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По т. 1
• Как можем да преминем от понятието
„национална
икономика“
към
„европейска икономика“. Механично
това би могло да стане като съберем БВП
на държавите-членки на ЕС и кажем, че
това е БВП на ЕС, т.е. че сборът на
националните икономики на държавитечленки на ЕС е европейската икономика.

БВП на ЕС и на някои държави
(2013 г., млрд. дол., текущи цени)
Светът
74 900
ЕС
17 358
в това число:
Германия 3 635
Франция 2 735
Великобрит
ания 2 522
Италия 2 071
Испания 1 358
САЩ
16 800
Китай
9 240
Япония
4 902
Бразилия
2 246
Русия
2 097
Индия
1 877
Канада
1 825
Австралия
1 561
Южна Корея
1 305
Мексикоикономика1не
261
Но европейската
е

само количествен сбор на
националните икономики на 28те държави-членки.
2

Европейската икономика е и единна система, която може качествено
да се определи като единно икономическо пространство със
засилващи се елементи на наднационална икономическа политика.
2. Двойствен характер на регулирането на европейската икономика
Отношенията
по
производството,
разпределението
и
преразпределението на блага и стойност в ЕС има двойствен характер,
така както има двойствен характер цялата система на управление на
другите видове обществени отношения в рамките на Съюза.
Това се дължи на наличието както на национални системи за управление
и правно регулиране, така и на формиращата се наднационална
(съюзна) система от отношения, която се реализира основно чрез
съюзните институции – Европейски парламент, Европейска комисия, Съд
на ЕС, Европейска централна банка и др.
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“Храмовата структура”, т.е. правна рамка на Европейският съюз преди
Договора от Лисабон
Първи стълб – ЕОВС (до 2002 г.), ЕИО (слез 1993 г. и Договора от Маастрихт - ЕО, ЕОАЕ )
Втори стълб - ОПОВОС – Обща политика в областта на външните отношения и
сигурността. Регулира се чрез ДЕС
Трети стълб - СОПВР – Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните
работи, до Договора от Лисабон се регулира чрез ДЕС, след 2008 г. – чрез ДФЕС (Първи
стълб)

Общи принципи
Търговия,
икономика,
социалните
отношения
ЕО (ДЕО)
ЕОАЕ (ДЕОАЕ)

ОПОВОС
(сътрудничество)
ДЕС

СОПВР
(Пространство на
свобода, сигурност
и правосъдие)
ДЕС

Общи институции (не напълно)
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“Храмова структура” на Европейския съюз:
© Димитър Хаджиниколов
 силно интегрираната част със силно или средно изразени наднационални отношения, е
съсредоточена в т. нар. “Първи стълб”. Преди Договора от Лисабон тук влизаха първоначално
трите “общности” – ЕОВС, ЕИО и ЕОАЕ, а сега това е сферата от дейност, регулирана чрез
Договора за функциониране на Европейския съюз - ДФЕС. Важно е да се има предвид, че сега
“Първият стълб” включва и предишния “Трети стълб” (Сътрудничеството в областта на
правосъдието и вътрешните работи – СОПВР), където имаме обаче само слабо изразени
наднационални елементи – виж слайд № 3.
 По-слабо интегрираната част (международно сътрудничество) – Предишния “Втори стълб”,
сега Обща политика в областта на външните отношения и сигурността – ОПОВОС и Обща
отбранителна политика – ООП.
 Конструкцията се “държи” от общите принципи и от общите институции, залегнали в двата
основополагащи договора – ДЕС и ДФЕС.

Общи принципи
Търговия, икономиката, социални
отношения, правосъдие и вътрешни работи
ЕС (преди ЕО)
ЕОАЕ

Външни
отношения
(ОПОВОС
ООП и др.)

