T.C.
FİLİBE TİCARET ATAŞELİĞİ

BULGARİSTAN
EKONOMİ, TİCARET VE YATIRIM
AYLIK HABER BÜLTENİ
ARALIK 2018

BULGARİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
BULGARİSTAN EKONOMİSİNDEN VERİLER
BULGARİSTAN ÜRETİM VE LOJİSTİK ÜS OLARAK
YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
BULGARİSTAN’DA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
BULGARİSTAN İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

BULGARİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İkili
İşbirliğinin Hareketlendirilmesini Görüştü
Başbakan Boyko Borisov ile Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ikili ticari ilişkilerde
işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldı. Görüşmede Bulgaristan ile Türkiye arasında
ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi odak noktası oldu. İkili ticaret, yatırımlar ve
inşaat gibi muhtelif alanlarda ilişkilerin oldukça gelişmiş olduğuna değinildi. Başbakan
Borisov ve Bakan Pekcan, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ortak iş forumlarında iyi
sonuç elde edildiğini ve Bulgar-Türk Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun
başarılı bir şekilde çalıştığını vurguladı.
2017 yılında Türkiye’ye ihracat 2,007 milyar avrodur. Bu rakam, toplam ihracatın % 7,8’i
kadardır ve % 10’luk bir artışa tekabül ediyor. Türkiye’den ithalat toplam ithalatın %
6,3’ü kadar olup % 17,3’lük artışla 1,906 milyar avro oldu. İkili ticaret hacmi 3,984 milyar
avro olarak gerçekleşti. Türkiye, Bulgaristan’ın ihracatında Almanya, İtalya ve
Romanya’dan sonra dördüncü, ithalatında ise Almanya, Rusya, İtalya ve Romanya’dan
sonra beşinci.
2017 yılında Bulgaristan’daki Türk yatırımları 81,1 milyon avrodur. Bulgaristan’da
ulaştırma ve enerji altyapı projeleri, konut/ofis binaları ve ticari alanlar inşaatı,
bankacılık gibi sektörler Türk firmaları için ilgi odağıdır. Gıda, kimya ve tekstil endüstrileri
de yatırım imkanları sunuyor. Türkiye’nin geleneksel üretim sektörü olan ve dünya
üretiminde önemli bir paya sahip olduğu oto yedek parça üretiminde halen yatırım
potansiyeli mevcut. 2017 yılında Bulgaristan 636.046 Türk vatandaşı tarafından ziyaret
edildi. Bu rakam, % 12,5’lik bir artışa tekabül ediyor. Türkiye, turist sayısı bakımından
Yunanistan, Romanya ve Almanya’dan sonra 4’üncü sırada yer alıyor.
Kaynak: http://government.bg/bg/prestsentar/novini/premierat-boyko-borisov-i-turskiyat-ministar-natargoviyata-ruhsar-pekdzhan-obsadiha-aktiviziraneto-na-dvustrannoto-satrudnichestvo

Bulgar-Türk İş Forumuna Yoğun İlgi Gösterildi ve 500’ün Üzerinde Firma Katıldı
Bulgaristan KOBİ Ajansı-DEİK işbirliği ve T.C. Sofya Büyükelçiliği’nin ve Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BULTİŞAD) katkılarıyla Sofya’da Bulgar-Türk İş Forumu
düzenlendi. Forumda Bulgaristan Ekonomi Bakanı Sayın Emil Karanikolov ve Türkiye
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan selamlama konuşmaları yaptı, forumun resmi
açılışını ise Bulgaristan KOBİ Ajansının Genel Müdürü Dr. Boyko Takov yaptı.

