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БИЗНЕС КОМПАС 

За Федерална Република Германия за 2020г. 

 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия: 357 581 km² 

Население: 83 190 556 

Столица: Берлин 

Национален празник: “Деня на обединението на Германия” 03. октомври 

Национална валута: Евро 

Основни официални езици: Немски 
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ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Форма на управление: Парламентарна Федерална Република  

Административно делене:  16 федерални провинции 

Висш законодателен орган: Двукамарен  Парламент: Бундестаг/709 места/, избиран в 

преки избори и  Бундесрат/ 69 места/, представители на отдлените федерални провинции 

Изпълнителна власт: Министър-председател (Бундесканцлер), Правителство 

 

Правителство: 

Министерства 
Местопол
ожение 

Министър 
От 
партия 

Министър председател 
Берлин Angela Merkel CDU 

Министерство на финансите  

Зам. Министър председател  

Берлин Olaf Scholz SPD 

 Министерство на външните работи 

Берлин Heiko Maas SPD 

Министерство на икономиката и 
енергетиката 

Берлин Peter Altmaier CDU 

 Министерство на вътрешните работи, 
строителството и родината 

Берлин Horst Seehofer CSU 

Министерство на правосъдието и защита 
на потребителите 

Берлин Christine Lambrecht SPD 

Министерство на труда и социалните 

дейности 

Берлин Hubertus Heil SPD 

Министерство на семейството, 
възрастните, жените и младежта 

Берлин Christine Lambrecht SPD 
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Министерство на транспорта и 
дигиталната инфраструктура 

Берлин Andreas Scheuer CSU 

Министерство на изхранването и 
селското стопанство 

Бон Julia Klöckner CDU 

Министерство на отбраната 
Бон 

Annegret Kramp-

Karrenbauer 

CDU 

Министерство на здравеопазването 
Бон Jens Spahn CDU 

Министерство на околната 

среда, опазване на природата и ядрената 
сигурност 

Бон Svenja Schulze SPD 

Министерство на образованието и 
изследванията 

Бон Anja Karliczek CDU 

Министерство на икономическото 
сътрудничествои развитие 

Бон Gerd Müller CSU 

Министерство за извънредни задачи и 

Началник на службата на Министър-председателя  

 

Берлин Helge Braun CDU 

 

Действащ Парламент: 

Последни проведени избори: 24.09.2017 

Следващи регулярни парламентарни избори на 26.09.2021г. 

 

Управляваща партия: Коалиция, съставена от Социал-демократическата партия на 

Германия (SPD) заедно с Съюзна фракция (Union), която включва две дъщерни партии 

CDU (Християндемократически съюз) и CSU (Християнсоциален съюз). 

 

Опозиционни партии:FDP (Свободно демократическа партия), AfD (Алтернатива за 

германия), Linke (Леви), Grüne (Зелени),  
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ИКОНОМИКА  

Актуално икономическо развитие:  
През 2020 г., след десетгодишна фаза на растеж, германската икономика отново беше 
засегната от тежка рецесия. Избухването на пандемията от Covid 19 и свързания с нея 
първи локдаун през пролетта, заедно с втория (частичен) локдаун, като част от втората 
вълна на пандемията, доведоха до спад в ценово коригирания БВП от 4.8% в края на 
годината. 
През 2020 г. пандемията от Covid 19 удари силно индустрията и сектора на услугите, като 
само строителната индустрия отбеляза растеж. 
Пандемията от корона вирус остави ясни следи в почти всички икономически сектори 
през 2020 г. В някои случаи производството беше силно ограничено както в сектора на 
услугите, така и в производствения сектор. 
В преработващата промишленост без строителство, която представлява една четвърт от 
икономиката на Германия, ценово изчистения икономически резултат е спаднал с 9,7% в 

сравнение с 2019 г., а в преработващата индустрия с цели 10,4%. Индустрията беше 
особено засегната от последиците от пандемията през първата половина на годината, 
като влияние оказаха и частично прекъснатите вериги на доставки. 
Икономическият спад е особено очевиден в секторите на услугите, някои от които 
отбелязват най-негативните резултати в своята история. Пример за това е комбинираният 
икономически сектор на търговията, транспорта и хотелиерството, чиято икономическа 
продукция, коригирана спрямо цената, е била с 6,3% по-ниска в сравнение с 2019 г. 
Наблюдаваше се анормално развитие на отделни браншове: онлайн търговията се 
увеличи значително, докато в някои случаи стационарната търговия беше много 
негативно засегната. Строгите ограничения в настаняването и гастрономията доведоха 
до исторически спад в хотелиерството. 
Един от браншовете, който успя да се утвърди в кризата, беше строителната индустрия: 
ценово изчистения икономически растеж там възлиза на 1,4% в сравнение с предходната 
година. 
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Основни макроикономически показатели: 
 
Масов спад на вътрешното потребление и износа. 

