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Resumo 

O objetivo deste trabalho é realizar uma investigação histórica sobre a economia da Bulgária 

durante o período entre 1945 e 1990. Neste ínterim, o país estudado reivindicou o socialismo 

como sistema social. Por conta disso, o enfoque da análise estará nas principais características e 

na evolução histórica do chamado socialismo real. O método empregado para tal é a prospecção 

histórica com base nos dados e na literatura acerca do tema. Os resultados obtidos indicam que 

as contradições econômicas, sociais e políticas do socialismo real foram as causas principais 

para o decesso do mesmo. Para atingir seu objetivo, este trabalho divide-se em seções, as quais 

estão organizadas de acordo com os temas mais relevantes para a compreensão do 

desenvolvimento búlgaro.  
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Abstract: The objective of this work is to carry out a historical investigation about the economy 

of Bulgaria during the period between 1945 and 1990. Throughout this span, the country studied 

had claimed socialism as its social system. Because of this, the focus of analysis will be on the 

key features and the historical evolution of the so-called real socialism. The method employed 

for this is historical prospecting based on data and literature on the subject. The results indicate 

that the economic, social, and political contradictions of real socialism were the main causes for 

the end of this regime. To achieve its objective, this work is divided into sections, which are 

organized according to the most relevant themes for understanding the development of Bulgaria.  
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A Bulgária é um país do Leste Europeu que pertenceu ao chamado campo 

socialista durante o período da Guerra Fria. O objetivo deste trabalho é realizar uma 

investigação histórica sobre a economia da Bulgária durante o período entre 1945 e 

1990. Neste ínterim, o países estudado reivindicou o socialismo como sistema social. 

Por conta disso, o enfoque da análise estará nas principais características e na evolução 

histórica do chamado socialismo real.  

A metodologia deste artigo consiste na investigação de fontes bibliográficas e 

dados estatísticos para cumprir com os objetivos propostos. Sobre as fontes 

bibliográficas, consultamos uma série de trabalhos datados tanto da época entre 1945 e 

1990 como posteriores à ela, de maneira tal que obtivéssemos o máximo de informação 

possível sobre a Bulgária. Em termos das perspectivas teóricas dos autores consultados 

elas são, também, bastante variadas. Na medida do possível, tentamos trazer os autores 

locais à discussão e enriquecer o texto com a perspectiva dos próprios protagonistas.  

Os resultados obtidos indicam que as contradições econômicas, sociais e 

políticas do socialismo real foram as causas principais para o decesso do mesmo. Para 

atingir seu objetivo, este trabalho divide-se em seções, as quais estão organizadas de 

acordo com os temas mais relevantes para a compreensão do desenvolvimento búlgaro. 

 

 

A reconstrução do pós-guerra e a implementação do socialismo real (1945-1960) 

 

Nessa seção do texto vamos estudar o período entre 1945 e 1960. A Bulgária 

apoiou os países do Eixo na II Guerra Mundial. Em 1944 a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) declarou guerra à Bulgária e o seu exército invadiu o 

país. Em setembro desse ano, a Frente Patriótica, a qual incluía os comunistas e que era 

apoiada pelo exército da URSS, assumiu o poder. Em setembro de 1946 teve lugar um 

plebiscito no país, cujo resultado substituiu a monarquia então vigente por uma 

república. Em outubro ocorreram eleições parlamentares, do qual resultou um governo 

encabeçado pelos comunistas e, posteriormente, a promulgação de uma nova 

constituição (similar à soviética). A liderança do país esteve com Georgi Dimitrov até 

1949, o qual era um aliado de longa data do líder da Iugoslávia de Josip Broz Tito e 

flertava com uma confederação entre os estados bálcânicos, porém teve sua vida 

interrompida por uma morte misteriosa em Moscou, sendo sucedido por Vasil Kolarov 
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até 1950 e Vulko Chervenkov desde então, ambos políticos com posições pró-soviéticas 

(HODOS, 1987: 14-23; STAAR, 1971: 27-31; WHITE, 2001: 14). 

Essa disputa inaugura uma fase obscura da vida búlgara em que ocorrem 

expurgos e arbitrariedades por parte da ala stalinista do Partido Comunista Búlgaro, 

nomeadamente contra os aliados de Dimitrov, os quais foram acusados de “Titoísmo” 

(i.e. apoiar o líder iugoslavo Tito e a ideia de uma Confederação Balcânica). Stalin 

opôs-se veementemente à possibilidade de que um bloco de países socialistas 

independentes de Moscou surgisse no Leste Europeu e pôs em marcha uma campanha 

de perseguições aos defensores dessa tese tanto na Bulgária como na Albânia. Na 

Bulgária foi escolhido como “bode expiatório” Traicho Kostov, o qual  havia sido 

responsável pela área econômica do governo de Dimitrov. Apesar de que Kostov não 

defendia a tese da Confederação Balcânica e tampouco era um aliado de Tito, ele foi 

eleito por Stalin como “traidor” por conta de uma antipatia pessoal do líder soviético 

para com ele, sendo executado por enforcamento em dezembro de 1949. Junto com 

Kostov, foram presos cerca de 200 membros do Partido Comunista Búlgaro, as quais 

ficaram conhecidos como a “turma de Kostov” (HODOS, 1987:13-23). 

