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EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin 2019 Birinci Yarıyıl Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Haziran 2019 döneminde
Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 6,3 artarak 27.840,5 milyon leva olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 0,4 artarak 30.508,9 milyon leva (CIF
fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.668,4 milyon leva olarak gerçekleşti.
Yılın ilk beş ayında ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 6,9 oranında arttı ve 15.925,9
milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve
Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye
toplam ihracatın % 67,3’ünü teşkil etti. Yine yılın ilk beş ayında AB ülkelerinden ithalat %
2,7 arttı ve CIF fiyatlarla 16.809,6 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat
Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un Ocak-Mayıs
döneminde AB ile ticarette 883,7 milyon leva açık meydana geldi.

2019’un ilk yarısında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine
göre % 9,1 oranında artarak 8.828,7 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan, Rusya, ABD
ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere
ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 50,1’ini oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat
ise % 1,4 azalarak 10.426,8 milyon leva olarak gerçekleşti. Rusya, Türkiye, Çin ve
Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret
dengesi negatif oldu ve 1.598,1 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ulkenin-2019-birinci-yariyil-dis-ticaret-veriler

Bulgaristan’a Yapılan DYY Yılın İlk Yarısında 457 Milyon Euro Oldu

Sega gazetesinde yer alan bir habere göre 2019 yılının ilk yarısında ülkeye yapılan
doğrudan yabancı yatırımlar 457 milyon euro oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre 304
milyon euroluk bir artış kaydedildi. Sadece Haziran ayında 328,3 milyon euroluk bir
sermaye girişi oldu ve yılın başından beri yaşanan olumsuz trendi terse çevirdi. Artış,
ağırlıklı olarak borç enstrümanları sayesinde gerçekleşmiş olup ana şirketlerin Bulgar
iştiraklerine sağladığı borçları ifade ediyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristana-yapilan-dyy-yilin-ilk-
yarisinda-457-milyon-euro-oldu

Bulgaristan’da GSYİH Yılın İkinci Çeyreğinde 28,1 Milyar Leva Oldu

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün mevsimsel olarak ayarlanmış hızlı verilerine göre Bulgaristan
GSYİH’sı 2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda % 3,3, çeyreklik bazda ise % 0,6 büyüdü. İkinci
çeyrekte GSYİH’nın nominal değeri cari fiyatlarla 28.099 milyon leva oldu. Söz konusu
dönemde gayri safi katma değer 24.241 milyon leva olarak gerçekleşti. Nihai tüketim
GSYİH’nın % 76,3’ünü oluşturdu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-gsyih-yilin-ikinci-
ceyreginde-28-1-milyar-leva-oldu

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-ulkenin-2019-birinci-yariyil-dis-ticaret-veriler
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristana-yapilan-dyy-yilin-ilk-yarisinda-457-milyon-euro-oldu


EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan’da Yılın İlk Yarısında İhracat, Başta Makine Satışı Olmak Üzere Rekor Düzeye
Ulaştı

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Bulgaristan’ın 2019 yılının ilk 6 ayında
gerçekleştirdiği ihracat rakamı rekor düzeye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %
6,3 artışla 27,84 milyar Leva (yaklaşık 14 milyar Euro) olarak gerçekleşti. İhracattaki artışın
başlıca sebebi makine ve teçhizat satışındaki başarıdır.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-yilin-ilk-yarisinda-
ihracat-basta-makine-satisi-olmak-uzere-rekor

Fitch, Bulgaristan’ın Kredi Reytingini BBB Pozitif Olarak Teyit Etti

Maliye Bakanlığı, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings’in Bulgaristan’ın
uzun vadeli yabancı ve yerel döviz kredi reytingini pozitif perspektif ile BBB olarak teyit
ettiğini açıkladı. Maliye Bakanlığı’na göre Bulgaristan’ın reytingi devletin güçlü dış ve kamu
finans politikaları, Euro Bölgesi aşamalı katılımına ilişkin güvenilir politikaları ve istikrarlı
büyüme perspektifleri tarafından destekleniyor.

