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БИЗНЕС КОМПАС 

За Федерална Република Германия за 2021г. 

 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия: 357 581 km² 

Население: 83 222 442 

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/736 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 Olaf Scholz SPD 

Министерство на икономиката и 

опазване на климата 

Зам. Министър председател  

Берлин Robert Habeck 
Bünd

nis 90/Die 
Grünen 

 Министерство на финансите 

Берлин Christian Lindner FDP 

Министерство на вътрешните 
работи и родината 

Берлин Nancy Faeser SPD 

 Министерство на външните 
работи 

Берлин 
Annalena 
Bearbock 

Bünd
nis 90/Die 
Grünen 

Министерство на правосъдието 

Берлин Marco Buchmann FDP 

Министерство на труда и 
социалните дейности 

Берлин Hubertus Heil SPD 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEgov-BKin-Logo.svg
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Министерство на отбраната 
Берлин 

Christine 
Lambrecht 

SPD 

Министерство на семейството, 
възрастните, жените и младежите  

Берлин Lisa Paus 
Bünd

nis 90/Die 
Grünen 

Министерство на изхранването и 

селското стопанство 

Бон Cem Özdemir 
Bünd

nis 90/Die 
Grünen 

Министерство на здравеопазването 
Бон Karl Lauterbach SPD 

Министерство на дигитализацията и 

транспорта 

Берлин Volker Wissing FDP 

Министерство на околната 
среда, опазване на природата, ядрената сигурност 
и защита на потребителите 

Бон Steffi Lemke 
Bünd

nis 90/Die 
Grünen 

Министерство на образованието и 
изследванията 

Бон 
Bettina 

Stark-Watzinger 
FDP 

Министерство на икономическото 

сътрудничество и развитие 

Бон Svenja Schultze SPD 

Министрство на строителството, 
градското развитие и живеене 

Бон Klara Geywitz SPD 

Министерство за извънредни 
задачи и Началник на службата на Министър-
председателя  

 

Берлин Wolfgang Schmidt SPD 

 

Действащ Парламент: 

Последни проведени избори: 26.09.2021 

Следващи регулярни парламентарни избори, септември 2025г. 

 

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

Германия (SPD) заедно с Bündnis 90/Die Grünen (зелените) и FDP (свободната 

демократическа партия). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Lambrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Lambrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEgov-BKAmt-Logo.svg
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Опозиционни партии:CDU/CSU (Християн демократическата партия и Християн-

социалния съюз), AfD (Алтернатива за германия), Linke (Леви),  

 
 

ИКОНОМИКА  

Актуално икономическо развитие:  

 
През 2021 германската икономика се върна към растеж след срива в Корона и 

нарасна с 2,7% през миналата година. Икономика се възстанови от свързания с корона 
вируса спад от предходната година, макар и по-слабо от първоначалните очаквания. 
Според оценката на Федералната статистическа служба брутният вътрешен продукт 
(БВП) е нараснал с 2,9% през 2021 г. Първоначално икономистите очакваха ръст от около 

четири процента. Според Федерално сдружение на индустриалците (BDI) много 
предприятия от автомобилната, електротехническата и машиностроителната 
промишленост страдат от затруднения в доставките. Пречките ще забавят създаването на 
промишлена стойност с повече от 50 милиарда евро през 2021 и 2022. Липсата на 
микрочипове, компоненти и суровини ще се отрази на производството за по-дълъг период 
от време. 

