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ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ с о с н о в н и
РАЗВИТИ СТРАНИ

През 2009 г. основните външнотърговски партньори на ЕС са
били при експорта (дял в %): САЩ (18,7), Швейцария (8,1), Китай
(7,5), Русия (6,0); Турция (4,0), Норвегия (3,4), Япония (3,3), Индия
(2,5) Южна Корея (2,5) и Бразилия (2,0) и при импорта (дял в %):
Китай (17,9), САЩ (13,3), Русия (9,6), Швейцария (6,2), Норвегия (5,7),
Япония (4,7), Турция (3,0), Южна Корея (2,7), Индия (2,1) и Бразилия
(2Д).

Тъй като отношенията с Швейцария и Норвегия вече бяха разгледани в контекста на отношенията ЕС-ЕАСТ, то в следващите две глави последователно ще бъдат разгледани търговско-икономическите
отношения на ЕС с 4 развити страни: САЩ, Япония, Турция и Южна
Корея, както и с четири развиващи се страни: Китай, Русия, Индия
и Бразилия. Трябва да се отбележи, че това деление на „развити" и
„развиващи се страни" става все по-относително на фона на промените, които настъпват в световната икономика през последните години. Ето защо като критерий е взета формалната принадлежност на
една или друга страна към ОИСР. Може да се каже, че партньорите
на ЕС, които са разгледани в настоящата глава, са тези, които членуват в ОИСР и по този начин се намират в едни по-тесни връзки с ЕС,
отколкото останалите търговски партньори, включени в следващата
глава.
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12.1. Търговско-икономически
отношения със САЩ
Търговско-икономическите отношения ЕС-САЩ имат изключително важно значение. На ЕС и САЩ заедно се падат около 1/2 от
световния брутен вътрешен продукт и от натрупаните преки чуждестранни инвестиции, както и около 1/3 от световния експорт на
стоки и около 40% от световния експорт на услуги. Тези две икономически сили заедно играят решаваща роля при изработването на
общите позиции на развитите страни не само в рамките на ОИСР, но
и на многостранните търговски преговори под егидата на СТО.
А) Договорна основа
До средата на 90-те години на миналия век САЩ поддържаха
единствено двустранни търговски отношения с отделните държави
- членки на ЕС. Те не разглеждаха ЕС като единна и равноправна на
тях търговско-икономическа сила. Пробивът в представите им за ЕС
бе извършен след успешното участие на Европейския съюз и по-специално на Европейската комисия, в приключването на Уругвайския
кръг от многостранните търговски преговори. През 1995 г. президентът на САЩ Бил Клинтън подписа първият търговско-икономически
акт, поставящ на едно ниво САЩ и ЕС. Това беше „Новата трансатлантическа програма" (на английски „The New Transatlantic Agenda").
След подписването на този документ стана редовна практика и провеждането на срещи на високо равнище ЕС-САЩ. През м. ноември
2010 г. такава среща се проведе в Лисабон.
В съзвучие с документа от 1995 г. през 1998 г. бе приета програмата „Трансатлантическо икономическо партньорство - ТИП) (на
английски „Transatlantic Economic Partnership"). През същата година
бе съгласуван и съвместен План за действие по ТИП. Той включва
договорености за действия на ЕС и САЩ на двустранно и на глобално ниво. На двустранно ниво задачите са:
• Да се развива сътрудничество между регулаторните органи
на ЕС и на САЩ, най-вече между комисарите и генералните
дирекции в Европейската комисия, ангажирани с търговскоикономическите въпроси и съответните министри и министерства (секретариати) в администрацията на САЩ.
• Да се намалят нетарифните бариери пред търговията. Специално внимание да се отдели на достъпа на стоките до въ-
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трешния пазар на ЕС и на САЩ. През 1999 г. бе подписано
Споразумение за взаимно признаване на сертификатите за
съответствие със стандартите на ЕС и САЩ. По този начин
се облекчава достъпът на американските стоки до единния
вътрешен пазар на ЕС и на европейските стоки до пазара на
САЩ. Засега това споразумение има ограничен характер. То
обхваща: телекомуникационното оборудване, начините за
установяване на електромагнетичната съвместимост, безопасността на електроуредите, яхтите и малките плавателни
съдове с нетърговско предназначение, добрите производствени практики във фармацевтиката, медицинските уреди. Очаква се постепенно да бъде разширен кръгът на обхванатите от
споразумението стоки и процеси'.
•> Да се задълбочава хармонизацията на стандартите (техническите изисквания). Процесът се усили след 2005 г. и започна
да наподобява хармонизацията на стандартите в единното
икономическо пространство на ЕС. Отраслово обаче той е
ограничен главно в кръга на стоките и процесите, по които
има договореност за взаимно признаване на сертификатите за
достъп до пазара.
• Да се развива сътрудничеството при защитата на потребителите, главно чрез обмен на информация за опасни стоки и чрез
развитие на методи за научно оценяване размера на риска.
На глобално ниво Трансатлантическото икономическо партньорство предвижда:
• Изработване и отстояване на съвместни позиции по различни
въпроси от многостранните търговски преговори под егидата
на СТО. Общи цели на ЕС и САЩ са: по-нататъшно либерализиране на търговията със стоки и услуги; подобряване защитата
на интелектуалната собственост; намаляване на пречките пред
международната търговия, свързани с инвестициите; въвеждане на национален режим при достъпа до обществени поръчки.
• Постепенно включване в кръга от въпросите, дискутирани на
многостранните търговски преговори и на проблемите, свързани с промяната на климата.
На срещата на върха ЕС-САЩ през 2007 г. бе подписана „Рамка
за напредък на трансатлантическата икономическа интеграция между САЩ и ЕС". Съгласувани са работни програми по трите трансатлантически диалога: по законодателството, относно защитата на
потребителите и относно бизнес контактите.

176

Глава 12

Създаден е Трансатлантически икономически съвет (на английски Transatlantic Economic Council), който да следи изпълнението на
приетите мерки. От страна на ЕС координатор в съвета е заместникпредседател на Европейската комисия, от страна на САЩ помощник
на съветника на президента по въпросите на националната сигурност. В Трансатлантическия икономически съвет участват еврокомисари и висши служители от Европейската комисия, както и министри
и висши служители от администрацията на САЩ. Нови акценти на
сътрудничество са: анализиране връзката между промяната на климата и международната търговия; оценка на риска при храните, козметиката, фармацевтичните продукти; регулиране на финансовите
пазари.
Б) Състояние на търговията
САЩ са най-важният експортен пазар за ЕС. Напоследък обаче
делът на САЩ в експорта на Съюза намалява, съответно намалява и
положителното търговско салдо за ЕС.
Табл. 28.
Търговия ЕС-САЩ (2004-2009 г., млрд. евро)

Промяна
(%, на
годишна
основа)

Дял от
целия
износ от
ЕС (%)

Внос
в ЕС

Промяна
(%, на
годишна
основа)

Дял от
целия
внос в
ЕС (%)

Салдо за
ЕС

Период

Износ
от ЕС

2004

235,5

2005

252,7

7,3

24,0

163,5

2,6

13,9

89,2

2006

269,1

6,5

23,2

175,5

7,4

13,0

93,6

2007

261,5

-2,8

21,1

181,7

3,5

12,7

79,7

76,1

159,4

2008

250,1

-4,3

19,1

186,8

2,8

11,9

63,4

2009

205,5

-17,8

18,7

159,1

-14,8

13,3

46,4

Източник: Съставена от автора по данни от Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Като причини за това състояние на европейския експорт в САЩ
може да се изтъкнае съкращаването на вътрешното потребление в
САЩ и известното надценяване стойността на еврото, особено през
периода 2007-2009 г.
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Табл. 29.
Стокова структура на търговията ЕС-САЩ (2007 и 2009 г.)
Внос в ЕС
Стокови групи
(SITC Rev.3)

2007
Млрд.
евро

Износ от ЕС
2009

%

Млрд.
евро

2007

%

Млрд.
евро

2009

%

Млрд.
евро

%

Общо

181,7

100,0

159,1

100,0

261,5

100,0

205,5

100,0

1000-Суровини

21,2

11,7

18,9

11,9

37,8

14,5

26,7

13,0

10,3

5,7

7,7

4,8

13,4

5,1

10,4

5,1

10,9

6,0

11,2

7,1

24,4

9,3

16,3

7,9

150,0

82,5

122,1

76,7

216,4

82,8

164,4

80,0

1,6

0,9

0,9

0,5

5,8

2,2

3,2

1,6

35,9

19,7

32,2

20,2

55,8

21,3

50,0

24,3

8,1

4,4

6,0

3,8

15,4

5,9

9,8

4,8

79,4

43,7

61,6

38,7

107,8

41,2

77,5

37,7

20,2

11,1

11,5

7,2

11,1

4,2

8,5

4,1

25,2

13,9

19,5

12,3

45,5

17,4

30,1

14,6

34,1

18,8

30,6

19,3

51,1

19,5

38,5

18,8

2500 - Текстил

0,9

0,5

0,7

0,4

2,3

0,9

1,4

0,7

2600-Облекло

0,4

0,2

0,4

0,2

2,2

0,8

1,4

0,7

23,7

13,0

20,4

12,8

27,2

10,4

21,1

10,3

10,0

5,5

11,1

7,0

4,4

1,7

5,4

2,6

1 1 0 0 - А г р а р н и продукти
1200-Горива и минерални суровини
2000 - Готови стоки
2100-Стоманени
изделия
2200-Химически
продукти
2 3 0 0 - Д р у г и полуфабрикати, вкл. цветни
метали
2 4 0 0 - М а ш и н и , оборудване, транспортни
средства
2 4 1 0 - О ф и с оборудване и оборудване за
телекомуникации
2420 - Транспортни
средства
2 4 3 0 - Д р у г и машини и
оборудване

