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Powi´kszy∏a si´ nam unijna rodzinka... Bu∏garia i Rumunia dosta∏y
szans´, jakà my pierwszego maja 2004 roku. Otwiera to nowe
mo˝liwoÊci dla naszych inwestorów, którym niejednokrotnie
trudno przebiç si´ na konkurencyjnym Zachodzie. W nowych
cz∏onkowskich krajach potencja∏ rozwojowy jest ogromny,
a widmo Draculi nie powinno przestraszyç ˝adnego biznesmena
znad Wis∏y.  
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D
ziÊ  Bu∏garia i Rumunia sà
najbiedniejszymi krajami
w Unii Europejskiej. Do-
chód narodowy wg Eurosta-

tu kszta∏tuje si´ na poziomie 1/3 Êredniej
unijnej sprzed 1 stycznia 2007 r. W la-
tach 90. obydwa kraje boryka∏y si´ z pro-
blemem wyboru drogi przemian. Nieste-
ty nie by∏o tam Balcerowicza. Z opresji
pomóg∏ im wyjÊç Mi´dzynarodowy Fun-
dusz Walutowy. Konsekwentna realiza-
cja szeregu reform w zakresie polityki
monetarnej, deficytu bud˝etowego, pry-
watyzacji rozwoju przedsi´biorczoÊci da-
∏a po kilku latach pozytywne efekty. Da-
ne statystyczne obydwu krajów wskazu-
jà, ̋ e istnieje tam spory wzrost gospodar-
czy a wiele wskaêników ekonomicznych
jest bardzo dobrych. W wyniku przepro-
wadzonej prywatyzacji dziÊ 80 proc.
PKB Bu∏garii jest wytwarzane w sekto-
rze prywatnym. W Rumunii reformy te
prowadzono wolniej i w r´kach paƒstwa
jest nadal 30 proc. gospodarki.

Wzrost zamo˝noÊci Bu∏garów i Ru-
munów sprzyja rozwojowi sektora finan-
sowego. Dzi´ki temu swoje oddzia∏y
otwierajà banki zagraniczne. Oprócz ban-
ków doskonale radzà sobie firmy ubezpie-
czeniowe, consultingowe, doradcze, po-
Êrednictwa finansowego oraz leasingowe.
W Bu∏garii rynek leasingu w bie˝àcym ro-
ku osiàgnà∏ wartoÊç na poziomie 1,3 mld
euro, co stanowi 4,6 proc. PKB. 

WIELE DO ZROBIENIA
W obydwu krajach wyst´pujà du˝e

zapóênienia praktycznie we wszystkich
dziedzinach gospodarki. Stàd niezb´dne
sà tam du˝e nak∏ady inwestycyjne. Pie-
niàdze na pewno znajdà si´: Unia Euro-
pejska, banki, inwestorzy instytucjonal-
ni i prywatni. DziÊ na Êwiecie jest bardzo
du˝o kapita∏u, który przelewa si´ z jed-
nego do drugiego kraju. Poszukuje on
miejsc, które posiadajà potencja∏, to zna-
czy takich, w których jest jeszcze du˝o do
zrobienia. Kraje ba∏kaƒskie sà wi´c do-
godnym miejscem dla tych, którzy chcà
zainwestowaç kapita∏. Zatem rynek in-
westycji w Bu∏garii i Rumunii b´dzie dy-
namicznie wzrastaç. Na przyk∏ad wyso-
kich nak∏adów inwestycyjnych wymaga
sektor energetyczny, infrastruktura

miejska, sieç drogowa i kolejowa. Do
2015 Bank Âwiatowy oraz Unia Europej-
ska wydatkujà ∏àcznie 1,5 mld euro na
drogi i koleje w tych krajach.

Wzrost gospodarczy, a tak˝e nap∏yw
inwestycji zagranicznych skutkowa∏
spadkiem bezrobocia, które wynosi
w Bu∏garii oko∏o 10 proc. a w Rumunii
5 proc. 

