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ИКОНОМИКА  

 

Актуално икономическо развитие: 



Икономиката на Люксембург зависи до голяма степен от банковия, стоманодобивния и 

промишления сектор. Хората в страната се радват на най-високия брутен вътрешен 

продукт на глава от населението в света (CIA 2018 est.). Люксембург се разглежда като 

диверсифицирана индустриализирана държава. Въпреки че Люксембург в туристическата 

литература е подходящо наречен „Зеленото сърце на Европа“, пасторалната му земя 

съжителства със силно индустриализирана и интензивна зона за износ. Икономиката на 

Люксембург е доста сходна с тази на Германия. Люксембург се радва на степен на 

икономически просперитет, много рядък сред индустриализираните демокрации. 

При относително слабо свиване през 2020 г. се очаква икономиката да се разшири с 4,8% 

през 2021 г. и с 2,8% през 2022 г. Възстановяването на вътрешното търсене ще се ускори 

на фона на постепенното укрепване на частното потребление и инвестициите. Очаква се 

равнището на безработица да достигне своя връх през третото тримесечие на 2021 г. при 

около 6,6%, тъй като схемите за кратък работен ден се прекратяват, и да спадне до 6,1% в 

края на 2022 г. Недостатъчните рискове за прогнозата включват по-лошо от очакваното 

епидемиологично развитие, което може да забави пълното премахване на мерките за 

ограничаване и постоянна слабост на пазара на труда. В посока нагоре, по-ранното 

приключване на ваксинационната кампания би могло да осигури по-бърз контрол на 

пандемията, което да доведе до по-силно възстановяване на частното потребление и 

инвестициите. 

 

Икономически перспективи в Люксембург показват, че икономиката постепенно се е 

възстановила през третото тримесечие на 2020 г., след като БВП се свива за първи път от 

близо осем години през второто тримесечие на удара, нанесен от коронавирусната здравна 

криза. Освен това равнището на безработица регистрира най-ниското отчитане от шест 

месеца през септември 2020, което показва, че пазарът на труда продължава да се 

стабилизира. Междувременно на 14 октомври правителството изготви своя 

проектобюджет за 2021 г., насочен към ограничаване на последиците от кризата Covid-19 и 

подпомагане на здравословното възстановяване, особено чрез увеличени инвестиции от 

4,3% на БВП (2,7 млрд. Евро). Икономическият растеж в Люксембург да се възстанови 

през 2021 г., след прогнозното тазгодишно свиване поради коронавирусния шок. 

Разходите на домакинствата трябва да се възстановят, тъй като пазарът на труда се 

стабилизира, докато инвестиционната активност се възстановява. Укрепването на 

глобалното търсене трябва да подпомогне възстановяването във външния сектор. 

Анализатори на FocusEconomics виждат нарастване на БВП с 5,6% през 2021 г. и с 3,7% 

през 2022 г. 

 

Приоритети на структурната реформа в Люксембург за 2021 година: 

 

Образование и умения: Подобряване на образователната система за подобряване на 

съответствието на уменията на пазарите на труда 



Пазар на труда: Улесняване участието на жените и възрастните работници на пазара на 

труда  

Жилища: Подобряване функционирането на пазара на жилища 

Екологична политика: Увеличаване на инвестициите в инфраструктура за подобряване на 

екологичните резултати 

Конкуренция и регулиране: Увеличаване на конкуренцията в сектора на нефинансовите 

услуги 

 

Основни макроикономически показатели: 

 

Икономиката на Люксембург се характеризира със своята фискална система и висока 

степен на международна отвореност. Финансовият сектор е основната движеща сила зад 

икономиката на Великото херцогство, представляваща около една трета от БВП на 

страната, което прави страната уязвима на външни шокове. През 2020 г. кризата с COVID-

19 доведе до голям спад на вътрешното търсене, докато външният сектор се представи 

сравнително добре благодарение на търговията с финансови услуги. Ръстът на БВП е 

отрицателен, оценен от -1.3% от МВФ (4.2% според Комисията на ЕС). През 2021 г. се 

очаква БВП да се възстанови до около 4,1%, преди да се стабилизира до 3,6% през 2022 г. 

