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Bevezetés

A tanulmány fő célja, hogy bemutassa, miként lehet a közeljövőben továbbfejlesz-
teni a magyar–bolgár kétoldalú gazdasági és politikai kapcsolatokat. Bulgária 
az elmúlt évtizedben figyelemre méltó gazdasági fejlődésen ment keresztül, 

ami elsősorban az ország vezetésének tudatos beruházásösztönző politikai döntése-
ire vezethető vissza. A külföldi befektetéseket ösztönző adórendszer, a stabil politikai 
környezet, olcsó, de jól képzett munkaerő, európai uniós tagság, fontos geostratégiai elhe-
lyezkedés – ezekben a tényezőkben rejlik a bolgár siker.

Magyarország és Bulgária viszonylatában – a figyelemre méltó kereskedelmi kap-
csolatok ellenére – a mai napig hiányzik a hosszú távú együttműködést elősegítő 
stratégiai koncepció és intézményrendszer. A sokoldalú együttműködés erősítéséből 
mind az állami, mind pedig a magánszektor számottevően profitálhatna. Magyarországnak 
szüksége van megbízható regionális partnerekre, akikkel összehangoltan, közösen léphet 
fel a közép-európai térséget érintő problémák leküzdése érdekében. A bolgár–magyar 
együttműködést célszerű lenne a megnövekedett igényekhez és a kitűzött nemzeti 
célokhoz igazítani. A magyar vállalatoknak pontos képpel kellene rendelkezniük arról, 
hogy milyen perspektívái vannak a bolgár gazdaság ígéretes szektoraiba (energiaipar, 
gyógyszeripar, szolgáltatások, turizmus stb.) való befektetésnek.

Hazánk számos területen érdekelt a Szófiával való együttműködésben: a regio-
nális kereskedelem, a kisebbségügy és az oktatásügy mellett érdemes megemlíteni, hogy 
a közeljövőben regionális elosztó központként Bulgária fontos szerepet fog betölteni 
Európa energiaellátásában.

A szorosabb együttműködés sikeres megvalósításához célszerű lenne néhány intéz-
ményi jellegű változtatást végrehajtani, amelyek a várt nyereséghez mérten alacsony 
költséggel járnának:

- a meglévő intézményi kapcsolatok erősítése;
- specifikusan bolgár irányú szakértői kapacitás kialakítása (jelenleg ugyanis Bulgária 

általában csak „a Balkánhoz” sorolódik);
- rendszeres, aktuális, nyilvános gazdasági-üzleti elemzések készítése a bolgár gaz-

daság állapotáról és lehetőségeiről;
- a kétoldalú gazdaság- és vállalatfejlesztési tevékenység erősítése, a befektetési lehe-

tőségek promóciója;
- a nyilvánosan elérhető információk bővítése és aktualizálása.

A 2012-es év optimális lehetne a változások megvalósítására: a külföldi befektetők 
már felismerték Bulgária adottságait, ám még vannak kiaknázható lehetőségek.

Bulgária a lehetőségek országa, tőkebarát környezetével és geopolitikai adottságaival 
kiváló lehetőségeket nyújthat a magyar vállalkozások számára. Elemzésünkben bemutat-
juk a balkáni ország vonzó jellemzőit, amelyek lehetővé tették a közép-kelet-európai régió 
egyik legdinamikusabb fejlődését 2001 és 2011 között:

2012. május 7.            3



Milanov Viktor                   A magyar-bolgár kapcsolatokban rejlő lehetőségek

           MKI-tanulmányok   4

- a stabil politikai környezet;
- a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás;
- az Európai Unió legkedvezőbb adórendszere;
- a stratégiai elhelyezkedés – híd Európa és Ázsia között;
- a jól képzett, ugyanakkor olcsó munkaerő;
- a magyar–bolgár együttműködés eddigi sikerei és perspektívái.

európáBan van a helyünk – ideje szétnézni a környéken

Magyarország gazdaságának lendületre van szüksége, a magyar termékeknek 
megfelelő piac kell, és a hazai piac méretéből és nyitottságából eredően, reális 
terveket kell felállítani a célok megvalósítása érdekében. Geopolitikai elhelyez-

kedésének köszönhetően hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik abból az aspektusból, 
hogy Európa egyik komoly, de eddig még kiaknázatlan lehetőségeket kínáló régiójában 
– a Balkánon – vezető politikai és gazdasági szerephez jusson. A Balkán országaiban 
kiváló feltételek alakultak ki az elmúlt évtized során a hatékony, ugyanakkor költségtaka-
rékos vállalkozáspolitika sikeres kiépítése szempontjából.

A Balkán európai integrációja még gyermekcipőben jár, Magyarország kellő regio-
nális és történelmi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy betöltse a térség még hiányzó 
gazdasági és politikai koordinátorának szerepét.
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Bulgária kedvező feltételeket nyújt a külföldi befektetők részére

Bulgária, mint a Balkán államainak többsége, sajátos gazdasági helyzettel, ismérvek-
kel rendelkezik. Az 1990-es évek különutas gazdaságpolitikája sok gondot okozott 
Bulgáriának és lakosságának, az erősen megkérdőjelezhető gazdaságirányítás és 

a rendszerváltást követően kialakult, átláthatatlan államstruktúra az 1996/1997-es évfor-
dulóra a csőd szélére sodorta az országot. A szocialista Videnov-kormányt (1995–1997) 
követő Kosztov-kabinet (1997–2001) felismerte, hogy meg kell teremteni a költségvetési 
szigoron alapuló, ugyanakkor befektetésbarát környezetet Bulgáriában, amely lehetővé 
tenné az ország kilábalását a súlyos gazdasági helyzetből.

A 2012-es adatok mögött a tizenöt ével ezelőtt megkezdett fájdalmas reformokat lehet 
érzékelni – a Kosztov-kormány stabilizáló intézkedéseinek fontosságát az utána követ-
kező vezetők is felismerték. Az elmúlt évtizedben a bolgár kormányok kifejezetten és 
céltudatosan törekedtek a makrogazdasági adatok stabilizálására és a vonzó befektetői 
környezet megteremtésére, ugyanakkor ez a gazdaságpolitika nehéz terhet helyezett a 
mindennapi bolgár lakos vállára.

Hol tart ma Bulgária?
Az Európai Unió bizonyos mutatók szerint legszegényebb országában, ahol 2010-ben 

az egy főre jutó GDP az európai uniós átlag 44 százaléka1 volt, a 2008-as pénzügyi vál-
ság kirobbanásáig lendületes gazdasági növekedést regisztrálhattak. A bolgár gazdaság 
2008-ban még 6,2 százalékos reál GDP-növekedést könyvelhetett el, viszont ezután a 
gazdaság motorját adó külkereskedelmi forgalom csökkenése és a külföldi tőke kiáram-
lása az országból erősen lelassította a kedvező folyamatokat. A Polgárok Bulgária Európai 
Fejlődéséért (GERB) nevű, Bojko Boriszov vezette kormány a válság kellős közepén, 
2009-ben vette át az ország irányítását, és rögtön azzal a problémával találta szemben 
magát, hogy meg kell állítani a mai napig zsugorodó lakossági fogyasztási tendenciát, 
továbbá a magánszektorban újra kell indítani a banki kölcsönök folyósítását.

A 2010-es évben regisztrált háztartási átlagfogyasztás 4 százalékos visszaesést mu-
tatott2 a megelőző esztendőhöz képest. Két súlyos problémával kényszerül szembenézni 
a bolgár lakosság: az európaihoz viszonyítva rendkívül alacsony átlagjövedelem-szinttel, 
valamint az egyre növekvő munkanélküliséggel. „A Foglalkoztatottsági Ügynökség és a 
Nemzeti Statisztikai Intézet (NSI) adatai egyértelműen azt mutatják, hogy 2011 júliusa 
óta folyamatosan nő a munkanélküliek aránya Bulgáriában, és ez a negatív tendencia 
2012-ben is tovább folytatódik. Az idén januárban mért 11,1 százalékos munkanélkülisé-
gi szint február végére már elérte a 11,5 százalékot. Az NSI 2011 végén publikált adatai 
alapján a bolgár gazdaság stagnálásából eredő, növekvő munkanélküliség legjobban a 15 
és 24 év közötti munkaképes fiatalokat sújtja, a munkanélküliség szintje itt elérte a 28,9 
százalékot.”3

1 „GDP per Capita in PPS”. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&
plugin=1&language=en&pcode=tec00114, 2011. december 1.

