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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

                       ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ                       
 

Национален празник:  3 октомври, Ден на германското единство 

Разположение:    Централна Европа 

Площ:     357 114 km² 

Население:    82 062 хиляди жители (2013) 

Гъстота на населението:   230 жители на km² 

Вероизповедание: християни 66 %, (католици 33 %, протестанти 33 %); мюсюлмани 
3 %; евреи 0,1 %  

Етнически групи: германци 91,5%, турци 2,4%, други 6,1% (гърци, италианци, 
поляци, руснаци, сърбо хървати, испанци) 

Столица:    Берлин 

Часови пояс:    средно-европейско време, европ. лятно време 

Телефон код:    +49 

Гранични държави: Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Полша, Франция, Чехия, 
Швейцария 

Климат:     умерена климатична зона 

     средна годишна температура  9 °C 

Най-висок връх:    Zugspitze 2962 m 

Най-дълги реки (плаваеми) Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647 km, Main 524 km, Weser 
440 km, Saale 427 km, Ems 371 km, Neckar 367 km, Havel 343 km, 
Werra 292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 
km, Spree 150 km 

Най-големи езера: Bodensee 572 km², Müritz 110 km², Chiemsee 80 km², Schweriner 
See 61 km², Starnberger See 56 km² 

Суровини: каменна сол, калиеви соли, кафяви и каменни въглища 
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Политическа система 

държавна форма: Демократична парламентарна федерална република от 1949 
година 

Конституция:    Grundgesetz (GG) от 1949 (с промени) 

Държавен глава:   федерален президент Йоахим Гаук 

Парламент:    Бундестаг (620 члена) и Бундесрат (69 члена) 

     Президент на Бундестага Норберт Ламерт 

     Президент на Бундесрата Хорст Зеехофер 

Глава на правителството:  федерален канцлер д-р Ангела Меркел.  

Административно деление:  16 федерални провинции – лендери 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/BRD.png
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Административно деление: 

 

Икономика 

Валута:     1 Euro = 100 Cent 

БВП (BIP) 2013:    2 735,8 мрд. Euro 

Ръст на БВП 2013:   +0,4 % 

БВП на глава от насел. 2013:  33 338 Euro 

Структура на БВП: услуги 68 %, производство без строителство  26 %, строителство 

(5%), селско стопанство 1 % 

Износ 2013:    1 093,8 мрд. Euro (0,2%) 

Внос 2013:    896,2 мрд. Euro (-1,1%) 

Най-важни експортни стоки: автомобили и авточасти, машини, химически продукти, 

ИТ/електрически и оптични изделия, електрооборудване, 

метали, фармацевтика  

Най-важни импортни стоки: петрол и газ, ИТ/електрически и оптични изделия, автомобили 

и авточасти, химически продукти, машини, метали, 

електрооборудване, фармацевтика  

Транспорт 

Пътна мрежа: 230 800 km; аутобани 11 800 km, федерални пътища 41 200 km, 

провинциални пътища 86 800 km, окръжни пътища 91 000 km 

Железопътна мрежа:   44 400 km 

Речно корабоплаване: 7500 km; по-важни речни пристанища: Duisburg и Magdeburg 

По-важни морски пристанища: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock и Lübeck 

Въздушен транспорт: 18 международни летища, най-голямо летище Frankfurt a.M. 

Велосипедни пътища:   40 000 km  
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Основни характеристики на ИКТ сектора в Германия 

Германия е водеща в Европа не само по отношение на оборота, генериран в сектора, 

а и поради потенциала за растеж, високо развитата инфраструктура за научни 

изследвания и развитие и квалификацията на заетите в сектора. 

В световен мащаб страната е един от най-големите износители на ИКТ продукти и с 

най-голяма софтуерна индустрия, предназначена за крайни клиенти или 

производители. 

 2013: 86 530 ИКТ предприятия (през 2012 - 83 000, 3,1% от всички 

предприятия в Германия, 91% от ИКТ фирмите са в областта на ИКТ 

услугите),  

 Общият оборот на германския ИКТ бранш през 2013 е около 228 млрд. Евро, с 

шест млрд. повече от оборота през 2012 г. (2012: 222 млрд. € оборот (5% от 

общия оборот на ИКТ сектора в света, 20% от оборота в Европа, 4,4% от 

оборота на производството на стоки и услуги в Германия), Германия е трети 

по големина пазар на ИКТ в света и на първо място в Европа. 

 88% от оборота на сектора ИКТ е в областта на ИКТ услугите, 12 % - хардуер,  

 2013: 79 млрд. € оборот в и чрез интернет,  

 Броят на заетите в ИКТ бранша нараства значително. През миналата година в 

него са работили около  900.000 сътрудници, което е почти 7% (57.000) 

повече от предишната година. ИКТ създава и допълнително около 360.000 

работни места (10.000 повече в сравнение с 2012) в баншове, стоящи преди 

ИКТ във веригата на създавене на добавена стойност, 

  Силният ръст на брутните инвестиции в съоръжения показва  голямото 

значение на бранша, включително за бъдещето. Брутните инвестиции в 

съоръжения в бранша през 2013 нарастват с  56% респ. 6,5 млрд.евро и 

достигат 18,2 млрд. евро. И по този показател браншът е водещ. 

Инвестициите формират 4,5% от общите инвестиции в промишленото 

производство. През 2012 г. 3,7% от брутните инвестиции в производствени 

средства са в ИКТ, от тях 81% в ИКТ услуги, вкл. софуер и 19% в хардуер. 

