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Увод 

  

Европейската икономика се появи и утвърди като понятие едва в края на 
миналия век, когато започна реализацията на най-високата фаза на европейската 
икономическа интеграция – икономическият съюз на държавите-членки на ЕС. Отнесен 
към Еврозоната икономическият съюз се реализира в икономически и паричен съюз. Но 
въпреки достигнатата високата степен на интеграция, икономическият съюз, в това 
число и Еврозоната, останаха в плен на двойствения характер на самия Европейски 
съюз. Този двойствен характер е резултат от съчетаването в системата на управление 
както на елементи на наднационално регулиране, така и на традиционни 
междудържавни отношения. Двойственият характер на процесите, протичащи в 
Европейския съюз, това сложно и понякога противоречиво преплитане на 
наднационални и национални компетенции, се отразява и на европейската икономика и 
и придава също такъв двойствен и често противоречив характер.  

Събитията след кризата от 2008-2009 г. показаха, че при достигната 
приблизително еднаква степен на икономическо развитие, по-хомогенните икономики, 
каквато е например икономиката на САЩ, по-лесно преодоляват кризисните явления, 
отколкото икономиките с по-ниска хомогенност, каквато е икономиката на ЕС. Това 
застави европейските институции да увеличат усилията си за доизграждане на 
икономическия съюз в различни направления - фискална политика, банки, индустрия, 
капиталови пазари, енергетика и т. нат. Не случайно в първото си обръщение към 
Европейския парламент за състоянието на Съюза, председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер изтъкна, че за окончателно преодоляване на последиците от 
кризата е дошло време за един нов старт, не само по отношение на Гърция и на 
Еврозоната, но и по отношение на Европейската икономика и това трябва да стане чрез 
„повече Европа“, т.е. чрез повече солидарност и чрез „повече Съюз“, т.е. чрез повече 
хомогенност, или както е прието да се казва в ЕС, чрез повече кохезия в европейската 
икономика и в европейското общество. 

Промените, настъпили в Европа и в света намериха отражение и в начина, по 
който се изучава Европейския съюз. В отговор на новите реалности в Университета за 
национално и световно стопанство в София започна преди няколко години да се 
преподава дисциплината „Европейска икономика“. Настоящата книга е призвана, преди 
всичко, да послужи като учебник за студентите, изучаващи тази дисциплина. Тя трябва 
да им помогне да се ориентират в сложната материя и да създаде основа за по-
нататъшно самообучение. Защото за едно добро разбиране на Европейския съюз са 
необходими много повече знания, които обхващат не само Европейската икономика, но 
и други направления на европейската интеграция – правото на ЕС, европейската 
администрация, външните отношения на ЕС, а така също отделни водещи политики на 
ЕС. Само чрез прилагането на такъв комплексен подход, който в същото време се 
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основава на една здрава теоретична основа в областта на международната икономика и 
политика, може да се постигне и разбиране на Европейския съюз. 

Кръгът от потенциални читатели на тази книга далеч не се ограничава само до 
студентите, изучаващи дисциплината „Европейска интеграция“ или сходни 
дисциплини, свързани с Европейския съюз. Книгата може да е изключително полезна 
също и за хората на теорията и практиката, ангажирани, по един или друг начин, с 
европейските институции, политики, програми, проекти, което означава, че тя може да 
е полезна почти за всеки.  

Авторът благодари на рецензентите, както и на своите колеги от катедра 
„Международни икономически отношения и бизнес“ в УНСС, за ценните бележки и 
препоръки по разглежданите в настоящата книга въпроси.  
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1. Европейската икономика – същност, методи и принципи на 
функциониране 

 
 

1.1 От национални икономики към европейска икономика 
1.2 Двойственият характер на регулирането на европейската икономика 
1.3 Европейската икономика през различните фази на интеграцията 
1.4 Методи и принципи на формиране и управление на европейската 

икономика 
1.5 Особено значение на принципите за субсидиарност и пропорционалност 
 
 
1.1 От национални икономики към европейска икономика 

За да се обясни съдържанието на понятието „европейска икономика“ е 
необходимо преди това да се върнем към възникването и развитието на понятието 
„национална икономика“. То се появява в края на 18-ти и началото на 19-ти век 
във връзка с появата и развитието на нациите и на националните пазари. Това е 
времето на Великата френска революция, но и на формирането на Британската 
империя и на появата на първите национални държави в Европа. 

Като родоначалник на понятието „национална икономика“ се счита 
шотландският икономист и философ Адам Смит, който през 1776 г. публикува 
книгата „Изследване на природата и причините за богатството на нациите“, повече 
известна с краткото си название „Богатството на нациите“ или в българския си 
превод – „Богатството на народите“1. Там се казва, че: „годишното количество 
труд, положено от всяка нация, е този източник на средства, който и осигурява 
всичко необходимо за съществуването й през съответната година. Нещата, които 
употребява нацията, са или непосредствен продукт от положения труд или са 
закупени срещу резултатите от него.“2 От посочения цитат личи, че Смит 
разглежда националната икономика като съвкупност от създадените блага или като 
един вид съвкупен доход на нацията. 

 По-нататъшното развитие на понятието „национална икономика“ е свързано 
с някои известни икономисти на ХХ век и най-вече с  „бащата“ на 
макроикономиката – английския икономист Джон Мейнард Кейнс. В годините 
след Великата депресия (1929 г.) той критично преосмисля класическата 
икономическа теория за автоматичното пазарно равновесие, което гарантира пълна 
заетост. В труда си „Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ (1936 г.) Кейнс 
поставя основите на макроикономическия анализ. Той въвежда и съвременното 
научно понятие „национален доход“ като агрегиран резултат на националното 
потребление и националното инвестиране.3 

По-късно понятието „макроикономика“, като много близко по съдържание с 
понятието „национална икономика“, е доразвито в трудовете на Робърт Солоу, 
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Милтън Фридман, Пол Семюелсън и др. Те доразвиват теорията за вътрешните 
взаимни зависимости, които съществуват между субектите в рамките на 
икономическата система на една нация.  

На базата на натрупания опит и като се изхожда от първоначалното 
определение на Адам Смит, се е утвърдило разбирането, че националната 
икономика е, от една страна, общата нетна стойност на всички материални и 
нематериални стоки (услуги), създадени в рамките на една нация (държава) за 
определен период от време, а от друга - сумата от всички видове доходи: заплати, 
дивиденти, наеми, лихви, ренти, пенсии и други, получени от гражданите на тази 
нация (държава) през съответния период. До голяма степен първото определение е 
идентично с понятието „брутен вътрешен продукт“, а второто с „брутен 
национален продукт“.4 

Не е правилно обаче ако националната икономика се свежда само до общата 
стойност, създавана в рамките на определена нация (държава). Тя е нещо повече, 
защото представлява система от отношения между икономическите субекти в 
рамките на националния пазар, както и отношения между тези субекти и 
държавната администрация, която дирижира пазара. Ето защо националната 
икономика е неразделно свързана както с националния пазар, така и с 
икономическата политика, която се провежда в рамките на съответната държави. 
Освен това националната икономика е сложна система от производствени и 
дистрибуционни връзки. Тя обхваща производството, разпределението, 
преразпределението, търговския обмен и потреблението.    

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 държавите-членки на ЕС е европейската икономика. 
Ако постъпим това бихме получили следният резултат: през 2013 г. БВП на ЕС се 
равнява на 13,1 трилиона евро или около 17,4 трилиона долара, което се равнява 
приблизително на 23,2% от световната икономика. 

 
Таблица 1 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 
  Великобритания 2 522 
  Италия 2 071 
  Испания 1 358 

САЩ 16 800 
Китай 9 240 
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Япония 4 902 
Бразилия 2 246 

Русия 2 097 
Индия 1 877 
Канада 1 825 

Австралия 1 561 
Южна Корея 1 305 

Мексико 1 261 
 

Източник: World Development Indicators, World Bank, 1 July 2014 

 

Посоченият механичен подход не ни говори нищо обаче за постигнатата 
степен на вътрешно взаимно обвързване (интегриране) на националните 
икономики. По този начин бихме могли например да сметнем сумата на БВП на 
държавите в Африка и да заявим, че това е „африканската икономика“, макар че в 
Африка връзките между отделните национални икономики са все още твърде слаби 
и да се говори за единна континентална или регионална икономика е още твърде 
рано. Ето защо, за да бъдем прецизни, е необходимо да извършим и качествен 
анализ на понятието „европейска икономика“. Това е сложен процес, който е 
разкрит в следващите глави на. Когато навлезем в тематиката ще установим, че 
самото понятие „европейска икономика“ се променя с времето, както по своя 
обхват, чрез присъединяването на нови държави-членки на ЕС, така и по своето 
съдържание. Този процес е постепенен и се развива паралелно с напредването на 
процеса на европейската интеграция. Когато кажем днес „европейска икономика“ 
имаме предвид една икономика, обединяваща чрез единния пазар и развиващата се 
единна регулационна система 28 икономики, които все повече губят своята 
национална обособеност.   

Освен това е необходимо да се разграничат и двата аспекта на самото 
понятие „икономика“. Единният може условно да го назовем „физически“ или 
„технологичен“. В този смисъл европейската икономика представлява единно 
икономическо пространство, в рамките на което оперират икономическите 
субекти. Това пространство е формирано благодарение на свободното движение на 
стоки, услуги и фактори на производство, както и благодарение на възникването и 
развитието на единната материална инфраструктура. Физическият аспект на 
европейската икономика ще бъде предмет на допълнителен анализ при 
разглеждането на предпоставките за формирането на единния пазар и при анализа 
на кохезията и кохезионната политика в ЕС. Но понятието „европейска 
икономика“ има и един друг аспект – политически или политикономически. Той 
разглежда механизмите за възпроизвеждане, разпределение и преразпределение на 
стойността в рамките на единното икономическо пространство и възникващия на 
негова основа икономически съюз. Този аспект на европейската икономика ще 
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бъде подробно разгледан в главите, посветени на икономическата политика на ЕС, 
включително и по отношение на преразпределителните функции на бюджета на 
ЕС. 

 

1.2 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 и др. 

За да се разбере по-добре съотношението между тези два типа отношения – 
национални и наднационални, а така също за да се обхване динамиката на това 
съотношение, може да се използва като илюстрация т. нар. храмова структура на 
Съюза. 

 
 
Фигура 1  “Храмова структура” на Европейския съюз до влизането в сила на 

Лисабонския договор (до 2009 г.) 

 

Пояснения: ЕО – Европейска общност; ДЕО – Договор за създаването на Европейската общност 
(1957-2008 г., заместен с Договора за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС; ОПОВОС 
– Обща политика в областта на външните отношения и сигурността; ДЕС – Договор за 
Европейски съюз (в сила от 1993 г.); СОПВР – Сътрудничество в областта на правосъдието и 
вътрешните работи, от 2005 г. – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие) 

 
Както се фигурата по-горе, до влизането в сила на Лисабонския договор 

през 2009 г. Европейският съюз представлява една сложна система от 
междудържавни и наднационални отношения, обособени в т. нар. три стълба. 
Първият стълб включва дейностите (политиките), в областта на търговията, 
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икономиката, част от социалните регулации и някои свързани с тези области 
въпроси, главно относно опазването на околната среда, конкуренцията, 
иновационната дейност. Компетенциите на Съюза в рамките на този „стълб“ са 
описани в два договора – ДЕО и Договора за създаване на Европейската общност 
за атомна енергия – ДЕОАЕ. Трябва специално да се отбележи, че само в рамките 
на този „стълб“ до 2008 г. има установени с договорите наднационални отношения 
при регулирането на различните видове дейности, в това число и в рамките на 
възникващата европейска икономика.  

Вторият „стълб“ обхваща външните отношения на Съюза – международна 
политика, политика за развитие, външна сигурност, оказване на хуманитарна 
помощ и др. Тук съюзните решения и действия са плод на традиционно 
междудържавно сътрудничество, което се основава на подписания в Маастрихт 
Договор за Европейски съюз – ДЕС, т.е. в тази сфера на отношения до влизането в 
сила на Договора от Лисабон през 2009 г. отсъстват наднационалните елементи на 
регулиране. Държавите-членки запазват правото си на самостоятелни 
външнополитически решения и действия. 

До влизането в сила на Договора от Лисабон (1 декември 2009 г.) това 
правило се отнасяше и до третия „стълб“, който до 2005 г. се наричаше 
„Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“. След 
терористичните актове през 2001 г. в Ню Йорк и през 2004 г. в Мадрид се засили 
тенденцията към единна политика  и в областта на вътрешната сигурност Приета 
бе Програмата от Хага5 за създаване на „Пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“. Това създаде условията след влизането в сила на Договора от Лисабон 
Вторият стълб практически да се слее с Първия стълб, те. Правосъдието и вътрешните 
работи да преминат към политиките с елементи на наднационално регулиране.  

 
Фигура 2  “Храмова структура” на Европейския съюз след влизането в сила на 

Лисабонския договор (след 2009 г.) 
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Както се вижда и от графиката по-горе, след влизането в сила на 
Лисабонския договор през 2009 г. имаме усилване на наднационалните, 
федералните отношения в системата на управление на ЕС, в това число и в 
областта на икономиката и свързаните с тях социални и правни регулации. 

Значителни промени в системата на регулиране на съюзно, преди на 
общностно ниво, е имало и преди влизането в сила на Договора от Лисабон. За да 
се разбере този процес на изменение на съотношението на компетенциите между 
националните и наднационалните институции е необходимо да се разгледа по-
подробно въпросът за фазите на интеграцията. 

 
 
1.3 Европейската икономика през различните фази на интеграцията 

 
Интеграцията е продължителен процес, който преминава през няколко етапа 

(фази) и се реализира в различни форми.  
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 той нарича „пълна икономическа 
интеграция“ (complete economic integration).6 Трябва да се отбележи, че Балаша 
представя своята концепция още в началото на 60-те години. Действително по-
нататъшното развитие на интеграцията потвърждава редица негови предположение 
за преход от по-нисши търговско-икономически форми на интеграция към по-
висши – политико-икономически, но същевременно историческото развитие 
показва и някои несъответствия между представите на икономистите, формирани 
през 60-те години на ХХ век и реалните процеси в Европа. Това се отнася най-вече 
за сроковете, в които може да се реализира икономическият съюз. 

В хода на интеграционния процес се обособяват и други концепции за 
европейската интеграция. Както отбелязва българският учен Велко Маринов, броят 
на формите или фазите, които предлагат отделните автори, анализирайки процеса 
на европейската интеграция, се движи през годините от 3 при Готфрид Хаберлер 
(Gottfried Haberler) и 8 при Густав Дикхойер (Gustav Dickheuer).7 Защитници на 
опростените модели на интеграцията са и изтъкнатите експерти Хьопнер и 
Шефер8. Според тях има също има само три фази в досегашното развитие на 
европейската интеграция – митнически съюз, общ пазар и икономически съюз. 
Първата фаза се характеризира с въвеждане на свободна търговия между отделните 
държави-членки, при запазване на тяхната национална идентичност в областта на 
икономическата политика.  
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Европейските институции имат през този първи етап, който трае според 
двамата автори, от началото на 50-те години до средата на 70-те години, една 
твърде ограничена роля. Втората фаза започва с някои решения на Съда на 
Европейските общности, прокламиращи принципа на взаимното признаване на 
условията за достъп на стоките до отделните национални пазари (делата  
Dassonville and Cassis de Dijon)9 . С този принцип се залага  основата на общия 
пазар и съответно на втората фаза в интеграцията. През тази фаза,  продължила, 
според двамата учени до края на 90-те години, националните държави се 
принуждават да се съобразяват с общи за ЕС (ЕИО) технически изисквания към 
стоките и общи стандарти, а европейските институции се превръщат, както пише 
един друг изследовател - в „мотор на интеграцията”10 Втората фаза създава 
единния вътрешен пазар на стоки, но остават нерешени редица проблеми, свързани 
с движението на факторите на производството, тъй като те засягат същността на 
националното икономическо регулиране.   

Според двамата автори от 90-те години на ХХ век се намираме в нова, 
засега най-висша трета фаза на интеграция. При нея се разширява значително 
общата регулация и тя измества постепенно националната регулация на 
държавите-членки, включително и  в т. нар. чувствителни области, като 
социалните отношения.  Тази, най-висша фаза на интеграцията, се характеризира с 
рязко засилване на ролята на европейските институции и преди всичко на 
Европейската комисия, като инициатор и проводник на интеграционните 
политики. 

Моделът, който се предлага в настоящия учебник следва в общи линии 
утвърдилите се представи за фазите на интеграцията, като същевременно отчита и 
наложилите се нови реалности. Това най-вече се отнася за т. нар. общ пазара. 
Практиката показа, че представата за постигането на реална свободна търговия на 
фазата на митническия съюз е нереалистична и че за постигането на т. нар. четири 
свободи на движението – на стоки, услуги, капитал и работна сила са необходими 
много по-големи усилия от тези, свързани единствено с премахването на митата в 
търговията между партниращите си държави.  

Ето защо логично се утвърди едно ново понятие – единното икономическо 
пространство, където възникват и се налагат единни регулации, създаващи 
единния пазар. Също така се утвърди разбирането, че икономическият съюз е една 
трудна за реализиране фаза, придвижването към която е свързано с постепенното 
въвеждане на единни регулации и в области малко или повече съпътстващи 
търговията и икономиката – социални отношения и услуги, вкл. образование, 
наука, здравеопазване, пенсионно дело, а така също правораздаването и т. нат. В 
крайна сметка закономерно възниква въпросът, дали изобщо е възможно 
достигането на икономически съюз без плътното приближаване към най-висшата 
фаза – политическия съюз или федерацията?  
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Трябва също да се помни, че развитието не е обикновено постъпателно 
развитие, където фазите следват една след друга като стъпала към някаква цел. 
Всяка по-висша фаза на интеграцията съдържа в себе си по-низшите, които 
продължават да се развиват като част от по-висшата фаза. Например митническия 
съюз (МС) съдържа в себе си зоната за свободна търговия (ЗСТ), а икономическият 
съюз (ИС), съдържа в себе си както зоната за свободна търговия, така и 
митническия съюз, т.е. политиката по съгласуване на единните мита.  
Икономическият съюз пък съдържа в себе си всички по-низши фази и 
премахването на пречките пред движението на стоките и на факторите за 
производство е един безкраен процес, защото пречките се променят с развитието 
на технологиите и съответно трябва да се променят и средствата за тяхното 
елиминиране. 

Както се вижда и от фиг. 3, наднационални елементи се появяват най-напред 
в областта на външната търговия. Това е свързано с установяването на единните 
мита при митническия съюз. При следващата фаза – единното икономическо 
пространство, наднационални елементи вече имаме при приемането на единни 
стандарти и единни правила за свободното движение на стоките и факторите за 
производство. За да може да функционира единният пазар е необходимо да се 
въведе и единен наднационален орган за защита на конкуренцията. Силни 
елементи на наднационално регулиране се появяват и развиват и в редица други 
политики, свързани с единния пазар като изграждането на трансевропейската  
инфраструктура в областта на транспорта и енергетиката, опазване на околната среда, 
насърчаване на предприемачеството, защита на потребителите и др.  

 
Фигура 3 ЕС: наднационални елементи в регулирането и фазите на интеграцията 

 

 
Пояснения: И(П)С означава икономически (паричен) съюз; ПС означава политически съюз. 
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Червената линия показва как наднационалността в ЕС нараства с постигането на всяка една по-
висша интеграционна фаза. Що се отнася до отделните политики, то колкото по-ранно е била 
въведена в интеграционния процес съответната политика, толкова по-силно изразена е в момента 
наднационалността при нея. С червено са  посочени общите (единните) политики на ЕС, където 
доминират наднационалните елементи, с лилав цвят са маркирани политиките, където Съюзът и 
държавите-членки имат споделени компетенции, а в черно са посочени политиките, където 
все още има преобладаващо значение междудържавното сътрудничество и наднационални 
елементи едва сега възникват. 
 
Историческата практика на Европейския съюз е такава, че там бе създаден 

паричен съюз още в самото начало на процеса на установяване на икономически 
съюз, т.е. когато елементите на наднационално регулиране в данъчната политика, 
бюджетната политика, социалните услуги бяха още в зародиш. Независимо от 
това, както се вижда и от графиката, още в края на миналия век се утвърди като 
наднационална паричната политика на държавите, приели общата валута еврото. 
Това стана възможно благодарение на функционирането на Европейската 
централна банка. 

  Отделен случай е въвеждането и развитието на единна аграрна политика на 
държавите-членки на ЕС, известна повече като „Обща селскостопанска политика“. 
За причините, довели до това специално положение на аграрния сектор на ЕС ще 
стане дума по-нататък. 

 
 
1.4 Методи и принципи на формиране и управление на европейската 

икономика 
 
От гледна точка на осъществяването на интеграционните цели могат да се 

посочат два основни метода, наричани в икономическата литература 
функционализъм и институционализъм.  

 
Функционализмът или неофункционализмът поставя в центъра на 

интеграционните процеси развитието на общия (единния) пазар. Правилото на 
функционалистите е – формите (институциите)  следват  съдържанието 
(функциите). Според неофункцианалистите развитието на интеграционния процес 
не изключва появата на наднационалност, а напротив, то го стимулира, но 
предаването на наднационални елементи в регулирането става по естествен път 
чрез преливане на наднационални форми на управление от една сфера на дейност 
(политика) в друга сфера на дейност на общността. Например установяването на 
свободно движение в рамките на единния пазар предизвиква такова преливане на 
наднационалност в сферата на опазването на околната среда или при защитата на 
конкуренцията и т. нат.11   

 Представители на функционализма като метод на европейската интеграция 
са икономисти и политици, гравитиращи към икономическия либерализъм и 
неолиберализъм. Сред тях най-известни са Бела Балаша (Bela Balassa); Дейвид 
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Митрани (David Mitrany), Лудвиг Ерхард (Ludwig Erhard), а при 
неофункционализма Ернст Б. Хааз (Ernst B. Haas).  

Много точно е предал съдържанието на функционализма германският 
икономист и политик Людвиг Ерхард (на снимката). 

 

 

Ерхард 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.“12  

Типични прояви на функционалния подход към интеграцията са създаването 
на зоната за свободна търговия и премахването на митата в търговията между 
държавите-членки; създаването на единния вътрешен пазар и в по-широк план на 
единното икономическо пространство, където са провъзгласени четирите свободи 
на движение: на стоки, услуги, капитал и работна сила. Като висша цел на 
функционализма може да се счита въвеждането и поддържането в Европейската 
икономическа общност, а по-късно и в Европейския съюз на свободно 
ценообразуване чрез единните правила защитата на конкуренцията. 

В теорията на международната икономическа интеграция, а следователно и 
в теорията на формирането и управлението на европейската икономика, 
институционализмът е методът, който се свързва с активната съзидателна роля на 
европейските институции. Този метод съответства на равнището на националните 
икономики на интервенционния метод или на т. нар. икономически дирижизъм, 
упражняван от националните правителства и техните агенции. Привържениците на 
засилената роля на държавата в икономиката считат, че в съвременните условия, 
когато нациите са изправени пред нарастващи социални и екологически проблеми, 
пазарът не е в състояние автоматично да гарантира прогреса и затова са 
необходими държавните интервенции. На международно равнище, когато се 
разглеждат пътищата за икономическа интеграция на нациите, привържениците на 
държавната намеса, подкрепят водещата роля на такива институции като 
Международният валутен фонд, Световната търговска организация, Световната 
банкаа в рамките на Европейския съюз – Европейската комисия, Европейската 
централна банка и др.  
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Според институционалистите общите институции могат да родят единното 
регулиране, което е най-важната предпоставка за функционирането на едининя 
пазар. Най-известният представител на икономическия дирижизизъм е Джон 
Мейнард Кейнс. Той обаче умира твърде рано, през 1946 г. и не е могъл да окаже 
по-съществено влияние върху хода на европейската икономическа интеграция. Все 
пак той съществено допринася за стартирането на интеграционния процес като 
насърчава приемането на Плана Маршал и координирането на икономическата 
политика на държавите, участващи в тази програма чрез Организацията за 
европейско икономическо сътрудничество (1948 г.), от която през 1961 г. възникна 
сегашната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation 
for Economic Cooperation and Development – OECD). Други икономисти, които 
оказват съществено влияние върху интеграционния процес, свързвайки го с 
макроикономическия анализ и дирижизма, са холандският носител на Нобелова 
награда за икономика Ян Тинберген (Jan Tinbergen, на снимката) и британският 
икономист Джон Пиндер (John Pinder). На Тинберген принадлежи дефиницията, че 
всички интеграционни действия могат да се обособят в две групи: такива, които 
премахват пречки пред търговията и такива, които създават хармонизация и 
координация на съществуващите инструменти за регулация на пазарите. Първата 
група от мерки Тинберген обозначава като «негативна интеграция», а втората, на 
която особено държи, тъй като се реализира по-трудно, като «позитивна 
интеграция». Концепцията на Тинберген е доразвита от Пиндер.13 

 

 
 

За утвърждаването на понятията «институционализъм» и 
«неоинституционализъм допринасят американските икономисти Адолф Берле 
(Adolf Berle) и Джон Кенет Гълбрайт (John Kenneth Galbraith).  

В реализацията на европейската интеграция и по този начин на сегашната 
европейска икономика, особено място заема „бащата“ на Европейската общност за 
въглища и стомана Жан Моне (Jean Monnet) – на снимката по-долу. Някои го 
определят като «функционалист» или «неофункционалист», тъй като чрез ЕОВС се 
проправя пътя на общия пазар в рамките на бъдещата Европейска икономическа 
общност. Но в същото време не бива да забравяме, че Моне е и автор на идеята за 
създаването на силната централна институция в ЕОВС – т. нар. Върховен орган. 
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Това е предвестникът на сегашната Европейска комисия.  Моне ръководи 
Върховният орган през първия тригодишен период 1952-1955 г. През тези години е 
било практика да се регулират централизирано цените на въглищата, да се 
определят квоти за отделните мини и тяхната дейност силно да се субсидира. 
Всичко това са признаци на управление, говорещи ясно за силната намеса на 
държавата, т.е. за методът на дирижистите. След като обаче са преодолени 
следвоенните ограничения и обединеният пазар започва пълноценно да 
функционира, напреден план излизат отново задачите, свързани с гарантирането на 
пазарните свободи.   

  

 
 
Може да се направи изводът, че и двата метода на функционалистите и на 

институционалистите, имат своите положителни и страни. Държавната намеса в 
управлението на националната икономика, а в рамките на единния европейски 
пазар, намесата на европейските назнационални институции, се засилва когато 
икономиката се намира в криза или в застой и обратно на преден план изриза 
функционализма когато хазарът работи нормално и всъщност няма необходимост 
от по-решителни намеси на регулиращите институции. Също така има сфери, 
където се налага за един къс или по-дълъг периоз, за се извърши намеса на 
институциите във функционирането на пазара. Основно това се отнася за 
опазването на околната среда. Както ще стане ясно в следващите глави, пазарът 
сам по себе си не е в състояние да установи и да реализира някои важни 
екологични цели – например тази за предотвратяване на измененията на климата. 
Ето защо се налага сериозна намеса на институциите чрез въвеждането на т. нар. 
екоданъци, както и чрез търговете за квоти на парникови газове. Специфично поле 
за продължително доминиране на институционализма е също Общата аграрна 
политика на държавите-членки на ЕС. 

Основните принципи, които се прилагат при регулирането на европейската 
икономика са следните: 

 
 Либерализъм (политически, икономически, обозначаван също като 

функционализъм, примери – “четирите свободи” в единното икономическо 
пространство, защитата на конкуренцията и др.) 
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 Недискриминация (политически и икономически права и свободи, в 
икономиката – защитата на конкуренцията, борбата срещу злоупотребата с 
доминиращо положение на пазара) 

 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.14 

 Приоритетност на съюзното право. Основен принцип, който позволява да се 
прилага в държавите-членки правото на ЕС. На него се основават 
преюдициалните заключения на Съда на ЕС. 

 Флексабилност. Нарича се още „Принцип на засиленото сътрудничество“. Той 
позволява на държавите-членки да развиват помежду си специални форми на 
сътрудничество, без те задългително да обхващат всички ,частници в Съюза. На 
базата на този принцип функционира например Еврозоната. Прекаленото 
разпространение на този принцип би могло обаче да доведе до фрагментиране 
на единното икономическо пространство (концепцията „Европа на две 
скорости“). 

 Субсидиарност и пропорционалност 

 
1.5 Особено значение на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност 
 
Специална роля за поддържане на „сградата“ на ЕС играе правилното 

прилагане на Принципа на предоставената компетентност. В чл. 5, ал. 2 на ДЕС се 
казва: „По силата на принципа на предоставената компетентност, Съюзът действа 
единствено в границите на компетентност, която държавите-членки са му 
предоставили с Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори 
цели. Всяка компетентност, която не е предоставена на Съюза с Договорите, 
принадлежи на държавите-членки.“  

Сегашното разпределение на компетентностите между съюзните и 
националните институции, т.е. между Съюза и държавите-членки, е посочено в 
Раздел I на ДФЕС, озаглавен „Категории и области на компетентност на Съюза”. В 
член 3 на ДФЕС са изброени изключителните компетентности на Съюза. Те са 
твърде малко на брой: митническият съюз; установяването на правилата относно 
конкуренцията, необходими за функциониране на единния вътрешен пазар; 
паричната политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото; 
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опазването на морските биологични ресурси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството; общата търговска политика.1 

Ясно личи, че в сегашната система на управление на дейностите на ЕС 
доминират, както в законодателния процес, така и при реализацията на мерките, 
споделените  компетентности между Съюза и държавите-членки. В ДФЕС като 
споделени компетентности са посочени: 

 

 Правилата за функционирането на единния вътрешен пазар (задължителни 
технически изисквания за безопасност на стоките, изисквания за безопасност на 
храните, взаимно признаване на условията за достъп до националните пазари и 
др.); 

 Някои въпроси на социалната политика (условия на труд, недискриминация, 
социален диалог, право на сдружаване и др.);  

 Икономическата, социалната и териториалната кохезия (или сближаване);  

 Селското стопанство и рибарството (преди Договора от Лисабон 
селскостопанската политика бе изключителна компетентност на Съюза и 
фактически се запазва като такава и през настоящата многогодишна финансова 
рамка 2014-2020 г.); 

 Опазването на околната среда; 

 Защитата на потребителите (в рамките на единния вътрешен пазар); 

 Транспортът, транс-европейската мрежа, енергетиката (но главно в рамките на 
целите и програмите, финансирани чрез бюджета на ЕС); 

 Пространството на свобода, сигурност и правосъдие (преди – Сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи); 

 Общите проблеми на сигурността в областта на общественото здраве, за 
аспектите, определени в ДФЕС. 

 
Към сферата на споделените компетентности могат да се добавят и научните 

изследвания, технологичното развитие и изучаването на космическите 
пространства, в рамките на съответните цели и програми на ЕС, както и оказването 
на хуманитарна помощ на трети страни, но също само в рамките на средствата от 
бюджета на ЕС. За останалите дейности, които не са споменати в ДФЕС, важи 
върховенството на националните компетентности, като и тук, обаче, се появяват и 
развиват наднационални елементи. 

 
1 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник на ЕС, 
30.2.2010, С 83/51. 
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Един пример за споделена компетентност е опазването на околната среда. 
Тук се прилага т. нар. хоризонталния подход, който гласи, че във всяка една 
отделна обществено-икономическа дейност трябва да се гарантира съответното 
спазване на минималните съюзни изисквания за опазване на околната среда и 
устойчиво развитие. Там където се засяга енергетиката, това са мерки в сферата на 
енергийната политика, там където се засяга транспортът – в транспортната 
политика, при управлението на отпадъците - съответно политиката в областта на 
промишлеността, строителството, селското стопанство и т. нат. Изхождайки от 
общите екологични цели Съюзът разработва единните минимални изисквания, но 
мерките по конкретното реализиране на тези цели и изисквания на национално 
ниво е задължение, съответно компетентност, на националното правителство. 
Държавите-членки, прилагайки принципа на субсидиарност, спазват директивите 
на ЕС, съобразявайки се с националните си традиции и възможности. Те могат при 
желание да разширят кръга от регулираните въпроси и да прилагат по-строги 
екологични мерки от предвидените в съюзните актове, но това трябва да става без 
по-строгите стандарти да се налагат и на останалите участници в единното 
икономическо пространство.  

За да могат да функционират споделените компетентности е особено важно 
стриктното спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност. В чл. 
5, ал. 3 на ДЕО е предадена същността на принципа за субсидиарност: „…Съюзът 
действа само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, както на централно, 
така и на регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от 
предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на 
Съюза.“15 Специално значение в това определение на субсидиарността им 
понятието „по-добре постигнати на равнище на Съюза“. Това означава, че 
нормативни документи на съюзно равнище, в областта на европейската икономика, 
би трябвало да се приемат само тогава, когато чрез тяхната реализация ще се 
постигне по-голяма икономическа ефективност (повече добавена стойност), 
отколкото ако регулаторните мерки се предприемат на национално или на някое 
по-ниско регулаторно ниво – регионално, муниципално и т. нат. Ето защо 
прилагането на принципа за субсидиарност е непосредствено свързано с 
постигането на по-голяма икономическа ефективност, по-добра 
конкурентоспособност. 

Принципът на субсидиарност е тясно свързан с принципа на 
пропорционалност. В чл. 5, ал. 4 на ДЕС е посочено, че: „По силата на принципа 
на пропорционалност, съдържанието и формата на дейност на Съюза не 
надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите.“16 Това 
ограничение, което се поставя пред институциите на ЕС има също важно 
икономическо значение. То повелява, че Европейската комисия и другите 
европейски институции не бива да надхвърлят предоставените им компетентности 
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и при реализацията на тези компетентности трябва да проявяват необходимата 
мярка. 

Трябва да се има предвид, че както принципа на субсидиарност, така и 
принципа на пропорционалност са универсални принципи, които се използват при 
управлението на различни системи. Понятието “субсидиарност” произлиза от 
латинската дума “subsidiarius”. За първи път се използва в сегашния му смисъл в 
католическото социално учение „Catholic social Teaching”. Принципът за 
субсидиарността е широко разпространен в конституционното право на държавите 
с федерално управление. Например в Десетата поправка към Конституцията на 
САЩ относно правата на щатите е казано, че те имат право да вършат всичко, 
освен това, което не е забранено от конституцията и не е специално указано, че е 
изключителна компетенция на федералното правителство. 

Контролът за прилагането на принципа на субсидиарност в нормативното 
регулиране се засили след влизането в сила през 2009 г. на Договора от Лисабон. В 
специален протокол към ДФЕС вече е указано, че ако една трета от националните 
парламенти на държавите-членки смята, че дадено предложение за законодателен 
акт на ЕС не отговаря на принципа на субсидиарността, то вносителят на 
предложението - Европейската комисия,  ще трябва да го преразгледа и да реши да 
го запази, промени или оттегли. Това правило се обозначава като «жълт картон». 
Ако срещу предложението на Европейската комисия се обявят половината или 
повече от националните парламенти, то комисията ще трябва, ако настоява на 
приемането на акта, да изложи мотивите си за запазване на предложението, а 
Европейският парламент и Съветът на ЕС ще поемат ролята на арбитри и ще решат 
дали законодателната процедура да продължи или не. Това правило са нарича 
«оранжев картон». Националните парламентите разполагат с 8 седмици за да 
изразят мнението си по съответното предложение на комисията17 
 

Пример: Запазване на безплатното разпределение на квоти за парникови 
газове за ТЕЦ до 2020 г. 

През 2008 г. в националните парламенти на държавите-членки се обсъжда 
предложението на Европейската комисия за изменение на Директива 2003/87/ЕО 
с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове. Една от основните промени, които се въвеждат с този 
нормативен акт, е премахването на безплатните квоти за парникови газове. 
Предвижда се от началото на 2013 г. да се провеждат централизирани търгове 
за продажба на квоти за емисии. Това нововъведение сериозно ще влоши 
икономическата рентабилност на производителите на електроенергия чрез 
изгаряне на въглища. Ето защо националните парламенти на някои от 
държавите-членки и по-специално на тези от Централна и Източна Европа, 
настояват за диференциран подход и за въвеждане на преходни периоди. Те се 
позовават на приложението на принципа за субсидиарност, изтъквайки, че едно 
еднакво общо решение може да създаде сериозни икономически и социални 
проблеми в по-изостаналите новоприети държави-членки, които основно 
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разчитат на производството на електроенергия в ТЕЦ. Европейската комисия се 
вслушва в мнението на националните парламенти и в директивата действително 
са създадени някои изключения, когато се запазват безплатните квоти на 
парникови газове. Създаден е преходен период до 2020 г. както за ТЕЦ, така и за 
топлофикационните фирми, които основно оперират в Централна и Източна 
Европа.18 

 
1 Виж Смит, А., Богатството на народите, С., 2010.  
2 Цитирано по електронното издание на Университета на щата Пенсилвания „An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith“, 2005, p.8. 
3 Виж Кейнс, Дж. М., Обща теория на заетостта, лихвата и парите, С., 2001. 
4 По-подробно за брутен вътрешен продукт и брутен национален продукт виж:  
5 The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union, (2005/C 53/01).  
6 Balassa, B. (1961). The Theory of Economic Integration, London, Allew and Unwin, 1961 
7 Маринов, В., и колектив, Европейска икономическа интеграция, Стопанство, С., 2004, с.51. 
8 Höpner, M.  Schäfer, A. (2007)  A New Phase of European Integration: Organized Capitalisms in Post-
Ricardian Europe, MPIfG Discussion Paper, March,   Köln. 
9 Хаджиниколов, Д. (2000) ЕС:външнотърговски аспекти на интеграцията, С., с. 20-21. 
10 Виж: Pollack, M. A., (2003) The Engines of European Integration: Delegation, Agency, and Agenda Setting 
in the EU  Oxford University Press, Oxford. 
11 Този метод или ефект на преливане се среща на английски език като „Spillover effect“.  
12 Ерхард, Л., Благоденствие за всички, С., 1993, с.263. 
13 J. Pinder: Positive Integration and Negative Integration: Some Problems of Economic Union in the EEC, in: 
The World Today, H. 3/1968. 
14 Виж по този въпрос: Семов, А., Принципи на прилагане на правото на Европейския съюз, изд. 
„Институт по публична администрация и европейска интеграция“,  
15 Консолидиран текст на Договора за Европейски съюз, Официален вестник на ЕС, С83/18 от 30.3.2010. 
16 Пак там. 
17 Протокол (№2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, 
Официален вестник на Европейския съюз, C 83/206, 30.3.2010 г. 
18 Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23.04.2009 г. за  изменение на Директива 
2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове на Общността 
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2. Място на ЕС в глобалната икономика 
 
 

2.1 Количествени показатели за международни сравнения 
2.2 Качествени показатели за международни сравнения 
2.3 Глобална специализация на европейската икономика 
2.4 ЕС в иновационен процес 

 

2.1 Количествени показатели за международни сравнения 

А) Брутен вътрешен продукт 
 
Основният количествен показател, който демонстрира глобалните позиции на 

дадена икономика, е размерът на създавания от нея брутен вътрешен продукт. По този 
показател ЕС е най-голямата икономика в света. По данни на Програмата за 
международни сравнения на Световната банка, публикувани през м. април 2014 г., през 
2011 г. на икономиката на ЕС, който е включвал по това време 27 държави-членки, са се 
падали 18,6% от световната икономика. На второ място е била икономиката на САЩ с дял 
от 17,1%, а на трето място тази на Китай с дял от 14,9%.1 

 
Фигура 4  Разпределение на световния брутен вътрешен продукт  

(2011 г., в %)  
 

  
Източник: Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies, Summary of 
Result and Findings of the 2011 International Comparison Program, World Bank, Washington, 
2014. 
 

 Трябва обаче да се има предвид, че през годините след финансовата и 
икономическата криза от 2007-2008 г. се наблюдава съкращаване на дела на ЕС в 

ЕС 18,6

САЩ 17,1

Китай 14,9
Индия 6,4

Япония 4,8

Русия 3,5

Бразилия 3,1

Индонезия 2,3

Мексико 2,1

Южна Корея 1,6

Канада 1,6

Саудитска 
Арабия 1,5

Турция 1,5

Иран 1,4

Австралия 1,1

Тайван 1,0

Останалия свят 17,5
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световната икономика. През 2007 г. той надхвърляше 20%, а по прогнози на МВФ 
през 2018 г. ще е равен само на 16,7%, т.е. ще намалее от равнището през 2011 г. с 
около 2 процентни пункта. Ето защо се очаква икономиката на ЕС да отстъпи 
първото място в световната класация най-напред на САЩ, като постепенно се 
нареди на трето място след САЩ и Китай, а в една по-далечна перспектива – след 
Китай и САЩ. 
 На какво се дължи наблюдаващото се съкращаване на дела на ЕС в 
световната икономика? Могат да се изброят редица конкретни причини за това, 
като някои от тях ще бъдат анализирани в останалите глави. Тук може да се 
изтъкнат някои най-общи фактори, определящи динамиката на БВП. Ако 
изхождаме от модела Харод-Домар2, то в макроикономически аспект създаването 
на допълнителен БВП зависи, най-общо казано, от четири фактора – 
първоначалния размер на БВП (Y), нормата на спестяване (savings ratio) (s), 
капиталовият коефициент или капиталовата рентабилност -  (capital coefficient) (c) 
и нормата на амортизация. Ако предположим, че всички спестявания се използват 
за инвестиции, т.е се превръщат във фиксиран капитал, то ще имаме следната 
формула за създадения доход (БВП): 
 

= ( −  ) 
 
Ако капиталовата рентабилност c и амортизацията   са бавно променящи се 
величини, тъй като зависят от равнището на технологиите и от отрасловата 
структура на икономиката, то определяща за ускореният икономически растеж 
става нормата на спестяване или на инвестиции. Обратно, при устойчива норма на 
спестяване, ускоряване на икономическия растеж може да се търси чрез 
повишаване на пределната полезност на вложения капитал, т.е. чрез нови 
технологии. 
 

Пример:  Една страна има в началото на периода (годината) има доход 
(БВП) в размер на 200 условни единици.  Да предположим, че тази страна има 
норма на спестяване s = 20%, т.е. = 0,2. Капиталовата рентабилност (c) е 0,4, 
т.е. трябва да се инвестират 10 условни единици  за да се създадат 4 условна 
единици доход, а нормата на амортизация е 5% или 0,05. Какъв ще е създаденият 
допълнителен доход в края на периода? Той ще е равен на 200(0,2х0,4 – 0,05) = 
200(0,08-0,05) = 200х0,03 = 6 у.ед. При това положение икономическият растеж 

 ще бъде   = 3%. 
Каква е статистиката за спестяванията (инвестициите) в ЕС? Данните 

на Евростат сочат, че през периода 2000 – 2013 г. те са между 19 и 23% от БВП, 
като най-големи са в годините на подем (2006-2007 г.) и най-малки през периода 
2012-2013 г. Има обаче съществени различия по страни. През 2013 г., например в 
Гърция са били само около 11%, а в Румъния цели 25%. За сравнение през същата 
2013 г. инвестициите в Китай са били равни на 47% от БВП, а в САЩ на 19%.3 
През същата година по данни на Евростат, ръстът на БВП в ЕС е малко над 0%, 
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в САЩ е 2,2%, а в Китай цели 7,7%. Очевидно превъзходството на Китай при 
темповете на икономическия растеж се дължи на високият дял на 
инвестициите, а в САЩ на по-високата капиталова рентабилност. 
 

 
Б) Експорт на стоки и услуги 

 
 Следващият важен показател за глобалната значимост на дадена икономика 
е нейният дял в световния експорт на материални стоки.4 
 По данни на СТО през 2013 г. световният експорт на стоки е бил равен на 
18,816 трилиона дол. Експортът на ЕС е бил равен на 2,307 трилиона дол.5, на 
Китай на 2,209 трилиона дол. и на САЩ на 1,579 трилиона дол. Изразени в 
проценти дяловете на тези три суперикономики са съответно: на ЕС дял 12,2%, на 
Китай дял 11,7% и на САЩ дял 8,4%. 
 Каква е картината при експортът на услуги? Пак по данни на СТО през 2013 
г. световният експорт на услуги6 е бил равен на 4,644 трилиона дол., на ЕС (извън 
Съюза) е бил 0,891 трилиона дол., на Китай 0,205 трилиона дол. и на САЩ 0,662 
трилиона дол. Съответно изразени в проценти тези дялове са: ЕС = 19,2%, Китай = 
4,4% и САЩ = 14,2%. Вижда се, че при експорта на услуги Китай съществено 
изостава все още от двете развити суперикономики – на ЕС и на САЩ. 
 Обобщените данни от разгледаните досега три показателя са дадени в 
таблицата по:долу: 
 
 

Таблица 2 Търговско-икономическа значимост на трите най-големи 
икономики: ЕС, САЩ и Китай 

 
 Икономика Дял от 

световния 
БВП (y,%) 

Дял от световния 
експорт на стоки 

(c,%) 

Дял от световния 
експорт на 

услуги (s,%) 

Индекс за 
глобална 

значимост* 
ЕС 18,6 12,2 19,2 0,1633 
САЩ 17,1 8,4 14,2 0,1268 
Китай 14,9 11,7 4,4 0,0915 

 
* Индексът за глобална значимост е изчислен по формулата: у , където у е делът в 
световния БВП, c е делът в световния експорт на стоки и s e делът в световния експорт на 
услуги. Дяловете са взети като абсолютни стойности. 
 
Източник: Съставено от автора 

  
Какви изводи могат да се направят: 

 Ако приемем създавания от отделните икономики доход (БВП) като основен 
количествен показател за тяхната глобална значимост, то можем да 
констатираме, че ЕС притежава най-голямата икономика в света. 
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 В същото време трябва да се отбележи, че делът на ЕС в световната 
икономика намалява след кризата от 2007-2008 г. Този процес може да доведе 
постепенно до загуба на първото място в световната класация. 

 Ако се вземат предвид и другите важни количествени показатели за глобална 
значимост – делът на съответната икономика в световния експорт на 
материални стоки и в световния експорт на услуги, то може да се направи 
извода, че ЕС е със значителна преднина най-значимата икономика в света. 

 Този резултат обаче е получен без да се отчита спецификата на европейската 
икономика, посочена в глава I, а именно липсата на съответната хомогенност 
(кохезия), която е присъща на националните икономики, каквито са 
американската и китайската икономики. 

 В случай, че наблюдаваме засилване на вътрешната хомогенност (кохезия) на 
европейската икономика, то това ще допринася за засилване и на световната 
търговско-икономическа значимост на ЕС, обратното, ако се наблюдава 
отслабване на вътрешната хомогенност (кохезия) на ЕС през следващите 
години, то това ще доведе и до отслабване на световната търговско-
икономическа значимост на европейската икономика.  
 

2.2 Качествени показатели за международни сравнения 

 
А) Брутен вътрешен продукт на човек от населението 
 
Най-често използваният показател, за определяне на ефикасността на една 

икономика, е създаваният от нея брутен вътрешен продукт на човек от 
населението.  

 
Фигура 5  Брутен вътрешен продукт на човек от населението в евро  

(2011, ЕС = 100) 
 

 
 
  Източник: Съставено по данни от Eurostat News Release 69/2014 – 30 April 2014   
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През 2011 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в 

ЕС,включващ 28 държави-членки, е бил равен на 25068 евро. През същата година 
този показател за целия свят е бил равен на 7509 евро. Това означава, че ако се има 
предвид само номиналното изражение на БВП, то производителността на 
европейската икономика е била 3,5 пъти по-голяма от средната за света.  

Номиналното изражение на БВП в евро се получава, като БВП в съответната 
местна валута се преобразува в евро, като се използва усреднен обменен курс 
между тази валута и еврото. В случая със средния показател за целия свят е 
изчислен най-напред съвкупният БВП за целия свят в евро и той е бил равен през 
2011 г. на 50,566 трилиона евро и след това тази сума е разделена на население на 
света, което средно за 2011 г. е било 6,734 млрд. души.  

Този метод за сравняване на производителността на отделните икономики 
страда обаче от един съществен недостатък. При него се отчитат обменните 
курсове, но те често се отличават значително от реалната покупателна способност 
на съответните национални валути. Например през 2011 г. БВП на Китай е бил 
равен на приблизително 47,3 трилиона юана. Преизчислен в евро е бил равен на 
5,267 трилиона евро при усреднения обменен курс между 8,98 юана = 1 евро. Но с 
8,98 юана в Китай е можело да се закупят стоки и услуги, които са се равнявали на 
същото количество стоки и услуги в ЕС, закупени не с едно евро, а с 1,93 евро, т.е. 
приблизително с 2 евро. Това означава, че стойността на един юан е била 
приблизително 2 пъти занижена, когато се използва разменния курс. Претеглен 
през покупателната сила на юана, БВП на Китай се равнява вече не на 5,267 
трилиона евро, а на 10,152 трилиона. Ако се извърши същата корекция, то ще 
получим доста по-различна картина за сравнения, която по-точно отразява 
реалната производителност на съответните икономики.    

 
Фигура 6  Брутен вътрешен продукт на човек от населението в евро  

(PPS, 2011, ЕС = 100) 
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Пояснение: PPS (Purchasing Power Standard) е конструирана парична единица, 
която се използва за международни сравнения и отчита различията в националните 
индекси на цените, изразени в евро.  

   
Източник: Съставено по данни от Eurostat News Release 69/2014 – 30 April 2014   

 
 При използването на този по-прецизен метод за международни сравнения, 
става ясно, че производителността на европейската икономика е реално около 2,5 
пъти по-голяма от производителността на световната икономика като цяло, което 
също е един много добър резултат. За сравнение производителността на 
китайската икономика е, както се вижда от графиката, все още по-ниска от 
средната за света. Запазва се обаче почти непроменена разликата в 
производителността на европейската и на американската икономика. САЩ 
създават на човек от населението почти 1,5 пъти повече БВП, отколкото ЕС. 
 
 Б) Заетост 
 
 Заетостта е индекс, който показва, какъв е делът на наетите лица от 
икономически активното население. Обикновено икономически активното 
население включва всички лица в трудоспособна възраст между 15 и 64 години без 
лицата, които по една или друга причина са станали нетрдоспособни, например 
поради болест, както и лицата, които все още се учат или са на редовна военна 
служба. За осъществяване на международни сравнения е приета стандартна 
процедура, разработена от ОИСР.7  

 Заетостта се определя от редица фактори: 

 Структура на икономиката като резултат на достигнатата степен на 
икономическо развитие; 

 Демографска ситуация; 
 Пазарна конюнктура, която е следствие на вътрешни и външни циклични 

фактори; 
 Културни традиции; 
 Климатични особености; 
 Дял на сивата икономика и др. 

Заетостта, както и производителността на труда, имат определящо значение 
за формирането на брутния вътрешен продукт, а оттук и за представянето на 
съответната икономика по основния качествен показател – БВП на човек от 
населението. В съвременните условия постигането на пълна заетост е невъзможно, 
но показатели на заетостта около 65% се приемат за добри, а над 70% създават 
значителни конкурентни предимства на съответната икономика. 
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По данни на Евростат заетостта в ЕС8 през 2013 г. е била равна на 68,4%. 
През същата година заетостта в САЩ е достигала 71,1%, а в Япония 76,4%. Това 
показва, че от гледна точка на заетостта съществуват неизползвани резерви за 
увеличаване на брутния вътрешен продукт, а от тук и на БВП на човек от 
населението, като основен показател за качеството на съответната икономика.  

 
В) Безработица  

  
Безработицата е друг важен показател за международни сравнения от гледна 

точка на състоянието на икономиката. Трябва обаче да се прави разлика между 
двата показателя „заетост“ и „безработица“. Заетостта е обективен показател, 
който отразява съотношението между заетите и трудоспособните лица без да се 
отчита нагласата на тези лица относно тяхното състояние. При другият показател 
„безработица“ роля играе и субективната нагласа, защото се измерва 
съотношението между трудоспособните лица и тези, които желаят да работят, но 
не могат да си намерят работа. Като „безработни“ се отчитат само тези 
трудоспособни лица, които са заявили в бюрата по труда своето желание да се 
трудят, т.е. проявили са съответната активна позиция. Всички останали, които 
също нямат работа, но поради една или друга причина не са попаднали в базата 
данни на бюрото по труда, не се считат за безработни. Безработицата като 
показател има едно съществено предимство, тя по-бързо и по-силно реагира на 
промените в икономическата конюнктура.      

По данни на Евростат безработицата в ЕС в началото на 2015 г. е била около 
10%. През 2013 г. е била около 11%. През същата година безработицата в САЩ е 
около 6%, в Китай около 4% и в Япония около 3,5%. Зад средната за ЕС 
безработица от 10-11 процента през периода 2012-2014 г. се крие обаче една силна 
вътрешна поляризация, която допълнително усложнява ситуацията. Докато в 
Германия безработицата е ниска – от порядъка на 5-6%, то в южната част на ЕС и 
особено в Гърция и Испания, тя е много висока – над 20 процента! 

 
Г) Задлъжнялост 

 
 Един от критериите за състоянието на икономиката, а и на обществото като 
цяло, е доколко се създават необходимите ресурси за поддържане на нормално 
възпроизводство, т.е. доколко обществото е в състояние да финансира дейностите 
си без да обременява с дългове бъдещите поколения.  

Най-често като критерий за оценка на задлъжнялостта се използва 
съотношението на държавния дълг на една икономика към създавания от нея 
брутен вътрешен продукт. 
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Фигура 7 Държавен дълг (централно правителство),  

като дял от БВП (в %, 2013 г.) 
 

 
 
 Източник: Съставено от автора по данни от Евростат и CIA, The World Factbook 

 
Както се вижда от графиката, задлъжнялостта на централните правителства 

на развитите икономики е значително по-голяма като дял от техния БВП по 
сравнение със състоянието на този показател в големите развиващи се страни. При 
това трябва да се има предвид, че като пределна величина за една „здрава 
икономика“, че счита съотношението на държавен дълг към БВП до 60%.  

 
Посоченият показател, разбира се е важен, но неговото значение все пак не 

бива да се преувеличава. Това е така по следните причини: 

 Преди всичко защото освен държавен дълг съществува и частен дълг. Това са 
задълженията на местните икономически субекти към икономически субекти в 
други държави.  Сумарният показател общо за държавния и за частния дълг се 
определя като „външен дълг“. Ако вземем този показател за Русия, например 
той вече е около ¼ от БВП, за Турция около 47%. 

 Даже и когато вземем предвид съвкупният дълг, то това е брутна, а не нетна 
величина, тъй като при частния дълг не се отчитат активите, които тези фирми 
имат в икономическите субекти извън страната. Ето защо показателите за 
задлъжнялостта на развитите страни трябва да се интерпретират особено 
предпазливо, имайки предвид натрупаните активи на американски, японски и 
европейски фирми в развиващите се икономики. 

Най-добре е да се подлага на конкретен анализ всеки един отделен случай на 
задлъжнялост, като се обръща особено внимание на съотношението между ръста 
на дълга и ръста на националната икономика.   
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Може също така да се направи изводът, че по отношение на задлъжнялостта 
ЕС не се отличава от ситуацията в САЩ и Япония, даже обратното, намира се в 
много по-добра ситуация от тази на Япония. Въпреки това обаче, проблемът с 
държавния дълг поражда в ЕС и по-специално в Еврозоната, много по-сериозни 
опасения, отколкото в САЩ и даже в Япония. Това се дължи до голяма степен на 
слабата хомогенност (кохезия) в ЕС и в Еврозоната. Както ще стане ясно в главата 
за единната парична политика, докато в някои държави от Еврозоната, като 
Финландия, Естония, Словения, съотношението дълг към БВП е под 60%, то в 
други, като Гърция, Италия, Ирландия, Португалия, то далеч надхвърля 100%.  

 
Д) Енергийна интензивност и енергийна ефективност 
 
Енергийната интензивност показва, в дадена икономика, какво количество 

енергия е необходимо за създаването на определено количество стойност. Този 
показател може да се опише и като съотношение между брутното вътрешно 
потребление на енергия и брутния вътрешен брутен продукт или брутния 
национален доход.  

 
Ei =  
 
Обикновено количеството енергия (енергоносители) се изразява в условната 

величина тон нефтен еквивалент – т н.е.9 
 
Фигура 8 Енергийна интензивност 

(2010 г.*, т н.е. за 1000 USD БВП PPS в цени от 2000 г.) 
 
 

 
 
Пояснения:  * Данните за Индия, Китай, Русия и целия свят са за 2009 г. 
Източник: Съставено от автора по данни от OECD Factbook 2011 
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Както се вижда от графиката, като правило развитите икономики имат по-
ниска енергийна интензивност, т.е. изразходват по-малко енергия при създаването 
на 1000 долара от своя брутен вътрешен продукт. Но има и изключения, например 
Индия има по-ниска енергийна интензивност от средната величина за страните от 
ОИСР, а Бангладеш е даже с по-ниска енергийна интензивност и от тази на Индия. 

От какво всъщност зависи енергийната интензивност на една икономика. От 
различни фактори, някои от които, въздействат към увеличение, други към 
намаление на интензивността. Ето основни сред тях: 

 Структура на икономиката. Колкото по-голям е делът на услугите, толкова по-
ниска е енергийната интензивност. Най-добрият пример в това отношение е 
Великобритания, където секторът на услугите създава повече около 80% от 
БВП.  

 Използваните технологии за производство и в бита. Колкото по-съвременни са 
тези технологии, толкова по-икономични са те по отношение на използването 
на енергия и суровини. Най-добрият пример в това отношение е Япония, която 
основно благодарение на този фактор е с ниска енергийна интензивност. 

 Равнището на доходите. Колкото по-високо е равнището на доходите, толкова 
по-голяма е консумацията на енергия, основно за битови цели. Това особено се 
отнася за САЩ, където значителна част от вътрешната консумация на енергия 
отива например за работата на климатичните системи. 

Що се отнася до енергийната ефективност, то тя е обратно пропорционална 
на интензивността и може да се изрази по следния начин:  

Eе =  

 Графиката в този случай ще изглежда по начина, показан на фиг. 9: 
 
Фигура 9 Енергийна ефективност (2010 г.*, БВП в 1000 USD PPS в цени 

от 2000 г., създаван с един т н.е.) 
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Бележки към графиката:  * Данните за Индия, Китай, Русия и целия свят са за 2009 г. 
Източник: Съставено от автора по данни от OECD Factbook 2011 

 

2.3 Глобална специализация на европейската икономика 

 
А) Обща картина 
 
За да анализираме отрасловата (секторната) специализация на европейската 

икономика в рамките на глобалната икономика ще използваме индекса за 
експортна специализация на американският икономист от унгарски произход. 

Бела Алекзандър Баласа (Béla Alexander Balassa) е роден в Унгария през 
1828 г. Завършва право в Университета на Будапеща. През 1956 г. напуска Унгария 
и заминава за Австрия. Със стипендия на Фондация Рокфелер следва в Йелския 
университет в САЩ. През 1959 г. става доктор в същия университет. По-късно е 
професор в Университета „Джонс Хопкинс“ (Johns Hopkins University) и 
консултант към Световната банка. Известен е с изследванията си в три 
направления: връзката между паритета на покупателната способност и различията 
в производителността на труда (ефектът Баласа – Самюелсън (Balassa Samuelson 
effect); определянето на конкурентните предимства чрез международната 
специализация – Индексът Баласа; теорията на икономическата интеграция. 

Индексът сравнява делът на дадена икономика в световния експорт с дела на 
същата икономика в световния импорт.  

 

 
 
Където ESij е експортната специализация на икономиката i относно стоков 

раздел j; Xij – експортът на икономиката i по стоков раздел j; Xwj – световният 
експорт по стоков раздел j; Mij – импортът на икономиката i по стоков раздел j, Mwj 

– световният импорт по стоков раздел j. 
За да може да се осъществи международно сравнение на специализацията се 

използва Стандартната международна търговска класификация на ООН – SITC, 
като са направени някои прегрупирания. 

  
 

Раздел на 
SITC Описание 

0 Храни и живи животни 
1 Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 

2 Необработени (сурови) материали, негодни за консумация 
(изкл.горивата) 
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3 Минерални горива,масла и подобни продукти 
4 Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 
5 Химични вещества и продукти 

6 Артикули, класифицирани главно според вида на материала (цветни и 
черни метали, тъкани, дървен материал, хартия) 

7 Машини, оборудване и превозни средства 
8 Разнообразни готови продукти,н.д. (текстил, облекло, обувки и др.) 
9 Стоки и сделки, неуказани в другите раздели (вкл. оръжие) 
 
В крайна сметка, след като се направят някои размествания, свързани с 

наличната търговска статистика, се получава следния резултат: 
 

SITC Стокова група Xeu/Xw : Meu/Mw 
2003 2006 2008 2010 2013 

0+1+4 Селскостопански продукти 0,98 0,68 0,96 1,00 1,06 
2 Минерални суровини 0,82 0,77 0,85 0,84 0,87 
3 Горива 0,47 0,44 0,45 0,45 0,51 

67 Продукти от чугун и стомана 1,14 1,06 1,03 1,13 1,16 
5 Химически продукти 1,23 1,21 1,20 1,20 1,22 

7 Машини, оборудване и превозни 
средства 1,10 1,12 1,15 1,14 1,25 

65+84 Текстил и облекло 0,83 0,79 0,78 0,74 0,98 

8-84 

Други готови продукти 
(санитарни артикули, мебели, 
осветителна техника, обувки, 

медицинска и оптична 
апаратура,  часовници, 

фотографска апаратура и др.) 

1,11 1,08 1,04 1,04 0,91 

9+61+62+63+ 
64+66+68+69 

Други продукти, необхванати 
по-горе (цветни метали, дървен 

материал, хартия, военна 
продукция и др.) 

0,73 2,55 0,81 0,75 1,41 

 
Какви изводи могат да се направят от тези изчисления: 
 

 Най-силно изразена глобална специализация икономиката на ЕС има в областта 
на производството и експорта на машини и оборудване, вкл. превозни средства. 
Това напълно съответства на степента на развитие и на историческите 
дадености в тази част на света. 

 Втората по-значение специализация е в областта на химическата промишленост. 
ЕС има водещи позиции в света в производството и експорта на фармацевтични 
изделия, козметика, пластмаси, нови материали, вкл. и на базата на 
нанотехнологиите. Специализацията в химията е традиционна за Европа и тя е 
била даже по-силно изразена от специализацията в машиностроенето през един 
дълъг исторически период, продължил чак до последните години. Тази 
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специализация е свързана преди всичко с центровете на химическата 
промишленост в Германия, Франция, Белгия, Холандия, северна Италия, Австрия, 
Швеция. 

 ЕС постепенно губи своята дългогодишна специализация при производството на 
стоки за бита като санитарни артикули, мебели, осветителна техника, обувки, 
медицинска и оптична апаратура,  часовници, фотографска апаратура. Тук 
постепенно европейската икономика е изместена от икономиките на Китай и 
други азиатски държави. 

 Европейският съюз е голям нетен вносител на горива и текстил, а напоследък и 
на метали. Това са отрасловите сегменти, където европейската икономика е 
лишена от конкурентни предимства и се ориентира към международно 
сътрудничество за задоволяване на вътрешното търсене. На базата на този внос 
се осъществява и традиционната междуотраслова специализация на ЕС, при 
която съюзът изнася машини, оборудване, лекарства, козметика, пластмаси и 
други материали с уникални свойства, а внася енергоносители, дрехи, стоманени 
изделия, цветни и редки метали. 

 
Б) Позиции в машиностроенето 

 

Общо отрасълът на машиностроенето създава около 7% от БВП на ЕС. 
Експортът на машини и оборудване от ЕС (без вътрешносъюзната търговия) е бил 
равен през 2013 г. е бил равен на 709 млрд. евро, а импортът на около 434 млрд. 
евро.Положително салдо през 213 г. е било равно на  275 млрд. евро. Трябва да се 
отбележи, че досега положителното салдо винаги е нараствало, освен през 
кризисната 2009 г. и благодарение на него се покрива до голяма степен дефицитът, 
който традиционно съществува при вноса на енергоносители. Една от 
съществените пречки за още по-големия ръст на експорта на машини и оборудване 
е наличието на твърде високи мита в редица нови пазари (25 – 40%) и на 
значителни технически бариери пред вноса, включително и във високоразвити 
икономики като Япония.  

 
Таблица 3 Отраслова структура на експорта и импорта на ЕС  

(2013 г. млрд. евро и дялове в %) 
 
 

Дял по 
SITS Описание 

Експорт Импорт Салдо 
млрд. € % млрд. € % млрд. € 

0+1 Храни, напитки и тютюневи 
изделия 104,3 6,0 93,5 5,6 10,8 

2+4 Суровини 45,3 2,6 76,0 4,5 -30,7 

3 Минерални горива и 
смазочни материали 120,8 7,0 498,7 29,6 -377,9 
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5 Химични вещества и подобни 
изделия 273,2 15,7 157,6 9,4 115,6 

7 Машини и транспортни 
средства 709,2 40,8 434,1 25,8 275,1 

6+8 Други продукти на 
обработващата промишленост 383,0 22,0 381,8 22,7 1,2 

9 
Стоки и сделки, неуказани в 
другите раздели (вкл. 
оръжие) 

101,2 5,8 40,7 2,4 60,5 

1-9 Общо 1737,0 100,0 1682,4 100,0 54,6 
 
Източник: Съставено от автора по данни от Евростат 
 
Основни производители и експортьори на машини и оборудване от ЕС са: 

Германия (дял над 1/3, затова тази страна е наричана “фабриката” на Европа), 
Италия, Франция, Великобритания, Холандия, Австрия. За сравнение експортът на 
САЩ и Япония около – 300 млрд. евро, на Китай около 250, но с тенденция на 
нарастване. 

ЕС има водещи световни позиции при производството на транспортни 
средства и най-вече на моторни превозни средства. Фирми със седалище в съюза 
произвежда около 30% от леките коли в света.  Автомобилната промишленост 
създава около 3% от БВП, а експортът от ЕС на леки коли е обикновено около 100 
млрд. евро годишно. 

Най-голямата автомобилна фирма в ЕС е Фолксваген (Volkswagen – VW). 
През 2014 г. тя заема втора позиция в света след Тойота с почти същия брой 
продадени автомобили – около 10 млн. На 8 позиция в света и на втора в ЕС е 
обединената фирма Фиат-Крайслер с продадени 4,7 млн. автомобили. Други 
големи европейски производители на леки коли са: Рено - 2,7 млн. продадени 
автомобила, БМВ – 2,1 млн. и Даймлер – 2,2 млн. Другата силна позиция на ЕС в 
транспортното машиностроене и производството на самолети. При големите 
самолети с над 100 места за пасажири в света има само 2 конкуренти – Еърбъс 
(Airbus) от ЕС и Боинг (Boeing) от САЩ. Те заедно владеят повече от половината 
от пазара. Може да се каже, че след 2010 г. двете компании имат почти равни 
пазарни дялове. 

В ЕС се произвеждат и много кораби, локомотиви и други превозни 
средства, но като цяло в тези сектори се забелязва известно изоставане напоследък 
на европейските фирми, главно поради растящата конкуренция от страна на 
големите азиатски икономики. 

  
В) Специализация в химията 
 
На ЕС се падат около 23% от световното производство в областта на 

химията, вкл. фармацевтиката, козметиката и нефтохимия. Най голям принос има 
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Германия с дял около 6% от световното производство. Делът на Франция е около 
4%.  

През 2013 г. сред 10 водещи химически фирми в света има 2 от ЕС. 
Безспорно най-важната химическа фирма е BASF от Германия. Тя заема постоянно 
първото място в света и съответно в ЕС и през 2013 г. има годишен оборот от 
около 80 млрд. евро. Друга голяма европейска химическа компания е базираната в 
Холандия Royal Dutch/Shell. Тя заема пето място в света с продажби през 2013 г. в 
размер на 42 млрд. евро. Независимо от традиционно доброто представяне на 
европейските химически компании, трябва да се отбележи, че през последните 
години те губят позиции на световния пазар главно поради значително по-бързия 
ръст на това производство в Китай и в други страни от Югоизточна Азия. Това 
разместване в областта на химическата промишленост се случва и поради износ на 
европейски капитал в азиатските страни, където разходите за производството – 
трудови, екологични и данъчни са по-ниски. Наблюдава се и известно изоставане 
на ЕС спрямо Северна Америка и Япония, главно при наукоинтензивните 
производства. Това се дължи на по-малките разходи за научно-развойна дейност 
(R&D) , като дял от целите производствени разходи.  

Специално място в химическата индустрия на ЕС заемат два подотрасъла – 
фармацевтиката и козметиката. В тези два сегмента европейските фирми имат 
традиционно водещи позиции. 

 
Таблица 4 Десетте водещи фармацевтични компании в света 
   (2013 г. оборот и разходи за НРД в млрд. дол.)  
 

Място Име Страна Оборот НРД* 
1 Johnson & Johnson САЩ 71,3 2,4 
2 Novartis Швейцария 57,9 9,6 
3 Bayer HealthCare  Германия 54,2 4,7 
4 Roche Швейцария 52,1 9,7 
5 Pfizer САЩ 51,6 6,7 
6 GlaxoSmithKline Виликобритания 45,4 3,9 
7 Sanofi Франция 44,6 1,7 
8 Merck & Co. САЩ 44,0 4,4 
9 AstraZeneca Виликобритания/Швеция 25,7 4,3 

10 Abbott Laboratories САЩ 21,8 1,5 
 
  Пояснения: НРД -  Научно-развойна дейност 
  Източник: Съставено от автора по данни от годишните отчети на компаниите 
 
При козметичните фирми също има такива с водещи световни позиции. Това 

се отнася най-вече за британско-холандската компания Unilever, която през 2013 г. 
с резултата от почти 50 млрд. дол. заема второ място по размер на продажби и 
френската компания L'Oréal, която през същата година е реализирала продажби за 
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около 30 млрд. дол. Първото място при козметичните фирми и през 2013 г. заема 
безспорният лидер в бранша американския гигант Procter & Gamble с продажби през 
2013 г. в размер на около 84 млрд. дол. 

 
Г) Позиции при производството на стомана и стоманени изделия 
 
Европа е родината на стоманената индустрия. Тук се оформят важни 

традиционни стоманодобивни райони като Рурска област и Саарланд в Германия,  
Nord-Pas-de-Calais във Франция, Black Country в Северна Англия, Горна Силезия в 
Полша, районът около Милано в Северна Италия, Люксембург и др. ЕС 
продължава да е един от водещите производители на стомана и стоманени изделия, 
но постепенно губи своите преди доминиращи позиции. През 2014 г. световното 
производство на стомана е равно на 1662 млн. т. Половината от това количество 
вече се произвежда в Китай. Делът на ЕС е само около 10%, докато в началото на 
века е бил около 15%. 

Загубата на конкурентоспособност в стоманодобива може да се установи и 
като се проследи динамиката на износа на стомана. През 2013 г. държавите-членки 
на ЕС заедно са изнесли извън съюза 35 млн. т стомана, което е било със 7% по-
нисък резултат от този през 2012 г. По този показател ЕС е заел през 2013 г. трето 
място в света след икономиките на Китай и на Япония.10  

 

Д) Политика в областта на текстила и облеклото 

Производството в ЕС на текстил и облеклото продължава да играе важна 
роля, както за вътрешния пазар, така и за световната търговия. По данни на 
Евростат този отрасъл създава около 3% от брутната добавена стойност, 
получавана в преработващата промишленост на ЕС.  ЕС е вторият експортьор след 
Китай на текстил и облекло в света с дял от около 25%. Най-големите пазари за 
европейски текстил са Швейцария, Русия, САЩ.  

Същевременно през последните две десетилетия се наблюдава постепенно 
намаляване на дела на текстилната индустрия в структурата на БВП на ЕС и съответно 
увеличаване на отрицателното салдо на съюза в глобалната търговия с текстил и 
облекло. Най-много текстил и облекло ЕС внася от Китай (около 40%), следват турция 
с дял от около 15%, Индия (8%/, Бангладеш (6%), Тунис (4%).  

Трябва да се отбележи, че в изпълнение на Споразумението по текстила в 
рамките на СТО, през 2005 г. изтече срокът за премахването на количествените 
ограничения (квотите) при вноса на текстил и облекло в ЕС. В новите условия ЕС 
провежда двустранна политика за ограничаване на доминиращите позиции на 
отделни експортьори и пренасочване на вноса към някои икономически по-
изостанали страни, като Индия, Бангладеш,  Виетнам. През 2005 г. бе подписано 
тригодишно споразумение между Европейската комисия и Министерството на 
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търговията на КНР за ограничаване на темпа на нарастване на китайския експорт 
на текстил и облекло по 10 стокови групи, сред които: памучни платове, спално 
бельо, блузи, фланелки, рокли и др. Квотите за допустимия ръст на експорта 
(импорта) бяха между 8% и 12,5% при годишна база.11 Макар че това доброволно 
ограничение на нарастването на експорта не бе продължено през 2008 г., то 
практически продължава да се спазва, още повече, че в условията на икономическа 
рецесия в ЕС силно намаля и вноса на текстил и облекло. 

Независимо от свиването както на експорта, така и на импорта и след 2008 
г., когато се разрази кризата, се запазва „разтварящата се ножица“ между 
стойностите на експорта и на импорта на текстил и облекло. 

 

Фигура  10  Износ и внос на текстил и облекло от и в ЕС 
    (млрд. евро) 
 

 

    Източник: Съставено от автора по данни на СТО 

 
  

Е) Специализацията при услугите 
 
На ЕС се падат 25% от световния експорт на услуги. По този показател 

европейската икономика чувствително изпреварва както САЩ с дял от 19%, така и 
Китай и Япония, които, взети заедно, имат общ дял по-малък от 10%. Друга 
отличителна черта на участието на ЕС в световната търговия с услуги е, че Съюзът 
има постоянно положително салдо. То нараства от около 40 млрд. евро през 2004 г. 
до около 170 млрд. евро през 2013 г. ЕС има положително салдо в търговията с 
услуги по отношение на всички големи икономики.  

 
 
 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Експорт 114 121 157 166 197 169 180 190
Импорт 141 148 199 222 267 241 247 260
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 Таблица 5 Експорт на услуги от ЕС* (2013 г., млрд. евро и %)   
 

Браншове Стойност 
(млрд. евро) 

Дял 
(%) 

Транспорт 140 20,5 
Пътувания (Туризъм) 101 14,8 
Комуникации 20 2,9 
Строителство 18 2,6 
Застраховане 19 2,8 
Финансови услуги 59 8,6 
Компютърни и информационни услуги 47 6,9 
Роялти и лицензи 44 6,4 
Професионални (бизнес) услуги 219 32,0 
Лични, културни и възстановителни 
услуги 9 1,3 

Правителствени (държавни) услуги 8 1,2 
Общо 684 100,0 

   
  Пояснения: * - без вътрешносъюзната търговия 
  Източник: Съставено от автора по данни на Евростат 
 
Както се вижда от таблицата, основните конкурентни предимства на 

европейската икономика при услугите са в подотрасъла „Професионални услуги“. 
Съгласно класификацията на икономическите дейности, възприета от ЕС и 
означавана като кодовете на NACE12, в тази групата се включват следните основни 
икономически дейности: 

Правни и счетоводни дейности, одит, данъчни консултации, пазарни 
проучвания, изучаване на общественото мнение, управленски консултации, 
холдингово управление. 

 Архитектурни и инженерингови дейности и консултации 
 Технически изпитания и анализи 
 Реклама 
 Услуги по намиране на работа и персонал 
 Детективска дейност и охранителна дейност 
 Индустриално почистване 
 Различни бизнес дейности – фотографски услуги, пакетиране, секретарски и 

преводачески услуги, и т. нат. 

От изброените дейности глобалната специализация на ЕС при 
професионалните услуги е най-силно изразена при консултациите и одита, 
включени в първия от изброените  видове дейности, както и при рекламата. В 
света напълно доминират при професионалните услуги и особено при одита, 
четири глобални фирми: Deloitte Touche Tohmatsu, известна като "Deloitte", 
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PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и КPMG. Централата на Deloitte 
е в Ню Йорк, но в капитала на фирмата има голямо британско участие. На PwC и 
EY централите са в Лондон и капиталът им е британско-американски. KPMG е 
базирана в Амстердам и капиталът и е основно британско-холандски. При 
рекламата в световен мащаб също доминират 4 компании: WPP Group (Лондон), 
Omnicom Group (Ню Йорк), Publicis Group (Париж) и Interpublic Group (Ню Йорк). 
При това годишният оборот на първите две – британската WPP и авериканската 
Omnicom е по-голям отколкото на всички останали рекламни агенции, включени в 
списъка на 20-те най-големи рекламни фирми. 

  
 
2.4 ЕС в иновационен процес 

А) Глобални позиции на ЕС 
 
С дял около 15% Европейският съюз заема едва трето място в света по 

експорт на високотехнологични продукти, нареждайки се след Китай и САЩ.13 
Тази позиция не съответства нито на размера, нито на качеството на европейската 
икономика. Най-силни позиции ЕС има в експорта на високотехнологични 
фармацевтични изделия, промишлено оборудване, високотехнологични химически 
продукти, най-слаби в износа на компютри и периферия, както и на електрически 
машини и информационно и телекомуникационно оборудване. Това състояние на 
нещата в голяма степен отговаря на глобалната експортна специализация на 
европейската икономика, която беше вече разгледана по-горе. 

Трябва също да се има предвид, че силните страни на ЕС в новите 
технологии са свързани най-вече с голямото производство и експорт на 
високотехнологично промишлено оборудване и на химически материали с голяма 
добавена стойност от страни като Германия, Италия, Франция, Холандия, Австрия 
и някои други държави-членки от северната част на съюза, докато в 
производството и експорта на новоприсъединилите се държави членки, както и на 
тези от южната част на Европа, продължават да доминират продуктите с ниско и 
средно технологично равнище.   

 
Таблица 6 Големите икономики в световния експорт на 

високотехнологични продукти 
 

Стокова група 
Общ 

експорт* 
(млрд. евро) 

Дял (в %) 

Китай САЩ ЕС (27) Япония Други 
Информационно и 
телекомуникационно 
оборудване 

563 16,0 12,1 10,5 9,1 52,3 

Компютри и офис машини 298 33,4 10,8 8,0 5,8 42,0 
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Научно и лабораторно 
оборудване 145 10,8 20,4 20,1 12,1 36,6 

Авиационна и космическа 
техника 109 0,7 46,7 32,8 1,2 18,6 

Фармацевтични продукти 50 3,8 20,7 44,3 1,9 29,3 
Електрически машини и 
оборудване 46 9,0 12,9 10,0 14,6 53,5 

Неелектрически машини и 
оборудване 37 2,0 27,8 27,6 17,9 24,7 

Химически изделия 32 14,5 17,3 21,3 4,6 42,3 
Оръжие 6 0,5 48,4 24,3 1,1 25,7 

ОБЩО 1286 16,9 16,8 15,0 8,0 43,3 
 
Пояснения: * - данните са за 2006 г. 
 
Източник: съставено от автора по данни от China passes the EU in High-tech exports, 
Eurostat, Statistics in focus, 25/2009 
 
 
Б) Причини за изоставането 
 
Една от основните причини за изоставането на ЕС при производството и 

експорта на високотехнологични продукти е относително ниският дял на разходите 
за наука и внедряване на научните постижения, сравнен с този дял в другите 
развити икономики. По данни на Евростат през 2010 г. разходите за научно-
развойна дейност (на английски – R&D) са били около 2,1% от БВП на ЕС. В 
същото време тези разходи в САЩ са се равнявали на около 2,7%, а в Япония на 
около 3,2%. Ако се погледне динамиката, може да се установи, че делът на научно-
развойните разходи в ЕС се е увеличил от около 1,8% през 2002 г. на сегашните 
2,1%. Това положително развитие обаче е далеч под планираното в Лисабонската 
стратегия на ЕС, където се предвиждаше през 2010 г. разходите за научно-
развойна дейност в ЕС да достигнат 3% от БВП.14 За същото десетилетие 2000 – 
2010 г. разходите за научно-развойна дейност в Китай са се увеличили от 1% от 
БВП на сегашните 1,8% и ако се съхранят сегашните темпове на нарастване на тези 
разходи в ЕС и в Китай, то към 2015-2018 г. Китай ще надмине ЕС по този 
показател. Това ще затвърди водещите позиции на Китай в експорта на 
високотехнологично оборудване. 

Проблемите с увеличаването на дела на научно-развойните разходи в БВП е 
неразделно свързан с един друг проблем – склонността на предприятията да 
инвестират в наука и инвестиции. В развитите икономики обикновено делът 
частния бизнес в разходите за научно-развойна дейност е значително по-голям от 
дела на правителството (държавата). Всъщност тези разходи имат смисъл само 
като елемент от иновационния процес, а той е невъзможен без добра патентна 
защита и съответните пазарни инструменти. По данни на Евростат в ЕС делът на 
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частния бизнес в разходите на научно-развойна дейност е само около 54%, докато 
в САЩ той е 60%, а във водещите азиатски икономики – Китай, Япония, Южна 
Корея около 75%. Ето защо европейската икономика, даже и да получи повече 
субсидии за наука и иновации, едва ли ще може успешно да ги реализира на 
световния пазар, ако това не стане чрез съответните маркетингови механизми на 
заинтересованите европейски фирми. 

Други причини, които вече бяха засегнати в тази глава или ще са предмет на 
анализ в следващите глави са: недостатъчна хомогенност на единното 
икономическо пространство (все още слаба икономическа, социална и 
териториална кохезия), слабо изразена мобилност на работната сила поради 
наличието на различни социални модели в отделните държави-членки, 
недостатъчно развитие на единния капиталов пазар, застаряване на населението и 
др.  

 
 

1 Данните за размера на брутния вътрешен продукт са претеглени през покупателната способност на 
съответната валута, сравнена с покупателната способност на ам. долар. Този метод се обозначава като 
определяне на БВП чрез „паритети на покупателната способност“ (purchasing power parities).  
2 Рой Харод (Roy Harrod) е британски икономист, съратник на Кейнс. Евсей Домар (Evsey Domar) е 
американски икономист с произход от Русия.   
3 Gross fixed capital formation (% of GDP), The World Bank,  
http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS 
4 Тъй като има и експорт на услуги, а услугите също са стоки, добре е да се прецизира показателя като 
„експорт на материални стоки“.  
5 Това е експортът на държавите-членки извън Съюза. Данните са взети от:  
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E 
6 Включени са всички видове услуги, освен тези, които се предоставят от публичните власти – 
административни, социални и др. Виж:  
http://www.indexmundi.com/european_union/gdp_per_capita_(ppp).html 
7 OECD Employment Outlook, 
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2014_empl_outlook-2014-en 
8 В Евростат е възприето да се определя заетостта като се взима за база трудоспособното население на 
възраст между 20 и 64 години. http://ec.europa.eu/eurostat. 
9 За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка се използва тон нефтен еквивалент (т н.е.). 
Превръщането на всеки енергиен носител от специфична мярка (тон, кубичен метър, киловатчас) в 
единна енергийна мярка т н.е. става с коефициенти, отразяващи нетното калорично съдържание 
(количеството топлина, което може да бъде използвано). Между отделните мерни единици е в сила 
зависимостта: 1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е. – виж по-подробно на сайта на Националния 
статистически институт: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Energy-4.1.Methodology.pdf 
10 ISSB Global Overview, http://www.issb.co.uk/global.html 
11 European Commission, EU-China Textile Agreement 10 June 2005, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-201_en.htm 
12 Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes europeennes  - NACE 
13 China passes the EU in High-tech exports, Eurostat, Statistics in focus, 25/2009, p.2. 
14 Виж Ivan-Ungureanu, K., Marku, M., The Lisbon Strategy, Romanian Journal of Economic Forecasting, 
1/2006, p. 74-83. 
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3. Митнически съюз 
 
 

3.1 Митническият съюз като фаза на интеграцията и като регионално 
търговско споразумение 

3.2 Статични и динамични икономически ефекти от митническия съюз 
3.3 Договорно - правна рамка на митническия съюз 
3.4 Единна митническа политика 

 

3.1 Митническият съюз като фаза на интеграцията и като регионално 
търговско споразумение 

 
А) Митническият съюз като фаза на интеграцията 
 
Интеграционният процес в една интеграционна общност като 

Европейския съюз преминава през различни фази (степени). Те вече бяха 
разгледани в първата глава. Нека да ти припомним: зона за свободна търговия, 
митнически съюз, единно икономическо пространство, икономически съюз 
(ИС) и евентуално – политически съюз (ПС), който може да се разглежда като 
един вид федерация или конфедерация.  

Както вече бе посочено в първата глава, интеграционното развитието не 
е просто постъпателно движение, нещо като изкачване на стълба, или на 
планина, защото всяка по-висша фаза на интеграцията съдържа в себе си по-
низшите фази на интеграция. Също трябва да се припомни, че икономическият 
съюз, като най-висшата фаза на  икономическата интеграция, съдържа в себе си 
всички форми на единната икономическа и даже социално-икономическа 
политика, включително единната парична и фискална политика, които често се 
наричат още паричен (валутен) съюз или фискален съюз.  Така че 
регулативните рамки се намират една в друга и съществуват и се развиват една 
в друга като детските кукли – матрьошки, които в събран вид са всичките една 
в друга и отвън се вижда само най-голямата, в случая с европейската 
интеграция – само най-висшата интеграционна фаза. 

Предполага се, че преди да се стигне до политически съюз ще трябва да 
се изгради напълно икономическият и социален съюз. Тази задача е твърде 
сложна, тъй като включва не само единна фискална политика, но и единни 
данъци и значително вътрешно преразпределение на средства между отделните 
участници в политическия съюз, подобно на тези преразпределителни процеси, 
които се наблюдаваха през последните години в рамките на Федерална 
република Германия между т. нар. стари и нови провинции. Ето защо, както 
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вече беше отбелязано в първата глава, въпросът за крайната цел на 
интеграцията остава все още отворен.  

Важно е да се проследи как отделните фази на интеграционния процес, в 
това число и митническият съюз, са били реализирани в конкретната 
историческа обстановка, свързана с появата и развитието на европейската 
интеграционна общност, наричана днес „Европейския съюз“. Това може да се 
види, в един силно синтезиран вид,  на графиката по-долу. 

 
 
Фигура 11 Фази на европейския интеграционен процес 
 

 
Какви изводи могат да се направят относно посочената хронология на фазите 
на европейския интеграционен процес? 

 Първият извод е, че двете начални фази на интеграцията – зоната за 
свободна търговия и митническия съюз, са били реализирани от Европейската 
икономическа общност едновременно в един период от 10 години, така, че на 
1.7.1968 г. шестте държави-членки на ЕИО са постигнали не само пълно 
премахване на митата в търговията помежду им, но и въвеждането на 
единни мита при вноса от трети държави. Това е позволило да се говори за 
Общ пазар на ЕИО. 

 Вторият извод е, че преминаването от митнически съюз към единно 
икономическо пространство е бил труден и продължителен процес, заел около 
25 години. Едва в средата на 90-те години на миналия век станалите вече 15 
държави-членки на ЕС са постигнали превръщането на общия пазар в единен 
пазар, където не само няма мита, но и са въведени единни условия за достъпа 
до отделните национални сегменти на пазара, т.е. е реализирано свободно 
движение на стоките. Към това трябва да добавим и другите елементи на 
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единното икономическо пространство – свободното предоставяне на услуги, 
свободното движение на капитал и на работна сила. Както ще стане дума по-
нататък, единното икономическо пространство, както и митническия съюз, 
са не само постижения на отминали етапи, но и съвременни политики на 
съюза, тъй като държавите-членки трябва да полагат непрекъснати усилия 
за елиминиране на пречки пред търговията и пред свободното движение на 
стоките и на факторите за производство. 

 Третият извод е свързан с прехода от единното икономическо пространство 
към икономическия съюз. От графиката се вижда, че създаването на паричен 
съюз е само една от стъпките в този преход и че постигането на 
икономическия съюз още не е приключило. 

 

Б) Митническият съюз като регионално търговско споразумение (РТС) 

 Митническият съюз на държавите-членки на ЕС може да се разглежда не 
само като една от фазите в европейския интеграционен процес, но и като една от 
формите на регионални търговски споразумения. Тези споразумения биват два 
вида: зони за свободна търговия и митнически съюзи. Зоната за свободна търговия 
представлява споразумение между две или повече държави, които са премахнали 
митата в търговията помежду си. Обикновено това правило не важи за търговията 
с аграрни стоки. Митническият съюз, като регионално търговско споразумение 
представлява зона за свободна търговия плюс обща митническа тарифа спрямо 
трети страни. 

Съгласно статистиката на Световната търговска организация в света към 
1.1.2015 г. е имало 398 действащи регионални търговски споразумения. Над 90% 
от тези споразумения са зони за свободна търговия.1 Освен това трябва да се има 
предвид, че всяко разширение на ЕС се третира от СТО като създаване на нов 
митнически съюз, а също така, че държавите-членки на ЕС участват не само в 
митническия съюз, който действа в рамките на Европейския съюз, но и в още три 
митнически съюза – ЕС-Турция, ЕС-Андора и ЕС-Сан Марино. Основната причина 
за малкия брой митнически съюзи е нежеланието на много големи икономики, като 
САЩ, Япония, Китай, Индия, да се подчинят на наднационални правила за 
установяване на митата.  

По-известните митнически съюзи, извън тези на държавите-членки на ЕС, са  
показани в таблицата по-долу. 

 
Таблица 7 Основни действащи митнически съюзи (към 1.1.2015 г.) 

 

Название Континент 
В 

сила 
от 

Митнически съюз на Руската федерация, Беларус и 
Казахстан 

Европа и 
Азия 1997 
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Съвет за сътрудничество на държавите от Персийския 
залив (Golf Cooperation Council) Азия 1997 

Общ пазар pа Източна и Южна Африка (COMESA) Африка 1994 
Източноафриканска общност Африка 2000 
Икономическа общност на западноафриканските 
държави (ECOWAS) Африка 1993 

Икономическа и валутна общност на Централна Африка 
(CEMAC) Африка 1999 

Южноафрикански митнически съюз  Африка 2004 

Карибска общност и общ пазар (CARICOM)  Латинска 
Америка 1973 

Андска група Латинска 
Америка 1988 

Южен общ пазар (MERCOSUR) Латинска 
Америка 1991 

 
Източник: Съставено от автора по данни на СТО  
 

 За да бъде международно признато едно регионално търговско 
споразумение, то трябва да отговаря на определени условия и да бъде одобрено от 
Комитета за регионалните търговски споразумения на СТО.2 Най-важното сред 
тези условия е създаването на преференциалното споразумение да не води до 
намаляване на либерализацията на световната търговия, с други думи да не се 
въвеждат единни мита на митническите съюзи, които са по-високи от средно 
претеглените величини на използваните преди това индивидуални мита на 
държавите-членки. Както ще видим по-нататък, това правило е било приложено и 
от държавите-членки на ЕС (ЕИО). 

