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ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –4,1 3,4 3,8 3,2 2,5

průmyslová produkce (% změna) –5,9 5,8 3,5 3,0 3,0

veřejný dluh (% HDp) 24,7 26,9 27,7 27,2 25,9

Míra inflace (%) 1,7 3,3 4,1 2,7 2,6

populace (mil.) 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8

Nezaměstnanost (%) 7,4 6,0 5,6 4,8 4,4

HDp na obyvatele (USD, ppp) 24 600,0 26 420,0 28 770,0 30 430,0 32 000,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –0,2 0,2 0,6 0,7 1,2

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –2,2 –2,3 –2,7 –3,2 –3,1

Exportní riziko oECD 3/7 3/7 3/7 — —

Konkurenceschopnost 48/63 53/64 — — —

Predikce EIu Zdroj: EIu, oECD, IMD

Bulharsko
Velvyslanectví Čr v sofii
e-mail: commerce_sofia@mzv.cz
www.mzv.cz/sofia

Bulharská ekonomika zůstává nejchudší v  EU 
podle HDp na hlavu. Dopady pandemie výrazně 

přispěly v roce 2020 k propadu HDp o 4,1 % a došlo 
rovněž ke zvýšení nezaměstnanosti o 1,8 procentní-
ho bodu na 7,4 %. v roce 2021 došlo k obnovení růs-
tu HDp ve výši 3,4 % díky zotavení průmyslové výro-
by i oživení poptávky. v následujících letech by měl 
HDp růst opět cca kolem 3 % ročně, vyššímu růstu 
však bude pravděpodobně bránit stárnutí populace 
a  úbytek pracovní síly. Země nadále čelí úbytku 
mladých a  vzdělaných občanů, kteří odcházejí 
za vidinou lepšího uplatnění do rozvinutějších zemí. 
Mezi klíčové sektory patří energetika, těžba uhlí 

a  barevných kovů, metalurgie, strojírenství, země-
dělství a cestovní ruch. Hlavní položky exportu tvoří 
textilní výrobky, železo a ocel, strojírenské výrobky 
a  paliva. rizika spojená s  přetrvávajícími dopady 
pandemie covid-19 a válkou na Ukrajině se pravdě-
podobně odrazí na  růstu cen a  zvýšeném tlaku 
na státní rozpočet. vláda bude muset řešit dodávky 
ropy a  zemního plynu ve  vazbě na  odklon od  rus-
kých dodavatelů, což posílí směřování k zelené eko-
nomice. Schvaluje se Národní plán obnovy a  odol-
nosti s alokací 6,27 mld. EUr, kde 26 % tvoří inovace, 
41 % zelená ekonomika, 18 % konektivita a 15 % so-
ciální sféra, zdravotnictví, podnikatelské prostředí.

mailto:commerce_Sofia@mzv.cz
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Energetický průmysl

Bulharský energetický mix je podobný českému a země řeší i podobné problémy. 
Jedná se zejména o výzvy spojené s energetickou bezpečností (zajištění dodávek 
energie, závislost na dodávkách plynu z ruska), plněním plánu Green Deal (útlum 
těžby a spalování uhlí), nízkou efektivitou výroby elektrické energie a podobně. 
vláda navíc řeší klíčovou otázku jaderné energetiky – zda postavit novou jadernou 
elektrárnu v Belene, dostavět další blok(y) v Kozloduji či se těchto projektů vzdát 
a zaměřit se na jiné zdroje. v Bulharsku existuje i zajímavý potenciál pro rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie – počínaje fotovoltaikou přes větrné elektrárny až 
po geotermální zdroje.

zemědělství služby

průmysl 

70 %

4 %

26 %

Podíl sektorů na hDP

Zdroj: EIu, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 18,9

rumunsko 10,2

Turecko 9,9

Itálie 9,8

rusko 9,2

Top 5 import dle zboží (mld. usD)

Celkem 35,0

předměty obchodu zvláštní 1,7

rudy, koncentráty mědi, kamínek měděný, měď cementová 1,7

oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 1,5

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 1,4

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,1
Zdroj: uN Comtrade, 2020 
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Vývoj hDP (meziročně, %)

Bulharsko svět rozvojové ekonomiky
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 ▶ obranný průmysl

Bulharská armáda čelí dlouhodobému problému nedostatečného financování 
a neefektivního využívání prostředků. vybavení je zastaralé, často ještě sovětské 
provenience. Zhoršená bezpečnostní situace v regionu i v globálním měřítku si 
stále naléhavěji žádá investice do modernizace letectva, protivzdušné obrany, 
pozemních sil, námořnictva i speciálních složek.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Země se potýká s neúměrně vysokými ztrátami v zásobování pitnou vodou, dochází 
i k výpadkům v dodávkách pro obyvatelstvo a průmysl, v některých oblastech 
hrozí i sucha. přetrvávají problémy se znečišťováním vodních zdrojů, stále ještě 
není dokončena výstavba odpovídajícího počtu čistíren odpadních vod i úpraven 
pitné vody. Experti varují i před horšícím se technickým stavem vodních nádrží, 
jezer a přehrad.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví disponuje dobře dimenzovanou kapacitou lůžek a nemocničních 
zařízení. Slabinou je však nedostatek kvalifikovaného personálu, zastaralé 
vybavení, nedostatek moderních přístrojů. Kromě naléhavé potřeby investic 
do vybavení vyžaduje pozornost i digitalizace zdravotnictví, kde se mohou uplatnit 
česká řešení. Zdravotnictví patří mezi prioritní oblasti v rámci unijního Národního 
plánu obnovy a odolnosti.

 ▶ Železniční a kolejní doprava

Železniční doprava trpí podfinancováním a  urgentně potřebuje modernizaci. 
Za předchozí vlády se podařilo vyřešit akutní problémy se zadlužeností státních 
železnic. To umožnilo rozjet odkládané a nezbytné investiční projekty. Bulharsko 
pořídilo nové lokomotivy Siemens, probíhá modernizace železničních vagónů 
a  starších lokomotiv. významný objem prostředků včetně fondů EU směřuje 
do výstavby a modernizace tratí a jejich zabezpečení.
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