Според Федералната статистическа служба в периода октомври-декември БВП 

всъщност е намалял с около 0,5-1,0 % в сравнение с предходното тримесечие. Причината 
за минуса е четвъртата вълна на короната с допълнителни ограничения в борбата с 
вирусната пандемия. За първото тримесечие на 2022 г. има 4% покачване на БВП в 
сравнение със същия период през миналата година. Според изчисленията на 
изследователския институт IfW кризата с Covid 19 ще доведе до загуба на икономическо 
производство, която се оценява на 320 млрд. евро между 2020 и 2022 г. Според IfW само 
затрудненията в снабдяването вероятно ще струват на промишлеността 40 милиарда евро 
добавена стойност. 
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Според експертите борбата с Covid 19 и въведените ограничения, например в 
сектора на търговията на дребно, вероятно ще отслабят частното потребление като важен 
стълб на икономиката. Според прогнозите от пролетта на 2022 г. нататък подемът ще 
набере инерция, движен предимно от склонността на потребителите да харчат. 
Бундесбанк, наред с другото, приема, че хората в Германия ще харчат повече пари за 
известно време, отколкото във времената преди пандемията. Бюджетите на много 
домакинства са добре напълнени, защото се е наложило да се отменят пътувания и 
временно да се ограничат дейностите през свободното време. 

Въпреки това BDI (Федерално сдружение на индустриалците) призовава за 
предпазливост. Според изказванията на президента на сдружението, очакваният "бум 
след корона пандемията" досега не е настъпил. Възстановяването вероятно ще се забави 

до лятото, но това е доста оптимистичен сценарий. Ако вариантът „Omikron“ на корона 
вируса парализира страна като Китай или други важни за Германия пазари, като САЩ, 
това би имало опустошителни последици за германската икономика. Икономистите също 
така предполагат, че компаниите ще инвестират повече във втората половина на 
годината, когато ще има по-малко несигурност относно по-нататъшния ход на 
пандемията. Икономистите очакват през 2022 г. германската икономика да постигне 
сравнително силен растеж от 3,5 до четири процента. 

 
Основни макроикономически показатели: 

СТАГНИРАЩА ИНДУСТРИАЛНА ИКОНОМИКА С НЕЯСНИ ПЕРСПЕКТИВИ. 
 
От края на февруари насам икономическото развитие през 2022 г. е доминирано от 

руската война в Украйна. Ефектът от войната все още не може да се види в повечето 
икономически показатели, които се публикуват със закъснение от един до два месеца. 

През месец февруари 2022г. картината беше смесена: промишленото производство 
просто се движеше встрани, а входящите поръчки чувствително намаляха. От друга 
страна, външната търговия се възстанови след слабото начало на първото тримесечие. 
Продажбите на дребно също леко нараснаха въпреки продължаващите ограничения, 
дължащи се на пандемията от Covid 19. Въпреки това много въпроси остават без отговор: 
Как се отразяват санкциите, наложени на Русия, на външната търговия? Как ще се отразят 

на производството високите цени на енергията и евентуалните нови пречки в доставките? 
И как потребителите и инвеститорите се справят с повишената несигурност? Първите 
отговори ще бъдат дадени през следващия месец, когато за първи път ще бъдат 
представени твърди икономически показатели за отчетния месец март. 

Понастоящем съществуват само показатели за нагласите, основани на проучвания. 
Бизнес климатът на Ifo например се влоши значително през март 2022г. Това обаче се 
дължеше предимно на резкия спад на бизнес очакванията. Оценката на дружествата за 

настоящата ситуация почти не се влоши в сравнение с предходния месец. За разлика от 
това индексът на мениджърите по поръчките показа забележимо по-слаба реакция на 
войната в Русия през март. 

Въпреки това равнището на инфлация продължава да буди безпокойство: през март 
2022 г. то е 7,3%, което до голяма степен се дължи на експлозивното увеличение на 
цените на енергията, в резултат на избухването на войната от февруари 2022 г. По-
нататъшното развитие на равнището на цените трудно може да бъде надеждно 

