
~ThJJП[Fд\[p~~lJд\ ~~@QG@ШЛ}~~ . 
mrn~rn11 [F®DJ~oa~ 

ш rnШ[J)®ППrn~~~~ill ~ • [О)~ 



© 
Проф. g.uk.н. Росuца Ран2ело5а, 
Проф. g-p Емuл Пануwе5, 
Проф. g-p Таmяна Хубено5а-ДелuсuВkо5а, 
Проф. g-p Исkра XpucmoBa-Бaлkaнcka, 
Доц. g-p Даниела Бобе5а-ФuлunоВа, 
Гл. ас. g-p Egyapg МарuноВ, 
Гл. ас. g-p Юлuя Сmефано5а, 
Д-р И5ан БяноВ, 
Не5ена БяноВа, 
Яна Пальо5а, 

aBmopu, 2017 2. 

Рецензенmu: Проф. g.u.k.н. Лuлuя Kapakawe5a 
Сm.н.с. g-p Симеон Дянkо5 

Оm206орен pegakmop: nроф. g-p Емuл Пануше8 

© FastPrintBooks, uзgameл, 2017 2. 

ISBN: 978-619-7312-71-3 



ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ 5 

4.3. Пocmueнamu peзymnamu 13 сраВненuе с нoBume 
cmpaнu член:ku ... „ ... „ ... „ .. „ .. „ „„„.„ ... „ .. „. „.„ „ „ ... „ ..... „ ... „ ... „ ....... „ ...... „. 186 
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

Външноukономu чесkи отношения 

1. BъmnнomъpeoBckume оmноwенuя на Бълеарuя .„„ .. „„„„„„.„„„.196 
1.1. Дuнамukа на сmоkообмена „„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„.„„„„„„.196 
1.2. CmokoBa cmpykmypa на mъpeoBuяma „„„„.„.„.„„„„„.„.„.„„„„„. 202 
2. България u Сnора3уменuяmа 3а nреференцuална 
mърго6uя на ЕС „„.„„.„„.„„.„„„.„„„ .. „„„„„„„„„„„„.„„„„„ .. „„„„„„„.„ 207 
3. Външноиkономuчесkаmа орuешnация на България „„„„„„„. 213 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .... „ .............. „ .. „ .... „ ....... „ .... „ .. „„„„ .. „ ... „„.„„.„.„„.„.„„. 221 



196 БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА: 

Гл. ас. g-p Egyapg МарuноВ 

1. ВЪНШНОТЬРfОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАбЪЛГАРИЯ 

Като uзразumел на Външния cekmop на gageнa ukoнoмuka 
Вънwноmърео6сkuяm. сmоkообмен е nоkазаmелен за нei:iнama om
Bopeнocm, за yчacmuemo u 6 меЖgунароgноmо разgеленuе на mpy
ga, меЖgувароgнаmа u mъpeoBcka с.nецuалuзацuя u koнkypeнmoc
nocoбнocm. На meopuя uнmeapaцuoннume npoцecu cmuмyлupam 
ВънwноmъраоВсkuя сmоkообмен, особено 6 paмkume на cъom6em
нama общност, gonpuнacяm за заgълбоча6анеmо на nроцеса на оm-

6аряне на ukoнoмukama u nogoбpяBam услоВuяmа на mъреоВuя за 
mexнume членове, но 13 същото Време съзgаВа1n npegnocmaBku за 
засuл6аие на нeeamu6нume eфekmu за yчacm6aщume ukoнoмuku npu 
noя6ama на kpuзu. 

ТоВа обуславя нeoбxoguмocmma om оценkа на guнaмukama на 
Външната mърео6uя със cmoku на Бълеарuя nрез nepuoga npegu u 
слеg npucъeguня6aнemo нu kъм ЕС, за ga се omчeme Влиянието му 
Върху насоченосmmа на сmоkообмена на cmpaнama. ВаЖно е сраВ

ненuеmо на gaвнume за mъpaoBuяma със cmoku на България с meзu 
за ЕС (общо) u за goaoн6aщume ukoнoмuku 6 Съlоза - нo6onpuemu
rne gърЖа6u om Цeнmpamia u Източна E6pona (Есmонuя, ЛumBa, 
ЛаmВuя, Полша, Румънuя, СлоВаkuя, СлоВенuя, Унеарuя, Xъp6am

cka u Чewkama penyблuka). ОбхВанаm е nepuoga 2004 - 2016 а. за ga е 
налице база за сра6ненuе с paз8umuemo npegu npucъeguня6aнemo 
нu kъм ЕС, а om gpyea, за ga моааm ga се оmразяm npoмeнume, нa
crnъnuлu 6 резултат om npueмaнemo nрез 2004 а. на централно- u 
uзmoчнoe8ponei1ckume gърЖаВu. 