2 „Доходи и разходи на домакинствата” [Teljes háztartási kiadások csoportokra lebontva]. 
Национален Статистически Институт [Nemzeti Statisztikai Intézet], http://www.nsi.bg/otrasal.
php?otr=21#top. Letöltés ideje: 2012. március 14.

3 Milanov Viktor: „Bulgária hasonló problémákkal küzd, mint Magyarország”. Kitekintő, http://
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A Bolgár Befektetési Ügynökség nem véletlenül nevezi a bolgár átlagfizetést a befek-
tetők szempontjából az Európai Unió legkonkurensebb jövedelemszintjének – az állami 
szférában dolgozók átlagosan 9626 levát (1 BGN ~ 150 HUF),4 a magánszektorban pe-
dig 8194 levát kerestek 2011-ben.5 Az alacsony jövedelemszint kifejezetten jó színvonalú, 
kvalifikált munkaerőbázissal párosul. Beruházások hiányában sok műszaki szakképe-
sítéssel rendelkező fiatal kénytelen más szektorban, avagy rosszabb esetben külföldön 
elhelyezkedni. A külföldi tőke beáramlása lassan kezd éledezni, de még nagyon messze 
van a válság előtti időszak jellemzőitől – 2010-ben 22.114 millió euró volt a nem pénzügyi 
szektorban tevékenykedő vállalatokba befektetett közvetlen külföldi tőke, ami 8,18 száza-
lékos növekedést jelent az ezt megelőző évihez képest.6

A Bolgár Nemzeti Bank adatai alapján 2010-ben a legtöbb közvetlen külföldi tőkebe-
fektetés (Foreign Direct Investment, FDI) az ingatlanszektorban, a pénzügyi szolgáltatások 
szférájában és a feldolgozóiparban összpontosult. Bulgária az Európai Unió egyik leg-
vonzóbb befektetési központja lehet a kedvező adófeltételeknek és makrogazdasági 
mutatóknak köszönhetően. A társasági adóról szóló 2007-es törvény7 értelmében ezen 
adó mértéke a jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező vállalatoknak egyaránt 10 szá-
zalék. A külföldi, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások bulgáriai tevékenységük 
után fizetik a társasági adót, a bolgár vállalatok az összes tevékenységük után, függetlenül 
attól, hogy hol realizálták azokat. A törvény 2008-as módosítása értelmében a kifejezetten 
magas munkanélküliséggel rendelkező térségekben8 a társasági adó teljes összegét elen-
gedi az állam. A személyi jövedelemadóról szóló törvény9 alapján az egyéni vállalkozók 
éves jövedelmét 15 százalékos, a természetes személyekét pedig 10 százalékos adókulcs-
csal terhelik Bulgáriában.

A jelenlegi 20 százalékos általános forgalmi adót legkésőbb a kormányciklus végéig, 
azaz 2013-ig 18 százalékra kívánja csökkenteni Szimeon Djankov pénzügyminiszter.10 

kitekinto.hu/europa/2012/03/12/bulgaria_hasonlo_problemakkal_kuzd_mint_magyarorszag/, 2012. 
március 12.

  4 „Hivatalos árfolyamok”. Árfolyamkereső.com, http://www.arfolyamkereso.com/?all&currency=BGN. 
Letöltés ideje: 2012. március 22.

  5 „Cредна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по 
икономически дейности и сектори през 2011 година” [A munkavállalók munkaszerződés sze-
rinti átlagos éves fizetése 2011-ben, gazdasági tevékenységek és szektorok szerint]. Национален 
Статистически Институт [Nemzeti Statisztikai Intézet], http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&
a1=708&a2=715&a3=716#cont. Letöltés ideje: 2012. március 14.

  6 „Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12. по 
икономически дейности” [Nem pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatokba befektetett közvet-
len külföldi tőke]. Национален Статистически Институт [Nemzeti Statisztikai Intézet], http://
www.nsi.bg/otrasal.php?otr=7. Letöltés ideje: 2012. március 14.

  7 „Закон за корпоративното подоходно облагане” [Társasági adóról szóló törvény]. Lex.bg, http://
lex.bg/laws/ldoc/2135540562. Letöltés ideje: 2012. március 15.

  8 Akkor beszélünk kifejezetten magas munkanélküliséggel rendelkező térségről, ha a vállalati mű-
ködést megelőző esztendőben 35 százalékkal magasabb volt a bejelentett munkanélküliség, mint az 
országos átlagszint. „Закон за корпоративното подоходно облагане”, 184. paragrafus.

  9 „Закон за данъците върху доходите на физическите лица” [Személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény]. Lex.bg, http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631. Letöltés ideje: 2012. március 15.

10 „Дянков обмисля сваляне на ДДС на две стъпки” [Djankov két lépésben akarja csökkenteni az áfát]. 
Дневник [Napló], http://www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2012/03/10/1784891_diankov_obmislia_
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Azon vállalkozások, amelyek 5 millió eurós összértékű befektetési projektet realizálnak 
Bulgáriában és legalább 50 új munkahelyet teremtenek, két évre mentesülhetnek a beho-
zott berendezéseket terhelő áfa alól. Az állam számos beszerzési és innovációs támogatást 
nyújt az új vállalkozások részére: az ipari berendezések és gépek beszerzése 30 százalékos 
éves amortizációs támogatásban részesül, kétéves időtartamra 50 százalékos támogatást 
lehet kapni új berendezések beszerzésére vagy lecserélésére, valamint szintén 50 százalé-
kos támogatást információs technológia (szoftver és hardver) beszerzése esetén. Az állam 
bizonyos esetekben lehetőségeket biztosít a kutatásból és fejlesztésből eredő vállalati költ-
ségeknek az adóterhekből történő levonására.11

Az európai uniós vállalatok mentesülnek az osztalék- és likvidációs hányad adó-
ja alól, harmadik országok vállalatainál ez az adóteher 5 százalék. Külföldi befektetők 
számára szintén könnyítést jelent, hogy akár 100 százalékos külföldi részesedéssel is vá-
sárolhatnak bolgár földtulajdont, ehhez elegendő Bulgáriában nyilvántartásba venni az 
adott vállalatot – így automatikusan bolgár jogi személyiséggé válik. A földvásárlási tör-
vény két kivételt tartalmaz: külföldiek csak korlátozottan vásárolhatnak lakott területeken 
földtulajdont, valamint 2014-ig moratórium van érvényben erdők, mezőgazdasági, illetve 
erdős földterületek külföldiek által történő vásárlására. Az árszínvonal szempontjából 
az Európai Unió egyik legkedvezőbb tagországa Bulgária: a működési költségek messze 
elmaradnak az uniós átlagtól (1. táblázat).

Bulgária állami támogatásokat nyújt kiemelt fontossággal bíró, „prioritásos” beru-
házásoknak. Az állam „A” (70 millió leva) és „B” (40 millió leva) kategóriába sorolja a 
beruházásokat, azok méretétől, típusától és elhelyezkedésétől függően. A két kategóriá-
nak a beruházások méretére vonatkozó adatai eltérhetnek, amennyiben kiemelten magas 
munkanélküliséggel rendelkező régióban kerülnek befektetésre. Az átlagos munkanélkü-
liségi szintet (35 százalék) meghaladó régiókban az „A” kategória minimális beruházási 
összege 35 millió leva, a „B” kategóriáé pedig 20 millió leva. A magas szintű technológiát 
igénylő tevékenységeket folytató beruházásokat is támogatja az állam – az ipari szektor-
ban az „A” kategória 35, a „B” kategória pedig 20 millió; a szolgáltatások szektorában a 
két érték 24, illetve 14 millió leva.12 Az állam csak akkor nyújt prioritásos segítséget, ha 
az alábbi három kritérium legalább egyike maradéktalanul teljesül: a beruházás mértéke 
legalább háromszorosa az „A” hitelesítési kategória minimális összegének; megfelelő szá-
mú munkahelyet teremt, hátrányos helyzetű térségben13 vagy magas szintű technológiát 
igénylő szektorban; előrevetíti ipari zónák vagy technológiai parkok létrehozását.

svaliane_na_dds_na_dve_stupki/. Letöltés ideje: 2012. március 15.
11 K+F költségek: „Счетоводно третиране на отсрочените данъци съгласно МСС 12” [A halasztott adó 

IAS 12]. Elvada, http://elvada.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3A-
12&catid=9%3Aall-articles&Itemid=15&lang=, 2009. október 13.

