
 

 

 

БИЗНЕС КОМПАС 

 

за Кралство Белгия  

 

юни 2021 г. 

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Територия: 30 528 km² 

Население: 11 515 793 души 

Столица: Брюксел 

Регион: Брюксел  

Национален празник: 21 юли  

Национална валута: евро  

Основни официални езици: френски, фламандски, /5% немски/ 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Форма на управление: федерална парламентарна конституционна монархия 

Висш законодателен орган: Федерален парламент 

Изпълнителна власт: Федерално правителство и три самостоятелни регионални 

правителства на регион Валония, регион Фландрия и регион Брюксел  

Правителство: Федерално правителство с министър-председател Александер Де Кро 

 

Действащ Парламент: 

 

Последни проведени избори: 26 май 20219 година 

Управляваща партия: Коалиция от седем партии под името „Коалиция Вивалди“, като 

името идва от четирите сезона на композитора Вивалди, които в Белгийската политика 

представляват либералите, социалистите, християндемократите и зелените 
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ИКОНОМИКА  

 

Актуално икономическо развитие: 

Предишната година правителството одобри програма за изменение на данъчното 

законодателство, която предвижда намаляване на ставките на корпоративния данък от на 

25% до края на 2021 г. Данъчният план включва също въвеждането на данъчни стимули за 

иновации и малки и средни предприятия, което следва да стимулира привличането на 

частни инвестиции и да повиши конкурентоспособността. 

Страната е напълно зависима от вноса на чуждестранни изкопаеми горива, а планираното 

затваряне на седем белгийски ядрени централи до 2025 г. само ще увеличи значително 

зависимостта й от чужди енергийни източници. Ролята на страната като регионален 

логистичен център го прави уязвим към колебанията във външното търсене, което 

характеризира отвореността на икономиките на Белгия и Холандия, които са силно 

зависими от международната търговия, особено с търговските партньори в Европейския 

съюз. През морското пристанище Зебрюге се осъществява около половината от търговията 

с Великобритания и три четвърти от търговията с други страни от ЕС. 

Икономическата политика на страната е фокусирана върху разработването на нови форми 

на участие в международното разделение на труда. Конкуренцията от развиващите се 

страни се засилва в традиционните за Белгия сектори на икономиката. Те включват 

металургия, химия и лека промишленост. Следователно основната тенденция в развитието 

на белгийската икономика в близко бъдеще ще бъде разширяването на ролята на 

високотехнологичните индустрии. Правителството ще увеличи подкрепата за секторите на 

"новата икономика" - телекомуникациите, микроелектрониката, цифровите технологии и 

биотехнологиите. Което изисква значителен приток на инвестиции. 

За тази цел страната възнамерява да увеличи инвестиционната привлекателност на първия 

етап поради модернизацията на инфраструктурни съоръжения (море и летища, 

магистрални пътища). Основното внимание ще бъде фокусирано върху поддържането на 

имиджа на „Златната порта на Европа“, която страната изпълнява през последните 500 

години, макар и с променлив успех. Държавата също възнамерява да намали участието си 

в производствения и бизнес сектора, като постепенно приватизира около 150 големи 

компании. Ако говорим накратко за икономиката на Белгия през следващите десетилетия, 

тогава тя трябва да стане по-високотехнологична и по-малко държавна. 

Основни макроикономически показатели: 

 

Потребление на населението за 1-во тримесечие на 2021 – 56,647 млн. евро /в сравнение с 

предходното тримесечие, то е било – 55,829 млн. евро/; 

 

Реални фиксирани инвестиции за1-во тримесечие на 2021 – 27,319 млн. евро /в сравнение с 

предходното тримесечие, те са били – 26,645 млн. евро/; 

 



Реално правителствено потребление за1-во тримесечие на 2021 – 26,441 млн. евро /в 

сравнение с предходното тримесечие, то е било – 26,114 млн. евро/; 

 

Реален БВП за1-во тримесечие на 2021 – 107,524 млн. евро /в сравнение с предходното 

тримесечие, той е бил – 106,420 млн. евро/; 

 

Инвестиции – 4-то тримесечие на 2020 – 28,541 млн. евро /в сравнение с предходното 

тримесечие, те са били – 27,490 млн. евро/; 

 

Стойност на потребителския индекс – май 2021 – 111,05 /в сравнение с предходния месец, 

той е бил 110,88/; 

 

Стойност на производствения индекс – април 2021 – 124 /в сравнение с предходния месец, 

той е бил 122,5/; 

 

Безработица – Април 2021 – 467,614 души /в сравнение с предходния месец, тя е била 

477,203 души/; 

 

Ръст на безработицата – Април 2021 – 5,3% /в сравнение с предходния месец, той е бил 

5,4%/; 

 

Заетост в основните индустрии - за 1-во тримесечие на 2021 – 60.6 хил. души /в сравнение 

с предходното тримесечие, тя е била също – 60,6 хил. души/; 

 

Общ брой на заетостта - за 1-во тримесечие на 2021 – 4,917.00 хил. души /в сравнение с 

предходното тримесечие, тя е била също – 4,909.00 хил. души/. 