1. 1. ДИНАМИКА НА СТОКООБМЕНА 

Членсm6оmо на Бълаарuя 6 ЕС gonpuнacя за разшuря6ане на 
обема u cmoйнocmma на 6ъншноmърао6сkuя сmоkообмен. За ne
puoga 2004- 2016 е. общата cmoi:iнocm на Вънwнаmа mърао6uя нара
сmВа блuзо 2,5 nъmu - om 19,6 go 49,5 млрg. еВро, но аоляма часm om 
у6елuченuеmо е осъщесm6сна още npegu npucъeguня6aнemo нu kъм 
ЕС-nрез 2007 е. cmoilнocmma на сmоkообмена е 35,4 млрg. е6ро (фuа. 
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78).114 Слеg moBa BcлegcmBue на алобалнаmа финансова kриза се от
чита сериозен cnag - с блuзо 12 млрg. еВро, kamo nрез 2009 а. cmou
нocmma gocmuaa go 28,6 млрg., nослеgВан om рязkо nоkачВане go 
46,2 млрg. еВро nрез 2012 а., а go kрая на nepuoga е налице nocmeneн
нo слабо noBuweнue. Поgобна, но nо-nлаВна е u mенgенцuяmа kъм 
нарасmВане на kолuчесmбенuя обем на mъреуВанu cтoku, koumo 
nрез 2004 а. е 36 млн. тона, nрез 2008 е. нарасmВа go 44 млн. mона, 
със cnag go 36 млн. mона nрез 2009 е., nослеgВан om nocmeneннo nо
сmояюю nоkачВане go 53,7 млн. тона nрез 2016 е. 
Поgобнu са 

u meнgeнцuu-
me, koumo се -а со 
наблlоgаВаm и ~ ю 
npu Вноса u из- t 20 

носа. Ръсmъm ~ 

go nukoBama ~ о 
2008 е. се xapak- Й ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ 

CVll;„..,. мN 

30 

терuзuра с из

n р е Вар В а щ u 
meмnoBe на 
уВелuченuе на 

Фuеура 78. Дuнамukа на 6ънwпаmа mърео6uя 
на Бълеарuя, 2004 - 2016 е. 

Вноса сnрямо износа (съоmВеmно go 25 u 15 млрg. е6ро), но сnаgът 
nрез 2009 е. е nо-серuозен npu Вноса - общата му стойност се nо
нuЖаВа с близо 1/3, gokamo npu износа намаленuеmо е nо-малkо - с 
23% сnрямо 2008 е. През целия nepuog на членство на Бълаарuя В 
ЕС слеg глобалната kpuзa cmoUнocmma на износа нарасmВа nо-бързо 
от maзu на Вноса, kamo nрез 2016 а. gBama nоkазаmеля gocmueam 
съоmВеmно go 23,5 u 26 млрg. еВро. Тазu mенgенция е още nо-uзя8е
на nри обема на mъpeo6ckиme nomoцu - и myk слеg 2011 а. ekc
nopmъm изnреВарВа uмnopma, koilmo Все още не е gocmuaнaл cmou
нocmma cu omnpegu елобалнаmа kpuзa. През 2016 а. Бълеарuя изна
ся 28 млн. mона, а Внася 25,7 млн., kamo В nepuoga на членсmВоmо 
на cmpaпama В ЕС nъp6uяm nokaзameл е нараснал с наg 11 млн. mона, 
а Bmopuяm е намалял с малkо наg 2 млн. тона. 
По omнoureнue на cmoUнocmma на общия сmоkообмеи тенденци

ите 8 ЕС и догондащите иkономиkи от Централна и Източна Ебропа 
(ЦИЕ), koumo могат да бъдат отчетени през набл/ода8ани$l период, са 
сходни с тези за Българиs~ (фuе. 79). Тряб6а ga се оmбелеЖu, че cnagъm 
В общия сmоkообмен nрез 2009 е. u В gBama случая е nо-nлаВен, om
koлkomo у нас (намаление с 20% за ЕС, 22% за ЦИЕ и 30% за Бълеа
рuя сnрямо 2008 е.). Общото уВелuченuе на cmouнocmma на mърео6-

114 Bcuчku ttзnолзВанu 6 uзслеg6анеmо gаннu са собсm6енu uзчuсленuя на 
aBmopa на базата на uнформацuя за Вноса u износа от E6pocmam (база gан
нu EU tтade since 1988 Ъу SIТC [DS-018995], nослеgно nocemeнa на 31.03.2017 г. ). 
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ckume nomoцu 6 gогон6ащumе ukoнoмuku е nоgобно, но малkо nо
слабо om mo6a 6 нawama сmрана, gokamo 6 ЕС то е gocma по-огра
ничено. 

И npu gогон6ащи.mе иkoнoмuku, и при ЕС nрез целия разглеЖ
gан nepuog (2004-2016 г.) cmoUнocmume на Вноса и на износа са блuзku 
90 rneзu 6 България. На6сяkъgе се наблlоgа6а по-голямо у6елuченuе 
npu износа, kamo nрез nocлegнume три гоgипи от периоgа mou 
gори изnре6ар6а Вноса. Темпьт на нарастЕJане на износа за Бьлгари.5l 
обаче е по-бьрз (2,93 пъти от 2004 г. и 1,74 пъти от 2007 г.), отkолkото 
lJ страните от ЦИЕ (сьотЕJетно 2,6 и 1,6 пъти) и особено lJ сраЕJнение с 
този lJ ЕС (сьотЕJетно 1,6 и 1,2 пъти). 

