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EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Mayıs 2019 Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Mayıs 2019 döneminde
Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 9,1 artarak 23.308,5 milyon leva olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 3,5 artarak 25.747 milyon leva (CIF
fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.438,5 milyon leva olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 7,3 oranında arttı ve 12.749,1
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 dört ayında AB ülkelerinden ithalat %
2,3 arttı ve CIF fiyatlarla 13.297,6 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat
Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un Ocak-Nisan
döneminde AB ile ticarette 548,5 milyon leva açık meydana geldi.

2019’un ilk beş ayında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine
göre % 14,4 oranında artarak 7.390,3 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD, Rusya
Federasyonu ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu.
Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 50,9’unu oluşturdu. Üçüncü
ülkelerden ithalat ise % 5,6 artarak 8.986,2 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 1.595,9 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-
ulkenin-ocak-mayis-2019-dis-ticaret-verilerini-a

Bulgaristan’da Haziran 2019’da Aylık Enflasyon -% 0,6 Oldu

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Haziran 2019’da enflasyon Mayıs 2019’a göre -%
0,6 (deflasyon) oldu. 2018 yılının Haziran ayına göre enflasyon % 2,8 olarak gerçekleşti.
Yılın başından bu yana biriken enflasyon ise % 1,2 oldu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-haziran-2019da-aylik-
enflasyon-0-6-oldu

Bulgaristan AB’de En Düşük Tüketici Fiyatları Olan Ülke

Eurostat’ın 2018 yılında AB’de on hizmet ve ürün grubunda en yüksek ve en düşük
fiyatlara ilişkin bir analizinden Bulgaristan’da diğer üye ülkelere göre göreceli olarak daha
düşük tüketici fiyatları olduğu anlaşılıyor. Analize dahil edilen on hizmet ve ürün
grubundan yedisinde en düşük fiyatlar Bulgaristan’dadır. Evle ilgili hizmetler (bakım,
ısıtma, elektrik, su vb.), otel ve seyahat, tren/otobüs/uçak ile yolculuk, mobilya ve ev
gereçleri, alkol ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı Bulgaristan’da en ucuzdur. Fiyatlar
gıdada Romanya ile aynı düzeyde, kişisel ulaşım araçlarında Slovakya ile aynı düzeydedir.
Haberleşmede ise fiyatlar Polonya’da en düşüktür.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-abde-en-dusuk-tuketici-
fiyatlari-olan-ulke

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-istatistik-enstitusu-ulkenin-ocak-mayis-2019-dis-ticaret-verilerini-a
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-haziran-2019da-aylik-enflasyon-0-6-oldu
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-abde-en-dusuk-tuketici-fiyatlari-olan-ulke


EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan’ın İhracatında, Elektrik-Elektronik Sektörü Birinci Sırada

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) ve Bulgaristan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Birliği’nin
verilerine göre, Bulgaristan'ın yaptığı ihracat içindeki en büyük payı elektrik-elektronik
ürünleri oluşturuyor. 2018 yılı itibariyle ihraç edilen elektrik-elektronik ürünlerinin değeri
7 milyar levaya yakın veya ülkenin gerçekleştirdiği toplam ihracat içindeki payı %12’nin
biraz üzerine çıkıyor.

Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2007'den geçen
yılın sonuna kadar dört kat artış göstererek ihracat performansına en önemli katkı
sağlayan sektör olmuştur. Başlangıçta toplam değeri 1,5 milyar levadan fazla olan ihraç
edilen elektrik-elektronik ürünlerinin değeri geçen yılın sonunda 6,963 milyar levaya
ulaşmıştır. Böylece 11 yıl içinde giderek mineral yakıtlar, bakır ve bakır ürünleri, giyim
ürünlerini geride bırakarak 5. sıradan 1. sıraya yükselmiştir.

