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БИЗНЕС КОМПАС 

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ за 2021 год. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия: 41 526 кв.км 

Население: 17 280 000 души 

Столица: Амстердам (850 000 жители) 

Административна столица: Хага (657 000 жители) 

Регион: Западна Европа, граничи с Белгия и Германия 

Национален празник: 27 април 

Национална валута: евро 

Основни официални езици: нидерландски (в провинция Фризланд -  и фризийски) 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Форма на управление: Конституционна монархия 

Висш законодателен орган: Парламент (Генералните щати).Състои се от две камари, като 

в законодателния процес и в политическия живот на страната водеща роля има Долната 

камара. Тя се състои от 150 депутати, пряко избирани на всеки четири години. Горната 

камара (Сенатът) се състои от 75 сенатори с четиригодишен мандат, които се избират от 

съветите на 12-те провинции. 

Изпълнителна власт: Правителство 

Правителство: Състои се от министър-председател, министри и държавни секретари. 

Общо 13-16 души. 

 

Действащ Парламент: 

Последни проведени избори: 15-17 март 2021 г. 

Управляваща партия /служебно правителство/: Коалиция между партиите VVD /Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie/, D66 /Democraten 66/, CDA /The Christen-Democratische Appel/ 

и CU /ChristenUnie/. 

 

Опозиционни партии: PvdA /Partij van de Arbeid/, SP /Socialistische Partij/, PVV /Partij voor 

de Vrijheid/, Groen Links, SGP /Staatkundig Gereformeerde Partij/, PvdD /Partij voor de 

Dieren/. 

 

 

ИКОНОМИКА  

Актуално икономическо развитие: Нидерландската икономика е с подчертано експортна 

насоченост. Тя 17-та по големина в света през 2020 г. /предходната година – 18-та/ и 5-

та в ЕС. 

 



Основни макроикономически показатели: Нидерландия е третият по големина износител 

на стоки в Eврозоната и получава повече от две трети от своя БВП от търговия със стоки. 

Основният износ се формира от следните стоки: машини и транспортно оборудване, 

минерални горива, храни, облекло и обувки и фармацевтични продукти. Над 63% от 

общия износ е към страните от ЕС. Основни партньори са: Германия, Белгия, Франция, 

Обединеното кралство, САЩ, Италия и Япония. Страната внася основно следните 

продукти: горива, машини и съоръжения, храни и живи животни, фармацевтични 

продукти и електроника. Основни партньори във вноса са: Германия, Белгия, Китай, 

Великобритания, САЩ, Русия и Италия. Страната е водещ инвеститор в страните от 

Централна и Източна Европа и 7-ят най-голям инвеститор в света. Нидерландия е особено 

популярна сред чуждестранните инвеститори като място за учредяване на централно 

и/или европейско седалище на техните компании.  Страната заема 8-мо място в списъка 

на Световния икономически форум за най-популярните сред чуждите инвеститори 

държави. Тук са регистрирани над 8000 чуждестранни компании, вкл: BASF, Cisco 

Systems, Microsoft, Nike, Sabic, Siemens, Yakult и др. Чуждестранните инвестиции 

осигуряват над 16% от работните места в страната. 

Природни ресурси: Природен газ, нефт, торф, варовик, сол, пясък и чакъл, обработваема 

земя и др. 

Условия за развитие на селското стопанство: Страната е един от най-големите 

селскостопански производители в света, като всяка година изнася зеленчуци, плодове, 

цветя, месо и млечни продукти на стойност 60 милиарда евро /източник: 

www.government.nl/. 

Степен на развитие на отделните сектори: Основни икономически сектори като процент 

от БВП: Селско стопанство 2,2 %, Промишленост 26%, Услуги 68%. 

 

Коронавирусната пандемия нанесе удар по нидерландската икономика, но  страната се 

справи с последствията по-добре от много други европейски страни. Според експерти, 

това е свързано с "интелигентното блокиране" и пакета от финансова подкрепа от страна 

на правителството за местния бизнес. От 1 октомври 2021 г. правителството обяви, че 

преустановява предоставянето на помощи за бизнеса, поради отпаднала необходимост 

/частично подпомагане остава за хотелиерския и ресторантьорски бизнес/. 