~ 1111M1111n ~н~ 111ihii 11~11 
~~~rP.R~i.~?~~tr a~~~"F"•::;~~: 
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Фuеура 79. Дuвамuка ва -В-ъишнаmа mърео6uя на 
u goeoн6aщume ukoнoмuku, 2004 - 2016 е. 

По-различно е nолоЖенuеmо при обема на mъpeo6ckume nomo
цu - 6 ЕС mou е оmносumелво nосmоянен ( u общо, и по отношение 
на Вноса и на износа) със слабо уВелuчение - от 5,3 go 5,9 млрg. 
е6ро. (cnag се наблlоgаВа eguнcm6eнo nрез 2009 е.) В нo6ume cmpaнu 
членku общият обем нарасmВа, но промените не са moлko6a peз
ku и през 2016 г. mou gосmига 835 млн. mона. И nри ЕС, u при gогон-
6ащumе ukoнoмuku обаче за разлukа om Бълеарuя nрез целия nepuog 
2004 - 2016 е. обемът на Вноса ocrna6a nо-еолям om moзu на износа. 

По-бързото нарастЕJане на стойността на износа на БьлгарU.5l боди 
до посто.sтно намалS1.lJащ дефицит по mъpгolJckama сметkа - при nри
еманеmо нu 6 ЕС нетният uзнос на cmpaнama е оkоло -8,4 млрg. 

о 

1 
2 

·J 

-&WlrapмA" IC -ДоrомNщимtсоНОм"и" 

Фuеура 80-;JГе'mен uэнос, 200'4~16 е. 
(млрg. е6ро) 

200 

·200 

150 

е6ро, gokamo 
през 2016 е. е -
2,6 млрg. (фие. 
78). ClJulJaнemo 
на дефицита 
обаче е no-ckopo 
lJ резултат от 
спад на lJнoca, 
отkолkото от 
уlJеличение на 
износа. Тенgен
цuяmа kъм nо
бързо нарасm-
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Ване на uзноса, xapakmepнa u за ЕС, u за gогон8ащumе ukoнoмuku 
om ЦИЕ, nъk Bogu go nремuна8анеmо на ompuцameлнama cmoi:iнocm 
на нетния износ 6 nолоЖumелна, kamo nрез 2016 е. cmoiiнocmma му 
gocmuea go 119 млрg. за ЕС u 11,7 млрg. е8ро за ЦИЕ. 
Обраmноmо се наблlоgа8а npu koлuчecm8eнume обемu на mъpeo-

6uяma - myk 6 ЕС u 8 cmpaнume om ЦИЕ неmнuяm uзнос заnаз8а 
ompuцameлнama cu cmouнocm (съоm8еmно -1 млрg. u -55 млн. 
mона), gokamo 8 Бълаарuя слеg 2011 а. koлuчecm8omo на uзнасянu
mе cmoku е по-голямо, omkoлkomo на 8насянumе, u nрез 2016 г. неm
нuяm износ gосmига 2,3 млн. mона. 

OmBopeнocm на ukoнoмukama 

Траguцuонен uнgиkamop, koiimo се uзnолз8а npu анализа на 
8ънwнаmа mърео6uя, е „om8opeнocmma на ukoнoмukama". Toiinpeg
cma8ля6a omнoweнuemo на 6ънwнаmа mърго6uя kъм БВП и слу.Жu 
kamo nokaзameл за ра8нuщеmо на uнmeгpupaнocm на ukoнoмukama 
на gageнa gърЖаВа 8 c8emo6нama, m.e. kamo uзмерumел на cmeneн
ma на меЖgунароgноmо u с6ърз6ане. Чрез uзслеg8апе на cmenemna 
на om8opeнocm на нaцuouamrama ukoнoмuka се усmано8я8а нei:iнo
mo участие 6 меЖgунароgноmо разgеленuе на mpyga, инmеграцuя
mа u 6 c8emo6нomo cmonaнcm8o, зaBucuмocmma на u от npoцecu
me 6 c6emo6нama ukoнoмuka. За ga се onpegeлu cmeneнma на omBo
peнocm на ukoнoмukama, myk са uзnолз6анu nokaзameлume „ekc
nopmиa k8oma"115 и „Вънwноmърао6сkа kBoma".116 

Членсm6оmо на Бълаарuя 6 ЕС 6ogu go 6се nо-аол.яма om6ope
нocm на ukoнoмukama. През разелеЖgанuя nepuog gинaмukama на 
nоkазаmеля „6ънwноmърао6сkа kBoma" е неnосmоянна - от 2005 go 
2008 е. е налице no6uwa6aнe (om 92 go 108%), слеg koemo В резулmа.m 
om c6emo6нama kpuзa nрез 2009 е. mou cnaga go 76% От 2010 go 2013 
г. се uaблlogaBa нарасm8ане go 114%, слеg koemo cmoiiнocmma на 
nоkазаmеля намалява с no оkоло 4 nроцешnни nyнkma гoguwнo, 
gocmueaiiku 104,6% nрез 2016 е. (фиа. 79). За целuя nepuog 2004- 2016 
г. gелът на общuя сmоkообмен kъм ВВП на cmpaнama се no8шna8a 