Kaynak:https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/fitch-bulgaristanin-kredi-reytingini-
bbb-pozitif-olarak-teyit-etti

Bulgaristan’da Enflasyon Temmuz Ayında Yıllık Bazda % 2,6 Oldu

Bulgaristan’da Temmuz 2019 enflasyonu yıllık bazda % 2,6 olarak gerçekleşti. Haziran
ayında yıllık bazda enflasyon % 2,3, Temmuz 2018’de ise % 3,6 olarak meydana gelmişti.
Temmuz ayında yıllık enflasyon AB’de % 1,4, Euro Bölgesinde % 1 oldu. En düşük enflasyon
Portekiz (- % 0,7), Kıbrıs Rum Kesimi (% 0,1) ve İtalya’da (% 0,3), en yüksek enflasyon ise
Romanya (% 4,1), Macaristan (% 3,3), Letonya (% 3) ve Slovakya’da (% 3) gerçekleşti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-enflasyon-temmuz-
ayinda-yillik-bazda-2-6-oldu

Bulgar Merkez Bankası: Gıda ve Yakıt Zamlanıyor

Bulgar Merkez Bankası (BNB), gıda ürünleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıtlarda meydana
gelen zamlar nedeniyle Bulgaristan’da enflasyon oranının yılın ikinci yarısında artacağı
tahmininde bulundu. BNB, petrolün Euro bazında uluslararası fiyatlarındaki artışına bağlı
olarak enerji ürünlerinin fiyatlarının artacağını, gıda fiyatlarında ise hava koşulları gibi iç
etkenlerden dolayı zamlanacağını belirtiyor. BNB’ye göre yıllık bazda en büyük artış ekmek
ve tahıl ürünlerinde meydana geldi (% 10,7). BNB, Bulgaristan ekonomisinin 2019 yılında %
3,7 büyümesini öngörüyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-merkez-bankasi-gida-ve-yakit-
zamlaniyor

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-enflasyon-temmuz-ayinda-yillik-bazda-2-6-oldu
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-enflasyon-temmuz-ayinda-yillik-bazda-2-6-oldu


YATIRIM ORTAMI

Bulgaristan Düşük Vergiler, Hızlı İnternet ve İyi Dış Kaynak Kullanımına Sahip

Bulgaristan, düşük vergiler, internet ve dış kaynak kullanımında dünyadaki rekabet
açısından çok iyi bir konuma sahip. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Bulgaria in
figures” ekonomik broşürüne göre anılan sıralamada Bulgaristan ilk 10 ülke arasında yer
alıyor. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov: Dış faktörlerin
değerlendirilmesi çok önemlidir, çünkü tüm yatırımcılar en prestijli sıralamalara güvenir,
bu ise küçümsenmemeli. İş imkânlarını kolaylaştırmak için çalışmamız gerekiyor, çünkü
Bulgaristan'ın dünyada elektrik bağlantısı sıralamasında 147. sırada yer alması kabul
edilemez, bu da iş yapma sıralamasındaki düşük sıralamamızın nedenlerinden biri”.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-dusuk-vergiler-hizli-
internet-ve-iyi-dis-kaynak-kullanimina-sahip

Zaharni Zavodi Şirketi 1,6 Milyon Levalık Yeni Üretim Hattı Açtı

Bulgaristan’ın tek faal şeker üreticisi olan Zaharni Zavodi şirketi 1,6 milyon leva değerinde
yeni paketleme hattının açılışını gerçekleştirdi. Yeni hattın açılışında konuşan şirketin
Genel Müdürü Valentina Raleva, şeker üretim tesisinin özelleştirilmesinden bu yana
toplam 10 milyon leva değerinde yatırım yaptıklarını, gelecek 5 yılda hedeflerinin yıllık
100 bin tonun üzerinde şeker rafine edip komşu pazarlara da girmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/zaharni-zavodi-sirketi-1-6-milyon-
levalik-yeni-uretim-hatti-acti

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov: Yeni Güney Kore Yatırımcısıyla Müzakereler
Yürütüyoruz

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov: “Bulgaristan’da 1,5 milyar dolarlık büyük yatırım için
yeni Güney Kore yatırımcısıyla müzakereler yürütüyoruz. Şu anda anılan yatırımcının
temsilcileri Bulgaristan’da saha çalışmaları yürütüyor.” Trud gazetesi tarafından edinilen
bilgilere göre, Güney Kore menşeli otomobil aküleri üreten SK Innovation Co. Ltd. şirketi
Orhaniye (Botevgrad) yakınlarında akü fabrikası kurmak için incelemelerde bulunuyor.
Ayrıca Hyundai şirketiyle de Bulgaristan’a yatırımla ilgili müzakereler devam ediyor.
Beklentilere göre, önümüzdeki günlerde adıgeçen Güney Kore şirketleri tarafından yatırım
için Bulgaristan’ı seçip seçmedikleri konusunda karar alınacak.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-ekonomi-bakani-
karanikolov-yeni-guney-kore-yatirimcisiyla-muzakerele

