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СТОКОВА СТРУКТУРА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИТЕ 

ОТ СУБ-САХАРСКА АФРИКА 
 

Едуард Маринов 

 

COMMODITY STRUCTURE OF BULGARIAN INTERNATIONAL TRADE  

WITH SUB-SAHARAN AFRICA 
 

Eduard Marinov 

 
ABSTRACT: The importance of African countries, especially of sub-Saharan ones, to Bulgaria is deter-

mined by the increasing role of the region in both global economy and policy, as well as its immense economic 

potential and natural resources. The introduction of the paper presents the dynamics of Bulgarian trade with the 

countries in Africa and specifically sub-Saharan Africa. The first section discusses the commodity structure of 

trade relations of Bulgaria with Africa, focusing again on sub-Saharan Africa for the period 2003-2013. Bulgar-

ia’s international trade is concentrated in a small number of countries, thus the third section analyses the com-

modity structure of both imports and export to these main trade partners. The last section of the paper analyses 

thoroughly the identified in the former sections most traded commodities – copper ores and refined copper, pre-

senting the dynamics of import and export for the period 2006-2013, as well as the share and importance of 

those products for Bulgaria’s international trade in general. Finally, the conclusion summarizes the main in-

sights provoked by the analysis, namely that first, sub-Saharan countries become more and more significant for 

Bulgaria as trading partners, as the volume of trade with them grew 3 times faster than that of the overall trade 

flows for the period 2003-2013; second, Bulgaria’s trade with those countries is regretfully still weakly diversi-

fied with imports and exports being concentrated mainly in primary goods; third, that copper and copper ores 

are niche products in Bulgaria’s trade not only with African countries, but are competitive export products in a 

global perspective; and finally, the main conclusion of the paper – that both Bulgarian institutions and enter-

prises are underestimating and underutilizing sub-Saharan African countries as trading partners.  

Key words: international trade, sub-Saharan Africa, main trade partners, copper and copper ores 

 

Въведение 
 

Значението на африканските държави и 
особено с тези на юг от Сахара за България се 
определя от нарастващата роля на региона в 
световната политика и икономика, огромния 
икономически потенциал и природни богатс-
тва. 

Общата стойност на търговските потоци 
на България със страните от Африка за 2013 
г. възлиза на малко над 1.2 млрд. евро, което е 
едва 2.5% от общите търговски потоци и мал-
ко над 6.2% от търговията на страната с дър-
жави извън ЕС.1  Износът надвишава вноса 
почти 4 пъти (съответно 979 и 235 млн. евро), 
като по двата показателя държавите от Афри-

1
 Източник на всички използвани данни е Евро-

стат. Стоковата структура на търговията е пред-
ставена по основни раздели и конкретни стокови 
групи от стандартната международна търговска 
класификация. 

ка заемат съответно 11% и 2% от извънобщ-
ностната търговия на страната и едва 4.4% и 
0.9% от общите стойности на износа и вноса. 
За периода 2003-2013 г. стойността на тър-
говските потоци нараства над 8.5 пъти, като и 
тук износът расте по-бързо от вноса (съответ-
но 9.1 и 7.3 пъти). Единственият спад през 
изследвания период е през 2009 г. (с над 35% 
спрямо 2008 г. при вноса и над 5% при изно-
са), като той е компенсиран още в рамките на 
следващата година при износа, а при вноса – 

през 2011 г. Търговското салдо е положител-
но през целия период, достигайки 744 млн. 
евро през 2013 г. 

Стойността на търговията на България с 
държавите от Африка на юг от Сахара през 
2013 г. е около 42% от тази с целия континент 
(508 млн. евро), като обаче този дял е с 6.5 
процентни пункта по-висок спрямо 2003 г. 
(49 млн.). Общото нарастване на стойността 
на търговските потоци за периода е над 10 
пъти, което е три пъти повече от ръста на 
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търговия на страната с държави извън ЕС 
(2.97 пъти).  Тези данни показват по доста 
категоричен начин повишаващото се значе-
ние на региона като външнотърговски парт-
ньор на страната. Въпреки това търговията с 
държавите от суб-сахарска Африка заема едва 
1% от общите и 2.6% от извън-общностните 
търговски потоци на България.   