 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

    African Development Bank Group (AfDB) (nonregional member) 

    Arctic Council (observer) 

    Asian Development Bank (ADB) (nonregional member) 

    Australia Group 

    Bank for International Settlements (BIS) 

    Benelux Economic Union (Benelux) 

    Council of Europe (CE) 

    Council of the Baltic Sea States (CBSS) (observer) 

    Economic and Monetary Union (EMU) 

    Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 

    European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

    European Investment Bank (EIB) 



    European Organization for Nuclear Research (CERN) 

    European Space Agency (ESA) 

    European Union (EU) 

    Food and Agriculture Organization (FAO) 

    Group of Ten (G10) 

    Inter-American Development Bank (IADB) 

    International Atomic Energy Agency (IAEA) 

    International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

    International Chamber of Commerce (ICC) 

    International Civil Aviation Organization (ICAO) 

    International Criminal Court (ICCt) 

    International Criminal Police Organization (Interpol) 

    International Development Association (IDA) 

    International Energy Agency (IEA) 

    International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS) 

    International Finance Corporation (IFC) 

    International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

    International Hydrographic Organization (IHO) 

    International Labour Organization (ILO) 

    International Maritime Organization (IMO) 

    International Mobile Satellite Organization (IMSO) 

    International Monetary Fund (IMF) 

    International Olympic Committee (IOC) 

    International Organization for Migration (IOM) 

    International Organization for Standardization (ISO) 

    International Red Cross and Red Crescent Movement (IFRC) 

    International Telecommunication Union (ITU) 

    International Telecommunications Satellite Organization (ITSO) 

    International Trade Union Confederation (ITUC) 

    Inter-Parliamentary Union (IPU) 

    Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

    Nonaligned Movement (NAM) (guest) 

    North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

    Nuclear Energy Agency (NEA) 

    Nuclear Suppliers Group (NSG) 

    Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

    Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

    Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 

    Organization of American States (OAS) (observer) 

    Paris Club 

    Permanent Court of Arbitration (PCA) 

    Schengen Convention 

    Southeast European Cooperative Initiative (SECI) (observer) 

    United Nations (UN) 

    United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

    United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 



    United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

    United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

    United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) 

    United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 

    United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) 

    Universal Postal Union (UPU) 

    Western European Union (WEU) 

    World Confederation of Labour (WCL) 

    World Customs Organization (WCO) 

    World Federation of Trade Unions (WFTU) 

    World Health Organization (WHO) 

    World Intellectual Property Organization (WIPO) 

    World Meteorological Organization (WMO) 

    World Tourism Organization (UNWTO) 

    World Trade Organization (WTO) 

    Zangger Committee (ZC) 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

Общо: над 81 милиарда щ.д. /2020 г./ 

По държави: United States, Luxembourg, Germany, United Kingdom, Switzerland, Belgium. 

По сектори: Financial and insurance activities, Chemical industry, Food and beverage 

industry, Wholesale and retail trade, Metal and machinery manufacturing. 

/информация от открити източници/ 

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

Икономическо развитие на Кралство Нидерландия  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нидерландия - увеличение на БВП  и на 

разходите 

      

Разходи на домакинствата 0,4 2,0 1,1 1,9 2,7 2,3 

Публични разходи 0,6 -0,1 1,3 1,1 2,0 2,8 

Инвестиции /включително борсови/ -1,3 29,1 -6,7 4,4 4,6 4,1 

Износ на стоки и услуги 4,5 7,4 1,7 5,3 3,0 4,2 

Внос на стоки и услуги 3,3 14,5 -2,0 4,9 3,3 4,8 

Цени, заплати и покупателна способност       

Ценово равнище на БВП 0,3 0,8 0,5 1,2 2,0 2,5 

Цени за износ на стоки и услуги /включително 

енергия/ 

-0,6 1,6 -1,4 1,9 1,2 1,5 

Равнище на цените при внос -2,6 -5,0 -4,5 4,2 2,2 1,2 

Инфлация и хармонизиран индекс на 

потребителските цени 

0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,5 

Равнище на заплати /почасово заплащане/ 1,1 -0,2 0,7 1,2 2,8 4,0 

Заплати при трудов договор 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,9 