Sektörün en büyük pazarı toplam ihracatın % 20’sinin yapıldığı Almanya’dır. Bulgaristan,
2016'dan itibaren AB'nin en büyük ekonomik gücü olan Almanya’ya ithal ettiğinden daha
fazla elektrik-elektronik ürün ihraç ediyor. Ülkemiz geçen yıl Almanya’ya 1,1 milyar
levadan fazla değerde sektöre ait ürünler ihraç etti. Bunların arasında buzdolapları,
elektrikli ev aletleri, araba kabloları, elektrik panoları, panolar, paneller, konsollar ve daha
fazlası bulunmaktadır.

Uzmanların ifadesine göre sektör, elektrikli-elektronik ürünlerin ihracatında daha fazla
ilerleme kaydetme potansiyeline sahip, ancak kalifiye eleman bulma konusunda
sorunlarla karşılaşmaktadır.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

Bulgaristan’da 2017 Yılında Faal Şirket Sayısı 348 Bin

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre 2017 yılında Bulgaristan’da
holdingler hariç faal şirketlerin sayısı 347.730’dur. Söz konusu rakam 2016 yılına göre %
0,1’lik bir düşüşe işaret ediyor. 2013-2017 döneminde 0 kişinin istihdam edildiği şirketler
çoğunlukta olup bu şirketlerin payı % 47,4’tür (164.876 şirket). 1-4 kişi istihdam edenler
toplam şirket sayısından % 37,6’lık (130.873 şirket) bir pay alıyor. 5-9 kişilik istihdam
sağlayan şirketlerin payı % 7,2, 10+ kişiye istihdam sağlayanların payı ise % 7,8’dir. Son
grupta çalışanların sayısı toplam çalışanların % 69,4’üne tekabül ediyor. 2017 yılında yeni
kurulmuş şirketlerin oranı % 12’dir. 2016 yılında kurulmuş olan şirketlerin % 79,4’ü 2017
yılında da mevcudiyetini devam ettiriyor. 5-9 personeli olan şirketler grubunda bu oran %
88,8’dir. 2012 yılında kurulmuş olup beş yıl sonra 2017’de halen faaliyetlerine devam
eden şirketlerin oranı % 5,6’dır.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-2017-yilinda-faal-
sirket-sayisi-348-bin

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-2017-yilinda-faal-sirket-sayisi-348-bin


EKONOMİK VERİLER

Bulgaristan’da Kayıt Dışı Ekonomiden Çıkan Firmaların Sayısı Artıyor

Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği tarafından hazırlanan 2018 Kayıtlı Ekonomi Endeksi
ülkede kanunlara uygun bir şekilde faaliyette bulunan ve vergilerini ödeyen şirket sayısının
4,55 puan artarak rekor seviyeye ulaştığına işaret ediyor. Çalışmaya göre 2023 yılına kadar
Bulgaristan ekonomisinin % 84’ü legal bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bu gösterge
2017’den 2018’e % 74,55’ten % 79,10’a yükselmiş bulunuyor. Finansal ve ekonomik istikrar,
iş ortamının iyileştirilmesine ve kayıt dışı ekonominin engellenmesine ilişkin önlemler bu
göstergedeki artışın sebebi addediliyor. Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği, iktidar ile iş
çevreleri arasındaki iletişimin iyileştiğine, kayıtlı ekonomiye geçişte ihracat hacmindeki
artışın ve ülke sınırlarında göç baskısının bulunmamasının olumlu etkisi olduğuna dikkat
çekiyor. Rapora göre bu trend kalıcıdır. Diğer taraftan, işverenler, nitelikli iş gücü eksikliği ile
asgari ücret artışının bazı sektörlerde gri ekonomiye kaymaya neden olduğunu vurguluyor.
Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği, her yıl asgari ücrette yapılan yaklaşık % 10’luk
artışların ülke ekonomisindeki verimlilik artışına tekabül etmediğini, Avrupa Komisyonu’nun
Bulgaristan’a en kısa sürede asgari ücret belirleme konusunda şeffaf mekanizma belirlemesi
için tavsiyede bulunduğunu, ancak sosyal partnerler arasındaki görüşmelerin bu aşamada
durduğunu ifade ediyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-kayit-disi-ekonomiden-
cikan-firmalarin-sayisi-artiyor

