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Предговор 

Общата търговска политика на Европейския съюз има дългого-
дишна история. Тя започва с договора за създаване на Европейска 
икономическа общност, подписан в Рим през 1957 г., преминава през 
различни етапи, за да достигне днес до тази зряла фаза, характери-
зираща се с развит инструментариум и с ефективни канали за въз-
действие. Съвременният етап на Общата търговска политика, за кой-
то става въпрос в настоящия труд, е свързан основно с влиянието на 
три важни фактора - усилване на икономическата глобализация, ут-
върждаване на концепцията за устойчиво развитие и задълбочаване 
на европейската интеграция вследствие на положителните промени, 
настъпили след влизането в сила на Лисабонския договор от м. де-
кември 2007 г. 

Изучаването на Общата търговска политика на ЕС има не само 
теоретично, но и чисто практическо значение. В теоретичен план то 
може да се разглежда като анализ на „външното измерение" на един-
ното икономическо пространство, оформило се в Европа през 90-те 
години на миналия век и продължило да се развива и усъвършенства 
и до наши дни. В практически план познаването на Общата търгов-
ска политика е задължително условие за успешна икономическа дей-
ност на всички субекти, въвлечени в международно сътрудничество. 

Настоящият труд е предназначен не само за студентите, изуча-
ващи дисциплината „Обща търговска политика", нито само за тези, 
които изучават европейската интеграция в една или друга сходна 
университетска дисциплина. Той е предназначен и за една много по-
широка аудитория от хора, търсещи реализация в администрацията, 
както и в различни фирми и неправителствени организации. 

Авторът благодари на своите колеги от катедра „Международни 
икономически отношения и бизнес" в Университета за национално и 
световно стопанство в София, които нееднократно са изказвали цен-
ни бележки, свързани със засегнатите в книгата въпроси. 
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Глава 1 

ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩАТА 
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС 

Общата търговска политика е неразделно свързана с общата мит-
ническа политика, с експортно-импортния режим, общите търговски 
защитни мерки. Ето защо в следващите две глави ще бъдат разгледа-
ни най-важните характеристики на митническия съюз на ЕС. 

1.1. Митническият съюз като фаза 
на икономическата интеграция 

Степените на икономическа интеграция имат своето възходящо 
развитие, като се започне от Зоната за свободна търговия и Митни-
ческия съюз и се стигне до Икономическия съюз (ИС) на държавите 
членки. 

Крайната фаза може да е политически съюз, т.е. федерация. Но 
развитието не е просто постъпателно развитие, а всяка по-висша 
фаза на интеграцията съдържа в себе си по-низшите, например Мит-
ническият съюз (МС) съдържа в себе си Зоната за свободна търговия 
(ЗСТ), а Икономическият съюз (ИС) - Единното икономическо прос-
транство (ЕИП) и Митническия съюз (МС). 

11 
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ПС 

Пояснения: И(С)С означава икономически и социален съюз. Това е хипотетична фаза 
на интеграция, възможна при висока степен не само на икономическа, но и на соци-
ална кохезия. Останалите съкращения са обяснени в текста. 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 1. Последователност на фазите на интеграцията в ЕС 

Митническият съюз може да се разглежда и под друг ъгъл, като 
една от формите за проява на Регионалните търговски споразумения 
(РТС). Съгласно данните на Световната търговска организация в све-
та има около 300 такива споразумения. По-известните сред тях са: 

• Зоната за свободна търговия на АСЕАН (на английски е ASEAN 
Free Trade Area - AFTA); 

• Централноамериканската интеграционна система (на англий-
ски е Central American Integration System - SICA); 

• Централноевропейското споразумение за свободна търго-
вия (на английски е Central European Free Trade Agreement -
CEFTA); 

• Общ пазар за Източна и Южна Африка (на английски е Common 
Market for Eastern and Southern Africa - COMESA); 

• Споразумение за свободна търговия на Общността на незави-
симите държави (на английски е Commonwealth of Independent 
States Free Trade Agreement - C1SFTA); 

• Голяма арабска зонна за свободна търговия (на английски е 
Greater Arab Free Trade Area - GAFTA); 

• Съвет за сътрудничество на държавите от Залива (на англий-
ски е Gulf Cooperation Council - GCC); 
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• Североамериканско споразумение за свободна търговия (на ан-
глийски е North American Free Trade Agreement - NAFTA); 

• Общност за развитие на Южна Африка (на английски е Southern 
Africa Development Community - SADC); 

• Споразумение за свободна търговия на Южна Азия (на англий-
ски е South Asia Free Trade Agreement - SAFTA); 

• Транстихоокеанско стратегическо икономическо партньорство 
(на английски е Trans-Pacific Strategic Economic Partnership - TPP). 

За да бъдат легитимни, РТС трябва да спазват определени прави-
ла на Световната търговска организация (СТО): 

1. Запазване и а достигнатата степен на търговска либерализа-
ция. След създаването на РТС равнището на тарифна защита 
трябва да не е по-високо от това, което е съществувало преди 
създаването на РТС. В случай че въведената обща митническа 
тарифа предизвика влошаване на митническия режим за някоя 
трета страна (или страни), се провеждат преговори със засег-
натата страна и ако тя е членка на СТО, има право на компен-
сация чрез тарифни отстъпки по други позиции. 

2. Право на компенсация. В случай че въведените общи мита пре-
дизвикат влошаване на митническия режим в отношенията с 
трета страна, то тя има право на компенсация чрез тарифни 
отстъпки по други позиции. 

3. Недопускане на използването на РТС като скрити картелни 
споразумения. Споразумението за създаването на РТС трябва 
да обхваща по-голямата част от търгуваните стоки. Това оз-
начава, че СТО не би одобрило например създаване на зона за 
свободна търговия само с химически стоки или с горива. Едно 
такова споразумение трябва да обхваща най-малко преоблада-
ващата част от промишлените стоки. 

4. Взаимност на отстъпките. РТС трябва да има взаимен харак-
тер, за да не се налагат чрез него скрити дискриминационни 
отношения. Това означава, че преференциите или отмяната на 
митата трябва да засягат отношенията между страните - член-
ки на РТС, и в двете посоки - при вноса и при износа. Изключе-
ние от правилото се допуска и даже препоръчва, когато в РТС 
участват едновременно развиващи се и развити страни. Тогава 
СТО не възразява срещу използването на т.нар. асиметричен 
подход, при който преференциите в едната посока (от развива-
щите се към развитите страни) са по-големи, отколкото префе-
ренциите в другата посока. 
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5. Етапност при преференциите. РТС трябва да се реализира на 
етапи и да включва преходен период до пълното реализиране 
на преференциите. 

В СТО има специален орган - Комитет по регионалните тър-
говски споразумения - КРТС (Committee on Regional Trade Agreements -
CRT А). Той проверява дали заявените в СТО РТС отговарят на по-
сочените условия и извършва тяхната първоначална регистрация в 
регистъра на РТС към СТО. Комитетът извършва и текущия контрол 
относно спазването на условията. 

1.2. Статични и динамични ефекти 
от митническия съюз 

А) Статични ефекти 

Нека разгледаме отражението на вътрешното предлагане: 

Вариант -Р < Р ^ 1 си w+t 
Pcu е цената на предлагането в митническия съюз 
Pw+t е световната цена плюс индивидуалното мито 

При този вариант имаме създаване на благоденствие - увели-
чено потребление (V3V7). Ефектът върху стойността на търговията 
може да е обаче различен. Търговия преди митническия съюз = OV3 

х OPw+r Търговия след митническия съюз = OV? х ОРси. 

OP = ОР + а сл. OV, х OP + = OV,OP + OV,a 
w+t cu 3 w+t 3 cu 3 

OV =OV, + b сл. OV x OP = OV OP + OP b 
7 3 7 cu 3 cu cu 

Трябва да се сравнят OV3a и OPcib . Ако OPcub - OV3a > 0 имаме 
създаване на търговия, ако < 0, съответно отблъскване на търговия. 
Но ако имаме отблъскване на търговия, то е следствие на фискалните 
приходи на държавата. Тъй като има тенденция за намаляване на ми-
тата в света, расте вероятността да има създаване на търговия. 

Вариант- Р и > Р wH 

Вътрешното предлагане след създаването на МС не се отразява 
на благоденствието и на търговията 
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Пояснения (отнасят се и за фиг. 1.3,1.4,1.5 и 1.6): V-вътрешно потребление, Р-цена, 
S - вътрешно предлагане, D - вътрешно търсене, Е-точка на равновесие на вътреш-
ния пазар, Pw- световна цена, Sw- предлагане по световна цена, Рси - цена в митниче-
ския съюз, Scu- предлагане в митническия съюз, Pw+t- световна цена плюс индивиду-
ално (национално) мито, SwH- предлагане по световна цена плюс индивидуално мито. 
Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 2. Статични ефекти от вътрешното предлагане при митническия съюз 

Нека сега да проследим отражението на общото мито върху тър-
говията и благоденствието: 

Вариант 1 
рси < р 

w+t w+t 
рси < р 

w+t си 

Имаме създаване на благоденствие и вероятно създаване на търго-
вия (същият ефект както при намаляване на мито в отделна държава). 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 3. Статични ефекти от общото мито при митнически съюз - Вариант 1. 
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Вариант 2 
pcu < р 

w+t w+l 
pel, >p 

w+t cu 
Общото мито не влияе върху благоденствието и върху търговията, 

тъй като те се определят от вътрешното предлагане в митническия съюз. 
Pi 

0 v, v2 
Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 4. Статични ефекти от общото мито при митническия съюз - Вариант 2 

Вариант 3 
рси > р 

w+f w+t 
pe n < р 

W+t си 
Имаме намаляване на благоденствие и вероятно отблъскване на 

търговия (същият ефект както при увеличаване на мито в отделна 
държава). 

Pi 

0 V, V2 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 5. Статични ефекти от общото мито при митническия съюз - Вариант 3 
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Вариант 4 

Общото мито не влияе върху благоденствието и върху търгови-
ята, тъй като те се определят от вътрешното предлагане в митниче-
ския съюз. 

Ри 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 6. Статични ефекти от общото мито при митническия съюз - Вариант 4 

Б) Динамични ефекти 

Най-концентрирано икономията от мащаба в рамките на една 
фирма може да се дефинира като обратнопропорционална зависи-
мост между размера на производството и себестойността на произ-
вежданата продукция, т.е. колкото повече се произвежда, толкова 
по-малко труд е необходим за единица от продукцията. Митниче-
ският съюз създава възможности за увеличаване на обема на произ-
водството и оттук за снижаване на себестойността. 

Необходимото работно време за производство на единица про-
дукция (например на I тон стомана е = a'LS. След като мащабът на 
производството се увеличава на Q2

S, съответно необходимото коли-
чество работна сила за производството на 1 тон стомана намалява 
до a2

LS. Производителността на труда пък расте пропорционално на 
мащаба на производството. 

D 

0 V-, V2 V3 V4 V 
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Източник: Suranovic, St., М., International Trade Theory and Policy Lecture Notes, 
http://internationalecon.eom/v1.0/ch80/80c020.html 

Фиг. 7. Зависимост между размер на производство, себестойност и производител-
ност на труда 

Икономията от мащаба е толкова по-голяма, колкото по-голям е 
делът на фиксираните разходи в общите разходи за производството. 
Но от какво се определя размерът на фиксираните разходи и каква е 
тенденцията, която се наблюдава сега? 

Имаме нарастване на инвестициите в машини и оборудване, осо-
бено в такива отрасли като машиностроене, химическа индустрия, 
фармацевтика, електроника. В същото врече се съкращава срокът 
за експлоатация на оборудването, т.е. срокът на неговата „морална 
амортизация". Поради тази причина пренасяната в готовата продук-
ция част от стойността на машините и оборудването ежегодно нара-
ства. 

Като илюстрация за драматичната промяна в съотношението 
между фиксираните и променливите разходи и съответно за тяхното 
влияние върху цените може да се посочи индустрията на софтуер. 
Майкрософт са похарчили за създаването на Windows'95 около 1,1 
млрд. д., фиксираните разходи за организиране на реклама и дист-
рибуция са били около 1,2 млрд. д., докато променливите разходи на 
единица продукт са били само 2 -3 д. като търговска отстъпка за тър-
говците на дребно. Цената на един програмен продукт е била около 55 
долара. Това означава, че съотношението постоянни към променливи 
разходи при създаването и реализацията на продукта Windows'95 е 
било приблизително 17:1, а за да се покрият фиксираните разходи, 
е било необходимо да се продадат приблизително 500 000 000 про-
грамни пакета!' 

http://internationalecon.eom/v1.0/ch80/80c020.html
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1.3. Особености на Митническия съюз на ЕС 
На базата на гореизложеното могат да се обособят няколко ха-

рактерни черти на Митническия съюз на Европейския съюз: 
S Поради либералния характер на ЕС и ниските общи мита съвкуп-

ният ефект на създаване на благоденствие и търговия е по-го-
лям от ефекта на намаляване на благоденствие и отблъскване 
на търговия. 

S Ефектът на създаване на търговия е толкова по-голям, колкото 
по-конкурентоспособно е съответното производство и съот-
ветно е по-ниска вътрешната цена на предлагане в МС. Следо-
вателно Европейският съюз е конкурентоспособен при почти 
всички промишлени стоки и при повечето услуги. 

S Ефектът на създаване на търговия се увеличава с нарастване-
то на Съюза, тъй като нараства вероятността от наличието на 
нови конкурентоспособни производства. Това означава, че с 
всяко едно разширение на ЕС нараства вероятността от съз-
даване на търговия и благоденствие при някои от търгуваните 
стоки, където преди това не се е наблюдавало. 