Ефектите от пандемия оказаха негативно влияние върху вътрешното търсене. 
Потребителските разходи през 2020 г. отчетоха спад с 6,0% на база коригирана цена, 
като такъв спад не е отчитан никога до сега. Публичните разходи на държавата, от друга 
страна, оказаха стабилизиращ ефект, с ценово коригирано увеличение от 3,4%.а, за 
което, наред с други неща, допринесоха и доставките на защитно оборудване и болнични 
услуги. 
Общите инвестиции отчитат спад с 3,5%, което е най-значимото намаление след 
финансовата и икономическа криза от 2008/2009 г. През 2020 г. в машини и оборудване 
е инвестирано 12,5% по-малко (ценово коригирано), отколкото през предходната година. 
Според данните инвестициите в друго оборудване, преди всичко инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност - са намалели с 1,1%, ценово коригирано. 
Пандемията също оказа силно влияние върху външната търговия: износът и вносът на 
стоки и услуги отбелязаха спад през 2020 г. за първи път от 2009 г., износът с 9,9%, 
вносът с 8,6%, като това са ценово коригирани стойности. Спадът във вноса на услуги е 

особено голям, което се дължи главно на рязкото намаляване на пътуванията. 
Устойчивата възходяща тенденция на пазара на труда приключи след 14 години на 
растеж. 
На пазара на труда през 2020 г. са били активни 44,8 милиона заети лица, които работят 
в Германия. Това са около 477 000 души или с 1,1% по-малко в сравнение с 2019 г. В 
резултат на това се отбелязва прекъсване на 14 годишната тенденция на увеличаване 

броя на трудещите се. Особено засегнати са заетите лица на не пълно работно време и 
самостоятелно заетите лица, докато броят на служителите, подлежащи на осигурителни 
вноски, остава стабилен. Мерките за подпомагане на бизнеса допринесоха за 
предотвратяване на още по-голям брой съкращения на трудовия пазар. 
Първи държавен дефицит след 8 години с излишък. 
По предварителни изчисления държавния бюджет приключи 2020 г. с финансов дефицит 
от 158,2 милиарда евро. Това беше първият дефицит от 2011 г. и вторият най-висок 
дефицит след обединението на Източна и Западна Германия, надвишен само от 
рекордния дефицит от 1995 г., при който дългове на Изтока бяха поети от държавния 
бюджет. С 98,3 милиарда евро федералното правителство имаше най-голям дял от общия 
дефицит, следвано от федералните провинции с 26,1 милиарда евро, социалното 
осигуряване с 31,8 милиарда евро и общините с 2,0 милиарда евро. По отношение на 
номиналния БВП правителството има дефицит от 4,8% през 2020 г. Следователно 
европейската референтна стойност на „Пакта за стабилност и растеж“ от 3% и целевата 

стойност за дълговата спирачката на националния дълг бяха надминати.  
 

Природни ресурси: 
 
Като една от водещите технологични страни и като държава износител, Германия зависи 
от сигурните доставки на суровини. Това също върви ръка за ръка с отговорността за 
устойчив добив и внимателно използване на собствените суровините. 

 
През януари 2020 г. федералният кабинет одобри стратегията на федералното 
правителство за суровините. Целта на стратегията за природните ресурси е да направи 
преглед на икономиката на суровините с оглед на новите предизвикателств. Като част от 
индустриалната политика, политиката за суровини по този начин допринася за засилване 
на конкурентоспособността на германската индустрия.  
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Германия все още разполага с големи запаси от суровини, които по геоложки причини са 
обвързани с определено място и не са равномерно разпределени в страната. 
 