 Отчита се съществен ръст по отношение на дяла на сектора при създаването 

на добавена стойност. Делът на ИКТ бранша е почти 85 млрд. Евро, което е с 

8,1 млрд. Евро (10,5%) повече в сравнение с 2012г. Неговият принос към 

създадената от индустриалното производство добавена стойност е 4,7% 

(2012: 4,5%), което  повече от такива значими икономически браншове като 

машиностроенето (2013: 4,4%; 2012: 4,1%) и автомобилостроенето (2013: 

4,3%; 2012: 3,9%). 

 Последователно и целенасочено изпълнявана политика за постигане на 

целите на стратегията за широколентов интернет – осигуряване на връзки с 

най-малко 50 MBit/s за 75% от германските домакинства до 2014 
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 10% от патентните съобщения за 2010 от ИКТ сектора в Европейската 

патентна служба са от Германия, а броят им 519 отрежда на сектора първо 

място в Европа и трето място в света. 

 Повече от 80% от иновациите са в едни от най-силните стопански браншове 

на Германия – автомобилостроене, медицинска техника и логистика, са 

генерирани от ИКТ. 

 Най-големият център за производство на електронни компоненти в Европа е 

клъстерът в Дрезден 

 70% от световния пазар на чип карти се държи от германски фирми.  

 Пазарът за битова техника се стабилизира през 2014 г. 

 Оборотът от гласови услуги значително спада. 

 Търсенето на смартфони продължава да расте. 

 Софтуерът и услугите са носителите на растежа в ИТ сектора. 

 Две трети от ИТ предприятията желаят да назначат персонал. 

 BITKOM (Браншовия съюз на германския информационен и 

телекомуникационен бранш) създава 100 000 работни места за 5 години. 
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ПАЗАРЪТ НА ИКТ ПО СЕГМЕНТИ 2014:  

Обем на пазара 153,3 млрд. евро 

 

Източник: BITKOM, EITO, GfK 

 

ОБОРОТ НА СЕКТОРА ИКТ В СВЕТА 
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СВЕТОВЕН ОБОРОТ С ИКТ 2014: 2962 МЛРД. € (+4,5%)* 

 

 

 

 

РЪСТ НА ОБОРОТА ЗА 2014 

 

*Без битова техника и BPO 
** ЕС без Малта, Кипър 
Източник: EITO, IDC 
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ОБОРОТ С ИКТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ГЕРМАНИЯ 

 

Източник: BITKOM, EITO, GfK,IDC 

ОБОРОТ С ИКТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ГЕРМАНИЯ ПО СЕГМЕНТИ (МЛРД. €),                                                       

процентово изменение на общия оборот (%) и общ оборот (млрд. €) 
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РАЗВИТИЕ НА ОБОРОТА ЗА 2014 ПО СЕГМЕНТИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНАТА ГОДИНА 

 

Източник: BITKOM, EITO, GfK, IDC 

Бизнес среда 

1. Образователни стандарти на световно ниво 

Делът на студентите в Германия в базовите науки, математиката, 

информационните технологии и инженерните специалности е вторият най-

висок в ЕС, 31% от всички студенти. 

2. Изключително професионално подготвена работна сила  

Повече от 80% от работната сила в Германия притежава академична степен 

или е получила професионално обучение. 

3. Конкурентни разходи за труд 

Германия отбелязва най-ниския прираст за разходи на труд  в ЕС от 1,6%. 

4. Отворени и прозрачни пазари 

5. Конкурентни данъчни условия 

За корпорации средната обща данъчна тежест е по-малко от 30%, като в 

някои местни общини тя е значително по-малка. 
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 ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ 

Пазарът за битова техника се стабилизира през 2014 г. 

Пазар за дигитална битова електроника Тенденции (ръст на оборота в %) 

 

Източник: BITKOM, EITO, GfK 

Оборот на ТК пазара    Тенденции (ръст на оборота в %) 

 

Източник: BITKOM, EITO, IDC 

Оборотът от гласови услуги значително спада 

Оборот на гласови услуги в стационарната 

мрежа в Германия 

Оборот на мобилни гласови услуги 

 

 

 

 

 

 

Източник: EITO, IDC, BNet



 

Търсенето на смартфони продължава да расте 

    Разпространение на смартфони в Германия       Оборот със смартфони 

 

Източник: EITO, IDC 

Софтуерът и услугите са носителите на растежа в ИТ сектора. 

 

Източник: BITKOM, EITO, IDC 
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Две трети от ИТ предприятията желаят да назначат допълнително персонал. 

Планиране на персонала за текущата година* 

 

Въз основа на: всички предприятия; липсващи стойности до 100%: стабилно развитие на персонала 
*Запитване за първото тримесечие/полугодие 
Източник: BITKOM 
 

BITKOM(Сдружението на немския информационен и телекомуникационен бранш) създава 100 

000 работни места за 5 години. 

 

Заети1 по сегменти (в края на годината) 

 

1Служители и самонаети 
*BITKOM прогноза 
Източник: BITKOM, Федерална агенция по труда, Федерална мрежова агенция 
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ПАЗАРЪТ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В ГЕРМАНИЯ 

Преглед на пазара 

Германия е най-големият пазар за софтуер в Европа. Страната заема 24,5% от 

общия софтуерен пазар в Европа, следвана от Обединеното Кралство и Франция на 

второ и трето място (17,3% и 15,6% респективно). Германският софтуерен пазар се 

е доказал като устойчив в условията на световната икономическа криза. Проучване 

на пазарния изследователски институт Marketline констатира общ годишен ръст 

(CAGR) от 3,7% за периода от 2007 до 2011 г. За сравнение съответните пазари в 

Обединеното Кралство и Франция са нараснали само с 2,7% и 2,2% за същия 

период. Изследване, проведено от Европейската информационно-технологична 

обсерватория (EITO), показва ръст в приходите на германския софтуерен пазар от 

5,1% на 16,2 млрд. през 2011 г. Според Marketline тази тенденция за растеж ще 

продължи до 2016 г. с прогнозен ръст (CAGR) от 5% за периода от 2011 до 2016 г. 

