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Abstract: The goal of this review paper is to show the development of Bulgaria's 
foreign trade during one of the most turbulent periods in the history of the world 

economy – the 1930s. The general international conditions in which foreign trade 

relations were developing in the world at that time are outlined and the place of 

Bulgaria in these relations is noted. The main focus is on the Bulgarian state foreign 
trade policy. As a result of the complicated conditions for foreign trade activity, the 

state intervened aggressively on the market. It began to use new, hitherto unknown, 

interventionist policies, and gradually became a decisive factor in this field. The paper 
shows the results of the state intervention in foreign trade and the conclusion is made 

that this intervention is the main factor for Bulgaria to successfully overcome the 

difficulties caused by the Great Depression, related to the international exchange of 
goods. At the end of the considered period, foreign trade of the country was on the rise. 
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I. Условията за международна търговия през 30-те години на XX в. 

Външната търговия е особено поле на стопанството и стопанските отноше-

ния. Още с началото на формирането на пазарното стопанство през 16–18 в. в 

тази сфера на икономиката държавата заема място не само като регулатор, но 

много често и като организатор на външнотърговските отношения. С изключение 

на кратък период през 19 в., когато в световното стопанство господства свобод-

ната търговия между държавите, тази тенденция се запазва и се развива, за да се 

стигне до там, че държавата да стане решаващ фактор във формирането и осъ-

ществяването на търговските отношения в международен план. 

След Първата световна война настъпват радикални промени в междунаро-

ден план. Политически светът се разделя на два остро противопоставени лагера 

– победители и победени. Отношенията между тях са обусловени от подписаните 
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мирни договори през 1919 г. Договорите налагат заробващи санкции на победе-

ните страни. Наред с другите ефекти това се отразява пряко на състоянието и 

развитието на международната търговия след войната.  

Вследствие на промените, настъпили в света след Първата световна война, 

през 20-те години на XX в. в отделните държави се забелязват силни автаркични 

тенденции, които са причинени от трудностите в международния обмен на стоки. 

За стремежа към автаркия спомагат и някои клаузи от мирните договори, които 

правят неизгодно сключването на дългосрочни търговски договори между дър-

жавите-победителки и победените страни1. 

През 1929 г. в света избухва икономическа криза, известна като „Голямата 

депресия“. Причините за нея са заложени дълбоко в структурните промени, настъ-

пили в световното стопанство предизвикани от Първата световна война, които во-

дят до намаляване на регулиращите механизми на стопанската система. Хроничес-

кият излишък от работна сила свива покупателната способност на обществото и 

това нещастно се съчетава с излишъка на производствен капитал, предизвикан от 

значителните технологични изменения след войната. Последните намаляват необ-

ходимостта от нови капиталовложения, защото увеличават рентабилността на про-

изводството, и по този начин остава свободен капитал. Този процес се задълбочава 

от свиването на пазара, вследствие на намалената покупателна възможност на на-

селението. Така се получава омагьосан кръг, който довежда до кризата. 

С началото на Голямата депресия настъпват нови изменения в състоянието 

и насоките на външнотърговските отношения. Те са „взривени” от приетата през 

юни 1930 г. в САЩ нова митническа тарифа на вносните стоки с много високи 

мита2. Това предизвиква реципрочни действия от държавите, които имат интен-

зивни търговски отношения със Съединените щати и автаркичните тенденции в 

света се задълбочават. Навсякъде се налагат рестриктивни мерки по отношение 

                                                
1  Например, задължението да се признава едностранно в подписваните търговски дого-

вори статута на „най-облагодетелствана нация в търговията” на държавите от Антан-
тата, без те да осигуряват реципрочно такъв статут на победените страни. 