Foruma Türkiye’den 150’nin üzerinde firma ve kuruluş Bulgaristan’dan ise 300’ün
üzerinden firma kayıt gerçekleştirdi. Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B
görüşmelere de katılan firmalar, inşaat, tarım, gıda sanayi, sağlık, lojistik, makine imalat,
tekstil, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinden partnerleri ile görüşme
imkanı buldular.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-turk-is-forumuna-yogunilgi-gosterildi-ve-500un-uzerinde-firma-katildi

BULGARİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Vatandaşımızı, İhracatçımızı Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki
Kuyruklardan Kurtarmak Amacıyla Kapıkule Eylem Planı Hazırladık.” Dedi
Bakan Pekcan, AA muhabirine, Bulgaristan temasları kapsamında Sofya'da çok verimli
görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir
araya geldiğini anımsatan Pekcan, daha sonra Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Maliye
Bakanı Vladislav Goranov ile görüştüğünü ifade etti. Pekcan, Karanikolov'un iki ülkeden
500'ün üzerinde iş insanının yer aldığı Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'na da katıldığına
işaret ederek, foruma yüksek ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra sınır
kapılarındaki sorunların da ele alındığını aktaran Pekcan, iki ülke arasındaki en büyük
sınır geçiş noktası olan Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ürün akışının
hızlandırılmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun
tır kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Pekcan, Bulgaristan
Başbakanı Borisov başta olmak üzere görüştüğü bakanların bu sorunun çözülmesi
noktasında ciddi bir iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı. Pekcan, "Vatandaşımızı,
ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu
konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor. Bunun için Türkiye ve
Bulgaristan olarak çalışma grupları oluşturacağız." diye konuştu.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/haberler/kapikulede-arac-kuyruklarini-sonlandirmak-icin-eylem-planihazirlandi

Bulgaristan, Türk Akımı Hattından 4,3 Milyar Leva Kazanacak
Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Türk Akımı projesinin Bulgaristan kısmının
ülke bütçesine 2,6 milyar levaya mal olacağını ifade etti. Bakanın sözlerine göre
“Bulgartransgaz” şirketi ve dolayısıyla Bulgaristan devleti bu projeden 2020 – 2040
dönemi içerisinde 4,3 milyar leva kazanacak. Bakan Petkova, Bulgaristan’ın Avrupa enerji
haritasında stratejik konumunu muhafaza etmesinin önemli olduğunu, bunun hükümetin
öncelikleri arasında bulunduğunu ve Bulgaristan’ın yararına olacağını belirtti.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-turk-akimi-hattindan-43-milyar-leva-kazanacak

Bulgarların Türkiye’ye Yaptıkları Ziyaretler Eylül Ayında Yıllık Bazda % 32 Arttı
Bulgaristan İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Eylül 2018'de, Bulgar vatandaşlarının
yurtdışı gezileri, Eylül 2017'ye göre 633.400’e tekabül etti ve böylece % 11 arttı. Aynı
dönem için yabancıların Bulgaristan'a yaptıkları ziyaret sayısı ise 1 324 200 oldu ve bu
şekilde % 4,2 artış gösterdi.
Eylül 2018'de, yıllık bazda, Bulgarların yurt dışına yaptıkları yolculuklarda sırasıyla
belirtilen artışlar meydana geldi: Türkiye %31,9; Romanya % 14,8; Sırbistan % 12,8;
Almanya % 6,9; Yunanistan % 5,9; ve Makedonya % 2,4.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgarlarin-turkiyeye-gezilerieylul-ayinda-yillik-bazda-32-artti

BULGARİSTAN EKONOMİSİNDEN VERİLER
Bulgaristan’ın 2019 Bütçesinden Rekora İmza Atacak Beklentiler: 116,4 Milyar Leva
GSYİH, % 2,6 Enflasyon, % 4,8 İşsizlik, % 0,5 Açık, % 10 Gelir Artışı
Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov’un sunduğu 2019 bütçesinde birkaç
göstergeye ilişkin beklentiler ilgi çekiyor. Bunlar sırasıyla; üç yıldan bu yana en düşük
enflasyon, beklenen bütçe açığı, düşük işsizlik, gelir artışı oranlarını ve nihai GSYİH
artışını içeriyor. Bulgaristan ekonomisinin önümüzdeki sene rekor sayılacak 116,4 milyar
leva değerinde mal ve hizmet üretmesi öngörülüyor. Buna göre ekonominin %3,7
büyüyeceği hesaplanıyor. Bütçeye ek olarak yer alan raporda belirtildiği üzere bu
büyümenin temel kaynağı kamuda yapılacak yatırımlar ve harcamalar olacak.

