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Търговският стокообмен на България с ЕС и трети страни се влоши през юни и през цялото първо
полугодие с оглед намаляване както на общия износ, така и на общия внос, показват
предварителни данни на Националния статистически институт, цитирани от БНР.
През шестия месец на годината общият износ на нашата страна се понижи с 1,8% спрямо юни
2015-а и възлиза на 3,9499 млрд. лева, докато общият внос от ЕС и трети страни се сви с 3,9% до
4,2622 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо на България през юни остава отрицателно и на стойност от 312,3
млн. лева, но спрямо дефицит за 412,2 млн. лева точно преди година.
За първото полугодие на 2016-а общото външнотърговско салдо остава на дефицит от 2,1443
млрд. лева спрямо отрицателно салдо в размер на 3,0715 млрд. лева за същия период година порано. През периода януари – юни от България са изнесени стоки на обща стойност 21,6942 млрд.
лева, намалявайки с 3,2% спрямо същия период на предходната година, докато общият внос на
стоки е на стойност 23,8385 млрд. лева, или с 6,4% по-малко от първите шест месеца на 2015
година.
Поредно влошаване отчита търговският стокообмен с трети страни, като през юни беше отчетен
търговски дефицит в размер на 147,3 млн. лева спрямо дефицит за 140,8 млн. лева година по-рано
поради спад на износа на България към тях с 13,6% до 1,263 млрд. лева, докато вносът от трети
страни се сви с 16,5% до 7,8276 млрд. лева.
През периода януари – юни 2016 година износът за трети страни намалява с 15,1% на годишна
база до 7,0157 млрд. лева, като основни търговски партньори на България са Турция, Китай,
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бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и САЩ, формиращи около
51,2% от българския износ за трети страни.
За същия период вносът от трети страни се понижава с 16,5% спрямо първите шест месеца на
миналата година, достигайки 7,8276 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоки,
внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
Външното търговското салдо на България с трети страни през периода януари – юни е отрицателно
и в размер на 811,9 млн. лева, но спрямо дефицит за 1,1066 млрд. лева преди година.
НСИ представи и предварителни данни, показващи повишение на български износ към основния
търговски партньор – страните от Европейския съюз през първите пет месеца на годината при
слабо намаляване на вноса от останалите 27 страни - членки.
През май износът за ЕС се увеличи с 4,4% на годишна база до 2,3964 млрд. лева при повишение на
вноса с 0,9% до 2,6099 млрд. лева.
Повишение с 3,5% спрямо година по-рано бележи и износът на България към ЕС за първите пет
месеца на годината, достигайки 11,9916 млрд. лева, като основните търговски партньори са
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 69,3% от
българския износ за Европейския съюз.
В същото време вносът от ЕС през периода януари – май намалява на годишна база с 0,9% и
достига 13,159 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия,
Италия, Румъния, Гърция и Унгария.
Външното търговското салдо на България с ЕС за периода януари – май остава отрицателно и в
размер на 1,1674 млрд. лева, но спрямо дефицит за 1,6935 млрд. лева през първите пет месеца на
2015 година.
Предварителните данни може да видите ТУК [3] (PDF).
Тагове: общ пазар [4]
търговия [5]
стокообмен [6]
търговски баланс [7]
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