S При повечето аграрни стоки ЕС има относително ниска кон-
курентоспособност в глобален мащаб (поради климатични, 
почвени и др. причини) и при наличието на високи общи мита 
се наблюдава ефект на намаляване на благоденствие и на от-
блъскване на търговия при редица аграрни стоки - телешко и 
говеждо месо, пшеница, редица технически култури и др. 

1.4. Договорно-правна рамка на 
Митническия съюз и на Общата 
търговска политика на ЕС 

Структурата на договорно-правната рамка включва елементи от 
т.нар. първично и вторично право на Европейския съюз. Към първич-
ното право се отнасят договорните разпоредби и търговските спора-
зумения, а към вторичното - законовите и подзаконовите актове в 
рамките на Съюза. 

Основните договорни разпоредби, засягащи Митническия съюз, 
се намират в новия Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС) в Част 
трета - „Вътрешни политики и дейности на Съюза" в Дял първи -
„Вътрешен пазар", глава първа - „Митнически съюз". Там в чл. 30 се 
казва: „Забраняват се митата по вноса и износа и такси с равностоен 
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ефект между държавите членки. Тази забрана се прилага също така 
спрямо митата с фискален характер." В чл. 31 пък се казва: „Митата 
от Общата митническа тарифа се определят от Съвета, по предло-
жение на Комисията."'' Съществено значение за функционирането и 
развитието на Митническия съюз на ЕС имат и чл. 34 и 35, които за-
браняват количествените ограничения върху вноса и износа и всич-
ки мерки, имащи равностоен ефект. Разпоредбите на тези два члена 
на ДФЕС обаче частично се ограничават с чл. 36, където е записано 
следното: „Разпоредбите на членове 34 и 35 не са пречка за налагане-
то на забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното 
преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за общест-
вен 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 архе-
ологическа стойност; за закрила на индустриалната и търговската 
собственост. При все това тези забрани или ограничения не трябва да 
представляват средство за произволна дискриминация или прикрито 
ограничение на търговията между държавите членки.""1 

Що се отнася до Общата търговска политика на ЕС, то в ДФЕС, 
който е в сила след Договора от Лисабон, основните разпоредби са в 
част пета „Външна дейност на Съюза", дял II „Обща търговска поли-
тика" и по-специално в член 207 (предишен член 133 от Договора за 
създаване на Европейска общност). Този член гласи следното: 

,,Общата търговска политика се основава на единни принципи, 
по-специално по отношение на промените в тарифните ставки, 
сключването на тарифни и търговски споразумения в областта на 
търговията със стоки и услуги и търговските аспекти на интелек-
туалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, уед-
наквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, 
както и мерките за търговска защита, включително онези, които 
следва да се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии. Обща-
та търговска политика се провежда съгласно принципите и целите 
на външната дейност на Съюза. 

2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез ре-
гламенти в съответствие с обикновената законодателна процеду-
ра, приемат мерки за определяне на рамката, в която се осъщест-
вява Общата търговска политика. 

3. Когато трябва да се договарят и сключват споразумения с една 
или повече трети страни или международни организации, се прилага 
член 218 при спазване на специфичните разпоредби на настоящия член. 
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Комисията представя препоръки на Съвета, който я упълномо-
щава да започне необходимите преговори. Съветът и Комисията са 
длъжни да следят за съвместимостта на договорените споразуме-
ния с вътрешните политики и правила на Съюза. 

Тези преговори се водят от Комисията в консултация със спе-
циален комитет, назначен от Съвета, който я подпомага в тази за-
дача и в рамките на указанията, които Съветът може да отправи. 
Комисията докладва редовно на специалния комитет, както и на 
Европейския парламент, относно хода на преговорите. 

4. Съветът действа с квалифицирано мнозинство относно до-
говарянето и сключването на споразуменията, посочени в параграф 3. 
По отношение на договарянето и сключването на споразумения в 
областта на търговията с услуги и търговските аспекти на ин-
телектуалната собственост, както и по отногиение на преките 
чуждестранни инвестиции, Съветът действа с единодушие, кога-
то съответното споразумение съдържа разпоредби, за които се 
изисква единодушие за приемането на вътрешни правила. Съветът 
действа с единодушие и относно договарянето и сключването на 
споразумения: а) в областта на търговията с културни и аудиови-
зуални услуги, когато съществува риск тези споразумения да засег-
нат културното и езиково многообразие на Съюза; б) в областта на 
търговията със социални, образователни и здравни услуги, когато 
съществува риск тези споразумения сериозно да нарушат организа-
цията на тези услуги на национално равнище и да засегнат отговор-
ността на държавите членки по предоставянето на тези услуги. 

5. Договарянето и сключването на международни споразумения 
в областта на транспорта се уреждат от разпоредбите на дял VI, 
трета част, и на член 27$. "iv 

След промените, свързани с Договора от Лисабон, се запазва 
силно изразеният наднационален характер на ОТП на ЕС. Съхраня-
ва се централното място, което заема в тази политика Европейската 
комисия. Тя води търговските преговори и следи за изпълнението 
на целите на ОТП. Запазва се и контролът на Съвета. Той е особено 
силен в тези аспекти на ОТП, където има ниска степен на надна-
ционално регулиране в ЕС - инвестиции, услуги, интелектуална 
собственост. 



Договор за 
създаване 

на ЕИО 

Единен 
европей-
ски акт 

Договор от 
Маастрихт 

Договор от 
Амстердам 

Договор 
от Ница 

Договор 
от Лиса-

бон 

1957 1968 1987 1993 1994 1995 1998 2000 2003 2009 

Търговия със стоки - общи мита 

Общ експортно-импортен режим 

Общи условия за достъп на стоките до пазара 

Обща митническа територия 

Общи търговски защитни мерки 

Търговия с услуги 

Защита за интелектуалната собственост 

Интегриране на екологичния аспект на устойчивото развитие в ОТП 

Интегриране на социалния аспект на устойчивото развитие в ОТП 

Интегриране на инвестициите в ОТП 

Интегриране на ОТП във външните отношения на ЕС 

Пояснения. По хоризонтала са посочени основните промени в договорната база и годините, в които тези промени са довели до промени 
в съдържанието на понятието „търговска политика11. 

По вертикала са показани елементите, които се добавят към първоначалното съдържание на понятието „Обща търговска политика", 

като в по-тъмен цвят са посочени елементите с по-силно изразена наднационалност при вземането на решенията и приемането на 

нормативни актове на ЕС. 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 8. Развитие на договорно-правната база и на тематичното съдържание на ОТП на ЕС. 
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Сред търговските споразумения, които засягат Митническия 
съюз и външнотърговските отношения на ЕС като цяло, трябва да се 
откроят тези, сключени под егидата на Световната търговска органи-
зация. По-важните сред тях са: Генералното споразумение за митата 
и търговията - ГАТТ (на английски е General Agreement on Tariffs 
and Trade - GATT), Генерално споразумение за търговията с услуги -
ГАТС (на английски General Agreement on Trade in Services - GATS), 
Споразумението за свързаните c търговията мерки за регулиране на 
инвестициите - Споразумение за ТРИМс (на английски е Agreement 
on Trade-related Investment Measures - Agreement on TRIMs), Спора-
зумението за свързаните c търговията права на интелектуална соб-
ственост - Споразумение за ТРИПс (на английски е Agreement on 
Trade-related Intellectual Properties - Agreement on TRIPs) и Спора-
зумението за техническите бариери пред търговията - Споразуме-
ние за ТБТ (на английски е Agreement on Technical Barriers to Trade -
Agreement on TBT)V. 

Законовите и подзаконовите актове са: Общата митническа та-
рифа (ОМТ), Митническият кодекс на ЕС (МКЕС), Правилникът за 
прилагането на МКЕС, други разпоредби, засягащи митническото 
третиране на стоките, влезли на митническата територия на Съюза, 
регламентите и решенията на Съвета на ЕС и на Европейската ко-
мисия, засягащи експортно-импортния режим на ЕС, както и при-
лагането на защитните търговски мерки - защитните мерки от общ 
характер, антидъмпинговите защитни мерки, антисубсидийните за-
щитни мерки и мерките срещу порочни търговски практики на трети 
страни. Част от тези нормативни актове ще бъдат подробно разгле-
дани по-нататък. 

1.5. Институционална рамка за Митническия 
съюз и Общата търговска политика на ЕС 

Общата търговска политика на ЕС се реализира основно чрез две 
от Генералните дирекции (ГД) на Европейската комисия - ГД „Да-
нъчно облагане и Митнически съюз" и ГД „Търговия". 

В ГД „Данъчно облагане и Митнически съюз" има специална 
дирекция „Митническа политика, законодателство, тарифа", която 
директно отговаря за провеждането на митническата политика на 
Европейския съюз. В нея са обособени няколко отдела: А1 „Митни-
ческа политика и електронна митница"; А2 „Общо законодателство 
и еднакво прилагане на митническото право" ; A3 „Митнически про-
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цедури"; А4 „Конвенцията за Хармонизираната система, комбинира-
на номенклатура, тарифна класификация"; А5 „Тарифен икономикс, 
освобождаване от митнически задължения, ТАРИК, отдалечени 
региони"у '. 

В работната структура на ГД „Търговия" е заложено оригинално 
и твърде ефективно съчетаване на хоризонталните (глобални) задачи 
с вертикалните двустранни инструменти за тяхната реализация. Това 
се постига, като в едни и същи административни звена (дирекции) 
се управляват както важни глобални проблеми, така и двустранните 
отношения (споразумения) именно с тези държави, които най-тясно 
са свързани с тези глобални проблеми или цели на ЕС. Например 
ако даден отдел се занимава с антидъмпинговата политика, то той 
е компетентен и за отношенията с тези държави (в случая Китай), 
където напоследък има сериозни проблеми именно при защитата от 
дъмпинг при вноса на определени стоки в ЕС. 

Табл.1. 
Структура на ГД „Търговия" 

Дирекция Глобални проблеми (цели) 
Двустранни отношения 

(компетенции) 

А Координация 

В Търговия с услуги, търговия и 
инвестиции 

Далечният изток, Северна и Южна 
Америка 

С Устойчиво развитие Средиземно море, Близкият изток, 
Южна Азия, Южна Корея и АСЕАН 

D Търговия и развитие, икономически 
споразумения за партньорство 

Страни от Африка, Карибите и 
Тихия океан 

Е Обществени поръчки и 
интелектуална собственост Европа извън ЕС, Централна Азия 

F 
СТО, ОИСР, търговия с храни, 
експортни кредити, стоки с двойна 
употреба 

G Защитни мерки в търговията Китай 
Н Управление на ресурсите 

Източник: Съставена от автора по данни от European Commission, EU and the World, 
External Trade, What we do? http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/whois/index_en.htm 

В своята дейност в областта на Общата търговска политика Евро-
пейската комисия и посочените по-горе генерални дирекции се под-
помага от един специален Комитет по чл. 207 на ДФЕС (преди Ко-

http://ec.europa.eu/trade/whatwedo/whois/index_en.htm


Въведение в Общата търговска политика на ЕС 25 

митет по чл. 133 на Договора за създаване на ЕО). В комитета, както 
и в другите подобни комитети, наблюдаващи екзекутивните функ-
ции на Европейската комисия, участват представители на държавите 
членки, обикновено експерти от постоянните представителства на 
тези държави в Брюксел или от отрасловите министерства. Коми-
тетът играе изключително важна роля при формирането на Обща-
та търговска политика, тъй като решенията му са задължителни за 
Комисията. Той се председателства от представителя на държавата 
членка, която председателства, и в Съвета на ЕС. Заседанията му са 
ежеседмични и са закрити. 

След влизането в сила на ДФЕС Европейският парламент също 
придоби компетенции в областта на Общата търговска политика. За-
дачата да подготвя доклади по конкретни въпроси на тази политика 
и да ги докладва в пленарна зала има Парламентарната комисия по 
международната търговия'''. 

1 Този и други примери за съвременното значение на икономията от мащаба на ико-
номическата дейност могат да се намерят в: Хаджиниколов, Д. Европейският съюз 
като глобална търговска сила. С., 2008, с. 19-20. 

" Консолидиран текст на Договора за функциониране на Европейския съюз. - Офи-
циален вестник на ЕС. С 83, 30 март.2010, с. 60. 
Пак там, с. 61. 

iv Пак там, с. 140. 
v Тези и други международни търговски споразумения могат да се намерят на сайта 

на Световната търговска организация (http://www.wto.org/). 
V1 Има седем „отдалечени региона" на държави - членки на ЕС, които се ползват 

със специален режим, в това число и при прилагането на митническите разпо-
редби на Съюза. Те са: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиники и Реюнион (това 
са четирите отвъдморски департамента на Франция); Канарските острови на Ис-
пания; Азорските острови и остров Мадейра на Португалия. Виж по-подробно 
http://europa.eu/scadplus/glossary/outermost_regions_en.htm. 

у" Информация за текущата дейност на тази парламентарна комисия може да се на-
мери на сайта на Европейския парламент: 

( h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / a c t i v i t i e s / c o m m i t t e e s / h o m e C o m . d o 7 1 a n g u a g e 
=BG&body=INTA). 

http://www.wto.org/
http://europa.eu/scadplus/glossary/outermost_regions_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do71anguage


Глава 2 

ОБЩА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Един от основните инструменти за реализирането на Общата 
търговска политика са митата и по-специално митническите пре-
ференции. За да се разбере начинът на функциониране на този ин-
струмент, е необходимо да се проследи възникването и развитето на 
Общата митническа тарифа на ЕС, включваща и различните префе-
ренциални митнически режими. 