 

Източник: BITKOM, EITO, GfK,IDC 

Конкурентна среда и възможности 

Големи компании като IBM, Microsoft, Oracle и SAP (една от най-големите компании 

за бизнес софтуер с произход от Германия) присъстват на германския софтуерен 

пазар. Пазарът най-добре се характеризира с големия брой от динамични и високо 

специализирани МСП (така наречения Mittelstand). Компаниите от Mittelstand 

доминират в икономическата и индустриална среда, създавайки високо 

диверсифицирана МСП среда от високо специализирани лидери на световния пазар. 

Същевременно тези МСП насърчават търсенето на софтуерни решения – създавайки 

значителна клиентска база. На лице са перспективи за растеж и възможности за 

реализация и на по-малки и все още неналожили се на пазара доставчици на 

софтуерни продукти и услуги, като най-обещаващ е пазарният потенциал на 

индустриално-приложния софтуер. 
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СЕГМЕНТИ С НАЙ-ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЪСТ 

По данни на Germany Trade and Invest, BITKOM und KPMG 

 

Big Data: може би най-значимата концепция на съвременния свят. Big Data 

въздейства върху всички важни софтуерни мегатрендове като Mobile- и Cloud-

Computing, Internet Things, Enterprise-Resource-Planning (ERP), управление на 

взаимоотношенията с клиентите  (CRM), интелигентни електропреносни мрежи 

(Smart Grids) и други. 

 Въпреки, че пазарът на Big Data в Европа е начален стадий, независимата ИКТ 

консултантска фирма Experton Group прогнозира ръста му от 650,5 млн. евро през 2013 на 

почти 1,7 млрд. Евро през 2016. Аналогично BITKOM очаква за същия период годишен 

ръст от 48 %. В момента развитието на Big Data-технологията в Германия се стимулира от 

секторите Internet и E-Commerce, како и от рекламния бранш.  

 

 

 

Потенциал за ръста на Big Data 

Потенциал в трансформацията на Big Data бизнес модела 

Икономически сектори Обем данни Годишен растеж на обем данни 

2012 2020 

Обществени услуги 4 6 10-20% 

Промишленост 6 8 20-30% 

Професионални услуги 5 8 25-35% 

Финанси и застраховка 8 10 30-40% 

Правитлество/образование 3 8 10-20% 

Търговия на дребно и едро 2 7 20-30% 

Здравеопазване 5 9 40-50% 

Мобилност и логистика 4 9 40-50% 

ИКТ и медии 8 10 50-60% 
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Cloud Computing: нарастващо търсене на ценово ефективни и сигурни Cloud-

решения и услуги. 

 Повече от една трета от германските фирми прилага Cloud-базирани решения 

 5% от разходите на предприятията за ИТ техника са за Cloud Computing (2013:4,6 

млрд. Евро). 10 % от общите ИТ разходи през 2015 се очаква да бъдат в областта 

на Cloud Computing технологиите; При подобно развитие обемът на разходите 

може достигне през 2017 до 18 млрд. Евро. 

 Cloud Computing генерира през 2011 обороти в размер на EUR 3.5 милиарда. , 

През 2013 се отчита ръст от 32%, прогнозите за 2014 са 50 % ръст, през 2015 

очакванте обороти са EUR 13 милиарда (Business-to-Customer и Business-to-

Business пазари) 

 Cloud Services достигат през 2011 EUR 900 милиона оборот; прогнозите за 2015 са 

EUR 4,8 милиарда при среден годишен ръст от 40 Prozent (в сегмента Business-to-

Business) 

 Приходите от оборота през 2011 за сегмента Cloud-инфраструктура: EUR 700 

милиона; прогноза за 2015 EUR 2,6 милиарда при среденгодишен ръст от 30 % (в 

Business-to-Business сегмента) 

 

Оборот с Business Cloud Computing в Германия (в млрд.€) 

 

Източник: Experton Group, BITKOM 
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E-Energy und Smart Grids:  

Съгласно германската E-Energy-концепция, на всички нива на електроснабдяването 

следва да се прилагат ИКТ – от производството, което поради нарастващия дял на 

ВЕИ става все по-децентрализирано, до крайния потребител. Това е основната 

предпоставка да се управлява предлагането и търсенето в рамките на мрежата и с 

това да я превърнат в интелигентна мрежа, т.н. Smart Grid. Комплексността на това 

начинание го прави един от най-големите съвременни германски инфраструктурни 

проекти.  

 Въвеждането на Smart Grids за интегриране на децентралализираното 

енергопроизводство в средносрочен аспект е неизбежно; 

 Пазарът за развитието на Smart Grids се стимулира от предлагането, политическте 

регулации и стандартизацията; 

 Изграждането на Smart Grids изисква значителни инвестиции в структурата на 

мрежата. BITKOM прогнозира, че европейските инвестиции в Smart Grids до 2030 

ще възлизат на 500 млрд. евро.  

 Само в Германия оборотите в сектора E-Energy/Smart Grid от 1 млрд. Евро през 

2010 ще нарастнат до 2020 до 10 млрд. Евро (това съответства  на годишен ръст 

от 21 %). 
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Source: Federal Ministry of Economic Affairs and Energy 

 

Internet Business: Поради извънредно високия брой на интернет-потребителите 

Германия предлага много добри пазарни шансове 

 Почти 97 % наличност на широколентови връзки; 

 67% от германците използват широколентов интернет достъп (средно за ЕС 56 %) 

 През 2009 пазарът с осигуряване на интернет достъп има ръст от 4,2 % и достига 

EUR 13,8 милиарда; 

 10 милиона германци използват интернет от мобилните си телефони 

(съответстващо на 17% от собствениците на мобилни телефони); 
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IT Security:  

Нарасващата дигитализация на ежедневието, бизнеса и индустрията с 

технологичните нововъведения като Big Data, Cloud-Computing, Industrie 4.0 и 

Internet of the Things води до нарастваща комплексност и все по-изразени 

взаимодействия  между инфраструктурата и ИКТ системите. С това нараства и 

уязвимостта спрямо потенциални рискове за сигурността. 