Enflasyonla ilgili beklentiler, enflasyon oranının % 3 civarında olacağı yönünde. Hatta
2019 sonuna doğru, oranın % 2,5’e kadar gerilemesi bekleniyor. Diğer yandan
çalışanların maaşlarının da ortalama % 8,4 artması bekleniyor. Böylece gelirlerin
enflasyona göre 3 kat daha fazla olacağı hesaplanıyor. Önümüzdeki yıl bütçe açığının %
0,5 olması hedeflenirken, 2020 yılında % 0 bütçe açığı olması amaçlanıyor. İşsizlik
oranının rekor sayılan % 4,8 oranına gerilemesi de planlanıyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanin-2019-butcesindenrekora-imza-atacak-beklentiler-116-4-milyar-leva

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan Ekonomisinin 2018 Büyüme Öngörüsünü Düşürdü
Avrupa Komisyonu’nun sonbahar projeksiyonuna göre Bulgaristan ekonomisi 2018
yılında reel olarak % 3,5 büyüyecek. Komisyonun ilkbahar öngörüsü % 3,8’di. 2019
öngörüsü değişmemiş olup % 3,7 olarak kaldı. Avrupa Komisyonu, 2020 yılında
Bulgaristan ekonomik büyümesinin % 3,6’ya yavaşlamasını bekliyor. Bulgaristan’ın
büyüme hızının güçlü kalması ve iç talebin büyümenin motoru olması bekleniyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/avrupa-komisyonu-bulgaristanekonomisinin-2018-buyume-ongorusunu-dusurdu

Bulgaristan’da İş Yapma Ortamı Ekim Ayında Kötüleşti
Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Ekim 2018’de genel iş yapma göstergesi aylık
bazda yüzde olarak 1,9 puan kötüleşti. Sanayi (göstergede 2,4 puan düşüş yaşandı),
perakende ticaret (2,5 puan düşüş) ve hizmetler (4,5 puan düşüş) sektörlerindeki
elverişsiz konjonktür buna neden oldu. İnşaat göstergesinde yüzde olarak 2,6 puan artış
meydana geldi.
Kaynak: BTA

BULGARSİTAN EKONOMİSİNDEN VERİLER
Bulgaristan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Ortalama Ekonomik Büyüme Oranının
Gerisinde Kalıyor
Dünyaca ünlü kredi sigortası şirketi Euler Hermes ‘in hazırladığı rapora göre Bulgaristan
ekonomisi 2018 yılının 3. çeyreğinde gösterdiği %3’lük büyüme ile, geçen yıla göre daha
az büyüme yaşayan, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Uzmanların
verilerine göre Bulgaristan bölgedeki ülkelerin ortalama %4,3 olan büyüme oranından
geride kalıyor. Aynı zamanda Euler Hermes’in verileri Bulgaristan’da hafifçe yavaşlayan
istikrarlı büyüme öngörülerini de teyit ediyor. Orta ve Doğu Avrupa’da en yüksek
büyüme gösteren ülkeler %5,7 ile Polonya, %5,5 ile Letonya, %5 ile Macaristan, %4,5 ile
Slovakya ve %4,1 ile Romanya yer alıyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-orta-ve-dogu-avrupaulkelerinin-ortalama-ekonomik-buyume-oranindan-ge