2.1. Принципи и цели на 
Общата митническа тарифа 

Въвеждането на Общата митническа тарифа (ОМТ) е процес, 
който е стартиран с влизането в сила на Договора за създаване на 
Европейска икономическа общност. 

Този процес е бил подчинен на няколко основни принципа: 
S Либерализъм. Съотнесен към митническата политика, този 

принцип означава, че в условията на глобализация държави-
те - членки на ЕИО, по-късно на ЕС, са се стремели да под-
държат със своите действия общата тенденция за намаляване 
на митата, която се постига през 60-те и 70-те години на XX 
век главно чрез многостранните преговори под егидата на 
ГАТТ-СТО. Засега този принцип не се прилага за търговията 
с аграрни стоки. Изключения има и при някои чувствителни 
стоки (текстил и др). В контекста на Общата митническа та-
рифа принципът на либерализма се реализира конкретно чрез 

26 
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въвеждането на общи мита, по-ниски от средната стойност на 
индивидуалните мита на държавите членки. 

S Наднационалност. По отношение на митническата политика 
този принцип означава, че регулирането й става чрез общи 
(наднационални) нормативни актове - регламенти и решения 
на Съвета на ЕС и на Европейската комисия, които се отчитат 
за своята дейност през Европейския парламент. 

S Устойчиво развитие. Този принцип има различни сфери на 
изява - икономика, социални отношения, околна среда. Него-
вото спазване е особено актуално в съвременните условия на 
ускорена глобализация. Реализира се чрез диференцираното 
третиране на търговските партньори в зависимост от тяхното 
отношение към устойчивото развитие. (Този въпрос ще бъде 
подробно разгледан по-нататък.) 

Целите на Общата митническа тарифа произтичат от следните 
принципи: рязко намаляване на митата, по-голяма свобода при пре-
доставянето на услуги и движението на капитали, защита на инте-
лектуалната собственост, намаляване на техническите бариери пред 
търговията, глобална защита на конкуренцията, защита на околната 
среда, по-добро глобално регулиране и намаляване на бедността. Съ-
щевременно митническата политика трябва да осигури и ефективна 
външна защита срещу нелоялни търговски практики, да гарантира без-
проблемното функциониране на икономиката на държавите членки. 

В ДФЕС задачите на Европейската комисия в областта на Общата 
митническа тарифа са записани по следния начин: „При осъщест-
вяване на задачите, възложени й в съответствие с настоящата глава 
(Митнически съюз - бел. ред). Комисията се ръководи от: 

а) необходимостта да се развива търговия между държавите 
членки и трети страни; 

б) подобряване на условията за конкуренция в рамките на Съюза, 
доколкото то води до подобряване на конкурентоспособност-
та на предприятията; 

в) изискванията на Съюза, отнасящи се до доставката на суро-
вини и полуфабрикати. В тази връзка Комисията се стреми 
да предотврати изкривяването на условията за конкуренция 
между държавите членки по отношение на готовите изделия; 

г) необходимостта да се избягнат сериозни смущения в иконо-
миките на държавите членки и да се осигури рационалното 
развитие на производството и разширяването на потреблени-
ето в рамките на Съюза." 
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2.2. Етапи в създаването на ОМТ 

А) Начин на определяне на общите мита 

При определянето на общите мита за базови ставки за изчисля-
ването им са били взети ставките на индивидуалните мита, дейст-
ващи в митническите тарифи на Германия, Франция, Италия и мит-
ническия съюз на Белгия, Холандия и Люксембург (Бенелюкс) към 
1.1.1957 г. 

Прилага се формулата за средната величина, претеглена през 
обема на индивидуалния внос през базовата година (1957 г.). 

tcu. = У t.„ п „ / У п .. I ^ ik ik ^ ik 
където: 
t - митническа ставка; 
п - стойност на вноса; 
си - митнически съюз (custum union); 
i - стока (тарифна позиция); 
k - страна - членка на ЕИО (ЕО) (в момента са 27, при основаването 

- 6, но само 4 индивидуални мита). 

Пример. Да се изчисли първоначалното средно претеглено мито 
на ЕИО при вноса на дадена стока, ако на 1.1.1957 г. .митата за тази 
стока са били (в %): в Германия - 30, Франция - 20, Белгия, Холандия 
и Люксембург (Бенелюкс) - 10, Италия - 15 и вноса през 1957 г. (в $) е 
бил равен на: в Германия - 2 млн.; във Франция - 1,5 млн.; в Бенелюкс 
— 0,5 млн. и в Италия - 1 млн. 

Табл. 2. 
Метод за изчисляване на общите мита в ЕИО 

Митническа Митническа ставка Внос Вземания 

територия (к) (t) ю ( * л ) 

1 2 3 4 = 2 x 3 

Германия 0,30 2 000 000 600 000 

Франция 0,20 1 500 000 300 000 

Бенелюкс 0,10 500 000 50 000 

Италия 0,15 1 000 000 150 000 

Общо (CU) 0,22 5 000 000 1 100 000 

Източник: Съставена от автора. 
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Среднопретегленото мито на митническия съюз в случая е равно 
1100 000 тг ^ ^ 

н а = о 22 или 22%. Какво трябва да бъде общото мито на 
5 000 000 F 

ЕИО? Имайки предвид принципа на либерализма по отношение на 
международната търговия, Общността е въвела мита, които са под 
средната величина. В случая реално би трябвало да се въведе мито, 
което да е максимално 21%. 

Б) Хронология 

Въвеждането на общите мита е станало постепенно на три етапа. 

Първи етап - 1. 1.1958-31.12.1961 
tcu - t 

Ако — < 15%, то от 1.1.1962 г. ще важи за съответната инди-

видуална митническа територия (к) общото мито за тази стока - tcu.. 
Например, ако във Франция базовата ставка е била на 1.1.1957 г. 

20%, то имаме разлика = 21 - 20*= 1. Тъй като 1/20 = 0,05 = 5% и 
5% < 15%, сл. от 1.1.1962 г. във Франция ще важи общото мито - 21%. 

tcu - t . Ако —— > 15% тогава се въвеждат само 30% от разликата. 
Например, ако вземем Германия, на 1.1.1957 г. митото е било 30%. 

То разликата е по-голяма от допустимата: 30 - 21 = 9/30 = 0,30 = 30% 
> 15% сл. трябва да се въведат 0,3 х 9% = 2,7%, което се закръгля-
ва на 3% редукция на митото. Следователно митото на Германия на 
1.1.1962 г. трябва да е 30% - 3% = 27%. 

Втори етап -1.1.1962-31.12.1965 
Повтаря се процедурата както през първия етап. 

Трети етап -1.1.1966-31.12.1969 
В края на етапа се въвеждат изцяло общите мита. Това е станало 

предсрочно на 1.7.1968 г. 

2.3. Структура на ОМТ 

А) Комбинирана номенклатура 

Структурата на Общата митническа тарифа на ЕС може да се 
разглежда по вертикала като номенклатура на тарифните позиции 
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(стоките) и по хоризонтала като митнически ставки (режими), при-
лагани за една и съща тарифна позиция по отношение на различните 
партньори или групи партньори. 

Тарифната номенклатура в ОМТ на ЕС се нарича още „Комбини-
рана номенклатура", тъй като се използва както за митнически, така 
и за статистически цели. Тя се основава на Хармонизираната система 
(ХС) на ООН. Страна по споразумението за прилагането на ХС са 
едновременно ЕС и държавите членки. ХС е въведена като основа на 
комбинираната номенклатура на ОМТ на ЕС през 1987 г. с Регламент 
на Съвета на ЕИО 2658/87. 

Всички тарифни позиции в ОМТ задължително съдържат 8 зна-
ка, от тях първите 6 съответстват на кодовете на ХС и съвпадат с 
първите 6 знака в митническите тарифи на всички страни, които са 
възприели ХС на ООН. Всяка година Комисията приема свой регла-
мент, който, на базата на регламента от 1987 г., както и на базата на 
различни други актове на Съвета и търговски споразумения на Съ-
юза, съдържа текста на Комбинираната номенклатура за следваща-
та година. Съветът пък приема регламент, съдържащ митническите 
ставки. Регламентът на Комисията, който е посочен по-долу, е в сила 
от 1.1.2011 г.': 

РЕГЛАМЕНТ (EC) N» 8 6 1 / 2 0 1 0 НА КОМИСИЯТА 

от 5 октомври 2010 година 

за изменение на приложение 1 към Регламент (ЕИО) Ns 2658/87 на Сьвега относно тарифната и статистическа 
номенклатура и Обшага митническа тарифа 

Комбинираната номенклатура на ЕС включва следните 21 раз-
дела: 

Раздел I - Живи животни и продукти от животински произход; 
Раздел II - Продукти от растителен произход; 
Раздел III - Мазнини и масла от животински или растителен про-

изход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хра-
нителни цели; восъци от животински или растителен произход; 

Раздел IV - Продукти на хранителната промишленост; безалко-
холни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюни и обработени за-
местители на тютюна; 

Раздел V - Минерални продукти"; 
Раздел VI - Продукти на химическата промишленост и други, 

свързани с нея промишлености; 
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Раздел VII - Пластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучу-
кови изделия; 

Раздел VIII - Кожи; кожухарски кожи и изделия от тези матери-
али; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни 
чанти и други подобни; изделия от черва; 

Раздел IX - Дървен материал и изделия от дървен материал; дър-
вени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски 
изделия; 

Раздел X - Дървесна маса или маса от други влакнести целулоз-
ни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и оста-
тъци); хартия, картон и изделия от тях; 

Раздел XI - Текстилни материали и изделия от тях; 
Раздел XII - Обувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, 

камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от 
пера; изкуствени цветя; изделия от коси; 

Раздел XIII - Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или 
аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от 
стъкло; 

Раздел XIV - Естествени или култивирани перли, скъпоценни 
или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или ду-
блета от благородни метали и изделия от тези материали; бижуте-
рийна имитация; монети; 

Раздел XV - Неблагородни метали и изделия от тези метали; 
Раздел XVI - Машини и апарати, електрооборудване; части от 

тях; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за 
записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и час-
ти и принадлежности за тези апарати; 

Раздел XVII - Транспортни съоръжения; 
Раздел XVIII - Оптични, фотографски или кинематографски, 

измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апа-
рати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски 
изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези 
инструменти или апарати; 

Раздел XIX - Оръжия, муниции и техните части и принадлеж-
ности; 

Раздел XX - Разни стоки и продукти; 
Раздел XXI - Произведения на изкуството, предмети за колекции 

или антични предмети. 
Както се вижда от този списък, разделите на Комбинираната 

номенклатура са значително повече от стоковите раздели на Стан-
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дартната международна търговска класификация - СМТК (Standard 
International Trade Classification - SITC), разработена от Статистиче-
ската служба на ООН за външнотърговската статистика. СМТК има 
само 9 стокови раздела: „Храни и живи животни", „Безалкохолни и 
алкохолни напитки и тютюн", „Необработени (сурови) материали, 
негодни за консумация (изкл. горивата)", „Минерални горива, мас-
ла и подобни продукти", „Мазнини, масла и восъци от животински 
и растителен произход", „Химични вещества и продукти", „Арти-
кули, класифицирани главно според вида на материала", „Машини, 
оборудване и превозни средства", „Разнообразни готови продукти, 
непосочени другаде", „Стоки и сделки, непосочени другаде". За да се 
извърши преминаване от комбинираната номенклатура към СМТК 
или обратно, е необходимо да се използват съответните таблици за 
конвернтиране на Евростат. 

Б) Видове митнически ставки 

Митническите (тарифни) ставки биват автономни и конвенцио-
нални ставки. Автономни са ставките, които са въведени по собст-
вената воля на ЕС чрез регламенти. Конвенционални са ставките, 
които са въведени в резултат от международно тарифно (търговско) 
споразумение, по което страна е ЕС. 

Освен това митническите ставки биват обикновени и преферен-
циални. Обикновени са ставките, които се прилагат при отсъствие 
на тарифни преференции. В съвременните условия под обикновени 
ставки се разбират тези, които се прилагат чрез недискриминацион-
ния митнически режим на СТО, наричан „Режим на най-облагодетел-
ствана нация - РНН (Most-favoured-nation treatment - MFN treatment). 
По отношение на държавите извън СТО (Русия, Казахстан, Беларус и 
др.) този режим може да се прилага чрез двустранни споразумения за 
нормализиране на търговските отношения. Обикновените ставки се 
съдържат в Общата митническа тарифа, докато пълната информация 
за митническите преференции и експортно-импортния режим може 
да се получи в ТАРИК. 

Автономни преференциални митнически режими в момента 
ЕС прилага по отношение на следните групи страни: 

- Развиващите се страни в рамките на Общата система за митни-
чески преференции; 

- Шест страни от Западните Балкани (Албания, Босна и Херце-
говина, Сърбия, Македония, Хърватия, Черна гора) и Косово. 
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- Отвъдморските страни и територии на държави - членки на ЕС. 

2.4. Преференциални митнически режими 

А) Обша система за преференции 

Общата система за преференции (ОСП) на EC (Generalized System 
of Tariff Preferences - GSP) се прилага спрямо всички развиващи се 
страни, които не ползват по-благоприятен митнически режим. Тази 
система е призната от ГАТТ през 1971 г. (т.нар. Упълномощаваща 
клауза} и включена в ГАТТ'94 и в правилата на СТО като изключе-
ние от РНН. 

