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БИЗНЕС КОМПАС 
 

за Норвегия през 2012 г. 
 

1. Обща информация 
ТЕРИТОРИЯ - 386 хиляди км ² 
НАСЕЛЕНИЕ – 5 милиона жители. 
СТОЛИЦА - Осло. 
РЕЛИГИИ – Лутерани - 85,7% от населениетo, 3,4% са християни, 1,8% мюсюлмани, а 9,1% 
от населението се категоризират като други.  

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК - 17 май, Ден на приемането на норвежката Конституция. 
НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА – норвежка крона (1 EUR=7.91 NOK) 
ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК – норвежки език 
ДРУГИ ОСНОВНИ ЕЗИЦИ – северносаамски в 6 общини 

2. Държавно устройство 
Форма на управление – Конституционна монархия 
Законодателна власт – Парламент, състоящ се от 169 депутати, които биват избирани за 
период от четири години   
Президент/вицепрезидент – Крал Харалд V 
Изпълнителна власт /вкл. състав на правителството/ -  
Норвегия е конституционна монархия с демократичнa парламентарнo-правителствена 
система. Конституционна, защото според конституцията властта на правителството произлиза 
от изпълнителната власт, дадена на краля. Демократична, защото според конституцията 
властта е в ръцете на народа, тъй като всички граждани могат да участват в парламента на 
страната (Стортингет) и в окръжните и общинските съвети. Парламентарна, защото 
правителството има изпълнителната власт, но не може да управлява без подкрепата на 
парламента, който има законодателната власт. 
Правителството се състои от 19 министри, разпределени в 17 министерства. 
Минстър-председател – г-н Йенс Столтенберг, министър на околната среда – г-н Борд Вегар 
Солел, министър на местното самоуправление и регионалното развитие – г-жа Лив Сигне 
Наварсете, министър на външните работи – г-н Еспен Барт Ейде, министър на правосъдието и 
обществената сигурност – г-жа Грете Фаремо, министър на търговията и индустрията – г-н 
Тронд Гиске, министър на финансите – г-н Сигбьорн Йонсен, министър на отбраната – г-жа 
Ан-Грете Стрьом-Ериксен, министър на здравеопазването и социалните грижи – г-н Йонас Гар 
Стьоре, министър на образованието и науката – г-жа Кристин Халворсен, министър и 
началник на администрацията в кабинета на министър-председателя – г-н Карл Ерик Шьот-
Педерсен, министър на труда – г-жа Аникен Хуитфелд, министър на реформата в държавната 
администрация и църковните въпроси – г-жа Ригмор Асруд, министър на рибарството и 
крайбрежните региони – г-жа Лисбет Берг-Хансен, министър на транспорта и комуникациите 
– г-жа Марит Арнстад, министър на петрола и енергетиката – г-н Ола Бортен Мое, министър 
на международното развитие – г-н Еидсвол Холмос, министър на децата, равенството и 
социалното включване – г-жа Инга Марте Торкилдсен, министър на земеделието и храните – 
г-н Тригве Слагсволд Ведум, министър на културата – г-жа Хадиа Тажик. 
• Последни проведени парламентарни избори /вкл. резултати от изборите/ , През 

м.септември 2009 г. са проведени редовни парламентарни избори. 169-членния състав на 
парламента се представлява от следните партии: 

Партия на труда – 64 места 
Прогресивна партия - 41 места 
Консервативна партия – 30 места 
Центристка партия – 11 места 
Социалистическа лява партия – 11 места 
Християн-демократическа партия – 10 места  
Либерална партия – 2 места 
Следващи избори за парламент предстоят на 9 септември 2013 г. 

3. Икономика и основни макроикономически показатели на страната 
• Природни ресурси – петрол и газ, риба, горски и водни ресурси, минерали (напр. желязна 

руда и алуминий)  
• Степен на развитие на отделните сектори: промишленост, енергетика, селско стопанство, 

