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EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan, Dünya Bankası Sıralamasında 61. Sıraya Geriledi

Dünya Bankası’nın iş ortamı sıralamasında Bulgaristan, 59. sıradan 61. sıraya geriledi.
Dünya Bankasının “İş Yapmak 2020” (Doing Business 2020) başlıklı raporunda ulusal
ekonomilerdeki reformlar, iş ortamı, yoksulluk düzeyi, düzenlemelerin etkinliği,
girişimciliğin teşvik edilmesi, start-up şirketleri, inovasyonlar, kredilere erişim ve yatırımlar
açısından değerlendiriliyor.

Sıralamanın başını bu kez de Yeni Zelanda çekiyor. Bulgaristan’ın hemen önünde Meksika
(60.sıra) ve Şili (59. sıra), ardından ise Sudi Arabistan (62.sıra), Hindistan (63.) ve Ukrayna
(64. sıra) yer aldı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-dunya-bankasi-
siralamasinda-61-yere-gecti

Başbakan Borisov: GSYİH Büyümekte, Dış Borç Azalmakta, Vaatlerimizi Yerine
Getiriyoruz

Başbakan Boyko Borisov, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin görüşüldüğü hükümet

oturumunun başında yaptığı konuşmada, “Hükümet vaatlerini yerine getiriyor ve gayri
safi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyümesi ülkenin nasıl geliştiğinin en belirgin göstergesidir”
diye kaydetti. Görev süremizin başında Birleşik Vatanseverler İttifakı mensubu olan mesai
arkadaşlarımızla GSYİH’nın 110 milyar levayı aşacağını vaat ettik. Şimdi GSYİH 119 milyar
levaya yaklaştık ve dönemin sonuna kadar 130 milyar levaya ulaşacağız, hatta bu rakamı
aşacağız. Bu, ülkenin nasıl geliştiğinin en belirgin göstergesidir” dedi.

Borisov, “Yönetimimiz döneminde dış borç tutarı % 31 oranında azaldı ve % 28’den
dönem sonuna kadar % 19,5’e, yani % 20 oranının altına kadar düşürmeyi planladık. Bu,
gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile hareket ettiğimizi ve kazandığımız kadar
harcadığımızı göstermektedir. Mili Gelir Ajansı (NAP), İçişleri Bakanlığı (MVR), Milli
Güvenlik Devlet Ajansı (DANS), savcılık çalışmaları ve yolsuzluk ve kaçakçılıkla
mücadeleden dolayı şu anda AB’de kaçak sigara oranının -% 3,4’lik en düşük seviyede
olduğu ülke olmamız tesadüf değil. Bunun da somut bir karşılığı var: bütçe tutarı 3 milyar
leva daha fazladır. Bu nedenle öğretmen maaşlarının artırılmasına yönelik programı
uyguluyoruz ve tüm sektörlerde çalışanların gelirlerinde % 10 artış olması için daha fazla
kaynak öngörülmektedir” diye açıkladı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/basbakan-borisov-gsyih-
buyumekte-dis-borc-azalmakta-vaatlerimizi-yerine-getiri
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EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan’ın Kamu Borcu GSYİH’nın % 22,3’ü Kadar

Ulusal İstatistik Enstitüsü nihai verilerine göre 2018 yılında Bulgaristan’ın kamu borcu 24.
431 milyon leva olup GSYİH’nın % 22,3’ü kadardır. 2018 yılında kamu sektöründe 1.921
milyon levalık bütçe fazlası gerçekleşti. Söz konusu rakam GSYİH’nın % 1,8’ine tekabül
ediyor. Merkezi yönetimde fazla 1.667 milyon leva (GSYİH’nın % 1,5’i kadar), yerel
yönetimlerde 150 milyon leva, sosyal sigorta sektöründe ise 104 milyon leva olarak
meydana geldi.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/eurostat-bulgaristan-abnin-en-yoksul-
ulkesi-olmaya-devam-ediyor

Emil Karanikolov: Bulgaristan’ın Ekonomisi İlerlemeye Devam Ediyor

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov: 2020 bütçesi bu yılın bütçesinden daha iyi olacak. Ocak-
Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’ın ihracat tutarı 17 milyar avroya ulaştı. Anılan tutar
son 10 yıl için rekor düzeydedir. İhracattaki büyüme Bulgaristan’ın rekabet gücünün
arttığını gösteriyor. Bulgaristan ekonomisi zor, ancak dengeli şekilde ilerlemeye devam
ediyor. Bulgaristan’da faaliyet gösteren işletmeler pozisyonlarını sağlamlaştırmaya devam
ediyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/emil-karanikolov-bulgaristanin-
ekonomisi-ilerlemeye-devam-ediyor