Em 1945, a economia da Bulgária era de base agrária e com uma pequena malha 

industrial. As primeiras medidas do novo governo incluíram a reforma agrária, reformas 

fiscal e monetária, expropriação de empresas e uma reforma administrativa, a qual 

estabeleceu ministérios de acordo com os ramos produtivos considerados mais 

importantes. A população que deixava as forças armadas e/ou a zona rural dirigia-se 

para as cidades para se empregar em pequenas fábricas e em oficinas artesanais. A 

transformação econômica da Bulgária toma seus passos decisivos em 1947. Nesse ano, 

houve a nacionalização da indústria, dos bancos e a monopolização do setor externo por 

parte do Estado. Se no início do ano a proporção de empresas estatais era de 6.4%, ao 

final do ano 98% das empresas do país eram estatais. A agricultura, depois da reforma 

agrária, experimentou a primeira campanha de coletivização do campo em 1948. Dois 

anos depois, 43% da área agricultável do país havia sido coletivizada (BAKARDJIEV, 

1978: 27;  GIATZIDIS, 2002: 41; MARSTELLER, 1992: 127-128; STAAR, 1971: 48-

49).  

O sistema de planificação implementado na Bulgária apresentava as 

características gerais do modelo stalinista, com um grau acentuado de centralização das 

decisões econômicas, a predominância da alocação administrativa sobre as relações 

comerciais e mercantis e o estímulo material como motor do sistema econômico. A 
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planificação começou em 1947, com um plano para o biênio 1947-1948. Os principais 

objetivos propostos eram fomentar a industrialização e a geração de energia elétrica. 

Esse plano encontrou dificuldades operacionais devido a falta de bens de produção e 

dificuldades no setor de energia elétrica, além da falta de preparo e experiência dos 

quadros búlgaros. O primeiro plano quinquenal, apresentado no 5º Congresso do Partido 

Comunista em 1948, cobria o período entre 1949 e 1953, estabelecendo as linhas gerais 

do desenvolvimento subsequente do país. O principal objetivo do mesmo era a criação 

de uma base industrial: 47% do investimento previsto concentrava-se na indústria, com 

metade dessa cifra destinada exclusivamente à geração de eletricidade e à indústria 

química. A meta de aumento da produção industrial para o período era de 119%, sendo 

que a prioridade foi dada às indústrias pesadas, cujo produto deveria crescer em 220%. 

Por sua vez, as indústrias leves tinham uma estimativa de crescimento de 75%, 

indicando, justamente, a preferência na alocação de recursos pelas indústrias de base. 

Os resultados do plano foram que o produto material líquido da economia cresceu em 

média 8.4% por ano e a indústria cresceu a uma taxa média anual de 20.7%. Já a 

agricultura caiu, em média, 0.9% por ano. A razão para isso é atribuída a que esse setor 

teve alocado a si uma menor quantia do que o previsto inicialmente pelo plano (13% 

dos fundos para novos investimentos em vez dos 17% previstos) (CRAMPTON, 2007: 

327-329; JRISTOV, 1967: 34-37; MARSTELLER, 1992: 127-129, 281 (apêndice)). 

A morte de Stálin em março de 1953 trouxe consigo transformações na 

configuração política da União Soviética, com troca de lideranças e denúncias do 

período anterior. O processo de “desestalinização”, como foi chamado, acarretou 

mudanças no arco de políticas adotadas pelos soviéticos. O cenário enfrentado pelas 

lideranças da URSS após a morte de Stalin era de um cenário marcado pela insatisfação 

popular devido às dificuldades econômicas, com o racionamento de bens de consumo e 

a crescente desigualdade de status social e renda entre a burocracia e os trabalhadores, 

além do descontentamento com as arbitrariedades do regime de Stálin. A resposta 

encontrada pelos líderes soviéticos foi a de rever, no campo político, social e 

econômico, as políticas do período stalinista. A esse novo conjunto de políticas foi dado 

o nome de “Novo Curso”. No campo macroeconômico foi estabelecida uma mudança 

através de uma tentativa de conceder maior importância para o setor da indústria leve e 

de alimentos vis-à-vis o setor da indústria pesada (que até então era considerado 

prioritário). Essas mudanças na URSS repercutiram diretamente na Bulgária, a qual 

também implementou um “Novo Curso” (DEUTSCHER, 1969: 12-14; PABLO, 1953).  
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A economia da Bulgária nos anos 1950 passava por um processo de 

transformação estrutural. A média de crescimento do produto nacional bruto durante o 

primeiro plano quinquenal (entre 1949 e 1953) foi de 13.5%. A ênfase do 

desenvolvimento do país continuava na indústria pesada, com destaque para a 

metalurgia. Também a geração de eletricidade, o setor de transportes e a indústria 

química estavam entre as prioridades do governo. O processo de urbanização e 

industrialização e o fim do analfabetismo traziam melhoras no que diz respeito às 

condições materiais de vida da população. Contudo, a ênfase na industrialização fazia 

com que a oferta de matérias-primas para a indústria e a oferta de alimentos para os 

rebanhos e para a população ficasse aquém do desejado. As políticas do “Novo Curso” 

não impediram que entre 1948 e 1958 o ritmo de crescimento da indústria tenha sido de 

16% ao ano, enquanto a média de crescimento da agricultura foi de 2.4% ao ano. No 

campo político, houve a diminuição nas medidas de repressão política contra a 

população e nos expurgos no âmbito do Partido Comunista Búlgaro. Em janeiro de 

1954, sob pressão de Moscou, o líder do país Vulko Chervenkov, tido como stalinista, 

foi substituído da secretaria geral do Partido Comunista por Todor Zhivkov, o qual era 

um aliado de Kruschev. Chervenkov, contudo, permaneceu como primeiro-ministro até 

abril de 1956 (sendo substituído neste cargo por Anton Yugov), o que refletia a divisão 

do Partido em duas correntes políticas distintas (BBR, 1959: 1; BRISBY, 1960: 38-39; 

CRAMPTON, 2005: 191-192; DIMITROV, 2001: 26-29; FEJTÖ, 1969: 32, 205-206; 

GIATZIDIS, 2002: 25; 35). Esses eventos da vida búlgara, desde a implementação do 

“Novo Curso” até a substituição de Chervenkov, são narrados na citação a seguir por  R. 