2700 - Други готови
стоки
3 0 0 0 - Д р у г и продукти

Източник: Съставена от автора по данни от Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Стоковата структура на взаимната търговия показва, че между
ЕС и САЩ е постигната вътрешноотраслова специализация в рамките на развитите икономики. Машините, оборудването, транспортните средства, както и химическите изделия, доминират в стоковите
потоци и в двете направления.
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При търговията с услуги до 2009 г. ЕС имаше постоянно положително салдо от 5-10 млрд. евро годишно. Свиването на финансовите
и на бизнес услугите в ЕС вследствие на кризата е навярно основната
причина през 2009 г. за първи път от много години насам експортът
на услуги от ЕС в САЩ (117,7 млрд. евро) да е по-малък от импорта
на услуги от САЩ в ЕС (124,6 млрд. евро).
Независимо от кризата се запазва голямата динамика при движението на преки инвестиции и в двете направления. През 2009 г.
лица и фирми от ЕС са инвестирали в САЩ около 70 млрд. евро,
а американски инвеститори са вложили в ЕС около 100 млрд. евро.
По данни на Евростат през 2008 г. общият размер на натрупаните
европейски инвестиции в САЩ е бил на стойност 1058 млрд. евро, а
на американски в ЕС на стойност 1046 млрд. евро. Съхранява се вече
установилата се закономерност, най-много европейски инвестиции в
чужбина да има в САЩ и най-много американски инвестиции в чужбина да има в ЕС. Това е още едно потвърждение за високата степен
на икономическа интеграция между двете икономически сили, основаваща се на специализация и на ЕС, и на САЩ в рамките на едни и
същи високотехнологични отрасли.
В) Нетарифни бариери пред търговията
Независимо от постигната висока степен на интеграция и развитото търговско-икономическо сътрудничество между ЕС и САЩ,
съществуват още редица нетарифни бариери пред взаимната търговия. Ето защо от 1967 г. насам Европейската комисия публикува
всяка година специален доклад, съдържащ основните установени от
нея ограничителни практики, които САЩ използват по отношение
на европейските експортьори'1. Европейската комисия събира и обработва подобни данни и за всички останали търговски партньори.
От своя страна Службата на търговските представители на САЩ
към американския президент публикува ежегодно подробен доклад
за бариерите пред американските експортьори по света, в който значително място е отделено на установени от американските търговски
представители пречки пред американския експорт в ECiM.
Сред пречките, които се посочват в доклада на Европейската комисия, публикуван през 2009 г., по-важни са следните:
> Завишени изисквания за сигурност, които създават значителни допълнителни разходи на европейските експортьори. Такова е например изискването на 100% сканиране на всички
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контейнери, пристигащи в пристанищата на САЩ.
> Непризнаване на определени правни норми на ЕС, например
на тези, свързани с единния произход на стоките от ЕС и съответно с единния сертификат за произход в ЕС.
> Налагането на екстериториалност на американски правни
норми, свързани с ограничаването на търговията с отделни
държави, което води и до ограничителни практики спрямо
експортьорите от ЕС.
> Наличието на открит и скрит протекционизъм при обществените поръчки, например чрез закона за насърчаване на поръчките от американски фирми (Bay America Act).
> Субсидирането на американски производители в отделни отрасли (самолетостроене, въздушен транспорт, селско стопанство, производство на биодизел).
> Завишените изисквания за безопасност по отношение на някои млечни и месни продукти от ЕС.
> Ограничаването на чуждите инвестиции, в това число и на
инвестициите от ЕС в отделни отрасли на американската икономика (корабостроене, енергетика, телекомуникации).
> Различия на американското патентно право от общоприетите
норми, което затруднява защитата на чужда интелектуална
собственост в САЩ и др.
Примери. Най-важните от таксите, събирани при вноса в
САЩ и имащи действие на скрити мита е т.нар. такса за обработка на стоките. Тя е равна на 0,21% от митническата облагаема
стойност на внасяните стоки. По искане на ЕС и Канада още през
1987 г. Секретариатът на ГЛТТ създава експертна група, която да
анализира посочената такса от гледна точка на нейната съвместимост с правилата на ГАТТ. През м. ноември 1987 г. посочената
експертна група стига до извода, че таксата за обработка на стоките не съответства на правилата на ГА ТТ, тъй като тя надвишава реалните разходи за обработка на стоките, свързани с пристанищната дейност, въпреки това таксата продължава да се прилага
като ограничителна мярка при вноса.
Съгласно Федералния закон за енергетиката (на английски
Federal Power Act), всяко изграждане, експлоатация или поддръжка на съоръжение, свързано с производството, пренасянето или
използването на електрическа енергия в рамките на федералната
енергийна система, трябва да се извършва след получаването на ли-
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ценз от Федералната комисия за енергийна регулация. Такъв лиценз
може да получи само американски гражданин или фирма, регистрирана по американското право. Според Европейската комисия това
представлява ограничение за експорта на услуги и за инвестиционната дейност на чужди компании, в това число и от ЕС.
От страна на САЩ като основни ограничителни практики пред
американските експортьори в ЕС на общностно ниво се изтъкват:
S Митническата класификация на стоки от сектора на информационните технологии като друг вид стоки, което води до
начисляването на по-високи мита при вноса им в ЕС. Това се
отнася например за вноса на монитори. По този начин, според
американската администрация, се нарушава Споразумението
за информационните технологии, подписано под егидата на
СТО (на английски WTO Information Technology Agreement).
S Ограничаването на вноса в ЕС на обогатен уран за производство на електроенергия.
S Прилагането в ЕС на собствена система за митническа класификация (Комбинираната номенклатура), която обвързва размера на митото при вноса в ЕС на някои храни с техния състав
извън общоприетата практика (например дял на млечни протеини, млечни мазнини и т.н.). Това оскъпява американския
експорт, тъй като налага допълнителни лабораторни анализи.
S Ограничаването на потока на информация, свързан с електронната търговия поради по-строгите европейски мерки за
защита на личните данни.
Има и редица забележки на равнището на държавите членки, например за недостатъчна защита на интелектуалната собственост в
някои държави - членки на ЕС. В доклада от 2010 г. като такива държави са посочени: България, Чехия, Финландия, Гърция, Унгария,
Италия, Полша, Румъния, Испания и Швеция. При повечето случаи
става въпрос за нарушаване на авторски права чрез използване на
интернет.
Пример. През м. декември 2006 г. САЩ поставят пред Европейската комисия въпроса за компенсации, свързани с поредното разширяване на ЕС. Съгласно правилата на ГЛТТ, когато създаването
или разширяването на регионално търговско споразумение води до
по-неблагоприятно митническо третиране на стоките от определена държава, то тя има право да търси компенсация. Присъединя-
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ването на България и Румъния към ЕС от 1.1.2007 г. е свързано с въвеждането на Общата митническа тарифа на ЕС при вноса в тези
две страни и съответно води до повишаване на митата при вноса
на някои американски аграрни продукти. Компенсацията може да
се изрази в намаляване на митата при вноса в ЕС на определени американски продукти, като се постигне еквивалентен
икономически
ефект на този, предизвикан от повишаването на митата за вноса
на американски аграрни стоки в България и Румъния.

12.2. Търговско-икономически
отношения с Япония
А) Договорна основа
Търговските отношения между ЕС и Япония се развиват в рамките на правилата на Световната търговска организация. Двете икономически сили си сътрудничат и в ОИСР. Те активно участват и в
АСЕМ (виж гл. 11).
На двустранна основа се провеждат редовни срещи на върха
ЕС-Япония и се съгласуват мерки за облекчаване и стимулиране на
търговските връзки. От 2002 г. ЕС има влязло в сила Споразумение
за взаимно признаване на документите (сертификатите) за достъп
на стоките до вътрешния пазар. То обхваща телекомуникационното
оборудване, електроуредите, лабораторните анализи на химически
вещества, добрите производствени практики за медицински продукти. Има подписано и споразумение между ЕС и Япония за „сътрудничество по отношение на дейности, нарушаващи конкуренцията"'*.
През последните години се отделя специално място на сътрудничеството в регулаторната област с цел намаляване на нетарифните
бариери пред търговията За тази цел се използва т.нар. ЕС-Япония
диалог за регулаторна реформа (на английски EU-Japan Regulatory
Reform Dialogue). Това е инструмент за мониторинг и оценка на извършеното, както и за намаляване на регулативните мерки (дерегулация). В доклад от 2009 г. Европейската комисия предлага в областта на търговията следните по-важни стъпки:
S Да се подобри достъпът до японския пазар на телекомуникационно оборудване от ЕС, по-специално на мобилни апарати,
като се гарантира прилагането на националния режим.
^ Да се направи прозрачен процесът на изработване на техническите изисквания за моторните превозни средства. Да се съ-
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крати и опрости процедурата за допускане до японския пазар
на такива средства, особено когато се използват нови технологии.
S Да се направи по-прозрачен и по-ефективен процесът на регистрация на фармацевтични продукти и медицински уреди.
Да се удължи срокът за защита на интелектуалната собственост, свързана с тези продукти.
S Да се засили диалогът между експертите в областта на безопасността на храните и подобри достъпът на месни продукти
от ЕС на японския пазар.
S Всички търговски права, предоставени на ЕС до 2004 г., да се
прилагат в равна степен и спрямо новите държави-членки'.
От своя страна Япония също има претенции по отношение на регулаторния механизъм и прилаганите мерки в ЕС. Тези претенции в
областта на търговията са основно свързани с регулирането на телекомуникациите и достъпа до пазара на телекомуникационно оборудване, европейското патентно право, по-специално необходимостта
от хармонизиране на патентното право на всички държави-членки
и създаването на европейски патентен съд; опростяването и хармонизирането на пристанищните процедури в държавите - членки на
ЕС, по-справедливото разпределение на разходите по събирането на
някои отпадъци (например електрически батерии) и др.у'
Б) Състояние на търговията
През периода 2005-2008 г. търговията ЕС - Япония се запазва
приблизително на едно и също равнище, но като дял в експорта и
в импорта на ЕС значението на Япония леко намалява. Балансът е
постоянно в полза на Япония, като е равен на 30-35 млрд. евро годишно. През 2009 г. се наблюдава едновременно съкращаване и на
експорта, и на импорта, като при импорта то е по-силно изразено,
което довежда до намаляване на търговския дефицит на ЕС до около
20 млрд. евро.
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В Експорт от ЕС • Импорт е ЕС • Салдо ЕС
1зточник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