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Eylül 2019 Enflasyon Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Eylül 2019’da Ağustos 2019’a göre % 0,3 oranında
bir deflasyon meydana geldi. 2018 yılının Eylül ayına göre enflasyon % 2,3 olarak
gerçekleşti. Yılın başından bu yana biriken enflasyon ise % 1,7 oldu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-eylul-
2019-enflasyon-verilerini-acikladi

Bulgaristan Maliye Bakanlığı 2019’da GSYİH Büyüme Oranının % 3,4 Olacağı Tahmininde
Bulundu

Maliye Bakanlığı’nın İnternet sayfasında yayınlanan yeni makroekonomik görünüm
raporuna göre Bulgaristan GSYİH büyümesinin yılın ikinci yarısında zayıflaması ve 2019
için % 3,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yılın ilk yarısında GSYİH önceki yılın aynı
dönemine göre % 4,1 oranında büyüdü. 2020 yılında büyüme oranının % 3,3 olacağı
öngörülüyor. Tüketim ve yatırımların bu büyümenin ana motoru olması bekleniyor.
İhracatta ve ithalatta artış bekleniyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-maliye-bakanligi-
2019da-gsyih-buyume-oraninin-3-4-olacagi-tahminin
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TÜRK FİRMALARINDAN HABERLER

Borisov Filibe’de Türk Odelo Bulgaria Ltd. Şirketinin Açılışını Yaptı

Büyükelçimiz Dr. Hasan Ulusoy’un da katılarak bir konuşma yaptığı, Plovdiv (Filibe)
yakınlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil farları üretecek Odelo
Bulgaria’nın fabrika açılış töreni gerçekleştirildi.

Başbakan Boyko Borisov ise yaptığı konuşmada “4-5 yıl önce Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYİH) 50 milyar levaydı ve bu yıl 120 milyar levayı geçecek. Bulgaristan'da katma değer
bırakan yatırımların olması güzel” dedi. Borisov, “Bulgar işçilerine ve mühendislerine iyi
çalışmaları ve nitelikleri ile bu tür yatırımcıları getirdikleri için teşekkür ediyorum” diye
kaydetti. Başbakan, Bulgaristan'da kurulan ve çok hızlı bir şekilde doldurulan sanayi
bölgelerine vurgu yaptı.

Otomotiv endüstrisi için aydınlatma üretimi yapan Odelo Bulgaria Ltd. Türk . Bayraktarlar
Holding'in bir parçasıdır. Filibe yakınlarındaki fabrika için yapılan yatırım 40 milyon Euro
değerinde ve 2023 yılına kadar yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi beklenmektedir.
Ülkeye yaptığı yatırım için şirket Ekonomi Bakanlığı'ndan A Sınıfı Yatırımcı Sertifikası aldı.
Odelo Bulgaria Ltd. geçtiğimiz günlerde Sofya'da, otomotiv endüstrisi için ön ve arka
lambaları tasarlamak için yaklaşık 40 mühendisin işe alınacağı bir Geliştirme Merkezi açtı.
Filibe ve Sofya'daki şirketler birbiriyle ilişkili iki faaliyette bulunuyor- araba ışıklarının
tasarımı ve üretimi. Şirketin son 7 yılda dünya çapında yaptığı yatırımlar 253 milyon Euro
değerinde, toplam 6 fabrikası bulunmaktadır. 2018 yılı için 383 milyon Euro ciro ile 4 bin
kişi istihdam etmektedir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/borisov-filibede-turk-odelo-
bulgaria-ltd-sirketinin-acilisini-yapti

Bulgaristan’ın Filibe Şehri Yakınlarında Büyük Türk Tekstil Fabrikası Kurulacak

Dünya liderleri arasında yer alan Türk tekstil üreticisi Filibe yakınlarında fabrika kuracak.
Halihazırda proje çalışmalarının sürdüğü, önümüzdeki yıl ise fabrikanın inşaatına
başlanacağı öğrenildi. Fabrikada uçaklar ve lüks otomobil koltukları için pahalı kumaşlar
üretilecek, buradaki ürünler Avrupa, ABD ve Japonya’ya ihraç edilecek.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanin-filibe-sehri-
yakinlarinda-buyuk-turk-tekstil-fabrikasi-kurulacak
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İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

