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Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБиТК) е основен партньор 
на бизнеса в пресечната точка между България и Германия. ГБиТК е платформа 
за контакти, партньорства, за информация и обмен на опит между германски 
и български фирми. Камарата разкрива нови възможности за успешен бизнес и 
предоставя широк спектър от услуги, с които да удовлетвори нуждите на своите 
фирми членове и клиенти от България, Германия и други страни. 

„Германия от години е най-важният търговски партньор на България и основният 
чуждестранен пазар за български стоки и услуги. Германски компании са 
сред основните инвеститори в страната ни. Според актуално проучване, 
проведено от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБиТК) през 
февруари 2016 г., сред положителните фактори на бизнес средата в България са 
членството в европейския съюз, ниската цена на работната ръка и ниските данъчни 
ставки. но нека сменим перспективата! С какво Германия е привлекателна за 
българските предприемачи? В кратък пътеводител ГБиТК представя една от 
шестнадесетте германски федерални провинции – провинция Северен рейн-
Вестфалия.“

д-р Митко Василев
Главен управител на  
Германо-Българската индустриално-търговска камара
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„От 2007 г. България е част от европейския съюз. Оттогава тя разшири и задълбочи 
отношенията си с другите страни от еС. Германия е и остава най-важният 
външнотърговски партньор на България, пред русия, италия, румъния и Турция. 
Търговският стокообмен с Германия през 2015 г. достигна ниво от 6,3 млрд. евро –  
увеличение от около седем процента спрямо предходната година.
 
По отношение на Германия България поддържа близки отношения преди всичко 
с федерална провинция Северен рейн-Вестфалия. От 183 263 българи в Германия 
един на всеки пет живее в Северен рейн-Вестфалия – толкова, колкото в никоя 
друга германска федерална провинция. България и Северен рейн-Вестфалия са 
тясно свързани в областта на външната търговия. В рамките на германо-българския 
стокообмен Северен рейн-Вестфалия от дълги години се нарежда на първо място 
сред федералните провинции. 17,7 % от износа към Германия и 20,4 % от вноса към 
България през 2015 г. се падат именно на Северен рейн-Вестфалия. От България се 
внасят предимно облекло и текстил, изнасят се метали и машини.

Особено през последните години външноикономическите отношения между 
България и Северен рейн-Вестфалия се укрепиха още повече: През последните пет 
години търговският обмен между Северен рейн-Вестфалия и България е нараснал 
с почти 39 %. Убеден съм, че тази тенденция ще продължи и през следващите 
години. Това положително развитие беше подчертано и на икономическия форум 
„Северен рейн-Вестфалия – България“ през февруари 2016 г. в дюселдорф, който 
открих съвместно с министъра на икономиката на България Божидар Лукарски.
 

Гарелт Дуин
Министър на икономиката, енергетиката, индустрията, 
средното съсловие и занаятчийството на федерална 
провинция Северен рейн-Вестфалия
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България има голям потенциал. Тя е държава с политическа и икономическа 
стабилност, и надежден търговски партньор. добре обучен персонал, стабилна 
валута, която е фиксирана към еврото, както и геостратегическо местоположение 
между европа, Близкия изток и азия са други притегателни фактори за инвестиции 
в България. Тези предпоставки са оценили и повече от 5000-те германски компании, 
които поддържат търговски отношения с България. 1200 от тях са представени в 
България. Освен това развитието на инфраструктурата и енергийния сектор ще 
продължи и през следващите години, а новият програмен период на еС 2014-2020 
открива нови възможности.
 
България днес се развива като модерна и отворена към света европейска 
икономика. ние в Северен рейн-Вестфалия виждаме това развитие и потенциалите, 
които се крият в българската бизнес среда. нашето желание е да използваме тези 
икономически възможности за по-нататъшно сътрудничество между България и 
Северен рейн-Вестфалия. и в бъдеще ние ще останем надежден партньор, за да 
можем да задълбочим съществуващите взаимоотношения.“
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•    Площ: 34 110 кв. км 

•    БВП: 645,6 млрд. eвро (2015 г.), с най-висок БВП сред германските федерални 
провинции

•    население: 17,9 млн. души (2015 г.)

•    Гъстота на населението: 515 души/ кв. км (2014 г.)

•    Безработица: 8 % (2015 г.)

•    население в работоспособна възраст: 66 % (2014 г.) 