12 A Bolgár Köztársaság moszkvai ipari központja: „Защита и сертифициране на чуждестранните 
инвестиции” [A külföldi befektetések védelme és hitelesítése]. ЦПРБ, http://www.cprb.ru/Image/
File/Penka/INVESTICII/Sertificirane%20i%20zashtita%20na%20investicii.pdf, 2008. május.

13 A hátrányos helyzetű térség kritériumait a 2008-as „Hátrányos helyzetű területekről és azok ki-
terjedéséről” szóló kormányrendelet határozza meg: „НАРЕДБА за определяне на критериите 
за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. EuroFunds.bg, http://
eurofunds.bg/documents/NP/PRSR/naredbi/os2/Naredba_za_opredelqne_na_kriteriite_za_
neoblagodetelstvanite_rajoni_i_teritorialniq_im_obhvat.pdf. Letöltés ideje: 2012. március 15.
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1. táblázat
Vállalkozások működési feltételei Bulgáriában, 2012 márciusában14

Átlagos bruttó havi jövedelem, 2011. negyedik negyedév (EUR) 372

Átlagos nominális havi bérek növekedési üteme, 2011. negyedik 
negyedév (évenkénti százalékos változás) 8,7

Havi bérek után fizetett társadalombiztosítási, szociális és 
munkanélküliségi hozzájárulások, 2011 (%)

17,90
(munkáltató által fizetett)

Munkanélküliség 2012 januárjában (%) 11,5

Fogyasztói árindex éves változása 2012 januárjában (%) 3

Társasági adó, 2011 (%) 10

Áruforgalmi adó, 2011 (%) 20

Személyi jövedelemadó, 2011 (%) 10 (egykulcsos adó)

Irodabérleti díjak Szófiában (központi üzleti negyed), 2011. első 
negyedév (EUR/m2/hó) A osztály 11-12

Irodabérleti díjak Szófiában (központi üzleti negyeden kívül), 2011. 
első negyedév (EUR/m2/hó) A osztály 8-9

Irodabérleti díjak Plovdivban, 2011. első negyedév (EUR/m2/hó) A osztály 4-6

Irodabérleti díjak Várnában, 2011. első negyedév (EUR/m2/hó) A osztály 6-7

Irodabérleti díjak Burgaszban, 2011. első negyedév (EUR/m2/hó) A osztály 4-6

Ipari terület bérleti díja, 2011. első negyedév (EUR/m2/hó) 3-5

Ipari létesítmények. Ipar és logisztika Szófia területén (EUR/m2) 350-450

Az elmúlt évtizedben gyors ütemben haladt a gazdasági és ipari parkok fejlesz-
tése: napjainkra az ország harminchárom megyéjéből15 harmincban, összesen 14 
működő és 21 fejlett infrastruktúrával rendelkező, ugyanakkor további befekteté-
seket igénylő ipari park van. A külföldi tőke beáramlását Bulgáriába egyéb fontos 
tényezők is segítik. Az országban 1997 óta valutatanács működik, és 1999 óta a bol-
gár leva árfolyama az euróéhoz rögzített.16A valutatanács jelenlétének és az ország 
fegyelmezett költségvetési politikájának köszönhetően az állami pénzügyi mutatók 
stabilak és a külföldi megítélés is pozitív. Bulgária az Európai Unió második legala-
csonyabb államadóssággal (16,5%/GDP),17 ötödik legalacsonyabb államháztartási 

14 „Operational Cost in Bulgaria April 2012”. InvestBulgaria Agency, http://www.investbg.government.
bg/upfs/49/Operational%20cost%20BG%20April%202012.doc. Letöltés ideje: 2012. május 4.

15 Bulgária közigazgatási térképe 30 megyére és 3 megyei szintű városra (Szófia, Várna és Plovdiv) 
tagolódik.

16 A leva rögzített árfolyama 1999 óta: 1,95583 leva = 1 euró. „Фиксиран курс на Евро” [Fix kamatozá-
sú euró]. Finances need.bg, http://finances.need.bg/rates_euro.php. Letöltés ideje: 2012. március 15.

17 Bolgár államadósság 2011 decemberében – Bolgár Pénzügyminisztérium (2012. januári kimuta-
tás) „Месечен бюлетин »Държавен дълг«” [Havi hírlevél „Államadósság”]. Министерство на 
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hiánnyal (-3,1%/GDP)18 és a harmadik legalacsonyabb inflációval (2%)19 rendelkező 
tagállama. A nagy hitelminősítők pozitívan értékelték 2011-ben a bolgár költségvetési 
szigort: a Moody’s felértékelte Bulgária hosszú távú hitelbesorolását Baa3-asról Baa2-es 
szintre, stabil perspektívákkal.

Fokozott érdeklődés a világ minden pontjáról

Mint a legtöbb közép- és kelet-európai állam, Bulgária sem kerülhette ki a 
gazdasági válság(ok) negatív hatásait, s a külföldi befektetők elzárták a pénz-
csapot – ennek következtében több fontos beruházás is meghiúsult 2008 és 

2011 között. A 2010-es év kritikus tőkekiáramlását követően, 2011-ben ébredezni kezdett 
a külföldiek érdeklődése az ország iránt. A Bolgár Nemzeti Bank adatai alapján a leg-
nagyobb külföldi aktívummal Hollandia és Ausztria rendelkezett tavaly, mindkét ország 
több mint 500 milliós aktívummal zárta az évet a balkáni országban.20

Az osztrák cégeket a bolgár kormány kiemelt figyelemben részesítette – a Bolgár 
Befektetési Ügynökség (BAI) az EVN osztrák energiaóriásnak ítélte oda a legkedvezőbb 
innovatív befektetésért járó éves díjat – a cég egyedülálló kogenerációs erőmű meg-
építését finanszírozta a plovdivi hőerőmű területén. A szeptemberben átadott új erőmű 
értéke elérte a 100 millió levát, és teljesítményének köszönhetően háromszor több ener-
gia termelésére lesz képes a plovdivi erőműkomplexum. Ausztria tavaly az energetika, 
a telekommunikáció és a megújuló energiaforrások ágazatait tartotta a legoptimálisabb 
befektetési célterületnek az országban.21 Az alpesi ország 1989 óta van jelen a bolgár pi-
acon, az elmúlt húsz év során nyugati szomszédunk Bulgária egyik legnagyobb külföldi 
partnerévé vált: a legnagyobb külföldi befektetők 10 százaléka osztrák. Délkelet-Európa 
potenciálisan értékes Ausztria számára, a földrajzi közelség és a kedvező gazdasági kö-
rülmények vonzzák a befektetéseket. Az országba beáramló összes külföldi tőke 2010-ben 
36.172,6 millió euró volt, ebből Ausztria részesedése 5.476,1 millió.22

финансите на Република България [A Bolgár Köztársaság Pénzügyminisztériuma]. http://www.
minfin.bg/bg/statistics/1. Letöltés ideje: 2012. március 15.

18 A bolgár államháztartási hiány 2010-ben: „General Government Deficit (-) and Surplus (+)”. European 
Commission, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&la
nguage=en&pcode=teina200&tableSelection=2. Letöltés ideje: 2012. március 15.

19 A 12 havi inflációváltozás 2011 decemberében: „HICP – all Items”. European Commission, Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tei
cp000&tableSelection=3. Letöltés ideje: 2012. március 15.

20 Külföldi tőkefolyam 2011-ben: „Преки чуждестранни инвестиции в България” [A közvetlen kül-
földi befektetések Bulgáriában]. Българска народна банка [Bolgár Nemzeti Bank], http://www.bnb.
bg/Statistics/StExternalSector/StDirectInvestments/StDIBulgaria/index.htm?. Letöltés ideje: 2012. 
március 16.

21 „Австрия възвръща позициите си на топ инвеститор” [Ausztria visszanyerte első he-Австрия възвръща позициите си на топ инвеститор” [Ausztria visszanyerte első he-” [Ausztria visszanyerte első he-
lyét a legjelentősebb befektetőként]. Капитал [Tőke], http://www.capital.bg/biznes/
kompanii/2012/02/15/1768278_avstriia_vuzvrushta_poziciite_si_na_top_investitor/. Letöltés ideje: 
2012. március 16.; „Преки чуждестранни инвестиции в България”.