(МВФ, април 2021 г.), въпреки че глобалната ситуация остава несигурна поради 

продължаващата пандемия. Люксембург е третата най-богата държава в света по 

отношение на БВП на глава от населението (първата в ЕС - ПЧП) и има един от най-

високите излишъци по текущата сметка като дял от БВП в еврозоната. Като цяло той 

поддържа здравословна бюджетна позиция, въпреки това мерките, предприети за справяне 

с пандемията (оценени на около 3,1% от БВП от Комисията на ЕС), както и спад в 

приходите, доведоха до това, че салдото на държавното управление се плъзна в дефицит от 

-2,9% от БВП през 2020 г .; но се очаква да се забави до -1,2% през 2021 г. Нивото на 

публичния дълг е сред най-ниските в региона, въпреки че се е увеличило до 25,5% през 

2020 г. според МВФ (от 22% една година по-рано). Очаква се възходящата тенденция да 

продължи и през 2021 и 2022 г. (съответно 26,8% и 27,3%). Рязкото спадане на цените на 

петрола и въвеждането на безплатен обществен транспорт допринесоха за забавяне на 

инфлацията през 2020 г. (0%), въпреки че се очаква тази година да се възстанови до 0,9%. 

През последните години страната проведе политика на правни реформи, за да отговори на 

критиките по отношение на липсата на прозрачност на финансовия си център и политиката 

си за фискален дъмпинг спрямо мултинационални компании. Люксембург си сътрудничи с 

други държави в борбата срещу измамите и укриването на данъци. Въвеждайки 

автоматизиран обмен на фискална информация между държавите, той сложи де факто 

своята банкова тайна. Страната беше извадена от списъка с несъдействащите данъчни 

убежища, създаден от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за 

данъчни цели. Здравната криза COVID-19 доведе до увеличаване на безработицата (6,3% 

през 2020 г. от 5,4% през 2019 г.), като нарастващите бъдещи разходи за застаряване на 

населението все още са проблем. През 2021 г. се очаква безработицата да се увеличи 

допълнително до 6,7%, преди постепенно да се забави (МВФ). Възможностите за работа 

привличат голям брой гранични работници: повече от 190 000 работници преминават 

всеки ден френската, белгийската и германската граници. Въпреки че са една от страните с 



най-висок доход на глава от населението, около 105 000 жители живеят под прага на 

бедността, според последните данни на Statec.  

 

 

Потребление на населението за 1-во тримесечие на 2021 – 3,691 млн. евро /в сравнение с 

предходното тримесечие, то е било – 3,768 млн. евро/; 

 

Реални фиксирани инвестиции за1-во тримесечие на 2021 – 2,663 млн. евро /в сравнение с 

предходното тримесечие, те са били – 2, 591 млн. евро/; 

 

Реален БВП за1-во тримесечие на 2021 – 13,529 млн. евро /в сравнение с предходното 

тримесечие, той е бил – 13,337 млн. евро/; 

 

Номинални фиксирани годишни инвестиции – за на 2020 – 9,995 млн. евро /в сравнение с 

предходната 2019 г., те са били – 10,721 млн. евро/; 

 

Стойност на производствения индекс – май 2021 – 105,14 /в сравнение с предходния 

месец, той е бил 105,29/; 

 

Безработица – Май 2021 – 17,340 хил. души /в сравнение с предходния месец, тя е била 

18,249 хил. души/; 

 

Ръст на безработицата – Май 2021 – 5,77% /в сравнение с предходния месец, той е бил 

6,08%/; 

 

Общ брой на заетостта - за Май 2021 – 283,288 хил. души /в сравнение с предходния 

месец, тя е била – 282,071 хил. души/. 