Съюзът на германските инженери (VDI)  предупреждава, че високоразвитите 

компютърни вируси и вирусни атаки като Duqu и Flame са само предупреждение за 

възможния размер и щети от хакерски атаки върху ИТ инфраструктурата. Това 

означава, че наложилите се решения като Firewalls, кодирането, Virus-Scanner и 

проверката на подписа няма да загубят значението си, но и че са необходими по 

нови комплексни решения за компютърна сигурност. 

 BITKOM очаква рът в търсенето на ИТ технологии за сигурност в Германия с 5 % 

през 2013.  

 Оборотът със софтуер  и услуги за сканирането за вируси, Firewalls, управление 

на достъпа и др. през същата година се очаква  да бъде 3,3 млрд. Евро. Оборот 

през 2009 е бил  2,6 милиарда; Услугите за консултиране, внедряване и 

поддържане на този софтуер ще формират три четвърти (78 %) от оборота.  

 Засиленото търсене е продиктуваната отчасти и от шпионски скандали като 

PRISM“ и „Tempora“ 

 Съгласно  проучване на NIFIS от май 2013 най-важните трендове в областта на ИТ 

сигурността през тази година са защитата от хакерски атаки, правилата и 

директивите за боравеното със социалните мрежи, сигурността в Cloud, защитата 

на лични данни и частната сфера. 

 Прогнози за ръст на пазара IT Security с 124 % до 2015 и достигане на оборот от 

EUR 10,6 милиарда; 

 Акцентите са в областта на мобилното пренасяне на данни, социалните мрежи и 

Cloud-сигурността; 

 Прогностичните обороти в сегментите идентификация, ауторизация и биометрия 

през 2015 са с ръст около 87 %; 

 В пазара на сегмена за технологии за защита от обир, кражба или нападение се 

очаква увеличение до 2015 в размер на 33 %. 

 

Enterprise-Resource-Planning (ERP) 

Enterprise-Resource-Planning (ERP) естествено не е нова тема в областта на ИКТ и 

софтуера. Въз основа обаче на големината на германската икономика и високата й 

степен на диференциация пазарният потенциал на  ERP-технологиите за отделните 

браншове е висок.  

 Experton Group прогнозира до 2016 относително устойчиви разходи в Германия от 

повече от 2,5 млрд. Евро за ERP-технологии. За 2013 година това са около 11 % 

от разходите на придобиване на софтуер за частни и обществени структури. 

 Съгласно изследване на Center for Enterprise Research на университета в Потсдам 

съвременните фирми, предоставящи софтуер за ERP, все още не са в състояние да 

отговорят на тъсенето на пазара за специфични и индивидуални ERP решения. 

Конкурентно предимство и по-добри пазарни шансове имат ERP продуктите, 

разработени специално за определени браншове, имащи подобрена 

използваемост и способност за обработване на големи бази данни с помощта на 

икономически анализи и способстващи за интегрирането на съществуващите 

производствени процеси.  
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Games: Германия е най-големият пазар на игри в Европа, който е в непрекъснат 

растеж. 

 Повече от 23 милиона германци  ползват електронни и видео игри, 14,5 милиона 

го правят онлайн; 

 Оборот през 2010 EUR 2,3 милиарда 

 Online пазарът на игри показва среден годишен ръст от почи 47 %; 

 Пазарът е особено атрактивен поради липсата на доминиращи пазара 

предприятия; 

 

Mobile Data Services: Най-бързо развиващият се сегмент в телекомуникационния 

бранш на Германия с внедряване на ключови технологии в други браншове като 

банкирането, забавленията и т.н. 

 През 2010 8,5 милиона германци претежават Smartphone (почти  50 % ръст 

спрямо 2009) 

 Съгласно прогнозите пазарът на смартфоните ще се увеличи четири пъти до 2014 

и ще достигне 33 милиона собственици на смартфони; 

 С Mobile Data Services през 2010 е постигнат оборот с обем от EUR 6,5 милиарда 

(прогноза за ръст от 8 % през следващите години и пазарен обем EUR 8,2 

милиарда през 2010); 

 17 % от германските потребители на интернет използват мобилните си телефони 

за достъп до него (ръст от 22 % спрямо предходната година) 

 Заплащането с мобилен телефон е шанс и оснвен тренд. 

 

Интелигентни социални бизнес платформи: 

Използването на Social-Business-Platforms в предприятията все повече се превръща в 

тренд. С тях се подобрява взаимодействието, улесняват се информационните потоци 

и се повишава производителността. 

В Германия големите доставчици на Social Business решения са Microsoft и IBM. 

Съществени шансове се разкриват и пред малките доставчици. Experton Group счита, 

че т.н. Smart Social Business Platforms (Social Business for Communication & 

Collaboration "SB4CC") следва да се считат като част от ИКТ, хатрактеризиращ се с 

най-висикия потенциал за растеж. Инвестициите в локално инсталирани (On-
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Premise) интелигентни Social-Business-платформи (за разлика от Cloud-базираните 

решения) формират в момента 9 % от общите инвестиции в областта на Unified 

Communications & Collaboration (UCC). 