 
 
3.2 Статични и динамични икономически ефекти от митническия съюз 

 
А) Статични икономически ефекти 
 
Статичните икономически ефекти са тези ефекти, които се проявяват 

еднократно, с влизането в сила на съответното търговско споразумение. Те се 
променят с всяка промяна на регулацията, но промяната е статична, т.е. реализира 
се незабавно. В отличие от статичните ефекти, динамичните се реализират 
постепенно, в рамките на един по-продължителен период и те създават по-
дълготрайни конкурентни предимства. 

Статичните икономически ефекти при митническия съюз биват два вида – 
ефекти породени от промяната на вътрешното предлагане на стоките, 
благодарение на премахването на митата в търговията между държавите-членки на 
съюза и ефекти, предизвикани от промяната на митата, свързани със замяната на 
индивидуалните мита на държавите-членки с единните мита на митническия съюз. 
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Ефекти, породени от вътрешното предлагане 
 
Нека най-напред да разгледаме статичните ефекти, породени от 

промяната при вътрешното предлагане преди и след създаването на 
митническия съюз.  

 
Фигура 12 Ефекти, породени от вътрешното предлагане в митническия 

съюз 

 
Пояснения: По абцисата на графиката са посочени промените в цената на стоката 

(стоковата група). По ординатата – промените в продажбата на съответната стока (стокова 
група) на вътрешния пазар на държавата-членка. Pw e световната цена на предлагане, Pcu е 
цената на предлагането в митническия съюз. Pw+t е импортната цена, включваща 
световната цена и съответното мито, в случая това е единното мито на митническия съюз. 
D е вътрешното търсене. S е вътрешното предлагане. E е точката на равновесие на 
вътрешния пазар. Sw е вътрешното предлагане чрез импорта по световната цена, без 
наличието на вносно мито. Scu е вътрешното предлагане чрез импорт от други държави-
членки на митническия съюз.  Sw+t е предлагането чрез импорт по световната цена с 
включено мито. 

 
Източник: съставено от автора 
 

Изхождайки от ситуацията в конкретна държава-членка и по конкретна 
стока или стокова група, можем да установим два варианта на въздействие по 
линия на вътрешното предлагане:  

- вариант А, при който вътрешното предлагане след създаването на митническия 
съюз е по цена по-ниска от цената на вноса, с включено мито (Pcu < P w+t); 

- вариант Б, при който вътрешното предлагане след създаването на митническия съюз е 
по цена, равна или по-висока от цената на вноса, с включено мито (Pcu ≥P w+t).   

При Вариант А имаме във физическо изражение създаване на търговия и 
увеличение на вътрешното потребление (създаване на благоденствие). Това 
увеличение се изразява с отсечката V3 – V7. Що се отнася до стойностното 
изражение на промяната, то може да бъде положително, когато площта на 
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защрихования участък b е по-голяма от тази на участък а, но може и да няма 
промяна или промяната да е отрицателна, ако съответно b ≤ a.  

При Вариант B вътрешното предлагане не играе роля за създаване или 
отблъскването на търговия и съответно за увеличаване или намаляване на 
продажбите на съответната стока (или стоки от една стокова група).  Както ще 
видим по-нататък, в този случай всичко зависи от размера на въведените единни 
мита в рамките на митническия съюз. 

 
Ефекти, породени от единното мито 
 

Какви варианти могат да възникнат от единните мита в рамките на 
митническия съюз, в случай, че вътрешното предлагане не влияе на търговията, 
тъй като то се осъществява по цена равна или по-висока от цената на вноса, с 
включеното мито? 

Отново имаме два възможни варианта: 
Вариант C настъпва, когато единното мито, въведено в митническия съюз е 

по-ниско от индивидуалното мито, което е съществувало в указаната държава.  
 

Фигура 13 Ефекти, породени от единното мито в митническия съюз, 
тогава, когато то е по-ниско от предхождащото индивидуално 
мито 

 
 

 
Пояснения: Освен символите, използвани в графика 12, са използвани и следните 

символи: Pcu
w+t е импортната цена, включваща световната цена и съответното единно мито, 

въведено от митническия съюз, Scu
w+t е предлагането чрез импорт по световната цена с 

включено единно мито ва митническия съюз. 
Източник: съставено от автора 
 
 

Както личи и от графиката, при Вариант С имаме положителен ефект за 
търговията и вътрешните продажби (благоденствието). Той е същия, който би 
настъпил ако в тази държава, без тя да се присъединява към митническия съюз, бе 
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намалено съответното мито. Този ефект е еднакъв и с ефекта, описан във връзка с 
Вариант А. Разликата е, че в случай нарастването на физическия обем на 
вътрешните продажби се изразява в отсечката V3 – V4. 

 Остава да разгледаме и Вариант D, който настъпва, когато въведеното 
единно мито след създаването на митническия съюз, е по-високо от 
индивидуалното мито, което е съществувало в съответната държава, преди тя да се 
присъедини към митническия съюз. 

 
Фигура 14 Ефекти, породени от единното мито в митническия съюз, 

тогава, когато то е по-високо от предхождащото индивидуално 
мито 

 

 
Пояснения: Използвани са същите символи като при графика 13. 
Източник: съставено от автора 
 

 
Както се вижда от графиката, при Вариант D настъпват ефекти, обратни на 

тези, които се наблюдават при Вариант C. Сега има съкращаване на търговията и 
на вътрешните продажби, като това съкращение е равно отново на отсечката V3 – 
V4. 

 
Б) Динамични икономически ефекти 

 
Основният дълготраен икономически ефект при регионалните търговски 

споразумения, а и въобще при икономическата интеграция, е икономията от 
мащаба на икономическата дейност. Икономията от мащаба се проявява във 
всички сфери на икономическата дейност: при инвестициите, покупките на 
суровини и материали, производството, пласмента (търговията), квалификацията и 
управлението на кадрите и т.нат. 

Най-концентрирано икономията от мащаба в рамките на една фирма може 
да се дефинира като обратно-пропорционална зависимост между размера на 
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производството и себестойността на произвежданата продукция, т.е. колкото 
повече се произвежда, толкова по-малко труд е необходим за единица от 
продукцията. Митническият съюз създава възможности за увеличаване на обема на 
производството и оттук за снижаване на стойността. Например необходимото 
работно време за производство на единица продукция (например на 1 тон стомана 
= a1LS. След като мащаба на производството се увеличава от Q1s на Q2s, съответно 
необходимото количество работна сила за производството на 1 тон стомана 
намалява до a2LS. Производителността на труда пък 1/als расте пропорционално на 
мащаба на производството Q. Тези промени са отразени на графиката по-долу. 

 
Фигура 15 Отражение на мащаба на производството върху разходите 

 

 
 

Ефектите от мащаба на икономическата дейност ще бъдат разгледани по-
подробно в главата за свободното движение на капитал. 

Като имаме предвид посочените по-горе теоретични статични и динамични 
ефекти от митническия съюз, можем да пристъпим и към анализиране на ефектите 
от митническия съюз конкретно при държавите-членки на ЕС, а преди на 
Европейската икономическа общност. Основните сред тях са следните: 

 Поради либералния характер на ЕС и ниските общи мита съвкупният ефект на 
създаване на благоденствие и търговия от митническия съюз е положителен, 
т.е. той е значително по-голям от ефекта на намаляване на благоденствие и 
отблъскване на търговия, който се среща само в отделни случаи.  

 Ефектът на създаване на търговия е толкова по-голям, колкото по-голяма е 
конкурентоспособността на държавите-членки в отделни сектори (отрасли) на 
икономиката. ЕС е най-конкурентоспособен във фармацевтиката, козметиката, 
производството на пластмаси, бои, лакове, в транспортното машиностроене, 
производството на промишлено оборудване, съответно в тези сектори можем да 
очакваме и най-големия положителен ефект за търговията, както по линия на 
вътрешното предлагане, така и по линия на по-ниските единни мита. 
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 Ефектът на създаване на търговия се увеличава с нарастването на Съюза, тъй 
като нараства вероятността от наличието на нови конкурентоспособни 
производства, а така също нараства динамичния ефект, породен от икономията 
от мащаба на дейността. Това означава, че с всяко едно разширение на ЕС 
нараства вероятността от създаване на търговия и благоденствие при някои от 
търгуваните стоки, където преди това е имало отблъскване на търговията.  
Благодарение на икономията от мащаба нараства и глобалната 
конкурентоспособност на европейските производители и експортьори.  

 При редица аграрни стоки ЕС има обаче относително ниска 
конкурентоспособност в глобален мащаб (поради климатични, почвени и др. 
причини) и при наличието на високи единни мита при тези стоки се наблюдава 
ефект на намаляване на благоденствие и на отблъскване на търговията. Този 
ефект се наблюдава, когато сравняваме условията за търговия в съюза с тези, 
които биха съществували в отделните държави-членки, ако те не бяха част от 
съюза. 

  
3.3 Договорно - правна рамка на митническия съюз 
 

Основните правни текстове, свързани със създаването на митническия съюз 
на държавите-членки на ЕИО-ЕС се намират още в първия вариант на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, наричан по време на създаването на 
общността – Договор за създаването на Европейската икономическа общност. Този 
договор, подписан на 25 март 1957 г. в Рим, заедно с Договора за създаването на 
Европейската общност за атомна енергия, подписан на същата дата и Договора за 
създаването на Европейската общност за въглища и стомана, подписан през 1951 
г., са базата върху която възниква и се развива митническия съюз. Първоначално 
той обхваща само шестте държави-основателки на ЕИО – Германия, Франция, 
Италия, Холандия, Белгия и Люксембург. Постепенно митническият съюз расте, 
заедно с общността и към 1.1.2015 г. вече включва 28-те държави-членки на ЕС. 

Разпоредбите за функционирането на митническия съюз се съдържат в глава 
първа „Митнически съюз“ на дял първи „Вътрешен пазар“ на част трета 
„Вътрешни политики и дейности на Съюза“ на Договора за функционирането на 
Европейския съюз. С чл. 30 на ДФЕС е въведено класическото правило на зоните 
за свободна търговия, което гласи, че се забраняват митата по вноса и износа и 
таксите с еквивалентен ефект между държавите-членки на ЕС (преди ЕО и ЕИО). 
Необходимо е да се отбележи, че в този член се съдържа още една забрана – 
спрямо митата с фискален характер. Това разширение на правилото за свободната 
търговия означава, че се излиза извън рамките на класическата трактовка на 
подобни преференциални общности и се засяга съществен елемент от националния 
суверенитет - фискалната политика на държавите-членки. По този начин още на 
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този ранен етап на интеграцията се създава основа за развитие към по-висшите 
фази на интеграционния процес. Този нетрадиционен подход, използван в 
европейската интеграция, се засилва с действието на чл. 34 от ДФЕС, който гласи, 
че се забраняват и количествените ограничения върху вноса и всички мерки имащи 
равностоен ефект. Предположението е, че такива мерки са недопустими и при 
износа. Както ще видим по-нататък, това правило за недопустимостта на 
количествените ограничения – квоти, лицензи и забрани, лежи в основата на 
редица решения на Съда на ЕС (преди Съд на Европейските общности), с които се 
проправя пътя към единното икономическо пространство. Единната митническа 
политика пък се базира пък на чл. 31 на ДФЕС, който гласи, че единните мита се 
определят от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия. 

Съвременната структура на единната митническа тарифа включва два 
елемента – номенклатурата на стоките, които се облагат с мита и системата от 
митнически ставки, които се прилагат за всяка една внасяна стока. 
Номенклатурата се нарича още „комбинирана номенклатура“ - (Combined 
nomenclature - CN), тъй като се използва не само за митнически, но и за 
статистически цели при отчитането на вътрешносъюзната търговия. 
Комбинираната номенклатура на ЕС се базира на класификацията на стоките, 
възприета в Световната митническа организация към ООН и наричана 
„Хармонизирана система“ (Harmonized system – HS). В Хармонизираната система 
стоките са класифицирани в глави (първите две цифри от кода), групи (третата и 
четвъртата цифри) и подгрупи (петата и шестата цифра от кода). В комбинираната 
номенклатура на ЕС се добавят още по две цифри към индивидуалния стоков код и 
така се получава осемцифрова тарифна позиция за описване на отделната стока. 

Що се отнася до митата, които се събират по отделните тарифни позиции, те 
се определят по предложение на Европейската комисия, но с решение на Съвета на 
ЕС. Цялата информация – за комбинираната номенклатура с определените от 
Съвета мита и с всички останали съпътстващи разпоредби, засягащи експортно-
импортния режим на ЕС, могат да се намерят в базата данни, наречена 
Интегрирана тарифа на Европейската общност, известна с абревиатурата от 
френското й названия – TARIC или ТАРИК.3  

Премахването на митата в търговията вътре в общността и създаването на 
общата митническа тарифа в търговията с трети държави, е отнело само 10 години 
и на 1.7.1968 г. е започнал да съществува митническият съюз на държавите-членки 
на ЕИО. Доста повече време е отнело обаче създаването на единна митническа 
територия. Това е станало възможно чак когато е постигната по-висшата фаза на 
интеграцията – единното икономическо пространство и е установена не само 
свободна (безмитна търговия), но и свободно движение на стоките, което означава 
еднакви условия за достъп до пазара на всяка една от държавите-членки. 
Условията и методите за създаването на единното икономическо пространство ще 
бъдат разгледани в една от следващите глави, тук е необходимо само да се посочи, 
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че единната митническа територия означава територия без митници по вътрешните 
граници в рамките на митническия съюз. Това засега е постигнато само в ЕС 
благодарение на придвижването на интеграционния процес отвъд постиженията на 
митническия съюз.  

Основните правни актове, които правят възможно единното митническо 
пространство са: 

 Регламент  (ЕИО) № 291/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване 
на Митнически кодекс на Общността. Започва да се прилага от 1.1.1994 г. 
Многократно изменян и допълван. През 2013 г. е приет Кодекс на ЕС, който е 
нова версия на предишния митнически кодекс, отразяваща достигнатата много 
по-висока степен на интеграция в процеса на създаване на икономическия съюз, 
както и промените в международната търговия.4 

 Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на 
разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване 
на Митнически кодекс на Общността. Този документ също се прилага от 
1.1.1994 г. и има досега многократни изменения и допълнения. 

 Регламенти и решения за единния експортно-импортния режим. По-важните от 
тях ще бъдат разгледани в следващата глава. Конкретна информация по стокови 
позиции може да се намери в базата данни ТАРИК. 

 Регламенти и решения за защитни мерки на ЕС. Те също ще бъдат разгледани в 
следващата глава.  

 Търговски споразумения на ЕС (ЕО и ЕИО), както и търговската част на 
споразумения на ЕС (ЕО и ЕИО) със смесен характер, засятащи различни 
политика на ЕС. Най-важното търговско споразумение, което има 
непосредствено отражение върху митническия съюз на ЕС е Общото 
споразумение по митата и търговията – ГАТТ (General Agreement on Tariffs and 
Trade – GATT). Други важни споразумения под егидата на Световната 
търговска организация, засягащи митническия съюз са: Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост – 
ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – 
TRIPs), Споразумението за свързаните с търговията инвестиционни мерки - 
ТРИМС (Agreement on Trade-Related Investment Measures – TRIMs), 
Споразумение по техническите бариери пред търговията (Agreement on 
Technical Barriers to Trade), Споразумение по текстила и облеклото, 
Споразумение по селското стопанство, Споразумение по санитарните и 
фитосанитарните мерки. 
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3.4 Единна митническа политика 
 
Единното икономическо пространство на ЕС може да съществува само на 

базата на провеждането на единна митническа политика. Нейните основни 
елементи са следните: 

 Гарантиране на изпълнението на договореностите, постигнати по време на 
многостранните търговски преговори и поддържане на недискриминационни 
общи мита в търговията с всички държави-членки на СТО, които не ползват 
специални преференциални режими. ЕС прилага общи мита основно при вноса 
на стоки от три групи страни: развитите страни извън ЕС (САЩ, Япония, 
Австралия, Нова Зеландия и др.), големи развиващи се икономики, достигнали 
относително висока степен на развитие и съответно на доходи (Русия, 
Бразилия, Малайзия и др.), страни с високи доходи, независимо от степента на 
развитие на икономиката (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, 
Бахрейн и др.) Този общ митнически режим на СТО се нарича „Режим на най-
облагодетелстваната нация“ (Most Favored Nation Treatment).   

 Въвеждане и прилагане на автономни преференциални митнически режими за 
отделни държави или групи от държави. Тези режими предлагат по-добро 
третиране на вноса (съответно на износа) отколкото общия митнически режим 
на СТО и са резултат от едностранни правни мерки (регламенти) на ЕС. Той 
като става въпрос за мита, то това са регламенти на Съвета на ЕС (преди Съвета 
на ЕО-ЕИО). 

 Въвеждане и прилагане на конвенционални преференциални митнически 
режими също за отделни държави или групи от държави. Тези режими, които 
също предлагат по-добро третиране на вноса, отколкото предлага общия 
митнически режим на СТО (ГАТТ), се въвеждат на базата на международни 
актове (конвенции), подписани от ЕС (ЕО-ЕИО). С тези актове обикновено се 
цели създаване на регионални търговски споразумения с участието на ЕС и 
засегнатата страни или група от страни, като формите, в които може да се 
реализира такова РТС са две – зона за свободна търговия (внос на 
промишлените стоки при нулеви мита и в двете посоки) или митнически съюз – 
зона за свободна търговия плюс използване обикновено на митата на ЕС като 
мита и на партниращите страни извън ЕС. 

 
А) Автономни преференциални митнически режими 
 

Европейският съюз прилага три автономни преференциални митнически 
режими: 

 
 Обща система за митнически преференции на ЕС;  
 Специален режим за Отвъдморските страни и територии; 
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 Специален режим за страни от Западните Балкани. 
 
Общата система за митнически преференции - ОСП (Generalised System 

of Preferences – GSP) се прилага спрямо повечето страни, определяни като 
„развиващи се страни“, тогава, когато те не ползват някакъв по-благоприятен 
автономен или конвенционален преференциален режим. Преференциите са 
едностранни (еднопосочни). Това означава, че тези преференции подобряват 
конкурентните условия на европейския пазар за износителите от развиващите се 
страни, без ЕС да изисква от съответните страни реципрочни по размер 
митнически отстъпки за своите износители. Този вид митнически преференции се 
наричат „асиметрични“.  

Общи системи за преференции за развиващите се страни имат и останалите 
развити икономики – САЩ, Япония, Швейцария и др. Основа за създаването на 
ОСП е решението на ЮНКТАД5, прието през 1968. Първата схема на ОСП на ЕИО 
е приета с регламент на Съвета през 1971 г. Първоначално преференциите 
обхващат само вноса от развиващите се страни на 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 определени международни 
конвенции, в областта на екологията, условията на труд, борбата с наркотиците, с 
корупцията и др.  

ОСП на ЕС се реализира чрез десетгодишни цикли, като за всеки от тези 
цикли се приемат съответните Указания на Съвета на ЕС. Един от тези цикли е за 
периода 2006 - 2015 г. През този цикъл действат три режима в рамките на ОСП. Те 
бяха конкретизирани с Регламент (ЕС) 978/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета и влезнаха в сила от 1.1.2014 г. Те са следните: 

 Общ режим. Той се прилага спрямо тези развиващи се страни, които 
не могат да използват останалите два, по-благоприятни режима на ОСП. 
Митническите преференции за вноса от тези страни е обикновено с по-ниски мита 
основно при промишлените стоки. Съществуват обаче ограничения (прагове) за 
размера на преференциалния внос. 

 Специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро 
управление (ОСП+). Той е значително по-благоприятен от общия режим. При 
много промишлени стоки има нулеви мита, а за редица аграрни стоки са въведени 
тарифни квоти – количества, които се внасят в ЕС без мито. 

 Специален режим за най-слабо развитите държави (инициатива 
„Всичко освен оръжие“ – ВОО). Това е най-благоприятният митнически режим, 
който ЕС прилага въобще. Той е даже по-благоприятен и от режима спрямо 
страните, с които ЕС има споразумения за свободна търговия. Причината е, че при 
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режима „Всичко освен оръжие“ нулеви мита са въведени и при вноса в ЕС на 
всички аграрни стоки от посочените страни, нещо което не се случва в нито една 
зона за свободна търговия с участието на ЕС. 

 
Относно разпределението на развиващите се страни по отношение на 

прилагането на различните митнически режими, то трябва да се има предвид, че 
настъпват непрекъснато промени. С новия регламент лишени от преференции по 
ОСП бяха не само развиващите се страни с високи доходи, това са основно 
нефтодобиващи арабски страни, но и развиващите се страни с „високи средни 
доходи“. Промените стават непрекъснато с регламенти на Европейската комисия. 
Преценката за изключване на някоя държава от ОСП се базира на класификацията 
на Световната банка. По данни на тази организация от началото на 2015 г. за 
страни с високи средни доходи се считат тези, където БВП на човек от населението 
в номинално изражение е в границите между 4086 и 12615 дол.6 Поради тази 
причина ОСП не ползват вече и Аржентина, Бразилия, Куба, Венецуела, Русия, 
Казахстан, Беларус, Иран и др. От началото на 2015 г. са изключени от ОСП и 
Китай, Тайланд, Еквадор. 

Разпределението на страните, съгласно данни от октомври 2014 г. е 
следното: 

Общ режим ползват 34 държави -  това са основно африкански и азиатски 
държави като Гана, Кения, Киргизия, Узбекистан и др. 

Режимът „ОСП+“ е предоставен на 13 държави: Армения, Боливия, Кейп 
Верде, Коста Рика, Еквадор, Салвадор, Грузия, Гватемала, Монголия, Пакистан, 
Панама, Парагвай, Перу. 

Режимът „Всичко освен оръжие“, наричан още „ОСП++“ се ползва от 49 
най-слабо развити страни,  като 34 от тях са от Африка на юг от Сахара, 9 са от 
Азия, сред които са Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Мианмар, Йемен и 5 са от 
района на Тихия океан и 1 от Карибския басейн. 

 
Специален режим за отвъдморските страни и територии 
 
Четири държави-членки на ЕС имат отвъдморски страни и територии (ОСТ). 

Това са Великобритания, Франция, Холандия и Дания. По-известни ОСТ са:  
Фолклендските острови, Гибралтар, Каймановите острови, Бермудите, Френска 
Гвиана, Френска Полинезия, Нова Каледония, Реюнион, Холандските Антили, 
Гренландия, Фьорските острови. Автономният преференциален режим за ОСТ е 
въведен с ДЕИО, сега ДФЕС. В чл. 200 на ДФЕС се казва, че си забраняват митата 
при вноса в държавите-членки на ЕС, съответно в митническата територия на ЕС, 
на стоки от ОСТ. Мярката е обаче асиметрична, тъй като в ал.3 на същия член се 
дава право на ОСТ „да налагат мита, които отговарят на нуждите на тяхното 
развитие и индустриализация, или носят приходи за техния бюджет.“7 



61 
 

 
Специалният режим за страните от Западните Балкани 
 
През 2000-та година е приет автономен митнически режим спрямо вноса от 

страните в Западните Балкани, имащи с ЕС Споразумения за стабилизация и 
асоцииране. Към началото на 2015 г. този автономен режим действа спрямо вноса 
от: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Черна Гора. За 
вноса в ЕС на почти всички стоки от посочените страни има нулеви мита и няма 
количествени ограничения. Изключения са: някои текстилни изделия, алуминий, 
вино, телешко месо и риба, за които има количествени или тарифни квоти по 
страни. Споразумението е асиметрично, което означава, че посочените страни си 
запазват правото да изискват мита при вноса на стоки от ЕС. С реализацията обаче 
на процеса на асоцииране, а в перспектива и на членство в ЕС, постепенно се отива 
към създаване на зона на свободна търговия и изчезване на асиметричния характер 
на търговските преференции. Съществува и защитна клауза за ЕС при измами с 
произхода на стоките и при надхвърляне на определено количество при вноса в 
ЕС. Тогава се въвежда временно суспендиране на едностранните преференции. 
Действието на регламента от 2000-та година е продължено през 2011 г. до края на 
2015 г.  

От 2012 г. същият изключително благоприятен преференциален режим е 
въведен и за вноса в ЕС на стоки от Молдова. 

   
 

Б. Конвенционални преференциални митнически режими 
 
 Конвенционалните преференциални митнически режими се договарят 

и прилагат в рамките на регионалните търговски споразумения. Европейският 
съюз, освен че се явява сам по себе си митнически съюз, което е едно регионално 
търговско споразумение, участва, в качеството си на общност на държавите-членки 
и в редица други регионални търговски споразумения, където е партньор на трети 
страни или на групи от страни. Както вече бе изтъкнато, тези споразумения се 
регистрират в Комитета по РТС на СТО и могат да се намерят в неговата база 
данни.  

 
Таблица 8  Регионални търговски споразумения с участието на ЕС  

(състояние към 1.1.2015 г.) 
 

Страна или група страни, 
участващи в РТС заедно с ЕС ЗСТ1 МС2 Услуги3 

Албания       
Алжир       
Андора       
Босна и Херцеговина       
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Камерун       

CARIFORUM4       

Страни от Централна Америка5       
Чили       
Колумбиа и Перу       
Кот д'Ивоар       
Държави от Източна и Южна 
Африка6       
Египет       
Фарьорските острови       
Македония       
Грузия       
Исландия       
Израел       
Йордания       
Южна Корея       
Ливан       
Мексико       
Черна Гора       
Мароко       
Норвегия       

ОСТ7       
Палестинска автономия       
Папуа-Нова Гвинея       
Молдова       
Сан Марино       
ЮАР       
Швейцария и Лихтенщайн       
Сирия       
Тунис       
Турция       
Украйна       

 
Пояснения: 1–Зона за свободна търговия. Регионално търговско споразумение, 
предвиждащо постепенно премахване на митата при търговията с неаграрни стоки. При 
аграрните стоки обикновено се предвиждат тарифни квоти за внос при нулеви или 
преференциални мита на определени количество по съответната тарифна позиция.  
2–Митнически съюз. Това е зона за свободна търговия плюс единни мита при вноса на 
стоки от трети страни. В случаите, посочени в таблицата страните, участващи в 
митнически съюз с ЕС са се съгласили да прилагат митата, приети от ЕС. 
3–Регионални търговски споразумения, включващи свободно предоставяне на услуги. Това 
са споразумения, които значително надхвърлят по съдържание обикновените търговски 
споразумения и могат да се разглеждат като начало за създаване на единно икономически 
пространство. 
4–CARIFORUM – Интеграционна общност, включваща 14 островни страни и територии от 
Карибския басейн. 
5–В споразумението са включени от Централна Америка: Коста Рика, Салвадор, Гватевала, 
Хондурас, Никарагуа, Панама. 
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6–В споразумението са включени следните страни от Източна и Южна Африка: 
Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве. 
 
Източник: Съставено от автора по данни от Световната търговска организация. 

 
В таблицата са посочени влезналите в сила РТС. Страните, указани там, 

могат да се групират в няколко групи:  

 Европейски страни, участващи в споразумението за Европейско икономическо 
пространство: Норвегия, Исландия и Лихтенщай. Към тази група може да се 
добави и Швейцария, макар, че тя отказа да се присъедини към Европейското 
икономическо пространство и поддържа отношения с ЕС само на двустранна 
основа.  

 Европейски страни, които са силно интегрирани с ЕС, имат споразумения за 
асоцииране или са вече страни-кандидатки. Тук можем да причислим: Турция, 
Сан Марино и Андора, както и страните от Западните Балкани, Молдова, 
Грузия и Украйна. Първите три страни са в митнически съюз с ЕС, а останалите 
са на път да се включат в единното икономическо пространство на ЕС.  

 Страни и територии от Средиземноморието, подписали с ЕС споразумения за 
асоцииране. Тази група включва: Алжир, Египет, Израел, Йордания, 
Палестинската Автономия, Ливан, Сирия и Тунис. Търговските отношения са 
достигнали фазата на свободната търговия при неаграрните стоки.  

 Африкански държави, които са преминали на двустранна или на регионална 
основа към свободна търговия с ЕС. Това е един процес, който постепенно 
трябва да обхване всички страни, ползващи преференциалните мита по линия 
на предишните Ломейски конвенции, а след 2000-та година тези по 
Конвенцията от Котону.8 Страни от Латинска Америка, поддържащи 
традиционно тесни връзки с европейските държави. Това са една голяма група 
от централноамерикански страни и територии, както и няколко по-големи 
латиноамерикански държави: Мексико, Чили, а скоро към тях може да се 
добавят и Бразилия, Аржентина и Парагвай.  

 Извън посочените групи е споразумението с Южна Корея, което включва и 
свободно предоставяне на услуги. Това е първото от поредицата споразумения, 
които се очаква ЕС да подпише с развити страни, членки на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие. 

В началото на 2015 г. Европейската комисия е била ангажирана с преговори 
за създаване  на зони за свободна търговия по много направления: САЩ, Канада, 
Индия, Меркосур9, страните от АСЕАН10, Страните от Персийския залив11 и др. 
При това трябва да се отбележи, че преговорите се водят не само по въпросите, 
включени в ГАТТ, но и относно свободното предоставяне на услуги, свободния 
достъп до пазара и уеднаквяване на изискванията за безопасност, премахването на 
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пречките пред инвестициите, защитата на интелектуалната собственост и други 
въпроси, свързани с търговията. 

 
 

1 Regional trade agreements, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 
2 Work of the Committee on Regional Trade Agreements (CRTA), WTO,  
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regcom_e.htm 
3 Информацията на ТАРИК може да се намери на сайта:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg 
4 Подробна информация може да се намери на сайта на Генерална дирекция „Данъчно облагане и 
митнически съюз“ на Европейската комисия: 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm 
5 Абревиатурата „ЮНКТАД“ идва от UNCTAD, което представлява абревиатурата на английски на 
названието на тази организация на ООН -  United Nations Conference on Trade and Development – 
UNCTAD. Повече информация на сайта на ЮНКТАД - http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
6 http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications 
7 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник на 
Европейския съюз, 30.3.2010 г., C 83/138. 
8 За споразумението от Котону можете да намерите повече информация на следния сайт: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cotonou_Agreement 
9 Меркосур е митнически съюз в Южна Америка, включващ Бразилия, Аржентина, Уругвай, Парагвай и 
Венецуела. 
10 АСЕАН е организация на страните от Югоизточна Азия и включва:Индонезия, Малайзия, Филипините, 
Сингапур, Тайланд, Мианмар, Бруней, Камбоджа, Лаос и Виетнам.  
11 Организацията на страните от Персийския залив (Gulf Cooperation Council) включва: Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ. 
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4. Обща търговска политика 
 

4.1 Съвременни особености 
4.2 Единен експортен режим 
4.3 Единен импортен режим 
4.4 Търговски защитни инструменти при вноса 
4.5 Защитни действия при експорта 
4.6 Активно използване на арбитража на СТО 
 

 

4.1 Съвременни особености 

В съвременната световна търговия се наблюдават някои важни изменения, 
които променят съществено както инструментите, така и съдържанието на 
търговската политика на отделните страни и общности, в това число и търговската 
политика на ЕС.  

На първо място това е силното намаляване на значение на традиционния 
протекционизъм, осъществяван чрез импортните мита. Намаляването на митата 
често се обозначава като либерализация на международната търговия . Ако 
преди 30-40 години средните мита при вноса на промишлени стоки в развитите 
икономики са били 10-15 процента, то днес те са под 4 процента.1 В развиващите 
се икономики се наблюдава същия процес на съкращаване на ролята на митата, 
макар този процес да не протича с една и съща скорост. Докато в Китай през 2015 
г. средното мито при неаграрните стоки е вече под 10% (9,1%), но в Индия се 
запазва още твърде високо – 34,6. Либерализацията на търговията личи още по-
добре ако се вземат средните претеглени мита, когато се отчитат количествата 
внос по отделните тарифни позиции. При използването на този метод се получават 
следните средни претеглени мита при вноса на неаграрни стоки: в ЕС – 2,2%, в 
САЩ – 2,0%, в Япония – 1,2%, в Китай – 4,1% и в Индия – 5%.2 Освен това вече 
около 60% от световната търговия се осъществява в рамките на преференциални 
митнически режими, където често се прилагат нулеви мита.  

Силното ограничаване на ролята на митата не означава обаче задължително, 
че се облекчава движението на стоките в различните направления. Често на 
мястото на тарифните бариери (митата) се появяват нов тип бариери – 
количествени ограничения – квоти, лицензи и забрани, както и нетарифни бариери, 
свързани с нелоялна конкуренция или с пресилени изисквания за безопасност на 
стоките и други национални или съюзни ограничителни мерки, затрудняващи 
вноса и влошаващи позициите на чуждите фирми на местния пазар. Значителни 
проблеми на съвременната международна търговия създават например дъмпинга, 
субсидирането на експорта, незачитането на интелектуалните права, 
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ограничаването на търговията чрез задължителни изисквания към чуждестранните 
инвеститори, всевъзможните бюрократични спънки и ненужни изисквания при 
оформлението на търговските сделки, известни като „технически бариери“.  

Преодоляването на нетарифните ограничения поражда същите отрицателни 
последици за експортьорите, както и традиционните митнически пречки. Ето защо 
за да могат да се осъществяват комплексни преговори и да се постига 
либерализация и по линия на нетарифните бариери, е необходимо да се извърши 
тарифиране на нетарифните бариери, т.е. да се покаже как се съотнасят тези 
нетарифни бариери към съответните традиционни мита.  

 
Фигура 16 Тарифиране на количествено ограничение при вноса  

(импортна квота) 
   

 
  Източник: съставено от автора 

      

Както се вижда от графиката, въвеждането на квотата (V3 – V4) има същия 
ограничителен ефект за търговията (намаляване на вноса равно на V1V3 + V4V2), 
какъвто би имало въвеждането на митото T. В случая може да се каже, че 
отрицателният ефект за експортьорите е равен на този от въвеждането на 20 
процентно мито. 

Комплексното третиране на тарифните и на нетарифните бариери пред 
търговията води до постепенно разширяване на обхвата на търговската политика. 
Ако преди 50-60 години търговските преговори са се ограничавали единствено 
върху размера на митата, то днес преговорите по митата протичат в неразделна 
връзка с обсъждането на още много други въпроси свързани с търговията. Такива 
са: борбата с дъмпинга и субсидиите, защитата на интелектуалната собственост, 
премахването на пречките пред търговията, свързани с чуждестранните 
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инвестиции, регулирането на ограниченията пред търговията, пораждани от 
опазването на околната среда и на живота и здравето на хората, животните и 
растенията, ограничаване на вредното влияние върху търговията на корупцията, 
данъчния дъмпинг и т. нат. Този процес на разширяване на съдържанието на 
многостранните търговски преговори влияе и върху обхвата на мерките на ЕС в 
областта на международната търговия. Ако в рамките на традиционния 
митнически съюз през периода от 50-те до края на 80-те години на миналия век 
държавите членки основно са определяли единни мита и някои единни защитни 
търговски мерки, то днес наднационалното регулиране на международната 
търговия в рамките на ЕС е обхванало един много широк кръг от въпроси и се е 
интегрирало в по-широкия комплекс от мерки, дефиниран като „външни 
отношения на ЕС“.  

Както се вижда от таблицата по-долу, процесът на разширяване на обхвата 
на търговската политика е обвързан с процеса на задълбочаване на интеграцията 
на държавите-членки. Влиянието е и в двете посоки. По-голямата интеграция 
прави по обхватна и по ефективна единната търговска политика на държавите-
членки, а разширяването на предмета на международните търговски преговори в 
съвременните условия тласка напред интеграционния процес в ЕС и дава 
допълнителни основания за наднационалност при взимането на решенията от 
институциите на ЕС. 

 

Таблица 9 Разширяване  на съдържанието на общата търговска политика 
при развитието на интеграционния процес в ЕС  

 

  
Договор за 

създаване на 
ЕИО  

Единен 
европей-
ски акт 

Договор от 
Маастрихт 

Договор от 
Амстердам 

Договор 
от Ница 

Договор 
от 

Лисабон 

  1958 1968 1987 1993 1994 1995 2000 2003 2009  
Търговия със 
стоки - общи 

мита                   
Единен 

експортен – 
импортен режим                   

Единна 
митническа 
територия                   

Единни защитни 
мерки при вноса 

и износа                   
Търговия с 

услуги                   
Въпроси, 

свързани с 
търговията - 

защита на 
интелектуалната 

собственост 
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Единни условия 
за достъп до 

пазара                   
Екологичен 

аспект на ОТП                   
Социален 

аспект на ОТП                   
Въпроси, 

свързани с 
търговията – 
инвестиции 

                  

Интегриране на 
ОТП във 

външните 
отношения на 

ЕС                   
 

Пояснения: С червен цвят са посочени годините, когато влизат в сила съответните договори, а с 
черен цвят годините, когато са настъпили някои от промените в обема съдържанието на ОТП. По 
хоризонтала са посочени основните промени в договорната база на интеграцията и годините, в 
които тези промени са довели до съответните промени в обхвата на търговската политика на ЕС. 
По вертикала са показани елементите, които се добавят към първоначалното съдържание на 
митническия съюз и търговската политика, като плътността на синия свят показва степента на 
постигнатата наднационалност при приемането на единните нормативни актове. 

Източник: съставено от автора 

 
4.2 Единен експортен режим 
Експортният и импортният режим представят в синтезиран вид нетарифните 

регулации, преди всичко действащите квоти, лицензии и забрани. Те отразяват 
посочените по-горе изменения, които настъпиха през последните десетилетия 
както в глобалните търговски условия, така и в реакцията на тях – единната 
митническа и търговска политика на ЕС. Но експортния и импортния режим 
отразяват и сложната система от връзки, които съществуват между посочените 
политики и другите политики или дейности на ЕС – регулирането на единния 
вътрешен пазар, защитата на конкуренцията в единния пазар, опазването на 
околната среда, общата аграрна политика, единните нормативни актове в областта 
на социалната политика, паричната политика, транспортната и енергийната 
политика и т. нат.  

Още от времето на класическата икономическа теория на Адам Смит и 
Давид Рикардо се счита, че насърчаването на експорта допринася за 
благосъстоянието на една нация. При неокласическите икономически школи 
насърчаването на експорта също се приема, че играе положителна роля, най-вече 
чрез увеличаването на съвкупното търсене и допринася по този начин за по-голям 
икономически растеж на една нация или общност. Допълнителното (външно) 
търсене разширява възможностите за производството на стоки и услуги и 
съответно създава допълнителен доход, съответно и допълнителен брутен 
вътрешен продукт. Защитниците на тази теза лесно могат емпирично да я 
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обосноват, позовавайки се на опита на най-големите нетни експортьори в света – 
Китай, Германия, Япония и др.  

Ето защо регулиращите органи обикновено се стремят да не ограничават 
експорта и при експортния режим, който определя нетарифните условия експорт, в 
това число и при експортния режим на ЕС, важи общото правило, че не се 
прилагат не само каквито и да е експортни мита и такси, но и количествени 
ограничения. Това правило има обаче няколко важни изключения. За да разберем 
характера на тези изключения е необходимо да се запознаем с чл. 36 на Договора 
за функционирането на ЕС. Той гласи, че не са изключени забрани или други 
ограничения както върху експорта, така и върху импорта и транзита на стоки през 
митническата територия на съюза, ако това следва от съображения за опазване на 
обществения морал, обществения ред или обществената сигурност; за закрила на 
живота и здравето на хората, животните или растенията; за закрила на 
националните богатства с художествена, историческа или архитектурна стойност; 
за закрила на индустриалната или търговската собственост на държавите-членки. 
Тези забрани или ограничения не бива да се използват като средство за произволна 
дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-
членки.3 

Изключенията са свързани основно с причините, посочени в чл. 36 на 
ДФЕС, както и с международни задължения на съюза. Те се въвеждат с регламенти 
на Съвета на ЕС и на Европейската комисия. На равнището на държавите-членки 
посочените регламенти се допълват с актове на националните правителства. 
Ограниченията засягат както експорта в трети страни, т.е. извън ЕС, така и в някои 
случаи - свободното движение на стоките между държави-членки. По-важните 
подобни ограничения са за следните стоки: 
 Стоки, свързани с културното наследство (паметници на културата и 

национални богатства с артистична, историческа или археологическа стойност). 
На съюзно ниво регулирането става с регламенти на Съвета на ЕС и на 
Европейската комисия (изпълнителни регламенти). Основният регламент е 
Регламент 116/2009 на Съвета за износа на паметници на културата. 
Критериите за определяне на защитените стоки са: произходът им, възрастта и 
стойност. Тези критерии са указани подробно в приложение към регламента. 
Въведени са три вида лицензии (сертификати) за постоянен и временен износ. 
Формата на лицензиите е единна за държавите-членки. Дадено е право на 
държавите-членки да определят допълнителен кръг от стоки, представляващи 
национални богатства с артистична, историческа или археологическа стойност 
и да въвеждат за тях съответните мерки за контрол на износа.  Определяне на 
стоките, които представляват национални богатства с артистична, историческа 
или археологическа стойност, но не са паметници на културата по смисъла на 
регламента на ЕС, става със закони и подзаконови актове на държавите-членки. 
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Въвеждат се забрани за износ  на движими културни ценности, представляващи 
както паметници на културата, така и недвижими национални богатства. 
Другото средство за контрол са лицензиите (у нас се наричат сертификати). 
Издават ги национални органи, но имат действие за цялата митническа 
територия на съюза. 

 Стоки, свързани с опазване на природата, живота и здравето на хората, 
животните и растенията. Обикновено тези ограничения при експорта се 
основават на унифицирани правила за спазване от държавите-членки на 
влезнали в сила международни конвенции с тяхно участие. По-важните такива 
конвенции са посочени по-долу, те засягат както регулирането на експорта, 
така и на импорта. 

 
Таблица 10 По-важни международни споразумения, засягащи експортно-

импортния режим на ЕС 
 

Международно 
споразумение 

Основни 
договорености, 

свързани с търговията 

Година на 
влизане в сила 

Конвенция за 
международната 

търговия със застрашени 
видове на дивата фауна и 

флора (CITES)  

Забранява се търговията с 
изчезващи видове и се 

регулира търговията със 
застрашени видове. 

1975 

Протокол от Монреал 
относно веществата, 

които изтъняват 
озоновия слой  

Постепенно се забранява 
производството и 

търговията с продукти, 
съдържащи вещества, 

разрушаващи озоновия 
слой на атмосферата 

1987 

Базелска конвенция за 
контрол върху 

трансграничното 
движение на опасни 
отпадъци и тяхното 

депониране 

Регулира се и ограничава 
търговията с отпадъци, а в 

някои случаи и се 
забранява експортът на 

опасни отпадъци. 

1992 

Ротердамска конвенция 
относно процедурата за 

предварително 
уведомяване и 

получаване на съгласие в 
международната 

търговия с някои опасни 
химикали и пестициди   

Въвежда се задължително 
уведомяване на страните-

импортьори на опасни 
химикали и пестициди. 

1998 
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Стокхолмска конвенция 
за устойчивите 

органични замърсители 

Регулиране и 
ограничаване на 

търговията с устойчиви 
органични замърсители. 
Забрана за търговията с 

някои от тях. 

2001 

Източник: съставено от автора 

 

Износът по тези конвенции се регулира чрез единни по форма лицензии 
(разрешителни, сертификати), издавани на базата на директиви и регламенти на 
Европейския парламент, Съвета на ЕС и на Европейската комисия. По важни 
такива актове са: Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. 
относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях; Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци; Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви; Директива 2012/19/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване и др. В много случаи се прилагат и единни правила за 
забрана на търговията с определени стоки, забранени от споменатите конвенции. 
Прилагането на директивите и регламентите става чрез допълващи национални 
актове на държавите-членки. В редица случаи, както например при застрашените 
животински и растителни видове, държавите-членки имат право сами да определят 
степента на риска и мерките по отделните стоки или групи стоки. 

 Стоки с двойна употреба (за мирни и за военни цели). Регулирането на 
експорта от ЕС на стоки с двойна употреба става основно чрез Регламент (ЕО) 
№428/2009 от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на 
износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с 
двойна употреба. Прилагането на този режим става както с нормативни актове 
и съответните лицензии и забрани на съюзно равнище, така и чрез нормативни 
актове и контрол чрез забрани на национално равнище. В първия случай, когато 
мерките са на съюзно равнище, те засягат стоките, указани в самия регламент 
(Приложение № 1). Тогава, когато мерките са на национално равнище, се 
уведомяват другите-държави-членки и съответните митнически служби. 

Списъкът със стоките с двойна употреба, които задължително 
преминават през разрешителен режим, съгласно Приложение №1 на посочения 
регламент, е съставен на базата на решенията на няколко международни 
организации, където участват държавите-членки на ЕС. 
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Таблица 11 Международни конвенции и организации, които имат 
отношение към режима за контрол върху експорта на стоки с 
двойна употреба и военни стоки от ЕС 

Название Цели Участници 

Васенаарската 
договореност за 
контрол върху 

експорта на 
конвенционални 
оръжия и стоки 
и технологии с 

двойна употреба 

Създаване на прозрачност при 
трансфера на посочените стоки. 
Решенията за издаване на лицензии 
(разрешения) са от компетенцията на 
националните правителства на 
държавите-членки, а в случая с ЕС - 
споделена компетентност на съюзните 
институции и националните 
правителства, съгласно действащото 
право на ЕС и на държавите-членки на 
ЕС 

41 държави - всички държави-
членки на ЕС без Кипър, от 
Европа още Швейцария, 
Норвегия, Русия, Украйна и 
Турция, от Америка - САЩ, 
Канада, Мексико и Аржентина, от 
Азия - Япония и Южна Корея, 
освен това - Австралия, Нова 
Зеландия и ЮАР   

Австралийска 
група.  

Неформален ангажимент за 
координирани усилия по 
предотвратяване разпространението на 
химически и биологически оръжия. 
Действа в съответствие с конвенциите за 
химическите за биологическите оръжия 

42 държави, всички, които 
участват във Васенаарската 
договореност плюс Кипър. 

Режим за 
контрол на 
ракетните 

технологии.  

Неформален ангажимент за 
координирани усилия за 
неразпространение на технологии за 
непилотирани въздушни средства за 
пренасяне на оръжия за масово 
унищожение 

34 държави - 19 от ЕС (от 
"новите" държави-членки: Полша, 
Чехия, Унгария и България. 
Извън ЕС: Норвегия, Швейцария, 
Исландия, Русия, Украйна, 
Турция от Европа; САЩ, Канада, 
Аржентина, Бразилия от Америка, 
а така също Япония, Австралия, 
Нова Зеландия и ЮАР.   

Група на 
ядрените 

доставчици 

Целта е неразпространение на ядреното 
оръжие извън официално признатите за 
ядрени сили САЩ, Русия, Китай, 
Великобритания и Франция, съгласно 
Договора за нерозпространение на 
ядрените оръжия от 1968 г. Към 
началото на 2015 г. този договор е 
подписан и ратифицира от 189 държави. 
Акцентът се поставя върху 
предотвратяването на 
разпространението на технологии за 
обогатяване на уран и преработване на 
плутоний   

48 държави: 28 държави-членки 
на ЕС; 3-те ядрени сили извън ЕС 
- САЩ, Русия и Китай; Украйна, 
Беларус и Казахстан от бившия 
СССР, Швейцария, Норвегия, 
Исландия, Сърбия и Турция от 
Европа; Япония и Южна Корея от 
Азия; Аржентина, Бразилия и 
Мексико от Латинска Америка, а 
така също Канада, Австралия, 
Нова Зеландия и ЮАР.   

 Източник: Съставено от автора 

 

 Ограничителни мерки (санкции). Квоти, лицензии и забрани при експорта се 
налагат в ЕС и в изпълнение на решения и регламенти за ограничителни мерки 
(санкции) по отношение на отделни трети страни. Тези санкции имат 
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комплексен характер и включват както търговски ограничения, така и 
ограничения за оказване на определени услуги, за издаване на визи, за 
предоставяне на кредити и т.нат. В търговската си част санкциите най-често 
засягат експорта от ЕС на оръжие и стоки с двойна употреба. Възможни са 
обаче ограничения на експорта във всяка една област.  

 През последните години търговски ограничителни мерки е имало по отношение 
на Афганистан, Ирак, Иран, Бирма (Мианмар), Централноафриканската 
република, Сирия, Ливан, Узбекистан, Китай, Египет, КНДР (Северна Корея), 
Сърбия, Черна гора, Русия и др. 4 

 Налагането на търговски ограничителни мерки става на базата на чл. 215 от 
ДФЕС.  Тези мерки са в изпълнение на предхождащо решение на Съвета на ЕС 
в съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност (гл. 2, част 
V на договора за Европейския съюз). Съчетаването на търговските мерки по 
линия на цитирания чл. 215 на ДФЕС с мерките в областта на външната 
политика, е още едно доказателство за интегрирането на търговската политика 
в комплекса от външни отношения на ЕС, което се засили след влизането в сила 
през 2009 г. на измененията и допълненията на основните договори 
(Лисабонски договор).  

 
 Аграрни стоки. При експорта на аграрни стоки от ЕС по някога се прилагат 

експортни субсидии. В рамките на СТО има Споразумение за субсидиите и 
компенсационните мерки (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures), 
което забранява субсидиите при експорта, но то засега не се спазва в областта 
на аграрните стоки, където са приети изключения за определени страни, приели 
задължения да подобрят достъпа до техния аграрен пазар в рамките на 
Споразумението за селското стопанство. Най-много експортни субсидии при 
аграрните стоки се предоставят в САЩ, ЕС, Япония.   

 Във връзка с участието си в многостранните търговски преговори под егидата 
на СТО (кръгът Доха) ЕС рязко намали обемът на експортното субсидиране 
през последните години. Ако през 2003 за тази цел са били отделени 3,8 млрд. 
евро от бюджета на съюза, то през 2012 г. само около 140 млн. евро.5 За 
сравнение през 1980-те и 1990-те години размерът на експортните субсидии е 
достигал до 10 млрд. евро годишно. След 2013 г. експортното субсидиране е 
почти спряно и има само отделни случаи на субсидиране на експорта на млечни 
продукти, свинско пилешко и говеждо месо, както и на яйца. През 2014 г. е 
приет Регламент 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета, с който се 
създава нова правна рамка за експортно субсидиране, в сила от 1.12.2015 г.   

 Експортното субсидиране силно зависи от разликите между цените вътре в 
съюза и световните цени. При сегашната тенденция на нарастване на 
световните цени на храните все повече намалява необходимостта от експортно 
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субсидиране. Може да се предположи, че тази тенденция ще се запази и през 
следващите години, имайки предвид нарастването на населението, особено в 
Африка и Азия. 

 
4.2 Единен импортен режим 
 
В предишната глава бе разгледана единната митническа политика на 

държавите-членки на ЕС. Тук ще бъдат разгледани нетарифните инструменти за 
намеса на съюза – квоти, лицензии, забрани, референтни цени и др.  

Съгласно изискванията на ГАТТ, общото правило при вноса е, че за 
регулирането му се допускат само мита и не се допускат количествени и други 
нетарифни ограничения, така, че представените по-долу ограничителни мерки 
трябва да се разглеждат само като изключения от общото правило.   

 Стоки, свързани с опазване на природата, живота и здравето на хората, 
животните и растенията. Както при експорта, така и при импорта в ЕС се 
спазват редица ограничения, свързани с международни конвенции (виж таблица 
10). В повечето случаи процедурата и оформянето на съответните документи за 
внос е описано в регламенти и директиви на ЕС, но самото им издаване е 
възложено на държавите-членки. Такъв е например случая с вноса на 
екземпляри от застрашени животински и растителни видове. В Регламент 
№865/2006 на Комисията подробно е описана процедурата за издаването на 
разрешителните (лицензиите) за внос, както и оформянето на тези документ, но 
самото издаване на разрешителните е компетенция на съответните национални 
власти. Тъй като разрешителните са издадени на базата на съюзното право, то 
те важат за цялата митническа територия на ЕС. 

 Аграрни стоки. Вносът на аграрни стоки в ЕС е предмет на едновременно 
регулиране в рамките на Общата търговска политика и на Общата аграрна 
политика на държавите-членки на ЕС. Както вече бе споменато аграрните стоки 
са до голяма степен изключени от действието на Общото споразумение по 
митата и търговията (ГАТТ), тъй като за тях се прилага отделно споразумение 
под егидата на СТО – Споразумението за селското стопанство. То поставя 
ударението върху увеличаването на достъпа до пазара за аграрни стоки от трети 
страни, като свързва това най-вече с намаляване на държавното подпомагане 
(субсидиране) на производството и експорта на аграрни стоки.  

Съществени особености има при вноса в ЕС на аграрни стоки от 
животински произход. Приема се внос само от одобрени страни и в много 
случаи, само от предварително одобрени от ветеринарната служба на ЕС 
съоръжения в тези страни. Изисква се здравен сертификат, който гарантира, че 
условията за внос в ЕС, н това число и по отношение на хуманните условия за 
отглеждане на животните, са били изпълнени. Всяка категория животни и 
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животински продукт има специфични изисквания, и се издават различни 
сертификати за различните животински продукти. За определени продукти се 
изисква здравна или идентификационна маркировка.  

Има съществени допълнителни изисквания и ограничения и при вноса на 
продукти, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО), както и на 
продукти, получени от животни, отглеждани с употреба на синтетични 
хормони. 

Като превантивна мярка срещу използването на международен дъмпинг 
при вноса на аграрни стоки, а така също и на стоманени изделия, се прилагат 
т.нар. референтни цени при вноса. Това са минимални допустими цени, които 
се счита че отговарят на нормалната стойност на внасяните стоки. 
Декларирането на експортни цени под тези референтни цени се счита за 
нарушение на лоялната конкуренция. Особено актуално е прилагането на 
референтни цени при вноса в ЕС на определени видове плодове и зеленчуци, 
както и на захар. 

Друга особеност на търговията с аграрни стоки е наличието на различни 
тарифни квоти. Това са определени количества стоки по определени тарифни 
позиции, където една или повече трети страни са получили намалени или 
нулеви мита като митнически преференции. Особено много тарифни квоти има 
в рамките на Общата система за преференции, която бе описана в предишната 
глава. За наблюдение на изпълнението на тези тарифни квоти (например при 
вноса на банани или на захар), както и за наблюдение на изпълнението на някои 
защитни търговски мерки в областта на аграрния внос, ЕС използва система от 
лицензии. Тя е същата, която се използва за контролиране на вноса в ЕС на 
някои други чувствителни стоки (текстил, стомана) и е посочена в следващата 
точка. 

 Чувствителни стоки от някои трети страни. Като „чувствителни“ 
обикновено се определят тези стоки, където е най-възможно да се предполага 
използването на международен дъмпинг и където последиците от това могат да 
се окажат твърде чувствителни за вътрешния пазар на съответната страна. 
Преди двадесет-тридесет години особено чувствителни за ЕС са били 
текстилните стоки, но както вече беше посочено във втора глава, днес ЕС 
напълно е изоставил специализацията си в този бранш и е либерализирал 
изцяло вноса. Остават като чувствителни стоки предимно стоманените изделия 
и някои химически стоки. 

Специалният режим за вноса на стоки от „някои трети страни“ е 
наследник на предишния режим за т. нар. страни с държавна търговия. До 
началото на 90-те години на ХХ век тази група страни включваше бившите 
"социалистически страни", като три от тях - КНР, Румъния и Куба имаха по-
особен статут. За първите две ЕИО приемаше отделни правила за търговия, а за 



72 

 

Куба всяка страна членка прилагаше национални норми за регулиране на 
търговията. В последния регламент от този период (Регламент на Съвета (ЕО) 
519/94) като страни с държавна търговия бяха изброени: Албания, Армения, 
Азербайджан, Беларус, КНР, Естония, Грузия, Казахстан, Северна Корея, 
Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Русия, Таджикистан, Украйна, 
Узбекистан и Виетнам.  След края на "студената война" първоначалното 
значение на понятието "страни с държавна търговия" като страни с  
централизирана планова икономика от тоталитарен тип е заменено с ново 
съдържание - страни с недостатъчно развита пазарна икономика. Основен 
критерии за отпадането на дадена страна от този списък е нейното приемане в 
СТО.  Новият регламент (Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 
г.) относно общия режим за внос  от някои трети страни, ограничава действието 
на специалните мерки при вноса до Армения, Азербайджан, Беларус,  
Казахстан,  КНДР, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 
Виетнам. Китай не е включен в действието на регламента защото по това време 
вече е член на СТО. Той обаче не е признат за “пазарна икономика” от ЕС. Това 
означава, че вътрешните цени не се приемат за нормални стойности при 
антидъмпингови разследвания и също са възможни количествени ограничения 
и други мерки за защита. 

Основният инструмент по отношение на вноса на чувствителни стоки от 
изброените страни е т. нар. общностна мярка за наблюдение или “засилено 
наблюдение”. При него Европейската комисия  задължава експортьорите на 
определени стоки незабавно да информират Комисията за условията на 
експорта. Това се прави за да се въведат своевременно евентуални 
антидъмпингови и антисубсидийни мерки.  

Има и някои отделни количествени ограничения (квоти) за вноса на 
стоманени изделия от Казахстан, текстил от Беларус и Северна Корея, обувки 
от Китай, дървен материал от Русия. За издаване на лицензии и наблюдение на 
изпълнението им в ЕС се използва единна база данни – Интегрирана система за 
управление на лицензиите (Système Intégré de Gestion de Licenses)6. 

 
 Ограничителни мерки (санкции). Както при експорта, така и при импорта в 

ЕС съществуват ограничителни мерки, наложени с решения или регламенти на 
Съвета на ЕС по чл. 215 от ДФЕС, след като преди това са били приети 
съответните решения в рамките на Общата външна политика и политика за 
сигурност. Обикновено се ограничава вноса на оръжие и на суровини от 
санкционираните трети страни.  
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Пример: Търговските санкции срещу Иран 
Основните търговски санкции са въведени с Решение 2010/413/ОВППС1 

на Съвета от  26 юли 2010 г. Те са в съответствие с декларация на 
Европейския съвет по този въпрос. Забранена е доставката, продажбата или 
прехвърлянето на Иран на изделия, материали, оборудване, стоки и 
технологии с двойно предназначение, които биха могли да подпомогнат 
дейностите на Иран, свързани с обогатяването и преработката на уран или с 
производството на тежка вода, с разработването на носители на ядрено 
оръжие или с извършването на дейности, свързани с други въпроси, по които 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изразила загриженост 
или е определила като нерешени, или с други програми за оръжия за масово 
унищожение. Освен това се забранява продажбата, доставката или 
трансфера на Иран на ключово оборудване и технологии, както и на 
свързаната с тях техническа и финансова помощ, които биха могли да се 
използват в ключовите сектори на промишлеността в областта на петрола и 
природния газ. 
 Търговските санкции са чувствително разширени с Решение 2012/35/ОВПС 
от 23 януари 2012 г. Забранена е продажбата, доставката или трансферът за 
Иран на ключово оборудване и технологии, които биха могли да се използват в 
ключовите сектори на промишлеността в областта на петрола и природния 
газ или в нефтохимическата промишленост. Забранено е и закупуването, 
вносът или транспортът на суров нефт и петролни продукти от Иран, както 
и на нефтохимични продукти. Наложена е забрана на продажбата на злато, 
благородни метали и диаманти, закупуването им, транспорта и 
посредническите услуги с тях на, от и за правителството на Иран. 
 

4.4 Търговски защитни инструменти при вноса 

 
Общото споразумение по митата и търговията (ГАТТ) въвежда принципа за 

взаимното обвързване на отстъпките при митата, което се постига едновременно за 
всички държави-членки на споразумението по време на многостранните кръгове от 
търговски преговори. Това означава, че нито една страна, участваща в ГАТТ, а 
след 1.1.1995 г. и в СТО, няма право едностранно да увеличава което и да е мито 
над съгласуваното равнище по време на преговорите. Тъй като обаче 
обстоятелствата могат да се променят и да се наложи на отделни страни да 
защитят отделни отрасли от своето производство за определени периоди от време, 
както поради настъпването на някакви форсмажорни обстоятелства, така и поради 
нелоялни търговски практики, ГАТТ предвижда възможността от използване на 
специални защитни инструменти. Ако те се прилагат от страните-членки на СТО, 
като се спазват договорените в ГАТТ и в съпътстващите го споразумения, 
предварителни условия, то използването на тези защитни инструменти се счита, че 
е в съответствие с принципа за недискриминация на ГАТТ и с устава СТО.  

 
1 ОВППС – Обща външна политика и политика за сигурност 
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Една от важните особености на митническия съюз на ЕС, е че в рамките на 
Общата търговска политика, държавите-членки на ЕС са постигнали съгласие за 
единно прилагане на защитните търговски инструменти. Това означава, че се 
защитава единния пазар на съюза, а не отделните национални пазари. Този единен 
подход се реализира административно чрез водещата наднационална роля на 
Европейската комисия като разследващ и прилагащ орган и чрез правното 
утвърждаване на защитните мерки чрез съответните регламенти и решения на 
Съвета на ЕС. Необходимо е да се отбележи, че нито един митнически съюз в света 
не е достигнал до такава степен на единодействие, която очевидно е възможна 
само при преминаването към по-високата интеграционна фаза – единното 
икономическо пространство. 

Защитните инструменти при вноса на ГАТТ/СТО, които са и част от правото 
на ЕС са следните три: 

 Защитна мярка от общ характер, основаваща се на чл. ХIX на ГАТТ и на 
споразумението на СТО по защитните мерки (GATT Safeguard measure). В 
правото на ЕС се реализира чрез Регламент (ЕО) 260/2009 на Съвета за единния 
импортен режим. 

  Антидъмпингова защитна мярка, основаваща се на чл. VI на ГАТТ и на 
споразумението на СТО за прилагането на този член. В правото на ЕС се 
реализира чрез Регламент (ЕО) 1225/2009 на Съвета за защитата от внос по 
дъмпингови цени от страни извън ЕС.  

 Антисубсидийна защитна мярка, основаваща се на чл. XVI на ГАТТ и на 
споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. В ЕС се 
прилага чрез Регламент (ЕО) 597/2009 на Съвета за защита от субсидиран внос 
от страни извън ЕС.  

 

А) Защитна мярка от общ характер 

 
Както вече стана ясно, тя се прилага само за регулиране на внса от държави-

членки на ГАТТ/СТО. За страните, които са извън ГАТТ се прилага особения 
защитен режим, посочен в раздела за единния импортен режим на ЕС. Съгласно 
чл. ХІХ на ГАТТ се допуска въвеждане на временни защитни мерки за 
ограничаване на вноса на определени стоки, когато вносът на тези стоки 
застрашава реално или потенциално да причини “съществена вреда” на местните 
производители. Въвеждането на тези мерки може да стане само след като се 
проведе съответното разследване от Европейската комисия. Инициирането на 
разследването става обаче след оплакване на една или повече държави-членки на 
ЕС. Разследването трябва да докаже наличието на реалната или потенциална 
опасност, както и връзката между вноса и опасността. 
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Защитната мярка от общ характер трябва да е насочена срещу всички 
страни, откъдето се внася съответната стока, т.е. не може да има избирателен 
характер. Не се допускат също т.н. доброволни ограничавания на експорта, което 
представлява скрита форма на дискриминация по национален признак и поставя в 
затруднено положение обикновено по-слабия търговски партньор. Не се допуска, 
също така, прилагането на общата защитна мярка срещу най-слабо развитите 
страни. Друго изискване е въведеното допълнително мито или количественото 
ограничение (квота) да се прилага за ограничен период от време, като 
максималната продължителност на защитната мярка е 5 години. При това през този 
период трябва да има постепенно отслабване на защитния ефект, например 
защитното мито постепенно да намалява до нула или пък квотата да расте до 
пълната й отмяна. Освен това въвеждането на защитната мярка от общ характер не 
трябва да води до намаляване на договорената либерализация на вноса на 
съответната държава-членка на СТО. Това означава, че ако съюзът реши, 
например, да защити местното производство на определена стока чрез 
въвеждането на временно защитно мито, то трябва да намали други мита, за да 
компенсира по еквивалентен начин всички засегнати страни. 

Трябва да се изтъкне, че макар ЕС да разполага с необходимите правни и 
административни предпоставки за използването на защитната мярка от общ 
характер на ГАТТ, то на практика не я прилага. Причините за това са няколко: 

 Преди всичко тази защитна мярка е предвидена за защита на възникващи 
промишлени отрасли, например производството на леки коли в някоя 
развиваща се икономика като Индонезия или Египет. Не прилята на 
икономиката на ЕС, която е най-голямата и една от най-развитите икономики в 
света, да защитава по такъв начин своите промишлени производства. Това би 
създало лош имидж, освен това в една по-далечна перспектива би навредило на 
европейските експортьори, тъй като би засилило протекционизма в глобален 
мащаб. 

 Друга причина за избягването на защитната мярка от общ характер е нейното 
универсално действие. Тя се прилага срещу всички страни-експортьори на 
съответната промишлена стока. Това, от една страна, твърде силно затруднява 
процедурата на разследване и прилагане на защитната мярка, от друга налага 
сложна система от ответни компенсации на засегнатите търговски партньори. 
Ето защо ЕС отдава предпочитание на антидъмпинговата и на 
антисубсидийната защитни мерки. Те действат насочено към отделни страни и 
даже към отделни фирми-експортьори и това улеснява разследването. Освен 
това при посочените две защитни мерки не се прилагат компенсационни 
действия.7 
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Б) Антидъмпингова защитна мярка 

Дъмпингът е нарушение на конкуренцията, т.е. нелоялна търговска 
практика, която цели чрез продажби на стоки под нормалната им стойност да 
осигури на практикуващия дъмпинга доминиращи позиции на определен пазар. В 
последствие тези доминиращи позиции могат да се използват за извличане на 
монополна печалба чрез манипулиране на цените. Дъмпинг може да има на всеки 
пазар – вътрешен и външен (международен). Дъмпинг може да има и в рамките на 
единния пазар на ЕС. Тогава той се санкционира в рамките на политиката за 
защита на конкуренцията, като част от икономическата политика на съюза. 
Международният дъмпинг, когато той е насочен срещу интересите на 
производителите и потребителите в ЕС, се парира чрез мерки, провеждани от 
Европейската комисия на основата на правни актове (регламенти и решения) на 
Съвета на ЕС.  се третира международния дъмпинг, насочен срещу пазара на ЕС. 

Изхождайки от общото определение на дъмпинга, като продажба на стоки 
под тяхната нормална стойност, можем да констатираме, че международен 
дъмпинг имаме тогава, когато даден експортьор изнася стоката си в ЕС по 
експортна цена (Px) под нейната нормална стойност (Vn). Но как се определя 
нормалната стойност на изнасяната стока за да може Европейската комисия да 
прецени дали има дъмпинг?  

В общия случай за нормална стойност може да се приеме вътрешната цена 
на съответната стока, изчистена от въздействието на ДДС и други преки и косвени 
данъци (акцизи). Има обаче 3 ситуации, когато това правило не важи: 

 Ако експортьорът не продава наблюдаваната стока на вътрешния си пазар, 
тогава няма как да се установи вътрешната цена. 

 Ако в страната на експортьора има твърде ограничен пазар за тази стока и не 
може да се получи достатъчна конкуренция за да има коректно ценообразуване. 
Това условие се отнася най-вече за малките развиващи се икономики. 

 Ако съответната няма признат от ЕС статут на пазарна икономика.  

Статут на “страна с пазарна икономика” (Market Economy Status – MES) се 
предоставя от Европейската комисия на базата на определени от нея критерии. Те 
са следните: 

 Ниска степен на влияние на съответното правителство върху разпределението 
на ресурсите и върху икономическите решения на предприятията. Обикновено 
този критерий се счита че не е изпълнен ако в съответната държава се прилагат 
фиксирани държавни цени, особено при енергоносителите и суровините, или 
има специални преференции за отделни предприятия или отрасли по отношение 
на данъци, закупуване на валута и др. 
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 Непозволена намеса на държавата по отношение на функционирането и 
собствеността на предприятията, изразяваща се в непазарни трансакции и 
дискриминираща промяна на собствеността. 

 Прилагане на прозрачни и недискриминиращи закони и други правни актове на 
търговското и дружественото право, които гарантират корпоративно 
управление в съответствие с международните счетоводни стандарти и 
правилата за защита на акционерите и публичен достъп до информацията, която 
не представлява търговска тайна. 

 Прилагането на режим на несъстоятелност, който гарантира спазването на 
правото на собственост и отговаря на международно приетите норми. 

 Съществуването на ефективен финансов сектор, който работи независимо от 
държавата, но в рамките на международно приетите правила за надзор 

Съгласно ситуацията в началото на 2015 г. без статут на пазарна икономика 
са основно тези страни, които попадат под действието и на посочения по-горе в 
раздела за единния импортен режим Регламент (ЕО) № 625/2009. Такива са: КНДР, 
Казахстан, Беларус, Таджикистан и др. Без статут на пазарна икономика са обаче и 
някои страни-членки на СТО – Армения, Монголия, Виетнам и Китай.  

Специално внимание заслужава случая с Китай. Той е втория по значение 
търговски партньор на ЕС след САЩ и е член на СТО от декември 2001 г. Въпреки 
това още не е получил от Европейската комисия статут на пазарна икономика. 
Съгласно споразумението за присъединяване на Китай, подписано и от 
представител на ЕС, всякакви ограничения в режима на най-облагодетелстваната 
нация по отношение на Китай могат да се прилагат от останалите държави-членки 
на СТО само до изтичането на 15 години от неговото встъпване в тази 
организация. Това означава, че през м. декември 2016 г. Китай би трябвало да 
получи статут на пазарна икономика и следователно ще може да се защитава в 
Арбитража на СТО срещу неприемането на вътрешните цени като нормална 
стойност при експорта. Този факт има голямо значение, имайки предвид, че повече 
от половината андимъпингови мерки на ЕС са насочени именно против износители 
от Китай и във всички тези случаи Европейската комисия сама е определяла 
съответната нормална стойност. 

Въпросът има и друго принципно значение. То е свързано с наблюдаващото 
се преплитане на политиката на икономия от мащаба и експорта под вътрешните 
цени по отношение на една група бързо развиващи се азиатски държави, 
предвождана от Китай. В тази група влизат Индия, Индонезия, Малайзия, 
Филипините, Виетнам и други страни. 
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Таблица 12 Връзка между дъмпинга и икономията от мащаба 
 

 
Продажби Променливи разходи Постоянни 

разходи 

Общо 
разходи 
на бр. 

Печалба 

 Бр. Цена 
на бр. Сума Бр. На 

бр. Сума Сума На бр.   

Само 
вътрешен 

пазар 
1000 400 400000 1000 200 200000 200000 200 400 0 

Само 
експортен 

пазар 
2000 300 600000 2000 200 400000 200000 100 300 0 

Заедно двата 
пазара 3000 333 1000000 3000 200 600000 200000 67 267 200000 

Източник: Хаджиниколов, Д., Европейският съюз като глобална търговска сила, с. 127.  

 
Какво показва горната таблица? От нея личи, че една фирма в развиваща се 

икономика с ограничено вътрешно търсене (поради ограничените доходи на 
населението) не би могла да реализира печалба нито само действайки на 
вътрешния пазар, даже когато той е защитен със съответните мита и гарантира по-
високи цени, нито само разчитайки на експорт. Когато обаче се съчетаят двата 
пазара, независимо, че експортната цена е по-ниска от вътрешната, фирмата 
реализира печалба, благодарение на икономията от мащаба и разпределението на 
постоянните разходи. 

Но след като ценовата дискриминация може да е резултат на икономическа 
целесъобразност, свързана с икономията от мащаба, дали и в този случай трябва 
да се прилагат санкции от страна на ЕС и на другите развити икономики? 
Отговорът, поне на настоящия етап на развитие на международната търговия, е 
положителен. Независимо от мотивите, които може да са чисто икономически, 
наличието на ценова дискриминация трябва да бъде санкционирано, особено 
когато е доказано, че ценовата дискриминация води до разстройство на местното 
производство в страната, където се внася съответната стока. В противен случай ще 
стане невъзможно да се предотврати и злонамереният дъмпинг, който умишлено 
цели разстройство на местното производство и постигане на доминиращи позиции 
на пазара с цел извличане след това на монополна печалба. 

 
Фази в антидъмпинговата процедура на ЕС 
 
Има четири фази в прилагането на антидъмпинговата процедура на ЕС: 

започване на разследването, провеждане на разследването, приключване на 
разследването, преглед и евентуална ревизия. 
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За да се започне разследването е необходимо едновременно да са налице 
няколко условия:  

 в Европейската комисия да е постъпило оплакване от предприятия, 
произвеждащи най-малко 25% от съответната стока, за която има подозрения, 
че се експортира в ЕС по дъмпингови цени;  

 да има обосновано предположение за връзка между дъмпинга и 
разстройството на вътрешното производство на тази стока;  

 експортът по дъмпингови цени да отговаря най-малко на 1% от вътрешното 
потребление в ЕС на съответната стока и най-малко на 3% от вноса в ЕС на 
тази стока; 

 предполагаемият дъмпингов марж да е най-малко 2%. 

Определянето на дъмпинговия марж става по следната формула: 

DM =  
V − P

P
 

Ако всичките посочени по-горе условия са налице Европейската комисия 
въвежда временно антидъмпингово мито, равно на предполагаемия дъмпингов 
марж и преминава към следващата фаза в антидъмпинговата процедура – 
разследването. 

Основната задача на разследването е да се установи отсъствието или 
наличието на съответния дъмпингов марж, което ще позволи в края на 
разследването да се вземе решение за отмяна на временното антидъмпингово мито 
или за замяната му с окончателно такова. В случай, че експортът по дъмпингови 
цени се осъществява от достатъчно голяма страна със статут на пазарна 
икономика, например от Индия, то Европейската комисия използва като нормална 
стойност съответната вътрешна цена, което чувствително облекчава разследването. 
В случай, че експортът идва обаче от малка страна, където няма достатъчно 
конкуренция за определяне на нормалната стойност или от страна без статут на 
пазарна икономика, например от Китай, то нормалната стойност се конструира 
като се използват данни от засегнатата фирма или по аналогия данни на 
производители в други страни. Калкулирането на нормалната стойност става по 
следния начин: 

  V =  C + +  P  

където Cv са променливите разходи на единица продукция, C f са постоянните 
(фиксираните) разходи за всички произведени единици, n e броя произведени 
единици от стоката, а Pn e средната отраслова печалба на единица продукция. 

Пример: Определяне на дъмпинговия марж чрез конструиране на 
нормалната стойност 
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В ЕС се внасят от страната N телевизори. Страната N e малка 
островна държава с ограничен вътрешен пазар. Цената на един телевизор, 
указана в експортната фактура е 300 евро. Вътрешната цена е 290 евро. 
Заводът, износител има променливи разходи 280 евро на телевизор. Обемът на 
производството е 1 000 000 телевизора годишно, а постоянните разходи са 20 
000 000 евро годишно. Средната печалба в отрасъла на един телевизор от 
този тип е 15 евро. Какво максимално антидъмпингово мито може да се 
наложи след разследването за вноса на тези телевизори в ЕС? 

 Тъй като в условието ясно е посочено, че страната N е с недостатъчен 
вътрешен пазар за да се използва вътрешната цена като нормална стойност 
се налага тази стойност да се конструира (калкулира) като се приложи 
формулата, посочена по-горе: 

 =  280 +    
 

+  15 

 =  280 + 20 +  15 = 315 

 След като сме определили нормалната стойност остава да определим и 
дъмпинговия марж: 

=    =0,05 = 5% 

 Следователно максималното антидъмпингово мито, което ЕС може да 
наложи за защита от посочената нелоялна търговска практика е 5%. 

 

В) Антисубсидийна защитна мярка 
 
Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки е прието в 

рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори. То дава 
възможност на държавите-членки на СТО, засегнати от субсидиран експорт, да се 
защитят по два начина. Първият е като директно се обърнат в Арбитража на СТО 
(Органа за решаване на спорове). След положително решение на арбитража може 
да се очаква, че провинилата се страна ще прекъсне субсидирането или ще 
премахне отрицателните последици от субсидирането за засегнатата страна. Ако 
провинилата се страна не се съобрази с решението на арбитража на СТО 
засегнатата страна може да въведе, позовавайки се на решението на арбитража, 
изравнително мито с еквивалентен икономически ефект. Другата възможност за 
защита е засегнатата страна да осъществи свое собствено разследване и да наложи 
съответното антисубсидийно (изравнително) мито. Ако провинилата се страна не е 
съгласна с тази мярка на засегнатата страна тя трябва да потърси правата си 
отново в арбитража на СТО, но в този случай ролите са разменени – ищец е този 
който субсидира, а ответник, този, който е въвел антисубсидийното мито. 

Както в  антидъмпинговата си политика, така и в антисубсидийната, 
Европейският съюз прилага втория начин за защита – използване на собствени 
регламенти, провеждане на разследване от Европейската комисия и налагане, ако 
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това е необходимо, отначало на временни, а след това и на окончателни 
антидъмпингови или антисубсидийни мита. Правната основа за собствените 
антисубсидийни разследвания на ЕС е Регламент (ЕО) 597/2009 на Съвета относно 
защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската 
общност. Преди това се прилагаха Регламент (ЕО) 3284/94 на Съвета и неговите 
изменения и допълнения. 

Съгласно Споразумението на СТО и действащото право на ЕС може да се 
констатира, че като забранени субсидии ясно са дефинирани само три вида 
субсидии: 

 експортни субсидии (когато субсидията е насочена към увеличаване на 
експорта чрез намаляване на издръжките и по-висока конкурентоспособност на 
експортьора). Санкционират се и скрити субсидии, както и косвени субсидии 
(например намалени цени на доставките на стоки от държавни фирми). 

  субсидиите, целящи импортозаместване, т.е. ограничаващи вноса. 

 специфични субсидии – когато се предоставят без провеждането на търг само 
на отделни предприятия, обикновено с експортна насоченост (това е прикрита 
форма на експортно субсидиране) 

 Макар и да няма изрично указание за това в действащото в момента право на 
СТО и на ЕС, практически не се санкционират субсидии, които са били в 
следните направления: 

 За научно-развойна дейност, ако субсидирането не е представлявало скрито 
поемане на част от трудовите разходи и по този начин не е било един вид 
експортно субсидиране. Това субсидиране е трудно да се санкционира, тъй като 
често се свързва с националната сигурност и излиза извън кръга на 
компетенции на ГАТТ. 

 За екологични проекти. Допускат се подобни субсидии за покриване на 
конкретни нови нормативни изисквания. Това ес прави в контекста на стремежа 
към глобално устойчиво развитие. 

 За малки и средни предприятия. Субсидирането трябва обаче да е ограничени и 
да се придружава от ясно дефиниране на този вид предприятия. Счита се, че 
този вид субсидиране не оказва съществено въздействие върху международната 
търговия. 

 За аграрни предприятия. Трябва да има обаче откъсване на субсидирането от 
обема на производството.  

 За предприятия в изостанали региони. В националното законодателство на 
държавите – членки трябва да има обаче ясно дефиниране на тези райони.  
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За изостанали региони в ЕС се приемат тези, където БВП на човек от 
населението е под 85% от средния за страната, безработица по-голяма от 110% от 
средната за страната. В рамките на регионална структурна политика на ЕС за 
изостанали райони, които могат да ползват субсидии чрез структурните фондове се 
определят тези райони, където БВП на човек от населението е под 75% от средното 
равнище за ЕС. 

През периода след 2009 г. средногодишно се инициират между 15 и 20 нови 
разследвания за дъмпинг и субсидии а в сила са между 120 и 140 антидъмпингови 
и антисубсидийни мерки на ЕС. Като цяло може да се отчете, че има тенденция на 
намаляване на броя както на стартираните разследвания, така и на действащите 
окончателни антидъмпингови и изравнителни (антисубсидийни) мита. Една от 
причините за това е желанието на ЕС да създаде по-добър климат за желаното 
успешно приключване на Кръга Доха на многостранните търговски преговори, 
стартирал още през 2001 г., друга причина е, че напоследък почти не стартират 
разследвания срещу държави-членки на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, която към началото на 2015 г. включва 34 развити 
страни. Стремежът е възникващите разногласия с тези страни да се уреждат без да 
се стига до прилагане на съответните санкциониращи процедури.   

 
Таблица 13 Антидъмпингови мерки (АДМ) и Антисубсидийни мерки 

(АСМ) на ЕС (в сила към 1.1.2014 г.) 
 

Страна АДМ АСМ Доброволни задължения* 

Аржентина 1   

Армения 1   

Беларус 1   

Босна и 
Херцеговина 1  1 

Бразилия 1  1 
Канада 1 1  

Китай 57 2 3 
Индия  5 2 

Индонезия 8   

Иран 1   

Лаос 1   

Малайзия 6   

Молдова 1   

Мароко 1   
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ОАЕ  1  

Пакистан  1  

Филипини 2   

Русия 5  5 
ЮАР 1   

Шри Ланка 2   

Тайван 4   

Тайланд 6   

Турция 1   

Украйна 3   

САЩ 2 1  

Виетнам 1   

Пояснения: *-Доброволните задължения са АДМ и АСМ, които се спазват от 
експортьорите на доброволна основа, без правни актове на ЕС. Обикновено с тези 
доброволни задължения се въвеждат минимални експортни цени.  
Източник: Съставено от автора по данни от Anti-dumping and Anti-subsidy Safeguard 
Statistics Covering Full-Year 2013, European Commission, 20.02.2014, Brussels. 
 

 
4.5 Защитни действия при експорта 

Защитните действия на ЕС при експорта в съвременните условия могат да се 
класифицират по следния начин: 

 действия на ЕС, насочени срещу законодателни, изпълнителни и други 
административни актове на трети страни, които неправомерно или в 
непропорционална на наличната или потенциалната опасност степен, 
ограничават пряко или косвено експорта на стоки от ЕС и 

 действия на ЕС, насочени срещу неправомерно или непропорционално 
въведени защитни мерки на трети страни, насочени директно срещу експорта 
на стоки от ЕС. 

В първия случай основната задача на Европейската комисия е да обоснове 
неправомерността или непропорционалността по въздействие на съответните 
национални правни и административни актове, които не е задължително да са 
непосредствено насочени срещу експорта на ЕС. Във втория случай става въпрос 
за оборване на актове, които още при въвеждането си носят международен 
характер и освен на националното право, задължително се позовават и на правото 
на СТО, тези актове са приети в държава-членка на СТО. 

Преди създаването на СТО действията, които бяха насочени срещу правни и 
административни актове на трети страни, пряко или косвено ограничаващи 
експорта, се наричаха мерки срещу порочни търговски практики на трети страни. 
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След създаването на СТО използването на такива мерки е възможно единствено 
след съответното решение на Арбитража на СТО в полза на ЕС, когато става 
въпрос за защитата на интересите на европейските експортьори. За ефективното 
прилагане на този принцип се използва Регламент (ЕО) 3286/94 на Съвета за 
установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска 
политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са й 
предоставени под егидата на Световната търговска организация. Трябва да се 
подчертае, че основната информация за търговските ограничения постъпва от 
самите експортьори. Съгласно цитирания регламент всяко европейско предприятие 
има право да инициира разследване в Европейската комисия относно прилагането 
на нелоялна търговска практика спрямо него, ограничаваща експорта на стоки. 

След арбитража на СТО в полза на ЕС, държавата-членка на Световната 
търговска организация, ако продължи да прилага ограничителната мярка по 
отношение на експорта от ЕС, може да бъде санкционирана чрез прилагането на 
посочения по-горе регламент. Санкцията може да представлява отмяна на 
митнически преференции или въвеждане на допълнителни мита по определени 
тарифни позиции. Важно е при това да се спази правилото на СТО, което гласи, че 
икономическият ефект от санкцията трябва да е равен на загубата, която търпят 
експортьорите. 

Освен това Европейската комисия внимателно следи какви търговски 
защитни мерки са въвели трети страни, насочени срещу експорта на ЕС (виж 
фигура 17). В някои случаи тези мерки са насочени единствено срещу ЕС, в други 
случаи може да са насочени срещу цяла група търговски партньори. Ако се 
установи, че тези мерки са необосновани или имат непропорционално въздействие, 
изхождайки от рисковете за местния пазар, то ЕС се обръща за арбитраж към СТО 
и ако има положително решение на СТО настоява за отмяната на съответната 
защитна мярка. Ако това не стане е възможно да се приложи цитираният по-горе 
регламент. 

Фигура 17 Защитни мерки срещу експорта на ЕС (в сила на 1.1.2014 г.) 
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Източник:http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-
against-exports-from-the-eu/ 

 

4.6 Активно използване на арбитража на СТО 

 
ЕС се стреми да решава търговските спорове чрез преговори, но тогава, 

когато това е невъзможно се обръща за арбитражно решение към СТО. След 
създаването на СТО от 1.1.1995 г. и след въвеждането в действие на нейния 
механизъм за решаване на търговски спорове прилагането на мерки, насочени 
срещу порочни търговски практики на трети страни, както бе отбелязано, се 
извършва единствено на базата на влезнали в сила арбитражни решения на 
световната организация.8 

За периода от създаването на Органа за решаване на спорове на СТО 
(01.01.2.1995 г.) до 01.04.2015 г. там са заявени и разглеждани общо 175 дела, като 
в 95 от тях ЕС (преди ЕО) е ищец и в 80 е ответчик. Освен това в 146 дела ЕС се е 
включил като „трета страна“.9 Има редица арбитражни дела, които са изиграли 
съществена роля за формирането не само на общата търговска политика, но и на 
общата аграрна политика, политиката в областта на оказването на околната среда, 
политиката за защита на конкуренцията и други политики на държавите-членки на 
ЕС. По-долу са посочени само някои по-важни от тях: 

Примери 

Дела с ищец ЕС: 

1. DS 5410 – 1996 г. Оплакване срещу мерки на Индонезия, противоречащи на 
споразумението TRIMs. Били са въведени нулеви мита за вноса на компоненти за 
производство на коли от „национални компании“. Решението на арбитража е в 
полза на ищеца. Индонезия отменя оспорваните мерки.  

2. DS 118 - 1998 г. Оплакване срещу САЩ. Оспорва се федералния данък за 
поддържане на пристанищата (Harbour Maintenance Tax), тъй като той играе 
ролята на скрито мито, въздействайки само върху цените на внасяните в САЩ 
стоки. Продължават да се водят консултации. В Конгреса на САЩ се обсъжда 
заменянето на този данък с друг подобен. 

3. DS 136 – 1998 г. Оплакване срещу Антидъмпинговото законодателство на САЩ - 
1916 Trade Act Section 301. Оспорва се правото на частни компании сами да 
определят нормалната стойност и дъмпинговият марж; както и начинът по 
който се използват събраните средства от санкции, а именно в полза на 
пострадалите компании  – Поправката на Бърд (Byrd Amendment). След решение 
на арбитража в полза на ЕС (ЕО) актът от 1916 г. е отменен.  

4. DS 152 – 1999 г. ЕС оспорва възможността САЩ едностранно да налагат 
санкции без решение на арбитража на СТО – Section 301-310 – USA 1974 Trade 
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Act. Арбитражът приема решение в полза на ищеца, към който се присъединяват 
още десетина други страни. Консултациите за решаване на казуса продължават. 

5. DS 317 – 2005 г. Оплакване срещу субсидирането в САЩ на производството и 
експорта на големи граждански самолети (Бионг). Има решения на Органа за 
решаване на спорове и на Апелативния орган в полза на ищеца, но засега няма 
ответни действия от страна на САЩ. ЕС не е въвел санкциониращи мерки. 

6. DS 372 - 2008 г. Оплакване срещу Китай за въвеждане на мерки, ограничаващи 
достъпа до националния пазар на финансови услуги. Още същата година се 
постига споразумение, с което Китай отменя ограничителните мерки. 

7. DS 352 - 2009 г. срещу Индия за такси и ограничителни мерки при вноса на вина и 
спиртни напитки. Преди това ЕС е атакувало в арбитража на СТО и други 
ограничения при вноса в индия на отделни стокови групи от ЕС. Консултациите 
продължават. 

8. DS 395 - 2009 г. Оплакване срещу Китай за въведени ограничения при експорта на 
някои видове минерални суровини (боксит, жълт фосфор, цинкова руда, руди на 
редки метали). Към оплакването на ЕС като трети страни се присъединяват 
още десетина държави. Китай постепенно отменя наложените ограничения. 

 

Дела с ответник ЕС 

1. DS 16, DS 27 и DS 158 – 1995 г., 1997 г., 1999 г. – Гватемала, Хондурас, Мексико, 
Панама и САЩ оспорват режима за внос на банани в ЕС (ЕО), тъй като той дава 
по-големи тарифни преференции на една група развиващи се страни (АКТ)11, 
което може да се счита като търговска дискриминация по отношение на 
споменатите централно-американски експортьори на банани. Постигнато е 
съгласие ЕС постепенно да изравни преференциите за износителите на банани.  

2. DS 26 – 1996 г. САЩ и Канада се оплакват, че ЕС е ограничил вносът на телешко 
месо, произвеждано в тези две страни, позовавайки се вътрешното право на 
съюза относно забраната за достъп до пазара на месо, добито чрез употребата 
на хормони на растежа при отглеждането на животните. Решенията на 
арбитража и на апелативния орган на СТО са в полза на ищеца. ЕС не отменя 
съответната забрава. Въведени са санкциониращи мита при вноса на определени 
стоки от ЕС.  