J. Crampton (CRAMPTON, 2005: 191-192): 

Bulgaria’s new course was seen in improved relations with Greece, 

talk of repairing the breach with the USA, and the restoration of 

diplomatic relations with Yugoslavia. At home it was announced that 

more investment would be allocated to the consumer sector and to 

agriculture. More dramatically, the terror was relaxed. Police activity 

was reduced and thousands of detainees were released from prison and 

the labour camps. Other aspects of the new course included a decline 

in Soviet influence. Most advisors returned home and the joint stock 

companies which had given the Soviets great influence in certain 

sectors of the Bulgarian economy were disbanded. In March 1954 at 

the BCP’s sixth congress Chervenkov announced that he would no 

longer hold the offices of prime minister and general secretary of the 

party, deciding to relinquish the latter. His successor was a young, 

efficient but self-effacing apparatchik named Todor Zhivkov. The 

introduction of the new course was only the beginning of a series of 

events which were to convulse the USSR and Eastern Europe between 

1953 and 1956. In 1955 Khrushchev began the rehabilitation of Tito; 
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given that Chervenkov’s eminence was a result of his defeat of Kostov 

on the grounds of the latter’s titoism, this seriously undermined 

Chervenkov’s legitimacy. When Khrushchev, speaking to the 

twentieth congress of the Communist Party of the Soviet Union in 

February 1956, criticised Stalin’s mistakes he pulled another plank 

from Chervenkov’s political platform. At the April plenum of the BCP 

central committee Chervenkov’s cult of personality was denounced 

and he resigned. The new prime minister was Anton Yugov. 

 

O segundo plano quinquenal da Bulgária entrou em vigor em 1954. Esse plano 

previa que a produção deveria crescer 60%, o crescimento no investimento na indústria 

pesada seria de 200%, da indústria leve seria de 230% e da agricultura de 240%. A 

média de crescimento do produto material líquido no período do segundo plano 

quinquenal foi de 7.8%. O crescimento anual médio da agricultura foi de 4.9% e da 

indústria de 12.7%. A reestruturação do país teve seguimento, com a estatização das 

empresas e a coletivização do campo. Em 1956, foi iniciada a última campanha de 

coletivização da agricultura na República Popular da Bulgária. Nessa altura, 60% das 

terras agricultáveis pertenciam aos estabelecimentos socialistas (cooperativas e fazendas 

estatais), abrangendo 66% dos camponeses. Em 1957, chegou-se ao número de 86.5% 

das terras agricultáveis sob propriedade socialista e em 1959 alcançou-se o número de 

99%. Em junho de 1958, já se adiantando ao fim do processo de coletivização, Zhikov 

declarou (no sétimo congresso do Partido Comunista Búlgaro) que a Bulgária era o 

segundo país, depois da URSS, em que o socialismo havia triunfado no campo (BBR, 

1959: 1; DIMITROV, 2001: 26-29; GRUEV, 2014: 367-368; FEJTÖ, 1969: 157-158, 

205).  

Em 1958, foi lançado o terceiro plano quinquenal do país. O objetivo era 

continuar no caminho de crescimento acelerado da economia búlgara. Em 1959, foi 

lançada uma campanha ao estilo do “Grande Salto Adiante” chinês, em 1959, com o fim 

de mobilizar a população e os gerentes das empresas a empenharem-se em exceder suas 

respectivas metas de produção. As metas dessa campanha eram ambiciosas: a produção 

industrial deveria aumentar, entre 1957 a 1962, de 60 a 100% e a agricultura, com 

relação a 1958, deveria dobrar sua produção em 1959 e triplicá-la em 1960. Tais 

objetivos não foram atingidos (por exemplo, em 1959, a produção agrícola aumentou 

18% em vez do 100% desejado), apesar dos esforços do governo de consolidar as 

fazendas estatais e estimular a indústria. Essa campanha foi arquiteta por Zhivkov, após 

os relatórios preparados por uma delegação parlamentar búlgara, capitaneada por 

Chervenkov, a qual visitou a China em 1958. Em que pese ter sido afastado das 
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principais funções do Estado, Valko Chervenkov permaneceu como membro do 

Politburo e como uma figura importante no Partido Comunista Búlgaro até novembro 

de 1962 quando foi expulso do Partido (BBR, 1959: 1; ROSZKOWSKI & KOFMAN, 

2008: 149; DIMITROV, 2001: 26-29; FEJTÖ, 1969: 157-158, 205; KRAUSE, 2007: 

370). 

Em suma, nesta seção do texto estudamos as mudanças pela qual a economia da 

Bulgária passou durante a segunda metade dos anos 1940 e a década de 1950. 

Investigamos ainda a implementação do socialismo real no país e as alterações na 

trajetória de desenvolvimento da Bulgária decorrentes do chamado “Novo Curso”.    

 

 

Reformas econômicas no socialismo búlgaro (1960-1973) 

 

As reformas econômicas na Bulgária datam de 1963, porém foram formalmente 

ratificadas em 1965. As causas identificadas pela bibliografia aqui pesquisada são as 

seguintes: declínio da produtividade no setor industrial, falta de mão-de-obra para 

sustentar um crescimento de tipo extensivo, crescimento frágil do comércio varejista em 

relação ao aumento do poder de compra da população (acarretando pressões 

inflacionárias) e desequilíbrio externo. Sobre este último ponto, pode-se identificar as 

reformas como uma tentativa da Bulgária de tornar-se mais competitiva no mercado 

exterior, já que o país era incapaz de gerar divisas suficientes para cobrir a importação 

de máquinas, equipamentos e tecnologia do Ocidente (JEFFRIES, 1993: 270; VOGEL, 

1975: 201-205).  