Zach´tà dla inwestorów zagranicz-
nych jest dogodna lokalizacja geogra-
ficzna oraz bliski dost´p do rynków
Wschodu, a tak˝e bliskiej Azji. Nie bez
znaczenia jest stosunkowo tania i do-
brze wykwalifikowana si∏a robocza.
Obydwa kraje stosujà liczne zach´ty
podatkowe dla inwestorów w postaci
atrakcyjnych warunków opodatkowa-
nia biznesu. I tak, inwestujàcy w Bu∏-
garii zap∏acà 10-proc. podatek dochodo-
wy CIT, natomiast zyski kapita∏owe nie
podlegajà opodatkowaniu. W regionach
o wysokiej stopie bezrobocia mo˝na
uzyskaç ca∏kowite zwolnienie z podat-
ku dochodowego. Podatek od osób

prawnych w Rumunii wynosi nato-
miast 16 proc., przy czym mikroprzed-
si´biorstwa zatrudniajàce do 9 pracow-
ników i osiàgajàce dochód do 30 tys. eu-
ro p∏acà podatek obrotowy w wysokoÊci
3 proc. Nale˝y tu dodaç, ˝e nasz kraj
podpisa∏ z Bu∏garià i Rumunià umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania
oraz o wzajemnym popieraniu i ochro-
nie inwestycji.

Mo˝emy pozazdroÊciç Bu∏garom
nadwy˝ki bud˝etu finansów publicznych
w wysokoÊci 2,4 proc. PKB. Nieêle jest
równie˝ pod tym wzgl´dem w Rumunii,
której deficyt bud˝etowy w 2006 roku
osiàgnà∏ 0,8 proc. PKB. Stosunkowo ni-
ski poziom inflacji na poziomie 5 proc.
pozwala ju˝ planowaç przedsi´wzi´cia.  

W obydwu krajach negatywnym zja-
wiskiem ekonomicznym jest ujemne sal-
do w handlu zagranicznym, skutkujàce
deficytem na rachunkach bie˝àcych. 

Bu∏garskie sztandarowe sektory go-
spodarki to przemys∏: chemiczny, meta-
lurgiczny, elektrotechniczny, elektro-
niczny, spo˝ywczy, produkcji napojów, ty-
toniowy oraz tekstylny. Kraj ten ekspor-
tuje po∏ow´ produkowanej przez siebie
˝ywnoÊci. A wina ze znakomitych krajo-
wych i mi´dzynarodowych szczepów, jak
Cabernet Sauvignon, Merlot czy Char-
donnay cieszà si´ uznaniem smakoszy
w wielu krajach, równie˝ w Polsce. 

Donios∏e znaczenie dla obu gospoda-
rek posiada bran˝a turystyczna. Kraje
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„Ziemia to kropka 

pod znakiem zapytania”

Stanis∏aw Jerzy Lec
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te od dziesiàtków lat cieszy∏y si´ powo-
dzeniem urlopowiczów z ró˝nych kra-
jów, jednak dopiero obecnie powstaje ba-
za turystyczna z prawdziwego zdarze-
nia, którà w znacznej mierze finansuje
zagraniczny kapita∏ instytucjonalny
oraz pochodzàcy od osób fizycznych.
Wspania∏e ciep∏e morze, pi´kne pla˝e,
a w górach stoki narciarskie, od lat przy-
ciàgajà turystów z ca∏ego kontynentu
pragnàcych zregenerowaç si∏y w ∏agod-
nym klimacie, z nutà orientu, którà
mo˝na wyczuç szczególnie w po∏udnio-
wych regionach Bu∏garii. 

Stàd coraz wi´cej przedsi´biorców
oraz osób fizycznych, równie˝ polskich,
odkrywa potencja∏ drzemiàcy w sektorze
budowlanym obydwu s∏onecznych kra-
jów. Podobnie, jak w Hiszpanii, Irlandii
a obecnie u nas, tak te˝ w Bu∏garii i Ru-
munii w najbli˝szych latach ceny nieru-
chomoÊci poszybujà w gór´. Widoczne sà
ju˝ pierwsze symptomy. Dro˝ejà aparta-
menty mieszkalne nad brzegiem Morza
Czarnego, w górach oraz stolicach.
Sprzyja temu cz∏onkostwo tych krajów
w Unii Europejskiej.  