Общи институции (напълно)
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2. Фази на интеграцията
Европейската интеграция като обективен процес
Основна мисъл: Европейската интеграция не е някакъв специфичен, чисто
европейски процес, а част от глобален процес на интеграция, развиващ се засега
най-силно на регионално равнище и започващ от търговската интеграция.
Факти:
 Всички страни-членки на Световната търговска организация (СТО) участват в
едно или повече Регионални търговски споразумения (РТС). В момента към СТО
има регистрирани около 380 такива споразумения, като общия им брой
непрекъснато расте (http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx)
 Повече от половината от глобалната търговия се осъществява в рамките на РТС.
 Най-известните РТС са ЕС; NAFTA, ASEAN FTA - Association of Southeast Asian
Nations Free Trade Area, SAARC - the South Asian Association for Regional Cooperation,
MERCOSUR - the Common Market of the South, ANZCERTA - the Australia-New Zealand
Closer Economic Relations Trade Agreement.
Само в Африка има повече от 10 устойчиви регионални търговскоикономически споразумения.
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Степените на икономическа интеграция имат своето възходящо развитие,
като се започне от зоната за свободна търговия и митническия съюз и се стигне
до икономическия съюз (ИС) на държавите членки. Може да има и
политически съюз – това е форма на федерация.
Но развитието не е просто постъпателно развитие, а всяка по-висша фаза на
интеграцията съдържа в себе си по-низшите, например митническия съюз (МС)
съдържа в себе си зоната за свободна търговия (ЗСТ), а икономическият съюз
(ИС) – единното икономическо пространство (ЕИП) и митническия съюз.
Паричният съюз (ПС) не е фаза на интеграцията, а част от създаването на
икономически съюз.
Има различни мнения относно фазите, през които преминава интеграцията.
Според най-известният теоретик на интеграцията американският икономист с
унгарски произход Бела Балаша (Beld Balassa) могат да се
обособят пет форми или фази на интеграцията:
- зона за свободна търговия,
- митнически съюз,
- общ пазар,
- икономически съюз и
- една фаза, която Балаша нарича „пълна икономическа
- интеграция“ (complete economic integration).

Наднационалността (червената линия) на политиките нараства, колкото по-ранно е
усвоена съответната политика, т.е. тя зависи от интеграционната фаза, на която се реализира
политиката. С червено са посочени общите политики, с лилаво – съвместните политики,
с черно – политиките, където има предимно или само междудържавно сътрудничество и
координация.

И (П) С – Икономически (паричен) съюз; ПС – Политически съюз
Отбранителна политика
Политика на разширяване
Политика на добросъседство
Социална политика
Наука, образование, здравеопазване
Транспорт, енергетика
Защита на потребителите
Единни стандарти
1993
Конкуренция
Селскостопанска политика
Външнотърговска
политика

ПС

И (П) С

Външна политика
Политика на сигурност
Политика на развитие
Данъчна политика
Фискална политика
2014

Единно икономическо
пространство

1999 Парична политика
Околна среда
Трансевропейски
мрежи

Митнически съюз
1968

Митническа
политика
© Димитър Хаджиниколов
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3. Методи и принципи
а) относно осъществяването на интеграцията
- функционализъм
Същност: Функционализмът или неофункционализмът поставя в центъра на интеграционните
процеси развитието на общия (единния) пазар. Правилото на функционалистите е – формите
(институциите) следват съдържанието (функциите). Spill-over effect
- представители: Bela Balassa (Балаша); David Mitrany; Ludwig Erhard
Германският икономист и политик Людвиг Ерхард, който е известен неолиберал, описва по
следния начин интеграцията: “От икономическа гледна точка Европа не може и не бива до
такава голяма степен да се възприема като някаква организация или като някаква институция.
Тя трябва да се схваща по-скоро като една функция…
- прояви в европейската интеграция: митническият съюз, единния вътрешен пазар,
политиката на защита на конкуренцията и др.
- институционализъм
Същност: Институционалистите, обратно на функционалистите, считат, че без активната роля
на държавите, участващи в интеграцията, без намесата на създадените от тези държави
интеграционни институции, отделните национални пазари няма да могат да се слеят в
желания общ пазар поради различията в регулациите.
Представители: Самюелсън, Ян Тинберген (Tinbergen)
Прояви в европейската интеграция: ЕОВС – Върховният орган определя цените и квоти за
производство на въглища, ОАП, екоданъците
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б) относно крайната цел
© Димитър Хаджиниколов

