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Türk firmalarının ülkedeki yatırım
tutarı 2.2 milyar doları buldu

The amount of investments in
the country by Turkish firms
reaches 2.2 billion dollars
EDİS EMRE /World Turkish Business
Council (DTİK) Vice President of the
Balkans Committee s

“

Bulgaristan’da yatırım yapan ve aktif faaliyet gösteren binden fazla Türk
firması bulunuyor. Bu firmaların yatırım tutarı 2.2 milyar dolara ulaşmış
durumda. Türk firmaları tarafından ülkede binlerce kişi istihdam ediliyor.
İki ülke arası ticaret hacmi ise 2016 yılında 4.5 milyar dolara çıktı.

”

EDİS EMRE
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)
Balkanlar Komitesi Başkan Yardımcısı

Bulgaristan’da yaşayan Türk kökenli
vatandaşların sayısı ve Türkiye ile ticari ilişkileri, bu ülkeyi Türkiye için
giderek daha önemli bir partner haline geliyor. Ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişi paylaştığımız Bulgaristan; Türk şirketlerinin AB pazarlarına girişinde de giriş kapısı niteliği
taşıyor. Türkiye’den Balkanlar’a ihracat yapan ve bu ülkelerde girişimleri bulunan yatırımcılar için önemli
ve stratejik bir pazar konumundaki
Balkan ülkelerine yönelik yatırımların, uzun vadede artarak devam edeceğini söyleyebiliriz.
AB üyeliğinin ardından Bulgaristan Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumunu daha da güçlendirdi.
Bugün itibarıyla Türkiye’nin Avrupa
ülkelerine ihracatında, karayolu ile
taşınan yükün büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden gönderiliyor. Bul-

garistan ve Türkiye arasında ekonomi, kültür, eğitim, sağlık, spor turizmi gibi birçok alanda işbirlikleri son
yıllarda artarak devam ediyor. Türkiye ile karşılıklı ilişkileri destekleyen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)
Balkanlar Komitesi ve Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) gibi oluşumlar da bu işbirliklerine destek veriyor. DTİK Balkanlar
Komitesi, global pazarda olduğu gibi
bizim bulunduğumuz coğrafyada da
Türk lobiciliğinin etkinliğini artması için çaba gösteren Türk girişimcilerini ve Türk profesyonellerini aynı
çatı altında topluyor.

İkili ticaret hacmi 2016’da
4.5 milyar dolara ulaştı
İki ülke arasında günümüzde örnek ortaklık ve projeler mevcut.
Bulgaristan’da yatırım yapan ve aktif faaliyet gösteren binden fazla
Türk firması bulunuyor. Bu firmaların toplam yatırım tutarı 2.2 milyar
doları buluyor. Türk firmaları tarafından binlerce kişi istihdam ediliyor. İki ülke arası ticaret hacmi ise

2016 yılında 4.5 milyar dolara ulaştı.
Bulgaristan’ın Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünler arasında petrol yağları, arabalar, tel kablo ve iletkenlerle
örme mensucat geliyor. Aktif çalışan
Sofya Ticaret Başmüşavirliği’nin konuyla ilgili raporlarına baktığımızda,
Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı açısından önemli sayılabilecek kalemler arasında makine, plastik ve plastikten mamul eşya, PVC ürünleri, her
türlü sıhhi ve elektrik tesisat ürünleri, ilaçlar, medikal cihazlar ve oto yedek parçaları bulunuyor.

Bulgaristan’a yatırım
için birçok neden var
Bulgaristan’daki ilk yatırım maliyetleri, enerji fiyatları, sabit ve operasyonel giderler, Türkiye’nin oldukça
altında. Avrupa Birliği’nde en düşük
Kurumlar Vergisi oranlarından biri yüzde 10 ile Bulgaristan’da. İşsizlik oranı yüksek olan bölgelerde; Kurumlar Vergisi’nden muafiyet de söz
konusu. Öte yandan AB üyeliğinin ardından AB fonlarının da yardımıyla
büyük enerji, ulaşım, kanalizasyon,
su arıtma gibi altyapı projeleri hayata geçirilmeye başlandı. Türk müteahhitlik firmaları da bu doğrultuda
Bulgaristan’da günden güne yeni işler üstleniyor. Bulgaristan’daki AB
fonlarından, hibe ve yardımlarından
Türk şirketlerinin de yararlanabilmesi; işgücü maliyetlerinin Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyelerde olması; leva/euro kurunun uzun yıllardır sabitlenmesi,
Gümrük Birliği nedeniyle ikili ticarette sanayi ürünlerinin gümrük vergisinden muaf oluşu, Bulgaristan’ı
Türk yatırımcılar için avantajlı bir
yatırım bölgesi haline getiriyor.

The number citizens of Turkish origin living in Bulgaria and its trade relations with Turkey make the country an important partner for Turkey. Sharing with us
a common historical and cultural past, Bulgaria acts as
a gateway to the EU markets for Turkish companies. It
can be said that the investments aimed at the Balkan
countries which are important and strategic markets
for the investors making export to the Balkans from
Turkey and having ventures in these countries will
continue by gradually increasing in the long-term.
Bulgaria further strengthened its position as the
gateway opening to Europe for Turkey after becoming
a member of EU. In Turkey exports to the European
countries, a large part of the cargo carried via land is
delivered through Bulgaria today. Many cooperation
are established between Bulgaria and Turkey in various fields such as economy, culture, education, health
and sports tourism in recent years. Organizations
such as Bulgarian-Turkish Chamber of Commerce and
Industry (BULTISAD) and the Balkans Committee of
World Turkish Business Council (DTİK) which support
bilateral relations with Turkey support these cooperation too. The Balkans Committee of DTİK gathers
under the same roof the Turkish professionals and
Turkish entrepreneurs who show effort to increase the
activities of Turkish lobbying in the global market and
also in the geography we are located in.
Exemplary partnerships and projects exist between the two countries today. There are more than one
thousand Turkish companies which are important
active investors in Bulgaria, and the total investment
amount of these companies reaches 2.2 billion dollars. Thousands of people are provided employment
by Turkish firms. The trade volume between the two
countries reached 4.5 billion dollars in 2016.
Initial investment costs, energy prices, fixed and
operational costs are much lower in Bulgaria than in
Turkey. Bulgaria’s Corporate Tax rate of 10% is one of
the lowest in European Union. Immunity of Corporate
Tax is available in the regions where the unemployment rate is high. Moreover, after the EU membership,
large-scale infrastructure projects such as energy,
transportation, sanitation and water treatment have
started to be carried out with the support of EU funds.
Accordingly, Turkish contracting companies are undertaking new projects in Bulgaria day after day. Turkish companies benefiting from EU funds, grants and
supports in Bulgaria; having the lowest labor force
cost levels among the Central and Eastern European
countries; fixation of lev/euro exchange rate for many
years; immunity of customs duty for industrial products in bilateral trade thanks to Customs Union; these
elements make Bulgaria an advantageous investment
region for Turkish investors.