 O debate teórico búlgaro acerca das mudanças no mecanismo econômico 

implementado no país durante os anos 1940 e 1950 teve um dos seus rounds mais 

importantes em 1963. A partir de maio desse ano houve uma série de discussões no 

jornal do Partido Comunista, chamado Novo Vreme, sobre reformas no sistema de 

planificação e gestão da economia, e desses debates resultaram duas posições 

polêmicas. A primeira foi a de Angel Miloshevski, o qual propunha a adoção completa 

do modelo iugoslavo de autogestão. Petko Kunin, outro especialista, defendia a 

completa independência das firmas em termos de financiamento e balanços contábeis, 

com a aplicação radical do princípio do cálculo econômico (khozraschet). Rogava ainda 

pela competição entre as empresas, de modo que houvesse o uso racional e econômico 

dos recursos, e pelo uso do lucro como principal acicate à produção (deveria ser o lucro 
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o responsável pela remuneração dos gerentes e diretores das firmas e pelos aumentos de 

salários de trabalhadores). Outras contribuições apareceram nos jornais especializados, 

conforme as reformas avançavam, como a de Ivan Mironov que defendia que os salários 

e os investimentos das firmas fossem atados diretamente aos lucros. De qualquer forma, 

o debate na Bulgária não foi de grandes proporções e ateve-se principalmente aos 

confins do Partido Comunista (BROWN, 1966: 18-20; DIMITROV, 2002: 34-37; 

PERICAS, 2004: 94-95).  

A concepção das reformas efetivamente implementadas na Bulgária teve quatro 

eixos principais: formação de instâncias decisórias intermediárias entre as firmas e os 

órgãos centrais, uso do lucro como indicador de desempenho e como fonte do 

financiamento da produção, promoção do progresso tecnológico através de um fundo 

específico e alteração no sistema de formação dos preços. No que concerne ao primeiro 

ponto, houve a criação e consolidação de associações ou conglomerados (Dŭržavnite 

Stopanski Obedinenija, DSO) que herdaram boa parte do processo decisório antes 

delegado aos órgãos centrais de planificação e aos ministérios. Estes últimos, com a 

reforma, deveriam transmitir os indicadores e metas desejadas de produção e alocar os 

recursos necessários para realizar os investimentos a esses conglomerados, os quais 

seriam responsáveis por desagregar as metas para as empresas subordinadas, bem como 

articular as cadeias produtivas e conceder o crédito necessário para a operação das 

firmas. O critério para a formação dos conglomerados era a participação no mesmo 

ramo produtivo e/ou a similaridade dos processos produtivos (BORNSTEIN, 1977: 113; 

CRAMPTON, 2005: 193-194; JEFFRIES, 1993: 270; VOGEL, 1975: 204-205, 212, 

218). As principais funções das DSOs são elencadas por Heinrich Vogel na citação a 

seguir (VOGEL, 1975: 209): 

... the DSOs were conceived as organs of guidance, although with 

their own legal rights and establishing material balances. They were to 

exert their function of guidance by economic means more than by 

directives. They were to supervise the enterprises in establishing 

norms for inputs of manpower, materials, and power; distribution of 

raw materials; marketing; authorizing changes in product-mix; 

concluding cooperation agreements with other enterprises; purchases 

of licenses; and ratifying foreign trade deals under the supervision of 

the ministry of foreign trade, and to be the decisive authority for new 

investment, research, training, and market research at home and 

abroad. To enable them to perform these functions, a DSO has at its 

disposal 'economic and other' sanctions, mention being made 

specifically of credit conditions and price control. 
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 Em 1970 houve um processo de consolidação das DSOs: o número delas foi 

reduzido de 120 para 64, das quais 35 eram industriais. As firmas tuteladas pelas DSOs 

foram desprovidas de seu caráter jurídico autônomo, passando a ser consideradas apenas 

seções de uma associação de unidades produtivas. Contudo, as firmas ainda possuíam 

seu próprio balanço contábil, a permissão de estabelecer contratos e a manutenção de 

uma conta própria no banco estatal, ou seja, elas tinham certo grau de independência 

dentro da estrutura das DSOs. Desse modo, a partir das reformas, na Bulgária, tal como 

na Alemanha Oriental, os conglomerados tornaram-se os principais agentes da vida 

econômica. Isso significou que o escopo da planificação frente às esferas da economia 

submetidas às leis de mercado foi aumentado: o papel do mercado e de suas categorias 

na relação entre as empresas estava condicionado pela presença dessa instância 

intermediária que se propunha a planificar a atividade econômica de certo grupo de 

firmas (JEFFRIES, 1993: 270-271; VOGEL, 1975: 212). 

 Um processo de concentração também teve lugar na agricultura: o número de 

cooperativas agrícolas (fazendas coletivas) passou de 3290 para 857 entre 1958 e 1968. 

Em 1970, começaram a ser formados complexos agro-industriais, os quais abrangiam 

cooperativas, fazendas estatais e empresas industriais. Esses complexos faziam parte de 

um plano de desenvolvimento de três etapas para a agricultura búlgara: a primeira era a 

concentração das pequenas unidades agrícolas em organizações maiores; a segunda era 

a mecanização e a industrialização da produção agrícola e a última fase seria a fusão 

entre as unidades produtivas agrícolas e as empresas da indústria alimentícia, de onde 

surgiriam os complexos agro-industriais. Em meados dos anos 1970 existiam 160 

complexos, com uma área média de 24291 hectares de terra arável e com uma média de 

6779 empregados. Esses complexos respondiam diretamente às ordens do órgão de 

planificação, os quais atribuíam normas acerca dos salários, da lucratividade, dos 

investimentos e dos impostos a esses complexos, além de designar a quantidade de 

insumos, maquinaria, equipamentos e suporte técnico a fim de que a produção fosse 

viabilizada. Não existiam metas de produção específicas, mas sim a tentativa de guiar a 

produção através de métodos indiretos, como são os preços, crédito e os prêmios 

materiais (GIATZIDIS, 2002: 30-31; VOGEL, 1975: 215-217; WIEDEMANN, 1974: 

124-125). 