 

Природни ресурси: 

 

Люксембург е малка страна без излаз на море в Западна Европа. Въпреки че е малка и няма 

пряк достъп до открити водни басейни, страната е надарена с различните природни 

ресурси. Някои от основните природни ресурси на Люксембург са минерали, живописния 

пейзаж и обработваемата земя. Минералите и в частност желязната руда се добиват в 

Люксембург от векове, откакто отдавна тя става независима държава. Въпреки това, 

широкомащабният промишлен добив на метал в Люксембург започва по време на 

индустриалната революция, а в началото на 40-те години на миналия век страната изнася 

над 7000 тона желязна руда. По това време металът е рафиниран с помощта на 

елементарни процеси, които включват преминаване на рудата през доменни пещи с дърво. 

Изобилието от желязна руда в Люксембург го прави един от основните производители на 

стомана в Европа. Нейната стоманена индустрия се разраства в началото на 20-ти век, като 

през 1929 г. произвежда приблизително 2,9 милиона тона, а до 1974 г. годишното 



производство на стомана достига над 6,4 милиона тона. Днес страната е дом на някои от 

най-големите стоманени компании в света, като ArcelorMittal. 

 

Докато много от най-популярните туристически атракции в Люксембург включват 

исторически структури, като крепости и дворци, страната разполага и с прекрасна 

природна даденост, която привлича хиляди посетители всяка година. Арденските и 

мюлерталските райони на страната са отлични примери, които предлагат някои живописни 

места, извисяващи се планини и скали.  

 

Люксембург има силно развита икономика, която разчита основно на индустриалния, 

стоманодобивния и банковия сектор, а до 2007 г. страната е имала втория най-висок 

брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в света, след Катар. През 2017 г. 

икономиката на Люксембург нарасна с 4,6% и имаше инфлация от 1,0%. През 2013 г. 

страната е имала БВП от 60,54 милиарда щатски долара и 80% от този общ обем идва от 

сферата на услугите, която включва и финансовия сектор, докато земеделието 

представлява едва 0,3%.  

 

Условия за развитие на селското стопанство: 

 

Докато Люксембург е известен с голямото си разнообразие от селскостопански продукти, 

той е най-известен със своето грозде и вино. Лозарството се практикува в Люксембург в 

голям мащаб, който включва стотици хектари лозови масиви. Обработваемите земи, 

разположени по поречието на река Мозел, в югоизточния регион на страната, имат 

идеални почви за отглеждане на грозде. Страната произвежда няколко сорта грозде, най-

популярният от които е Muller-Thurgau. Засаден на площ от 377 хектара, сортът грозде 

представлява 29% от лозята на Люксембург. Сортът Auxerrois blanc също е популярен сред 

гроздерите в Люксембург и се отглежда на площ с размери над 184 хектара. Други 

популярни сортове грозде включват елинг, пино гри, пино блан, ризлинг и пино ноар, 

които се отглеждат на обща площ от около 700 хектара. Европейският съюз (ЕС) е 

основният пазар за износ на земеделските стоки в Люксембург, особено Белгия, Франция и 

Германия. 

 

Степен на развитие на отделните сектори: 

 

Люксембург има силно развита икономика, която разчита основно на индустриалния, 

стоманодобивния и банковия сектор, а до 2007 г. страната е имала втория най-висок 

брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в света, след Катар. През 2017 г. 

икономиката на Люксембург нарасна с 4,6% и имаше инфлация от 1,0%. През 2013 г. 

страната е имала БВП от 60,54 милиарда щатски долара и 80% от този общ обем идва от 

сферата на услугите, която включва и финансовия сектор, докато земеделието 

представлява едва 0,3%.  

 

Правителството се стреми към икономическа диверсификация от няколко години и 

насърчава развитието на сектори като комуникационни и информационни технологии, 



логистика, електронна търговия и биотехнологии. Броят на чуждестранните граждани на 

пазара на труда надвишава броя на гражданите на Люксембург. Селскостопанският сектор 

почти не съществува, тъй като обработваемата земя на страната е ограничена до 61 860 

хектара. Той допринася само 0,2% за БВП и заема около 1% от активното население 

(Световна банка, 2020). Основните култури в страната са вино, дърво, зърнени култури и 

картофи. Националното правителство одобри пакет от стимули за 5 милиона евро, за да 

помогне на земеделския сектор в Люксембург да се възстанови от кризата с COVID-19. По 

предварителни данни на Евростат, общата селскостопанска продукция е намаляла с 1,6% 