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/zaharni-zavodi-sirketi-1-6-milyon-levalik-yeni-uretim-hatti-acti


TÜRK FİRMALARINDAN HABERLER

Türk Ve Alman Sermayeli Spinner Bulgaria Şirketi, Kuklen’de Fabrika Kuracak

Türk ve Alman sermayeli “Spinner Bulgaria” adlı konsorsiyum, Kuklen Sanayi Bölgesinde
metal işleme makineleri üretimi için fabrika kuracak. Filibe kentinde kurulan Spinner
Bulgaria LTD Şirketi’nin %50’si Türk Avcı CNC Makine Pazarlama ÀŞ. şirketine diğer yarısı
ise Alman Spinner GmbH firmasına aittir.

Fabrika 25,301 dekarlık alanı kaplayacak, toplam inşaat alanı 9,335 dekar
büyüklüğündedir. Yatırım projesi, sayısal olarak kontrol edilen metal işleme makineleri
üretilecek tesisin inşaatını ve donanımını içeriyor. Fabrika ürünleri, Bulgaristan
pazarından başka Almanya, Türkiye, Yakın Doğu, Güney ve Kuzey Amerika pazarlarında
da satılacak.

Devlet, Spinner Bulgaria Ltd.Şirketi’nin yatırım projesinin yürütüldüğü Filibe ilinde yer
alan Kuklen sanayi ve ticaret bölgesinde yol altyapısı ve sokak kanalizasyon inşaatı için
2019 yılı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden Kuklen belediyesine katma değer vergisi (KDV)
ile birlikte 313 469 levaya kadar finansman sağlayacak. Maliyeti 10 milyon leva olan
yatırım projesiyle yaklaşık 100 istihdam yaratılması öngörülüyor. Yatırımcı, projeyi
gerçekleştirmek için Yatırımları Teşvik Kanunu çerçevesindeki teşvik tedbirlerine
başvurdu. Teşvik tedbirleri kapsamında teknik altyapı elemanlarının inşası için de maddi
destek veriliyor.

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Belediye Başkanı Maria Belçeva tarafından temsil
edilen Kuklen Belediyesi ve Şirket Müdürü Fatma Kaya tarafından temsil edilen Spinner
Bulgaria Şirketi ile mülkün sınırları yakınındaki “Kapsida” adındaki yerde ilçe altyapı
elemanlarının inşası için sözleşmeler imzaladı. İnşa edilecek yeni altyapı Kuklen
Belediyesi'ne ait olacak ve Kuklen Sanayi ve Ticaret Bölgesi'ndeki tüm işletmeler,
çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri tarafından kullanılacak. Yeni altyapının inşaatı,
sanayi alanındaki mevcut işletmelere ve yeni yatırımcılara hizmet vererek karayolu
trafiğini destekleyecek.

Bakan, imza töreninde yaptığı konuşmada bölgenin altyapı güvenliğinin iyileştirilmesinin,
yeni yatırımlar için onu daha cazip hale getireceğini ve bölgenin iyi gelişmesine yardımcı
olacağını vurguladı. Karanikolov,” Bulgaristan, üretim destinasyonu olarak çekicilik
bakımından önde gelen ülkelerden biri haline geldi ve hükümet, ülke genelinde altyapı
ve sanayi bölgeleri oluşturarak yatırımcılara yardımcı olmaya devam edecek” dedi.

Alman Spinner firması 1949 yılında Münih şehrinde yedek parça tedarikçisi olarak
kurulmuştur. Şirketin halihazırda Münih, Stuttgart ve İstanbul’da 3 üretim tesisi ve
toplam 550 çalışanı bulunmaktadır. Şirket ürünlerinin yüzde 60’nı 6 kıtada yer alan 60’tan
fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turk-ve-alman-sermayeli-spinner-
bulgaria-sirketi-kuklende-fabrika-kuracak



İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

Bulgaristan’da İşsizlik Rekor Seviyeye Düştü

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov, “Sürdürülebilir İstihdam, Onurlu Ücret ve
Artan İş Güvensizliğinin Üstesinden Gelmek İçin Sendika Politikaları” konulu uluslararası
konferansta yaptığı konuşmada, “Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre işsizlik
oranı, % 4,2’lik rekor seviyelere düştü ve ortalama ücrette sürekli büyüme oranı yıllık bazda
% 10'a ulaştı” diye bildirdi.