 

Природни ресурси: 

 

Белгия е разделена на три основни региона. Северозападният район се състои от 

крайбрежни равнини, централният район има плата, а Югоизточният район се състои 

главно от хълмове и възвишения. В страната има много природни ресурси като 

плодородна земя, въглища, карбонати, варовик, черен мрамор, ели, диаманти, цинк, олово, 

желязо и силициев диоксид. 

 

Условия за развитие на селското стопанство: 

 

Белгия има изобилие от плодородни земи, особено в Централния регион. Приблизително 

26% от земята в Белгия се използва за селскостопански дейности. Страната също има 

благоприятен умерен климат, който е добър за земеделието, а по-голямата част от 

фермерите в Белгия са едри земеделски производители. Европейската държава е основен 



производител на селскостопански продукти като млечни продукти, птиче месо, плодове, 

зеленчуци, ечемик, картофи, тютюн и зърнени храни. За да произвежда големи количества 

земеделска продукция, Белгия прилага високотехнологични земеделски техники. Някои от 

новите прилагани методи са научните изследвания и модерната селскостопанска техника. 

През последните три десетилетия селскостопанската продукция на Белгия се увеличи 

значително с приемането на съвременни методи за земеделие. Селскостопанският сектор в 

Белгия е важен за икономиката, тъй като продуктите, отглеждани в Белгия, се консумират 

локално и се изнасят за съседните европейски държави. Освен това в индустрията работят 

около 2% от населението на страната. В Белгия се намират големи гори от ела. Дърветата 

растат главно в хълмистата част на Ардените. Една от известните гори на Белгия е Синята 

гора, разположена близо до столицата на страната Брюксел. Повечето гори в Белгия са в 

защитени територии. Красивите гори са туристическа атракция, поради което допринасят 

за туристическия сектор на страната. Горите също така осигуряват безопасно 

местообитание за животните и растенията, които да процъфтяват. Горите са източник на 

храна и лекарства за белгийците. Накрая, дърветата осигуряват дървен материал за 

основната дървообработваща промишленост в страната. Част от дървесината от 

белгийските гори се изнася за други европейски държави. 

 

Степен на развитие на отделните сектори: 

 

Белгия има богати находища на въглища. През 19-ти и 20-ти век Белгия има процъфтяваща 

въгледобивна индустрия. Основните минни обекти в Белгия се намират в югоизточната 

част на страната. Въгледобивът започва в началото на 19-ти век и се извършва в 

продължение на много десетилетия. През 19-ти век въглищата са важна стока, която 

захранва основните индустрии в страната. Въпреки това, поради лошите метеорологични 

ефекти, свързани с производството на въглища, Белгия изостави добива на въглища през 

2016 г. Белгия се присъедини към шест други европейски държави, които спряха 

производството на въглища в опит да намали глобалното затопляне. 

 

Белгия има богатство от карбонатни находища. Залежите се намират в северната част на 

страната. Карбонатите съществуват в много различни форми като доломит, варовик и 

сидерит. Карбонатите, извлечени от минните обекти в Белгия, имат много приложения. 

Някои от отраслите, които разчитат на карбонати, включват индустрията с газирани 

напитки, строителния сектор, добива на желязо, производството на цимент и при 

производството на стъкло. Повечето карбонати се използват локално. Белгия изнася някои 

от карбонатите в чужди държави като Танзания. 

 

Силициевият двуокис е форма на пясък, която се намира в изобилие в Белгия. Добивът на 

силициев диоксид в Белгия започва още през 19 век. През 2000 г. Белгия произвежда 

приблизително четири метрични тона силициев диоксид. Водещият световен производител 

на силициеви продукти - Evonik - има своите основни операции в Белгия. Компанията 



планира да построи основно производствено съоръжение през 2019 г. в белгийския град 

Антверпен. Силициевият диоксид се използва в различни сектори като лепила, строителна 

индустрия, стоматологични продукти и изолационни материали. Произведеният в Белгия 

силициев двуокис се изнася в целия свят. 