Bulgaristan’da Enflasyon Son 1 Yılda % 3,6 Arttı
Bulgaristan İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) açıkladığı rakamlarda Eylül ayında enflasyonun
Ağustos ayına göre % 0,3 yükseldiği, yılın başından Eylül ayının sonuna kadar %2,1
arttığı ve 2017 yılının Eylül ayına göre ise %3,6 yükseldiği belirtildi. Ekim 2017-Eylül 2018
ortalama enflasyonun Ekim 2016-Eylül 2017 ortalama enflasyonuna göre %2,7 daha
fazla olduğu da açıklandı.
Eylül 2018’de bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı %1,5 ile gıda ve içeceklerde
yaşandı.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-enflasyon-son-1yilda-3-6-artti

BULGARİSTAN ÜRETİM VE LOJİSTİK ÜS OLARAK
YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
Siemens, Varna’da Mühendislik Merkezi Açtı
Alman şirketi Siemens’in Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketi tarafından yapılan
açıklamada kuruluşun bugün Varna şehrinde otomotiv endüstrisi için sistemler
tasarlamak ve geliştirmek için bir Mühendislik Merkezi açtığı bildirildi. Bu merkezde
üretim ve otomasyon sistemleri de geliştirilecek ve uygulanacaktır. Merkezde çalışacak
ekipte tasarımcılar, programcılar, PLC programlama uzmanları, robot programlama
uzmanı olan mühendisler yer alıyor.
Siemens Bulgaristan Şirketi’nde Sayısallaştırılmış Üretim ve Proses Endüstrileri ve
Sürücüler Daire Başkanı Teodor Marinov, Volkswagen ve Mercedes gibi önde gelen
Alman otomobil üreticilerinin çoğu Siemens tarafından üretilen bileşenlere ve
kontrollere dayanan sistemler kullandığını söyledi. Varna’daki Mühendislik Merkezi,
otomotiv fabrikalarındaki endüstriyel robotların çalıştırılmasının yanı sıra yazılımı
entegre etmek ve çalıştırmakla ilgilenecek.
Kaynak: https://kircaalihaber.com/?id_news=21940

Alman Şirketi BADER, Rusçuk’ta Fabrika Açacak
Ekonomi Bakanlığından verilen bilgiye göre Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır
Manolev, otomobil bileşenleri üreten Alman şirketi BADER’in yönetimiyle Bulgaristan’ın
Berlin Büyükelçiliği’nin Ekonomi ve Ticaret Ofisi’nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede
şirketin Rusçuk şehrinde 700 kişiye istihdam sağlayacağı açıklandı.
BADER, lüks oto koltuk kılıfı ve ıstampalama aletleri üretecek bir fabrika açmayı planlıyor.
Şirket, 2019 yılının ikinci yarısında üretime başlamayı amaçlıyor. BADER aynı zamanda,
araba iç tasarımında dünyanın ilk üçü arasında bulunuyor, müşterileri ise BMW,
Mercedes, Audi gibi önde gelen otomobil üreticileridir.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/alman-sirketi-bader-ruscuktafabrika-acacak

Hintli Şirketten Avrupa Kapısı Bulgaristan’a Büyük Yatırım
Hindistan’da en büyük sanayi kümelerinden biri olan UMESH MODI GROUP, Avrupa
piyasasına erişmek amacı ile Bulgaristan’da kuracağı tesislere 5 milyon dolar tutarında
yatırım yapacak. Hintli grup, ilaç sanayi, kozmetik ürünleri, şeker, demir ve çelik üretimi
alanlarında faaliyet gösteriyor. Yıllık cirosu 550 milyon doların üzerinde olan şirketin
Asya, Afrika ve dünyanın diğer piyasalarında pazarlama ve dağıtım ağı bulunuyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/hintli-sirketten-avrupa-kapisibulgaristana-buyuk-yatirim