с близо 11 nроценmпu nyнkma, но nopagu no-8ucokama crnouнocm 
на nоkазаmеля nрез 2007 е., nослеgВана om елобалнаmа kpuзa, u наu
Вече слеg cnaga nрез nocлegнume g6e еоgинu, за nepuoga на член
сm6о на България 6 ЕС gелъm на mъpeoBuяma със cmoku В БВП на
малява с близо 4 nроцен.mнu nyнkma. 
Прu nоkазаmеля „ekcnopmнa kBoma" guнaмukama е nо-разлuчна 

- u myk е налuце чу6сm6umелен cnag nрез 2009 е. (с 10 nроцешnнu 
nyнkma go 31%), nослеgВан om сериозно нарасm8ане go 53% nрез 
2013 е., слеg koemo и той намалява, маkар и nо-слабо - с no оkоло 1 
nроценmен nyнkm гoguwпo u nрез 2016 е. uзносъm заема 50% от 

11s Omнoweнue на uзноса kъм БВП. 
116 Omнoweиue на 6ънwнomъpeo6ckwr сmоkообмен kъм БВП. 
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Фuеура 81. Дял на mъреобuяmа със cmoku 6 БВП, 
2004 - 2016 е.(%) 

БВП на Бълеа
рuя. Общото 
у8елuченuе за 

nepuoga 2004 -
2016е.ес12 nро
ценmнu nунk
та, kamo 8 paм
kume на член
сm8оmо нu В ЕС 
също е оmчеmе

но nоkач8ане-с 
8 nроценmнu 
nyukma. 

През целuя uзслеg8ан nepuog стойностите и на gBarna nоkаза
mеля за нaurama страна са gocma no-Bucoku от тези за ЕС. При 
BъНUiнomъpeo8ckama kBoma Бълеарuя uзnpeBap8a Съlоза с оkоло 40 
nроценmни nyнkma. Тряб6а ga се оmбелеЖи, че там сnаgът 8 ре
зултат от елобалнаmа kpuзa е nо-nлаВен, kakтo и nрез nослеgнu
те eoguнu от nepиoga, koeamo 6 cmoiiнocmm.a на този nokaзameл 
за ЕС е налице зacmou. При ekcnopmнama k8oma намалението 6 ЕС 
също е nо-ра8номерно, omkoлkomo у нас (om 31% nрез 2008 go 27% 
nрез 2009 е.). ПослеgВалоmо нарастване обаче е мноео nо-бързо nри 
Бълеарuя, kamo nрез 2013 е. paзлukama с ЕС се у8елuча8а на блuзо 20 
nроценmнu nyнkrna, за ga gосmиене go 17 nрез 2016 е. 
При gоеонВащиmе ukономиkи от Централна u Източна EBpo

na и общият сmоkообмен, и износът заемат малkо nо-сериозен 
gялоmБВП nрез 2016 е. (съоm8еmно 112 и 56%). При Bmopuя nokaзa
men moBa е xapakmepнo за целия изслеgВан nepиog, но .no отноше
ние на 8ъНUIНomъpeoBckama k8orna тези gърЖаВu goeoнBam Бълеа
рuя no Време на елобалнаmа kpuзa, а nрез nocлegнume mpu eoguнu 
gopu я uзnреВарВат. Като цяло нобите д'ЬрЖаби членkи са по отборе
ни по отношение на mьpгo!Juszma С'ЬС cmoku, отkолkото старите. 

ТьрzоВuя В ЕС 

Членстбото на страната lJ ЕС боди до побиша8ане на дела на 8ьтреш
нообщностната m'Ьpгo!Jusl. РазалеЖgайkи guнaмukama на нейния gял 
В Бълеария за nepuoga 2004- 2016 е., моеаm ga се обособят g8a nepu
oga. Om 2004 go 2011 е. gетт на mъpeo8uяma с gърЖа8uте от ЕС 
ocma8a оmносumелно еgнаkъВ - 58 - 61% om общите mъpeoBcku 
nomoцu на страната, kamo не се забеляз8а същесmВена разлukа 
Вслеgсm6ие на npucъeguняBaнemo нu. ЕgинсmВенаmа eoguнa, koea
mo е оmчеmено рязkо нарасm8ане на gела на Въmреwнообщносm
наmа mърео8uя (om 58 go 62%, наu-Висоk gял за целuя nepuog) е 2009 
- очеВugно kamo отео8ор на c8emo8нama фuнансо8а kpuзa, заnоч
нала nрез 2008 е. но слеg moBa нuBama оmноВо се cmaбuлuзupam go 
оkоло 60%. През noчmu целия лepuog слеg 2004 г. износът нagBu-
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waBa Вноса с 2 - 5 nроценmнu nунkта с uзkлlоченuе на 2005 и 2006 е. 
(kоеато Вносът е с 1 - 2 nроценmнu nyнkma nо6ече от износа), а 
nрез nослеgнuте g6e eoguнu gелъm no gВата nоkазаmеля е noчmu 
uзраВнен, koemo се gълЖu на резkuя cnag (блuзо 4 nроценmнu nyн