през 2020 г. Индустриалният сектор (11,3% от БВП и 12% от активното население) в 

исторически план е бил доминиран от производството на желязо и стомана. Многобройни 

индустриални обекти в минния район в Южен Люксембург дадоха своето развитие и 

богатството си на страната. През последните години този сектор беше разнообразен с 

добавянето на химически фабрики, пластмасови изделия и лека техника. В днешно време 

производственият сектор представлява само 5% от БВП (Световната банка). С петролния 

шок от 1973 г. и последвалата криза, люксембургската икономика се насочва към 

развитието на икономика на услуги като повечето развити страни. Третият сектор (в който 

работят 87% от активното население) представлява близо 79,2% от националното 

богатство, като над половината от него се дължи изключително на финансови услуги и 

услуги за недвижими имоти. Люксембург е един от най-големите парични пазари в света и 

вторият по големина мениджър на инвестиционни фондове в света. Той е основният 

център на частните банки в еврозоната и е дом на много презастрахователни компании. 

Великото херцогство се стреми да диверсифицира икономиката си, в момента твърде 

зависима от финансовия сектор: то се опитва да развие своите активи, за да се 

позиционира като център за медии и нови информационни и комуникационни технологии 

и да привлече компании, предоставящи електронни услуги, включително електронни -

търговия. В момента секторите търговия, транспорт, хотелиерство и гастрономия заедно са 

основният работодател (почти двойно повече от служителите във финансовия и 

застрахователния сектор), въпреки че са силно засегнати от пандемията COVID-19 и 

последвалите ограничения.  

 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ 

ИНИЦИАТИВИ 

 

Втората световна война доведе до промяна на посоката на външната политика на 

Люксембург. Участвайки във военните усилия заедно със съюзниците, Люксембург 

изоставя статута си на неутралитет и осигурява своето място в международната общност, 

която се формира след 1945 г. Малкият размер на Великото херцогство никога не го е 

спирал да играе активна роля в изграждането на Европа. Люксембург е мултикултурна и 

многоезична държава поради своята история, географското си местоположение и състава 

на населението си. Великото херцогство непрекъснато основава своята външна политика 



на активно участие в многостранно сътрудничество, както на регионално, така и на 

международно ниво. През годините страната стана член - често основател - на много 

международни организации и институции  

 

1. Европейски съюз (ЕС): Великото херцогство Люксембург е една от шестте 

държави-основателки на Европейския съюз, заедно с Франция, Германия, Белгия, 

Италия и Холандия. През 1957 г. тези страни подписаха Римския договор, с който 

се създаде Европейска икономическа общност. По време на преговорите 

правителството успя да приеме принципа на правно равенство за всички държави, 

дори и най-малките, и да получи пряко представителство в европейските 

институции. В момента Люксембург е една от столиците на Европейския съюз, 

заедно със Страсбург и Брюксел. Много европейски институции, включително 

секретариатът на Европейския парламент, Съдът на Европейския съюз и някои 

генерални дирекции на Европейската комисия се намират в Люксембург. 

Европейски институции, разположени в Люксембург: Европейска комисия; Съд на 

Европейския съюз; Европейска сметна палата; Европейска инвестиционна банка; 

Европейски инвестиционен фонд; Европейски механизъм за стабилност; Евростат; 

Служба за публикации; Център за преводи; Изпълнителна агенция за 

здравеопазване и потребители; Генерален секретариат на Европейския парламентp; 

 

2. Съвет на Европа: Съветът на Европа е основан през 1949 г. и е най-старата 

политическа организация на европейския континент. Люксембург е един от десетте 

основатели на Съвета на Европа. Великото херцогство горещо подкрепя целите на 

тази международна организация, които са: защитата на правата на човека, 

гарантирането и запазването на парламентарната демокрация и върховенството на 

закона, насърчаването на развитието на европейската културна идентичност и 

справянето с проблемите, с които се сблъсква европейското общество.  