прогнозирано, тъй като понастоящем не може да се предвиди нито продължителността, 
нито изходът от войната. Тъй като Германия внася голяма част от необходимия ѝ газ от 
Русия, тук съществува голям риск от повишаване на ценовото равнище на този енергиен 
източник. Въпреки че през март цените на газа отново се понижиха, те започнаха от 
много високо ниво в навечерието на руската война. Понастоящем те все още са повече 
от четири пъти по-високи от дългосрочната си средна стойност. През 2022 г. Германия 
ще трябва да плаща значително повече за енергия, отколкото през предходните години. 
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Като цяло пазарът на труда се развиваше добре през 2021 г. В началото на 2021г. 
обаче Германия все още бе чувствително засегната от пандемията и мерките за борба с 
нея, преди през лятото да настъпи възстановяване. В същото време все по-често се 
появяват затруднения в предлагането, които засягат по-специално производствения 
сектор",  

Средна безработица за 2021 г: 
2.613.000 
Промяна в сравнение с 2020 г: 
-82.000 
Средногодишно равнище на безработица в сравнение с предходната година:  
-0,2 процентни пункта до 5,7 процента 
 

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. 

От януари 2020 г. страната има стратегията на федералното правителство за 

суровините. Целта на стратегията за природните ресурси е да направи преглед на 
икономиката на суровините с оглед на новите предизвикателства. Като част от 
индустриалната политика, политиката за суровини по този начин допринася за засилване 
на конкурентоспособността на германската индустрия.  

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. Подобно на природния газ и суровия петрол, въглищата са изкопаема 
суровина. В Германия за производство на енергия се използват основно каменни и 
лигнитни въглища. През 2020 г. потреблението на въглища в Германия възлиза на около 
1,8 екзаджаула. 

Ролята на Германия като страна производител и вносител на въглища 
Германия допринася за по-малко от един процент от световното производство на 

въглища. Китай произвежда повече от половината от световното производство на 
въглища. През 2018 г. в Рурския регион все още са добити около 1,8 млн. тона каменни 
въглища. Като цяло производството на въглища в Германия през 2020 г. възлиза на около 
107 млн. тона и 126 млн. тона за 2021г.. Останалото търсене се покрива от внос от 

чужбина. През 2021 г. обемът на вноса на каменни въглища от ЕС е бил около 1,3 милиона 
тона. В същото време повече от половината от общия внос на каменни въглища в 
Германия е бил внесен от Русия през 2021г. 

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: 
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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 (126 милиона тона за 
2021г.), 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 
земеделие използва интелигентно и устойчиво земята, която му е на разположение, и 
допринася за опазването на природни територии като гори, мочурища и пасища. 

 
В края на 2021 г. земеделските стопанства в Германия разполагат със запаси от 11,2 

милиона тона зърно, съхранявани при тях. Това съответства на дял от 26 % от зърнената 
реколта през 2021 г. 

Понастоящем запасите от пшеница в германските стопанства възлизат на 5,7 

милиона тона. Най-големи са запасите в провинциите Бавария, Мекленбург-Предна 
Померания и Долна Саксония - съответно 1,1 милиона тона, 849 500 тона и 643 600 тона. 
Заедно те съставляват 46 % от общите запаси от пшеница в Германия. Освен това в 
Германия се съхраняват 2,6 милиона тона ечемик, 575 500 тона ръж и зимни зърнени 
култури, 518 400 тона тритикале, 274 900 тона овес и пролетни зърнени култури и 1,5 
милиона тона царевица за зърно/царевица за зреене (включително смес от царевица и 
кочан). 

Към датата на прекъсване запасите от картофи в Германия възлизат на 3,6 милиона 
тона. Това е 31% от реколтата. Най-много картофи се съхраняват в Долна Саксония, 
която е най-големият производител на картофи - 1,7 милиона тона. Това е 49% от общия 
брой в Германия. 