Този дял до 2016 се очаква да се увеличи с около 25 %. На фона на общия годишен 

ръст на разходите за UCC с повече от 87 % може да се приеме, че съответните 

разходи в този период за SB4CC ще се увеличи с 50 %. 

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

Износ на ИТК стоки по страни и години 

Стойност в млрд. долари 

 

Източник: Statistisches Bundesamt, IKT-Branche in Deutschland, 2013 
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Стойностни индекси за внос и износ в германската външна търговия 

Индекс 2008= 100 

 

Източник: Statistisches Bundesamt, IKT-Branche in Deutschland, 2013 

Развитие на износа на германски ИТК стоки в най-големите им външно-търговски 

пазари в % 

 

Източник: Statistisches Bundesamt, IKT-Branche in Deutschland, 2013 
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ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

Задачата на икономическата политика е създаване на ориентирана към бъдещето 

регулативна рамка за дигиталната икономиката, която стимулира инвестиционната 

готовност и активност, насърчава обвързването с класическата индустрия, 

създаването на нови фирми в ИКТ бранша и осигурява оптимални условия за растеж 

и развитие. 

Наред с това модерната икономическа политика трябва сериозно да се занимава и с 

проблемите на обикновените граждани, както и да разгърне широк дебат относно 

въздействието на бързата дигитализация на икономиката. Специални акценти следва 

да се поставят върху ИТ сигурността и защитата на данните, внимателно трябва да 

се анализира и отражението на развитието на Big Data и Cloud Computing върху 

свободата на действие на индивидуалните и стопански субекти. 

Monitoring-Report „Digitale Wirtschaft 2013“ (Цифрова икономика 2013) – 

Дигитализация и нови области на дейност 

Изследването е поръчано от федералното министерство на икономиката и 

енергетиката (BMWi) и изпълнено от изследователските организации NS Infratest и 

ZEW Mannheim. Резултатите са представени и публикувани на 24 февруари 2014. 

Проучването е своеобразен измерител на актуалното състояние, анализ на 

развитието на ИКТ сектора в Германия и въздействието на дигиталните технологии 

върху икономиката и пазара на труда.   

Мониторинговият доклад  показва, че в сравнение с 15-те най-важни световни 

центрове на развитие на ИКТ Германия вече е на 5-то място след САЩ, Южна Корея, 

Япония и Великобритания. 

Оборот 

Дигиталната икономика обхваща наред с ИКТ и интернет-икономиката. 

Интернет-икономиката достига през 2013 почти 79 млрд. Евро, което е повече от 4 

млрд. в сравнение с предишната година. Общият оборот на германския ИКТ бранш 

през 2013 около 228 млрд. Евро, с шест млрд. повече от оборота през 2012 г. 

Заети 

Броят на заетите в ИКТ бранша нараства значително. През миналата година в него 

са работили около  900.000 сътрудници, което е почти 7% (57.000) повече от 

предишната година. ИКТ създава и допълнително около 360.000 работни места 

(10.000 повече в сравнение с 2012) в баншове, стоящи преди ИКТ във веригата на 

създавене на добавена стойност. 

Създавене на добавена стойност 

Отчита се съществен ръст по отношение на дяла на сектора при създаването на 

добавена стойност. Делът на ИКТ бранша е почти 85 млрд. Евро, което е с 8,1 млрд. 

Евро (10,5%) повече в сравнение с 2012г. Неговият принос към създадената от 

индустриалното производство добавена стойност е 4,7% (2012: 4,5%), което  повече 

от такива значими икономически браншове като машиностроенето (2013: 4,4%; 

2012: 4,1%) и автомобилостроенето (2013: 4,3%; 2012: 3,9%). 

Инвестиции 
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Силният ръст на брутните инвестиции в съоръжения показва  какво голямо значение 

има браншът, включително за бъдещето. Брутните инвестиции в съоръжения в 

бранша през 2013 нарастват с  56% респ. 6,5 млрд. и достигат 18,2 млрд. евро. И по 

този показател браншът е водещ. Инвестициите формират 4,5% от общите 

инвестиции в промишленото производство. 

Фирми и новосъздадени предприятия 

Високата динамика на бранша се характеризира в нарастващия брой на 

предприятията. Към момента в ИКТ бранша са активни 86.530 предприятия (2012: 

82.970 предприятия, с 3.560 фирми по-малко.). 

Дефицити 

Впечатляващите резултати и данни не тряба да минимизират проблемите, свързани с 

необходимостта от сериозно и бързо догонване на водещите страни. Износът на 

германската дигитална икономика, съпоставен с този от други експортно 

ориентирани сектори, е под средното ниво. ИКТ експортът през 2011 е само 5,3 % от 

общия износ на Германия, като за това не допринасят нито износът по абсолютна 

стойност  (73,8 млрд. евро), нито ръстът му (8%). Общия експорт на Германия е 1,4 

билиона евро и ръстът е 17%.   

Основната задача пред предприятията и политиката е, въпреки критичните гласове, 

да се насърчи експортната ориентация на германската дигитална икономика. 

Основни предпоставки за нейния успех са международно конкурентоспособни 

продукти (предимно в областта на технологичните процеси и области със силен ръст, 

като Cloud Computing и Big Data), концентрирана държавна подкрепа и окуражаване 

на фирмите за навлизане на чужди пазари. 

Отчитат се дефицити и при използването на дигиталните технологии и приложения 

от гражданите, предприятията и обществените структури. В този контекст 

гарантирането на защита и сигурност на данните са от особено значение за 

повишаването на доверието към тези технологии. 
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НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КОНВЕРГЕНТНИ ИКТ 

Направление „Развитие на конвергентни ИКТ” на Федералното министерство за 

икономика и технология се занимава с насърчаването на проекти за проучване и 

развитие в предконкурентна фаза. Целта е рано да се идентифицират важни бъдещи 

развития и да се ускори трансфера от научни резултати към пазарно-ориентирани 

технологии с висок потенциал за приложение.  