3. DS 290 – 1999 г. Оплакване на САЩ и Австралия относно нарушаване от страна 
на ЕС на Споразумението ТРИПс. По специално се твърди, че ЕС защитава 
своите собствени географски названия, прилагайки съюзното си право, но 
отхвърля националния режим, ако той се прилага от други страни-членки на 
СТО. Конкретно спорът е за правото на САЩ да защищават в ЕС търговската 
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марка на бирата Budweiser (Budweis в старото име на град Чешке Будьовице в 
Чехия). Решенията на арбитража и апелативния орган са в полза на ищците. ЕС 
променя правото си и заявява, че е изпълнила препоръките на арбитража. 
Ищците заявяват, че не са доволни от изпълнението. Консултациите 
продължават. 

4. DS 291 – 2003 г. Оплакване на САЩ срещу ограничаване от страна на ЕС на 
допускането до пазара и маркетинга на биотехнологични продукти (съдържащи 
ГМО). Оплакването е конкретно насочено срещу въведен в ЕС през 1999 г. 
мораториум върху продажбата на подобни продукти. След започването на 
арбитражното дело през 2003 г. мораториума е заменен със система за контрол 
и специално етикетиране на продуктите с ГМО. САЩ не са съгласни с въведения 
специален режим. Арбитражните резултати са в полза на ищеца. Към началото 
на 2015 г. още не са наложени санкциониращи мита. Консултациите 
продължават. 

5. DS 401 - 2009 г. Оплакване на Норвегия и Канада относно фактическата 
забраната на внос в ЕС на продукти от тюлени от посочените страни и 
запазване на такива възможности от трети страни (Гренландия). Решението на 
арбитража на СТО е частично в полза на ищеца. ЕС се съгласява да промени 
режима за внос на продукти от тюлени.  

6. DS 389 - 2009 г. относно оплакване на САЩ за неправомерни мерки на ЕС, 
ограничаващи вноса на пилешко месо, третирано с антисептични химически 
вещества (например срещу салмонела). Според САЩ ограничаването на вноса 
противоречи на споразумението на санитарните изисквания при вноса, 
противоречи също на ГАТТ, както и на Споразумението за техническите бариери 
при търговията. Още няма решение на арбитража. 

7. DS 452 – 2012 г. Оплакване на Китай относно мерки на ЕС и на някои държави-
членки, свързани с производството на възобновяема енергия. Става дума за 
изискването субсидирани проекти за възобновяема енергия да се изпълняват само 
чрез закупуване на оборудване от местни фирми или от фирми от ЕС. Според 
Китай нарушават се ГАТТ, споразумението по субсидиите и Споразумението 
TRIMs. Още няма решение на арбитража. 

8. DS 476 – 2014 г. Оплакване на Руската федерация относно прилагането на 
мерките, известни като „Трети енергиен пакет“. По-специално се счита, че се 
нарушават разпоредби на ГАТТ, ГАТС, ТРИМс и Устава на СТО. 
Разбирателството продължава. 

 
От посочените арбитражни разбирателства ясно личи, че в бъдещото 

развитие на търговската политика, в това число и на търговските защитни мерки, 
все по-важно място ще заемат новите въпроси, свързани с търговията и преди 
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всичко – оценявате на риска и въвеждането на адекватни мерки за опазване на 
живота и здравето на хората, животните и растенията, както и на околната среда, а 
така също въпросите, свързани със защитата на интелектуалната собственост и на 
инвестициите. Все по-трудно ще става да се намери тънката разграничителна 
линия между грижата за хората и околната среда и защитата на местния пазар с 
непозволени технически бариери. 

 
 

1 Данни на Световната търговска организация, http://stat.wto.org 
2 Пак там. 
3 ДФЕС, Официален вестник на ЕС, С 83/61, 30.03.2010. 
4 European Commission – Restrictive measures in force (Article 215 TFEU), 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf 
5 CAP Reform.eu, http://capreform.eu/end-the-use-of-export-subsidies-in-the-2013-cap-review/ 
6 Système Intégré de Gestion de Licenses, http://trade.ec.europa.eu/sigl/ 
7 Виж по-подробно за защитната мярка от общ характер в Хаджиниколов, Д., ЕС: външнотърговски 
аспекти на интеграцията, С., 2000, с. 55-58. 
8 Относно структурата и дейността на Органа за решаване на спорове на СТО и участието на ЕС в 
арбитражни дела виж по-подробно на посочения по-горе източник, с. 231-243.   
9 Това са данни от сайта на СТО, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm 
10 Тук, както и по-надолу, са посочени референтните номера на съответните арбитражни дела. По тези 
номера делата могат да се намерят на сайта на СТО 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm 
11 Страните от АКТ са около 80 държави от Африка на юг от Сахара, Карибския басейн и Тихоокеанския 
басейн, тясно интегрирани към някои от държавите-членки на ЕС. През предишни исторически периоди 
те са били техни зависими територии (колонии). Страните от АКТ са включени първоначално в Общата 
селскостопанска политика на ЕС и при експорта на определени аграрни суровини, в това число на 
банани, са ползвали значителни допълнителни тарифни преференции (тарифни квоти), извън нормалните 
преференции, предоставяни на останалите развиващи се страни в рамките на Общата система за 
преференции. Във връзка с посоченото арбитражно дело на СТО ЕС преразглежда политиката си спрямо 
страните от АКТ, като целта е постепенно да остане да действа само Общата система за преференции. За 
да се отговори на интересите на страните от АКТ в рамките на ОСП е създаден подрежим за най-слабо 
развитите страни с нулеви мита при вноса в ЕС на всички стоки (освен оръжие), в това число и на 
банани. Значителна част от страните от АКТ попадат в групата на най-слабо развитите страни.    
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5. Единен пазар на стоки 
 
 

5.1 От свободна търговия към свободно движение на стоки  
5.2 Преодоляване на физическите бариери 
5.3 Преодоляване на техническите бариери 
5.4 Преодоляване на фискалните бариери 
5.5 Постижения и проблеми 
5.6 Международно значение 

 
 
5.1 От свободна търговия към свободно движение на стоки 

 
Първият въпрос, на който трябва да си  отговорим е, защо е необходимо да 

се правят усилия за свободно движение на стоките, след като в рамките на 
митническия съюз вече е постигната свободна търговия в рамките на общия пазар 
на държавите-членки на Общността? Та нали митническият съюз включва в себе 
си зона за свободна търговия и обща митническа политика, т.е. в търговията между 
държавите-членки са премахнати както митата, така и количествените 
ограничения.  

Причините митническият съюз да не е достатъчен за да се постигна реално 
свободно движение на стоките се крият в съхраняващите се преки и косвени 
скрити мита, проявяващи се като вътрешнообщностни фискални бариери, а така 
също в многобройните задължителни национални стандарти и изисквания за 
безопасност, превръщащи се в сериозни технически бариери за достъпа до 
националния пазар на една или друга държава-членка. Към това трябва да 
прибавим и факта, че митническият съюз, макар и да включва зона за свободна 
търговия, не създава единна митническа територия на държавите-членки поради 
съхраняващите се различия в митническото законодателство. Ето защо свободната 
търговия е само началото към свободното движение на стоките. За да бъде 
постигнато то е необходимо да се извърви още дълъг път и да се преодолеят 
различни бариери пред търговията – физически (различията в митническите 
документи и необходимостта от физически митнически контрол по вътрешните 
граници); технически (различия в задължителните стандарти и изисквания за 
безопасност и в начините за доказване на съответствието с тези стандарти и 
изисквания); фискални (различията в ставките на акцизите и на данък добавена 
стойност и необходимостта да се събират тези данъци от различни национални 
данъчни системи); валутни (различията в националните валути); патентни 
(различията в патентното законодателство) и др. Когато посочените бариери се 
преодолеят или поне се преодолеят повечето от тях, може да се говори за 
превръщане на свободната търговия в свободен достъп до националните пазари на 
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държавите-членки или в свободно движение на стоките, а това означава, че от 
общия пазар е възникнал единен пазар. 

Трябва също да се отбележи, че преходът от свободна търговия към 
свободно движение е естествен процес, който се налага от самата търговска 
практика. Бизнесът, а и обществото като цяло, са заинтересовани от премахването 
на колкото се може повече пречки пред търговията, тъй като това намалява 
разходите за осъществяването на търговските трансакции и по този начин се 
отразява положително както на икономическата ефективност на бизнеса, така и на 
благосъстоянието на обществото. Политиците просто трябва да изпълнят мандата, 
който им поставят обществото и бизнесът, а именно да придвижат напред 
интеграционния процес. По този начин, крачка по крачка се върви не само от 
свободна търговия към свободно движение на стоките, но погледнато в един по-
широк план, постепенно се преминава от интеграционната фаза „митнически съюз“ 
към по-висшата интеграционна фаза „единно икономическо пространство“, която, 
както ще видим по-нататък, включва освен свободното движение на материални 
стоки и на услуги, така и свободното движение на капитал и на работна сила.  

 
Фигура 18 Преход от митнически съюз към единно икономическо 

пространство в ЕС (ЕО, ЕИО)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Източник: съставено от автора 

 

Преминаването от свободна търговия към свободно движение на стоки в 
рамките на единното икономическо пространство на държавите-членки на ЕС 
(ЕИО) става на няколко етапа. 

 

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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Първият етап започва на 1.7.1968 г. и се простира до края на 70-те години на 
миналия век. Това е етапът на постепенното премахване на скрити мита и 
количествени ограничения и през този етап основна движеща сила напред в 
интеграционния процес е Съдът на Европейските общности (Съд на ЕО), наричан 
сега Съд на ЕС, със седалище в Люксембург.  

Но кои са тези непозволени мерки, които могат да се третират като мита и 
са били атакувани пред Съда на ЕО? Те могат да се обособят в две групи: 

 Първата група включва национални данъците и другите държавни вземания 
в държавите-членки, които имат откровено дискриминационен ефект по 
отношение на стоките, идващи от други държави – членки. 

Като такива преки и явни нарушения могат да се разглеждат, например, 
акцизите, когато те имат различен размер, в зависимост от произхода на 
облаганите стоки. Ако вносните цигари, които идват от другите държави-членки, 
се облагат, например, с акциз, който е по-голям от акциза, събиран ри продажбата 
на цигарите местно производство, то това е всъщност допълнително облагане на 
вносните цигари или прилагане на вносно мито, ето защо подобен начин на 
облагане с акциз е в противоречие с правото на ЕС (ЕИО) и е подлежал на отмяна 
от Съда на ЕО още през онези далечни години. Това противоречие е спрямо 
сегашния чл. 30 от ДФЕС, предишен чл. 25 на ДЕО, който гласи, че се забраняват 
митата по вноса и износа и такси с равностоен ефект между държавите-членки. 
Тази забрана се прилага също така спрямо митата с фискален характер.1  

 Втората група непозволени актове на държави-членки включва национални 
данъци и такси, които имат скрит или косвен дискриминационен ефект 
спрямо стоките с произход в другите държави-членки. 

Като пример за такива мерки със скрит дискриминационен ефект могат да се 
посочат случаите, когато формално имаме еднакво третиране, но на практика се 
получава дискриминационно третиране за вносните стоки. Например ако се въведе 
облагане с акциз на алкохолните продукти не в зависимост от тяхната цена, а в 
зависимост от алкохолното им съдържание, може да се получи така, че продажбите 
на вино да са облагоприятствани в сравнение с продажбите на бира, тъй като 
средната цена на виното е доста по-висока от това на виното и еднаквото облагане 
на спиртен градус очевидно ще е от полза за производителите на вино. Ако 
съответна държава-членка се е специализирала в производството на вино и бирата 
е предимно вносен артикул, то също толкова очевидно е, че тази на пръв поглед 
недискриминационна фискална мярка ще има всъщност дискриминационен 
характер за експортьорите на бира от останалите държави-членки и може да се 
третира като един вид скрито мито. 

Като пример пък за косвен дискриминационен ефект може да се посочи  
използване на някакъв акциз, който привидно няма дискриминационен характер, за 
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субсидиране на местните производители. Например ако акцизът, събиран при 
продажбата на вино се използва частично за субсидиране на лозовите насаждения, 
т.е. за допълнително субсидиране на местните производители на вино. Това на 
практика ще превърне акциза в дискриминационна мярка спрямо производителите 
на вино в останалите държави-членки и тази фискална мярка ще се третира също 
като непозволено мито. 

Съществено значение през този етап от прехода към свободно движение на 
стоките в Общността е имало и решаването на няколко казуса то Съда на ЕО, 
целящи премахване на скритите количествени ограничения в свободната търговия 
между държавите-членки. Тези действия на съда са се основавали на разширеното 
тълкуване на чл. 34 от ДФЕС (предишен чл. 28 от ДЕО), който гласи, че се 
забраняват количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи 
равностоен ефект в търговията между държавите-членки.2 Проблемите с 
неправомерните количествени ограничения са намерили своя най-сериозен израз в 
неправомерното прилагане от държавите-членки на чл. 36 ог ДФЕС (предишен 
чл. 30 от ДЕО). Този член дава право на държавите-членки да налагат забрани или 
ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, 
независимо дали те идват от трети страни или от други страни в рамките на 
Общността, тогава когато техните действия се основават на съображенията за 
„обществен морал, обществен ред или обществена сигурност; за закрила на 
здравето и живота на хората, животните или растенията; за закрила на 
националните богатства с художествена, историческа или археологическа 
стойност; за закрила на индустриалната и търговската собственост.“3 

Злоупотребите с чл. 36 на ДФЕС (предишен чл. 30 на ДЕО) са били 
изобличени от Съда на ЕО във връзка с Делото “Касис от Дижон” (Cassis de 
Dijon). Ищец по делото е била германската фирма "Rewe Zentral AG" и ответник 
Федералната служба на ФРГ по монопола върху концентрираните спиртни напитки 
(Rewe Zentral AG срещу Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Дело 120/78). 
Историята започва през 1976 г., когато споменатата федерална служба отказва да 
издаде на фирмата "Rewe" разрешително (лиценз) за внос и продажба във ФРГ на 
френския ликьор "Касис от Дижон". Ликьорът е бил от много години на френския 
пазар, като алкохолното му съдържание варира около 20 градуса. Но 
концентрираните спиртни напитки в Германия е трябвало да имат най-малко 32 
градуса алкохолно съдържание, а ликьорите - по-изключение най-малко 25 градуса 
за да могат да се начислят съответните акцизи. Вината пък са били с ал. 
съдържание до 18 градуса. За да обоснове своя отказ федералното правителство 
стига до абсурд, като твърди, че „ определянето на минимално алкохолно 
съдържание в националното законодателство цели да се избегне 
разпространяването на спиртни напитки на националния пазар, по-специално 
спиртни напитки с ниско алкохолно съдържание, тъй като според него такива 
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продукти могат по-лесно да предизвикат зависимост, отколкото напитките с по-
високо алкохолно съдържание.“  

Решението на Съда на ЕО от 20 февруари 1979 г. е в полза на ищеца и то 
цели да сложи край на злоупотребите с мними заплахи за живота и здравето на 
хората, обществения ред и другите аргументи, описани в чл. 36 на ДФЕС 
(предишен чл. 30 на ДЕО). С този прецедент Съдът на ЕО въвежда принципа за 
еднаквия достъп до пазара, който гласи, че стока, легално допусната до пазара на 
дадена държава - членка на ЕС, по презумпция има право на достъп и до 
вътрешния пазар на другите държави-членки на Общността, освен ако не се 
изрично докаже, че тази стока трябва да бъде спряна на основата на причините, 
посочени в чл. 36 от ДФЕС (предишен чл. 30 от ДЕО).4 Но как да се докаже 
наличието на вреда или на повишен риск? Може ли оценката на вредата и на риска 
да е еднаква за всички държави-членки? Практически вторият етап от прехода към 
свободно движение на стоките приключва именно с поставянето на този важен 
въпрос, който отваря дискусията за необходимостта от еднакви задължителни 
изисквания за безопасност и опазване на хората и околната среда. Това се случва 
вече през следващия етап, когато се разработват тези общи минимални изисквания. 

Вторият етап на прехода от свободна търговия към свободно движение на 
стоките е етапът на търсене на оптималните методи за отстраняване на бариерите и 
изработването на единните правила за достъп до пазара. Този етап продължава 
няколко години – от края на 70-те години на миналия век до средата на 80-те. 
Решаващо значение за създаването на печеливша стратегия на прехода към по-
високата фаза в интеграцията има назначаването през 1985 г. на новия състав на 
Европейската комисия (официалното й име по онова време е Комисия на 
Европейските общности) начело с Жак Делор. 

Жак Делор (Jacques Delors) е известен френски икономист и политик. Той 
оглавява Европейската комисия през м. януари 1985 г. Първият му мандат е до 
края на 1988 г. Вторият мандат е от началото на 1989 г. до края на 1992 г. Третият 
мандат на „Комисията Делор“ е две години – от началото на 1993 г. до края на 
1994 г. Този кратък мандат е бил въведен еднократно с Договора от Маастрихт за 
да се уеднаквят периодите на действие на Европейския парламент и на 
Европейската комисия.  
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Жак Делор е не само един от най-дълго управлявалите председатели на 

Европейската комисия, но и най-много постигналият на тази длъжност. С неговото 
име е наречена програмата за създаване на единния вътрешен пазар, неговото име 
„Планът Делор“, носи и концепцията за създаването на паричния съюз. Първите 
две многогодишни финансови рамки на ЕИО (ЕО), също носят името „Делор“. 

Програмата за единния пазар се появява през м. юни 1985 г. Тя се нарича 
"Бяла книга за окончателното изграждане на вътрешния пазар" и включва 282 
законодателни инициативи (проекти за директиви), чрез които до края на 1992 г. е 
предвидено да бъдат отстранени значителна част от бариерите, останали след 
изграждането на митническия съюз. За да се реализира тази програма се налага да 
се извърши първото изменение и допълнение на основния договор на ЕИО. Това 
става с Единния европейски акт, влезнал в сила през (1987 г. За първи път се 
появява определението на новото понятие „единен вътрешен пазар“, който сега 
наричаме „единно икономическо пространство“. Това е "икономическа 
територия без вътрешни граници, в рамките  на която е осигурено свободно 
движение на стоки, услуги, лица и капитал”. 

Третият етап е етапът на реализацията на програмата за създаването на единния 
пазар. Тя включва оригинални и често революционни подходи за отстраняването на три 
основни вида пречки пред свободното движение на стоките, които бяха указани по-
горе: физическите, техническите и фискалните. Този етап продължава до средата на 90-
те години на миналия век, когато вече е задействан „новият подход“ при стандартите, 
премахнати са митниците по вътрешните граници и се въвежда единната система за 
регистриране по ДДС. 

 
5.2 Преодоляване на физическите бариери 
 
Физическите бариери пред движението на стоките в рамките на ЕИО, след 

създаването на митническия съюз на държавите-членки през 1968 г., е можело да 
се обособят в три основни групи: 

 Пречки, свързани с националните различия при определянето на митническите 
направления (временен внос, временен износ, активно усъвършенстване и др.), 
при установяването на произхода на стоките, митническата облагаема стойност 
и други аспекти на нетарифното митническо третиране на стоките. От тук и 
различия при издаването и оформянето на отделните митническите документи - 
митнически декларации, сертификати за произход, митнически манифести и др. 

 Пречки, свързани със спецификата на националните системи за 
външнотърговска информация и статистика. Вътрешнообщностната търговия с 
държавите-членки на ЕИО се е третирала от националните статистически 
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организации по същия начин както и търговията с останалите (трети) държави. 
Поради различията при методологията на статистическите служби са 
възниквали и различия при статистическото отразяване на едни и същи 
вътрешнообщностни търговски потоци. 

 Вътрешнообщностният транзит на стоките в рамките на ЕИО, се е третирал 
като външен национален транзит за всяка една отделна държава-членка, което 
означава, че е било необходимо да се гарантират митническите вземания при 
преминаването на стоките през националната митническа територия на всяка 
една отделна държава-членка. Проблеми са възниквали и поради липсата на 
единни правила за транзитно преминаване през трети страни при обслужването 
на вътрешнообщностния транзит. 

 Решенията, които е предложила и осъществила Европейската комисия 
начело с Жак Делор се свеждат до няколко лесно приложими, макар и твърде 
радикални мерки. На първо място се създават единни външнотърговски документи 
на държавите-членки - Единен административен документ (Single Administrative 
Document – SAD) и единен Сертификатът за движение на стоките (Movement 
certificate - EUR). След това се засилва ролята на единния статистически 
инструмент на Общността – Евростат, който вече отговаря за единната 
външнотърговска статистика и особено за статистиката на вътрешнообщностната 
търговия. Най-важното, обаче, което позволява от началото на 1993 г. да се 
премахне митническият контрол по вътрешнообщностните граници, е въвеждането 
на единни правила за функциониране на митническите режими, т.е. приемането на  
Митническия кодекс на ЕО и правилникът към него, с които става възможно 
създаването на единната митническа територия на ЕС (ЕО).  

Премахването на митническия контрол по вътрешнообщностните граници, 
което чувствително облекчава транспорта на стоките, не означава обаче, че въобще 
е премахнат контролът при допуска до пазара на отделните държави-членки. 
Поради съхраняващите се различия при акцизите и поради съображения, свързани 
с данъчния кредит при ДДС, както и с опазването на живота и здравето на хората, 
животните и растенията, на околната среда и вътрешния ред, контролът се запазва, 
но той се осъществява чрез мобилни средства в прилежащата на границите 
територии или се провежда в предприятията, магазините и складовете. Най-вече 
тук се контролира спазването на задължителните санитарни и фитосанитарни 
изисквания, на техническите изисквания за безопасност, които ще бъдат 
разгледани по-нататък, както и на различни други регламенти и директиви на ЕС, 
свързани с безопасността и с опазването на околната среда.  
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5.3 Преодоляване на техническите бариери 

Техническите бариери, с които са се сблъсквали търговците, при 
осъществяването на вътрешнообщностните операции и при достъпа на отделните 
държави-членки на ЕИО са били два вида: 

Първият вид пречки са произтичали от необходимостта да се спазват 
огромно количество различни задължителни национални стандарти. Това оскъпява 
производството, тъй като намалява икономията от мащаба. Освен това е било 
възможно въобще да се откаже достъпа до пазара за определена стока, произведена 
в друга държава-членка, като се използва споменатия вече чл. 36 на ДФЕС 
(предишен чл. 30 на ДЕО). При трябва да се има предвид, че към момента на 
началото на осъществяването на плана за единния пазар, т.е. към средата на 80-те 
години на миналия век, в ЕИО са действали около 100 000 отделни национални 
стандарта. Разработени и прилагани с помощта на такива авторитетни национални 
стандартизиращи институти като Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) в 
Германия, British Standards Institution (BSI) във Великобритания, Association 
Française de Normalisation (AFNOR) във Франция, Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (UNI) в Италия. 

Вторият вид пречки са били свързани с необходимостта ат доказването на 
съответствието с използваните национални стандарти чрез съответните 
национални лаборатории и сертифициращи органи. Защото не е достатъчно 
стоките да бъдат произведени съгласно националния стандарт на съответната 
страна-вносителка, но те трябва да се придружават и от задължителни документи 
(сертификати за съответствие), които да доказват, че е спазен съответния 
национален стандарт. Това още повече усложнява търговския обмен и прави още 
по-скъпи търговските трансакции. 

За да се премахне първият вид пречки, е можело да се тръгне по 
традиционния път или да се търси някакъв нов, нетрадиционен подход. Какъв е 
традиционният подход – да се изработят единни индивидуални стандарти за всеки 
един отделен продукт, с други думи да се създадат десетки хиляди европейски 
стандарти, които да заменят стандартите DIN, BSI, AFNOR, UNI и останалите 
индивидуални национални стандарти на другите държави-членки. Този подход 
често се определя като „вертикален подход“, той като при него се стандартизира 
изцяло всеки отделен продукт. Исторически той вече е бил прилаган нееднократно 
при възникването и утвърждаването на нови федерални държави, като например 
САЩ, Индия или Бразилия. Старият или вертикалният подход, е щял да коства 
обаче огромни усилия на институциите на ЕС (ЕИО) и да се проточи десетки 
години, още повече, че стандартите се нуждаят от непрекъснато осъвременяване, а 
европейската правна система изисква твърде много съгласуване, преди да се 
стигне до решение. При това някои от съгласуванията биха били доста сложни, ако 
например, трябва да се направи единен стандарт за автомобил и се наложи да се 
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избира от коя страна да е волана, от лявата ли, както е в континентална Европа или 
от дясната, както е във Великобритания, Ирландия и Малта.  

 
А) Хоризонтален (нов) подход 

За да се ускори процесът и за да стане възможен достъпът до отделните 
национални пазари на държавите-членки, без да се засегнат техните утвърдени 
традиции, се избира един нов подход, който също така се обозначава като 
„хоризонтален“ подход. Прилагането на този нов подход е представлявало 
сериазна реформа в стандартизирането, която всъщност още не е напълно 
завършена, както личи и от таблицата по-долу, съдържаща постоянно допълващият 
се списък от правни актове, свързани с новия подход.  

Кои са основните черти на извършената реформа? Първо, се обявяват за 
доброволни всички национални стандарти. С други думи произвеждай 
автомобили ако искаш с ляв волан, ако искаш с десен волан. Те всички ще имат 
свободен достъп до пазара на всяка една държава-членка на ЕС. Условието, 
разбира се, е да са спазени задължителните технически изисквания за 
безопасност и опазване на околната среда. Това, всъщност е втората черта на 
реформата – на съюзно равнище се съгласуват само тези минимални задължителни 
технически изисквания за безопасност и за опазване на околната среда, които се 
разработват не за всеки отделен продукт, а за цели групи от продукти, по някога 
даже за доста големи групи от продукти, както е например, случаят с машините.   

Този подход се нарича хоризонтален, защото не се занимава с подробните 
технически характеристики и дизайна на всеки отделен продукт, а унифицира по 
хоризонтала цяла група продукти само по един признак – безопасност и екология. 
Това е възможно благодарение на третата важна черта на новия подход – 
приемането на единни критерии за безопасност и опазване на околната среда, 
което е възможно благодарение на единна система за оценка на съществуващите 
и потенциалните рискове при използването на определени продукти. Ако се 
замислим да се достигне до такова единство съвсем не е просто нещо, защото 
реалните и потенциалните рискове са въпрос, свързан не само с научните 
постижения, но и с етичните правила в дадено общество, а етиката е съставна част 
от мирогледа, от философията, религията, културата. Затова решаването на 
проблема с техническите бариери е може би най-сложният проблем по пътя към 
единното икономическо пространство. Но когато вече има единни критерии за 
безопасност и екология, става невъзможна или почти невъзможно, да се 
злоупотребява с прословутия чл. 36 на ДФЕС.  

Минималните задължителни технически изисквания за безопасност и 
опазване на околната среда се приемат от Европейския парламент и Съвета на ЕС 
по предложение на Европейската комисия. Те обикновено представляват 
директиви и доста по-рядко регламенти, които след това се пренасят 
(транспонират) в правото на отделните държави-членки.   
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Таблица 14 Директиви на ЕС (ЕО, ЕИО), свързани с прилагането на новия 

подход при стандартизацията 
 

№ Година Акт Обхват Съкратено 
название 

1 1989 89/686/ЕИО Лични предпазни средства PPE 
3 1990 90/385/ЕИО Активни имплантируеми медицински изделия   
4 1992 92/42/ЕИО Екодизайн на нови бойлери за топла вода MDD 
5 1993 93/15/ЕИО Взривни вещества с гражданско предназначение   
6 1993 94/9/ЕО Оборудване за експлозивна атмосфера   
7 1994 94/62/ЕО Опаковки и отпадъци от опаковки ATEX 
8 1994 94/25/ЕО Плавателни съдове с развлекателна цел   
9 1995 95/16/ЕО Асансьори   

10 1997 97/23/ЕО Съоръжения под налягане PED 
11 1998 98/79/ЕО Диагностични медицински изделия ин витро   

12 1999 1999/5/ЕО Радионавигационно и далекосъобщително крайно 
оборудване RTTE 

13 2000 2000/9/ЕО Въжени линии за превоз на хора   
14 2004 2004/108/ЕО Електромагнитна съвместимост EMC 
15 2004 2004/22/ЕО Измервателни уреди MID 
16 2006 2006/42/ЕО Машини MD 
17 2006 2006/95/ЕО/ Нисковолтови съоръжения LVD 
18 2007 2007/23/ЕО Пиротехнически изделия   
19 2008 2008/57/ЕО Оперативна съвместимост на ж.п. системата   
20 2009 2009/23/ЕО Везни с неавтоматично действие NAWI 
21 2009 2009/48/ЕО Безопасност на играчките   
22 2009 2009/105/ЕО Обикновени съдове под налягане   

23 2009 2009/125/ЕО Екодизайн на продуктите, свързан с 
енергопотреблението   

24 2009 2009/128/ЕО Пестициди и оборудване за тяхното използване   
25 2009 2009/142/ЕО Газови уреди GAD 
26 2010 2010/30/ЕС Указания върху етикетите за енергийната консумация   

27 2011 2011/65/ЕС Ограничение за употребата на опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване RoHS 

 
Източник: съставено от автора по данни от EUR-Lex,  http://eur-lex.europa.eu 

 
 На основата на изброените в таблицата по-горе директиви и регламенти 
общите стандартизиращи организации на държавите-членки на ЕС, наричани 
Европейски стандартизиращи организации (ESO) създават т. нар. хармонизирани 
стандарти по отделни подгрупи стоки или по отделни параметри на 
произвежданите продукти. Тези стандарти, които също така се наричат 
„европейски стандарти“, за разлика от директивите, не са задължителни за 



99 
 

изпълнение. Това означава, че производителите могат да ги прилагат или да 
прилагат националните стандарти на държавите-членки, стига те да са 
хармонизирани с европейските стандарти или с директивите, както и други 
стандарти, хармонизирани със задължителните изисквания за безопасност и 
опазване на околната среда. Възможно е и директно прилагане за изискванията на 
директивите. Използването обаче на хармонизираните европейски стандарти, както 
и на хармонизираните национални стандарти, облекчава доказването на 
съответствието, което, както ще видим по-нататък, е много важна част от 
осигуряването на достъп до единния пазар на ЕС. 

Европейските стандартизиращи организации са три:  

 Европейският комитет за стандартизация – (Comité Européen de Normalisation – 
CEN). Създаден е през 1961 г. Правната му форма е – организация с 
нестопанска цел. Финансира се от държавите-членки. В CEN участват 
националните стандартизиращи организации от 33 държави – 28-те държави-
членки на ЕС, три държави-членки на ЕАСТ– Норвегия, Исландия и 
Швейцария, както и страните-кандидатки  Турция и Македония. Освен това 
CEN работи с голямо количество партниращи организации и експерти. През 
2000 г. влезе в сила споразумение между CEN и Международната организация 
по стандартизация – International Standardization Organization – ISO, което цели 
да не се приемат стандарти на ЕС, противоречащи на стандартите на ISO. CEN 
е компетентен по всички продукти и аспекти на стандартизирането, освен тези, 
които са от компетенцията на останалите две Европейски стандартизиращи 
организации. 

 Европейски комитет за електротехническа стандартизация – (Comité Européen 
de Normalisation Électrotechnique – CENELEC). Създаден е през 1973 г. От 
името му личи, че отговаря за стандартизацията при продуктите и дейностите, 
които са свързани с използването на електрическа енергия. CENELEC е също 
организация с нестопанска цел. От 2010 г. CEN и CENELEC имат общ 
мениджмънт. В CENELEC участват същите национални стандартизиращи 
организации, които членуват и в CEN.  

 Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията (European 
Telecommunications Standards Institute – ETSI). Създаден е през 1988 г. Неговата 
членска маса и начин на работа се отличават от тези на останалите две 
Европейски стандартизиращи организации. В ETSI, който също е организация с 
нестопанска цел, доминира фирменото участие пред националното. Участват 
около 800 фирми и нестопански организации от 64 държави, т.е. освен от 
държавите-членки на ЕС, има организации от още 36 държави, по-голяма част 
от които не са от Европа, вкл. от САЩ, Австралия, Канада и други държави-
членки на ОИСР. 
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Европейските стандартизиращи организации се трудят непрекъснато за 
създаването на хармонизираните европейски стандарти, които помагат на фирмите 
да прилагат директивите и регламентите, посочени в таблица 14. Само в 
изпълнение на директивата за машините (2006/42/ЕО), една от най-обемните 
директиви от новия подход, са създадени от CEN над 500 хармонизирани 
стандарта и продължават да се създават нови или да се осъвременяват вече 
действащите. CENELEC също има около 100 свои стандарта в тази област. 

 
Б) Вертикален подход 

Независимо,  че хоризонталният подход е преобладаващ, в стандартизацията 
в ЕС се наблюдава и старият, вертикалният подход, когато се създават 
задължителни хармонизирани европейски стандарти по отделни продукти. Той се 
използва например при стандартизирането на прекурсори на наркотични вещества, 
медицински изделия, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, 
моторни превозни средства и средства за въздухоплаване. 

Макар, че вертикалният подход има ограничено действие, това съвсем не 
означава, че е на път да изчезне. Напротив, неговата роля напоследък отново 
нараства, във връзка с повишените рискове и изисквания към храните, а и към 
други продукти, свързани с повишаването на екологичните изисквания. Едно от 
широките полета за използване на вертикалния подход е например групата на т. 
нар. хранителни добавки. С Регламент (ЕО) № 1333/2008 и Регламент (ЕС) 
№1130/2011 бе създадена рамката за използване и бе съгласуван единен списък на 
позволените в ЕС хранителни добавки. Освен това бе въведено правилото, че добавките 
в храните трябва да отговарят на одобрени спецификации (вертикални 
стандарти), които следва да включват необходимата информация за адекватно 
идентифициране на добавката в храната, включително на произхода ѝ, и да 
описват приемливите критерии за чистота. За по-ясното обозначаване на 
добавките са въведени т. нар. Е-номера на разрешените добавки. Например 
безвредния пектин има номер Е 440 и неговото количество не е ограничено, но 
проблематичния консервант и стабилизатор на цвета натриев нитрит е разрешен да 
се използва при максимална концентрация 0,01 mg на килограм краен продукт!5 

Същият процес на възраждане на стария подход при стандартизацията се 
наблюдава в много по-голям мащаб при една огромна група от продукти, наречени 
с общото име „химикали“. Те подлежат на регистрация, оценка на въздействието, 
регулиране на допуска до пазара или ограничаване на достъпа до пазара. Това е 
огромна по обем работа, тъй като засяга едновременно всичките държави-членки и 
хиляди икономически субекти – добиващи предприятия, преработващи 
предприятия, търговци. Посоченият в таблицата по-горе регламент REACH 
(1907/2006) е хоризонтална правна рамка, към която са добавени още една 
директива и няколко регламента, но създаваните на базата на тази рамка десетки 
хиляди отделни спецификации за управление на риска, свързан с отделните 
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химикали могат да се разглеждат като вертикални стандарти, подобни на тези, 
въведени за хранителните добавки или за лекарствата.   

На регистрация подлежат всички химикали, които се използват в ЕС в 
количество над 1 тон годишно. Предварителната регистрация, която приключи 
през 2008 г., доведе до създаването на около 57 000  досиета. При предварителната 
регистрация бяха формирани т. нар. групи по интереси по отделните химикали. 
Обменят се данни относно химикалите, които подлежат на пълна регистрация, така 
се намаляват разходите, които са значителни. Определят се оператори, които имат 
намерение да регистрират едно и също вещество и те осъществяват контакт 
помежду им. Потенциалните регистранти сформират Форум за обмяна на 
информация за веществата (Substance Information Exchange Forum /SIEF). Споделят 
разходите за окончателна регистрация и генериране на нови данни. Цялата тази 
дейност се наблюдава, координира и верифицира от Европейска агенция по 
химикалите (ECHA) със седалище в Хелзинки.6 Крайният резултат е огромната по 
обем база данни, която към 1.5.2015 г. включва над 13 000 регистрирани от 
агенцията химически вещества. За тях вече има приети от Европейската комисия 
съответните задължения по допуска (или забраната) на разпространението им на 
пазара.  

Един от примерите за дейността на агенцията е например знакът по-долу, 
който трябва да се постави на етикета на стоката, ако тя съдържа някое от 
многобройните химически вещества, определени като остро токсични. В тези 
случаи има строги предписания за това как да се използват съответните продукти и 
какви са пределните норми за наличие на оказаните опасни вещества.  

 

 
 

Остра токсичност 
 
В) Доказване на съответствието 

Във всички тези случаи, когато за даден продукт са въведени минимални 
задължителни технически изисквания за безопасност и опазване на околната среда, 
независимо дали това е станало на базата на хоризонталния или на вертикалния 
подход за стандартизация, е необходимо, за да бъде допуснат до единния пазар, 
продуктът да се придружава от съответните доказателства за съответствието му с 
указаните изисквания.  

Изпитването-сертифицирането-оценяването и контролът на съответствието 
представляват действия, обединени в един сложен процес, който често отнема 
много време и средства на производителите и търговците. За да се облекчи този 
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процес в ЕС е създадена специална система за оценяване и доказване на 
съответствието, която допуска, при съблюдаването на известни условия, тогава 
когато се произвежда нова партида от вече допуснат до пазара продукт, оценката 
да бъде направена от самия производител чрез декларация за съответствие. 
Стандартът ISO/EC 17050-1:2004 изисква подателят на декларацията за 
съответствие да разполага с процедури за непрекъснато оценяване на 
съответствието на доставения или приетия продукт със заявеното в декларацията 
за съответствие, както и процедури за оценяване на валидността на декларацията, 
т.е. да има въведена система за управление на качеството, а при хранителната 
верига и Система за HACCP.7 

Независимо от тази възможност сам да декларира съответствието, 
производителят (експортьорът в ЕС) е длъжен при първоначалното пускане на 
пазара на продукта да премине през оценката от независима страна и да получи 
сертификат за съответствие. Този сертификат за съответствието служи след това 
като основание за по-нататъшното деклариране на съответствието.  

Системата на изпитване-сертифициране-оценяване и контрол на 
съответствието в ЕС се осъществява на две нива – национално (държавите-членки) 
и съюзно (на равнището на ЕС). На национално равнище съответната национална 
акредитираща организация акредитира (упълномощава) съответните национални 
изпитвателни и сертифициращи органи. На съюзно ниво съответната европейска 
организация акредитира (упълномощава) националната акредитираща организация. 
Трябва да се има предвид, че акредитацията има временен характер и става само 
по отделни групи европейски стандарти, свързани с производството и търговията 
на отделни групи продукти. Ето защо акредитацията е един непрекъснат процес. 
На базата на съозната акредитация се осъществява взаимното признаване на 
доказателствата за съответствие, получени на национално ниво. 

 
Фигура 19 Системата за оценка, сертифициране и контрол на съответствието 

в ЕС (на примера на новата земеделска и горска техника) 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
Европейска организация за акредитация* 

Национална акредитираща организация 

Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ 

 

Сертифициращи органи 

Органи по сертификация на продукти – гр.  Пловдив и 
гр. Русе към Контролно-техническа инспекция на 

Министерството на земеделието и храните 
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Пояснения: * - Повече информация на: http://www.european-accreditation.org 
Източник: Съставено от автора 

  
Продуктите, които имат доказано съответствие с директивите по  „новия 

подход“ могат да ползват маркировката „CE“.       
 
В) Нехармонизиран сектор 
 
Съществува и голяма група от продукти, за които няма задължителни 

европейски изисквания за безопасност и при тях важи директно принципът за 
равния достъп до пазара, провъзгласен от Европейския съд по делото „Касис от 
Дижон“. Нехармонизираният сектор обхваща около половината от оборота на 
единния пазар. Тук попадат например неелектрическите домашни прибори и 
уреди, дрехите и обувките за битови нужди, домакинските и офис мебелите  и 
втого други стоки с нисък риск за потребителите и за околната среда.  

В следствие на различни фактори, най-вече свързани със защитата на 
потребителите и на околната среда, напоследък се появяват все повече национални 
стандарти, регулиращи достъпа до пазара в нехармонизирания сектор. Това е 
опасен процес, който може да доведе до разпадането на отделни национални 
фрагменти на единния пазар при определени групи от стоки. За да не се допусне 
това се предприемат определени мерки на съюзно равнище.  

 Въведена е например „Процедура по нотификацията“. Тя изисква уведомяване за 
нови задължителни национални технически норми съгласно Директива 98/34/ЕО. 
Държавите-членки са задължени да изпратят в Европейската комисия проектите 
за технически норми (и задължителни стандарти), засягащи стоките и 
информационните услуги в нехармонизирания сектор. 

 От своя страна Комисията публикува проекта в база-данни – 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ и същевремонн го изпраща на 
останалите държави-членки. 

 Комисията и държавите-членки могат да представят възражения по проекта. 

Изпитващи органи 
 

Изпитвателни лаборатории – гр. Пловдив и гр. Русе към 
Контролно-техническа инспекция на Министерството на 

земеделието и храните 
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 В редки случаи (около 5%) ако има нарушаване на действащото европейско право 
след влизането в сила на техническата норма  се стига до предупреждения на 
Комисията и до Съда в Люксембург. 

Трябва да се отбележи, че като цяло напоследък има тенденция на свиване 
на нехармонизирания сектор за сметка на разширяването на хармонизирания. 
Основната причина за това е, както бе изтъкнато, увеличаването на броя на 
нормативни актове на съюзно равнище, свързани с различни аспекти на защитата 
на потребителите и опазването на околната среда. 

  
5.4 Преодоляване на фискалните бариери 

 
Основно фискалните бариери пред свободното движение на стоките са 

свързани с косвените данъци, с които се облага стокооборота. Това са данъкът 
върху добавената стойност (ДДС) и акцизите. Различията в косвените данъци се 
явяват един вид скрито мито при трансграничните трансакции. Ако един 
експортьор изнася дадена стока от страна с нисък размер на ДДС (примерно 15%) 
в страна с висок размер на ДДС (примерно 25%), то той има право на данъчен 
кредит в страната, където първоначално е закупена стоката в размер на 15-те 
процента, заплатени при покупката. В същото време обаче, за да продаде указаната 
стока в страната с по-високия ДДС (25%), той трябва да намали експортната цена 
приблизително с 10%, така, че тя да стане продаваема при по-високата данъчна 
ставка в страната-импортьор.  

Преди осъществяването на програмата за единен европейски пазар, в 
държавите-членки на ЕИО е съществувало голямо разнообразие не само по 
отношение на размера на ДДС и на акцизите, но и по отношение на правилата за 
облагане. Съществували са огромно множество от национални изключения от 
облагане и от намалени ставки за различни групи стоки. 

Преодоляването на фискалните бариери е започнало още в средата на 80-те 
години, но не е завършило и досега. Все още ЕС няма единна данъчна територия, 
така както има единна митническа територия. За да може да се каже, че напълно са 
изчезнали фискалните бариери пред движението на стоките в рамките на единния 
пазар трябва да съществува единна фискална система на ЕС и да има единни 
ставки, така, както има, например, в рамките на една федерална държава, като 
ФРГ. В Германия е без значение дали стоката е закупена в Бавария и след това 
продадена в провинция Шлезвиг-Холщайн, защото размера на ДДС и на акцизите 
по цялата територия на страната е един и същи и действа федерална система за 
начисляване, събиране и компенсиране на ДДС. В ЕС картината е още твърде 
далеч от това идеално за търговията състояние. Ето защо вътрешносъюзната 
търговия, от гледна точка на митата, може да се разглежда като вътрешна 
търговия, но от гледна точка на ДДС и акцизите и все още външна търговия.  
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 Независимо от съхраняващите се различия в националните системи на 
данъчно облагане, има редица важни постижения, които значително намаляват 
фискалните бариери. Те са следните: 

 Прието е единно законодателство за начисляването на ДДС и на акцизите. Основно 
място в това законодателство заема т. нар. Директива на ЕС за ДДС (Директива 
2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената 
стойност). Най-важните разпоредби на посочената директива са свързани с 
единното определяне на данъчната основа, кръга на освободените от ДДС сделки, 
допустимостта на намалените данъчни ставки, правилата за приспадане на данъка.   

 Въведена е единна система за регистрация на лицата по ДДС, която се базира на 
единната система за обмен на национална информация за ДДС регистрираните лица 
– VAT Information Exchange System (V.I.E.S.).    

 Определен е единен списък на акцизите в ЕС. Това са акцизите върху продажбите 
на алкохол, цигари и други тютюневи изделия, енергоносители: бензин, дизел, 
втечнен природен газ, дизел, въглища и електроенергия, като е направено 
разграничение между начина на използване на енергоносителите – за транспорт, 
отопление или за производствени нужди. Важно е да се има предвид, че извън 
посочения кръг от акцизни стоки е недопустимо държавите-членки да въвеждат 
други видове облагане с акциз – например на кафето, бижутата и т. нат.  

 Въведени са минимални допустими размери за нормалните и на намалените ставки 
на ДДС и на акцизите. Трябва да се подчертае, че самият размер на ДДС и на 
ставките по акцизите си остава компетенция на държавите-членки. Това е причина 
за съществуващите големи различия между отделните страни, както се вижда и от 
графиката по-долу. 

 
Фигура 20 Акциз върху етиловия алкохол в концентрираните спиртни 

напитки в някои държави (евро на хектолитър чист алкохол) 
 

 
Източник:  European Commission, Excise Duty Tables, Part I – Alcoholic Beverages,  
 REF 1042, January, 2015, Brussels. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

550 562
1036 1075 1303 1364

1731

3626

4555

5624



106 
 

 
 5.5 Постижения и проблеми 
 
Един от основните критерии за измерване на ролята на свободното 

движение на стоки в рамките на единното икономическо пространство на ЕС е 
вътрешносъюзната търговия. През 2013 г. вътрешносъюзната търговия с 
материални стоки представлява 62% от общата външна търговия на държавите-
членки на ЕС. Този резултат, макари сам по себе си да е внушителен, е значително 
по-слаб от резултата, постигнат през 2002 г., когато делът на вътрешносъюзната 
(вътрешнообщностната) търговия е бил 68%. Разпределението на 
вътрешносъюзната търговия по държави-членки е показано на таблицата по-долу:  

 
Таблица 15 Вътрешносъюзна търговия (млрд. евро, 2013 г.) 
 

  Експорт Импорт Салдо 
Холандия 382.8 205.8 177.0 
Германия 623.4 578.8 44.6 
Белгия 247.6 225.0 22.6 
Чехия 98.6 82.8 15.8 
Ирландия 48.9 34.7 14.2 
Италия 209.3 198.9 10.4 
Испания 150.0 140.6 9.4 
Унгария 63.4 54.0 9.4 
Полша 113.8 105.9 7.9 
Словакия 53.7 45.8 7.9 
Словения 19.2 17.6 1.6 
Дания 52.6 51.0 1.6 
Литва 14.1 15.7 -1.6 
Малта 1.1 3.0 -1.9 
България 13.4 15.5 -2.1 
Кипър 0.9 3.4 -2.5 
Естония 8.7 11.2 -2.5 
Латвия 7.2 10.7 -3.5 
Люксембург 11.2 15.8 -4.6 
Хърватия 5.3 10.3 -5.0 
Румъния 34.5 41.9 -7.4 
Португалия 33.3 40.9 -7.6 
Финландия 31.0 38.6 -7.6 
Гърция 12.8 22.1 -9.3 
Швеция 72.9 82.9 -10.0 
Австрия 92.0 105.0 -13.0 
Великобритания 178.0 256.8 -78.8 
Франция 258.8 347.4 -88.6 

  
 Източник: Съставено от автора по данни от Евростат 
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Какви изводи могат да се направят за вътрешносъзната търговия, имайки 

предвид силната връзка между мащаба на тази търговия и свободното движение 
на стоките? 

 Делът на вътрешносъюзната търговия е достатъчно висок (над 60%) за да 
докаже благоприятното отражение на свободното движение върху обемите 
търгувани стоки между държавите-членки. 

 Значението на свободното движение като фактор за насърчаване на 
вътрешносъюзната търговия очевидно намалява през последните години, най-
вече поради засилването на други фактори, свързани с финансовата криза 
2008-2009 г. и преместването на центъра на икономическата динамика в 
глобален мащаб от Западна Европа и Северна Америка към Тихоокеанския 
регион и Южна Азия. 

 От гледна точка на реализираните обеми на експорта и най-вече от гледна 
точка на реализираните външнотърговски салда, могат да се обособят три 
групи държави:  

 Първата включва държави с голям дял на вътрешносъюзната търговия и със 
значително положително търговско салдо. Тук могат да се причислят 
Холандия, Германия, Белгия, Чехия, Ирландия, Италия, Испания, Унгария, 
Полша и Словакия. Премерени през населението на тези страни данните 
сочат, че най-голямото положително салдо на човек от населението при 
вътрешносъюзната търговия в ЕС създава Холандия – 10 500 евро. На второ 
място, но с много по-слаб резултат е Ирландия с около 3 000 евро. Германия, 
която е един от световните лидери при експорта, има резултат, премерен 
през населението от само около 550 евро. За посочените държави може да се 
каже, че те са постигнали най-високата възможна степен на интеграция и 
максимално се възползват от вътрешноотрасловата специализация, 
реализирайки значителни допълнителни икономически изгоди чрез 
разширеното външно търсене на своите продукти. 

 Втората група включва държави със значителен експорт в рамките на ЕС, но 
с отрицателно търговско салдо. Тук могат да се причислят: Франция, 
Великобритания, Австрия, Швеция, Дания, а така също Финландия, Словения и 
Люксембург, имайки предвид относително ограничения размер на тяхната 
икономика. За тези държави-членки може да се каже, че са постигнали също 
много висока степен на интеграция, но поради една или друга причина, най-
вече вече поради по-високите издръжки на производството, силната си 
ориентация към други търговски партньори извън ЕС или поради ориентация 
към услугите, не успяват да реализират положително търговско салдо в 
рамките на ЕС. 
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 Третата група включва оставащите държави-членки. За тях е типично 
изоставане във вътрешноотрасловата специализация в сектора на машините 
и оборудването и химическата индустрия, които имат водещи позиции в 
промишлеността на ЕС и относително ниска производителност на труда, 
което влияе отрицателно върху външната им конкурентоспособност. Ето 
защо те в най-малка степен успяват да се възползват от свободното 
движение на стоките в рамките на единното икономическо пространство. 

От отрасловата гледна точка също има силно интегрирани и не толкова 
силно интегрирани сектори. Ето някои сектори, където все още съществуват 
предпоставки за фрагментарност (разпокъсаност) на единния пазар: 

 Моторни превозни средства. Въведена е хармонизирана система за одобрение 
на автомобили  –  (Whole Vehicle Type-Approval system - EC WVTA). Тя действа в 
съответствие с редица директиви и стандартите на ЕС и на базата на 
“сертификати за съответствие”, издадени в отделните държави-членки.8 
Приключила е вертикалната стандартизация за камиони, мотори и някои видове 
трактори, но все още има отделни нехармонизирани детайли при леките коли и 
при някои видове трактори. Проблемът трябваше да бъде решен до края на 2014 
г., но в началото на 2015 г. все още тази система не обхващаше всички МПС и 
техните компоненти. В нехармонизираната част действа принципът за 
взаимното признаване на достъпа до пазара. 

 Строителни материали. Макар, че строителните продукти са включени в т. 
нар. нов подход има проблеми при взаимното признаване на условията за 
достъп до пазара поради различията в изискванията към качеството на 
строителните материали и строителните услуги, извършени с тях. Ето защо 
през 2007 г. бяха въведени т. нар. еврокодове. Те са комплект от 58 
задължителни (вертикални) стандарта на ЕС, определящи основните параметри 
за оценка на механичната устойчивост на структурите в строителството – 
засягат проектирането, качествата на бетона, арматурната стомана, 
използваната дограма и др. строителни материали и процеси в целия 
Европейски съюз. Към началото на 2015 г. тази система не е обхванала обаче 
всички предвидени материали и процеси. 

 Химикали. Вече бе отбелязано голямото значение на регламента REACH 
(1907/2006). Към началото на 2015 г. от регистрацията на химическите вещества са 
обхванати около 13 000 химикали. Според някои експерти броят им обаче може да 
достигне и 30 000. Огромната работа по регистрацията и категоризацията на всички 
тях трябва да приключи до 2018 г. Засега обаче се запазват националните 
особености при оценката на вредността на отделните химикали, а от тук и 
националните ограничения за достъпа до пазара на едни или други продукти.  
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Изводът, който може да се направи е, че  свободното движение на стоки е 
една задача, която макар и като цяло да е била решена през периода 1985-1995 г., 
продължава да се решава и през целия период след това. Тя ще продължи да е 
актуална и в бъдеще. От гледна точка на задължителните стандарти 
проблемите ще възникват при оценката на наличните и потенциалните рискове 
при използването на един или друг продукт. От гледна точка на фискалните 
бариери, а и на такива бариери, свързани с различията в търговското право 
(например при патентите), ще се запазят навярно до окончателното създаване 
на икономически съюз. 

  

5.6 Международно значение 
 
Международното значение на постигнатото в ЕС свободно движение на 

стоки може да се открие в три направления или на три нива: 
- На глобално ниво това е един безценен опит, който може да се използва 

при постепенното създаване на условия за свободно движение на стоките в 
рамките на целия свят (или в рамките на голяма част от световната икономика). 
След създаването на СТО (1995 г.) въпросите, свързани с търговията, които са 
предмет на многостранните преговори, вече включват и премахването на 
техническите бариери, т.е. проблемите на свободното движение на стоките. От 
1.1.1995 г. е в сила Споразумението по техническите бариери пред търговията 
(Споразумение по ТБТ (TBT Agreement). Основното в това споразумение е 
националният режим при стандартите, т.е. еднаквото прилагане на задължителните 
национални стандарти за местните и за чуждите лица. Това обаче не създава 
свободно движение на стоките. Друго достижение на Споразумението по ТБТ е 
въвеждането на глобална процедура за предварително уведомяване при 
приемането на нови национални технически изисквания за достъп до пазара и при 
промяна в условията за доказване на съответствието с тези изисквания. Това става 
чрез заявяване (нотификация) на предстоящите промени. Макар и важна, тази 
процедура също не създава свободно движение.  

Прилагането на опита на ЕС в глобален мащаб би означавало да се приемат 
световни минимални задължителни технически изисквания, гарантиращи 
безопасността и безвредността за околната среда и всички национални и 
регионални стандарти да се хармонизират с тези глобални стандарти, като се 
запазят различията, свързани с националните и регионални традиции, културни и 
религиозни различия и т. нат. Тези световни минимални задължителни технически 
изисквания би трябвало да се създадат като се използват Международната 
стандартизираща организация на ООН  (ISO) и други подобни организации. Може 
ли това да стане скоро? Едва ли, имайки предвид съхраняващите се значителни 
различия между отделните държави и региони в оценката на рисковете и в 
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приоритетите при създаването на условия за безопасност и защита на 
околната среда. Но в една по-далечна перспектива това е напълно възможно. 

- В рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, т.е. на нивото на тази група от около 40 развити икономики, 
постигнатия прогрес към свободно движение на стоките е доста по-осезаем, 
отколкото на глобално ниво и се изразява най-вече в подписването на т. нар. 
Споразумения за взаимното признаване на документите за съответствие 
(Mutual Recognition Agreements). ЕС има такива със САЩ, Канада, Япония, 
Австралия, Нова Зеландия, Швейцария и Израел. Чрез тези споразумения се 
постига взаимно признаване на сертификатите за съответствие, издадени в 
страната на производство на съответните продукти. По този начин не се създава 
свободно движение на стоките, защото се запазват различията при задължителните 
стандарти, но се облекчава достъпа до пазара на съответния партньор. 

Трябва да се има предвид, че всяко споразумение на ЕС предвижда взаимно 
признаване на сертификатите за съответствие само в рамките на определени 
сегменти от пазара. Например подписаното през 1999 г. споразумение между ЕС 
(ЕО) и САЩ предвижда взаимно признаване на националните сертификати за 
съответствие  в следните сектори: телекомуникационно оборудване, оборудване, за 
където е необходимо доказването на електромагнитната съвместимост, 
оборудване, за което е необходимо доказване на безопасността от гледна точка на 
използваното електричество, плавателни съдове за развлечение, фармацевтични 
продукти, медицински приспособления.9 

- Реализирането на програмата за свободно движение на стоките в рамките 
на ЕС има положително въздействие и на общоевропейско ниво, т.е. в 
отношенията с редица съседни европейски държави. Преди всичко директивите и 
регламентите, засягащи стандартизацията и минималните задължителни 
изисквания за безопасност и опазване на околната среда са релевантни относно 
Европейското икономическо пространство. По този начин единния пазар на ЕС се 
разширява, включвайки и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. След отказа на 
Швейцария през 1992 г. да се присъедини към ЕИП, прилагането на посочените 
правни актове на ЕС на територията на тази страна става след 1999 г. на базата на 
двустранни споразумения.10  

Чрез инструмента на асоциирането постепенно свободното движение на 
стоки се разпростира и върху други съседни на ЕС страни. Преди всичко това са 
страните-кандидатки за членство: Турция, Македония, Сърбия, Черна Гора и 
Албания. Към тях могат да се добавят и някои страни от т. нар. Източно 
партньорство, чиито споразумения за асоцииране предвиждат възприемане на 
изискванията на единния пазар. Това са преди всичко Грузия, Молдова и Украйна.  

Трябва да се има предвид, че докато при ЕИП и Швейцария свободното 
движение е двупосочен процес, т.е. стоките от ЕС имат свободен достъп до пазара 
на страните от ЕИП и до швейцарския пазар и обратното – стоките от тези страни 
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имат симетричен свободен достъп до пазара на държавите-членки на ЕС, то при 
страните-кандидатки и асоциираните страни картината е малко по-различна. Тук 
съществува известна асиметрия в полза на ЕС. Стоките от ЕС имат свободен 
достъп до пазарите на страните-кандидатки и асоциираните страни на базата на 
сертификати, издадени от национални сертифициращи органи. В страните-
кандидатки и асоциираните страни няма обаче национални сертифициращи органи, 
които да имат необходимата акредитация, затова за да имат стоките от тези страни 
свободен достъп до единния пазар на ЕС, те трябва да притежават сертификат за 
съответствие, издаден от съответния акредитиран органи, намиращ се в някоя 
държава-членка на ЕС.11 

 
 

1ДФЕС, Официален вестник на Европейския съюз, C 83/60, 30.3.2010 г. 
2 Пак там, C 83/60. 
3 Пак там. 
4 Съд на Европейския съюз, Решение на Съда от 20 февруари 1979 г. „Мерки с равностоен на 
количествени ограничения ефект“, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/tra-doc-
bg-arret-c-0120-1978-200802154-05_02.pdf 
5 Регламент (ЕС) № 1130/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение III 
към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните 
посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в 
храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, Официален вестник на ЕС,  L 
295/178. 
6 Повече информация по този въпрос може да се намери на сайта на агенцията:  http://echa.europa.eu/ 
7 HASSP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ на опасностите и контрол на критичните 
точки) 
8 Най-важната сред тези директиви е Директива 2007/46/ЕО за създаване на рамка за одобрение на 
моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за такива превозни средства, Официален вестник на ЕС, L263/1 от 
9.10.2007 г. 
9 Виж по-подробно – Официален бюлетин на Европейските общности, 4.2.1999, L31/3. 
10 Виж по-подробно – European Commission, DG “Trade”, Countries and Regions, Switzerland, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/ 
11 По-подробно: Хаджиниколов, Д., Рисковете на обратната асиметрия в търговските отношения на 
България със страните от ЕС, сп. “Външна търговия”, бр. 3, 2002, с. 9 – 1. 
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6. Единен пазар на услуги 
 
 

6.1 Нарастващо значение на услугите 
6.2 Структура на сектора на услугите 
6.3 Установяване и развитие на свободното предоставяне на услуги 
6.4 Специфични отраслови подходи 
6.5 Вътрешносъюзна търговия с услуги 
 
 
6.1 Нарастващо значение на услугите 

Услугите са най-динамично развиващата се част на световната икономика. 
Това се потвърждава от ръста на техния дял в брутния вътрешен продукт на повечето 
държави. Ако преди десетина години дял на услугите в националната икономика от 
50-60 процента се считаше за висок, то днес един такъв дял е под средното равнище 
за света, тъй като услугите вече създават около 63% от световния БВП.  

 
Фигура 21  Дял на услугите в БВП на големите икономики (2013 г., в %) 
 

 
 

Източник: CIA World Factbook 

Пред кризата от 2008-2009 г. този дял беше още по-висок – 65%, но по време 
на кризата намалявано поради рязкото съкращаване на добавената стойност, 
създавана от финансовите услуги. През 2014 г. делът на услугите в БВП на светът 
отново започна да нараства и се предполага, че през 2015 г. отново е станал 65%.  

От данните, съдържащи се в графика 21 може да се направи още един извод, 
че делът на услугите в БВП е толкова по-голям, колкото по-развита е съответната 
икономика. Ето защо с основание съвременната икономика често се определя като 
„икономика на услугите“. Една от основните причини за този преход е свързана с 
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нарастващото значение на интелектуалния фактор при създаването на добавената 
стойност, за сметка на падащото значение на материалите и на физическия труд.  

Разбира се не бива да се изпада и в другата крайност, да се пренебрегва изцяло 
материалното производство, той като понякога стойността на услуги изкуствено се 
раздува, чрез тъй наречените финансови балони, свързани с определени финансови 
продукти. Освен това с определени статистически методи като „услуги“ могат да се 
представят и държавни разходи, предизвикани от раздуване на държавния апарат или 
от нерационално управление. 

От графика 21 се вижда също така, че икономиката на Европейския съюз, като 
една от развитите икономики, също може да се определи като „икономика на услугите“. 
През целия период от 1998 до 2008 г. средногодишен икономически растеж в ЕС бил 
2,1%, докато при услугите имаме средногодишно нарастване на създаваната добавена 
стойност от 2,8%. По време на кризата обаче рецесията при услугите е по-силна 
отколкото в другите сектори, но след 2010 г. отново се наблюдава постепенно 
увеличаване на дела на услугите в БВП на ЕС, така, както това става в света като цяло и 
в повечето от развитите и големите развиващи се икономики. 

Въпреки, че икономиката на ЕС безспорно също може да се определи като 
„икономика на услугите“, тя обаче отстъпва в това си качество на икономиката на 
САЩ. Една от причините е значително по-силната нееднородност на икономиката на 
ЕС от тази на САЩ, ако сравняваме структурата на БВП на държавите-членки на ЕС и 
на североамериканските щати. Относно различията в държавите-членки като 
илюстрация може да се използва графиката по-долу: 

 
Фигура 22  Дял на услугите в БВП на някои държави-членки на ЕС (в %*) 
 

 
  

Пояснения: * - данните са приблизителни и са за 2013 и 2014 г. 
 Източник: CIA World Factbook 
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6.2. Структура на сектора на услугите 
 

Важна роля за състоянието на една икономика играе не само делът на 
услугите в БВП, но и структурата на създаваните доходи в областта на услугите, 
т.е. колко добавена стойност се създава в отделните сектори (групите от 
икономически дейности), които се третират като услуги.  

За да се представи структурата на икономиката на държавите-членки по 
един и същи начин, съответно и структурата на сектора на услугите, е необходимо 
да се използва една и съща стандартна система. В Европейският съюз тази единна 
система се нарича „Статистическа класификация на икономическите дейности в 
Европейската общност“ или на френски: „Nomenclature des activités économiques 
dans la Communauté européenne“, съкратено – NACE. През 2006 г. са направени 
някои промени в приетия през 1970 г. първоначален вариант на NACE, затова 
сегашния втори вариант се обозначава като NACE Rev.2. Той се прилага след 2008 
г. Отделните държави-членки са превели NACE на своя език и са го утвърдили по 
съответния начин като национален класификатор на икономическите дейности. У 
нас той се нарича „Класификация на икономическите дейности – КИД 2008“ и е 
утвърден със заповед на Председателя на Националния статистически институт. 

В NACE всяка икономическа дейност се обозначава с код от четири цифри. 
Например търговията с леки и лекотоварни автомобили до 3,5 т се кодира като 
45.11. Търговията с други автомобили над 3,5 т. има код 45.19, а двете 
икономически дейности са обединени в подгрупата – „Търговия с автомобили“ с 
код 45.1.  Заедно пък търговията с автомобили, техническото обслужване и ремонт 
на автомобили, търговията с части и принадлежности за автомобили, както и 
търговията с мотоциклети и части за тях и техническото обслужване и ремонт на 
мотоциклети са обединени в една група от икономически дейности – „Търговия на 
едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ к 
двуцифрен код – 45. Всички търговски дейности, на едро и дребно, както и 
ремонта на автомобилите и мотоциклетите, са обединени в един раздел, който се 
кодира с буквата „G“. Този раздел включва, освен споменатата група дейности 
„45“ още две групи дейности – „46“ и „47“. Другите раздели, които включват 
икономически дейности от сферата на услугите са H, I, J, K, L, M, N. Към всеки от 
разделите има по 2 или повече групите от икономически дейности, те са посочени 
в таблицата по-долу: 

Трябва да се има предвид, също така, че NACE далеч не е единствената 
система за класифициране на икономическите дейности. Общо съществуват около 
10 подобни системи със световно значение. Сред тях по-известни са, освен NACE, 
Международната стандартна индустриална класификация на ООН (ISIC), 
Североамериканската система за индустриална класификация (NAICS), 
Глобалният стандарт за индустриална класификация (GICS) и др. 
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Таблица 16 Икономически дейности, включени в сферата на услугите  
(NACE Rev.2) 

 
 

Раздел Група 

Код Описание Код Описание 

G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

45 
Търговия на едро и дребно с автомобили и 
мотоциклети, техническо обслужване и 
ремонт 

46 Търговия на едро без търговията с 
автомобили и мотоциклети 

47 Търговия на дребно и неспециализирани 
магазини 

H Транспорт, складиране и пощи 

49 Сухопътен транспорт 
50 Воден транспорт 
51 Въздушен транспорт 

52 Складиране на товари и спомагателни 
дейности в транспорт 

53 Пощенски и куриерски услуги 

I Хотелиерство и ресторантьорство 
55 Хотелиерство 
56 Ресторантьорство 

J 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

58 Издателска дейност 

59 
Производство на филми и телевизионни 
предавания, звукозаписване и издаване на 
музика 

60 Радио- и телевизионна дейност 
61 Далекосъобщения 

62 Дейности в областта на информационните 
технологии 

63 Информационни услуги 

К Финансови и застрахователни дейности 

64 
Предоставяне на финансови услуги, без 
застраховане и допълнително пенсионно 
осигуряване 

65 Застраховане, презастраховане и 
допълнително пенсионно осигуряване 

66 Спомагателни дейности във финансовите 
услуги и застраховането  

L Операции с недвижими имоти 68 Операции с недвижими имоти 

М Професионални дейности и научни 
изследвания* 

69 Юридически и счетоводни дейности 

70 
Дейност на централни офиси; 
консултантски дейности в областта на 
управлението 

71 Архитектурни и инженерни дейности; 
технически изпитвания и анализи 

72 Научноизследователска и развойна дейност 
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 
74 Други професионални дейности 
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N Административни и спомагателни 
дейности 

77 Даване под наем и оперативен лизинг 

78 Дейности по наемане и предоставяне на 
работна сила 

79 
Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с 
пътувания и резервации 

80 Дейности по охрана и разследване 

81 Дейности по обслужване на сгради и 
озеленяване 

82 
Административни офис дейности и друго 
спомагателно обслужване на стопанската 
дейност 

 
Пояснения: * - в повечето национални класификации „професионални дейности“ се превежда 
като „бизнес дейности“ или „бизнес услуги“. 
Източник: НСИ, Класификация на икономическите дейности (КИД 2008, С., 2008.  
   
След като е изяснена структурата на понятието „услуги“, може да се 

анализира значението на отделните раздели (подсектори) и да се направят изводи 
за ролята на тези подсектори на услугите за икономиката на ЕС и за свободното 
предоставяне на услуги в рамките на единния пазар. 

 
Фигура 23 Дял на отделните раздели* в брутната добавена стойност, 

създавана в сферата на услугите (2013 г.) 
 
 

 
 

Източник: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
 
Както се вижда от графиката по-горе, в икономиката на ЕС доминират 

секторите G, К и М от класификацията на икономическите дейности NACE. 
Позициите на ЕС в сектор М и по-специално в областта на професионалните 
услуги и рекламата, вече бяха анализирани във втора глава. Тук ще бъде отделено 
по-специално внимание на другите два доминиращи кетора. 
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В сектор G разпределението между трите групи търговски дейности е 
приблизително следното: G45 (търговия и сервиз  за автомобили и мотоциклети) – 
15%, G46 (търговия на едро) – 45% и G47 (търговия на дребно) - 40%. По някои 
данни търговията създава около 10% от добавената стойност в ЕС.1 

 
Таблица 17  Търговски вериги от ЕС в челната десетка на света (2011 г.) 
 

Място Име Страна Оборот (млрд. евро) 
1 Walmart САЩ 334 
2 Carrefour Франция 85 
3 Tesco Великобритания 76 
4 Metro Германия 69 
5 Kroger САЩ 67 
6 Costco САЩ 67 
7 Schwarz Германия 65 
8 Aldi Германия 54 
9 Walgreen САЩ 53 
10 Home Depot САЩ 52 

 
 Източник: Retail and Wholesale: Key sectors for the European Economy, Brussels, 2014. 
  
В ЕС в сектор К (финансови и застрахователни услуги), водещо място 

заемат финансовите услуги, предоставяни от банки като кредитни институции. 
През 2013 г. в ЕС е имало около 7700 кредитни институции, които са били 
предоставили кредити в размер на 23,2 трилиона евро .2 

  
Таблица 18  Най-големите кредитни институции в света (2014 г.) 
 

Място Име Страна Активи 

1 Industrial and Commercial 
Bank of China - ICBC Китай 2,95 

2 HSBC Holdings Великобритания 2,68 
3 Deutcshe Bank Германия 2,60 
4 Credit Agricole Group Франция 2,58 
5 BNP Paribas Франция 2,51 

6 Mitsubishi UFJ Financial 
Group Япония 2,49 

7 Barclays PLC Великобритания 2,41 

8 JPMorgan Chase & Co.  
 

САЩ 2,39 

9 China Construction Bank Corp. Китай 2,36 
10 Japan Post Bank Япония 2,12 

  
 Източник: Bankrate, http://www.bankrate.com/ 
Както се вижда от таблицата по-горе, ЕС заема водещи позиции при 

кредитирането, но за сметка на това изостава при инвестиционното банкиране, 
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където безспорно лидират САЩ.3 При застрахователните услуги картината е 
подобна на тази при финансовото посредничество – много силни европейски 
позиции сред водещите световни фирми. 

 
Таблица 19  Най-големите застрахователни институции в света (2011 г.) 
 

  Компания Страна 
Активи 
(млрд. 
дол.) 

1 Japan Post Insurance Япония 1258 
2 Axa Франция 946 
3 Allianz Германия 831 
4 MetLife САЩ 800 
5 Nippon Life Insurance Япония 649 
6 Prudential Financial  САЩ 625 
7 Zenkyoren Япония 581 
8 AIG САЩ 556 
9 Generali Италия 548 

10 
Legal & General 
Group Великобритания 508 

  
 Източник:  Statista, http://www.statista.com/ 
 
Разглеждайки значението на финансовите услуги за икономиката на ЕС 

трябва да отчитаме и твърде силната концентрация на този вид услуги в няколко 
европейски държави (Великобритания, Германия, Франция, Испания, Холандия) и 
даже в няколко европейски метрополии – Лондон, Франкфурт, Париж, Мадрид, 
Амстердам, Люксембург. За силата на концентрацията говори фактът, че във 
Великобритания се създава значително повече добавена стойност от финансови 
услуги, отколкото в Германия и почти два пъти повече, отколкото във Франция. 
Що се отнася обаче, до дела на финансовите услуги в националната брутна 
добавена стойност, то рекордьор не е Великобритания, където този дял е около 
10%, толкова, колкото е и в Холандия, а Люксембург с изключителния резултат от 
почти 30%.4 Тази висока степен на концентрация се наблюдава и при друг вид 
финансова услуга – брокерското посредничество при търговията с ценни книжа. 
Трябва да се има предвид, че годишният оборот на Лондонската фондова борса е 
почти 2,5 пъти по-голям от този на Франкфуртската фондова борса и най-големите 
брокерски фирми също са разположени в лондонското сити. Тази огромна разлика 
се дължи на факта, че докато Лондонската фондова борса има глобално значение, 
така както например Нюйоркската фондова борса, то Франкфуртската фондова 
борса продължава да има предимно континентално значение. 

Може да се направи изводът, че при финансовите услуги в ЕС се 
открояват два финансови центъра – Лондон, от гледна точка на обема на 
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трансакциите и Люксембург от гледна точка на степента на специализация в 
този вид икономическа дейност. 

 
6.3 Установяване и развитие на свободното предоставяне на услуги 

В световен мащаб либерализацията на предоставянето на услуги е свързана 
със Световната търговска организация и с Общо споразумение за търговията с 
услуги, известно под съкращението ГАТС (General Agreement on Trade in Services – 
GATS).  

Подходът, избран в това споразумение съществено се различава от подхода, 
който се прилага при либерализацията на търговията с материални стоки. Докато в 
ГАТТ основният инструмент за либерализация е намаляването на митата, то при 
либерализацията на търговията с услуги, поради отсъствието на мита, основните  
инструменти са два:  

 подобряване на достъпа до пазара (market access measures) и 

 прилагане на национален режим (national treatment) 

При подобряването на достъпа до пазара се отменят ограничителни 
практики на държавите-членки на СТО – квоти, лицензи, забрани, например 
забраната за чужденци да закупуват земя или квотите за чужди фирми при 
държавни поръчки.  

При прилагането на националния режим за чуждестранни лица на тях се 
осигуряват същите условия за извършване на услугите, каквито съществуват за 
местните лица. Този принцип, макар и да изглежда недискриминационен, 
всъщност ограничава правата на чуждите лица, тъй като ги принуждава да 
изразходват средства и усилия за да придобият съответните разрешения и 
сертификати, които местните лица вече притежават към момента на възникването 
на потребността от съответната услуга. 

Повечето от държавите-членки на СТО са поели на реципрочна основа 
симетрични индивидуални задължения и по двата метода. Такива задължения са 
приети и от държавите-членки на ЕС. Трябва да се има предвид, че Европейският 
съюз, като общност, не е страна по ГАТС, за разлика от ГАТТ, където е страна. 
Тази разлика е свързана с различната степен на наднационалност в ЕС при 
регулирането на външната търговия със стоки и и с услуги. Докато при външната 
търговия със стоки, където има митнически съюз на държавите-членки на ЕС, се 
прилага почти пълна компетентност на институциите на ЕС и Европейската 
комисия има пълен мандат за водене на митнически и търговски преговори, то при 
търговията с услуги, както и при другите въпроси свързани с търговията 
(интелектуална собственост, стандарти, инвестиции и т. нат.), компетентността е 
поделена между европейските институции и държавите-членки. Поради тази 
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причина при ГАТС отговорността за изпълнението на поетите задължения е 
индивидуална – на всяка отделна държава-членка и няма общи задължения на ЕС. 

За да се приложат индивидуалните либерализационни задължения на 
държавите-членки, в ГАТС е въведено класифицирането на услугите, освен по 
отрасли и по модули, свързани с начина на движение на лицата, ангажирани с 
услугите. Тези модули са приложими и за движението на услугите в рамките на 
единния пазар на ЕС. Те са следните:   

 Първи модул - Трансгранични услуги. В случая не се движи нито потребителят, 
нито доставчикът на услугата. Условно би могло да се каже, че през границата 
се движи самата услуга (трансгранично действие). 

 Втори модул – Консумация в чужбина. При този вид услуги през границата се 
движи физическото лице, потребител на услугата. 

 Трети модул – Търговско присъствие. Това са услуги, предоставяни извън 
страната чрез филиал на юридическо лице, например застрахователни услуги, 
осъществявани чрез местен филиал на транснационална корпорация. В този 
случай през границата се движи доставчикът на услугата. 

 Четвърти модул – Доставка в чужбина. Това са услуги, предоставяни извън 
страната, но без създаване на филиал, например обучение или консултации. 
При този вид услуги през границата се движи доставчикът, но като 
физическото лице. 

Постигната чрез ГАТС либерализация на международното движение на 
услугите е твърде различна в рамките на отделните видове услуги и в рамките на 
отделните модули. В някои случаи, като например при бизнес услугите, тя е 
значителна, в други случаи, като например при финансовите и 
телекомуникационните услуги, е твърде слабо изразена. Що се отнася до 
отделните модули, може да се каже, че пълна либерализация е постигната в най-
голяма степен при втори модул – консумация в чужбина и най-слаба при четвърти 
модул – доставка в чужбина. Основни причини за изоставането на 
либерализацията на международната търговия с услуги от либерализацията на 
търговията със стоки са проблемите, произтичащи от признаването на 
квалификацията и различните видове разрешителни и сертификати, свързани с 
извършването на отделните услуги, както и ограниченията пред международното 
движение на лица. Друга причина е субсидирането на универсалните услуги – 
медицински, образователни, транспортни, съобщителни и др. 

С цел да се придвижи по-нататък към свободно движение на услугите в 
рамките на единното икономическо пространство, ЕС е трябвало да разработи свои 
собствени регулационни мерки, далеч надхвърлящи постигнатото в ГАТС. За да се 
постигне съществен напредък се възприема прилагането и при услугите на 
принципа за свободния достъп до пазара. Той гласи, че ако дадена държава-членка 



121 
 

е признала правото на даден доставчик на услуги (физическо лице или фирма), да 
извършва определен вид услуги, то и другите държави-членки трябва да признаят 
това право, когато услугата се извършва на тяхната територия. Тази стъпка е 
осъществена с приемането на т. нар. Директива за услугите.5 

Универсалният характер на Директивата за услугите има принципно 
положително значение за създаването на единния пазар. Чрез нея се осъществява почти 
пълна либерализация на следните видове услуги: 
 дистрибуторски услуги (вкл. търговия на едро и дребно) 
 услуги от редица регулирани професии (данъчни консултации, архитекти, 

строителни инженери, счетоводни и одиторски услуги и др.) 
 строителство и занаяти (напр. ВиК) 
 бизнес услуги (например реклама) 
 туристически услуги (например туристически агенти) 
 услуги за свободното време (спортни центрове, увеселителни паркове) 
 информационни услуги (програмиране, печатни услуги и др.) 
 хотелиерство и ресторантьорство 
 обучение и образование (извън ограниченията, свързани с дотираните от 

държавата дейности) 
 наеми и лизинг услуги (автомобили под наем и др.) 
 недвижима собственост, поддържане на жилища и офиси (озеленяване, 

детегледачки и др.)  

В същото време, обаче в директивата се съдържат и редица ограничения. 
Преди всичко тя не се прилага за редица важни групи услуги, за които има или 
отделно отраслово съюзно регулиране, или е запазен национален режим на 
регулиране. Извън  обсега на Директивата за услугите са: 
 финансовите услуги (банково посредничество, застраховане);  
 електронните съобщения (мобилна телефония, интернет); 
 транспортът; 
 здравеопазването; 
 агенции за временна заетост;  
 осигурителните услуги;  
 аудиовизуалните услуги (телевизия, кино);  
 хазартът;  
 охранителните услуги;  
 социалните услуги (когато са субсидирани или обществен монопол); 
 съдебните услуги, вкл. тези на нотариусите; 
 адвокатските услуги,  

Друго важно ограничение е допускането на индивидуални регулации на 
държавите-членки и съответно изискването към чуждестранните доставчици на 
услуги, да спазват тези специални регулации, тогава, когато са засегнати един 
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много широк кръг от рискове, свързани с:  обществената сигурност и обществения 
ред, общественото здраве, важни цели на социалната политика, защитата на 
потребителите, на работниците, вкл. социалната защита на работниците, 
хуманното отношение към животните, финансовата стабилност на системата за 
обществено осигуряване, предотвратяването на измами и нелоялна конкуренция, 
опазването на околната и на градската среда, защитата на интересите на 
кредиторите, опазването на стабилността на съдебната система, защитата на 
интелектуалната собственост, целите на културната политика, свободата на 
изразяване на мнение, особено във връзка със социални, културни, религиозни и 
философски ценности на обществото, постигането на високо ниво на 
образованието, поддържането на разнообразието на пресата и насърчаването на 
националния език, опазването на националното историческо и културно 
наследство и даже безопасността по пътищата и ветеринарната политика.6 

Тогава, когато няма пълно признаване на условията за достъп, т.е. запазва се 
възможността държавите-членки да прилагат собствени уведомителни и разрешителни 
режими (лицензи) и да ограничават услугите, трябва да се спазват следните минимални 
изисквания от тези държави-членки: 

 ограниченията трябва да стават без да има различия между правата на местните 
и на чуждестранните доставчици; 

 трябва да се гарантира обслужване на едно гише; 

 трябва да се предостави необходимата информация на Европейската комисия , 
която поддържа съответната база-данни с такива национални регулации. 

Друго съществено ограничение е свързано с ролята на държавата и на 
местните структури при финансирането на т. нар. услуги от общ икономически 
интерес, които често се обозначават и като „универсални услуги“. Това са услуги, 
които се субсидират с цел да се осигури универсален достъп до тях. Тук попадат 
освен медицинските и образователните услуги, така също част от транспортните 
услуги и съобщенията (универсалните пощенски услуги), а така също значителен 
обем от социални дейности, финансирани напълно или частично от обществото.  

За да се осъществи все пак определена свобода на движението и при този 
вид субсидирани услуги, е въведен принципът за свободния достъп до 
финансирането, т.е. субсидирането на услугите от общ икономически интерес се 
осъществява чрез предоставяне на субсидия на конкурсен принцип, като в търга 
могат да участват всички доставчици на съответната услуга от държави-членки на 
ЕС. Засега този принцип е приложен напълно само при универсалните пощенски 
услуги чрез Директива 2008/6/ЕО, но кръгът на приложение може да бъде 
разширен, особено в областта на медицинските и образователните услуги. За да 
стане това по-бързо има обаче някои съществени пречки, най-вече 
съществуващите съществени различия между държавите-членки на ЕС по 
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отношения на набора от услуги от общ икономически интерес, по отношение на 
размера на субсидирането, а така също по това, каква е ролята на обществото при 
самата доставка на тези услуги. 

  
Примери: Във Великобритания преобладава частното висше образование, 

но е голям делът на държавата в здравеопазването. В континентална Европа 
образованието е почти изцяло държавно, но участието на държавата в 
здравеопазването е по-слабо изразено. Във Великобритания ж.п. транспортът е 
частен, но във Финландия, Швеция, Франция и други държави – членки на ЕС, той 
е изцяло или частично собственост на държавата. 

 
За да се постигне напълно свободно движение при услугите от общ 

икономически интерес, ще е необходимо, както при свободното движение на 
стоките, да се приемат минимални стандарти по този вид услуги, които да са 
задължителни за всички държави-членки. Това обаче е невъзможно на сегашния 
етап на интеграцията поради големите различия в доходите, т.е. поради слабата 
икономическа и социална кохезия. 

 
Фигура 24 Степен на либерализация на вътрешносъюзното движението на 

услуги в ЕС (по групи дейности и модули на ГАТС) 
 

 
Първи 
модул 

Втори 
модул 

Трети 
модул 

Четвърти 
модул 

Бизнес услуги         

Комуникации         

Строителство         

Търговия        

Образование         

Околна среда         

Финанси         

Здраве и социални 
услуги         

Туризъм         

Отмора, култура, 
спорт         

Транспорт         
 
Пояснения: Плътността на черния цвят показва степента на либерализация в ЕС. Маркирани в 
червено са модулите, неприложими за съответните видове услуги 
 
Източник: Съставено от автора 
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Изводи 
 

На база показаното в графиката могат да се направят следните изводи: 

 От гледна точка на модулите, най-силна е достигнатата либерализация на 
вътрешносъюзното движение на услуги при трети модул – търговско присъствие, 
където доставчика действа в чужди държави-членки посредством свои филиали. 
Най-слабо изразена е либерализацията при четвърти модул, където доставчикът е 
физическо лице, доставящо услугите в чужди държави-членки. Изоставането при 
този модул се дължи главно на проблемите с признаването на личните 
квалификации за извършването на значителен брой услуги (архитектурни, 
одиторски, адвокатски, образователни и др.) 

 От гледна точка на групите дейности (отрасли), най-силна е либерализацията при 
бизнес услугите, туризма, комуникациите, търговията, а най-слабо изразена при 
здравните и социалните услуги, образователните услуги, транспортните и 
финансовите услуги. Тези съществени различия се дължат до голяма степен на 
изключването на някои от посочените групи услуги от сферата на действието на 
Директивата за услугите, а така също на прилагането на собствено (отраслов) 
регулиране на достъпа до пазара.  

 
 

6.4 Специфични отраслови подходи 
 
Има някои групите дейности, които не са обхванати от Директивата за 

услугите, но се регулират в известна степен на съюзно равнище чрез отделни 
регламенти и директиви. Това се отнася, преди всичко, за финансовите услуги, 
транспортните услуги и телекомуникациите (електронните съобщения).  

 
Финансови услуги. До финансовата криза 2008-2009 г. основна пречка за 

създаването на единен пазар на банковите услуги бе наличието на преобладаващо 
национално регулиране и по-специално на национален надзор върху извършването 
на този вид услуги. Проблемите, които възникнаха с ликвидността на някои 
големи банки в страни като Испания, Белгия, Ирландия, Португалия, Гърция и др. 
показаха, че този вид регулиране е опасно не само за банковата система в 
застрашените страни, но и за банковата система на Еврозоната като цяло, а в един 
по-широк план и за банковата система на всички държави-членки на ЕС. Ефектът 
на скачените съдове изискваше един нов подход към регулирането на банковите 
услуги и така се стигна до идеята за създаването на т. нар. Банков съюз. Той 
включва силна намеси на съюзно ниво в следните три области: 

 Общи правила за управление (Single Rulebook). Това е фундаментът на 
банковия съюз. Задължителен е за около 8300 банки в ЕС (не се прилага във 
Великобритания и Чехия) Не е част от правото на ЕС, а се реализира като 
междудържавно споразумение, подобно на Фискалния пакт. Установява единни 
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задължителни минимални изисквания за капиталова адекватност и за 
управление на риска. Капиталовата адекватност определя до каква степен всяка 
банка трябва да е осигурена със собствен капитал. Тя е съотношението на собствения 
капитал към рисково-претеглените активи на банката, тоест кредитите. Въвежда се 
задължителна минимална капиталова адекватност от 6,0%. Банките, които нямат тази 
адекватност трябва да увеличат собствения си капитал. Чрез по-високата капиталова 
адекватност се осигурява по-добра защита на депозитите и се намалява риска от 
банков фалит. 

 Единен надзорен механизъм - ЕНМ (Single Supervisory Mechanism – SSM). 
Действа от м. ноември 2014 г. Също като Общите правила за управление е 
междудържавно споразумение. Създава интегриран механизъм за надзор, 
включващ ЕЦБ и централните банки на държави-членки на ЕС. Към 1.1.2015 г. 
участват само държавите-членки на Еврозоната. За останалите държави-членки 
на ЕС присъединяването е на доброволна основа. ЕЦБ осъществява надзор 
върху около 130 най-големи банки от системата, централните банки на 
държавите, участващи в системата, осъществяват надзор върху останалите 
банки, намиращи се на съответната национална територия. 

 Единен фонд за преструктуриране – ЕФП (Single Resolution Mechanism - 
SRM). Прилага се за държавите, участващи в ЕНМ. Фондът следва да бъде 
използван при процедурите по преструктуриране, когато Съветът за 
преструктуриране (Single Resolution Board) сметне, че това е необходимо. 
Преструктурирането се предприема за банки застрашени да изпаднат в 
несъстоятелност или за такива, които са изпаднали в несъстоятелност и цели да 
гарантира прилагането на Директива 2014/49/ЕС относно схемите за 
гарантиране на депозити, действаща в Европейския съюз. Вноските във фонда 
се извършват от банките, включени в ЕНМ на съюзно ниво (към 1.1.2015 г. 
около 130 големи банки). 

Други важни директиви, регулиращи пазара на финансови услуги са:  

 Директива 2004/38/ЕО относно пазарите на финансови инструмент, която е 
насочена към уеднаквяване на условията за предоставянето на инвестиционни 
услуги. Тази директива обаче не успява да реши въпроса с фрагментарността на 
капиталовия пазар и това налага през 2015 г. да се появи инициативата на 
Европейската комисия за т. нар. Съюз на капиталовите пазари. Подробно този 
въпрос ще бъде разгледан в следващата глава, посветена на свободното 
движение на капитал в ЕС. 

 Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар и 
Директива 2009/110/ЕО относно предприемането, упражняването и 
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пруденциалния надзор* на дейността на институциите за електронни пари 
(дебитни и кредитни карти), целят известна хармонизация и въвеждане на 
принципа за взаимното признаване на достъпа до националните пазари на 
държавите-членки на ЕС на доставчиците на този вид услуги, там където 
хармонизацията е невъзможна. Основната предпоставка за свободния достъп е 
спазването на съюзното законодателство в областта на банковото дело и по-
специално по отношение на изискванията на банковия надзор. Трябва да се 
отбележи, че въпреки приемането на тези две директиви, пазара на платежните 
услуги остава фрагментиран, поради наличието на множество различни 
правила, действащи в правните системи на различните държави-членки.  

При застрахователните услуги, въпреки значителните усилия за 
хармонизиране на изискванията за достъп до пазара, също се запазват съществени 
национални различия, свързани с различията в договорното и гражданското право, 
както и в данъчното законодателство на държавите-членки. Това до голяма степен 
прави и този пазар фрагментарен.     
 Транспортни услуги. Това е много широка гама от услуги, включващи 
използването на воден, автомобилен, железопътен и въздушен транспорт. За всеки 
от посочените видове транспорт има отделни директиви и регламенти, целящи 
постигане на свободен достъп до пазарите на отделните държави-членки. Такива са 
например директивите 95/18/ЕО, 95/19/ЕО и по-специално директива 2007/58/ЕО 
за „отварянето“ на ж.п. транспорта,  Директива 96/67/ЕО относно равния достъп до 
пазара на наземни услуги в летищата на ЕС, Директива 2006/93/ЕО относно 
еднаквите условия за регулиране на експлоатацията на самолети и някои други 
директиви, довели до единни авиационни лицензи и взаимно „отваряне“ на небето 
на отделните държави-членки.  
 Независимо обаче от тези единни регулации на съюзно равнище, 
продължават да съществуват и съществени пречки пред функционирането на 
единния вътрешен пазар на транспортни услуги в ЕС. Причините, които водят до 
по-трудната либерализация на този вид услуги могат да се групират по следния 
начин: 

 Необходимост от гарантиране на достъпа до транспортни услуги на цялото 
население. Това са услуги, които както медицинските и образователните 
услуги, се явяват до голяма степен услуги от общ икономически интерес или 
универсални услуги. Това по-специално се отнася до ж.п. и автомобилните 
услуги, предназначени за по-малки и отдалечени населени места, но в страни с 
голяма територия, като Финландия и Швеция, може да се отнася и за 
вътрешните въздушни превози на пътници. 

