vice-Primeiro Ministro (pasta da Cultura, Educação
e da Reforma Administrativa)  Vesselin METODIEV
(também Ministro da Educação e da Ciência)

MINISTROS:
Agricultura, Florestas e Reforma Fundiária Ventsislav VARBANOV
Cultura Ema MOSKOVA
Defesa Georgi ANANIEV
Ecologia e Água Evdokia MANEVA
Educação e Ciência ver Vice-PMs
Finanças Muravei RADEV
Negócios Estrangeiros Nadezhda MIHAILOVA
Saúde Petar BOYADZHIEV
Indústria ver Vice-PMs
Administração Interna Bogomil BONEV
Justiça e Integração Legislativa Europeia Vassil GOTSEV
Trabalho e Política de Segurança Social Ivan NEIKOV
Administração Pública Mario TAGARINSKI
Desenvolvimento Regional e Obras Públicas ver Vice-PMs
Comércio e Turismo Valentin VASSILEV
Transportes Wilhelm KRAUS
Presidente do Parlamento Yordan SOKOLOV

Governador do Banco Central Svetoslav GAVRIISKI