!>иг. 29. Търговия ЕС-Япония (2007-2009 г., млрд. евро)

За търговията ЕС-Япония също е характерно, както и за търго(ията ЕС-САЩ, силното влиянието на вътрешноотрасловата спещализация в областта на машиностроенето и някои други високоехнологични отрасли. Машините и транспортните средства заемат
юдещи позиции и в двете направления на движение на стоките. По;исоката производителност на труда в Япония обаче е причина за
ъществения дефицит на ЕС при обмена на машиностроителни извелия, особено на електротехнически изделия (електроника), трансюртни средства, други машини и оборудване. Същевременно ЕС
[ма конкурентни предимства при химическите изделия и особено
[ри козметиката и фармацевтиката.
Табл. 30.
Стокова структура на търговията ЕС - Япония (2009 г., млрд. евро)
Износ от ЕС
Аграрни продукти

4,4

Горива и минерални суровини
Химически продукти

Внос в ЕС

Салдо

0,4

4,0

0,9

1,1

-0,2

8,6

4,8

3,8

11,0

38,0

-27,0

Текстил и облекло

1,4

0,4

0,9

Други готови стоки

9,8

11,1

-1,4

35,9

55,8

-19,9

Машини, оборудване, транспортни
средства

ОБЩО

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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При търговията с услуги ЕС има постоянно положително салдо
от 4 - 5 млрд. евро годишно. По данни на Евростат през 2009 г. е изнесъл в Япония услуги на стойност 16,5 млрд. евро и е внесъл услуги
за 12,7 млрд. евро. Основна роля в експорта на услуги от ЕС играят
финансовите услуги, бизнес услугите, транспортните услуги, рекламата.
Съществено различие на търговско-икономическите отношения
ЕС-Япония от тези Е С - С А Щ е относително ограниченото значение
на взаимните преки инвестиции. През 2009 г. натрупаните преки инвестиции на лица и фирми от ЕС в Япония са били на стойност 76
млрд. евро, а японските в ЕС на стойност 117 млрд. евро.

12.3. Търговско-икономически
отношения с Турция
А) Договорна основа
От 1.1.1996 г. е в сила Споразумение за митнически съюз между
ЕС и Турция. То е крайният резултат от подписаното през 1963 г. споразумение за асоцииране на Турция към ЕИО. Митническият съюз
предвижда:
S Премахване на митата и количествените ограничения в търговията ЕС-Турция. Свободното движение на стоки обхваща
както продуктите на ЕС и Турция, така и продукти на трети
страни, които са допуснати до свободно движение след заплащане на съответните митни сборове. Доказването на статута
на свободното движение на стоките в рамките на митническия съюз става чрез сертификата A.TR.
S Прилагането в Турция на Общата митническа тарифа при
внос на стоки от трети страни, включително и на преференциалните режими, хармонизиране на мерките на търговската
политика.
S Сближаване на митническото законодателство, по-специално
чрез работата на съвместен митнически комитет.
S Сближаване на законодателството на Турция с правните актове на ЕС по въпросите, свързани с търговията - интелектуална собственост, конкуренция, данъчното облагане и др.
Митническият съюз ЕС-Турция не се прилага за аграрни суровини и полуфабрикати. Той не засяга и взаимната търговия с услуги,
както и автономните мерки по регулирането на обществените поръч-
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ки. В резултат на митническия съюз средното мито при вноса на промишлени стоки от трети страни е намаляло от 10,8% през 1995 г. на
около 3,5%, колкото е средното мито при промишлените стоки в ЕС.
При текстила Турция е поела доброволен ангажимент за ограничаване на експорта си в ЕС, а при аграрните стоки действат споразумения
ЕС-Турция за взаимно предоставяне на митнически преференции в
рамките на определени тарифни квоти.
ЕС и Турция си сътрудничат в ОИСР и при изработването на позиции на многостранните търговски преговори под егидата на СТО.
Б) Състояние на търговията
ЕС е безспорният лидер във външната търговия на Турция. Турция също е сред водещите търговски партньори на ЕС - 5 място в
експорта на ЕС и 7 в импорта. На нея се падат около 4% от експорта и
около 3% от импорта на ЕС. Салдото е постоянно положително за ЕС.

2007

2008

2009

• Експорт от ЕС • Импорт в ЕС • Салдо за ЕС
Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Фиг. 30. Търговия ЕС-Турция (2007-2009 г., млрд. евро)

ЕС изнася основно в Турция машини, оборудване, транспортни
средства, химически изделия (фармацевтика, козметика, пластмаси),
а внася от там основно текстил, аграрни суровини и полуфабрикати.
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Табл. 31.
Стокова структура на търговията ЕС-Турция (2009 г., млрд. евро)
Износ от ЕС

Внос в ЕС

Салдо

Аграрни продукти

1,9

3,1

-1,2

Горива и минерални суровини

3,8

1,3

2,5

Химически продукти

8,0

1,3

6,7

18,6

13,8

4,8

Машини, оборудване, транспортни
средства
Текстил и облекло

1,5

9,5

-8,0

Други готови стоки

10,0

7,1

2,9

ОБЩО

43,8

36,1

7,7

Източник:

Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

От таблицата личи, че търговията ЕС-Турция все още се определя от междуотраслова специализация на търговските партньори,
въпреки че големият обем на разменените стоки в рамките на стоковата група на машините и оборудването говори и за напреднала
вътрешноотраслова специализация, която е плод и на продължителната икономическа интеграция.
При търговията с услуги ЕС реализира годишно по около
12 млрд. евро експорт, а турският експорт на услуги в ЕС е значително по-малък, почти на половината. По този начин се поддържа едно
постоянно положително салдо за ЕС в размер на 5 - 6 млрд. евро годишно. ЕС изнася основно финансови услуги, бизнес услуги, търговски услуги, телекомуникационни услуги, рекламни услуги, а Турция
в ЕС - транспортни услуги, туристически услуги, строителни услуги. Натрупаните преки инвестиции на ЕС в Турция през 2009 г. са
на стойност около 52 млрд. евро, а турските в ЕС на стойност около
5 млрд. евро.

12.4. Търговско-икономически
отношения с Южна Корея
А) Договорна основа
Търговските отношения E C - Ю ж н а Корея са пример за висока
степен на либерализация. През 2010 г. бе подписано споразумение за
свободна търговия при промишлените стоки. То предвижда не само
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премахване на митата, но и национален режим при обществените
поръчки, сътрудничество за намаляване на техническите бариери
пред търговията, мерки за защита на интелектуалната собственост,
включително и по важния за ЕС въпрос за географските индикации
на стоките. Силно либерализирана е и взаимната търговия с услуги,
включително електронната търговия, както и търговията с аграрни
стоки, където се предвиждат значителни тарифни квоти с нулеви
мита.
При оценката на значението на това споразумение трябва да се
има предвид, че споразумения за свободна търговия Южна Корея
има и със САЩ, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Споразумението с ЕС обаче е първото, където така широко се засягат и нетарифните бариери пред търговията, по-специално в следните отрасли:
електроника, моторни превозни средства, фармацевтика и медицински уреди, други химически стоки у ".
Б) Състояние на търговията
Южна Корея се утвърждава като един от водещите търговски
партньори на ЕС. По данни на Евростат през периода 2004-2008 г.
експортът на ЕС в тази страна е растял средно със 7,5% годишно (текущи цени). През 2009 г. Южна Корея заема осмо място в импорта на
ЕС и тринадесето в експорта. Делът на тази страна в импорта на ЕС
е бил 2,7%, а в експорта около 2%. Салдото в търговията е традиционно отрицателно за ЕС, като дефицитът през периода 2004-2008 г.
е около 15 млрд. евро годишно, а през 2009 г. около 10,0 млрд. евро.

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Фиг. 31. Търговия EC-Южна Корея (2007-2009 г., млрд. евро)
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По своята стокова структура търговията EC-Южна Корея силно
наподобява търговията ЕС-Япония. Отново силно изразена е вътрешноотрасловата специализация, като дефицитът на ЕС при търговията
с машини и оборудване е също толкова внушителен.
Табл. 32.
Стокова структура на търговията EC-Южна Корея (2009 г., млрд. евро)
Износ от ЕС

Внос в ЕС

Салдо

0,3

0,8

0,9

1,4

-0,5

3,5

1,4

2,1

10,5

22,9

-12,4

Текстил и облекло

0,4

0,6

-0,2

Други готови стоки

5,1

5,5

-0,4

21,5

32,1

-10,6

Аграрни продукти

1,1

Горива и минерални суровини
Химически продукти
Машини, оборудване, транспортни
средства

ОБЩО

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

При търговията с услуги ЕС има както обикновено положително
салдо. През 2008 г. експортът на услуги от ЕС в Южна Корея е бил
равен на 7,8 млрд. евро, а импортът на услуги в ЕС от Южна Корея
е бил на стойност 4,4 млрд. евро. Положителното салдо от 3,4 млрд.
евро е основно благодарение на експорта на банкови услуги, застрахователни услуги, търговски услуги, други бизнес услуги. Натрупаните преки инвестиции на ЕС в Южна Корея са доста ограничени
около 29 млрд. евро. През същата година южнокорейските преки инвестиции в ЕС са на стойност 7,4 млрд. евро.