22 Bolgár Nemzeti Bank: Külföldi befektetések 2010-ben: „Преки чуждестранни инвестиции в 
България”.
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Ahogy a Capital nevű bolgár napilap is megemlíti, Bulgária egyik nagy, leküzdésre 
váró hátránya, hogy a bürokrácia és az adminisztrációs rendszer fejletlen és több szem-
pontból nem felel meg az európai uniós követelményeknek. 2012 februárjában az Európai 
Bizottság eljárást is indított Szófia ellen, ugyanis a csatlakozás óta eltelt öt év során sem 
sikerült átalakítaniuk a Bolgár Kereskedelmi Regiszter adatbázisát, amely a külföldi 
személyek akadálymentes vállalati bejegyzését biztosítaná.23 Az ország az uniós törvé-
nyek harmonizációjának hiánya ellenére vonzó befektetési célpont lesz a jövőben, ezt a 
GERB-kormány is felismerte: 2009 óta gazdaságpolitikai programjának egyik fő pontja 
az európai minőségű infrastruktúra kialakítása az országban.

Számtalan építkezés kezdődött az elmúlt három évben, európai uniós támogatással új 
autópálya-szakaszok kapcsolódtak be az európai úthálózat vérkeringésébe. A hat tervbe vett 
autópálya közül tavaly adták át az A6-os, avagy ismertebb nevén a Ljulin autópályát, 2013-
ra pedig a Trákija (A1) és a Marica (A4) sztrádát is átadják a forgalomnak. A transzeurópai 
úthálózat részét képező Corridor IV egyik sarokköve, a Vidin–Kalafat közti vasúti híd 
is várhatóan kész lesz 2012 végéig – nyilatkozta az ország európai uniós forrásait keze-
lő miniszter, Tomiszlav Doncsev.24Ausztria és Németország vállalatai fokozott figyelmet 
szentelnek a dunai hajózásnak mint alternatív szállítmányozási módszernek.

A román folyószakasz adottságai lehetővé tennék a nagyobb és kifizetődőbb szál-
lítmányozást, a bolgár szakasz pedig 2013 végére lesz kész. A „Duna fenntartásáért és 
tanulmányozásáért felelős ügynökség (APPD)” az elkövetkező két évben új navigációs 
rendszer kiépítését tervezi a folyó mentén, amelynek segítségével a közlekedés és szállítás 
modernizálását és biztonságát kívánja biztosítani.25 A 2011-ben kidolgozott Duna-stratégia 
legfontosabb pontjának Bulgária az infrastrukturális fejlesztéseket tartja; a Corridor VII 
útvonal fejlesztése még nem kezdődött el az országban. A bolgár kormányzati vélemények 
ugyanakkor szkeptikusak – az anyagi kapacitás mértékét kevésnek tartják – a magyar 
kezdeményezésű, nagy volumenű regionális projektet illetően.

Számos transzeurópai útvonal a legelmaradottabb északnyugati régión halad át, ezért 
a bolgár hatóságok kiemelt beruházásokkal kívánják modernizálni Európa egyik legsze-
gényebb, NUTS II-es területi egységét – ezt a célt szolgálja például több inaktív repülőtér 
felújítása (Vidin, Gorna Orjahovica, Rusze és Balcsik26 városokban).

Az európai befektetőkön kívül Bulgária igyekszik beruházásokat vonzani a világ szá-
mos más pontjáról is – februárban az európai média figyelmének középpontjába került a 
lovecsi Litex Motors autógyár, amelyet a Korporatív Kereskedelmi Bank finanszírozott. 
Az autógyárban a tervek szerint a kínai Great Wall Motor vállalat autóit szerelik össze, 
s ezzel Bulgária lehet az első európai uniós tagállam, ahova a kínai autóipar betör. Az új 
beruházásnak köszönhetően százhúsz ember jut álláshoz, és a jövőben több bővítésre is 

23 Milanov Viktor: „Európai uniós eljárás indult Bulgária ellen”. Kitekintő, http://kitekinto.hu/
europa/2012/02/21/europai_unios_eljaras_indult_bulgaria_ellen/, 2012. február 21.

24 „Томислав Дончев очаква мостът над Дунав при Видин-Калафат да е готов до края на годината” 
[Tomiszlav Doncsev az év végére várja, hogy elkészüljön a Dunán a Vidin–Calafat híd]. Lev.bg, 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=59225, 2012. február 15.

25 „Дунав с модерна навигационна система до 2013 г.” [Dunai modern navigációs rendszer 2013-ig]. 
Логистика [Logisztika], http://www.logistika.bg/rdetails/3/57/1/4305, 2012. január 9.

26 Balcsik repülőterét felújítanák a közeljövőben: „Bulgaria Moves to Create 3rd International Black Sea 
Airport”. Invest Bulgaria, http://www.investbulgaria.com/infoNews.php?id=996, 2011. augusztus 3.
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lehet számítani, ugyanis a világszinten jelenleg 1,2 millió autós kapacitást 2016-ra 2 milli-
óra kívánják növelni a befektetők. A megaberuházás összköltsége 2017-re várhatóan eléri 
a 150-160 millió levát.27 A BAI 2009-ben „A” típusú elismervényben részesítette a kínai 
érdekeltségű beruházást. A 2011-es év folyamán öt „A” típusú elismervényt bocsátott ki a 
BAI. Ezeket a következő projektek kapták: a Lufthansa szófiai repülőgép-javító bázisának 
bővítési terve, a Knauf gipszgyár, az Amer Sports sílécgyár és a Petrolvilla vízerőművek 
létrehozása, valamint az Alkomet érckitermelési projekt megvalósítása.28

Trajcso Trajkov gazdasági, energia- és IT-ügyi miniszter március 15-i lemondása 
jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a külföldi befektetők szerepe a bolgár kormány 
munkájában. A miniszternek (többek között) azért kellett távoznia, mert a kormány ez 
év március idusán tartott katari konferenciája érdektelenségbe fulladt. A Bulgária által 
szervezett konferencia célja az volt, hogy felhívja a katari befektetők figyelmét a bolgár 
befektetési lehetőségekre. Bojko Boriszov miniszterelnök, hét miniszter és több mint száz 
bolgár vállalat képviselői utaztak ki Katarba, de csak gyér (mezőgazdasági termékeket 
– bárányhús, rózsaolaj, gyümölcsök és zöldségek – érintő) eredményt tudtak elérni, első-
sorban szervezési hiányosságok miatt.

Magyarország és Bulgária politikai és gazdasági kapcsolatai

A magyar Külügyminisztérium által 2011-ben kiadott Magyar külpolitika az uni-
ós elnökség után című elemzésfüzetben a szerzők helyesen tapintottak rá arra, 
hogy hazánknak egyik fő prioritásként a térségpolitikát kell fejlesztenie; ugyan-

akkor a bolgár–magyar kapcsolatok, egy nagyon rövid bekezdéstől eltekintve, teljesen 
elhanyagoltak. Mivel magyarázható, hogy 1990 után a kétoldalú gazdasági, politikai és 
kereskedelmi kapcsolatok szinte teljesen megszűntek, és Bulgária lekerült a magyar geo-
politikai térképről? Hiba lenne azt gondolni, hogy a két országnak kevés területen esnek 
egybe azon érdekei, amelyekre a közeljövőben feltétlenül érdemes lenne építeni.

Kereskedelem és befektetések

A politikai érdeklődés hiánya ellenére, a két ország egymással lebonyolított keres-
kedelmi kapcsolatai figyelemre méltóak. A Nemzeti Statisztikai Intézet adatai 
alapján 2011-ben Bulgária 11. legnagyobb beszállítója éppen hazánk volt, 1383,6 

millió levás importvolumennel. Magyarország megelőzi többek között Kínát, Hollandiát, 
Nagy-Britanniát, Indiát és számos más fontos országot. A két ország közötti export és 
import is növekedett 2011-ben a 2010-es évhez képest. Bulgária 2010-es behozatalának 
3,12 százaléka hazánkból érkezett.

27 „»Литекс моторс« стъпи на автомобилния пазар” [A Litex Motors belép az autópiacra]. 
Капитал [Tőke], http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/02/21/1771119_liteks_motors_
stupi_na_avtomobilniia_pazar/, 2012. február 21.