Bulgaristan’da Konut Fiyatları Son 5 Yılda %26 Arttı

Eurostat tarafından 2010-2018 dönemine ilişkin açıklanan verilere göre, Bulgaristan’da ve
Avrupa Birliği’nde konut fiyatlarında son 5 yılda ciddi artış izleniyor. AB ülkelerinde zam,
ortalama yüzde 15, Avro Bölgesi’nde ise %11 olarak hesaplanıyor. Zammın %83’ü bulduğu
Estonya, ilk sırada yer alıyor. Konut fiyatlarında %8 oranında düşüşün izlendiği Kıbrıs,
sıralamanın sonuncu sırasında yer aldı. Bulgaristan’da konut fiyatlarındaki zam, 2014’te
%1,4; 2015’te %2,3; 2016’da %7; 2017’de %8,7 ve 2018’de %6,6 oranında oldu. Konut
fiyatlarındaki artış, son 5 yıllık dönemde toplam yüzde 26’yı buluyor. Bulgaristan’da konut
fiyatlarındaki en büyük düşüş, %20 olmak üzere 2009’da ve %10 olmak üzere 2010’da tespit
edildi. Eurostat verilerine göre AB’nde her 10 vatandaştan 7’si ev sahibi olurken konut
mülkiyeti oranı, %97 kadar olmak üzere Bulgaristan ve Romanya’da en büyüktür.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

Bulgaristan’da 2018’de Tarım Arazi Fiyatlarında % 7,9 Oranında Artış Oldu

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında ortalama tarım arazi fiyatları yıllık
bazda % 7,9 artarak 9.410 leva/hektara ulaştı. İşlenebilir arazi fiyatlarında % 12,6 artış, otlak
fiyatlarında % 16,8 düşüş görüldü. 2018 yılında en yüksek fiyatlar kuzeydoğu bölgesinde
gerçekleşti (13.450 leva/hektar). Ortalama kiralar ise 480 leva/hektar olarak meydana geldi.
En yüksek kiralama bedelleri yine kuzeydoğuda gerçekleşti (690 leva/hektar).

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-kayit-disi-ekonomiden-cikan-firmalarin-sayisi-artiyor
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BULGARİSTAN TÜRKİYE GELİŞMELERİ

Bulgaristan-Türkiye Sınır Bölgesine 10 Milyon Euro Yatırım Yapılacak

Bulgaristan-Türkiye sınır bölgesine çevre koruma ve sürdürülebilir turizm projeleri
kapsamında ilave 10 milyon euro yatırım yapılacak. Finansman Interreg-IPA 2014-2020
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kaynaklarıyla yapılacak. Bulgaristan
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova ile Türkiye Dışişleri
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ikinci çağrı kapsamında imzalanan sözleşmeleri
yararlanacak taraflara tanıttı. Nikolova’ya göre 23 projeye finansman sağlanmış olup 11
sözleşme ise kısa sürede imzalanacak. Verilen bilgiler ilk çağrıda 10 milyon euro
değerinde 43 sözleşmenin imzalandığına işaret ediyor. Söz konusu projelerden 41’i
halihazırda tamamlanmış durumda. Nikolova’ya göre 28 milyon euroluk bütçesi ile bu
program sınır bölgeleri için büyük önem arz ediyor. Interreg-IPA 2014-2020 Bulgaristan-
Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Bulgaristan’ın Burgaz, Yambol ve Haskovo
bölgelerinin Türkiye’nin Edirne ve Kırklareli bölgeleriyle sınır ötesi işbirliği kapasitesinin
artırılması için tasarlandı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-turkiye-sinir-bolgesine-
10-milyon-euro-yatirim-yapilacak