kma) 6 gела на износа на Бълеарuя за ЕС (фuе. 82). Om 2012 е. трите 
nоkазателя - gелъm на общата търеоВuя, на Вноса В u на износа за 
ЕС, са с noчmu egнakBu cmouнocrnu nрез отgелнumе eoguнu, kamo 
се отбелязва обща тенgенцuя kъм nосmоян:но нарасm6ане (с оkоло 
1 nроценmенnунkт eoguwнo), gocтueaiiku go нau-Bucokume cu нuВа 
nрез 2016 е. (съоm6еmно 67,2, 66,5 u 67,9%). 
Общата 

mенgенцuя no 
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Фuеура 82. Дял на mъреобuяmа на Бълварuя 
с gърЖабu - члеиku на ЕС, 2004 - 2016 а. (13 %) 

kолkото 6 Бълеарuя, gocmueaUku 64% nрез 2016 е. При gоеонВащu
те ukoнoмuku от Централна и Източна EBpona nъk нeiiнuяm gял 
е no 6ucok - 78% nрез 2016 е. В тези gърЖаВu, Bъnpeku че npu износа 
се наблlоgаВа uз6есmен cnag за nepuoga kamo цяло, gелъm му за ЕС 
ocma6a мноео голям - близо 80%. 

Вьд дрьзkа с тьргодиs~та д ЕС трs~бда да се отбелеЖи и сериозното 
намалs~дане на дефицита 8 нетниs~ износ на БмгарuSt, отчетено през 
набл/одаданиSl период и особено по бреме на членст8ото на страната 8 
Сь/оза - от -5 млрд. едро през 2007 г. до малkо под -1 млрд. през 2016 г. 
(фuе. 83). 

Членстдото ни 8 ЕС не оkазба сьщестбено блиsние д географсkата 
струkтура на стоkообмена с трети страни - Bogeщu mъpaoBcku napm
ньopu оста Ват Турция u Русия (с общо оkоло 40% от mърео6uята 
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Фuеура 83. Дял ва mъреобuяmа с gърЖабu - члевku па ЕС, 
2004 - 2016 8. (%) 
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uз8ън ЕС). В mъpeol3uяma с Русuя (особено 8носъm) се наблlоgа8аm 
значumелнu kолебанuя nрез различни aoguнu om nepuoga. Те мо
ааm ga се обяснящ наi:i-13ече om алеgна moчka на cmoko8ama cmpyk
mypa на 81-юса om maзu gърЖа8а, състоящ се npegu 8cuчko om eнep
eui:iнu нocumeлu, npu koumo ценumе на меЖgунароgнuя nазар 
mъpnяm серuознu u чecmu nроменu. През nocлegнume gбе aoguнu 
от uзслеgВанuя nepuog се omчuma cnag, koumo се gълЖu no-ckopo 
на намаляВанеmо на Вноса на npogykmu на nър8uчнuя cekmop, om
koлkomo на мepkume на ЕС срещу Русия. Cpeg осно8нumе mъpeoB
cku napmньopu на Бълаарuя nрез целuя nepuog с onpegeлeнu kоле
банuя е Kumau с 8-9% от сmоkообмена (с uзkлlоченuе на aoguнume 
слеg елобалнаmа kpuзa, koeamo е мал.kо no-нucъk: 5 - 6%). СраВнu
mелно еолямо място В mъpeoBuяma заемат и cъcegнume нu gърЖа-
8u - Сърбия и БЮР Makegoнuя (no оkоло 4 - 5% om mъpaoBckurne 
nomoцu). Оmносumелнuяш gял В mъpeoBuяma нu със САЩ нама
лява (om 8% В aoguнume npegu членсmВоmо go 3-4% В nepuoga слеg 
2007 а.) за cмemka на noяBama на няkоu ноВu napmньopu с nо-серuо
зен gял - Eeunem (3 - 4% om mъpaoBckume nomoцu на cmpaнama 
nрез nocлegнurne 4 aoguнu), Cuнeanyp (2-3%) и gp. 

Слеg npucъeguня8aнemo са налице няkоu uзмененuя В общата 
аеоерафсkа насоченост на mъpeo8ckume nomoцu на страната uзВън 
Съlоза. Интересно е nренасочВанеmо на бълаарсkаmа mъреоВuя om 
paзBumume gърЖа8u (членуВащu В ОИСР) kъм cmpaнume om 
БРИКС - npegu cBemo8нama фuнансо8а kpuзa mърао8uята нu с 
gъpЖa8ume om ОИСР нag8uwaBa maзu с БРИКС 1,5 - 1,7 11.ъmu, go
kamo om 2008 е . goceaa е обратното - mъpeo8ckume nomoцu kъм 
БРИКС са с 1,3 - 1,6 nъmu nоВече, omkoлkomo kъм paзBumurne uko
нoмuku. 

1.2. СТОКОВА СТРУКТУРА НА ТЪРГОВИЯТА 