2  През юни 1930 г. САЩ приема тарифен закон, т.нар. Smoot-Hawley Tariff Act, който 
облага с мита от 60% повече от 3200 продукта внасяни в САЩ. Но докато тарифата не 
е могла да причини депресията, то със сигурност съдейства за още по-голямото вло-
шаване на положението. Нейното въвеждане предизвиква буря от чуждестранни от-
ветни мерки и политики през 30-те години на ХХ в., които допринасят за драстичния 
спад в международната търговия. Например, вносът в САЩ от Европа спада от 1.334 
милиона долара през 1929 г. на само 390 000 000 долара през 1932 г. В същото време 
износът на САЩ за Европа пада от 2.341 милиона долара през 1929 г. до 784 милиона 
долара през 1932 г. Като цяло световната търговия се свива с около 66% за времето от 
1929 до 1934 г. – Smoot-Hawley Tariff. U. S Department of Stat. – https://usa-
info.com.ua/history/great_deprecion.html 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1930
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на търговията и валутния режим. 

Положението се влошава още повече след избухването на финансовата 

криза през лятото на 1931 г. (Ianulov, 1933, pp. 72–87) Кризата започва в страните 

от Централна Европа (Австрия и Германия), но бързо обхваща останалия свят. 

Великобритания, която е най-много заинтересована в кредитирането на Цент-

рална Европа, изтегля капиталите си от там и е принудена да се откаже от златния 

еталон. Тази стъпка на британското правителство принуждава още 20 държави 

да направят същото (Chakalov, 1933, p. 284).  

С това, макар неофициално, от тези държави се формира валутен блок, извес-

тен като „стерлингов блок“. Обезценяването на валутата и възприемането на поли-

тиката на евтин кредит бързо довеждат до намаляване на цените на стоките в тези 

страни и засилване на тяхната конкурентоспособност на международните пазари 

По същият начин се очертава и друга група, с прозвището „златен блок“. Това са 

държави, които провеждат дефлационна политика, водеща до по-високо ниво на 

цените, задълбочаване и продължаване във времето на стопанската депресия. Най-

голямата икономика в този блок e тази на Франция (Hristoforov, 1939, p. 4). 

Отмяната на златния еталони и обезценяването на лирата стерлинг принуж-

дава страните от Централна и Източна Европа, между които е и България, да 

предприемат мерки за ограничаване на девизната търговия. Така в Европа се 

оформя още една общност, водеща икономика в която е германската. Страните 

от тази общност провеждат политики на стимулиране на външната си търговия 

чрез административен и законодателен контрол върху валутния режим. За тези 

политики са характерни валутните ограничения за външнотърговската дейност, 

контигентиране на вноса, валутните премии, компенсационните сделки, клирин-

говите спогодби и др. Именно поради това тази група държави се определят като 

„клирингов блок” (Hristoforov, 1939, p. 4). 

Същевременно общата дезорганизация в международния кредит и разст-

ройството на монетните системи още повече засилват недоверието. Почти спира 

движението на капитали. Задълбочаваща се тенденция на автаркия, провеждана 

от отделните държави, пречи почти навсякъде в света на обмена на суровини и 

индустриални стоки (Chakalov, 1933, p. 282). 

Всичко това променя сериозно външнотърговската ориентация на отделните 

държави в света и международните търговски отношения. Великобритания се от-

казва от позицията на свободна търговия, преминава към митнически протекци-

онизъм и създаване на система от търговски договори с преференциален режим 

на взаимни отстъпки със своите доминиони и останалите територии от британс-

ката колониална система. 

Последствията от Голямата депресия върху световната търговия 
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продължават до началото на Втората световна война. Трайният ефект от тях е 

нейното сепариране. От една страна то се дължи на различните антикризисни по-

литики, които водят държавите участващи в нея, а те довеждат до различна про-

дължителност на стопанските проблеми и различно време на излизане от кризата. 

Известно влияние върху хомогенността на световния пазар оказват влияние и но-

вите политически реалности от втората половина на 30-те години на ХХ в. – за-

силването на фашизма в Италия, на националсоциализма в Германия и безпреце-

дентната индустриализация и колективизация на селското стопанство, които се 

провеждат в СССР. 

 

II. Външнотърговската политика на българската държава през 30-те го-

дини на XX в. 