 
* Терминът „пруденциален надзор“ се използва обикновено, когато става въпрос за надзор, целящ чрез 
прозрачни и надеждни методи да се защитят интересите на вложителите и инвеститорите, предоставили 
средства на определени финансови институции.  
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 Значителна ангажираност на държавата и на местните власти с осигуряването 
на транспортните услуги. Причините са както исторически, поради големите 
разходи за изграждане на транспортната инфраструктура, особено на 
железопътната инфраструктура, така и социални – необходимостта да се 
гарантира сзързаност с центъра на всички региони и населени места. 
Продължават да са държавни водещите ж.п. компании в почти всички държави-
членки на ЕС и това се отнася не само до ж.п. инфраструктурата, но и до 
извършването на операционните услуги. Независимо от извършената 
приватизация във въздушния и морския транспорт, продължават да са силни 
позициите на държавата и на местните власти при владеенето и управлението 
на летища и пристанища. Често се субсидират пряко или косвено националните 
авиопревозвачи. 

 Съхраняващата се силна обвързаност между производителите и местни 
доставчици на карго-транспортни услуги, а така също предпочитанието на 
местните власти да предоставят лицензи за локални пътнически превози на 
местни фирми. Тези ограничителни практики са причина да се приемат два 
специални регламента: 684/92 относно общите правила за международен 
транспорт на пътници с автобуси и 2454/92 относно общите условия за достъп 
на транспортните фирми – местни и чуждестранни (от други държави-членки) 
на каботажни превози.7 

 
Телекомуникационни услуги. Развитието на  специфичното 

законодателство на съюзно ниво в областта на телекомуникациите (електронните 
съобщения) преминава през пет етапа, но все още не може да се счита за 
приключило. Основно значение за създаването на единен пазар през 80-те години 
на миналия век играе Директива 88/301/ЕИО, с която се премахват  специалните и 
изключителни права на държавите-членки върху вноса, пускането на пазара, 
свързването и поддръжката на крайно далекосъобщително оборудване. Тя е 
допълнена от няколко важни директиви: за премахване на специалните и 
изключителни права при предоставянето на сателитни услуги и оборудване, за 
кабелната телевизия, за мобилните и личните комуникации.8 

През следващите десетилетия либерализацията е продължена, като 
специално заслужава да се отбележи Директива 2002/77/ЕО относно 
конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги. С този 
правен акт се цели да се „отвори“ напълно достъпа на фирми от всички държави-
членки до мрежите за предаване на мобилна телефония и други информационни 
услуги в рамките на целия единен пазар. 

Въпреки тази директива, обаче, продължава да се наблюдава фрагментиране 
на пазара на телекомуникационни услуги в ЕС и е правило, че всеки отделен 
национален пазара се доминира от местни национални телекомуникационни 
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фирми. Липсата на наистина единен пазар е причина за наличието на такси за 
роуминг при предаването на електронни съобщения от оператор, действащ в една 
държава- членка, на оператор, действащ в друга държава-членка. 

 
6.5 Вътрешносъюзна търговия с услуги 
 
Свободното предоставяне на услуги в рамките на единното икономическо 

пространство на ЕС, силно насърчава развитието на вътрешносъюзната търговия с услуги. 
Измерването на тази търговия може да стане в абсолютни величини (млрд. евро) или в 
относителни – например като дял на вътрешносъюзната търговия с услуги от цялата 
търговия с услуги на държавите-членки. Представа за абсолютните измерения на 
вътрешносъюзната търговия с услуги дава таблицата по-долу: 

 
Таблица 20 Вътрешносъюзна търговия с услуги (млрд. евро, 2013 г.) 
 
 

  Експорт Импорт Салдо 
Германия 112.0 138.5 -26.5 
Франция 95.2 85.0 10.2 
Великобритания 79.6 69.4 10.2 
Испания 75.7 47.8 27.9 
Белгия 55.5 55.3 0.2 
Ирландия 53.4 43.7 9.7 
Холандия 46.9 43.2 3.7 
Италия 44.0 47.2 -3.2 
Люксембург 42.4 22.3 20.1 
Австрия 37.1 26.0 11.1 
Швеция 31.7 30.1 1.6 
Полша 22.5 19.7 2.8 
Дания 22.2 24.7 -2.5 
Гърция 15.4 6.4 9.0 
Португалия 14.1 7.8 6.3 
Чехия 12.5 10.5 2.0 
Финландия 11.6 14.9 -3.3 
Унгария 11.0 9.3 1.7 
Румъния 8.3 6.4 1.9 
Хърватия 7.5 1.8 5.7 
Словакия 4.5 5.0 -0.5 
Словения 4.3 2.7 1.6 
България 3.5 2.4 1.1 
Литва 3.0 2.3 0.7 
Естония 3.0 2.5 0.5 
Малта 2.9 1.6 1.3 
Кипър 2.8 1.6 1.2 
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Латвия 1.8 1.2 0.6 
 
  Източник: Евростат,  
 
Както може да се очаква, най-големият експортьор на услуги в рамките на 

вътрешносъюзната търговия е Германия, която е и най-голямата икономика. 
Любопитно е обаче състоянието при баланса. Шест държави имат положително 
салдо при вътрешносъюзната търговия с услуги по-голямо от 10 млрд. евро. Това 
са: Испания, Люксембург, Австрия, Франция и Великобритания. Ако обаче 
премерим този резултат през населението на съответните страни, то като 
безспорни лидери във вътрешносъюзната търговия с услуги се очертават: 
Люксембург, Малта, Ирландия, Кипър, Хърватия и Австрия с над 1000 евро 
годишно положително салдо от вътрешносъюзната търговия с услуги на 1човек от 
населението. 

По другият показател – дял на въфигуратрешносъюзната търговия с услуги 
от цялата търговия с услуги на държавите членки, ситуацията е следната: през 
2013 г. делът на вътрешносъюзният експорт от целия експорт е 55%, а делът на 
вътрешносъюзният импорт от целия импорт на услуги в държавите-членки е бил 
60%. От гледна точка на само на вътрешносъюзният експорт на услуги картината е 
следната: 

 
Фигура 25 Вътрешносъюзният експорт на услуги като дял от целия експорт 

на услуги от държавите-членки на ЕС (в %) 
  
 

 
 
  Източник: Изчислено от автора по данни на Евростата 
 
 
От гледна точка на отрасловата структура трябва да се изтъкне, че 

безспорно хотелиерството и ресторантьорството (туризмът) е най-силно 
вътрешносъюзно ориентираната услуга (71% дял на експорта, ориентиран към 
други държави-членки), но както вече стана ясно, значението на този сектор при 
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формирането на добавената стойност в ЕС намалява. Над средното равнище като 
дял на вътрешносъюзната търговия, са също комуникационните услуги (69% дял 
на вътрешносъюзният експорт), компютърните и информационни услуги (60% 
дял), културните и възстановителни услуги (60%). Крайно неблагоприятно е 
състоянието при лицензионните услуги (42% дял), строителните услуги (44%),  
има изоставане и при застрахователните услуги и бизнес услугите. Те са основно 
ориентирани извън ЕС.9 

При финансовите услуги делът на вътрешносъюзната търговия е 55%, което 
е приблизително равно на средното равнище за всички услуги. Прави впечатление 
обаче, че при най-големия доставчик на бизнес услуги и на финансови услуги - 
Великобритания делът на Съюза е само около 38% при средно за всички държави-
членки – 55%! Това се дължи на ориентацията на финансовото посредничество на 
британските банки главно към Близкия и Далечния Изток.  

Най-големите доставчици на услуги в рамките на ЕС са: при транспортните 
услуги – Германия и Дания, при туристическите – Испания, при строителни услуги 
- Словакия, Белгия, Чехия, Латвия. При застрахователните услуги водещи позиции 
на вътрешния пазар на ЕС имат Великобритания и Ирландия. При финансовите 
услуги далеч напред са Великобритания и Люксембург, като претеглен през 
размерите на икономиката си абсолютен шампион е Люксембург. При 
компютърните услуги в рамките на ЕС като дял лидира Ирландия.  При 
лицензионните услуги, роялити и франчайз услугите доминират във 
вътрешносъюзната търговия Великобритания и Холандия. При бизнес услугите – 
Великобритания и Германия.  

 
1 Retail and Wholesale: Key sectors for the European Economy, Brussels, 2014, p. 29. 
2 European Banking Federation, 2014 European Banking Sector, Facts and Figures, Brussels, 2014.  
3 Първите четири места в световната класация заемат американските банки с инвестиционна 
специализация: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Bank of America Merrill Lynch. 
4 Tyler, G., Financial Services: contribution to the UK economy, House of Commons Library, London, 2015. 
5 Точното название на директивата е: Директива 2006/123/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар, Официален вестник на Европейския съюз, 
L376/36. 
6 Официален вестник на Европейския съюз, L376/36. 
7 Каботаж е превоз, при който транспортна фирма от една държава извършва транспортна услуга изцяло 
и единствено на територия на друга държава, например ако френска фирма се специализира в 
автобусните превози между Берлин и Мюнхен. Виж по-подробно за пазара на транспортни услуги в ЕС в 
Маринов, В., и др., Европейска икономическа интеграция, с.191.  
8 Виж по-подробно: Моралийска, М., Икономически ефекти от либерализацията на пазара на електронни 
съобщения в Европейския съюз, Автореферат, С., 2011, с.  
9 Eurostat, Statistics in focus, 57/2008. 
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7. Свободно движение на капитал 
 
 

7.1 Теоретична обосновка на свободното движение на капитал 
7.2 Преход от междуотраслова към вътрешноотраслова специализация 
7.3 Правна основа за свободното движение на капитал в ЕС 
7.4 Значение на движението на капитал за държавите-членки 
7.5 Съюз на капиталовите пазари 
 
 
7.1 Теоретична обосновка на свободното движение на капитал 
 
За да представим тези ефекти ще използваме моделът, разработен от Робърт 

Солоу (Robert Solow). 
Робърт Солоу е американски икономист, роден през 1924 г., представител на 

неокласическата икономическа школа и най-широко известен с изследванията си 
върху факторите на икономическия растеж. Изследвайки въздействието на 
международното движение на капитала, той създава т. нар. екзогенен модел на 
растежа. Фактът, че и до днес икономическата политика на повечето държави в 
света е насочена към привличане на чуждестранни инвестиции говори, че този 
модел има широко практическо признание. През 1987 г. Солоу получава Нобелова 
награда за икономика. 

 
 Моделът на Солоу се базира на функцията на производството, която гласи, 

че създаваният доход (Y) в една отделна страна в условия на автаркия 
(изолираност) е единствено функция на стойността на вложените фактори за 
производство – капитал (K) и работна сила или труд (L).  

 
Y = AKα(HL)1-α  
където:  А е равнището на технологията; H е равнището на развитие на 

човешкия капитал (качеството на работната сила). 
Съответно прирастът на капитал (dK) = K+1 - K = I – δK 
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където δK = амортизация, а инвестициите I са равни на 
спестяванията (I = S). 
При това положение спестяванията S са равни на дохода Y по 
нормата на спестявания s (S = sY). 

За да се избегне въздействието на отрасловата специализация, изразяваща се 
в различна продуктивност на факторите, свързана преди всичко с различията при 
икономията от мащаба на производството, е въведено ограничението на двамата 
икономисти Cobb и Douglas за сумата на степените на двата фактора да е равна на 
единица. 

 
(α + (1- α) = 1) 

 
Солоу преминава от този ендогенен модел, ориентиран изцяло към 

вътрешните инвестиции, към екзогенен модел, разглеждащ и ефектите от 
международното движение на инвестициите.  

От функцията на производството следва, че доходът на една нация зависи от 
две променливи: националните инвестиции и националния вложен труд (заето 
население по средно работно време на един зает). Тъй като е невъзможно да се 
проследи едновременно ефектът върху генерирания доход и от двете променливи, 
се прилага опростен вариант, показан на графиката, при който се анализира 
ефектът върху дохода единствено на нормата на спестяванията при постоянен обем 
на вложения труд. 

 
Фигура 26 Спадаща рентабилност на инвестициите при натрупване на 

капитал в условията на автаркия 
 

 
 
Пояснения: K – акумулиран капитал; Ko = акумулиран капитал в началната (нулевата) година; K* 
= акумулиран капитал в годината, когато се постига състояние на застой (steady state); δK = 
амортизация, sY = инвестиции (спестявания); С = потребление.   
Източник: Hendricks, L., The Solow  Model, 2009. 
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Както се вижда от графиката, когато се постигне устойчиво състояние на 

застой в условията на автаркия (steady state) настъпва периода на ниска и падаща 
рентабилност на инвестициите. Това състояние може да бъде преодоляно или чрез 
увеличаване на дела на инвестициите (спестяванията) или чрез конвергенция 
(интеграция), т.е. чрез сливане на икономиките на страната с напреднал процес на 
натрупване на капитал и страната с начален процес на натрупване на капитал, 
където моментът на настъпване на устойчивото състояние на застой е още далеч. 

Какво става всъщност при конвергенцията на двете икономики, т.е. при 
икономическата интеграция? 

Нека да предположим че имаме две държави, където има еднакви нома на 
амортизация  δ и равнище на технология А. За да можем да направим модел за 
ефекта от интеграцията върху капиталовата рентабилност е необходимо да въведем 
още няколко ограничения: приемаме че сравняваните страни А и Б разполагат с 
една и съща работна сила L = 200 и че коефициентът за човешкия капитал H и в 
двете страни е = 1,0. При това положение различен остава само параметърът s 
(норма на спестявания) и съответно различни са натрупаните спестявания S 
(инвестиции) в условия на автаркия. При страната А натрупаните спестявания 
(инвестиции) до настъпването на устойчивия застой са 1 449 условни единици, при 
страната Б са 200. Съответно размера на брутния вътрешен продукт в тази 
ситуация в страната А е 362 условни еденици, а в страната Б е  200 условни 
единици. Капиталовата рентабилност може да се определи и като дивидент – доход 
от вложен капитал (D). Като D =     

Изхождайки от факта, че човешкият капитал е идентичен и размерът на 
работната сила е идентичен, то разликата в доходността на инвестициите в двете 
сравнявани страни се дължи единствено на различната норма на натрупване през 
предходните години и съответно на различния размер на натрупаните 
(акумулираните) инвестиции. При постигането на устойчиво състояние на застой в 
страната А, където има повече натрупани инвестиции (капитал) се създава повече 
доход (БВП) от този в страната Б, но при много по-ниска капиталова рентабилност. 
В същото време в страната Б се създава по-малко доход, но при по-висока 
капиталова рентабилност. Това състояние на двете страни преди началото на 
интеграцията е показано на графиката по-долу. 
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Както се вижда от графиката, в страната А дивидентът (рентабилността на 

инвестициите, т.е. на капитала) е  400/8000 = 0,05 (5%). Това е пределната 
рентабилност в страната А при състоянието на устойчив застой. През същата 
година в страната Б, където има значително по-малко акумулиран капитал и 
устойчивото състояние на ниска рентабилност на капитала още не е достигнато, 
имаме значително по-висока рентабилност (размер на дивидента). Тя е равна на 
200/1000 = 0,20 или 20%!. 

Как се променя ситуацията при икономическата интеграция 
(конвергенцията) между двете икономика?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Изхождайки от презумпцията, че става дума за страни с еднакви други 

параметри, освен количеството натрупан капитал, може да се предположи, че след 
интеграцията той ще се разпредели равномерно – по 5000 условни единици на 
територията на всяка от разглежданите държави, тогава когато бъде достигнато 
новото макроикономическо равновесие. При това, след определен период от време, 
през който се осъществява интеграцията, ще се създадат възможности за 
получаване на общ доход за интегрираната общност на двете страни в размер на 
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1000 условни единици, което означава, че ще имаме капиталова рентабилност 
(дивидент), равна на 1000/10 000 или 0,10 (10%). 

Как ще се разпределят ползите от интеграцията: 
 
Таблица   21  Доход преди и след интеграцията  

(условни единици, на базата на модела на Солоу) 
 

 Преди интеграцията След интеграцията 
 БВП = БНП БВП БНП* 

Страна А 400 500 810 
Страна Б 200 500 190 

Страни А + Б 
(интеграционна 

общност) 
600 1000 1000 

 
Пояснения: * - Включва резултата от международното движение на дивиденти  
Източник: съставено от автора 
 
При цялата условност на предложения модел, той все пак той показва някои 

закономерности, свързани със свободното движение на капитала: 

 Международното движение на капитал се отразява изключително положително 
на БВП в страните, които получават чуждите инвестиции, що се отнася до БВП 
на страните, изнасящи инвестиции, то тук ефектът може да е слабо 
положителен, но и отрицателен, в зависимост от конкретните параметри на 
възникващата интеграционна общност. 

 При брутния национален продукт, където се взима предвид международното 
движение на дивиденти (доход от инвестициите), ползите са изцяло на страната 
на износителите на капитал. Разбира се, в перспектива, част от новосъздадения 
БВП в страната вносител на капитал може да се превърне, благодарение на 
активната политика на държавата, в инвестиции в чужбина, които да 
неутрализират този отрицателен ефект. 

 Като цяло може да се направи изводът, че по-равномерното разпределение 
на капитал в рамките на интеграционната общност създава допълнителен 
доход в рамките на тази общност.   

 

7.2 Преход от междуотраслова към вътрешноотраслова специализация 
 

Движението на капитал ускорява прехода от междуотраслова към 
вътрешноотраслова специализация в интеграционните общности. Вследствие на 
по-равномерното разпределение на капитала в тези общности междуотрасловата 
специализация, при която едни държави-членки се специализират в 
производството и експорта на трудоемки продукти, а други държави-членки в 
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производството на капиталоемки продукти, става постепенно нерентабилно, тъй 
като се наблюдава сближаване на цените на факторите на производството, като 
това е особено силно изразено при цената на капитала. При това положение на 
преден план като икономически мотив за движението на капитала изпъква 
стремежът към по-голяма икономия от мащаба на производството или въобще на 
икономическата дейност, която включва освен производството и инвестиционните 
и дистрибуционните разходи на фирмите. Преходът от междуотраслова към 
вътрешноотраслова специализация не става внезапно, това е един еволюционен 
процес. 

 
Фигура 27 Преход от междуотраслова към вътрешноотраслова специализация 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Съставено от автора 

За да разберем ефектът на икономията от мащаба трябва да разделим 
общите разходи (инвестиции) на постоянни (фиксирани) и променливи. Постоянни 

Ситуация преди интеграцията
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са тези разходи, които не зависят от обема на производството, например разходите 
за научно-развойна дейност, машини и оборудване, инфраструктура и др. 
Променливи са тези разходи, които зависят от обема на производството, например 
разходите за труд и материали (суровини).  

В реалния живот не може да се определи един разход за напълно фиксиран 
или напълно променлив, но може да се каже, че той е по-скоро фиксиран или по-
скоро променлив. Например рекламата и въобще дистрибуционните разходите са 
по-скоро фиксирани разходи, тъй като слабо зависят от обема на производството. 
Всяка фирма, независимо от обема на производството, е длъжна да прави реклама 
ако иска да съществува на даден пазар. Най-ясно изразени като фиксирани разходи 
са тези за научно-развойна дейност, конструкторските разходи, разходите за 
управление, за машини и оборудване. Най-ясно изразени като променливи разходи 
са разходите за суровини и материали, както и за труд, когато се заплаща за 
изработената продукция. 

 
Ако обозначим общите разходи с T, фиксираните разходи с C и променливите 

разходи V, то T = V + C. Ако цялата продукция е Q, то разходите на единица 
продукция са T/Q = V/Q + C/Q. Променливите разходи на единица продукция (V/Q) се 
определят от разхода на материали и труд на единица създадена нова стойност 
(рандеман).  

Може да се направи изводът, че с нарастването на Q настъпва момент, 
когато T плътно се доближава до рандемана V/Q. Изразено по друг начин това 
означава, че C/Q се доближава до нула при достатъчно голямо значение за Q или 
производствените разходи за единица продукция започват да клонят към размера на 
променливите разходи V.     

 
Пример:  
 
Експортът на капитал в рамките на ЕС насърчава вътрешноотрасловта 

специализация. Този процес, който се основава на принципа за икономията от 
мащаба,  най-добре може да се илюстрира с развитието на европейската 
автомобилна индустрия. След източното разширение на ЕС през 2004 и 2007 г. 
редица западноевропейски автомобилни фирми създадоха в новоприетите 
държави-членки предприятия за производство на авточасти или за сглобяване на 
автомобили.  

Най-силно от този процес бяха засегнати Западна Словакия, Източна и 
Централна Чехия, Южна Полша и Северна Унгария. В тези четири страни, както 
и в Словения около ¼ от притока на инвестиции от „старите“ държави-членки в 
рамките на индустрията, са били насочени към автомобилната индустрия. 
Производството на детайли за коли и сглобяването на готови автомобили е 
безспорно бил водещият промишлен отрасъл през периода 2004 – 2009 г. по 
отношение на притока на инвестиции.1 Например германският концерн VW 
(Фолксваген) инвестира милиарди за своите дъщерни фирми в Чехия (заводите 
Škoda), Полша - Слупск (сглобяване на автобуси Scania) и Познан (сглобяване на 
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минибусове), Словакия (производство на диференциали, спирачни системи и други 
детайли за автомобили), Унгария (сглобяване на двигатели за VW и Audi). Всички 
тези предприятия са интегрирани в огромния производствен процес, обхващаш 
около 20 страни и помагащ на VW да намали чувствително производствените си 
разходи. 

 
 
7.3 Правна основа за свободното движение на капитал в ЕС 

 
За освобождаване на движението на капитал и за създаването на общ 

капиталов пазар на държавите-членки, се говори още в Договора за създаване на 
Европейската икономическа общност, подписан през 1957 г. В Раздел III,със 
заглавие: „Свободно движение на лица, услуги и капитал“ се намира чл. 67, където 
се казва, че държавите-членки трябва постепенно и в рамките на определен 
преходен период, да отстранят всички ограничения върху движението на капитал, 
принадлежащ на лица, установили се в други-държави-членки, доколкото тези 
ограничения са свързани с националността на собствениците на капитала. Тези 
действия трябва да се предприемат във връзка с функционирането на общия пазар.2  

Практиката обаче показа, че премахването на пречките е дълъг и сложен 
процес, който, въпреки непрекъснатите усилия на институциите и преди всичко на 
Европейската комисия, продължава и през второто десетилетие на 21 век.  Могат да 
се обособят няколко периода, през които преминава процесът на освобождаване на 
движението на капитал в рамките на ЕС: 

Първият етап започва с влизането в сила на Договора за създаването на ЕИО 
(1.1.1958 г.) и завършва с влизането в сила на Директивата на Съвета на ЕИО от 24 
юни 1988 г. за прилагането на чл. 67 от ДЕИО. Директивата от 1988 г. се стреми да 
конкретизира пътищата за освобождаването на движението на капитал. За тази цел 
преди всичко трябва да се дефинират различните форми на капитал и след това да 
се набележат конкретни мерки за хармонизиране на пазарите, на които се търгуват, 
така описаните форми на капитал. Посочени са следните форми на капитал: преки 
инвестиции (клонове, акции и дялове, които създават реално право на управление 
на предприятието);  инвестиции в недвижими имоти; ценни книжа (акции и 
облигации, които не създават реално право на управление на предприятието); 
дялови единици на предприятия за колективни инвестиции; ценни книжа и други 
инструменти на паричния пазар; текущи и депозитни сметки във финансови 
институции; кредити, свързани с търговски сделки или предоставяне на услуги; 
финансови заеми и кредити; поръчителство, други гаранции и заложни права; 
преводи и изпълнение на застрахователни договори; движения на капитали за 
лични цели. По-нататък се вменява на държавите-членки да създадат условия за 
пълно равноправие на всички лица, осъществяващи сделки с тези форми на 
капитал на всички национални пазари.3 
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Основното положително въздействие на тази директива е, че тя разглежда 
комплексно проблема и обхваща повечето форми на капитал. Включени са не само 
дяловете, акциите и облигациите, но и кредитите и депозитите, както и 
недвижимите имоти и застрахователните дейности. Това създава интегрирано 
разбиране на проблема, който вече засяга няколко пазара на услуги: финансово 
посредничество, застрахователни услуги, търговски услуги, посредничество при 
недвижимите имоти. Същевременно прави впечатление, че директивата не засяга 
търговията с права върху интелектуална собственост, които са важен източник на 
доход. 

Въпреки декларираните в директивата намерения, не се постига обаче 
основната цел – създаване на единен капиталов и финансов пазар. Основната 
причина за това е наличието на национално регулиране на операциите с ценни 
книжа и на финансовите услуги – банкови и застрахователни. Съхраняват се и 
съществени различия при облагането на доходите от капитал (дивидентите) в 
различните държави-членки. Единственото направление, където наистина се 
постига пълна хармонизация, това е пълното освобождаване на трансграничния 
трансфер на дивиденти, разбира се при спазване на националните данъчни 
правила. 

Вторият етап, съответно, започва с началото на действието на указаната 
директива и продължава до 1998-1999 г. В началото на този период се провежда 
Европейският съвет в Мадрид през 1989 г., на който се достига договореност за 
създаването на паричния съюз и за въвеждането на единната регулаторна рамка на 
капиталовите пазари на държавите-членки. Края на периода бележи ефективното 
създаване на паричния съюз през 1999 г, когато са напълно установени правилата 
на единната валута - еврото. Това е етапът на големите преобразования, свързани 
със създаването на паричния съюз и основаването на Европейската централна 
банка. Нещата изглеждат така, сякаш съвсем скоро ще има единен капиталов 
пазар, поне в рамките на Еврозоната, но половинчатостта на паричния съюз, който 
запазва редица национални компетенции в банковата сфера и при регулирането на 
търговията с ценни книга, не позволява да се постигне желаната хармонизация.  

Третият период трае от началото на новото хилядолетие до финансовата 
криза от 2008-2009 г. Това е етапът на възход на Еврозоната, която през 2002 г., 
когато еврото става официално разплащателно средство, включва 11 държави-
членки, а в края на периода през 2009 г. – 16 държави-членки. През този период 
укрепва ролята на ЕЦБ и еврото се утвърждава като втора резервна валута след 
долара. Въпреки успехите на общата валута, се запазва фрагментарността на 
капиталовия и на финансовия пазар на ЕС и твърде малко се променя по сравнение 
със ситуацията преди създаването на паричния съюз. Това е и една от причините за 
кризата на Еврозоната, която се разразява през следващия период.  

Четвъртият период обхваща времето от 2009 г. до момента (средата на 
второто десетилетие на 21 век). Това е период на криза и на мъчително 
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възстановяване. Фрагментарността на капиталовия пазар и неустойчивостта на 
банковия сектор са сред най-важните предпоставки за кризисните явления. 
Наблюдава се значителен отток на капитал от ЕС в посока към Азиатско-
Тихоокеанския регион. Европейските институции предлагат създаването на банков 
съюз и на съюз на капиталовите пазари на държавите-членки. Банковият съюз бе 
разгледан вече при анализа на пазара на финансови услуги в ЕС, а съюзът на 
капиталовите пазари ще бъде предмет на анализ в една от следващите точки на 
тази глава. 

 
В заключение може да се направи изводът, че като цяло в ЕС е реализирано 

свободно движение на капитал, в различните му форми. Това е направено постепенно 
и основно чрез т.нар. национално третиране, при което се изравняват условията за 
местните лица и за лицата от другите държави-членки. Същевременно се съхраняват 
редица различия в регулирането на капиталовите пазари на отделните държави-
членки, което води до фрагментиране на единния пазар. Причините за това са 
различни, като сред тях се открояват следните:  

 Многообразието от форми на проява на капитала – дялове, акции, облигации, 
недвижима собственост, кредити, депозити и т. нат. Това многообразие засяга 
различни сфери на държавното регулиране и изисква продължителни и комплексни 
усилия от държавите-членки за да се извърши повсеместна хармонизация. 

 Твърде силната обвързаност между капиталовите пазари и фискалната политика 
на държавата, която представлява една от дейностите с най-силно изразен 
национален суверенитет. Единното съюзно регулиране на капиталовия и на 
паричния пазар може да се постигне само при единна бюджетна политика и 
единно субсидиране на социалните услуги, което е все още твърде отдалечена цел 
на интеграцията. 

 Специфичната позиция, която заемат някои държави-членки в рамките на 
глобалния капиталов и паричен пазар определя техния стремеж към запазване на 
известна самостоятелност. Това се отнася най-вече за Великобритания и 
Люксембург, но засяга и Холандия, Ирландия, Испания, както и някои други 
държави-членки със значителни интереси извън Европа. Привеждането на 
техните национални капиталови и парични пазари в пълен унисон с общосъюзните 
европейски правила се разглежда от тях като ограничаване на свободата им за 
действие в други части на света.  

 
7.4 Значение на движението на капитал за държавите-членки 
 
А) Европейският съюз в глобалните инвестиционни потоци 
 
Европейският съюз заема челно място в глобалното движение на 

инвестиции. През 2012 г. износът на капитал от ЕС се равнява на приблизително 
257 млрд. евро, което съставлява около 3% от БВП на ЕС и около 20% от експорта 
на капитал в глобален мащаб.4 По този показател съюзът изпреварва както САЩ, 



141 
 

така и Китай и Япония. Въпреки че запазва водещите си позиции ЕС губи 
значителна част от своята преднина след финансовата криза през 2008-2009 г. За 
сравнение през 2007 г. , преди настъпването на финансовата криза, експортът на 
капитал от ЕС се е равнявал на 531 млрд. евро, което тогава е представлявало 
около 5% от БВП на съюза и около 23% от глобалния експорт на капитал.5 ЕС 
заема челно място и по обема на натрупаните инвестиции в чужбина. През 2012 г. 
те са се равнявали на 5,2 трилиона евро.6  За сравнение през същата година 
натрупаните зад граница инвестиции на лица от САЩ с били на сума около 4,5 
трилиона евро, а на лица от Китай само на около 0,5 трилиона евро. 

Капиталът, изнасян от ЕС традиционно се насочва основно към другите 
развити икономики и преди всичко към САЩ. Също така основният източник на 
чуждестранни инвестиции в ЕС са другите развити икономики и на първо място 
САЩ. Както размера на взаимните инвестиции между ЕС и САЩ, така и тяхната 
отраслова насоченост, още веднъж доказват голямото значение, което имат в 
съвременната икономика вътрешноотрасловата специализация и 
вътрешноотрасловата търговия в отраслите с водещи позиции в развитието на 
глобализационните процеси и в развитието на технологиите, а именно 
финансовите услуги, бизнес услугите, телекомуникациите, електрониката, 
софтуера, транспортното машиностроене, органичната химия, фармацевтика. През 
2013 г. в САЩ са инвестирани около 160 млрд. евро от ЕС. В САЩ се намират 
около 1/3 от натрупаните инвестициите на лица от ЕС извън границите на съюза. 
Към края на 2012 г. това са били около 1 650 млрд. евро. Съответно през 2013 г. 
лица от САЩ са инвестирали в ЕС около 310 млрд. евро, а натрупаните 
американски инвестиции в ЕС през 2012 г. се равняват на 1 535 млрд. евро, което 
представлява около 40% от всички чуждестранни инвестиции в ЕС. На второ място 
като направление за инвестициите от ЕС е Швейцария, където се намират около 
1/8 от инвестициите на лица от ЕС извън границите на съюза. Следва Канада с дял 
от около 5% от европейските инвестиции.  

Независимо от доминиращите позиции на САЩ и на останалите развити 
икономики в експорта на инвестиции от ЕС, през последните години се наблюдава 
и нарастване на експорта на инвестиции от ЕС в страните от Групата „БРИКС“ и 
най-вече в Китай, Бразилия и Русия (до налагането през 2014 г. на икономическите 
санкции).  

 
Таблица 22 Натрупани преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от други 

страни в ЕС и на ЕС в други страни (2012 г.) 
 

  
ПЧИ на ЕС в други 
страни и региони Чужди ПЧИ в ЕС 

  млрд. евро % млрд. евро % 
САЩ 1655 31,8 1536 37,6 
БРИКС 787 15,1 270 6,6 
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Офшорни зони 761 14,6 931 22,8 
Швейцария 679 13,0 505 12,4 
Латинска Америка 464 8,9 154 3,8 
Канада 258 5,0 143 3,5 
Китай (заедно с 
Хонгконг) 251 4,8 77 1,9 
Бразилия 247 4,7 98 2,4 
Африка 221 4,2 78 1,9 
Русия 189 3,6 77 1,9 
Сингапур 119 2,3 69 1,7 
Япония 99 1,9 162 4,0 
Турция 73 1,4 12 0,3 
ЮАР 58 1,1 9 0,2 
Индия 42 0,8 9 0,2 
ОБЩО 5206 100,0 4083 100,0 

 
Източник: Съставено от автора по данни от Евростат 
 
Интерес представлява и отрасловата структура на натрупаните ПЧИ на ЕС в 

други страни и региони. Съгласно данните на Евростат през 2012 г. най-много 
натрупани задгранични инвестиции на ЕС е имало в сферата на финансовите 
услуги и по-специално в сферата на банковата дейност. Общо на финансовите и 
застрахователните услуги са се падали около 37% от натрупаните задгранични 
инвестиции на ЕС. Делът на финансовите услуги при натрупаните задгранични 
ПЧИ в ЕС е още по-голям. Той достига през 2012 г. около 2/3 от всички чужди 
ПЧИ в ЕС. Тези данни в значителна степен променят традиционните представи за 
значението на ПЧИ за развитието на икономиката на ЕС.  

Очевидно през последните години е налице съществена промяна в 
мотивацията за експорта на капитал. Докато в традиционните икономически 
теории се набляга на мотивите, свързани с увеличението на печалбата (дивидента), 
то през последните години все повече нараства значението на един друг мотив за 
експорт на капитал – неплащането на данъци. Това се осъществява основно като се 
изнася капитал в офшорни зони с много ниски данъци или въобще без облагане на 
печалбата и след това средствата от тези офшорни зони се инвестират обратно във 
финансовия сектор на ЕС под формата на ПЧИ. 

 
 
Б) Вътрешносъюзно движение на инвестиции 
 
През 2012 г., по данни на Евростат, вътрешносъюзният експорт на капитал 

(експорт на капитал от една държава-членка на ЕС в друга държава-членка) е 
равин на 163 млрд. евро. Ако сравним тези инвестиции с експорта на капитал от 
ЕС в държави и региони извън ЕС, то можем да установим, че  вътрешносъюзният 
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експорт на капитал е равен на около 2/3 от експорта на капитал извън ЕС или на 
около 40% от съвкупният експорт на капитал от държавите-членки на ЕС във 
всички направления – в рамките на ЕС и извън съюза. Преди кризата, през 2007 г. 
картината е била различна. Тогава вътрешносъюзният експорт на капитал е бил 
равен на 714 млрд. евро. Този резултат е с 1/3 по-голям от експорта на капитал 
извън ЕС или ако го сравним със съвкупният експорт на капитал от ЕС, то можем 
да установим, че делът на вътрешносъюзният експорт на капитал през 2007 т. е бил 
приблизително равен на 60% от съвкупният експорт на капитал от ЕС. 

 
Извод: Вътрешносъюзният експорт на капитал в ЕС през последното 

десетилетие варира в границите между 40% и 60% от съвкупният експорт на 
капитал от ЕС. Преди настъпването на финансовата криза от 2007до 2009 г. 
преобладават вътрешносъюзните инвестиции, което е потвърждение за 
положителният ефект от свободното движение на капитал между държавите-
членки и от задълбочаващия се интеграционен процес. В периода обаче след 
кризата значението на тези положителни явления намалява и се наблюдава 
съкращаване на дела на вътрешносъюзните инвестиции за сметка на насочване 
на повече инвестиции извън ЕС. Това е свързано както с икономическите 
проблеми в Еврозоната, породени от голямата задлъжнялост на редица държави, 
така и с по-бързите темпове на развитие на редица развиващи се страни и 
страни в преход (БРИКС, Югоизточна Азия, и др.). 

 
Както в глобален, така и в европейски мащаб, се наблюдава ориентиране на 

инвестициите основно към развитите страни, в случая с ЕС към развитите 
държави-членки и дори към най-развитите региони в тези държави-членки. През 
периода до кризата около 90% от вътрешносъюзните инвестиции се насочват към 
старите държави-членки (ЕС15) и тъй като тези инвестиции предимно идват от 
същите ЕС15, може да се направи изводът, че основно инвестициите са се движели 
в рамките на развития център на ЕС и само по-малко от 10% (през 2007 г. 7%) са се 
насочвали към ЕС12, т.е. към новите държави-членки. След кризата картината е 
слабо променена. През периода 2010-2012 средният дял на новите държави-членки 
(ЕС12) във вътрешносъюзния експорт на капитал е около 12%, но се наблюдават 
доста резки колебания.  

 
Независимо от посочените колебания може да се направи изводът, че 

кризата в Еврозоната, която обхваща основно стари държави-членки, оказва, 
макар и слабо, влияние върху инвестиционните потоци в ЕС, насочвайки повече 
инвестиции от развития център към периферията, по-специално към 
новоприсъединилите се държави от Източна и Централна Европа. При по-
конкретен анализ може също да се установи, че основно тези промени са в полза 
на страните, чиито икономики са успели да се включат във 
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вътрешноотрасловата специализация – това са Чехия, Словакия, Унгария и 
Полша.  

Другата тенденция, която се утвърждава след кризата, това е географската 
концентрацията на капиталовите потоци към няколко държави-членки на ЕС. На 
първо място това се отнася за Люксембург. По данни на Европейската комисия 
през 2012 г. 28% от експорта на капитал в рамките на вътрешносъюзните операции 
са се насочили към тази държава-членка, специализирала се във финансовото 
посредничество. Тези средства след това се насочват от Люксембург към 
дестинации извън ЕС, основно в офшорни зони. Същевременно леко намалява 
значението на другият център за финансово посредничество – Лондон. През 2012 г. 
делът на Великобритания като дестинация на вътрешносъюзния експорт на 
капитал е намалял от над 30% до 27%, което е по-слаб резултат от този на 
Люксембург. Основно капитала от Лондон се пренасочва към Хонконг и другите 
големи азиатски пазари на капитал, както и към САЩ. Същевременно намалява 
значението на традиционните главни направления за вътрешносъюзни инвестиции 
– Франция, Германия и Италия.7   

 
В) Планът Юнкер 
 
В началото на 2015 г. Европейската комисия предложи план за привличане 

на частни инвестиции за реализиране на проекти в държавите-членки на ЕС. Тези 
инвестиции са частично гарантирани със средства осигурени от бюджета на ЕС. 
Мащабният инвестиционен план в размер на 315 млрд. евро стана популярен като 
„Планът Юнкер“, тъй като замисълът за неговото създаване принадлежи на 
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Планът е предвиден за 
периода 2015 – 2017 г., но може да бъде продължен и през следващите години. 
Най-важният елемент от плана е новосъздаденият Европейски фонд за 
стратегически инвестиции (EФСИ) със седалище в Люксембург. В ЕФСИ се 
събират 10,5 млрд евро. 8 млрд. от тези средства идват от бюджета на ЕС – 2 млрд. 
от бюджетния „излишък“ (неусвоени средства, основно от кохезионните мерки), 
3,3 млрд. евро от т. нар. Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe 
Facility)8 и 2,7 млрд. евро от Програмата „Хоризонт 2020“.9Към тези средства се 
добавят и 2,5 млрд. евро от Европейската централна банка. Със събраните 10,5 
млрд. евро се гарантира на 50% емисия от ценни книжа и се събират по точи начин 
21 млрд. евро в ЕФСИ. Останалите средства до предвидената сума от 315 млрд. 
евро се събира чрез вноски на държави-членки, на банки за развитие, на частни 
банки и на публични и частни инвеститори от ЕС и от държави, извън ЕС.ЕФСИ 
има собствен апарат, но използва и експертния потенциал на ЕИБ. 

Като основна положителна черта на Плана Юнкер може да се посочи 
високият мултиплициращ ефект. 1 евро инвестирано от бюджета на ЕС ще доведе, 
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след задействането на всички звена от инвестиционния механизъм, до инвестиции 
в икономиката на държавите членки в размер на около 15 евро! 

Рисковете, свързани с реализацията на Плана Юнкер са основно свързани с 
това, дали ще се акумулират предвидените частни средства, доколко това ще са 
средства, които действително са допълнителни инвестиции и доколко това ще са 
средства, изтекли от ЕС, преминали през офшорни зони и завърнали се като 
„чуждестранни инвестиции“ и дали този план няма да доведе до концентриране на 
инвестициите още повече в развития център на съюза, където добавената стойност 
е най-голяма. Последният негативен ефект може да намали кохезията и да 
застраши реализацията на единните политики, в това число на единната парична 
политика. 

 
 
7.5 Съюз на капиталовите пазари 
 
Както вече бе показано по-горе, макар, че свободното движение на капитали 

е заявено като намерение още през 1957 г., даже 60 години по-късно не може да се 
говори за единен капиталов пазар на ЕС. Има още много национални различия, 
като например различното уреждане на несъстоятелността в националните 
законодателства и липсата на стандартизирани процедури, както и на единна 
документация и информация за кредитоспособността на емитентите.  

Както отбелязва Европейската комисия в началото на 2015 г., капиталовите 
пазари остават разпокъсани и обикновено са организирани на национално равнище. В 
следствие на финансовата криза през 2008-2009 г. и последвалите я събития, 
интегрирането на финансовите пазари в ЕС отслабна, като банките и 
инвеститорите се насочиха основно към съответните вътрешни пазари на 
държавите-членки.10 Операциите на фондовите борси също са основно ориентирани 
към националните компании, а изключенията от това правило, които се 
наблюдават на капиталовите пазари на Люксембург, Великобритания и отчасти 
Ирландия, Холандия и Испания не допринасят особено за финансирането на 
европейската икономика, той като тези пазари са ориентирани силно към страни и 
региони извън ЕС. В някои случай, както е ситуацията на капиталовия пазар на 
Люксембург, основното направление на инвестиционната дейност са офшорни 
зони.  

В тази ситуация секюритизацията11 в ЕС чувствително изостава от тази в 
САЩ, което е причина за по-малкия прилив на инвестиции в реалната икономика. 
В работен документ на Европейската комисия, озаглавен „Изграждане на съюз на 
капиталовите пазари“ се казва, че в САЩ средните предприятия, които в много от 
развитите икономики, в това число и в ЕС, са двигател на растежа, получават пет 
пъти повече финансиране от капиталовите пазари, отколкото в ЕС. Ако пазарът на 
ценни книжа в ЕС бе също толкова развит, колкото в САЩ, между 2008 и 2013 г. 



146 
 

европейската икономика щеше да разполага с допълнителни 90 млрд. евро за 
финансиране на бизнеса. Възстановяването на равнището на секюритизация в ЕС 
даже на половината от достигнатото през 2007 г. равнище, би осигурило, според 
Европейската комисия, допълнително финансиране на МСП в размер на около 20 
млрд. евро.12  

 
Фигура 28 Секюритизация в развитите икономики (% от БВП)  
 

 
  

Източник: съставено от автора по данни от COM(2015) 63 (Европейска комисия). 
  
За да се подобри ситуацията със секюритизацията и с инвестициите в ЕС, 

Европейската комисия предлага план, включваш различни мерки, като най-
важните са преразглеждане на Директивата за проспектите13, за да се улеснят 
дружествата, особено по-малките, при набирането на средства и намирането на 
инвеститори зад граница и постепенното установяване на общовропейски режим 
на частните капиталовложения. 

Що се касае до Директивата за проспектите, се потвърждава желанието да се 
запази единният правила при изработването на проспектите с цел въвеждането на 
т. нар. паспортен механизъм, при който проспектът, одобрен от компетентен орган 
в една държава-членка, е валиден за целите на публичното предлагане на ценни 
книжа и за разрешаването на търговията с ценни книжа и в останалите държави-
членки на ЕС. Същевременно се признава, че както чрез изискванията на самата 
директива, така и особено чрез нейните изменения и допълнения през следващите 
години, се е стигнало до въвеждането на толкова сложни правила, които правят 
практически невъзможно лисването на фондовата борса не само на малки, но и на 
средни фирми. Програмата за съюз на капиталовите пазари предвижда опростяване 
на „паспортния механизъм“, особено за малките и средни предприятия.  

По отношение на установяването на общоевропейски режим на частните 
капиталовложения, една от предпоставките е подобряването на кредитната 
информация, особено по отношение на кредитите, предоставени на БСП. Според 
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Европейската комисия, разработването на общ минимален набор от сравнима 
информация за кредитния статус и съответно приемането на кредитна оценка, би 
могло да помогне на МСП да привлекат допълнителни финансови средства в целия 
съюз. Стандартизираната информация за кредитното качество се очаква да 
допринесе за развитието на финансови инструменти за рефинансиране, например 
чрез секюритизацията на отпуснатите на МСП заеми.  

Друго важно направление за повишаване на секюритизацията е 
популяризирането на Европейските фондове за дългосрочни инвестиции – ЕФДИ 
(European long term investment funds -  ELTIF). Тези фондове ще могат да 
инвестират в т. нар. алтернативни видове активи – секюритизирани и 
несекюритизирани активи, свързани с недвижими имоти, рисков капитал, дялово 
участие, хедж фондове, некотирани дружества, ценни книжа на предприятия в 
несъстоятелност. Чрез специален регламент, посветен на ЕФДИ се създават единни 
рамкови условия за информацията и представянето на указаните нетрадиционни 
активи, което ще позволи в рамките на целия съюз да се създадат условия за 
тяхното предлагане. Това ще позволи и на по-малки инвестиционни фондове, като 
например фирмените пенсионни фондове, да инвестират в посочените 
секюритизирани активи. 

Регулирането на дейността на Европейските фондове за дългосрочни 
инвестиции се съпътства от единни регулации за функционирането на Европейски 
фондове за рисков капитал – ЕФРК и на Европейски фондове за социално 
предприемачество. Ролята на фондовете за рисков капитал ще бъде разгледана в 
една от следващите глави. Що се отнася до фондовете за социално 
предприемачество, то трябва да се отбележи, че с Регламент (ЕС) 346/2013 се 
регулира единствено тяхната инвестиционна дейност, без да се засягат конкретно 
техните социални ангажименти. Обикновено това са фондове, свързани с 
оказването на социални услуги и подпомагане на хора в неравностойно положение 
или на малцинствени групи. Целта е чрез единната регулация да се разшири полето 
на инвестиционна дейност на подобни организации и на техните инвестиционни 
фондове. 
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подробно в четиринадесета глава.  
10 Европейска комисия, Зелена книга „Изграждане на съюз на капиталовите пазари“, COM(2015) 63 final, 
Брюксел, 18.2.2015, p. 1. 
11 Секюритизация, произхожда от термина security, което означава ценна книга или търгуван финансов 
актив. Степента на секютиризация показва доколко нетъргувани активи са се превърнали в търгувани 
финансови активи. 
12 Зелена книга „Изграждане на съюз на капиталовите пазари“, p. 2. 
13 В ЕС от 2003 г. действа Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, 
когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване 
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8. Свободно движение на работна сила 
 
 

8.1 Ползата от свободното движение на работна сила 
8.2 Установяване и развитие на свободното движение на работна сила 
8.3 Вътрешносъюзна миграция и имиграция в ЕС 
8.4 Социални модели в ЕС 
8.5 Социална политика на съюзно равнище 
8.6 Социален диалог на съюзно равнище 
 
 
1. Ползата от свободното движение на работна сила  
 
За да установим какви са съвкупните и индивидуалните ефекти (ефекти на 

съюзно ниво и ефекти на национално ниво), свързани със свободното движение на 
работна сила в рамките на Европейския съюз е необходимо да разгледаме 
теоретичен модел, основаващ се на модела на Хекшер-Олин.1Този модел включва 
две страни A и B, всяка от които произвежда само една агрегатна стока (в случая 
това е доход или БВП). Съгласно модела на Хекшер-Олин за производството на 
тази стока (БВП) са необходими два фактора – труд и капитал в съответния 
производствен процес (производствена функция). 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приемаме, че сумата капитал е предварително зададена и не се променя по 

време на интеграцията на страните А и В, т.е. в процеса на освобождаване на 
движението на работна сила. Приемаме, също така, че няма движение на капитал 
между двете икономики – А и В. Приемаме и че няма икономия от мащаба на 
производството и че икономиките функционират в условията на перфектна 
конкуренция.   

При това положение пределната продуктивност на труда (the marginal 
productivity of labor (MPL) представлява намаляваща крива (функция) от 
количеството наета работна сила (труд). Приемаме, че в страната А има повече 

 

Ели Хекшер 

 

Бертил Олин 
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налична работна сила (труд) от страната B. Това означава, че страната A е страна с 
работна сила в изобилие. За да може да се използва моделът е необходимо още 
едно ограничение, а именно, че общият запас от работна сила (труд) в света е LW  
= LA + LB. Това означава, че не може да има приток на работна сила извън 
затворената система от двете икономики (преди и след интеграцията).  

Нека проследим графично най-напред общото ниво на производство на 
стоката (БВП = GDP) и след това ефектите от движението на работна сила (труд) 
между двете страни (икономики). Преди началото на интеграцията БВП в страната 
А е равен на площта, ограничена на графиката по-долу от точките OA, D, C и 
кривата MPLA. От този БВП в страната А доходът от труд (доход на наетите лица) 
е равен на правоъгълника OADCF, съответно доходът от капитал (дивиденти) е 
равен на площта, ограничена от точките F,C и кривата MPLA. В страната В преди 
интеграцията създавания БВП е равен на площта, ограничена на графиката по-долу 
от точките OB, D, B и кривата MPLB. От този БВП в страната B доходът от труд е 
равен на правоъгълника OBDBE и доходът от капитал е равен на площта, 
ограничена от точките E, B и кривата MPLB. Съвкупният БВП на двете икономики 
в страната А и в страната Б е равен съответно на площта, ограничена от точките 
OA, D, C и кривата MPLA + площта, ограничена от OB, D, B и кривата MPLB.   

Какво се случва след интеграцията, тогава, когато е налице свободното 
движение на работна сила между двете страни? Част от работната сила от страната 
А се премества в страната B. Този процес продължава до изравняването на 
реалната заплата в двете икономики (OAF = OBH). При зададените в модела 
ограничения това ще стане тогава, когато се изравнят количествата работна сила в 
страна А и страна B (GA = HA). В новата ситуация след интеграцията имаме 
еднакъв размер на БВП в страна А и страна Б. Съвкупният БВП на двете 
икономики след интеграцията е равен на площта, ограничена от правата GH и 
кривите MPLA и MPLB. Ако сравним БВП преди и след интеграцията, т.е. преди и 
след освобождаването на движението на работна сила в рамките на двете 
икономики, то установяваме нарастване на БВП след интеграцията, равно на 
площта на фигурата АBC. Това е положителният икономически ефект от 
освобождаването на движението на работна сила. 

 
Следователно можем да направим извода, че освобождаването на 

движението на работна сила в рамките на интеграционната общност води до 
нарастване на съвкупният БВП, създаван в рамките на тази общност.  

 
Това е подобен ефект на този, който се наблюдава при освобождаването на 

движението на капитал в рамките на интеграционната общност. Същевременно 
трябва да се има предвид, че съвкупният положителен ефект не означава, че 
всички заинтересовани групи от населението в двете страни печелят от свободното 
движение на работната сила. Кой печели и кой губи? 
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Най-напред кой печели? Тъй като отливът на работна сила в страната А води 
до покачване на цената на труда там, то печелят наетите лича в страната А. 
Приливът на работна сила в страната В предизвиква там намаляване на цената на 
труда, което означава, че се повишава доходът от капитал на единица инвестирани 
средства, това означава, че печелят и лицата, собственици на инвестирания 
капитал в страната B.  

Съответно, като статичен ефект, може да се отбележи намаляването на 
доходите от труд в страната В, т.е. загуба на наетите лица в страната В, а така 
също намаляване на капиталовата рентабилност в страната А, т.е. загуба за 
собствениците на капитал в страната А. Същевременно, трябва да се има предвид, 
че моделът не отчита въздействието на икономията от мащаба, така, че в една по-
дългосрочна перспектива е възможно да се получат допълнителни положителни 
ефекти и за първоначално губещите социални групи. 

 
 
Фигура 30 Ефекти върху БВП и неговото разпределение, след 

освобождаването на движението на работна сила 
 

 
 Източник: Съставено от автора по модела на Хекшер-Олин 

 

8.2 Установяване и развитие на свободното движение на работна сила 
 
За да се правилно разбере процесът на установяване и развитие на 

свободното движение на работна сила в рамките на единното икономическо 
пространство на ЕС трябва най-напред точно да се дефинира самото това понятие 
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За тази цел е необходимо да се направи разграничение между два често паралелно 
използвани термина, а именно „свободно движение на работна сила“ (или 
„свободно движение на работници“) и „свободно движение на лица“. 

При свободното движение на работна сила става въпрос единствено за 
правото на чуждестранното лице (работник) да се наеме за извършването на 
определена трудова дейност на територията на съответната държава-членка на ЕС, 
където това лице пребивава. При общото понятие „свободното движение на лица“ 
става въпрос също така и за други три други неща, които не са свързани с трудово-
правни взаимоотношения от страна на чуждестранното лице. Те са:  

 Право на транзит и пребиваване, когато определено чуждестранно лице (това е 
лице, което не е гражданин на държава-членка на ЕС) има право да премине или да 
пребивава на територията на дадена държава-членка на ЕС, но не и да се наема на 
работа там. В този случай става въпрос за визова политика и политика на 
предоставяне на политическо убежище на преследвани лица, както и за политика по 
отношение на бежанци. 

 Право на чуждестранно физическо лице да пребивава на територията на определена 
държава-членка и да извършва там стопанска дейност като самонаето лице, т.е. без 
да встъпва в трудово-правни отношения с местни работодатели. В този случай 
имаме право на предоставяне на услуги на основата на Модул 4 на ГАТС (виж гл. 
6). Ако лицето възнамерява да предоставя съответната услуга по-продължително 
време, то може да се говори за право на установяване. 

 Правото на определено чуждестранно юридическо лице да пребивава на 
територията на дадена държава-членка (да има там филиал) и да извършва там 
определена стопанска дейност. В този случай имаме право на предоставяне на 
услуги на основата на Модул 3 на ГАТС (търговско присъствие).    

 
Пример:  
 
Тази съществена разлика може да се обясни със следния пример: до 

началото на 2014 г. по отношение на българските и румънските граждани, 
пребиваващи на територията на 11 държави-членки на ЕС съществуваха 
ограничения относно тяхното право за наемане при същите условия, както 
останалите граждани на държави-членки на ЕС. Това ограничение на свободното 
движение на работна сила бе договорено по време на процеса на присъединяване 
на България и Румъния към ЕС и бе свързано с опасенията на част от 
държавите-членки, че може да има твърде голям приток на имигранти от 
посочените две страни поради съществените различия в заплащането на труда. 
В същото време гражданите на България и Румъния получиха още с 
присъединяването на тези две страни към ЕС пълното право на свободно 
придвижване по цялата територия на съюза. Те можеха да влизат, преминават и 
пребивават на територията на всички останали държави-членки без никакви 
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ограничения. Следователно през периода 2007 – 2013 г. по отношение на 
гражданите на България и Румъния имаше частично ограничаване на свободното 
движение на работна сила, но неограничено право за свободно придвижване на 
лицата. 

 
Като се вземе предвид посочената по-горе разлика между термините 

„свободно движение на работна сила (работници)“ и „свободно движение на лица“ 
по-лесно можем да разберем и значението на Шенгенското споразумение от 1985 
г., което се прилага от 1995 г. и е свързано със свободното движение на лицата в 
рамките на територията на държавите-членки, подписали това споразумение. 
Основното постижение на Шенгенското споразумение е въвеждането на единна 
визова политика на държавите-членки, което позволява да се създаде т. нар. 
Шенгенско пространство2, в което е премахнат непосредствения физическия 
контрол върху преминаващите лица. Това споразумение обаче по никакъв начин не 
дава право за наемане на работа на лицата, допуснато до Шенгенското 
пространство, на равно с гражданите на държите-членки на ЕС. Нещо повече, при 
издаването на обикновените шенгенски визи специално се подчертава, че те не 
дават право за наемане на работа. Така, че свободното движение на 
чуждестранните лица с шенгенска виза на територията на Шенгенското 
пространство не означава свободно движение на тези лица в качеството им на 
работна сила. 

След тези разяснения е необходимо да се проследи възникването и 
развитието на свободното движение на работна сила в рамките на единното 
икономическо пространство на ЕС. То става възможно чрез постепенната 
реализация на чл. 45 и чл. 46 на ДФЕС (предишни чл. 39 и чл. 40 на ДЕИО). Още 
през 1957 г. с тези разпоредби се определя основното съдържание на свободното 
движение на работна сила в рамките на общността: 

 Недискриминация. Това е най-важното право, свързано със свободното движение на 
работна сила. То означава, че при назначаването и определянето на условията на 
труд и заплащане, всички граждани на ЕС имат равни права и не може да се прави 
разлика, основаваща се расови, национални, полови и възрастови различия, освен 
ако това не се изисква специално от характера на работното място и не е записано в 
съответния нормативен акт. Това право се доразвива с няколко допълнителни 
нормативни акта като Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета, Регламент (ЕС) № 
492/2011 на Съвета, Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и Съвета и 
др.   

 Свободно придвижване по територията на държавата-членка, където е наето лицето. 
Това право, което е представлявало съществено предимство през първите 
десетилетия от съществуването на общността, днес се подразбира, тъй като е 
предоставено на всички граждани на държави-членки на ЕС за цялата територия на 
съюза. 
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 Пребиваване на семейството. Това право, което днес също се подразбира, е било 
постепенно разширено и днес включва и правото на недискриминация на членовете 
на семейството на чуждестранния работник по отношение социални права и 
социално подпомагане – достъп до настаняване, достъп до средства за подпомагане 
на отглеждането на деца, достъп до детска градина, до участие в квалификационни 
програми и други социални придобивки. 

 Пребиваване след прекъсване на трудовите правоотношения. Наетите лица и 
техните семейства имат право да останат в съответната държава-членка и след 
прекъсването на трудовите правоотношения, като могат да участват в програми за 
преквалификация и създаване на заетост, както и да получават съответната помощ 
за безработни и социална помощ. На тях трябва да им се оказва на 
недискриминационна основа съдействие от местните бюра по труда. 

 Кумулиране (натрупване) на социалните права. Това означава, че правата 
възникнали в отделните държави-членки по време на трудовия стаж на съответното 
наето лице се натрупват и ползват в тази-държава членка, където това е необходимо 
за съответното лице. Това право е особено важно за натрупването на пенсионен 
стаж и при определянето на размера на помощта за оставане без работа.  

Въпреки, че посочените по-горе права са гарантирани от правна точка, то 
все още не може да се каже, че свободното движение на работна сила се е 
превърнало в решаващ фактор за повишаване на икономическата ефективност в 
ЕС. В преамбюла на директивата, приета през 2014 г. по този повод се казва: 
„Реалното упражняване на свободата на движение на работници обаче 
продължава да бъде съществено предизвикателство и много работници от Съюза 
в голяма част от случаите не са запознати със своето право на свободно 
движение. Поради факта, inter alia,1 че се намират в потенциално по-уязвимо 
положение, при придвижването си в друга държава членка работниците от 
Съюза могат да продължат да бъдат обект на необосновани ограничения или 
пречки пред упражняване на правото им на свободно движение, като 
непризнаване на квалификациите, дискриминация, основаваща се на гражданство, 
и експлоатация. Следователно между правото и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва да бъде отстранено.“3 

Една от причините за ограничаването на правото на свободно движение на 
работната сила в ЕС е свързана с неадекватното прилагане на чл. 45 на ДФЕС и по-
специално на т. 4 от този член, където се казва, че „Разпоредбите на настоящия 
член не се прилагат по отношение на заетостта в публичната администрация.“4 
Съгласно това изключение свободното движение на работна сила в ЕС 
действително не включва значителна част от наетите лица в държавите-членки, 
ангажирани в армията, полицията, съдебната система, централната и местната 

 
1 „Inter alia“ означава на български „наред с другото“. 
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администрация. Същевременно нищо не пречи и това се прави в някои държави-
членки, от понятието „публична администрация“ да се изключат редица по-низши 
длъжности в администрацията, например секретари, преводачи, охрана и т. нат. За 
съжаление обаче често вместо да се ограничава действието на т. 4 на чл. 45 на 
ДФЕС се наблюдава обратния процес – на разширяване на полето на въведеното с 
тази точка изключение от правилото. Не се допускат граждани на други държави-
членки до изпълнението на някои дейности, които макар и формално да могат да 
се включат в полето на действие на посочената точка, съвсем не представляват 
някакъв особен предмет на национални интереси на държавите-членки. Такива 
дейности са например, работата в консулските служби, охраната на 
дипломатически мисии, преподавателските длъжности в специализираните учебни 
заведения, свързани с отбраната и сигурността, нотариалната дейност, 
медицинската дейност в специализирани военни здравни заведения и т. нат. 

Друг проблем, който пречи за реализирането на правото на свободно 
придвижване на работната сила, е отказът, често неформален, за признаване на 
определена квалификация. Действително от правна гледна точка този въпрос 
изглежда решен. Това е направено с две общи директиви - Директива 89/48/ЕИО и 
Директива 92/51/ЕИО, както и с поредица от специализирани директиви, засягащи 
регулираните професии. Трябва обаче да се прави разликата между формалното и 
реалното признаване на квалификацията. Преди всичко трябва да се има предвид, 
че все още няма автоматично признаване на дипломите за квалификация, 
включително и на дипломите за завършено висше образование. Държавите-членки 
си запазват националните системи за признаване на дипломите, независимо от 
съблюдаването на принципа за взаимно признаване. Основните проблеми в тази 
област възникват поради различните модели на обучение. Запазват се и различията 
при признаването на определени професионални права, например на адвокати, 
одитори, архитекти, лекари и други професии. 

 
 
8.3 Вътрешносъюзна миграция и имиграция в ЕС 
 
През 2012 г. в ЕС са живеели общо 34,3 млн. граждани с чуждо 

гражданство. От тях 20,7 млн. или 60% са били граждани на държави извън ЕС и 
останалите 13,6 млн. или 40% са били граждани на държави-членки на ЕС. 
Статичното състояние на миграцията освен това показва, че през същата 2012 г. 
общо чужденците са се равнявали на 6,8% от населението на ЕС, а тези, които са 
дошли от други държави-членки на ЕС са съставлявали едва 2,7% от населението.5 

Също по данни на Евростат през 2013 г. общо потокът на имигранти в 
държавите-членки на ЕС е бил равен на 3,4 млн. души. 2,8 млн. са били лицата, 
напуснали през същата година държавите-членки на ЕС (емигранти). Разликата от 
0,6 млн. представлява броя на легално регистрирания приток на имигранти в съюза 
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през същата година. Тези числа включват както движението на лица, идващи от и 
отиващи в държави, извън ЕС, така и вътрешносъюзната миграция. Ето защо е 
необходимо да се направи разграничение между лицата, които идват в държавите-
членки от държави извън ЕС и тези, които идват от други държави-членки на 
съюза. През 2013 г. от посочения по-горе общ брой на имигрантите, равен на 3,4 
млн., трябва най-напред да извадим лицата, които са граждани на страната, където 
имигрират. Това са завръщащи се местни лица или граждани на тази страна, 
живеещи в чужбина, например френски граждани, живеещи в Тунис, които 
имигрират във Франция. Такива са били около 800 хил. души. От оставащите 
около 2,6 млн. имигранти, около 1,2 млн. са били тези, които са се преместили от 
една държава-членка в друга държава-членка за период по-голям от 6 месеца и са 
получили статут на постоянно пребиваващи.  

Това ни дава основание да заключим, че през 2013 г. около 45% от 
имигрантите в държавите-членки на ЕС са били лица, дошли от други държави-
членки, т.е. лица извършили вътрешна миграция в рамките на съюза. Може само да 
се предположи, че една значителна част от тях са мигрирали в търсене на работа.  

 
Извод: Вътрешната миграция на лица в ЕС е по-слабо изразена, както от 

статична гледна точка, така и като динамика, ако се сравни с имиграцията на 
лица, идващи в държавите-членки от държави, извън ЕС. 

  
По-горният извод за сравнително ограниченото значение на 

вътрешносъюзната миграция на лица, вкл. на работници, може да се илюстрира със 
следното сравнение. Ако в САЩ годишно се преместват от един щат в друг за 
продължителен престой средно около 30 души на 1000, то в ЕС те са само 3 на 
хиляда. Що се отнася до разпределението на имигрантския поток по държави-
членки, то се вижда от таблицата по-долу. 

 
Таблица 23 Приток на имигранти в държавите-членки на ЕС  

(2013 г., без местни граждани) 
 

 Общо  
(хил.) 

От други държави- 
членки на ЕС (%) 

От държави 
извън ЕС 

(%) 
Словакия 2,5 80,0 20,0 
Люксембург 19,7 78,7 21,3 
Австрия 92,6 65,0 35,0 
Белгия 100,5 61,7 38,3 
Германия 606,8 58,3 41,7 
Кипър 11,5 58,3 41,7 
Чехия 24,8 56,5 43,5 
Холандия 93,1 56,1 43,9 
Дания 41,3 56,1 43,9 
Ирландия 46,6 50,0 50,0 



157 
 

Унгария 21,3 48,8 51,2 
Гърция 25,4 48,0 52,0 
Малта 6,6 47,0 53,0 
Великобритания 449,9 44,8 55,2 
Финландия 23,4 43,6 56,4 
Франция 217,2 41,7 58,3 
Испания 248,4 36,4 63,6 
Хърватия 5,3 34,0 66,0 
Полша 88,7 33,4 66,6 
Португалия 5,4 31,5 68,5 
Словения 11,6 28,4 71,6 
Швеция 94,9 27,8 72,2 
Италия 279,0 27,8 72,2 
Латвия 3,5 25,7 74,3 
Литва 3,0 23,3 76,7 
България 13,8 11,6 88,4 
Румъния 14,7 6,8 93,2 
Естония 1,6 6,3 93,7 

ОБЩО 2553,1 46,0 54,0 
 

Източник: Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat 
 

 
Както се вижда от таблицата, най-голям поток от имигранти се насочва през 

последните години към Германия, Великобритания, Италия, Испания, Франция. 
Това е естествено, тъй като това са най-големите държави-членки. Ако се вземат 
данните обаче, претеглени през населението на държавите-членки, можем да 
установим, че най-голям приток общо на имигранти през 2013 г., а и въобще през 
периода 2010 – 2015 г. има в Люксембург – 36 човека на 1000 души население, при 
това 29 от други държави-членки на ЕС. Над 10 човека на 1000 души население 
годишен приток на имигранти имаме също в следните страни: Малта (15), Кипър 
(13), Австрия (11) и Ирландия (10), Швеция (10). За сравнение в германия този 
показател е 8 човека приток на 1000 души население, а във Великобритания – 7. 
Що се отнася до вътрешносъюзната миграция, то с резултат над 5 човека приток на 
1000 души население са отново: Люксембург (29), Кипър (8), Малта (7), Австрия 
(7), Ирландия (5), като този път вместо Швеция в групата на страните под 
имиграционен натиск попада и Белгия (6). 

   
Извод:  Независимо, че основната маса имигранти, в това число и 

вътрешни мигранти в рамките на съюза, се насочва към най-големите държави-
членки – Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, то от гледна 
точка на силата на натоварването, което имиграционния поток оказва върху 
местната икономика и социална сфера, най-големи проблеми имиграцията, в това 
число и вътрешната миграция, създава за малките държави-членки: Люксембург, 
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Кипър, Малта, Ирландия, както и за някои средно големи държави-членки като 
Австрия, Швеция, Белгия, а напоследък и Унгария.  

  
Отчитайки проблемите, свързани с настаняването и интегрирането на 

имигрантите, не бива да се забравя, че тогава, когато техният прилив е регулиран и 
насочен към нуждите на местната икономика, техният труд допринася за 
увеличаването на местния брутен вътрешен продукт, а по-равномерното 
разпределение на работната сила в рамките на съюза създава допълнителен доход 
на съюзно равнище, както бе показано в т. 1. 

Трябва, също така да се прави разлика между легалната имиграция, която се 
обхваща от статистиката, нелегалната имиграция, която се насочва основно към 
сивия сектор на икономиката и един трети приток на имигранти, които се третират 
като бежанци, търсещи политическо убежище в ЕС. Вследствие на т. нар. арабска 
пролет, през 2014-2015 г. рязко нарасна прилива в ЕС както на нелегални 
имигранти, така и на бежанци. По данни на Евростат годишния прилив на 
бежанци, подали молба за убежище в някоя държава-членка на ЕС, се равнява 
годишно на около 800 хил. души. Трябва да се очаква, че една значителна част от 
тях ще получи статут на постоянно пребиваващи в държава-членка на ЕС и това е 
още една причина да се очаква по-нататъшно нарастване на броя на лицата с 
чуждо гражданство, постоянно пребиваващи и работещи в ЕС. В следствие на 
свободата на движение на тези лица е вероятно те да продължат да се 
концентрират в развития център на съюза, създавайки там определен натиск върху 
местната работна сила. 

 
 
8.4 Социални модели в ЕС 
 
Поради различни исторически, политически, икономически и други причини 

в 28-те държави-членки на ЕС са се формирали различни национални социални 
модела. С някои уговорки, свързани с взаимните влияния и с промените, породени 
от натиска на глобализацията, тези национални модели все пак могат да се 
групират в четири групи или в четири примерни типа, като се изхожда основно от 
социалната политика на съответната държава-членка и и исторически наследената 
роля на профсъюзите. Независимо от това групиране на националните модели, 
трябва да се има предвид, също така, че през последното десетилетие се наблюдава 
процес на сближаване на редица параметри на социалната политика и поради 
влиянието на правните актове на ЕС.  

Типовете социални модели, които могат да се използват са разграничаване 
на социалната практика в държавите-членки, са следните: 

  
Нордически или Скандинавски социален модел. Прилага се в Дания, 

Финландия, Швеция, извън ЕС в Норвегия и Исландия. Характеризира се със 
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силно субсидирани социални услуги (медицински, образователни услуги, грижи за 
възрастни хора и хора в неравностойно положение), силна трудово-правна защита 
на наетите лица (компенсации при съкращение и влошаване на трудовите условия 
и др.), силна намеса на държавата в пазара на труда, вкл. чрез държавна (публична) 
заетост, силно развит социален диалог, който включва на различни равнища в 
структурата на икономиката (национално, регионално, секторно) държавата или 
съответните публични власти, профсъюзите (синдикатите) и съюзите на 
работодателите. Това става на фона на висок дял на работещите, включени в 
профсъюзите и съществена роля на колективните трудови договори. Между 2/3 и 
3/4 от работещите в тези страни са обхванати в профсъюзи и 80-90% от 
работещите да включени в колективни трудови договори.6 

 
Континентален социален модел. Широко се прилага в ЕС – от старите 

държави-членки - в Германия, Франция, Австрия, Белгия, Холандия, Люксембург, 
от новите държави-членки в Словения, Унгария, Чехия. Това е моделът, който 
често се представя като „Европейски социален модел“ или „Социална пазарна 
икономика от европейски тип“. Всъщност този модел е характерен само за 
указаните по-горе страни. Той се характеризира също с висока степен на 
субсидиране на социалните услуги, но все пак не на това равнище, което е типично 
за Нордическия модел. Има също силна трудово-правна защита, макар че с 
настъпването на новия век тя последно намалява под влияние на глобализацията, 
особено след кризата от 2008-2009 г. Този модел включва умерена намеса на 
държавата в пазара на труда, умерено развит социален диалог, но все пак развити 
на различни равнища (национално, регионално, отраслово) с тенденция обаче към 
намаляване на неговото значение поради намаляващата роля на профсъюзите, 
които обхващат вече само между 1/4 и 1/2 от наетите лица. В същото време обаче 
се запазва силната роля на колективните трудови договори, които в някои 
държави-членки, като Германия са задължителни за големите предприятия.   

 
Средиземноморски социален модел (Италия, Испания, Португалия, Малта, 

Гърция, Кипър). Характеризира се с умерено субсидирани социални услуги поради 
ограничените финансови възможности на държавата и публичните власти. 
Трудово-правната защита е приблизително на равнището на континенталния 
социален модел и има умерено изразена намеса на държавата в пазара на труда. 
Социалният диалог е развит основно на национално ниво, но не така силно, както в 
предишните два социални модела, поради намаляващото значение на 
профсъюзите, обхващащи под 1/4 от наетите лица. Прекаленото ангажиране със 
социални задачи на правителството води често до голяма публична задлъжнялост и 
това поражда обратни социални ефекти – вместо подпомагане от страна на 
държавата – отнемане на права и привилегии с цел ограничаване на държавните 
разходи. 
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Англосаксонски социален модел (Великобритания, Ирландия, повечето от 

новоприетите страни – Полша, Словакия, Литва, Латвия, Естония, България, 
Румъния, Хърватия. Характеризира се с умерено до слабо субсидиране на 
социалните услуги, умерена до слаба трудово-правна защита на наетите лица, 
слаба намеса на държавата в пазара на труда, слабо влияние на социалния диалог, 
макар, че той в някои от изброените държави все пак играе определена роля, 
особено на национално ниво, например при определянето на минималната заплата. 
Намаляващото значение на социалния диалог и в тази група държави е резултат 
най-вече от отслабването на ролята на профсъюзите, които обхващат около 1/4 от 
наетите лица, а в някои държави-членки и под това равнище. Основната разлика, 
все пак, между Англосаксонския социален модел и останалите социални модели в 
ЕС е в степента на използване на колективното трудово договаряне. В 
Англосаксонския модел то е изключение, а не правило, както е при Нордическия и 
при Континенталния социални модели.  

Трябва обаче да се има предвид, че макар Англосаксонският социален модел 
да е неразделно свързан с трудово-правните отношения във Великобритания, то 
през различни исторически периоди различията между този модел и останалите 
социални модели в Европа не са били така силно изразени, както през последните 
десетилетия. Например след Втората световна война Великобритания въвежда 
социален модел на пазарна икономика, който в някои отношение даже надхвърля 
по социалната си ангажираност Континенталния социален модел, прилаган в 
Германия и във Франция. Непосредствено след войната във Великобритания е 
въведено например силно субсидирано всеобщо държавното медицинско 
обслужване (National Health Service), което наподобява системата в 
скандинавските държави, докато при Континенталния модел се използва система 
със здравни каси с по-ниска степен на държавно субсидиране, тъй като част от 
разходите се поемат от наетите лица и работодателите. По това време във 
Великобритания се въвежда и много силна защита срещу уволнение, както и се 
финансират програми за заетост, подобни на тези при Нордическия социален 
модел.  

Ситуацията се променя след идването на власт на правителството на 
консерваторите начело с Маргарет Тачър (1979-1990 г.). През този период се 
въвежда гъвкавост в трудовото право, като се разширяват правата на 
работодателите, намалява ролята на профсъюзите и на социалния диалог, както и 
субсидирането на социалните услуги и на заетостта. Като основно оправдание за 
промените правителството на г-жа Тачър изтъква необходимостта от адаптация 
към развиващата се глобализация и свързаните с нея нови конкурентни условия в 
света. Великобритания постепенно се завръща към либералния, в случая към 
неолиберален модел, който се развива преди Втората световна война и който в 
икономическата литература се определя като „англосаксонски“. Той е днес широко 
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разпространен в САЩ, Латинска Америка, голяма част от Азия, както и в Източна 
Европа. Като обобщение може да се използва таблицата по-долу. 

 
Таблица 24 Сравнение на социалните модели в държавите-членки на ЕС 
 

  Нордически Конти-нентален Средиземно-
морски 

Англо- 
саксонски 

Субсидиране на 
социалните услуги         

Трудово-правна защита 
на наетите лица         

Социален диалог         

Значение на 
профсъюзите         

Субсидирани програми 
за заетост 

    

Колективни трудови 
договори         

 
Пояснение: тъмно кафяво – силно изразено, светло кафяво – средно изразено и жълто – слабо изразено. 
Източник:съставено от автора 

 
Различията с социалните модели са свързани с различия при размера на 

публичните финанси в държавите-членки. Тези държави-членки, които поддържат 
по-високи социални стандарти имат и по-голям дял на публичните разходи в 
брутния вътрешен продукт и обратно, страните, които имат по-ниски социални 
стандарти разпределят чрез държавния бюджет по-малка част от създавания в 
обществото съвкупен доход. Диапазонът, в който през 2014 г. се движи този дял е 
от 58,7% във Финландия до 34,9% в Литва и Румъния. 

 
Фигура 30 Държавни разходи като дял от БВП (2014 г., %) 

 

 
Източник: Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat 
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С различията в социалните модели (социалната политика) на държавите-
членки е свързан и въпросът за т.нар. социален дъмпинг. Дебатът относно 
социалния дъмпинг е свързан с включването в интеграционната общност на страни 
с по-ниски социални стандарти, което се счита че подкопава социалните права на 
наетите лица в страните с по-високи социални стандарти. Този дебат не е нов, той 
датира още от времето на създаването на ЕС (преди ЕИО).  

Ако в една държава-членка има по-ниски социални стандарти (по-малки 
отчисления за пенсионни и здравни фондове, по-малка годишна отпуска и отпуска 
за отглеждане на деца и т. нат.), то това създава конкурентни предимства на 
работодателите в тази страна по отношение на работодателите в държавата-членка 
с по-високи социални стандарти и съответно с по-високи социални разходи. За да 
неутрализира своите по-високи разходи предприемачът в страната с по-високите 
социални стандарти трябва да увеличи производителността на труда и да съкрати 
част от наетите лица. Ако това е невъзможно на него не му остава нищо друго 
освен да премести производството си в държава-членка с по-ниски социални 
стандарти. Следователно националните различия в социалните стандарти и по-
общо казано в социалната политика между отделните държави-членки имат същия 
икономически ефект, какъвто и различията в заплащането. Но докато различията в 
заплащането на труда намаляват поради свободното движение на работната сила, 
то различията в социалната политика остават и хармонизирането в тази област е 
един продължителен процес, който изисква преминаването към най-висшата 
интеграционна фаза – политическият съюз.   

С цел да се заобикалят националните различия в социалните стандарти са 
създадени т. нар. агенции за временна заетост.  Тези агенции наемат работници в 
страни с ниски социални стандарти (ниски социални разходи) и ги предоставят 
срещу заплащане на работодатели в страни с високи социални стандарти. По-този 
начин печелят самите агенции, работодателите в страните с високи социални 
стандарти, о губеща е социалната система в тази държава-членка, където се 
използват наетите лица. 

 
Пример:  
 
Холандска фирма плаща на своите работници нетно средно 

възнаграждение от 1500 евро на месец. Освен това тя трябва да заплати 
допълнително социални разходи в размер на 500 евро или общите трудови разходи 
на тази фирма на едно наето лице са средно 2000 евро. При положение, че тази 
фирма наема 1000 лица, то общите й трудови разходи на месец са 2 млн. евро. 
Или на година – 24 млн. евро. Тази холандска фирма се обръща към фирма за 
временна заетост в Португалия за сътрудничество. Агенцията наема в 
Португалия 1000 работници за холандската фирма, които също получават нето 
1500 евро на месец (в противен случай би имало недопустима дискриминация). На 



163 
 

тези лица обаче социалните плащания се извършват в Португалия и съставляват 
само 100 евро на човек на месец. Съответно общите трудови разходи на едно 
наето лице са 1600 евро на месец. При хиляда наети лица това са 1,6 млн. евро на 
месец или 19,2 млн. евро за година. Икономията на трудови разходи, която се 
реализира от тази операция за година е 4,8 млн. евро. Част от тази сума, 
примерно 0,8 млн. евро, се дават на агенцията като възнаграждение за услугата, 
а останалите 4,0 млн. евро са чиста икономия за фирмата, което я поставя в по-
добри конкурентни позиции на местния пазар. Формално от посочената операция 
не губи никой, но всъщност губеща е социалната система на Холандия, тъй като 
ако работниците от Португалия биха сключили нормални трудови договори с 
холандската фирма, то в холандската социална система биха влезнали 
икономисаните 4,8 млн. евро.  

 
 
8.5 Социална политика на съюзно равнище 
 
Наличието на различни национални социални модела и на различни по своя 

обем преразпределителни функции на националните държавни бюджети, прави 
невъзможно провеждането на единна социална политика по основни направления, 
част от които бяха изброени по-горе, като заплащането на труда (минимална 
заплата), пенсионните права и размера на пенсиите, продължителността на 
работната седмица, субсидирането на социалните услуги, ролята на социалния 
диалог на национално ниво, използването на колективните трудови договори.  

Това обаче не означава, че въобще не съществува социална политика на 
съюзно равнище. Такава има, но съюзните нормативни мерки са с ограничен 
тематичен обхват и той е посочен в член 153 от ДФЕС. Съюзът приема 
нормативни актове, с които съдейства за: 

 гарантиране на някои основни права, като правото на сдружение, правото на 
платен годишен отпуск, на родителски отпуск и др.7 

 гарантиране на добри условия на труд (работната среда) с цел закрила на 
здравето и безопасността на работниците, както и с цел опазване на природата; 

 защита от всякакви форми на дискриминация на работното място – при 
наемането на работа, осъществяването на трудовите функции, прекратяването 
на трудовия договор, интегрирането на лица, изключени от пазара на труда и 
при борбата срещу социалната изолация, за модернизиране на системите за 
социална защита в държавите членки; 

 по-добро информиране на работниците и осигуряване на тяхното право на 
участие в консултации на равнището на предприятието, тогава, когато това 
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предприятие е със съюзно измерение и се определя като „европейско 
предприятие;8 

 за същия вид предприятия - гарантиране на съюзно ниво на правото на 
работниците на представителство и на колективна защита на интересите чрез 
участие в т. нар. европейски работнически съвети;9 

 регламентиране на условията за съхраняване и пренасяне на различни видове 
социални права при наемане на работа, преместване на друга работа, напускане 
на работа в рамките на ЕС от страна на граждани на други държави-членки и на 
граждани на трети страни, законно наети на работа на територията на Съюза; 

 развитие на социалния диалог на съюзно равнище, с участието на съюзно 
представените организации на работодателите и на работниците, с цел 
подобряване на законодателството на ЕС в социалната област; 

 използване на фондове и програми на ЕС за противодействие на негативните 
ефекти от финансовата криза и от икономическата глобализация, както и за 
подобряване на заетостта в държавите-членки, особено при младежите. 

 
Най-старият фонд на ЕС, ангажиран с мерки в областта на социалната 

политика е Европейският социален фонд (ЕСФ). Той е учреден още с влизането 
в сила на Договора за създаването на Европейската икономическа общност – 
1.1.1958 г. През периода 2014 – 2020 г. ЕСФ е включен като един от петте 
Европейски структурни и инвестиционни фондове, в реализацията на 
кохезионните цели на съюза (виж 12 глава). Приоритетите на фонда, който ще 
разполага за периода от 7 години общо с около 80 млрд. евро, са: 
квалификационни и преквалификационни програми за безработни; социално 
интегриране на етнически малцинства и хора в неравностойно положение; 
подобряване на образованието и неговото ориентиране към нуждите на пазара на 
труда. 

В края на 2006 т. е създаден Европейски фонд за адаптиране към 
глобализацията - ЕФАГ (European Globalisation Adjustment Fund - EGAF). 
През годините на кризата 2008 – 2010 г. максималният размер на фонда е фиксиран 
на 500 млн. евро. Средствата се използват за: 

 преквалификация на работници, съкратени поради преместване на 
производствените дейности извън ЕС. 

 субсидиране на заплащането при въвеждане на временно намалено работно 
време. 

Най-активни в използването на фонда са: Германия, Франция, Италия, 
Испания, Белгия, Холандия, Португалия, Австрия, Финландия, Ирландия, Дания, 
Литва, Полша, Швеция. През периода на кризата България е подала едно искане, 
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във връзка с проблемите около Кремиковци, на стойност 240 млн. евро. То е било 
удовлетворено. Средно на работник са били поискани като субсидия около 2 хил. 
евро за финансиране на заплатите на около 600 работника, които са преминали от 
пълен на съкратен работен ден (4 часа дневно).  

Проблеми, които възниква в по-изостаналите държави-членки, като 
България: 
 Необходимо е и национално доплащане най-малко от 35%, което често не е по 

силите на бюджета на тези страни; 
 Може да се кандидатства при най-малко 500 засегнати (съкратени) работници, 

но в тези страни преобладават предприятията с по-малък брой работници.  
От 1 януари 2014 г. обхватът на дейност на ЕФАГ бе разширен, така че да 

бъдат включени и работниците, съкратени поради неочаквана криза, както и 
категориите работници, които са на срочен трудов договор или са самонаети лица. 
В райони с висока безработица сред младите хора ЕФПГ може да финансира 
мерки, насочени към млади хора, които не участват в никаква форма на заетост. 
Това става чрез програми за образование или квалификационни курсове. През 
периода 2014 – 2020 г. максималният годишен бюджет на фонда е 150 млн. евро.  

През програмния период 2014 – 2020 г. действа и програмата „Инициатива 
за младежка заетост (Youth Employment Initiative). За седемгодишния период са 
предвидени за този финансов инструмент максимално 3 млрд. евро (около 428 млн. 
евро годишно). Във връзка с кризата и разрастването на абсолютната бедност в 
някои държави-членки, е създаден Фонд за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (Fund for European Aid to the Most Deprived). За 
периода 2014-2020 г. гози фонд ще разполага до 3,5 млрд. евро (500 млн. евро 
годишно). Това представлява леко увеличение в реално изражение спрямо 
средствата по старата програмата за разпределяне на безплатна храна, действаща 
през финансовата рамка 2007-2013 г. В допълнение държавите от ЕС са се 
задължили да осигурят 15 % национално съфинансиране на мерките по раздаване 
на храна. 

През финансовата рамка 2007-2014 г. Европейската комисия ще разполага 
общо с до 815 млн. евро (116 млн. евро годишно) в рамките на Европейската 
програма за заетост и социална инициатива (European Program for 
Employment and Social Initiative - EaSI ). Това е „шапката“, под която са 
обединени три програми, съществуващи през периода 2007-2013 г. Те ще 
продължат да съществуват и през новия период, но под това обединено име. Тези 
програми са: 

 Европейската мрежа за трудова мобилност – EURES. Този инструмент 
включва освен държавите-членки на ЕС и другите 3 държави от Европейското 
икономическо пространство - Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и 
Швейцария. Тя предоставя безплатно информация и услуги за наемане на 
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работа на всички граждани от посочените държави, наподобявайки по този 
начин агенция за заетост на съюзно равнище. По данни на Европейската 
комисия около 150 000 души годишно си намират работа или получават 
предложение за работа чрез EURES. Средствата, отделени в бюджетната рамка 
за EURES са до 20 млн. евро годишно финансиране. 

 Механизъм за микрофинансиране и социално предприемачество 
(Microfinance facility and Social Entrepreneurship).  Средствата за 2014-2020 г. 
са 171,5 млн. евро. С тях и с националното съфинансиране, се очаква да се 
осигурят общо 400-500 млн. евро микрокредити за инвестиционни цели с цел 
създаване на заетост в микропредприятия. Другото направление на 
подпомагане е социалното предприемачество.  

 Програмата „Прогрес“ (Progress Programme). За периода 2014-2020 г. са 
предвидени до 500 млн. евро. Те са предназначени за анализи, обмен на добри 
практики и стипендии за социални иновации и експеритменти в областта на 
социалната политика. 

 
Интерес представлява въпросът относно възможности за разширение на 

съюзните компетенции в областта на социалната политика. През последните 
години в Европейския парламент и на други места често се дискутира, например, 
въвеждането на съюзно равнище на минимални социални права, например 
задължително минимално заплащане на труда или пределна продължителност на 
работната седмица. Проблемът с въвеждането на такива минимални социални 
права, включително и по отношение на социалните услуги – здравеопазване, 
образование и т.нат., е твърде слабата все още социална кохезия в ЕС, т.е. твърде 
голямото различие в равнището на доходите. Това затруднява финансирането от 
страна на държавите-членки на единни минимални социални стандарти. За да се 
реализират подобни мерки при сегашното равнище на кохезия (еднородност) на 
съюза би било възможно само ако бюджета на ЕС започне да играе съществена 
преразпределителна роля. При сегашната степен на интеграция това обаче е 
невъзможно. То би станало възможно при създаването на политически и социален 
съюз, с други думи на федерация или конфедерация на държавите-членки. Дали 
това ще бъде направено е трудно да се каже, тъй като такава цел не е записана в 
сега действащите текстове на основните договори на ЕС. 

 
 
8.6 Социален диалог на съюзно равнище 
 
Социалният диалог на съюзно равнище е сложен процес, който се реализира 

в различни формати и с участието на различни институции. Преди всичко трябва 
да разграничаваме два вида социален диалог на съюзно равнище – този, който се 
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осъществява с участието на Европейската комисия на фазата на изработването на 
предложенията за правните актове и други документи на ЕС и диалогът, който се 
осъществява с участието на законодателните институции на ЕС – Европейският 
парламент и Съвета на ЕС, в хода на обсъждането на предложенията за правни 
актове и други документи на ЕС, преди те да станат директиви, регламенти, 
решения или някакви други документи на съюза. 

Социалният диалог на фаза подготовка на правни актове и други документи 
на ЕС, се осъществява в рамките на комитети под егидата на Европейската 
комисия. Това е така защото Европейската комисия е натоварена от основните 
договори със задачата да подготвя предложенията за почти всички правни актове и 
стратегически документи. В рамките на подготвителната фаза Европейската 
комисия има задължението да проведе обществени консултации, в това число да 
получи становището на социалните партньори за изготвяните от нея предложения. 
Освен това Европейската комисия отговаря и за постигането на съгласие между 
социалните партньори във връзка с разработването на програми и стратегии за 
действие по отделни проблеми на икономиката на ЕС или на отделни нейни 
сектори. 