Bulgaristan’da İşsizlik Oranı Eylül Ayında % 5,3 Olarak Gerçekleşti

İstihdam Ajansı’nın açıkladığı verilere göre işsizlik oranı son üç ayda değişmemiş olup,
Eylül 2019’da da % 5,3’lük seviyede gerçekleşmiş bulunuyor. Yıllık bazda yüzde olarak 0,3
puan düşüş söz konusudur. Eylül sonunda işsiz sayısı 172.781 kişidir. Ay içerisinde
kayıtlara geçen yeni işsizlerin sayısı 26.662’dir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-issizlik-orani-eylul-
ayinda-5-3-olarak-gerceklesti

Bulgaristan’da Asgari Ücret 610 Leva Oluyor

Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği 2020 yılı bütçesine göre 1 Ocak 2020 yılından itibaren
asgari ücret 610 leva, 1 Ocak 2021 yılından itibaren ise 650 leva olacak ve bu rakam 2022
yılında da korunacak. Yeni bütçede ortalama ücretlerde de %10 artış olması öngörülüyor.

Serbest meslek sahiplerinin asgari sigorta primleri de gelirleri 2020 yılında 610, 2021 ve
2022 yılında ise 650 leva esas alınarak belirlenecek. Çiftçilerin ve tütün üreticilerinin
asgari sigorta geliri ise 400 levadan 610 levaya yükseltilerek hesaplanacak.

Bütün sigortalılar için sigorta primine esas alınacak azami gelir ise 2020 yılında 3.000 leva
olarak kalacak.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-asgari-ucret-610-
leva-oluyor

Eurostat’a Göre Bulgaristan Vergilerin En Düşük Olan Ülkeler Listesinde 3. Sırada

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre Bulgaristan, AB ülkeleri arasında
vergileri en düşük ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Bulgaristan’da vergiler ve sosyal sigorta
primleri GSYİH’nin % 29,9’una tekabül ediyor. Bu göstergede Bulgaristan’ın önünde
sadece İrlanda (% 23) ve Romanya (% 27,1) yer alıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/eurostata-gore-bulgaristan-
vergilerin-en-dusuk-olan-ulkeler-listesinde-3-sirada

Bulgaristan’ın Nüfusu 2050 Yılına Kadar Dörtte Bir Azalacak

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda yer alan tahminlere göre Bulgaristan, 
2050 yılına kadar nüfusunun dörtte birini kaybedecek. Bu endişe verici gidişatın sebepleri
yurtdışına yaşanan göç ve düşük doğum oranıdır.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanin-nufusu-2050-yilina-kadar-

dortte-bir-azalacak
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ÖNEMLİ HABERLER

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattının Bulgaristan Kısmının Açılışı Yapıldı

Başbakan Boyko Borisov, “Balkan Akım” olarak adlandırdığı TürkAkım doğal gaz boru
hattı projesinin Bulgaristan-Türkiye sınırından Istranca kompresör istasyonuna kadar
olan 11 kilometrelik ilk kısmının açılışını yaptı. Borisov, açılış töreninde yaptığı
konuşmada, “Bulgaristan'da iki otoyolun boyunca doğal gaz boru hattı bulunacak,
Bulgaristan ülke ekonomisi için en ucuz doğal gaz satın alma şansına sahip olacak ve
komşularımız bu gaz boru hatları ile gaz alabilecekler. Bu aynı zamanda politik bir
otoyol. Büyük ekonomik çıkarların olduğu, gaz boru hatlarının olduğu yerlerde, savaş
yok, bu yüzden daha hızlı bir şekilde inşa ediyoruz” diye kaydetti. TürkAkım’ın
Bulgaristan’dan geçen kısmının “Balkan Akım” olarak adlandırılmasının projeye dahil
olan tarafları birleştirici bir unsur olduğunu ifade etti.

Başbakan, ayrıca kompresör istasyonlarının geri dönüşümlü olarak değiştirildiğini ve
böylece gazın her iki yönde de taşınabileceğini vurguladı. Borisov yapılan çalışmaları
”Alman filtreler, Amerikan kompresörleri, Rus gazı ve Bulgar inşaatçılar” diye özetledi.

Gaz iletim altyapısının genişletilmesine ilişkin Balkan Akım projesi, Bulgaristan
hükümetinin önceliğidir. Projenin amacı, çeşitli kaynaklardan doğal gaz arzı güvenliğini
artırmak ve doğal gaz piyasasında rekabeti ve şeffaflığı arttırmak ve bunun, doğal gaz
tüketicileri üzerinde olumlu bir etki yaratmasıdır.

