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През 2017 год. стоманата и стоманените продукти в ЕС бележат ръст, като резултат от 

подобряващите се условия на вътрешните и международните пазари. Общата 

продукция е нараснала с 5 % и е най-доброто постижение след 2011 год. Прогнозите са 

за продължаващ ръст в търсенето на европейските и световни пазари, въпреки 

възможния протекционизъм и търговска война.    

 

ИКОНОМИКАТА НА ЕС 

През 2017 г. икономиката на ЕС бележи ръст на 

БВП от 2,5%., което е най-добро постижение от 

2007 г. насам. След относително силен растеж през 

последните години се очаква забавяне на 

вътрешното  потребление и на износа. Прогнозата 

за 2018 г. е темпът на растеж на БВП  да достигне 

до 2.2%  и 1.9 % прeз 2019 г. При тази прогноза 

Еврофер предвижда реалното потребление на 

стомана в Европейския съюз да нарасне с 2,1 % 

през 2018 год. и 1,3 % през 2019 година. Силата на 

еврото може да се окаже пречка за потенциалния 

ръст на износа. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЕКТОРИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА  СТОМАНА  

 

Окончателните данни за 2017 г. потвърждават, че през миналата година се наблюдава 

най-силен ръст в дейността на повечето сектори, използващи стомана за целия период 

от 2011 г. до сега. По предварителни данни за първото тримесечие на 2018 г. също има 

ръст, но въпреки това очакванията са за  по-умерен растеж спрямо цялата 2017 г. 

Всички държави от ЕС регистрираха положителна активността през 2017 г. На 

секторно ниво се достигна най-висока производителност за последните няколко 

години, с изключение на автомобилната промишленост, поради отслабване на 

търсенето в ЕС и други ключови пазари. 

 
Строителство 

Ръстът на строителната индустрия в ЕС през 2017 г. достигна 4,8%, но има забавен 

темп от началото на 2018 г. – до 3.6 %.  

Автомобилна индустрия 

През 2017 г. автомобилният сектор на ЕС увеличи обема с 3,7%. Индикациите за І-во  

тримесечие на 2018 г.  показват леко забавяне на растежа и се очаква да достигне до 

2,1% на годишна база. 



Машиностроене 

Като следствие от сериозния ръст на инвестициите в глобален мащаб, през 2017 г.  

секторът в ЕС е отбелязал 6% ръст на производството. Стабилността на бизнес 

условията и сериозния обем на поръчки гарантират „здравословно” натоварване в 

повечето подсектори на машиностроенето в страните-членки. За 2018 г. се очаква 

производствената активност да достигне 4,8% на годишна база. 

Производство на стоманени тръби 

Производството на стоманени тръби през 2017 г. нараства със 7,2%, но това е 

следствие от слабата активност през 2016 г. и на временното увеличаване на търсенето 

за изграждане на тръбопроводи. За 2018 г. производството на стоманени тръби в ЕС се 

очаква да се задържи на нивото от 2017 г ., а за 2019 г. прогнозите са за слаб растеж. 

Електрическа промишленост 

Производството на битови електрически уреди расте през 2017 г. с 3.2%. При сходни 

пазарни условия през първото тримесечие на 2018 г. сектора очаква на годишна база 

ръст от 3.8% , а за 2019 г. - 2.1% . 

 
ВНОС 

Общият внос на стомана през 2017 г. в сравнение с 2016 г. бележи лек спад - с 1,8% но 

се регистрира възходяща тенденция от ІV-то трим. на  2017 г. до сега. Митническите 

данни за м. януари-м. февруари 2018 г. показват, че  общият внос отчита ръст от 15% в 

сравнение със същия период на предходната година. По данни от SURV2 за март 

вносът на крайни продукти за цялото I-вото тримесечие на 2018 г. на годишна база е 

нараснал с 8%, което представлява 2% ръст на вноса на плоски продукти и  49% на 

вноса на дълги продукти. 

 

Внос по страна на произход 

През 2017 г. основните страни 

вносители на стомана на пазара на ЕС 

са Турция, Индия и Русия, следвани от 

Китай и Южна Корея. Вносът от тези 

пет страни представлява 63% от общия 

обем на вноса на стомана в ЕС. 

Митническите данни за вноса през 

първото тримесечие на 2018 г., 

представени на фигурата, показват, 

същото разпределение по страни  при 

запазване на тенденцията за 

увеличаване на количествата на вноса 

от периода септември-декември 2017 г.  

 

Внос по видове продукти 

Окончателните митнически данни за 

2017 г. потвърждават, че в сравнение с 

предходната година вносът на плоски 

продукти се запазва, докато вносът на 

дълги продукти спада с 2%. През 

първото тримесечие на 2018 г. има ръст 

с 8% на годишна база. 

Най-голям е вносът на различните 

видове плоски продукти, дългите са по-

малко с тенденция да намаляват. 

 



 

ИЗНОС 

За цялата 2017 г. общият износ на стоманени продукти от ЕС за трети страни се е 

увеличил с 1% на годишна база.  

 

Износ по страни 

През 2107 г. Турция, САЩ, 

Швейцария, Алжир и Канада са петте 

основни експортни дестинации за 

износ на плоски и дълги продукти от 

ЕС,  които сумарно представляват 53% 

от общия износ на крайни продукти. 

Основните експортни дестинации за 

износ от ЕС на плоски продукти са 

Турция, САЩ, Швейцария и Северна 

Америка, а на дълги продукти - Алжир, 

САЩ, Швейцария и Турция. През 

първите два месеца на 2018 г. не се 

регистрира значителна промяна на 

ключовите дестинации за износа. 

  

Износ  по видове продукти 

Износът на плоски продукти 

представлява 59% от общия износ на 

стоманени продукти, а този на дълги 

продукти - 33%. През първите два 

месеца на 2018 г. не се отчита 

съществена промяна. 

 

 

ТЪРГОВСКИ БАЛАНС 

Лек спад на вноса и незначително увеличение на износа през 2017 г. поддържат нетен 

търговски дефицит на ЕС много близък до отчетения за 2016 г. Търговският дефицит 

възлиза на 9,9 мил. т през 2017 г. в сравнение с 10,9 мил. т през 2016 г. Най-сериозни 

дефицити са регистрирани при търговията със стомана с Русия, Украйна, Индия, Южна 

Корея и Китай. 

Търговският дефицит се е задълбочил рязко през първите два месеца на 2018 г. и ако 

тенденцията се запази, може да достигне до 18,2 мил. т на годишна база. 

За първи път в рамките на продължителен период се регистрира и дефицит при 

търговията с дълги продукти. 

* Материалът е подготвен по данни на Еврофер за стоманената индустрия в 

Европа  ( ECONOMIC AND STEEL MARKET OUTLOOK  2018-2019) 