Значението на външната търговия за българската икономика в периода 

между двете световни войни, особено през 30-те години на XX в., се увеличава 

значително, най-малко по следните причини: 1) През този период приходите от 

външната търговия представляват значително перо в държавния бюджет и по-

ради това тази сфера стои във фокуса на държавната намеса в българската ико-

номика; 2) В същото време отношението на държавата към външната търговия е 

динамично и търпи промени, които се определят от общите условия за стопанска 

дейност в България и света; 3) Освен това външнотърговската политика е ефек-

тивен инструмент за регулиране на националната икономика и в това отношение 

държавата също прави определени жертви, които имат ефект върху държавните 

приходи от тази дейност и довеждат до тяхното свиване.  

Според един от най-добрите изследователи на външната търговия на Бълга-

рия, д-р К. Бобчев, във времето между двете световни войни върху тази област 

на националното ни стопанство оказват влияние няколко фактора – фискален, ва-

лутен, политически, стопански и социален. Общото заключение на Бобчев е, че в 

периода от края на Първата световна война до 1931 г. доминиращо влияние върху 

развитието на външната търговия има фискалният фактор. След тази година 

този фактор отстъпва първенството на валутния, „но въпреки това е от извън-

редно голямо значение и успява да си открие приходни източници във валутните 

мероприятия на държавата“ (Bobchev, 1939, p. 28)3. 

Външнотърговската политика на българската държава през 20-те години на 

ХХ в. е изцяло под знака на последствията за България от участието й в Първата 

                                                
3  Бобчев отбелязва, че политическият, социалният и стопанският фактори могат да се обе-

динят в едно като протекционистичен фактор, тъй като те не се изразяват в краен резул-
тат. Общата цел на влиянието на тези фактори е искането да се защити чрез средствата 
на търговската политика дадено местно производство (Bobchev, 1939, pp. 25–66). 
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световна война и ограниченията, наложени на страната от Ньойския мирен дого-

вор. Българската държава е принудена да води външнотърговска политика в гра-

ници, определени от тези ограничения. Търговските отношения се възстановяват 

бавно, основно чрез едногодишни търговски спогодби, предимно с държави от 

групата на победените (Dimitrov, 2014, pp. 209–215). 

През 30-те години на ХХ в. във външнотърговската политика на българс-

ката държава настъпват значителни промени. Най-общо тази политика се развива 

в три направления. Двете от тях – митническите, валутните инструменти и тър-

говските договори – са в известна степен продължение на политиката от пред-

ходния етап. След 1930 г. в тяхното провеждане се наблюдават значителни ко-

рекции. Третото направление условно може да се нарече институционално. От 

началото на Голямата депресия до 1939 г. българската държава създава специа-

лизирани институции и разширява дейността на други в тази посока, чийто дей-

ност е насочена към контрол и регулиране на външната търговия. 

Митническите и валутните мерки по отношение на вноса и износа стават 

особено актуални след лятото на 1931 г., когато световното стопанство е обхва-

нато от споменатата по-горе в изложението остра финансова криза.  

Преследвайки преимуществено фискални цели, по време на Депресията дър-

жавата създава един доста объркан и технически сложен митнически режим за 

вноса на стоки в страната, който по същество ликвидира протекционизма към 

българското индустриално производство и на практика суспендира Закона за на-

сърчаване на местната индустрия от 1928 г. 

Тази политика продължава и след преодоляването на Депресията. През 1936 

г. е извършена коренна промяна в облагането на вносните стоки, която става съ-

ществен елемент от отказа на държавата да покровителства местното индустри-

ално производство по архаичния вече начин от ХIX в. През август с. г. е изменен 

Закона за митниците и е направена мащабна промяна на митническата тарифа на 

вносните стоки от 1922 г.4 Същевременно, е приета нова Наредба-закон за индус-

трията5. С тези промени фактически е премахнат митническият протекционизъм. 

Всичко това е един знак за обществото в страната и за външнотърговските парт-

ньори, че българската икономика е значително укрепнала, добре структурирана 

и не се страхува от чужда конкуренция на вътрешния пазар. 

Въпреки облекченията след 1924 г., до края на 20-те години на XX в. мит-

ническият режим на износа все още е доста затегнат (Dimitrov, 2014, pp. 213–

214). След началото на Голямата депресия и започналата през 1930–1931 г. 