SÑ TE˚ PROBLEMY
Patologià obydwu krajów jest korpu-

cja. Skàd my to znamy? Rumunia zosta-
∏a umieszczona na liÊcie Transparency
International na 84. miejscu. Bu∏garia
zajmuje 57. lokat´. Dla porównania Pol-
ska znajduje si´ na 61. miejscu. To nie-
spodzianka i wstyd dla tych, którzy do-
prowadzili do degrengolady norm cywili-
zowanego spo∏eczeƒstwa w Polsce. Za-
tem ni˝sza korupcja, przyjazny system
fiskalny, taƒsza si∏a robocza – nic tylko
inwestowaç w s∏onecznej Bu∏garii. 

Niestety Bu∏garia ma równie˝ pro-
blem, podobny do naszego – populistów.

Ich po˝ywkà jak wsz´dzie jest niedola
ludzka i na niej zbijajà kapita∏ politycz-
ny. Zyskujàcy spore poparcie spo∏eczne
Wolen Siderow, lider partii Ataka (t∏um.
Atak, coÊ w stylu Samoobrony) – to ktoÊ
na wzór Leppera czy Giertycha, a mo˝e
„krzy˝ówka” obydwu naszych dostoj-
nych polityków. Podobnie jak w niektó-
rych oÊrodkach w Polsce, jest g∏oszone
populistyczne a zarazem nacjonalistycz-
ne has∏o „Bu∏garia dla Bu∏garów”. Sta-
nowi ono analogi´ do naszego „Polska
dla Polaków”. Tam równie˝ podburza
si´ naród przeciwko Unii Europejskiej,
która dola∏a oliwy do ognia, stawiajàc
Sofii ˝àdanie wygaszenia czterech reak-
torów atomowych. Widmo utraty docho-
dów z eksportu energii elektrycznej sta-
nowi wod´ na m∏yn populistów i euro-
sceptyków.

A MO˚E...  
BU¸GARIA DLA POLAKÓW

Akcesja Bu∏garii i Rumunii do Unii
Europejskiej da∏a wielkà szans´ dla na-
szych przedsi´biorców, jak równie˝ osób
fizycznych  na dokonywanie intratnych
zagranicznych inwestycji. Szereg mo˝li-
woÊci daje tam wiele sektorów przemy-
s∏owych: spo˝ywczy, budownictwo, trans-
port, infrastruktura, us∏ugi turystyczne. 

Sà w naszym kraju przedsi´biorstwa,
które rozpocz´∏y interesy na Ba∏kanach
znacznie wczeÊniej. Producent opako-
waƒ, spó∏ka Can Pack, funkcjonuje
w Rumunii ju˝ 10 lat. ¸àcznie zainwe-
stowa∏a w tym kraju 270 mln z∏otych.
Sektorem spo˝ywczym w obydwu kra-
jach zainteresowa∏ si´ Maspex Wadowi-
ce. Z kolei produkcj´ stolarki otworowej
w Rumunii uruchomi∏ Porta KMI, inwe-
stujàc w to przedsi´wzi´cie 13 mln euro. 

Widmo Draculi niestraszne jest rów-
nie˝ najwi´kszej w Europie Ârodkowej
firmie zarzàdzajàcej funduszami private
equity Enterprise Investors.

– W 2006 roku Polish Enterprise Inve-
stors Fund V zainwestowa∏ 7 milionów
euro w Siveco Romania, który jest naj-
wi´kszym dostawcà oprogramowania
w Rumunii. Kolejna inwestycja to zakup
za 35 mln euro spó∏ki Macon Deva z bran-
˝y produkcji materia∏ów budowlanych.
Nale˝y dodaç, ̋ e rok wczeÊniej EI z grupà

mened˝erów przejà∏ 100 proc. akcji sieci
supermarketów spo˝ywczych Artima za
kwot´ 17 milionów euro – mówi Iwona
Drabot, dyrektor ds. public relations EI.

Potencja∏ inwestycyjny Bu∏garii
i Rumunii docenili równie˝ mened˝ero-
wie Towarzystwa Funduszy Inwestycyj-
nych Investors. W maju br. sprzedano
bowiem certyfikaty inwestycyjne fun-
duszu Bu∏garia i Rumunia FIZ o ∏àcznej
wartoÊci 100 mln z∏. Inwestycje b´d´
obejmowaç akcje i d∏u˝ne papiery war-

„Ziemia ma granice, 

ale g∏upota ludzka 

jest bezgraniczna”

Gustave Flaubert
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toÊciowe spó∏ek prowadzàcych dzia∏al-
noÊç w Bu∏garii lub w Rumunii.