В Българи.я делът н.а продуkтите н.а пърдич н.ия cekmop д общи.я сто
kообмен. н.арастба noчmu g8ouнo om 2004 go 2012 е. (общо с 22 nроцен
mнu nyнkma), koaamo gocmuea 40,7%.117 През cлegBaщume aoguнu се 

117 За uзчuслябане на cmoko6ama cmpykmypa на mъpao6uяma е uзnолз6ана 
мemogoлoauлma на EBpocmam, cnopeg kosrmo npogykmume на nър6uчнuя cek
mop 6kлloч6am cmoko6u apynu om Cmaнgapmнama меЖgунароgна mъpao6cka 
kлacuфukaцuя: О (храни и Жu6u Жu6omнu), 1 (безалkохолнu u алkохолнu нa
numku u mlomJoн), 2 (необрабоmенu (cypof3u) мamepuaлu, неаоgнu за kонсу
мацuя, uзkл. aopu6ama), З (мuнералнu aopu6a, масла и nogoбнu npogykmu), 4 
(мазнини, масла u Восъци ош Жuf3omuнcku u pacmumeлeн npouзxog) u 68 (бла
аороgнu u gpyau ц6еmнu меmалu). Прерабоmенumе npogykmu nъk са Bcuчl<u 
ocrnaнaлu cmoko8u гpynu без apyna 9 (cmoku u cgeлku, неуnоменаmu gpyaage). 
Тъu kamo cmokume и cgeлkum.e, неуnоменаmu gpyгage, noчmu без uзkлlоченuе 
заемат много нuсъk gял В mъpaof3ckume nomoцu на Българш'.1, ЕС u cmpaнume 
om ЦИЕ (1 - 3%), 6 uзслеg6анеmо е анализиран gелъm на npogykmume на 
nърВuчнuя cekmop В mъpao6uяma kamo nokaзa.tneлeн и за npepaбomeнume 
npogykmu (ocmamъka go 100%). 
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наблlоgа6а nосmоявно намаление, kamo nрез 2016 е. npogykmume на 
nър6uчнuя cekmop заемат 29,8% om общumе mъpeo6cku nотоцu на 
страната, т.е. gелът им е nочти същият, kakmo nри nриемане
mо нu 6 ЕС nрез 2007 е. Поgобна е u тенgенцияmа 6 износа, но там 
gелът на тези npogykmu е no-6ucok още nрез базо6аmа 2004 е. (23%), 
а у6елuченuеmо go 2012 е. u nocлeg6aлuяm cnag са no-nлa6нu. 
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Фuеура 84. Дял на npogykmurne на nър6uчвuя 
cekmop 6 mъpeo6uяma, 2004 - 2016 е. (%) 

лunc6a рязkоmо у6елuченuе, наблlоgа6ано у нас nрез 2004 - 2012 е. 
През 2004 е. gелът на maзu epyna npogykmu 6 mъpeo6uяma на Бълга
рия, страните от ЦИЕ и ЕС е nочmи ра6ен. В ЕС nрез целия nepи
og те заемат 1 /5 go 1/4 om общumе търео6сku nотоцu (19% за 2016 
е.) u 15 - 20% от ekcnopma (16% за 2016 е.), а 6 cmpaнume от ЦИЕ 
gелът им е още no-нucъk -16 - 20% от търео6uяmа (16% за 2016 е.) 
u 14-18% om износа (14,7% за 2016 е.). И npu Съlоза, u nри goeoн6a
щume ukoнoмuku е налuце общо нарасm6ане с 1 nроценmен nyнkm 
сnрямо 2004 е., но u cnag с 1 nроценmен nyнkm сnрямо 2007 е. 
Още nо-еолемu са наблlоgа6анumе paзлuku no moзu nоkазател 6 

mъpeo6uяma ни с mpemu cmpaнu, нечлену6ащu 6 ЕС - и myk gелъm 
на mъpeo6uяma се у6елuча6а g6ouнo go 2012 е., gocmueatlkи 58% om 
общите mъpeo6cku nomoцu, слеg kоето намалява go 42,5% nрез 2016 
е. През 2004 е. Бълеарuя оmно6о cmapmupa с egнak6u нu6а с gоеон6а
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Фuеура 85. Дял на npogykmume на nър6uчнuя 
cekmop 6 mъpeo6uяma с mpemu cmpaнu, 
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продуkти на пьрбичниз сеkтор е още no-sicнo изразено при износа ни за 
трети страни, kъдето за целиs~ наблЮдабан период делът UJY1 от бмгар
сkи.я. еkспорт е 2 - З пьти 110-гол.szм, omkoлkomo б ЕС и б дьр:iсабите от 
ЦИЕ - nрез 2016 2. mou е 40,6% om износа на Бълаарuя, 13,3 om moзu 
на ЕС u 16,7% npu go2oн8aщume ukoнoмuku. 

Условия на mьpzoBuя 

У сло8uяmа на mър208uя npegcma8ля8am съоmношенuеmо, 8 ko