Bakan’ın ifadesine göre kuşkusuz sürdürülebilir istihdam, onurlu ücret ve artan iş
güvensizliğinin üstesinden gelinmesi konusu herkes için büyük önem taşıyor. Petkov,” Son
yıllarda Bulgaristan hükümetinin çabaları, onurlu ücret ve sürdürülebilir istihdamın ön
koşulu olan finansal istikrar sağlanılması, yeni yatırımlar yapılması ve gelirlerin artırılması
üzerine odaklandı” diye hükümeti övdü.

Bakan,” İnsanların karşılaştığı ana zorluklar demografik değişim, dijital teknolojilerin artan
etkisi, değişen üretim düzenleri ve değişen iş ilişkileri ile ilgilidir. Artan dijitalleşmeler ve
dönüşümler, toplumun işgücü profiline yeni şartlar getirdi” diye belirtti. Bakan’ın ifadesine
göre, iyi sosyal diyalog iş dünyasını, işgücünü ve devleti daha da yakınlaştırıyor. Diyalogun
gelişimi ve diyalog mekanizmalarının genişletilmesi, rekabetçiliği ve çalışma koşullarının
artmasını sağlayarak, devlet ve sosyal ortakların çabalarıyla devam etmelidir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-issizlik-rekor-seviyeye-
dustu

Bulgaristan’da Ortalama Maaş Tutarı Yükseliyor

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Bulgaristan’daki
ortalama maaş tutarı 1.260 levaya ulaştı. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 4,3
oranında artış sağlandı. Sofya’daki ortalama maaş 1.730 leva olurken Yukarı Cuma’da
(Blagoevgrad) anılan maaş tutarı 800 levayı geçmiyor. Ortalama maaşa endeksli olan
milletvekili maaşı 3.756 levaya Cumhurbaşkanının maaşı ise 7.512 levaya yükseldi.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-ortalama-maas-tutari-
yukseliyor

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-ortalama-maas-tutari-yukseliyor


ÖNEMLİ HABERLER

Bulgaristan’da Elektronik Otoyol Geçiş Sistemi Yürürlüğe Girdikten Sonra Bir Kamyonun
Sofya’dan Burgaz’a Gitmesi Yaklaşık 73 Levaya Mal Olacak

Karayolları Altyapısı Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Oleg Asenov, elektronik toll otoyol
geçiş sisteminin ilk test sonuçlarının 12 ton üzerindeki bir kamyonun Sofya’dan Burgaz’a
kadar toll ücretinin 73 Leva civarında (yaklaşık 37 Euro) olacağını gösterdiğini açıkladı.
Prof. Asenov, hizmetin değerinin nihai olarak hesaplanmadığını, hangi yolların
ücretlendirme kapsamına alınacağının da henüz kesinleşmediğini, iş dünyasıyla devlet
arasında görüşmelerin yapılmasının beklendiğini ifade etti. Elektronik otoyol geçiş
sisteminin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-elektronik-otoyol-
gecis-sistemi-yururluge-girdikten-sonra-bir-kamy

Bulgaristan’ın Belene Nükleer Santrali Projesinde Yer Almak İçin 13 Aday Başvurdu