Quanto ao segundo ponto, o principal critério de desempenho das empresas seria 

a lucratividade (definida como a razão entre lucro e os ativos da firma). O lucro, e não 

mais o fundo de investimento estatal, passaria a ser a principal fonte de financiamento 
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das firmas (havia exceções importantes, em especial no setor de indústria de bens de 

capital, em que o financiamento continuaria a provir essencialmente do orçamento 

estatal). O financiamento através de créditos bancários com pagamento de juros também 

foi estabelecido. Porém, a preferência era pelo financiamento através dos lucros retidos; 

em 1971, a origem dos financiamentos foi a seguinte: 62,9% das próprias firmas, 30,8% 

do orçamento estatal e 6,3% de outras fontes. Realizou-se, ainda, uma reavaliação dos 

ativos fixos e cobrado uma taxa pelo uso deles por parte das firmas (que girava em torno 

de 6% ao ano), a fim de que se evitasse a acumulação desnecessária dos mesmos. 

Ademais, tanto o lucro como a lucratividade seriam utilizados como base para a 

distribuição dos prêmios e bônus de produção (JEFFRIES, 1993: 270; VOGEL, 1975: 

205-206, 212). 

 Quanto ao terceiro ponto, foi criado, no orçamento do Estado, um fundo 

específico para o financiamento de novos produtos e métodos, para a padronização dos 

processos produtivos (com a adequação dos mesmos a padrões internacionais) e para a 

importação de patentes e licenças. Foi estabelecido também um centro de treinamento 

de gerentes (que recebia assistência direta da Organização Internacional do Trabalho) 

responsável pela formação anual de 15000 profissionais. Já quanto ao quarto item, o 

sistema de preços búlgaro separou-se em três categorias: os preços fixos (para bens de 

capital e alguns bens de consumo; a fórmula para o cálculo desses preços seria o custo 

médio de produção mais um mark up de 2%); os preços semi-fixos (os quais variavam 

no intervalo de uma banda definida pelo governo; eram aplicados nas transações entre 

as empresas estatais) e os preços livres (parte dos bens de consumo, em especial os 

sujeitos à variações de oferta sazonais) (JEFFRIES, 1993: 270; VOGEL, 1975: 206-

207).  

 A implementação desse novo sistema econômico foi cauteloso, ocorrendo 

gradualmente. Em 1968, quando da Primavera de Praga, os dirigentes búlgaros 

reafirmaram a postura de que as reformas visavam melhorar o sistema de planificação, 

porém não se tratava de uma reconversão às leis do mercado. Na sequência dos eventos 

na Tchecoslováquia, o governo recuou de algumas das medidas de descentralização e 

subordinou parte das recém-criadas DSOs ao Conselho de Ministros e aos órgãos de 

planificação (e não mais aos Ministérios). O sistema de preços voltou a ser tabelado, 

porém com consulta obrigatória, por parte dos órgãos de planificação, às DSOs 

envolvidas. Ademais, seguindo a linha soviética de se buscar um plano “ótimo”, 

estabeleceu-se, nesse mesmo ano, um comitê para coordenar as atividades das DSOs, 
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dos Ministérios e dos órgãos de planificação, de forma a aperfeiçoar o controle sobre a 

implementação do plano (JEFFRIES, 1993: 270; VOGEL, 2007: 208-211). 

Em termos de resultados nos indicadores macroeconômicos da economia 

búlgara tivemos que a produtividade, a qual havia crescido em média 6.9% no período 

entre 1960 e 1964, cresceu 6.7% em média entre 1965 e 1969. Ou seja, apesar das 

reformas, o ritmo de avanço da produtividade do trabalho não aumentou, pelo menos de 

imediato (entre 1970 e 1972, esse indicador teve média de 7.3% por ano) (VOGEL, 

1975: 202). A seguir temos uma tabela com dados sobre a Bulgária. Observamos que a 

produção industrial cresceu em ritmo mais forte que o PML (Produto Material Líquido) 

e que o produto agrícola. Note que o ritmo de crescimento foi mais acelerado após as 

reformas, evidenciando que, pelo menos nesse quesito, o objetivo inicial da reforma foi 

atingido. 

Tabela 1 - Taxa de Crescimento de Indicadores Econômicos da Bulgária  

– 1961 a 1973 (em %) 

 

Produto 

material 

líquido 

Produto 

Industrial 

Bruto 

Produto 

Agrícola 

Bruto 

Investimento 

1961 3 11 -3 4 

1962 6 10 4 7 

1963 7 10 2 15 

1964 10 10 12 10 

1965 7 15 2 8 

1966 11 12 15 22 

1967 9 13 3 25 

1968 6 12 -9 9 

1969 10 9 4 1 

1970 7 10 4 11 

1971 7 9 2 2 

1972 8 9 6 10 

1973 8 9 1 7 

Fonte: Elaboração própria a partir de FEIWEL (1981: 937). 

 

Em suma, vimos nesta seção do texto que a Bulgária passou por mudanças no 

seu sistema econômico durante o decênio dos 1960. Tais alterações visavam aperfeiçoar 

a eficiência da economia, porém sem questionar o status quo, ou seja, as mudanças 

evitaram questionar as relações de produção existentes e o regime político e social do 

socialismo real búlgaro. 
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O ocaso do regime socialista búlgaro (1973-1990) 

 

As mudanças no cenário internacional da década de 1970 afetaram a economia 

da Bulgária. Nesse país, a elevação do preço das matérias-primas internacionais em 

1973 atingiu diretamente o balanço de pagamentos (em que pese que o aumento do 

preço do petróleo soviético foi posto em marcha apenas a partir de 1975): ao passo que 

o déficit em conta corrente registrado em 1973 foi de US$ 0.1 bilhão em 1973, em 1974 

foi de US$ 0.2 bilhão e em 1975 de US$ 0.8 bilhão. Relativamente aos demais países do 

COMECON, a Bulgária era o país com maior dependência de importações de energia e 

de máquinas e equipamentos. Por outro lado, mantinha uma pauta de exportação com 

um elevado componente do setor agrícola, com baixa capacidade de geração de divisas 

(ainda que a Bulgária também exportasse bens de capital). As informações sobre o saldo 

de conta corrente e a balança comercial búlgara estão disponíveis no gráfico a seguir 

(ALDCROFT, 1993: 260; JACKSON, 1981: 573-577, 593-595; MONTIAS, 1988).  