Белгия има цинк и олово като част от природните си ресурси. Добивът на цинк започва от 

14-ти век. Страната е дом на най-големия в света производител на цинк-нирстар. През 

третото тримесечие на 2018 г. компанията е произвела 270 000 метрични тона цинк и 55 

000 метрични тона олово. През 1946 г. оловно-цинковите мини временно са затворени 

поради няколко предизвикателства в процеса на добив, като обезводняване и огнеупорни 

руди. 

Белгия има няколко железни руди в рамките на своите граници. В предвоенния период 

Белгия е един от големите износители на желязо в Европа. През последното десетилетие 

производството на желязо и стомана в страната непрекъснато нараства. Това увеличение 

се дължи на нарастването на търсенето на стомана и на разрастващия се автомобилен 

сектор в Белгия и други страни. От 2017 г. Белгия се нарежда на осмо място сред най-

големите износители на стомана в света. През тази година страната изнася 5 милиона 

метрични тона стомана. Повечето от желязото и стоманата, произведени в Белгия, се 

изнасят в повече от 160 страни по света. Някои от най-големите пазари за белгийски 

продукти от желязо и стомана включват Франция, Турция, Германия, Обединеното 

кралство и Холандия. Някои от основните употреби на стомана включват строителния 

сектор, автомобилната промишленост и производството на машини. В стоманодобивната п  

Централното географско разположение на страната на континента заедно с добре 

развитата транспортна мрежа е помогнало на страната да развие силно диверсифицирана 

икономика с широка комбинация от производство, транспорт, високи технологии и услуги. 

Индустриите в страната са съсредоточени в силно населените части на страната като 

Фландрия в северната част на страната. Страната разчита изцяло на изкопаеми горива от 

други страни и планира да затвори всичките седем атомни електроцентрали. Белгия е 

регионален логистичен център и неговата икономика е уязвима от промени в търсенето в 

чужбина, особено с други търговски партньори на Европейския съюз. Приблизително ¾ от 

търговията на страната е с други страни-членки на ЕС. 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ 

 

Изписани са по азбучен ред на латиница: 

 