В насърчителните проекти трябва да се демонстрират възможността за техническата 

реализация и икономическата издържаност чрез примерни потребители. Резултатите 

трябва да служат като изходна точка за разработката на нови пазарни продукти, 

решения  и бизнес модели – особено в сферата на МСП. 

Широкият спектър на насърчителни програми се простира от развитието и 

изпробването на интелигентни ИКТ-базирани енергийни системи на бъдещето 

включително електромобилност (Интернет на енергията), през интернет-базирани 

научни структури за изграждането на нови електронни услуги (Интернет на 

услугите) до интернет-базирано свързване между интелигентни обекти, както за 

индустриално приложение, така и за частни потребители (Internet of Things). 

Актуалните програми за насърчаване: 

 „IT2Green“ с проекти за намаляване на енергийната консумация от 

информационни и комуникационни технологии в икономиката, в публичното 

управление и в частното потребление. 

 „Trusted Cloud” за развитие и изпробване на иновативни, сигурни и 

законосъобразни  Cloud Computing-решения. 

 „ИКТ за електромобилност II” с областите  „Smart Car“ – „Smart Grid“ – „Smart 

Traffic“. 

 „Автономика за индустрията 4.0“, където трябва  да се демонстрират 

ориентирани в бъдещето разчети за технологии за производство и 

интелигентни продукти.  

 „Smart Data“ (от 2014), която развива и разработва нови технологии за 

законосъобразното и сигурно използване на Big Data в икономиката и 

обществото. 

Технологично развитие на Internet of Services 

 Насърчителен проект „THESEUS” – целта е развитие на прототипни решения 

за достъпа до знания и за автоматизирана обработка на услуги и информации 

във Web. 

Насърчителна програма: THESEUS 

Брой проекти: 28 Времетраене: 2007-2012 

Брой партньори: около 60 Бюджет: 100 млн. евро 

Повече информация на: http://www.theseus.pt-dlr.de/ 

 

 Насърчителна програма „Trusted Cloud” – с програмата Федералното 

министерство на икономиката адресира съществуващите предизвикателства в 

областта на Cloud Computing. 
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Насърчителна програма: Trustet Cloud 

Брой проекти: 14 Времетраене: 2010-2015 

Брой партньори: около 65 Бюджет: 50 млн. евро 

Повече информация на: http://www.trusted-cloud.de/ 

 

 Насърчителна програма „Smart Data” – с експоненциалното нарастване на 

обема на данни се създават и нови изисквания към управлението и 

обработването на данни, но и значителни възможности за анализ на данни и 

добиване на информация („Big Data“). 

Насърчителна програма: Smart Data 

Брой проекти: планира се  Времетраене: 2014-2017 

Брой партньори: планира се  Бюджет: планира се  

Повече информация на: http://www.smart-data-

programm.de/ 

 

Технологии за Internet of Things 

 Насърчителна програма „Next Generation Media” – насърчени са 11 проекта, 

които обхващат новите възможности за електронно свързване и така 

наречения Ubiquitous Computing в конкретни области на приложение. 

Насърчителна програма: Next Generation Media 

Брой проекти: 11 Времетраене: 2005-2011 

Брой партньори: 70 Бюджет: 37 млн. евро 

Повече информация на: http://www.nextgenerationmedia.de/ 

 

 Насърчителна програма „Connected Living” – все повече е възможно 

свързването на уреди в домакинството, това позволява нови приложения за 

спестяване на енергия чрез интелигентно управление, използва се и за 

сигурност, здраве и превенция, комфорт и развлечение. 

Насърчителна програма: Connected Living 

Брой проекти: 6 Времетраене: 2010-2016 

Брой партньори: 43 Бюджет: около 12 млн. евро 

Повече информация на: http://www.connected-living.de/ 

 

 Насърчителна програма „AUTONOMIK” – развитие на ново поколение 

интелигентни инструменти и системи, които са в състояние самостоятелно да 

се свързват чрез интернет, да разпознават различни ситуации, да се напасват 

при сменящите се условия и да влизат във взаимодействие с потребителите. 

Насърчителна програма: AUTONOMIK 

Брой проекти: 13 Времетраене: 2009-2013 

Брой партньори: 100 Бюджет: 53 млн. евро 

Повече информация на: http://www.autonomik.de/ 
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 Насърчителна програма „Autonomik 4.0” – целта е с помощта на най-

модерните ИКТ производствените процеси в индустрията да ползват 

пестеливо енергията и материалите и да не натоварват околната среда, както 

и да се създадат гъвкави производствени структури. 

Насърчителна програма: Autonomik 4.0 

Брой проекти: планира се  Времетраене: 2013-2016 

Брой партньори: планира се  Бюджет:около 40 млн. евро 

Повече информация на: http://www.autonomik40.de/ 

 

Технологии за Internet of Energy  

 

 Насърчителна програма „E-Energy” -  развиват се нови решения на проблеми 

и се изпробват в конкретни сценарии от практиката с цел да се повиши 

енергийната ефективност и опазването на околната среда. 

Насърчителна програма: E-Energy 

Брой проекти: 6  Времетраене: 2008-2013 

Брой партньори: 56 Бюджет: 60 млн. евро 

Повече информация на: http://www.e-energy.de/ 

 

 Насърчителна програма „IT2Green” – насърчава иновативни проекти за 

намаляване на енергийната консумация на информационните и 

комуникационни технологии, състои се от три тематични клъстера – 

телекомуникационни мрежи, изследователски центрове и Clouds, както и 

мониторинг и мениджмънт.  