И тук, както в случая с целия континент, 
преобладава износът – и като дял (4% от тър-
говията с държави извън ЕС), и като стойност 
(359 млн. евро), а вносът е над два пъти по-

малко (149 млн., 1,4% от извънобщностната 
търговия). Интересен е фактът, че двата пока-
зателя имат сходни стойности до влизането на 
България в ЕС (до 2007 г. вкл.), след което се 
наблюдава сериозен скок в износа – близо 4 
пъти само до 2008 г. и почти 6 пъти до 2013 г. 

В следващата част ще бъде потърсен отго-
вор на въпроса на какво се дължат наблюда-
ваните тенденции като се анализира стокова-
та структура на външната търговия.  

 

Стокова структура на външната търговия 
 

Най-висок дял във външната търговия 
между България и Африка заемат горивата и 
масла  (26%), храните и живите животни (на-
долу – храни; 21%), необработените материа-
ли, негодни за консумация (надолу – други 
суровини; 20%) и артикулите, класифицирани 
главно според вида на материала (надолу – 

други преработени продукти; 15%). От друга 
страна, търговията на България с Африка за-
ема сериозен дял от общата търговия на стра-
ната с държави извън ЕС при храните (22%), 
мазнините, маслата и восъците от животинс-
ки и растителен произход (надолу – масла; 
14%) и другите суровини (13%).  

Основните износни продукти на България 
в Африка са минералните горива, масла и по-
добни продукти (надолу – горива; 32%, 311 
млн. евро) и храните (24%, 238 млн. евро), 
докато при вноса доминират другите сурови-
ни (37%, 86 млн.), другите преработени про-
дукти (23%, 54 млн. евро) и химичните ве-
щества и продукти (надолу – химични про-
дукти; 22%, 52 млн. евро).  

За периода 2003-2013 г. най-сериозно се е 
увеличила търговията с горива (с 310 млн. 
евро), храни (240 млн. евро), други суровини 
(222 млн. евро) и други преработени продук-
ти (131 млн.). Това са четирите групи стоки, 
които са увеличили най-много стойността си 
при износа на България в Африка (съответно 

с 308, 226, 150 и 80 млн. евро), докато при 
вноса, който е значително по-малко, най-

голямо е нарастването на търговията с други 
суровини, други преработени продукти и хи-
мични продукти (съответно 72, 51 и 50 млн. 
евро). За 2013 г. износът надвишава вноса във 
всички стокови групи, с изключение на хи-
мичните продукти (с отрицателно салдо от 
близо 36 млн. евро) и безалкохолните и алко-
холни напитки и тютюна (надолу - напитки и 
тютюна; минус 10 млн. евро), като най-висока 
положителна стойност има баланса при гори-
вата и маслата (309 млн. евро). 

Търговията със страните от суб-сахарска 
Африка през 2013 г. е доминирана от другите 
суровини (42%) и горивата (25%), които зае-
мат и водещо място в износа на България (съ-
ответно 40% и 36%, 143 и 129 млн. евро). 
Другите групи стоки с по-сериозна присъст-
вие в износа са машини, оборудване и пре-
возни средства (надолу – машини; 11%, 38 
млн. евро) и другите преработени продукти 
(8%, 27 млн. евро). И при вноса водещи са 
другите суровини (46%, 68 млн. евро), други-
те преработени продукти (32%, 47 млн. евро) 
и храните (11%, 16 млн. евро). И тук за 2013 
г. салдото на България е положително във 
всички стокови групи, с изключение на дру-
гите преработени продукти (-20 млн. евро), 
напитките и тютюна (-13 млн. евро) и храните 
(-8.5 млн. евро).  

За периода 2003-2013 г. стойността на тър-
говските потоци на всички групи стоки расте, 
като най-сериозно нарастване бележи търго-
вията с други суровини (207 млн. евро) и с 
горива (126 млн. евро). Това са и двете групи 
стоки с най-голямо увеличение в износа (съ-
ответно със 142 и 128 млн. евро).  

Другите суровини отчитат и най-голям ръст 
при вноса (68 млн. евро), следвани от другите 
преработени продукти (45 млн. евро) и храни-
те (13 млн. евро), докато при вноса на горива и 
химични продукти се наблюдава спад, макар и 
минимален (съответно с 870 и 520 хил. евро).  
Сериозният спад на износа за 2013 г. спрямо 
предходната, както и увеличението на вноса, 
се дължат главно на промени в стойността на 
търговията с основно търгуваната стокова 
група – тази на другите суровини, чийто внос 
нараства с 57 млн. (близо 6 пъти), а износът 
намалява с 62 млн. (близо 1/3).  