' Council decision of 22 June 1998 on the conclusion of an Agreement on Mutual
Recognition between the European Community and the United States of America,
Official Journal of the European Communities, 04.02.1999, L 31.
" Виж European Commission (2009) United States Barriers to Trade and Investment
Report for 2008, Brussels.
m
Виж Office of the United States Trade Representative, 2010 National Trade Estimate
Report on Foreign Trade Barriers
(http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2010).
iv
Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество по отношение на дейности, нарушаващи конкуренцията. - Официален вестник на EC, L 183, 22 юли 2003.
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Глава 1 3
ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ с о с н о в н и
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ

В тази глава ще бъдат разгледани отношенията с четирите икономики, образуващи т.нар. „Група БРИК" или „Страни БРИК" - това
са Бразилия, Русия, Индия и Китай. По размер на своите икономики
(БВП, съобразен с покупателната сила на националната валута) те
заемат съответно девето, седмо, четвърто и второ място в световната
ранглиста и изпреварват редица развити икономики. Но по БВП на
човек от населението те са доста назад в световните класации. Индия
е едва на 139-то място, на границата между страните със средни и
с ниски доходи. Русия и Бразилия също са доста назад - на 59-то и
60-то място. Ето защо, макар и с огромен икономически капацитет,
тези страни се считат за развиващи се. Всички те са включени в Общата система за преференции на ЕС и на другите развити икономики, членуващи в ОИСР. В настоящата глава отношенията на ЕС с
посочените страни ще бъдат разгледани в последователност, отговаряща на тяхната значимост като търговски партньори на Съюза.

13.1. Отношения с Китай
Китай заема специално място във външната търговия на Европейския съюз. Той е на първо място в списъка на страните, откъдето
се внасят стоките и на второ сред страните, където се изнасят евро190
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пейските стоки. Но което е по-важно, темповете на развитие на търговията на ЕС с Китай са безпрецедентни за търговските връзки на
Съюза. Например за периода от 1999 до 2008 г. общият импорт на ЕС
се е увеличил 1,6 пъти, докато импортът на ЕС от Китай е нараснал
цели 4 пъти. При експорта на ЕС за същия период ръстът отново е
около 1,6 пъти, а при експорта на ЕС в Китай той е 4,1 пъти. Пак по
данни на Евростат на Китай са се падали през 2009 г. 18% от вноса и
8% от износа на ЕС.
А) Договорна основа
Присъединяването на Китай към Световната търговска организация през м. декември 2001 г. постави търговските отношения на
ЕС с тази страна на една по-стабилна основа. Ангажиментите, които
Китай пое в контекста на присъединяването си към СТО, създадоха
по-добри условия за достъп за европейските стоки до китайския пазар. Средното мито при вноса на промишлени стоки в Китай от около
13% преди присъединяването спадна до около 9% през 2009 г. и трябва да спадне още до около 6% след изтичането на всички преходни
периоди, договорени при присъединяването'.
В същото време ЕС и останалите търговски партньори на Китай
си запазиха правото в течение на 12 години от датата на присъединяването да налагат на Китай при необходимост една особена защитна клауза, т.нар. Специфична продуктово-ориентирана преходна
защитна мярка (на английски (Product-specific Transitional Safeguard
Provisions). Тя позволява на ЕС, както и на другите търговски партньори на Китай, да наблюдават вноса по отделни стокови позиции
и в случай че ръстът на вноса застраши вътрешното производство,
да въведат посочената защитна мярка. ЕС, САЩ и други търговски
сили вече използваха тази възможност, за да ограничат ръста на вноса на китайски текстил.
Независимо че Китай е постигнал значителен напредък при изпълнението на ангажиментите, поети при присъединяването си към СТО,
все още има редица нерешени проблеми. Ето защо ЕС и по-специално
Европейската комисия, използва активно инструментите на СТО за
постигане на напредък по нерешените проблеми. Един от инструментите са редовно провежданите прегледи на търговската политика на
Китай в Световната търговска организация. При тези прегледи търговските партньори, в това число и ЕС, могат да изкажат своите забележки по начина на изпълнение на ангажиментите. Друг инструмент
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е Арбитражът на СТО. Въпросите, които ЕС най-често поставя при
обсъждането на ситуацията в Китай, са: недостатъчната защита на интелектуалната собственост, дискриминацията по отношение на чуждестранните фирми и лица при инвестициите, по-специално в сектора
на автомобилостроенето, нетарифните бариери пред достъпа до китайския пазар в областта на услугите, по-специално при строителните
услуги, финансовите услуги, телекомуникациите и пощенските услуги. Достъпът до определени суровини също е ограничен.
Пример. На 23 юни 2009 г. ЕС се обърна към Китай с молба за
консултация относно въведените ограннчения при експорта на различни видове суровини (боксит, кокс, флуорит, магнезий, манган,
цинк, фосфор и др.). Европейската комисия посочи 32 ограничителни
мерки, които представляват недопустимо ограничаване на търговията и противоречат на ГАТТ. На 6 юли 2009 г. към молбата за
консултация се присъединиха Канада, Мексико, Турция и САЩ. Консултацията не дава желания резултат от ЕС и от другите оплакващи се страни. Ето защо на 4 ноември 2009 г. ЕС поставя въпроса
за провеждане на арбитражно дело. Органът за решаване на спорове на СТО насрочи такова дело и на 29 март 2010 г. генералният
директор на СТО посочи арбитрите по делото. То стартира през
м. март същата година. На 19.10.2010 г. срокът за произнасяне на
арбитражното решение по делото бе продължен до м. април 2011 г.
Извън СТО се поддържат интензивни двустранни контакти чрез
различни форуми. ЕС и Китай имат подписано Споразумение за
партньорство и сътрудничество и Китай получава техническа помощ от ЕС по линия на програмата „Помощ за търговия". От 2008 г.
се поддържа т.нар. Икономически и търговски диалог на високо равнище (на английски High Level Economic and Trade Dialogue - HED).
Третата среща на този форум се състоя през м. декември 2010 г. в Пекин. От страна на Европейската комисия в нея участваха комисари,
ангажирани с търговско-икономическите въпроси, генерални директори и други висши служители на Европейската комисия, а от страна
на китайското правителство - министри, техни заместници и други
висши служители. Основно внимание е било отделено на присъединяването на Китай към Споразумението за обществените поръчки,
подписано под егидата на СТО, на отстраняването на някои пречки
пред чуждестранните инвестиции в Китай и на по-ефикасната защита на интелектуалната собственост''.

Търговско-икономически отношения с...

193

Независимо от членството на Китай в СТО и от наличието на разнообразни форми на двустранно сътрудничество, до края на 2010 г. ЕС не
беше предоставил на Китай статут на пазарна икономика, въпреки че
Китай е подал молба за такъв статут още през 2003 г. Отсъствието на
указания статут усложнява защитата на Китай срещу обвинения за
дъмпинг и увеличава вероятността от налагане на китайските фирми
на антидъмпингови и антисубсидийни защитни търговски мерки.
Пример. На 16 август 2010 г. Европейската комисия получава
жалба от Комитета за защита на промишлеността на безшевни
тръби от неръждаема стомана на ЕС, представляващ 50% от бранша, в която се търси защита срещу дъмпингов внос от Китай. Тъй
като Китайската народна република се счита за държава с непазарна икономика, жалбоподателят е установил нормалната стойност за вноса от Китай на базата на цената в трета държава с
пазарна икономика, а именно в САЩ. Твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между така установената нормална стойност
и експортните цени на китайските продукти, предмет на разследването. Изчислените на тази основа дъмпингови маржове са значителни. Това налага Европейската комисия да започне предварително разследване за налагане на първоначална защитна мярка. Тя има
срок да извърши разследването до 29 юни 2011 г. Ако се прецени, че
е необходимо въвеждането на временно антидъмпингово мито, то
трябва да бъде въведено с решение на Съвета на ЕС най-късно до 24
декември 2011 г. Обикновено разследваните експортьори сътрудничат с Европейската комисия и се постига доброволно споразумение
за поддържане на минимална експортна цена.
Б) Състояние на търговията
Търговията се развива изключително динамично. Вярно е, че
стокообменът също бе повлиян от икономическата криза, но се очаква, че това влияние ще е твърде кратко.
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Табл. 33.
Търговия ЕС-Китай (2004-2009 гм млрд. евро)

Период

Внос в
ЕС

Промяна
(%, на
годишна
основа)

Д я л от
целия
внос в
ЕС (%)

Износ
от ЕС

Промяна
(%, на
годишна
основа)

Д я л от
целия
износ от
ЕС (%)

Салдо за
ЕС
-80,3

48,4

2004

128,7

2005

160,3

24,6

13,6

51,8

7,1

4,9

-108,5

2006

194,9

21,6

14,4

63,8

23,1

5,5

-131,1

2007

232,7

19,4

16,2

71,9

12,8

5,8

-160,7

2008

247,9

6,6

15,8

78,4

9,0

6,0

-169,5

2009

214,1

-13,7

17,8

82,4

5,1

7,5

-131,7

Източник:

Съставена от автора по данни от Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Отрицателното салдо за ЕС в търговията с Китай расте изключително силно през периода 2004-2007 г., но след това настъпва забавяне, а през 2009 г. за първи път се наблюдава съкращаване на вноса
от Китай и в същото време, макар и слаб ръст на експорта на ЕС в
Китай. Това довежда до съкращаване на търговския дефицит. Въпреки това и през 2009 г. експортът на ЕС в Китай се равнява едва на 38%
от вноса в ЕС от Китай.
Редица анализатори оценяват значителния търговски дефицит на
ЕС в търговията с Китай като заплаха за макроикономическата стабилност на Съюза. Заплахата идва от влошаването на платежния баланс на държавите членки и от натрупването на частни и държавни
дългове към китайски фирми и банки. Обслужването на тези дългове
може още повече да влоши платежния баланс и т.н. Има обаче и анализатори, които считат дефицита за естествена проява на глобалната
либерализация на търговията. Чрез международната търговия относителните конкурентни предимства на Китай в производството на
определени стоки са от полза и за европейските потребители, те създават не само търговия, но и благоденствие за тези потребители. Това
лесно може да се установи, като се проследи растящото потребление
в ЕС на китайски стоки на достъпни цени, значително по-ниски от
цените на местните продукти. От значение е и това, в кои сектори са
конкурентните предимства на Китай. Ако те са в същите сектори на
икономиката, където е силен и Европейският съюз, то тогава вносът
от Китай реално застрашава местното производство в ЕС, но ако те
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са в различни сектори на икономиката, то тогава имаме допълване
на икономиките на ЕС и Китай чрез междуотраслова специализация.
Табл. 34.
С т о к о в а с т р у к т у р а на т ъ р г о в и я т а Е С - К и т а й ( 2 0 0 7 и 2 0 0 9 г.)
Стокови групи

Внос в ЕС
2007

(SITC Rev.3)

Млрд.
евро
Общо

Износ от ЕС
2009

%

Млрд.
евро

2007
%

Млрд.
евро

2009
%

Млрд.
евро

%

232,7

100,0

214,1

100,0

71,9

100,0

82,4

100,0

9,2

4,0

6,4

3,0

8,4

11,7

9,5

11,5

1100 - Аграрни продукти

5,2

2,2

4,7

2,2

3,3

4,5

3,7

4,5

1200-Горива и минерални суровини

4,0

1,7

1,7

0,8

5,2

7,2

5,8

7,0

222,1

95,4

204,0

95,3

61,7

85,8

69,9

84,8

8,5

3,7

1,8

0,8

2,5

3,5

2,1

2,5

7,5

3,2

7,0

3,2

7,4

10,3

9,5

11,5

20,3

8,7

16,3

7,6

4,0

5,6

4,1

5,0

107,4

46,1

101,4

47,3

42,6

59,3

48,1

58,4

70,3

30,2

66,6

31,1

5,0

7,0

4,5

5,5

5,9

2,5

7,1

3,3

12,8

17,8

14,6

17,7

31,1

13,4

27,8

13,0

24,2

33,6

28,3

34,4

1000-Суровини

2 0 0 0 - Готови стоки
2100-Стоманени изделия
2200-Химически продукти
2 3 0 0 - Д р у г и полуфабрикати, вкл. цветни
метали
2400-Машини, оборудване, транспортни
средства
2410 - Офис оборудване
и оборудване за телекомуникации
2420 - Транспортни
средства
2 4 3 0 - Д р у г и машини и
оборудване
2500 - Текстил

5,4

2,3

4,9

2,3

0,7

1,0

0,7

0,8

2600 - Облекло

23,7

10,2

26,7

12,5

0,2

0,3

0,3

0,4

49,2

21,2

46,0

21,5

4,3

5,9

5,0

6,1

0,5

0,2

0,8

0,4

0,9

1,3

1,0

1,3

2700 - Други готови
стоки
3 0 0 0 - Д р у г и продукти
Източник:

Съставена

от автора по данни от Евростат

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

В импорта от Китай преобладават офис оборудването и оборудването за телекомуникации, другите машини и оборудване, полу-
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фабрикатите, металите, облеклото, другите готови стоки (порцелан,
обувки, домакински уреди, играчки). В обратното направление от ЕС
към Китай се проявява утвърдилата се специализация на ЕС, преобладават транспортните средства, машините и оборудването, химическите продукти (фармацевтика, козметика), другите готови стоки.
На базата на тази информация може да се направи извод, че в
отделни сектори Китай и ЕС имат съвпадащи конкурентни предимства, например при машините и оборудването, в други сектори те не
се конкурират, а се допълват, например текстил и облекло, фармацевтика, козметика, играчки, стоки за бита и т.н. Както отбелязват
някои експерти, около половината от положителното салдо за Китай
в търговията с ЕС (съответно половината от дефицита на ЕС), се формира при търговията с нискотехнологични продукти и продукти със
средни технологии. Ето защо за ЕС тази част на дефицита не представлява сериозна заплаха за вътрешното производство'"'. Във високотехнологичните отрасли рискът от растящата китайска конкуренция може да се намали чрез развитие на кооперирането и взаимния
обмен на преки инвестиции, технологии, ноу-хау между европейски
и китайски фирми.

Източник:

Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Фиг. 32. Преки инвестиции на ЕС в Китай и на Китай в ЕС (2007-2009 г., млрд. евро)

От фигурата се вижда, че независимо от влошаването на международната конюнктура, натрупаните преки инвестиции на ЕС в
Китай продължават да растат. Техният обем обаче, сравнен с инвестициите на ЕС в САЩ, Швейцария или Бразилия, е все още твърде
скромен, което говори за големите неизползвани възможности в тази
област.
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Друг балансиращ инструмент в търговско-икономическите отношения EC-Китай е търговията с услуги. Независимо от влошената
конюнктура и през 2009 г. ЕС е успял да реализира експорт на услуги
в Китай на стойност 18,4 млрд. евро и съответно положително салдо,
равно на 5,3 млрд. евро.

13.2. Отношения с Русия
А) Договорна основа
Русия е единствената страна сред значимите търговски партньори на ЕС, която не е член на СТО. Това има своето негативно влияние
върху регулирането на търговско-икономическите отношения. Тъй
като не могат директно да се приложат многобройните договорености в рамките на СТО, те се въвеждат чрез специален раздел на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия,
подписано през 1994 г. и влязло в сила през 1997 г. В чл. 10 на това
споразумение се казва, че Европейската общност и Русия ще „предоставят една на друга общия режим на най-облагодетелствана нация,
описан в член I, параграф 1 от ГАТТ". По-нататък в споразумението
са цитирани почти всички членове на ГАТТ, които стават задължителни за договарящите се страни iv . Въведени са и нормите на редица
други споразумения под егидата на СТО като ТРИМс, ТРИПс и др.
Посоченото Споразумение за партньорство и сътрудничество е
с десетгодишен срок, който изтече през 2007 г. Оттогава се водят
преговори за подписване на ново споразумение. Междувременно
напредна подготовката на Русия за приемане в СТО. През 2004 г. е
подписано двустранно споразумение EC-Русия относно присъединяването на Русия към СТО. Забележките на ЕС към руските търговско-икономическите мерки са основно в следните направления: при
митата относно прилагането на износни мита (такси), най-вече при
енергоносителите и дървения материал, в ценовата политика относно различните цени за превоз на стоки спрямо местни и чужди лица,
използвани от държавната жп компания, а така също относно някои
ограничителни мерки, засягащи вноса на селскостопански продукти
в Русия. ЕС има претенции и по законодателството за интелектуалната собственост и инвестициите.
Русия ползва Общата система за преференции на ЕС, но със значителни ограничения, получава и незначителна техническа помощ
от ЕС. Към Русия се прилага засиленото наблюдение, предвидено с
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Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. спрямо някои
страни извън СТО (виж гл. 3). Руски фирми са разследвани от ЕС
за прилагане на дъмпинг или за субсидиран експорт. Има проведен
т.нар. секторен диалог относно търговията със стоманени изделия и
е постигната взаимна договореност за установяване на определени
квоти за внос в ЕС на стоманени изделия с руски произход.
Пример. През м. януари 2000 г. Европейската асоциация на металургичните предприятия Eurometaux се оплаква в Европейската
комисия за наличието на експорт по дьмпингови цени на алуминиево
фолио от Русия и Китай. Проведено е разследване, като дъмпинговият марж е изчислен, като за нормална стойност е приета вътрешната цена на сходни продукти в САЩ. Установен е дьмпингов
марж при руските износители, равен на 14,9% и при китайските на
26,8%. С Регламент на Съвета (ЕО) № 950/2001 от 14 май 2001 г.
е въведено окончателно антидъмпингово мито за износителите на
алуминиево фолио от Китай в размер на 15% и за руските износители в размер на 14,9%.
На среща на върха през 2003 г. ЕС и Русия се договарят за създаване в един дългосрочен план на „общо икономическо пространство", подобно на това, което съществува между ЕС и страните от
ЕАСТ. През 2005 г. е договорена т.нар. пътна карта за създаване на
общото пространство. Определени са 14 секторни диалози, по които
се водят преговорите. До 2010 г. са проведени три срещи на ниво министри по въпросите на околната среда, транспорта и енергетиката.
Б) Състояние на търговията
Търговията на ЕС с Русия се развива със също такива високи
темпове, както тази с Китай. Докато за периода 1999-2008 г. общият
внос на ЕС се е увеличил в текущи цени 2,1 пъти, то вносът от Русия
е нараснал почти 5 пъти! През 2009 г. обаче се наблюдава известно
съкращаване, свързано както с влошаването на международната конюнктура, така и с падането на цените на енергоносителите. През
2010 г. обаче отново започва ръст на цените на нефта и природния газ
и съответно на стойността на вноса от Русия.
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Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Фиг. 33. Динамика на търговията ЕС-Русия (1999-2009 г., млрд. евро)

През периода 1999-2009 г. се наблюдава постоянно значително
отрицателно салдо за ЕС в търговията с Русия. През 2008 г. то достига 72,8 млрд. евро.