                                                
4  Държавен вестник, бр. 194 от 29 август 1936; бр. 195 от 31 август 1936. 
5  Пак там, бр. 196 от 31 август 1936. 
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митническа война този режим става допълнителна пречка за конкурентността на 

българските стоки на външните пазари. Ето защо от 1930 г. започва едно смекча-

ване на митническото облагане на износа, което към 1935 г. довежда до почти 

пълното му освобождаване от държавни вземания. Намалението на облагането 

става постепенно в годините с промени в митническата тарифа на износните 

стоки6. 

Избухналата финансова криза през лятото на 1931 г. принуждава българс-

ката държава да извърши значителни промени във валутния режим, които ос-

новно са насочени към регулиране на външната търговия и платежния баланс на 

страната. На този въпрос ще се спрем по-подробно, защото смятаме, че тези про-

мени са ядрото на външнотърговската политика на страната и изиграват опреде-

ляща роля за състоянието на външната търговия през 30-те години на XX в., а и 

върху развитието на цялото стопанство на България, ставайки един от основните 

лостове в ръцете на българската държавата за намеса й в него през следващите 

години до началото на Втората световна война. 

Още през ранната есен на 1931 г. е прието едно изменение на Закона за тър-

говия с външни платежни средства, което налага изключително рестриктивни ог-

раничения във валутния режим7. По отношение на вноса ограничителните мерки 

дават право на БНБ да отказва, без да мотивира това, отпускането на девизни сред-

ства за всякакви плащания в чужбина. Освен това се забранява износа от страната 

на българска валута, облигации от заеми, монети, злато и сребро. Наред с тези 

мерки се ограничава значително вносът на всякакви артикули за нуждите на дър-

жавата, като за осъществяването на такъв внос се иска предварителното мнение на 

министъра на финансите и БНБ. С допълнителни наредби Банката засилва и конк-

ретизира ограничителния режим и регулацията на вноса. По-съществените от тях 

до края на икономическата криза са въвеждането на девизните контингенти за внос 

и системата на т. нар. частни компенсационни сделки през 1933 г. 

Девизните контингенти по същество са една ограничителна мярка за вноса, 

но същевременно чрез тях на БНБ се дава възможност да провежда и определена 

регулативна политика, решавайки еднолично за кои стоки да се налагат контин-

гентите. По силата на наредбата за тяхното въвеждане от май 1932 г, Банката от-

пуска на вносителите девизни средства за внос на определени стоки в размер на 

50% от внесените от тях стоки през 1931 г. (Bobchev, 1939, pp. 15–16). 

                                                
6  Такива промени в тарифата на износните стоки стават през 1930, 1934 и 1937 г. – Дър-

жавен вестник, бр. 291 от 27 март 1930; бр. 213 от 18 декември 1934; бр. 25 от 4 май 
1937. 

7  Стенографски дневници на ХХIII Обикновено народно събрание, I ИС, 23 зас., 7 ок-
томври 1931 г., с. 400–409, 8 октомври 1931; с. 415. 
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Освен въвеждането на девизните контингенти, силно ограничително въз-

действие върху вноса има и едно изменение на Закона за търговия с външни пла-

тежни средства от януари 1933 г., според което вносителят на стоки в България 

трябва да получи предварително разрешение за това от БНБ, независимо дали 

иска или не отпускането на валута от банката8. С това изменение вносната търго-

вия на България се поставя изцяло под контрола на БНБ. 

Въвеждането на частните компенсационни сделки става през юни 1933 г. и 

представлява едно „пречупване” на външнотърговската политика на българската 

държава. То се налага поради факта, че рестриктивният режим, наложен на вноса, 

започва да оказва негативно влияние и върху износа на България. Ограниченията 

за внасяните в страната стоки не могат да не предизвикат ответна реакция в чуж-

бина и затруднения за износа. Тези затруднения и ниските цени на международ-

ните пазари за българските селскостопански произведения, които са в основата 

на този износ, не създават добри предпоставки за стимулиране на активността на 

търговците-износители. 