За целия изследван период единствената 
група стоки, при която общата стойност на 
търговските потоци намалява, са некласифи-
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цираните другаде (с 1.8 млн. евро за 2013 
спрямо 2003 г.).  

Във вноса слаб спад за периода се отчита 
при горивата (0.9 млн. евро) и химичните про-
дукти (0.5 млн. евро), а в износа – при некла-
сифицираните другаде продукти (1.7 млн. ев-
ро) и напитките и тютюна (0.8 млн. евро). 

Другите суровини са единствената стокова 
група, при която търговията с държавите от 
суб-сахарска Африка заема по-сериозно мяс-
то в общата търговия на България с държави 
извън ЕС – близо 12% за 2013 г. от общата 
търговия с други суровини и над 16% от из-
носа (като за 2012 г. делът при износа е близа 
22%). При вноса, единствено напитките и тю-
тюна заемат по-сериозен дял от извънобщ-
ностната търговия на страната – 14%. 

Търговските отношения на България със 
Африка на юг от Сахара са концентрирани в 
малко на брой държави. Затова и при разг-
леждане на стоковата структура на външно-
търговските отношения част следва да бъде 
обърнато специално внимание на онези дър-
жави, с които България търгува най-активно. 

 

Основни търговски партньори 
 

През 2013 г. лидери сред африканските 
държави в търговията с България са Републи-
ка Южна Африка (187 млн. евро), Намибия 
(137 млн. евро) и Танзания (57 млн. евро), 
следвани от Мозамбик (28 млн.) и Нигерия 
(22 млн.). При износа водещи са РЮА, Нами-
бия и Нигерия, а при вноса – Танзания, РЮА 
и Мозамбик. Именно това са държавите, за 
които ще бъдат представени основните тър-
гувани продукти.  

Основните износни продукти на България 
за РЮА през 2013 г. са горивата (86%), след-
вани от другите преработени продукти (6%) и 
машините (5%). Първата група стоки е изцяло 
заета от нефтени масла и масла от битуми-
нозни минерали, а във втората основните екс-
портни продукти са крафтхартия за торби (4.5 
млн. евро), медни пръти и профили (1.5 млн. 
евро) и ламарина от рафинирана мед (1.1 млн. 
евро). При машините износът е разнообразен 
и включва всички подгрупи от групите ма-
шини с общо предназначение за тях и други 
електрически машини, като най-много (2.9 
млн. евро) са електрическите акумулатори.. 
РЮА заема челно място като източник на 
внос за България сред африканските държави 
на юг от Сахара през целия период. Водещи 
във вноса за 2013 г. са другите суровини 

(51%), другите преработени продукти (38%) и 
машините (9%). Основните продукти в група-
та на другите суровини, които България вна-
ся, са медни руди и техните концентрати (13.7 
млн. евро), сурови овчи кожи (2.8 млн. евро), 
животински косми (2.4 млн. евро) и камгарна 
вълна (0.8 млн. евро). Вносът на други прера-
ботени продукти е концентриран почти изця-
ло в други артикули от кожа (13 млн. евро) и 
възстановена кожа (1.6 млн. евро), а този на 
машини – в товарни автомобили (2.3 млн. ев-
ро) и леки автомобили (0.4 млн. евро).  

Износът за Намибия през 2013 г. е доми-
ниран изцяло от другите суровини (99%). 
Единственият продукт в тази група стоки, 
който България изнася за Намибия са медни 
руди. Вносът тук е пренебрежимо малък (едва 
220 хил. евро), като в него основно място 
(73%) заема необработеният цинк. 

България внася от Танзания основно други 
суровини (90%) и други преработени изделия 
(9%). И в двете групи стоки основен търгуван 
продукт е медта – медни руди (47 млн. евро) 
и нерафинирана мед (5 млн. евро). Вносът на 
тези продукти се осъществява за първи път 
през 2013 г. – единствената година от разг-
леждания период, в която Танзания е сред 
основните търговски партньори на България. 
В доста по-ниския като стойност износ (4 
млн. евро) основно място заемат машините 
(71%), сред които преобладава експорта на 
касови апарати (2.6 млн. евро) и другите пре-
работени стоки (21%).  