28 BAI: „Сертифицирани проекти. По Закона за насърчаване на инвестициите” [Hitelesített pro-
jektek. Beruházás-ösztönzési törvény]. InvestBulgaria Agency, http://www.investbg.government.bg/
upfs/52/BG_Web%20ZNI_30.04.12.doc Letöltés ideje: 2012. március 8.
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2. táblázat
Magyar–bolgár kereskedelmi adatok29

Bulgária 
kereskedelmi 

partnere

Export
(FOB)

Import
(FOB)

Kereskedelmi 
mérleg

(FOB/CIF)

2010 2011 Növekedés 
az előző 
évihez 

képest (%)

2010 2011 Növekedés 
az előző 
évihez 

képest (%)

2010 2011

(millió leva) (millió leva) (millió leva)

Magyarország 387,4 499,5 28,9 1168,6 1383,6 18,4 -781,2 -884,1

A 2. táblázat adatai jól mutatják, hogy mind Bulgáriában, mind Magyarországon 
növekszenek az igények a másik ország termékei iránt. Bulgária gazdasági minisztériumá-
nak adatai szerint 2011-ben a legfontosabb magyar importtermékek között gyógyszereket, 
személygépjárműveket, TV-készülékeket, információfeldolgozó-berendezéseket, finomí-
tott gépolajat és kukoricát találunk. Általánosságban elmondható, hogy a két ország ipari 
és termelési berendezkedése hasonló, mindkét ország exportjában komoly tétel a jelentős 
mennyiségű élelmiszer (készételek, konzervek, édességek, borok, zöldségek és gyümöl-
csök), továbbá az ipari berendezések, vegyszerek és a textilipari termékek.

A másik ország termékei iránti megnövekedett igény részben a két állam gazdasági 
minisztériuma között 2008-ban megkötött, a kis- és középvállalkozások támogatásá-
ról szóló megállapodásnak tudható be. Láng Judit szófiai nagykövet a Bolgár Nemzeti 
Rádiónak 2011-ben adott interjújában kiemelte: a megállapodásnak köszönhetően a 2009-
ben Bulgáriába irányuló magyar export az addig mért legmagasabb, 860 millió eurós 
szintet érte el.

3. táblázat
A Központi Statisztikai Hivatal adatai a bulgáriai behozatalról30

Magyarország bulgáriai behozatala (2009–2011)

Ország
Érték (millió HUF) Megoszlás (%)

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Bulgária 24.861 38.585 46.496 0,16 0,21 0,23

Magyarország középtávú célként tűzhetné ki a kelet- és délkelet-európai piacok 
„meghódítását”. A magyar termelő ágazatok viszonylag szerény mennyiségi értékei le-
hetetlenné teszik, hogy a nagy volumenű piacokon (például Kína, Oroszország) tartósan 
megvessük a lábunkat, ugyanakkor a Bulgáriához (és a Balkán többi országához) hasonló, 

29 „По основни търговски партньори – Данни” [A legfontosabb kereskedelmi partnerek – Adatok]. 
Национален Статистически Институт [Nemzeti Statisztikai Intézet], http://www.nsi.bg/otrasal.
php?otr=60&a1=992&a2=993&a3=994&a4=996#cont. Letöltés ideje: 2012. március 17.

30 „A behozatal a fontosabb származási országok szerint (2009–)”. Központi Statisztikai Hivatal, http://
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt014.html. Letöltés ideje: 2012. március 23.
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kicsi felvevőképességgel rendelkező, de nyitott piacok jelentik a legkiválóbb lehetősége-
ket a magyar termelők számára.

A 2009-es Plovdivi Nemzetközi Vásáron Magyarország kiemelt partnerországként 
szerepelt, ugyanakkor a program sikerét a gazdasági válság beárnyékolta. A jövőben aján-
latos lenne ehhez hasonló, két- vagy többoldalú regionális vásárokat szervezni, amelyek 
a kis- és középvállalkozások együttműködési kapcsolatait fejlesztenék. Az ilyen esemé-
nyek megszervezésekor fontos, hogy alacsonyabb állami szinteken történjen az előkészítő 
munka – olyan „low profile” munkacsoportokat kellene felállítani a gazdasági- és/vagy 
külügyminisztériumokon belül, amelyek tisztában vannak a másik ország (régió) helyi 
vállalati viszonyaival, és alapos ismeretekkel rendelkeznek ezen a területen.

Magyarország a következő területeken lehetne kiemelt üzleti partner 
Bulgáriában:

- Megújuló energia, zöld ipar: Bulgária kiváló természeti adottságokkal rendelke-
zik a megújuló energia termeléséhez. Napkollektorok, energiatakarékos hőerőművi 
berendezések, szél- és biomassza-erőművek (az utóbbi évek adatai alapján Bulgária 
exportpartnerei nagy arányban megnövelték e termékek kiviteli mennyiségét). 
A GERB-kormány egyik politikai sarokkövét a környezetvédelmi fejlesztések adják – 
perspektívát jelenthet a jövőben a szennyvíztisztító, hulladékfeldolgozó és vízszabályozó 
berendezések exportja.

- Banki, logisztikai és menedzsment-szolgáltatások: a bolgár szolgáltatási szektor 
a gazdasági válságig folyamatos bővülést mutatott, 2011 óta osztrák és német válla-
latok tőkebefektetései ezeken a területeken fokozatos növekedést mutatnak.

- IT-szektor és innováció: egyre több külföldi vállalat teszi át regionális székhelyét 
Bulgáriába, megnövekedett az innovatív IT-szolgáltatások és technológiák igénye 
(például a „Cloud Computing”, azaz a számítási felhő alkalmazása).

- Gyógyszer- és egészségipar: onkológiai gyógyszerek vonatkozásában két cégnek 
van monopóliuma Bulgáriában (2012-ben megfigyelhető csökkenő tendencia mel-
lett). A magyar vállalatoknak érdemes lenne befektetniük ebben a szektorban. Az 
egészségügyi műszerek, berendezések szintén keresett árucikkek a bolgár belső 
piacon.

- Feldolgozóipar: papír- és fafeldolgozó berendezések, gépjármű motorok, szállító-
eszközök és alkatrészek, mezőgazdasági feldolgozóipari berendezések.

A magyar vállalkozások sikeresen vetették meg lábukat Bulgáriában, ugyanakkor a 
BAI adatai alapján 2012-ben a 100 legjelentősebb külföldi vállalat listáján csak az OTP-t 
találhatjuk (a Videoton a 102. helyet foglalja el).31 A Bulgáriába irányuló magyar tőke 
2010-ben 1126,3 millió euró volt, ezzel hazánk a 8. legnagyobb külföldi befektető volt 
a balkáni országban. A legfontosabb hazai befektetők között van az OTP, a Videoton, a 
Dunapack és az MKB Union Bank. Az 1990 előtti időszakban a két ország kapcsolataiban 
fontos szerepet töltött be az idegenforgalom, a rendszerváltást követően azonban trendvál-
tozás történt a hazai turistáknál, és Bulgária lekerült a magyarok célpontjainak listájáról.

31 BAI: „List of Major Foreign Investors in Bulgaria in 2012”. InvestBulgaria Agency, http://www.investbg.
government.bg/upfs/13/List%20of%20Major%20Foreign%20Investors%20in%20Bulgaria%202012.
xls. Letöltés ideje: 2012. március 17.
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A bolgár turizmus „újbóli felfedezése” a 2000-es évek elején következett be: 
2005 és 2010 között két és félszeresére növekedett a Bulgáriába utazó magyarok 
száma. A gazdasági válság hatására a magyar turisták Európa egyik legolcsóbb tenger-
partját választották, és a 2009-ben regisztrált 109.482 honfitársunk révén a 14. helyet 
foglaltuk el a Bulgáriát legtöbben látogató országok ranglistáján. A bolgár látogatók 
száma ugyanakkor 27 százalékkal csökkent 2010-ben a megelőző év adataihoz képest; 
bolgár elemzések szerint ez hazánk gyenge turisztikai és imázs politikájának tudható 
be.32

A két ország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködést a Bolgár–Magyar 
Kereskedelmi Kamara és a Magyar–Bolgár Gazdasági Kamara munkája segíti, ugyan-
akkor mindkét országban hiányzik az a politikai irányító-elemző szervezet, amely 
koordinálná a két ország közötti politikai és gazdaságpolitikai együttműködést.