Социалният диалог на съюзно равнище, във фазата на подготовката на 
актовете, протича в два вида комитети. Първият вид включва само един комитет - 
Междусекторният комитет за социален диалог (Cross-industry Social Dialog 
Committee), в който участват представители на признатите за представителни на 
съюзно ниво организации на работодателите и на работниците (наетите лица) . 
Междусекторният комитет разглежда предложенията за актове, които засягат 
икономиката на съюза като цяло или няколко нейни сектора. В работата му 
участват без право на глас и членове на Европейската комисия, както и висши 
служители от администрацията на комисията, понякога присъства и председателят 
на Европейската комисия. Вторият вид комитети са секторните комитети. Те са 34 
на брой. В секторните комитети, както и в междусекторния комитет могат да 
участват до 66 представители на организациите на работодателите и на 
работниците. Междусекторният комитет заседава по-често, средно по веднъж на 
тримесечие, докато секторните комитети заседават само когато се подготвя 
предложение за документ на ЕС в рамките на тяхната отраслова компетентност, 
обикновено това са 1-2 заседания годишно. Обслужването на комитетите става със 
средства на бюджета на ЕС и се осъществява от секретариат към Европейската 
комисия.  

Социалният диалог на съюзно равнище на фазата на подготовката на 
предложенията за правни актове и други документи на ЕС протича в следните три 
форми на работа: 

 Консултации. Това е основната форма на работа на комитетите за социален диалог. 
Прилага се както в междусекторния комитет, така и в секторните комитети. 
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Инициатива е на Европейската комисия, която заявява, че се нуждае от съответната 
консултация от страна на социалните партньори. Консултацията не е еднократен 
акт. Тя се провежда обикновено в два етапа – първият, когато предложението за 
правен акт е в съвсем начална фаза и вторият – когато се обсъжда текстът на 
предложението преди да бъде стартиран процесът на вътрешно съгласуване в 
рамките на Европейската комисия.  

 Преговори. Тази форма на работа на комитетите се отнася до намирането на обща 
позиция на социалните партньори във връзка с предложенията на правни актове и 
други документи на съюза. Преговорите обикновено се осъществяват в секторните 
комитети и засягат конкретни параметри на социално-икономическото развитие в 
рамките на отделните сектори (отрасли).  

 Съвместни действия. При този вид дейност на комитетите за социален диалог, с 
посредничеството на Европейската комисия, се достига съгласие между социалните 
партньори за разпределението на правата и задълженията при съвместната 
реализация на проекти и програми, произтичащи от прилагането на обсъжданите 
предложения за документи на ЕС.  

Признати като представителни на съюзно равнище са по три организации на 
работодателите и на работниците, които обединяват съответните национални 
организации в 28-те държави-членки на ЕС. 

От страна на работодателите в социалния диалог на фазата на подготовката 
на предложенията за правни актове участват: Съюза на асоциациите на 
индустриалците - UNICE или BUSINESSEUROPE след 2007 г., Центърът на 
европейските предприятия с обществено участие - CEEP, Европейската асоциация 
на занаятите, малките и средни предприятия - UEAPME. 

 
UNICE играе водеща роля в социалния диалог от страната на 

работодателите. Той обединява 40 от 34 европейски страни – 27 държави-членки 
ЕС (няма представител на Румъния), Норвегия, Исландия, Швейцария, Сърбия, 
Черна Гора, Сан Марино и  Турция. Съюзът съществува под различни имена от 
1949 г. BUSINESSEUROPE използва около 1200 експерта, разделени в 60 работни 
групи по 7 основни тематични направления: подобряване на законодателството в 
областта на бизнеса, дигиталната икономика, финансите, заетостта и социалните 
отношения, околна среда и климатични промени, глобална търговия, 
енергетика.От България в BUSINESSEUROPE участва Българската стопанска 
камара/Съюз на българския бизнес. 
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 От страна на работниците (наетите лица) в социалния диалог на съюзно 
равнище на фазата на обсъждането на предложенията на Европейската комисия 
участват също 3 представителни организации: Конфедерацията на европейските 
профсъюзи (синдикати) – ETUC; Съветът на европейския експертен и управленски 
персонал – EUROCADRES, Конфедерацията на мениджърите – CEC.  

ETUC е общоевропейско профсъюзно обединение, включващо 90 
национални профсъюза (синдиката) от 39 страни и 10 континентални отраслови 
профсъюза. Освен от 28-те държави-членки на ЕС в конфедерацията участват също 
профсъюзи от Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Турция, Македония, 
Сърбия, Черна Гора, Андора, Монако,  Сан Марино. ETUC е създадена през 1973 г. 
Акцентите в дейността му на съюзно равнище са: формирането на политиките на 
ЕС в областта на икономиката и социалните отношения, социалният диалог, 
заетостта, мобилността на работната сила, единния пазар, основните социални 
права, устойчивото развитие. От българска страна участват КНСБ и КТ 
„Подкрепа“.         

 
 
Социалният диалог на съюзно равнище на фаза обсъждане и приемане на 

законодателните предложения и други документи, които вече са напуснали 
Европейската комисия, се осъществява с помощта на Европейския икономически и 
социален комитет - ЕИСК. Тази европейска институция е една от най-старите, 
създадена е още през 1958 г. Има 353 членове от 28 държави членки, назначавани 
от Съвета на ЕС по предложение на правителствата на държавите-членки за 
петгодишен мандат с право на подновяване. Членовете са обикновено босове на 
национални организации на работодатели, профсъюзни федерации, обеднения на 
неправителствени организации. ЕИСК заседава в пленарен състав 9 пъти годишно, 
но освен тези сесии има и по 2-3 заседания месечно на групите и на тематичните 
секции. За разлика от членовете на Европейския парламент , членовете на ЕИСК не 
пребивават постоянно в Брюксел, а пристигат само за пленарните сесии и 
заседанията на помощните органи, така те запазват правото си да ръководят 
съответните национални организации.  
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Структурата на ЕИСК (логото му е показа по-горе), включва три основни 

звена - Група на работодателите, Група на работниците и Група „Други 
интереси“. В първата участват представители на националните федерации и 
конфедерации на работодателите от държавите-членки на ЕС, във втората 
съответно на федерациите и конфедерациите на профсъюзите. Що се отнася до 
третата група, то нейната поява е свързана с нарастването на ролята на 
неправителствените организации, особено в областта на екологията и 
равноправието на половете. Има и 6 тематични секции: 
 Селско стопанство, селски региони и околна среда 
 Икономически и паричен съюз и икономическа и социална кохезия 
 Заетост, социални въпроси и гражданство 
 Външни отношения 
 Единен пазар, производство и потребление 
 Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество 

 
Извод: В Европейският съюз е заложен модел на социален диалог на съюзно 

равнище още от началото на интеграционния процес. В момента този модел 
използва значително количество ресурси и в него са включени многобройни 
политици, експерти, администратори.  

Въпреки това обаче се чувства дефицит по отношение на ролята на 
социалните партньори в процеса на приемане на решенията в ЕС, най-вече в 
областта на социалната политика. Това е така защото, от една страна 
комитетите за социален диалог имат стриктно консултиращи функции и 
техните становища могат да бъдат пренебрегнати от законодателните органи, 
второ, защото тематиката на дискусиите все повече се концентрира върху 
екологичната тематика за сметка на социалните права и трето, защото от 
социалния диалог на съюзно равнище са изключени най-важните теми – за 
доходите и за социалните функции на държавата, които са в сферата на 
компетенции на националните правителства.    

  
 

 
1 Моделът Хекшер-Олин е наречен така на името на двама шведски учени-икономисти Eli Heckscher 
(1879 – 1952 г.) и Bertil Ohlin (1899 – 1979 г.). Той е създаден след първата световна война и неговата 
основна заслуга е в това, че разширява модела на Дейвид Рикардо, който използва като производствен 
фактор само труда, добавяйки още един фактор за създаването на доход – капитала. 
2 Шенгенското пространство включва всички държави-членки на ЕС освен Кипър, Хърватия, България, 
Румъния, които не са изпълнили условията за включване и Великобритания и Ирландия, които не желаят 
да се включат, както и Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. 
3 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, Официален 
вестник на Европейския съюз, L 108/8, 30.4.2014 г. 
4 Консолидиран текст на Договора за функциониране на Европейския съюз, Официален вестник на 
Европейския съюз, С83/66 от 30.3.2010 г. 
5 File: Foreign and foreign-born population by group of citizenship and country of birth 2012.png, 
http://ec.europa.eu  
6 European Trade Union Institute, www.worker-participation.eu 
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7 Виж например Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 г. относно рамковото споразумение за 
родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на инвустриалците и на работодателите 
в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ЕКП), Официален вестник на Европейския съюз, L 145/4 от 19.6.1996 г.  
8 Виж Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, Официален вестник 
на Европейския съюз, L122/28, от 16.5.2009 г.  
9 Пак там. 
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9. Защита на конкуренцията и насърчаване на предприемачеството 
 
 

9.1 Съвременна икономическа политика на съюзно равнище 
9.2 Политика на защита на конкуренцията 
9.3 Насърчаване на предприемачеството 

 
 

9.1 Съвременна икономическа политика на съюзно равнище 
 

Със създаването на единното икономическо пространство приключва т. нар. 
негативна интеграция, съгласно Тинберген (виж първа глава). Премахнати са 
пречките пред свободното движение на стоки и фактори за производство – мита, 
количествени ограничения пред търговията, различия в стандартите и процедурите 
за достъп до пазара, сведени са до възможния минимум физическите и фискалните 
бариери. Идва ред за решителна изява на по-сложната форма на интеграцията - 
позитивната интеграция. Тази най-висша фаза в икономическата интеграция се 
обозначава като „икономическият съюз“, при който постепенно се създават 
условията за провеждане на единна икономическа политика на държавите-членки в 
цялото нейно разнообразие, с всички конкретни политики, типични за съвременния 
етап от развитието на обществото и на икономиката. Тази най-висшата фаза в 
икономическата интеграция е възможна само при наличието на силни 
наднационални елементи в регулационната система, висока степен на кохезия 
между държавите-членки, еднородност на политическата система и желание за още 
по-голямо сближаване и сливане във всички сфери на обществения живот, 
включително в областта на правото, социалните отношения, външната политика. 
Това е най-висшата степен на интеграция, постигната засега чрез мерки отдолу, 
така както се практикува интеграционния процес в многобройните интеграционни 
общности през ХХ и ХХI век., за разлика от интеграцията чрез мерки отгоре – 
типична за изграждането на империите и националните държави през предишните 
столетия. 

Съвременната икономическа политика е резултат от редица мащабни 
исторически събития и тяхното отражение в икономическата теория и практика.  

Цикличните кризи през втората половина на ХIХ век довеждат до идеята за 
необходимостта от антитръстово (антикартелно) законодателство и активно 
провеждане от страна на държавата на политика за защита на конкуренцията. По 
този начин се предотвратява концентрацията на производство, капитал и 
икономическа власт, което са в основата на монополното манипулиране на цените 
и възникването на ценови диспропорции, водещи да рязка преоценка на активите и 
икономически кризи. През 1890 г. САЩ е приет Антитръстовият закон на 
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Шърмън,1 с който се поставя началото на държавната намеса с цел защита на 
конкуренцията. 

Великата депресия в САЩ и в повечето европейски държави през периода 
1929-1934 г. поражда необходимостта от преосмисляне на ролята на държавата в 
икономиката и води до възникването на съвременната социална политика. 
Значителна роля в тази област изиграват американският президент Франклин 
Рузвелт (Franklin Delano Roosevelt - FDR)2 и английският икономист - Джон Кейнс 
(John Maynard Keynes).  

 

С Франклин Рузвелт  е свързана практическата дейност на държавата в 
областта на социалните отношения – създаване на заетост, диалог между 
социалните партньори, право на сдружаване на наемните работници, социалните 
помощи и т. нат. то теоретичната основа за съвременната социална политика е 
създадена с теорията на Джон Кейнс. Неговата книга „Обща теория на заетостта, 
лихвата и парите“, проправя пътя за намесата на държавата в икономиката чрез 
целенасочени инвестиции, гарантиращи достигането на пълна заетост. Тази теория 
лежи в основата на дирижизма в икономиката и както бе отбелязано в глава, 
поставя ударението върху институциите при създаването на единния пазар 
(институционализъм). През ХХI век и особено след финансово-икономическата 
криза 2008-2009 г., кейнсианството не е загубило значението си и оказва силно 
влияние при формирането на националните социални модели в държавите-членки, 
както и при определянето и провеждането на социалната политика на ЕС, 
разгледана в предишната глава. 

През 70-те години на миналия век, в резултат на сътресенията, породени от 
петролното ембарго и рязкото покачване на цената на петрола и на някои други 
минерални суровини, както и поради откритията на учените относно рисковете за 
човечеството, свързани с озоновата дупка в атмосферата, намаляването на 
биоразнообразието на земята и други екологични опасности, се заражда зеленото 
движение и се появява съвременната политика за опазване на околната среда, 
реализирана и чрез редица мерки, регулиращи икономиката на съюзно равнище. 
Този аспект на икономическата политика ще бъде разгледан в следващата глава. 

Пак по това време през 70-те години на миналия век, но в резултата от 
валутните сътресения след разпадането на Бретън-Уудската валутна система се 
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засилва ролята на управлението на паричната маса като аспект на съвременната 
икономическа политика. Тези промени в икономическата парадигма са свързани с 
трудовете на американския икономист Милтън Фридман3 (на снимката по-долу).  

 

 
Според Фридман при отделянето на паричното обръщение от златото е 

възможна по-активна роля на държавата и на централната банка за насърчаване 
или ограничаване на кредита и оттук на икономическия растеж. Базиращото се на 
Фридман управление на икономиката чрез паричното предлагане и лихвата, 
определяна от централната банка при отпускането на кредити на банките, се 
обозначава като „монетаризъм“. Засилването на ролята на паричната политика и 
настъпилите турболенции в световната валутна система след разпадането на 
модела от Бретън-Уудс, пораждат необходимостта в ЕИО от адекватен отговор, 
изразяващ се в създаването на условия за провеждане на единна парична политика. 
Тези усилия довеждат, в крайна сметка, до възникването на Еврозоната (виж 
единадесета глава). 

Развитието на интеграционния процес в ЕИО и по-специално прехода в 
началото на 90-те години на миналия век от митническия съюз към фазата на 
единното икономическо пространство, пораждат много висока степен на 
наднационалност при взимането на решенията. Това поставя на преден план 
прилагането в общността на принципа на солидарността, а оттук и необходимостта 
от по-голяма икономическа, социална и териториална кохезия. Така се заражда и 
развива съвременната структурна (кохезионна) политика на ЕС, която ще бъде 
разгледана в дванадесета глава. 

 
Извод: В резултат на завършването на фазата на единното икономическо 

пространство в ЕИО и постигането на по-висока степен на наднационалност при 
взимането на решенията, фиксирана в промените в основните договори на 
общността, в средата на 90-те години на миналия век ЕИО преминава към нова 
по-висша фаза в интеграцията – икономическия съюз. При тази фаза на преден 
план излиза т. нар. позитивна интеграция, изразяваща се в постепенното 
създаване на условия за единна икономическа политика, включваща различни 
компоненти. В рамките на Европейския съюз те са:  

 политика на защита на конкуренцията; 
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 насърчаване на предприемачеството (малки и средни предприятия – МСП); 

 социална политика( в рамките на компетенциите на съюза); 

 хоризонтална политика за опазване на околната среда с основни вертикални 
(секторни) прояви  в енергетиката и селското стопанство; 

 единна парична политика; 

 кохезионна (структурна) политика. 

Вследствие на финансовата и икономическа криза 2008-2009 г. в ЕС 
възникна и необходимост от по-строга координация на макроикономическата 
политика на държавите-членки, макар компетенциите в областта на икономиката 
да останаха преимуществено у националните правителство. По инициатива на 
председателя на Европейския съвет Ван Ромпой през 2011 г. бе договорена т. нар. 
Процедура за макроикономическите дисбаланси (Macroeconomic Imbalances 
Procedure - MIP). 

MIP се фокусира върху идентифицирането на нововъзникващи или 
устойчиви макроикономически дисбаланси на един сравнително ранен стадий от 
тяхното развитие. По този начин се цели да се избегне възникването на нови 
кризисни явления от мащаба на тези през 2008-2009 г. Основната дейност се 
извършва от статистическите институти на държавите-членки и от Евростат, които 
следят чрез набор от съгласувани индикатори дали държавите-членки спазват 
правилата за макроикономическа стабилност, записани в набор от регламенти и 
директиви на ЕС, както и във Фискалния пакт (Договора за стабилност, 
координация и управление), които ще бъдат разгледани в дванадесета глава. Ако 
се установи, че дадена държава-членка е нарушила правилата за 
макроикономическа стабилност, то е възможно в крайна сметка да се стигне до 
налагане на санкциите, предвидени във Фискалния пакт. 

Показателите, които се наблюдават са както вътрешноикономически, така и 
външноикономически. При вътрешноикономическите се наблюдават размера на 
публичния и частния вътрешен дълг, динамиката на финансовите активи и на 
финансовия пазар, включително пазара на недвижими имоти, динамиката на 
кредита на частния сектор, безработицата и други показатели. При 
външноикономическите се наблюдават: текущата сметка на платежния баланс, 
нетните международни инвестиционни позиции, реалният обменен курс на 
валутата, номиналният разход за единица труд и др. Показателите, използвани от 
MIP не могат директно да водят до някакви санкциониращи мерки, но 
представляват основа за икономическа преценка, която се извършва от 
Европейската комисия. Прилагането на тази процедура, макар и да е малко 
вероятно че ще доведе до реални санкции на държави-членки, е важен инструмент 
за засилване на наднационалния компонент в икономическата политика на 
държавите-членки на ЕС.4 
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9.2 Политика на защита на конкуренцията 
 
При политиката на защита на конкуренцията в ЕС, както и при другите 

политики, представляващи съвместна компетенция на съюза и на държавите-
членки, се прилага принципа на субсидиарността, описан в първа глава. Намесата 
на съюза, в лицето на Европейската комисия, е необходима само тогава, когато 
целта не може да се постигне чрез намеса на по-ниско равнище в пирамидата на 
управлението – на национално, регионално или местно равнище. Ако 
конкуренцията може да се защити чрез намеса на органа за защита на 
конкуренцията в съответната община или от органа за защита на конкуренцията в 
съответната държава-членка, то не е необходимо да се намесва Европейската 
комисия. Например, ако е установено картелно споразумение от местно значение в 
град София, България и ако то може да се неутрализира с мерки на общината или 
на националната Комисия за защита на конкуренцията, то не е необходимо да се 
сезира Европейската комисия. 

Тогава, когато нарушенията на правилата на конкуренцията, засягат 
правилното функциониране на единния вътрешен пазар на съюза, тогава е 
задължително включването на съюзните институции, най-вече на Европейската 
комисия. В Глава I на Раздел VII на ДФЕС, озаглавена „Правила относно 
конкуренцията“, в чл. 105 е записано, че Европейската комисия гарантира 
спазването на принципите на честната конкуренция на съюзно равнище, 
основавайки се на директивите и регламентите, приети от законодателните органи 
– Европейския парламент и Съвета на ЕС. Съответно Европейската комисия има и 
правото да налага мерки, включително санкции, за защита на конкуренцията. 

Съгласно предоставените на Европейската комисия компетенции могат да се 
обособят три форми на нелоялна конкуренция, които подлежат на санкциониране. 
Това са: неразрешените картелни споразумения, сливанията, които могат да 
доведат до доминиращи позиции на пазара на ЕС и държавните и обществени 
субсидии, които нарушават лоялната конкуренция. 

 
 
А) Защита от непозволени картелни споразумения 
 
В чл. 101 на ДФЕС се казва: Забраняват се като несъвместими с вътрешния 

пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на 
предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията 
между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат 
предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките 
на вътрешния пазар, и в частност такива, които:  
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а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други 
условия на търговията;  

б) ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното 
развитие или инвестициите;  

в) осъществяват подялба на пазари или на доставчици;  
г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други 

търговски партньори, като по този начин ги поставят при сравнително по-
неблагоприятни условия;  

д) поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на 
допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с 
търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.5  

 
Основавайки се на този правен текст, както и на подзаконовите актове, 

свързани с неговото прилагане и на практиката на Европейската комисия, можем 
да определим обхвата на антикартелното законодателство на ЕС и да го сравним с 
антикартелното (антитръстовото законодателство) на САЩ и на други големи 
развити икономики. 

Преди всичко може да се констатира, че правото на ЕС разграничава 
недопустими и допустими картели. Всички картели, които не са определени като 
допустими са недопустими и подлежат на премахване и санкциониране. Кои са 
допустимите форми на картели. При преценката на Европейската комисия се 
взимат предвид следните фактори: 

 Размер на пазарния дял на фирмите, участващи в картелното споразумение. Като 
правило без последствия се оставят ограничителни практики, които включват само 
малки и средни предприятия и не засягат съответния пазар;  

 Спецификата на продуктите, попадащи под контрол чрез картелното споразумение. 
Когато става дума за високи технологии, за продукти с големи разходи за 
разработване и внедряване, обществените интереси от постигнатия прогрес могат да 
вземат превес пред съображенията за защита на конкуренцията. Например ако 
трябва да се разработи ваксина срещу опасна заразна болест, то е възможно да се 
допусне картелно споразумение между фармацевтичните компании. 

 Мястото на съответното производство в глобалната икономика. Възможно е да се 
допусне временно ограничаване на конкуренцията с цел завоюване на позиции на 
ЕС на глобалния пазар – например в самолетостроенето. 

 Ролята на съответното производство за отбраната и сигурността. В случаите, когато 
се разработват нови отбранителни технологии не се прилагат ограничителни мерки. 

Общото правило в това отношение гласи, че санкции са необходими 
тогава, когато вредата за потребителите от ограничителните практики е по-
голяма от ползата, която споразуменията могат да дадат на обществото във 
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връзка с внедряването на нови технологии и въвеждането на нови стоки с 
голямо обществено значение. 
 Друга особеност е, че Европейската комисия преследва както гласните, така 
и негласните картелни споразумения. Гласни картелни споразумения, са тези, при 
които има някакви писмени или други уговорки, подлежащи на доказване. При 
негласните картелни споразумения се практикуват ограничителни практики без те 
да са фиксирани в някакво специално споразумение. Такива практики също се 
преследват. 

Европейската комисия санкционира, също така, както типичните ценови 
картелни споразумения, насочени към поддържането на договорена минимална 
цена на предлагането, така и извънценовите картелни споразумения, където се 
цели ограничаване на достъпа до пазара за нежеланите конкуренти или тяхната 
непозволена изолация от суровини, източници на енергия, научни постижения и 
нови технологии. 

Преследват се, също така, както по-разпространените хоризонтални 
картелни споразумения, така и вертикалните. При хоризонталните картелни 
споразумения нелоялните търговски практики се договарят между фирми, 
намиращи се на едно и също равнище в производствено-пласментната верига, 
например едно картелно споразумение между заводи за цимент с цел установяване 
на единна минимална цена на предлагането е хоризонтално картелно 
споразумение. При вертикалните картелни споразумения се договарят фирми, 
намиращи се на различни равнища на производствено-пласментната верига. 
Например едно споразумение между циментови заводи и транспортни фирми, 
превозващи тяхната продукция с цел ограничаване на достъпа до пазара на 
нежелани конкуренти, е вертикално картелно споразумение и то също се 
преследва, съгласно правото на ЕС. 

 
Извод: Правото на ЕС и институциите на ЕС, най-вече Европейската 

комисия, преследват широка гама от непозволени картелни споразумения и по 
това направление превъзхождат практиката в други големи развити икономики. 
Европейският съюз се явява един вид пионер в областта на защитата на 
конкуренцията при антикартелната дейност. 

 
Независимо от този извод, трябва да се има предвид, също така, че и 

Европейският съюз, както и другите големи развити икономики, не преследва 
някои спорни форми на фирмено сътрудничество, които съдържат ограничителни 
практики спрямо конкурентите. Такива са някои клаузи в широко 
разпространените договори за франчайз и за лизинг, ограничаващи достъпа до 
пазара на фирмите, неразполатащи със съответните възможности да прилагат тези 
договорни практики.  

Тогава, когато Европейската комисия стигне до заключението, че е налице 
непозволено картелно споразумение и то трябва да бъде премахнато, обикновено 
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фирмите, участващи в такова споразумение понасят и имуществени санкции. 
Размера на санкциите зависи от редица фактори: 

 
 Въздействие върху пазара. Оценява се вредното въздействие, като се изхожда 

от пазарния дял на фирмите, участващи в картелното споразумение. Колкото 
по-голямо е въздействието, толкова по-голяма е и санкцията.  

 Продължителност на нарушението. При краткотрайни нарушения – се прилагат 
по-ниските, базови размери на глобите. При средно продължителни нарушения 
(от 1 до 5 години), посочените глоби се увеличават с до 50%. За продължителни 
случаи глобата се увеличава с по 10% за всяка година от съществуването на 
картелното споразумение. 

 Готовност за сътрудничество при разследването. При сътрудничество глобата 
може да бъде намалена или даже напълно да отпадне. Правилото – първият не 
плаща нищо, а вторият само половината от глобата, е най-важният инструмент 
за доказване на картелните споразумения, особено на негласните картелни 
споразумения.  

 Рецидивизъм. При многократно нарушение, както и при такива с голямо 
въздействие, се налагат глоби в максималния допустим размер. Той е 10% от 
годишния оборот на съответните фирми, участващи в картелното споразумение, 
като, разбира се, се взима предвид и желанието на фирмите да сътрудничат на 
разследването. 

 
Примери:  
 

 Европейската комисия санкционира 4 компании: британската BPB PLC, 
германската Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, френската Societe 
Lafarge SA и белгийската Gyproc Benelux SA/NV с глоби на обща стойност 
478 млн. евро. Създаденият от тях картел изкуствено е поддържал високи 
цени на гипсовите орнаменти, използвани в строителството. Две от фирмите 
са били повторно уличени в нарушаване на конкуренцията и това е допринесло 
за високите глоби. Продължителността на картелното споразумение е била 
повече от 5 години и е засегнала 80% от единния вътрешен пазар на ЕС. 

 Комисията налага глоба от 85 000 000 евро на 8 италиански металургични 
фирми за картелно договаряне на минимални цени на стоманено арматурно 
желязо. Любопитното е, че картелното споразумение е било постигнато под 
егидата на браншовото обединение Federacciai. Най-голяма глоба от 26,9 млн. 
евро е получила водещата фирма Riva Acciaio SpA. 

 Като типичен пример за “вертикална” ограничителна практика може да се 
посочи случаят с белгийския бирен гигант Interbrew. Той сключил специални 
споразумения с около 7 000 малки фирми, предлагащи бира в Белгия. Срещу 
предоставеното им оборудване търговците се задължили да продават само 
бирата на Interbrew. След намесата на Комисията Interbrew се отказва от 
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ограничителната клауза в споразуменията. Така белгийският бирен гигант 
избягва налагането на значителна глоба, потребителите получават 
възможност да избират каква бира да пият. Фирмите, които продават 
бирата, разширяват номенклатурата и увеличават оборота. 

 
Б) Контрол върху сливанията 
 
Целта на контрола върху сливанията на фирми от държавите-членки е да не 

се допусне установяването на доминиращи позиции на пазара и злоупотреба с тях 
за манипулиране на цените или ограничаване на достъпа до пазара за 
конкурентните фирми. В чл. 102 на ДФЕС казва: „Забранена като несъвместима с 
вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с 
господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от 
него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.  

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:  

а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на 
други несправедливи условия за търговия;  

б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във 
вреда на потребителите;  

в) прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други 
търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-
неблагоприятно положение;  

г) поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на 
допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в 
съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори. 
съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.“6 

Процедурата за осъществяване на контрола върху сливанията е посочена в 
таблица 24. Преценката на Европейската комисия е винаги индивидуална и зависи 
от редица фактори: степен на влияние на нововъзникващата фирма пазара (очакван 
пазарен дял); специфика на съответния пазар – доколко той се влияе от 
доминиращите позиции на отделни участници; глобалната конкуренция; 
значението на пазара за сигурността и отбраната и др. При тази преценка важи 
същото правило, което важи и при оценяването на картелните споразумения, а 
именно дали ползите за обществото от сливането, макари то да води до 
доминиращи позиции, са по-големи от щетите, които може да се нанесат на 
конкуренцията. Обикновено сливанията не се забраняват, а се поставят условия, 
при които те могат да се осъществят. Тъй като фирмите предварително се 
консултират с експерти от комисията, по-честия случай е тя просто да регистрира 
сливанията. Все пак има и изключения, когато се забраняват сливания и ако 



181 
 

забраната не се спази – се налагат санкции, чийто размер може да достигне до 10% 
от годишния оборот на нарушителите.   

 
Пример:  

Комисията забранява поглъщането на френската компания Sidel SA от Tetra 
Laval B.V., дъщерна фирма на шведската групировка Tetra Laval Group. 
Причината е, че след поглъщането ще възникне фирма с доминиращи позиции 
на пазара на оборудване за опаковки. Tetra Pak владее 80% от европейския 
пазар на оборудване за картонени опаковки, а Sidel SA има водещи позиции при 
оборудването за пластмасови опаковки. Европейската комисия преценява, че 
след сливането силно ще бъде застрашена конкуренцията при производството 
на оборудване за опаковки. 

 
В) Контрол върху държавните помощи 
 
Държавната помощ в много случаи е полезна и необходима, но в редица 

случаи може да доведе до изкривяване на конкуренцията на пазара, да създаде 
изкуствени предимства на част от фирмите за сметка на техните конкуренти и по 
този начин да разруши системата от естествени стимули, които тласкат напред 
ефективността и насърчават иновациите. В рамките на единния пазар на ЕС, който 
включва 28 държави-членки, използването на държавна помощ на национално 
равнище може да се счита и за нарушение на правилата на свободната търговия, за 
форма на международна нелоялна конкуренция в рамките на единния пазар (виж 
четвърта глава за субсидиите и дъмпинга в международната търговия и за мерките 
срещу тях). 

В ДФЕС е въведено правилото, че всички форми на държавна помощ се 
считат за подлежащи на разрешение от институциите на съюза, освен тези 
изключения, които изрично са посочени в правото на ЕС. Европейската комисия 
прави преценка за допустимостта на съответната помощ на базата на правилата, 
залегнали в чл. 107 на ДФЕС, както и в произтичащите вторични правни актове на 
ЕС. В този член като съвместими по правило са посочени два вида държавна 
помощ: 

 със социален характер, когато се предоставя по общи правила, т.е. няма 
специфичен характер и не облагоприятства отделни производители;  

 за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други 
извънредни събития; 

В същия член е указано, че след преценка на Европейската комисия могат да се 
приемат като съвместими с правилата на единния пазар също: 

„а) помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където 
жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на 
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непълна заетост, както и на регионите, посочени в член 349, като се вземе предвид 
структурната, икономическата и социалната ситуация в тях;  

б) помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски 
интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на 
държава-членка; 

в) помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически 
дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат 
по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на 
общия интерес;  

г) помощите за насърчаване на културата и опазване на наследството, доколкото 
тези помощи не засягат условията на търговия и конкуренция в рамките на Съюза 
в степен, противоречаща на общия интерес;  

д) такива други видове помощи, каквито могат да бъдат определени с решение на 
Съвета, по предложение на Комисията.“7 

Като изхождаме от горе-посочения член от ДФЕС, от произтичащите правни 
актове на съюза, както и от практиката на Европейската комисия, можем да 
констатираме, че са се утвърдили следните видове допустима държавна помощ: 

 
 неспецифична социална помощ; 
 помощ при бедствия и аварии; 
 помощ за предприятия в икономически изостанали региони 
 помощ за аграрни предприятия (ферми); 
 помощ за важни иновации (научно-развойна дейност); 
 помощ за реализиране на екологични проекти; 
 помощ за малки и средни предприятия. 

 
Оценката на Европейската комисия за съвместимостта на дадена помощ с 

правилата на единния пазар се основава на преценката за баланса между 
положителните ефекти, изразяващи се в принос към постигането на ясно 
определени цели от общ интерес и отрицателните ефекти, изразяващи се в 
породеното от помощта ерозия на конкуренцията и на лоялната търговия. За да 
бъде обявена за съвместима, субсидията трябва да е необходима и пропорционална 
за постигането на определената цел от общ интерес.  

В периода на финансовата криза 2008 – 2009 г. и в годините непосредствено 
след кризата, правното регулиране на контрола върху държавните помощи в ЕС, 
както и практиката на Европейската комисия в тази област, претърпяха известна 
еволюция в посока на либерализация. Съществена роля за това изигра Регламент 
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година, относно деклариране 
на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на 
членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване).8 Този 



183 
 

регламент, известен като Регламента ОРГО (от Общ регламент за групово 
освобождаване) от една страна разшири обхвата на съвместимата с единния пазар 
държавна помощ, от друга въведе за значително число видове държавна помощ 
правилото за автоматичното съгласие на комисията, т.е. освобождаване от 
уведомяване. Въпреки това, обаче, Европейската комисия си запазва правото, във 
всички случаи на държавна помощ, да се намеси и да предприеме необходимите 
ограничителни мерки, ако постъпят сигнали или тя се самосезира за извършени 
нарушения от страна на съответните органи в държавите-членки. Разширението на 
обхвата на допустимата държавна помощ е най-вече в областта на помощта за 
квалификация и преквалификация на работниците и за финансиране на програми 
за заетост, като тази помощ може да се насочва и към големи предприятия, 
изпитващи трудности от цикличен характер (свързани с кризата). ОРГО се прилага 
за всички сектори на икономиката, с изключение на рибарството и аквакултурите, 
земеделието и въгледобива, и с изключение на регионалната помощ в секторите на 
стоманодобива, корабостроенето, производството на синтетични влакна, както и на 
схемите за регионална помощ, насочени към специфични сектори на стопанска 
дейност (с изключение на туризма). Регламентът не се прилага за дейности, 
свързани с износ, или в случаи на предпочитана употреба на местни за сметка на 
вносни стоки. Поради наличието на голямо количество ограничения и 
допълнителни условия е добре, ако при предоставянето на държавна помощ се 
прави подробна справка с текста на регламента и при необходимост все пак се 
изиска и мнението на комисията дали е необходимо да се регистрира съответната 
помощ. 

 
Примери: 
 

 Европейската комисия санкционира американската компания Scott Paper да 
върне помощта, получена от общината на френския град Орлеан и от местния 
регионален съвет в размер на около 12 млн. евро (заедно с натрупаната лихва). 
Субсидията е била отпусната от общинските и държавни органи за да се 
стимулира американката фирма да построи в град Орлеан завод за изделия от 
хартия. Субсидията е била предоставена чрез специално намаление на цената 
на продадената земя под нормалната й пазарна стойност. Компанията Scott 
Paper, подкрепяна от френските власти, обжалва пред Съда на ЕО решението 
на Комисията, но санкцията остана в сила. 

 Има и такива случаи, когато се прави опит да се избегне забраната на 
държавно субсидиране, като то се маскира под формата на някое от 
допустимите изключения. Един такъв пример е случаят с британския “SBS 
Инкубационен фонд”. На теория това е фонд, субсидиращ създаването на 
офиси на малки и средни фирми в първите години след тяхното основаване. 
Предвидено е фондът да разполага с бюджет равен на 115 млн. евро, които 
трябва да се изразходват за 4 години. Субсидирането става чрез 
предоставянето на кредити при лихви по-ниски от пазарните. С тези кредити 
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се покриват до 50% от разходите на фирмите за офис оборудване, както и 
част от оперативните им разходи (наем и др.). Причината Европейската 
комисия да започне разследване на фонда, което приключва със санкция, е че 
правилата за отпускане на кредитите са били така формулирани, че от тях 
са могли да се възползват и фирми, неотговарящи на критериите за малко и 
средно предприятие. 

Таблица 25 Фази в политиката за защита на конкуренцията 
 

Процедура / 
Обект на 
контрол 

Картели Сливания Държавна помощ 

Уведомяване Чрез: 
1. писмен сигнал от 

заинтересована 
фирма 

2. оплакване на 
потребители или 
други потърпевши 

3. самосезиране на 
Европейската 
комисия 

 
Комисията се 
уведомява 1 месец 
преди старта на 
процедурата по 
сливането при очакван 
годишен глобален 
оборот над 5 млрд. евро 
и оборот в ЕС над 250 
млн. евро.  

 
Държавите-членки 
предварително 
уведомяват 
Европейската 
комисия за всички 
форми на държавно 
субсидиране, освен в 
случаите, описани в 
Регламента „ОРГО“. 

Първоначално 
разглеждане  

Комисията преценява 
фактите около сигнала и 
решава дали има 
достатъчно данни за 
започване на разследване. 
Ако няма – случаят е 
приключен. 

До 1 месец комисията 
дава съгласие за 
сливането или се 
преминава към 
следващата фаза – 
“Разследване” 

До 2 месеца 
комисията дава 
съгласие за 
субсидията или взима 
решение за 
преминаване към 
разследване. 

Разследване Събират се данни чрез писма и изслушвания. Провеждат се консултации с 
държавите-членки. Взима се мнението на Консултативния съвет. 

Решение Решението може да бъде: 
1. Освобождаване от 

отговорност 
2. Забрана 
3. Забрана и глоба 

Решението може да 
бъде: 
1. Съгласие за 

сливане 
2. Частично съгласие 

(с условия) 
3. Спиране на 

сливането 
4. Санкция за 

неспазване на 
указанията - глоба 

Решението може да 
бъде: 
1. Съгласие 
2. Отказ  
3. Отказ и ако 

субсидията е 
реализирана – 
решение за 
връщане и 
евентуално глоба 

Обжалване Възможно е обжалване на решението на Европейската комисия пред  
Съда на ЕС 

 
Източник: Съставено от автора 
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9.3 Насърчаване на предприемачеството 
 
В ЕС се полагат усилия за насърчаване на предприемачеството под формата 

на малки и средни предприятия (МСП).   
 
А) Дефиниция на МСП 
 
Понятието “Малки и средни предприятия” е официално въведено в употреба 

в ЕС с Препоръката на Комисията от 3 април 1996 г. Съвременната дефиниция е 
въведена с Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. (EU recommendation 
2003/361). Съгласно тази препоръка: 

 
 микро предприятия са тези, които имат численост на наетия персонал до 10 

човека и годишен оборот до 2 млн. евро или балансова стойност на активите до 
2 млн. евро; 

 малки предприятия са тези, които имат нает персонал до 50 души и годишен 
оборот или балансова стойност на активите до 10 милиона евро; 

 средни предприятията са тези, които имат нает персонал до 250 души и 
годишен оборот 50 млн. евро или балансова стойност на активите до 43 
милиона евро. 

 
Има и още едно ограничение - допуска се само до 25% участие в капитала на 

МСП от страна на големи предприятия. При между 25 и 50% външен капитал тези 
МСП се считат за полунезависими МСП и при определени условия също могат да 
получават помощ от ЕС. 

Въвеждането на тази дефиниция е важно, тъй като тя създава рамките за 
оказване на помощ чрез фондовете и програмите, финансиране от бюджета на ЕС. 
Що се отнася до националното финансиране на програми за подпомагане на МСП, 
то там са възможни известни отклонения от тази препоръка на Европейската 
комисия, но само ако те са в полза на МСП. 

 
Б) Икономическо и социално значение на МПС 
 
В Европейският съюз са регистрирани 21,6 млн. МСП, които осигуряват 88,8 

млн. работни места и създават 3,666 трилиона евро добавена стойност.9  
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Таблица 26 Малките и средни предприятия в икономиката на ЕС 
  

  Микро 
предпр. 

Малки 
предпр. 

Средни 
предпр. 

Общо 
МСП 

Големи 
предпр 

Общо всички 
предприятия 

Брой 
предприятия             

Брой (млн.) 19,969 1,378 0,224 21,571 0,044 21,615 
% 92,4 6,4 1,0 99,8 0,2 100,0 

Заетост             

Брой (млн.) 38,629 27,354 22,861 88,844 44,053 132,897 
% 29,1 20,6 17,2 66,9 33,1 100,0 
Добавена 
стойност             

Млн. евро 1 362 1 147 1 157 3 666 2 644 6 310 
% 21,6 18,2 18,3 58,1 41,9 100,0 
 

Източник:  Съставено от автора по данни от Annual Report on European SMEs 2013/2014: A partial 
and Fragile Recovery, Brussels, 2014, 
   
От таблица 24 личи, че МСП в ЕС осигуряват около 2/3 от заетостта и 

повече от половината от добавената стойност. Това говори за тяхното голямо 
икономическо и социално значение. В същото време обаче, трябва да се имат 
предвид, че половината от т. нар. микро предприятия в ЕС са всъщност самонаети 
лица. Редица големи предприятия в сферата на услугите предпочитат да ангажират 
персонал на базата на договори, които са извън сферата на трудово-правните 
отношения. По този начин те си спестяват социални разходи, не са длъжни да 
предоставят отпуски на работещите за тях, освобождават се и от други 
задължения, като например поддържането на социален диалог. Това води до 
увеличаване на печалбата на тези големи фирми за сметка на ангажираните лица, 
които вече се считат за самонаети, а не за наети лица. Подобна практика се 
прилага активно в търговията, транспорта, туризма, образователните, 
консултантските, счетоводните и други видове услуги. 

Освен, че създават значително количество работни места и добавена 
стойност,  малките и средни предприятия в ЕС имат и някои други предимства:  

 Преди всичко те играят ролята на социален буфер, регулирайки заетостта в 
различните фази на икономическия цикъл. При фазата на рецесия или криза, се 
съкращават работници, особено в големите предприятия и заетостта пада. В 
тази ситуация държавата, а и съюзът на съюзно ниво, се стремят към 
насърчаване на заетостта. Това най-лесно и най-бързо се постига чрез създаване 
на работни места в малки и средни предприятия. Това е така, защото 
създаването на едно работно място в малко предприятие обикновено изисква 
няколко пъти по-малко средства отколкото създаването на едно работно място 
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в голямо предприятие. Обратното, когато настъпи фазата на икономически 
подем, се наблюдава процес на преминаване на работна сила от МСП към 
големите фирми, тъй като големите фирми предоставят обикновено по-добри 
социални условия. По този начин се осигурява недостигащата работна сила за 
големите фирми. 

 Друго предимство на МСП е, че те могат да възникват и в малки населени 
места, тъй като не изискват инфраструктурата и обучения персонал, които са 
необходими за да се създаде голямо предприятие. Това е една от причините 
програмите за подпомагане на МСП да заемат съществено място в регионалната 
политика на ЕС. 

 Малките и средни предприятия са много подходящи за поемане на 
освободената работна сила в регионите, които се намират в процес на 
преструктуриране. Това са региони с традиционни промишлени отрасли, които 
са загубили своята международна конкурентоспособност, например 
въгледобива и стоманодобива в Рурската област в германия или в Северна 
Англия. В тези региони чрез програми за преквалификация и създаване на 
заетост се пренасобва работна сила към МСП, главно в сферата на търговията и 
услугите. 

 Чрез МСП се създават работни места за жени, особено в шивашката 
промишленост и модата. Това е особено важно в региони, където има предимно 
работни места за мъже, например в металургията, автомобилната 
промишленост. Пример за успешно съчетание на тежка индустрия и модна 
промишленост е Северна Италия (Милано). 

 Самонаетите лица и собствениците на МСП са гръбнакът на т. нар. средна 
класа. Тя създава политическа стабилност. Служи като политически буфер в 
обществото и намалява напрежението между крайните политически течения. В 
редица държави-членки на ЕС съществуват силни „народни партии“, които 
продължително време успешно участват в управлението, опирайки се на широк 
политически център, създаден чрез икономическата активност на самонаетите 
лица и на предприемачите в малкия и средния бизнес.  

Разпределението на малките и средни предприятия в ЕС по отрасли на 
икономиката е показано на фигурата по-долу. 
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Фигура 31 Наети лица (вкл. самонаети лица) в МСП по сектори на 
икономиката на ЕС  (2013, в %, съгласно NACE Rev.2)  

 

 
Пояснения: Секторите по NACE Rev. 2 са както следва: B – Добиваща промишленост; C – 
Преработваща промишленост; D – Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива; E – Доставяне на води, канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване; F – Строителство; G – търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети;  H – Транспорт, складиране и пощи; I – Хотелиерство и ресторантьорство; J – 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; L – 
Операции с недвижими имоти; M – Професионални дейности и научни изследвания; N – 
Административни и спомагателни дейности. 

  
Източник: Съставено от автора по данни от European Commission, Annual Report on European 
SMEs 2013/2014, Brussels, 2014. 

 
От графиката се вижда, че основната част от наетите и самонаетите лица в 

МСП на ЕС са в сферата на услугите – секторите G, H, I, J, L,M, N общо поемат 
около ⅔ от служителите на малките и средни фирми (вкл. самонаетите лица), като 
повече от ¼ от тях работят в търговията.  

 
В) Обосноваване на необходимостта от подпомагане на МСП 
 
Възниква въпросът, след като МСП имат толкова голям дял от заетостта и от 

добавената стойност в ЕС защо е необходимо те да бъдат подпомагани? Някои от 
причините вече бяха посочени – те са социален буфер срещу растящата 
безработица по време на икономическа криза и политически буфер срещу 
политическия екстремизъм, МСП създават работни места, в отдалечени райони и 
малки населени места, там където големите фирми трудно биха се установили, 
допринасят за решаването на въпроса с безработицата при жените в региони с 
предимно мъжка заетост и т. нат.  

Има обаче и някои други, фундаментални причини, които обосновават 
необходимостта от подпомагането на малкия и среден бизнес. Една такава причина 

G; 25,9

C; 20,9

F; 12,6

M; 10,2

I; 9,6

N; 7,0
H; 6,0

J; 3,8 L; 2,7 E; 0,9 D; 0,3
B; 0,2



189 
 

е средно по-ниската производителност на труда в МСП по сравнение с 
производителността на труда в големите фирми. 

 
Таблица 27  Производителност на труда, измерена чрез добавената стойност, в 

различните видове предприятия в ЕС (2013 г.) 
 

Вид 
предприятия 

Наети лица 
(бр.) 

Добавена стойност 
(хил. евро на 

година) 

Добавена стойност на наето лице                    
(евро на година/наето лице) 

Микро  38 629 012 136233600 3 527 
Малки  27 353 660 114788500 4 196 
Средни  22 860 792 115655800 5 059 
Големи  44 053 576 264379500 6 001 

  
Източник: Съставено от автора по данни от таблица 24. 

 
От таблица 25 се вижда, че производителността на труда, премерена през 

добавената стойност, в икономиката на ЕС расте с размера на предприятията. Това 
е логично следствие от влиянието на фактора „икономия от мащаба“, който бе 
разгледан в седма глава.  

 
Пример:  
 
Като илюстрация за действието на фактора „икономия от мащаба“ 

може да се посочи разликата в производителността на труда при малките и 
големите търговски предприятия. Едно малко търговско предприятие – 
квартален минимаркет, трябва да начислява значително повече постоянни 
(фиксирани) разходи на 1000 евро оборот или на едно работно място, за 
счетоводство, логистика, реклама, вадене на разрешения и изпълнение на 
растящото количество изисквания за безопасност и опазване на околната среда, 
отколкото са същите разходи на 1000 евро оборот или на едно работно място в  
търговската верига, разполагаща със стотици магазини и със съответния 
специализиран персонал.  

Освен това голямата търговска верига може да договори много по-ниски 
цени за доставката на стоките, които продава, от кварталния минимаркет. Ето 
защо  малките търговски обекти, както и останалите МСП, се нуждаят от 
специална подкрепа, а те са особено необходими в отдалечени места, в 
труднодостъпни райони или за създаване на допълнителна заетост при влошена 
икономическа конюнктура. Подкрепата може да се изразява в облекчения по 
отношение на счетоводството и административното обслужване, в обучение или 
в създаване на условия за сдружаване на МСП с цел по-успешно водене на 
преговорите с доставчиците и клиентите. 
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Има обаче и МСП с много висока производителност на труда и 
рентабилност на капитловложнията. Такива са:  

 Високотехнологичните МСП от т. нар. нова икономика. Много от тях се намират 
в технологични паркове на големите европейски градове. Свързани са често с 
елитни университети. Намират финансова подкрепа под формата на нисколихвени 
кредити, често и с помощта на обществени фондове. 

 Консултантските МСП, предоставящи бизнес услуги. Това са фирми на високо 
ерудирани специалисти, често университетски професори или корпоративни 
мениджъри, напуснали големия бизнес. Те са се специализирали в правни 
консултации, счетоводни консултации, данъчни консултации, управленски 
консултации и т. нат. Напоследък обаче и в този отрасъл се наблюдава 
концентрация на дейностите. Гигантите от рода на Прайс Уотърхауз, Делойт енд 
Туш и други,  излизат  все повече извън основното поле на своята дейност – 
счетоводния одит и завладяват консултантския бизнес. Големите европейски банки 
и застрахователни фирми също развиват бизнес услуги. 

 МСП, които действат като финансови посредници, това са основно 
инвестиционни брокери. Такива МСП в ЕС има около 320 хиляди. На тях се падат 
само 4,2 процента от заетите в малките и средни предприятия, но те реализират 
около една четвърт от оборота на тази група предприятия в ЕС. Някои от 
финансовите посредници са толкова рентабилни, че и с по-малко от 10 души наети 
служители постигат оборот, който ги нарежда сред големите предприятия. 

Друга фундаментална причина за необходимостта от подкрепа за малките и 
средни фирми в ЕС е техният ограничен достъп до финансиране, както за 
стартиране на предприемаческата дейност, така и за инвестиции, в това число и за 
инвестиции в иновационни проекти с голямо бъдеще.  

Има редица причини за ограничения достъп на МСП до финансиране. 
Банките например предпочитат да боравят с големи клиенти. Например, ако една 
банка отпусне кредит в размер на 10 млн. евро на една единствена голяма фирма и 
ако разходите й по предоставянето на този кредит са 1000 евро (за анализи, 
логистика и др.), то на 1000 евро отпуснати кредити разходите на банката в този 
случай ще бъдат 10 цента. Ако същата банка отпусне същата сума от 10 млн. евро 
на МСП под формата на 1000 кредита по 10 хил. евро и за обработката на всеки 
кредит са похарчени от банката 100 евро, то общите разходи за обработката на 
кредитите ще съставят 100 хил. евро, а разходите на 1000 евро отпуснати кредити 
ще бъдат 10 евро, т.е. 100 пъти по-големи, отколкото в първия случай.   

Проблем при финансирането на проектите на МСП е и липсата или 
ограниченото владеене на активи за да се обезпечат желаните от тях кредити. Това 
е особено голяма пречка при стартиращите МСП, не зависимо, че някои от тях 
притежават добри иновационни проекти. Малките фирми имат и малки 
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възможности за осигуряване на финансиране чрез секюритизация, т.е. чрез 
листване на акции на борсата или чрез емисия на облигации. Те често не 
притежават експерти за секюризация или за успешно кандидатстване за креди, 
нямат необходимата счетоводна и друга финансова информация.  

Всички посочени по-горе причини, правят облекчаването на достъпа на 
МСП до финансиране едно от основните направления за подкрепа от страна на 
държавите-членки и на съюза. 

 
Пример:  
 
Какво мислят самите МСП за необходимостта от подкрепа?През 2011 г. в 

Германия е проведена анкета сред няколко хиляди МСП. 41% от анктетираните 
са посочили като основен проблем за тях голямата бюрокрация и липсата на 
ресурси и средства да се справят успешно с административната тежест, за 20% 
подкрепата трябва да е чрез по-добър достъп до кредити, 18% искат намаляване 
на данъци, и 11% - допълнителни програми за подпомагане чрез консултантски 
услуги и обучение. 

 
Г) Способи за подпомагане 
 
Освен чрез инструментите за подобряване на достъпа до финансиране, 

които ще бъдат разгледани по-нататък, основните други направления за 
подпомагане на МСП на съюзно равнище са следните: 
 безплатни и субсидирани бизнес и информационни услуги; 
 подобряване на бизнес-обкръжението (обслужване на едно гише, електронни 

услуги); 
 обмен на добри производствени практики между МСП; 
 насърчаване и субсидиране на научно-развойната дейност (технологичен одит) 
 субсидирано професионално обучение; 
 насърчаване на сдружаването и развитие на връзките между МСП (вкл. и 

трансграничните); 
 насърчаване на електронната търговия и на маркетинга в интернет 

 

Пример:  

В рамките на програмата „Хоризонт 20202“ е развита отделна 
инициатива за МСП с иновативни проекти. В инициативата могат да участват 
както отделни МСП, така и сдружения на МСП. Подкрепата преминава през 3 
фази: Фаза I – Проверка на концепцията. През тази фаза МСП получава субсидия 
до 50 хил. евро за разработване на иновационния проект и доказване на неговата 
научна обоснованост и пазарна пригодност. При успешна защита на проекта се 
преминава към Фаза II – С помощта на субсидия в размер между 500 хил. евро и 
2,5 млн. евро се създава завършен продукт, готов за производство и продажба 
(прототип) и се извършват необходимите тествания и пазарни проучвания. След 
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успешното приключване на тази фаза се преминава към Фаза III – подпомагане 
при разработването на необходимите документи за съответния банков кредит 
или за набавяне на финансови средства от други източници и реализация на 
проекта, съгласно разработения бизнес-план.10   

Д) Инструменти за подобряване на достъпа до финансиране 
 
Основна роля в тази област играят инструментите, създавани с помощта на 

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ), обединени в Групировката ЕИБ. 

Европейската инвестиционна банка е институция на ЕС. Тя разполага със 
собствен капитал от около 37 млрд. евро. Акционери са държавите-членки, като те 
притежават различен дял от капитала на банката, в зависимост от размера на 
брутния си вътрешен продукт и някои други критерии. Големите 4 държави-членки 
– Германия, Франция, Великобритания и Италия разполагат с по около 16%, 
България има 0,177 процента от капитала на ЕИБ. Собствените ресурси на ЕИБ са 
около 120 млрд. евро, а привлечените средства (заеми) около 350 млрд. евро. 
Отпуснатите кредити и гаранции са около 450 млрд. евро. ЕИБ е самостоятелно 
юридическо лице, което не е подчинено на останалите европейски институции. Тя 
подкрепя със заеми основно мерките на структурните фондове (кохезионна 
политика) и финансира дългосрочни инфраструктурни проекти като се придържа 
към обичайната банкова практика. През 2015 г. бе натоварена с управлението на 
мащабния инвестиционен план в размер на 315 млрд. евро, известен като „Планът 
Юнкер“ (виж седма глава). ЕИБ се намира в Люксембург. Благодарение на своя 
отличен кредитен рейтинг (ААА), тя заема средства на паричния и на капиталовия 
пазар при възможно най-ниските лихви. Това и позволява да предоставя кредити 
на държавите-членки и на техни икономически субекти, при много изгодни 
условия. Извън ЕС банката финансира също проекти в страни-кандидатки и по 
изключение в страни от Групата АКТ11, но това става главно с привлечени 
средства.  

За подпомагане на достъпа на МСП от ЕС до финансови ресурси се 
използват т. нар. глобални кредитни линии, които ЕИБ открива в местни банки в 
държавите-членки и в страните-кандидатки. От тези линии се отпускат кредити на 
МСП при условия, по-изгодни от пазарните. Това се постига чрез използването на 
собствените ресурси и най-вече чрез по-добрия рейтинг на ЕИБ и ниската лихва на 
заемите за привличане на средства от свободния пазар, нещо, което местните 
банки често не могат да си позволят. Освен това ЕИБ не работи за печалба и това 
допълнително сваля цената (лихвата) на предоставяните от нея кредити. Чрез 
глобалните кредитни линии се осигуряват на МСП от ЕС годишно по 7 – 8 млрд. 
евро изгодни кредити. 

Европейски инвестиционен фонд е основан през 1994 като специализиран 
орган на ЕС за подкрепа на МСП. През 2000-та година е променена структурата на 
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неговите собственици. Оттогава 62% от капитала на фонда принадлежи на ЕИБ, на 
Европейската комисия принадлежат 29%, а 30 други обществени и частни 
финансови институти, заедно с правителството на Турция, държат останалите 9%. 
Записаният капитал на ЕИФ е €3 млрд. ЕИФ оказва подкрепа на МСП чрез 
капиталови продукти, основно като използва инструменти за рисков капитал, 
както и заемни продукти, основно чрез гаранционни схеми. Един от популярните 
инструменти, подпомагани от ЕИФ, е инициативата JEREMIE. Това е рамкова 
програма, насочена към обезпечаване на достъп до финансови ресурси за МСП под 
формата на нисколихвени кредити и капиталово участие. JEREMIE се реализира в 
сътрудничество с държавите-членки, като се използват и средства от Европейския 
фонд за регионално развитие. JASMINE е друг инструмент, разработен от 
Европейската комисия, ЕИБ и ЕИФ, който върши същото както JEREMIE, но за 
микро предприятията в ЕС. 

Фонд за рисков капитал (ФРК).12 Това е една от най-често използваните 
форми за подобряване на достъпа на МСП до финансови средства. Фондът за 
рисков капитал се създава от инвеститорите – частни лица, банки, общини, 
регионални правителства, централно правителство и държавни и местни 
институции, както и институции на ЕС, с цел капиталово участие в новоучредени 
или във вече съществуващи МСП. Средствата, получени от инвеститорите се 
използват от МСП за финансиране на рискови инвестиции с иновативен характер.  

 
Фигура 32 Финансиране на МСП чрез фонд за рисков капитал (ФРК)
 

 
Пояснения: 1 – банки, 2 – Частни инвеститори, 3 – Държавни и местни органи, ЕИФ и други 
финансови източници на съюзно равнище. На схемата са показани два варианта на рисково 
финансиране. Първият вариант (вляво) показва рисково финансиране при наличието на 
действащо МСП. В този случай се създава дъщерна фирма с участието на МСП и на ФРК. 
Вторият вариант (вдясно) показва рисково финансиране при нововъзникващо МСП. Капиталът 
се формира от вноска на предприемача и вноска на ФРК. И в двата случая ФРК може да продаде 
своя дял (или дялове) на фондовия пазар, в случай, че не се реализира обратното изкупуване.  
 
Източник: Съставено от автора. 
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Като залог за предоставените средства инвеститорите получават обикновено 

дял в новоучреденото или в съществуващото дружество. Собственикът 
(собствениците) на МСП получават опция за обратно изкупуване (репо-сделка) на 
дела (или дяловете) на инвеститора (или инвеститорите). Цената на обратното 
изкупуване съдържа в себе си и нормалната пазарна лихва, както и 
административните разходи на инвеститорите. 

 
Гаранционна схема. При този вид подпомагане на МСП се създава 

гаранционен фонд с участието на същите инвеститори (спонсори), които могат да 
се включат и във Фонд за рисков капитал. В случая с гаранционната схема 
механизмът на действие е обаче различен. Докато при ФРК на предприемача се 
осигурява финансиране директно от инвеститорите, то при гаранционната схема 
финансовия ресурс идва от банките, а инвеститорите издават гаранции, на базата 
на споразумения с банките и чрез обезпечение, осигурено от гаранционния фонд. 
Покритието на кредита чрез обезпечението може да варира, в зависимост от 
постигнатото споразумение с банките. При гаранционната схема се прилага 
практика, близка до тази, която застрахователите прилагат при застраховането на 
банките срещу риск от неизплащане на задължения по предоставени от тях 
кредити. 

 
Фигура 33 Финансиране на МСП чрез гаранционна схема 
  

 
 

Пояснение: Малките и средни предприятия получават гаранции от Гаранционния фонд с 
помощта на Оператора на гаранционната схема. Представяйки своята гаранция в някоя от 
банките МСП получава преференциален кредит с намалено обезпечение или въобще без 
обезпечение. Условията на кредитирането са договорени между Инвеститорите в Гаранционния 
фонд и банките. 

 
Източник:  Съставено от автора. 



195 
 

Фондовете за рисков капитал се срещат по-често в икономически средно 
развити и високо развити държави-членки, тъй като при тях е важно условие за 
успешно функциониране наличието на развит национален фондов пазар. 
Обратното – гаранционните схеми са по-често срещани в по-слабо икономически 
развитите държави-членки, тъй като те не изискват развит фондов пазар.  

Обикновено самото управление на гаранционната схема се осъществява от 
неправителствена организация. Тя подготвя документите на кандидатстващите за 
гаранция МСП като ги подпомага при изготвянето на бизнес-план и 
комплектоването на документите за банките. Това, коя банка ще предпочете 
предприемача за да получи кредита, зависи от условията на банката и от 
създадените вече контакти между него и съответната банка. 

 
 

 
1 Антитръстовият закон на Шърман (Sherman Antitrust Law) е бил насочен против изключителната 
концентрация на икономическа власт в ръцете на няколко железопътни компании, обединили се с най-
големите банки посредством системата на довереностите (trusts). 
2 Франклин Рузвелт е роден през 1882 г. и умира през 1945 г. Той е виден деец на Демократическата 
партия на САЩ. Бил е 32–ят президент на САЩ. Има най-дългия мандат от 1934 до 1945 г. Той е 
единственият президент, избиран повече от два пъти на тази длъжност. С него е свързан новият 
икономически курс в САЩ, започнат през 1934 г. (New Deal), който за първи път в една либерална 
икономическа система въвежда активна роля на държавата за създаване на заетост и подпомагане на 
лицата, загубили работа и изпаднали в бедност.   
3 Милтън Фридман е роден в Ню Йорк през 1912 г. и умира през 2006 г. Носител е на нобелова награда за 
икономика. Най-известните му книги са „Немирството на парите“ и „Епизоди от монетарната история“. 
4 Виж по-подробно: Macroeconomic Imbalances Procedure, http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-
imbalances-procedure/background 
5 Консолидиран текст на Договор за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник на 
Европейския съюз, 30.3.2010, C 83/88.  
6 Пак там, С 83/89. 
7 Пак там, С 83/92. 
8 Официален вестник на Европейския съюз, 9.8.2008 г., L 214/3. 
9 European Commission, Annual Report on European SMEs 2013/2014: A partial and Fragile Recovery, 
Brussels, 2014, p.6. 
10 Повече подробности на сайта: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-
cutting-issues/sme_en.htm. 
11 Това са около 80 държави от Африка на юг от Сахара, карибския басейн и тихоокеанския басейн, които 
поддържат специални отношения с ЕС на основата на Споразумението от Котону. 
12 На английски се използват както понятията Risk Capital Fond, така и Venture Capital Fond. Смисълът на 
понятието „Venture“ (рисково начинание, авантюра) е близко до смисъла на понятието „Risk“. „Venture“ 
се произнася като „венчър“. Така е възникнало понятието „венчърен капитал“, което е същото като 
„рисков капитал“ 
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10. Икономически аспекти на политиката за  
опазване на околната среда 

 
 

10.1 Традиционни направления 
10.2 Устойчиво развитие 
10.3 Нетрадиционни направления 
10.4 Мерки в областта на енергетиката 

 

10.1 Традиционни направления 
 

А) Оценка на въздействието 
 
За първи път политиката за опазване на околната среда е включена като 

дейност, представляваща съвместна компетентност на Общността и на държавите-
членки през 1987 г. с влизането в сила на Единния европейски акт. Там в новата 
глава “Околна среда” е записано т. нар. правило за “хоризонталния подход” при 
прилагането на екологичните мерки. То гласи, че във всички политики на 
Общността – вътрешни и външни, при приемането на нови нормативни актове, 
както и при сключването на международни договори, задължително трябва да се 
взима предвид оценката на техния екологичен ефект (т. нар. Оценка на 
въздействието - Impact Assessment) и да се търсят решения, които са най-
благоприятни за околната среда. 

В съвременните условия в Европейският съюз се изготвят оценки за 
въздействието както на съюзно, така и на национално и на регионално и местно 
равнище. При оценките на въздействието на съюзно равнище се анализират 
ефектите, които приемането на даден правен акт на ЕС ще има върху околната 
среда в целия съюз, както и върху глобалните екологични въздействия. При 
националните и регионалните оценки на въздействието се преценяват 
евентуалните ефекти върху околната среда в национален или в регионален мащаб.    

Методологията за разработването на оценките на въздействието на съюзно 
равнище е посочена в документ, озаглавен „Наръчник за оценка на въздействието“ 
(Impact Assessment Guidelines)1. Съгласно този документ оценката на 
въздействието е набор от логически стъпки, които трябва да бъдат извървени при 
подготовката на предложения за нормативни актове по всички видове дейности 
(политики) на ЕС. В рамките на оценката на въздействието се събират 
доказателства за целесъобразността на предлагания правен акт, като същевременно 
се посочват и рисковете, свързани с неговото приемане, както и ползите и 
издръжките. Ето защо оценката на въздействието включва традиционния анализ 
разходи-ползи (Cost and Benefit Analysis), но не се ограничава само с него, тъй 
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като включва и разглеждането на алтернативни варианти, както и включва 
препоръки за по-ефикасно осъществяване на предложения правен акт. Трябва също 
да се има предвид, че оценката на въздействието, съгласно наръчника на 
Европейската комисия не е еднократен акт, а повтарящ се процес, който обхваща 
както периода на подготовката на предложението, така и периода на обсъждането 
и приемането, както и включва оценка на реалните въздействия, настъпили при 
изпълнението на правния акт. Освен това оценката на въздействието, провеждана 
от Европейската комисия има комплексен характер. Освен екологичен аспект, тя 
има и икономически и социален аспект, по това тя спазва съвременните представи за 
устойчивото развитие, които ще бъдат разгледани в тази глава по-нататък. 

Основните аналитични стъпки, които включва оценката на въздействието, 
съгласно посочения наръчник, са следните:   

 Идентифициране на проблема, който трябва да бъде решен с предложението;  

 Определяне на конкретните цели, които трябва да бъдат постигнати за да се реши 
проблемът;  

 Разработване на основните варианти за постигане на целите, като един от 
вариантите задължително е и да не се предприема нищо, т.е. да няма предложение 
за нормативен акт;    

 Анализ на  въздействията при реализацията на различните варианти;  

 Сравнение на въздействията (тук се прилагат различни инструменти - анализ 
разходи-ползи, анализ на ефективността на разходите, анализ на ефективността с 
използване на множество критерии и др.); 

 Приемане на времеви график за оценка на въздействието в процеса на изпълнение 
на правен акт с цел оптимизация. 

 
Пример:  
 
През 2015 г. Европейската комисия подготвя предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета на ЕС с който се въвежда рамката за 
използването на етикетите за енергийна ефективност и с който се отменя 
Директива 2010/30/ЕС. В съответствие със задълженията си Европейската 
комисия подготвя работен документ, съдържащ оценка на въздействието от 
прилагането на предложения регламент.2Съгласно разгледаната по-горе схема е 
формулиран проблемът, който трябва да се реши с регламента. Той се състои в 
недостатъчната ефикасност на действащата до този момент директива за 
етикетите за енергийна ефективност. Предложението е вместо досегашната 
скала, съдържаща следните 7 степени на енергийна ефективност (от най-
голямата към най-малката) - „А+++”, „A++”, „A+”, „А“, „B”, „C” и „D“, да се 
въведе нова скала, също със 7 степени, обозначени с буквите на латинската 
азбука от „А“ до „G“. Освен това се въвежда еднакво и пряко  действие на 
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правната норма, тъй като вместо чрез директива, която трябва да се реализира 
чрез националното законодателство на държавите-членки, занапред ще се 
използва регламент с пряко и непосредствено действие.Това ще спомогне, според 
Европейската комисия, за по-добър контрол за прилагането на правната норма. 

В Оценката на въздействието са определени засегнатите групи. Те са 
потребителите, търговците, производителите, обществото като цяло, 
държавите-членки и трети страни, основно тези, от които се внасят уредите с 
етикети за енергийна ефективност, а така също стандартизиращите 
организации, чийто стандарти лежат в основата на присъждането на 
съответната степен за енергийна ефективност. Разгледани са четири варианта 
за решаването на проблема. Вариант „0“, при който се запазва съществуващото 
в момента решение, Вариант „1“, при който се търси усъвършенстване в 
рамките на действащата в момента директива и вариант „2“, при който се 
провежда „значителна реформа“ чрез нов правен акт и вариант „3“, при който 
се предвижда кардинална реформа не само по отношение на правилата за 
етикетите за енергийна ефективност но и относно правилата за екодизайн на 
уредите. След като са използвани различни методи за качествен и количествен 
анализ се обосновава необходимостта от прилагането на предложението за 
регламент, което съответства на вариант „2“. 

 
Б) Основни хоризонтални правни актове 
 
През периода след 1980 хоризонталните (общоикономически) мерки на 

политиката за опазване на околната среда на ЕС се реализират чрез редица 
директиви и регламенти, основните сред които са посочени в таблицата по-долу: 

 
Таблица 26 Основни правни актове на ЕС за опазването на околната среда, 

които имат общоикономически характер (хоризонтални мерки) 
 

Предмет на регулиране Основен правен акт 

Опазване на естествените местообитания на 
дивата флора и фауна; 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. 

Оценяване и управление на качеството на 
околния въздух 

Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 
септември 1996 г. 

Установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за водите 

Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. 

Оценка и управление на шума в околната 
среда 

Директива 2002/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

от 25 юни 2002 г. 

Установяване на схема за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в рамките на 

Общността 

Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

от 13 октомври 2003 г. 
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Екологична отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на 

екологични щети 

Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

от 21 април 2004 г. 

Регистрация, оценката, разрешаване и 
ограничаване на използването на химикали 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 

от 18 декември 2006 г. 

Управление на отпадъците 
Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. 

Етикети за енергийната ефективност 
Директива 2010/30/ЕС на 

Европейския парламент и Съвета от 
19 май 2010 г. 

Емисии от промишлеността (комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването) 

Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и съвета от 

24 ноември 2010 г. 

Енергийна ефективност 
Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и Съвета от 
25 октомври 2012 г. 

 
Източник: Съставено от автора по данни на EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu 
 

Трябва да се отбележи, че има развитие както относно обхвата на полита по 
опазване на околната среда, който непрекъснато расте, така и по отношение на 
ефикасността на тази политика, гарантирана чрез все повече правни актове и при 
ангажирането на все повече институции и агенции на ЕС.  

Като доказателство за това твърдение може да се посочи например, 
въвличането на Европейския парламент в законодателния процес в областта на 
околната среда. Преди влизането в сила през 1993 г. на измененията и 
допълненията на основните договори на Общността, извършени в Маастрихт, 
законодателните актове в областта на околната среда се приемаха с решения само 
на Съвета, като ролята на Европейския парламент бе само съвещателна. В периода 
1993 – 2009 г. Европейският парламент вече имаше законодателни функции и в 
тази област от дейността на ЕС, но прилаганата процедура за съвместно взимане 
на решенията, с участието на Парламента и на Съвета, бе асиметрична, като 
Парламентът бе ощетеният, тъй като решенията в Съвета се приемаха с 
единодушие, т.е. правната тежест на участниците в Съвета, т.е. на държавите-
членки бе по-голяма. Едва с влизането в сила през 2009 г. на последните 
изменения и допълнения на основните договори на Съюза, направени в Лисабон, 
законодателните актове в областта на околната среда се приемат вече с обикновена 
законодателна процедура, при която има равнопоставеност на Парламента и на 
Съвета.      

Относно разширяването на обхвата на политиката за опазване на околната 
среда, провеждана на съюзно равнище, като доказателство може да се посочи 
включването, наред с традиционните цели и на редица нови, нетрадиционни цели. 
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В рамките на хоризонталните мерки на тази политика сега можем да посочим: 
управлението на отпадъците, борбата с шума, със замърсяването на околния 
въздух, управлението на водите и съответно пречистването на отпадните води и 
опазването и подобряването на почвата. Към новите, нетрадиционни дейности, 
които се появиха и развиха на съюзно равнище след началото на 90-те години на 
миналия век, можем да посочим: защитата на животните и растенията и по-
специално на застрашените биологични видове, защитата на биоразнообразието 
като цяло и в това число на биологичната информация, контрола и управлението 
на разпространението на продукти, съдържащи генно-модифицирани организми 
(ГМО), управлението на процесите, водещи до промяна на климата, гражданската 
защита, в това число управлението на процеси, които водят до бедствия и аварии. 

 
Извод: През последните десетилетия в ЕС силно се разшири обхватът на 

хоризонталните мерки, включени в политиката на опазване на околната среда на 
съюзно равнище. Същевременно се открои и тенденция на преход на тази политика от 
съвместна политика на Съюза и на държавите-членки със средно изразена 
наднационалност в процеса на приемане и изпълнение на правните актове, към такава 
със силно изразена наднационалност. 

 
В) Управление на отпадъците 
 
Една от най-важните традиционни направления на политиката на опазване 

на околната среда е управлението на отпадъците. Основно място в това 
направление на дейността на ЕС заема въвеждането и спазването на йерархията 
при управлението на отпадъците, въведена с Директива 2008/98/ЕО. Тя гласи 
следното, че при третирането на отпадъците задължително се прилагат правни мерки, 
като се спазва следния приоритетен ред на целите: 

 предотвратяване на създаването на отпадъци (превенция); 
 подготовка за повторна употреба; 
 рециклиране (употреба на основни компоненти след допълнителна обработка) 
 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на компост 

или на енергия;  
 обезвреждане (по изключение, само за конкретни видове отпадъци, за които не 

съществува технология за оползотворяване) 
 
Прави впечатление, че в тази йерархия на допустимите дейности с отпадъци, 

липсва постоянното депониране. Все пак то се допуска, но единствено за някои 
специални вредни отпадъци – радиоактивни, токсични, тежки метали, които не 
могат да бъдат обезвредени.  

Целите, които си е поставил Съюза са амбициозни, рязко съкращаване на 
общото количество отпадъци и до 2020 г. подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, като хартия, метал, пластмаса, стъкло от 
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домакинствата и евентуално от други източници, доколкото тези отпадъци 
наподобяват домакинските, най-малко в размер на  50 % от общото им тегло. 

Каква е картината при отпадъците в различните държави-членки и доколко 
са изпълними амбициозните цели, набелязани в правните актове на Съюза? 
Известна представа за състоянието в отделните държави-членки дава таблицата по-
долу. 

 
  Таблица 27  Отпадъци на човек от населението (кг, 2010 г.) 
 

 

Общо 
отпадъци 

Индустриални 
отпадъци 

Отпадъци на 
домакинствата 

България 22988 22503 485 

Румъния 10899 10595 304 

Холандия 7077 6539 538 

Гърция 6512 6032 481 

Франция 5394 4948 445 

ЕС 5011 4572 439 

Германия 4508 4058 450 

Полша 4138 3907 231 

Великобритания 4100 3642 458 

Дания 3740 3305 435 
   
  Източник: Съставено от автора по данни на Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat 
 
Както се вижда от таблицата, България създава най-много отпадъци на 

човек от населението, Дания – най-малко. От таблицата се вижда също, че 
основната маса от отпадъци, създавани в България и в Румъния са индустриални 
отпадъци. Това са основно минерални отпадъци, свързани с добиващата 
промишленост и с енергетиката. В България и в Румъния значителна част от 
енергетиката е на основата на въглища и това допълнително влошава положението 
с отпадъците. В Дания, която е с най-малко отпадъци, в енергетиката най-голям 
дял има енергията, добивана от вятърни генератори, а там не се получават никакви 
отпадъци.  

Що се отнася до отпадъците от домакинствата, то може да се установи, че в 
България те са приблизително същото количество, измерени на човек от 
населението, колкото са например в Гърция и малко се различават от количествата 
в Германия или във Великобритания. Любопитно е да се отбележи, че в Холандия 
се създават повече отпадъци на домакинствата на човек от населението, отколкото 
в която и да е друга държава-членка.   
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Извод: Основната част от отпадъците, създавани в държавите-членки са 
индустриални отпадъци. Тяхното количество, премерено през броя на 
населението, показва доколко дадена икономика е ориентирана към чисти 
производства и доколко все още е обвързана със създаването на големи 
количества отпадъци, нещо типично за по-изостаналите технологии. При 
създаването на битовите отпадъци влияние оказват различни 
фактори:равнището на доходите и съответно на потреблението на населението, 
екологичната култура на производителите и на потребителите, традициите и 
др.   

Важно място в йерархията на управлението на отпадъците заемат 
повторното използване и рециклирането.  

 
Фигура 34 Дял на повторно използваните и рециклирани отпадъци 

(2012 г., %) 
 

 
 
  Източник: Съставено от автора по данни на Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat 
 
При рециклирането на отпадъците най-голямо значение има отново 

структурата на икономиката, тъй като основната част (80-90%) от отпадъците, 
които се рециклират, са индустриални отпадъци. Любопитно е, например, че в 
Дания се рециклират 61% от отпадъците, но в съседна Швеция само 14%, а във 
Финландия – 28%. Прави впечатление, също така, че в Италия се рециклират 73% 
от отпадъците и това е най-добрият резултат в ЕС, по-висок от този в Германия и 
във Франция. Средният показател на ЕС при рециклирането на отпадъците е 
38%, като при битовите е около 20%. 

 

Г) Други традиционни направления 
При контрола за качеството на околния въздух, на съюзно равнище 

основно внимание се отделя на набавянето и обработката на информацията. В 
Директива 96/92/ЕО са определени пределните допустими и т. нар. алармени 
прагове за качеството на околния въздух. Това са пределни норми за наличие на 
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определени вредни вещества, след чието достигане се предприемат мерки от 
националните служби по охрана на околната среда. На първо време се уведомява 
обществеността, паралелно с това се изготвя план за борба със замърсителите с цел 
връщане на състава на въздуха в допустимите граници на замърсяване. На съюзно 
равнище са въведени пределни допустими норми за: серен диоксид, азотен 
диоксид, прахови частици, олово, озон, бензол, въглероден оксид, полиароматни 
въглеводороди, кадмий, арсен, никел, живак. За други замърсители се определят на 
национално ниво пределни допустими норми по райони (зони). Набавянето на 
информация за спазването на пределните допустими норми е възложено на 
националните служби по охрана на околната среда и на Европейската агенция за 
околната среда. 

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е създадена през 1994 г. 
и е със седалище в Копенхаген. Тя е координатор на Европейската мрежа за 
информация и наблюдение на околната среда, която включва освен агенцията 
службите за опазване на околната среда в още 33 държави – 28 от тях са 
държавите-членки на ЕС, а също, страните от Европейското икономическо 
пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), Швейцария и Турция. Има и 
шест сътрудничещи държави, които предоставят информация на мрежата, без да са 
формално част от нея. Това са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и 
Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, Македония и Косово (територия призната за 
независима държава от повечето държави-членки на ЕС). ЕАОС се финансира от 
бюджета на ЕС и е в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Персоналът на 
агенцията е около 220 души. Ръководи се от Управителен съвет и Бюро. Важна 
роля в дейността на агенцията играе Научният комитет, който подготвя експертизи 
по различни въпроси, свързани с околната среда. Начело на агенцията стои 
Изпълнителен директор, който се назначава от Съвета на ЕС. Мандатът на ЕАОС е 
да подпомага Общността и държавите-членки да взимат информирани решения 
за подобряване на околната среда, да интегрират въпросите, свързани с 
околната среда в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие. 
Друга задача на ЕАОС е да координира Европейската мрежа за информация и 
наблюдение на околната среда 3   

В областта на управлението на водите основно място заема Директива 
2000/60/ЕО, наричана Директива за водите. Тя  продължава започнатото с 
Директивата за градските отпадни води от 1991 г. Най-важното изискване е за 
канализационните системи и задължителното пречистване на отпадните води за 
всички селищни системи (агломерации) с общо население над 2000 души. В 
директивата са описани методите за проверка и са предвидени санкции за 
държавите-членки, които не са създали съответните канализационни системи с 
пречиствателни станции. Промишлените води, попадащи в канализацията, 
подлежат на същото пречистване, както и градските отпадни  води.  
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Трябва да се отбележи, че изпълнението на Директивата за водите върви 
трудно поради големите разходи, свързани със създаването на канализационни 
системи и строителството на пречиствателни станции и в почти всички държави-
членки има изоставане от графика по тази цел. Въпреки това се наблюдава 
забележим прогрес по отношение на качеството на водите. По данни на Генерална 
дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, през 2015 г. 53% от водите в 
ЕС са имали добър екологичен статус, докато през 2009 г. те са били 43%. Въпреки 
напредъка, обаче, целта, която е 100% от водите да имат добър екологичен статус 
и е набелязана за изпълнение през 2020 г., изглежда още твърде далечна.4 

Опазването и подобряването на качеството на почвата е също важна 
традиционна цел на политиката за опазване на околната среда, провеждана на 
съюзно равнище. В Седмата програма за действие за околната среда е записано, че 
„плодородната почва и продуктивната земя“ са съществена част от природния 
капитал на ЕС.5 За разлика обаче, от регулирането на въпросите, свързани с 
опазването чистотата на въздуха и водите, при почвата няма нормативни актове на 
съюзно равнище, включени в компетенциите на съюзните звена по опазване на 
околната среда. Тези въпроси са разгледани или в рамките на Общата 
селскостопанска политика (ОСП), за която ще стане въпрос в следващата глава, 
или в рамките на политиката за поддържане на биоразнообразието и защитата на 
застрашените биологични видове. В рамките на ОСП се набляга на намаляването 
на замърсяването с пестициди, хербициди, с устойчиви органични замърсители, 
нитрати, тежки метали и др.  

Следващата традиционна хоризонтална цел на политиката за опазване на 
околната среда на съюзно равнище е борбата с шума. На равнището на ЕС се 
регулират само рамковите условия за провеждане на националните кампании за 
борба с шума, както и се въвеждат норми за регулиране и ограничаване на шума по 
три конкретни направления - относно шума, създаван от моторните превозни 
средства (МПС), от промишлени съоръжения извън сградите и шума, пораждан от 
летищата.  

По първото от тези три направления от 1970 г. действа Директива 
70/156/ЕИО на Съвета. Тя има по-широко предназначение, тъй като въвежда 
условията за типово одобрение на моторни превозни средства в ЕИО, но като част 
от това типово одобрение въвежда и единни прагови изисквания за равнището на 
шума, създаван от МПС. По-късно, на базата на тази директива са приети още 
редица други нормативни актове, които повишават изискванията относно шума, 
създаван от МПС. Тези изисквания са включени в хармонизираните стандарти на 
ЕС за производството и допуска до пазара на МПС. По този начин политиката за 
опазване на околната среда се интегрира с мерките по създаването на единния 
пазар, а така също с Общата търговска политика на държавите-членки.  

По второто направление относно шумовите емисии от производствени 
съоръжения, намиращи се извън сградите, от 2000-та година действа Директива 
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2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Проблемът с индустриалния 
шум, пораждан от съоръжения извън сградите, е бил третиран в правото на 
Общността и преди тази директива, но само по отделни отраслови направления. С 
посочената директива от 2000-та година се въвежда хоризонтална правна рамка за 
третиране на всички индустриални шумови емисии, пораждани от съоръжения 
извън сградите. На практика това са всички съоръжения освен тези, които служат 
за превоз на хора и на товари, както и тези, които са свързани с отбраната и 
сигурността на държавите-членки. Съоръженията, които отговарят на праговите 
изисквания за „акустична мощност“, получават съответния сертификат за 
съответствие и знака „CE“. Ето защо тази директива също може да се разглежда 
както като нормативен акт, свързан с опазването на околната среда, така и като 
част от нормативната среда за осъществяването на новия подход при 
стандартизацията в ЕС (виж глава 5). 

Третото направление на борбата с шума на съюзно равнище също е 
непосредствено свързано с функционирането на единния пазар. От 2002 г.е в сила 
Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се въвеждат 
експлотационни ограничения, свързани с шума на летищата в ЕС. На практика 
въведените прагове на „акустична мощност“ този път се отнасят за самолетите, 
използващи съответните летища. По този начин се уеднаквяват изискванията по 
това направление, които намират място и в производствените характеристики на 
самолетостроенето в ЕС. 

 
Извод: Всички нормативни актове, свързани с опазването на околната 

среда, по един и ли по друг начин влияят върху функционирането на единния пазар 
на ЕС. Това особено силно засяга такива параметри на опазването на околната 
среда като шума, емисията на вредни вещества във въздуха, а напоследък и 
емисията на парникови газове и на газове, разрушаващи озоновата защита в 
атмосферата. Ето защо нормативните актове, свързани с околната среда, 
често с основание се обозначават като „екологични стандарти“ за 
функционирането на единния пазар. Тяхното спазване е свързано с определени 
допълнителни разходи, особено за икономически по-изостаналите държави-
членки, но без единните екологични стандарти не би могъл да се прилага новия 
подход в стандартизацията и като цяло би станало невъзможно 
функционирането на единния пазар.  

 
 

10.2 Устойчиво развитие  

Възникването на нетрадиционните цели на политиката за опазване на 
околната среда в ЕС е свързано с концепцията за устойчиво развитие, която се 
утвърждава в света и в това число в Европейския съюз, на прага на новото 
хилядолетие. 
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Предвестник на концепцията за устойчивото развитие е докладът на 
Римския клуб, озаглавен „Границите на растежа“. Философските корени на тази 
концепция могат да се открият векове назад, например във възгледите на френския 
философ Жан-Жак Русо, който проповядва връщане към природата и отказ от 
плодовете на цивилизацията, които, според него, разрушава естествените условия 
за съществуване на хората. Философско влияние върху „Границите на растежа“ 
има и теорията на Томас Р. Малтус относно изпреварващия ръст на населението по 
отношение на ръста на производството и свързаните с това проблеми - 
пренаселеност и прекомерна експлоатация на природата. 

 „Границите на растежа“е научен доклад, подготвен от група учени-
еколози от САЩ и Норвегия  по поръчка на мозъчния тръст, наричан „Римски 
клуб“. Докладът е публикуван през 1972 г. в разгара на кризата, свързана с 
поскъпването на петрола и отказа на САЩ от златния стандарт при долара. 
Докладът е един от първите, създаден на базата на компютърна симулация на 
икономически и социални процеси – ръст на населението, производство на храни, 
ръст на промишлеността, замърсяване на околната среда, изразходване на 
невъзобновяеми суровини . Моделът, използван от учените е обозначен като 
„World3“. Основният извод на авторите е, че има необходимост от 
самоограничаване на икономическия растеж, т.е. от въвеждане на „нулев растеж“. 
В противен случай се прогнозира катастрофа - изчерпване на редица 
невъзобновяеми ресурси и риск за гибел на човечеството. Не случайно проектът, за 
който е изготвен докладът, е озаглавен „Обречеността на Човечеството“.  

Редица от прогнозите, съдържащи се в доклада, обаче не се сбъдват след 
периодите, указани там. Например в доклада се прогнозира, че запасите от петрол 
на човечеството ще се изчерпат, в оптимистичния вариант след 20 години, т.е. до 
1992 г., а в песимистичния вариант – 30 години по-късно, т.е. до 2028 г.6 
Благодарение на развитието на технологиите, обаче, през 2015 г. има повече 
разкрити запаси на петрол, отколкото през 1972 г. и цената на петрола, измерена в 
злато, съществено не се различава от тази през 1072 г. Не се сбъдват и прогнозите 
относно бедността и глада. В доклада се прогнозира, че Китай и Индия ще се 
развиват с годишен темп под 1% и това ще е много по-малко от темпа на 
нарастване на тяхното население. Реалността обаче е различна. Темповете на 
развитие на Китай и Индия далеч надхвърлят темповете на нарастване на 
населението им и в Китай бедността е силно намалена. По този път върви и Индия. 
Независимо от разминаването между някои прогнози и реалните събития, 
„Границите на растежа“ има своето безспорно положително въздействие, тъй като 
води до по-грижливо отношение към околната среда и дава тласък на 
технологиите, спестяващи енергия и материали.    

Концепцията за устойчивото развитие (Sustainable development) се появява 
през 1980-те години и е свързана с редица други икономически, философски и 
политически явления от това време. По-конкретно в международен аспект е 
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свързана с дейността на Международния съюз за запазване на природата 
(International Union for the Conservation of Nature). В първоначалния си, класически 
вариант, концепцията за устойчиво развитие разглежда „устойчивостта“ 
единствено като проблем на отношенията „човек-природа“ или в по-общ план 
„човечество-природа“.  

 
Фигура 35 Матрица на устойчивото развитие в класическия й вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Пояснения: Матрицата съдържа три основни понятия, които си взаимодействат: 5 – Хора, 2 - 
Планета и 10 – Печалба (добавена стойност). Триадата на Хората (5) включва: 6 – Качество на 
живота. Подразбира се прилагане на иновативни подходи, 8 – Обмен на знания, т.е. включване 
на останалите и интегриране при постигането на целите, 4 - Поемане на отговорността, т.е. 
етично отношение към другите и към природата, Триадата на Планетата (2) включва: 1 – 
Имитиране на природата, стремеж да се действа „природосъобразно“, 3 – Съжителство на хората 
и природата чрез интегриране в природните процеси, 7 – Използване на енергийните потоци чрез 
поставяне на ударението върху възобновяемите източници на енергия. Триадата на Печалбата 
(10) включва: 9 – Отстрани ненужното(отпадъците). Има се предвид постигането на по-висока 
ефективност на разходите, в това число на материали и енергия. 11 – Приеми вътрешните 
зависимости. Целта е да се обединят повече заинтересовани страни при реализацията на 
съответния проект. 12 – Създай стойност. Ефективното използване на ресурсите и въвличането 
на повече заинтересовани в успеха на проекта създава повече стойност.      
 
 Източник: Съставено от автора като са използвани данни от: http://www.ethosolutions.org/green-
development-strategy-the-sustainable-development-matrix/ 
 
 
В края на 80-те години на миналия век и в началото на 90-те години, 

концепцията за устойчиво развитие добива все по-голяма международна 
популярност. През 1987 година е публикуван докладът на Комисията Брундланд7, 
който дава тласък на обвързването на политиката за опазване на околната среда и 

 

                                                   12 

 
 
                                     9            10           11 
 
 
 
 
                        7                  Устойчивост             8 
 
 
 
          1           2            3                           4             5         6 
 
                                    



208 
 

политиката за развитие. През 2002 г. в Йоханесбург (Южноафриканска република) 
се провежда световен форум на ООН, посветена на устойчивото развитие. На този 
форум, а и на по-късни форуми, се възприема едно по-широко тълкуване на 
концепцията за устойчивото развитие, както е показано на графиката по-долу. 