•    Средна покупателна способност: 21 876 евро на човек (прогноза за 2016 г.), 
шесто място в Германия

СеВерен рейн-ВеСТфаЛия В ЧиСЛа

Източници: Landesbetrieb Informati on 
und Technik Nordrhein-Westf alen (IT.NRW), Stati sta, GfK
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Die Welt produziert mit item.

item. Ihre Ideen sind es wert.®

+49 212 65 80 0         item24.com

item ist der Pionier und ein weltweiter 
Marktführer bei Systembaukästen für in-
dustrielle Anwendungen. Seit 1976 ent-
wickelt und vertreibt item ergonomische 
und effi  ziente Komponenten zum Bau von 
Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Auto-
mationslösungen und Lean Production An-
wendungen.

Светът произвежда с item.

item. Вашите идеи си заслужават.®

+49 212 65 80 0         item24.com

item е пионер и световен лидер в сферата 
на модулните системи за индустриални 
приложения. От 1976 г. насам item 
разработва и предлага ергономични и 
ефикасни компоненти за изграждането 
на машинни рамки, работни места, 
автоматизационни решения и приложения 
за Lean производство.

AHK Bulgarien_145x210 mm_04-2016_4c.indd   1 23.05.2016   14:53:21
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70 висши учебни заведения със 716 500 
студенти, от които 81 900 чужденци, са 
предпоставка за развитие на човешкия 
ресурс на компаниите от региона. По 
модела на дуалното професионално 
обучение в Северен рейн-Вестфалия се 
обучават близо 310 хил. души (2014 г.).

По отношение на гъстотата на 
населението Северен рейн-Вестфалия 
се нарежда на четвърто място сред 
германските федерални провинции, 
като на първите три места са градовете-
провинции Берлин, Хамбург и Бремен. 
10,5 % от жителите на Северен рейн-
Вестфалия са чуждестранни граждани, 
от които българите са 49 522 души 
(2015 г.). 

финанСиране

В Германия, както на федерално 
ниво, така и в отделните федерални 
провинции, е изградена система 
за насърчаване на бизнеса с цел 
да се създават работни места, да 
се субсидират иновациите и да се 

опазва околната среда в дългосрочен 
план. инструменти за финансово 
поощряване са на разположение 
както на германските, така и на 
чуждестранните инвеститори. 

инфраСТУКТУра

Северен рейн-Вестфалия разполага 
с две големи международни летища 
и още четири по-малки, за връзка с 
европа. Летище Кьолн/Бон е третият по 
значимост център за въздушни товари 
в Германия.
федералната провинция поддържа 
2200 км магистрали и 17 600 км пътна 
мрежа. 

720 км е дължината на водните пътища 
във федералната провинция. Чрез тях, 
индиректно, се осъществява достъп 
до Северно, Балтийско, Средиземно, 
Черно море и атлантическия океан. 
В дуисбург се намира най-голямото 
речно пристанище в света.

Възможности за финансиране на нови проекти ще намерите на: 
www.nrwinvest.com/en/business-guide/business-guide-nrw/incentive-programs/ 

Източници: IT.NRW, Statista, NRW.INVEST

ПредиМСТВа на БизнеС СредаТа
ЧОВешКи реСУрС



Високите стандарти 
на работа изискват 
най-добрите 
електрозахранвания

PAUL VAHLE GMBH & CO KG
WESTICKER STR ASSE 52 | 59172 K AMEN | INFO@VAHLE.DE

VAHLE.COM
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МаЛКи, Средни и ГОЛеМи КОМПании 
В СеВерен рейн-ВеСТфаЛия 

16 от 50-те компании и 14 от 40-те търговски предприятия с най-висок оборот в 
Германия са със седалище в Северен рейн-Вестфалия. 
Повече от 18 000 чуждестранни компании са се установили в Северен рейн-
Вестфалия. Това отговаря на близо една четвърт от всички чуждестранни фирми в 
Германия. защо Вашата фирма да не е следващата?