emo еgна cmoka се заменя за gpyaa на с8еmо8нuя nазар. Те моааm ga 
uзразя8аm omнoweнuemo меЖgу цени, меЖgу koлuчecm8a uлu меЖ
gу kомбuпацuя om g8eme npu размяна. Eguн om наu-чесmо uзnолз
Ванumе nokaзameлu за uзмерВане на услоВuяmа на mърео8uя 8 меЖ
gунароgнаmа ukoнoмuka са нemнume барmернu услоВuя на mър20-
8uя - съоmношенuеmо меЖgу uнgekcume на ekcnopmнume и на uм
nopmнume ценu. Този uнgukamop nоkазба koлko eguнuцu чyЖgecm
paшru cmoku моеаm ga бъgаm Внесени с eguнuцa ekcnopmeн goxog, 
m.e. kak8o koлuчecmBo Вносни cmoku моЖе ga се заkуnи срещу egu
нuцa uзноснu cmoku. Koeamo ценumе на изнасянumе cmokи pacrnam 
110-бързо от meзu на Внасянumе uлu cnagam nо-малkо om mях, ус
ло8uяmа на mър208uя се nogoбpя8am и uзaogume от нея се у8елu
ча8аm. Обратно, koeamo ценumе на Внасяните cmoku pacrnam nо
бързо, omkoлkomo на изнасяните, усло8uяmа се 8лоша13аm u uзeo
gama om mъp20Buяma за съот8еmната gърЖа8а намаляВа.118 

Прu усло8uяmа на mър208uя на Бълаарuя, изчислени на базата 
на npoмeнume сnрямо npegxogнama eoguнa, се наблlоgа8аm чy8cm8u
meлнu kолебанuя (фие. 86) - заrюч8айku със сериозно npeguмcm8o 
на износа (cmouнocmma на uнgekca е 141) nрез 2005 а., nрез cлeg6a
щume g8e eoguнu усло8uяmа на mърео8uя се 8лowa8am (go оkоло 
70). До 2010 е. cmoilнocmma на uнgekca оmно8о се no8uwa8a (144), 
слеg koerno cnaga go 87 nрез 2014 е. През nocлegнume g8e eoguнu се 
наблlоgа8а :nogoбpeнue, kamo nрез 2016 е. mя оmно8о е nолоЖumел
на, gocmueailku 108. При ЕС u npu cmpaнume от ЦИЕ не се omчu
mam толkо8а серuознu флykmyaцuu - cmoilнocm.ma на uнgekca е 
оkоло 100 nрез целuя nepuog с uзkлlоченuе на няkолkо аоgини (2009, 
2012 u 2013 е.), koearno е малkо no-Bucoka, ka:rno В kрая на nepuoga 
mou е неутрален (100). 

118 За целumе на анализа myk услоВuяmа на mъргоВuяmа са npegcmaВeнu kamo: 
[(Ql0 • Р10) / (QX0 • РХ0)] / ((Qln • Pln) / (QXn • PXn)J, 

kъgemo QI
0 
е koлuчecmBeнuяm обем на Вноса за базоВаmа гоguна; PI0 - cmoii

нocmma на Вноса за базовата гоguна; QX0 - koлuчecmBeнuяm обем на износа 
за базовата гоguна; РХ0 - cmoiiнocmma на износа за базовата гоguна; QI„ -
koлuчecmBeнuяm обем на Вноса за cъomBemнama гоguна; PI,., - cmouнocmma 
на Вноса за cъomBemнama гоguна; QXn - koлuчecmBeнuяm обем на износа за 
cъomBemнama aoguнa; PXn - cmoiiнocmma на износа за cъomBe11U1ama 209ина. 
За базови гоgини са npuemu 2004 г., 2007 г. и npegxogнama гоguна. 
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При базова гоguна 2004 се оmбелязВа сериозно nоgобряВане на усло
Вuяmа на mъреоВuя за България, kamo nрез 2007 - 2008 u 2013- 2014 е. u 
myk е налице cnag, но 6 общu линии mенgенцuяmа е nолшkumелна u 
В kрая на nepиoga cmoiiнocmma на uнgekca gocmиea 194, m.e. е с 53 
nyнkma наg maзu В ЦИЕ u с близо 80 nyнkma nоВече om ЕС. Paзлu
kume са още nо-еолемu npu базова eoguнa 2007 е. - ycлoBuяrna на 
mъреоВuя за Бълеарuя са nолоЖumелнu nрез целия nepuog, kamo 
nрез 2016 е. cmoiiнocmma на uнgekca gocmuea go 257 - с наg 110 nyнk
ma nоВече om ЦИЕ u с близо 140 rюВече om ЕС. 

ЧyBcrnBumeлнomo nоgобряВане на ycлo6uяrna на mъреоВuя за 
България nрез nepuoga за членсmВо означава, че cmpaнama усnяВа 
ga аkумулира nоВече kanumaл с nомощmа на износа cu, omkoлkoтo 
харчu за Вноса cu. 

Дuнамukа на mьpzoBckume nomoцu 