ADB – Азиатска банка за развитие 

AfDB – Африканска банка за развитие 

Australian group - Австралийска група 

BENELUX - Бенелюкс 



BIS - Банка за международни договори 

CD - Общност на демокрациите 

CE - Международна организация по сертифициране 

CERN - Европейска организация по ядрени изследвания 

EAPC - Евроатлантически съвет за партньорство 

EBRD - Европейска банка за възстановяване и развитие 

ECB - Европейска централна банка 

EIB - Европейска инвестиционна банка 

EITI - Инициатива по прозрачността на добиващите индустрии 

EMU - Европейски валутен съюз 

ESA - Европейска космическа агенция 

EU - Европейски съюз 

FAO - Организация по храните и селското стопанство 

FATF - Група със специално предназначение по финансови въпроси 

G–9 - Група на деветте страни 

G-10 - Група на десетте страни 

IADB – Американска банка за международно развитие 

IAEA – Международна агенция по атомна енергия 

IBRD - Международна банка за възстановяване и развитие 

ICAO - Международна организация по гражданска авиация 

ICC - Международна търговска камара 

ICCT - Международен център по контра тероризъм 

ICRM - Международно движение на червения кръст и червения полумесец 

IDA - Асоциация за международно развитие 

IEA - Международна агенция по енергетика 

IFAD - Международен фонд за развитие на селското стопанство 

IFC - Международна финансова корпорация 

IFRCS - Международна федерация на червения кръст и червения полумесец 

IGAD - Междуправителствен орган по развитието 

IHO - Международна хидрографска организация 

ILO - Международна организация на труда 

IMF - Международен валутен фонд 

IMO - Международна морска организация 

IMSO - Международна мобилна сателитна организация 

INTERPOL - Международна полицейска организация 

IOC - Международен олимпийски комитет 

IOM - Международна организация по миграцията 

IPU - Междупарламентарен съюз 

ISO - Международна организация по стандартизация 

ITSO - Международна организация по сателитни телекомуникации 

ITU - Международен съюз по телекомуникации 



ITUC - Международна профсъюзна конфедерация 

MIGA - Многостранна инвестиционна гаранционна агенция 

MONUSCO - Организация на ООН за стабилизационна мисия в демократична Република 

Конго 

NATO - Организация на Североатлантическия договор 

NEA - Агенция за ядрена енергетика 

NSG - Група на ядрените доставчици 

OAS - Организация на американските държави 

OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

OIF - Международна организация на франкофоните 

OPCW - Организация за забрана на химическите оръжия 

OSCE - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

Pacific Alliance - Тихоокеански алианс 

Paris Club - Парижки клуб 

PCA - Постоянен арбитражен съд 

Schengen Convention - Шенгенска конвенция 

SELEC - Югоизточен Европейски център за укрепване на законодателството 

UN - Организация на обединените нации 

UNCTAD - Конференция на ООН по търговия и развитие 

UNESCO - Организация на ООН по образование, наука и култура 

UNHCR - Организация на ООН по бежанците 

UNIDO - Организация на ООН по индустриално развитие 

UNIFIL - Временни сили на ООН за подкрепа на процесите в Ливан 

UNRWA - Агенция на ООН за подкрепа и трудова заетост 

UNTSO - Организация на ООН по контрол на процесите на примирие 

UPU - Универсален пощенски съюз 

WCO - Международна митническа организация 

WHO - Международна здравна организация 

WIPO - Световна организация по интелектуална собственост 

WMO - Световна метеорологична организация 

WTO - Световна търговска организация  

  

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

Общо: Преките чуждестранни инвестиции в Белгия за 2020 г. възлизат на 32, 131 млрд. 

евро. 

 

Белгия е една от 5-те най-привлекателни чуждестранни инвестиционни дестинации в 

Европа, предхождана от Франция, Обединеното Кралство, Германия и Испания. 



Основните инвестиционни сектори в Белгия са селското стопанство, горите, риболова, 

минното дело и полезните изкопаеми, индустриалното производство, енергийната и 

газопреносната индустрия, управлението на водните ресурси и строителството. 

 

По данни на Централната банка на Белгия /ЦББ/ за  третото тримесечие на 2020 г. в Белгия 

са постъпили 6 428 млн. евро преки чуждестранни инвестиции, въпреки тежките 

икономически последствия, предизвикани от Ковид – 19  пандемията. 

 

Привлечени инвестиции от България: Преките чуждестранни инвестиции от България към 

Белгия възлизат на 31,8 млн. евро за 2020 година /по данни на БНБ/.  

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

 

Външната търговия на Белгия за 2020 г. със световните пазари /Европа, Азия, Америка, 

Африка, Океания, други пазари/ се идентифицира с нейния износ и внос към тези пазари, 

както следва: Износ: 367.544.864,8 евро; Внос: 346.539.485,5 евро. 

 

В сравнение с предходни години тези данни са, както следва: 2019 – износ: 397,0 млрд. 

евро, внос: 380,6 млрд. евро; 2018 – износ: 395,0 млрд. евро, внос: 381,1 млрд. евро; 2017 – 

износ: 380,2 млрд. евро, внос: 356,8 млрд. евро. 

 

Основни страни партньори при износ: Германия, Франция, Холандия, Обединеното 

Кралство, САЩ, Италия, Испания, Полша, Китай, Швеция  

 

Основни страни партньори при внос: Холандия, Германия, Франция, САЩ, Китай, 

Ирландия, Италия, Обединеното Кралство, Япония, Швейцария 

 

Външна търговия по сектори: 

  

- Износ: текстил – 3,4%; скъпоценни метали и камъни – 3,7%; хранителни продукти – 

5,9%; минерални продукти – 6,3%; основни метали – 7,1%; пластични продукти – 

7,6%; машиностроене и машинно оборудване – 10,6%; транспортно оборудване – 

12,1%; химически продукти – 27,6%; други – 15,7%. 

  

- Внос: текстил – 3,3%; скъпоценни метали и камъни – 3,6%; хранителни продукти – 

4,3%; пластични материали – 5,4%; основни метали – 6,6%; минерални продукти – 

9,2%; транспортно оборудване – 13,0%; машиностроене и машинно оборудване – 

13,6%; химически продукти – 24,6%; други – 16,4%. 

 

 



Външна търговия по групи страни се осъществява паралелно със страните от евро зоната, с 

другите страни-членки на ЕС /тук е и България/, със страните от Европа, които са извън 

ЕС и с другите континенти на света.  

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

Търговия 

 

Стокообмен за 2020 година: 1.855.109,5 млрд. евро 

 

Износ от Белгия към България: 705.939,7 млн. евро 

 

Внос в Белгия от България: 1.149.169,8 млрд. евро   

 

Търговско салдо: Положително, възлизащо на 443.230,1 млн. евро 

 

 

Водещи стоки в износа на Белгия за България за първите 3 месеца на 2021: транспортно 

оборудване /дял: 28,0%/; машиностроене и машинно оборудване /дял: 20,4%/; химически 

продукти /дял: 11,3%/.  