Enerji Bakanı Temenujka Petkova yaptığı basın açıklamasında 7’si potansiyel stratejik
yatırımcı olmak üzere 13 adayın Belene Nükleer Enerji Santrali projesinde yer almak için
başvurduğunu açıkladı. İki aday, ekipman tedarikinde bulunmak ve projenin finansal
yapısında yer almak istedi. Geri kalan dört aday ise projede azınlık hissesine sahip olmak
ve/veya elektrik satın alım sözleşmeleri imzalamak istedi. Projede yer almak için 90
günlük başvuru süresi 19 Ağustos 2019 mesai bitiminde sona erdi. Hükümet, 2012’de
vazgeçilen projeyi yeniden hayata geçirebilmek için stratejik yatırımcı seçme prosedürünü
Mayıs 2019’da başlatmıştı. Perspektif vadeden katılımcılar ile müzakereler 22 Mayıs 2020
tarihine kadar yapılması öngörülüyor. Stratejik yatırımcı olarak projede yer almak
isteyenler şöyledir:
- İştiraki Atomenergoprom aracılığıyla Rosatom;
- Koreli Hydro & Nuclear Power Co. Ltd;
- Bir Alman şirketi;
- Çinli National Nuclear Corporation;
- Atomna Elektrocentrala Belene 2019 unvanlı Bulgar konsorsiyum;
- AEC Belene unvanlı Bulgar konsorsiyum;
- Kozloduy’da kayıtlı ve Ukraynalı Petro Bezpalchuk’un tek başına sahip olduğu IPK & UP
EOOD unvanlı Bulgar şirket.
Ekipman tedarikinde bulunmak ve projenin finansal yapısında yer almak isteyenler:
- Fransız Framatome;
- Amerikan General Electric.
Azınlık hissesine sahip olmak isteyenler:
- Bulgar Grand Energy Distribution EOOD;
- Atomenergoremont AD;
- Kuzey Makedonya’nın elektrik şirketi
Elektrik satın alım sözleşmeleri imzalamak isteyenler:
- Bulgar European Trade of Energy;
- Bulgar Grand Energy Distribution EOOD;
- Kuzey Makedonya’nın elektrik şirketi

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanin-belene-nukleer-
santrali-projesinde-yer-almak-icin-13-aday-basvurdu



ÖNEMLİ HABERLER

Bulgar Pazarında Yer Alan İthal Meyve Ve Sebzelerin Payı % 80'e Kadar Çıkıyor

Bulgaristan Ulusal Bahçıvanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mariana Miltenova,
Bulgaristan Telegraf Ajansı’na verdiği demeçte, “Bu yaz da Bulgar pazarında yer alan ithal
meyve ve sebzelerin payı % 80'e kadar çıkıyor” dedi. Onun ifadesine göre bu eğilimin
nedeni yağmur ve dolu yağışlarıdır ve bu da pazarın ihtiyaçlarını etkilemektedir.

Miltenova, ”Ekili tarım arazilerinin, yağmur, dolu yağışlarından, don ve kırağıdan zarar
görmesinden dolayı yeterli telafi edici önlemler alınması gerekir, ama bu yapılmıyor” dedi.
Bulgaristan Ulusal Bahçıvanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, hayvancılık sektöründen
farklı olarak meyve ve sebze sektörüne ulusal ek mali destek ödemelerinin yapılmadığını
hatırlattı.

Miltenova, ”Tarım Gıda ve Orman Bakanlığı yönetimine meyve ve sebze sektörüne yönelik
devlet politikasının tamamen değiştirilmesini ve Bakanlar Kurulu kararı ve Ulusal Meclis
kararıyla öncelikli olmasını tavsiye ederim. İnsan gücü, destek, finansman ve sulama,
elektrik temini, ithalat kontrolleri gibi faaliyetlerle ilgili sorunla yeterli derecede
ilgilenmelidir. O zaman Bulgar pazarında yer alan yerli ve ithal meyve ve sebzelerin
oranının bizim lehimize değişeceğini umabiliriz” dedi.

Bulgaristan Ulusal Bahçıvanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca meyve ve sebze
pazarının Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yeterli kontrolün bulunmadığından dolayı kaydı
olmayan sokak satıcılarıyla dolup taştığını söyledi.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-pazarinda-yer-alan-ithal-
meyve-ve-sebzelerin-payi-80e-kadar-cikiyor

Bulgaristan’da Geçen Yıla Göre Sebze Fiyatlarında % 10 Oranında Artış Yaşanıyor

Milli İstatistik Enstitüsü verilene göre, geçen yılın Haziran ayına kıyasla, bu yılın Haziran
ayında sebze fiyatları % 10,4 oranında arttı. Ekmek fiyatları % 10,5 ile, et fiyatları % 6,8 ile,
ısınma ve sıcak su ise % 13 oranında zamlandı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-gecen-yila-gore-sebze-
fiyatlarinda-10-oraninda-artis-yasaniyor