В германското земеделие работят около 256 900 предприятия с около 900 000 
служители, които  произвеждат земеделски стоки на стойност около 41 милиарда евро 
всяка година (данни за 2021г.). Почти половината от площта на Федералната република 

се използва за земеделие. Земеделските площи възлизат на около 16,6 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. 
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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 

 

 

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  

Германия остава и през 2021г.   привлекателна за чуждестарнните инвеститори,  се 
подтвърждава от годишния доклад за чуждите инвестиции на Germany Trade & 
Invest. Според него, през изминалата 2021 година в Германия са регистрирани  повече 
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от 2000 чужди инвестиционни проекти/ на зелено, разширения и релокации/,като при 
проектите  на зелено и разширяванията има ръст от 7%  в сравнение с предходната 2020 
г. година. САЩ остава водеща държава на произход, но разгледано в регионален апект, 
най-много чуждестранни инвестиции в Германия  са дошли от ЕС, като през 2021 са били 
37%, в сравнение с 2020 г. 33%. Близо 70% от чуждестарнните инвестиции в Германия 
са с произход Европа. Статистиката показва освен това, че международните компании 
продължават да използват добре широкия спектър от възможностите на различните 
индустрии, които дава Германия като инвестиционната дестинацията.  Водещ брой са 
инвестиционните проекти в ИКТ и софтуерната индустрия (19 процента), следвани от 
корпоративните и финансовите услуги (17 процента), както и от потребителските стоки 
(12 процента) и машиностроенето (9 процента), а 18% от предприятията са използвали 

Германия като място за производство и НИРД Научноизследователска и развойна 
дейност/   
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        Източник: GTAI 
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Сливания и поглъщания 

Сделките по сливания и поглъщания между чуждестранни инвеститори и германски 

компании достигнаха през 2021 г. нов рекорд,  въпреки че пазарната среда остана 

предизвикателна поради пандемията от коронавирус, според доклада „Дестинация 

Германия. M&A дейности на чуждестранни инвеститори през 2021” на  одиторската и 

консултантска компания PwC Германия. Броят на транзакциите между чуждестранни 

инвеститори и германски фирми се е увеличил с 28 процента в сравнение с 2020 г., 

достигайки 1206 сделки (2020 г.: 940). Средните обеми на сделките също са се 

увеличили: от 265 милиона евро през 2020 г. на 302 милиона евро.  

Като цяло Германия, въпреки продължаващите предизвикателства породени от COVID-

19, показва устойчивост и инвеститорите са гледали много по-положително на 

икономическото развитие през 2021 г. Както и през предходната година и през 2021 г. 

основно американски инвестиционни компании са инвестирали в германски компании. 

Техният дял е най-голям  с 265 сделки или 22% от всички сделки, следвани от  

инвеститори от Великобритания и Франция  

Както и през предходната 2020 г. година, чуждестранните инвеститори инвестират най- 

често в германски технологични компании. В този сектор са осъществени общо 328 

транзакции, което е ръст от 50 процента в сравнение с 2020 г. Индустриалното 

производство е на второ място сред най-атрактивните сектори за чуждестранните 

инвеститори с 257 сделки,  следван от търговия с 219 сключени сделки. Секторът на 

финансовите услуги отбеляза най-значителното увеличение от около 61 процента (63 

сделки за 2021 г. срещу 39 за цялата 2020 г.). 

  

ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА 

По данни на Федералната германска банка, в края на 2020г. г. германските инвестиции 
в чужбина са намаляли с 10 млрд. евро в сравнение с 2019 г. и били  1 376  млрд. евро, 

като  84% от тях са били под формата на дялов капитал. В края на 2020 г. по-голямата 
си част - 937 милиарда евро или 68%. от преките германски инвестиции  в чужбина са 
били инвестирани в чуждестранни инвестиционни компании със или без управленски 
функции. Тези холдингови компании, често с цел данъчно структуриране или за 
пакетиране на капитал – са разположени на няколко етапа в различни страни и  само в 
края на такива вериги са действителните обекти на преките инвестиции под формата на 
производствени или обслужващи компании. Класически холдингови локации са Холандия 
и Люксембург, които съответно със 191 милиарда евро и 186 милиарда евро 
представляват 27% от прекитегермански инвестиции в чужбина.  
Разбити  по икономически сектори, на преработвателната промишленост се падат  444 
милиарда евро или една трета от всички инвестиции. Производствените компании  
допринасят и  за почти половината от приблизително 8 милиона работни места, осигурени 
от германските инвестиции и свързаните с тях чужбина. Въпреки че доставчиците на 
финансови и застрахователни услуги са почти една четвърт от всички портфейли на 