Източник: Ееростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Фиг. 34. Развитие на отрицателното салдо на ЕС в търговията с Русия
(1999-2009 г., млрд. евро)

Отрицателното салдо е резултат от стоковата структура на търговията. 90% от вноса на ЕС от Русия представлява природен газ,
нефт, въглища. В обратното направление преобладават машините,
оборудването, химическите продукти, другите готови стоки.
Значителният внос на енергоносители от Русия поставя въпроса за допустимата степен на енергийна зависимост на ЕС от този
внос, както и въобще за диверсификацията на външните източници
на енергоносители. През 2009 г. ЕС е удовлетворявал половината от
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потребностите си от енергоносители чрез внос. На Русия, която притежава около 45% от доказаните запаси на природен газ в света, се
падат около 40% от вноса на природен газ в ЕС. По данни на Евростат
от Русия се внасят също около 30% от внасяния в ЕС нефт и около %
от внасяните в ЕС въглища. За диверсифициране на вноса на енергоносители се предвижда изграждането на газопровода Набуко за
внос на природен газ от Азербайджан, Туркменистан и други страни. Разширяват се и мощностите за внос на втечнен природен газ.
Същевременно се изграждат и нови газопроводи за разширяване на
диверсифициране на трасетата на вноса на природен газ от Руската
федерация, както и за увеличаване обема на вноса.

13.3. Отношения с Бразилия
А) Договорна основа
Търговско-икономическите отношения ЕС-Бразилия се развиват
на три нивя; на междурегионално ниво, като елемент от отношенията ЕС - Латинска Америка, на субрегионално ниво, в контекста на
отношенията Е С - Меркосур и на двустранно ниво. Първите две нива
на отношенията бяха анализирани в единадесета глава.
На двустранно ниво отношенията се регулират чрез сключеното
през 1992 г. Рамково споразумение за сътрудничество ЕС-Бразилия.
През 2007 г. ЕС предложи да се изработи и подпише споразумение за
стратегическо партньорство. През същата година се проведе първата
среща на високо равнище ЕС-Бразилия. Това стана по време на португалското председателство на Съвета на ЕС. Подготовката на споразумение за стратегическо партньорство включва и въпроси, свързани с търговията. ЕС се стреми да постигне намаляване на митата
при вноса в Бразилия на редица важни европейски експортни стоки.
В момента средното мито при промишлените стоки, което прилага
Бразилия, е около 12%, това е почти 3 пъти повече от средното мито
при вноса на промишлени стоки в ЕС. Освен това Бразилия е включена в Общата система за преференции на ЕС и ползва нулеви мита
при редица промишлени стоки. От своя страна Бразилия настоява за
по-голям достъп на бразилски аграрни продукти до вътрешния пазар
на ЕС. Бразилия получава годишно около 15 млн. евро техническа
помощ от ЕС, главно за проекти в областта на околната среда\
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Б) Състояние на търговията
Бразилия е важен търговски партньор на ЕС. Като правило вносът в ЕС от Бразилия надвишава износа на ЕС в тази страна, като
отрицателното салдо за ЕС е от порядъка на 10 млрд. евро годишно.
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Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Фиг. 35. Търговия ЕС - Бразилия (2007-2009 г., млрд. евро)

Частично този дефицит се компенсира с положителното салдо за ЕС в търговията с услуги. През 2009 г. то е било равно на 2,4
млрд. евро, като експортът на услуги от ЕС в Бразилия е бил равен на
8,8 млрд. евро, а импортът в ЕС на услуги от Бразилия е достигнал
6,4 млрд. евро. Друг компенсиращ фактор е трансферът на печалба
от натрупаните европейски инвестиции в Бразилия. През 2009 г. те
са достигнали 132 млрд. евро. Бразилските инвестиции в ЕС са били
на стойност 56 млрд. евро.
При отрасловата структура на взаимната търговия личи постигната глобална специализация на двете търговски сили - на ЕС при
машините, транспортните средства, химическите продукти и на Бразилия при аграрните стоки, минералните суровини и при отделни
видове оборудване, и готови стоки за бита.
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Табл. 35.
Стокова структура на търговията ЕС - Бразилия (2009 г., млрд. евро)
Износ от ЕС

Внос в ЕС

Салдо

Аграрни продукти

0,9

12,1

-11,2

Горива и минерални суровини

0,6

4,7

-4,1

Химически продукти

4,8

1,5

3,3

10,3

3,0

7,3

0,2

0,1

0,1

4,8

4,3

0,5

21,6

25,7

-4,1

Машини, оборудване, транспортни средства
Текстил и облекло
Други готови стоки
ОБЩО

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

13.4. Отношения с Индия
А) Договорна основа
Икономиката на Индия остава твърде затворена до началото на
90-те години на миналия век. През последните 2 десетилетия бяха
предприети редица стъпки за отваряне на индийската икономика, в
това число и чрез намаляване на митата при вноса най-вече на промишлени стоки. Те бяха намалени от около 25% преди 20 години на
около 10% днес. Същевременно Индия запазва редица мита над 15%
(тарифни пикове) при вноса на редица готови стоки, вкл. транспортни средства, химически продукти и стоки за бита.
Основно отношенията ЕС-Индия се развиват в рамките на многостранните търговски преговори под егидата на СТО и чрез инструментите на СТО - прегледите на търговската политика на отделните страни и арбитражните процедури. Основните забележки
на ЕС, освен проблема с тарифните пикове, са относно затруднения
достъп до обществени поръчки, някои ограничителни практики при
предоставянето на финансови и информационни услуги, както и при
инвестициите. През 2005 г. започва подготовката за сключване на
споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия. Създадена е
Група на високо равнище по въпросите на търговията, която да подготви споразумението. До влизането в сила на такова споразумение
Индия ще остане включена в Общата система за преференции на ЕС.
Годишно Индия получава техническа помощ от ЕС от порядъка на 15
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млн. евро, които се използват основно за борба с бедността.
От страна на Индия се поставя въпросът за еднаквото третиране
в рамките на ОТП на ЕС на всички развиващи се страни, което сега
се нарушава поради по-големите преференции за страните от АКТ и
поради диференцирането на ОСП чрез режима ОСП+.
Пример. На 5 март 2002 г. Индия се обръща с молба за консултации с Европейската общност относно различното прилагане на
ОСП. Според Индия ЕО нарушава принципа за недискриминация
при предоставянето на тарифни преференции на развиващите се
страни, посочен в чл. 4(6) на ГАТТ 1994. Става въпрос за режима
ОСП+, който по това време се прилага за група латиноамерикански
държави, при условие че те прилагат определени мерки за ограничаване на разпространението на наркотици и за спазване на трудовите права. Консултациите не довеждат до решаване на спора и на
6.12.2002 г. Индия поисква да започне арбитражно дело. На 6.3.2003 г.
генералният секретар на СТО посочва арбитрите и делото започва. Докладът по делото е разпространен на 1.12.2003 г. В него като
цяло се защитава позицията на Индия. На 8 януари 2004 г. ЕО обжалва решението на арбитражния орган на първа инстанция в апелативния орган. Решението на апелативния орган е разпространено
на 7.4.2004 г. В него се потвърждават повечето от заключенията на
арбитрите първа инстанция.
Основното заключение е, че при предоставянето на допълнителни преференции трябва да се дава възможност на всички развиващи се страни с подобно равнище на развитие, да кандидатстват
за получаването на тези преференции. Може да има различия при
преференгщалното третиране, но те трябва да се предоставят на
недискриминационна основа. В изпълнение на доклада на арбитража на СТО се променят условията за придобиване на преференции,
свързани с режима ОСП+, като отпадат изискванията за ограничаване на разпространението на наркотици и се поставят други изисквания, свързани с опазването на околната среда. Индия си запазва
правото в бъдеще отново да постави за разглеждане този въпрос.
Б) Състояние на търговията
Търговията между ЕС и Индия през последните години има стабилна основа, като износът на ЕС в Индия е около 30 млрд. евро, а
вносът на ЕС от Индия е 2-3 млрд. евро по-малък.
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Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Фиг. 36. Търговия ЕС - Индия (2007-2009 г., млрд. евро)

В експорта на ЕС в Индия преобладават машините, промишленото оборудване, телекомуникационното оборудване, фармацевтичните и козметичните продукти, готовите стоки за бита, а във вноса
от Индия - аграрните стоки и текстилът. Напоследък се увеличава
и вносът от Индия на машини и оборудване и по-специално на инвестиционни стоки със средно равнище на технологии, както и на
компоненти за машини и най-вече за автомобили.
Неблагоприятно на търговията с Индия се отразява общото намаляване на вноса на текстил и най-вече на облекло в ЕС през 2009 и
2010 г. Индия заема 3 място сред доставчиците на текстил и облекло
в ЕС с дял от около 8%, след Китай с дял от около 40% и Турция с
дял от около 14%. След 2005 г. вносът на текстил и облекло от Индия
в ЕС е без количествени ограничения, но е възможно прилагането на
антидъмпингови мерки.
Табл. 36.
Стокова структура на търговията ЕС - Индия (2009 г., млрд. евро)
Износ от ЕС Внос в ЕС
Аграрни продукти

Салдо

0,5

1,9

-1,4

Горива и минерални суровини

1,9

2,2

-0,3

Химически продукти

2,7

2,6

0,1

12,1

5,1

7,0

Машини, оборудване, транспортни средства
Текстил и облекло

0,2

6,1

-5,9

Други готови стоки

10,2

7,4

2,8

ОБЩО

27,6

25,3

2,3

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Глава 1 4
ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
НА ЕС И БЪЛГАРИЯ
След присъединяването си към Европейския съюз на 1.1.2007 г.
България е непосредствен участник в изработването на Общата търговска политика на Съюза чрез решенията на Съвета на ЕС и чрез
становищата на други органи и институции, където има български
представители.
Същевременно нашата страна е и обект за въздействие на Общата
търговска политика. Територията на България вече е неразделна част
от единното икономическо пространство на Съюза, а всички икономически субекти в рамките на това пространство са задължени да
спазват съюзните правни норми, в това число и в областта на Общата
търговска политика. Въздействието може да се открие в различни
направления, засягащи не само икономиката, но и българското общество като цяло. От гледна точка на външната търговия на България могат да се откроят следните основни ефекти от прилагането
на ОТП на ЕС: влияние върху регулирането на българската външна
търговия; отражение върху географската и отраслова структура, както върху и глобалната търговска специализация на нашата страна.