Türkiye’ye En Çok Turist Gönderen Ülkeler Sıralamasında Bulgaristan Üçüncü

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ocak-Haziran 2019 dönemi
sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında
Bulgaristan üçüncü sırada yer alıyor. 2018 yılının ayını dönemine kıyasla Bulgaristanlı
turistlerin sayısı % 25 artarken 1 236 280’e ulaşmıştır. İlk sırada %13,91 artış ve 2 709 397
turistle Rusya, ikinci sırada ise %15,52 oran artış ve 1 802 365 turist sayısı ile Almanya yer
alıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turkiyeye-en-cok-turist-gonderen-
ulkeler-siralamasinda-bulgaristan-ucuncu

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-turkiye-sinir-bolgesine-10-milyon-euro-yatirim-yapilacak
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/turkiyeye-en-cok-turist-gonderen-ulkeler-siralamasinda-bulgaristan-ucuncu


YATIRIM ORTAMI

Bulgaristan’da 43 Milyon Levalık Yeni Yatırımlar 168 Yeni İstihdam Yaratacak

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov toplam yatırım miktarı 42 milyon leva olan 5
yeni yatırım için yatırım sertifikalarını taktim etti. Yeni yatırımların toplam 168 istihdam
yaratması bekleniyor. Bu sertifikaların 4’ü A Sınıf Yatırımcı Sertifikası biri ise B Sınıf
Yatırımcı Sertifikası.

A Sınıf Yatırımcı Sertifikası alan firmalar LIM Technics OOD (Bojurişte Sanayi Bölgesi), Zora
Logistics MMC (Bojurişte Sanayi Bölgesi), Sientia (Gaborova) ve AİKO (Bojurişte Sanayi
Bölgesi). B Sınıf Yatırımcı Sertifikası alan firma ise ITT Avstriya-Proizvodstvo (Teliş Köyü,
Çerven Bryag İlçesi).

Karanikolov 2019 yılının başından bu yana toplam yatırım değeri 300 milyon levaya yakın
olan 21 proje için yatırım sertifikası verdiklerini ve bu yatırımların 2280 yeni istihdam
yaratacağını da ifade etti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-43-milyon-levalik-
yeni-yatirimlar-168-yeni-istihdam-yaratacak

Bulgaristan’da Lojistik Alan Kiralamalarında Artış Yaşanıyor

Danışmanlık şirketi Crushman & Wakefield Forton’un 2019 yılının ilk çeyreği için
hazırladığı rapora göre Sofya’da kiraya verilen depoların artmasının üzerine yeni projeler
açıklanmaya başlandı. Halihazırda Sofya’da inşa edilen lojistik alanların %30’u kiraya
vermek için inşa ediliyor, kalanları ise şahsi kullanım için planlanıyor.

Sofya’da inşaatı devam eden önde gelen projeler arasında 25 bin m2 toplam alan ile
Ravno Pole’deki Airhousing and Logistics Park ve Sofya-Bojurişte Ekonomi Bölgesinde
bulunan ve toplam 22 bin m2 alan sunacak DT Logistics projeleri yer alıyor. Sofya’da
lojistik alan fiyatları, şehir kenarındaki sanayi bölgelerinde yer alan modern depolar için
3,60-4,00 euro/m2, çevre yolundan şehrin içine doğru olan bölgelerde ise 3,80-4,00
euro/m2 arasında değişiyor. Havaalanı bölgesi ise 5 euro/m2 fiyatı ile en pahalı bölge
olmaya devam ediyor.