Преференциите са едностранни (еднопосочни), т.е. те са асиме-
трични и не се обвързват с ответни преференции при вноса на стоки 
от развиващите се страни в ЕС. Основа за създаването на ОСП е ре-
шението на Конференцията за търговия и развитие на ООН - ЮНКТАД 
(United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), 
прието през 1968 г. за подобряване достъпа на промишлени стоки от 
развиващите се страни до пазарите на развитите страни. По-точно 
в Резолюция 21 (ii) на UNCTAD (Делхи, 1968 г.) се казва: „...целите 
на общата, асиметрична и недискриминационна система за префе-
ренции в полза на развиващите се страни, включваща и специални 
мерки в полза на най-слабо развитите страни, са следните: 

(a) да увеличи техните доходи от експорта; 
(b) да насърчи тяхната индустриализация и 
(c) да ускори техния икономически растеж." 
В началото на 2011 г. 11 държави и общности имат своя собствена 

Обща система за преференции при вноса от развиващите се стра-
ни: Австралия, Беларус, Канада, Европейския съюз, Япония, Нова 
Зеландия, Норвегия, Русия, Швейцария, Турция и САЩ. До 2007 г. 
България също имаше своя ОСП. Тя беше едновременно донор чрез 
своята ОСП и бенефициент чрез ОСП на други държави, включител-
но и на ЕС. 

Първата схема за ОСП на ЕС, тогава ЕИО, се появява през 1971 г., 
4 години преди тази на САЩ. Още от самото начало ЕИО възприема 
дългосрочен подход при класирането на страните за бенефициенти, 
което дава стабилност на техните планове за експортни постъпле-
ния. Донякъде за този дългосрочен подход допринасят и специални-
те отношения на ЕС (ЕИО) с бившите колонии (Страни от Африка, 
Карибите и Тихия океан, известни като Страни АКТ), които датират 
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още от 60-те години. През 1971 г. е приет първият 10-годишен цикъл 
и след това продължават да се приемат подобни десетгодишни ци-
кли на действие. Първият цикъл все пак е продължил малко по-дълго 
от 10 години - до средата на 80-те години на миналия век. Вторият 
цикъл на ОСП на ЕС обхваща периода от средата на 1980-те години 
до средата на 1990-те. Третият цикъл на ОСП на ЕС е от средата на 
90-те години до 2005 г. През този цикъл се преминава към единни 
регламенти за всички стоки, които обикновено имат тригодишен пе-
риод на приложение. Последният регламент от цикъла е от 2001 г. 
за периода от 1.01.2002 г. до 31.12.2005 г. и той за първи път въвежда 
Схема на ОСП ангажирана с глобалните задачи на Общата търговска 
политика в контекста на концепцията за устойчивото развитие. Тази 
схема се нарича „специална инициатива" („special initiative"). По този 
начин е подчертано диференцираното третиране на развиващите се 
страни. 

През 2002 г. Индия поставя пред Арбитража на СТО въпроса за 
съвместимостта на „специалната инициатива" на ЕС с принципа на 
недискриминация. През 2004 г. Арбитражът на СТО приема решение 
в полза на Индия, считайки, че допълнителни преференции трябва 
да се приемат по начин, които да позволява на всяка една развиваща 
се страна да се класира за тях. Това налага през настоящия десетго-
дишен цикъл 2006-2015 г. диференциацията да бъде обоснована по 
начин, който не противоречи на ГАТТ. За периода 1.1.2009-31.12.2011 г. 
се прилагат преференциалните митнически ставки, определени чрез 
Регламент No 732/2008 на Съвета на ЕС'': 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 732/2008 НА СЪВЕТА 

от 22 юли 2008 година 

за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до VI декември 
2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) Ns 552/97, № 19 5 5/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 

и N« 964/2007 на Комисията 

Тези ставки са обособени в три схеми: 
а) общ режим; 
б) специален насърчителен режим за устойчиво развитие и до-

бро управление (ОСП+); 
в) специален режим за най-слабо развитите държави (ОСП++). 

Общият режим се прилага за всички развиващи се страни, кои-
то не ползват по-добър режим (Приложение №1 на посочения no-ropeQ 
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регламент). Тук попадат и богати страни като Обединените арабски 
емирства или Саудитска Арабия, както и относително развити стра-
ни като Бразилия, Мексико, Китай, Русия, т.е. всички държави, които 
не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, плюс Мексико. 

За Бразилия, Китай, Индонезия, Индия, Малайзия, Тайланд, Ви-
етнам има обаче раздели на КН, за които не се прилагат преферен-
циите. Най-често са изключени от преференциите вноса на текстил 
и обувки. За Китай ограниченията са най-много, вкл. и машини и 
оборудване, транспортни съоръжения, химически изделия, оптични 
уреди и др. 

Преференциите, съгласно ОСП са основно два вида - нулеви и 
намалени мита в рамките на определени количества (тарифни квоти). 
Редукцията на митата е значително по-силна при промишлени сто-
ки, отколкото при аграрните стоки. 

Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и 
добро управление (ОСП +) е по-благоприятен от общия режим, тъй 
като включва по-голям брой тарифни позиции с нулеви мита - глав-
но аграрни стоки, химически стоки, текстил. Те са посочени в при-
ложение към цитирания регламент. Прилага се за страните, които са 
заявили, че желаят да получат този режим и Комисията е удостове-
рила, че те спазват необходимите условия. Основното условие е да са 
подписани и ратифицирани 27 международни конвенции, свързани с 
устойчивото развитие в три направления. 

• В социалната сфера - Международна конвенция за премахване 
на всички форми на расова дискриминация; Конвенция за пре-
махването на всички форми на дискриминация по отношение 
на жените, Конвенция за преследване и наказване на престъ-
плението геноцид, Конвенция относно синдикалната свобода и 
закрилата на правото на синдикално организиране (МОТ) и др. 

• В сферата на екологията - Монреалски протокол за веществата, 
които разрушават озоновия слой, Конвенция за международна-
та търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, 
Конвенция за биологичното разнообразие, Протокол от Киото 
към Рамковата конвенция на Организацията на обединените 
нации по изменението на климата и др. 

• В сферата на доброто управление - Единна конвенция на Ор-
ганизацията на обединените нации за наркотичните вещества 
(1961 г.), Конвенция на Организацията на обединените нации 
за борба срещу корупцията (Мексико) и др. 
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Към началото на 2011 г. този режим се ползва от 16 страни: Ар-
мения, Азербайджан, Боливия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, 
Грузия, Гватемала, Хондурас, Шри Ланка (временно суспендирани 
права), Монголия, Никарагуа, Перу, Парагвай, Салвадор, Венецуела. 

Схемата на ОСП за най-слабо развитите страни е известна още 
като режимът „Всичко освен оръжие" („Everything But Arms - ЕВА"). 
Предоставя се на 50 държави с ниски доходи, главно от Тропическа 
Африка и Южна Азия. Вносът от тези страни в ЕС се облага с нуле-
ви мита, освен при военните стоки. Най-слабо развитите страни се 
определят от УНКТАД. (Приблизително БВП на човек от населени-
ето под 2 долара на ден.) Все пак има малки изключения от напълно 
безмитния режим на вноса, тъй като при определени „чувствителни" 
аграрни стоки - банани, ориз и захар - са въведени тарифни квоти. 

Трябва да се отбележи, че ЕС има най-усъвършенстваната ОСП 
сред развитите икономики. Това е така, защото ЕС има най-голям 
географски обхват на схемата си за преференции. Съюзът е предос-
тавил един от трите си преференциални режима на ОСП общо на 
176 държави и територии, докато Япония на 155 и САЩ на 133. При 
прилагането на най-либералния режим, този за най-слабо развитите 
страни, географският обхват на ЕС отново е най-голям - 50 страни 
и територии, докато при Япония са 47, а при САЩ - 37. ЕС е начело 
и по дълбочина на преференциите. Общият режим на ОСП на Ев-
ропейския съюз обхваща почти всички тарифни позиции, като при 
7200 се предвижда нулево мито. При САЩ нулево мито е предвиде-
но само за 4650 позиции, а при Япония - за 3450. Единствен Европей-
ският съюз предвижда за най-слабо развитите страни практически 
безмитен внос за всички стоки. Най-същественото предимство, кое-
то има ЕС, е свързано с достигнатата диференциация на преференци-
ите в съответствие с концепцията за глобално устойчиво развитие. В 
САЩ има само изисквания във връзка с правата на човека. 

Б) Западни Балкани 

Преференциите за страните от Западните Балкани се въвеж-
дат с регламенти на Съвета на ЕС. При вноса в ЕС на почти всички 
стоки има нулеви мита. Изключения са: някои текстилни изделия, 
алуминий, вино, телешко месо и риба, за които има количествени 
или тарифни квоти. Ограниченията са по страни. Споразумението е 
асиметрично, т.е то не задължава страните от Западните Балкани да 
въвеждат симетрични преференции при вноса на стоки от ЕС. Има 
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защитна клауза за ЕС при измами с произхода на стоките и при над-
хвърляне на определено количество при вноса в ЕС - временно се 
суспендира действието на регламента. 

Делът на страните от Западните Балкани във вноса на ЕС е едва 
0,9%, а в експорта - 2,5%. Салдото на ЕС е силно положително (дефи-
цит за Западните Балкани). Натрупаните инвестиции на ЕС в стра-
ните от Западните Балкани са около 10 млрд. евро. Между ЕС и тези 
страни са подписани Споразумения за стабилизация и асоцииране. 
Оказва им се съдействие чрез Инструмента за предприсъединително 
съдействие (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA). 

В) Отвъдморски страни и територии 

Отвъдморските страни и територии на държавите - членки на 
ЕС, са: 

- Великобритания - Британски отвъдморски територии: Ан-
гуила, Британската антарктическа територия, Британските те-
ритории в Индийския океан, Британските Виргински острови, 
Каймановите острови, Фолклендски острови, Гибралтар, Мон-
серат, Остров „Света Елена" и зависимите територии, Острови 
Туркс и Кайкос, Питкерн, Южна Джорджия и Южните Сан-
двичеви острови, Бермудите, Суверенната територия на базата 
на о. Кипър. Без оспорваните Британски антарктически терито-
рии площта е само около 18 хил. кв. км и население около 260 
хил. души. 

- Франция - Отвъдморски департаменти и територии: Гваделу-
па, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Мартиника, Мейот, 
Нова Каледония и зависимите територии, Реюнион, Сен Бар-
телми, Сент Маартен, Сен Пиер и Микелон, Островите Уалис 
и Футуна. Територия - 120 хил. кв. км, население - 2,7 млн. 
души. Освен това Франция владее 10 необитаеми острова и 
Френските владения в Южните и Антарктически територии 
(оспорвани). 

- Холандия: Аруба, Нидерландски Антили (малки острови в Ка-
рибско море). 

- Дания: Гренландия, Ферьорски острови. Територия - 2,2 млн. 
кв. км, население около 100 хил. души. 

Отношенията на ЕС с отвъдморските страни и територии (OCT) 
се регулират в част четвърта на ДФЕС. Съгласно чл. 200 от ДФЕС се 
забраняват митата при вноса в ЕС на стоки, произхождащи от OCT. 
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В същото време обаче OCT имат право да въвеждат мита при вноса 
на стоки от държави - членки на ЕС. 

П Конвенционални преференциални митнически режими 

Тези режими могат да съдържат както симетрични, така и аси-
метрични преференции. Характерно за тях е също така, че митниче-
ските преференции се преплитат с различни други инструменти на 
външноикономическата политика (виж по-подробно в десета глава). 

Табл. 3. 

Основни конвенционални преференциални митнически режими на ЕС 

Страни или групи страни 
Мита при про-

мишлените стоки 
Мита при 

аграрните стоки 

Наличие на 
симетрия 

Европейско икономическо 
пространство 

0 
намалени мита 
(тарифни квоти) 

да 

Швейцария 0 
намалени мита 
(тарифни квоти) 

да 

ГУАМ (Грузия, Украйна, 
Азербайджан, Молдова) 

преференции 
(цел зона за сво-
бодна търговия) 

намалени мита 
(тарифни квоти) 

не 

Турция 0 
намалени мита 
(тарифни квоти) 

да 

Средиземноморие (Алжир, 
Тунис, Мароко, Египет, 
Йордания, Израел, Палес-
тинска автономия, Ливан) 

преференции 
(цел зона за сво-
бодна търговия) 

намалени мита 
(тарифни квоти) 

не 

Страни от АКТ 
0 

без някои чувстви-
телни стоки 

намалени мита 
(тарифни квоти, 

по-изгодни от ОСП) 
не 

Източник: Съставена от автора. 

2.5. ТАРИК 

ТАРИК е съкращение на информационната система на Интегри-
раната тарифа на Европейските общности (Европейския съюз). Съ-
кращението е от френското название на тази система - Tarif integre 
des Communautes europeennes - TARIC. Създаването на ТАРИК става 
едновременно с приемането през 1987 г. на ХС на ООН и със съз-
даването на Комбинираната номенклатура (КН). По този начин въз-
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никват два документа - КН и ТАРИК. Те съществуват заедно, като 
ТАРИК включва в себе си КН, но я допълва с цялата необходима до-
пълнителна митническа и друга информация, която обслужва мит-
ническите власти и търговците. 