Пазар на труда       

Работна сила -0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,0 

Население в трудоспособна възраст -0,6 1,0 1,3 2,1 2,1 1,5 

Безработни /бр. на хиляда души/ 660 614 538 438 355 320 



Безработни /като % от работната сила/ 7,4 6,9 6,0 4,9 3,9 3,5 

Заетост /в часове/ 0,7 1,0 2,0 1,9 2,1 1,5 

Други       

Дял от доходи от труд /в%/ 74,5 72,8 73,6 73,4 73,7 74,3 

Производителност на труда /за 1 час/ 0,9 0,8 0,2 0,9 0,8 1,2 

Дял от доходи от труд /като % от 

разполагаемия доход/ 

2,9 2,8 3,6 2,9 3,1 2,9 

Балансова текуща сметка /в % от БВП/ 9,5 6,3 8,1 10,5 10,1 9,9 

Публичен сектор /равнище в % от БВП/       

Баланс в Европейския валутен съюз -2,2 -2,0 0,0 1,2 0,9 1,0 

Дълг в Европейския валутен съюз 68,0 64,8 62,0 57,1 53,0 49,1 

Тежест на публичните финанси 37,0 36,9 38,4 38,7 38,7 39,2 

Общи публични разходи 45,9 45,0 44,0 42,9 42,5 42,4 
Източник: CPB.nl 

 

Минимална работна заплата в Кралство Нидерландия /възраст, месечна, седмична и 

почасова ставка/ 

 

възраст месечно седмично дневно 

21 и повече  € 1635,60 € 377,45 € 75,49 

20 € 1308,50 € 301,95 € 60,39 

19 € 981,35 € 226,45 € 45,29 

18 € 817,80 € 188,75 € 37,75 

17 € 646,05 € 149,10 € 29,82 

16 € 564,30 € 130,20 € 26,04 

15 € 490,70 € 113,25 € 22,65 

 
Източник: www.government.nl 

 

 
КЛЮЧОВИ СЕКТОРИ В ИКОНОМИКАТА  

 

Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост 

Нидерландската хранително-вкусова промишленост е считана за една от водещите в 

научноизследователската дейност, както и имаща високо ефективна логистична мрежа. 

Полезни връзки: 

- AVAG, Организация на производителите и доставчиците на оборудване за 

оранжерийното производство - http://www.avag.nl/ 

- GMV, Асоциация на производителите на оборудване за хранителната 

промишленост - http://www.dutchfoodsystems.com/ 

- Холандската търговска палата (KvK) - http://www.kvk.nl/english/. Тази 

организация е и Търговският регистър за юридически лица.  

 

Химическа индустрия 

Заема главна роля в икономиката на страната с оборот от над 48 милиарда евро. Една от 

най-реномираните компании в сферата на химичната индустрия е ThyssenKrupp, 

специализирана в стомана и неръждаема стомана. Друга важна фирма е Aluminium 

Nederland, специализирана в топене и обработка на алуминий. Фирмата обработва над 

30 000 тона алуминии годишно и е една от най-големите в Европа. 

 

http://www.government.nl/
http://www.avag.nl/
http://www.dutchfoodsystems.com/
http://www.kvk.nl/english/


Енергетика 

Страната доминира в добива на нефт и газ в Северно море. Над 6,6% от произведената 

енергия е от възобновяеми източници. Основни източници на възобновяема енергия са 

биомасата (60%) и вятърната енергия (26%).  

 

Здраве и хуманитарни науки 

Страната традиционно е начело на Индекса на здравето на потребителите. 

Производители и износители на лекарства са световно известни местни компании като 

Merck & Co, GSK, Akzo Nobel, Qiagen and DSM.  

 

Високи технологии 

Лидери са компаниите Philips, Thales, NXP. Износът е на стойност над 20 милиарда евро 

годишно. Заетите работни места в сектора са около 140 000. Високотехнологичните 

продукти, разработвани в страната, включват системи за здравно осигуряване, системи 

за нано-електроника, хранително-вкусовата промишленост, системи за наблюдение и 

сигурност, системи за безпилотно управление и обработка на материали.  