Filibe’deki en büyük proje toplamda 12 bin m2 alan sunacak olan Technolink Park.
Maritsa Sanayi Bölgesi yakınında yer alan projenin bu yıl içerisinde tamamlanması
bekleniyor. Buradan şu ana kadar DB Schenker’in 1.500 m2 alan kiraladığı da açıklanmıştı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-43-milyon-levalik-
yeni-yatirimlar-168-yeni-istihdam-yaratacak

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-43-milyon-levalik-yeni-yatirimlar-168-yeni-istihdam-yaratacak
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-43-milyon-levalik-yeni-yatirimlar-168-yeni-istihdam-yaratacak


TÜRK FİRMALARINDAN HABERLER

Şişecam’ın Tırgovişte’deki Cam Fabrikasında Yeni Bir Üretim Fırınının Açılışı Yapıldı

Türk şirketi Şişecam’ın Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketi Trakya Glass Bulgaria şirketi,
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un katıldığı törenle Tırgovişte (Eski Cuma) şehrinde
bulunan düz cam fabrikasında yeni bir fırının açılışını yaptı. Ekonomi Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada açılışı yapılan cam üretim fırınının dünyada üç büyük cam üretim
fırınından biri olduğu belirtildi. Yeni fırının toplam yatırım maliyetinin 42 milyon avro
olduğu da açıklandı.

Tırgovişte şehrindeki cam fabrikası, 2006 yılında açıldı. Fabrikanın sahibi Türk şirketi
Şişecam Flat Glass’tır. Tesiste düz cam üretim hattından başka cam kaplama hattı, lamine
hattı, ayna üretim hattı, otomotiv cam üretim hattı ve cam ev eşyası üretim hattı
bulunuyor. Şişecam Flat Glass şirketi düz cam sektöründe üretim kapasitesine göre
Avrupa’da en büyük ve dünyada beşinci şirkettir.

Bakan Karanikolov, “Yılın ilk çeyreğinde Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırımları Teşvik
Kanunu çerçevesinde 18 yatırım projesi için A Sınıf Yatırım Sertifikası verildi. Toplam tutarı
250 milyon levaya yakın olan yatırım projeleriyle yaklaşık 2200 kişilik istihdam yaratılması
öngörülüyor. Şu anda Bulgaristan Yatırımlar Ajansı’na başvurusu yapılan 68 yatırım projesi
sertifika sürecinde bulunuyor. Toplam tutarı 1,5 milyar levaya yakın olan bu yatırım
projeleri 6600 kişilik istihdam yaratma potansiyeline sahiptir” diye kaydetti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan


İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

Eurostat Bulgaristan’da Rekor Derecede Düşük İşsizlik Oranı Kaydetti

Bulgaristan’da Haziran ayında işsizlik oranı Mayıs ayına kıyasla yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e
düştü. Bundan bir yıl önce işsizlik oranının yüzde 5,2 olduğu hatırlatıldı. Bu, göstergenin
takip edilmeye başlandığı 1995 yılından bu yana rekor derecede en düşük işsizlik oranıdır.
Geçen yıl aynı döneme kıyasla (işsiz vatandaş sayısı 2018’in Mayıs ayında 150 000,
Haziran ayında 174 000) 2019’un Haziran ayında işsiz vatandaşların sayısı 149 000. AB’de
en düşük işsizlik oranı sıralamasında Bulgaristan dokuzuncu sırada ve yüzde 6,3 oranında
olan Avrupa ortalamasından düşük işsizlik oranına sahip 18 AB ülkesi arasında yer alıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

Bulgaristan’da En Çok İhtiyaç Duyulan Meslekler

İstihdam Ajansı tarafından il istihdam komisyonlarının desteği ile Şubat-Mart aylarında
gerçekleştirilen art arda üçüncü ve 2019 yılı için birinci olan işgücü piyasa araştırması
sonuçları, Bulgaristan'daki işverenlerin kısa vadede önümüzdeki 12 ayda ve orta vadede
3-5 yıl sonra yüksek vasıflı personele ihtiyacı olacağını gösteriyor. Anket, ülkedeki 396.000
aktif işletme bazında ulusal düzeyde temsilidir. İşverenler, önümüzdeki 12 ay içinde
yaklaşık 327.000 işçi ve uzmana ihtiyaç duyulacağını, onların 179.000'den biraz fazlasının
uzman ve kalifiye eleman olacağını söylüyor.