 

Gráfico 1 - Balança Comercial e Saldo de Conta Corrente – Bulgária  

(1973-1984) – em US$ Bilhões 

 
Fonte: ALDCROFT, 1993: 260. Elaboração própria. 

 

Perceba pelo gráfico que os saldos negativos foram revertidos a partir de 1978. 

O motivo disso foi o aumento das exportações para os países do terceiro mundo, a 

elevação das divisas obtidas com petróleo refinado (a Bulgária importava petróleo bruto 

da URSS e o exportava refinado) e a realização de ações de promoção do turismo e de 
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incentivo ao investimento estrangeiro no país por parte do governo (foram permitidas 

joint ventures com maioria de capital estrangeiro e com administração totalmente 

estrangeira), além de um corte drástico no volume das importações. As exportações em 

divisas convertíveis e/ou para países capitalistas aumentaram 10% entre 1980 e 1985, ao 

passo que as importações caíram 66% nesse mesmo período (ALDCROFT. 1993: 260; 

BAEVA, 2012: 12-13; JACKSON, 1981: 573-577, 593-595; JACKSON, 1989: 80; 

LAVIGNE, 1985: 248). 

Simultaneamente ao processo de deterioração das contas externas dos anos 

1970, a Bulgária foi aumentando seu estoque de dívida externa. Entre 1971 e 1979, a 

dívida aumentou cinco vezes, de US$ 743 milhões para US$ 4.5 bilhões. Apenas entre 

1973 e 1975, a dívida externa aumentou 226%, garantindo à Bulgária o primeiro posto, 

entre os países do COMECON, no critério volume de dívida externa sobre volume de 

exportações. O passivo do país com os bancos ocidentais passou de US$ 2.0 bilhões em 

1975 para US$ 3.6 bilhões em 1979, ou seja, um aumento de cerca de 80%. Entre 1977 

e 1979, em média, 42.6% das exportações do país estavam comprometidas com o 

serviço da dívida. Entre amortizações e pagamentos de juros, a Bulgária desembolsou, 

em média entre 1977 e 1979, US$ 364.3 milhões (JACKSON, 1981: 593; ZOETER, 

1981: 729-730). Abaixo temos um gráfico com a escalada da dívida externa durante a 

segunda metade da década de 1970. Perceba a rápida evolução do endividamento 

externo. 

Gráfico 2 - Dívida externa líquida – Bulgária (1974-1983) – em US$ bilhões 

 
Fonte: LAVIGNE, 1985: 216. Elaboração própria. 
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A causa principal da redução da dívida externa da Bulgária a partir de 1978 está 

relacionada com a obtenção de divisas em virtude do aumento das exportações aos 

países da periferia capitalista. Entre os países do COMECON (inclusive a URSS), a 

Bulgária era o país com o maior volume comercial de exportação com relação aos 

países do chamado terceiro mundo. Esse comércio era de tal importância que a balança 

comercial a partir de 1979 estaria no negativo se não existisse o saldo com os países do 

terceiro mundo para compensar o déficit com os outros grupos de países. O principal 

item exportado eram armamentos bélicos. Durante os anos 1980, essa indústria faturou 

aproximadamente US$ 1 bilhão anualmente. Em 1982, por exemplo, respondeu por 

9.1% das receitas de exportações. Entre os principais importadores do armamento 

búlgaro estavam os países produtores de petróleo, os quais garantiam as divisas 

necessárias para financiar o déficit búlgaro com o resto do mundo. Os principais países 

importadores eram a Síria, a Argélia, e a Líbia (AP, 1984; HRW, 1999; LAVIGNE, 

1985: 228, 248; S.A., 1985; STANKOVA, 2013: 110-112). 

A segunda metade dos anos 1970 foi um período de estagnação da produção 

agrícola e dificuldades na produção de carvão, dois dos mais importantes ramos da 

economia búlgara. No primeiro caso, o país teve uma taxa de crescimento (2.1% de 

média anual entre 1976 e 1978) aquém do projetado pelo plano quinquenal de 1976-80 

(crescimento anual médio de 3.7%). Por causa disso, as exportações de produtos 

agrícolas foram menores do que o inicialmente planificado, de forma que essa é também 

uma das causas das dificuldades do setor externo no período. Já no segundo caso, houve 

o aumento da dependência do carvão soviético e, logo, das importações provenientes da 

URSS. A resposta das autoridades frente às dificuldades externas foi a de reduzir o 

consumo e as importações relacionadas, mas não o investimento; pelo contrário, este foi 

estimulado especialmente nos setores prioritários (máquinas, indústria bélica, indústria 

química e metalurgia) (JACKSON, 1981: 571-572). 