 

Логистика и дистрибуция 

Около 500 000 са заетите в сектора. Пристанище Ротердам е третото по големина 

пристанище в света (след Сингапур и Шанхай) и най-голямото в Европа. То поема 42% 

от морското карго на Европа. Летище Схипхол е на 4-то място в света по големина и 

поема 27% от международния сухопътен транспорт и 50% от европейските вътрешни 

товари. 

 

Водна индустрия 

Има множество компании, занимаващи се с хидравлично инженерство, драгиране, 

производство, промишлено водоснабдяване, пречистване, консултански услуги. 

Местните специалисти имат много добра експертиза и в подсфери като саниране на 

почви, изграждане на пристанища, „гъвкави диги“ и бариери и защита на крайбрежието. 

Пет министерства се ангажират с водната индустрия, като най-важната институция е 

Главна дирекция за водните въпроси. Много институти са нотаварени да извършват 

правителствени или частни проучвания в тази област, в това число Delft Hydraulics, 

Deltares и редица от водещите университети. 

 

Startups 

Страната заема третото място в света, според Глобалния индекс за иновации, като по 

размер на инвестициите в  startups изпреварва Великобритания и Германия. По данни на 

Световния икономически форум, Кралство Нидерландия е на трето място в света по 

равнище на инфраструктурата. Особено внимание се отделя на startups в селското 

стопанство – факт, който е породен от второто място на Кралство Нидерландия като 

световен износител на селскостопанска продукция /след САЩ/. В страната се оформят 

четири основни центъра за startups: Амстердам, Утрехт, Твенте и Делфт. 

 

 

Водещи в износа нидерландски компании 

 Ageas (застраховки) 

 Akzo Nobel (химикали) 

 ASM International N.V. (полупроводници) 

 ASM International N.V. (полупроводници) 

 ASML Holding (химикали) 

 DSM (електроника) 

 Gemalto (електроника) 



 Gemalto (електроника) 

 Heineken Holding (напитки) 

 LyondellBasell Industries (химикали) 

 NXP Semiconductors (полупроводници) 

 Philips (индустриален конгломерат) 

 Royal Dutch Shell (нефт и газ) 

 Unilever (храни) 

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 
Водещи инвестиции от Кралство Нидерландия в България: 

 

• EASTARCH – български партньор „Амилум“. 

• SHELL OVERSEAS HOLDINGS. 

• HELIAN COMMODITIES – български партньор “Камбана”-Бургас. 

• ЮМИКОР МЕД АД – Белгия и Нидерландия, цветна металургия. 

• ЛУКОЙЛ  – Русия и Нидерландия, търговия с нефтопродукти. 

• AMERICAN STANDARD – САЩ и Нидерландия (ИДЕАЛ СТАНДАРТ България АД) - 

санитарна керамика. 

 

Кралство Нидерландия е чуждестранен инвеститор номер 1 в България през последните 

две десетилетия. Това се дължи до голяма степен на благоприятния данъчен режим, който 

привлича чуждестранните инвеститори от цял свят, които регистрират фирми в 

Нидерландия и от там навлизат на европейския пазар.  

 

В структурата на нидерландските унвестиции у нас, наред с големите световноизвестни 

фирми, които от години са в България, като холандската финансова група ING, веригите 

бензиностанции на Royall Dutch Shell, Philips, с разнообразно портфолио от бизнес 

дейности, пивоварна "Загорка" и др., преобладаваща част заемат малките и средните 

компании. Традиционно привлекателни за нидерландските компании са сектори като 

селско стопанство, хидравлично инженерство и пречистване на водите, консултации в 

областта на евроконсултирането и др., а в последно време има интерес и към IT и 

аутсорсинг, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост и др.  

 

Други холандски фирми с инвестиции в България са: Heineken, KWT Holding, Jan de Rijk 

Logistics, Vripack, Mauer Locking Systems, PowerCem, Dutchmed и др. 