Anket sonuçlarına göre en çok aranan meslek sahipleri gıda endüstrisi çalışanları, makine
operatörleri, inşaat işçileri, terziler, güvenlik görevlileri, marangoz işçileri, inşaat montaj
elemanları, mutfak şefleri ve başka işçilerdir.
Bulgaristan’da işverenler ayrıca nitelikli veya yüksek eğitimli 70.144 uzmana ihtiyaç
duyuyor, en çok aranan beş meslek sahibi-öğretmenler, sürücüler, hemşireler, doktorlar
ve makine mühendisleridir. Ayrıca 12 ay boyunca ekonominin farklı sektörlerinde
çalışacak 77.710 vasıfsız işçi de gerekli olacaktır.

Ankete katılan 396.066 işletmeden %18,51’i veya 73 313’ü yeni personel alımı yapmayı
düşünüyor, %78,4’ü veya 310.912’si işletme faaliyetini genişletmeyi düşünmüyor, ancak
%3’ü veya 11.882’si personel sayısını azaltmayı düşünüyor.

Orta vadede 3-5 yıl sonra işverenlerin 22 500 bilişim alanında uzmana ve o kadar da
ekonomi uzmanına ihtiyacı olacak. Yüksek eğitimli uzmanlara en çok ihtiyaç duyacak
sektörler önümüzdeki 3-5 yılda devlet yönetimi, eğitim, beşeri tıp olacak. Bu sektörlerde
çalışacak toplam 48.391 uzmana ihtiyaç duyulacak.
İşverenlerin endüstri ile yakından ilişkili mesleklere sahip en fazla işgücü talep ettiği iller
Sofya Kenti, Varna, Filibe, Rusçuk ve Plevne’dir.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan



İSTİHDAM PİYASASI VE ÜCRETLER

Bulgaristan’da Vatandaşların Çoğu Ortalama Ücretin Altında Ücret Alıyor

Bulgaristan vatandaşlarının %70’i ülkede 615 avro olan ortalama maaşın altında para
alıyor. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Plamen Dimitrov,
çalışanların % 70’inin 358 ile 409 avro arasında maaş aldıklarını bildirdi. Sendikalar ile
işverenler 2018’de maaşlara % 8 ile % 12 arasında zam anlaşması imzalandı. Buna
rağmen, maaş oranlarında artış olmadı. Dimitrov, gece vardiyalarında emeğin saat başı
şimdiki gibi 13 avro sent değil, 51 avro sent ile yükseltilmesini istediklerini söyledi.
Tüketim fiyatları artıyor ve maaşlar da yükselmeli, diyen Dimitrov, maaşların yılda en az
%10- 15 artması ve AB standartlarını yakalaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

Bulgaristan'da Asgari Ücret, 2020 Yılında 610 Leva Olacak

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşam Kalite Seviyesi ve Demografi Politikası Daire
Başkanı Temenujka Zlatanova, basına yaptığı açıklamada,” Devlet, iş dünyası ve sendikalar
bu yıl asgari işçi ücretinin artırılması için bir mekanizma üzerinde anlaşmaya çalışmayacak,
bu da 2020 yılında öngörülen 610 leva tutarındaki asgari ücretin yürürlüğe gireceği
anlamına geliyor” dedi. Zlatanova, ayrıca asgari ücretin ortalama ücretten biraz daha hızlı
arttığına işaret etti, ancak bunun olumlu bir eğilim olduğuna dikkat çekti.