Немската държава извлича своите строителни суровини (особено пясък и чакъл, 
натрошени естествени камъни, варовици и камъни от мергел), както и различни 
индустриални минерали (особено каменна сол, калиеви соли, кварцов пясък / чакъл и 
фелдсшпадт) от местни находища. Германия продължава да бъде важна минна държава 
в световен мащаб. Страната все още е един от най-големите производители на лигнитни 
въглища в света, третият по големина на суров каолин, четвъртият по големина на 
каменна сол и петият най-голям калиев карбонат. Експертната комисия, създадена от 
федералното правителство за "Растеж, структурни промени и заетост", в момента обсъжда 

бъдещето на производството на електроенергия от лигнитни въглища. 
 
За многобройни суровини, особено енергийни суровини, метали и многобройни 
индустриални минерали, Германия е силно зависима от вноса. През 1992 г. последният 
германски рудник за метална руда е затворен. Оттогава всички необходими метали 
трябва или да бъдат внесени, или да бъдат възстановени, чрез рециклиране на скрап. 
 
Около 80 процента от отпадъците и скрап, генерирани в Германия, сега се рециклират 
или използват под друга форма. Дори малки количества ценни метали в утайки и скрап 
се възстановяват. Тези вторични суровини, получени от рециклирането, допринасят за 
вътрешното предлагане на суровини и намаляват зависимостта от вноса. 
Техният потенциал обаче далеч не е изчерпан. Тук новите иновативни технологии и 
процеси могат да повишат ефективността на суровините и по този начин също така да 
защитят природата. 

 
Според данните  Германия разполага със следните природни ресурси: 
131,3 милиона тона лигнитни въглища (- 21,0% в сравнение с 2018 г.), 1,92 милиона тона 
суров нефт (- 7,0% в сравнение с 2018 г.), 7,0 милиарда м³ природен газ, петролен гази 
добив на газ (-3,0% в сравнение с 2018 г.) и приблизително 597 милиона тона минерални 
суровини (-1,7% в сравнение с 2018 г.) плюс приблизително 4,7 милиона м³ торф (-4,2% 

в сравнение с 2018 г.). 
По отношение на количеството, пясъкът и чакълът са най-важните минерални суровини 
с около 259 милиона тона. Заедно със натрошения естествен камък на второ място (217 
милиона тона), те представляват почти 80% от количеството извлечени минерални 
суровини. Третото място заема лигнитните въглища (131 милиона тона), който все още е 
най-важното местно изкопаемо гориво, въпреки продължаващия остър спад в 
производството. По стойност лигнитът е най-важната местна суровина, следван от пясък, 

чакъл, поташ, продукти от калиева сол, натрошен природен камък и природен газ. Тук 
стойностите на енергийните суровини, но също и на поташа и продуктите от калиева сол, 
отново спаднаха значително поради по-ниските субсидии, докато стойността на 
германското производство на пясък и чакъл се увеличи със същия обем на 
производството. 
 

Условия за развитие на селското стопанство: 

 

Селското стопанство е една от най-важните бъдещи индустрии в световен мащаб. С оглед 
на нарастващото световно население и ограничените енергийни източници, земеделската 
продукция ще продължи да има все по голямо значение в живота на хората. Германското 
земеделие е модерна индустрия, която също е наясно със своите тенденции. Тя е 
изправена пред предизвикателството да увеличи устойчиво добива, без да може да 
развива нови земеделски площи в значителен мащаб. Съвременното и продуктивно 
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земеделие използва интелигентно и устойчиво земята, която му е на разположение, и 
допринася за опазването на природни територии като гори, мочурища и пасища. 
В германското земеделие работят около 608 000 служители в около 264 000 фирми, които  
произвеждат земеделски стоки на стойност около 58 милиарда евро всяка година. Почти 
половината от площта на Федералната република се използва за земеделие. 
Земеделските площи възлизат на около 16,7 милиона хектара земя. Органичното 
земеделие използва около 1 614 000 хектара. Съвременното земеделие се практикува на 
около 90 процента от земеделската площ в Германия: Преобладаващия дял от 
селскостопанската продукция в Германия е осигурен с помощта на нови технологии, 
модерна растителна защита и устойчиво минерално торене. 
Зърнените и фуражни култури се отглеждат на около 60% от земеделската земя в 

Германия, останалите площи се ползват за различни земеделски култури, включително и 
зеленчуци. 
По правило немското земеделие отглежда „чисти култури“. Това означава, че почвата е 
специално подготвена за определен вид растение и торенето е прецизно съобразено с 
нуждите на тази култура. Защитата на растенията също е насочена специално към 
поддържането на здравето на тези растения. По този начин селското стопанство може 
надеждно и постоянно да произвежда храни с качеството, изисквано от потребителя. 
 