 

3. Обединените нации (ООН): От октомври 1945 г. Люксембург е един от членовете-

основатели на ООН. Мирът и сигурността, развитието и правата на човека са трите 

стълба, върху които се крепи ООН. В момента Люксембург има постоянно 

представителство в различните институции на ООН в Ню Йорк, Женева, Виена, 

Париж и Рим. Люксембург показва ангажимента си към ООН, своите цели и 

принципи не само чрез изпълнение на финансовите си задължения по хартата, но и 

чрез принос към доброволното финансиране на фондовете и програмите на ООН, 

като участва в операции за поддържане на мира и се стреми към активно развитие 

политика на сътрудничество. 

 

4. Организация на Северноатлантическия договор (НАТО): На 4 април 1949 г. 

Люксембург е сред десетте държави в Западна Европа, заедно със САЩ и Канада, 

за да подпише Вашингтонския договор, с който се създава Северноатлантическият 



договор. Този съюз обединява свободни и суверенни държави, за да създаде 

система за колективна сигурност. С подписването на този договор, Великото 

херцогство изоставя традиционния си статут на неутралитет, който му е 

предоставен с Лондонския договор от 11 май 1867 г. 

 

5. ОССЕ - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа: Мисията на ОССЕ, 

основана през 1975 г. след Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(СБСЕ), е да насърчава човешката сигурност, политико-военните аспекти на 

сигурността и икономическите и екологичните въпроси. Като държава основател, 

Люксембург преследва следните цели: стремеж към сигурност в най-широк смисъл, 

задълбочаване на отношенията на добросъседство между държавите, 

предотвратяване на конфликти, подкрепа за възстановяване за възстановяване на 

демократични структури след разрешаване на конфликти и укрепване на доверието 

и мерки за сигурност, основани на взаимна прозрачност. 

 

6. ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие: През 1947 г. 

Люксембург става член-основател на Организацията за европейско икономическо 

сътрудничество (OEEC), създадена да администрира помощта от САЩ и Канада по 

плана на Маршал, предназначен да подпомогне възстановяването на Европа след 

Втората световна война. ОИСР е създадена с Парижката конвенция, подписана на 

14 декември 1960 г. от представители на Великото херцогство. ОИСР наследи 

ОЕЕС и има за цел да укрепи и координира икономиката на държавите-членки, да 

подобри нейната ефективност, да насърчи пазарната икономика, да развие 

свободни.  

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ във фигури: Люксембург предлага бизнес 

климат, благоприятен за чуждестранни инвестиции, с много атрактивна данъчна система. 

Страната преживя рекордна година за ПЧИ през 2016 г., когато входящите потоци от ПЧИ 

достигнаха 31,8 милиарда щатски долара. От 2017 г. обаче притокът на ПЧИ стана 

отрицателен. Според доклада на UNCTAD за световните инвестиции за 2020 г. притокът 

на ПЧИ възлиза на -11,4 млрд. USD през 2019 г., в сравнение с -16,8 млрд. USD една 

година по-рано. През същата година общият запас от ПЧИ възлиза на 128,4 милиарда 

щатски долара. Според данни на ОИСР половината от ПЧИ, получени от Люксембург, 

идват от страните от Европейския съюз, въпреки че основният инвеститор е Бермудските 

острови (13,5%), следвани от Обединеното кралство (13,1%), Ирландия (12,1%) и 

Холандия ( 9,3%). По отношение на секторите, финансовите и застрахователните дейности 

привличат повече от четири пети от всички инвестиции (81,6%), като производството 

представлява едва 2,8%. Въпреки оставащата несигурност по отношение на световната 

икономика, Люксембург остава водещият европейски инвеститор в страни извън ЕС и все 



още е нетен износител на инвестиции. През първите две тримесечия на 2020 г. притокът 

към Люксембург възлиза на съответно -25,8 млрд. Евро и + 76,4 млрд. Евро, което е 

подобрение в сравнение с първото полугодие на 2019 г. въпреки глобалната пандемия 

COVID-19 (данни OECD). Според Световния икономически форум (WEF) страната се 

нарежда на 18 място в индекса за глобална конкурентоспособност за 2020 г. 

Правителството на Люксембург е установило някои мерки, за да направи страната още по-

привлекателна за ПЧИ, като фискални ползи, оборудване и строителни проекти. 