Частните компенсационни сделки представляват точно такъв опит от страна 

на българската държава да стимулира износа. Сделките имат за цел да обвържат 

вноса с износа на определени стоки, като на търговците-вносители се позволява 

внос на стоки над определения лимит от БНБ срещу износ от тяхна страна на 

посочени от Банката други стоки. На такива търговци се дава право да продават 

на свободния пазар част от получените по този начин девизи (валута) от износа, 

а не да ги предоставят на БНБ, както е според наредбите на Закона за търговия с 

външни платежни средства (Nedkov, 1938, pp. 9–10). 

Системата на частните компенсационни сделки в по-голямата си част е на-

сочена към стимулиране на износа и до известна степен към ограничаване на 

вноса. От една страна, поради голямото търсене, при продажбата на валутата на 

свободния пазар търговците-износители получават една премия над курса, опре-

делен от БНБ, което представлява известна компенсация за ниските цени на меж-

дународните пазари и увеличава печалбата им. От друга страна, тази система ос-

къпява до известна степен вноса на стоки, защото допълнително повишава цената 

на валутата, необходима за неговото осъществяване. 

Системата на частните компенсационни сделки се оказва изключително 

ефективен инструмент за регулиране на външната търговия. Освен в България, 

по време на Голямата депресия тя е въведена и в други държави, главно тези от 

Източна и Централна Европа, като Германия и Австрия, например. 

След началото на Голямата депресия и сепарирането на световния пазар 

                                                
8  Държавен вестник, бр. 246 от 31 януари 1933. 
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договорната политика на българската държава става изключително важен еле-

мент от общата й външнотърговска политика. Дори и най-общият поглед върху 

сключените от България по време на Депресията двустранни търговски договори 

дава основание за няколко констатации. 

Най-напред трябва да се отбележи, че между 1931 и 1934 г. е времето на най-

голяма активност на българската държава в политиката й по сключване на тър-

говски договори9. Всъщност това са годините, когато страната заема своето място 

в групата на държавите от Централна и Източна Европа, които са обвързани с 

търговски контакти и чийто център е Германия. До 1934 г. са сключени редовни 

двустранни договори с Германия (в сила от 17 февруари 1933 г.), Чехословакия 

(в сила от 14 април 1934 г.), Югославия (в сила от 1 юли 1934 г.) и Италия (в сила 

от 14 октомври 1934 г.)10. Освен това през юли 1934 г. е сключена търговска спо-

годба с Унгария11. 

Тази геополитическа ориентираност на външната търговия на България на-

мира основание и в това, че още през 20-те години на ХХ в. държавите от Цент-

рални и Източна Европа заемат доминиращо място като търговски партньори на 

България. През периода 1927/1929 г. вносът от тези държави е 74.5% от целият 

внос, а износът към тях – 81.6% от целия износ на страната. Само от Германия по 

това време вносът е съответно 21.5%, а износът за нея – 26.9% от целия внос 

(Bobchev, 1939, p. 41). 

При такава ситуация след началото на Голямата депресия и настъпилите зат-

руднения в международните плащания много държави, особено такива с които 

България има активен външнотърговски баланс, като посочените по-горе страни, 

пристъпват към блокиране на българските авоари, за да гарантират своите взема-

ния от техния внос на българска територия. България трябва да уреди търговс-

ките си отношения на нова основа с търговски договори, в които се регламентира 

и начина на плащане. По този начин подписването на търговски договори със 

страните от Централна Европа, особено с Германия, има до голяма степен при-

нудителен характер, наложен от условията на стопанската криза. Кризата засилва 

                                                
9  След 1925 г., когато спира действието на клаузата за едностранно признаване на ста-

тута на “най-облагодетелствана нация в търговията” на страните от Съглашението на-
ложена от Ньойския договор, българската държава продължава да се въздържа от ак-
тивна външнотърговска политика и сключване на търговски договори. Първият редо-
вен тарифен търговски договор след войната е сключен с Турция през 1928 г. 

10  Държавен вестник, бр. 248 от 17 февруари 1933; бр. 10 от 16 април 1934; бр. 57 от 13 
юни 1934; бр. 162 от 17 октомври 1934. 

