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7. ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА

1. Ограничаване на нелоялната конкуренция
2. ЕС и TRIPs
3. ЕС и TRIMs
4. Либерализиране на обществените поръчки

По т. 1 Основни нелоялни практика, засягащи международната 
търговия, са:
 дъмпингът в международната търговия (в рамките на 

СТО попада под действието на арбитража)
 субсидиите (в рамките на СТО под действието на 

арбитража попадат експортните субсидии, но без 
аграрните)

 международните картели (не се санкционират от СТО)
 дискриминацията при обществените поръчки (не се 

санкционира от СТО)
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2. Ограничаване на нелоялната конкуренция

А) Дъмпингът в международната търговия

От 1995 г. СТО има специално Антидъмпингово
споразумение, като част от пакета 
споразумения, допълващи ГАТТ .
Има международен дъмпинг, ако експортната цена на някоя стока
(Px) е под нейната нормална стойност (Vn).

Но как се определя нормалната стойност?
Обикновено това е вътрешната цена (без данъци).

Но какво ще се случи, ако страната износител е твърде малка 
или изнасяната стока не се търгува на вътрешния пазар, или 
Страната, която изнася стоката не е пазарна икономика?
Тога нормалната стойност се определя по аналогия или се 
изчислява! 



Б) Връзка между международния дъмпинг и икономията от мащаба

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? Отговорът на ЕС е
положителен. Независимо от мотивите, които може да са чисто
икономически, наличието на ценова дискриминация трябва да бъде
санкционирано, когато е доказано, че тя води до разстройство на местното
производство.

Китай, Индия и други развиващи се страни, чийто вътрешен пазар е все
още ограничен, считат, че не винаги експорта по цена под вътрешната цена е
дъмпинг. Ето защо антидъмпинговите мерки на ЕС и на някои други
държави-членки на ОИСР са често предмет на търговски спорове.
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Продажби Променливи разходи Фиксирани 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

20000
0 200 400 0

Само 
експортен
пазар 2000 300 600000 2000 200 400000

20000
0 100 300 0

Заедно 
двата пазара 3000 333 1000000 3000 200 600000

20000
0 67 267 200000

© Димитър Хаджиниколов
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Б) Субсидии

Тъй като мащабното субсидиране е присъщо най-вече на 
някои големи развиващи се страни (Китай, Индия, Бразилия, 
ЮАР и др.), както и на икономики с голямо държавно 
участие, то и основните усилия на ЕС в момента са насочени 
основно към тези «глобални нарушители». При Китай има 
субсидиране чрез недооценената национална валута. 

Целта на ЕС на сегашния етап е да се разясни пагубното 
влияние на субсидирането върху ефективността на 
производството и в крайна сметка и върху благосъстоянието 
на населението. За да се неутрализират ответните упреци на 
развиващите се страни ЕС е съгласен, в един разумен 
период от време, да преустанови субсидирането на своето 
собствено аграрно производство 

Разкажете, кои субсидии са позволените субсидии, съгласно ЕС и 
СТО?



Реформата на ОСП от 2003 г. цели да отдели
субсидирането от производството и по този начин да
превърне субсидиите в социална помощ.

SINGLE PAYMENT SCHEME - като алтернатива - базово единно заплащане 
на фермерите в зависимост от площта на фермата (Single Area Payment 
Scheme). Прилага се в новите държави-членки без Малта, Кипър, 
Словения и Хърватия.
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Целта е чрез договаряне на обема на производството да се 
постигне равенството:

Пределен приход MR = Пределен разход MC

В) Международни картели
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Разкажете за ОПЕК



8

2. ЕС и TRIPs
Споразумението за ТРИПс

Какво е новото:
Индустриален дизайн, 
Дизайн на интегрални 
схеми 

Поверителна търговска 
информация (търговски 
тайни и ноу-хау)

Специално внимание на 
търговските марки, 

защитата на марките на 
доставчиците на услуги се 
изравнява с тази, гарантирана на 
доставчиците на стоки. 
Специално се указва, че е 
недопустимо използването на 
марки, които наподобяват други 
марки, добре известни на същия 
пазар.

Производството и търговията с
фалшифицирани стоки причиняват
годишно загуби на благосъстояние в ЕС
от порядъка на 8 млрд. евро, а преките
загуби на европейските компании са
между 45 и 65 млрд. евро.
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Б) Проблеми
 Географски названия
ЕС има собствена система за защитени географски названия, разработена в рамките на
Общата аграрна политика.

 Protected Designation of Origin – PDO. Продукт с доказани характеристики, които могат
да са в резултат единствено на терена и способностите на производителя в този район
на производство. PDO продуктите изискват всички етапи на процеса на производство
на храната да бъдат извършвани във въпросната област. Примери са “Huile d’olive de
Nyons’, “Shetland lamb”.

 Protected Geographical Indication – PGI. Продукт със специфична характеристика или
репутация, свързана с дадена област или най-малкото един етап от производствения
процес се извършва в тази област. Например “Arancia Rossa di Sicilia” и “Dortmunder
Bier”.