 
 Фигура 36 Съвременно разбиране на концепцията за устойчиво развитие  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Източник: Хаджиниколов, С., Европейският съюз като глобална търговска сила, с. 174 
 
При тълкуването на устойчивото развитие в по-широк план се отделя по-

голямо внимание на взаимната зависимост между процесите, произтичащи в 
икономиката, в обществото и в природата (околната среда). Така например се 
взима предвид, че за да се гарантира устойчивост на икономиката е необходимо да 
се постигне съответната производителност на труда (надеждност) и да се провежда 
такава икономическа политика (справедливост), които да гарантират, че 
икономиката няма да престане да обслужва обществото, да изпадне в дългове и да 
загуби своята жизненост. По отношение на обществото особено внимание трябва 
да се обърне на медицината и на образованието (справедливост), както и на 
базовите условия за живот, които гарантират възпроизводството на населението 
при отношения на търпимост към околната среда. 

Изхождайки от това по-широко разбиране за устойчивото развитие се 
формира една значително обхватна система от цели и индикатори за тяхното 
постигане, която вече обхваща не само индикатори, свързани със състоянието на 
природата, но и индикатори, свързани с ефикасността на икономиката и на 
провежданата икономическа политика, както и индикатори, показващи доколко е 
преодоляна бедността и са осигурени образование, медицински и други социални 
услуги. 

В Европейския съюз концепцията за устойчивото развитие се утвърждава 
като един от основните принципи на интеграцията през 1997 г., когато влизат в 
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сила измененията и допълненията на основните договори, включени в Договора от 
Амстердам. След промените, предприети в Амстердам, в Договора за Европейски 
съюз, в чл. 3, т. 3 е записано, че Съюзът „…работи за устойчивото развитие на 
Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, 
силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и 
социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на 
околната среда.“8 На сесията на Европейския съвет в Гьотеборг (Швеция) през 
2001 г. е приета стратегия за устойчиво развитие на ЕС. Тя включва две основни 
направления за действие. Първото е посветено на постигането на конкретни цели, 
свързани с промените в климата, енергийната ефективност, развитието на 
екологичен транспорт, биоразнообразието, общественото здравеопазване, борбата 
с бедността. Второто направление е по-амбициозно. То поставя като цел 
изграждането на Общество на знанието, което чрез промяна в поведението, научни 
изследвания и иновации да направи възможно устойчивото развитие.  

 
Извод: От началото на новия век в Европейския съюз настъпва промяна в 

обхвата на политиката за опазване на околната среда. След възприемането на 
концепцията за устойчивото развитие тя още по-силно се интегрира с другите 
политики на Съюза и допринася за усилването на наднационалното регулиране в 
области, които преди това са имали умерено или слабо изразен наднационален 
характер. Такива области са енергетиката, транспорта, научните изследвания и 
иновациите, образованието и др. 

 
10.3 Нетрадиционни направления 

 
По-важните нетрадиционни направления на политиката за опазване на 

околната среда са: противодействието на промените в климата чрез ограничаване 
на емисиите на парникови газове и намаляването на консумацията на енергия; 
запазването на биоразнообразието; контролът върху търговията и 
разпространението на продукти, съдържащи ГМО; ограничаването на бедствията и 
авариите и на последствията от тях. От гледна точка на икономическите 
въздействия особено важни са мерките, свързани с климата, затова те ще бъдат 
анализирани в тази глава. Що се отнася до икономическите ефекти, свързани с 
контрола върху продуктите, съдържащи ГМО, то те ще бъдат разгледани, заедно с 
други екологични мерки, в рамките на анализа на Общата селскостопанска 
политика на ЕС в следващата глава. 

 
А) Намаляване на емисиите на парникови газове 
 
Три са основните цели, свързани с противодействието на опасните промени 

в климата: намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на 
консумацията на енергия, т.е. увеличаване на енергийната ефективност и 
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увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници при производството 
на енергия. Първите две от тези цели имат общоикономически ефект и могат да се 
разглеждат като нетрадиционни хоризонтални цели на политиката за опазване на 
околната среда. Третата цел – увеличаването на дела на възобновяемите енергийни 
източници, засяга най-вече енергетиката като отрасъл и ще бъде разгледана в 
следващата точка на тази глава, която е посветена на енергийната политика на 
държавите-членки. 

По отношение на намаляването на емисиите на парникови газове ЕС си е 
поставил много амбициозни цели. През 2020 г. тези емисии трябва да намалеят с 
20% спрямо референтното им равнище през 1990 г. През 2030 г. намалението 
трябва да е с 40%, а през 2050 г. това намаление се предвижда да достигне даже 
80-95%, което на практика означава, че всички производства с емисии на 
парникови газове трябва да бъдат спрени или технологично трансформирани в 
производства без емисии.   

Основният инструмент за постигането на посочените амбициозни цели през 
финансовата рамка 2014-2020 г. е Системата за търговия на емисии (EU Emissions 
Trading System – EU ETS). Системата обхваща през 2015 г.около 11 000 
промишлени инсталации в енергетиката и обработващата промишленост, както и 
авиокомпании, предоставящи услуги в границите на Съюза. Изключени са 
химическите предприятия, селскостопанските предприятия, някои други отрасли 
със значителен разход на енергия, които са подложени на голяма международна 
конкуренция. За енергетиката в държавите-членки от Източна и Централна Европа 
е предоставен преходен период за адаптация, през който емисиите се предоставят 
като безплатни квоти. Безплатните квоти обаче постепенно ще намаляват, така че 
до 2020 г. всички предприятия от определените отрасли ще бъдат включване в 
системата. Общо системата за търговия на емисии е предвидено да обхване 45% от 
емисиите на парникови газове в ЕС.  

 Принципът, който лежи в основата на системата е следният: Европейската 
комисия установява годишния лимит на допустимите емисии на парникови газове 
на базата на приетите изисквания за тяхната редукция спрямо равнището през 1990 
г. Допустимият лимит е за целия Европейски съюз. След това фиксираните 
допустими емисии се продават. Фирмите, които са закупили съответните 
количества емисии получават за това документи (сертификати), които могат да се 
търгуват като ценни книжа. Така предприятията, които са успели да ограничат 
емисиите повече от планираното могат да получат допълнителен доход, 
продавайки част от своите сертификати, а тези, които са надвишили планираните 
количества емисии трябва да закупят допълнителни количества, което влошава 
тяхната конкурентоспособност. Първичната продажба на емисии става чрез 
търгове, които се провеждат от държавите-членки, а вторичната – на свободния 
пазар. Приходите от първичната продажба остават за държавите-членки, а 
приходите от вторичната за собствениците на продадените сертификати.   
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 Сектори, които до 2020 г. напълно ще бъдат обхванати от системата за 
търговия с емисии: 
 

 Производство на електрическа енергия и на топлинна енергия; 
 Нефтопреработваща промишленост; 
 Стоманодобив и производство на стоманени изделия; 
 Производство на алуминий и алуминиеви изделия; 
 Циментова промишленост; 
 Производство на строителни материали; 
 Стъкларска промишленост; 
 Производство на порцеланови и керамични изделия; 
 Целулозно-хартиена промишленост; 
 Неорганична и органична химия, вкл. производство на пластмаси. 

 
Какво е икономическото въздействие от системата за търговия с емисии на 

парникови газове и по-специално от първичната продажба на емисии? Тъй като 
това е разход за предприятията, който влиза в бюджета на държавите-членки, то 
първичната продажба на емисии е един вид допълнителен данък. По подобие на 
акцизите при продажбата на енергоносители, за които ще стане въпрос по-нататък, 
този данък може най-общо да бъде определен като специфичен корпоративен 
екоданък. Въздействието от всеки данък е сходно – извършва се преразпределение 
на печалбата на предприятията, платци на данъка, като част от печалбата им, равна 
на данъка, се изземва в полза на държавата и постъпва в съответния бюджет за 
използване по предназначението, определено със закона за държавния бюджет.  

Екоданъкът води до намаляване на рентабилността на предприятията и 
следователно може да подтикне техните собственици, които ще получават по-
малки дивиденти, да пренасочат инвестициите си към страни, където не 
съществуват подобен род данъци. Ето защо въвеждането на екоданъци, независимо 
от това под каква форма се извършва, трябва да се придружава от мерки насочени 
към повишаване на рентабилността на съответните предприятия, главно чрез 
допълнителни конкурентни предимства от научни изследвания и иновации. Това 
може да се постигне чрез увеличаване на допустимите амортизационни отчисления 
на фирмите преди данъчно облагане или чрез предоставянето на данъчен кредит за 
направените инвестиции. Държава и съответно Съюзът, могат също така да вложат 
повече средства от бюджета си в развитието за инфраструктурата, което ще намали 
инвестиционните разходи и ще подобри инвестиционни климат (виж тринадесета и 
четиринадесета глави). 

В неокласическия инвестиционен модел потребителската цена на капитала 
се определя по следния начин: 
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=  (   ) × (  ) 
(  )×( )

    
 

където C е потребителската цена на капитала; r е банковата доходност от  капитала 
след данъчно облагане; δ е икономическата амортизация; φ са данъчно 
допустимите амортизационни отчисления и k e инвестиционният данъчен кредит 
(ако има такъв). Съответно θ е корпоративният данък, а t е данъка върху 
дивидента. От формулата ясно се вижда, че цената на капитала расте с 
увеличаването на корпоративния данък, което може да направи инвестицията 
нерентабилна ако едновременно не расте и капиталовата възвръщаемост.9  

  
 
Б) Намаляване на консумацията на енергия 
 
Намаляването на консумацията на енергия трябва, от една страна да намали 

емисиите на парникови газове, от друга да направи икономиката на Европейския 
съюз по устойчива, имайки предвид ограничените размери на невъзобновяемите 
енергийни източници – петрол, природен газ, въглища, както и значителната 
зависимост на Съюза от внос на енергоносители (този въпрос ще бъде разгледан в 
следващата точка).  
 
 Фигура 37 Крайно потребление на енергия в ЕС по сектори (млн. т н.е.)  

 

 
 
 Източник: Съставено от автора по данни на Евростат, http://ec.europa.eu/eurostat 
 
Мерките, които се предприемат на съюзно равнище за намаляване на 

консумацията на енергия са насочени към всички сектори на икономиката, а така 
също и към бита, тъй като, както се вижда от графиката по-долу, значителна част 
от консумацията на енергия отива за отопление и охлаждане на жилищата, както и 
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за други домакински нужди. Инструментите, които се използват са както за 
насърчаване на икономиите, така и за санкциониране на тези, които изразходват 
енергия повече от допустимото. 

Глобалната цел за намаляване на консумацията на енергия в ЕС е 
договорена по време на Европейския съвет през м. март 2007 г. Тя гласи, че през 
2020 г. трябва да се постигне 20% намаление на първичното енергийно 
потребление на енергия в ЕС в сравнение с прогнозното потребление през 2020 г., 
установено през 2007 г. на база на историческия тренд на потреблението.10 
Конкретните цели са записани в Директива 2012/27/ЕС:  

- електроразпределителните компании трябва да реализират годишна икономия 
от 1,5% чрез мерки за енергийна ефективност; 

- държавите-членки трябва да постигнат същия показател чрез въвеждането на 
по-ефикасни системи за отопление и охлаждане на сградите и чрез тяхната по-
добра топлоизолация; 

- държавната администрация и държавните фирми се задължават да закупуват 
само сгради и оборудване с висока енергийна ефективност; 

- държавите-членки ще извършват ежегодно ремонт с цел подобряване на 
енергийната ефективност най-малко на 3% от обществения сграден фонд; 

- насърчаване на енергийния одит на фирмите; 

- засилване на контрола върху енергийната ефективност при въвеждането в 
експлоатация на нови енергийни източници. 

Други важни инструменти за постигане на икономия на енергия, които се 
регулират на съюзно равнище са: етикетите за енергийна ефективност и акцизите 
върху консумацията на енергия. 

Етикетите за енергийна ефективност имат вече дълга история. Те са 
въведени в средата на 90-те години на миналия век с Директива 92/75/ЕО, по 
късно-актуализирана с Директива 2010/30/ЕС. Съдържат 7 равнища (в момента от 
A+++ до D). Най-висока е енергийната ефективност на продуктите, обозначени с 
A+++, а най-ниска на тези, обозначени с D. Тези етикети са задължителни за 
хладилниците, пералните машини, сушилните, миялните машини, осветителните 
тела, електронагревателните уреди, климатиците и телевизорите. Икономическите 
ефекти от етикетите за енергийна ефективност върху производителите са 
разнопосочни. В краткосрочен план може да намалее конкурентоспособността, тъй 
като се налага да се направят значителни нови инвестиции за закупуване на ново 
оборудване, лицензи и ноу-хау, което рефлектира върху себестойността на 
произвежданите продукти. В средносрочен и особено в дългосрочен план обаче, 
ефектите от постигнатата по-висока енергийна ефективност са положителни, тъй 
като се генерира положителен имидж, а и потребителите осъзнават, че по-високата 
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цена се компенсира от по-ниските разходи за експлоатация на уредите от високите 
класове, обозначени с буквата „А“. 

Хармонизацията на акцизите при продажбата на енергия и на 
енергоносители в рамките на единния пазар на ЕС започва в началото на 90-те 
години на миналия век. Тя е част от дейностите по премахването на фискалните 
бариери пред търговията, за които вече бе споменато в пета глава. Отначало се 
извършва хармонизацията на акцизите при продажбата на бензин и други 
минерални горива, използвани най-вече в автомобилния транспорт. С 
възприемането на концепцията за устойчиво развитие отделни държави-членки на 
ЕС пристъпват към облагане с акциз и на други енергоносители, както и на 
електроенергия. Това налага да се пристъпи към хармонизация на енергийните 
акцизи по един по-широк кръг от стоки. Това е извършено с Директива 
2003/96/ЕО. Към минералните горива са добавени втечненият газ от рафинериите, 
природният газ – в газообразно състояние и втечнен, въглищата и 
електроенергията. Принципът, който е въведен с тази директива е – Съюзът 
определя само минималните допустими равнища на акцизите, а държавите-членки 
сами решават какви да бъдат техните национални акцизи, дали ще са на 
минималното разрешено равнище или ще са по-високи. 

 
Таблица 29 Минимално равнище на енергийните акцизи в ЕС (евро на т) 
 

Моторни горива 
Бензин 421 
Безоловен бензин  359 
Дизел 330 
Природен газ 2,6 (/Gj)* 
Промишлени горива 
Дизел 21 
Природен газ 0,3 (/Gj)* 
Горива и електроенергия за отопление 
Дизел 21 
Мазут 15 
Природен газ (търговско използване) 0,15 (/Gj)* 
Природен газ (нетърговско използване) 0,30 (/Gj)* 
Електроенергия (търговско използване) 0,5 (MWh)** 
Електроенергия (нетърговско използване) 1,0 (MWh)** 

   
Пояснения: * - акцизът е за един гигаджау (26,9 куб. м газ); ** - акцизът е за мегаватчас 
 
Източник: Съставено от автора по данни от European Commission, Excise Duty Tables, Part II – 
Energy Products and Electricity, Ref 1044, July 2015. 
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При определянето на националните равнища на енергийните акцизи всяка 
държава-членка отчита редица фактори: равнището на доходите, структурата на 
икономиката, историческите традиции и готовността на населението да направи 
жертви с цел намаляване на консумацията на енергия. Както се вижда от графиката 
по-долу, различията между националните енергийни акцизи са обаче твърде 
големи и това поставя под въпрос въобще избрания подход за хармонизация чрез 
минималните нива. От друга страна, обаче, ако се форсира процесът и се въведат 
единни ставки на енергийните акцизи това може да доведе до сериозни 
икономически и социални проблеми в икономически по-изостаналите държави-
членки. Къде е изходът? Очевидно и при решаването на този въпрос на преден 
план излиза необходимостта от по-голяма икономическа и социална кохезия в 
рамките на Съюза, тема която подробно ще бъде разгледана в тринадесета глава.  

 
Фигура 38  Акциз върху продажбата на електроенергия в  

държавите-членки на ЕС (евро за MWh) 
  

 
       
Пояснения: В Холандия акцизът намалява ако употребата на електроенергията от съответното 
домакинство надхвърли определен праг. Указаният акциз е за консумация до 10 MWh на месец. 
При консумация от 10 до 50 MWh акцизът е 46,9 евро, при консумация 50 – 100 MWh акцизът е 
12,50 евро, а при консумация над 100 MWh той пада до 1,0 евро. 
 
Източник:  Съставено от автора по данни от European Commission, Excise Duty Tables, Part II – 
Energy Products and Electricity, Ref 1044, July 2015. 
 
 
10.4 Мерки в областта на енергетиката 
 
Наред с общоотрасловите (хоризонтални) мерки на съюзната политика за 

опазване на околната среда, съществуват и отраслово ориентирани мерки. Те са 
предимно в енергетиката, селското стопанство и транспорта. Мерките в областта 
на селското стопанство ще бъдат разгледани в комплекса от мерки, обозначавани 

0

20

40

60

80

100

120

140

Хо
ла

нд
ия

*

Д
ан

ия

Ш
ве

ци
я

И
та

ли
я

Ф
ин

ла
нд

ия

Ге
рм

ан
ия

Ав
ст

ри
я

Ки
пъ

р

По
лш

а

Ес
то

ни
я

Сл
ов

ен
ия

Гъ
рц

ия

Бе
лг

ия

М
ал

та

Ф
ра

нц
ия

Сл
ов

ак
ия

Ру
м

ън
ия

Че
хи

я

Лю
кс

ем
бу

рг

И
рл

ан
ди

я

Ун
га

ри
я

И
сп

ан
ия

Хъ
рв

ат
ия

По
рт

уг
ал

ия

Ла
тв

ия

Ли
тв

а

Бъ
лг

ар
ия

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия



216 
 

като Обща селскостопанска политика, а мерките в областта на транспорта са част 
от мерките за усилване на териториалната кохезия, които се разглеждат в 
тринадесета глава. В тази точка ще бъдат разгледани мерките, които са част от 
съюзната енергийна политика.     

До началото на 90-те години на миналия век намесата на Общността в 
енергийната политика на държавите-членки е минимална. След това обаче 
наднационалните елементи в регулирането на енергетиката постепенно нарастват. 
Това става основно поради желанието на държавите-членки да провеждат единна 
политика за постигането на три цели: създаване на единен пазар на енергия и 
енергоносители, намаляване на външната зависимост в областта на енергетиката и 
увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници на енергия в 
контекста на концепцията за устойчиво развитие. 

Правните актове, свързани с постигането на първата от тези три цели са 
обединени в т. нар. енергийни пакета. За периода 1990 – 2015 г. са приети и 
транспонирани в националното право на държавите-членки три енергийни пакета: 

 Първият енергиен пакет е приет през периода 1996 – 1998 г. и включва два 
правни акта – Директива 96/92/ЕО, наричана „Директивата за 
електроенергията“ и Директива 98/30/ЕО, наричана „Директива за газта“. 
Основният смисъл на тези две директиви е, че всички производители и 
доставчици на електроенергия и природен газ трябва постепенно да получат 
възможността да ползват наличните електропреносни и газопреносни мрежи в 
ЕС. Това е необходимо за да възникне единен европейски пазар на 
електроенергия и на газ. Реализацията на тези директиви е свързана със 
създаването на трансевропейската енергопреносна мрежа, за която ще стане 
въпрос в тринадесета глава в частта за териториалната кохезия в ЕС. Важен 
елемент от въведените нови разпоредби е премахването на монополното 
ползване на енергопреносните мрежи, което до тогава е съществувало и често е 
било осъществявано от държавни фирми. Ето защо двете директиви се свързват 
и с настъпилата в ЕС приватизация на електропреносни и газопреносни 
дружества в средата и края на 90-те години на миналия век.   

 Вторият енергиен пакет е приет през 2003 г. и включва две директиви 
(Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/54/ЕО), както и два регламента 
(Регламент 1228/2003/ЕО и Регламент 1775/2005). Целта на този втори енергиен 
пакет е да доразвие нормите, залегнали вече в първия енергиен пакет. Създават 
се национални регулаторни органи, които трябва да гарантират справедливото 
третиране на всички доставчици на енергия относно техния достъп до 
енергопреносните мрежи. Гарантира се възможността на крайните потребители 
да избират доставчика на електроенергия. Премахват се пречките за 
трансграничните продажби на енергия в рамките на Общността. 
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 Третият енергиен пакет  е приет през 2009 г. и включва Директива 
2009/72/ЕО, Директива 2009/73/ЕО, Регламент (ЕО) № 713/2009, Регламент 
(ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009. С този енергиен пакет се 
подробно регламентира дейността на регулаторните органи в държавите-
членки, които трябва да гарантират конкуренцията на пазара на електроенергия 
и на природен газ. Въвежда се правилото, че едни и същи дружества не могат 
да произвеждат и доставят електроенергия или природен газ и в същото време 
да притежават мрежите за пренос на електроенергия или газопроводите. 
Управлението на енергопреносните мрежи се възлага на т. нар. Независими 
системни оператори. Макар, че основната цел на третия енергиен пакет е да 
довърши изграждането на единния енергиен пазар на ЕС, то мерките в областта 
на снабдяването с природен газ целят и намаляване на зависимостта на 
държавите-членки от някои големи доставчици на природен газ, като руската 
компания Газпром. Тези доставчици традиционно не само доставят природен 
газ, но и притежават газопреносната система, по която постъпва газта.  

За реализирането на третата цел - увеличаване на дела на възобновяемите 
енергийни източници, са приети нормативни актове извън посочените три 
енергийни пакета. Основният сред тях е Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 23 април 2009 г.11 за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници. В директивата се дава определение на 
„енергия от възобновяеми източници“, а именно: „вятърна, слънчева, 
аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа 
енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове“12  Целта е през 2020 г. да се достигне дял от 20% на енергията от 
възобновяеми енергийни източници. Основният инструмент за постигането на тази 
цел са „схемите за подпомагане“, които държавите-членки трябва да въведат. Те 
трябва да насърчат използването на енергия от възобновяеми източници чрез 
„намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която 
може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от 
възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава 
енергия. Това включва, но не се ограничава до инвестиционни помощи, данъчни 
облекчения или намаления, връщане на платени данъци, схеми за подпомагане на 
задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, включително 
тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово 
подпомагане, включително преференциални тарифи и премийни плащания.“13 

Защо е необходимо да се създават тези схеми за подпомагане на 
производството и трансмисията на енергия от възобновяеми енергийни източници? 
Защото производствените разходи и особено разходите за пренос на енергия от 
възобновяеми източници са по-високи отколкото при производството и при 
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пренасянето на енергия от конвенционални енергийни източници – ТЕЦ на 
изкопаеми енергоносители, а така също АЕЦ. 

 
Таблица 30 Разходи за производство и пренасяне на електроенергия от 

различни източници (2011–2013 г., USD/MWh) 
 

  ТЕЦ на 
въглища АЕЦ 

ТЕЦ на 
природен 

газ 

Вятърни 
централи 
на сушата 

Соларни 
централи 

Вятърни 
централи 

във 
водата 

  Кафяви  Черни           
Разходи за 
производство* 45 70 75 90 105 150 160 
Разходи за пренасяне 
по мрежата* 1 1 2 1 18 21 25 

ОБЩО 46 71 77 91 123 171 185 
    
Пояснения: * Данните са осреднени и се отнасят за централи в Германия и във Франция 
 
Източник: Съставено от автора по данни от Международната агенция по енергетика, OECD, 
NEA, Nuclear Energy and Renewables, System Effects in Low-carbon Energy Systems, Paris, 2012, p. 
7-8; Frauenhofer ISE, Levelized  Costs of Electricity Renewable Energy Technologies, 2013, p. 2.  
 
Навярно с развитието на технологиите разходите при производството и 

пренасянето на енергия от възобновяеми източници ще намаляват и в един момент 
това ще направи ненужно субсидирането им от страна на държавите-членки и на 
Съюза. Докато дойде този момент обаче, разходите за субсидиране ще 
продължават да тежат на държавните бюджети, тъй като засега е невъзможно да се 
реализира енергията от възобновяемите източници по нейната реална стойност.  

Съществува обаче и един друг проблем. С цел да намалят натиска върху 
държавния бюджет в редица случаи държавите-членки се стремят да прехвърлят 
част от бремето по субсидирането върху рентабилните източници на 
електроенергия, върху електроразпределителните дружества и върху 
потребителите на електроенергията, използвайки тяхната зависимост от 
националната енергийна система. Осъществява се преразпределяне на приходите и 
на печалбата в рамките на националната енергетика в полза на възобновяемите 
източници за сметка на конвенционалните. Преразпределение на приходи и 
печалба се извършва в полза на възобновяемите източници и чрез въвеждането на 
такси за пренасяне на електроенергията, които не отговарят на реалните разходи 
на електроразпределителните дружества. Това пък води до прехвърляне на част от 
разходите от електроразпределителните дружества върху потребителите и до 
поскъпване на електроенергията, както за битови, така и за производствени нужди. 
Този подход е опасен по две причини – едната е социална. Поскъпването на 
електроенергията може да доведе до невъзможност за социално слабите 
домакинства да използват необходимото им количество електроенергия и би 
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върнало бита им към състояние, което е немислимо за Европейския съюз. За 
икономиката високата цена на електроенергията има силен отрицателен ефект, 
подобен на този, който пораждат екоданъците и таксите за покупка на емисии на 
парникови газове – влошава се тяхната конкурентоспособност.   

   
 

1 SEC(2009) 92, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
2 SWD(2015) 139 final, Brussels, 15.7.2015 
3 http://www.eea.europa.eu/bg 
4 http://ec.europa.eu/environment/water/infographics.htm 
5 Европейска комисия, Да живеем добре в пределите на нашата планета,  7-та ПДОС – Обща програма на 
Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г., Брюксел, 2014. 
6 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W., The Limits to Growth, A Report for THE 
CLUB OF ROME’S Project on the Predicament of Mankind,  Potomak Associates, Washington, 1972, p. 58.  
7 Гро Харлем Брундланд (Gro Harlem Brundtland) е била три пъти министър председател на Норвегия в 
периодите от м. февруари до м. октомври 1981 г., от м. май 1986 г. до м. октомври 1989 г. и от м. ноември 
1990 г. до м. октомври 1996 г. През периода 1998 – 2003 г. е Генерален секретар на Световната здравна 
организация. Ръководител е на Лейбъриската партия на Норвегия (социал-демократ). По покана на 
Генералния секретар на ООН оглавява през 1983 г. Световната комисия по околна среда и развитие 
(World Commission of Environment and Development), която става известна като „Комисията Брундланд“. 
Докладът на Комисията е публикуван през 1987 г. и е озаглавен „Нашето общо бъдеще“. 
8 Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз, C 83/17. 
9 Виж по-подробно относно влиянието на данъчната политика върху инвестициите: Harvey, S. R.., Public 
finance, Irwin Publishing, Toronto, 1993, p. 477-478.    
10 Прогнозата през 2007 г. е била, че през 2020 г. в ЕС ще се използват 1842 млн. т.петролен еквивалент. 
Съгласно достигнатата договореност през 2007 г. през 2020 г. потреблението на енергия в ЕС не трябва 
да надхвърли 1474 млн. т петролен еквивалент.   
11 Официален вестник на Европейския съюз, L 140/16 от 5.6.2009 г. 
12 Пак там. 
13 Пак нам. 
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11. Обща селскостопанска политика 
 

11.1  Възникване и развитие 
11.2  Реформата от 2003 г.  
11.3  Съвременно състояние  
11.4  Международно измерение 

 
 
 
11.1 Възникване и развитие 
 
А) Мотиви 
 
Общата селскостопанска политика само е маркирана в Договора за 

създаването на Европейската икономическа общност, подписан през 1957 г. Тогава 
не се е предполагало че десетилетия наред ще се прилага особена отраслова 
политика в аграрния сектор. Преобладавало е становището, че след натрупания 
опита с особеното третиране на въгледобива и стоманата в рамките на 
Европейската общност за въглища и стомана, повече не е необходимо да се 
прилагат специални вертикални икономически мерки, т.е. мерки, насочени към 
регулирането и субсидирането на един отделен отрасъл (сектор на икономиката). 
Предполагало се е, че в бъдеще ще преобладават хоризонтални мерки, насочени 
към развитието на конкуренцията и пазарните принципи във всички отрасли на 
икономиката, така, както повелява икономическия либерализъм, доминиращата 
икономическа концепция в Западна Европа след Втората световна война.  

Какво обаче налага да се създаде специална отраслова политика на съюзно 
равнище за да се насърчи именно развитието на селското стопанство?  

Първият мотив е стратегически. Това е необходимостта от насърчаване на 
производството на собствена селскостопанска продукция и преди всичко на храни. 
Този мотив е бил особено актуален през първите десетилетия след Втората 
световна война. Трябва да се има предвид, че в резултат от войната в течение на 
няколко години е имало чувствително недохранване на населението в Германия, 
Австрия, Италия и в други части на Западна Европа, като проблемите с 
гарантирането на необходимите калории и състав на храната са се запазили чак до 
към средата на 50-те години. Разбира се в годините, когато се създава ЕИО 
проблемът с недохранването на големи части от населението вече е бил история, 
но споменът за глада е бил твърде силен, за да бъде лесно пренебрегнат. С 
годините производството на храни в Западна Европа е растяло с такива темпове, че 
днес имаме почти пълно самозадоволяване на Съюза с храни. Въпреки това обаче 
мотивът – да се насърчава собственото производство на храни, продължава да е 
актуален. Това е така, защото осигуряването с храна на населението, както и с 
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енергия на икономиката, са стратегически предпоставки за постигане на 
необходимата независимост в периоди на кризи.  

Вторият мотив е социален. Той е свързан с характера на селскостопанския 
труд. Това е труд който не признава празнични дни и отпуски, тъй като се 
подчинява на естествените закони, свързани с отглеждането на животните и 
растенията. Освен това дълго време механизирането и автоматизирането на 
селскостопанския труд изостава от развитието на индустриалните технологии, 
което прави селскостопанския труд непривлекателен, особено за младите и 
образованите. Ситуацията при технологиите вече се е променила, но въпреки това 
малко са тези, които биха се занимавали със селскостопански труд ако тяхната дейност 
не се подпомагаше от обществото. В следвоенния период се засилва урбанизацията на 
населението, преселването от селото в града и това е още една предпоставка да се 
търсят пътища за насърчаване на селскостопанския труд. Този мотив за особено 
отношение към селското стопанство не е загубил и днес своето значение, независимо от 
навлизането на новите технологии  и в аграрния сектор, защото развитието на 
биоземеделието и на производството на качествени храни отново поставя на преден 
план стимулирането на фермерския труд. 

Третият мотив е екологически. Връзката между селското стопанство и 
опазването на околната среда е многопластова. Без фермерите земите ще се 
превърнат в пустеещи, но пък прекалената експлоатация на почвата също може да 
навреди на околната среда, като предизвика нежелани изменения в състава на 
почвата. Иригационните съоръжения непосредствено влияят върху използването 
на водите, а пречистването на отпадните води в животновъдството е съществен 
екологичен проблем. Животновъдството е и голям източник на емисии на 
парникови газове, което е свързано с климатичния проблем. Селското стопанство е 
свързано и със съхраняването на биоразнообразието, с политиката по отношение 
на подобряването на условията на живот и защитата на животните и растенията и с 
други аспекти на концепцията за устойчиво развитие. Трябва да се подчертае, че 
екологическия мотив за особеното третиране на селското стопанство се усилва 
през последните две десетилетия и вече играе доминираща роля в регулирането на 
аграрните отношения на съюзно равнище. 

 

Б) Хронология 

В развитието на Общата селскостопанска политика могат да се разграничат 
следните основни етапи: 

Първият етап обхваща периода между 1962 и 1992 г. През 1958 г. в 
италианския курорт Стреса са съгласувани принципите на ОСП. По инициатива на 
Франция и Холандия през 1962 г. е окончателно приета концепцията за 
общностното регулиране и субсидиране на аграрното производство. Авторството 
на концепцията се дава на холандския социалдемократ Сико Мансхолт (Sicco 
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Mdnsholt), който по това време комисар по аграрната политика в Европейската 
комисия. Предполагало се е, че директното регулиране на изкупните цени от 
Брюксел ще продължи 5 години и след това ще се премине към други форми на 
подпомагане. През 1964 г. са били въведени с регламент първите общностни 
изкупни цени (интервенционни цени). 

През този първи етап от развитието на ОСП се достига пълно задоволяване с 
повечето храни и започват да се натрупват относителни излишъци в складовете на 
интервенционните агенции на държавите-членки. През 1984 г., например, 
аграрните излишъци са били: зърнени култури, основно твърда пшеница – 6,4 млн. 
т, масло – 895 хил. т, мляко на прах – 895 хил. т, телешко месо – 344 хил. т. 
Значителни свръхзапаси има и от вино.1 Друг сериозен проблем, наред с 
натрупването на излишъци, е концентрацията на аграрното производство. Поради 
използвания основен метод чрез интервенционни покупки се създават условия за 
свръхпечалби в големите производители на селскостопански стоки. Те разширяват 
още повече производството си при гарантираните изкупни цени. В крайна сметка 
субсидирането се насочва основно към ограничен кръг от производители и става 
непосилно бреме за бюджета на ЕИО. В края на 70-те години на миналия век около 
70% от бюджета на ЕИО са отивали за финансиране на ОСП.2 Опитите 
свръхпроизводството да се ограничи чрез въвеждането на национални и 
индивидуални квоти за гарантираното производство се оказват неефикасни поради 
възможностите за тяхното заобикаляне чрез създаването на паралелни предприятия 
и други методи за фалшифициране на отчитаните резултати. 

Вторият етап започва през 1992 г. с реформата „МакШери“ и завършва 
през 2003 г. с въвеждането на единното плащане на ферма и площ.  Причините, 
наложили реформата, носеща името на ирландският комисар по аграрната 
политика Рей МакШери, вече бяха посочени – относително свръхпроизводство и 
натрупване на аграрни излишъци, нарастване на дела на аграрните разходи в 
бюджета на Общността, концентрация на аграрното производство, като към тези 
проблеми може да се добави и растящата външна критика към Общата 
селскостопанска политика поради необходимостта от значителен аграрен 
протекционизъм за защита на въведените високи интервенционни цени. Така се 
стига до реформата, чиито основни черти са следните: намаляване на 
интервенционните цени и доближаването им до равновесните цени; пренасяне на 
част от субсидирането от интервенционните покупки към компенсационните 
плащания, където субсидирането е откачено от производството или интервенциите 
са заменени с компенсации, които пренасочват излишъците към експорт и 
намаляват разходите за тяхното съхраняване. 

През този етап започва и въвеждането на екологичните норми в 
селскостопанската политика, известно като „позеленяване“ на ОСП (Greening). 
Обособяват се постепенно и двата „стълба“ в ОСП – първият стълб е 
традиционната политика за гарантиране на доходите на селскостопанските 
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производители, а вторият – развитието на селскостопанските райони. Отначало 
финансирането и по двата „стълба“ се осъществява от един фонд – Европейският 
фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, но с регламент (ЕО) № 
1290/2005 на Съвета са създадени два отделни фонда - Европейският фонд за 
гарантиране на земеделието, който действа само в рамките на „първия стълб“ и 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. С Регламент (ЕС) 
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета е създадена по-късно единна 
правна рамка за функционирането на тези два самостоятелни фонда. 

Третият етап започва през 2003 г. и трае до наши дни. Това е етапът, 
който подробно ще бъде разгледан в следващите точки от тази глава. 

 
В) Принципи 
 
Първият принцип на Общата селскостопанска политика произтича от 

самата същност на европейската интеграция. Той гласи, че съществува  свободно 
движение на аграрните стоки в рамките на единното икономическо 
пространство на държавите-членки на ЕС. 

За да се реализира този принцип, съгласно възприетите методи за 
премахване на техническите бариери пред свободното движение на стоките в 
рамките на единния вътрешен пазар, е необходимо да се реализират две важни 
предпоставки: 
 Да се въведат единни изисквания за безопасност на храните и в по-широк план 

на аграрните стоки и съответно – единна система за сертифициране и контрол. 
Важна роля в тази единна система играят Европейска агенция по безопасност 
на храните (EFSA) със седалище в Парма3, както и Хранителната и ветеринарна 
служба на Европейската комисия (FVO) в Грейндж, Ирландия .4 

 Да се въведат и спазват единни изисквания за здравето и благоденствието на 
животните, без свободен достъп на селскостопанските продукти до 
националните пазари на държавите-членки. Тези единни изисквания са 
въведени основно с Директива 98/58/ЕО на Съвета относно защитата на 
животни, отглеждани за селскостопански цели. Директивата се базира на 
Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за нуждите на 
животновъдството. 

Вторият принцип е свързан с мотивите, изложени по-горе и той гласи, че е 
необходимо финансово подпомагане (субсидиране) на аграрното производство, но 
тъй като едно такова субсидиране на национална основа би довело до нелоялна 
конкуренция между държавите-членки и в крайна сметка до отказ от свободното 
движение на аграрните стоки, то е задължително подкрепата да се извършва чрез 
единна общностна (съюзна) система за аграрни субсидии. 
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Независимо от действието на този принцип обаче, при присъединяването на 
страните от Източна и Централна Европа през 2003 и 2008 г., бяха приложени 
спрямо тях схеми за аграрно субсидиране, които се различаваха от тези, прилагани 
в останалите държави-членки на ЕС. Причините за това бяха основно две: липсата 
на исторически референтни данни за да се приложи системата „Единно плащане на 
ферма“ (виж точка 2) и втората причина – твърде големите разлики в трудовите 
разходи в аграрния сектор на новоприсъединилите се държави-членки и в старите 
държави-членки. При тези големи различия в заплащането на труда, ако се 
приложеше еднаква система за субсидиране, според експертите в Брюксел, това би 
довело до конкурентни предимства за фермерите в новоприсъединилите се 
държави-членки.  

Ето защо, спрямо България например, бе приложена стъпаловидна схема за 
постепенно нарастване на аграрното субсидиране, базирана върху размера на 
обработваемата площ. При тази схема в договора за присъединяване на България 
към ЕС бе записано, че българските фермери получават през първата година след 
присъединяването, т.е. през 2007 г. 25% от аграрната субсидия, която биха 
получили ако се намираха в старите държави-членки, през следващата година – 
30%, през 2009 г. – 35%, 2010 г. – 40%, 2011 г. – 50%, 2012 г. – 60%, 2013 г. – 70%, 
2014 г. – 80%, 2015 г. – 90% и чак през 2016 г. – 100%, т.е. през тази година се 
изравняват условията за субсидиране на българските фермери и на тези в старите 
държави-членки и посочения по-горе принцип започва пълноценно да се прилага. 

Друго отклонение от указания принцип за еднакво субсидиране на 
аграрните производители в ЕС е прилагането на т. нар. национално доплащане към 
субсидиите от страна на съответните държави-членки. В периода след 2000-година 
се наблюдава постепенно нарастване на дела на това национално доплащане, което 
вече достига 25 и повече процента от цялото субсидиране в отделни държави-
членки. Това създава предпоставки за нарушаване на конкурентните правила в 
рамките на единния аграрен пазар на ЕС, защото аграрните производители в 
икономически по-развитите държави-членки, например в скандинавските страни, в 
Холандия, Австрия, Германия, Франция и други, получават повече субсидии на 
единица площ или на 1000 евро създадена продукция и това им дава значителни 
конкурентни предимства пред аграрните производители в икономически по-
изостаналата част на ЕС. Прогнозите показват, че през 2020 г. в Холандия, 
например, субсидирането на аграрното производство на хектар площ ще бъде най-
малко 2 пъти по-голямо отколкото в България.5  

Трети принцип е следствие на втория принцип. След като трябва да се 
осъществява единно аграрно субсидиране, а икономическите и финансовите 
възможности на отделните държави-членки са различни, то е естествено че ще 
трябва да има държави-донори и държави-бенефициенти, с други думи единното 
субсидиране се основава на финансовата солидарност на държавите-членки на 
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ЕС. Поради тази причина финансирането на Общата селскостопанска политика 
става още през 60-те години на миналия век най-голямото разходно перо в 
бюджета на ЕИО (ЕС). Както вече бе изтъкнато, през 70-те години на миналия век 
делът на ОСП в бюджета на ЕС достига и даже надхвърля 70%. След реформата 
„МакШери“ и особено след кардиналната реформа през 2003 г., делът на ОСП 
намалява до около 40% от бюджета на Съюза през финансова рамка 2007-2013 г. 
(първи и втори стълб заедно). През финансова рамка 2014-2020 г., по данни на 
Европейската комисия, този дял е 37,8%.6  

Що се отнася до преразпределителните процеси, свързани с прилагането на 
принципа за финансовата солидарност в рамките на ОСП, то най-големият нетен 
донор е Германия, която по данни на Федералното министерство на финансите на 
Германия, осигурява около 21% от средствата и използва около 11%.7 Най-
големият нетен ползвател е Франция, която осигурява около 15% от бюджета и 
ползва около 20% от разходите на ОСП. На човек от населението най-големи нетни 
ползватели са обаче Ирландия и Гърция. 

 

Г) Традиционни методи 

Като традиционни методи за провеждането на Общата селскостопанска 
политика се разглеждат: 

 Общата организация на пазара. Този метод се нарича още „пазарна подкрепа“ и 
се осъществява чрез интервенционни покупки. 

 Обвързаната пряка подкрепа (Coupled Direct Support). Това са компенсационни 
плащания, които са обвързани с размера на производството. 

 Експортно възстановяване (Export Refunds). Това е форма на експортно 
субсидиране, целяща експорта на излишъци, натрупани при предходните два 
метода. 

Другите, нетрадиционни методи, ще бъдат разгледани в следващите точки 
от тази глава. 

Общата организация на пазара е най-старият традиционен метод за 
провеждане на Общата аграрна политика. Всъщност трябва да се говори за „обща 
организация на пазарите“, тъй като при активното прилагане на този метод през 
периода на 60-те – 80-те години на миналия век, този метод е регулирал около 20 
обособени по стокови групи пазари на аграрни стоки – житни култури и 
производни от тях; маслодайни култури и растителни масла; захар и захарни 
изделия; пресни и преработени зеленчуци; пресни и преработени плодове; месо от 
едър рогат добитък и изделия от това месо; птици, птиче месо и яйца; мляко и 
млечни продукти и т. нат.    

В основата на прилагането на този метод лежат интервенционните цени. 
Това са гарантирани минимални изкупни цени, по които се изкупуват тези 
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количества аграрна продукция, които не са могли да се реализират на пазара. Тези 
покупки, осъществявани от националните агенции в държавите-членки се наричат 
пазарни интервенции и от тук цените, по които се реализират се наричат 
„интервенционни цени“ или „цени на интервенцията“. Интервенционните цени са 
се определяли с регламент на Съвета (сега на Европейския парламент и на Съвета) 
и са били еднакви в рамките на цялата Общност (сега Съюз). 

Тъй като интервенциите имат смисъл, само ако интервенционните цени са 
над точката на равновесието на съответния пазар, то в следствие на интервенциите 
са се натрупвали пазарни излишъци, които са се складирали в складовете на 
националните интервенционни агенции. Разходите за складирането са се поемали 
обаче от бюджета на Общността. 

 
Фигура 39  Въздействие на интервенционните покупки върху производството 

и търговията 
  

 
Пояснения: Pi – цена на интервенционните покупки; Pe – вътрешна равновесна (пределна) цена;  
D – вътрешно търсене преди интервенцията; S – вътрешно предлагане; E – точка на равновесие 
на вътрешния пазар преди интервенцията; Pw – световна цена на субсидирания продукт; V – 
количество търгувани стоки; Di – вътрешно търсене след интервенцията; Sw – световно 
предлагане; Ei – точка на равновесието на вътрешния пазар след интервенцията. Правата Pi – Pw 
показва тенденцията през годините на приближаване на интервенционната цена към световната 
цена. Ако това стане ще изчезне напълно необходимостта от защита на пазара и съответната 
аграрна стока ще бъде включена в споразуменията за свободна търговия. 
 
Източник: Съставено от автора 
 
Както се вижда от фигурата, интервенционните покупки допринасят за 

реализацията на аграрната продукция по цени, които са по-високи от нормалните 
пазарни цени. Това позволява и на малките производители, както и на 
производителите в по-северни райони и в такива с полупланински релеф, да 
реализират достатъчно приходи за да поддържат стопанствата си. Колкото е по-
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голяма разликата между интервенционните цени и световните цени обаче, толкова 
по голям е натискът, който се оказва бюджета на Общността. За да се намали 
натиска е необходимо да се създаде допълнителна външна защита на единния 
аграрен пазар под формата на допълнителни аграрни мита, които се добавят към 
нормалните мита. От гледна точка на потребителите, политиката на изкуствено 
поддържане на високи цени, значително над световните цени, е причина за 
намалено потребление на аграрни стоки. Създаденото изкуствено търсене чрез 
интервенционните покупки води до натрупване на значителни относителни 
излишъци, които на графиката по-горе са обозначени с площта, оцветена с червен 
цвят. 

 Обвързаната пряка подкрепа (компенсационни плащания) е метод на 
Общата аграрна политика на ЕС, въведен през 1980-те години. При този метод се 
използват специални „компенсационни цени“, които се определят от Съвета на 
ЕИО (след промените в Маастрихт, заедно с Европейския парламент). При 
обвързаната пряка подкрепа на аграрните производители се гарантира, че ще 
получат съответния доход от своето производство, който трябва да е равен, най-
малкото на физическия обем на произведената продукция, умножен по 
компенсационната цена.  

 
Фигура 40  Въздействие на компенсационните плащания върху 

производството и търговията 
 

 
Пояснения: Pc – цена, включваща компенсацията; Pe – вътрешна равновесна (пределна) цена;  
D – вътрешно търсене без компенсация; S – вътрешно предлагане; E – точка на равновесие на 
вътрешния пазар без компенсации; Pw – световна цена на субсидирания продукт; V – количество 
търгувани стоки; Dc – вътрешно търсене с компенсации; Sw – световно предлагане; Ec – точка на 
равновесието на вътрешния пазар при използването на компенсации. Правата Pc  - Pw показва 
тенденцията на намаляване на компенсациите. Ако компенсациите изчезнат и се премахне 
външната защита съответните аграрни стоки ще се продават по световната цена и това ще доведе 
до увеличаване на търговията без натрупване на излишъци и без натоварване на бюджета на 



228 
 

Общността. В този случай, обаче, редица аграрни производители в Общността ще трябва да 
престанат да се занимават с аграрно производство. 
 
Източник: Съставено от автора 
 
Пример:   
 
Френски фермер притежава 100 хектара земя. Отглежда лавандула. При добив 

около 30 кг лавандулово масло от хектар той е добил 3 000 кг лавандулово масло. 
Реколтата през тази година е добра и пределната пазарна цена на един килограм 
лавандулово масло е паднала до 40 евро за килограм. Ако не съществуват 
компенсационни плащания фермерът ще може да получи на пазара само 12 000 евро. 
Разходите за отглеждането на лавандулата възлизат на 80 евро на хектар или общо 
на 8000 евро. Оставащите 4000 евро не са достатъчни за издръжката на 
семейството на фермера.  

За да може да съществува такава ферма са необходими дотации. Въведена е 
компенсационна цена от 70 евро за килограм лавандулово масло.  При това положение 
фермерът получава към 12 000-те хиляди евро от продажбата на лавандуловото 
масло на пазара, още 9 000 евро компенсация Тя се равнява на продаденото количество 
лавандулово масло (3000 кг) умножено по разликата между компенсационната цена и 
продажната цена (70 евро – 40 евро = 30 евро).  След получаването на компенсацията 
фермерът ще разполага общо с 13 000 евро за да дочака следващата реколта. Ако не 
са му достатъчни ще трябва да си добави доход от селски туризъм или като върши 
някакви услуги за други фермери с техниката, с която разполага. 

 
Експортното възстановяване е пряко свързано с прилагането на 

компенсационния метод. Както се вижда от графика 41, вследствие на 
гарантирания доход до компенсационната цена, производителите са склонни да 
продадат стоката си по цени до точката на равновесието на пазара или по 
равновесната (пределна) цена, въпреки, че тези цени не ги устройват, от гледна 
точка на необходимите им за преживяване доходи. Така у търговците се натрупват 
излишъци, които те не могат да продадат на вътрешния пазар. За да ги реализират 
те получават експортно субсидиране.  

Експортната субсидия (Se) е равна на разликата между заплатената от 
търговците цена за закупуването на аграрните продукти, която може да достигне 
до пределната (равновесната) цена на пазара (Pe) и световната цена (Pw), по която 
се търгуват тези продукти, умножена по количеството закупена аграрна продукция 
(V). Експортното субсидиране, разбира се, гарантира на търговците и нормалната 
търговска печалба (Wn).  

Така се получава следното равенство: 
 

  = [(  −  )  ×  ] +   
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11.2 Реформата от 2003 г.  
 

Реформи на Общата селскостопанска политика се провеждат непрекъснато 
след 1967 г. Но до 2003 г. те само адаптират съществуващите правила към 
променящата се действителност. Основно това става чрез намаляване на 
интервенционните цени, компенсациите, експортните възстановявания и квотите. 
Паралелно с вътрешните мерки се осъществяват и мерки по намаляване на 
външната защита, включваща мита, допълнителни аграрни мита, референтни цени, 
квоти и други защитни мерки.  

Реформата от 2003 г. обаче си поставя съвсем друга цел. Тя трябва не да 
промени параметрите на провежданата селскостопанска политика, но въобще да я 
премахне като обособена отраслова политика. ОСП трябва да се разтвори в 
другите политика на ЕС – да стане част от политиката за опазване на околната 
среда, от кохезионна политика и социалната политика. Това трябва да стане като 
субсидирането се запази, но се „откачи“ от производството – decoupled payments). 

Правната основа за реформата е Регламент на Съвета (ЕО) № 1782/2003 от 
29 септември 2003 г.8 С този регламент се въвежда нов метод за осъществяване на 
Общата селскостопанска политика – Схемата за единно плащане (Single Payment 
Scheme - SPS). За повечето държави-членки се прилага Схемата за единно 
плащане, при която финансовата подкрепа се определя на базата на комплексната 
дейност на всяка една отделна ферма. Затова тази система може да се определи 
като Схема за единно плащане на ферма. За повечето държави-членки, 
присъединили се през 2004 г. и по-късно, се прилага, обаче, като временна 
алтернатива схема за единно плащане, при която финансовата подкрепа зависи 
само от регистрираната обработваема площ на съответния земеделски 
производител. Затова тази схема може да се определи като Схема за единно 
плащане на площ (Single Area Payment Scheme - SAPS). При предприемането на 
реформата и през следващите няколко години се предполагаше, че от 2014 г., т.е. 
от започването на новия седемгодишен бюджетен период, всички държави-членки 
на ЕС ще преминат към единно плащане на ферма. По настояване обаче на 
повечето от новоприетите държави-членки, бе решено, че плащанията на площ ще 
се запазят до 2020 г. само три новоприети държави – Малта, Кипър и Словения 
предпочетоха присъединяването към Схемата за единно плащане. Основната 
причина за запазването на единното плащане на площ в новоприетите страни от 
Източна и Централна Европа е в това, че там има твърде силно раздробяване на 
поземлената собственост и често фермерските стопанства се обособяват на базата 
на арендуване на земята от дребните поземлени собственици. По този начин 
възникват конкурентоспособни крупни аграрни стопанства, които организират за 
себе си и получаването на плащанията от ЕС на площ. За отделните дребни 
земевладелци това би било или невъзможно, поради въведения лимит от площ, под 



230 
 

който не се изплаща аграрна субсидия или нерентабилно, поради значителните 
административни разходи.9 

Важно място при въвеждането на Схемата за единно плащане на ферма има 
определянето на размера на индивидуалната финансова подкрепа. Това става на 
базата на средната аритметична стойност на получените средства по линия на ОСП 
през референтен период от три години – 2000, 2001 и 2002 години. Трябва също да 
се има предвид, че „правата на плащане могат да се прехвърлят по силата на 
продажба или всякакво друго безусловно прехвърляне заедно със земята или 
отделно от нея“.10 Това право превръща плащанията на ферма, а така също и на 
площ, в един вид относителна поземлена рента.  

 
Извод: Както всяка рента, така и тази, води до повишаване на цената на 

земята. Ето защо може да се направи изводът, че с въвеждането на Схемата за 
единно плащане, където, при спазване на определени екологични изисквания, 
определен вид доход от земята е гарантиран, независимо от начина по който тя 
се  използва, на практика означава, че в ЕС е създадена нов вид поземлена рента. 
Това води до увеличаване на цената на земята и съответно рефлектира в един по-
дългосрочен план, върху цените на аграрните продукти в посока на тяхното 
повишаване. 

 
Съществен елемент от въвеждането на Схемата за единно плащане е т. нар. 

кръстосано спазване (cross-compliance). Това е изискване, което поставя 
получаването на аграрната субсидия в зависимост от спазването на 18 правни 
норми (директиви и регламенти) на ЕС в областта на екологията и концепцията за 
устойчиво развитие, както и от поддържането на земята в „добро селскостопанско 
и екологично състояние“, измервано с утвърдени единни съюзни индикатори. 
Правните, актове, задължителни за спазване от фермерите, са посочени в 
Приложение 3 към Регламент на Съвета (ЕО) № 1782/2003. По-важните от тях са 
изброени в таблицата по-долу: 

 
Таблица 31 По-важни правни актове на ЕС, свързани с кръстосаното спазване 
 

Правен акт Изисквания 

Директива 79/409/ЕИО на Съвета 
Закрила на дивите птици, вкл. премахване на 
факторите, пречещи за безпроблемното им 

съществуване и  размножаване 

Директива 80/68/ЕИО 
Забранява се прякото изливане в реки и други 

водоизточници на вредни вещества, съдържащи тежки 
метали, биоциди, токсични съединения и др. 

Директива 91/676/ЕИО Въвежда се задължително пречистване на отпадните 
води от нитрати 
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Директива 92/43/ЕИО 
Спазване на изискванията на защитените територии 
опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна (Натура 2000) 

Директива 92/102/ЕИО Идентификация и регистрация на добитъка с помощта 
на ушни марки 

Директива 96/22/ЕО 
Забрана на употребата на определени субстанции с 

хормонално или тиреостатично действие и 
на бета-агонисти в животновъдството 

Директива 91/629/ЕИО Създаване на условия за безопасно и удобно за 
животните отглеждане на телета  

Директива 91/630/ЕИО Създаване на условия за безопасно и удобно за 
животните отглеждане на свине 

Директива 98/58/ЕО 
Създаване на условия за хуманно отношение към 

всички животните, отглеждани за селскостопански 
цели 

 
Източник: съставено от автора по данни от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета и други данни 
от Eur-lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html) 
 
    

11.2  Съвременно състояние  

През финансовата рамка 2014-2020 г. се доразвиват трите основни 
характеристики на реформата от 2003 г. По този начин се постигат следните 
социално-икономически ефекти: 

 Част от средствата от първия стълб на ОСП, свързан със субсидирането на 
фермерите, се пренасочват към втория стълб на ОСП, целящ развитие на 
селските райони. През периода 2014-2020 г. за развитието на селските райони 
се използват около 23% от средствата, предназначени за ОСП, докато през 
финансовата рамка 2007-2013 г. по това направление бяха използвани само 
около 15% от средствата за ОСП. 

 Почти пълно е „откачено“ субсидирането на фермерите от обема на аграрното 
производство. През 2013 г. делът на субсидиите, свързани с обема на 
производството е бил едва 6% от средствата, отделени за ОСП. През 
финансовата рамка 2014-2020 г. субсидиите, които са свързани с 
производството се определят от държавите-членки, като няма пречки и 100% от 
субсидирането да минава само по линия на преките плащания и развитието на 
селските райони, т.е. да не е обвързано с обема на производството. Една от 
големите промени, които бе извършена, бе спирането на субсидирането на 
производството на краве мляко в основните държави-членки, където то се 
произвежда. Очакванията са, че средно за периода 2014-2020 г. все пак около 
5% от субсидирането ще остане „закачено“ за производството, най-вече за 
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насърчаване на отглеждането на дребен рогат добитък и на някои технически 
култури. Като „закачено“ с производството може да се разглежда и 
насърчаването на младите фермери. 

 Общата селскостопанска политика силно „позеленява“. През финансовата 
рамка 2014-2020 г. се усили контролът за спазването на кръстосаното спазване. 
Създаде се възможност чрез „зеленото директно плащане“ („green direct 
payment”) да се коригира размера на общото единно плащане на ферма и на 
площ въз основа на степента на спазване на екологичните изисквания. По 
втория стълб е въведено правилото, че най-малко 30% от бюджета на 
програмата за развитие на селските райони във всяка една държава-членка на 
ЕС, трябва да се използват за мерки с екологична насочености извън 
задължителните мерки, произтичащи от кръстосаното спазване. Това са 
проекти, насочени към запазване качествата на почвата чрез редуването на 
различни земеделски култури, поддържане на постоянните пасища и ливади, 
опазване на флората и фауната върху площите, включени в „Натура 2000“, 
както и в райони с природни ограничения, развитието на биологичното 
земеделие и др. 

 
Пример:  
 
Една от насоките на „позеленяването“ на Общата селскостопанска 

политика на ЕС е подпомагането на биологичното земеделие. Понятието 
„биологично земеделие“ е идентично с понятието „органично земеделие“. В 
Германия, Франция и повечето от останалите европейски държави, се използва 
терминът „биологично земеделие“ и „биологични продукти“, а в английски 
говорещите страни – „органично земеделие“ и „органични продукти“. Понякога 
определението „биологично“ се заменя с „екологично“, но това не означава, че 
всички продукти, които са обозначени като „екологични“, са и „биологични“. За 
да има даден продукт правото да се обозначава като „биологичен“ или 
„органичен“, той трябва да отговаря на специални изисквания, които за 
държавите-членки на ЕС са посочени в Регламент (ЕО) 834/2007 на Съвета. 
Съответно тези продукти имат право да се отличават чрез логото за 
биологични продукти на ЕС, показано по-долу. 
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Основни изисквания, свързани с биологично земеделие, са:  
 Да не се употребяват химични продукти като минерални торове, пестициди и 

хербициди,  хормони на растежа и други; 

 Балансирано да се използват хранителните вещества в почвата,  като се  
подобрява почвената структура и не се допуска замърсяване с нитрати; 

 Ефективно да се използват водните, почвените, растителните и 
животинските ресурси, максимално да се оползотворяват естествените, 
местните и възстановимите ресурси; 

 Да се отдава предпочитание на разнообразието на генетичните ресурси като 
се използват местни устойчиви породи животни и сортове растения; 

 Ефективно да се изразходва енергията като целта е значително да се намали 
нейния разход по сравнение с традиционното земеделие; 

 Да се сведе до минимум негативния ефект върху природната среда от 
земеделските дейности, в това число да се намали многократно почвената 
ерозия; 

 Активно да се прилага рециклиране на ресурсите вътре във фермата, така че 
да се сведе до минимум зависимостта от външните ресурси.11 

Трябва да се има предвид, че биологичното земеделие не е само списък от 
екологични изисквания, а нещо повече – то е жизнена философия, при която 
фермерът и неговата ферма се сливат в една органична природосъобразна система. 
За основоположник на тази философия се счита австриецът Рудолф Щайнер, който 
популяризира през 1924 г. своята нова концепция за фермата като „самодостатъчен 
жив организъм“. По-късно германецът Еренфрид Пфайфер въвежда термините 
„биодинамика“ и „биодинамично земеделие„. Той пропагандира своя нов метод в 
САЩ, където живее от 1940 до 1961 г . 

В съвременните условия биологичното (органичното) земеделие е развито 
основно в Северна Америка и в Европа. През 2015 г. световният пазар на 
биопродукти се оценява на около 75 млрд. дол. темпът на нарастване на този пазар 
много висок. За периода 2000-2015 г. обемът на продажбите на биопродукти се е 
увеличил 4 пъти. Пазарът на биопродукти вече включва: пресни и преработени 
плодове и зеленчуци (вкл. дълбоко замразени), сокове, компоти, консерви; 
месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и продукти на тяхна 
основа; ядки; зърнени храни; билки, билков чай, черен и зелен чай, кафе, 
какао, шоколад и шоколадови изделия; бебешки храни; памук, лен, коноп, 
вълна, коприна, тъкани и дрехи от тях; козметични и фармацевтични 
изделия. 

Площите, които се използват за биологично земеделие в Европейския съюз, 
са се увеличили за периода 2002 – 2013 г. с около 50%, но въпреки това все още 
остават ограничени – около 6% от всички обработваеми площи. Основната 
причина е по-високата себестойност на биопродуктите по сравнение с 
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традиционните аграрни продукти. Част от тази разлика се компенсира чрез 
програмите за подпомагане на биоземеделието, но въпреки това биологичните 
продукти са средно с 40-60% по-скъпи от конвенционалните. Ето защо развитието 
на биоземеделието е в голяма зависимост от поведението на потребителите. То се 
развива успешно там, където потребителите са склонни да заплащат по-високи 
цени за аграрните продукти. Около 1/2 от биопродуктите се консумират в САЩ и 
Канада. Това е най-големия пазар в света. В ЕС се консумират около 40%. Заедно 
Северна Америка и Европа консумират около 95% от биопродуктите. Най-много 
средства на човек на година се дават за покупка на биопродукти в Швейцария (210 
евро), Дания (163 евро), Австрия (127 евро), Швеция (106 евро), Германия (93 
евро), САЩ (77 евро).12  

 Важно направление на съвременната Обща селскостопанска политика на ЕС 
е и постигането на по-високо качество на аграрните продукти. За това допринася 
системата от трите разновидности на лого за качеството на аграрните продукти, 
въведена от ЕС с Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на 
географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни 
. Първите две лога – Защитено наименование за произход и Защитено географско 
указание, както си личи и от названията им, се предоставят само след съответна 
експертиза, имат изключителен характер и носителите им се съхраняват в 
специален регистър, който се поддържа от Европейската комисия. 

 
Защитено наименование за произход (Protected Designation of Origin – 

PDO) е лого за продуктите с доказани характеристики, които могат да са резултат 
единствено на природните дадености и традиционните способности на 
производителите в определен район на производство на съответния продукт. PDO 
продуктите изискват всички етапи на процеса на производството на съответната 
храна да бъдат извършвани единствено в указания район на ЕС. Примери: зехтин 
от Ниос (Huile d’olive de Nyons), Шетлъндско агнешко (Shetland lamb).  
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Защитено географско указание (Protected Geographical Indication – PGI) 
е лого, което се дава на продукти със специфична характеристика или репутация, 
свързана единствено с определен район на ЕС. За да се получи това лого най-
малкото един от етапите от производствения процес трябва задължително да се 
извършва в този район. Примери: червени портокали от Сицилия (Arancia Rossa di 
Sicilia), Бира от Дортмунд (Dortmunder Bier).  

 
Третото лого за храни с традиционно специфичен характер (Traditional 

Speciality Guaranteed – TSG) се дава на продукти, които се произвеждат при 
стриктно спазване на определени традиционни характеристики, срещащи се само в 
дадения район на ЕС. Традиционни характеристики означава наличието на 
традиционни съставки или използването на традиционни методи за обработка. 
Примери: финландският хляб Калакуко (Kalakukko), испанската шунка Серано 
(Serrano). 

Друга характеристика на съвременния етап от развитието на Общата 
селскостопанска политика на ЕС е още по-ясното разграничаване на двата „стълба“. 
Първият „стълб“, който, както вече бе отбелязано, включва традиционните мерки за 
пазарна подкрепа, както и преките плащания, т.е. всички мерки, които пряко или 
косвено са свързани с аграрното производство, вече се финансира от един фонд, а 
мерките по втория „стълб“ от друг фонд. Финансирането на мерките по първия „стълб“ 
чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФТЗ), а финансирането на 
мерките по втория стълб от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Тези мерки, макар още формално да се числят към Общата селскостопанска 
политика, се планират от Европейската комисия и от държавите-членки, в рамките на 
регионалната структурна политика. През Многогодишната финансова рамка 2014-2020 
г. за развитието на селските райони са предоставени около 100 млрд. евро.     

 
11.4 Международно измерение 

 

Международното измерение на Общата селскостопанска политика е 
свързано с няколко важни елемента на тази политика: високата външна защита на 
единния аграрен пазар, специалните аграрни преференции за една група развиващи 
се страни, обозначавани като страните от Африка, Карибите и Тихия океан 
(Страни от АКТ) и субсидирането на аграрното производство и на аграрния 
експорт. 
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А) Висока външна защита 
 
Общо средното ефективно мито при вноса на аграрни стоки в развитите 

икономики, в това число и в ЕС, е около 5 пъти по-високо от това при неаграрните 
стоки. Тарифните пикове (мита, които са 15 или повече процента) съставляват 
значителен проблем за световната търговия с аграрни стоки. В Япония тарифните 
пикове при аграрните стоки са около 80% от тарифните (митническите) позиции, в ЕС 
тарифните пикове са около половината от аграрните тарифни позиции, а в САЩ около 
40%.13 Това състояние на външната митническа защита на аграрните пазари поражда 
сериозно недоволство у редица страни, износителки на аграрни стоки, като Бразилия, 
Аржентина, ЮАР, но и у някои развити страни с голям аграрен експорт, като Канада и 
Австралия. Тези страни се обединяват по време на многостранните търговски 
преговори от Кръга Доха в т. нар. Кеънска група (The Cairns Group)14. Под натиска на 
тази група, а и поради промяната, която настъпи в Общата селскостопанска политика 
през последното десетилетие, има постоянна тенденция на намаляване на вносните 
аграрни мита в ЕС.  

Освен чрез обикновените мита, които се установяват веднъж годишно и 
подлежат на международен контрол чрез многостранните търговски преговори под 
егидата на СТО, в ЕС, а и в другите развити икономики, се прилагат също 
допълнителни мерки за външна защита: минимални (референтни) цени при вноса и 
допълнителни аграрни мита (прелевман). Допълнителното аграрно мито за дадена стока 
е равни на разликата между цената на интервенцията (или на компенсацията) и 
световната цена. Следователно то е правопропорционално на интервенционната цена и 
обратнопропорционално на световната цена на защитаваната аграрна стока. 

 
Б) Специални аграрни преференции 
 
Традиционно една голяма група развиващи се страни, бивши колонии на 

Франция, Великобритания, Белгия и някои други държави-членки на ЕС, се ползват от 
режим на специални търговски преференции при вноса на техните стоки в Общността. 
Тази група страни в съвременните условия е известна като Страните от АКТ.15 В 
рамките на Общата селскостопанска политика Страните от АКТ дълги години ползват 
специални тарифни квоти16 за внос на аграрни продукти без мито или с много ниско 
мито. Специалното митническо третиране на аграрния внос от Страните от АКТ бе 
оспорено в Органа за решаване на спорове на Световната търговска организация от 
друга група развиващи се страни, които не ползват специалните преференции на ЕС.  

Така възникна т. нар. Бананов спор. Този спор, който се водеше заради 
тарифните квоти за Страните от АКТ при вноса на банани в ЕС, започна в средата на 
1990-те години и приключи едва през 2012 г. Той имаше принципно значение, тъй като 
поставяше под въпрос цялата система за специални преференции, предоставяни от ЕС 
на базата на специалните отношения със Страните от АКТ. Ответникът в спора бе 
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Европейският съюз, но ищецът бяха както група централноамерикански държави, 
големи производители на банани, така и САЩ, поради техните специални интереси в 
банановия бизнес. 

Арбитражното дело бе загубено от ЕС, тъй като специалното третиране на 
Страните от АКТ нарушава правото на недискриминация по отношение на останалите 
развиващи се страни, право което е основополагащо за дейността на СТО. Така се 
стигна до доброволно споразумение между ЕС и централноамериканските държави, 
заедно със САЩ. През 2000-та година бе подписано ново споразумение между 
държавите-членки на ЕС и Страните от АКТ, известно като споразумението от Котону. 
По силата на това споразумение в рамките на преходен период от 20 години (до 2020 г.) 
ЕС ще премахне специалните тарифни квоти за Страните от АКТ. Те ще бъдат 
компенсирани с допълнителна техническа помощ, както и чрез участието си в новата 
преференциална схема на ЕС за най-слабо развитите страни, известна като „Всичко 
освен оръжие“ („Everything But Arms – EBA“), разгледана във втора глава.17 

 
 
В) Субсидии 
 
 Както бе отбелязано в четвърта глава, макар да няма специално указание за 

това в документите на СТО, аграрното субсидиране не се третира като непозволено 
субсидиране, което може да доведе до съответното осъдително решение на 
арбитража на СТО. Това до голяма степен се дължи на факта, че за търговията с 
аграрни стоки съществува отделно споразумение, прието в рамките на 
Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори. Независимо, че не се 
санкционира, аграрното субсидиране е подложено на рязка критика от страна на 
повечето развиващи се страни, а така също и на редица развити страни, големи 
експортьори на аграрни стоки. 

В рамките на традиционната Обща аграрна политика експортното 
субсидиране в ЕС бе непосредствен резултат от прилагането на компенсационния 
метод за регулиране на производството. Разликата между цената на реалната 
пазарна реализация и гарантираната компенсационна цена пораждаше 
необходимостта от субсидиране на експорта. Натрупаните в складовете на 
търговците излишъци от аграрни стоки (на графика 41, това е правата Vc Ve) 
трябва да напуснат единния пазар за да не влияят по-нататък върху 
ценообразуването. В резултат на намаляването на значението на интервенционните 
покупки и компенсационните плащания, свързани с обема на производството, през 
последните години в ЕС стана възможно да се сведе почти до нула размера на 
прякото субсидиране на аграрния експорт. Не може обаче да се каже същото за 
субсидирането на аграрния експорт в други развити икономики, като САЩ, 
Канада, Швейцария и даже някои страни, членки на Кеънската група, като 
Австралия и Нова Зеландия.  
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Пример:  
 
В САЩ действат две програми за пряко субсидиране на аграрния експорт. 

Едната се нарича Програма за подпомагане на експорта (Export Enhancement 
Program - EEP). Нейната цел е да подпомага американските фермери при износа 
основно на пшеница, пшенично брашно, но така също и на грис, ориз, замразени 
птици, замразено свинско, ечемик, ечемичен малц, яйца, растително масло и други 
аграрни стоки. Другата програма се нарича Програма за насърчаване на 
експорта на млечни храни (Dairy Export Incentive Program – DEIP). Използването 
на тези програми зависи от движението на световните цени на субсидираните 
продукти. Когато тези цени се повишават става излишно субсидирането на 
производителите и експортьорите. Тъй като през последното десетилетие се 
наблюдава изпреварващ темп на нарастване на световните цени на аграрните 
стоки по отношение на темпа на нарастване на цените на неаграрните стоки, 
тези две програми се използват крайно рядко. Това обаче не означава, че те няма 
да се прилагат много по-активно ако конюнктурата на световния аграрен пазар 
се влоши.  

 
 

 
1 Rede von Ignaz Kiechle (10. Juli 1984), www.cvce.eu 
2 Хикс, С., Политическа система на Европейския съюз, изд. „Парадигма“, С., 2001, с. 265. 
3 Виж по-подробно на сайта на ЕАБХ - http://www.efsa.europa.eu/ 
4 За FVO виж: http://ec.europa.eu/food/food_veterinary_office/index_en.htm 
5 European Commission, Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural Policy Perspectives Brief, No.5, 
December 2013, Brussels, p.8. 
6 Пак там, с.3. 
7 Bundesministerium der Finanzen, Gemeinsame Agrarpolitik, 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/EU_auf_einen_Blick/Polit
ikbereiche_der_EU/EU_Agrarpolitik/2012-03-21-ueberblick-gemeinsame-
agrarpolitik.html#doc167132bodyText2 
8 Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи 
правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти 
(EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 
1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001, Официален 
вестник на Европейския съюз, 21.10.2003, L270/1. 
9 В България този лимит е 0,5 ha. За по-малки участъци не се предвижда изплащане на аграрна помощ. 
10 Пак там, чл. 46, т.2  
11 Виж по-подробно – Биологичното земеделие – в хармония с природата, http://newthraciangold.eu/ 
12FiBL and IFOAM,  The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2015, Frick, 
Switzerland, 2015, p. 64. 
13 Хаджиниколов, Д., Общата търговска политика на Европейския съюз след Лисабонския договор, С., 
2011, с. 74. 
14 Кеън (Cairns) e голям град в Австралия, където е била формирана тази група по интереси на големите 
износители на аграрни стоки. 
15 Около 80 държави, основно от Африка на юг от Сахара. Сред тях има както големи държави като 
Нигерия и Южна Африка, така и малки островни държави. Повече от половината от Страните от АКТ се 
числят към групата на най-слабо развитите страни, които са и страните с най-ниски доходи. 
16 Тарифната квота разрешава на определена страна (или група страни) да внесе в съответната 
митническа територия определено количество от някаква стока при нулево мита или при мито, по-ниско 
от нормалното. 
17 Виж по-подробно: Хаджиниколов, Д., Общата търговска политика…с. 36.   
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12. Еврозона 
 

12.1 Предимства и издръжки на голямата парична зона 
12.2 Европейска валутна система (ЕВС) 
12.3 От ЕВС към Еврозона 
12.4 Фактори, влияещи върху ефективността на Еврозоната 
12.5 Пакт за стабилност и растеж и Фискален пакт 
 
 
 

12.1 Предимства и издръжки на голямата парична зона 
 
Значението на паричната политика за осъществяването на икономическата 

политика на съвременната държава вече бе накратко разгледано в девета глава. 
Отбелязано бе, че чрез централната банка се оказва въздействие върху паричното 
предлагане, а оттук и върху икономическия растеж. Това се постига основно като 
се управляват лихвените проценти, по които се отпускат средствата на банките или 
се съхраняват техните депозити в централната банка, но така също и като се 
определя размера и вида на задължителните банкови резерви, както и чрез 
политиката по обезпеченията върху кредитите, които се отпускат на банките, а в 
някои случаи и на държавата. Казано накратко, паричната политика е най-важният 
инструмент на съвременната икономическа политика. 

Но защо е необходимо две или повече държави да си сътрудничат в 
паричната политика и даже да създават обща парична зона? Нека разгледаме най-
напред преките предимства от такова сътрудничество. На първо място ако една 
парична зона обхваща няколко държави, то това води до намаляване на разходите 
за осъществяване на търговските трансакции между фирмите от тези държави. Ако 
се използва една и съща парична единица няма да е необходимо да се купува и 
продава валута, а всяка покупка или продажба на валута е свързана с определени 
разходи (комисионни), които често надхвърлят 10%. Но защо има комисионни и 
защо те достигат такива значителни размери? Наред с необходимостта да се 
покрият т.нар. технически разходи, свързани с охраната, счетоводството и други, 
по-съществена роля при определянето на размера на комисионните играе 
волатилността на съответната валута. В съвременните условия на свободно 
„плаване“ на валутите разменният им курс непрекъснато се променя и 
комисионните плащания са застраховка срещу загуба, която може да възникнат 
всеки момент от рязката променяна на разменен курс. Колкото по-голяма е 
нестабилността на разменните курсове, тяхната волатилност, толкова по-големи са 
рисковете и съответно по-големи са комисионните при покупко-продажбата на 
валута. 
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Освен при търговията, по-големият размер на паричната зона създава 
предимства и при инвестициите. В по-голямата парична зона, тогава когато тя 
обхваща много държави, се постигат най-напред икономия при набавянето на 
финансовите ресурси за осъществяването на инвестицията. По-евтино е да се 
осигури един голям кредит в една валута, отколкото да се вземат няколко малки 
кредита в различни валути. Икономии при инвестициите в големи парични зони 
възникват и при разходите за прединвестиционните анализи, а в хода на 
реализацията на проекта, при осъществяването на счетоводната и отчетната 
дейност. При големите парични зони не е необходимо да се отчитат непрекъснато 
валутните колебания и съответно възникващите парични разлики. Част от 
икономиите произтичат и от трудово-правните отношения, които при инвестиция в 
една голяма парична зона са много по-ясни и по-предвидими отколкото ако е 
необходимо да се инвестира в много на брой малки парични зони. 

Освен тези преки и ясно забележими предимства на големите парични зони 
има и някои индиректни и не толкова лесно забележими. Когато една централна 
банка на голяма парична зона „отвори крана“ на паричното предлагане с цел да 
насърчи производството и съответно да ускори икономическото развити, то 
възниква риск от обезценяване на съответната парична единица, от инфлация. Но 
този риск намалява ако паричната зона е голяма. Това е така, от една страна, 
защото в рамките на голямата парична зона процесът на уравновесяване на 
търсенето и предлагането на пари е по-бавен и съответно по-управляем, отколкото 
в малката парична зона, но така също и заради външния фактор – изтичането на 
парична маса извън голямата парична зона е в много по-големи размери, отколкото 
е при малката парична зона, а това намалява вътрешното предлагане на пари и 
съответно инфлационния натиск. Парите на големите парични зони обикновено се 
използват в международните разплащания, например при търговията със злато, 
петролът, пшеница и повечето други борсови стоки, те всички в момента се 
котират в американски долари и затова значителна част от доларите се съхраняват 
в банки, извън паричната зона на долара за да могат да се използват за бъдещи 
разплащания по доставките на тези и други стратегически стоки. Също така парите 
на големите парични зони се използват от централните банки на държавите извън 
тях като резерва срещу внезапно и неконтролирано обезценяване на собствените 
им валути.  

 
Пример:  
 
Важна роля за определянето на световните резервни валути играе 

Международният валутен фонд. Той посочва валутите, които могат да се 
използват за определянето на стойността на т.нар. специални права на тираж - 
СПТ (Special Drawing Rights – SDR).  Когато някоя валута влезне в „кошницата“ 
на МВФ, която определя стойността на СПТ, това означава, че тази валута е не 
само представител на голяма парична зона, но е и достатъчно надеждна за да се 
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използва като международно резервно средство. Ето защо е изключително 
предимство за някоя валута да влезне в този „елитен клуб.“ През 2000 г. 
Управителният съветът на МВФ прие правилото, че в „кошницата“ на СПТ 
могат да участват 4 валути на парични зони, които са най-големите световни 
износители на стоки и услуги и които се ползват от пълното доверие на МВФ по 
отношение на тяхната свободна конвертируемост. Кои са тези четири валути. 
Това са американският долар, еврото, британската лира и японската йена. 
Макар, че Китай е най-големият експортьор в света китайският юан не е 
допуснат в елитния клуб и затова китайската валута е много слабо използвана 
като международно платежно средство и като международно резервно 
средство. Това означава, че Китай не може да си позволи да „отвори крана“ на 
своята централна банка без да се опасява от съответната инфлация и 
девалвация по отношение на другите водещи валути. На 14 август 2015 г. при 
определянето на стойността на СПТ са използвани 0,66  долара САЩ, 0,423 евро, 
12,1 японски йени и 0,111 британски лири. Разменният курс на СДР в долари е бил 
равен на 1,403639. Ето защо може да се направи изводът, че около половината 
от стойността на „световните пари“ се е определяла от американския долар, 
макар, че американската икономика създава само около 17% от световния 
брутен вътрешен продукт. Това е съществено потвърждение на ролята на най-
голямата по обема на емитираните средства парична зона – тази на САЩ. 
Еврото, като втора по размера на емитираните средства парична зона, също 
има добри глобални позиции – около 1/3 от стойността на СПТ се определя от 
състоянието на еврото. 1 

 
Като потвърждение на горното може да послужи и таблица 31, където е 

показано разпределението по валути на част от официалните резерви на 
централните банки на държавите-членки на МВФ. Таблицата е съставена по 
данните на фонда, от които става ясно, че през първото тримесечие на 2015 г. 
общият размер на официалните резерви на централните банки е бил равен на 
11,433 трилиона дол. Във фонда са постъпили данни за разпределението по валути 
на 6,063 трилиона дол., което представлява 53% от общия размер на официалните 
резерви. Това е една доста висока представителност на данните и позволява да се 
правят изводи на базата на разпределението, показано в таблицата по-долу.   

 
Таблица 31 Разпределение по валути на официалните резерви на централните банки  
  (2015 г., първо тримесечие) 
 

  $ трилиони % 
USD 3,887 64 
EUR 1,256 21 
JPY 0,252 4 
GBP 0,237 4 
ДРУГИ 0,431 7 
ОБЩО 6,063 100 
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Източник: Съставено от автора по данни на МВФ, http://data.imf.org/ 

След като разгледахме предимствата на голямата парична зона, възниква 
въпросът, какви са рисковете и издръжките при създаването и 
функционирането й? Те са свързани основно с липсата на възможност на 
отделните държави, участващи в голямата парична зона, да провеждат собствена 
лихвена, а следователно и парична политика. Рисковете съществуват по две 
направления – първо, по отношение на търговския баланс и съответно по 
отношение на балансирането на текущата сметка на платежния баланс и второ, по 
отношение на въздействието чрез лихвената политика на централната банка върху 
инвестиционната политика на фирмите, а оттук и върху икономическия растеж.  

По отношение на търговския баланс, проблемът е, че при наличието на една 
обща централна банка, тя няма да е в състояние да следва едновременно политика 
на насърчаване на девалвацията и политика на насърчаване на ревалвацията. 
Общата централна банка би трябвало да следва интересите едновременно на 
страните, които искат обезценяване на общата валута, следователно искат 
увеличаване на паричното предлагане, с цел да се стимулират експорта (ситуация 
на свръхпредлагане) и на страните, които искат да повишават международната 
цена на общата им валута, следователно настояват за ограничаване на паричното 
предлагане, стремейки се да стимулират импорта (ситуация на свръхтърсене). 

По отношение на въздействието върху инвестиционната политика и 
съответно върху икономическия растеж, има две основни рискови ситуации. 
Първата може да възникне, когато в паричната зона участват сходни по социално-
икономическа структура страни, но те са подложени на асиметрични шокове във 
връзка с промяната на международната икономическа конюнктура. Ако страните 
притежаваха свои собствени независими централни банки, то всяка от тях щеше да 
провежда своя собствена лихвена политика и съответно това щеше да им позволи 
всяка по отделно адекватно да се приспособи към променящата се ситуация. В 
страната (или страните), където се наблюдава „прегряване“ на икономиката и 
възниква свръхпредлагане, централната банка щеше да „охлади“ икономиката с 
високи лихвени проценти и ограничаване по този начин на инвестициите, а в 
страната (или страните), където се наблюдава прекалено „охлаждане“ на 
икономиката, централната банка щеше да намали лихвените проценти и съответно 
да „загрее“ икономиката като стимулира инвестициите. Но ако имаме асиметрични 
шокове, които действат в страни, имащи една обща централна банка, каква 
политика трябва да провежда тя? Очевидно тя не може да следва изцяло 
политиката, която е угодна на страните с „прегряла“ икономика, както обаче не 
може напълно да удовлетвори и желанията на страните, изпаднали в икономическа 
рецесия. Общата централна банка ще трябва да лавира, да следва някакъв 
междинен курс, който ще се колебае в зависимост от позициите на отделните 
държави в управителните й органи. Това няма да е напълно изгодно нито за 
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страните, искащи високи лихвени проценти, нито за тези, които искат тяхното 
намаляване и в крайна сметка ще създаде напрежение в паричната зона. 
Противоречията могат да се смекчат само ако съществува висока степен на 
солидарност между държавите, участващи в паричната зона и тези, които печелят 
от паричната политика, провеждана от централната банка, компенсират загубите 
на другите страни, които страдат от нея или ако своевременно се получи 
съответния отток на капитал и приток на работна сила в страните със свръхтърсене 
за сметка на оттока на работна сила и притока на капитал в страните със 
свръхпредлагане. 

 
Фигура 41 Възникване на свръхпредлагане и свръхтърсене при асиметричен шок в 

единна парична зона 

 
Пояснения:  По вертикалната ос е показан реалния обменен курс на валутата на  страната А 

 и B. Той се равнява на общия номинален обменен курс (А0) умножен по съотношението между 
 индекса на националната инфлация (IA ) и на инфлацията извън страната (Iw).  По вертикалната 
 ос е показано производството, което, когато не е уравновесено с търсене, се превръща в 
 свръхпредлагане или в недостатъчно предлагане (свръхтърсене).     

 
Източник: съставено от автора 

 
На графиката се вижда, че след асиметричния шок в страната А възниква 

изместване на търсенето, например поради резкия спад на експорта на съответните 
продукти, които доминират в експорта на тази страна. При това положение, ако 
страната А бе извън единната парична зона, тя би девалвирала (обезценила) своята 
национална валута до равнището A2. Тъй като общата централна банка трябва да 
се съобразява с положението и в страната B, която не изпитва затруднения, то 
вероятно политиката на банката ще бъде към обменен курс на равнище A1. При 
това положение в страната А ще възникне действително по-малко свръпредлагане, 
защото Е1Е e по-малко от Е2Е3, но в същото време в страната В ще възникне 
свръхтърсене (E4E5), което може да породи инфлация в прегрялата й икономика.   
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Проблем може да възникне обаче и ако шоковете са симетрични, т.е. в 
еднаква степен са засегнати всички страни, участващи в голямата парична зона, но 
тези страни силно се различават по своята социално-икономическа структура (имат 
слаба кохезия помежду си). Тогава ще имаме асиметрични ефекти от 
управлението на симетричните шокове. Тогава също няма да е лесно на 
централната банка да намери компромис, устройващ всичките страни, участващи в 
паричната зона, например страните с ниска безработица  ще предпочетат да 
ограничат растежа, отдавайки предпочитание на паричната стабилност, а 
обратното, страните с висока безработица ще настояват икономическият растеж, 
т.е. ниските лихви, да имат приоритет пред паричната стабилност (ниската 
инфлация). Страните, където значителна част от брутния вътрешен продукт се 
създава в сектора на финансовите услуги, ще настояват за високи лихви, 
опасявайки се за финансовата стабилност, страните, където в брутния вътрешен 
продукт преобладава т. нар. реална икономика ще искат да се провежда политика 
на ниски лихви и т. нат. 

За да се анализират по-подробно ефектите, свързани с големите парични 
зони е създаден моделът Мъндел-Флеминг (Mundell-Fleming)2 за оптималната 
парична зона (Optimal Currency Area - OCE). Този модел е доразвит с въвеждането 
на критериите за ефективност на паричните зони, установени от МакКинън и 
Кенен (McKinnon и Kenen)3. Проблемът, доколко конкретните критерии за 
постигане на оптимална парична зона, установени от посочените автори, са 
изпълнени при създаването на Еврозоната ще бъде разгледан по-нататък в точка 4.  

 
 
12.2 Европейска валутна система (ЕВС) 
 
А) ЕИО и Бретън-Удската система 

През първото десетилетие от съществуването на ЕИО, в света цари валутна 
стабилност, благодарение на Бретън-Удската система (БУС) При съществуването 
БУС за определяне и поддържане на разменните курсове на валутите, участващи в 
Международния валутен фонд, волатилността е много малка и е контролирана от 
фонда, така, че няма необходимост от създаването на специални правила за 
валутите на държавите-членки на Европейската икономическа общност. Нещата се 
променят, когато се разпада тази система. 

Бретън Удс (Bretton Woods) е малък елитен курорт в щата Ню Хампшър. 
който се намира в северната част на атлантическото крайбрежие. През 1944 г. тук 
се провежда международна финансова конференция на която е договорена 
създаването на следвоенната световна валутно-финансова система и на 
Международния валутен фонд, като гарант на тази система. В основата на Бретън-
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Удската система лежат следните три правила, които се спазват от държавите-
членки на МВФ:   

 Всички валути имат фиксирани курсове спрямо долара и могат да ги променят 
(ревалвация или девалвация) само с разрешение на МВФ.  

От това правило следва, че курсовете, по които се обменят помежду си, всички 
останали валути на държавите-членки на МВФ, остават фиксирани дотогава, докато 
фонда не разреши ревалвация или девалвация (спрямо долара) на някоя от 
националните валути. Това правило се отнася и за валутите на държавите-членки на  
ЕИО и служи за стабилност на обменните курсове в рамките на Общността. 

 Американският долар има фиксирана цена в злато. 1 ам. унция злато, която е 
равна на = 28,3495231 г е струвала точно 35 ам. долара. Това правило, 
наричано „златното правило“, може да се изрази и по следния начин: 1 ам. 
долар е струвал приблизително 0,81 г злато (проба 999/1000).  

 Централните банки на държавите-членки на МВФ са били задължени да 
поддържат резервите си в ам. долари и са имали право да ги обменят злато от 
резервната система на САЩ.  

През втората половина на 60-те и началото на 70-те години на миналия век 
златните запаси на Федералния резерв на САЩ рязко намаляват. Това се дължи на 
редица причини, най-важните сред са увеличаване на дефицита на платежния 
баланс на САЩ, породен от рязкото покачване на цените на нефта и на други 
суровини, както и увеличаване на дефицита на федералния бюджет, породено от 
големите военни разходи, свързани със студената война и най-вече с войната, 
която САЩ водят във Виетнам.  

Докато през 1963 г. златото, което е притежавал Федералния резерв, е било 
приблизително равно на задълженията им към другите централни банки, т.е. е било 
достатъчно да компенсира техните резерви в долари, то през 1970 г. е равно само 
на 50% от тези резерви, а през 1971 г. – само на 22%. При това положение САЩ се 
опитват да ограничат изтичането на злато, но не успяват. Другите държави, които 
държат международните си резерви в долари, се опасяват, че може да не получат 
срещу доларите си обещаното от САЩ злато и това ги подтиква да започнат да 
обменят наличните си долари срещу златото на Федералния резерв на САЩ. 
Особено активна в това направление е Франция, начело с президента Шарл Дьо 
Гол. През 1967 г. Международният валутен фонд създава СПТ, с цел да намали 
евентуалните продажби на долари срещу злато. На централните банки се 
препоръчва да обърнат част от доларите си в СПТ. Мерките на МВФ обаче също не 
помагат за да се съхрани „златното правило“. На 13.08.1971 г. (петък), 
американският президент Ричард Никсън, взима решение на 15.08.1971 г. да се 
извърши първата нерегламентирана от МВФ девалвация на долара с 8,5%, като 
цената, по която се разменя долара за златото става вместо 35 долара за ам. унция 
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злато - на 38 дол., с други думи златното покритие на долара намалява от 0,81 г на 
0,75 г. В същия момент, заедно с премахването на „златното правило“, се затваря и 
„златният прозорец“, Федералният резерв престава да обменя доларите на 
централните банки на държавите-членки на МВФ в злато. 