В началото ТАРИК е само на хартиен носител, но поради голе-
мия обем информация, който трябва да съдържа, от края на 1994 г. 
вече съществува като онлайн база данни (DDS-TARIC). 

ТАРИК съдържа : 
1. Тарифни освобождавания (suspensions); 
2. Тарифни квоти; 
3. Тарифни преференции; 
4. ОСП; 
5. Специфични външнотърговски мерки (антидъмпингови, анти-

субсидийни и други защитни мита); 
6. Мерки на общата аграрна политика (селскостопански компо-

ненти на митата, стандартни вносни стойности за плодове и 
зеленчуци, минимални и референтни цени, акциз върху захар-
ното съдържание, възстановявания при износа на определени 
аграрни стоки и т.н.); 

7. Единични стойности (периодични референтни стойности за 
бързоразвалящи се стоки); 

8. Забрани и ограничения по вноса (например за застрашени рас-
тителни и животински видове по Вашингтонската спогодба и 
др); 

9. Мерки за проследяване на вноса (страни с държавна търговия и 
такива с наложени антидъмпингови и антисубсидийни защит-
ни мерки) (Import surveillance); 

10. Забрани и ограничения по износа (например за стоки с двойна 
употреба); 

11. Мерки за проследяване на износа (Export surveillance) и други 
тарифни и нетарифни инструменти на търговската политика. 

Информацията в ТАРИК е представена под формата на код с 10 
или 14 цифри: първите 8 цифри представляват кода на стоката по 
КН и дават съответната информация за общото мито (това, което се 
прилага без преференции за страните, ползващи РНН). Следващи-
те 2 цифри представляват допълнителна кодификация на стоката от 
гледна точка на експортно-импортния режим - количествени огра-
ничения и т.н. Следващите 4 цифри представляват допълнителна ко-
дификация за защитни мерки - антидъмпингови и др. 
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Част от информацията, кодирана чрез кодовете ТАРИК, е следна-
та: допълнително описание на стоката, използват се цифри от 01 до 
15 за съответните списъци с аграрни стоки, подлежащи на експортно 
субсидиране; мерни единици, различни от килограм; мерки по им-
порта, например забрани за импорт; мерки по експорта, например 
забрани за експорт; преференциални митнически ставки по ОСП; 
преференциални митнически ставки за европейски страни; префе-
ренциални митнически ставки за Андора, Сан Марино и Турция, с 
които има митнически съюз; преференциални митнически ставки 
за средиземноморските страни, страните от АКТ и отвъдморските 
страни и територии и др. 

ТАРИК не е правен документ, той е справочник за това, какви 
правни мерки трябва да бъдат приложени при вноса и износа на 
стоки от ЕС. Освен това ТАРИК съществува в толкова национални 
варианта, колкото държави-членки има Съюзът. Всеки национален 
вариант (например българският или гръцкият) може да съдържа и 
допълнителни разпоредби по вноса и износа специално за съответ-
ната държава-членка. 

2.6. Създаване и функциониране на 
единна митническа територия 

Едва от началото на 1994 г. имаме единна митническа терито-
рия на ЕС (ЕО). Това е така, защото е било необходимо да се създа-
де единно митническо законодателство в редица области, а това на-
влиза съществено в националния суверенитет на държавите членки. 
Постигнато е чак при интеграционната фаза - единно икономическо 
пространство, която е по-висока интеграционна фаза от Митниче-
ския съюз. Освен това е било необходимо да се създаде Шенгенското 
пространство, за да отпадне физическия контрол на вноса и износа 
по вътрешносъюзните граници. 

Единната митническа територия е създадена с влизането в сила 
от 1.1.1994 г. на Митническия кодекс на Европейската общност 
(МКЕО)'" сега на ЕС (МКЕС) и Правилника за неговото прилагане'у. 

Кои са основните разпоредби на МКЕС: 
• Определяне границите на митническата територия; 
• Правила за определяне на митническата облагаема стойност; 
• Въвеждане и извеждане на стоките от митническата терито-

рия (митнически направления): а) поставяне на стоки под мит-
нически режим; б) въвеждане на стоки в свободна зона или 



Обща митническа тарифа на Европейския съюз 41 

в свободен склад; в) реекспортиране на стоки извън митни-
ческата територия; г) унищожаване на стоки и изоставяне на 
стоки в полза на държавата и др. 

•> Единни правила за прилагане на особени митнически режи-
ми: а) транзит; б) митническо складиране; в) активно усъвър-
шенстване; г) пасивно усъвършенстване, д) обработка под 
митнически контрол; е) временен износ и внос; 

• Възникване и погасяване на митнически задължения; 
• Непреференциален произход на стоките и др. 
Изключени от митническата територия на ЕС са: относно Да-

ния - Фарьорските острови и Гренландия; относно Германия - ос-
тров Хелголанд и територията на Бьосинген; относно Испания -
Сеута и Мелила; относно Франция — отвъдморските територии и 
„collectivites territoriales"; относно Италия - общините Ливиньо и 
Кампионе д'Италия и националните води на езерото Лугано, които 
се намират между брега и политическата граница на областта меж-
ду Понте Треса и Порто Черезио. В митническата територия на ЕС 
влизат Монако и Сан Марино, но не и Ватикана. 

Независимо от наличието на общ митнически кодекс се запазват 
и някои национални компетенции в областта на митническата по-
литика. Те са свързани със: структура на националните митнически 
служби на държавите членки; прилагане на опростени митнически 
процедури; използване на митнически агенти; създаване и управле-
нието на свободни (безмитни) зони; санкции за митнически наруше-
ния. 

За изпълнението на своите функции по реализацията на общата 
митническа дейност държавите - членки на ЕС, имат право да задъл-
жат за своя бюджет 25% от нетните приходи от събраните общи мита 
по външните граници на Съюза. 

' Официален вестник на Европейския съюз, 29 октомври 2010. 
" Официален вестник на Европейския съюз, L 211, 6 август 2008. 

Този и други документи, свързани с единните митничеки правила на ЕС, могат да 
се намерят на сайта на Агенция „Митници" (http://www.customs.bg/bg/page/177). 

iv Пак там. 

http://www.customs.bg/bg/page/177


Глава 3 

ОБЩ ЕКСПОРТЕН И 
ИМПОРТЕН РЕЖИМ В ЕС 

Наред с митата движението на търговските потоци се регулира и 
чрез използването на количествени мерки. Най-важните сред тях са: 
забрана за внос и износ, квота, лицензия за внос и за износ, наблю-
дението на вноса и др. Напоследък все по-важно значение придоби-
ват специализираните защитни мерки - антидъмпингови, антисуб-
сидийни и такива, насочени срещу порочни търговски практики на 
трети страни. Те са също част от експортно-импортния режим, макар 
че могат да доведат до ограничаване на вноса както чрез количестве-
ни санкции (квоти, лицензи и т.н.), така и чрез допълнителни мита. 

3.1. Общ експортен режим на ЕС 

Общото правило при експорта от ЕС е, че няма мита и количест-
вени ограничения. Съществуват обаче изключения. 

Табл. 4. 

Изключения от свободния експорт от ЕС 

Изключения от общото 

правило за експорта 

Мерки на 

съюзно ниво 

Мерки на 

национално ниво 

Защитни мерки на съюзно ниво (огранича-
ване на износа за отделни стоки в отделни 
трети държави или на целия износ в трети 
държави) 

Общи правила 
Квоти, лицензи, 

забрани 

42 
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Защитни мерки на национално ниво (стоки 
посочени от страни-членки, за които не важи 
свободния експорт) 

Уведомяване на 
Европейската 

комисия 

Квоти, лицензи, 
забрани 

Прилагане на чл. 36 от ДФЕС 

Държавите членки могат да ограничат екс-
порта на стоки, ако те застрашават живота 
и здравето на хората, природата, обществе-
ния ред, икономиката. 
Тези забрани или ограничения не могат 
да представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито ограничение 
върху търговията между държавите членки. 
Изключенията се отнасят както до експорта 
в трети страни, т.е. извън Съюза, така и 
по отношение на свободното движение на 
стоките между държавите членки. 

Забрани, лицензи 

Стоки свързани с културното наследство Общи правила 
Квоти, лицензи, 

забрани 

Международни конвенции по опазване на 

природата и други международни актове 

[например Конвенцията за защита на био-

логичното разнообразие (Вашингтонската 

конвенция), Виенската конвенция за защита 

на озонния слой на атмосферата и др.] 

Стоки с двойна употреба (за мирни и во-

енни цели) 

Регламент на Съвета (ЕО) №1334/2000. 

Основното правило - експортът на стоките 

с двойна употреба, указани в Приложение 1 

към регламента, подлежи на разрешителен 

режим, като полученото разрешение за 

експорт има валидност в цялата Европейска 

общност. 

Освен това съществува и Генерално раз-

решение за износ на изделия, указани в 

Приложение 2 към регламента, когато те се 

изнасят в определени страни (САЩ, Канада, 

Австралия, Нова Зеландия, Япония, Швей-

цария и Норвегия). Генералните разрешения 

важат за всички износители от Съюза и се 

издават както от Съюза (Европейската коми-

сия), така и от държави-членки. 

Общи правила 

Лицензи, 

издавани от 

Европейската 

комисия 

Квоти, лицензи, 

забрани 
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Стоки с военна употреба (оръжие) 

Wassenaar Arrangement („The Wassenaar 
Arrangement on Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-Use Goods and 
Technologies") Васенарско споразумение за 
експортен контрол за конвенционални оръ-
жия, стоки с двойна употреба и технологии. 
Наследник на CoCom (Coordinating Committee 
for Multilateral Export Controls) От 1996 г. чле-
нуват повечето държави-членки на ЕС, вклю-
чителни България. Седалище - Виена. 

Източник: Съставена от автора. 

Лицензи, забрани 

3.2. Общ импортен режим на ЕС 

Общото правило при импорта е, че той се регулира единствено 
чрез мита и такси, подобни на митата. Общото споразумение по ми-
тата и търговията ГАТТ 1994 г. въвежда принципна забрана за из-
ползването на количествени ограничения. В чл. XI на ГАТТ 1994 г. 
се казва: 

„Никакви забрани или ограничения освен мита, данъци или други 
такси, независимо дали са въведени посредством квоти, лицензи за 
внос или износ, или други мерки не следва да бъдат въвеждани или 
поддържани от която и да било договаряща се страна по вноса на 
каквато и да било стока от територията на всяка друга договаря-
ща се страна или по износа или продажбата за износ на какъвто и 
да е продукт, предназначен за територията на която и да е друга 
договаряща се страна"1 

Все пак при импорта, както и при експорта, се допускат редица 
изключения от общото правило, свързани със специалния режим на 
отделни сектори на икономиката, например селското стопанство, 
или с опазването на живота и здравето на хората, околната среда 
и т.н. Тези изключения се определят от всяка една страна - членка 
на СТО. В случая с Европейския съюз, то 27-те държави - членки на 
ЕС, са се договорили в рамките на Общата търговска политика да 
приемат общ импортен режим, т.е. да определят общи изключения 
извън общото правило на ГАТТ (СТО). 
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Табл. 5. 

Допустими количествени ограничения при внос 

на стоки на митническата територия на ЕС 

Изключения от общото правило 
Мерки на съюзно 

ниво 
Мерки на нацио-

нално ниво 

Защитни търговски мерки 

• Общи защитни мерки, съгласно ГАТТ 

• Специфични защитни мерки: 

Антидъмпингови 

Антисубсидийни 

Общи правила 
(регламент) 

Засилено наблюдение, 
санкциониращи мита 

Прилагане на чл. 36 от ДФЕС 
(както и при експорта) 
Държавите членки могат да ограничат 
вноса на стоки, ако те застрашават жи-
вота и здравето на хората, природата, 
обществения ред, икономиката 

Забрани, 
лицензни 

Международни конвенции по опаз-
ване на природата и други междуна-
родни актове за устойчиво развитие 

Общи правила 
(регламенти) 

Квоти, лицензни, 
забрани 

Текстил 

Общи правила 
(регламенти) 

Квоти до 2005 г., след 
това „Доброволни 

ограничения на изно-
сителите" (Китай) 

Аграрни стоки 
Общи правила, рефе-

рентни цени, квоти 

Източник: Съставена от автора. 

Общите и специфичните защитни търговски мерки ще бъдат 
специално разгледани по-нататък в тази глава, а мерките, свързани 
с текстила и аграрните стоки в една от следващите глави. Тук си за-
служава да се обърне по-голямо внимание на мерките, свързани с 
изпълнението на международни договорености по поддържането на 
околната среда, макар че въздействието на концепцията за устойчи-
вото развитие върху външната търговия и търговската политика на 
Европейския съюз ще бъде предмет на анализ и по-нататък. 

В таблицата по-долу са посочени някои от най-важните сред тези 
международни споразумения и е оценено тяхното въздействие върху 
външната търговия на ЕС. 
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Табл. 6. 

По-важни споразумения за околната среда и тяхното 

отражение върху Общата търговска политика на ЕС 

Международно 

споразумение 

Основни 

договорености 

Година на 

влизане в 

сила 

Отражение 

върху ОТП 

Споразумение за 

Антарктида 

Антарктида се определя 

като свободна територия, 

единствено за научни изслед-

вания. 

1961 * 

Конвенция за междуна-
родната търговия със 
застрашени видове на 
дивата фауна и флора 

(CITES) 

Забранява търговията с из-
чезващи видове и регулира 
търговията със застрашени 

видове. 