стойност 302 милиарда евро, то те представляват едва 4% от работните места. Това се 
дължи на големия брой компании за частен капитал без управленски функции, които по 
дефиниция наемат малко или никакъв персонал. „Продажбата, поддръжка и ремонт на 
моторни превозни средства“ е третата голяма индустрия с инвестиционни запаси от 223 
милиарда евро или 17% от общия брой. В края на 2020 г. около 7900 германски 
инвеститори са инвестирали в 41 000 чуждестранни компании – и тази тенденцията се 
засилва. 
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Първи данни за транзакциите за 2021 показват увеличение на германските потоци от 
преки инвестиции в чужбина от 37% до 164 милиарда евро,  след спада през първата 
година на Корона кризата По този начин инвестициите  се връщат на нивото на 
предишния си връх от 2018 г.  
През 2021 г. германските компании отново са инвестирали предимно в собствен капитал 
(113 милиарда евро), докато вътрешногруповите заеми играят незначителна роля – едва 
51 милиарда евро. Европа остава най-популярният целеви регион за германски преки 
инвестиции; те представляват 76% от общите средства. Следва Азия с 13% и след това 
американският континент с дял от едва 9%. Докато Китай и Сингапур получиха 
значително повече инвестиции в сравнение с предходните години, съответно  6 милиарда 
и 9 милиарда евро, германските финансови потоци към САЩ намаляха почти наполовина 

от 21 милиарда евро на едва 13 милиарда евро. Това развитие съвпада с наблюдението 
на Доклада за световните инвестиции за 2021 г. от UNCTAD, че свързаните с короната 
спадове в преките инвестиции са много регионално асиметрични и засегнаха в по-малка 
степен САЩ и азиатските страни  
 
Привлечени инвестиции от България: 

Статистиката на Германската федерална банка за преките чуждестарнни инвестиции  в 

страната, не отчита инвестиции от за 2021 г. 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 е по-висок от вноса в продължение на десетилетия, и Германия бележи 
непрекъснато излишък в търговския си баланс. По предварителни данни на Според 
Федералната статистическа служба след спада в следствие на корона кризата през 2020 
г., през 2021 г. този спад не само се наваксва, но  стойностите  на вноса и износа даже  

надхвърлят тези от пред-кризисната 2019 и са най-високите постигани до момента.   
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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 довежда 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 2020 
преднината на Китай пред Германия в световната търговия достига един 1.200 милиарда 

щатски долара. Освен това, в периода  2010 до 2020 САЩ също задминават Германия, 
като през 2020 г. разликата между тях е била в размер на 51 милиарда щатски долара. 
 
Съвсем различно е класирането на водещите страни, когато се сравнява износът на стоки 
на глава от населението: При този подход през 2020 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 14-то място) и изпреварва САЩ (46-то място) и Китай 
(75-во място).  На Германия през 2020г.  се падат  7,8% от световния износа на 
стоки, при дял  от 1,1% от световното население. 
 
От 1952 г. насам Германия поддържа непрекъснато положително търговско салдо, като в 
периода  2004 до 2021 г. търговският излишък на страната 17 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 от 2019 към 2021 г. е намаляло 
от  от 224 на 173 милиарда евро или минус 22,8 процента. 
 
