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Siyasi ve İdari Yapı 

 

Nüfus  

2020 yılı sonu itibariyle Bulgaristan’ın nüfusu 3 369 646'sı (%48,5) erkek ve 3 581 836'sı  
(%51,5) kadın olmak üzere toplam 6 951 482 kişidir. Ülke nüfusu AB nüfusunun %1,4’ünü  
oluşturmaktadır. 
 

Genel Ekonomik Durum 

  

 Ekonomik serbestlik endeksine göre Bulgaristan, dünyada 178 ülke arasında 35. 

sıradadır. (Singapur 1., Türkiye 76.) (The Heritage Foundation-2021)   



 Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında Bulgaristan 49. sıradadır. 

(Singapur 1., Türkiye 61.) (World Economic Forum-2019)   

 İş yapma kolaylığı açısından Bulgaristan, dünyada 190 ülke arasında 61. sıradadır. 

(Yeni Zelanda 1., Türkiye 33.) (Dünya Bankası-2019)   

 2021 yılında cari fiyatlara göre, 78 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 2022 

yılında  84 milyar dolar olması beklenmektedir. (IMF-2021)   

 Bulgaristan, cari fiyatlara göre, 2021 yılı itibariyle 195 ülke arasında dünyanın 68. 

büyük ekonomisidir. [ABD 1. (23 trilyon dolar), Türkiye 20. (795 milyar dolar)] (IMF-

2021)   

 2021 yılında sabit fiyatlara göre %4,4 oranında artması beklenen GSYİH’nin, 2022 

yılında %4,4 oranında artacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2021)   

 Cari fiyatlara göre Bulgaristan, 2021 yılında tahmini 11 321 dolarlık kişi başına düşen 

milli gelir ile dünyada 66. sırada yer almaktadır. [Lüksemburg 1. (122 740 $), Türkiye 

72. (9 327 $)] (IMF-2021)  

 2019 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı %3, sanayinin 

%22 ve hizmetler sektörünün %62’dir. (Dünya Bankası-2019)   

 2021 yılında tahmini %1 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon 

oranının 2022 yılında %2 olacağı tahmin edilmektedir. (IMF-2021)   

 Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2020 yılında %5 olacağı ve işsizliğin 

yüksek olduğu ülkeler arasında 78. sırayı alacağı tahmin edilmektedir. (Güney Afrika 

Cum. %30 ile 1.) (IMF-2021)   

 2021 yılında %1 oranında fazla vereceği tahmin edilen cari ödemeler dengesinin 

GSYİH'ya oranının, 2022 yılında da % 1 oranında fazla vermesi beklenmektedir. (IMF-

2021)   

 2021 yılında %15 olacağı tahmin edilen devletin genel net borcunun GSYİH'ya 

oranının, 2022 yılında %17 olması beklenmektedir. (IMF-2021)   

 2021 yılında 7 milyon kişi ile dünyada 99. sırada yer alan Bulgaristan nüfusunun 2026 

yılında 7 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. ([Çin 1. (1,4 milyar), Türkiye 16. ( 85 

milyon)] (IMF- 2021))   

 Bulgaristan, 2019 yılında 1 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler 

arasında 89. sıradadır. [ABD  246 milyar dolar ile 1., Türkiye 8 milyar dolar ile 34. 

(UNCTAD)]   

 2017-2019 döneminde toplam doğrudan yabancı yatırım miktarı 7 milyar dolar olan 

Bulgaristan, 2019 yılında 52 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile dünyada 

62. sıradadır. [ABD  9 trilyon dolar ile 1., Türkiye 165 milyar dolar ile 38. (UNCTAD)]   

 İnsani gelişmişlik endeksine göre dünyada 189 ülke arasında Bulgaristan 56. sıradadır. 

(Norveç 1., Türkiye 54.) (UN-2019) 

 

 



Dış Ticaret 

 Bulgaristan’ın 2020 yılında ihracatı 32 milyar dolar, ithalatı 35 milyar dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.  

 Dış ticaret dengesi 3 milyar dolar değerle Bulgaristan’ın aleyhinedir. 

 Bulgaristan’ın ihracatında en önemli ürün grupları elektrikli makine ve cihazlar, bakır 
ve bakırdan eşyalar, makineler, mekanik cihazlar, mineral yakıtlar yağlardır.  

 İthalatında ise en yüksek payları elektrikli makine ve cihazlar, makineler, mekanik 
cihazlar oluşturmaktadır.    

 

 

Türkiye –Bulgaristan Dış Ticareti 

 2020 yılında Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı 2.6 milyar dolar, ithalatı ise 2.1 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 Dış ticaret dengesi 500 milyon dolarla fazlalık vermektedir.    

 Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatında en önemli ürün grupları makineler, mekanik 
cihazlar, motorlu kara taşıtları ve demir çelik olarak sıralanmaktadır.   

 
 



 

 

 