Степен на развитие на отделните сектори 

 
През 2020 г. делът на секторите на услугите в брутната добавена стойност е около 70,4%. 

Делът на преработващата промишленост е 22,9% (Индустриален сектор), делът на 

строителната индустрия 6,0%. С 0.7% от брутната добавена стойност делът на 

селскостопанската и риболовната индустрия е най-ниският през споменатата година. 

Значение на икономическите сектори 

Делът на сектора на услугите в брутната добавена стойност се е увеличил значително от 

1991 г. насам. Делът на земеделието, горското стопанство и риболова, от друга страна, е 

намален с повече от половината. Подобно развитие може да се наблюдава и по отношение 

на заетостта в различните икономически сектори. В този контекст се говори за промяната 

в обществото на услугитe 

 

 

 



8 
 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

Германия е член на всички значими международни политически организации като: 

 OОН, НАТО, ОССЕ 

 ЕС, Съвет на Европа 

 G8/G20 

Както и на икономически такива: СТО, ОИСР, МВФ, МОТ, ICC/International Camber of 

Commerce/, IFC/International Finance Corporation/ 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

Противно на прогнозата на UNCTAD за глобален спад на преките инвестиции, свързан с 
короната пандемията, Германия успя да се възползва от един по-високия приток на 
инвестиции през 2020 г. Преките чуждестранни инвеститори внесоха значително повече 
средства в германски компании (97 млрд. евро), отколкото през предходната година (60 
млрд. евро). Около две трети от средствата са постъпили като заеми за преки инвестиции 
(66 милиарда евро) и само една трета като собствен капитал. 
 
По-конкретно, преките инвеститори от Съединените щати, както и от еврозоната 
Холандия, Люксембург и Малта разшириха кредитирането си към германските си дъщерни 
дружества. Имаше обаче и страни, които инвестираха по-малко от преди. Например 
притокът на инвестиции от Китай е спаднал с около 1 милиард евро, нежеланието на 
японските инвеститори беше още по-силно изразено, като инвестиционните потоци 
паднаха от 5 милиарда евро на 1 милиард евро.  
 

Това, че Германия е останала привлекателна за чуждестарнните инвеститори държава се 
подтвърждава и от  годишния доклад за чуждите инвестиции на Germany Trade & 
Invest. Според него, през изминалата 2020 година в Германия са регистрирани  1 684 
чужди инвестиционни проекти/ на зелено, разширения и релокации/, което  е спад от 
девет процента в сравнение с предходната година (1851 проекта).  С оглед на глобалната 
икономическа криза в следствие на пандемията обаче,  спадът не е изненадващ, но е 
значително по-нисък от първоначалните прогнози. 372 са регистрираните М&A 
трансакции, предприети от чуждестранни компании в Германия, при които чуждият 
инвеститор е придобил повече от 50% от дяловете.  
 

 
 ^     Източник: GTAI 
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С 254 инвестиционни проекти на зелено, САЩ е водещата държава на произход, следвана 
от Швейцария с 219 и Китай с 154 инвестиционни проекта. Разгледано в Регионален 
апект, най-много чуждестранни инвестиции 33% са дошли от ЕС. 
 

 
        Източник: GTAI  

 
Продължава освен това  тенденцията за реализация в страната на големи инвестиционни 
проекти, създаващи  много работни места, като в доклада се отчита също така и 
тенденцията, че  Германия в последните години е натрупала значителни положителни 
точки по отношение на атрактивността си  като инвестиционна дестинация в областта 

електромобилността. От една страна за конкурентите на германската автомобилна 
индустрия (като например Tesla), които за изключително кратко време инвестираха на 
зелено в изцяло нов завод в провинция Бранденбург/недалеч от Берлин/, от друга страна 
за поддоставчици като китайския производител на батерии S-Volt. 
 
Статистиката показва, че международните компании са използвали добре широкия 
спектър от възможностите на различните индустрии, които дава Германия като 
инвестиционната дестинацията.  Особено голям брой са компании от ИКТ и софтуерната 
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индустрия (19 процента), следвани от корпоративните и финансовите услуги (17 
процента), както и от потребителските стоки (10 процента) и машиностроенето (9 
процента), а 19% от предприятията са използвали Германия като място за производство 
и НИРД/Научно изследователска и развойна дейност/ 

 
        Източник: GTAI 

 
  

ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА 

 

По данни на Федералната германска банка, през 2019г. германските инвестиции в 
чужбина са се увеличили с 48 млрд. евро и са достигнали в края на годината 1 372 млрд. 