Малки и средни 
предприятия

Големи предприятия

Малки и средни 
предприятия

Големи предприятия

Дял на предприятията 
според големината на предприятията

Служители като дял от всички 
служители във федералната провинция 
според големината на предприятията

Места за професионално обучение 
във федералната провинция според 
големината на предприятията

Източници: NRW.INVEST, Ministerium für Wirtschaft , Energie,
Industrie, Mitt elstand und Handwerk NRW (MWEIMH)

Дял на предприятията 
според големината на предприятията

99,5%

0,5%

Места за професионално обучение 

82,3%

17,7%

Служители като дял от всички 

79,2%

20,8%



WERTZ AZ Bulgarien 145x210_druck.indd   1 25.05.2016   14:50:23 Uhr
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Панаири В СеВерен рейн-ВеСТфаЛия
дЮСеЛдОрфСКи Панаир

дюселдорфският панаир провежда
•  около 50 специализирани изложения в 

панаирните палати в дюселдорф, 24 от 
които са водещи световни изложения

•  с участието на повече от 25 000 
изложители

•  за повече от 1 млн. посетители (2015 г.).

Браншове: машиностроене, търговия, 
услуги, медицина и здраве, мода и 
свободно време, лека промишленост и др.

www.messe-duesseldorf.de
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Информация за панаирите,  представлявани от ГБИТК, може да намерите на:

www.bulgarien.ahk.de/messen/

Кьолнският панаир провежда
•  около 50 изложения в панаирния 

център в Кьолн, като представените 
браншове са 25

•  с участието на над 31 000 изложители
•  за повече от 1,6 млн. посетители 

(2015 г.).

Браншове: хранително-вкусова 
промишленост, лека промишленост, 
мебелна промишленост, медии, 
свободно време и др.

www.koelnmesse.de

мебелна промишленост, медии, 
свободно време и др.

КЬОЛнСКи Панаир

Илюстрация: Кьолнски панаир

BUL_Letterhead_paper  27.11.2003  7:06 Uhr  Seite 1
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От приемането на България в 
европейския съюз търговският обмен 
между България и Северен рейн-
Вестфалия се е повишил с близо 42 %.
Германия е най-важният чуждестранен 
пазар за български стоки и услуги. По 
данни на федералното министерство 
на икономиката и енергетиката на 
Германия през 2015 г. търговският 
обмен между двете страни достига нов 

рекорд от 6,3 млрд. евро. В сравнение 
с останалите петнданедет германски 
федерални провинции Северен 
рейн-Вестфалия е с най-интензивни 
търговски взаимоотношения с 
България. Търговският обмен между 
България и Северен рейн-Вестфалия 
съставлява близо 19 % от общия 
стокооборот между България и 
Германия.

БизнеС КОнТаКТи МеждУ БъЛГария и СеВерен рейн-ВеСТфаЛия 

Година Стокообмен износ за Северен 
рейн-Вестфалия

Внос от Северен 
рейн-Вестфалия Салдо

млн. еврo

2015 1191 580 611 -31

2014 1278 597 681 -84

2013 1022 592 430 162

2012 1082 661 421 240

2011 1075 646 429 217

2010 860 450 410 40

2009 627 308 319 -11

2008 924 352 572 -220

2007 841 371 470 -99

Източници: IT.NRW, Федерално министерство  
на икономиката и енергетиката на Германия 
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Основни вносни стоки от Северен рейн-Вестфалия към България в % (2014 г.) 

Основни износни стоки от България към Северен рейн-Вестфалия в % (2014 г.) 

икономически форум „Северен рейн-Вестфалия – България“, 
12.02.2016 г., дюселдорф
икономически форум „Северен рейн-Вестфалия – България“, 
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6,6

7,3

8,7

13,6

36,1

Храни и фуражи

Автомобили и автомобилни части

Химически продукти

Машини

Метали

7,1

7,7

14,4

16,8

20,8

Други моторни превозни средства

Продукти на селското стопанство и лова

Машини

Метали

Облекло

Източник: IT.NRW
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иКОнОМиЧеСКи ОТнОшения на СеВерен рейн-ВеСТфаЛия 
С дрУГи държаВи

Източник: IT.NRW

Износ на Северен Рейн-Вестфалия по континенти (2015 г.)

Внос и износ на Северен Рейн-Вестфалия в млрд. евро
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74%
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10%
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Удовлетвореност на чуждестранните 
фирми
Според анкета, проведена през 
2014 г. от Ernst & Young сред 800 
чуждестранни фирми:
•  94 % от компаниите са доволни или 

повече от доволни от бизнес средата 
в Северен рейн-Вестфалия.

•  93 % от анкетираните оценяват 
икономическото състояние на 
своето предприятие като добро или 
задоволително.