1975 * * * 

Протокол от Монреал 

относно веществата, 

които изтъняват 

озоновия слой 

Постепенна забрана на про-

изводството и търговията с 

продукти, съдържащи веще-

ства, разрушаващи озоновия 

слой на атмосферата 

1987 * * * 

Базелска конвенция 
за контрол върху 
трансграничното 

движение на опасни 
отпадъци и тяхното 

депониране 

Предотвратяване на превръ-
щането на развиващите се 

страни в световно бунище за 
опасни отпадъци. 

1992 * * * 

Конвенция за 

биологичното 

разнообразие 

Запазване на био-разнообра-

зието. 

Устойчиво използване на 

биологичните ресурси. 

Справедлива подялба на пол-

зите от генетичните ресурси. 

1993 * * 

Рамкова конвенция на 

ООН за промяната в 

климата (UNFCCC) 

Намаляване на емисията на 

парникови газове с цел огра-

ничаване на промяната на 

климата. 

1994 * * 

Ротердамска конвенция 

относно процедурата 

за предварително уве-

домяване и получаване 

на съгласие в между-

народната търговия с 

някои опасни химикали 

и пестициди 

Целта е страните-импортьори 

на опасни химикали и пести-

циди, най-вече развиващите 

се страни, да бъдат своевре-

менно уведомявани и да могат 

да изразят своето отношение 

към съответния опасен внос. 

1998 * * * 
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Стокхолмска конвенция 
за устойчивите 

органични замърсители 

Защита на хората и природата 
от такива устойчиви органич-

ни замърсители като ДДТ, 
диоксин и др. Управление на 
съхраняването и постепенно 
ограничаване на разпростра-

нението до пълното им елими-
ниране. 

2001 * * 

Протокол от Картагена 
за биологичната 

сигурност 

Създава договорна основа 
за използването на модерни 

биотехнологии. 
Изисква доказване на без-

вредност при вноса на живи 
генномодифицирани органи-
зми (ГМО) и допуска особено 

търговско третиране на такива 
стоки. 

2003 * * * 

Протокол от Киото към 
Рамковата конвенция 

на ООН за промяната в 
климата 

Развитите страни заедно 
трябва да съкратят емисията 

на парникови газове, като 
средна величина през 

периода 2008-2012 гм с 5,2% 
спрямо нивото през 1990 г. 

Ангажиментите варират от 8% 
за страните-членки на ЕС и 

7% за САЩ, 6% за Япония до 
0% за Русия. 

2005 * * 

Пояснения: 
*** - силно отражение 
** -средноотражение 
* - слабо отражение 
Източник: Съставена от автора. 

Като илюстрация за въздействието на посочените споразумения 
върху външнотърговския режим на ЕС може да се разгледа въздейст-
вието на Конвенцията за международна търговия със застрашени ви-
дове на дивата фауна и флора (CITES). В изпълнение на посочената 
конвенция Съветът на ЕС е приел през 1996 г. Регламент №338/97 
относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регу-
лиране на търговията с тях. По-късно този регламент е изменен и 
допълнен през 2005 г." Застрашените видове са класифицирани в 
приложения към регламента. Тези, чието запазване представлява 
въпрос от съюзно значение, се определят и наблюдават на съюзно 
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ниво с помощта на т.нар. Групи за научен преглед. За тях е въведен 
задължителен лицензионен режим при вноса и износа. Самите ли-
цензи обаче се издават от национални органи на държавите членки. 
Те налагат и санкциите на провинилите се търговци. Застрашените 
видове, чието наблюдение и запазване е предмет от национално зна-
чение, подлежат на съответните мониторингови и контролни мерки 
на национално ниво и промените в тези списъци стават чрез решения 
на национални управителни и научни органи1''. 

Трябва да се има предвид, че държавите членки са в правото си 
чрез националните списъци на застрашените видове да разширяват 
кръга на наблюдаваните и контролираните видове. В този смисъл ре-
гламентът съдържа минималните общи изисквания за спазването на 
споразумението, които са задължителни за държавите членки. 

В случаите, когато се прилагат количествени ограничения, се из-
вършва т.нар. тарифиране, за да може ефектът им да се сравнява със 
съответното мито и да се търсят общо приемливи равнища на тариф-
на и нетарифна (количествена) защита на пазарите. 

Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 9. Тарифиране на количествена квота 

На фигурата с Р е обозначена промяната на цената на търгувана-
та стока (например пшеница), с V - количеството от тази стока (пше-
ница), продавано на пазара на разглежданата митническа територия, 
D е вътрешното търсене в съответната митническа територия, S е 
вътрешното предлагане, което се видоизменя в в^след въвеждането 
на квотата (в случая за внос на 1000 000 леки коли), Swe предлага-
нето, реализирано чрез внос по световната цена (импортна цена без 
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мито) равна на Pw. Както се вижда от графиката, въвеждането на кво-
тата (V3 - V4) има същия отраничителен ефект за търговията (нама-
ляване на вноса равно на У,У3 + У4У,), какъвто би имало въвеждането 
на митото Т. 

3.3. Защитна мярка от общ характер 

Член XIX на ГАТТ допуска временното прилагане на защитни 
мерки при вноса. Там се казва, че при настъпването на непредвидени 
обстоятелства страна по ГАТТ може да преустанови предоставения 
митнически режим, т.е. да въведе допълнителни мита над режима на 
най-облагодетелстваната нация. 

За въвеждането на защитна мярка от общ характер съгласно 
ГАТТ е необходимо да се проведе съответното разследване и да се 
докаже, че: 

- съществува реална или потенциална опасност за местните про-
изводители на съответната вносна стока; 

- има пряка връзка между вноса и възникналото или очакваното 
разстройство на производството. 

В случай че едно от тези две условия не е изпълнено, мярката не 
може да бъде въведена. 

При въвеждането на мярката трябва да се спазват следните изис-
квания: 

> Трябва да се запази прилагането на основния принцип на 
ГАТТ за недискриминация. Това означава, че мярката не бива 
да е насочена срещу отделна страна или група страни, а в ед-
наква степен да засяга всички страни, от които се внася защи-
таваният продукт. 

> Мярката не бива да засяга вноса от развиващи се страни, тъй 
като се предполага, че вносът от тях се ползва с преференци-
ална закрила по силата на принципа на асиметрията в отстъп-
ките в търговията между развити и развиващи се икономики. 

> Мярката може да е за не повече от 5 години, като нейната 
ограничаваща сила трябва постепенно да намалява. 

> За да се съхрани резултатът от многостранните търговски 
преговори под егидата на СТО, ограничаването на вноса 
на определена стока или стоки трябва да се съпровожда 
от съответната компенсация - подобрени условия за внос 
на други стоки, така че общият търговски ефект да остане 
непроменен. 
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Инициативата за стартиране на обща защитна мярка трябва да 
дойде от държава - членка на ЕС. По това тази форма на защита се 
различава от другите специфични защитни мерки, където инициати-
вата принадлежи на бизнеса или на Европейската комисия. Незави-
симо че инициативата идва от държава-членка, разследването се из-
вършва от Европейската комисия на съюзно равнище. Самата мярка 
се въвежда с решение на Съвета на ЕС. 

ЕС практически не прилага общата защитна търговска мярка на 
ГАТТ поради няколко причини: 

- Провеждането на разследване протича бавно, тъй като засяга 
всички страни, от които се внася съответната стока. До завърш-
ването на разследването е невъзможно да се въведат временни 
защитни мерки и това може да обезсмисли крайния ефект от 
цялата процедура. 

- Тъй като се засягат много страни, е необходимо да се очакват 
и ответни негативни мерки по отношение на експорта на ЕС от 
много направления. 

- Налага се да се водят сложни преговори и да се предоставят 
компенсации на засегнатите страни. 

- Не могат да се санкционират развиващи се икономики, но на-
последък именно експортът от такива страни започва да за-
страшава вътрешното производство на определени стоки. 

Общата защитна мярка на ГАТТ трябва да се разграничава от 
общата защитна търговска мярка спрямо някои страни, които не са 
членки на ГАТТ. Спрямо тях се прилага Регламент (ЕО) № 625/2009 
на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои тре-
ти страни''. Режимът се прилага спрямо вноса от: Армения, Азербай-
джан, Беларус, Казахстан, Северна Корея, Русия, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан, Виетнам. Това са страни, които не са членки на 
СТО и спрямо които съществуват опасения за прилагане на непазар-
ни инструменти в търговията. Във времето на „студената война" тези 
страни се наричаха „страни с държавна търговия" и тогава групата им 
включваше държавите - членки на Съвета за икономическа взаимо-
помощ, без Куба, както и Китай и Северна Кореяу. Постепенно от тази 
група отпадаха държавите, приети в Световната търговска организа-
ция, така че се стигна до посочения по-горе списък. 

За разлика от годините на „студената война" сега посочения ре-
гламент няма политически характер, а цели защитата на вноса в ЕС 
от субсидирани стоки и стоки на дъмпингови експортни цени. Ето 
защо вместо квоти и лицензи, както по време на „студената война", 
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сега се прилага на практика единствено режим на засилено наблю-
дение на вноса. Мерките за наблюдение имат ограничена продължи-
телност. Тяхното прилагане се прекратява в края на второто шест-
месечие след шестмесечието, по време на което те са били въведени. 
Продуктите под предварително общностно наблюдение могат да бъ-
дат допуснати за свободно обращение в ЕС само при представянето 
на документ за наблюдение. Той се издава от компетентния орган, 
определен от държавите членки, безплатно, за всякакви поискани ко-
личества и в рамките на не повече от пет работни дни след получава-
нето от националните компетентни органи на заявление от който и 
да е общностен вносител, независимо от неговото място на стопанска 
дейност в ЕС. Това заявление се счита за получено от националния 
компетентен орган не по-късно от три работни дни след подаването, 
освен ако не се докаже противното. Целта на наблюдението е да се 
установи дали експортната цена не е под нормалната стойност, което, 
както ще видим по-нататък, се счита за дъмпинг. 

Европейският съюз си запазва правото и да въведе количествени 
ограничения при вноса на определени стоки от посочените страни 
извън СТО. Процедурата обаче за въвеждането на тези ограничения 
е твърде тромава и се прилага крайно рядко. Тя включва следните 
стъпки: 

> Държава-членка уведомява Европейската комисия, ако вно-
сът на определена стока или стоки от някоя от наблюдаваните 
страни сериозно застрашава вътрешното производство (на-
пример стоманеното производство). 

> Провеждат се консултации между ЕС и съответната страна, 
изнасяща стоката. В тези консултации ЕС е представен от Ев-
ропейската комисия, а държавите членки са представени чрез 
участниците си в Консултативния комитет, създаден съгласно 
Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета. Комитетът се председа-
телства от представителя на Европейската комисия. 

> Ако консултациите покажат, че е налице сериозна опасност за 
вътрешното производство в определена държава-членка или в 
група държави-членки, то Европейската комисия започва свое 
разследване. 

> След разследването на Консултативния комитет се представя 
съответният доклад. 

> Ако в доклада се препоръчва въвеждането на по-строги мерки 
от наблюдението, например количествена квота, то решение-
то за това трябва да се вземе от Съвета на ЕС. 
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3.4. Антидъмпингова защитна мярка 

А) Определение на понятието „международен дъмпинг" 

За международен дъмпинг можем да говорим, когато експорт-
ната цена на дадена стока (Рх) е под нейната нормална стойност 
(V ). Но как се определя нормалната стойност V ? В общия случай 
това е цената, която се заплаща за стоката от независими покупа-
тели в страната на експортьора, т.е. това е вътрешната цена на сто-
ката без косвени данъци и акцизи. Ако експортьорът не продава 
тази стока на вътрешния си пазар или ако в страната на експортьо-
ра има обаче твърде ограничен пазар за тази стока, а така също ако 
в страната на експортьора липсват нормални пазарни отношения, 
например се прилага държавно субсидиране на производството, 
то тогава вътрешната цена не може да се използва като нормална 
стойност. 

В тези случаи нормалната стойност се определя по аналогия или 
се калкулира. Когато се налага да се калкулира нормалната стой-
ност, Vnce определя по следната формула: 

К=С+—+Рп п v N п 

където Cvca променливите разходи на единица продукция, Cfca фик-
сираните разходи за всички произведени единици, N е броят произ-
ведени единици, а Рп е средната печалба на единица проудкция, оп-
ределена чрез обработка на съответната статистическа информация. 
Данните за изчисляването на нормалната стойност обикновено се 
предоставят от износителя, тъй като той е заинтересован да сътруд-
ничи по време на разследването. 

Б) Дъмпинг и икономия от мащаба на производството 

Един от най-дискутираните проблеми е този, дали всеки експорт 
по цени по-ниски от вътрешните трябва да се счита за международен 
дъмпинг? Как трябва да се процедира, ако производителят се намира 
в страна с ограничено търсене на съответния експортен артикул и за 
да се постигне необходимият обем на производството и то да стане 
рентабилно, производителят е принуден да изнася по цена, по-ниска 
от вътрешната цена. Ситуацията е често срещано явление в разви-
ващите се икономики, особено в случаите, когато се произвеждат 
луксозни стоки, например плазмени телевизори или инвестиционни 
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стоки. Тази ситуация може да стане още по-често явления в условия-
та на ускорена икономическа глобализация. 

За да илюстрираме проблема, ще разгледаме следния случай, 
представен в таблицата по-долу, където благодарение на експорта 
производителят е постигнал рентабилност на производството. 

Табл. 7. 