От този момент който иска да си купи злато може да направи това само на 
пазара, по съответния пазарен курс. Златото става обикновена стока, а Бретън-
Удската система отива в историята. Последва още една сериозна девалвация на ам. 
долар през м. март 1973 г. с 11% и цената на една унция злато се вдига от 38 на 
42,22 дол. или това е падане на цената на долара в злато от 0,75 г злато за долар на 
0,67 г . На международните валутни пазари настъпва времето на „свободното 
плаване“, което през първите години след затварянето на „златния прозорец“, се 
характеризира с висока волатилност и силно обезценяване на долара и на някои 
други валути, като британската и италианската лира. Това налага търсенето на 
инструменти за колективна валутна система и поставя на дневен ред 
проектът за единна парична единица на държавите-членки на ЕИО, по късно 
на ЕО и ЕС. 

 
Б) Планът “Вернер” и Базелското споразумение на ЕИО  
 
По своята същност, опитите за създаване на обособена европейска валутна 

система в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, са опит да се 
замести световната БУС с една мини БУС, само за Западна Европа. Основната цел 
е да се създаде стабилност на курсовете на западноевропейските валути в обмена 
помежду им. В същото време се възприема тези валути да плават заедно спрямо 
долара и да се постигне обща стабилност на чрез колективен курс на 
сътрудничещите си валути спрямо свободно плаващия американски долар. 
Основната разлика между проектираната западноевропейска валутна система и 
БУС е, че вече не става и дума за златен стандарт и за златно покритие на 
валутите.  

Първият опит за създаване на западноевропейска валутна система е 
предприет още в края на 60-те години и е инициатива на министър председателя на 
Франция Реймон Бар, който е привърженик на политиката на Дьо Гол. Западна 
Германия подкрепя плана и така се появява  “Планът Вернер”, наречен на името на 
министър-председателя на Люксембург Пиер Вернер. Планът е приет на среща на 
върха на държавите-членки на ЕИО през 1969 г. Той е изключително амбициозен – 
цели в течение на 10 години да създаде единна парична единица на Общността. 
Макар и да не се реализира, Планът Вернер дава началото на усилията за 
създаването на колективната валута – еврото. Това, което е реализирано от Плана 
Вернер е Базелското споразумение от 1972 г. и системата, получила запомнящото 
се име „Змия в тунел“.  
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В системата участват от първоначалните държави-членки на ЕИО – 
Франция, Германия, Италия, Холандия и Люксембург, а така също 
Великобритания и Дания, които се присъединяват към ЕИО през 1973 г. Участва и 
Норвегия, която се е предполагало, че ще се присъедини към ЕИО, но отказва да 
стори това след отрицателен вот за членството, получен на национален 
референдум.4 „Змията в тунела“ съществува кратко - 2 години и се проваля по 
време на кризата 1973-1974 г. Елементи на системата обаче продължават да 
действат и след 1974 г. „Тунелът“, т.е. Европейската счетоводна единица, оцелява 
до 1979 г., когато се появява по-съвършената Европейска парична система и 
свързаната с нея Европейска парична единица – екю.  

Системата “Змия в тунел” включва няколко основни елементи. Първият от 
тях е механизмът за поддържане на полуфиксирани обменни курсове между 
валутите, участващи в Базелското споразумение. Допуска се отклонение до 2,25% 
от определения обменен курс. За по-голямо отклонение, т.е. за извършване на 
ревалвация или девалвация на националната валута, е необходимо разрешение от 
Съвета на ЕИО. Тази „гъвкавост“, която съществува чрез допустимото отклонение 
от 2,25%, е дала повод за оприличаване на механизма със змия. При опасност 
отделна национална валута да започне да се обменя по курс, излизаш извън 
допустими граници, засегнатите страни са длъжни да извършат заедно и 
едновременно съответните  пазарни интервенции.  
 

Пример:  
 
На 19 август 1972 г. установеният полуфиксиран обменен курс на френския 

франк спрямо германската марка (FFR/DEM) е бил определен на 1 франк за 0,60 
германски марки (1 FFR за 0,60 DEM). Това означава, че допустимите граници, в 
които може да се колебае пазарният обменен курс FRF/DEM, без да последват 
интервенции  на централните банки на Франция - Банк дьо Франс (Banque de France) и 
на Германия – Бундесбанк (Bundesbank) са от 0,5865 до 0,6135 DEM за FRF. Поради 
по-добрите показатели на икономическото развитие на Федерална република 
Германия се наблюдава силен натиск върху долното допустимо ниво на цената на 
франка, измерена чрез германски марки, т.е. съществува реална опасност 1 френски 
франк да започне да се търгува по цена под 0,5865 германски марки. В тази ситуация 
Банк дьо Франс и Бундесбанк трябва да започнат координирани пазарни интервенции. 
Банк дьо Франс продава марки от своите резерви, а Бундесбанк, съответно, купува 
франкове, с които попълва своите резерви. Интервенциите продължават докато 
обменният курс на франка спрямо германската марка се стабилизира в рамките на 
допустимите отклонения от определения обменен курс. Но какво ще стане ако 
натискът е продължителен? Тогава Банк дьо Франс трябва да поиска от Съвета на 
ЕИО разрешение за девалвация на френската национална валута. В противен случай 
на Банк дьо Франс може да й свършат резервите в германски марки или пък 
Бундесбанк просто ще се откаже да купува обезценяващите се френски франкове. Ако 
това се случи „змията“ ще се разпадне и споразумението ще престане да действа.   
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Друг важен елемент е създаването на Европейска счетоводна единица (на 
френски - Unité de compte européenne - UCE, на английски - European Unit of Account 
- EUA). Това е предвестникът на въведената по-късно Европейска парична единица, 
която се нарича ecu (екю) и която пък води до днешното „евро“. Европейската 
счетоводна единица се използва в ЕИО, а така също в Европейската общност за 
въглища и стомана още от началото на 70-те години, но най- активно през периода 
1975 - 1979 г. Цената на 1 ЕАU, изразена в ам. долари, подобно на цената на 
екюто, се определя чрез “кошница”, включваща валутите на държавите-членки на 
ЕИО (ЕОВС). Тъй като ЕАU се котира свободно на валутния пазар, то възникват 
колебания и затова е въведен коридор на допустимите отклонения (4,50%) от 
предварително калкулирания курс на ЕАU в ам. долари. Този коридор е всъщност 
„тунела“ в който се намира „змията“. Важно е също да се знае, че историческата 
(първоначалната) стойност на 1 EAU, така както и първоначалната стойност на 1 
SDR на МВФ, е равна на 1 USD от времето на Бретън-Удската система, т.е. от 
времето преди девалвацията на долара на 15.08.1971 г. 

Колективният интервенционен фонд е следващият елемент на системата 
„Змия в тунел“. За да се поддържа „тунелът“, т.е. за да се поддържа курса на EUA 
в рамките на допустимите колебания от 4,5% спрямо стойността на „кошницата“, е 
създаден интервенционен фонд, в който участват държавите-членки на ЕИО. 
Фондът продава долари и купува национални валути на държавите-членки, тогава, 
когато има опасност „змията“ да избяга от тунела през долната му част, т.е., когато 
доларът е прекалено скъп и обратното, купува долари и продава национални 
валути на държави-членки, когато доларът е прекалено евтин и „змията“ може да 
напусне коридора на допустимите колебания, т.е. 1 EUA да струва повече от 
допустимото, изразена в ам. долари.  

 
Фигура 42 Допустими отклонения на валутните курсове при системата 

„Змия в тунел“ 

 
 Източник: съставено от автора по данни от European Commission, Information: Economy and 
Finance, 87/75, The Units of Account as a Factor of Integration, Brussels, 1975. 
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В) Възникване и развитие на Европейска валутна система 
 
След успокояването на пазарите и консолидацията на ЕИО в края на 70-те 

години се възобновява идеята за паричен съюз. През 1979 г. е създадена 
Европейската валутна система (European Monetary System - EMS5). Тя се основава 
на правила, сходни с тези, въведени с Базелското споразумение за „Змията в 
тунела“.  

“Змията” е заместена от Европейски валутно-курсов механизъм – ЕВКМ, 
който функционира и до днес като ЕВКМ II (European Exchange Rate Mechanism - 
EERM II). Европейският валутно-курсов механизъм включва Европейската парична 
единица (екю) и националните валути на държавите-членки на ЕИО. Водещо значение 
има централният курс спрямо екюто, тъй като по него се определят и централните 
курсове спрямо останалите национални валути. Запазена е границата за 
нерегламентирано отклонение от 2,25% на курса на съответната европейска валута от 
централния курс спрямо екюто и оттук спрямо останалите валути от системата. На 
Италия е даден по-голям марж – 6%. В началото на 90-те години има криза в ЕВКМ. 
Натискът е от страна на германската марка, която силно поскъпва след обединението на 
Германия. Великобритания и Италия напускат ЕВКМ. През 1993 г. се налага 
допустимото отклонение (маржът) да се вдигне временно на 15%. През 1994 г. нещата 
се успокояват и маржът е върнат на 2,25%, но след това отново става 15%. Чак след 
1997 г. правилата се установяват окончателно, като границата е 2,25%. Стенд-бай 
споразумения между централните банки поддържат двустранните курсове чрез 
съвместни интервенции, така както и при „змията“. 

Европейската счетоводна единица (ЕUA) е заместена от Европейска парична 
единица - екю (European Currency Unit – EСU). Стойността на 1 екю се определя 
ежедневно чрез стойността на “кошница” от валути (както при цената на “змията”)  

Цената на екюто във валутата j се определя по следната формула: 

 =   

 

където:  e количеството от валутата на държавата-членка k , включено в 
„кошницата“, е цената на валутата k изразена чрез валутата j . Величината  e 
относително постоянна величина. През периода от 21 септември 1989 г. до 31 
декември 1999 г. действа, например, един и същи регламент, съгласно който, в 
„кошницата“ на екюто участват: 3,301 белгийски франка (BEF), 0,6242 германски 
марки (DEM), 0,1976 датски крони (DKK), 6,885 испански песети (ESP), 1,332 
френски франка (FRR), 0,08784 британски лири (GBP), 1,44 гръцки драхми (GRD), 
0,008552 ирландски лири (IEP), 151,8 италиански лири (ITL), 0,13 люксембургски 
франка (LUF), 0,2198 холандски гулдена (NLG) и 1,393 португалски ескудо (PTE). 
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Като се има предвид централният курс на тези валути спрямо екюто е можело да се 
определи относителното тегло (значението) на отделните национални валути за 
определянето на стойността на екюто. 

 
Таблица 33 Относително тегло на валутите на държавите-членки на ЕИО при 

определянето на стойността на екюто (21.09.1989 – 31.12.1998 г.) 
 

Валута Относително 
тегло (%) 

BEF 8,183 
DEM 31,915 
DKK 2,653 
ESP 4,138 
FRF 20,306 
GBP 12,452 
GRD 0,437 
IEP 1,086 
ITL 7,84 
LUF 0,322 
NLG 9,87 
PTE 0,695 

 

Източник: съставено от автора по данни от The University of British Columbia, European 
Currency Unit (ECU), A Brief History of the ECU, the Predecessor of the Euro, 
http://fx.suader.ubc.ca/ECU.html 

 

При определянето на относителното тегло на отделните национални валути 
се е изхождало от два основни фактора: икономическото значение на съответната 
държава-членка и нейния дял във взаимната търговия, в рамките на ЕИО.6 Тъй като 
е отдадено обаче предпочитание на силните валути – германската марка, 
холандския гулден, белгийския франк, за сметка на по-слабите валути – 
италианската и британската лира, гръцката драхма, испанската песета, се е 
поддържал изкуствено завишен централен курс на екюто спрямо ам. долар. Ето 
защо след преминаването на екюто в евро (след 31.12.1998 г.) и възприемането на 
свободно плаващ курс на еврото спрямо долара, цената на еврото в ам. долари 
първоначално пада от 1,16 през м. януари 1999 г., до 0,85 през м. януари 2001 г., но 
след това започва леко да се покачва поради слабостта на долара. 

За да се гарантира стабилността на екюто спрямо долара се създава 
Европейски валутен фонд. Националните централни банки на държавите-членки на 
ЕИО предават на фонда 20% от националните си доларови резерви. Това е зародишът 
на съвременните резервни функции на Европейската централна банка. Европейският 
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валутен фонд извършва интервенции за поддържане на стабилността на екюто спрямо 
ам. долар. 

Същевременно рязко се разширяват разплащанията чрез екю, тъй като 
бюджетът на ЕИО вече се формира в екю. За тази цел през втората половина на 90-те 
години, най-напред банките, а след това и юридически и физически лица, получават 
правото да си откриват разплащателни сметки в екю. 

 
Пример:  
 
Изчисляване на обменния курс на екюто спрямо долара на 31.12.1998 г. 

(последният ден на екюто преди окончателното фиксиране на участието на 
националните валути в „кошницата“, което означава фактическото раждане на 
еврото). 

За целта може да се използва таблицата по-долу и разгледаната вече 
формула за цената на екюто във валутата j, която в случая е USD. 

 

Валута qk sjk qk x skj 

BEF 3,301 0,0287 0,09474 
DEM 0,6242 0,5928 0,37003 
DKK 0,1976 0,1557 0,03077 
ESP 6,885 0,007 0,0482 
FRF 1,332 0,1767 0,23536 
GBP 0,08784 1,6491 0,14486 
GRD 1,44 0,0036 0,00518 
IEP 0,008552 1,4721 0,01259 
ITL 151,8 0,0006 0,09108 
LUF 0,13 0,0289 0,00376 
NLG 0,2198 0,5261 0,11564 
PTE 1,393 0,0058 0,00808 

ECU (j = USD) 1,16027 
 
 
 
12.3  От ЕВС към Еврозона 
 
А) Предпоставки за създаването на Еврозоната 
 
Както вече стана ясно, идеята за колективна европейска валута и за 

европейска или по-точно западноевропейска парична зона, възниква още в края на 
1960-те години във връзка с кризата на Бретън-Удската система. Планът Вернер 
обаче не се реализира, защото в края на 1960-те години и в началото на 70-те 
години на миналия век не съществуват необходимите предпоставки за създаването 
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на единна валута. Тези предпоставки се създават по-късно с развитието на 
интеграционния процес. Кои са те? 

На първо място, това е създаването в началото на 1990-те години на 
единното икономическо пространство на държавите-членки на ЕИО (ЕО). 
Свободното движение на стоки довежда до значителен ръст на дела на 
вътрешнообщностната търговия. Той надхвърля 2/3 от цялата външна търговия на 
държавите-членки на ЕИО. Макар и с по-бавни темпове, но започва да расте и 
делът на вътрешнообщностната търговия с услуги. Свободното движение на 
капитал ускорява процеса на вътрешноотраслова специализация и коопериране, 
което пък е свързано с концентрация на капитала и на производството. Големите 
транснационални конгломерати се нуждаят от единната валута за да намалят 
издръжките си на производството и да са конкурентоспособни по отношение на 
американските си конкуренти. При тези условия ползите от въвеждането на единна 
валута надхвърлят очакваните рискове и загуби.  

Друга важна предпоставка е успешната подготовка на ЕИО за преминаване 
към най-висшата фаза на икономическата интеграция – икономическия съюз. 
Измененията и допълненията на основните договори, които се извършват в 
Маастрихт и влизат в сила през м. ноември 1993 г., усилват наднационалните 
елементи в процеса на взимане на решения в Общността и дават възможност на 
нейните институции ефективно да провеждат икономическа политика на 
общностно (съюзно) равнище в тези направления, които вече бяха разгледани – 
защита на конкуренцията, насърчаване на предприемачеството, опазването на 
околната среда, социални отношения. Идва време към тях да се добави и 
наднационален компонент в най-важният съвременен аспект на икономическата 
политика – управлението на парите.  

От политическа гледна точка за форсирането на процеса на създаване на 
единната валута допринася значително успешното функциониране на паричния 
съюз между Западна Германия (ФРГ) и Източна Германия (ГДР), който създава 
условията за германското обединение в началото на 1990-те години. 
Същевременно, след разпадането на Източния блок и на Съветския съюз, се 
очертават добри възможности за интеграция в рамките на цяла Европа и това 
подтиква политиците да търсят аналогия между германското обединение и 
европейското обединение, включително и в паричната политика.  

От правна гледна точка важна предпоставка е влизането в сила през м. 
ноември 1993 г. на Договора за Европейския съюз. В него се говори за 
„Икономически и валутен съюз“, като се приема, че двата процеса – на 
преминаване към интеграционната фаза „Икономически съюз“ и на създаване на 
Еврозоната, ще вървят успоредно. Ето защо като начална дата на първия етап на 
Икономическия и валутен съюз е приета 1 юли 1990 г.7, когато е напълно 
либерализирано (според тогавашните представи!) движението на капитал в 
рамките на единното икономическо пространство. Всъщност, както показа 
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практиката през изминалите оттогава години, създаването на паричния съюз 
изпреварва значително създаването на икономическия съюз. Редица важни аспекти 
на икономическата политика, като социалната политика, фискалната политика, 
структурната политика, останаха и след Маастрихт основно в сферата на 
компетенциите на националните държави. Ето защо е по-правилно ако създаването 
и развитието на Еврозоната се разглежда отделно от прехода към икономически 
съюз, само като един аспект на възникващата и утвърждаваща се общосъюзната 
икономическа политика. Защото за функционирането на икономическия съюз не 
по-малко важни от единната парична политика са единната социална политика, 
единната фискална политика, единната структурна политика, всички тези мерки, 
които трябва да превърнат европейската икономика в един организъм с много 
висока степен на икономическа, социална и териториална кохезия. 

Разглеждайки по този начин процеса на създаване на единна парична 
политика, можем да направим извода, че днешната Еврозона е временна, 
начална фаза на една бъдеща общосъюзна парична зона, която ще обхваща 
всички държави-членки на ЕС и ще бъде основен компонент на единната 
икономическа политика на ЕС. Еврозоната, като общност на част от държавите-
членки на ЕС, вече ползващи колективната валута, обхваща към средата на 2015 г. 
19 държави-членки на ЕС. Извън Еврозоната са Великобритания, Швеция и Дания, 
които засега се въздържат да се включат и Полша, Чехия, Унгария, България, 
Румъния и Хърватия, които не са изпълнили още критериите за членство.  

Това, че Еврозоната в съвременния й вид, включва само част от държавите-
членки, е възможно благодарение на принципа на флексабилността (засиленото 
сътрудничество), който е възприет от ЕС с промените в договорите, съгласувани в 
Маастрихт. Принципът на флексабилността позволява на група държави-членки на ЕС, 
които представляват най-малко половината от всички държави-членки,  да развиват 
помежду си засилено сътрудничество, използвайки институциите на Съюза, каквато, 
например, е Европейската централна банка. 

 
Б) Етапи в създаването и развитието на Еврозоната 
 
Имайки предвид натрупания вече исторически опит, можем да обособим 

следните етапи при създаването и функционирането на Еврозоната: 
 
От  1.1.1994 г. до м. май 1998 г. През този етап, на 1.1.1994 г. започва да 

функционира Европейският паричен (валутен) институт във Франкфурт на Майн 
във ФРГ. Неговата основна задача е да подготвя всяка година през м. май доклади 
за готовността на отделните държави-членки на Общността да се включат в 
единната валута. Оценката се извършва на база на конвергентните критерии. Тази 
функция днес изпълнява Европейската централна банка, която наследи 
Европейския паричен институт. На 16 декември 1995 г. е прието решението на 
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Съвета на ЕС за името на новата валута, което изписано с латински букви е „euro“ 
и се чете различно на езиците но отделните държави-членки. След 2007 г. е прието 
и изписване на български език като „евро“. 

Конвергентните критерии за членство в Еврозоната са съгласувани в 
Маастрихт през 1991 г. и са част от Договора за създаване на Европейската 
общност (сега ДФЕС). За тяхното изпълнение се докладва на Съвета на ЕС от 
Европейската комисия и ЕЦБ. Критериите са следните: 

1. За ценовата стабилност. Инфлацията през предходната година не трябва да 
надвишава с повече от 1½ процентни пункта средната инфлация в трите 
страни на ЕС с най-ниска инфлация. 

2. За държавните финанси.  

 Дефицитът на държавния бюджет не бива да надхвърля 3% от БВП 
 Съвкупният държавен дълг не бива да надхвърля 60% от БВП 

 
3. За обменния курс. Страната трябва да спазва най-малко 2 години правилата 

на ЕВКМ II. 

4. За дългосрочния лихвен процент. Средната лихва върху дългосрочните 
кредити, отпускани от централната банка не трябва да надхвърля с повече от 
2 процентни пункта средната лихва върху дългосрочните кредити в трите 
страни с най-ниски лихви. 

Пример:  
 
През 1997 г. инфлацията в държавите-членки на ЕИО е била следната (%): 

Австрия – 1,2, Белгия – 0,4, Великобритания – 3,3, Дания – 1,7, Финландия – 1,9, 
Франция – 0,5, Германия – 1,9, Гърция – 4,4, Ирландия – 1,8, Италия – 1,6, 
Люксембург – 1,5, Холандия – 1,8, Португалия – 2,3, Испания – 2,0 и Швеция – 1,3. 
Съгласно конвергентните критерии кои от държавите-членки не са изпълнявали 
изискването за ценова стабилност в доклада на Европейската комисия и ЕЦБ 
през 1998 г.? 

За да се отговори на въпроса най-напред се определят трите държави-
членки с най-ниската инфлация. Това са Белгия – 0,4, Франция – 0,5 и Австрия – 
1,2. Средната инфлация в тези три страни е била = (0,4+0,5+1,2)/3 = 2,1/3 = 0,7. 
Като добавим 1,5 процентни пункта се получава размера на допустимата 
инфлация. Той е 2,2%. Следователно само Гърция не е изпълнила през 1998 г. 
конвергентния критерий за ценова стабилност. 

През този първи етап от създаването на Еврозоната е приет и Пактът за 
стабилност и растеж, който ще бъде разгледан по-нататък. Пактът се приема през 
1996 г. на сесия на Европейския съвет в Дъблин. През 1997 г. се взима и решение 
за продължаване на дейността на Европейския валутно-курсов механизъм и след 
създаването на Еврозоната. Новият механизъм се обозначава като ЕВКМ II (ERM 
II). 

От м. май 1998 г. до 1.1.1999 г. През м. май 1998 г. е взето решението на 
Съвета на ЕС за това, кои държави-членки изпълняват критериите за членство в 
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Еврозоната и ще се включат в единната валута. Това са: Белгия, Германия, 
Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, 
Португалия, Финландия и Швеция – общо 12 страни. Единствено за Гърция е 
казано, че не изпълнява критериите. Тъй като на референдум в Швеция е 
отхвърлено участието й в Еврозоната, единната парична зона стартира с 11 
участници, всички посочени по-горе класирали се държави-членки, без Швеция. 
Що се отнася до Великобритания и Дания, то те заявяват за своето нежелание да 
участват в Еврозоната още преди да стартира процедурата за оценка на 
изпълнението на критериите. 

При определянето на кръга от участници в Еврозоната съвета на ЕС правени 
съществени отклонения от предписанията, заложени в критериите. Ако е трябвало 
строго да се подходи в съответствие с тях, то в Еврозоната е трябвало да бъдат 
допуснати само Люксембург и Финландия, което разбира се е невъзможно. Всички 
останали държави-членки, включително и Германия, не са изпълнявали критерия 
за държавните финанси. Най-големият компромис е направен с включването на 
Италия и на Белгия. Съгласно конвергентните доклади за тези две страни, техният 
държавен дълг е бил равен на около 120% от брутния им вътрешен продукт, което 
далеч надхвърля допустимия лимит от 60%. Неспазването на конвергентните 
критерии проличава още по-ясно, когато през 2000 г. Съвета на ЕС взима решение 
за включване на Гърция в Еврозоната, въпреки, че тя не е изпълнявала нито един 
от критериите, освен 2-годишното членство в ЕВКМ. След като е било взето 
политическото решение за състава на Еврозоната започва усилена подготовка за 
въвеждането на новата валута. 

От 1.1.1999 г. до 1.1.2002 г. През този етап колективната парична единица 
еврото съществува само виртуално. Вече има хиляди сметки в евро, извършват се 
разплащания, но банкнотите и монетите не са пуснати в обръщение. Това става на 
1.1.2002 г. През този етап освен технически мерки за отпечатване на банкнотите и 
сечене на монетите, се предприемат и икономически и социални мерки за 
предотвратяване на инфлационните процеси, които са свързани с преминаването 
към новата парична единица. В това отношение се използва опита на Германия, 
където възникват подобни инфлационни явления след въвеждането на германската 
марка на територията на бившата ГДР. За целта е решено 6 месеца новата парична 
единица еврото и старата парична единица на съответната държава-членка да 
циркулират едновременно като законни платежни средства. Това ще помогне на 
търговците и потребителите по-добре да се ориентират в цените. 

От 1.1.2002 до 1.7.2002 г. Това е етапът на съвместното съществуване на 
еврото и на националните валути на държавите-членки. След 1.7.2002 г. еврото 
остава единствената парична единица в рамките на Еврозоната, но за старите 
национални валути са оставени продължителни периоди, през които могат 
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свободно да се обменят в евро. В някои държави-членки, като Белгия, Германия, 
Австрия, няма установен краен срок за това.  

От 1.7.2002 г. до м. октомври 2009 г. Това е етап на подем на еврото. Към 
Еврозоната се присъединяват: Словения през 2007 г., Кипър и Малта през 2008 г. и 
Словакия от 1.1.2009 г. В края на периода Еврозоната вече включва 16 държави-
членки. Впечатляващи са и икономическите резултати. През 2007 г. търговията със 
стоки в рамките на Еврозоната достига 33% от съвкупния БВП, а с услуги 7% (през 
1999 г. този дял е бил при стоките 26%, а при услугите 5%)8. Делът на еврото като 
резервна валута нараства от 18% през 1999 г. на 27% през 2008 г. Според Елин 
Грийнспен (Alan Greenspan), бивш председател на Съвета на управителите на 
Федералната резервна система на САЩ, към 2008-2009 г. се е очертавала 
перспективата в една средносрочна перспектива еврото да измести американския 
долар като водеща резервна валута в света.9 Това би създало възможности за 
увеличаване на паричното предлагане и съответно за ускоряване на 
икономическото развитие на Еврозоната, която по население вече превъзхожда 
САЩ. 

В края на периода се разразява т. нар. дългова криза, чието начало може да 
се счита изявлението на новото гръцко правителство през м. октомври 2009 г., 
начело с министър-председателя Георгиус Папандреу от социалистическата партия 
ПАСОК, че прогнозата за дефицита на държавния бюджет на Гърция за 2009 г. е 
била силно занижена от предишното правителство на консервативната партия Нова 
демокрация. Според правителството на Папандреу вместо дефицит от 6-8% трябва 
да се очаква дефицит от 12,7%. Освен това ПАСОК разкрива, че през предходните 
години правителството на Нова демокрация системно е занижавало данните за 
дефицита на държавния бюджет, които са били предоставяни на Евростат. На фона 
на този скандал търсенето на гръцките държавни ценни книжа рязко пада, което 
означава, че гръцкото правителство трябва да заплаща огромна лихва, 
надхвърляща 10-15% за да си осигури финансирането на бюджета. След като 
водещите американски рейтингови агенции Стандарт енд Пуърс (Standard & Poor’s 
- S&P), Мудис (Moody’s) и Фич (Fitch) понижават кредитния рейтинг на гръцкото 
правителство до най-ниската възможна оценка, се очертава банкрут на Гърция, 
като суверенен длъжник. Тежката ситуация при Гърция довежда през следващата 
2010 г. до подобни затруднения и за други държави-членки на Еврозоната, където 
натрупания държавен дълг далеч надхвърля размера на БВП. Кризата се пренася 
върху Ирландия и Португалия. Сериозни трудности изпитва и банковата система 
на Испания. Италия също изпитва трудности при продажбата на държавни ценни 
книжа. 

След м. октомври 2009 г. Началото на етапа е белязано от кризата на 
дълговете и това налага да се предприемат сериозни мерки за стабилизиране на 
ситуацията около държавните бюджети на страните от Еврозоната, като в същото 
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време се осигурят достатъчно инвестиции за генериране на растеж. Решението на 
тази сложна задача ще бъдат разгледани в четвъртата точка на тази глава. 

 
В) Използване на еврото извън Еврозоната 
 
Еврото се използва извън Еврозоната от 6 европейски държави. Четири от 

тях - Ватикана, Сан Марино, Монако и Андора имат съответните споразумения за 
това с ЕС. Косово и Черна Гора ползват еврото без споразумение с ЕС. Извън 
Европа еврото се ползва като законно платежно средство в 4 отвъдморски 
територии, 3 - принадлежащи на Франция и 1 на Великобритания. Посочените 10 
страни и територии, макар и да използват еврото като платежно средство, не 
участват в Еврозоната и съответно в управлението на ЕЦБ.  

Има и държави, които са „привързали“ своите национални валути към 
еврото. Такива държави са общо 22: в Европа са 3 – България, Босна и 
Херцеговина и Македония, в Африка са 14. Те използват колективната валута CFA 
франк в нейните две разновидности - Западноафриканският франк и 
Централноафриканският франк. В средата на 2015 г. фиксираният курс е 1 CFA 
франк = 0,152449 евро. Освен тези 14 континентални африкански държави има още 
2 малки островни африкански държави (Коморите и Кейп Верд), които са с валути 
„привързани“ към еврото, както и 3 френски отвъдморски тихоокеански 
територии, ползващи колективната валута CFP франк. Всичките тези 22 страни и 
територии, сред които е и България, косвено следват паричната политика на ЕЦБ, 
без да могат да й влияят.  

 
Г) Институции и структури, свързани с Еврозоната 
 
Най-важната роля за функционирането на Еврозоната се пада на 

Европейската централна банка. Тя има няколко основни икономически функции. 
Първата от тези функции е провеждането на единна парична политика 

в рамките на валутната зона. Целта е съхраняване на ценовата стабилност, като 
целта се счита за изпълнена, ако инфлацията на годишна база е под 2%. Основният 
инструмент, който използва ЕЦБ за да съхрани ниска инфлация е определянето на 
размера на паричната маса, главно чрез лихвата по краткосрочното рефинансиране 
на банките от Еврозоната. Това е присъща функция на всички централни банки. 
След 2009 г. в Еврозоната се поддържат крайно ниски лихви, които в средата на 
2015 г. са под 0,5%.  Това се използва за стимулиране на кредитирането на 
икономиката и за постигане на икономически растеж. Важно значение има и какво 
се приема като обезпечение на кредитите, които отпуска ЕЦБ. Приемайки за 
обезпечение държавни ценни книжа ЕЦБ стимулира кредитирането на държавните 
бюджети на държавите-членки на Еврозоната, това от своя страна дава възможност 
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на тези държави да насърчават икономическия растеж чрез държавни инвестиции в 
инфраструктурата и в икономиката.  

През периода 2013 – 2015 г. ЕЦБ провежда политика на “лесни пари” и е 
отпуснала на частни банки от Еврозоната повече от един трилион евро кредити, 
обезпечени основно с ДЦК на държави от Еврозоната – основно на Италия, 
Португалия, Ирландия, Франция,  Испания, Гърция, Кипър и други държави-
членки на Еврозоната. Програмата за директни парични трансакции (Outright 
Monetary Transactions - OMT) на ЕЦБ се осъществява на основата на 
сътрудничество с Европейския механизъм за стабилност (European Stability 
Mechanism), който ще бъде разгледан по-нататък.10 

Друга много важна функция на ЕЦБ е извършването на валутни операции с 
цел поддържане на курса на еврото. Както всяка централна банка и ЕЦБ е 
упълномощена да извършва едностранни или съгласувани с други централни банки 
интервенционни операции на валутния пазар. Банката обаче по принцип се 
въздържа от активни интервенции, позовавайки се на принципа за свободното 
плаване на валутите в съвременната световна валутна система. Интервенциите са 
свързани и с функционирането на ЕВКМ II. Тъй като в механизма, обаче, към 
средата на 2015 г. участва, освен еврото, само една национална валута – датската 
крона, то задачите на ЕЦБ във връзка с ЕВКМ II са крайно ограничени. 

Съществено значение има и управлението на резервите. На ЕЦБ са 
предадени за директно управление резерви в размер на около 60 млрд. евро (85% в 
чужди валути, главно долари и 15% в злато). Срещу това централните банки на 
държавите-членки на Еврозоната са получили лихвоносни ценни книжа, 
номинирани в евро.  В резервната система на Еврозоната, участват наред с ЕЦБ и 
националните централни банки на държавите-членки. Техните резерви са 
приблизително 10 пъти по-големи от тези на ЕЦБ.  Цялата резервна система на 
Еврозоната, включваща както резервите, директно управлявани от ЕЦБ, така и 
тези, формално управлявани от националните централни банки, се намират под 
контрола на ЕЦБ. 

ЕЦБ трябва, също така, да поддържа, заедно с националните централни 
банки на държавите-членки, нормалното функциониране на платежната 
системата и системата за сетълмент на ценни книжа в Еврозоната. Тази функция 
се реализира чрез Евросистемата, като целта е безпроблемното функциониране на 
единната зона за плащания в евро (Single Euro Payments Area - SEPA)11 

Евросистемата включва Европейската централна банка и националните 
централни банки на държавите-членки на Еврозоната.  Евросистемата участва 
пряко в управлението на ЕЦБ чрез най-важният орган на ЕЦБ – Управителния 
съвет (Governing Council). В Управителния съвет на ЕЦБ участват шестимата 
членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (Executive Board), които се определят от 
Съвета на ЕС и всички управители на национални централни банки на държавите-
членки на Еврозоната. Към средата на 2015 г. Управителният съвет включва 25 
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члена. Тъй като решенията на Управителния съвет се взимат с обикновено 
мнозинство, то е ясно, че ролята на националните централни банки съвсем не е за 
пренебрегване. Управителният съвет е отговорен за най-важната икономическа 
задача на ЕЦБ – провеждането на паричната политика. 

Европейска система на централните банки (ЕСЦБ) включва ЕЦБ и 
националните централни банки на всички държави-членки на ЕС. В управлението 
на ЕЦБ и на паричната политика на ЕС, ЕСЦБ е представена чрез Генералния 
съвет (General Council). Той включва председателя на ЕЦБ, заместник-
председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на 
държавите-членки на ЕС. Към средата на 2015 г. Генералният съвет е имал 30 
члена. Решенията на Генералния съвет се отнасят основно до ЕВКМ II, както и до 
включването на нови държави-членки в зоната на еврото. Като цяло пълномощията 
на Генералния съвет, за разлика от Управителния съвет, са много ограничени. 
Когато се изпълнят изцяло решенията от Маастрихт и всички държави-членки на 
ЕС станат част от Еврозоната, тогава Генералният съвет и Управителният съвет ще 
се слеят, а ЕСЦБ ще заеме мястото на Евросистемата. 

Еврогрупата е форум на финансовите министри на държавите-членки на 
Еврозоната. Заседава преди всяка среща на Съвета по икономически и финансови 
въпроси (Екофин - Еcofin) към Съвета на ЕС. От 2008 до 2012 г. председател ва 
Еврогрупата бе “Mr. Euro” -  Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker), който 
през 2014 г. бе избран за Председател на Европейската комисия. Неговото място 
като ръководител на Еврогрупата зае през 2014 г. холандският финансов министър 
Йурун Дайселблум (Jeroen Dijsselbloem). След влизането в сила на ДФЕС 
дейността на Еврогрупата се институционализира. С Протокол № 14 към ДФЕС 
Еврогрупата придоби изключителни права за подготовка на решенията на Екофин 
относно еврото и Еврозоната. В заседанията й участват и представителите на 
Европейската комисия и на ЕЦБ. 

Европейският механизъм за стабилност е междудържавна организация, 
която обслужва не само държавите от Еврозоната. ЕМС е разположен в 
Люксембург. Ръководи се от Управителен съвет (Board of Governors), включващ 
министрите на финансите на държавите от Еврозоната (с право на глас) и члена на 
Европейската комисия по икономическите и финансови въпроси, както президента 
на ЕЦБ – без право на глас. Текущите дела  изпълнява Съветът на директорите 
(по един директор от всяка държава-членка на Еврозоната). Към средата на 2015 г. 
изпълнителен директор на ЕМС е германският финансов експерт Клаус Реглинг 
(Klaus Regling).  

Уставният  (записан) капитал на Европейският механизъм за стабилност е 
700 млрд. евро. Внесеният капитал е 80 млрд. евро, които се внасят в течение на 5 
години на равни вноски и се инвестират в ценни книжа с рейтинг ААА. 620 млрд. 
са на разположение и се изискват от държавите-членки в съответствие с обема на 
кредитите. Кредитите се финансират с емисии на облигации на ЕМС. Покритието 
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на кредитите от внесения уставен капитал не бива да пода под 15%. 27%  от 
записания капитал е на Германия, около 20% на Франция, по 18% на Италия и 
Испания. ЕМС действа подобно на МВФ. Полето на неговата дейност не е 
ограничено само до държавите от Еврозоната. Максималният обем на кредитите, 
които може да отпусне ЕМС е предвиден да е 500 млрд. евро. Финансови ресурси 
от ЕМС могат да се получат след искане от държава-членка до председателя на 
Управителния съвет, като решението се взима от Управителния съвет, т.е. от 
държавите-членки на Еврозоната. Председател на Управителния съвет на ЕМС е 
председателят на Еврогрупата.  

Инструментите, които се използват от ЕМС са: 

 Предоставяне на заеми на държави, изпитващи сериозни финансови 
затруднения; 

 Изкупуване на държавни ценни книжа на държави, изпитващи умерени 
проблеми с цел стабилизиране на цените на книжата. Намесата може да е както 
на първичния пазар така и на вторичния пазар, т.е. като се изкупуват книжа, 
вече придобити от частни банки. 

 Предоставяне на заеми на правителства за целите на рекапитализацията на 
финансови институции, изпитващи затруднения с платежоспособността.12 

 
Пример:  
 
На 19 август, 2015 г в Люксембург Управителният съвет на Европейския 

механизъм за стабилност одобри предложението на Изпълнителния директор на 
ЕМС за Споразумение за финансовия инструмент за подкрепа (Financial 
Assistance Facility Agreement) за Гърция. Съгласно условията на това 
споразумение ЕМС ще предостави на Гърция до 86 милиарда € като финансова 
помощ през следващите три години. Споразумението е договор за заем на ЕМС с 
Гърция, което Изпълнителният директор Клаус Реглинг и гръцкият министър на 
финансите Евклид Цакалотос ще подпишат. 

Управителният съвет на ЕМС също прие меморандум за разбирателство 
(МР) с Гърция, в който се посочва, че гръцкото правителство се съгласи да 
предприеме необходимите мерки, за да се справи с основните предизвикателства 
пред икономиката на страната. Гръцкото правителство пое ангажимент за 
реформи, включително за възстановяване на фискалната устойчивост, запазване 
на финансовата стабилност, повишаване на икономическия растеж, подобряване 
на конкурентоспособността и увеличаване на инвестициите и реформиране на 
публичната администрация. Европейската комисия ще подпише меморандума за 
разбирателство от името на ЕМС заедно с гръцкия финансов министър. 
Управителният съвет очаква институциите да вземат под внимание изявлението 
на Еврогрупата от 14 август 2015 и да следят за спазването на условността, 
подробно описани в Меморандума за разбирателство. 

Средствата на ЕМС ще бъдат използвани за бюджетно разходи, за 
погасяване на просрочени плащания и за натрупването на парични буфери, както 
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и за обслужване на държавния дълг и за рекапитализация на банковия сектор. 
Точният размер на финансовата помощ от Европейския механизъм за стабилност 
ще зависи от решение на Международния валутен фонд по отношение на 
степента на участието на фонда във финансирането на програмата за Гърция. 
МВФ ще вземе това решение след приключването на първия преглед по 
програмата. Общият размер на финансовата помощ ще зависи и от успеха на 
Гърция в осъществяването на реформите, които имат за цел да гарантира, че 
Гърция ще се върне към пазарно финансиране на държавните разходи на разумна 
цена преди да завърши програмата. Приходите от приватизация може 
допълнително да намалят общата сума на финансовата помощ, ако така се 
прецени. (съобщение за печата на ЕМС).13 

 
 
12.4 Фактори, влияещи върху ефективността на Еврозоната  

 
Кризата от 2009 г., както и продължаващите през следващите години 

затруднения около обслужването на държавния дълг на Гърция и на някои други 
държави-членки на Еврозоната, придружени от периодични проблеми с 
устойчивостта на банковата система в някои части от Еврозоната (Кипър, Испания, 
Гърция и др.), поставя въпроса за това доколко Еврозоната е ефективна, доколко 
изпълнява критериите за оптимална парична зона? За да се отговори на тези 
въпроси е необходимо Еврозоната да се анализира на базата на факторите, 
определящи ефективността на големите парични зони.  

 
А) Мобилност на капитала и работната сила 
 
Както вече бе показано на графика 42, под въздействието на асиметричните 

шокове възниква ситуация, при която в страната А има излишък на работна сила и 
недостиг на капитал, а в страната Б, която не е пострадала от съответния шок, под 
въздействието на политиката на единната централна банка, може да възникне 
излишък на капитал и недостиг на работна сила. При тази ситуация бързото и 
сравнително безболезнено достигане на новото равновесие в паричната зона зависи 
от степента на мобилност на факторите за производство – труд и капитал. Тъй като 
обикновено свободното движение на капитал в съвременните условия е като цяло 
гарантирано, то основна роля при мобилността на факторите за производство играе 
мобилността на работната сила. На базата на тези разсъждения Мъндел е извел 
своя критерий, че една парична зона е толкова по-ефективно, колкото по-свободно 
е движението на работни сила в нейните рамки.  

Какъв е резултатът ще получим ако сравним мобилността на факторите за 
производство в Еврозоната и в САЩ, т.е. в зоната на американския долар? По 
отношение на свободното движение на капитал би могло да се каже, че в ЕС и 
съответно в Еврозоната, то гарантирано от правните актове на съюза. Както обаче 
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бе отбелязано в седма глава, поради редица причини, свързани с националните 
особености и със съхраняващите се компетенции на държавите-членки, свободното 
движение на капитал и съответно неговата мобилност в ЕС и в Еврозоната все още 
изостават от свободата на движение и мобилността, постигнати в САЩ. Това 
изоставане не е съществено, но все пак е фактор, който прави функционирането на 
Еврозоната малко по-неефективно от това на зоната на долара. 

Значително повече проблеми обаче има при мобилността на работната сила. 
Както бе отбелязано в осма глава, вътрешносъюзната миграция на население и 
съответно на работна сила в ЕС и в Еврозоната изостава многократно от тази в 
САЩ. Причините са различни – езиковата бариера, различията в социалните 
модели, различията в традициите и начина на живот и др.  

 
Извод: Данните за хомогенността на капиталовия пазар и за мобилността 

на капитала и особено данните за вътрешнозоновата мобилност на работна сила 
в Еврозоната показват, че тя може да стане значително по-ефективна, ако се 
създадат необходимите условия за премахване на оставащите пречки през 
свободното движение на факторите за производство и ако тяхната мобилност 
се насърчава с мерки на национално и на съюзно равнище. 

  
Б) Диверсификация на икономиката и на външната търговия  
 
Колкото една икономика е по-тясно специализирана, толкова тази по-голяма 

е вероятността тя да пострада от силен конюнктурен шок. Най-добре тази 
зависимост може да се илюстрира с примера на т. нар. монокултурни икономики. 
Това са обикновено развиващи се страни, които произвеждат и експортират една 
или няколко култури. Например редица африкански страни са се тясно 
специализирали в експорта на какао. Същият ефект на силна зависимост на 
икономиката от конюнктурни фактори се наблюдава и при специализацията в 
производството и експорта на отделни минерални суровини – нефт, природен газ, 
мед и други. Тази закономерност на нарастваща вероятност от шокове при 
монокултурността и слабата диверсификация на икономиката и на експорта е 
установена от Кенън. Ето защо за да намалят  вероятността от шокове, които 
могат да имат както симетричен, така и асиметричен ефект, държавите-членки на 
единната парична зона трябва да притежават диверсифицирана икономика, която 
рефлектира и в диверсифицирана външна търговия. 

Какво може да се каже по този показател за икономиката и външната 
търговия на ЕС? Европейската икономика е силно развита и държавите-членки на 
ЕС, в това число и на Еврозоната произвеждат и експортират огромно количество 
различни видове готови стоки, покриващи почти целия спектър от стоки, включени 
в разделите 5,6,7,8 и 9 на Стандартната международна търговска класификация на 
ООН – SITC. Това са разделите:  
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Химични вещества и продукти 
Артикули, класифицирани главно според вида на материала (цветни и черни метали, 
тъкани, дървен материал, хартия) 
Машини, оборудване и превозни средства 
Разнообразни готови продукти,н.д. (текстил, облекло, обувки и др.) 
Стоки и сделки, неуказани в другите раздели (вкл. оръжие) 

 
Извод: Икономиката и външната търговия на Еврозоната, както и 

икономиката и външната търговия на зоната на долара (САЩ), се отличават с 
висока степен на диверсификация, което благоприятства тяхното 
функциониране и утвърждаването на еврото и долара като стабилни валути. 

Въпреки това сходство има обаче и някои съществени различия. Те стават 
ясно забележими, когато се анализира структурата на вноса на ЕС и на САЩ. 
Основното различие е при зависимостта от вноса на енергоносители. Нетната 
импортна зависимост на ЕС при фосилните горива е около 55%, докато в САЩ е 
около 15%. При това положение вероятността от силни шокове, причинени от 
резки промени при конюнктурата на фосилните горива, е много по голяма за 
Еврозоната, отколкото за САЩ. Още по-опасни са такива шокове когато те 
имат асиметричен характер. 

 
В) Сходство при структурата на икономиката 
За да не се стигне до силни асиметрични шокове, важно значение има 

сходството при структурата на икономиката на държавите (или териториите) 
участващи в паричната зона. Тъй като структурата на икономиката е основен 
елемент от понятието „икономическа кохезия“, този въпрос ще бъде подробно 
анализиран в следващата глава, посветена на кохезията и структурната политика в 
ЕС. Все пак, сравнявайки икономическата кохезия в Еврозоната и в зоната на 
долара, може още тук да се направи изводът, че по този параметър Еврозоната не 
отстъпва съществено от ситуацията в зоната на долара (САЩ). За илюстрация 
могат да се използват данните от таблицата по-долу. 

 
Таблица 34  Дял на селското стопанство* в БВП на някои държави-членки (ДЧ) 

на Еврозоната и щати в САЩ (ЕС 2013 г., САЩ 2009 г., в %)  
 

ДЧ и щати  Дял ДЧ и щати  Дял 
Ню Йорк 0,2 Северна Дакота 7,7 
Люксембург 0,3 Южна Дакота 7,0 
Пенсилвания 0,5 Небраска 5,4 
Охайо 0,5 Айова 4,6 
Флорида 0,5 Латвия 4,9 
Белгия 0,8 Литва 3,8 
Германия 0,8 Естония 3,6 
Дания 1,3 Словакия 3,0 

ЕС 1,7 
САЩ  0,8 
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Пояснения: * - При ЕС е включено и рибното стопанство 
 
Източник: съставено от автора по данни от Бюрото за икономически 
изследвания на САЩ и Евростат. 
 

Извод: От таблицата се вижда, че отклоненията от средното равнище 
при участието на селското стопанство в структурата на икономиката на ЕС е 
приблизително същото, каквото при икономиката на САЩ. Това е показателно за 
общата хомогенност на структурата на тези две големи развити икономики и 
съответно за предимствата, които Еврозоната и зоната на долара имат по 
отношение на този фактор за ефективност на паричните зони. 

 
Г) Търговска отвореност и дял на вътрешнозоналната търговия 
 
Търговската отвореност може да се определи като съотношение между 

външната търговия (експорт и импорт заедно) и БВП на съответната икономика.  
 
O  (%) =    

  х 100  
 
Във формулата OT е търговската отвореност на съответната икономика, Х е 

стойността на експорта, М – стойността на импорта и Y – стойността на  брутния 
вътрешен продукт. Делът на вътрешнозоналната търговия е равен на 
съотношението между стойността на търговията, която се осъществява между 
държавите-членки на паричната зона и общата външна търговия на тези държави. 
Според критерият на МакКинън отрицателните ефекти от асиметричните шокове 
са толкова по-малки, колкото по-голяма е търговската отвореност на държавите 
(териториите), участващи в паричната зона и колкото по-голям е делът на 
вътрешнозоналната търговия. По тези два показателя Еврозоната се представя 
много добре. По данни на Световната банка през 2014 г. Индексът на търговска 
отвореност на Еврозоната е почти 69%. За сравнение този индекс при САЩ е 
23%.14 Делът на вътрешнозоналната търговия от цялата външна търговия на 
държавите-членки на Еврозоната също е изключително висок – около 50%.15   

 
Извод: Анализирайки данните за степента на отвореност на икономиките 

на държавите-членки в Еврозоната и на икономиката на Еврозоната като цяло, 
както и данните за вътрешнозоналната търговия, като дял от цялата търговия, 
може да се направи изводът, че и по този показател Еврозоната се представя 
много добре в международен план. 

 
Д) Вътрешнозонални преразпределителни процеси 
 
Болдуин и Виплош16 считат, че в ситуацията на асиметричен шок, страната, 

която не е пострадала (страната B на граф. 42), би могла да намали ефекта от шока 
ако направи фискални трансфери в полза на страната А. Този тип „компенсации“ 
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могат да се окажат полезни и за двете страни, участващи в паричната зона. За 
страната Б, където има „прегряване“, трансферите ще помогнат да се „изпусне 
парата“, чрез по-високите данъци ще се намали вътрешното свръхтърсене. 
Обратното, в страната А, която е в състояние на рецесия, фискалните трансфери от 
страната Б ще намалят свръхпредлагането. Според Болдуин и Виплош такива 
фискални трансфери трябва да имат временен характер, докато се достигне новото 
равновесие на единния пазар. Те считат, че подобни трансфери могат да играят 
ролята на един вид „застраховка“ срещу асиметричните шокове, като веднъж 
донор може да се окаже страната А, следващият път – страната B.17  

Подобни вътрешнозонални преразпределителни процеси в значителни 
размери действително се осъществиха при включването през 1991 г. в паричната 
зона на германската марка на бившата Германска демократична република.  За 
периода 1991 – 2003 г. брутните финансови трансфери от бюджета на западните 
провинции на ФРГ към новоприсъединилите се източни провинции е бил равен на 
приблизително 1250 млрд. евро, което прави по приблизително по 100 млрд. евро 
годишно.18 

Възможни ли са такива трансфери в рамките на Еврозоната. Както ще видим 
от следващите глави, нито размерът на бюджета на ЕС, нито неговата структура, 
предполагат такива огромни по мащабите си вътрешносъюзни и вътрешнозонални 
преразпределителни процеси. Освен това е необходимо да се има предвид, че 
Болдуин и Виплош в своя модел разглеждат страни със сходна структура на 
икономиката и съответно сходна степен на икономическо развитие. Картината 
обаче, както в ЕС, така и в Еврозоната, е различна. Там има държави-членки с 
доста различна степен на икономическо развитие и при това състояние на 
кохезията фискалните трансфери биха били еднопосочни за дълъг период от време, 
което е много трудно да си представим при сегашната правно-политическа 
структура на съюза. 

 
Е) Общност на принципите и целите 
 
Въпросът за вътрешнозоналните преразпределителни процеси при реакцията 

на асиметричните шокове е тясно свързан с въпроса за общността на принципите и 
целите на държавите-членки на паричната зона. Реализацията на такива трансфери 
е възможна само при изключително високо доверие между държавите-членки и 
при силно чувство за солидарност.  

Но не само справянето с асиметричните шокове изисква такова единство и 
сплотеност. При справянето със симетрични шокове също е изключително важно 
да има единен подход на държавите-членки на паричната зона към решаването на 
общите проблеми. Съществуването на единна централна банка и провеждането 
на единна парична политика означава, че трябва да има единство на 
принципите, на приоритетите и на целите на икономическата политика, а в 
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по-широк план и единство по цялостния модел за социално-икономическо 
развитие. 

 
 
Пример:  
 
При възникването през 2012 г. на кризата с държавните дългове в 

Еврозоната, германското правителство обяви, че основен приоритет трябва да е 
недопускането на висока инфлация, така както е записано в ДФЕС. За това е 
необходимо държавите-членки на Еврозоната да провеждат политика на строги 
бюджетни ограничения. ЕЦБ, от своя страна, не трябва да насърчава 
дефицитното финансиране и затова не трябва да приема като залог държавни 
ценни книжа на държави-членки с прекалено голям дълг.  

Тази политика бе подкрепена от Холандия, Австрия, скандинавските 
държави и някои други-държави-членки на Еврозоната, които поддържат 
балансирани държавни финанси. В същото време други държави-членки на 
Еврозоната, където безработицата бе достигнала много високи размери, като 
Гърция (25%), Испания (25%), Португалия (16%), Ирландия (15%) и други, 
настояваха, че приоритет на паричната политика трябва да е икономическият 
растеж и създаването на нови работни места и че ЕЦБ трябва да води не само 
либерална лихвена политика, но и да приема техни държавни ценни книжа като 
залог при отпускането на кредити.  

Каква политика трябваше да следва при тези условия Европейската 
централна банка? В първите години след кризата (2009-2012 г.) банката се 
колебаеше дали да последва Федералния резерв на САЩ и да сведе почти до нула 
лихвените проценти и дали да приема държавни ценни книжа като залог. 
Колебанията обаче бяха преодолени, когато се появи опасност за фалит и на 
големи държави-членки на Еврозоната. Така след 2012 г. ЕЦБ постепенно 
премина към „политиката на лесни пари“, намалявайки лихвата до възможния 
минимум и започвайки да приема в големи размери държавни ценни книжа на 
страни от Еврозоната, даже и а такива, които имат много голям държавен 
дълг. 

Въпреки това не последва по-висока инфлация, причината бе резкия спад на 
цените на енергоносителите и общото ниско ниво на цените на суровините, 
вследствие на влошената световна конюнктура. Така конфликтът между 
привържениците на строгите мерки и тези за по-либерален подход към 
паричната политика временно бе избегнат. 

 
12.5 Пакт за стабилност и растеж и Фискален пакт 
 
А) Пакт за стабилност и растеж 
 
Както вече бе изяснено, изключително важно значение за ефективното 

функциониране на паричните зони има провеждането на единна икономическа 
политика на държавите, участващи в тези зони. Един от най-важните аспекти на 
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съвременната икономическа политика е фискалната политика, с която се определя 
ролята на държавата в икономиката и в социалната сфера. При провеждането на 
активна фискална политика често ангажиментите на държавата надхвърлят 
нейните финансови възможности и тогава се налага държавата (правителството и 
другите официални власти) да заема средства чрез емисията на дългови книжа или 
чрез други инструменти. Това води до натрупване на държавен дълг и съответно 
може да доведе до невъзможност на държавата да обслужва този дълг.  

За да се избегнат подобни рискове, които могат да предизвикат сериозно 
разстройство на единната парична система още през 1991 г. в Маастрвихт е 
договорено, че дефицитът на държавния бюджет и съвкупният държавен 
(публичен) дълг не могат да надхвърлят съответно 3% и 60% от БВП на държавата-
членка. Тези правила са доразвити през 1997 г. на Европейския съвет в Амстердам 
и получават името „Пакт за стабилност и растеж“. Тъй като по това време се е 
считало, че в близка перспектива Еврозоната ще обхване целия съюз, пактът е 
приет с валидност за всички държави-членки на ЕС. На базата на резолюцията на 
Европейския съвет са приети два регламента на Съвета на ЕС – Регламент (ЕО) № 
1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на икономическата политика и Регламент (ЕО) и 
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за определяне и изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит. 

Допустимият  лимит на дефицита на държавния бюджет е 3% от БВП. Но 
защо точно 4%, а не например 5% или 1%? Този лимит е определен като 
компромис между две групи държави на Европейския съвет в Дъблин през м. 
декември 1996 г. Първата група е предвождана от Германия и включва и други 
страни от северната и централната част на ЕС . Те настояват за балансиран бюджет 
и затова първоначалният вариант на пакта, предложен от Германия, се нарича 
„Пакт за стабилност“. Другата група се предвожда от Франция и Испания и това са 
страни, които желаят по-гъвкава политика, допускаща и по-голям дефицит на 
държавния бюджет, за да може държавата да играе по-активна роля за постигане 
на икономически растеж.  

Трябва, също така, да се има предвид, че при допускането на лимит на 
дефицита на държавния бюджет, равен 3% от БВП, се е предполагало, че 
държавите-членки ще използват тази възможност само в периоди на икономически 
спад и рецесия за да „подгреят“ икономиката. Тогава, когато се наблюдава 
икономически подем, се е предполагало, че държавите-членки обратното ще се 
стремят към постигане на бюджетни излишъци с цел да „охладят“ икономиката. По 
този начин, в една дългосрочна перспектива, периодите с дефицит и периодите с 
излишък ще се редуват и взаимно ще се уравновесяват. Тези очаквания обаче не са 
се оправдали. Правителствата са се възползвали и в периоди на икономически 
подем от възможността безнаказано да реализират дефицит и така постепенно 
държавния дълг започва застрашително да расте. Например във Франция през 
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периода 2003 – 2007 г. се наблюдава постоянен икономически растеж от около 2% 
годишно, но въпреки това през 2003 г. дефицитът на държавния бюджет е равен на 
3,9% от БВП, през 2004 на 3,5, а през 2005 на 3,2%. Трябва да се отбележи, че тъй 
като през посочения период, независимо от добрата икономическа конюнктура в 
Европа, повечето държави-членки на ЕС са допускали дефицит на държавния 
бюджет, понякога надхвърлящ и допустимия лимит от 3%, до санкции по 
отношение на Франция и други страни в подобна ситуация, не се е стигнало. След 
2009 г. прилагането на санкции е спряно поради влошената икономическа 
ситуация.   

 
Процедурата при прекомерен дефицит, съгласно Пакта за стабилност и 

растеж и Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета предвижда следните стъпки: 

 Комисията подготвя доклад за изпълнението на бюджетния критерий през 
изминалата година. Ако има неоправдано надхвърляне на лимита се дава 6-
месечен срок за предприемане на мерки (въвеждане на бюджетни икономии). 
През следващата година трябва да се влезне в допустимите граници. 

 Ако изминат 6 месеца и не са предприети необходимите мерки Съветът отправя 
официално предупреждение (син плик). Ако и през следващите 6 месеца не се 
предприемат препоръчаните от Комисията мерки би трябвало да последват 
санкции.  

 Отначало провинилата се страна се задължава да депозира в Комисията залог 
включващ фиксиран компонент от 0,2% от БВП и променлив компонент, равен 
на 1/10 от разликата между допустимия дефицит и реалния дефицит. Размерът 
на целия залога не може да надхвърля 0,5% от БВП. 

 
Пример:  
 
Комисията е установила в Германия необоснован дефицит от 4,0% т.е. 

надхвърлящ допустимият с 1 процентен пункт. Залога, който трябва да се 
депозира е равен на 0,2% +0,1% = 0,3% от БВП на Германия. БВП на Германия е 
около 2 950 млрд. евро, т.е. залогът ще около 9 млрд. евро. Ако не се реши 
проблемът с дефицита в течение на 2 години (не се влезне в позволените граници), 
то депозитът се превръща в глоба и отива в бюджета на ЕС. 

 
Б) Фискален пакт 
 
Официално наименование на този документ е: „Договор за стабилност, 

координация и управление в икономическия и паричен съюз“ (Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union – TSCG). Подписан е 
през 2012 г. от 25 държави-членки на ЕС - всички с изключение на 
Великобритания и Чехия.  Този договор не отменя, а допълва Пакта за стабилност 
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и растеж, но само за държавите-членки, които са го подписали. В сила е от 
началото на 2013 г. 

Основните правила на фискалния пакт, са: 

 Въвеждане на национални "дългови спирачки”. Въвеждане на т. нар. златно 
правило, което гласи, че държавите-членки се ангажират да променят своето 
национално законодателство, така, че със закон, имаш сила на конституционна 
норма, се ограничи възможността структурния бюджетен дефицит да надхвърли 
0,5% от БВП, а номиналния бюджетен дефицит – 3% от БВП. Отклонение е 
разрешено само в "изключителни обстоятелства "или при силна рецесия. 
Договорът позволява структурен дефицит над прага за преходен период. За 
страните с дълг под 60% от БВП, структурният дефицит може да бъде да 
достигне до 1% от БВП. 

 Арбитър за изпълнението на пакта е Съдът на Европейския съюз. Спорове се 
разглеждат по искане на отделна държава-членка. Съдът може да наложи глоба 
в размер до 0,1% от БВП. 

 Въвежда се правилото “1/20”. То дава възможност за наказателна процедура 
срещу държава-членка, чийто дълг продължително време е над предела, равен 
на 60% от БВП. Правилото означава, че всяка година разликата между реалният 
размер на дълга и границата от 60% трябва да се намалява с 1/20, така, че за 
двадесет години дългът да стане по-малък от 60% от БВП, както определя 
Пакта за стабилност и растеж.  

 Въвежда се т. нар. обратно квалифицирано мнозинство. Това означава, че 
решението в Съвета се приема във всички случаи, освен ако срещу него не се 
формира квалифицирано мнозинство (в момента 255 от 345 гласа).  Това се 
прави за да се избегне практиката от предишни години, държа-членка, която е 
нарушила Пакта за стабилност и растеж да не бъде санкциониране, тъй като се 
подкрепят от други държави-членки, изпаднали в подобна ситуация. 

Фигура 43 Структурен и цикличен компонент на номиналния дефицит 
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Пояснения: На графиката е показана с червена линия динамиката на развитие на 
номиналния дефицит (излишък) на баланса на държавния бюджет на примерна държава-
членка. Със зелена линия е показано развитието на цикличния компонент на дефицита 
(излишъка) и със синя – на структурния компонент.  

 
Цикличният компонент на дефицита е свързан с динамиката на БВП и е 

трудно да се регулира от правителството. Структурният компонент обаче е свързан 
с провежданата от правителството икономическа и фискална политика и затова 
неговото ограничаване управление е възможно. Именно затова се изтъква неговото 
значение във Фискалния пакт, макар, че разграничението между двата компонента 
е въведено още при Пакта за стабилност и растеж. При повече от 3 процента 
номинален дефицит може да се окаже, че структурният дефицит е под 0,5% 
процента и тогава тази страна, макар формално да нарушава Пакта за стабилност и 
растеж, няма да бъде санкционирана, съгласно Фискалния пакт.  

Възможен е, разбира се и обратният вариант, когато дефицитът на 
държавния бюджет не надхвърля 3% от БВП, но поради добрата икономическа 
ситуация структурният компонент надхвърля 0,5% от БВП. Тогава може да бъде 
наложена санкция. Любопитно е да се проследи дали приемането на Фискалния 
пакт е дало положителен резултат относно спазването на фискалната дисциплина. 
Данните на Евростат говорят, че докато през 2012 г. средният за Еврозоната 
дефицит на държавния бюджет е бил равен на 4,1%, то през 2014 г. е спаднал до 
2,4%. В същото време обаче и през 2014 г. има редица държави-членки на 
Еврозоната, където дефицитът продължава да надхвърля допустимия лимит. Това 
са: Кипър Испания, Франция, Словения, Португалия, Гърция, Ирландия.    

 
  

 
1International Monetary Fund, SDR Valuation, https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx 
2 Робърт А. Мъндел (Robert A. Mundell) е роден в Канада през 1932 г. Основната му научна дейност е 
свързана с Колумбийския университет в Ню Йорк. През 1999 г. получава Нобелова награда по 
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13. Политика на сближаване, целяща по-голяма кохезия 
 

13.1  Икономическа, социална и териториална кохезия 
13.2  Предпоставки и ефекти 
13.3  Регионална структурна политика 
13.4  Механизъм за свързване на Европа 

 
 
 

13.1 Икономическа, социална и териториална кохезия 
 
А) Дефиниция на понятието кохезия 
 
За първи път думата “cohesion” се появява в европейската литература през 

17-ти век в научни изследвания, свързани с физиката и с химията. Думата има 
латински корен.  Във физиката кохезията е междумолекулярната сила на 
привличане, която държи молекулите на дадена субстанция заедно. 
Междумолекулярните сили на привличане действат и между молекули от различни 
субстанции, тогава привличането се нарича адхезия (adhesion).  

През ХХ в. се появява понятието “социална кохезия”. По аналогия с 
използването във физиката и в химията, терминът означава и в социалните 
отношения наличие на сила, която обединява (държи заедно) социалните групи в 
дадено общество, независимо от различията по национална принадлежност, етнос, 
раса, пол и т. нат. Кохезията може да се разглежда в нейния обективен смисъл като 
състояние на съставните части на една система – доколко те са обединени, взаимно 
се привличат, имат общи цели, интереси и т. нат, както и в субективен смисъл – 
доколко те реално си взаимодействат, чувствайки се и действайки като един 
организъм.1 

В условията на европейската интеграция понятието “кохезия” се използва 
като определение за единението (сцеплението, вътрешното притегляне), което 
съществува между отделните части на Съюза. Това единение най-добре се изразява 
на английски с друг един термин, намерил широко разпространение в теорията и 
практиката на интеграцията – „single“, което на български се превежда като 
“единен“.   

Трябва да се прави разлика между понятията „единен“ и „общ“ в контекста 
на европейската интеграция. Използването на понятието „единен“ в дадена област 
на интеграцията означава, че там действат единни правни норми и равнището на 
наднационалност е възможно най-високото, съответно и компетенциите на Съюз и 
на съюзните институции са изключително високи. При понятието „общ“ 
(„common“) по-скоро става дума за хармонизация на законодателствата на 
държавите-членки и за сътрудничество между тях с цел постигане на общи цели. В 
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този случай не е необходимо да има особено висока степен на кохезия, достатъчно 
е да има висока степен на разбирателство.  

Ето защо понятието “единен пазар“ („single market”) не бива да се приема за 
еквивалентно на понятието „общ пазар“ („common market“).  

При общия пазар, който се постига още на първата фаза на интеграцията – 
зоната за свободна търговия, се наблюдава сътрудничество между държавите-
членки, което води до премахване на митата в търговията помежду им. Зоната за 
свободна търговия обаче не изисква постигането на особена кохезия, т.е. на 
еднородност на икономическата и социалната структура на участващите държави. 
Например между Канада, САЩ и Мексико съществува зона за свободна търговия, 
макар, че икономиката и обществото на Мексико съществено се различава по 
своята структура от тези на САЩ и Канада. Освен това при зоната за свободна 
търговия държавите-членки запазват своя пълен суверенитет относно стандартите, 
митническите процедури, данъците, патентите, валутите и други инструменти за 
икономическа и социална политика.  

При единния пазар картината е коренно различна. Той може да бъде 
създаден само на една много по-висока степен на развитие на интеграционния 
процес, след като вече и изграден митническия съюз. При единния пазар 
държавите-членки делегират значителна част от своя национален суверенитет на 
единните институции. Това се отнася до задължителните стандарти, косвените 
данъци, митническите процедури, патентите и даже до голяма част от търговското 
и гражданското право. Всички тези сфери на регулиране на икономиката и 
обществото вече имат частично наднационален характер. Само така може да се 
осигури свободното движение на стоките на територията на интеграционната 
общност.  

Когато към свободното движение на стоките се добави и свободното 
движение на услуги, капитал и работна сила ние вече говорим за интеграционната 
фаза „единно икономическо пространство“. Това е една много висока фаза на 
интеграция, с много голяма доза наднационалност и с много широки и сложни 
функции на единните институции, които коренно се различават от тези при зоната 
за свободна търговия. Нещо повече, за да може да функционира единното 
икономическо пространство и да се спазват единните стандарти, за да има реално 
свободно движение на капитал и на работна сила, се налага осъществяването на 
структурна политика на общностно (съюзно) равнище, целяща по-голяма кохезия 
между държавите-членки и между отделните региони.  

Трябва да се прави, също така, разлика между термините „кохезия“ и 
„конвергенция“. Кохезията показва сходство на структурите (икономическа, 
социална, етническа и т. нат.), докато конвергенцията – сходство на процесите 
(икономически цикъл и съпътстващите го процеси – инвестиции, инфлация, 
безработица и т. нат.). Може да се каже, че състоянието на кохезията до голяма 
степен определя равнището на конвергенция между държавите-членки на ЕС. 
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Б) Икономическа кохезия 
 
В условията на европейската интеграция “икономическа кохезия” означава 

постигането на висока степен на еднородност (сходство) на структурата на 
икономиката на отделните държави-членки и региони, което позволява на 
европейската икономика да действа като единен организъм и да се управлява чрез 
единна икономическа политика.  

Могат да се използват редица индикатори за определяне на състоянието на 
икономическата кохезия в ЕС: 

 Структура на икономиката (на БВП или на добавената стойност); 

 Структура на отделни сектори на икономиката, например на сектора на 
услугите или на обработващата промишленост; 

 Структура на експорта (експортна специализация). 

Редица въпроси, свързани с тези индикатори бяха разгледани в предишните 
глави, например относно структурата на сектора на услугите в отделните държави-
членки на ЕС или относно експортната специализация. Ето защо в настоящата 
глава (таблица 34) е отделено повече внимание на един от най-важните индикатори 
– структурата на създаваната в икономиката на ЕС и в икономиките на държавите-
членки добавената стойност. Колкото по-голямо е сходството по този индикатор 
между отделните национални части на европейската икономика, толкова по-голяма 
е икономическата кохезия между тях и съответно единението (сцеплението) в 
рамките на единното икономическо пространство и обратното, колкото по-големи 
са различията, толкова по-трудно е да се приемат единни нормативни актове в 
отделните сектори на икономиката. 

За да се откроят сходствата и различията в таблица 34 е приет като 
допустим коридор за отклонение на националните от средните показатели ± 20% . 
Националните показатели, които надхвърлят с повече от 20% средните за ЕС,  са 
обозначени в таблицата със син цвят, а тези, които са под средните с повече от 
20%, са обозначени с червен цвят. Също така, за да се проследи динамиката на 
икономическата кохезия в ЕС, са сравнени резултатите на държавите-членки през 
2003 г. и през 2013 г. По този начин се откроява и въздействието на 
икономическата криза от 2008-2009 г., както на последвалата я криза на 
държавните дългове в Еврозоната. На база на анализа на резултатите от таблицата, 
са направени няколко извода за състоянието и динамиката на икономическата 
кохезия.  
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Таблица 35          Структура на добавената стойност, създавана в ЕС и в държавите-членки (съгласно КИД 2008, NACE Rev.2) 

  Селско 
стопанство1 Промишленост2 Строителство3 Нефинансови 

услуги4 
Финансови 

услуги5 
Недвижима 

собственост6 
Бизнес 
услуги7 

Държавно 
управление и 

публични 
услуги8 

  2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 
ЕС 2,0 1,7 20,3 19,1 6,2 5,7 28,1 27,0 5,3 5,5 10,0 11,2 9,7 10,4 18,4 19,4 
Белгия 1,1 0,8 19,9 15,6 5,0 5,7 26,6 26,0 5,9 6,5 9,3 8,9 11,4 13,2 20,8 23,3 
България 10,4 4,9 23,2 25,2 4,8 5,6 27,8 27,4 4,2 7,2 11,5 9,7 3,9 5,6 14,2 14,4 
Чехия 2,7 2,4 29,3 31,8 6,7 6,0 29,8 26,2 3,3 4,4 6,0 7,1 6,5 6,8 15,7 15,3 
Дания 1,9 1,3 19,6 16,9 5,3 4,6 28,1 27,3 5,4 6,5 10,0 10,8 6,6 8,9 23,1 23,7 
Германия 0,9 0,8 24,5 25,5 4,5 4,7 24,6 22,9 4,9 4,1 11,6 12,2 11,1 11,4 17,9 18,4 
Естония 4,0 3,6 22,3 21,5 6,5 7,6 32,6 30,4 3,8 3,2 11,1 11,0 6,4 8,0 13,3 14,7 
Ирландия 2,4 1,9 27,3 26,3 7,9 1,7 24,1 26,6 9,4 10,1 7,6 6,9 6,5 8,7 14,8 17,8 
Гърция 5,5 3,7 12,6 14,6 6,6 1,8 38,0 32,2 4,3 4,8 11,5 16,7 3,8 4,6 17,7 21,6 
Испания 3,8 2,6 19,0 17,5 12,1 7,8 31,8 33,7 4,8 3,9 6,2 8,4 6,4 7,8 15,9 18,3 
Франция 2,2 1,8 16,2 12,8 5,2 6,0 27,3 25,8 4,3 5,0 12,0 13,3 11,4 12,4 21,4 22,9 
Хърватия 5,2 4,4 21,6 21,0 7,0 5,3 30,8 28,2 5,7 6,7 9,1 11,1 5,5 7,5 15,1 15,8 
Италия 2,5 2,1 20,8 18,3 5,8 5,6 29,0 28,6 4,9 5,5 12,0 14,3 8,8 8,8 16,2 16,8 
Кипър 3,3 2,7 11,9 8,7 10,2 4,0 32,6 33,1 5,9 10,2 9,7 11,6 5,7 7,6 20,7 22,1 
Латвия 4,1 4,9 17,6 18,7 6,3 6,4 38,9 36,0 3,5 3,7 7,7 9,9 5,4 7,0 16,5 13,4 
Литва 5,0 3,8 24,2 24,5 7,0 6,5 35,7 38,2 1,7 2,4 6,2 5,5 4,7 5,6 15,5 13,5 
Люксембург 0,6 0,3 11,7 5,9 7,0 6,3 25,4 25,8 23,2 25,4 9,9 9,6 8,0 10,9 14,2 15,8 
Унгария 4,6 4,8 25,2 26,0 5,5 4,1 25,2 25,6 4,1 4,9 8,2 8,6 7,5 8,4 19,7 17,6 
Малта 2,4 1,7 19,6 12,8 5,0 4,1 34,2 37,4 5,7 8,1 6,4 5,7 8,3 10,8 18,4 19,4 
Холандия 2,2 1,6 18,2 19,7 5,7 4,7 28,0 25,8 7,3 8,7 7,1 6,1 10,7 10,9 20,8 22,5 
Австрия 1,7 1,5 22,8 21,7 7,5 6,9 29,2 28,2 5,2 5,0 8,7 10,0 7,6 9,1 17,3 17,6 
Полша 4,4 3,8 23,5 24,7 6,2 6,5 33,4 33,9 4,2 4,3 7,0 5,9 6,3 7,2 15,0 13,7 
Португалия 3,1 2,4 19,0 18,9 7,7 4,3 29,1 31,8 6,2 5,8 8,0 10,2 5,7 6,5 21,2 20,1 
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Румъния 13,0 6,4 27,8 34,3 6,8 9,2 26,1 19,7 2,1 2,5 7,5 9,0 3,4 7,0 13,3 11,9 
Словения 2,5 2,9 28,2 25,7 6,2 5,7 26,0 27,7 4,5 4,1 7,6 7,5 8,4 9,0 16,6 17,4 
Словакия 4,5 3,0 28,7 26,7 6,2 7,6 28,5 30,6 3,8 4,1 7,8 6,8 5,6 7,7 14,9 13,5 
Финландия 3,1 2,8 26,5 18,7 6,0 6,8 26,1 25,5 2,4 2,5 10,7 13,1 5,9 8,4 19,3 22,2 
Швеция 1,9 1,5 22,8 18,8 4,6 5,4 25,4 26,0 4,1 4,9 10,0 9,2 7,6 9,9 23,6 24,3 
Великобритания 0,9 0,6 17,6 14,3 6,7 6,1 30,1 28,5 6,8 7,8 8,6 10,9 11,5 12,5 17,8 19,3 
Пояснения:                 
1 - А - Селско, горско и рибно стопанство 

2 - B - Добивна промишленост, C - преработваща промишленост, D - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енелгия и на газообразни 
горива, Е - Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
3 - F - Строителство  

4 - G - Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, H - Трансторт, складиране и пощи, I - Хотелиерство и ресторантьорство, J - Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения, R - Култура, спорт и развлечения, S - Други дейности, Т - Дейности на домакинства 
като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство настоки и услуги за собствено потребление 
5 - K - Финансови и застрахователни дейности 
6 - L - Операции с недвижими имоти 
7 - М - Професионални дейности и научни изследвания, N - Административни и спомагателни дйности 
8 - O - Държавно управление, P - Образование, Q - Хуманно здравеопазване и социална работа 
 
Източник: Съставено от автора по данни на Евростат             
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Изводи:  
 

 Относно отклоненията по държави-членки, може да се направи изводът, че 
през 2013 г. най-сходна структура на икономиката със средната структура 
на икономиката на ЕС, имат Австрия, Франция, Швеция и Дания. При това 
Австрия е по този показател „образцова“ държава-членка, тъй като нейната 
структура на икономиката няма нито едно съществено секторно отклонение 
от средната структура на икономиката, характеризираща ЕС. През същата 
2013 г. най-големи отклонения от средната структура на икономиката на ЕС 
показват: Румъния, Полша, Литва и Словакия, които имат над 5 секторни 
отклонения от средните показатели за ЕС, надхвърлящи 20%. 

 През 2003 г. картината е била подобна. Най-близка структура на 
икономиката, то средната за ЕС показват Франция, Белгия и Италия. Като 
„образцова“ е този път (с нула отклонения) Франция. С най-много 
отклонения, надхвърлящи 20% от средните секторни показатели, са през 2003 
г. Румъния, Ирландия, Испания, Литва и Словакия.  

 Прави впечатление, че през 2013 г. общото количество секторни отклонения 
(102) се е увеличило значително по сравнение със секторните отклонения (91) 
през 2003 г. Това показва, че вследствие на финансовата и дълговата криза се 
наблюдава известно намаление на икономическата кохезия в ЕС. Прави, също 
така, впечатление, че ако през 2003 г. сред страните с по-големи отклонения 
от средната за ЕС структура на икономиката е имало и „стари“ и „нови“ 
държави-членки на ЕС, то през 2013 г. всички „отклоняващи“ се държави-
членки са „нови“, т.е. са страни от Централна и Източна Европа, 
присъединили се към Съюза след 223 г. 

 От гледна точка на секторите на икономиката, таблица 34 показва, че най-
много отклонения, с повече от 20% от средните показатели, се наблюдава при 
сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Въпреки намаляването на 
значението на селското стопанство за създаването на добавена стойност в 
ЕС, амплитудата на отклонения при този отрасъл се запазва на много високо 
равнище. През 2003 г. амплитудата на отклоненията е била между 30 и 650%  
от средната стойност или приблизително 22 пъти разлика между 
държавата-членка с най-високо дял на селското стопанство (Румъния) и 
държавата-членка с най-нисък дял (Люксембург). През 2013 г. разликата е 
между 18 и 380% или приблизително 21 пъти.  

 Най-малки отклонения от средната стойност се отбелязват при сектор 
„Нефинансови услуги“, който в таблица 34 включва търговията на едро и на 
дребно, транспорта, туризма, телекомуникациите и някои други видове услуги 
с по-малко значение. Хомогенността на резултатите при този обединен 
сектор се дължи, от една страна, на това, че всички-държави членки имат 
силно развит сектор на търговията и второ, понеже в тази обединена група 
дейности се наблюдава един вид балансиране на резултатите, тъй като едни 
държави-членки имат добри резултати по някои видове от включените в 
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групата дейности, други по-други и така  плюсовете и минусите се взаимно 
неутрализират. 

 
Развитието на интеграционния процес в Европейския съюз показва също, че 

съществува силна корелация между премахването на пречките пред свободното 
движение на факторите на производство, икономията от мащаба на 
производството, вътрешно-отрасловата специализация и икономическата кохезия. 
Най-силна е икономическата кохезия в интеграционното ядро на ЕС, където 
интеграционния процес е достигнал най-голямото си развитие и се основава на 
дългогодишни традиции. Това ядро обхваща Западна Европа, скандинавските 
страни и част от Централна Европа (Австрия, Чехия, Словения, Хърватия). .  

Благодарение на свободното движение на капитал и работна сила, както и в 
резултата на структурната политика и на другите мерки на съюзно равнище, 
нараства и икономическата кохезия в цялото единно икономическо пространство 
на ЕС, но по-бавно - това се нарича “догонващо развитие”. Ето защо структурната 
политика може да се определи и като „политика на сближаване“, макар, че 
кохезията е понятие, чието съдържание е не само количествено, но и качествено – 
подчертаващо единението на отделните части на съществуването на системата 
като единен организъм. 

 
Б) Социална кохезия 
    
Социалната кохезия е до голяма степен функция на икономическата кохезия, 

тъй като условията за възпроизвеждане и развитие на обществото, зависят силно 
от степента на икономическо развитие и от възможността да се генерира 
съответния доход (БВП). Колкото по-голяма е икономическата кохезия, толкова 
по-сходни са условията за генериране на БВП в държавите-членки, съответно и по-
сходни ще са условията за предоставяне на социални услуги като образование, 
медицинско обслужване, грижи за възрастните и за хората в неравностойно 
положение и т. нат., за подпомагане на изкуствата и културата, за всестранно 
обществено развитие. 

Има относителни и абсолютни показатели, с които може да се измерва 
равнището на социалната кохезия. Относителните показатели отразяват наличието 
или отсъствието на сходство между индивидуалните показатели на държавите-
членки, т.е. с тях се измерват отклоненията от някаква средна за Съюза величина. 
При абсолютните показатели директно се измерват и сравняват индивидуалните 
физически показатели за количеството и качеството на предоставяните социални 
услуги в отделните държави-членки. С тези показатели се характеризира 
качеството на живот. 

Като илюстрация за относителните показатели за измерване на социалната 
кохезия в ЕС може да се използват средно-абсолютното отклонение (Mean Absolute 
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Deviation – MAD) при БВП на човек от населението и Индексът Джини (Gini). В 
първият случай ние измерваме социалната кохезия в рамките на Съюза, като 
сравняваме националните резултати на държавите-членки със средния показател за 
БВП на човек от населението и по този начин можем да направим изводи относно 
равномерността или неравномерността на разпределението на доходите на съюзно 
равнище. Това е анализ на междунационалното разпределение на доходите. Във 
втория случай ние анализираме кохезията на национално ниво, разглеждайки 
разпределението на доходите вътре в отделните държави-членки, т.е. това е 
вътрешнонационално разпределение. Сравнявайки получените национални 
резултати ние можем косвено да направим изводи относно социалната кохезия на 
съюзно равнище, изтъквайки сходството или различията в социалните модели, 
които функционират в една или друга част на Съюза. 

При изчисляването на средно-абсолютното отклонение (MAD) ще 
използваме формулата: 

 
MAD =   ∑ [ −   μ]  

 
където: n = 28 (броя на държавите-членки на ЕС), хi е БВП на човек от 

населението в държавата-членка i, а μ е средният размер на БМП на човек от 
населението в ЕС 

Резултатите са показани в таблицата по-долу. 
 
Таблица 36 Отклонения на националния БВП на човек от населението в 

държавите-членки от средния показател за ЕС (%)  
 

  2003 2013 
  Xi Xi - μ [Xi - μ] Xi Xi - μ [Xi - μ] 
μ (ЕС) 100 0 0 100 0 0 
Белгия 123 23 23 119 19 19 
България 33 -67 67 45 -55 55 
Чехия 77 -23 23 82 -18 18 
Дания 124 24 24 124 24 24 
Германия 116 16 16 122 22 22 
Естония 52 -48 48 73 -27 27 
Ирландия 141 41 41 130 30 30 
Гърция 93 -7 7 73 -27 27 
Испания 100 0 0 94 -6 6 
Франция 111 11 11 107 7 7 
Хърватия 56 -44 44 61 -39 39 
Италия 112 12 12 99 -1 1 
Кипър 94 -6 6 89 -11 11 
Латвия 45 -55 55 64 -36 36 
Литва 48 -52 52 73 -27 27 
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Люксембург 240 140 140 258 158 158 
Унгария 62 -38 38 66 -34 34 
Малта 82 -18 18 86 -14 14 
Холандия 133 33 33 131 31 31 
Австрия 127 27 27 128 28 28 
Полша 48 -52 52 67 -33 33 
Португалия 78 -22 22 78 -22 22 
Румъния 31 -69 69 54 -46 46 
Словения 83 -17 17 82 -18 18 
Словакия 55 -45 45 75 -25 25 
Финландия 114 14 14 113 13 13 
Швеция 127 27 27 127 27 27 
Великобритания 123 23 23 109 9 9 

MAD     34,07     28,82 
 
Пояснения: В първите колонки (xi) са посочени националните резултати на държавите членки за 
БВП на човек от населението, във вторите колонки (хi – μ) са посочени отклоненията на 
националните резултати от средния за ЕС, а в третите колонки ([хi – μ]) – абсолютните стойности 
на отклоненията. Крайните резултати са изчислени по формулата, посочена в текста преди 
таблицата. 
 
Източник: Изчислено от автора по данни от Евростат. 
 
Изводът, който може да се направи от данните в таблица 35 е че средно-

абсолютното отклонение на БВП на човек от населението на държавите-членки 
е твърде голямо и през 2003 г. (около 34%) и през 2013 г. (29%). Все пак се 
наблюдава, макар и слабо изразена тенденция, на намаляване на отклонението, 
което показва, че има процес на нарастване на социалната кохезия и на 
сближаване на доходите в ЕС, разгледани на национално равнище.   

 
Какво показват пък резултатите по отношение на Индекса Джини? С този 

индекс се измерва степента, в която разпределението на доходите или на разходите 
между отделните индивиди или домакинства в рамките на една национална 
икономика се отклонява от едно хипотетично съвършено равномерно 
разпределение. Колкото по-близко е индексът Джини до нулата, толкова, по 
равномерно е вътрешнонационалното разпределение на доходите, колкото по-
близко до 100, толкова по-неравномерно.  

През 2005 г. средният показател за ЕС на Индекса Джини (в %) е бил 30,6, а 
през 2013 г. 30,5. Това показва, че на съюзно равнище  ситуацията с 
равномерността на вътрешнонационалното разпределение на доходите почти не се 
е променила. При това стойности от порядъка на 30% говорят за едно твърде 
равномерно разпределение, изхождайки от факта, че в САЩ, например, Индексът 
Джини е около 40%, а в повечето развиващи се икономики около и над 50%.  
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Що се отнася до представянето на отделните държави-членки, то картината 
е следната. По данни на Евростат през 2003 г. под 26,0 е била стойността на 
индекса в Швеция (23,4), Словения (23,8), Дания (23,9) и България (25,0). През 
2013 г. в тази група на държавите-членки с най-равномерно вътрешнонационално 
разпределение на доходите влизат: Словакия (24,2), Словения (24,4), Чехия (24,6), 
Швеция (24,9), Холандия (25,1), Финландия (25,4) и Белгия (25,9) . През 2013 г. 
над 34,0 е стойността на индекса в Португалия (38,1), Литва (36,3), Латвия (36,2), 
Полша (35,6), Великобритания (34,6) и Естония (34,1). Осем години по-късно, през 
2013 г., над 34,0 е Индексът Джини в: България (35,4), Латвия (35,2), Литва (34,6), 
Гърция (34,4) и Португалия (34,2).2 

 
Извод: Разпределението на доходите на вътрешнонационално равнище в 

Европейският съюз е сравнително равномерно, изхождайки от съществуващите 
данни за международни сравнения. Това говори за наличието на една добра основа 
за поддържане и засилване на социалната кохезия и на междунационално 
равнище. 

 
Като пример за абсолютен показател, характеризиращ качеството на живот и 

косвено социалната кохезия, може да се използва очакваната средна 
продължителност на живота при раждане. По данни на Евростат, през 2013 г. 
средно за ЕС тя е при жените 83 години и при мъжете около 78 години. Това са 
много добри показатели, типични за развитите икономики. Отклоненията от тези 
средни показатели са в рамките на до 10%. При жените и при мъжете най-ниските 
резултати са в България – 78,6 и съответно 71,3 години и в Румъния – 78,7 и 
съответно 71,6 години. По-ниски от средните са и резултатите в някои други 
новоприсъединили се държави-членки – Латвия, Литва, Унгария. При всички 
останали държави-членки резултатите са твърде близки до средните, като  най-
голямата очаквана продължителност на живота при раждане при жените е във 
Франция – 85,6 години, а при мъжете в Швеция и Испания – 80,2 години. 
Посочените резултати, като цяло, говорят за сравнително висока степен на 
социална хомогенност в рамките на съюза и са добра предпоставка за усилване на 
социалната кохезия, след като се преодолее изоставането в някои от 
новоприсъединилите се държави-членки.3    

Друг важен параметър, който говори за социалната хомогенност на едно 
общество, е размерът на бедността. При измерването на бедността в ЕС се 
прилагат също относителни и абсолютни показатели. Относителната бедност е 
показател, с който се измерва делът на домакинствата, имащи доходи под 60% от 
средния доход на домакинство в съответната страна. Този показател прилича на 
Индекса Джини - сравняват се данни в рамките на една отделно взета национална 
икономика, но както вече видяхме по-съществените различия са на съюзно 
равнище, между националните икономики, а те не могат да се видят чрез подобни 



282 
 

показатели. Ето защо, за нуждите на структурната политика на съюзно равнище, за 
предпочитане е да се използва показателя „Хора, изложени на риск от бедност или 
социално изключване“. Това е синтетичен показател, който както относителната 
бедност (риск от бедност), така и абсолютната бедност (социално изключване).  

За хората, подложени на социално изключване се използва още един термин 
– силно материално-нуждаещи се лица. Според Евростат в тази група влизат 
лицата, които изпитват най-малко 4 от следните 9 лишения: 1) не могат да си 
плащат наема за жилището или сметките за комуналните услуги; 2) нямат средства 
за адекватно отопление на жилището си, 3) нямат необходимите резерви да 
покрият неочаквани разходи,  например свързани с лечение; 4) нямат средства за 
да консумират достатъчно месо, риба или други храни, съдържащи протеини и 
това застрашава здравето им; 5) не могат да си осигурят поне една седмица 
почивка далеч от дома, 6) нямат средства да притежават кола, 7) не притежават 
перална машина, 8) не притежават цветен телевизор, 9) нямат телефон.  