Насърчителна програма: IT2Green 

Брой проекти: 10 Времетраене: 2011-2014 

Брой партньори: 49 Бюджет: 30 млн. евро 

Повече информация на: http://www.it2green.de/ 

 

 Насърчителна програма „ИКТ за електромобилност II” -  в областта „Smart 

Car” се развиват и изпробват нови ИКТ архитектури за електромобили, в 

областта „Smart Grid“ се насърчава интелигентното внедряване на 

електрически превозни средства в енерго-снабдяващата система. Областта 

„Smart Traffic“ обхваща внедряването на електрически превозни средства в 

бъдещи транспортни инфраструктури.  

 

Насърчителна програма: ИКТ за електромобилност II 

Брой проекти: 16 Времетраене: 2012-2016 

Брой партньори: 100 Бюджет: около 77 млн. евро 

Повече информация на: http://www.ikt-em.de/ 
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Стратетически технологични проекти 

Чрез стратегическите технологични проекти системно се насърчават нови и 

открояващи се технологии и решения, които Федералното министерство на 

икономиката се надява да въздействат дългосрочно и стратегически върху ИКТ 

сектора. Реализираните към момента разнотипни проекти ще помогнат за 

дефинирането на бъдещи акценти в насърчителната дейност. 

Примери за текущи стратегически проекти: 

 Автоматизирана стереопродукция ASP – прототипно развитие на 

издръжливи и  евтини системи за 3D-запис 

 3DCultLab – целта на проекта е да ускори значително скоростта на 

дигиталния в 3D запис на културни продукти  

 CRUMBS – Mobile Augmented Reality (AR) приложения в социалните мрежи 

 Smarter Privacy – софтуерно-базирана правна съвместимост в Smart 

Grid 

 motionEAP – система за повишаване на ефективността и подкрепа на 

производствените процеси в предприятието въз основата на разпознаване на 

движения и проекция  

 AutomotiveHMI – оптимизиране на процесите за развитие на потребителски 

интерфейс в автомобилната промишленост 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИЯ ПО СЕКТОРИ 

 

ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ И ОПЕРАТИВНИ СТИМУЛИ 
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Брутна добавена стойност абсолютно и в % 

  

Оборот в абсолютни стойности и в % 

  

Източник:   

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%

инструментална техника 

медии 

консултации/креативни … 

технически услуги 

електротехника 

машиностроене 

автомобилостроене 

ИКТ 

търговия на дребно 

 -  200 000  400 000  600 000

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

инструментална техника 

медии 

консултации/креативни … 

технически услуги 

електротехника 

машиностроене 

ИКТ 

автомобилостроене 

търговия на дребно 

% млн. € 

5,09% 87.008 

4,49% 76.904 

3,97% 67.881 

3,90% 66.755 

2,10% 35.873 

1,97% 30.559 

1,57% 26.812 

1,33% 22.822 

0,68% 11.677 

 

% млн. € 

10,6% 512.442 

6,36% 320.744 

4,40% 221.905 

3,53% 178.313 

1,39% 69.962 

1,23% 62.038 

1,19% 59.853 

1,06% 53.400 

0,67% 33.720 
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Изследване и развитие и промоционални мерки за насърчаване на сектора 

Германия разполага с много добре развита и  работеща мрежа от университетски, 

извънуниверситетски и фирмени изследователски и развойни структури, с 

постигната висока степен на интеграция и взаимообвързаност, оптимално допълване  

между индустрия и университети. 

В Германия е и седалището на най-голямата в Европа изследователска структура в 

областа на ИКТ – Frauenhofer Gesellschaften. 

Насърчаването на изследователските и развойни проекти е акцент в политиката на 

федералното правителство. 

Определящи въпроси за формиране на промоционалната политика: 

 Кои са специфичните силни страни на страната и сектора в частност 

 Кои са технологичните развития от особена важност 

 С какви (стратегически) инструменти най-ефективно може да се провежда 

иновационната политика 

Приоритетни сфери на приложения: 

 Автомобили, мобилност 

 Машиностроене, автоматизация 

 Здравеопазване, медицинска техника 

 Логистика, услуги 

 Енергетика, околна среда 

Приложно ориентирани изследвания и развитие в областта на базовите технологии 

на ИКТ 

електроника и микросистеми, софтуер и обработка на знания, комуникационна 

техника и мрежи. 

Основни цели в областта на качеството: 

 икономичност 

 сигурност и надеждност 

 лесни и удобни за използване от клиентите продукти 

 ресурсна ефективност. 

Стратегически инструменти: 

 водещи иновации (иновативна електроника за автомобилите, мрежово 

обвързани интелигентни обекти в логистиката, сигурна мобилност чрез 

комуникационни технологии,  ИКТ за здравеопазването +) 

 технологични сдружения (Цифрова продуктова памет, Стандарти за 

комуникациите на бъдещето, Виртуални технологии и реални продукти, 

Интелигентна среда за автономни свързани в мрежа системи, 

 платформи за услуги (ИКТ за услугите, Гъвкави модули за комуникационни 

услуги и др.) 

 ИКТ специфично подпомагане на МСП. 
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Хоризонтални теми: 

 Участие при формирането на Европейската политика за изследвания и 

иновации (ARTEMIS, ENIAC,  

 Exzellenziniziative (постигане на превъзходно качество) в областта на висшето 

образование,  

 Приложноориентирана наука 

 Образование, квалификация на специалисти и ръководни кадри. 

Проекти и промоционалните инициативи:  

Развитие и тестване на нови мултимедийни и интернет технологии (Нова генерация 

медии, Мобилни приложения, радиочестотна идентификация (RFID), ИКТ базирани 

енергийни системи, Нова структура на знанията за интернета на бъдещето, 

Новосъздадени предприята в областта на мултимедиите и други разработки за 

бъдещето. 

