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2014. június 11-én a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Bolgár gazdasági fórum címen
rendezte meg a soronkövetkező eseményt, melyen hat országot több mint 30 résztvevő
képviselt.
Szíves figyelmükbe ajánljuk a megvitatott témákról készült rövid összefoglalót.
Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) főtitkára köszöntőjében
bemutatta MKIK tevékenységét. Hangsúlyozta a vállalkozások nemzetközi tevékenységében
betöltött szerepét, felsorolta az általa nyújtott szolgáltatásokat. A külkereskedelem egyre
nagyobb fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az egyesített új minisztérium neve:
Külkereskedelmi és Külügyi Minisztérium.
Tkatchenko Rossen, a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara (MBGK) elnöke felolvasta
Szimeonov Cvetan, a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnökének köszöntőjét,
melyben az elnök kiemelte a BKIK hagyományosan jól működő kapcsolatait a magyarországi
partnerszervezetekkel, és felsorolta a kölcsönös együttműködés lehetséges irányait. Reményét
fejezi ki, hogy a BKIK és a MBGK közötti együttműködés folytatódik a jövőben is, bízik
abban, hogy a Fórum hozzájárul a két ország közti üzleti kapcsolatok megerősítéséhez.
A bulgáriai befektetési környezetről és az üzleti lehetőségekről beszélt a Fórum speciális
vendége Etropolszky Hriszto, igazgató, Sectoral Investment Services, InvestBulgaria
Agency, aki részletesen mutatta be a bulgáriai befektetés előnyeit, a különböző pozitív
makrogazdasági mutatókat: politikai és üzleti stabilitás, hozzáférés a piacokhoz, vállalkozás
olcsó indítása és vezetése, művelt és képzett munkaerő, kormányzati ösztönzők. Mindezek
következtében számos világelső cég Bulgáriát választotta befektetéseiknek. Etropolszky úr
külön foglalkozott a 2002-2013 közötti magyar befektetésekkel, kiemelve Magyarország
szerepét mint kereskedelmi partner, kifejezve reményét, hogy a növekedés folytatódik a
jövőben is.
Volosinovszky László, Desk Vezető, International Customer Desk, Raiffeisen Bank Zrt.
röviden bemutatta a Raiffeisen Bank történetét, kiemelve, hogy Ausztria egyik legjelentősebb
bankjáról van szó – a lakosság több mint 39%-a a Bank partnerei közé tartozik.
Külön beszélt a Bank terjeszkedéséről Közép-Kelet-Európában, a különféle kitüntetésekről,
melyekkel elismerték tevékenységüket, továbbá beszélt a fejlődés egyes szakaszairól, mely
következtében Raiffeisen jelenleg egyike a legjobb európai bankoknak: ~14,6 millió ügyfél,
~3.000 bankfiók, ~58.000 alkalmazott, ~5 milliárd euró piaci kapitalizáció. Volosinovszky úr
külön kiemelte a fontosabb szolgáltatásokat, melyeket ügyfeleiknek és partnereiknek
ajánlanak.
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Váradi László, a Laveco Kft. ügyvezető igazgatója, kellemes stílusban beszélt egy igen
fontos témáról, éspedig a nemzetközi adóoptimalizálás változásairól az Európai Unióban. A
Laveco 1991-ben alakult, hét országban képviselteti magát, 2004 óta Bulgáriában is
rendelkezik helyi irodával. Alaptevékenységéhez tartozik a cégalapítás, valamint az
ezzel összefüggő szolgáltatások (bankszámlanyitás, adminisztráció stb.) biztosítása.
Váradi úr összefoglalta a bankok feletti nemzetközileg gyakorolt kontroll terén világszerte tett
erőfeszítéseket és hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően 2015-ben komoly változások
várhatók az eddig uralkodó rendszerben, mely szerint az adóelkerülésre "a régi jól bevált
technikák vagy használhatatlanok lesznek vagy nem éri meg őket alkalmazni". Mindennek
következtében több ország, mely eddig nagyon népszerű volt a cégalapítás
terén, kiesik. Bulgária és Magyarország, ahol alacsonyak az adók, viszont vonzóvá válnak a
nemzetközi üzlet számára.
Leinonen - a híd, ami összeköti a magyar és a bolgár üzleti adminisztrációt címen tartott
prezentációt Jurányi András, Leinonen Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, aki bemutatta a
jelenleg 11 országban, összesen 13 irodával rendelkező finn családi cég keletkezési történetét.
Leinonen 2008-ban Bulgáriában, 2011-ben pedig Magyarországon nyitott irodát, melyeknek
fő profilja könyvelési, bérszámfejtési és tanácsadási szolgáltatás nyújtása. Jelenleg 800
ügyféllel rendelkezik, ezek főleg nemzetközi cégek leányvállalatai és ágai. A cég mottója:
„Egy átlagos kapcsolat egy könyvelővel tovább tart, mint egy átlagos házasság”.
A Fórum véget ért Tkatchenko Rossen, a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara elnökének
prezentációjával, aki összegezte a Kamara céljait, tevékenységének fő irányait és bemutatta az
utóbbi években, Bulgáriában és Magyarországon is megrendezett fontosabb eseményeit,
melyeket a Kamaránk szervezett a két ország közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.
A hivatalos részt bolgár borkóstoló követte a "Bolgár Borok Nagykövetsége" jóvoltából.
A prezentációk Kamaránk honlapján (www.hbcc.eu) olvashatók.
A Fórum a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.
Budapest, 2014. június 12.
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