14.1. Отражение върху регулирането
на търговията
След присъединяването си към ЕС България възприе всички разпоредби, засягащи митническия и експортно-импортния режим на
206

Общата търговска политика на ЕС и България

207

Съюза, включително и въведените търговски защитни мерки. Тъй
като в предприсъединителния процес вече беше извършена хармонизация на българското законодателство с това на ЕС, то промените
бяха основно свързани с въвеждането на Общата митническа тарифа
на ЕС. Ефектът беше съществено намаляване на митата. Нашата икономика беше, а и остава до голяма степен една развиваща се икономика както от гледна точка на нейната структура, така и от гледна
точка на равнището на производителността на труда и на доходите.
Това състояние на нещата безспорно рефлектираше до 2007 г. и върху
нашата митническа политика. Степента на либерализация на търговията при нас беше, до встъпването ни в ЕС, значително по-слаба от
степента на търговска либерализация, достигната в ЕС.
Табл. 37.
Средни мита в ЕС и България преди присъединяването
на България към ЕС (2006 г.)
ЕС

България

Средна аритметична величина
Общо

5,4

10,4

Аграрни стоки

15,1

19,9

Неаграрни стоки

3,9

9,0

Средна величина, претеглена през обема на т ъ р г о в и я т а
Общо

3,4

9,6

Аграрни стоки

12,3

24,5

Неаграрни стоки

2,9

8,4

Пояснения: Ставки на митата, прилагани съгласно режима на най-облагодетелствана нация в търговията (РНОН).
Източник: Съставена от автора по данни от WTO, Trade Statistics, Tariff Profiles.

В България през 2006 г. средната величина на ефективните митнически ставки при вноса бе в размер на 9,6%, почти 3 пъти по-висока от средната ставка от 3,4%, която се е прилагала през същата
година в ЕС. Но през 2007 г. митническото облагане у нас и в ЕС бе
изравнено. Това бе една твърде силна промяна по отношение на степента на митническа защита на местното производство в България,
особено на неаграрното производство. При това промяната се реализира по две направления - веднъж чрез показаните в таблицата пониски средни ставки при РНОН и освен това по линия на нулевите
мита и другите изключително ниски преференциални ставки, които
ЕС бе предоставил на повечето развиващи се икономики.
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По отношение на експорта ни най-съществената промяна бе
свързана с отпадането на специалното третиране на нашите стоки
при вноса им в редица митнически територии, прилагащи Общи системи за митнически преференции за развиващите се страни. Съгласно УНКТАД в света има 11 такива митнически територии: Австралия, Беларус, ЕС, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Русия, САЩ,
Турция, Швейцария и Япония'. Към момента на присъединяването
ни към ЕС стоките с български произход ползваха преференциален
митнически режим при вноса в Австралия, Беларус, Канада, Нова
Зеландия, Русия, САЩ и Япония. Например българските фармацевтични продукти се внасяха в Русия при мита 2 пъти по-ниски от
обикновените. Към момента на присъединяването ни към ЕС Норвегия, Швейцария, Турция и ЕС вече не прилагаха някакъв специален
преференциален режим спрямо българските стоки, тъй като бяха в
сила зони за свободна търговия между тези търговски партньори и
България.
След присъединяването ни към ЕС Австралия, Беларус, Канада,
Япония, Нова Зеландия и САЩ започнаха да прилагат при вноса на
български стоки същите мита, каквито се прилагат и по отношение
на стоките от останалите държави - членки на ЕС. Това доведе до
известно влошаване на условията за реализация на българските стоки на посочените пазари, например на българските фармацевтични
продукти в Русия или на българските вина в САЩ.
Независимо от включването на страната ни след 2007 г. в единната митническа територия на ЕС се запазиха и някои елементи на
национално регулиране в областта на митническата и търговската
политика. Те се изразяват най-вече в следните области:
S При определянето на структурата на националната ни митническа служба. У нас това е Агенция „Митници", която е
„централизирана административна структура към министъра
на финансите"".
S Относно изискванията и начина на прилагане на опростената
митническа процедура, включително и по електронен път.
S Относно условията за използване на митнически агенти. В някои държави-членки, като Белгия и Холандия, тяхното използване е задължително, в други, като България и Германия, не е.
S При определянето и налагането на санкции за митнически нарушения, както и при изземването на стоки в полза на държавата (например при нарушения на интелектуалната собственост).
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S Насърчаването на експорта. В ЕС то е насочено главно към малките и средни предприятия. У нас с него се занимава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. В някои държави-членки, като Гърция, Чехия, Финландия
и др., има специални агенции за насърчаване на търговията,
което на практика означава насърчаване на експорта.
S Регулирането дейността на свободните (безмитни) зони и свободните складове на територията на България.
Пример. В повечето държави - членки на ЕС, има свободни
зони, където вносните стоки могат да пребивават, без да се плащат митни сборове, докато не се реши по-нататъшното им движение. Те могат да бъдат реекспортирани или да бъдат пуснати
за свободно движение в ЕС, но след като се заплатят дължимите
митни сборове. На територията на България има 6 свободни зони
- в Русе, Видин, Пловдив, Бургас, Свиленград и Драгоман. Те са търговски акционерни дружества с изцяло или с предимно държавно
участие. Тяхната цел е да насърчават търговията. Къде ще бъдат
създавани такива зони и как ще функционират, решават отделните държави-членки. Зоните обаче трябва да спазват директивите
на ЕС в областта на митническото и данъчното законодателство,
по-специално относно облагането на стоките с ДДС и акцизи. Допуска се освобождаване на експортни стоки от заплащане на ДДС
и на акцизи по време на пребиваването им в свободните зони до
момента на техния експорт. В случай че те не бъдат изнесени, а
върнати за вътрешно потребление в Съюза, трябва да се заплатят
дължимият данък добавена стойност и евентуалните акцизи. Правилата за дейност на свободните зони се съгласуват с Европейската комисия.

14.2. Отражение върху географската
структура на търговията
Преди всичко е необходимо да се анализира динамиката на експорта и импорта на България в двете основни направления - в рамките на ЕС и извън ЕС, в т.нар. трети страни. По този начин ще може
да се даде отговор на въпроса, доколко приобщаването на България
към Общата търговска политика на ЕС е довело до някакви по-съществени промени в разпределението на експорта и на импорта по
тези две основни географски направления?
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А) Отражение при експорта
Нека сравним динамиката на индексите на стойността на българския експорт в двете направления - в рамките на ЕС и в страни извън
ЕС (фиг. по-долу).

Източник:

Българска народна банка (http://www.bnb.bg).

Фиг. 37. Динамика на индексите на експорта на България в ЕС и извън ЕС (2006 = 100)

Какви изводи могат да се направят на базата на по-горното сравнение на индексите?
> Относно крайното състояние на индексите през 2009 г., можем да
констатираме, че за наблюдавания период нарастването на стойността на експорта ни извън ЕС е било значително по-слабо от това
в рамките на ЕС. В първия случай имаме ръст от 4,1% спрямо началното състояние, а във втория съкращаване на експорта с 12,9%.
> Същевременно ако се абстрахираме от кризисната 2009 г., за
периода 2006-2008 г. се наблюдава леко изпреварваща динамика на износа извън ЕС.
> Прави впечатление значителната нестабилност в развитието
на експорта извън ЕС в сравнение с този в рамките на Съюза.
> Обобщението, което може да се направи, е, че приобщаването
ни към ЕС след 1.1.2007 г. е допринесло в началото за известно
ускоряване ръста на нашия експорт в страните извън ЕС, но
кризата през 2009 г. е прекъснала тази тенденция.
За да бъде картината по-пълна, е необходимо да се разгледа динамиката на експорта на България извън ЕС, като се обърне по-специално внимание на периода 2006-2008 г., когато не се чувства вли-
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янието на икономическата криза.
Табл. 38. Динамика на експорта на България извън ЕС по основни страни
(2006-2008 г.)
Страна 1
САЩ

Промяна 2
-29

Китай

Д я л у нас 3
4,0

Д я л в ЕС 4
19,0

75

1,8

7,6

-12

0,3

3,2

Южна Корея

10

0,5

2,0

Канада

-6

0,7

2,0

Сингапур

-21

3,1

1,7

Русия

146

7,4

8,0

Индия

127

1,0

2,4

Бразилия

78

0,6

2,0

Египет

33

0,8

0,8

5

20,2

48,7

29

100,0

100,0

Япония

Общо изследваните страни
Общо експорт извън ЕС
Пояснения:

Източник:

1 - Страните са подредени в съответствие с техния глобален внос
през 2008 г.
2 - Експортът през 2006 г. = 100, промяната е посочена в проценти
3-Дял в експорта на България извън ЕС през 2008 г.
4-Дял в експорта на ЕС през 2008 г.
Научни трудове на УНСС, т. 1, 2010, с. 131.