евро. Европа остава  най-популярният целеви регион за преките германски инвеститори. 
С 675 милиарда евро те представляват почти половината от чуждестранните инвестиции, 
като класирането според отделните страни остава до голяма степен непроменено в 
годините: САЩ са водещата дестинация за германски инвеститори  с  391 милиарда евро 
или почти 30% от всички преки инвестиции на Германия в чужбина, следвани от  
Обединеното кралство (136 милиарда евро), Люксембург (95 милиарда евро) и Китай (89 
милиарда евро), Белгия (+ 6 милиарда евро), Сингапур (+ 4 милиарда евро) и Русия (+ 
3 милиарда евро).  
 
Когато се разглеждат преките преки инвестиции според икономическите 
сектори, значимо се открояват  финансовите и застрахователните услуги. Особено 
високо е било нивото на инвестиционен интерес в чуждестранни инвестиционни 
компании без управленска функция, около 40% от преките преки германски инвестиции 
или 553 милиарда евро. Тези компании често се използват за специфични цели, като 

например данъчна оптимизация.  
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Въпреки икономическата криза в следствие на ковид-19 пандемията, потокът от преки 
инвестиции в световен мащаб през 2020 г. е останал сравнително силен. Това показават 
данните и за относително стабилното развитие на  германските инвестиции в чужбина. 
По данните  на Световният инвестиционен доклад на Конференцията на ООН за търговия 
и развитие (UNCTAD), глобалните потоци от преки инвестиции са се сринали през 2020 с  
40%,а  спадът на германските преки инвестиции в чужбина е бил сравнително по-слаб с 
30%. Германските преки  инвестиции в чужбина са били 97 млрд. евро, почти 40 млрд. 
евро по-малко в сравнение с предходната година. Инвестициите отново са били основно 
под  формата на собствен капитал в размер на 79 милиарда евро, докато значително по-
малка роля са имали вътрешногруповите кредитни трансакции със  17 милиарда евро. 

Най-засегнати от по-слабите инвестиционни потоци от Германия са били Еврозоната и 
САЩ. Германските инвестиции в  еврозоната са намалели почти наполовина до 49 
милиарда евро.  
 
Привлечени инвестиции от България: 

Статистиката на Германската федерална банка за преките чуждестарнни инвестиции  в 

страната, не отчита инвестиции от България.  

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

Външна търговия на Германия  по години  

 

 
           Източник:Федерална Статистическа Служба 

 

 
Германската икономика е силно експортно ориентирана. Всяко четвърто работно място в 
страната зависи от износа.  В същото време, като страна бедна на суровини тя зависи  
силно и от вноса - особено в енергийния сектор. Въпреки тази зависимост, износът на 
стоки в Германия е по-висок от вноса в продължение на десетилетия, като в годините 
2014 до 2019 са постигнати рекордни излишъци в търговския баланс: стойността на 
изнесените стоки е надхвърляла  с 210 милиарда евро  стойността на внесените стоки 
през всичките шест години. 
Според Федералната статистическа служба през 2019 г. Германия е изнесла стоки на 

стойност 1 328 милиарда евро и е внесла стоки на стойност 1 104 милиарда евро, като от 
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1996г, насам  стойността на външната търговия никога не е била по-висока. Като цяло 
статистиката показва, че износът и вносът на стоки се увеличават с 5,3 респективно  4,8 
процента годишно от 1980 до 2019 г. 
 
Това възходящо развитие бе спряно от ковид пандемията. През 2020 г. германският 
износът е бил 1 205 млрд. евро, а вносът е 1,025 млрд. евро - в сравнение с 2019 г. това 
представлява спад в износа с 9,3% и във вноса от 7,1%. През последните четири 
десетилетия  подобно развитие е имало само по време на  световната финансова и 
икономическа криза от 2008/2009 г .: Спадът във външната търговия, свързан с кризата 
тогава е бил даже още по-сериопзен, съответно  18,4 и 17,5% 2008/2009 г. 
 