İhale sonucunda belirlenen Istranca doğal gaz ölçüm istasyonunun tasarımı, inşaatı ve
devreye sokulmasına ilişkin sözleşmeyi uygulayan “BGS-Transgaz” isimli kuruluş ile
imzalanan ihale sözleşmesinin maliyeti katma değer vergisi hariç 27,7 milyon levadır.
Bulgaristan-Türkiye sınırından Istranca kompresör istasyonuna kadar doğal gaz boru
hattının tasarımı, teslimatı ve inşaatının toplam maliyeti katma değer vergisi hariç 47,9
milyon levadır. Bulgartrans Şirketi, bu tesisleri kendi mali kaynaklarıyla inşa etti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turkakim-dogalgaz-boru-hattinin-
bulgaristan-kisminin-acilisi-yapildi

Bulgaristan Başkenti Sofya Konut Fiyatları Artışında Dünyada 19. Sırada

Knight Frank danışmanlık şirketinin verilerine göre Sofya, konut fiyatları artışında dünya
genelinden 150 şehir arasından 19. sırada yer alıyor. Sofya’da gayrimenkuller bu yılın
ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 9,6 artmış, son 3 yılda ise
başkentteki konutlar % 40 oranında zamlanmıştır.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-baskenti-sofya-konut-
fiyatlari-artisinda-dunyada-19-sirada
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ÖNEMLİ HABERLER

Bulgar Gurbetçiler Temmuz 2019’da Ailelerine 106 Milyon Euro Gönderdi, İlk Sekiz Ayda
DYY 603,5 Milyon Euro Oldu

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Bulgar gurbetçiler yılın ilk yedi ayında
Bulgaristan’daki ailelerine 731 milyon euro para gönderdi. Önceki yılın aynı döneminde
göre 13 milyon euroluk bir artış meydana geldi. Sadece Temmuz ayında gönderilen para
106 milyon euro oldu. Ancak Merkez Bankası’nın sadece 2.500 euronun üzerindeki
işlemleri kayda alması sebebiyle gerçek rakam çok daha büyük. Ocak-Ağustos 2019
döneminde doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) yıllık bazda 196,3 milyon euro (% 48)
artarak 603,5 milyon euro olarak gerçekleşti. DYY artışı büyük ölçüde Bulgar iştiraklerin
yurt dışındaki ana şirketlerden aldıkları borçlar sayesinde meydana geldi.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgar-gurbetciler-temmuz-
2019da-ailelerine-106-milyon-euro-gonderdi-ilk-sekiz

Bulgaristan Başbakanı Gıda Kümelenmesi Oluşturmak İçin Çalıştıklarını Açıkladı

Odelo Bulgaria’nın açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan
Boyko Borisov Filibe’de yaşanan bu büyük ekonomik gelişime bakıldığında Filibe
Havalimanı’nın bu şekilde kalamayacağını ifade etti. Başbakan, Balkanların bir büyük gıda
kümelenmesine ihtiyacı olduğunu ve buradan ithalat ihracat yapılabileceğini ifade etti.
Grupaj yapılması halinde uçak ile nakliyenin, tırlar ile yapılan nakliyelerden daha ucuz
olabileceğini belirten Borisov, bu konu üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-basbakani-gida-
kumelenmesi-olusturmak-icin-calistiklarini-acikladi

Maliye Bakanı Goranov: Nisan 2020’de Euro Bölgesinin Bekleme Salonu İçin Davetiye
Bekliyoruz

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Bulgaristan’ın Nisan 2020’de Euro bölgesinin bekleme
salonu olarak bilinen döviz mekanizmasına davet edilebileceğini söyledi. Bakan Goranov,
Banka Birliği üyeliği için de Avrupa Merkez Bankasıyla yakın işbirliği yapılmasını
beklediğini ifade etti. Goranov şöyle konuştu: Düşündüğümüz gibi her şey yolunda
giderse önümüzdeki yıl doğum günüme kadar her şeyin bitmiş olması lazım”. Goranov,
esprili bir şekilde doğum gününün, gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için son tarih
olan 30 Nisan’da olduğunu hatırlattı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/maliye-bakani-goranov-nisan-
2020de-euro-bolgesinin-bekleme-salonu-icin-davetiye
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