Данните от таблицата показват, че по отношение на експорта на
стоки от България в основни търговски партньори на ЕС се наблюдават две разнопосочни тенденции. По отношение на 4 страни през
периода 2006-2008 г. има значително нарастване на българския експорт и той надхвърля средното равнище на нарастване на експорта.
Това са Русия, Китай, Индия и Бразилия. В същото време обаче експортът в други 3 важни за ЕС търговски партньори се е съкратил.
Това са САЩ, Япония и Канада.
Положителната тенденция при експорта ни извън ЕС през периода 2006-2008 г. засяга основно търговията ни с големите развиващи
се страни. Може да се направи извод, че достъпът на нашите стоки
до пазарите на тези страни като цяло се е подобрил благодарение на
включването ни в ОТП на ЕС. По отношение на експорта ни в икономически развитите страни засега обаче такъв извод не може да се на-

212

Глава 14

прави. Запазва се съществуващата ограниченост и нестабилност на
търговско-икономическите връзки. Това е така, защото при експорта
ни в развитите икономики извън ЕС либерализацията на търговията,
т.е. намаляването на митническото облагане, постигнато чрез ОТП
на ЕС, е второстепенен фактор в съвременните условия. Много поголямо значение при търговията с тези страни играе достигнатата
степен на промишлено коопериране, основаващо се на вътрешноотрасловата специализация на фирмите.
Б) Отражение при импорта
Би могло да се предположи, че след включването ни в ОТП на ЕС
ще се повиши делът на страните извън ЕС в общия внос на България.
Това би трябвало да е резултат от посочените по-горе съществени
намаления на митата при вноса у нас на промишлени стоки от трети
страни (страни извън ЕС).
140,0

(

120,0

Г

100,0

г

80,0 г

60,0

\

40,0

;

20,0

Р

0,0
* Импорт от ЕС
1 И мпорт и?вън ЕС

I .:: ;
Източник:

::

Българска народна банка (http://www.bnb.bg).

Фиг. 38. Динамика на индексите на импорта на България от ЕС и извън ЕС (2006 = 100)

Както се вижда от графиката по-горе, през периода 2006-2008 г.
импортът от държави - членки на ЕС, се е развивал с изпреварващи
темпове по отношение на импорта от страни извън ЕС. Също така
кризата, започнала през 2008 г., е довела до по-рязко съкращение при
вноса на България, идващ от страни извън ЕС, отколкото при вноса
от ЕС. Тази динамика на вноса ни от посочените две групи страни не
съответства на очакванията, но тя се дължи на следните обективни
фактори, чието действие се очаква да се запази и през следващите
години:
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S Значителен приток на преки инвестиции от държавите - членки на ЕС. През периода 2006-2008 г. около 80% от целия приток на инвестиции у нас е бил от фирми и лица от ЕС. Притокът на инвестиции е свързан с вноса на инвестиционни стоки,
а така също на редица съпътстващи стоки'".
S Чувствително намаляване на разходите за търговия между
България и държавите - членки на ЕС. Става въпрос за съкращаване на разходите по няколко направления: чрез премахване на физическия контрол на вътрешносъюзните граници; чрез
намаляване на документооборота между фирмите; чрез намаляване на сроковете за получаване на данъчния кредит при
експорта, чрез опростяване на статистическите задължения на
фирмите при трансакциите в другите държави-членки и т.н.
S Неустойчива динамика на цените на енергоносителите. Те
растат силно до 2008 г., но след това рязко спадат вследствие
на икономическата криза. Подобни резки колебания са възможни и в бъдеще. Тъй като енергоносителите се внасят основно от Русия, то колебанията в динамиката на тези цени до
голяма степен определя и динамиката на вноса на България от
страни извън ЕС.
S Все още слабото участие на нашата икономика във вътрешноотрасловата специализация в рамките ОИСР. Ето защо и нашият внос на машини, оборудване, компоненти и детайли за
машини от страни като САЩ и Япония е твърде ограничен.

14.2. Отражение върху отрасловата
структура на търговията
А) Отражение при експорта
През 2006 г., годината преди присъединяването ни към ЕС и съответно към ОТП на ЕС, отрасловата структура на нашия експорт
се е отличавала съществено от тази на Европейския съюз. Дали тези
различия са се запазили и през 2009 г.?
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0+1
ШЕС 2 0 0 6

2-4

г

ШБългария 2 0 0 6

5
• ЕС 2 0 0 9

7

6+8

Други

• България 2 0 0 9

Пояснения: Стокови групи no SITC (Rev. 4): 0 - Храни и живи животни; 1 - Напитки и
тютюневи изделия; 2 - Сурови материали, негодни за консумация, с изключение на
горивата (Минерални суровини); 3 - Минерални горива, масла и други подобни материали; 4 - Животински и растителни масла, мазнини и восъци; 5 - Химикали и свързани с тях продукти; 6 - Промишлени стоки, класифицирани главно по материала
(кожени изделия, хартия, стоманени изделия, цветни метали); 7-Машини и транспортно оборудване; 8 - Разни стоки и продукти (облекло, обувки, прибори и др.).
Не е включена вътрешносъюзната търговия.
Източник:

Съставена от автора по данни на Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Фиг. 39. Дялове на стоковите раздели (SITC) в износа на България и на ЕС (2006 и
2009 г., %)

Както се вижда от графиката по-горе, съществените различия в
отрасловата структура са се съхранили и през 2009 г. Все пак се забелязва известно намаляване на разликата при размера на дяловете,
които заема в експорта на ЕС и на България групата на машините и
транспортните средства (стокова група 7 по SITC). Докато през 2006 г.
разликата е била 29,7 процентни пункта, то през 2009 г. е намаляла на
24,6 пункта. Това показва, че българският експорт постепенно започва
да се влияе, макар и бавно, от отрасловата специализация на икономиката на ЕС. Такъв процес обаче засега не се наблюдава при другата
глобална специализация на ЕС - при производството и експорта на химически стоки. Може да се предположи, че през следващите години,
благодарение на икономическата интеграция, сближаването на структурата на българската икономика и съответно на българския експорт
с икономиката и с експорта на ЕС ще се усили и това ще позволи на
нашите експортьори да се ползват по-активно от придобивките, които
са постигнати чрез Общата търговска политика за европейските експортьори.
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Б) Отражение при импорта
Ситуацията при вноса наподобява тази при износа. Ако се абстрахираме от вноса на горива и тук основната разлика е при дела на
вноса на машините и транспортните средства (стокова група 7).
50,0
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40,0
35,0
30,0
25,0

20,0
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10,0
5,0
0,0

СИН и
0+1
ШЕС2006

2+4

3

@България 2 0 0 6

5
• ЕС 2 0 0 9

7

6+8

Други

ПБългария 2 0 0 9

Пояснения: Стокови групи no SITC (Rev. 4): 0 - Храни и живи животни; 1 - Напитки и
тютюневи изделия; 2 - Сурови материали, негодни за консумация, с изключение на
горивата (Минерални суровини); 3 - Минерални горива, масла и други подобни материали; 4 - Животински и растителни масла, мазнини и восъци; 5 - Химикали и свързани с тях продукти; 6 - Промишлени стоки, класифицирани главно по материала
(кожени изделия, хартия, стоманени изделия, цветни метали); 7-Машини и транспортно оборудване; 8 - Разни стоки и продукти (облекло, обувки, прибори и др.).
Не е включена вътрешносъюзната търговия.
Източник: Съставена от автора по данни на Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Фиг. 40. Дялове на стоковите раздели (SITC) във вноса на България и на ЕС (2006
и 2009 г., %)

В) Промени при търговската специализация
За да се установи комбинираното въздействие на настъпилите
промени след присъединяването ни към ОТП на ЕС върху търговията на България (експорт и импорт едновременно), е необходимо да
се използва по-прецизен инструментариум. За тази цел може да се
А .
използва индексът за търговска специализация TS
т

9

Докъдето TS е търговската специализация на икономиката на страната
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Глава 14

i в стоковата група j, х.. е експортът на страната i в стоковата група j,
Xjw е световният експорт в стоковата група j, m.. е импортът на страната i в стоковата група j, M j w e световният импорт в стоковата група j.
След като се изчислят посочените индекси за търговска специализация на България, Румъния и ЕС в 2006 и 2008 г., а така също индексите за търговска специализация на други две новоприсъединили
се страни - Унгария и Словакия съответно за 2003 и 2008 г., могат да
се направят следните изводи:
• През първите две години след присъединяването на България
към ЕС се наблюдава известна промяна в търговската специализация на страната в посока към търговската специализация
на Съюза. Сумата от разликите в абсолютните стойности на
индекса на търговска специализация по стокови групи между
България и ЕС е намаляла за периода 2006-2008 г. от около 5,0
на около 3,6 или с 2,4 пункта.
• Това развитие на външнотърговската специализация на България не е случайно, тъй като то се потвърждава и от сближаването между индексите на търговска специализация на Румъния и на ЕС. За същия период 2006-2008 г. сумата от разликите
в абсолютните стойности на индекса на търговска специализация по стокови групи между Румъния и ЕС е намаляла от 3,4
на 2,9 или с около 0,5 пункта.
• Може да се отбележи също така, че процесът на сближаване
на търговската специализация на новоприетите държави от
Източна и Централна Европа с търговската специализация на
ЕС обхваща както страни от първата „вълна" на източното разширение на ЕС през 2004 г., така и от втората „вълна". Все пак
през 2008 г. страните от първата група, които са анализирани в тази работа (Унгария и Словакия), са имали значително
по-близка търговска специализация до тази на ЕС, отколкото
страните от втората група (България и Румъния). Това отчасти
се дължи на по-големия период на въздействие на интеграционните процеси върху първите страни, но и на различията в
стартовите позиции между анализираните страни^.
Обобщаващият извод, който може да се направи, е, че с развитието
на интеграционния процес ще продължи процесът на сближаване на
търговската специализация на старите и новите държави - членки на
ЕС. Това ще позволи на новоприетите страни, сред които е и България,
по-пълно да използват предимствата, които създава за производителите и експортьорите Общата търговска политика на Европейския съюз.
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' UNCTAD, About GSP (http://www.unctad.org).
" Виж сайта на Агенция „Митници" - http://www.customs.bg.
Движението на преките инвестиции у нас и тяхното отраслово разпределение
могат да се видят на сайта на Българската агенция за инвестиции (http://investbg.
government.bg).
,v
Виж също Хаджиниколов, Д. Някои проблеми при адаптирането на България към
Общата търговска политика на ЕС. Научни трудове на УНСС. T.l. С., У И „Стопанство", 2010, с. 125-154.
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