Колко значима е външната търговия за икономиката на Германия, показва 
непрекъснатото нарастване на нейния дял във БВП на страната. Според 
UNCTAD/организацията на ООН за търговия и развитие/, делът на външната търговия на 
Германия се е увеличил от 43,8% през 1990 г. до 70,5% през 2008 г. Глобалната 
финансова и икономическа криза тогава доведе до значителен спад   на 60, 2% през 2009 
г. Въпреки това, с дял от  72,9%, нивото отпреди кризата беше надминато още през 2011 
г. През 2019 г. делът на  външна търговия на Германия в БВП на страната е бил 71,3%. 
През 2008 г. Германия успява  да защити титлата си на „световен експортен лидер“ срещу 
Китай,  но още през 2009 г. Китай задминава Германия и според  UNCTAD, Народната 
Република е  продължила в годините да разширява лидерството си, като през 2019 
преднината на Китай пред Германия в световната търговия достига един трилион щатски 
долара. Освен това, в периода  2010 до 2019 САЩ също задминават Германия, като през 
2019 г. разликата между тях е била в размер на 154 милиарда щатски долара. 
 

Съвсем различно е класирането на водещите страни, когато се сравнява износът на стоки 
на глава от населението: При този подход през 2019 на челните места са били  
търговските центрове като Хонг Конг и Сингапур, следвани от  Холандия, Белгия и 
Швейцария. Според този критерий Германия все още е в топ 20 от 191 държави / области 
с повече от 100 000 жители (на 15-то място) и изпреварва САЩ (46-то място) и Китай 
(81-во място).  На Германия през 2019г.  се падат  средно  7,9% от износа на стоки 

в световен мащаб, при дял  от 1,1% от световното население. 
 
От 1952 г. насам Германия поддържа непрекъснато положително търговско салдо, като в 
периода  2004 до 2020 г. търговският излишък на страната 16 пъти е надхвърлял 150 
милиарда евро. 2009 г., въпреки световната финансова и икономическа криза и високата 
експортна зависимост на Германия, търговското салдо също е било положително (139 
милиарда евро). Според Федералната статистическа служба най-високият търговски 

излишък до момента е постиган през 2016 г. - 248,9 милиарда евро. Поради кризата в 
следствие на ковид пандемията, външнотърговското салдо през 2020 е намаляло в 
сравнение с 2019  от 224 на 180 милиарда евро или минус 19,8 процента.  
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Оснони страни партньори в  износ  на Германия за 2020г., млрд.евро 

 
Източник:Федерална статистическа служба 

 

Основни страни партньори във вноса на Германия 2020, млрд. евро 

 
       Източник:Федерална Статистическа Служба 
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Стокова структура на външната тръговия на Германия  през 2020 

Както и през предходните години, моторните превозни средства и частите за тях са най-
важните германски експортни стоки със 187,4 милиарда евро и дял от 15,5% в общия 
износ на Германия. Следват машини дял от 14,5% (175,3 млрд. Евро) и на трето място  

химическите продукти с дял от 9,3% (111,6 млрд. Евро). 

 

 
Източник:Федерална статистическа служба 
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ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

Търговия 

 

Германия е най-важният външнотърговски партньор за България. Двустранният 

стокообмен бележи в последните години непрекъснати рекордни нива, а през последното 

десетилетие знакът на търговското салдо се обръща в полза на България няколко пъти, 

като от 2017г тази тенденция е трайна.  По обем на двустранната търговия България 

попада в топ 20 на най-важните търговски партньори на Германия в рамките на ЕС, а 

сред всички страни вносители,  България е на 39 място, а по отношение на износа от 

Германия- на 45 място в света. 

Данните на Федералната статистическа служба на Германия сочат, че корона кризата 

през 2020г. не е повлияла серизоно на двустранната търговия. Наблюдава се лек спад от 

едва -4,3% и Германия остава търговски партньор номер 1 за България, като се запазва 

положителното търговско салдо за страната ни в търговията с Германия. 

 
Източник:Федерална статистическа служба 
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Водещи стоки в износа на Германия за България, 2020г. в млн.евро 

 
           Източник:Федерална статистическа служба 

 
Водещи стоки във вноса на Германия от България, 2020г. в млн.евро   

 
      Източник:Федерална статистическа служба 
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Инвестиции в България 

Германия е неизменно сред водещ инвеститори  в България, като към края на 2020г. 

размерът на германските инвестиции в страната е бил 3 593,0 млн.евро.  

Размер на ПЧИ в България по страни към края на 2020г.  