Láng Judit szófiai nagykövet március 15-én, Sumen városában értékelte a magyar 
vállalatok bulgáriai érdeklődését. Szavaiból kiderült, hogy vállalkozóink fokozott érdek-
lődést mutatnak az épülőfélben lévő sumeni ipari park és a város környékén nemrég feltárt 
gyógyvizes források hasznosítása iránt.33 Bulgária, hazánkhoz hasonlóan, gazdag gyógy- 
és ásványvízlelőhelyekkel rendelkezik, a jövőben érdemes lenne mind idegenforgalmi, 
mind pedig balneológiai együttműködést kialakítani e természeti erőforrások hatékony 
kiaknázására.

Politikai együttműködés

A két ország közötti kétoldalú politikai kapcsolatok a bilaterális szerződésekben 
merülnek ki. A tény, hogy mind Bulgáriában, mind pedig Magyarországon nép-
párti kormány van hatalmon, megkönnyítheti a politikai párbeszédet, valamint a 

tervek gyakorlatba történő akadálytalan átültetését.
Magyarország számára fontos, hogy szorosabbra fűzze politikai kapcsolata-

it Bulgáriával, és intézményesítse a két ország együttműködését. Ennek lehetséges 
területei:

- Hazánk állandó szövetségesek nélkül kiszolgáltatott helyzetben van az európai és 
a nemzetközi színtéren. Bulgáriának pedig fontos, hogy Magyarország erős, sta-
bil pozícióval rendelkezzen az Európai Unióban. Szófia hazánk mellett szavazott 
legutóbb, a márciusi ECOFIN pénzügyminiszteri csúcstalálkozón, mivel ugyanúgy 
alapvető érdeke, hogy az Unió ne alkalmazzon kettős mércét tagországaival szem-
ben. A 2009-es kormányra kerülése óta a GERB és Bojko Boriszov több ügyben 

32 A Bolgár Gazdasági Minisztérium adatai a magyar–bolgár turisztikai kapcsolatokról: „Унгария” 
[Magyarország]. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република 
България [Bulgária Gazdasági és Energiaügyi Minisztériuma], http://www.mi.government.bg/bg/
themes/ungariya-249-333.html?p=eyJwYWdlIjo4fQ==?p=eyJwYWdlIjo4fQ==. Letöltés ideje: 2012. 
március 18.

33 Hírek Sumen városából: „Унгария проявява интерес към геотермалните извори в Шуменско” 
[Magyarország érdekelt a sumeni geotermikus forrásokban]. Grada.bg, http://grada.bg/106389/, 2012. 
március 16.
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is hadjáratot kényszerül folytatni az Európai Bizottság és az Európai Tanács el-
len. Bulgária már fél évvel ezelőtt teljesítette a schengeni csatlakozáshoz szükséges 
kritériumokat, ugyanakkor több nyugati tagállam (legfőképpen Hollandia) megala-
pozott indok nélkül blokkolja az ország csatlakozását. Boriszov gyakran méltatta a 
magyar kormány azon erőfeszítéseit, amelyeket az a 2011-es soros elnöksége idején 
Románia és Bulgária csatlakozása érdekében kifejtett.

 A másik forró vitapont az Európai Unió és Bulgária között az állami költekezés: 
Bulgária évek óta stabilan teljesíti a Brüsszel által megkövetelt fiskális szigort, de 
semmilyen „ellenszolgáltatást” nem kapott a nyugati tagállamoktól. Boriszov 
többször kezdeményezte a tagállami részesedés mértékének csökkentését a kö-
zös finanszírozású projektek kapcsán az olyan államok esetében, amelyek a 
pénzügyi szigort a nemzetközi hitelminősítő intézetek szerint is példamutatóan 
betartják. A bolgár kormány, hazánkhoz hasonlóan, ellenzi az európai adóharmo-
nizációt; a márciusi ECOFIN-ülésen Szimeon Djankov felszólalt az Európai Unió 
banki tranzakciós adója ellen – Magyarországban fontos partnerre találhat Bulgária 
e kérdésben.34

 Fontos észrevenni, hogy a támogatásokat illetően a bolgár kormány helyzete talán az 
egyik legkiszolgáltatottabb az Unióban. Szófia érdekei komolyan sérülnének, ha az 
Európai Unió fegyelmezés céljából elkezdené megvonni a tagországoktól a kohéziós 
juttatásokat. Bár a 2013-ban esedékes bolgár országgyűlési választások közeledtével 
a GERB egyre jobban ki fogja domborítani az elmúlt éveknek a közös pénzből elért 
eredményeit, nem szabad elfelejteni a 2008-as sikkasztási botrányt, amely nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az addig kormányzó Bolgár Szocialista Párt (BSzP) a mai 
napig nem képes visszanyerni politikai támogatottságát az országban.

- Magyarország, valamint a közép- és kelet-európai tagországok alulreprezentáltak 
az európai uniós döntéshozatalban (elegendő az Európai Külügyi Szolgálatot emlí-
teni). Kívánatos cél lenne ellensúlyt kialakítani a közösségen belül, és a Visegrádi 
Együttműködés a gerincét adhatja ennek a keleti érdekegyeztető fórumnak; ugyan-
akkor létfontosságú lenne annak kibővítése, Bulgária és a többi érintett állam 
bevonása. Bulgária az elsők között nyújtott segítséget Magyarországnak a kolontári 
vörösiszap-katasztrófát követően. A kétoldalú szolidaritás jelét nem szabad alábe-
csülni – ezt Orbán Viktor miniszterelnök is kiemelte, amikor 2010-ben találkozott 
bolgár kollégájával.

- Fontos terület az Európai Unió intézményi keretén belüli együttműködés. Schmitt 
Pál volt államfő 2011-ben a kohéziós politika és az agrárpolitika európai költség-
vetésben elfoglalt, kiemelt helyzetének megőrzéséről tárgyalt bolgár kollégájával, 
Georgi Parvanovval. Mindkét köztársasági elnök arra az álláspontra jutott, hogy 
fontos megőrizni a jelenlegi súlyponti arányokat a 2014-től kezdődő új, hétéves uni-
ós költségvetési tervezetben.35 Dimitar Ikonomov, Bulgária budapesti nagykövete 

34 A 2012 márciusában megtartott ECOFIN-ülésen ismertetett bolgár álláspont: „Одобрена е 
българската позиция за заседание на ЕКОФИН” [Az ECOFIN-ülésen jóváhagyott bolgár állás-
pont]. Министерски Съвет на Република България [A Bolgár Köztársaság Miniszterek Tanácsa], 
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=3374&g=. Letöltés ideje: 
2012. március 24.

35 Schmitt Pál és Georgi Parvanov egyeztetése: „Президентът на Унгария: България ще влезе в 
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és Parvanov is támogatásáról biztosította Magyarországot a MOL Zrt. által kez-
deményezett NETS projekttel kapcsolatban, amelyben az állami tulajdonban levő 
Bulgartransgaz is részt fog venni.

- Az energiapolitikai együttműködés is nélkülözhetetlen, hiszen mindkét állam 
központi helyet foglal el a transzeurópai energiahálózatok térképén. Ez az Európai 
Unión belül lehetséges csak: hazánk és Bulgária területén keresztül haladhatna át 
a Déli Áramlat északi ága és a Nabucco – viszont sok kérdésben nincs megegyezés 
a nagyhatalmak és a tranzitországok között (például az orosz gázvezeték bulgáriai 
szakaszának tulajdonjoga sem tisztázott). Az Észak–Dél Energia Korridor (földgáz-
folyosó) megvalósításában a két ország irányító szerepet tölthet be, különösen, ha 
a közös érdekek egyeztetése alapján, együttesen lépnek fel a nemzetközi fórumo-
kon. Fontos volna a Transzeurópai Közlekedési Hálózatról (TEN-T) és az Európai 
Összekapcsolási Eszközről (CEF) szóló rendelettervezetekkel kapcsolatos bolgár és 
magyar véleményt közelíteni, valamint ha lehetséges, a jövőben a közlekedési szak-
találkozókon közös álláspontot képviselni.

 Bulgária és Magyarország együttműködésének egyik alapköve az energiapolitika le-
het. Göncz Kinga akkori külügyminiszter 2007-es szófiai útja során egyeztetett Ivajlo 
Kalfin bolgár külügyminiszterrel a jövőbeni energiapolitikai együttműködésről, 
amelynek középpontjában az azeri és a türkmén gáz állhat. A külügyminisztéri-
umok között akkor megkötött együttműködési megállapodás azon kevés kétoldalú 
dokumentumok egyike, amelyek túllépnek az üres diplomáciai kijelentéseken, és a 
gyakorlatban is megvalósítható ötleteket vázolnak fel.