най-Важни еКСПОрТни деСТинации 
за СеВерен рейн-ВеСТфаЛия ПО държВи (2015 Г.)

Източници: MWEIMH, Ernst & Young 
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Чуждестранен пазар износ 
(в млрд. евро)

Холандия 18,3

Франция 15,5

Великобритания 14

САЩ 12

Белгия 10,5

Китай 10,3

Италия 9,4

Полша 9

Австрия 8,4

Испания 6
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Силната индустрия предлага добри условия за доставчиците на услуги

•  71,2 % от икономиката на Северен 
рейн-Вестфалия е в сферата на 
доставките на услуги.

•  6,9 млн. души работят в компании, 
доставчици на услуги. 

•  Особено важни са доставчиците на 
услуги, намиращите се в близост до 
предприятията.

•  26,7 % от оборота, реализиран 
от доставчиците на услуги в 
Германия, намиращи се в близост до 
предприятия, идва от Северен рейн-
Вестфалия.

•  26,9 % от всички заети в този сектор в 
Германия, работят в Северен рейн-
Вестфалия.

Оборот по браншове за 2015 г. в млрд. евро

индустриалните предприятия в Северен рейн-Вестфалия генерират оборот от 
близо 334 млрд. евро – 18,6 % от индустриалния оборот в Германия. 18,1 % от 
работещото население в Северен рейн-Вестфалия е заето в индустриалния сектор 
(2015 г.). 

индУСТрия и УСЛУГи

Източници: IT.NRW, NRW.INVEST 
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Стъкло, керамика и др.

Гуми и пластмаси

Електротехника, електроника

Изделия от метал

Автомобилостроене

Металообработване

Храни и напитки

Химия

Машиностроене
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БраншОВе В СеВерен рейн-ВеСТфаЛия
ХиМия

Близо една трета от химическата 
индустрия на Германия е установена 
в Северен рейн-Вестфалия. Около 
100 000 души за заети в нея. 
регионалният клъстер Chemie.NRW, 
ръководен от браншовата организация 

VCI NRW (www.vci.de/nrw/), има 
за цел да подобри възможностите 
за иновации чрез осъществяне на 
контакти между компаниите, техните 
клиенти, висшите учебни заведения и 
научно-изледователските институти.  

Сред браншовете с перспектива за развитие в Северен Рейн-Вестфалия са още:

•  Машиностроене и оборудване
•  Life Sciences
•  енергетика и околна среда
•  Мобилност и логистика

•  енергетика
•  здравеопазване
•  Медии и творчески индустрии
•  нови материали

инфОрМациОнни и КОМУниКациОнни ТеХнОЛОГии

През 2013 г. повече от 205 000 души и 
почти 23 700 предприятия са работили 
в областта на информационните и 
комуникационните технологии. Те са 
генерирали оборот от 97,1 млрд. евро. 

Клъстерът IKT.NRW  
(www.ikt.nrw.de) представлява 
пресечна точка на бизнеса, науката, 
обществото и политиката. 

аВТОМОБиЛна индУСТрия

В автомобилната индустрия в 
Северен рейн-Вестфалия, директно 
и индиректно, са заети 200 000 
души в 800 компании и научно-
изследователски институти. Те 
генерират повече от 30 % от доставките 

в бранша за цяла Германия. Малките и 
средните предприятия реагират бързо 
на изискванията на пазара и на новите 
технологични предизвикателства. 

Източници: IT.NRW, NRW.INVEST, MWEIMH, VCI NRW, IKT.NRW  



ПОЛезни КОнТаКТи В инТернеТ

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW
Министерство на икономиката, енергетиката, индустрията, средното съсловие  

и занаятчийството на федерална провинция Северен рейн-Вестфалия
www.mweimh.nrw.de

 
NRW.INVEST

агенция за насърчаване на бизнес контактите на Северен рейн-Вестфалия
www.nrwinvest.com

 
IHK zu Düsseldorf

индустриално-търговска камара дюселдорф
www.duesseldorf.ihk.de

 
IHK zu Köln

индустриално-търговска камара Кьолн
www.ihk-koeln.de

 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Статическа служба на Северен рейн-Вестфалия
www.it.nrw.de

Издава
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБиТК)

ул. ф. жолио-Кюри 25 A | 1113 София 
T +359 2 81630-10 | ф +359 2 81630-19
info@ahk.bg | http://bulgarien.ahk.de
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