Федерализъм
Същност: философска основа – германски идеалисти - Имануел Кант. За първи път
политически лозунг за създаване на Съединени европейски щати е издигнат по време на
антимонархическите бунтове в Западна и Централна Европа през 1848 г. по-късно се
възприема от Социалистическия интернационал. За “евопейска държава” се заговаря и във
връзка с “Източния” и “Полския” въпрос.
Априлското въстание през 1876 г. също е изиграло роля (Виктор Юго) – “на Европа и е нужна
една европейска националност, обединено управление, голям братски арбитраж...”
Лозунгът за Съединени европейски щати става актуален след Първата световна война. През
20-те години е създаден Паневропейския съюз (носталгия по австро-унгарската монархия).
Двамата френски политици от това време – Едуар Ерио и най-вече социалистът Аристид Бриан
разработват план за европейска федерация.
За “Обединена Европа” отново се заговаря през 90-те години на ХХ век. Представители:
Пиндер (настъпателен и поетапен процес на федерализиране, основаващ се на принципа на
субсидиарността – John Pinder), Спинели (1984 – Проектодоговор за създаване на Европейски
съюз, приет от Европейския парламент през 1994 г. По-късно - Проект за Конституция на
Европейския съюз. Прояви в европейската интеграция: Европейски парламент, Конституция
за Европа и др.
Договорът от Лисабон бе замислен като триумф на федерализма, но всъщност засилва ролята
на Европейския съвет, т.е. на междудържавните отношения.
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- Реализъм (неореализъм)
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Същност: теоретично направление, което слага ударението върху междудържавните отношения
и изграждането на интеграционни институции, основаващи се на съчетаването на националните
интереси на страните-членки. Неореализмът е продължение на господстваща през ХІХ в. и в
началото на ХХ в. представа за междудържавните отношения като баланс на интересите на
отделните нации.
Привържениците на неореализма могат да си представят само едно обединение на
европейските нации по отделни, въпроси от общ интерес (търговия, енергетика, транспорт и т.
нат.), със запазване на националния суверенитет на държавите-членки.
Представители: теоретици – Стенли Хофман, (Stanley Hoffmann), Ханс Йоахим Моргентау
(Morgentau), който е бил противник на Джордж Маршал относно “Плана Маршал” и
възстановяването на икономическата мощ на Германия.
В практически план – Де Гол, Маргарет Тачър и др.
Прояви в европейската интеграция: Европейският съвет,
начинът на приемане на решения в Съвета на ЕС, ограничените
пълномощия на Европейския парламент, междудържавния
характер на отношенията във външната политика на ЕС,
ограничения обем на бюджета на ЕС (само 1% от БВП на Съюза),
специалният статус на Великобритания и на Франция като
ядрени сили и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН и др.
BREXIT!
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Джон Мейнард Кейнс

Реализъм
Маргарет Тачър

Джеймс Пиндер
негативната и позитивната
интеграция

Шарл де Гол
Людвиг Ерхард

Ян Тинберген
Акиде де Гаспери

Функционализъм

Институционализъм
Бела Балаша
Роберт Шуман

Ричард Болдуин
Уинстън Чърчил?

Аристид Бриан

Жан Моне

Федерализъм
© Димитър Хаджиниколов
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Най-важните принципи за регулирането на европейската
икономика:
1.

2.
3.

4.
5.

Либерализъм (политически, икономически, преобладаване на
функционализма, примери – “четирите свободи” в единното
икономическо пространство, защитата на конкуренцията и др.)
Недискриминация (политически и икономически права и свободи,
в икономиката - конкуренцията)
Предоставена компетентност – (това е принципът, който определя
правата на наднационалните институции. Той е свързан с
прилагането на принципите на субсидиарност и
пропорционалност, а така също с принципа за директното
действие на правото на ЕС (чл. 5 на ДЕС).
Приоритетност на съюзното право (преюдициални заключения на
Съда на ЕС)
Флексабилност (Еврозоната, но опасност от “Европа на две
скорости”)
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2) Митническият съюз на ЕС
Съгласно СТО има около 380 РТС но само десетина МС. По-известните са: (със
синьо са отбелязани митническите съюзи)
•
Зоната за свободна търговия на АСЕАН (ASEAN Free Trade Area - AFTA);
•
Източноафриканска общност (East African Community - EAC);
•
Общ пазар за Източна и Южна Африка (Common Market for Eastern and Southern
Africa - COMESA);
•
Митнически съюз на Беларус, Русия и Казахстан;
•
Голяма арабска зона за свободна търговия (на английски е Greater Arab Free Trade
Area - GAFTA);
•
Андската общност (Andean Community);
•
Североамериканско споразумение за свободна търговия (на английски е North
American Free Trade Agreement - NAFTA);
•
Южноафрикански митнически съюз (на английски е Southern African
Customs Union - SACU);
•
Споразумение за свободна търговия на Южна Азия (на английски е South Asia
Free Trade Agreement - SAFTA);
•
Южен общ пазар МЕРКОСУР (MERCOSUR)
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Обща митническа тарифа
Тя се базира на единната митническа политика. Всички тарифни позиции в
ОМТ задължително съдържат 8 знака, от тях първите 6 съответстват на кодове на
Хармонизираната система на ООН.
А) Автономни преференциални митнически режими
•

Автономни и конвенционални ставки. Автономни са ставките, които са въведени
по собствената воля на ЕС чрез регламенти. Конвенционални са ставките, които
са въведени в резултат от международно тарифно (търговско) споразумение, по
което страна е ЕС.