 A magyar vállalkozási szféra szempontjából kedvező lenne, ha 2012/2013 környékén 
egy hasonló kül- és energiapolitikai megállapodás jönne létre az illetékes miniszté-
riumok között, amely felvázolná a két ország együttműködését. Számos olyan téma 
kínálkozik, amelyet fel lehetne karolni a közeljövőben:
- az AGRI program keretén belüli együttműködés;
- a ciprusi földgáz cseppfolyósításában, illetve a Közép-Európán keresztül történő 

szállításában rejlő esélyek (előtanulmány készítése), interkonnektorok kiépítésé-
nek lehetőségei;

- a bolgár fekete-tengeri földgázlelőhelyek kiaknázásában való együttműködés;
- amennyiben a palagáz idén bevezetett kitermelési moratóriumát megszüntetik, 

érdemes lenne megvizsgálni a befektetési lehetőségeket ezen a területen is.36

 Bulgária 2012. március 28-án hivatalosan bejelentette, hogy nem építi meg az 
ország második atomerőművét, az energiahiány megelőzése érdekében inkább 
megújuló energiaforrásokra és földgázra fog támaszkodni a jövőben. Az új bolgár 
energiapolitikai koncepció szerint az energia diverzifikáltságán keresztül a nemzet 
biztonságát kívánják erősíteni. Világosan kirajzolódik, hogy Szófia ki akar lépni 

Шенген” [A Magyar Köztársaság elnöke: Bulgária belép a schengeni övezetbe]. Класа [Osztály], 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/180208_. Letöltés ideje: 2012. március 25.

36 A palagáz kitermeléséről Hillary Clinton amerikai külügyminiszter tárgyalt Boriszovval az év során, 
s nagy a valószínűsége, hogy egy éven belül megkezdődik a hatástanulmány és egy kíméletesebb 
„fracturing” módszer előkészítése, hogy így meg lehessen kerülni a lakosság nyomására bevezetett 
kitermelési moratóriumot.
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Oroszország szoros függési zónájából, ennek megfelelően olyan partnerországokat 
keres, amelyek biztosítanák a földgáz- és kőolajszükségleteit. Március 20-án Bojko 
Boriszov és Törökország miniszterelnöke, Recep Tayyip Erdoğan szerződésben 
rögzítette a két ország földgázhálózatát összekapcsoló interkonnektor létrehozását. 
Magyarországnak alapvető érdeke lenne a Bulgáriával történő szoros energiapoliti-
kai együttműködés, ugyanis Délkelet-Európa valamennyi földgázhálózata (Nabucco, 
Déli Áramlat, ITB, IBR, IGB) kapcsolatban áll a balkáni ország területével. Bulgária 
a saját forrásai kiaknázását is tervbe vette, s az amerikai Exxon Mobile és Chevron 
vállalatok egyaránt nagy érdeklődést mutatnak a fekete-tengeri kőolaj és földgáz 
kitermelésére. Magyar szakértők és befektetők (például a MOL) egyaránt profitál-
hatnak a még csak a tárgyalóasztal mellett felvetett kitermelési koncessziókból.

- Kulcsfontosságú lenne Magyarországon a nyugat-balkáni integráció koordinálá-
sára létrehozni egy kutatóközpontot, amely a nyugat-balkáni államok politikájával, 
gazdaságával és kereskedelmével foglalkozna. Bulgáriában hasonló elképzelések 
születtek, és a két országnak a térséghez való kötődése fontos geostratégiai pozícióhoz 
juttatná hazánkat. Európában egyedülálló együttműködés jöhetne létre, amely más 
irányba terelné a Magyarországról tévesen kialakított nyugati közvéleményt. Nikolaj 
Mladenov bolgár külügyminiszter a Magyar Külügyi Intézetben 2010-ben tartott 
beszédében kifejtette, hogy mindkét ország érdeke a stabil szomszédságpolitika.37

 Sólyom László volt köztársasági elnök 2008-as hivatalos bulgáriai látogatására 
diplomáciai kapcsolatfenntartásként lehet tekinteni, ugyanakkor számos pozitív 
együttműködési területet is felvetett. Az egyik lényeges pont a koszovói kérdés 
volt, amelyre a mai napig nem találtak egységes európai megoldást. Bulgária és 
Magyarország közel fekszik földrajzi és történelmi szempontból is Szerbiához és 
Koszovóhoz – Budapest és Szófia erősen érdekelt abban, hogy stabil szomszédság-
politikai viszonyok alakuljanak ki a közép-európai térségben. Célszerű lenne a két 
országnak aktívan bekapcsolódnia a tárgyalási folyamatok előkészítésébe és lebo-
nyolításába. Mind hazánk, mind pedig Bulgária jó kapcsolatokat ápol Pristinával, és 
a Szerbiához fűződő viszonyuk is rendezett. Érdemes lenne felállítani egy szakértői 
intézményt/testületet (nem feltétlenül szükséges, hogy kormányközi legyen), amely 
a diplomaták számára előkészítené a rendezési feltételeket, és hozzájárulna az euró-
pai uniós erőfeszítések eredményességéhez.

 Szerbiában jelentős magyar és bolgár kisebbség él, akiknek a helyzete javításra 
szorul. Szerbia európai integrációjának felgyorsulásával előtérbe fognak kerülni a 
kisebbségjogi kérdések (legfőképpen az albánok miatt). Tehát a külkapcsolati fejezet 
előkészítésében hazánknak és Bulgáriának célszerű közös álláspontot képviselnie 
az Európai Unióban.

- Egyéb, a Duna mentén kialakított együttműködésben és kisebbségpolitikai egyezte-
tésekben is érdemes részt venni. Mindkét országban komoly feszültségek alakultak 
ki az elmúlt években, így célszerű lenne a romapolitika koordinálásában elért ered-
mények megosztása egymással. Sólyom László akkori államfő 2008-as szófiai útja 
során a romák helyzetéről is tárgyalt Szergej Sztanisev volt miniszterelnökkel, és 

37 Milanov Viktor: „Mladenov bolgár külügyminiszter: egységben az erő”. Kitekintő, http://kitekinto.
hu/europa/2010/12/07/mladenov_bolgar_kulugyminiszter_egysegben_az_er/, 2010. december 7.
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már akkor arra a következtetésre jutottak, hogy európai szinten, közösen kell megol-
dást találni a romák integrációjára. A bolgár vélemény ugyanakkor azóta módosult: 
Andrej Kovacsev (GERB) európai parlamenti képviselő a 2011-ben elindított roma 
stratégiát illetően kifejtette, hogy hiba lenne egységesen kezelni a tagállamokban 
élő romákat. A politikus szerint minden országnak külön ki kell dolgoznia nemzeti 
programját, és csak azt követően lehet egységes irányvonalakat kialakítani.38

- Az oktatás- és közigazgatás terén tapasztalatcserére lenne szükség: a magyar 
közigazgatásban vannak működési zavarok, a fiatal szakértők képzése akadozik, 
a közigazgatási ösztöndíjprogram hatékonysága gyér és megkérdőjelezhető; ezzel 
szemben Bulgária felhalmozta azt a know-how-t, amely modernizálta a közigazga-
tást, és jó példa lehetne Budapest számára is.

 A magyar oktatásügyben (különösen a felsőoktatásban) lehetőséget kell biztosíta-
ni olyan gazdasági és nemzetközi kapcsolatokban jártas szakemberek képzésére 
is, akik a Balkánt (és azon belül kiemelten is a volt Jugoszláv térségen kívüli or-
szágokat) kívánják célterületüknek kiválasztani. Magyarországon jelenleg nincs 
olyan szintű Balkán-szakértőképzés, amely a jelenkori gazdasági és politikai lehe-
tőségek kiaknázására összpontosulna. A magyar–bolgár kulturális kapcsolatok az 
európai uniós elnökségünk hatására fellendültek (különösen Szófiában, ahol Láng 
Judit nagykövet asszonyunk és Tosó Doncsev bolgár származású írónk hozzájárult 
a Liszt Ferenc-emlékév, valamint a magyar kultúra ismertebbé tételéhez). A ma-
gyar és a bolgár kormány négyévente újítja meg az együttműködési megállapodását 
az oktatás és a kultúra területén (legutóbb 2009-ben született ilyen egyezmény). 
Érdemes lenne kiterjeszteni más területekre is (gazdaság, vállalkozói szféra) ezt a 
bevált gyakorlatot.