Правителството се фокусира върху ключови иновативни индустрии като логистиката; 

ИКТ; здравни технологии, включително биотехнологии и биомедицински изследвания; 

чисти енергийни технологии; космически технологии и технологии за финансови услуги. 

Страната отдавна се смята за данъчно убежище, въпреки че през последните години тя 

предприема стъпки, свързани с процеса на хармонизация на финансовите стандарти както 

в рамките на ЕС, така и на международно ниво. Освен това „Многостранната конвенция за 

прилагане на мерките, свързани с данъчните договори за предотвратяване на ерозията на 

базата и пренасочването на печалбата“ - която има за цел борба с избягването на данъци от 

мултинационални компании - влезе в сила за Люксембург през август 2019 г. И накрая, 

страната се нарежда на 72-ро място от 190 икономики в доклада на Doing Business на 

Световната банка 2020 (загуба на шест позиции в сравнение с предходната година).  

 

Преки чуждестранни инвестиции:                               2017                 2018                 2019 

 

Входящ поток от ПЧИ (млн. USD):                            -6,815               -16,757            -11,421 

 

ПЧИ (милиони щатски долари):                                 188 790            154 408            128 422  

 

Брой грийнфилд инвестиции *:                                     50                      30                     36 

 

Стойност на Greenfield Investments (млн. USD):       2 208                   828                   446 

 

Източник: UNCTAD - Последни налични данни.  

 

Забележка: * Greenfield Investments са форма на преки чуждестранни инвестиции, при 

които компания майка започва ново предприятие в чужда държава чрез изграждане на 

нови оперативни съоръжения от самото начало.  

 

Преките чуждестранни инвестиции в икономиката на Люксембург за първото тримесечие 

на 2021 г. възлизат на 5. 898 млн. евро. 

 

Преките чуждестранни инвестиции на България към Люксембург за 2020 г. възлизат на 

31,8 млн. евро. 

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

 



Външна търговия по години /в млн. евро/: за 2018 – 13 288.7; за 2019 – 13 245.1; за 2020 – 

11 944.6. 

 

Основни страни партньори на Люксембург при износ и внос са страните от ЕС и основно 

страните от Еврозоната. 

 

Външна търговия по сектори:  Поради малкия си размер и местоположението си, 

Люксембург е много отворен за външна търговия, която представлява 381% от БВП през 

2019 г. (най-високото ниво в света – по данни на Световната банка). Страната изнася 

основно търговски услуги, особено тези, свързани с финанси. Що се отнася до стоките, 

основният износ са форми и профили от желязо или нелегирана стомана; гуми; моторни 

коли и ламарина от желязо или стомана. Вносът се ръководи от внос на автомобили, 

петролни масла, черни отпадъци и скрап (Comtrade, последните налични данни). Като цяло 

индустриалното производство заема сериозен дял от външната търговия на страната. 

Според изчисления на МВФ, в резултат на предизвиканата от COVID-19 глобална криза, 

външната търговия на Люксембург е била силно засегната през 2020 г., като износът е 

намалял със 7,8%, а вносът - със 7,5%. Тъй като се очаква глобалната ситуация да се 

стабилизира, двата индекса трябва да отскочат през 2021 г. (+ 5.1% за износа и + 4.4%, 

съответно, съответно за вноса), въпреки че несигурността остава. 

 

Външна търговия по групи страни /в млн. евро/: ЕС като цяло – 9 485.4; в това число 

страните от Еврозоната: Германия – 3 213.3; Австрия – 244.6; Белгия – 1 477.2; Дания – 

75.4; Испания – 296.7; Финландия – 54.6; Франция – 1 944.3; Гърция – 25.6; Унгария – 

75.6; Ирландия – 50.3; Италия – 488.0; Холандия – 641.7; Португалия – 304.0; Чехия – 

130.7; Словакия – 46.0; Словения – 37.3; Швеция – 157.2   

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

Търговия 

 

Стокообмен:  

Двустранната търговия се отличава със сравнително ниски стойности, което очертават 

необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки. 