Вносът от Мозамбик е почти изцяло на 
други преработени изделия (99.5%), като ос-
новният импортен продукт е необработен 
алуминий (24.9 млн. евро). Следва да се отбе-
лежи, че 2013 е първата година, в която този 
продукт започва да се внася от Мозамбик и в 
която страната заема по-сериозен дял от тър-
говските потоци на България. В значително 
по-малкият по-обем износ (3 млн. евро) ос-
новно място заемат машините (79%), а над 
95% от тях са електрически трансформатори с 
течен диелектрик.  

Основните продукти, изнасяни за Нигерия 
през 2013 г. са разнообразни – други прерабо-
тени продукти (38%), машини (37%) и храни 
(22%). Сред другите преработени продукти 
преобладават пръти от нелегирана стомана 
(7.5 млн. евро). При машините е налице по-

голяма диверсификация – изнасят се над 20 
различни вида продукти, но най-значим е из-
носът на пакетиращи машини (2.8 млн.), час-
ти за тях (1.9 млн.) и електрически акумула-
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тори (1.4 млн. евро). Почти всички храни, ко-
ито се изнасят пък, са царевица (4.4 млн. ев-
ро). Във вноса, който е с много по-малка 
стойност (800 хил. евро) водещи са другите 
преработени изделия (64%) и храните 35%), 
като основният импортен продукт са текстил-
ните прежди (540 хил. евро).  

 

Търговията с мед и медни руди 
 

Търговията с медни руди и техните кон-
центрати и медта (рафинирани медни аноди, 
рафинирани медни катоди, медни пръти, ла-
марина от мед и пр.) заема сериозен дял от 
общите търговски потоци с африканските 
държави на юг от Сахара след 2006 г., дости-
гащ до 41% през 2013 г. Затова и на тези про-
дукти ще бъде отделено по-специално внима-
ние, като периодът, който ще бъде разгледан 
е 2006-2013 г.  

Въпреки че производството, вносът, изно-
сът и външнотърговският оборот на цветни 
метали са обект на подробен ежегоден ана-
лиз в годишните издания „Металургията в 
България” на Българската асоциация на ме-
талургичната индустрия. В подробния ана-
лиз обаче липсват данни за търговията с аф-
риканските държави. Единственият доку-
мент, в който някоя от тези страни се споме-
нава, е анализът на Българска стопанска ка-
мара за износа на България (Илиев, 2014), 
където се казва само, че „медните руди се 
изнасят за Намибия и Китай“ (с. 3). 

Според анализа на Българската стопанска 
камара медта и изделията от мед заемат второ 
място сред водещите стокови групи в износа 
на България за 2013 г., а България е на 20-то 
място в света по износ на тези продукти 
(Илиев, 2014, с.1). Сред водещите стоки в из-
носа на България трето място заема рафини-
раната катодна мед (1.3% от световния износ, 
15-то място в света), четвърто – нерафинира-
ната анодна мед, при която „България запазва 
водещо място в света ... вече няколко години“ 
(2-ро място в света с 15.2% от световния из-
нос), и десето – медните руди и техните кон-
центрати, при които с 0.7% от световния из-
нос България е 20-та в света.  

Държавите, с които България търгува с по-
сочените продукти за периода 2006-2013 г. са 
едва 8 – Конго, Намибия, Танзания, Южна 
Африка, Коморските острови, Судан, Замбия и 
Зимбабве, като първите четири от тях заемат 
над 97% от търговските потоци през всяка от 
годините.    

Единствената от разглежданите години, в 
която България търгува повече с мед, откол-
кото с медни руди, е 2006 г., като след 2009 
г. медните руди заемат почти изцяло стой-
ността на търговските потоци (96-99%), 96% 

за 2013 г.  
Търговията с мед и медни руди с африкан-

ските държави на юг от Сахара заема серио-
зен дял от общата търговия на страната и 
особено от търговията с държави извън ЕС 

(съответно 12.4 и 28% за 2013 г.). Делът на 
износа надвишава този на вноса – 14.4 и 9.3% 
от общата търговия и 26 и 28% от извънобщ-
ностната търговия на България с мед и медни 
руди са с държавите от субсахарска Африка, 
като за 2008-2009 г. износът за тези страни 
заема 44-45% от общия износ на България за 
държави извън ЕС. 