 

Водещи стоки във вноса за Белгия от България за първите 3 месеца на 2021: транспортно 

оборудване /дял: 10,9%/; машиностроене и машинно оборудване /дял: 5,0%/; основни 

метали /дял: 72,5%/.  

 

 

Инвестиции в България 

 

Преките чуждестранни инвестиции в България от Белгия за 2020 г. възлизат на 1.673.3 

млрд. евро 

 

Водещите сектори на инвестиционен интерес за Белгия в България са: медодобивната 

промишленост, химическата промишленост, пивоварната промишленост, електрониката, 

хранително – вкусовата промишленост и банковото дело. 

 

Водещи белгийски инвеститори у нас са: Umicore, Solvay, Interbrew, Sigma delta/Epic; 

Amilum, KBC. 

 

 

 

 



Туризъм 

 

Общите приходи от туризъм за 2020 г. са малко под 2 млрд. евро, което е спад с около 80% 

от 2019 г., когато приходът от туризъм е бил малко над 10 млрд. евро. 

 

Общият брой туристи, посетили Белгия за 2020 г. възлиза на 4,6 млн. души. 

 

Водещи партньори в областта на туризма са регионалните туристически агенции на 

Валония, Фландрия и Брюксел, националния превозвач „Brussels Air Lines“, хотелските 

вериги „Thon hotels“ и „NH hotels“, 8 – те най-популярни белгийски тур оператори и 

туристически агенции: “Segway Brussels”, “Trafalgar”, “Brussels Walking Tour”, “Croisi 

Europe”, Uniworld”, “Utracks”, “Tweet World Travel”, “Insight Vacations”.    

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на ЕСТИ, която през 2020 г. е била в 

изпитателен период. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за 

настаняване с 10 и повече легла. Новият метод се базира на данни от местата за 

настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП. 

Брой туристи от Белгия през 2020 г. в местата за настаняване над 12800 души (източник 

ЕСТИ, взети предвид са и данните на НСИ). 

Спад от 81% през 2020 г. спрямо 2019 г. базиран на данни на НСИ за места за настаняване 

с 10 и повече легла. 

До тук!!! 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

 

Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за активно 

развитие на двустранните търговски отношения: 

 

 1957 г. - Спогодба за въздушни съобщения; 

 1960 г. - Спогодба за плащане между България, БЛИС и Кралство Белгия; 

 1966 г. - Ветеринарно-санитарна конвенция; 

 1967 г. - Спогодба за културно сътрудничество; 

 1969 г. - Спогодба за международни превози по шосе; 

 1975 г. - Конвенция за международни ж.п.превози; 

 1976 г. - Спогодба за мореплаване; 

 1978 г. - Консулска конвенция; 

 1981г. - Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо 

сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни; 

 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, в сила от 1991 г.; 



 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на 

инвестициите, в сила от 1994 г.; 

 1991 г.- Споразумение за сътрудничество в здравеопазването и медицинската наука; 

 1994 г. - Съвместна политическа декларация между България и Белгия; 

 Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на 

Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. - в Брюксел, в сила от 

юни 2000 г.; 

 Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и 

Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г. 

 Програма за сътрудничество за периода 2009-2011 г. между правителството на РБ и 

правителството на Фландрия, подписана на 02.04.2009 г., ДВ бр.34/08.05.2009 г. 

 Работна програма за периода 2009-2011 г. за сътрудничество между правителството 

на РБ и правителството на Валония/Брюксел, подписана на 03.04.2009 г., ДВ 

бр.34/08.05.2009 г. 

 Работна програма за периода 2013-2015 г. в изпълнение на Спогодбата за 

сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и 

правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от 

друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и 

Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица, одобрена с РМС № 

1013/12.12.2012 г., в сила от 20.12.2012 г. 

Важни институции и водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и 

браншови организации: Всички федерални и регионални министерства, с ресор икономика 

и външна търговия; Белгийска агенция за външна търговия; Белгийска федерация на 

търговските камари; Фламандаска търговско-промишлена палата; Агенция за търговия и 

инвестиции на Фландрия; Търговско – промишлена палата на Брюксел; Агенция за 

инвестиции и външна търговия на Валония; локални търговски камари и браншови 

организации. 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 

Посолство на Република България в Кралство Белгия и Велико Херцигство 

Люксембург 

 

Avenue Moskicki, 7, 1180 Uccle; Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66 

E-mail: embassy.brussels@mfa.bg 

 

Служба по търговско – икономическите въпроси 

 

Avenue Moskicki, 7, 1180 Uccle; Brussels, Belgium 

Тел: +32 2 280 34 63 

E-mail: b.pationov@mi.government.bg 

mailto:embassy.brussels@mfa.bg