 Bulgáriában a szófiai Szveti Kliment Ohridszki egyetemen magyar filológiát ok-
tatnak, a Veliko Tarnovói egyetemen pedig magyar lektorátus működik; itthon az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen van bolgár szakirányú szlavisztika. Érdemes 
lenne Balkán irányú gazdasági és vállalatfejlesztési képzést indítani mindkét ország-
ban, amely ha nem is konkrétan a közös bolgár–magyar kapcsolatokkal foglalkozna, 
de legalább a Balkán gazdasági viszonyaival.

 Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és ci-
vil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 2012 februárjában a 
Magyarországon élő bolgár kisebbség helyzetéről tárgyalt Szófiában. A diplomáciai 
esemény egyetlen kiemelt fontossággal bíró kérdést érintett: az új magyar–bolgár 
oktatási tárcaközi munkaterv egyeztetésének előmozdítását. Nagyon fontos len-
ne a budapesti bolgár iskola újjáélesztése. A Hriszto Botev Általános Iskola és 
Gimnázium, amely Budapest legrégebben alapított idegen nyelvű oktatási intézmé-
nye volt, és az 1992-es kétoldalú szerződés értelmében hivatalosan magyar–bolgár 
fenntartásban működött, számos adminisztrációs (csökkenő bolgár gyerekszám és a 
helyi kisebbségi önkormányzattal való, nem megfelelő kapcsolat) és pénzügyi prob-

38 Andrej Kovacsev véleménye a roma stratégiáról: „България и Стратегията на ЕС за интеграция 
на ромите” [Bulgária és az EU roma integrációs stratégiája]. БНР, http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/
Lifestyle/Bulgaria_EU/Pages/BG%20i%20EU%20strategiata%20za%20integracia%20na%20
romite.aspx, 2011. április 4.
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léma (csökkenő bolgár állami támogatás) következtében, komoly múltja ellenére, 
képtelen tovább működni.

 A jövőben érdemes lenne állami támogatást biztosítani magyar és bolgár fiatalok 
részére, hogy lehetőséget kapjanak a másik ország nyelvének, kultúrájának és gaz-
dasági adottságainak megismerésére – akár hétvégi iskolai program keretén belül. 
(Saját tapasztalatból tudom állítani, hogy anyagi és gyakorlati szempontból ez a 
legmegfelelőbb képzési forma.) A magyar állam több módon is tudná támogatni a 
bolgár oktatást itthon – például anyagi támogatásban részesülhetnének a hazai non-
profit, avagy kisebbségi szervezetek.

 A kapcsolatok intézményesítése a gazdaság számos területén pozitívan hatna a 
két ország viszonyára. Gyakori problémát jelent a bolgár kamionsofőröknek és 
munkáltatóiknak, hogy bizonyos kereskedelmi bírságokat csak nagyon lassan (és bü-
rokratikusan) tudnak rendezni Magyarországon. A 2001-es kétoldalú megállapodás 
a kombinált áruszállításról39 nem tér ki e problémák gördülékeny megoldására. Az 
ehhez hasonló esetekben az intézményesített együttműködés zökkenőmentesebbé 
tenné a két felet érintő adminisztrációt.

konklúzió

Magyarországnak Bulgária (és általában a Balkán) vonatkozásában az igények-
hez kellene igazítania külpolitikai koncepcióját, és közép-európai országként 
ajánlatos lenne sokkal hatékonyabban kiaknáznia a térség adottságait. A hagyo-

mányos magyar–bolgár kapcsolatokat fel kell éleszteni; mindkét ország rá van szorulva 
a nemzetközi színtéren valamennyi, a közös fellépésre hajló potenciális partnerrel való, 
aktívan összehangolt együttműködésre. A gazdasági válság alatt (és után) nem lehet csu-
pán a régi gazdasági kapcsolatokra hagyatkozni, Bulgária új perspektívákat nyithat mind 
a magyar vállalkozások, mind pedig a magyar kormány előtt.

Teendők:
- Intézményesíteni a kapcsolatokat: kevésnek bizonyulnak a kétoldalú megállapo-

dások, amelyek közül több elavult és módosításra szorul. Érdemes lenne létrehozni 
egy szakértőkből álló intézetet (akár közös Balkáni Intézet formájában), amely 
szakmai alapon koordinálná a bilaterális kapcsolatok előkészítését, és tanácsadás-
sal, tájékoztatással is foglalkozna. Az intézet/szakmai testület segítséget nyújtana 
a magyar befektetőknek, politikusoknak, hallgatóknak a Bulgáriát érintő kérdé-
sekben. Rendszeres, aktuális tanulmányok és elemzések készítése is beletartozna a 
feladatkörébe – jelenleg a magyar állami intézmények, vállalkozók gyakran elavult, 
nem adekvát információkkal rendelkeznek.

39 „Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република 
Унгария за международни комбинирани превози на товари” [Magyarország és a Bolgár 
Köztársaság kormányai között 2001-ben megkötött kétoldalú megállapodás a kombinált áruszállítás-
ról]. http://im.cablebg.net/clients/sungkpt2.htm, 2002. augusztus 16.

Milanov Viktor                   A magyar-bolgár kapcsolatokban rejlő lehetőségek

2012. május 7.         19



- Közös vállalatpolitikai koncepció kialakítása: a 2011 szeptemberében megtartott 
köztársasági elnöki találkozó jó nyitánya lehet a gazdasági együttműködésnek, de 
hiányzik mögüle az állami ösztönzés.

- Regionális konzultációk folytatása és a sikerek megosztása: bolgár–magyar 
szakértők meghívása zártkörű előadásokra az állami és a magánszektor vezetőinek 
részvételével.

- Diplomáciai és nemzetközi szintű együttműködés megvalósítása rendszeres kon-
zultációkon keresztül: például az Európai Parlamentben közös koncepció kialakítása 
súlyponti kérdésekben. A magyar–lengyel szolidaritáshoz hasonló bolgár–magyar 
kulturális szál felélesztése (kisebbségi hagyományok, oktatási és cserediák progra-
mok, amelyek ösztönöznék a tapasztalatok gyakorlatba történő átültetését).

- Szakpolitikai központok megteremtése: fő törekvésükként a „low cost – tangible 
results” cél követését kellene állítani. Pillanatnyilag egyetlen magyar kormányzati 
szervnél sincs szakpolitikai részleg, szakértői csoport, amely kiemelten és átfo-
góan foglalkozna a magyar–bolgár kapcsolatokkal (kommunikáció, gazdasági 
konzultációk, információgyűjtés, belpolitikai elemzés, kimutatások feldolgozása). 
Az a magyar hagyomány, hogy Bulgáriát általában az Európai Unió ügyeivel foglal-
kozó osztályokhoz, avagy a dél-európai osztályokhoz sorolják, idejétmúlt és téves. 
A magyar térségfelosztási rendszerek frissítésre szorulnak. A Nyugat-Balkán 
mint szakpolitikai besorolás, elavult. Optimális lenne Macedóniát, Bulgáriát és 
Görögországot egy tömbként kezelni, mert történelmi és kulturális alapokon nyug-
vó gazdasági, politikai kapcsolataik révén szoros kohéziót alkotnak.

- Információs háttértámogatás biztosítása: a magyar–bolgár kapcsolatok iránt ér-
deklődő személyek jelenleg kiszolgáltatott helyzetben vannak, az ügyüket segítő 
tömegkommunikációs csatornák kevés információs forrással rendelkeznek. Számos 
internetes adatbázist nem frissítenek, a weboldalak (ha egyáltalán léteznek) elavultak, 
és nem ritka, hogy téves információt közölnek. Megfontolandó a nagykövetségek, 
gazdasági és kulturális intézetek elérhetőségeinek (elektronikus és hagyományos) 
publikálásának a fejlesztése/korszerűsítése.

A javaslatok viszonylag kevés pénzügyi forrásból megvalósíthatók, elsősorban a hu-
mán erőforrások összehangolt aktivizálásával – ezzel szemben a profit garantált lehetne 
mind a két ország számára.

A szerző a Magyar Külügyi Intézet gyakornoka.
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