Zlatanova,”Tahmini bütçe raporumuzda gelecek yıl çerçevesinde hareket edeceğimiz bir
parametremiz var. Asgari ücret 610 leva olarak belirlenmiştir, bu yüzden ilgili taraflar
arasında müzakere yapılmazsa, hükümete gelecek yıl için önerebileceğimiz referans tutar
var” diye kaydetti.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristanda-asgari-ucret-2020-
yilinda-610-leva-olacak

Bulgaristan, Ücret Artışı Bakımından AB’de Şampiyonlardan Biri

Sega gazetesinde yayınlanan bir yazıya göre Eurostat verileri Bulgaristan ve Romanya’nın
ücret artışı bakımından AB’de şampiyon olduklarına işaret ediyor. 2019 yılının ilk
çeyreğinde Bulgaristan’da ücret artış oranı yıllık bazda % 12,9 olarak gerçekleşiyor.
Romanya’da bu oran % 16,3’tür. AB’de en büyük ekonomi olan Almanya’da ücret artışları
sadece % 2,5 oranında meydana gelmiş bulunuyor. Yunanistan’da ise % 0,2’lik bir düşüş
söz konusu.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan
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ÖNEMLİ HABERLER

E-TOLL Otoyol Ücreti Sisteminin Devreye Sokulması Ertelendi

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda
kabul edilerek yasalaştı. Değişikliklerle E-TOLL otoyol ücreti sisteminin devreye sokulması
1 Mart 2020 tarihine ertelendi. Kamyonlar, otobüsler ve azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan
fazla olan araçların ödeyeceği E-TOLL otoyol ücreti uygulaması Bakanlar Kurulu’nun en
geç 1 Mart 2020 tarihinde alacağı kararın Devlet Gazetesi’nde yayınlanarak halka
duyurulmasından sonra başlayacak. O zamana kadar ağır yük kamyonları aylık, haftalık
veya günlük elektronik vinyet ücreti ödemeye devam edecek. Değişikliklerle birlikte
Meclis, bu ücretlerin tutarlarını da belirlemiştir. Ağır kamyonların karayolu altyapısını
kullanmak için ödeyeceği günlük tavan ücret 12 Euro tutarında olacaktır.

16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren E-TOLL otoyol ücreti uygulaması başlayıncaya kadar
kamyonlar, otobüsler ve azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçların sürücüleri,
ücretli yol ağı kullanımı için vinyet ücreti ödemedikleri takdirde 2000 leva cezaya
çarptırılacak.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/e-toll-otoyol-ucreti-sisteminin-
devreye-sokulmasi-ertelendi

SOF Connect Sofya Havalimanı İmtiyazını Kazandı

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Rosen Jelyazkov Fransız fonu Meridiam Eastern Europe
İnvestments Sas ve Alman Flughafen Munich havayolu işletmecisi ortaklığı olan SOF
Connect’ın Sofya Havalimanı İmtiyazını kazandığını açıkladı. SOF Connect 86,12 puanla
ilk sırayı aldı. Bakan SOF Connect’ın kazanmasında güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve
önerilen kalkınma modeli faktörlerinin etkili olduğunu ifade etti. Jelyazkov, açıklama
tarihinden itibaren diğer katılımcılara tanınan 15 günlük itiraz süresinden sonra
sözleşmenin imzalanabileceğini belirtti. Kazanan havalimanının 35 yıllığına işletme
hakkını devralacak ve işletme süresinin ilk on yılında yeni 3. terminal kurma göreviyle
yükümlü olacak.

Türk TAV Havalimanları Holding ve Fransız Airport de Paris ortaklığı ise en yüksek fiyat
teklifini vermesine rağmen 80,31 puanla ikinci sırada kaldı . Üçüncü sırda ise 80,19
puanla Fraport Bulgaria yer aldı.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/sof-connect-sofya-havalimani-
imtiyazini-kazandi

https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/sof-connect-sofya-havalimani-imtiyazini-kazandi


ÖNEMLİ HABERLER

Bulgaristan Ulusal Gelirler Ajansı Veri Tabanından Milyonlarca Vatandaşın Şahsi Bilgi 
Sızıntısı Oldu