услуги и т.н. 
Норвегия има отворена и насочена към експорта икономика. Страната е една от най-богатите 
в света. Икономиката на Норвегия е процъфтяваща сплав от благосъстоятелен капитализъм, 
където свободният пазар се съчетава с правителствена намеса. Правителството контролира 
ключови области, като например жизненоважния нефтен сектор (чрез широкомащабни 
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държавни предприятия) и енергийния сектор. Държавното участие в икономиката 
продължава да намалява в следствие на процесите на дерегулация и приватизация. 
Земеделието и риболовът са в частни ръце, с изключение на около 10% от горите, 
използвани за лесовъдство, които са държавна собственост. Значителен дял от норвежката 
икономика се състои от сектора на услугите, в това число на търговия на едро и дребно, 
банковите услуги, застраховането, инженеринга, транспорта и съобщенията и публичните 
услуги. През 2012 г. секторът на услугите като цяло има дял от 59 % в БВП. 
Нефтохимическата промишленост, включително добивът на суров нефт и газ, съставлява 
около 26 % от БВП и малко над 50 % от износа през 2012 г. Производственият сектор има 
близо 8 % дял от БВП през 2012 г. 
Норвегия е седмата по големина износителка на петрол в света. Правителството контролира 
петролните ресурси чрез комбинация от държавната собственост в по-големите оператори в 
нефтените полета (с около 62% собственост в Statoil през 2007 г.) и изцяло държавно Petoro, 
който има пазарна стойност около два пъти Statoil и SDFI. Правителството контролира 
лицензирането за проучване и добив на нефтените полета. Водноелектрическите централи 
произвеждат около 98-99% от електроенергията на Норвегия - повече от всяка друга страна 
в света. 

• Данъчна система 
Различните видове данъци могат да бъдат разделени на преки и непреки. 
Преките данъци включват данък общ доход за физическите лица и бизнеса, данък върху 
нетното богатство и данък върху наследството. Косвени данъци включват данък добавена 
стойност, акцизи и мита. 
Печалбите на компаниите се облагат като обикновени доходи на плосък данък от 28 %. 
Данъкът върху добавената стойност е общ данък върху вътрешното потребление на стоки и 
услуги, предназначен за генериране на приходи за държавата. Данъкът върху добавената 
стойност се събира и внася от страна на бизнеса, който подлежи на облагане с ДДС. Общата 
данъчна ставка е 25 %. Намалена ставка на ДДС от 15 % се прилага за хранителни продукти, 
а с най-нисък размер ДДС от 8 % се облагат определени услуги като пътнически транспорт, 
хотелско настаняване, обществените телевизионни програми, достъп до кина, спортни 
състезания, паркове и центрове за развлечение. 
• Съотношение държавен/частен сектор и приноса им за формиране БВП на страната 
Съотношението държавен/частен сектор в БВП на страната е приблизително 52 % държавен 
към 48 % частен сектор. 
• Разпределение на БВП по сектори, вкл. образование и наука. 
Разпределението на БВП по икономически сектори е: услуги – 55,3 % от БВП, промишленост 
– 41,8 % и селско стопанство - 2.9 %. 
• Правителствени програми за развитие на националната икономика. Правителствена 

политика по прилагането на нови технологии, развитие на научно-развойната дейност и 
практическото й приложение в страната 

Министерството на търговията и индустрията има следните приоритети и програми: 
Иновационна политика:  
„По-добри условия за малките и средни предприятия” – Интернет портал на норвежките 
власти за диалог с бизнеса и индустрията; План на правителството, предвиждащ 120 
конкретни мерки за улесняване на бизнеса. 
„Насърчаване на образованието и научните изследвания” - Правителството ще увеличи 
инвестициите за научни изследвания в публичния сектор, и ще направи по-лесно 
комерсиализирането на добрите бизнес идеи. 
„По-иновативен публичен сектор” – програма за дигитализация на публичния сектор. 
Търговска политика: На 21.06.2011 г. е подписано споразумение за свободна търговия между 
страните от ЕАСТ и Хонг Конг, Китай. 
Туристическа политика: Туристическа стратегия целяща по-висока добавена стойност и 
продуктивност в туристическия сектор, устойчиво развитие на селските общини чрез 
създаване на целогодишна заетост и изграждане на имидж на Норвегия като „устойчива” 
дестинация.  
Изготвени са секторни стратегии за развитието на приоритетни промишлености, като добива 
и преработката на минерали и морската индустрия. 
• Мащабни промишлени, енергийни, инфраструктурни и др. проекти, реализирани в 