•

Обикновени и преференциални ставки. Обикновени са ставките, които се
прилагат при отсъствие на тарифни преференции. В съвременните условия под
обикновени ставки се разбират тези, които се прилагат чрез
недискриминационния митнически режим на СТО, наричан “Режим на найоблагодетелствана нация - РНН (Most-favoured-nation treatment - MFN
treatment). Спрямо държавите извън СТО (Казахстан, Беларус и др.), този режим
може да се прилага чрез двустранни споразумения за нормализиране на
търговските отношения. Обикновените ставки се съдържат в Общата митническа
тарифа, докато пълната информация за митническите преференции и експортноимпортния режим може да се получи в ТАРИК.
16

-

Автономни преференциални митнически режими в момента се
прилагат:
в рамките на Общата система за преференции на ЕС,
спрямо 6 страни от Западните Балкани и
спрямо Отвъдморските страни и територии на държави-членки на ЕС.
ОСП "Generalised System of Preferences" се прилага спрямо всички
развиващи се страни, които не ползват по-благоприятен режим.
Преференциите са едностранни (еднопосочни), т.е. те са асиметрични.
ОСП на ЕО е близка до ОСП, която прилагат САЩ, Япония и други страни
от ОИСР. Основа за създаването на ОСП е решението на УНКТАД (United
Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), прието през
1968. Първата схема на ОСП на ЕИО е приета с регламент през 1971 г.
Първоначално преференциите обхващат само промишлени стоки. От
средата на 90-те години в ОСП на ЕС се включват и аграрни стоки.
Напоследък ЕС се стреми да използва ОСП за постигането и на нетърговски
цели. От началото на 1998 г. се предоставят допълнителни автономни
преференции по ОСП на тези развиващи се страни, които активно
въвеждат конвенциите на Международната организация по труда, както и
международни стандарти в сферата на екологията.
ОСП на ЕС се реализира чрез десетгодишни цикли, като за всеки от тези
цикли се приемат съответните Указания на Съвета на ЕС. Последните
Указания бяха приети за периода 2015 - 2025 г.
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Има три подрежима:
 Общ режим. Прилага се за всички страни, които не ползват по-добър режим.
Нулеви и намалени мита при промишлените стоки и тарифни квоти при
аграрните стоки.
 ОСП + (GSP+). Прилага се за страните, които са подписали специални
двустранни споразумения и спазват съответния каталог от изисквания по
устойчивото развитие (Например Протокола от Киото), доброто управление,
борбата с наркотиците и др. Включва повече нулеви мита при промишлените
стоки и по-големи тарифни квоти при аграрните стоки. Списъкът със страните
се определя от Комисията. Така тя получава компетенции и във външната
политика на ЕС.
 ОСП ++ за най-слабо развитите страни (LDCs), Режимът е известен като “Всичко
освен оръжие” и означава нулеви мита за всички стоки, освен за военните
стоки. Най-слабо развитите страни се определят от УНКТАД.
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18

Б. Конвенционални преференциални митнически режими
Групи страни

Европейско
икономическо
пространство,
Швейцария

Турция, Андора, Сан
Марино

РТС

Действащ
а ЗСТ

Действащ
МС

Мексико, Чили, Андска
група, Южна Корея,
Южна Африка,
Действащ
MERCOSUR,
а ЗСТ
CARIFORUM,
Мадагаскар и др.

Мита при
Свободно
Мита при
Промишлепредоста- Наличие на
аграрните
вяне на
симетрия
ните
стоки
стоки
услуги

Нулеви
мита

Тарифни
квоти
нулеви
мита

Нулеви
мита

Тарифни
квоти
нулеви
мита

Нулеви
мита

Тарифни
квоти
нулеви
мита

Да

Да

Не

Да
(техническа
помощ на
ЕС)

Не

Да
(техническа
помощ на
ЕС)

Повече информация - http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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Свободно режими
Мита при
Б. Конвенционални преференциални
Митамитнически
при
Групи страни

РТС

Промишлепредоста- Наличие на
аграрните
ните
вяне на
симетрия
стоки
стоки
услуги

Развиващи се страни от
Средиземноморието
(Алжир, Тунис, Мароко,
Процес ПреференЕгипет, Йордания,
на
ции
Израел, Палестинска
създаване и нулеви
автономия, Ливан) и др.
на ЗСТ
мита
(ГУАМ, Индия, някои
страни от Тропическа
Африка и др.)

