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Základní údaje
Bulharsko je stát ležící na Balkánském poloostrově
v jihovýchodní Evropě. Členem Evropské unie je Bulharsko od
1. ledna 2007. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému
parlamentu – Národní shromáždění (Narodno Sabranie), které se
skládá z 240 poslanců volených na období 4 let. Předsedou vlády
se v květnu 2017 stal Bojko Borisov. Prezidentem Bulharska je od
ledna 2017 Rumen Radev.

Oficiální název

Bulharská republika

Počet obyvatel

7 101 859 (2017)

Rozloha

110 879 km2

Měna

Lev (BGN)

Úřední jazyk

Bulharština

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zahraniční obchod
Nejvíce bulharského zboží se vyváží do Německa (14 %),
Itálie (10 %) a Turecka (8,2 %); do Česka míří 1,8 %.
Z Bulharska se vyváží především stroje, kovy, minerální
produkty a textil. Pětinu importu do Bulharska tvoří stroje,
18 % minerální produkty a desetinu představují chemické
produkty. Zboží se dováží především z Německa (12 %),
Ruska (8,5 %) a Itálie (7 %); z Česka (2,4 %).
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Vysoká domácí poptávka, kterou podpořil pozitivní vývoj na
trhu práce a růst reálných mezd, by měla pomáhat
Bulharsku k poměrně solidnímu hospodářskému růstu, který
by v roce 2018 měl dosáhnout 3,5 % HDP. Silné by měly
zůstat i investice a to jak soukromé, tak veřejné. Ač se
v posledních letech poměrně dařilo vývozu, v roce 2018
došlo k jeho citelnému propadu, navíc už zmíněná silná
domácí spotřeba zvýšila poptávku po dovozu, což vedlo
celkově k negativnímu příspěvku k HDP. Pro rok 2019 se
růst odhaduje ve výši 3,7 %. Evropská komise představila
v podzimní
ekonomické
prognóze
nově
odhad
makroekonomických dat i na rok 2020, ve kterém by měl
růst mírně meziročně poklesnout na 3,6 % HDP.
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Výše míry nezaměstnanosti se blíží předkrizovým
údajům, v roce 2020 by podle Komise měla dosáhnout
5,7 %. Nedostatek pracovní síly a zvyšování platů ve
veřejném sektoru tlačí i na růst mezd v podnikatelské
sféře, které jsou však stále hluboko pod průměrem EU.
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Vybrané ukazatele trhu práce

zásoby
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Makroekonomický výhled

Míra inflace od roku 2016 rostla, nejvyšších hodnot
v krátkém horizontu by měla dosáhnout v roce 2018 a to
2,6 %. Na růstu inflace se podílely rostoucí ceny energií
a služeb. Přebytek veřejných rozpočtů by se měl ze 1,1 %
HDP v roce 2017 mírně snížit na 0,8 % HDP v roce 2018
(respektive 0,6 % HDP v letech 2019 a 2020). Dobré
ekonomické výsledky napomáhají Bulharsku snižovat
výši veřejného dluhu, který už tak patří k nejnižším mezi
členskými státy Evropské unie. V roce 2020 by měl
klesnout dokonce pod 20 % HDP.
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Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
Saldo veřejných rozpočtů k HDP (levá osa)
Inflace (levá osa)
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (září 2018)

5,3 %

Produktivita práce k Ø EU (2017)

22,3 %

Minimální mzda (2018)

261 €

Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2017)

Bulharsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

602 €

1 708 €

Stavebnictví

543 €

1 629 €

Velkoobchod a maloobchod

636 €

1 675 €

Doprava a skladování

672 €

1 593 €

Zdroj: Eurostat
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PODNIKÁME V BULHARSKU

Základy obchodního práva
Nejrozšířenější formou obchodní společnosti zakládanou v Bulharsku je společnost s ručením omezeným, a to zejména
díky požadavkům na výši minimálního kapitálu. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou či více
osobami (FO či PO). Minimální požadovaný kapitál činí 2 leva (26,6 CZK). Při založení akciové společnosti je potřeba
minimální kapitál ve výši 50 000 leva (665 000 CZK). Náklady na založení společnosti s ručením omezeným jsou dle
Světové banky nízké. Jejich výše by neměla činit více než 445 leva (5 920 CZK). Časově založení vyjde na zhruba 23 dní
a zahrnuje 7 kroků.

Daně
Daně

Sazba daně ze zisku korporací je v Bulharsku
stanovena ve výši 10 % a patří tak mezi nejnižší mezi
členskými státy EU.

Korporátní daň

10 %

Daň z příjmu jednotlivců

10 %

Rovná sazba osobní důchodové daně v Bulharsku činí
10 %.

DPH (základní/snížené)

Sazba

20 % / 9 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Bulharsku
stanovena ve výši 20 %. Snížená 9% sazba DPH se
uplatňuje na ubytování v hotelech. Mezinárodní přeprava je od DPH osvobozena.

Energetika
Cena elektrické energie v Bulharsku pro velkoodběratele se v posledních letech pohybuje na úrovni mezi 7 – 8 eurocenty
za kilowatthodinu, v prvním pololetí roku 2018 činila 8 eurocentů (v ČR ve stejném období 7 eurocentů).
Cena plynu v Bulharsku do konce roku 2016 mírně klesala, od roku 2017 se pak zase začala mírně zvyšovat
a v současnosti činí 7,1 eur za gigajoul, což je cenová úroveň totožná s tou v Česku.
Při výrobě elektrické energie se země nejvíce spoléhá na pevná paliva (46 %) a na jadernou energii (34 %). Dále využívá
vodní energii, obnovitelné zdroje a zemní plyn (ropu prakticky vůbec).
Na dovozu energetických komodit je Bulharsko závislé z 37,2 % (ČR 32,7 a průměr EU 53,6 %).

Investiční pobídky
Bulharsko nabízí zahraničním investorům různé typy investičních pobídek: daňové, pobídky na podporu zaměstnanosti
a pobídky na základě Zákona na podporu investic (IPA). Daňové představují osvobození od korporátní daně ve
vybraných regionech, odpuštění DPH při dovozu technologií či zvýšení odpisů na ICT či výdajů na R&D. V rámci pobídek
na podporu zaměstnanosti je možné získat až roční minimální mzdu a úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Pobídky
na základě Zákona na podporu investic je možné získat pro investice, které se týkají ekonomických aktivit v oblasti
zpracovatelského průmyslu či služeb (IT, VaV, vzdělávání apod.).
Pořadí států
Index

Charakteristika

Bulharsko

ČR

z počtu

Doing Business

59.

35.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

Index ekonomické komplexity

40.

10.

126

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

26.

7.

163

Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

71.

42.

180

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti 4.0

51.

29.

140

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)

37,2

32,7

Ø EU 53,6

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index
2017, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2016
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