 

Изследователската дейност в Германия се извършва от университетите, 

извънуниверситетските изследователски организации (Fraunhofer-Gesellschaft, 

Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft), независими 

институти и бизнеса. Всяка от тези структури има специфични задачи (базови 

изследвания, приложни изследвания, междудисциплинарна обвързаност, 

технологичен трансфер и развитие, научни супермашини и т.н.). 

 

Сътрудничество между научните институции: 

Специални области на изследвания и Transregios, DFG-изследователски центрове и  

Exzellenzcluster, Приоритетни програми, Max-Planck-Research Schools, Leibniz 

Graduate Schools, международни интегриращи проекти на ЕС, партньорски проекти 

между FhG и MPG, както и между MPG и WGL, Max-Planck-Innovation, съвместни 

Research Labs с бизнеса, Private-Public-Partnerships, като напр. Deutsches 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)12, иновативни IP-решения, по-

силна обвързаност на извънуниверситетските институции и висшите учебни 

заведения и др. 

Сътрудничество между науката и бизнеса 

Market-pull и technology-push 

Интелигентни и сигурни автомобили, мобилност като услуга – Automotive 

Engineering; Приложни и надбраншови ключови технологии в областта „Computing“;  

Интелигентни решения за търсене и внедряване на решения при свързването на 

знанията и тяхното управление, подкрепа на възрастните хора – Assisted Living.  

  



ИКТ СЕКТОРЪТ И ПАЗАРЪТ НА ИКТ ПРОДУКТИ В ГЕРМАНИЯ 

Посолство на Р България в Германия, Веселин Горнишки, април 2014 Page 37 

 

Основни действащи лица в германската система за изследвания и 

технологии 

 

Стратегията за високи технологии: проекти на бъдещето и сфери на приложения 
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Проектно и институционално финансиране за ИКТ 2007-2011 в млн. € 
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Брутни разходи за изследвания и технологии в Германия по финансиращи сектори и дял на 

разходите в БВП 

 

Разходи на федерацията за изследвания и технологии по ресори 2012 
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Разходи на отделните федерални провинции за ижследвания и технологии с дялове на 

местните правителства и местния бизнес 
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Exzellenz Cluster Initiative  
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Браншов барометър  Западна и Централна Европа 

Икономическо развитие Пазарен потренциал на отделни браншове* 

Страна БВП 2012 
1) 2) 

БВП 2012 
1) 3) 

Машиностр. Автомоб. Химия Строит. 

 реален ръст спрямо 
предх.година в % 
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Икономическо развитие Пазарен потренциал на отделни браншове* 

Страна Внос 1)  Инвестиции 
2012 1) 

Електрот.е
лектроник
а 

ИКТ Околна 
среда 

Мед. 
техника 

 реален ръст спрямо 
предх.година в % 
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Браншов барометър ОНД и Югоизточна Европа 

Икономическо развитие Пазарен потренциал на отделни браншове* 

Страна БВП 2012 
1) 2) 

БВП 2012 1) 3) Машиностр. Автомоб. Химия Строит. 

 реален ръст спрямо 
предх.година в % 

    

 

Икономическо развитие Пазарен потренциал на отделни браншове* 

Страна Внос 1)  Инвестиции 
2012 1) 

Електрот.
електрон
ика 

ИКТ Околна 
среда 

Мед. 
техника 

 реален ръст спрямо 
предх.година в % 
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Полезни източници на информация 

 

 
Informationen der Bundesregierung  

http://www.bundesregierung.de  

Informationen des BMBF  

http://www.bmbf.de  

BMBF-Informationen zur Hightech-Strategie für Deutschland  

http://www.bmbf.de/de/6608.php  

BMWi-Informationen zu Informationsgesellschaft Deutschland 2010  

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologieund-Innovation/informationsgesellschaft.html  

BMBF-Informationen zu Exzellenzinitiative und Pakt für Forschung und Innovation  

http://www.bmbf.de/press/1505.php  

BMBF-Informationen zur Forschung für die zivile Sicherheit  

http://www.bmbf.de/de/6293.php  

BMBF-Informationen zur Nanotechnologie  

http://www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php  

BMBF-Informationen zu Optischen Technologien  

http://www.bmbf.de/de/3591.php  

BMBF-Informationen zur Mikrosystemtechnik  

http://www.bmbf.de/de/5701.php  

BMBF-Informationen zur Werkstoffforschung  

http://www.bmbf.de/de/3738.php  

BMBF-Informationen zur Produktionsforschung  

http://www.bmbf.de/de/686.php  

Deutsches Portal zum 7. Forschungsrahmenprogramm der EU  

http://www.forschungsrahmenprogramm.de  

Förderdatenbank des Bundes im Internet  

http://www.foerderdatenbank.de  

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)  

http://www.gi-ev.de  
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.  

http://www.bdi-online.de  

BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.  

http://www.bitkom.org  

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.  

http://www.zvei.org  

VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.  

http://www.vdma.org  

VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.  

http://www.vde.com  

VDI – Verein Deutscher Ingenieure  

http://www.vdi.de  
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Max-Planck-Gesellschaft  

http://www.mpg.de  

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V.  

http://www.fraunhofer.de  

Helmholtz-Gemeinschaft  

http://www.helmholtz.de  

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.  

http://www.wgl.de  

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.  

http://www.dfg.de  

Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz  

http://www.dfki.de  

Feldafinger Kreis  

http://www.feldafinger-kreis.de  

Münchner Kreis – Übernationale Vereinigung für Kommunikationsforschung e.V.  

http://www.muenchner-kreis.de 

 