BULGARİSTAN’DA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Bulgaristan'da Kış Lastiği Zorunluluğu Getirildi
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı (MVR) trafikte “Kış” operasyonunu başlatmış bulunuyor.
Ayın başından itibaren yaz ve kış lastikleri denetimi yapılırken, 15 Kasımdan itibaren
araçların kışlık lastikle olması zorunlu hale getirildi. Yaz lastikleriyle yola çıkan sürücülere
50 leva (26 avro), bozuk cam silecekleri için de 50 leva para cezası uygulanıyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-kis-lastigizorunlulugu-getirildi

Bulgaristan’da Hafta Sonu Vinyeti 10 Leva Olacak
Yeni Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova yaptığı bir açıklamada
önümüzdeki yıl itibariyle satışa sunulacak hafta sonu vinyetinin (yol ücreti) 10 leva
olacağını bildirdi. Bu vinyetin ve diğer bütün vinyetlerin artık elektronik olacakları, hafta
sonu vinyetinin ise Cuma saat 12:00 ile Pazar saat 23:00 arası geçerli olacağı ifade edildi.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-hafta-sonu-vigneti10-leva-olacak

BULGARİSTAN İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER
Bulgaristan’da İşsizler Yıl Başından Bu Yana % 22 Azaldı

Yıl başından Eylül ayının sonuna kadar İstihdam Ajansı’na kayıtlı işsizlerin sayısı % 22
azaldı. Eylül sonu itibariyle İstihdam Ajansı’na kayıtlı işsizlerin sayısı 183.846. Ajans’ın
verilerine göre Eylül ayı işsizlik oranı % 5,6 bu da yıllık bazda % 0,9 düşüşe tekabül
ediyor.
Eylül ayında toplam 25.868 işsiz İstihdam Ajansı’na kayıt yaptırmış. Bunlardan 1.592’si
daha önce aktif olmayan, yani okumayan, çalışmayan ve iş aramayan kişilermiş.
İstihdam Ajansı yıl başından bu yana toplam 48.369 kişiyi aktive etmiş. Aynı ay
içerisinde ise 18.280 kişi işe başlamış. Bunlardan % 88,9’u reel ekonomiye kazandırılmış.
Eylül ayında açıklanan toplam iş pozisyonları 17.063, bunlardan % 65,8’i özel sektörde.
En fazla iş pozisyonu % 25,2 ile üretim sanayisinde, % 14,2 ile eğitimde ve % 13,1 ile
idari ve yardımcı faaliyetler ve ticaret sektörlerinde açıklanmış. En fazla aranan işçilerin
arasında ise öğretmenler, makine operatörleri, maden ve işleme sanayisi işçileri, inşaat
ve ulaştırma işçileri, satıcılar, restoran ve otel personeli v.s. geliyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-issizler-yilbasindan-bu-yana-22-azaldi

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı: Bulgaristan’da Her Yıl Ortalama 40 Bin Yeni İş
Kuruluyor
Avrupa Girişimci Günü çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte Ekonomi Bakan Yardımcısı
Alexander Manolev, ülkede her yıl ortalama 40 bin iş kurulduğunu açıkladı. Manolev,
ihracatın arttığına dikkat çekerek, bunu Bulgar KOBİ’lerinin iyi performans sergilediğinin
ve uluslararası piyasalarda rekabetçi olduğunun göstergesi olarak nitelendirdi. Ekonomi
Bakan Yardımcısı, ekonomik büyümenin IT, makine ve otomotiv sanayi gibi yüksek
katma değeri olan sektörlerde yaşandığını, dolayısıyla Bulgaristan’da bilgi bazlı
ekonominin geliştiğini vurguladı. Manolev’e göre ekonomik şartlar start-uplar için çok
uygundur. Şöyle ki, son beş yılda Bulgaristan’da 5.000 start-up kurulmuş olup bunların
yarısı halen çalışıyor.
Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-ekonomi-bakanyardimcisi-bulgaristanda-her-yil-ortalama-40-bin-yeni
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