Оснони страни партньори в  износ  на Германия за 2021г., млрд.евро 
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Основни страни партньори във вноса на Германия 2021, млрд. евро 

 
       Източник:Федерална Статистическа Служба 

 

Стокова структура на външната тръговия на Германия  през 2021 

Както и през предходните години, моторните превозни средства и частите за тях са най-

важните германски експортни стоки с 210 милиарда евро и дял от 15,5% в общия износ 
на Германия. Следват машини дял от 14,5% (196 млрд. Евро) и на трето място  
химическите продукти с дял от 9,3% (137 млрд. Евро). 
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Източник:Федерална статистическа служба 

 

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 през 2021 г. е 

постигнат нов връх в двустранната търговия между двете страни, като тя достига почти 

10 милиарда евро. Германия остава търговски партньор номер 1 за България, като се 

запазва положителното търговско салдо за страната ни в търговията с Германия. 
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Източник:Федерална статистическа служба 
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Водещи стоки във вноса на Германия от България, 2021г. в млн.евро   

 
                    Източник:Федерална статистическа служба 

 

 

Инвестиции в България 

Германия е неизменно сред водещ инвеститори  в България, като към края на 2021г. 

размерът на германските инвестиции в страната е бил 3 882,6 млн.евро.  

 

Размер на ПЧИ в България по страни към края на 2021г.  

 
Източник:БНБ 
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млн.евро и отчитат ръст в сравнение с 2019 когато са отчетени германски инвестиции в 

размер на 169,3 млн.евро, а за 2021 г по предварителни данни на БНБ, германските 

инвестиции в страната са били 271,1 млн.евро 

 

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,  с редица  знакови 

инвеститори като Кауфланд, Лидл, Метро, Билла и др.  

 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 бранш с 9,3% . Като по-

значими инвеститори тук се открояват Алианц България Холдинг и ПроКредит Банк 

 

 
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.   
Туристическата индустрия в Германия и през 2021 г. индустрията продължи да страда от 
последствията от корона кризата, макар да успя да се възстанови донякъде в сравнение 
с първата година на пандемията, 2020 г. Според предварителните резултати на 
Федералната статистическа служба (Destatis), предоставящите услуги по настаняване в 
Германия са регистрирали 310,3 милиона нощувки през миналата година. Това е с 2,7% 
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повече нощувки спрямо 2020 г., но все пак с 37,4% по-малко в сравнение с 
предкризисната 2019 г. 
Броят на нощувките на гости от Германия нараства с 3,3% до 279,3 милиона през 2021 
г. спрямо предходната година. Въпреки 31,0 милиона броят  нощувките на гости от 
чужбина, това  е с 3,1% по-нисък спрямо 2020 г. Делът на чуждестранните гости в общия 
брой туристи е едва 10,0% миналата година спрямо 10,6% през 2020 г. и 18,1 % през 
рекордната 2019 г. Резултатите ясно показват, че глобалните последици от пандемията 
от короната върху международния туризъм се усещат ясно и в Германия. 
 
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 

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%, a pрез 2021 г. страната ни 

е била посетена от 288 212 германски туристи. Макар и значителното увеличение в 
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сравнение с предходната година, броят на германските туристи е далеч от пред-

кризисните години, когато той достигаше до почти 900 000 д. годишно. 

 
Източник:Министерство на туризма  

 

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.  

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

Важни за бизнеса институции: 

Федерално Министерство на Икономиката и опазването на климата, www.bmwк.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 
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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 

  

СЛУЖБИ ПО ТЪРГОВСКО- ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ В ГЕРМАНИЯ 

 

СТИВ към Посолството на Република България в Берлин 

Г-жа Анета Груйчева, 

Мауерщрасе 11, 10117 Берлин 

Тel: +49 30 2088094 

        +49 160 956 83487 

a.grouytcheva@mi.government.bg 

wirtschaft@botschaft-bulgarien.de 

 

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 
 
СТИВ към 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 
 
СТИВ към 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 
 
 
Изготвили Бизнес Компаса на Германия за 2021г. 
Анета Груйчева, СТИВ Берлин 
Стойчо Стойчев, СТИВ Хамбург 
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