Como vimos anteriormente, o sistema econômico da República Popular da 

Bulgária havia passado por transformações na década de 1960, especialmente a 

formação de conglomerados, no campo e na cidade, a introdução da lucratividade como 

critério de desempenho e como item para formação dos fundos de investimentos das 

empresas. Na primeira metade da década de 1970, essas mudanças foram 

implementadas gradualmente por toda a economia búlgara. Em 1978, a planificação 

anual foi abandonada em favor de uma planificação bienal. Em 1979, foi introduzido o 

“Novo Mecanismo Econômico” (Noviyat ikonomicheski mekhanizŭm, NIM), o qual foi 
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uma reforma que aprofundou a presença do mercado em relação às esferas da economia 

dominadas pela planificação econômica: a planificação central foi descentralizada em 

certos setores e atividades, a liberdade de estabelecer contratos e fixar preço foi 

estendida (houve uma tentativa de estabelecer uma relação entre os preços de atacado e 

os preços internacionais), bem como a fórmula usada para fixação dos salários passou a 

dar maior importância para a lucratividade. O papel do sistema bancário e de crédito foi 

fomentado na medida em que os recursos para os investimentos eram ainda mais 

deslocados do orçamento estatal para esse sistema (JACKSON, 1981: 572-573, 613-

614). 

Na agricultura, o processo de substituição das fazendas estatais e das 

cooperativas pelos complexos agro-industriais continuou com força durante a década de 

1970 (o número de fazendas estatais caiu de 156 em 1972 para 34 em 1978). Em 1978, 

75% da produção agrícola provinha dos complexos agro-industriais. O objetivo dos 

complexos era triplo: aumentar a escala de produção, aumentar a especialização e 

combinar unidades agrícolas e industriais (a indústria de alimentos estaria diretamente 

integrada com a produção agrícola). Além disso, houve uma reestruturação 

administrativa nos complexos pioneiros com a consolidação das pequenas unidades em 

estruturas maiores. A autonomia dos gerentes desses complexos foi aumentada: estavam 

liberados para negociar contratos sem supervisão dos órgãos de planificação, inclusive 

com fins de exportação. Ademais, foi estendida a liberdade dos gerentes de fixar os 

preços de acordo com seus interesses próprios (alguns produtos essenciais ou em falta 

continuariam a ser tabelados) (JACKSON, 1981: 572-573; 613-617). 

Na segunda metade dos anos 1980, a Bulgária experimentou um período de 

arrefecimento no crescimento econômico. A taxa de crescimento do produto material 

líquido, que foi de 5.3% e 5.1% em 1986 e 1987, caiu para 2.3% em 1988 e -0.4% em 

1989. Além disso, a segunda metade dos anos 1980 foi de crescente endividamento 

externo. A dívida externa saltou de US$ 2.9 bilhões em 1984 para US$ 10.7 bilhões em 

1989. A razão “dívida externa sobre exportações” avançou de 63% em 1981 para 156% 

em 1989. Em março de 1990, o país declarou moratória em sua dívida externa. Os 

motivos para esse endividamento têm a ver com a diminuição das entregas de petróleo 

soviético, o qual a Bulgária processava e exportava para o Ocidente, e com a diminuição 

do volume de comércio com os países da periferia capitalista, especialmente o Iraque e 

a Líbia, por conta de problemas internos a esses países, além de uma crise pela qual 

atravessou o setor agrícola, em virtude de problemas climáticos, acarretando um 
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aumento das importações de grãos. A crise na União Soviética e nos países da África do 

Norte e do Oriente Médio e a crise agrícola fizeram com que a casta burocrática que 

dominava o país recorresse ao mercado financeiro internacional com o fim de financiar 

as importações búlgaras e cumprir com as obrigações externas do país e, desse modo, 

manter a estabilidade do país. A dívida contraída nesse período foi obtida 

maioritariamente com bancos comerciais: se em 1984 mais da metade dívida externa 

(53%) era com bancos comerciais, em 1988 quase três quartos (71%) da dívida búlgara 

era com esses atores privados (BRAINARD, 1990: 10, 13; DOBRINSKY, 2000:  582-

583; MARSTELLER, 1992: 162-164; VIFCES, 1991: 58; WIGHT & FOX, 1998: 130). 

O saldo comercial da Bulgária com os países capitalistas desenvolvidos (países 

da OCDE) esteve no negativo durante o período entre 1986 e 1990. A média do déficit 

comercial com esses países durante esse período foi de US$ 1.46 bilhões. Com essa 

crise no setor externo, a economia entrou em processo de desaceleração. O PML 

(Produto Material Líquido) búlgaro, que manteve um ritmo de crescimento de cerca de 

5% em 1986 e 1987, apresentou uma queda na sua taxa de crescimento para 2.4% em 

1988, entrando no negativo em 1989 (-0.4%). O produto industrial do país cresceu em 

média 4.43% entre 1986 e 1988, porém em 1989 cresceu apenas 2.2% e em 1990 caiu 

15% (por conta já da instabilidade decorrente do processo de reconversão ao 

capitalismo). Já a inflação manteve-se controlada até 1990, quando a taxa anual foi de 

40%. A taxa média de inflação entre 1986 e 1989 foi de 1.2% (ALDCROFT, 1993: 257; 

BRADA & KING, 1993: 253). 

Esse processo búlgaro de endividamento externo em divisas denota que o país, 

considerado por anos como o país satélite mais fiel da URSS, buscava nos mercados 

financeiros capitalistas a solução para as dificuldades que enfrentava. Essa aproximação 

com o mundo capitalista refletiu-se também na condução da política externa do país no 

período entre 1985 e 1990. Em um contexto de afastamento da URSS dos assuntos do 

Leste Europeu e de crise nos parceiros do país no terceiro mundo, a Bulgária buscou 

diversificar suas relações externas, porém o fato de ser incapaz de gerar, através de 

exportações, as divisas necessárias para manter e expandir o nível de atividade levou o 

país a entrar em uma espiral de endividamento. O principal baque que os búlgaros 

tiveram na geração de divisas foi a diminuição da entrega de matérias-primas ao país 

por parte dos soviéticos, em especial o petróleo bruto, o qual a Bulgária reexportava 

depois de refiná-lo e processá-lo quimicamente. Para se ter uma ideia da importância 

desse tipo de transação para a vida econômica do país, apenas entre 1981 e 1983 a 
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receita bruta da Bulgária com esse mecanismo foi de US$ 2.2 bilhões, ao passo que o 

déficit acumulado na balança comercial com os países na OCDE, nesse mesmo período, 

foi de US$ 1.73 bilhões (BAEVA, 2012: 5-13; LAVIGNE, 1985: 248). 