В рамkит.е на набл/ода8анUJl период 8ьншнотьрго8сkите отношенus~ 
на БмгарUSl се раз8и8ат динамично. Общият сmоkообмен нарасmВа 
със 153% (фuе. 85), kamo износът се уВелuчаВа nо-бързо om Вноса 
(съоmВеmно 194 u 124%). ПоВишаВанеmо на cmoUнocmma и обеми
те на mъpeoBckume nomoцu е gocma nо-еолямо npu mъpeoBuяma с 
ЕС, kъgemo сmоkообменъm расте със 186%, ekcnopmъm - с 218%, а 
uмnopmъm-cъc 161 %. При mъpeoBuяma с mpemu cmpaнu нарасmВа
неmо е nо-баВно - със 105% за общия сmоkообмен, 153% за износа u 
75% за Вноса. Наii-същесmВено е засuлВанеmо на mъpeoBuяma с npo
gykmи на nърВuчнuя cekmop, koumo заемат Все nо-серuозно мяс
то 6 mъpeoBckume nоmоци на cmpaнama. Tyk Вносът расте nо
бързо om износа (съоmВеmно с 336 u 278%), kamo общото уВелuче
нuе на mъpeoBuяrna с npogykmu на nърВuчнuя cekmop е с 336%. При 
npepaбomeнume npogykmu noBuweнuemo за nepuoga 2004 - 2016 е. е 
gocma nо-слабо, но kamo nолоЖиmелен моЖе ga се оmбелеЖu 
фakmъm, че ekcnopтъm нарасmВа nочmи g6a nъmu nо-бързо от 
uмnopma - съоmВеmно със 168 u 87%. 
По 8сичkи посочени индиkатори набл1ода8ани.ят рьст на тьргоди.я-
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Фuаура 87. Ръсm на cmouнocmma на сmоkообмена (% сnрямо 2004) 

та на България е значително по-8исоk, отkолkото 8 ЕС kато при голя
ма част от тях той е с 2 до 3 пъти (а пон.яkога и по8ече) по-бърз от 
този 8 Съ/оза. Убеличението е по-гол.яма и 8 сра8нение с догонващите 
иkономиkи от ЦИЕ kamo myk uз.kлlоченuе nраби ръсmъm 5 cmoUнo
cmma на Вноса, износа u общата cmoi:iнocm на mъpeoBuяma с gърЖабu 
uзВън ЕС, kakmo u на Вноса на npepaбomeнu uзgелuя. 

* ЧленсmВоmо на Бълаарuя В ЕС има nолоЖumелен eфekm Върху 
paзBumиemo на 6ънwнomъpao5ckume нu оmноwенuя. Разwuряба се 
обемъm u cmouнocmma на ВънwноmъраоВсkuя сmоkообмен, kakmo 
и че нарасm6а cmouнocmma и gелъm на Въmреwнообщносmнаmа 
mъраобuя 6 mъpao6ckume nomoцu на cmpaнama. Бълаарсkаmа uko
нoмuka cma6a Все no-omBopeнa u пълноценно учасm6аща В елобал
нumе mъpeoBcku отношения. Тоба се отнася особено за износа, kou
tno се уВелuча6а kak.mo номuнаmю, tnaka u 6 срабненuе с ЕС u с oc
maнaлume gоаонВащu ukoнoмuku om Централна и Източна EBpo
na, членуВащu 6 неао. ЛоgобряВаm се услоВuяmа на mъpeoBu~ no 
отношение на общия сmоkообмен на Бълаарuя1 kamo u npu този 
nokaзameл ръсmъm е gocma no-Bucok и от среgнuя за Съlоза, u сnря
мо goeoнBaщume ukoнoмukи om ЦИЕ. Като nолоЖumелен моЖе ga 
се отчете също фakm.ъm, че у нас Влиянието на алобалнаmа фи
нансова kриза и на субереннаmа kриза В ЕВрозонаmа се усеща, но е 
nо-слабо, omkoлkomo за ЕС kamo цяло и не засяга Bcuчku acnekmu 
на BънwнomъpaoBckume отношения. 

Съще6ремеmю, 6ъnpeku нараст8анеmо на cmoUнocmma u обема 
на търаоВсkиmе nomoцu, особено 8 paмkume на ЕС, nо-еолямаmа 
om6opeнocm на ukoнoмиkama u nоgобрябанеmо на услоВuяmа на 
търаоВuя, се наблlоgаВа ВлоwаВане на cmokoBama cшpykmypa no
pagu nо-значumелнuя ръст В mъpaoBuяma на npogyk.mu на nърВuч
нuя cekmop за cмemka на npepaбomeнume npogykmu, особено no 
отношение на сmоkообмена с mpemu cmpaнu. Тази mенgенцuя се 
omkpoяBa u nри Вноса, но е мново nо-ясно изразена nри износа, и е 
еgна от paзлukume меЖgу Бълаарuя не само с ЕС, но u с goeoнBaщu
me ukoнoмuku от Цeнmpamra u Източна EBpona. 
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