11  Държавен вестник, бр.88 от 20.VІІІ.1934 г. През 1921 г. България сключва временна 
търговска спогодба с Унгария. Това става чрез размяна на ноти между двете страни, с 
които те си признават статута на най-облагодетелствана нация в търговията.  
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търговската активност на тези държави и особено на Германия на Балканите и 

това също съдейства за външнотърговската ориентация на страните от региона 

(Katsarkova, 2000, pp. 184–185)12. 

Съществен елемент от външнотърговската политика на българската дър-

жава през 30-те години на XX в. е уреждането на плащанията по международния 

обмен на стоки. В резултат на големите финансови проблеми почти навсякъде в 

Европа като инструмент за такива плащания се налагат клиринговите спогодби. 

В това отношение България има активна политика. За периода след 1931 г. до 

началото на Втората световна война страната сключва общи (обхващащи целия 

стокообмен) и частични (обхващащи само част от стокообмена) клиринги с почти 

всички свои търговски партньори. Извън тази система на плащане остават само 

държавите с напълно свободен девизен режим (Bobchev, 1939, pp. 24–25)13. 

Сложната обстановка, в която се развива българската външна търговия 

между двете световни войни, както и важността на тази сфера за цялостното раз-

витие на българската икономика, създават необходимост от по-голяма от инсти-

туционална намеса на държавата в тази сфера. За разлика от времето до войните 

(1912 – 1918 г.), когато външната търговия на страната се наблюдава и регулира 

от отдел или дирекция в съответното министерство, след Първата световна 

война, особено през 30-те години на ХХ в., регулацията и контролът на този сек-

тор от българската икономика влиза в полето на действие на повече държавни и 

държавно-обществени институции. 

Институционалното участие на българската държава във външната търговия 

е доста разнородно. На най-висше ниво то се осъществява чрез три министерства 

                                                
12  Кацаркова пише: „Влошената от кризата пазарна конюнктура създаде и обективни въз-

можности за търговска експанзия на Германия на Балканите. Страните от региона бяха 
особено тежко засегнати от рязкото влошаване на пазарните условия за техния износ. 
Политиката на аграрен протекционизъм, към която преминаха индустриалните дър-
жави, доведе до значително ограничаване на вноса на селскостопански продукти и до 
рязко спадане на цените. От ситуацията се възползва Германия, която, познавайки из-
носните и валутни затруднения на балканските държави и сама притисната от девизна 
недостатъчност, им предложи през 1932 г. система от клирингови спогодби и компен-
сационни сделки, с което направи достъпен германския пазар за тяхната селскосто-
панска продукция.”(курсив мой – М.Д.) 

13  България сключва частични клирингови спогодби с Австрия (1931 г.), Швейцария 
(1932 г.), Германия (юни 1932 г., тютюнев клиринг), Италия (1933 г.). Общи клирин-
гови спогодби са сключени с Германия (септември 1932 г.), Чехословакия (1932 г.), 
Австрия (1932 г.), Унгария(1933 г.), Югославия (1933 г.), Полша (1933 г.), Франция 
(1933 г.), Белгия (1933 г.), Швейцария (1933 г.), Турция (1934 г.), Италия (1934 г.), Ис-
пания (1934 г.), Холандия (1935 г.). Държави, с които плащанията се уреждат без кли-
рингови спогодби през 30-те години на ХХ в., са: Великобритания, Дания, Норвегия, 
Египет, Палестина, САЩ (Bobchev, 1939, pp. 24–25). 
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– Министерството на външните работи и вероизповеданията, Министерството на 

търговията, промишлеността и труда (Министерство на народното стопанство 

1934–1935 г.) и Министерството на финансите. Освен това в нейното формиране 

и регулиране участват още БНБ, Експортният институт, търговско-индустриал-

ните камари и организациите на стопанските съсловия. Особено място в тази сис-

тема от началото на 30-те години на ХХ в. заема Дирекцията за закупуване и из-

нос на зърнени храни „Храноизнос”. Тя възниква като институция, която да се 

справи с големите затруднения в пласмента на тези артикули на външните пазари 

по време на Голямата депресия, но, след преодоляването на кризата, разширява 

дейността си и в други земеделски производства, като става същевременно пос-

редник и инструмент за регулиране на развитието на селското стопанство чрез 

ценообразуването (Dimitrov, 2014, pp. 106–111; 123–133). 