Em meados de 1987, Zhivkov iniciou uma série de reformas com vistas a 

modificar o sistema econômico do país. Essa reforma (conhecida na literatura como o 

“Conceito de Julho”) liberou o estabelecimento de bancos comerciais, permitiu que as 

firmas pedissem falência, incentivou a concorrência entre as firmas e também o 

estabelecimento da autogestão de algumas empresas. De modo geral, as mudanças 

aprofundaram o papel do mercado e das categorias mercantis no mecanismo econômico 

búlgaro, algo que a reforma de 1979, que introduziu o “Novo Mecanismo Econômico”, 

também havia feito. Desse modo, a economia do país tomava contornos próximos à uma 

economia capitalista já no fim dos anos 1980, porém com a predominância da 

propriedade estatal. Houve nessa época também uma reforma administrativa cujo 

objetivo era afastar a influência do Partido Comunista Búlgaro das questões tidas como 

estritamente econômicas, além de que foi estabelecida uma comissão de especialistas 

para começar a elaborar a proposta de uma nova constituição. Contudo, a questão de 

permitir uma maior liberdade de discussão política não foi considerada pelas reformas. 

De fato, a intenção de Zhivkov era liberalizar a economia, porém mantendo o 

monopólio do poder político e preservando os privilégios da casta burocrática que 

governava o país (BAEVA, 2012: 14-16, 19; CRAMPTON, 2002: 175-182, 

GOLDMAN, 1997: cap. 4). 

Em janeiro de 1989 foi promulgado o “Decreto 56”, que garantiu a liberdade 

completa da iniciativa privada, de tal modo que esse foi um passo crucial para o 

restabelecimento do capitalismo no país. Em outubro/novembro de 1989 teve lugar na 

Bulgária um simpósio internacional sobre meio-ambiente, com a presença de 

autoridades de todo o mundo. Protestos envolvendo o tema foram organizados, os quais 

se tornaram, no fim das contas, protestos contra o governo. A ala oposicionista do 

Partido Comunista aproveitou-se da oportunidade e promoveu uma campanha contra o 

veterano líder do país Thodor Zhivkov. Este vinha em rota de colisão com Gorbachev 

(líder da URSS) desde que havia implementado as reformas de 1987, pois estas não 

agradaram o burocrata soviético pela alegada rapidez de sua realização. Frente às 

pressões soviéticas e da oposição búlgara, Zhivkov renunciou a seu posto de primeiro-

ministro em 10 de novembro. A ala vencedora trocou por completo o gabinete de 

Zhivkov, e abriu diálogo com a oposição, organizada na "União das Forças 
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Democráticas". Em 1991 ocorreram eleições no país e a promulgação de uma nova 

constituição, consolidando o fim do socialismo real no país (BAEVA, 2012: 15-20; 

OTFINOSKI, 2004: 27-32). 

Em suma, vimos nesta seção do texto a trajetória econômica búlgara após o 

choque do petróleo de 1973 até o decesso do socialismo real no final da década de 1980. 

Investigamos como o país foi afetado pela alta dos preços das matérias-primas no 

cenário internacional e estudamos alguns dos motivos que levaram o país de volta ao 

capitalismo. 

 

 

Considerações Finais 

 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que as contradições econômicas, 

sociais e políticas do socialismo real foram as causas principais para o decesso do 

mesmo. Os países socialistas eram caracterizados pela presença de uma elite 

privilegiada com relação ao restante da população. Esses privilégios se manifestavam 

principalmente na esfera do consumo privado e no acesso aos melhores serviços que o 

Estado fornecia. Ademais, o sistema político e as demais esferas da vida social eram 

marcadas pelo dogmatismo e pelo autoritarismo, além de que o sistema econômico 

apresentava dificuldades importantes (Cf. MANDEL. 1994).   

Como quase todos os países que embarcaram na tentativa de implementar as 

ideias de Marx, Engels e Lênin na regulação da vida social, a Bulgária apresentou 

ganhos sociais positivos no que diz respeito aos indicadores de educação, saúde, 

nutrição, emprego, transporte, habitação, etc. Contudo, esses ganhos na esfera social 

foram obtidos com um alto custo pois o regime social implementado era burocrático, 

autoritário e perdulário. Na ponderação entre os custos e os benefícios do socialismo 

real, a população búlgara optou pelo abandono do mesmo assim que teve a 

oportunidade de manifestar suas intenções de maneira democrática.   

Pode-se argumentar que ao contrário do capitalismo, os trabalhadores no 

socialismo real búlgaro possuíam uma série de direitos e serviços gratuitos, o que 

justificaria até certo ponto e no contexto de penúria material, as relações de trabalho 

existentes, além de terem garantido o direito ao trabalho, ou seja, o desemprego não era 

um problema com o qual os trabalhadores tinham que se confrontar na vida cotidiana. 

Portanto, na esfera da produção a situação dos trabalhadores no socialismo real 
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permaneceria parecida com a do capitalismo, mas na esfera da distribuição teriam 

ocorrido avanços com relação ao modo de produção capitalista. Porém, nos modelos 

sociais-democratas da Europa Ocidental também os trabalhadores conquistaram direitos 

na esfera da distribuição, sem alterar as relações de produção capitalistas, de modo que 

justificar as relações de produção do socialismo real pelos ganhos na esfera da 

distribuição é equiparar a construção do socialismo com a edificação de uma social-

democracia autoritária. 
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