Общото нарастване на търговията между 
България и африканските държави с мед и 
медни руди за периода 2006-2013 г. е 184 
млн. евро, като износът се е увеличил около 
три пъти повече от вноса (съответно с 138 и 
46 млн. евро). Единствено през 2013 г. се 
наблюдава спад в износа (с 65 млн. евро), до-
като при вноса има доста колебания, като 
през 2011 и 2012 г. той е почти равен на нула, 
а най-висока е стойността му през 2013 г. – 68 

млн. евро. 
Интересно е и съотношението внос-износ 

– през 2006 г. вносът е 99.9% от търговските 
потоци, през 2007 г. двата показателя са 
приблизително равни, а през всички следва-
щи години преобладава износът, като за 2011 
и 2012 г. той е 100% от цялата търговия. През 
2013 г. България отново започва и да внася, 
така че съотношението внос-износ е 37:63%. 
Това се отразява и на салдото – през 2012 г. 
то е 203 млн. евро, докато през 2013 е 71 млн. 

В последното издание на „Металургията в 
България“ се правят констатациите, че „бъл-
гарската цветна металургия, както в количест-
вено, така и в стойностно изражение, продъл-
жава да формира значително положително 
външнотърговско салдо. Това я прави струк-
туроопределящ сектор във външната търговия 
на страната, който подобрява … нейния външ-
нотърговски баланс.“ (БАМС, 2014, с. 58), как-
то и че „цветната металургия в България е сек-
тор с ярко изразена експортна ориентация“ 
(пак там, с.61). Според анализа на БСК пък 
медта и медните руди са „нишови продукти, 
конкурентоспособни в глобален план“ (Илиев, 
2014, с.2). Въпреки това, нито производители-
те, нито потребителите, нито отговорните 

  61 



държавни органи не отчитат сериозното място, 
което африканските партньори на България на 
юг от Сахара заемат като износна дестинация, 
а от 2013 г. и като голям източник на внос на 
тези продукти. Това идва да покаже още вед-
нъж липсата на интерес към региона, който 
показва огромен потенциал. 

 

Заключение 
 

Очевидно е нарастващото значение във 
външнотърговските отношения на страната на 
държавите в Африка, и особено на тези на юг 
от Сахара – стойността на търговията с тях 
нараства над  3 пъти по-бързо от тази на общи-
те търговски потоци на България извън ЕС. 
Потенциалът, който търговията с тези държави 
открива пред България, е още по-голям и от 
гледна точка на увеличаващото се силно по-
ложително салдо на търговията с тях. 

Изводът, който се налага от подробното 
разглеждане на стоковата структура на търго-
вията на България с държавите в Африка, е, 
че за съжаление с малки изключения тя е сла-
бо диверсифицирана. Внасят се ограничено 
количество продукти, почти само суровини, 
като най-голяма е стойността на металите 
(най-вече мед, преработена или не), какаото, 
кафето и тютюна. За съжаление, износът съ-
що е съставен предимно от суровини (горива, 
метали и минерали). Положителен е фактът, 
че, макар и малка като стойности, се наблю-
дава известна разнородност, особено при из-
носа на машини и оборудване.  

Интересна е и констатацията, че най-

търгувания продукт (медните руди) България 
внася от някои от африканските държави 
(РЮА и Танзания), а изнася, макар и в по-

големи от внесените количества, за съседната 

на тях Намибия. Именно медните руди и мед-
та са продукти, структуроопределящи за бъл-
гарския износ и са конкурентоспособни – не 
само по отношение на търговията с държави-
те в суб-сахарска Африка, но и в глобален 
план.  

В момента взаимните контакти в търговс-
ко-икономическата сфера между България и 
държавите в Африка на юг от Сахара се конк-
ретизират предимно в проучване на пазарните 
възможности, обмен на икономическа ин-
формация, делови и бизнес посещения на 
представители на български и африкански 
фирми, провеждане на двустранни бизнес фо-
руми и др. Тези спорадични инициативи оба-
че не са достатъчни за реализиране на огром-
ния потенциал за развитие на търговските и 
икономическите отношения между България 
и тези държави. 
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