 Traditional Speciality Guaranteed – TSG. Продуктът има определени традиционни
характеристики, което означава, че има традиционни съставки или е направен по
традиционни методи. Сред продуктите в тази група влизат “Kalakukko” хляб, “Jamon
Serrano” и “Kriek” бира. Те са регистрирани съответно от Финландия, Испания и
Белгия.

При защитените географски названия целта на ЕС е преди всичко да се въведе единна
и всеобхватна глобална система за регистрация.
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При защитените географски названия целта на ЕС е преди всичко да се въведе 
единна и всеобхватна глобална система за регистрация.
Патентна защита на био-информация

Проблемът има три аспекта
Първият е свързан с използването от фармацевтичните фирми на развитите 
държави на уникалния биологичен материал, намиращ се в  трудно достъпни и 
почти недокосвани от човека кътчета на природата, главно в някои развиващи се 
страни. В този случай фармацевтичните компании с основание се стремят да си 
осигурят патентна защита на придобитата био-информация, от която те 
конструират чрез био-инженерия нови уникални фармацевтични продукти. 

Вторият е свързан с желанието на развиващите се страни, които са източник на 
това био-разнообразие, да получават някаква част от печалбите на 
фармацевтичните фирми, използващи техните био-ресурси, а и традиционните 
знания на местното население за приложимостта на тези ресурси. При това 
нещата допълнително се усложняват от съществуващия известен конфликт 
между патентната защита, осигурявана на фармацевтичните  компании чрез 
Споразумението за ТРИПс и националният монопол върху генетичните ресурси, 
установен с Конвенцията за биологичното разнообразие.

Третият аспект на проблема е свързан с растящата вероятност в следствие на 
развитието на  био-инженерията, скоро на развиващите се страни да им се наложи 
да закупуват от фармацевтичните компании на развитите страни семена за 
растения, които са тяхна традиционна храна, например ориз или картофи.  
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Развиващите се страни се стремят да 
въведат глобални забрани и да 
ограничат до минимум патентната 
защита на био-информация, особено на 
по-сложни био-материали.

ЕС проявяват разбиране относно 
необходимостта фармацевтичните 
фирми - патентозаявители да следват 
някакъв етичен кодекс на поведение.

Предлага се тези фирми:

 да разкриват произхода на 
биологичните ресурси, които 
използват

 в случаите, когато използват 
традиционни знания от развиващите 
де държави - да предоставят на тези 
държави определен дял от благата, 
получени при използването на 
биологичните ресурси 

(Nagoya Protocol)
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 Европа е най-големият експортьор на капитал!
 Възвръщаемостта (рентабилността) е най-висока в развиващите се страни.
 По-нататъшното покачване на рентабилността на европейските ПЧИ ще 
зависи от стабилното развитие на тези страни и от защитата там на 
европейските инвестиции, вкл. по линия на СТО.
 Това трябва да става обаче внимателно, тъй като регулирането на 
инвестиционната дейност е един от най-чувствителните въпроси за 
развиващите се страни и засяга основните инструменти на тяхната 
национална икономическа политика. 

В основата на Споразумението за ТРИМс лежи идентифицирането и 
отстраняването на инвестиционните мерки, които най-силно пречат на 
международната търговия. Те са определени като непозволени инвестиционни 
мерки, свързани с търговията или непозволени ТРИМс. 

И след подписването на Споразумението за ТРИМс остава обаче обширни 
“сиви” зони. Такива са например редица мерки за географско и отраслово 
насочване на инвестициите, за ограничаване на чуждестранното участие в 
смесените дружества, за задължително привличане на местни производители и 
търговци и други подобни, които широко се прилагат най-вече в големите 
развиващи се икономики – Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка. 

3. ЕС и TRIMs
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3. ЕС и TRIMs
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4. Либерализиране на обществените поръчки

Споразумението за държавните поръчки – 1994
Agreement on Government Procurement (GPA)
Основен принцип – национално третиране, т.е. недискриминация на 
чуждите фирми.

Споразумението е ратифицирано само от следните страни – ЕС, САЩ, 
Канада, Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия, Израел, Япония, 
Южна Корея, Сингапур, Тайван, Хонконг. Отскоро и Армения. Не участват 
от ОИСР – Австралия, Нова Зеландия, Турция, Мексико.

Прилага се индивидуален подход на националното третиране, т.е. за 
всяка страна в приложение № 1 е определен пределният размер, над 
който споразумението се прилага и кръгът от възложители, за които се 
прилага.  За нашата страна са указани 89 възложители (министерства и 
ведомства), за които се прилага споразумението, при Белгия те са само 
21, в германия само 17 федерални министерства.
Споразумението не засяга търговете, свързани с националната 
сигурност.

Работна група на СТО за връзката между търговията и политиката за защита на 
конкуренцията - Working Group on the Interaction between Trade and Competition 
Policy (WGTCP) (1996 г.)