Gie∏da Papierów WartoÊciowych
w Warszawie stara si´ o nabycie 44 proc.
akcji gie∏dy sofijskiej. Rozwa˝any jest te˝
zakup udzia∏ów w rumuƒskiej gie∏dzie
instrumentów pochodnych. 

Niezwykle intratne inwestycje, za-
równo w Bu∏garii, jak te˝ Rumunii, mo-
gà prowadziç równie˝ osoby fizyczne.
Dotyczy to w szczególnoÊci rynku nie-
ruchomoÊci. DziÊ za kwot´ od 1000 do

2000 euro za metr kwadratowy mo˝na
kupiç apartament nad brzegiem Morza
Czarnego lub w innych atrakcyjnych
turystycznie lokalizacjach. Bioràc pod
uwag´ ceny nieruchomoÊci w Sopocie
czy Zakopanem, widzimy ogromny po-
tencja∏ wzrostowy. Stàd mo˝na progno-
zowaç, ˝e za kilka lat ceny lokali nad
brzegiem Morza Czarnego mogà byç
znacznie wy˝sze ni˝ obecnie. Atutem
tego regionu jest ∏agodny klimat gwa-
rantujàcy s∏onecznà pogod´ oraz ciep∏e

morze. A tego pragniemy najcz´Êciej,
gdy udajemy si´ na urlop. Szansa na
sp´dzenie oczekiwanych przez ca∏y rok
wakacji przy bryd˝u jest tam znikoma.
Stàd do obydwu krajów przyje˝d˝ajà
wczasowicze z ca∏ej Europy, a tak˝e
z innych kontynentów. Sezon tury-
styczny trwa pó∏ roku. 

Czerpanie korzyÊci z wynajmu apar-
tamentu pozwala na samosp∏acenie si´
inwestycji. Stawki wynajmu w Bu∏garii
czy Rumunii sà dziÊ zbli˝one do tych,
które mo˝na spotkaç w basenie Morza
Âródziemnego, czego dowodem jest
oferta cenowa biur turystycznych na
ten sezon. Zarzàdzaniem lokalem zaj-
mujà si´ wyspecjalizowane firmy lokal-
ne. Dodatkowà zaletà posiadania apar-
tamentu z widokiem na Morze Czarne
jest mo˝liwoÊç sp´dzenia przez inwesto-
ra urlopu w dowolnym okresie, bez po-
noszenia kosztów pobieranych przez
firmy turystyczne. 

NIEUCHRONNOÂå PRZEMIAN
Jak powiedzia∏ Marek Mobius, dyrek-

tor zarzàdzajàcy z Templeton podczas
konferencji organizowanej 2 lipca 2007 r.
przez Doradców Finansowych. Xelion,
najwa˝niejszà sprawà przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych jest identyfikacja
potencja∏u rynku. Je˝eli posiada on poten-
cja∏, to pozwoli osiàgnàç zysk, bez wzgl´du
na jakim kontynencie znajduje si´.

Taki atut posiada Bu∏garia i Rumu-
nia. Obecna sytuacja w obydwu paƒ-
stwach jest porównywalna do naszej
z poczàtku lat 90. Jak wiele mo˝na by∏o
zarobiç, odpowiednio inwestujàc – czy
to na rynku akcji, czy nieruchomoÊci –
nie trzeba nikogo przekonywaç. Oby-
dwa kraje ba∏kaƒskie b´dà si´ rozwijaç,
gdy˝ taki jest trend, a sprzyjaç b´dzie
temu ich obecnoÊç w Unii Europejskiej,
której poziom gospodarczy z latami b´-
dzie si´ wyrównywaç. Taki jest cel
Wspólnoty. Jak wiele zyskaliÊmy, wcho-
dzàc do Unii Europejskiej – widzà na-
wet eurosceptycy. Ludzie wsz´dzie chcà
˝yç lepiej. Stàd nawet najlepiej zorgani-
zowane grupy populistów nie b´dà mo-
g∏y zahamowaç rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego Europy – tak˝e Bu∏ga-
rii, Rumunii oraz Polski. ■