Постигане на икономия от мащаба на производството чрез експорта 

Продажби 
Променливи разходи 

(CJ 

Фиксирани 
разходи (Cf) 

Общо 
раз-

Брой-
ки 

Цена 

на бр. 
Оборот 

Брой-
ки 

На 
бройка 

Общо Общо 
На 

брой-
ка 

ходи 
на 
бр. 

Печалба 

Вътрешен 
пазар 

1000 400 400 000 1000 200 200 000 200 000 200 400 0 

Експорт 2000 300 600 000 2000 200 400 000 200 000 100 300 0 

Общо 3000 333 1 000 000 3000 200 600 000 200 000 67 267 
198 000 
3000 х 

(333-267) 

Източник: Съставена от автора. 

В) Фази в антидъмпинговата процедура на ЕС 

Правната норма, която служи като основа за провеждането на ан-
тидъмпинговата процедура, е Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, ко-
ито не са членки на Европейската общност*'. Този регламент въвежда 
в правото на ЕС договореностите, свързани с прилагането на член VI 
от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. относно 
антидъмпинговите мерки. 

• Започване на разследване 
За да се започне разследване, е необходимо да са изпълнени след-

ните условия: 
- В Европейската комисия да е постъпило оплакване, което пред-

ставлява мнението на производители, произвеждащи най-мал-
ко 25% от съответния продукт, за който се иска да има разслед-
ване. 

- Да е установена ясна връзка между разстройството на вътреш-
ния пазар и дъмгшнговия внос. 

- Предполагаемият дъмпингов марж да е по-голям от 2%. 
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Дъмпинговият марж се определя по следната формула: 
V -Р 

DM = — 

- Дъмпинговият внос трябва да се равнява най-малко на 3% от 
целия внос и най-малко на 1% от вътрешното потребление на 
съответния продукт. 

В случай че се прецени, че са изпълнени изброените условия, 
Европейската комисия започва разследване за установяване на ре-
алния размер на дъмпинговия марж и едновременно с това въвежда 
временно антидъмпингово мито, което е равно на предполагаемия 
дъмпингов марж. 

Пример. В ЕС се внася стомана от страната N по цена в екс-
портната фактура -100 евро за тон. Страна N няма характерис-
тиката на действаща пазарна икономика и има ограничен по раз-
мери вътрешен пазар. Заводът износител има променливи разходи 
80 евро на тон. Обемът на производство е 1 000 000 т стомана 
годишно, а постоянните разходи са 25 000 000 евро годишно. Сред-
ната печалба на тон е 5 евро. Какво антидъмпингово мито може да 
се наложи при вноса на тази стомана в ЕС? 

100 

Антидъмпинговото мито може да е 10%, колкото е очакваният 
(или вече установения след разследването) дъмпингов марж. 

• Разследване 
Основната цел на разследването е да се установи наличието или 

отсъствието на указаните по-горе изисквания за налагане на посто-
янна антидъмпингова мярка. При това най-важно е определянето на 
нормалната стойност на изнасяния в ЕС продукт. Разследването от-
нема от 6 м до 15 м. Засегнатите фирми попълват специален въпрос-
ник. Ако разследваните фирми не сътрудничат, нормалната стойност 

където У = С ' + — + Р 
v N п 

7 
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се определя от Европейската комисия по аналогия и обикновено това 
не е изгодно за фирмите, които се разследват. 

• Приключване на разследването 
Това става със съгласието на наблюдаващия комитет, включващ 

представителите на държавите членки. Формите на приключване на 
разследването са: 

- Доброволно задължение на експортьора да поддържа определе-
на минимална експортна цена. 

- Въвеждане на окончателно (постоянно) антидъмпингово мито, 
равно на временното антидъмпингово мито. 

- Въвеждане на окончателно антидъмпингово мито, по-малко от 
временното антидъмпингово мито (разликата се връща на ли-
цата, които са внасяли по-високото мито). 

- Въвеждане на окончателно антидъмпингово мито, по-голямо 
от временното антидъмпингово мито. Разликата не се изисква 
от лицата, плащали временното мито. 

- Приключване на процедурата без санкция (почти не се среща). 
Срокът на постоянното антидъмпингово мито е 5 г. и то се въ-

вежда с решение на Съвета на ЕС. Възможно е обжалване в Съда на 
ЕС. Митото може да е диференцирано за различните производители 
от една и съща държава. 

• Ревизия 
Извършва се най-малко след 1 година от въвеждането на посто-

янното антидъмпингово мито. Тя се инициира по предложение на 
Европейската комисия или на засегната страна. Новото разследва-
не може да доведе до намаляване или отмяна на антидъмпинговото 
мито, но и до по-строга санкция. 

3.5. Антисубсидийна защитна мярка 

Правна основа за тази мярка е Регламент (ЕО) № 597/2009 на 
Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос 
dt държави, които не са членки на Европейската общност™. Регла-
ментът пък се базира на Споразумението за субсидиите и изравни-
телните мерки, сключено в рамките на Уругвайския кръг от много-
странните търговски преговори (наричано още „Споразумението за 
субсидиите"). 

От гледна точка на протичането на процедурата тази мярка пов-
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таря хода на антидъмпинговата процедура: иницииране, разследва-
не, приключване на разследването и евентуална ревизия. Сходна е и 
практиката да се въвежда временно и окончателно или постоянно ан-
тидъмпингово мито. И в този случай е необходимо да има оплакване, 
то да е представително, да се докаже връзка между субсидирания 
внос и разстройството на пазара. Съществена разлика е, че докато 
при дъмпинга се разследва политиката на дадено предприятие, то 
при непозволените субсидии се разследва политиката на дадено пра-
вителство, предоставило субсидията. 

За разлика от дъмпинга, където всички прояви се считат за не-
лоялна конкуренция и се санкционират, щом е прехвърлен допусти-
мият дъмпингов марж, то при субсидиите има изключения, които не 
се санкционират. От гледна точка на евентуалното санкциониране 
най-общо всички форми на държавна подкрепа (субсидиране) могат 
да се разделят на три групи: 

> Забранени субсидии (червена кошница) 
• Експортни субсидии (когато субсидията е насочена към 

увеличаване на експорта чрез намаляване на издръжките и 
по-висока конкурентоспособност на експортьора). Санкци-
онират се и скрити субсидии, както и косвени субсидии (на-
пример намалени цени на доставките на стоки от държавни 
фирми). 

• Специфични субсидии - когато се предоставят на отделни 
предприятия, обикновено с експортна насоченост (това е 
прикрита форма на експортно субсидиране). 

> Допустими субсидии (зелена кошница) 
• За научноразвойна дейност на предприятията (допуска се 

субсидиране до 75% при научна и до 50% при развойна дей-
ност, забранено е да се субсидира маркетингът и да се дават 
парите за заплати на персонала). 

• За екологични проекти. Допускат се само еднократни суб-
сидии за покриване на конкретни нови нормативни изис-
квания. Субсидията трябва да е ограничена (остатъчна) и 
да не се използва за заплати. Да не е специфична, т.е. да се 
отпуска чрез търг. 

• За малки и средни предприятия. Субсидирането трябва да 
е ограничено по размер - на едно отделно предприятие в 
течение на три последователни години не повече от 100 хил. 
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евро. Субсидирането на образователни програми и профе-
сионалното обучение на предприемачи не се включва в го-
реуказания лимит. 

• За аграрни предприятия. Трябва да има откъсване на субси-
дирането от обема на производството. 

• За предприятия в изостанали региони. В националното за-
конодателство на държавите - членки на СТО, трябва да има 
ясно дефиниране на тези райони. 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. Тези гранични стойности са 
различни от граничните стойности, използвани в рамките 
на регионална структурна политика на ЕС. Там за изоста-
нали райони, които могат да ползват субсидии чрез струк-
турните фондове, се определят тези райони, където БВП на 
човек от населението е под 75% от средното равнище за ЕС. 

> Жълта кошница 
Това са отрасловите (неспецифични) субсидии. Те нито са разре-

шени, нито са изрично забранени. Често се маскират под „субсидии 
за изостанали региони". В условията на икономическа криза се за-
силва натискът над правителствата да предоставят отраслови субси-
дии, особено в отраслите с подчертан цикличен характер като кора-
бостроенето и металургията. 

В ЕС антисубсидийни мерки се налагат значително по-рядко от 
антидъмпингови. Причините за това са няколко: по-сложното раз-
следване, опасността от влошаване на междудържавните отношения, 
вероятността от ответни мерки, още повече че и държавите - член-
ки на ЕС, прибягват до държавно субсидиране, особено в селското 
стопанство. В края на 2009 г. са били в сила 135 окончателни ан-
тидъмпингови мерки и само 8 антисубсидийни™'. Що се отнася до 
разпределението на тези мерки по страни и по отрасли, то се вижда 
dt таблицата по-долу. 
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Табл. 8. 

Окончателни антидъмпингови мерки (АДМ) и антисубсидийни 

мерки (АСМ), въведени от ЕС през 2009 г. 

Внасян продукт Произход Вид мярка Мито (%) 

Крепежни изделия от стомана Китай АДМ 26,5-79,5 

Кабели и жици Китай АДМ 0,0-31,1 

Свещи битови и 
подобни изделия 

Китай АДМ 0,0-48,4 

Биодизел САЩ АДМ €68,7-€198 

Тел и пръти от стомана Китай АДМ 7,9 

Алуминиево фолио Армения, 
Бразилия 

АДМ 13,4 
17,6 

Безшевни стоманени тръби Китай АДМ 17,7-27,2 

Биодизел САЩ АСМ €211,2-€237 

Източник: SEC(2010) 1194 final, p. 27. 

3.6. Мерки срещу порочни търговски практики 

Принципната разлика между този вид защитни мерки и описа-
ните по-горе е в тяхната посока. Защитните мерки от общ характер, 
антидъмпинговите и антисубсидийните мерки действат навътре, т.е. 
те имат за цел да предпазят вътрешния пазар от нелоялни търгов-
ски практики. Мерките срещу порочни търговски практики на други 
(трети) страни действат навън, т.е. те имат за цел да защитят износи-
телите от ЕС срещу ограничителни мерки, прилагани срещу тях на 
външни пазари. 

Независимо от това различие трябва да се има предвид, че както 
мерките, насочени навътре, така и тези, насочени навън, се реали-
зират чрез промяна в митническия и търговския режим при вноса 
на стоките от провинилите се страни (предприятия) в ЕС. Страната, 
която ограничава достъпа до своя вътрешен пазар на стоки от ЕС, 
понася санкции, изразяващи се в отмяна на преференции или във 
въвеждане на допълнителни мита или количествени ограничения 
при вноса на нейни стоки в Съюза. При това стремежът е ефектът от 
наложените санкции при вноса в ЕС, независимо от стоките, които 
са засегнати, да отговаря на негативния ефект, причинен на износи-
телите от ЕС в съответната санкционирана трета страна. 

Въвеждането в ЕС на защитните мерки срещу порочни търгов-
ски практики на трети страни става с регламент на Съвета на ЕИО от 
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1984 г., но оттогава правната основа за този вид санкции е многократ-
но прецизирана и допълвана. Най-важните промени са извършени 
в средата на 90-те години във връзка с приключването на Уругвай-
ския кръг от многостранни търговски преговори. След създаването 
на СТО и на нейния механизъм за решаване на търговски спорове 
прилагането на мерки, насочени срещу порочни търговски практики 
на трети страни, вече се извършва от Съвета на ЕС на базата на съ-
ответните решения на Арбитража на СТО, който подробно ще бъде 
разгледан в една от следващите глави. 

1 Общо споразумение по митата и търговията. Може да се намери на страницата на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
(http://www.rni.government.bg/eng/trade/multi/pdf/26_GATT%201947.pdf). 

" Виж Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията от 9 август 2005 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора 
и фауна чрез регулиране на търговията с тях. - Официален вестник на EC, L 215, 
19 август 2005, с. 1. 
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на ви-
довете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. - Официален 
вестник на EC, L 61/249. 

iv Официален вестник на EC, L 185, 2009. 
v Държави - членки на СИВ, в момента на неговото разпадане през 1991 г. бяха: 

СССР, България, Виетнам, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, Унгария, Че-
хословакия. 

vi Официален вестник на EC, L 343, 2009. 
vii Официален вестник на EC, L 188, 2009. 
""Report from the Commission to the European Parliament, 28th annual report on the 

European Union's anti-dumping, anti-subsidy and safeguard activities (2009). 

http://www.rni.government.bg/eng/trade/multi/pdf/26_GATT%201947.pdf


Глава 4 

ГЛОБАЛНО НИВО НА ОБЩАТА 
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС 

Общата търговска политика на Европейския съюз се развива на 
три взаимно свързани нива - глобално, регионално и двустранно. 
Глобалното ниво е това, на което се реализират глобалните цели на 
ЕС, свързани с принципите на Съюза, с неговите основополагащи 
интереси. На регионално ниво се развиват търговско-икономиче-
ските отношения на ЕС с цели континенти като Африка и Латинска 
Америка или с големи групи държави, обединени в регионални тър-
говски групировки (виж Глава I) като страните от АСЕАН или Мер-
косур'. Двустранното направление на се реализира чрез търговско-
икономическите връзки на ЕС с водещите търговски сили - САЩ, 
Китай, Япония, Русия, Индия, Бразилия и др. 