 

III. Резултатите от външнотърговската политика на българската дър-

жава през 30-те години на XX в. 

През разглеждания период настъпват съществени промени в състоянието и 

развитието на българската външна търговия. На първо място големите затрудне-

ния на световните пазари по време на Голямата депресия довеждат до значително 

свиване на външнотърговските обороти. В стойностно отношение вносът на 

стоки в България се свива от 8 млрд. и 320 млн. лв. през 1929 г. на 2 млрд. и 240 

млн. лв. през 1934 г., а износът – от 6 млрд. и 390 млн. лв. през 1929 г. на 2 млрд. 

и 530 млн. лв. през 1934 г. (Bobchev, 1939, p. 39). 

На второ място, по време на Депресията, във връзка със спадането на цените 

на земеделските произведения и трудностите в износа на зърнени храни, държа-

вата се намесва институционално много категорично във външната търговия.  

На трето място, по време на Депресията настъпват значителни промени в 

насоките на външната търговия на България. Най-съществената от тях е рязкото 

нарастване на участието на Германия в нея. Делът на тази държава в българския 

внос се увеличава от 22,2% през 1929 г. на 40,1% през 1934 г., а делът в износа – 

от 29,9% през 1929 г. на 42,7% през 1934 г. Участието на държавите от Дунавския 

басейн в българския износ намалява от 29,8% през 1929 г. на 14,2% през 1934 г., 

а във вноса – от 20,7% през 1929 г. на 10,3% през 1934 г. Делът на Италия във 

вноса се свива от 10,7% през 1929 г. на 7,8% през 1934 г., а в износа – от 10,5% 

през 1929 г. на 9,2% през 1934 г. Общото участие на други държави в българската 

външна търговия по време на Депресията не се променя. През 1929 г. то е 37,3%, 

а през 1934 г. – 37,9% (Bobchev, 1939, pp. 41–42).  

Бързото нарастване на значението на Германия за външната търговия на 

България се обяснява с влиянието на няколко фактора и обстоятелства: 1) С това, 
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че германската икономика има силно индустриален характер и селското стопан-

ство на страната не е в състояние да задоволи вътрешните й нужди, вследствие 

на което се налага внос на селскостопански, особено земеделски, продукти от 

вън. Обратно, българското стопанство е изключително аграрно и България из-

питва голяма нужда от внос на индустриални стоки; 2) Създалата се взаимноиз-

годна конюнктура е кодифицирана през 1932 г. със сравнително добър и за двете 

държави търговски договор и клирингова спогодба; 3) По време на Депресията, 

като средство за борба с нея, другите държави в голяма степен затварят грани-

ците си за вносни стоки, особено селскостопански, чрез високи вносни мита и 

това улеснява българо-германските търговски връзки. Като цяло, въпреки голе-

мите затруднения по време на Голямата депресия, българската външна търговия 

отбелязва добри резултати. Търговският баланс на страната през цялото време е 

с положително салдо с изключение на 1932 г., когато то е отрицателно, но само с 

80 млн. лв. (Gabenski, 1933). 

След преодоляването на Голямата депресия до 1939 г., в резултат на мер-

ките, предприети от българската държава, външната търговия отбелязва възхо-

дящо развитие. Насоките на външнотърговската политика на държавата от вре-

мето на кризата се запазват. От 1934 до 1938 г. общото количеството на износа 

нараства малко повече от два пъти. Търговският баланс на България с отделните 

държави през разглеждания етап показва една значителна динамика, но през ця-

лото време той е положителен: през 1934 г.– с 1 млрд. и 14 млн. лв., през 1935 г. 

– с 907 млн. лв., през 1936 г. – с 1 млрд. и 456 млн. лв., през 1937 г. – 2 млрд. и 3 

млн. лв. и през 1938 г. 1млрд. и 695 млн. лв. 