Bulgaristan’da 916 Milyoner Var

Bulgar Merkez Bankası verilerine göre, 2019 yılının Haziran ayı sonunda Bulgaristan’daki
milyoner sayısı 916. Geçen yılın aynı döneminde milyoner sayısı 826 kişiydi. Büyük tutarda
mevduat hesaplarıyla birlikte, küçük tutarda hesapların sayısı da arttı (% 2,6 oranında).
Aynı zamanda bankalarda 1000 levanın altında toplam 6 milyon leva tutarında mevduat
hesapları olduğu açıklandı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-916-milyoner-var



ÖNEMLİ HABERLER

Bulgaristan’da Tüketim Mal Ve Hizmetlerin Fiyatları, AB’de En Düşük Seviyede

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisinin (Eurostat) verileri, 2018’de Bulgaristan’da tüketim mal
ve hizmetlerinin fiyatlarının, Avrupa Birliği’nde (AB) en düşük seviyede olduğunu
gösteriyor. Veriler, kapsamlı bir şekilde araştırılan 10 bileşenden 6'sında Bulgaristan'ın en
düşük fiyatlara sahip olduğunu göstermektedir.

Danimarka'da fiyatlar en yüksek (AB ortalamasının % 138'i) düzeydedir. Danimarka’yı %
127 ile İrlanda ve Lüksemburg, Finlandiya (% 123) ve İsveç (% 119) izledi. Diğer uçta % 51
ile Bulgaristan, Romanya (% 53) ve Polonya (% 57) bulunuyor. Bulgaristan’a komşu ülkeler
Yunanistan, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da fiyatlar, AB ortalamasının sırasıyla %
84’ü, % 43’ü,% 48’i ve % 54'ü düzeyindedir.

Bulgaristan'da yiyecek ve alkolsüz içecek fiyatları AB ortalamasının % 74,8'ine yükseldi.
Ülkemiz, 28 ülke arasında 26.sırada yer almaktadır ve fiyatlar yalnızca Polonya (% 68) ve
Romanya'da (% 65) daha ucuzdur. Danimarka ortalama fiyatların % 130’ü düzeyi ile ilk
sırada yer almaktadır.

2018 yılına ilişkin verilere göre, alkol ve sigara Bulgaristan'da en ucuzdur (AB
ortalamasının% 58'i) ve son sıralarda % 10'dan fazla farkla Romanya ve Macaristan
bulunuyor. Bu fiyat grubu İrlanda (% 178) ve Birleşik Krallık'ta (% 157) en pahalı, bunu iki
İskandinav ülkesi - Finlandiya (% 145) ve İsveç (% 127) izlemektedir.

Yiyecek ve içecek mekanları ve otellerde alkol ve sigara fiyatlarındaki farklar 3 kattan
fazladır. Bu bileşene göre de Bulgaristan, sonuncu sırada (AB ortalamasının% 47’si) yer
alıyor. Fiyatlardaki fark, Danimarka’da (% 152) ve İsveç’te (% 139) rekor düzeydedir.

Bulgaristan'ın en son sırada yer aldığı diğer sektörler giyim ve ayakkabı, ev eşyaları, ulaşım
hizmetlerine ilişkin giderler ve bina bakım maliyetleridir.

Veriler 2400'den fazla tüketici mal ve hizmetini kapsamaktadır ve Eurostat ve Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) satın alma gücü programı kapsamında yapılan
araştırmadan elde edildi. Kullanılan fiyat seviyeleri, kira, elektrik, su veya ısıtma giderleri
dahil olmak üzere hane halkı harcamaları kavramına dayanmaktadır, ancak sağlık veya
eğitim harcamalarını içermemektedir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-tuketim-mal-ve-
hizmetlerin-fiyatlari-abde-en-dusuk-seviyede

AB’de En Eski Otomobil Parkı Polonya’da, Estonya’da ve Bulgaristan’da

Eurostat verilerine göre, Bulgaristan’daki otomobillerin % 25’i 20 yılın üzerinde, % 5’i 5
yılın altında, % 10’u 10 yılın altında, % 60’ı 10 ile 20 yıl arasında. En çok yeni otomobil
Lüksemburg, Danimarka ve Belçika’da var. En eski araçlar sıralamasında ise Polonya,
Estonya ve Bulgaristan yer alıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/abde-en-eski-otomobil-parki-
polonyada-estonyada-ve-bulgaristanda
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