 

1. Стокообмен  

Окончателни данни за 2020 г./източник НСИ/: износът за Нидерландия е в размер на 

1440,1 /2019  г. - 1479,8/ млн. лв. Вносът от Кралство Нидерландия за същия период е 

на стойност 2382,6 /2019 г. - 2359,4/ млн. лв. Салдото е отрицателно за България и е на 

стойност – 942,5 /2019 г. - 879,6/ млн. лв. При тълкуването на показателите следва да 

се има предвид ефекта от първите три вълни на коронавирусната пандемия. 

 

По предварителни данни на НСИ за периода януари – юли 2021 г. износът за Нидерландия 

е в размер на 989,5 /2020 г. - 823,3/ млн. лв. Вносът от Кралство Нидерландия за същия 

период е на стойност 1778,6 /2020 г. – 1357/ млн. лв.   

 

2. Инвестиции 

За 2020 г., инвестициите от Нидерландия в България възлизат на 595,3 млн. евро. За 

периода 1996 – 2020 г. преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България 



възлизат на 7095,7 млрд. евро, с което страната се подрежда на 1-во място по размер на 

преки чуждестранни инвестиции в България. 

 

3. Туризъм 

През 2020 г. броят на нидерландските туристи, посетили България, по данни на 

Министерството на туризма, е 11 000 души /следва да се вземе предвид ограниченията 

за международни пътувания, свързани с коронавирусната пандемия/. 

 

 

Сайтове с полезна информация: 

 

- Браншови организации в Нидерландия: 

            http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/brancheorganisaties 

- Търговско промишлена палата/ Търговски регистър (Kamer van Koophandel) 

www.kvk.nl 

- ДВИ /сдружение на нидерландски доставчици в нефтената и газовата 

промишленост www.iro.nl  

- FME /най-голямата организация в Нидерландия, представляваща работодателите 

и предприятията в технологичния сектор/ www.fme.nl 

- Партньорство във водния сектор (NWP) www.nwp.nl 

- Център за насърчаване на търговията (неправителствена/частна организация) 

           www.handelsbevordering.nl 

 

Следните бази данни и търсачки могат да бъдат полезни при намирането на подходящ 

партньор или доставчик в Нидерландия: 

 

- http://www.dutch-industry.com/oil-chemical 

- www.export.nl 

- www.buvoha.nl 

- www.hollandtrade.com 

- Търсачка за нидерландски компании по вид продукт, услуга и фирма www.markt.nl 

- Търсачка за нидерландски компании по сектор и населено място 

www.kompass.com 

- Търсачка за нидерландски компании по продукт или услуга www.yellowpages.com 

 

Участие в различни панаири и изложби и друг начини за намиране на подходящ бизнес- 

партньор в Нидерландия. Уеб- сайтове с информация за търговски панаири и изложби в 

страната: 

 

www.biztradeshows.com Предстоящи панаири  

www.rai.nl Най-големият и известен панаирен изложбен център в Амстердам 

www.jaarbeursutrecht.com Панаири в Jaarbeurs Utrecht Изложбен център 

www.ahoy.nl Панаири в Ahoy Rotterdam изложбен център 

www.mecc.nl Панаири в MECC Maastricht 

 

Други полезни връзки 

 

Повече информация за правилата и разпоредбите за бизнес в Нидерландия, може да бъде 

намерена на следния адрес: http://www.answersforbusiness.nl/ 

 

Правителство на Кралство Нидерландия: http://www.government.nl/ 
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http://www.export.nl/
http://www.buvoha.nl/
http://www.hollandtrade.com/
http://www.markt.nl/
http://www.kompass.com/
http://www.yellowpages.com/
http://www.biztradeshows.com/
http://www.rai.nl/
http://www.jaarbeursutrecht.com/
http://www.ahoy.nl/
http://www.mecc.nl/
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Статистика: www.cbs.nl   

 

Данъчна администрация: http://www.belastingdienst.nl 

 

Програма за „бизнес ангели“: http://www.agentschapnl.nl/programmas-

regelingen/business-angels-programma 

 

 

 

18 октомври 2021 г. 

 

Изготвил: 

Панко Панов 

Икономически съветник 

СТИВ-Хага  
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