В годините преди Втората световна война външната търговия на България 

най-общо запазва своята структура, но се задълбочават промените в структурата 

на износа, започнали преди това. Продължава да се увеличава относителния дял 

на износа на други земеделски и животински продукти, за сметка на износа на 

зърнени храни. Освен промяната в конюнктурата на международните пазари, за 

засилването на тази тенденция съдейства и българската държава със създаването 

през 1935 г. на Експортен институт, чийто основна задача е да търси нови пазари 

за пласмент на българското производство, алтернативни на пазарите за зърнени 

храни и други начини за засилване на външната търговия. Тази активност на 

властта е стимулирана от задълбочаващата се през 30-те години на XX в. транс-

формация на земеделското производство към отглеждането на технически кул-

тури, плодове, зеленчуци, животински произведения за сметка на зърнените 

храни, които до този момент имат установени пазари в чужбина. 

Върху положителните процеси във външната търговия на страната през раз-

глеждания период оказват влияние много добрите реколти (с изключение на  
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1935 г.), относително по-голямото повишаване на цените на земеделските произ-

ведения на международния пазар от тези на индустриалните, постепенното об-

лекчаване на режима на валутните ограничения, наложен от българската държава 

по време на Депресията, вследствие на което се активизира износа към неклирин-

говите държави14. За увеличението на външнотърговския обмен частично съдейс-

тва и продължаването на процеса на индустриализация на българското стопанс-

тво, който вече (след 1936 г.) е под контрола на държавата. 

Пример за доброто развитие и диверсифициране на българската външна тър-

говия през този етап е нарастването на значението на английския пазар. От 2,1% 

от общия износ през 1934 г., през 1935 г. износът за тази държава нараства на 

4,4%, през 1936 г. на 11,6% и на 13,9% през 1937 г. Вносът от Англия се свива от 

13,2% през 1931 г. на 4,6% през 1936 и 1937 г. (Dimitrov, 2014, pp. 225–226). 

Както вече се отбеляза, след 1934 г. германският дял в българската външна 

търговия отбелязва нов ръст. Задълбочаването на търговските връзки между Бъл-

гария и Германия се дължи и на интензивната подготовка на последната за война 

и растящата нужда от хранителни продукти и суровини от земеделски произход, 

както и на активната дейност на българската държава по въоръжаване на армията 

след 1934 г. Натрупаното значително положително клирингово салдо в герман-

ски марки от България се компенсира в голяма степен от увеличаването на дър-

жавни доставки от Германия. Впечатляващите показатели за германското учас-

тие в българския външнотърговски оборот се дължат отчасти и на присъединява-

нето на Австрия и Чехословакия към Третия райх през 1938 г. и създаването на 

т. нар. “Голяма Германия”. Така австрийският и чехословашкият дял във външ-

ната търговия на България се сливат с германския. 

 От изложеното до тук може да се направи извод, че през 30-те години на 

XX в. външната търговия на България се развива възходящо. Преодоляването на 

големите трудности, свързани с пораженията от Голямата депресия върху този 

сектор на националното стопанство, става с активната институционална и норма-

тивна намеса на държавата. С това тя става решаващ фактор за успешното разви-

тие на външната търговия през втората половина на разглеждания период. 

Въпросът за ролята на държавата в икономиката отдавна е полемичен в ико-

номическата теория. „Повече или по-малко държава в икономиката“, „без дър-

жава в икономиката или само държава в икономиката“, това са въпроси на които 

едва ли ще се намери скоро еднозначен  отговор в теорията, но в българския слу-

чай през 30-те години на XX в. отговорът е ясен – намесата на държавата е 

                                                
14  Това са държавите, с които България няма сключени през този период клирингови спо-

годби и плащанията с тях се извършват в свободна валута. 
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полезна за българското стопанство, не само за външната търговия. За съжаление, 

избухването на Втората световна война не позволи да разберем, как ще се развие 

тази тенденция и какъв резултат тя ще има върху България в по-глобална перс-

пектива.  
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