Великото Херцогство Люксембург е страна-основател на ЕИО и член на Световната 

търговска организация. Посредством тези механизми за търговско-икономическо 

сътрудничество България може да разшири възможностите за пазарно присъствие, 

привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти в рамките на 

Европейския съюз. 



През 2020 г. износът за Люксембург възлиза на 15.3 млн. евро (17.8% ръст, в сравнение с 

2019 г.), а вносът от Люксембург е 38.9 млн. евро -10.2% спад, спрямо 2019 г.,). Салдото е 

отрицателно и възлиза на -23.5 млн. евро. Стокообменът е спаднал с -3.8%, спрямо 

предходната 2019 г. и възлиза на 54.2 млн. евро. 

Водещи стоки в износа на България за Люксембург през 2020 г. са: електрическа енергия 

(41.65%), пътнически автомобили (15.73%), готови козметични продукти, гримове, 

препарати за поддържане на кожата, различни от  медикаментите (11.75%), резервоари, 

цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (3.26%), електрически 

акумулатори (2.85%) и др. 

Водещи стоки във вноса от Люксембург за България през 2020 г. са: профили от желязо 

или нелегирани стомани (19.90%), електрическа енергия (14.81%), електрически 

акумулатори, включително техните сепаратори (7.96%), машини и апарати за обработка на 

каучук или пластмаси (6.27%), плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 

стомани (5.70%), необработен калай (4.21%), захарни изделия (3.73%) и др. 

Инвестиции в България 

 

Общо: За 2020 г. потокът инвестиции от Люксембург е с положителна стойност, 1000.4 

млн. евро. До края на 2020 г. чуждестранните инвестиции на Люксембург в България 

възлизат на 2030.8 млн. евро. По данни на БНБ, инвестициите от Люксембург за 2019 г. са 

98.4 млн. евро. 

 

Основен дял в инвестиционния поток от Люксембург към България заемат 

индустриалният, финансовият, ICT и аутсорсинг секторите  

 

Водещи инвеститори от Люксембург в България са PFIZER LUXEMBURG SARL 

BRANCH BULGARIA, LUXEMBOURG INVESTMENT FUND и др. 

 

Туризъм 

 

Приходите от туризъм в Люксембург спадат с 6,1% на годишна база през декември 2019 г., 

в сравнение с увеличение от 8,0% на годишна база през предходната година. Данните за 

растежа на приходите от туризъм в Люксембург се актуализират ежегодно и са на 

разположение от декември 2003 г. до декември 2019 г. Данните достигнаха рекорд за 

всички времена от 25,3% през декември 2004 г. и рекордно ниско ниво от -7,6% през 

декември 2009 г. от годишните приходи от туризъм. Световната банка предоставя приходи 

от туризъм в щатски долари. Приходите от туризъм на Люксембург достигнаха 6 256,0 

млн. USD през декември 2019 г. 

 



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 Люксембург през 2020 г. в местата за настаняване e 800 души. 

Спад от 78% през 2020 г. спрямо 2019 г. базиран на данни на НСИ за места за настаняване 

с 10 и повече легла. 

Броят на туристите от Люксембург в България през 2019 г. възлиза на 4 519. Наблюдава се 

спад от -11,0% на туристите от Люксембург в България спрямо предходната година. 

Българите посетили Люксембург са 3 870, което е спад с -15,2% спрямо 2018 г. 

 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Водещи институции в Люксембург по отношение на търговско-икономическото 

сътрудничество между България и Люксембург са министерството на икономиката, 

министерството за малките и средни предприятия, министерството на туризма и 

търговско-промишлената плата на Люксембург  

В най-ново време, основните документи, регламентиращи търговско-икономическите 

отношения, между двете страни, са: 

 Спогодба за насърчаване на инвестициите, в сила от 29.5.1991 г. 

 Спогодба за международен шосеен транспорт, в сила от септември 1990 г 

 Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в сила от март 1994 г. 

 

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 

mailto:embassy.brussels@mfa.bg


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

 

 

Изготвил: Божидар Патинов, ръководител СТИВ, пълномощен министър 
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