 
Източник:БНБ 

 

Икономическата криза, породена от ковид пандемията се отрази на инвестиционните 

намерения на германските компании вкл. и по отношение на проекти в България, въпреки 

това  предварителните данни на БНБ за 2020г. отчитат германски инвестиции в размер 

на 307.7 млн.евро т.е.  ръст в сравнение с 2019 когато са отчетени германски инвестиции 

в размер на 180,4 млн.евро. Като особено знакови за годината могат да се отбележат 

инвестицията на Commerzbank в IT Hub в София, който ще създаде в перспектива над 

400 работни места, центърът за софтуерно инженерство на Bosch България, както и 

инвестицията на световния лидер в производството на протези Оттobock, в завод в гр. 

Благоевград за 15 млн. евро при разкриване на 250 нови работни места. 

Съгласно изследване проведено от ГБТИК в София, 94% от директните и индиректни 

германски инвестиции в България са концентрирани в три икономически дейности 

 Търговията е  секторът, който привлича най-голям дял от преките германски 

инвестиции  43% от всички германски инвестиции в страната,  със знакови 

инвеститори като Кауфланд, Лидл, Метро, Билла, но също така и компании за 

търговия с фармацевтични изделия като Фьоникс Фарма например. 

 Преработвателна промишленост с малко над 42%, като именно по-големите 

германски инвеститори в страната са от този сектор: Аурубис, Девня Цимент, 

Либхер-Хаусгерете Марица, Каолин, Бер-Хелла Термоконтрол, Кнауф България, 

Восс Аутомотив България и др. 

 третият сравнително голям сектор, който привлича на-много германски 

инвестиции е финансовият и застрахователен сектор 9,3% . Като по-значими 

инвеститори тук се открояват Алианц България Холдинг и ПроКредит Банк 
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Източник:БНБ 

 

Туризъм 

С почти  3 милиона заети, 290 милиарда евро оборот и 3,9 процента дял в  брутната 
добавена стойност на германската икономика,  туристическата индустрия е важна 
икономическа сила и основен работодател в Германия.   
Кризата, в следствие на короната пандемията през 2020г. засегна изключително тежко 
туристическата индустрия в Германия: През 2020 г. статистиката  за настанявания в 
Германия отчете 302,3 милиона нощувки от местни и чуждестранни гости. Според 
предварителните данни на Федералната статистическа служба това е с 39,0% по-малко 

в сравнение с 2019 г. Броят на нощувките на местни гости е спаднал с -33,4% до 270,3  
милиона, спрямо предходната година.  С 32,0 милиона броя са намалели нощувки на 
гости от чужбина, като спадът е почти две трети (-64,4%) в сравнение с  2019 година. 
Хотелиерството и гастрономията отчитат спад в оборотите от -40% в сравнение с 2019, а 
туроператорският пазар, който отчете през 2019 общ оборот от 35 милиарда евро, записа 
през 2020г. спад от  -67% 
 
Тези резултати ясно показват икономическите последиците от пандемията корона,  
съпътствана  с многократни забрани или ограничения за влизане в страната и 
настаняване. През 2020г. на практика настанявания бяха възможни  само до средата на 
март и от средата на май до средата на октомври. През летните месеци, които са особено 
важни за индустрията, различни регионалните забрани за настаняване на туристи в 
местни рискови райони,  повлияха изключително тежко на цялата туристическа година 
Огромният спад в нощувките на  чуждестранни туристи показва ясно влиянието на  

ограниченията за глобални пътувания,  като например общата забрана за влизане на  
граждани извън ЕС, която влезе в сила от средата на март и остана до края на юни 2020 
г. 
Българските туристи посетили Германия през 2020г. също драматично са 
намалели от 121 795 през 2019 на 57 155. 
  
С оборот от около 7,3 милиарда евро през 2019 г., TUI Deutschland е най-големият 
туроператор в немскоговорящия регион и имал пазарен дял от около 18 процента от 

43%

42%

9.30%
1.20%

Структура на ПЧИ от Германия по сектори

търговия преработвателна промишленост финанси и застрахователна дейност други
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всички туроператори в Германия. Целият концерн  TUI има продажби от над 18,9 
милиарда евро през 2019 г. и в него работят около 71 500 души по целия свят. Хотелското 
портфолио на TUI е реализиралo продажби от около 660 милиона евро. Круизният 
сегменент от своя страна е генерирал около 966 милиона евро продажби през 2019 
година.  