 
Таблица 37  Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване 
  (дял от цялото население в %)  
 

  2013 2005 
Чехия 14,6 19,6 
Холандия 15,9 16,7 
Финландия 16,0 17,2 
Швеция 16,4 14,4 
Франция 18,1 18,9 
Австрия 18,8 17,4 
Дания 18,9 17,2 
Люксембург 19,0 17,3 
Словакия 19,8 32,0 
Германия 20,3 18,4 
Словения 20,4 18,5 
Белгия 20,8 22,6 
Естония 23,5 25,9 
Малта 24,0 20,5 
ЕС 24,5 25,7 
Великобритания 24,8 24,8 
Полша 25,8 45,3 
Испания 27,3 24,3 
Португалия 27,5 26,1 
Кипър 27,8 25,3 
Италия 28,4 25,0 
Ирландия 29,5 25,0 
Унгария 33,5 32,1 
Латвия 35,1 46,3 
Гърция 35,7 29,4 
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Литва 36,8 41,0 
Румъния** 40,4 45,9 
България* 48,0 61,3 

    
Пояснения: * - данните във втората колонка са за 2006 г., ** - данните  

   във втората колонка са за 2007 г. 
 
Източник: Евростат 

  
 Ако към данните, показани в таблица 36, приложим формулата за 

изчисляване на средно-абсолютното отклонение и превърнем стойностите по 
държави-членки в индекси, сравнявайки ги с данните за ЕС, които сме приели за 
равни на 100, то получаваме следните резултати: 

 
MAD2005 = 32,01 и MAD2013 = 26,95 
 
Извод: На междудържавно равнище, както сочат и данните в таблица 36, 

може да се заключи, че бедността е твърде неравномерно разпределена в 
рамките на ЕС. Тя е съсредоточена основно в новоприсъединилите се държави-
членки. Положително явление е, че делът на хората изложени на риск от бедност 
или социално изключване като цяло за Съюза намалява. Това е свидетелство за 
постепенното, макар и все още слабо изразено, нарастване на социалната кохезия 
в ЕС като цяло. 

 
 
В) Териториална кохезия 
 
Териториална кохезия в ЕС означава възникването на единна система от 

транспортни връзки, която да позволи осъществяването на еднакви по качество 
транспортни услуги в рамките на цялото единно икономическо пространство. 
Териториалната кохезия е свързана както с икономическата, така и със социалната 
кохезия. Връзката с икономическата кохезия се изразява в зависимостта на 
транспортната инфраструктура от икономическата структура. Колкото повече 
вътрешноотраслови връзки се реализират, колкото повече икономиката на ЕС 
функционира като един организъм, толкова по-голямо внимание ще се обръща на 
единната транспортна инфраструктура, толкова повече средства ще се инвестират 
в нейното изграждане и усъвършенстване. По отношение на социалната 
инфраструктура връзката също е много тясна. Равномерното разпределение на 
доходите в рамките на единното икономическо пространство е важна предпоставка 
за поддържането на единно качество на транспортните услуги. 

Ето някои от показателите, с които се измерва териториалната кохезия: 
 Моторизация на населението (брой коли на един човек – на картата); 
 Плътност на автомагистралната мрежа; 
 Плътност на ж.п. мрежата; 
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 Дължина на ж.п линиите, позволяващи скорост над 120 км.ч.; 
 Плътност на газопреносната мрежа; 
 Свързаност на системите за пренос на електроенергия и природен газ 
 Покритие с високоскоростен интернет и др. 

     
Пример: В съвременните условия водещо място сред транспортните услуги 

заема автомобилния транспорт. На него се падат около половината от 
превозите на стоки и около 80% от превозите на пътници. Редица държави-
членки на ЕС, като Германия, Холандия, Белгия, Австрия, Италия, Франция и 
други, се славят със своята добре развита мрежа от автомагистрали, наричани в 
немски говорещите държави- аутобани. Ето защо за териториалната кохезия в 
ЕС е от голямо значение изграждането на мрежа от магистрали, покриваща с 
приблизително еднаква плътност цялата територия на Съюза. Доколко е 
реализирана вече тази задача показва графиката по-долу: 

 
Фигура 44 Плътност на мрежата от автомагистрали в държавите-членки на ЕС 

(км автомагистрала на 1000 кв. км площ, 2010 г.) 
 

 
 
Източник: Съставено от автора по данни на Евростат 

 
 
13.2 Предпоставки и ефекти 
 
Главната предпоставка за осъществяването на структурна политика в ЕС на 

съюзно равнище е общото съгласие на държавите-членки да прилагат в 
интеграционния процес принципа на солидарността. В преамбюла на Договора за 
Европейски съюз, подписан в Маастрихт през 1991 г., се казва, че държавите-
членки желаят да „задълбочат солидарността между своите народи“4. 
Материален израз на принципа на солидарността е преразпределителната функция 
на бюджета на ЕС, която ще бъде разгледана подробно в последната глава. 

0

50

100

150

200

250

Хо
ла

нд
ия

Бе
лг

ия
Лю

кс
ем

бу
рг

Сл
ов

ен
ия

Ге
рм

ан
ия

По
рт

уг
ал

ия
Ки

пъ
р

И
сп

ан
ия

Д
ан

ия
И

та
ли

я
ЕС

 (1
5)

Ав
ст

ри
я

Ф
ра

нц
ия

ЕС
 (2

7)
Ве

ли
ко

бр
ит

ан
ия

Че
хи

я
Ун

га
ри

я
Сл

ов
ак

ия
Гъ

рц
ия

Ли
тв

а
ЕС

 (1
2)

Ш
ве

ци
я

И
рл

ан
ди

я
Бъ

лг
ар

ия
По

лш
а

Ф
ин

ла
нд

ия
Ес

то
ни

я
Ру

м
ън

ия
Ла

тв
ия

М
ал

та



285 
 

Подобно преразпределение не съществува в нито една друга интеграционна 
общност в света. 

Друга важна предпоставка за структурната политика е ясното формулиране 
в на кохезионната задача и на съюзното й измерение в основните договори на 
Съюза. В чл. 3 на ДЕС се казва, че „Съюзът насърчава икономическото, 
социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между 
държавите-членки.5 Тук трябва специално да се отбележи, че в българския превод 
на този договор, както и на ДФЕС, терминът „кохезия“ е заменен неточно с 
термина „сближаване“. Както вече бе изяснено в първа точка, кохезията е много по 
съдържателно понятие, отколкото обикновеното сближаване. В повечето езикови 
варианти на ДЕС и ДФЕС (английски, френски, италиански, румънски и др.) е 
запазен терминът „кохезия“. В немския вариант е намерена подходяща немска 
дума „Zusammenhalt”, която приблизително се превежда като „сила, която държи 
частите заедно“. В полския вариант е използвана полска дума, означаваща 
„сцепление“. 

Съюзният ангажимент в областта на кохезията и на структурната политика е 
ясно дефиниран и в Договора за функционирането на Европейския съюз. Там, в чл. 
4, т. „в“, се казва че структурната политика, целяща увеличаване на кохезията (в 
българския вариант на договора – сближаването) е „споделена компетентност 
между Съюза и държавите-членки“.6 Принципът на солидарността и споделената 
компетентност в областта на структурните мерки, целящи по-голяма кохезия, са 
доразвити в десетки актове на вторичното право на ЕС – директиви и регламенти, 
на които се основава дейността на петте структурни и инвестиционни фондове на 
ЕС - Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, 
Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство, както и на много други 
финансови инструменти на ЕС, свързани с кохезията. Значителна част от тези 
вторични правни актове бяха предмет на анализ в рамките на предходните глави 
или ще бъдат разгледани в последната точка на тази глава и в следващата глава. 

Като съществена международна предпоставка, допринесла за 
утвърждаването на съюзното измерение на структурната политика, може да се 
изтъкне и появата и правното закрепване в международното право на принципа на 
асиметрията на преференциите в търговско-икономическите отношения между 
развитите и развиващите се икономики. От края на 60-те години на миналия век, 
отначало в ЮТКТАД, а по-късно и в ГАТТ, се налага разбирането, че развиващите 
се икономики имат право на специално третиране в отношенията си с развитите 
икономики, тъй като при тях има т. нар. възникващи отрасли, които се нуждаят от 
защита докато станат международно конкурентноспособни (напр. 
машиностроенето или химическата индустрия). През 1971 г. е прието изменение на 
чл. 1 на ГАТТ, узаконяващо за 10 години едностранното преференциално 
третиране на развиващите се страни (т. н. Упълномощаваща клауза - Enabling 
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Clause). По този начин принципът на недискриминацията в търговията, на който се 
базира ГАТТ (сега СТО), е допълнен с принципа на асиметрията в полза на 
развиващите се икономики (положителна дискриминация). През 1979 г., след 
Токийския кръг от многостранни търговски преговори, особеното положение на 
развиващите се страни е потвърдено и принципът на асиметрията получава 
безсрочна валидност. Спазването на принципа за асиметричните преференции 
става задължително при регионалните търговски споразумения (интеграционни 
групировки), включващи както развити, така и развиващи се икономики.  

В рамките на ЕС като „развиващи се икономики“ могат да се третират 
повечето от новоприсъединилите се икономики, включили се в Съюза през 2004 г. 
и по-късно. Ето защо още в процеса на асоцииране на новоприсъединилите се 
страни от централна и източна Европа (СЦИЕ) ЕС също прилага принципа на 
асиметрията, който се изразява в различния обхват и различната продължителност 
на схемите за редукция на митата в двете направления на движение на стоките – от 
тези страни към ЕС и обратно, от ЕС към СЦИЕ. Така например, в Европейското 
споразумение за асоцииране на България пълното премахване на митата за 
българските промишлени стоки при вноса им в ЕС е реализирано само за 3 години, 
докато в обратното направление, при вноса у нас на промишлени стоки от ЕС – за 
9 години.С известни уговорки, може да се заключи, че структурната политика на 
ЕС е продължение на асиметричния подход при преференциите, утвърден с 
решенията на ЮНКТАД и ГАТТ (СТО).  

Що се отнася до ефектите от структурната политика на ЕС, то в таблицата 
по-долу е направен опит да бъдат обобщени по-важните от тях.. 

 
Таблица 38 Основни положителни ефекти от структурната политика, 

осъществявана от ЕС 
 

Вид кохезия Проява Засегнати политики на ЕС 

Икономическа  

По-малки разходи за спазване 
на единни стандарти и 

минимални задължителни 
изисквания за безопасност 

Единен вътрешен пазар, Политика за опазване 
на околната среда, Политика за защита на 

конкуренцията, Обща селскостопанска 
политика, Обща транспортна политика,  

По-голяма конвергенция при 
икономическия цикъл 

Единна парична политика в Еврозоната 

По-голямо сходство при 
експортната специализация 

Митнически съюз, Обща търговска политика, 
Политика за развитие 

По-малки разходи за енергия 
и материали в производството 

Обща енергийна политика, Политика по 
отношение на климата, Политика за опазване 
на околната среда, Обща външна политика и 
политика за сигурност, Политика за развитие 
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Социална  

Сближаване на социалните 
модели и постепенно 

утвърждаване на единен 
социален модел на ЕС 

Социална политика, Политика в областта на 
образованието, Политика в областта на 
здравеопазването, Бюджетна политика, 
Единна парична политика в Еврозоната 

Преодоляване на различията 
между Западна и Източна 

Европа 

Обща външна политика, Обща политика за 
сигурност и отбрана, Политика на съседство, 

Политика за развитие, Пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие 

Териториална  

По-малки разходи за 
транспорт в рамките на Съюза 

Туризъм, Единно икономическо 
пространство, Митнически съюз, Обща 

търговска политика 

По-малки разходи за пренос 
на електроенергия, природен 

газ 

Обща енергийна политика, Политика по 
отношение на климата, Обща външна 

политика и политика за сигурност, Политика 
на съседство 

По-добър интернет в рамките 
на целия Съюз 

Единно информационно пространство, 
Единно икономическо пространство, 

Политика в областта на образованието, 
Иновационна политика 

По-малки разходи за 
инвеститорите 

Единно икономическо пространство, 
Бюджетна политика, Единна парична 
политика в Еврозоната, Иновационна 

политика 
 
Източник: Съставено от автора 
 
 
13.3 Регионална структурна политика 

 
А) Национално и регионално равнище на структурни мерки 
 
Традиционно икономическата политика, в това число и структурната 

политика, се планират и провеждат на национално ниво и се управляват от 
съответните национални органи. В ЕС обаче се утвърждава все повече един нов 
подход, при който се слиза едно стъпало по-надолу и централно място в 
структурната политика на съюзно равнище играят все повече регионите. Защо е 
целесъобразно да се извърши този преход.  

На първо място понеже по този начин решенията се взимат по-близко до 
хората и отразяват по-точно техните нужди, прилага се по-стриктно принципът за 
субсидиарност. 

Когато структурните мерки се провеждат на регионално равнище се взима 
предвид и факта, че различията на регионално равнище, между регионите в ЕС,  са 
по-големи, отколкото различията на национално равнище. Ето защо регионалният 
подход по-точно показва необходимостта от структурни мерки за постигане на по-
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голяма кохезия. Например БВП на човек от населението в регионите (NUTS 2) на 
ЕС се колебае между около 6400 евро в Северозападния район за планиране на 
България и около 78 000 евро в района на Вътрешен Лондон. Това означава, че 
разликата е 12 пъти! За сравнение разликата на национално ниво между този 
показател за България и Великобритания е около 3 пъти.7 

Чрез регионалния поход в структурната (кохезионната) политика на ЕС се 
взима предвид и това, че в една и съща държава-членка на ЕС често има както 
развити региони, така и развиващи се региони и е необходим диференциран 
подход към различните региони (например в Италия – развитите региони са в 
Северна Италия, а икономически изостаналите региони в Южна Италия).  

 
Б) Регионите в ЕС 
 
Понятието „регион“ се използва в географията за да се опише определена 

площ от земя или вода, която е част от по-голямо цяло. В някои случаи се говори 
за региони, като за части от континент, например регионът „Западни Балкани“, в 
други случаи се има предвид част от държава, например регионът „Долна 
Бавария“, като част от Федерална република Германия. Като правило регионите се 
състоят от подрегиони, подрегионите също може да включват обособени области, 
райони, общини и т. нат. Обособяването на регионите обикновено става по 
политически признак – това са административни единици с някаква степен на 
самоуправление. В редица държави-членки на ЕС регионите имат висока степен на 
самоуправление (Германия, Австрия, Белгия и др.). Освен по политически 
параметри регионите могат да се обособят и по икономически параметри, 
например Рурската област в Германия, по физически характеристики, например 
унгарската пуста, по характеристики, свързани с човешкото въздействие върху 
природата и необходимостта от опазване на околната среда, например регионите, 
включени в „Натура 2000“. 

Трябва да се отбележи, че регионите в Европа имат стара история, свързана 
с функционирането на Римската империя. Част от регионалните названия, които и 
днес се използват, са се използвали и в рамките на Римската империя, например 
Тракия, Далмация, Епир, Панония и др. Ролята на регионите се засилва в процеса 
на европейската интеграция и през 1994 г. в ЕС е създаден Комитет на регионите, 
като специализирана институция с консултативни функции.8  

В Европейският съюз е възприета формална система за обособяване на 
регионите, която се използва както за статистически цели, така и за провеждането 
на регионалната структурна политика. Тази система се нарича Класификация на 
териториалните единици за статистически цели (Nomenclature of Territorial Units 
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for Statistics –NUTSI). При формирането на системата са използвани два подхода: 
нормативния и аналитичния.  

При нормативния подход, който се предпочита от Европейската комисия и 
Евростат, в системата се включват съществуващи вече региони на държавите-
членки, които притежават основните белези на съвременните европейски региони 
– определена автономия по редица въпроси на управлението, подкрепяна от 
изборни институции на регионално ниво, като регионално събрание и регионално 
правителство, както и известна финансова самостоятелност, гарантирана чрез 
събирането на достатъчни по обем местни данъци и такси.  

В тези държави-където отсъстват подобни региони (например България), се 
прилага аналитичния подход, при който регионите се конструират от 
съществуващи териториални образования чрез тяхното групиране, така че тези 
региони да отговарят на изискванията на класификацията и да имат сходни 
параметри, главно в областта на икономиката.  

Действащата след 1.1.2013 г. Класификация NUTS се реализира на три нива. 
Първото ниво, това са най-големите региони – NUTS 1 (основни социално-
икономически региони) са региони с население между 3 и 7 милиона души. След 
1.1.2015 г. в ЕС има 98 региона NUTS 1. Този тип региони не намират особено 
приложение в регионалната структурна политика. Второто ниво региони са NUTS 
2 (базови региона). Населението в тях варира между 800 хиляди и 3 милиона души. 
В ЕС има 276 региона NUTS 2. Това са регионите, които се използват при 
планирането и провеждането на основната част от мерките, включени в 
регионалната структурна политика. Представителите на тези региони обикновено 
участват и в Комитета на регионите. Третото ниво е на регионите NUTS 3. 
Населението тук е между 150 хиляди и 800 хиляди души. В ЕС има след 1.1.2015 г. 
1342 региона NUTS 3. Тяхното използване в регионалната структурна политика е 
ограничено поради малките им размери, но в по-малките държави-членки е все пак 
от съществено значение. Регионите NUTS 1 обикновено включват по няколко 
региона NUTS 2, а те от своя страна също по-няколко региона NUTS 3. 

 
Пример.  
 
В процеса на присъединяване на България към ЕС бе създадена по 

аналитичния метод нова система от региони NUTS 1 и NUTS 2, а 
съществуващите регионални единици „области“ бяха включени в системата като 
ниво NUTS 3. Така се обособи класификацията на регионите NUTS, показана на 
таблицата по-долу.  

 
  

 
I - В преведените на български документи на ЕС се е съхранила абревиатурата от английското 
название на системата, ето защо и в тази глава ще се придържаме към тази практика.  
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Таблица  39 Класификация на териториалните единици за статистически цели в 
България (NUTS)  

 

NUTS 1 Код NUTS 2 Код NUTS 3 Код 

Северна и 
Югоизточна България 

B
BG3 

Северозападен 
район BG31 

Област Видин BG311 
Област Монтана BG312 

Област Враца BG313 
Област Плевен BG314 
Област Ловеч BG315 

Северен централен 
район BG32 

Област Велико Търново BG321 
Област Габрово BG322 

Област Русе BG323 
Област Разград BG324 

Област Силистра BG325 

Североизточен 
район BG33 

Област Варна BG331 
Област Добрич BG332 
Област Шумен BG333 

Област Търговище BG334 

Югоизточен район BG34 

Област Бургас BG341 
Област Сливен BG342 
Област Ямбол BG343 

Област Стара Загора BG344 

Югозападна и Южна 
централна България 

B
BG4 

Югозападен район BG41 

Област София (столица) BG411 
Област София BG412 

Област Благоевград BG413 
Област Перник BG414 

Област Кюстендил BG415 

Южен централен 
район BG42 

Област Пловдив BG421 
Област Хасково BG422 

Област Пазарджик BG423 
Област Смолян BG424 

Област Кърджали BG425 
 
Източник: Национален статистически институт, София 
 
В) Региони за въздействие 
 
Регионите в ЕС на равнище NUTS 2 се различават значително помежду си 

по структурата и степента на развитие на икономиката, а оттук и по равнището на 
брутния вътрешен продукт (брутен национален доход) на човек от населението. 
Това е показано на графика 46.  

При разпределянето на средствата от бюджета на ЕС предимство имат 
икономически изостаналите региони, за които са предвидени кохезионните мерки 
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на регионално ниво. През финансова рамка 2014 – 2020 г. общо за кохезионни 
мерки, на ЕС на национално и на регионално равнище, са предвидени 376 млрд. 
евро (в цени от 2011 г.). За икономически изостаналите региони, които 
Европейската комисия нарича „конвергенционни региони“II (convergence regions) 
през финансовата рамка 2014-2020 г. са предвидени 162,6 млрд. евро, което 
представлява 43,2% от всички кохезионни средства. Конвергенционни са тези 
региони на равнище NUTS 2, където БВП на човек от населението, съобразен с 
покупателната сила на валутата, е под 75% от средния БВП на човек от 
населението в ЕС. Така, например, ако през 2014 г. средния за ЕС размер на БВП 
на човек от населението е бил около 27 300 евро, то прагът за включването на 
даден регион в групата на конвергенционните региони е 20 475 евро. Всичките 6 
региона NUTS 2 в България са конвергенционни региони. Конвергенционни 
региони са и повечето региони в новоприсъединилите се държави-членки, но има и 
конвергенционни региони в някои от икономически силно развитите държави-
членки, например: Калабрия, Сицилия, Кампания в Италия; Северна Португалия; 
Западен Уелс във Великобритания, почти всички региони в Гърция (на граф. 46 
конвергенционните региони са отбелязани с тъмно червено).  

Втората група региони, които се подпомагат през финансовата рамка 2014-
2020 г. е тази на „преходните региони“ (transition regions). Това са региони, 
където БВП на човек от населението варира в границите между 75% и 90% от 
средния за ЕС показател. За преходните региони през посочения период се 
предвижда подпомагане в размер на 38,9 млрд. евро или 10,3% от всички 
кохезионни средства. Значителна част от тези региони са били през предишната 
финансова рамка 2007-2013 г. конвергенционни региони и се очаква след 
изтичането на финансова рамка 2014-2020 г. да надхвърлят средното равнище на 
БВП за ЕС. В тази група влизат, например: германските провинции от бившата 
ГДР, Северна Ирландия във Великобритания, редица испански, португалски и 
италиански провинции (на фиг. . 

Третата група региони са тези, където БВП на човек от населението 
надхвърля 90% от средния показател за ЕС, това са всъщност всички региони без 
тези, включени в предходните две групи.. Тези по-силно развити региони се 
наричат „региони на конкурентоспособност и заетост“ (competitiveness and 
employment regions). За тях са предвидени през седемгодишния период 2014-2020 
г. общо 53,1 млрд. евро или 14,1% от всички кохезионни средства. Оставащите 
средства от кохезионните мерки в размер на 124,1 млрд. евро (32,3% от всички 
кохезионни средства) могат да се използват от всички региони както на 
национално, така и на регионално равнище. 

 
 

 
II В българските варианти на документите, свързани с кохезионните мерки през финансовата рамка 2014-
2020 г. се използва терминът „региони, участващи в отдел „Регионално сближаване“. 
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Фигура 45 БВП на човек от населението в регионите на ЕС (2013 г.,PPS) 
 

 
 
Пояснения: Регионите NUTS 2 на ЕС са маркирани в зависимост от съотношението на 
регионалния БВП на човек от населението спрямо средния показател за ЕС по следния начин: 
тъмно червено - < 75%; червено - 75% - < 90%; светло червено - 90% - < 100%; светло зелено – 
100% - < 110%; зелено – 110% < 125%; тъмно зелено ≥ 125%; сиво – няма данни. 
 
Източник: Евростат 
 
    
Г) Приоритети 
 
В документа „Европа 2020 - стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ са посочени следните цели, които трябва да се постигнат до 
2020 г. в Европейския съюз, включително чрез инструментите на структурната 
(кохезионната) политика: 

 Нивото на заетостта на населението на възраст 20—64 години трябва да 
нарасне от 69 % през 2010 г. до поне 75 %, включително чрез по-голямо 
участие на жените, по-възрастните работници и по-добрата интеграция на 
мигрантите в работната сила. 

 Инвестиране най-малко на 3 % от БВП в научно-развойна дейност (НРД). За 
това е необходимо да се увеличат както инвестициите на публичния, така и 
частния сектор в НРД. Постигане на по-добра връзка между НРД и 
иновационната политика на фирмите.  
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 Намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 20 % в сравнение с 
нивата от 90-те години и при възможност с 30 %. Делът на възобновяемите 
енергийни източници в крайното енергийно потребление трябва да нарасне до 
20 %, а енергийната ефективност да се увеличи също с 20 %. 

 Намаляване до 10% на преждевременно напускащите училище, което означава 
подобряване на резултата по този индикатор с 5 процентни пункта. 

 Увеличаване на дела на населението на възраст 30—34 години със завършено 
висше образование от 31 % през 2010 г. на най-малко 40 % през 2020 г. 

 Броят на европейските граждани, които живеят под националните прагове на 
бедността, трябва да бъде намален с 25%, с което над 20 млн. души да бъдат 
извадени от ситуацията на бедност.9 

 
Както се вижда от горния списък, по-голяма част от целите на „Европа 

2020“ са извън традиционните цели на регионалната структурна политика, тъй 
като навлизат дълбоко в компетенциите на държавите-членки по икономическите и 
социалните въпроси. Съюзът има малки възможности директно да се намесва в 
тези сфери на отговорности, като образование, здравеопазване, научно-развойни 
дейност, социални услуги, социално осигуряване и социално подпомагане, поради 
ограничения си бюджет (виж следващата глава). Ето защо постигането на целите 
на стратегия „Европа 2020“ може да стане основно със средства на самите 
държави-членки. По този начин възниква известен парадокс – държавите-членки 
трябва самостоятелно да осигурят инструментите и средствата за изпълнение на 
посочените в „Европа 2020“ цели, но, съгласно приетите документи на съюзно 
ниво, са длъжни да се отчитат за изпълнението им пред институциите на ЕС. Този 
подход излиза извън досегашното традиционно разбиране за споделените 
компетентности в рамките на принципа за субсидиарност, където нарастването на 
съюзните компетентности вървеше заедно с нарастването на съюзните финансови 
възможности.  

В рамките на запазващото се европейско финансиране „Европа 2020“ оказва 
въздействие в две направления. Първото е свързано с пренасочване на част от 
финансовите средства, предназначени за икономически изостаналите региони 
(конвергенционни региони през финансова рамка 2014-2020 г.) към икономически 
по-развитите региони на ЕС. Това е свързано с обявената политика на 
„интелигентен растеж“, която предполага инвестиране на средства в регионите, 
създаващи по-голяма добавена стойност.  

По този начин приоритетът се премества от догонващото развитие върху 
ускореното развитие на Съюза като цяло. При традиционната регионална 
структурна политика на ЕС основно се финансираше развитието на 
инфраструктурата в икономически по-изостаналите региони за да се подобрят 
инвестиционните условия там и генерира допълнителен растеж за „догонване“ на 
по-развитите региони. През финансова рамка 2014-2020 г. този традиционен 
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елемент на регионалната структурна политика се запазва, но в по-ограничен 
мащаб, като част от средствата се пренасочват към програми и проекти, целящи 
активиране на научно-развойна дейност и високите технологии в икономически 
по-развитите региони. За да се гарантира, че това пренасочване ще действа 
ефикасно, е въведен таван от 2,5% от БНД на държава-членка върху сумите, 
които могат да бъдат използвани за кохезионна политика . Това ограничение 
фактически засяга единствено държавите-членки с конвергенционни региони и създава 
допълнителни преимущества за държавите-членки с икономически по-развити региони.10  

Второто направление на промените през финансова рамка 2014-2020 г. е 
свързано с разпределението на средствата, предназначени за конвергенционните 
региони. Тук се наблюдава пренасочване на средства от транспортната 
инфраструктура (автомагистрали, ж.п. трасета, пристанища, летища) към 
енергийната инфраструктура (пренос и разпределение на електроенергия, връзки 
между тръбопроводи за природен газа, мрежи за свързване на възобновяеми 
енергийни източници), както и към енергийната ефективност. По този начин 
регионалната структурна политика „позеленява“, подобно на общата 
селскостопанска политика. 

 
Пример.  
 
По оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) през периода 

2007-2014 г. в България се усвояват около 1,6 млрд. евро от бюджета на ЕС. 
Финансират се главно проекти на българските общини. Те са насочени към 
подобряване на физическата и жизнена среда, рехабилитация и реконструкция на 
второкласни и третокласни пътища; подкрепа за развитието на туризма; 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения, развитие на държавната 
културна инфраструктура, мерки за енергийна ефективност в училищата; 
подпомагане на местни културни събития; осигуряване на социални жилища за 
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и 
други мерки.  

Като допълнителни постижения могат да се посочат Схемите за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за 31 града от Ниво 3 
и 4 съгласно Националната концепция за пространствено планиране 2013-2025 г., 
както и „Инициативата JESSICA“. Предвиденият ресурс от 33 млн. евро е 
договорен чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в качеството й на 
Холдингов фонд по JESSICA за България, като са създадени два фонда за градско 
развитие: 

 „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД, с ресурс от 25,2 млн. 
евро (12,6 млн. евро от бюджета на ЕС чрез ОПРР и 12,6 млн. евро 
съфинансиране от държавния Фонда за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ (Fond for Local Authorities and Governments - FLAG) за 
инвестиции под формата на нисколихвени заеми, гаранции и дялово участие в 
проекти на територията на столицата. 
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 „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с ресурс от 56,6 млн. евро (18,9 
млн. евро от ОПРР и 37,7 млн. евро частно съфинансиране от „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД) за инвестиции в нисколихвени заеми и дялово 
участие в проекти за градско развитие в гр.Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Стара Загора и Плевен. 

По инициатива JESSICA са сключени 5 договора за финансиране: Реконструкция 
на Женски пазар в София, Реконструкция на Централен Общински пазар в Стара Загора, 
Изграждане на подземен атракцион в гр. Бургас, Завод за авточасти в гр. Русе и 
Изложение "Флора" в гр. Бургас на обща стойност около 48 млн. лв. По ОПРР са 
реализирани още 4 проекта за градско развитие на обща стойност около 13,0 млн. лв., 
реконструирани и рехабилитирани са около 1000 км пътища от второкласна и 
третокласна пътна мрежа, изпълнени са проекти за модернизиране на градския 
транспорт на 7-те големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара 
Загора, Русе и Плевен, като общия размер на предоставените финансови средства е 
около 400 млн. лв.11 

 
 
13.4 Механизъм за свързване на Европа 
 
Една значителна част от структурната политика на ЕС за постигане на 

териториална кохезия се реализира чрез изграждането на трансевропейските 
мрежи. Това са мероприятия, които се реализират като съвместни компетенции на 
Съюза и на държавите-членки и излизат извън рамките на отделните региони, 
затова не могат да се причислят към регионалната политика.  

До финансова рамка 2014-2020 г. съществуваха три трансевропейски мрежи 
(Trans-European Networks - TENs). Това бяха: 

- TEN-T (транспорт); 
- TEN-E (енергетика); 
- eTEN (комуникации) 

Идеята за TEN е стара - от началото на интеграцията, но се реализира едва 
от края на 1980-те години във връзка с програмата за единен вътрешен пазар. 
Правна основа е чл. 90 на ДФЕС (преди в чл. 70 на ДЕО)  за Обща транспортна 
политика. След Лисабон, обаче, подобно на Общата селскостопанска политика и 
изграждането на трансевропейските мрежи е изключено от сферата на 
изключителна компетентност на Съюза. Това говори за намаляване на 
ангажиментите на Съюза и съответно на бюджета на ЕС по отношение на 
изграждането на трансевропейските мрежи. 

Реализация на трансевропейските мрежи получава политически тласък през 
1990-те години във връзка с подготвяното разширяване на ЕС (обединяване на 
Европа) и необходимостта транспортно да се интегрира Източна Европа. За 
България през финансова рамка 2007-2014 г. най-важни бяха 2 от общо 30-те 
транспортни коридора, включени в TEN-T. Това са Коридор № 7 „Автомагистрала 
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Игуменица/Патра – Атина – София - Будапеща“ и коридор № 22 „Ж.п. връзката 
Атина – София – Будапещта – Виена - Прага – Нюрнберг/Дрезден“. 

 
Пример: 
 
Трябва да се прави разлика между TEN-T и „паневропейските транспортни 

коридори“, макар, че част от проектите им съвпадат. Например трасето на 
Коридор № 7 на TEN-T и това на IV паневропейски транспортен коридор (ПТК) 
съвпадат в участъка от Солун до София и от София до Будапеща през 
Видин/Калафат. Има обаче и различи – докато Коридор № 7 започва от Атина, 
то IV ПТК започва от Солун и от Истанбул. Коридор № 7 свършва в Будапеща, 
докато IV ПТК продължава до Дрезден и Нюрнберг. Във връзка с реализацията на 
тези коридори бе построен Дунав мост 2, наречен „Нова Европа“.    

 
През финансова рамка 2014–2020 г. на мястото на трансевропейските мрежи 

се реализира Механизъм за свързване на Европа, който отново включва три 
компонента – транспортен, енергиен и комуникационен. След промяната 
изпълнителната агенция „Трансевропейска транспортна мрежа“ бе преименувана 
на „Изпълнителна агенция за иновации и мрежи“12. Както и преди тя е на 
подчинение на Европейската комисия, която управлява и фондовете, предоставящи 
част от средствата, необходими за проектите от общ интерес. Друга част от 
средствата се взима като заем от Европейската инвестиционна банка, но основната 
част от средствата трябва да дойде като съфинансиране от държавите, 
заинтересовани от проекта.  

 
А) Транспорт 
 
През финансова рамка 2014-2020 за 9-те приоритетни транспортни коридора 

са предвидени 31,7 млрд. евро от бюджета на ЕС. От тях 10 млрд. са 
предназначени за икономически изостаналите държави-членки (БВП на човек от 
населението под 90% от средното за ЕС). Останалите 21,7 млрд. се разпределят в 
зависимост от ефикасността на проектите, като предимство имат проектите с 
иновативна насоченост, използващи нови и „чисти“ технологии. Това предполага, 
че значителна част от тези средства ще се съсредоточи в икономически и 
технологично високоразвитата част на Съюза, както се вижда и от фигурата по-
долу. 
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Фигура 46 Транспортните коридори в рамките на „Механизма за свързване на 
Европа“  

 

 
 
Пояснения: 9-те коридора са оцветени както следва: A. Балтийско - Адриатически (Baltic – 
Adriatic) – тъмно синьо; B. Северно море – Балтийско море (North Sea – Baltic) – червено; C. 
Средиземноморски (Mediterranean) – зелено; D. Ориент – Източно Средиземноморие 
(Orient/East-Med) – тъмно кафяво; E.  Скандинавско - Средиземноморски (Scandinavian – 
Mediterranean) – лилаво; F. Рейн – Алпите (Rhine – Alpine) – светло кафяво; G. Атлантически 
(Atlantic) – жълто; H. Северно море – Средиземно море (North Sea – Mediterranean Sea) - .светло 
синьо; I. Рейн – Дунав (Rhine – Danube) – синьо 
 
Източник: Innovation and Network executive Agency 
 
За България значение има Коридор D – Ориент – Източно Средиземноморие. 

Той до голяма степен повтаря предишните коридори № 7 и 22 от TEN-T, но сега е 
значително разширен в горната му част, достигаща до Северно и Балтийско море и 
обхващаща вече и част от Северна Германия. При успешно изграждане на 
автомобилните и ж.п. трасетата в рамките на коридора биха се създали много 
добри възможности за интегриране на Югоизточна Европа и развития център на 
Съюза. Това би създало добри инвестиционни условия в тази икономически по-
неразвита част на Съюза  би допринесло за догонващото развитие на страни като 
Кипър, Гърция, България и Румъния.    
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Б) Енергетика 
 
За подкрепа на проекти от общ интерес на държавите-членки в областта на 

енергийната инфраструктура през финансова рамка 2014-2020 г. са предвидени 9,1 
млрд. евро от бюджета на ЕС. Основната цел на инвестициите е да се завърши 
изграждането на единния европейски енергиен пазар при електроенергията и 
природния газ. Това ще увеличи сигурността на доставките и ще позволи да се 
пренасочи част от електроенергията, създавана от възобновяеми енергийни 
източници в Северна и Централна Европа към държавите-членки в Южна и 
Източна Европа. Друга задача е диверсификацията на тазовите доставки, като се 
увеличат доставките на газ от Азербайджан, Туркменистан, Норвегия и Алжир.  

Проектите от общ интерес ще се финансират от различни източници: 
средства от бюджета на ЕС, средства от държавите-членки, частни инвестиции, 
набрани чрез облигационни емисии, директни частни инвестиции чрез публично-
частно партньорство, кредити на ЕИБ и на други банки. 

 
Таблица 40 Проекти от общ интерес в енергетиката (2014-2020 г.)   

 

  Съвместен проект Участващи страни 

1 
Офшорна електропреносна мрежа на 

северните морета  
(Northern Seas offshore grid) 

Белгия, Великобритания, Германия, Дания, 
Ирландия, Норвегия, Франция, Холандия 

2 

Север-Юг връзки между 
електропреносните системи в Западна 

Европа  
(North-South electricity interconnections 

in Western Europe) 

Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, 
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, 

Португалия, Франция, Холандия, Швейцария 

3 

Север-Юг връзки между 
електропреносните системи в 

Централна и Югоизточна Европа 
(North-South electricity interconnections 

in Central Eastern and South Eastern 
Europe) 

Австрия, Босна и Херцеговина, България, 
Германия, Гърция, Израел, Италия, Кипър, Полша, 
Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, 

Хърватия, Черна Гора, Чехия 

4 
План за изграждане на връзки в 

рамките на Балтийския енергиен пазар 
(Baltic Energy Market Interconnection 

Plan) 

Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, 
Швеция 

5 
Север-Юг газови връзки в Западна 

Европа 
(North-South gas interconnections in 

Western Europe) 

Австрия, Алжир, Белгия, Великобритания, 
Германия, Ирландия, Испания, Италия, 

Люксембург, Малта, Португалия, Франция, 
Холандия 
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6 

Север-Юг газови връзки в Централна и 
Югоизточна Европа  

(North-South gas interconnections in 
Central Eastern and South Eastern 

Europe) 

Австрия, Албания, България, Гърция, Италия, 
Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, 
Турция, Унгария, Хърватия, Черна Гора, Чехия 

7 Южен газов коридор 
(Southern Gas Corridor) 

Австрия, Азербайджан, Албания, България, Грузия, 
Гърция, Италия, Кипър, Румъния, Туркменистан, 

Турция, Унгария 

8 

План за газови връзки на балтийския 
енергиен пазар 

(Baltic Energy Market Interconnection 
Plan in gas) 

Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, 
Финландия, Швеция, 

9 
Нефтопреносни връзки в Централна 

Източна Европа (Oil Supply Connections 
in Central Eastern Europe) 

Австрия, Германия, Италия, Полша, Словакия, 
Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия 

10 
Изграждане на малки ингелигентни 

електропреносни мрежи (Smart Grids 
Deployment) 

Великобритания, Италия, Ирландия, Франция 

  
Източник: Съставено от автора по данни от European Commission,  Trans-European Infrastructure, 
Energy, Projects of Common Interest, 2014. 
 
 
В) Телекомуникации 
 
Механизмът за свързване на Европа предвижда почти 9,2 млрд. евро в 

подкрепа на проекти за създаване на скоростни и високоскоростни широколентови 
мрежи и общоевропейски цифрови услуги. За реализацията на тези проекти се  
очаква да се наберат допълнително поне 40 млрд. евро от други частни и публични 
източници. Задачата е да се изпълни поставената в „Европа 2020“ цел да се 
осигури на всички домакинства на Съюза до 2020 г. широколентов достъп със 
скорост най-малко 30 Mbps, като поне 50 % от домакинствата да разполагат с 
достъп със скорост над 100 Mbps. 

По отношение на цифровите услуги средствата ще се използват за 
изграждане на необходимата инфраструктура за въвеждане на електронна 
идентификация, електронно възлагане на обществени поръчки, електронни записи 
в здравеопазването, за развитие на европейската цифрова библиотека, за 
електронно правосъдие и предоставяне на електронни митнически услуги. 
Средствата ще се използват и за осигуряване на оперативна съвместимост на 
националните оператори и за стартиране на изграждането на телекомуникационна 
инфраструктура на европейско равнище. 

 
Пример: На 30 юни 2015 г. бе постигнато съгласие между Европейската 

комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС от 15 юни 2017 г. да бъдат 
премахнати таксите на мобилните оператори за „роуминг“ в рамките на 
Европейския съюз. Потребителите на мобилни телефонни услуги ще заплащат 
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същите такси за пренос на данни, каквито заплащат в своята държава-членка, 
независимо в коя друга държава-членка употребяват услугата.  

Трите институции на ЕС гарантират също, че ще се запази 
неутралността на интернет относно потребителите на мрежата. Това 
означава, че няма да има потребители първа и втора класа. Правилото за 
неутралността ще гарантира съхраняването на единното информационно 
пространство и ще допринесе за разпространението на електронните услуги на 
съюзно равнище.13   

 
 

1 Виж например: The Canadian Journal of Sociology, Vol. 28, No. 1, Special Issue on Social Cohesion in 
Canada (Winter, 2003), pp. 5-17.  
2 Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
3 Eurostat, Healthy life years and life expectancy at birth, by sex, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en 
4 Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз, Официален вестник на Европейския съюз, С 
83/15от 30.3.2010 г. 
5 Пак там, C 83/17 
6 Консолидиран текст на Договор за функционирането на Европейския съюз, C 83/51 от 30.3.2010 г. 
7 Хаджиниколов, Д., Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия 
в България, в „Европейският съюз на кръстопът“, Софийски университет „Климент Охридски“, 
Фондация „Ханс Зайдел“, С., 2014, с.129. 
8 Виж по-подробно на сайта на комитета: http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx 
9 Европейска комисия, Съобщение на Комисията, Европа 2020, Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, COM(2010) 2020 окончателен, Брюксел 3.3.2010, с. 13. 
10 Виж по този въпрос: Николов, В., Николова, Д., Многогодишната финансова рамка на Европейския 
съюз за периода 2014-2020. Анализ и потенциални ефекти върху България, С., 2012, с. 23. 
11 Хаджиниколов, Д., Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия…, с. 133-134. 
12 Сайта на агенцията е: Innovation and Networks Executive Agency, https://ec.europa.eu/inea/connecting-
europe-facility/cef-transport/projects-by-corridor 
13 European Commission, Press release, Commission welcomes agreement to end roaming charges and to 
guarantee an open Internet, Brussels, 30.06.2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm 
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14. Бюджет на ЕС 
 

14.2 Особености 
14.3 Приходна част 
14.3 Разходна част 
14.4 Многогодишна финансова рамка 

 

 

14.1 Особености 
 
Бюджетът на ЕС е уникален, тъй като той има двойствен характер. От една 

страна той наподобява бюджет на международна организация, където всички 
държави-членки правят вноски за да поддържат функционирането на общите 
институции. Такива са например Организацията на обединените нации, Световната 
търговска организация, ЮНЕСКО, ФАО и много други подобни организации. От 
друга страна обаче, бюджетът на ЕС съдържа и елементи на федерален бюджет. По 
тези елементи той прилича на бюджета на такива федерации като САЩ, Федерална 
република Германия, Конфедерация Швейцария и много други. Този двойствен 
характер на бюджета на ЕС отразява двойствения характер на самия Съюз, както и 
на неговата икономика, за което бе казано още в първата глава. В ЕС и в 
икономиката му се съчетават и взаимно си влияят, междудържавни 
(междунационални или интернационални) отношения, типични за международните 
организации и наддържавни отношения, типични за федералните структури.  

Най-добра илюстрация за федералните елементи в бюджета на ЕС са 
финансирането и използването на средствата в рамките на кохезионната 
структурна политика (наричана още „политика на сближаване“) и на Общата 
селскостопанска политика на ЕС. При тези две политики ясно личи 
преразпределението на средства в рамките на бюджета. Такова нещо не се среща в 
бюджетите на обикновените международни организации като ООН или СТО, нито 
в бюджетите на зоните за свободна търговия като Североамериканската зона за 
свободна търговия или подобни групировки с ниска степен на развитие на 
интеграционния процес. Такова преразпределение чрез бюджета е присъщо 
единствено на федералните структури.  

В случая с ЕС преразпределението чрез бюджета има посока от 
икономически по-развитите държави-членки и региони към икономически по 
изостаналите държави-членки и региони. Поради тази причина в ЕС има държави-
членки, които внасят в бюджета повече средства, отколкото използват, това са 
нетните донори и държави-членки, които обратното, използват повече средства, 
отколкото внасят, това са нетните бенефициенти. 
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Таблица 41 Нетни донори и нетни бенефициенти в ЕС (2014 г.) 
 

Държава 
Използвани 

средства 
(млн. евро 

Внесени средства  
(млн. евро) Нетен принос 

БНП + 
ДДС* Трад.** Общо Общо 

(млн. евро) 
Население 

(млн.) 
На човек 

(евро) 
Нетни донори 

Холандия 2014 6390 1981 8371 6357 16,656 382 
Швеция 1691 3828 466 4294 2603 9,416 276 
Германия 11484 25815 3327 29142 17658 81,749 216 
Дания 1511 2213 294 2507 996 5,561 179 
Финландия 1061 1777 126 1903 842 5,375 157 
Австрия 1572 2690 178 2868 1296 8,404 154 
Франция 13479 19573 1394 20967 7488 65,050 115 
Великобритания 6984 11341 2730 14071 7087 62,495 113 
Италия 10695 14368 1520 15888 5193 60,785 85 
Ирландия 1563 1425 225 1650 87 4,570 19 

Нетни бенефициенти 
Испания 11538 9978 1132 11110 -428 46,155 -9 
Хърватия 584 387 42 429 -155 4,489 -35 
Кипър 272 142 17 159 -113 0,840 -135 
Белгия 7044 3660 1572 5232 -1812 11,001 -165 
Словакия 1668 625 95 720 -948 5,392 -176 
Румъния 5943 1353 105 1458 -4485 21,416 -209 
България 2255 403 56 459 -1796 7,369 -244 
Чехия 4377 1308 197 1505 -2872 10,487 -274 
Португалия 4943 1636 110 1746 -3197 10,572 -302 
Естония 667 178 22 200 -467 1,340 -348 
Полша 17436 3526 428 3954 -13482 38,529 -350 
Словения 1142 326 58 384 -758 2,050 -370 
Латвия 1062 244 25 269 -793 2,075 -382 
Малта 254 65 10 75 -179 0,415 -431 
Литва 1713 320 64 384 -1329 3,053 -435 
Гърция 7094 1826 123 1949 -5145 11,310 -455 
Унгария 6620 890 105 995 -5625 9,986 -563 
Люксембург 1713 232 14 246 -1467 0,512 -2866 

 
Пояснения: * - В тази колонка са посочени вноските, базирани на брутния национален продукт 
(БНП) и данък добавена стойност (ДДС). 
** - В тази колонка са посочени вноските, представляващи 75% отчисления от събраните мита на 
външните граници на ЕС и от таксата върху захарта и други подобни аграрни вземания. 
 
Източник: съставена от автора по данни на Европейската комисия,  
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
 
 



303 
 

Изводи:  Анализирайки данните от таблица 40 може да направим 
следните изводи относно преразпределителните процеси чрез бюджета на 
ЕС: 

 Съществува група от 10 икономически развити държави-членки, които са 
нетни донори и финансират нетните разходи на останалите 18 държави-
членки на ЕС - нетни бенефициенти. Тези 10 държави, подредени по размера 
на предоставяните нетни средства в бюджета, са: Германия, Франция, 
Великобритания, Италия, Холандия, Швеция, Австрия, Дания, Финландия и 
Ирландия. Общият размер на нетните средства, предоставяни от тази група 
страни е около 50 млрд. евро годишно, което представлява 0,56% от техния 
съвкупен брутен национален доход. 

 Прави впечатление, че в групата на държавите-донори не присъстват две 
високоразвити държави – Белгия и Люксембург. Нещо повече, Люксембург, 
най-богатата държава-членка на ЕС, е най-големият бенефициент на 
средства от бюджета на ЕС! Това се дължи на факта, че в Белгия и в 
Люксембург са седалищата на повечето от най-важните институции на ЕС и 
по-голямата част от средствата от бюджета, предназначени за тези 
институции, преминават през сметките на тези две държави-членки. 
Изключителната позиция на Люксембург като най-голям бенефициент от 
бюджета на човек от населението се дължи на  факта, че неговото население 
е само около 500 хил. души, а там се намират редица служби на Европейския 
парламент и на Европейската комисия, както и Съда на ЕС, Европейската 
сметна палата, Европейската инвестиционна банка и други важни 
институции.  

 Ако се абстрахираме от особените случаи – Люксембург и Белгия, то най-
големите нетни бенефициенти от бюджета на ЕС са: Полша, Унгария, 
Гърция, Румъния и Португалия. Ако обаче се премери субсидията през 
населението на отделните държави-донори, то картината е различна. През 
2014 г. на човек от населението най-много средства нето от бюджета на ЕС 
е получила Унгария, следвана от Гърция, Литва, Малта и Латвия.   

Както бе вече отбелязано в предишната глава, политическа и правна основа 
за наличието на тези преразпределителни елементи в бюджета на ЕС създава 
декларирането и прилагането от държавите-членки на принципа на солидарността. 
Този принцип в ЕС би трябвало да се реализира на две равнища: на равнището на 
държавите-членки, но и на равнището на отделните гражданите или отделните 
домакинства, както е в една федерация. При отсъствието обаче на федерална 
данъчна система на съюзно равнище, реализацията на принципа на солидарността 
на равнището на отделните граждани или домакинства е невъзможно. Ето защо 
преразпределението се осъществява единствено на междудържавно равнище.Това 
прави финансовата солидарност твърде нестабилна и я ограничава до отделни 
политики на ЕС, без да обхваща най-важната сфера на обществените отношения – 
социалните отношения. За да се реализира социална солидарност е необходимо да 
съществува правно-институционална система, която да се основава на решаващото 
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участие на отделните граждани, обединени в съответните партии и професионални 
съюзи.1 В ЕС отсъстват подобни условия за пълноценна изява на политическата 
воля на гражданите и затова солидарността продължава да е плод на баланс на 
интереси между държавите-членки. За това свидетелстват и сложните и 
продължителни преговори, които предхождат приемането на всяка една от 
многогодишните бюджетни рамки на Съюза. 
 Именно поради слабостта на федералните елементи в самата структура на 
Съюза са и слабо изразени федералните елементи в бюджета на ЕС. Тази 
ограниченост личи от няколко съществени показателя. Един от тях е делът на 
бюджета в БВП (или в БНП). Съществените различия по този показател между 
бюджета на ЕС и федералните бюджети на САЩ и ФРГ се виждат на фигурата по-
долу. 
 

Фигура 47 Разходната част в бюджета на ЕС и във федералните бюджети на 
САЩ и ФРГ като дял от БВП (2014, %) 

 

 
Източник: Съставено от автора по данни от US Department of the Treasury, 
Bundesfinanzministerium, Евростат. 

 
Елементи на федерален бюджет могат да се открият и в приходната и в 

разходната част на бюджета на ЕС и те ще бъдат разгледани в следващите точки. 
Тук обаче може да се изтъкне, че както по отношение на преразпределителния 
ефект, така и по отношение на приходната и на разходната части, бюджетът на ЕС 
е още много далеч от общоприетата представа за един федерален бюджет. 
Основната разлика между бюджета на ЕС и федералните бюджети при приходната 
част вече бе спомената – липсата на съюзна (федерална) данъчна система, която да 
осигурява приходите в бюджета. При разходната част, както ще видим по-нататък, 
в бюджета на ЕС отсъстват основните разходни пера, присъстващи във 
федералните бюджети. Например във федералния бюджет на САЩ основните 
разходни пера са: социална сигурност (пенсии, пособия по безработица, социални 
помощи и помощи за ветерани и др.); отбрана, медицинско обслужване, 
образование, лихви по обслужване на държавния дълг2, докато в бюджета на ЕС 
такива разходни пера въобще не присъстват.  
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14.2 Приходна част 
 
А) Развитие 
 
Бюджетът на ЕС е наследник на бюджета на ЕО (преди ЕИО), който 

съществува от 1958 г., а той пък от своя страна е продължител на традицията, 
заложена още през 1951 г. с подписването на Договора за създаването на 
Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Ето защо е важно да се 
проследи идеята за европейския бюджет в нейния зародиш. При създаването на 
ЕОВС е бил силен стремежът към федерализъм и това е намерило отражение в 
концепцията за формирането на бюджета на Общността. Ударението е било 
поставено върху финансиране, което не зависи от волята на държавите-членки и 
наподобява финансирането на федералния бюджет, което също не зависи от волята 
на съставните части на федерацията. Така се създава понятието „собствени 
източници“ на финансиране на Общността. В Договора за създаването на ЕОВС се 
казва, че „собствени източници“ за финансиране ще са приходите от митата по 
външните граници на общия пазар на въглища и стомана, събирани при вноса на 
въглища и стоманени изделия от трети страни.3 При този наднационален подход на 
финансиране е естествено, че определяща роля при управлението на бюджета ще 
има наднационалната институция в рамките на ЕОВС – Върховният орган (High 
Authority), а не Съвета на министрите, където са представени държавите-членки. 

След създаването през 1957-1958 г. на новите две общности – Европейската 
икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, възниква 
необходимост от финансиране на различни скъпоструващи политики, като 
например Общата селскостопанска политика. Събираните по външните граници на 
общия пазар мита не стигат за тези разходи. Това налага към митата да се добавят 
други източници за финансиране и основно място сред тях заемат вноските на 
държавите-членки. При новата ситуация, когато бюджета зависи основно от волята 
на държавите-членки, силно намалява федералния, наднационален елемент в 
бюджета и центърът на тежестта при бюджетната политика на ЕС се премества в 
Съвета на Министрите. Започва, продължаващата и до днес конкуренция по 
бюджетните компетенции между трите водещи институции на ЕС (преди ЕО и 
ЕИО) – Европейската комисия (по време на ЕОВС – Върховен орган), Съвета на 
ЕС (преди Съвет на министрите) и Европейския парламент (до 1962 г. Европейска 
парламентарна асамблея). 

Съществена роля в развитието на приходната част, а и на бюджета на ЕС 
като цяло, изиграват няколко промени в бюджетната политика. Преди всичко 
такава промяна е подписването през 1965 г. на Договорът за сливането (The Merger 
Treaty). С него се извършва сливане на институциите на трите Европейски 
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Общности – ЕОВС, ЕИО и Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ, 
Евратом). Създават се условия за приемане на единен бюджет на институциите и 
на Общностите. Така възниква „Обобщеният бюджет на Европейските общности“, 
който след 2009 г. става сегашният „Бюджет на ЕС“. 

Следващата важна стъпка е решението на Съвета на министрите от 
21.04.1970 г. с което ЕИО се връща към възприетия в ЕОВС принцип за 
„собствените източници“ за финансиране. Този път освен „традиционните 
собствени източници“ – митата и селскостопанските такси, са съгласувани и 
допълнителни „собствени източници“ - отчисления от данъка върху добавената 
стойност (ДДС) и национални вноски в бюджета, съобразени с брутния 
национален доход (БНД).  

По отношение на земеделските такси се е предполагало, че те ще изиграят 
съществена роля за неутрализиране на растящите аграрни разходи. Като начало е 
била въведена такса върху захарта. Предполагало се е, че постепенно ще бъдат 
обхванати с подобни такси и други селскостопански продукти, но това не е 
станало поради съпротивата на производителите и поради решенията, приети на 
Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори под егидата на СТО. 
След приключването на Уругвайския кръг изчезват правните основания за 
облагане на вътрешното производство и търговия с допълнителни аграрни акцизи 
и таксата върху захарта става просто част от вносното мито. Постепенно тя губи 
своето финансово и икономическо значение. 

При отчисленията от ДДС първоначално също са се възлагали големи 
надежди за автоматично попълване на хазната на Общността. Решено е било 
държавите-членки да отчисляват в бюджета на ЕИО до 1% от събрания от тях 
ДДС. През 1980-те години делът е даже увеличен до 1,4%, но по-късно постепенно 
е намален до около 0,5%, като през финансова рамка 2014-2020 г. е 0,30%, а за 
някои от големите донори за бюджета, даже е по-нисък. 

Тъй като традиционните „собствени източници“, заедно с отчисленията от 
ДДС, са се оказали недостатъчни за финансиране на бюджета на ЕС, през 1988 г. е 
въведен още един „собствен източник“ – национална вноска, базирана на 
съответния БНД. Първоначално националната вноска е само допълващ източник на 
финансиране, но през последните години вече достига до 2/3 и повече от 
приходите на бюджета на ЕС. 

Каква точна част обаче от БНД на всяка една държава-членка ще постъпва в 
общия бюджет за да се балансират съвкупните приходи и разходи на Общността, е 
останало да се решава чрез преговори във всеки един конкретен случай, като се 
вземат предвид размерите на икономиките на държавите-членки, конюнктурата, 
размера на националния им доход и други фактори. По този начин е възникнала 
възможност за постоянни спорове.  
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Развитието на приходната част на бюджета на ЕС продължава с решението 
на Европейския съвет в Дъблин през 1979 г. С него се дава възможност на 
Великобритания да си върне част от вноската в бюджета на Общността (UK 
rеbate). Основанието е, че Великобритания внася по-голямата част от 
селскостопанските продукти, които използва, от държави извън ЕС. Поради това 
тя внася значителни суми в бюджета на ЕС под формата на отчисления от вносните 
мита. В същото време използва твърде малко средства от бюджета на ЕС за 
аграрни субсидии. През 1984 г. отстъпката добива формален вид и е включена в 
регламента за бюджета. Първоначално е определено, че Великобритания ще 
получава обратно 2/3 от разликата между това, което тя внася в бюджета на 
Общността за финансиране на Общата селскостопанска политика и това, което тя 
използва в рамките на тази политика. В съвременните условия обаче 
изчисляването на „британската отстъпка“ е твърде сложно. Тя варира по години. 
През 2014 г. е 5,9 млрд. евро. Независимо от отстъпка, както се вижда от таблица 
40, Великобритания остава сред главните донори. По подобие на британската 
отстъпка в началото на новия век са дадени отстъпки и на някои други донори – 
Холандия, Швеция, Германия и Австрия. Така се оформя една изключително 
сложна система от взимания и отстъпки, наречена „Национален компенсационен 
механизъм“4. 

 Тъй като през 1980-те години на миналия век разходите за Общата 
селскостопанска политика са растели твърде бързо, Европейският съвет и по-късно 
Съвета на министрите, взимат през 1988 г. решение, че средствата, събирани от 
„собствените източници“ не бива да надхвърлят 1,24% от БНД на Общността. 
Ограничавайки по този начин приходната част на бюджета авторите на това 
решение са искали да обуздаят всъщност растящите бюджетни разходи на 
Общността. За финансовата рамка 1999-2006 г.лимитът е установен на 1,27%, а за 
финансовата рамка 2007-2013 на 1,24. През финансовата рамка 2014-2020 г., макар, 
че разходите за Общата селскостопанска политика съществено намаляват, лимитът 
за приходната част е начален на 1,23%, но както се вижда от фигура 47, реално се 
предоставят за използване чрез съюзния бюджет едва около 1,00 – 1,05 процента 
от БНД на ЕС.  

 
Б) Съвременно състояние 
 
През 2014 г. общият размер на приходната част на бюджета на ЕС е 143,94 

млрд. евро. Тяхното разпределение по източници е посочено по-долу: 
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Фигура 48 Източници в приходната част на бюджета на ЕС (2014 г., %) 
 

 
 
Пояснения: В „други приходи“  влизат данъците и пенсионните отчисления на служещите в 

институциите на ЕС, лихви и вземания по кредити, постъпления от държавите-членки като финансови 
корекции, глоби и др. 

 
Източник: Европейската комисия, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
 

Изводи:  

 Намаляването на дела на традиционните „собствени източници“ – митата и 
селскостопанските такси, поради намаляващото значение въобще на митата 
в световната търговия, води до намаляване на наднационалния (федералния) 
елемент в бюджета на ЕС. Това е така защото традиционните „собствени 
източници“ най-силно наподобяват федерални бюджетни източници на 
приходи. Те, от една страна се определят от най-високото, съюзното равнище 
на управление, т.е. от институциите на ЕС, което е типично и за 
федералните структури,  и от друга, прехвърлянето на средствата (75% от 
реално събраните мита) става автоматично, без да е необходимо специално 
решение на националните власти на държавите-членки. Намаляването на 
наднационалния елемент във финансирането на бюджета на Съюза, което се 
поражда от спадането на дела на традиционните „собствени източници“, 
противоречи на тенденцията на нарастване на наднационалните елементи 
при съюзните политики. 

 Непрекъснатите промени в системата от отстъпки при отчисленията от 
данъка върху добавената стойност, най-напред за Великобритания, а сега и за 
редица други държави-членки, са направили този механизъм крайно 
непрозрачен. По този повод британският журналист Метс Пърсон пише 
следното: „Веднъж изнесох лекция на семинар, посветен на отразяването на 
тематиката, свързана с Европейския съюз в британските медии. Присъстваха 
високопоставени журналисти и анализатори от Великобритания и от други 
европейски страни. Това бяха ерудирани хора, които не се задоволяват само с 
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прочетеното във в. „Сън“i. В дискусията след лекцията прозвучаха редица 
оплаквания, че британските медии лошо информират за ставащото в Европа. 
Тогава аз зададох един прост въпрос: „Може ли някой тук да обясни как 
действа отстъпката за Обединеното кралство при формирането на 
бюджета на ЕС?“. Последва нервен смях, след това неловко мълчание. Накрая 
се оказа, че никой не бе в състояние да даде отговор.“ За успокоени на своите 
слушатели Пърсон им съобщава, че по негови точни наблюдения, не повече от 
50 човека във Великобритания могат да обяснят „британската отстъпка“.5 

 Съществен проблем поражда твърде големият дял на националната вноска, 
определяна на база на БНД. Замислени първоначално като допълнителен 
„собствен източник“, който да покрива възникващите „дупки“ в бюджета, 
днес тези вноски са станали основният източник за финансиране на бюджета 
на ЕС. Делът им в приходната част е около 70%, но ако вземем само 
„собствените източници“, то делът им нараства на 75%. Имайки предвид, че 
делът на митата ще продължи да намалява, особено ако завърши успешно 
сегашният кръг от многостранните търговски преговори под егидата на СТО, 
то е възможно тези вноски да достигнат и до 80-85% от „собствените 
източници“. Това ще направи бюджета на ЕС твърде силно да прилича на 
бюджета на една обикновена международна организация и ще бъде в силно 
противоречие с наднационалните елементи в Съюза.  

 
В) Перспективи 

 
Едно от направленията за подобряване на прозрачността при формирането 

на приходната част на бюджета би могло да стане премахването на „собствения 
източник“ – отчисления от ДДС и определянето на единна национална вноска, 
базирана само на БНД. Това обаче няма да отстрани основния дефект на 
приходната част на сегашния бюджет – липсата на автономност, твърде силната 
зависимост от държавите-членки. 

Най-доброто средство за решаване на проблемите би било въвеждането на 
някакъв вид съюзен данък, който да се определя, събира и използва на съюзно 
равнище, подобно на федералните данъци. Това би могъл да бъде и ДДС, но 
вероятността да се стигне до такова развитие в близка и средна перспектива е 
малка.  

 
Пример:  
 
След финансовата криза 2008-2009 г., причинена в значителна степен от 

кредитната политика на редица големи банки, се появи идея да се въведе нов вид 
данък - върху финансовите трансакции и той да се използва като източник за 
бюджета на ЕС. На 28.09.2011 г. Европейската комисия публикува предложение 
за Директива за обща система за данък върху финансовите трансакции. Идеята 
обаче не е възприета от повечето държави-членки на ЕС, така, че в крайна 

 
i Вестник „Сън“ („Sun“) е таблоидът с най-голям тираж във Великобритания, който обикновено е 
критично настроен към ЕС. 
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сметка е публикувана друга директива, базираща се на принципа на засиленото 
сътрудничество (принципа за флексабилността), който позволява право на ЕС да 
се прилага от група държави-членки. В случая това са: Германия, Франция, 
Италия, Испания, Португалия, Белгия, Австрия, Словакия, Словения и Естония. В 
този си вид директивата вече не може да послужи за създаване на нов „собствен 
източник“ за бюджета на ЕС, а само да подобри хармонизацията на данъчната 
система на участващите 11 държави-членки.    

 
14.3 Разходна част 
 
А) Обща характеристика 
 
Разходите от бюджета на ЕС през 2014 г. са 139 млрд. евро. Те се 

разпределят по следните основни пера: 
 
Фигура 49 Основни пера в разходната част на бюджета на ЕС (2014 г., %) 
 

 
 
Източник: Европейската комисия, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
 
Както се вижда от фиг. 49, на двете най-големи пера „Интелигентен и 

приобщаващ растеж“ и „Устойчив растеж: Природни ресурси“ се падат общо над 
92% от разходите от бюджета на ЕС през 2014 г. Ето защо те ще бъдат разгледани 
отделно по-нататък. Сред останалите пера единствено по-големи размери имат 
разходите за поддържане на администрацията на ЕС. През 2014 г. те са били 5,9% 
от разходната част на бюджета на ЕС, което се е равнявало на 8,8 млрд. евро. Това 
не са особено големи разходи, имайки предвид, че държавите-членки, по данни на 
Европейската комисия, харчат за националните си администрация общо около 
2200 млрд. евро годишно.6 Въпреки това съществуват и критики, особено от страна 
на британски медии, че Европейската комисия харчи твърде много, например за 

Интелигентен 
и приобщаващ 
растеж; 49,55%

Устойчив 
растеж: 

Природни 
ресурси; 
42,77%

Ситурност и 
гражданство; 

1,28%

Глобална 
Европа; 0,07%

Администрация; 
5,97%

Компенсации; 
0,02%

Специални 
инструменти; 

0,33%
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популяризиране на своите собствени политики.7 Трябва също да се има предвид, че 
част от административните разходи, свързани с управлението на дейностите на ЕС, 
не попадат в това перо на бюджета на ЕС. Такива са например разходите за 
издръжката на администрацията на Европол, Европейската отбранителна агенция и 
др. 

Твърде малки по размер са разходите, свързани с правосъдието, вътрешния 
ред,  сигурността, здравеопазването и други социални дейности, обединени в 
перото „Сигурност и гражданство“. През 2014 г. за тези дейности са били 
похарчени едва 1,7 млрд. евро, което е представлявало по-малко от 1,3% от 
бюджета на ЕС.  При това тук попада Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
(Asylum and Migration Fund – AMF). За този фонд през 2014 г. са били похарчени 
само 186 млн. евро. Една твърде скромна сума на фона на имиграционната вълна, 
която залива държавите-членки през последните години. Скромни са и средствата 
за Фонд „Вътрешна сигурност“ (Internal Security Fund) – 214 млн. евро. Вярно е, 
че правосъдието, вътрешния ред, както и предоставянето на убежище и 
интегрирането на имигрантите са споделена компетенция на държавите-членки и 
на Съюза с превес на компетенцията на държавите-членки, но тенденцията е към 
засилване на наддържавните елементи в управлението на имиграционния процес и 
на сигурността и това неминуемо ще постави въпроса за коригиране на 
разглежданото разходно перо. 

Твърде малко средства се отделят от бюджета на ЕС за външните 
отношения. Разходите по перото „Глобална Европа“ през 2014 г. са били равни 
на 7,2 млрд. евро. Тези средства се използват за осъществяването на няколко 
важни за ЕС политики: Политика на съседство, Политика на развитие, Обща 
търговска политика, както и за оказването на хуманитарна помощ на страни, 
пострадали от природни бедствия и катастрофи. При анализа на това перо трябва 
обаче да се има предвид, че основната част от средствата, предоставяни на 
развиващите се страни, главно в Африка на юг от Сахара, не са включени в 
бюджета на ЕС. Те се управляват от Европейския фонд за развитие, който е извън 
бюджета. 

 
Пример:  
 
Европейският фонд за развитие (ЕФР) е част от договореностите, 

постигнати в Рим при създаването на ЕИО. Стартира през 1959 г. в рамките на 
специалните отношения между държавите-членки на ЕИО и голяма група 
африкански държави, които по това време са все още зависими страни и 
територии (колонии). По-късно тези страни получават независимост и сега са 
включени в групата, наречена „Страни от Африка, Карибите и Тихия океан – 
Страни АКТ“ (Africa, Caribbean and Pacific Countries – ACP Countries). В 
съвременния й рид тази група включва около 80 развиващи се страни. 
Отношенията между ЕС и Страните АКТ, включително и тези, свързани с 
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използването на ЕФР, се регулират чрез специални споразумения. Последното от 
тях се нарича „Споразумение от Котону“, тъй като е подписано през 2000 
година в столицата на Бенин – Котону (Cotonou). През периода 2014-2020 г. е в 
сила 11 схема на ЕФР, чрез която се предоставят от държавите-членки на ЕС 
общо за седемгодишния период 30,5 млрд. евро, което прави годишно по около 4,4 
млрд. евро. Тези средства частично се използват за финансиране на държавните 
бюджети на посочените страни, частично за финансиране на проекти. 
Обикновено усвояването на средствата не достига планираните размери за 
отпускане на средства. 

Финансирането на ЕФР става чрез вноски на държавите-членки. 
Приблизително по 20% от фонда са вноските на Германия и Франция. Вноската 
на Великобритания е около 14%, на Италия – 12%. Новите държави-членки имат 
твърде малък дял във финансирането на ЕФР. Например делът на България е 
0,14%. 

За перото „Специални инструменти“ през 2014 г. са похарчени 465 млн. 
евро. Тези инструменти са: Резервът за незабавна помощ (Emergency Aid Reserve), 
който е предназначен за страни извън ЕС, пострадали от бедствия и аварии, 
Фондът за солидарност на ЕС (EU Solidarity Fund), предназначен за оказване на 
спешна финансова помощ на пострадали от бедствия и аварии държави-членки или 
отделни региони на ЕС, Европейският фонд за адаптиране към глобализацията  
(виж осма глава) и Инструмента за флексибилност (Flexibility Instrument), който 
се използва в крайни случаи за финансиране на дейности извън разходните пера на 
бюджета, но в рамките на глобалните суми на предвидените разходи.  

 
Б) Интелигентен и приобщаващ растеж 
 
Най-голямото разходно перо в бюджета на ЕС през 2014 г. е „Интелигентен 

и приобщаващ растеж“. То включва две основни позиции: 
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и „Икономическо, 
социално и териториално сближаване“ (кохезия). По първата от двете позиции 
през 2014 г. са били изплатени 11,9 млрд. евро, което представлява около 16% от 
разходите по перо „Интелигентен и приобщаващ растеж“ и около 8,5% от всички 
разходи в бюджета на ЕС за 2014 г. За икономическа, социална и териториална 
кохезия, която в българския превод на договорите е прието да се нарича 
„сближаване“, са похарчени 53,4 млрд. евро, което представлява около 84% от 
разходите по перо „Интелигентен и приобщаващ растеж“ и около 41% от 
разходната част на бюджета на Съюза за 2014 г. 

В рамките на позицията „Конкурентоспособност за растеж и заетост“ се 
открояват следните основни програми и проекти: Хоризонт 2020, Еразъм+, 
Европейските системи за спътникова навигация (EGNOS и Галилео); 
Международният експериментален термоядрен реактор (ITER); Европейска 
програма за наблюдение на Земята (Copernicus); Програма за развитие на 
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конкурентоспособността на предприемачеството и за подкрепа на малките и 
средните предприятия (COSME) и др. 

 
Пример:  
 
Програмата „Еразъм+“ през финансовата рамка 2014-2020 наследи и 

обедини редица предишни програми в областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта. През 2014 г. по линия на тази програма са изразходвани 1,5 
млрд. евро. С тези пари е било финансирано участието в проекти по програмата 
на около 550 хил. граждани на ЕС. Направленията на дейност са: училищното 
образование (предишната програма „Коменски“), професионалното образование 
(предишната програма „Леонардо да Винчи“), висшето образование (предишната 
програма „Еразъм“), ученето за възрастни (предишната програма „Грюндвиг“), 
следдипломната квалификация (предишната програма „Обучение през целия 
живот“), неформалното и самостоятелното учене (предишната програма 
„Младежта в действие“, развитието на масовия спорт.8   

 
Необходимо е да се отбележи, че в позиция „Конкурентоспособност за 

растеж и заетост“ са включени и част от разходите по Механизма за свързване на 
Европа. По тази линия през 2014 г. са изразходвани от посочената позиция 831 
млн. евро. Това са средства, които трябва да се разглеждат като част от 
структурната (кохезионната) политика на Съюза. 

 
В рамките на позиция „Икономическо, социално и териториално 

сближаване“, се финансират структурните дейности, свързани с повишаването на 
икономическата, социалната и териториалната кохезия, които са подробно описани 
в тринадесета глава. 

 
В) Устойчив растеж: Природни ресурси 
 
Основната част от средствата, включени в това разходно перо на бюджета на 

ЕС, са предназначени за двата селскостопански фонда в рамките на Общата 
селскостопанска политика (виж единадесета глава). Това са: Европейският фонд за 
гарантиране на земеделието – ЕФГЗ (European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) 
и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – ЕЗФРСР 
(European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD). 

Чрез ЕФГЗ през 2014 г. са предоставени за преки субсидии по схемата за 
единните плащания общо около 40,6 млрд. евро, което се равнява на малко под 
30% от разходната част на бюджета. Това е най-голямата самостоятелна позиция 
сред бюджетните разходи на Съюза. Освен за преки субсидии на фермерите ЕФГЗ 
е похарчил още около 2 млрд. евро за мерки по подкрепа на аграрните пазари. 
Експортните субсидии са били само за около 4,5 млн. евро. 
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Разходите на ЕЗФРСР през 2014 г. са били общо 11,2 млрд. евро, което 
представлява около 8% от разходната част на бюджета на ЕС. Тези средства са 
използвани основно за подобряване на условията за живот в селските региони и за 
мерки по опазването на природата. Тези мерки могат също да се разглеждат като 
аспект на регионалната структурна политика на ЕС, насочени към повишаване на 
кохезията. По линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство – ЕФМДР 
(European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) са изразходвани около 680 млн. 
евро.9 

Извод: Анализът на разходната част на бюджета на ЕС показва, че 
огромната част от разходите (около ¾) се използват по две от политиките на 
Съюза: структурната политика, вкл. регионалната структурна политика, която 
е насочена към по-голяма кохезия и Общата селскостопанска политика в нейните 
две измерения – директни плащания на фермерите и развитие на селските 
региони.  

Става също ясно, че се отделят твърде малко средства за мерки на съюзно 
равнище в такива важни области като: предоставяне на убежище и миграционна 
политика, вътрешен ред и сигурност, социални услуги, вкл. здравеопазване и 
образование. Може да се предположи, че със засилването на наднационалните 
(федералните) елементи в ЕС ще се увеличи и финансовата тежест на 
посочените дейности.   

 
14. 4 Многогодишна финансова рамка 
 
А) Възникване и развитие 
 
Първата многогодишна финансова (МФР) рамка е съгласувана през 1987 г. и 

обхваща периода 1988-1992 г. (5 години). Тя е наречена „Делор I“ на името на 
тогавашния председател на Европейската комисия Жак Делор. Създаването на 
финансовата рамка, като инструмент за бюджетно програмиране и за подобряване 
на финансовата дисциплина, става възможно благодарение на влизането в сила 
през 1987 г. на Единния европейски акт, както и благодарение на обособяването 
като собствен източник за финансиране на Общността на т.нар. вноска на база 
брутен национален доход. Новият „собствен източник“ за финансиране на ЕИО 
дава финансова основа за по-стабилно средносрочно и дългосрочно програмиране. 

По време на първата многогодишна финансова рамка на ЕИО е изградено 
единното икономическо пространство, съгласувани са правилата на икономическия 
и паричен съюз, който става основа на Еврозоната. Подготвени са промените в 
основните договори на Общностите и е съгласуван текста на новия Договор за 
Европейския съюз. Промените в договорите за Общностите, както и новия договор 
за ЕС, са подписани в Маастрихт на 7 февруари 1992 г. Влизат в сила на 1 ноември 
1993 г. след като са ратифицирани от всичките тогавашни 12 държави-членки. 
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През първата МФФ се появява и структурната политика, насочена към усилване на 
кохезията. 

Втората МФР е съставена и започва да се реализира също по времето на 
председателството на Жак Делор и затова носи името „Делор II“. Тя обаче 
продължава 7 години 1993-1999 г. Оттогава всички многогодишни финансови 
рамки вече са за седемгодишен период. „Делор II” се изпълнява от два състава на 
Европейската комисия. Този, начело с Жак Делор я реализира през периода 1993-
1995 г., а през периода 1995-1999 г. „Делор II“ се изпълнява вече от състав на 
Европейската комисия, воден от Жак Сантер. През периода на „Делор II“ са 
определени участниците в Еврозоната, подписано е споразумението за създаването 
на Европейското икономическо пространство, към ЕС се присъединяват Австрия, 
Швеция и Финландия, набира сили структурната политика, засилва се ролята на 
регионите.   

Следващата МФР е тази от 2000 до 2006 г. Това е периодът, когато начело 
на Европейската комисия са Романо Проди (2000-2004 г.) и Жозе Мануел Барозу 
(2004-2014 г.). За първи път приемането на МФР се предхожда от приемането на 
документ за стратегията на ЕС през един по-продължителен период. За третата 
МФР тази стратегията е наречена „Програма 2000“ („Agenda 2000“).  В основата на 
дискусията при изработването на „Програма 2000“ е реформата на Общата 
селскостопанска политика. Целта е да се намали делът на разходите за тази 
политика в бюджета на ЕС като средствата се пренасочат към структурната 
политика, тъй като се предвижда източното разширение на Съюза и това ще доведе 
до рязко увеличение на разходите за кохезионните мерки. В крайна сметка е 
постигнат компромис, който лежи в основата на Реформата на Общата 
селскостопанска политика, осъществена през 2003 г. (виж единадесета глава).  

МФР 2000-2006 г. както и част от следващата финансова рамка, минават 
също под знака на Лисабонската стратегия. Под „Лисабонска стратегия“ се 
разбират договореностите, достигнати на заседанието на Европейския съвет в 
Лисабон през м. март 2000 г. Те са разширени и допълнени на заседание на 
Европейския съвет през м. юни 2001 г. в Гьотеборг. Лисабонската стратегия, чието 
изпълнение е предвидено за стане в течение на 10 години, е опит на Европейската 
комисия да предложи пакет от мерки, с които Европейският съюз едновременно да 
се справи с два кръга от сериозни предизвикателства. Първият – това са 
предизвикателствата, свързани с намаляващата конкурентоспособност на 
европейската икономика, вторият - предизвикателства, породени от амбициозните 
ангажименти в областта на околната среда. Като конкретни цели в областта на 
икономиката Лисабонската стратегия предвижда:  

 Догонване на САЩ и Япония по дял на разходите за иновации в БВП (цел - 3% 
от БВП, от които 1% правителствени разходи и 2% корпоративни) До 40% от 
ръста на БВП в ЕС да е плод на иновациите, в САЩ по това време този процент 
е около 60%). 
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 Създаване на среда, благоприятстваща внедряването на научните разработки и 
пълноценното използване на новите информационни технологии. Това трябва 
да стане чрез развитие на рисковия капитал (виж по този въпрос девета глава). 

 Създаване на информационно общество за всички граждани. Развитие на 
електронната търговия и електронното административно обслужване (е-
Government), увеличаване на широколентовия достъп до Интернет. 

 Подобряване на бизнес-средата за малкия и среден бизнес чрез намаляване на 
правните ограничения, в това число и на съюзно равнище. Довършване на 
единния вътрешен пазар на ЕС, по-специално в областта на услугите и 
движението на работната сила. 

 Повишаване на заетостта, в това число при жените и при по-възрастното 
население. Целта, което е поставена е през 2010 г. общата заетост в ЕС да 
достигне 70%, колкото е по това време в САЩ, като при жените стане 60% и 
50% при по-възрастното население над 55 година)10. 

Тези цели, като цяло, не са изпълнени. Това признава през 2009 г. министър-
председателят на Швеция Фредрик Райнфелд във връзка с шведското 
председателство в Съвета на ЕС. Неговите думи са: „Дори и да е постигнат 
известен напредък, то трябва да се признае, че само една година преди крайния 
срок за оценката й, Лисабонската програма не е изпълнена“11 

Първоначално МФР 2007–2013 г. е замислена като период на утвърждаване 
на Лисабонската стратегия, но финансовата криза 2008-2009 г. рязко променя 
акцентите в областта на икономическата политика както на национално, така и на 
съюзно равнище. Налага се да се пренасочи дейността на съюзните институции 
към бързо създаване на фискален и банков съюз на държавите-членки, особено на 
тези от Еврозоната. Независимо от силните отрицателни външни въздействия, 
периодът между 2007 и 2013 г. ще се запомни като периодът с най-ясно изразена 
структурна политика, насочена към повишаване на кохезията. Както се вижда от 
таблица 41, в рамките на тази МФР са изразходвани за кохезионни мерки около 
45% от всички предоставени финансови средства, което е около 430 млрд. евро (в 
текущи цени, като се включват и средствата за развитие на селските райони и тези 
за трансевропейските мрежи). 

По отношение на разходите за Общата селскостопанска политика МФР 
2007-2013 г. не води до очаквания прелом. Въпреки прехода от обвързани с 
производството субсидии към преки плащания, размерът на предоставените 
финансови средства особено не намалява. За периода 2007-2013 г. за аграрни 
субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието са 
предоставени 330 млрд. евро или около 30% от всички разходи, предвидени в 
МФР. Тези параметри почти не се различават от аграрните разходи през 
предходната МФР. През този период продължава източното разширение на ЕС с 
присъединяването на България и Румъния. Това налага известни корекции в МФР.
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Таблица 42 Многогодишна финансова рамка 2007 – 2013 г. (коригирана, млн. евро, текущи цени) 

Бюджетни кредити за поети 
задължения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2007 -2013 2007 - 2013 
€ % 

1. Устойчив растеж 53979 57653 61696 63555 63974 67614 70644 439115 45,1 

1а. Конкурентоспособност за растеж и 
заетост 8918 10386 13269 14167 12987 14853 15670 90250 9,3 

1b. Кохезия за растеж и заетост 45061 47267 48427 49388 50987 52761 54974 348865 35,8 

2. Опазване и управление на 
природните ресурси 55143 59193 56333 59955 59888 60810 61289 412611 42,3 

от които: разходи, свързани с пазарите 
и директни плащания 45759 46217 46679 47146 47617 48093 48574 330085 33,8 

3. Гражданство, свобода, сигурност и 
правосъдие 1273 1362 1518 1693 1889 2105 2407 12247 1,2 

4. ЕС като глобален партньор 6578 7002 7440 7893 8430 8997 9595 55935 5,7 

5. Администрация 7039 7380 7525 7882 8091 8523 8492 54932 5,6 

6. Компенсации 
445 207 210 0 0 0 75 

937 0,1 

Общо 124457 132797 134722 140978 142272 148049 152502 975777 100,0 

Като процент от БНД на ЕС 1,02 1,08 1,16 1,18 1,15 1,13 1,15 1,12  

    

  Източник: Съставена от автора по данни от Европейската комисия, http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#revision 
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Таблица 43 Многогодишна финансова рамка 2014 – 2020 г. (млн. евро, по цени от 2011 г.) 

Бюджетни кредити за поети 
задължения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2014 -2020 2007 - 2013 2014 - 2020 
€ % % 

1. Интелигентен и приобщаващ 
растеж 60283 61725 62771 64238 65528 67214 69004 450763 45,1 47,0 

1а. Конкурентоспособност за растеж и 
заетост 15605 16321 16726 17693 18490 19700 21079 125614 9,3 13,1 

1b. Икономическо, социално и 
териториално сближаване 44678 45404 46045 46545 47038 47514 47925 325149 35,8 33,9 

2. Устойчив растеж: Природни 
ресурси 55883 55060 54261 53448 52466 51503 50558 373179 42,3 38,9 

от които: разходи, свързани с пазарите 
и директни плащания 41585 40989 40421 39837 39079 38335 37605 277851 33,8 29,0 

3. Сигурност и гражданство 2053 2075 2154 2232 2312 2391 2469 15686 1,2 1,6 

4. Глобална Европа 7854 8083 8281 8375 8553 8764 8794 58704 5,7 6,1 

5. Администрация 8218 8385 8589 8807 9007 9206 9417 61629 5,6 6,4 

6. Компенсации 27 0 0 0 0 0 0 27 0,1 0,0 

Общо 134318 135328 136056 137100 137866 139078 140242 959988 100,0 100,0 

Като процент от БНД на ЕС 1,03 1,02 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 1,00   

 

Източник: Съставена от автора по данни от Регламент (EC, EURATOM) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—2020, Официален вестник на ЕС, L 347/891, от  20.12.2013 г.  
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Б) Правен характер на МФР 
 
По своя замисъл многогодишните финансови рамки нямат силата на закон. 

Те чертаят рамката на приходите и разходите, но оставят на държавите-членки и на 
институциите на ЕС известни граници за маневриране. Освен това размерът на 
годишния бюджет на Съюза е под силното влияние на икономическата 
конюнктура, тъй като почти 70% се формират чрез вноски на държавите-членки, 
определяни на база на размера на техния брутен национален доход. Това означава, 
че при рецесия, когато БВД намалява, неминуемо намалява и бюджета на ЕС.  

 Изработването на всяка една МФР е предмет на продължителни и често 
разгорещени дискусии с трима основни участника – Европейската комисия, която 
изготвя първоначалното предложение, Европейският парламент, където се дава 
политическа оценка на предложението на Комисията и от отделните партийни 
групи предлагат своите изменения и допълнения, изхождайки от своите 
политически програми и Съвета на ЕС, където трябва да се намери компромис 
между позициите на държавите-членки. Важен участник в процеса на създаване на 
МФР е Европейският съвет. Макар, че неговите решения нямат формална правна 
сила, то на това най-високо политическо равнище всъщност се постигат най-
трудните компромиси за да стане МФР факт. 

Ако вземем МФР 2014-2020 г., то правните основания за нейното прилагане 
са следните: 

 Член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Там се казва:  
„Многогодишната финансова рамка цели да осигури систематичност в 
развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси. Тя 
се установява за срок от поне пет години. Годишният бюджет на Съюза е в 
съответствие с многогодишната финансова рамка.  
2. Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна 
процедура, приема регламент за определяне на многогодишната финансова 
рамка. Той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент, 
който се произнася с мнозинството от съставляващите го членове. 
Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, с което на Съвета 
се разрешава да действа с квалифицирано мнозинство при приемането на 
регламента, посочен в първата алинея.  
3. Финансовата рамка определя размера на годишните тавани на бюджетните 
кредити за поети задължения по категории разходи, както и на годишния таван 
на бюджетните кредити за плащания. Категориите разходи, ограничени на 
брой, съответстват на основните области от дейността на Съюза.  
Финансовата рамка предвижда всички други разпоредби, необходими за 
нормалното протичане на годишната бюджетна процедура.“12 
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 Междуинституционалното споразумение от 2.12.2013 между Европейския 
парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за бюджетната дисциплина, 
относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто 
финансово управление.13 

 Регламент (ЕС, Евратом) №1311/2013 на Съвета на ЕС от 2.12.12013 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020.14 

 
В) Особености на МФР 2014 – 2020 г. 
 
Приемането на МФР 2014-2020 г. стана за първи път на основата на 

предварително съгласуван между държавите-членки подробен план за 
приоритетите на Съюза през разглеждания период. Това беше стратегията „Европа 
2020“, одобрена от Европейския съвет още през юни 2010 г., която вече беше 
разгледана в предишната глава. Независимо от съгласуваните цели поемането на 
съответните финансови ангажименти на държавите-членки премина през сложен 
преговорен процес. 

Причината за това е силно влошената икономическа конюнктура в повечето 
държави-членки след финансовата криза 2008-2009 г. и свързаната с нея 
икономическа рецесия. Независимо от известното икономическо стабилизиране 
през периода 2010-2011 г., през 2012 г. отново се очертават кризисни явления, 
особено в южното крило на Еврозоната. Реалният БВП на ЕС като цяло се съкрати 
през 2012 спрямо 2011 г. с 0,5%.15 През следващите години темпът на нарастване 
на БВП е слаб и не дава надежда за бързо икономическо възстановяване. В тази 
ситуация през м. февруари 2013 г. Европейският съвет одобрява проект за МФР, 
който предвижда най-ниския до този момент в историята на Съюза дял на 
предоставените за използване средства от БВП на ЕС. За 7 години се предоставят 
за използване чрез бюджета на ЕС 960 млрд. евро (в цени от 2011 г.), което 
представляваше, по прогнозите на Европейската комисия, само 1,00 от БВП на 
Съюза. Предвижда се, че реално ще се изразходват даже по-малко – 0,95% от БВП 
на ЕС. За сравнение през МФР 2007-2013 г. предоставените средства са 1,12% от 
БВП.  

В тази ситуация се налага орязване на предполагаемите разходи почти по-
всички пера на бюджета, най-вече относно Общата селскостопанска политика 
(намаление 11%) и кохезионните мерки (намаление 8%).16 Не са съкратени, а 
напротив увеличени, разходите по разходно перо 1a – „Конкурентоспособност за 
растеж и заетост“. Делът на това перо в разходите се увеличава от 9,3% през МФР 
2007-2013 г. на 13,1% през МФР 2014 – 2020 г. (виж табл. 42, последните две 
колонки). Подобреното финансиране се отнася за програмите „Хоризонт 2020“, 
„Еразъм +“, „COSME”, “CЕF” и др.  
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Пример:  
 
“Хоризонт 2020” е осмата седемгодишна рамкова програма в областта на 

науката и технологичните иновации. За периода 2014-2020 г. на разположение са 
80 млрд. евро., за сравнение през предишната рамкова програма са били 53 млрд. 
евро. Освен държавите-членки на ЕС в програмата могат да участват със свои 
проекти и граждани и предприятия от държавите-членки на Европейското 
икономическо пространство, страните-кандидатки за членство в ЕС, както и 
Израел. „Хоризонт 2020“ се състои от три „колони“. Първата е наречена 
„Върхова наука“ (“Excellent Science”). По това направление са предоставени за 
съвместни научни проекти 24 млрд. евро. Втората „колона“ е „Индустриално 
водачество“ („Industrial Leadership”). По това направление са предвидени около 
18 млрд. евро по следните приоритетни области: информационни и 
телекомуникационни технологии, нанотехнологии, нови материали, нови методи 
за производство и обработка на материалите, биотехнологии, космос, подкрепа 
на МСП. Третата „колона“ е „Обществени предизвикателства“ (“Social 
Challenges”). За нея са предвидени оставащите около 38 млрд. евро., разпределени 
за изследвания и иновации в областта на: медицината, „зелената“ енергия, 
транспорта, климата, сигурността и др. 
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