страната. Перспективни проекти. 
Инфраструктурен проект на стойност 4 млн.евро – строеж на околовръстен път край  
гр. Берген, включващ изграждането на мост с дължина 70м, три технически сгради и 16 
връзки между два тунела. Работата по проекта вече е започнала и се очаква да бъде 
завършена през ноември 2013 г. 
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Проектът „Тислейфьорд” е на стойност 10 млн. евро и включва обновяването на стар язовир 
и изграждане на нова атомна електроцентрала, надолу по веригата на язовира. Работата по 
проекта ще започне през април 2013 г. и е планирано да бъде завършена в средата на  
2015 г. 
• Състояние на транспортната инфраструктура на страната 
Обществени пътища, общо: 92 869 Км 
Обществени пътища, национални пътища: 27 328 km 
Общ брой на пътните тунели: 1 000 
Обща дължина на пътните тунели: 800 km 
Железопътна мрежа, общо: 4 114 km 
Електрифицирани: 2 552 km 
Двойна лента: 227 km 
Летища с редовни полети: 52 
Основните пристанища: 60 
Рибарски пристанища: 750 
• Макроикономически показатели / в табличен вид/ с аналитичен коментар 
2012 г. 
БВП – 2 915 354 млн. норвежки крони (390 009 млн. евро) 
Ръст на БВП –  3,2 % 
Безработица – 3,5 % 
Инфлация – 2,1 % 
Добавената стойност в добива на нефт и природен газ остава почти непроменена през  
2012 г., сравнено с 2011 г., което доведе до нарастване на общия БВП с 3,2 %. Най-голям 
принос за ръста  на БВП има строителният бранш, който е отговорен за 0,5 процентни пункта 
от растежа на БВП. Производство и доставка на електроенергия са допринесли в значителна 
степен за растежа  на БВП и представляват около 0,4 процентни пункта от ръста му.  
Секторът на аквакултурите е нараснал с 22%, докато традиционното рибарството е намаляло 
за втора поредна година. 
Добавената стойност в преработвателната промишленост нараства с 2,4 %. Производство на 
машини и корабостроителната промишленост са отбелязали ръст, а производството на 
потребителски стоки е намаляло. 
Секторът на услугите, с изключение на сектор държавно управление, е нараснал с 3,3 % 
през 2012 година. Големият ръст е особено очевиден за професионалните и изследователски 
дейности, както и техническото и административното обслужване - услуги, които са тясно 
свързани с петролната дейност. 

4. Привлечени преки чуждестранни инвестиции и местни инвестиции в чужбина 
• Географско разпределение 
Най-големите норвежки преки инвестиции в чужбина са в Холандия, Швеция, САЩ и Дания. 
По отношение на чуждестранните инвестиции в Норвегия, най-големи инвеститори са 
Швеция, Холандия, САЩ и Обединеното Кралство. 
• Секторно разпределение 
Най-големите норвежки преки инвестиции в чужбина са в добивна промишленост, 
финансовите, застрахователните и др. услуги, транспорта и комуникациите. Най-много преки 
чуждестранни инвестиции в Норвегия има също в добивната промишленост, финансовите и 
застрахователни услуги, транспорта и комуникациите. 
• Абсолютни стойности на ПЧИ 
В края на 2011 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции в Норвегия е 1 068 млрд. 
норвежки крони. Норвежките преки инвестиции в чужбина възлизат на 1 169 млрд. норвежки 
крони до края на 2011 г. 
• Български инвестиции в страната. По-значителни местни инвестиции в България 
Няма данни за български инвестиции в Норвегия. 
Най-значимата норвежки инвестиция в България е на Дино Нобел АСА – водеща фирма в 
световен мащаб  за експлозиви със седалище в Осло.  
Норвежката компания Треленор Груп, подписа през м.април 2013 г. споразумение с ОТЕ за 
придобиването на мобилния оператор Глобул. Глобул е вторият по големина мобилен 
оператор в България с 4,5 милиона абоната и пазарен дял от 36%. Сделката включва и 
Германос България. 