 
 
Германия е стратегически целеви пазар за българския туризъм и германските туристи в 

годините са неизменно сред първите 3 дестинации, от които страната ни посреща най-

много чуждестранни туристи. България участва регулярно на туристически изложения в 

Германия, сред които и най-значимото ITB Berlin. 

За съжаление, пандемията от ковид 19 засегна изключително сериозно туристически 

бранш, не само вътрешния, но най-вече международния туризъм. Броят на германските 

туристи посетили България през 2020г. се е сринал с -81,9% 

 

 
Източник:Министерство на туризма  
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Въпреки тези негативни показатели, следва да се отбележи  едно изключително 

позитивно развитие в областта на двустранните отношения в туризма. В края на 2019г.,  

след дългогодишни усилия от страна на ГБТИК София, BUPSPA/Асоциацията на балнео-и 

спа туризма в България/ и с подкрепата на МТ и МЗ , бе подписано  Споразумение със 

Съюза на Германките здравни каси, съгласно което страната ни е включена в списъка на 

държавите, в които здравноосигурени германски пациенти могат да ползват медицински 

услуги, разходите за които се реимбурсират от съответната германска здравна каса. За 

съжаление ковид пандемията през 2020г. възпрепятства реализацията на планираната 

мащабна промоционална кампания в Германия на тези нови възможности за здравен 

туризъм в България, но водещите в процеса институции, както и посолството на България 

в Берлин използват всички поводи за популяризирането им. 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Важни за бизнеса институции: 

Федерално Министерство на Икономиката и енергетиката, www.bmwi.de 

Германската Търговско-Индустриална Камара, https://www.dihk.de/de 

Източна Комисия на Германската Икономика, https://www.ost-ausschuss.de/ 

Germany Trade & Invest, www.gtai.de 

Браншови организации 

Федералн Съюз на германската индустрия, www.bdi.eu 

Съюз на германската автомобилна индустрия, https://www.vda.de/de 

Асоциация на машиностроителната индустрия, https://www.vdma.org/ 

Федералн Съюз на германската Текстилна и Модна индустрия, https://textil-mode.de/de/ 

Съюз на германската хранително-вкусова промишленост, 

https://www.lebensmittelverband.de/ 

 

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Федерална статистическа служба, https://www.destatis.de 

Търговски регистър, https://www.handelsregister.de 

Централен онлайн портал на държавната администрация на федерално ниво, на ниво 

провинции, общини,  https://www.service.bund.de Порталът съдържа информации за 

институции, работни места в администрацията, обществени поръчки 

  

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И СТИВ 

Посолство на Република България в Берлин 

Mauerstr.11 

10117 Berlin 

Tel: +49 03 201 09 22 

Г-жа Анета Груйчева, СТИВ Берлин 

Мауерщрасе 11, 10117 Берлин 

Тel: +49 30 2088094 

        +49 160 956 83487 

a.grouytcheva@mi.government.bg 

wirtschaft@botschaft-bulgarien.de 

http://www.bmwi.de/
https://www.dihk.de/de
https://www.ost-ausschuss.de/
http://www.gtai.de/
http://www.bdi.eu/
https://www.vda.de/de
https://www.vdma.org/
https://textil-mode.de/de/
https://www.lebensmittelverband.de/
https://www.destatis.de/
https://www.handelsregister.de/
https://www.service.bund.de/
mailto:a.grouytcheva@mi.government.bg
mailto:wirtschaft@botschaft-bulgarien.de
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Г-н Стойчо Стойчев,СТИВ със седалище в гр. Хамбург 

Norddeutschland Hofweg 8,  
22085, Hamburg  

Tel: +49 17632013831  
s.stoytchev@mi.government.bg;  
stivbghamburg@gmail.com 
 
Генерално Консулство на България в Мюнхен 
Walhallastr.7 
80639 München 

Tel: +49 89 17 11 76 14-15 
Г-н Стефан Йонков, СТИВ Мюнхен 
Тел:+49 89 322 23 355 
       + 49 170 55 09 424 
s.ionkov@mi.government.bg 
wirtschaft@bulgargenaralkonsulat-muenchen.de 

 
Генерално Косулство на България във Франкфурт на Майн 
Eckenheimer Landstr.101 
60318 Frankfurt am Main  
Tel: +49 69 509 278 13 10 
Г-н Румен Бонев, СТИВ Франкфурт 
Теl: +29 69 295 286 
       + 49 176 8018 4542 
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