Gizli bir e-postadan çeşitli medyalara Bulgaristan vatandaşlarının şahsi bilgilerini içeren
11 GB hacminde bir bilgi tabanına link gönderildi. Bunun ülkede en büyük şahsi bilgi
sızıntısı olduğu tahmin ediliyor. Bilgiyi gözden geçiren Capital gazetesi 1 milyonu aşkın
satırı içeren veri tabanları buldu. Söz konusu veri tabanlarında bireysel vatandaşlık
numaraları, isimler, adresler, hatta gelirler gibi bilgiler mevcut. Sızıntının gerçek olduğu
gazetenin birkaç çalışanının ve Maliye Bakanı Vladislav Goranov’un bilgilerinin sızan
bilgilerle eşleştirilmesi ile ortaya çıktı. Büyük bir kısmı on yıllık, bir kısmı süresi
bilinmeyen, diğer kısmı ise çok yeni, örneğin Haziran 2019’a ait olduğu belirlenen bilgiler
sızıntının yakında gerçekleştiğine işaret ediyor. Maliye Bakanlığı, Ulusal Gelirler Ajansı’nın
bilgisayar sisteminin potansiyel güvenlik zaafının Ajans, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal
Güvenlik Devlet Ajansı tarafından denetlendiğini, Maliye Bakanlığı’na ait olduğu
söylenen bilgilerin gerçek olup olmadığının halihazırda kontrole tabi tutulduğunu ve
bilahare ilave bilginin açıklanacağını ifade etti. Gizli e-posta, bu bilgilerin 110
veritabanından sadece 57’si olduğunu açıklıyor. E-postada 5 milyon Bulgar ve yabancı
vatandaşın ve şirketlerin bilgilerinin söz konusu olduğu, hükümetin yetersiz olduğu ve
ülkedeki siber güvenliğin parodi gibi olduğu yazıyor. E-posta mesajı WikiLeaks kurucusu
Julian Assange’ın sözü ile sona eriyor ve Assange’ın serbest bırakılması için çağrıda
bulunuyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan/bulgaristan-ulusal-gelirler-ajansi-
veri-tabanindan-milyonlarca-vatandasin-sahsi-b

Bulgaristan AB’de Sekiz Süper Bilgisayar Merkezlerinden Biri Olacak

Dijital ekonomiden sorumlu Bulgar Komiser Maria Gabriel, Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ve Avrupa Komisyonu “Haberleşme Ağları, İçerik ve Teknolojiler” Genel Müdürü
Roberto Viola’nın katıldığı bir basın toplantısında Avrupa’da yeni sekiz süper bilgisayar
lokasyonlarından birinin Sofya olacağının haberi verildi. Sofya’da inşa edilecek yeni
süper bilgisayarın maliyeti 18 milyon euro olacak. 12 milyon euro bütçeden, 6 milyon
euro ise AB finansmanı olarak sağlanacak. Kapasitesi saniyede 4 milyon milyar işlem
olan bilgisayarın 2020 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. Viola’ya göre
Bulgaristan’da çalışacak bilgisayar NASA bilgisayarı kadar güçlü olup, Avrupa’da ilk 10,
dünyada ise ilk 50 arasında yer alacak. Sofya’daki bilgisayar devletin ve Avrupa’nın
(EuroHPC JU programı çerçevesinde) ortak malı olacak. Avrupa Komisyonu’na göre her
süper bilgisayar Avrupa’daki bütün kullanıcılara açık olacak ve bilim insanları, iş insanları
ve devlet tarafından sağlık, iklim, afet simülasyonu, ilaç, aerodinamik analizler, nükleer
reaktör simülasyonları, siber güvenlik vb. alanlarda kullanılacak. Sofya’nın AB’de sadece
sekiz merkez arasında bulunması ülkenin bölgedeki lider pozisyonunu devam ettirmesini
sağlayacak. Bulgaristan bugün de Balkanlar’daki tek süper bilgisayara sahip. Avitohol
adlı bu bilgisayar Bulgaristan Bilimler Akademisi’ndedir ve genellikle bilimsel
araştırmalarda kullanılıyor.

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/bulgaristan
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