Тарифни
квоти
нулеви
мита

Не

Не, но
тенденция
към
симетрия
(техническа
помощ на
ЕС)

Процес Преференции
на
създаване и нулеви
мита
на ЗСТ

Нулеви
мита
тарифни
квоти

Не

ДА

Не

Не, но
тенденция
към
симетрия
(техническа
помощ на
ЕС)

Партньори от ОИСР:
САЩ, Япония,
Сингапур, и др.

Страни от АКТБ (извън
тези със ЗСТ)

Водят се
преговори

Преференции
и нулеви
мита

Нулеви
мита
тарифни
квоти

Митнически съюз
① Зона за свободна търговия на
държавите-членки на Общността
Нулеви мита при вноса на
всички стоки
Без количествени ограничения
при износа и вноса
② Обща митническа тарифа при
вноса на стоки от трети страни
③ Обща търговска политика
Общ експортен и импортен
режим
Общи защитни търговски
мерки

Единно икономическо
пространство
① Свободно движение на
стоки
Единна митническа
територия
Единна система от
стандарти и изисквания за
безопасност
Единна регистрация по ДДС и
унифициране на акцизите
② Свободно предоставяне на
услуги
③ Свободно движение на
капитал
④ Свободно движение на
работна сила
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А) Премахване на физическите бариери
Проблеми - Различията във външнотърговския документооборот.
Различни национални документи (митнически декларации, сертификати за
произход, митнически манифести и др.).
Различни системи за външнотърговска статистика.
Вътрешнообщностният транзит на ЕО (ЕИО), се третира като външен
транзит.
Няма единна митническа територия. Трябва да се създаде!
Решения – Митнически кодекс на Общността и правилник за неговото прилагане

Единен административен документ (Single Administrative Document – SAD) и единен Сертификатът за
движение на стоките (Movement certificate - EUR). – 1992, но Евростат – единна митническа статистика

От 1.1.1993 г. контролът се измества от границите между държавите-членки в
предприятията и в складовете на фирмите (контролира се за санитарни и фитосанитарни
изисквания, технически изисквания за безопасност и др.).
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Б)Премахване на техническите бариери
Две групи бариери
І. Различия между задължителните
стандарти на държавите членки
Проблеми - През 1985 г. - 100 000
стандарта и 1000 органа в 10-те
държави-членки.
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Association Française de Normalisation
(AFNOR)
British Standards Institution (BSI)
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI)
Вертикалният
(стар)
подход
в
хармонизацията е много бавен, скъп и
среща съпротива поради установилите се
различни
национални
традиции
(извивката на бананите)
Решения – Нов подход - Хоризонтален –
минимални задължителни технически
изисквания (чл. 36 на ДФЕС)

CEN
https://www.cen.eu/Pag
es/default.aspx
CENELEC
http://www.cenelec.eu/
IEC
http://www.iec.ch/abou
t/?ref=menu

Нов (хоризонтален) метод

Стар (вертикален) метод
Обхватът на стария подход е ограничен

CE маркировката е релевантна за ЕИП, Швейцария и
Турция. Тя се нанася от производителя и той носи
отговорност за спазването на минималните
задължителни технически изисквания по новия
подход.
Декларация за съответствие с изискванията
на ЕО (ЕС) EC (EU) Declaration of conformity
Има връзка между правото за поставяне на тази
маркировка и Системите за управление на качеството
по ISO (ISO EN).
24
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В) Премахване на фискалните бариери
Проблеми: Национални ставки и системи за събиране на ДДС, а това са част от митническите
сборове!
Значителни различия в обхвата и ставките при акцизите и при ДДС ( на графиката са показани
ставките на акциза върху етиловия алкохол).
На практика се извършва клиринг между данъчните задължения при вноса и данъчния кредит
при износа
Решения: Въвеждат се
минимални ставки за акцизите
и се определят акцизните
стоки. Създават се общи
правила за събирането на
акцизите. При ДДС –
определят се освободените
сделки, въвеждат се общи
правила за събирането на ДДС,
въвеждат се две ставки - за
стандартна и намалена, с
тенденция да остане само
стандартната. Въвежда се
единна данъчна регистрация
по ДДС и единна процедура за
възстановяване на данъчния
кредит във вътрешнообщностната търговия.
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