5. Външна търговия 
• Членство в международни търговски и финансови организации 
Норвегия е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). 
Норвегия е член-основател на Организацията на обединените нации и нейните партньорски 
организации и е член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), от 1949 г. 
Норвегия е член на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). 
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Норвегия е член на редица други международни организации, включително МВФ, ОИСР, 
Световната банка и Световната търговска организация (СТО). 
• Данни за външната търговия на страната. Географско разпределение на външната търговия, 
основни външнотърговски партньори. Основни стоки по вноса/износа на страната 

Общо износът на стоки възлиза на 935,7 млрд. норвежки крони през 2012 г., което е ръст с  
4,1 % спрямо 2011 г. Вносът е в размер на 507,7 млрд. норвежки крони - спад с 0,2 % 
спрямо 2011 г. Търговското салдо отново е положително и е в размер на 428.1 млрд. 
норвежки крони. 
Основни страни вносители в Норвегия са Швеция (13,6% от вноса), Германия (12,4%), Китай 
(9,3%), Дания (6,3%), Обединеното Кралство (6,1%), САЩ (5,4%). Норвегия изнася 
предимно за Обединеното Кралство (25,5% от износа), Германия (12,2%), Холандия (12%), 
Франция (6,7%), Швеция (6,3%), САЩ (5%).  
Основните стоки в износа на Норвегия са петрол и петролни продукти, машини и оборудване, 
метали, химикали, кораби, риба и рибни продукти. Стоковата листа по вноса в Норвегия 
включва машини и оборудване, химикали, метали, хранителни продукти 

6. Развитие на търговско-икономическите отношения с България 
• Данни за развитието на стокообмена /в табличен вид/ 
Двустранна търговия (евро) 

  2010 2011 2012 

  

Стойност 
(млн. норв. 
крони) 

Стойност 
(млн. норв. 
крони) 

Стойност 
(млн. норв. 
крони) 

Внос от България 278 335 362 

Износ за България 91 102 132 

Стокообмен 369 437 494 

Салдо за България 187 233 230 
Източник: Норвежка статистика 
• Възможности за разширяване на българския износ за страната. Перспективни стоки и услуги 
Храни и вина, продукти на химическата промишленост, прежди и текстил. 
• Тенденции в развитието на взаимната търговия. Перспективни области за бъдещо развитие 
на двустранните търговско-икономически отношения 

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в 
области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската 
индустрия, транспорта и търговията.  

През 2009 г. в София се учреди Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява 
фирми от скандинавските страни, вкл. и Норвегия, които работят в България.  

7. Правно-нормативна база и полезни бизнес контакти 
• Официални електронни страници, в които може да се намери информация за митническия и 
данъчен режим на страната, основните местни закони, регламентиращи 
външноикономическата и стопанска дейност: 
Норвежка Митница - http://www.toll.no/default.aspx?epslanguage=en  
Данъчна служба на Норвегия - https://www.skatteetaten.no/en/International-pages/ 
Основни закони преведени на английски език - http://www.lovdata.no/info/lawdata.html 
• Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени палати, стопански 
камари и браншови организации 
Българските фирми, които проявяват интерес да развиват бизнес с Норвегия, могат да 
намерят контактна информация за всички норвежкати стопански камари на интернет адрес - 
http://www.chamber.no/en/ 
Информация за надеждни консултантски и юридически фирми в страната, които могат да 
бъдат търсени за съдействие от българския бизнес. 
Списък с адвокатски кантори в Норвегия – 
http://www.lawfirmslawyers.eu/index.php?task=viewcategory&catid=35 
Консултантска фирма, предлагаща представителство и бизнес услуги - 
http://www.achievaint.com/ 
Консултантска компания, предоставяща и счетоводни услуги – 
http://www.ecovis.com/index.php?id=norway-oslo 
• Координати на българската дипломатическа мисия (СТИВ) и почетни консулства в страната 
Координати на дипломатическата мисия в Осло  
Посолство на Република България в Кралство Норвегия 
Адрес: Tidemands gate 11, 0244 Oslo 
Телефон: +47 22 55 40 40 
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Дежурни телефони в извънработно време: 
+47 46 260813 
Работно време: 
01.04 до 30.09, 08.00 - 16.30 ч. 
01.10 до 31.03, 08.30 - 17.00 ч. 
E-mail: Embassy.Oslo@mfa.bg 
Координати на СТИВ акредитиран за Норвегия  
Sweden, Stockholm 11431, Karlavägen 29 
Тел: 0046 8 7230938, Факс:0046 8 214503  
Служба по търговско-икономическите въпроси: тел/факс:0046 8 246310 
електронен адрес: g.kolikova@mee.government.bg  
Консулска служба- 0046 8 206713 
 

 
дата 12.07.2013 г.     изготвил: Галатея Коликова, СТИВ-Стокхолм 
 