Глобалното ниво, или глобалното направление на ОТП на ЕС, е 
тясно вплетено в един сложен комплекс от външни отношения, който 
в момента включва освен ОТП и Общата външна политика и полити-
ка на сигурност, Политиката на развитие, Политиката на добросъсед-
ство", отношенията с редица т.нар. трети държави и международни 
организации, оказването на хуманитарна помощ, разширяването на 
Съюза и асоциирането на държави извън него, мироопазващите и 
миротворческите мисии, а така също глобалните аспекти на някои 
други политики - за опазване на околната среда, парична политика, 
аграрна политика, за защита на конкуренцията, за функциониране 
на вътрешния пазар и др. Важно място в комплекса на външните от-
ношения по глобалното направление заемат и глобалното прилага-

60 
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не на принципите на либерализъм, спазването на основните права и 
свободи, недискриминацията по етнически, расов и други признаци 
и т.н."' 

4.1. Общоикономически прояви 
на глобализацията 

Глобалното направление на Общата търговска политика на ЕС 
се осъществява в условията на растяща либерализация в глобален 
мащаб и на все по-голяма взаимозависимост между отделните час-
ти на глобалната икономика. В литературата това явление често се 
определя като „глобализация" или по-точно като „икономическа 
глобализация". Определенията на икономическата глобализация са 
различни. Според Международния валутен фонд тя е „исторически 
процес, резултат от човешките иновации и техническия прогрес, 
който се свързва с растящата интеграция на икономиките по целия 
свят, по-специално чрез трансграничното движение на стоки, услуги 
и капитал"'у. Подобно определение на глобализацията се съдържа и в 
редица издания на Европейската комисия. Тя се описва като процес 
на нарастващ обмен между отделните икономики на стоки, услуги, 
информация (вкл. технологии), капитал и работна сила. В по-широк 
смисъл и като нарастващ социален и културен обмен. Нарасналият 
обмен води до по-висока степен на интеграция и на взаимна зави-
симост между икономиките, най-вече между финансовите пазари и 
продуктовите вериги'. 

Друго обяснение на глобализацията дава професор Майкъл Е. 
Портер. Той счита, че глобализацията не е някакво качествено ново 
състояние на икономиката, а единствено увеличение на мащабите 
на конкуренцията, когато „конкурентите се конкурират помежду си 
в рамките на целия свят"У|. В полза на технологичната същност на 
глобализацията се изказва известният американски политолог Томас 
Фридман4". 

През 2006 г. Европейската комисия стартира програма за дейст-
вие „Глобална Европа", която е насочена към по-пълно използване на 
предимствата за външната търговия, свързани с икономическата гло-
бализация, а така също към намаляване на рисковете, произтичащи 
от глобализацията. В едно изследване на тази тема, подготвено от 
Генерална дирекция „Външна търговия" на Европейската комисия, 
се казва: „Повече от всякога различни страни използват възможност-
ите, които създава глобализацията. През втората половина на два-
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десетото столетие САЩ, Европа и Япония бяха двигател на глобал-
ната икономика. Днес към тях се присъединиха икономики, които 
все повече се отварят и разширяват, по-специално Китай и Индия, 
а така също Бразилия, Русия и други страни. Китай е вече третият 
по-големина експортьор в света и се очаква след броени години да 
стане втората по размер национална икономика. По същото време 
се очаква Индия да стане шестата по размер икономика. В резултат 
на това се променя природата на глобалната търговия. Ние все още 
не живеем в свят без мита, но много сектори на икономиката се дви-
жат в това направление. В настоящия момент знанията, иновациите, 
интелектуалната собственост, услугите и ефикасното използване на 
природните ресурси се превръщат в ключ към постигането на конку-
рентоспособност. Търговската политика и нашият цялостен подход 
към въпросите на международната конкурентоспособност трябва да 
се приспособят към тези промени"1'1. 

Отличителна черта на глобализацията като обективен процес е 
въвличането в движението на капитал и трудови ресурси на всички 
държави. Таблицата по-долу показва разпределение на експорта на 
капитал между развитите и развиващите се икономики (в %). 

Табл. 9. 
Разпределение на експорта на капитал между 
развитите и развиващите се икономики (в %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Средно за 
периода 

Светът 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Развитите 
икономики 

89 89 90 90 85 84 82 85 81 75 85 

Развиващите 
се икономики 

11 11 10 10 15 16 18 15 19 25 15 

1 - като развити икономики са приети държавите - членки на Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
2 - като развиващи се икономики са приети всички държави, които не членуват в ОИСР. 
Източник: Изчислено от автора по данни от UNCTAD (2010) World Investment Report, 
Key Data from WIR, Annex table 2. FDI outflows, by region and economy, 1990- 2009, http:// 
www.unctad.org 

Видно е, че се усилва експортът на капитал от развиващите се 
страни и преди всичко от най-големите сред тях - Китай, Индия, 
Бразилия, Русия и др. Тази тенденция е още по-добре изразена през 
последните години в условията на икономическа криза, засегнала 

http://www.unctad.org
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чувствително по-силно развитите икономики отколкото големите 
развиващи се икономики. 

Фирмите от развиващите се страни се приспособяват към новите 
условия и се стремят да реализират нарастваща част от своя доход 
на чужди пазари. Расте разбирането, че конкурентоспособността е 
глобална, а не национална и даже регионална величина. Като илюс-
трация може да се посочат нововъзникнали глобални компании от 
Китай, Индия, Бразилия (например Тата Груп (Tata Group), чийто 
доход от дейности извън Индия съставлява почти 2/3 от целия й до-
ход. Само във Великобритания „Тата груп" владее 19 компании и има 
47 хил. работници. Нейни са такива известни британски марки като 
автомобилите Jaguar и Land Rover. През 2008 г. сред най-големите 
2000 фирми в света - 417 са били от 12-те най-големи развиващи се 
икономики. Това е все още значително по-малко от дела на САЩ (598 
фирми), но повече от дела на Франция, Германия, Италия, Испания и 
Холандия, взети заедно. 

В традиционната международна търговия основна роля играят 
абсолютните и относителни предимства, свързани с различията в 
цените на факторите на производство в отделните национални ико-
номики. В новите условия на икономическа глобализация все по-ва-
жна роля започват да играят редица други фактори - трансферът на 
технологии, движението на трудови ресурси, международното ко-
опериране, което е свързано с усилващата се вътрешноотраслова спе-
циализация и т.н. Най-концентрирано новите положителни ефекти 
могат да се проследят обаче в съвременното влияние на икономията 
от мащаба, което вече бе разгледано в първа глава. 

С икономическата глобализация са свързани не само ползи, но и 
определени рискове и тяхното минимализиране е също сред задачите 
на Общата търговска политика на ЕС. По същите причини, поради 
които глобализацията създава допълнителна печалба за някои фир-
ми, тя може да предизвика и съкращаване на производството и на 
печалбата, да доведе до бедност, защото в крайна сметка нараства-
нето на дела на едни фирми (или държави) в глобалната икономика и 
глобалната търговия означава намаляване на дела на други държави 
и фирми. 

Губещи се оказват предприятия (или държави), които, поради 
щ т или друга причина, не успяват да се адаптират към новите усло-
шя. Изоставането в технологиите, предизвикващо т.нар. „дигитално 
)азделение", „надгражда" вече съществуващите големи икономиче-
жи и социални различия в световната икономика'*. Най-приспособе-
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ни към положителните ефекти на икономическата глобализация ще 
се окажат тези фирми, които разполагат с добри стартови позиции, 
тъй като функционират още от самото начало в рамките на големи 
пазари със силна конкуренция, като пазара на САЩ, на Япония или 
отчасти на Китай и Индия. Обратно, негативите на глобализацията 
най-силно ще изпитат фирмите, действащи в рамките на малки и за-
творени икономики. Ето защо създаването и усъвършенстването на 
единния вътрешен пазар на ЕС е един от важните фактори за увели-
чаване на конкурентните предимства на европейските предприятия 
в условията на глобализация. 

4.2. Влияние на глобализацията 
върху търговията 

А) Изпреварваш ръс г на световната търговия 

През периода 1997-2008 г. в глобален мащаб темпът на нараства-
не на експорта на стоки е около 2 пъти го-голям от този на нараства-
не на брутния вътрешен продукт (БВП). Първият е малко под 6%, 
докато вторият - около 3%. През същия период с ускорени темпове 
растеше и световният експорт на услуги. Това доведе до нараства-
не на експортната квота. През 2008 г. за световното стопанство като 
цяло тя е при стоките приблизително 23,4%х. Що се отнася до ръста 
на експортната квота на стоките и на услугите взети заедно, то тя е 
показана на фигурата по-долу. 

Фиг. 10. Динамика на индекса на експортната квота (стоки и услуги) спрямо светов-
ния БВП (2000 г. = 100). Източник: WTO World Trade Report 2010, Geneva, 
p.21. 
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След началото на глобалната криза през есента на 2008 г. има рязко 
свиване както на глобалния брутен вътрешен продукт, така и на гло-
балния експорт. Все още е рано обаче да се правят изводи дали тези 
силни прояви на цикличния характер на икономическото развитие ще 
доведат до промяна в указаната по-горе стабилна тенденция на „отва-
ряне" на глобалната икономика, която се наблюдаваше през послед-
ните десетилетия и особено от началото на новия век. Показателно е, 
че след съживяването на световната икономика отново се наблюдава 
изпреварващ растеж на търговията спрямо БВП. По данни на СТО за 
периода януари-септември 2010 г. световният експорт се е увеличил с 
23%, докато според оценките на Международния валутен фонд ръстът 
на световния БВП се очаква за цялата 2010 г. да е между 4 и 6%. 

Б) Промени в стоковата и секторната структура 

В нормални условия с изпреварващ темп се развива глобалният 
експорт на стоките, свързани най-тясно с развитието на науката и 
техниката и съответно ползващи най-силно предимствата на глоба-
лизацията. Това са дигитални камери, мобилни телефони, полупро-
водници (чипове) и персонални компютри, особено преносими. До 
2008 г. световният експорт на такива стоки растеше с двуцифрени 
числа. За Тайван, Малайзия, Филипините, Южна Корея и Сингапур 
тези стоки формират между 1/2 и 1/3 от стойността на експорта. 
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Източник: По изчисления на автора според данни от WTO Statistics database, Time 
series on international trade, http://stat.wto.org. 

Фиг. 11. Динамика на световния експорт на информационно и телекомуникационно 
оборудване (2000-2008 г., текущи цени). 

http://stat.wto.org
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Както ще стане ясно от изложението по-нататък, Европейският 
съюз има съществени конкурентни предимства в редица сектори на 
икономиката, които са непосредствено свързани с научно-техническия 
прогрес. За да докажем една такава теза, можем да използваме индекса 
за експортна специализация, който се изчислява по формулата: 

Miw 

където: 
ES е експортната специализация на икономиката i в стоков сектор у; 
х — експорт на икономика / в стоков сектор у; 
X - световен експорт на стоки в стоков сектор у; 
т - импорт на икономика / в стоков сектор у; 
М — световен импорт на стоки в стоков сектор /. 

През 2008 г. се получават следните величини на индексите, из-
числени по данни на СТО и подредени в низходящ ред: 

- Химически стоки - 1,17; 
- Машини и оборудване (вкл. транспортни средства) - 1,15; 
- Стоманени изделия - 1,09; 
- Аграрни стоки - 0,98; 
- Минерални суровини - 0,78; 
- Текстил и облекло - 0,68; 
- Горива - 0,26. 
От тези резултати личи, че ЕС е специализиран в глобален ма-

щаб в производството на химически стоки (основно фармацевтика, 
козметика, органична химия) и в производството на машини, обо-
рудване, транспортни средства. Делът на ЕС в световния експорт е 
по-голям от дела му в световния импорт и при стоманените изделия, 
като ЕС се е специализирал основно в производството на високока-
чествени стоманени изделия. 

Потвърждение за глобалната роля на ЕС в химическата про-
мишленост и в машиностроенето може да се потърси в списъка на 
500-те най-големи фирми в света към 31 март 2010 г. Сред първите 
10 фармацевтични фирми в света е имало 4 от ЕС, а сред първите 12 
производители на автомобили 4 са от EC (Volkswagen, Fiat, Renault, 
Daimler AG) и те заедно са произвели през 2009 г. около 12,2 млн. ав-
томобила. Преди кризата през 2008 г. в списъка на 500-те най-големи 
фирми в света бяха включени и 16 машиностроителни фирми от ЕС 
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с обща пазарна стойност, равна на 773 млрд. евро. Сред тях тогава 
бяха (в скоби е отбелязана пазарната стойност в млрд. дол.): Nokia 
(121); Volkswagen (101), Siemens (99), Daimler (87); A P Moller - Maersk 
(49); Philips Electronics (42), BMW (36); Schneider Electric (32); Ericsson 
(32), Renault (32)xi. Машиностроенето на EC (без производството на 
транспортни средства) създава около 3,5% от добавената стойност 
в икономиката на ЕС. Делът на Съюза в световното производство на 
машиностроителна продукция е приблизително 38%xii. 

Може да се каже, че експортът на машини и оборудване е един 
вид катализатор за развитието на конюнктурата в ЕС. В този смисъл и 
създаването на условия за по-добър достъп на европейските машино-
строителни изделия до трети пазари е съществен фактор за баланси-
рано и ускорено икономическо развитие както на външната търговия, 
така и на икономиката на ЕС като цяло. На графиката по-долу личи, 
че темпът на нарастване на експорта на машиностроителна продукция 
като правило изпреварва темпа на нарастване на импорта и по този 
начин чрез външната търговия се компенсират евентуални отрицател-
ни тенденции при вътрешното търсене, възникващи в периоди на ико-
номическа стагнация. Това правило в особено силна степен важи за 
Германия, където експортът на машиностроителна продукция е най-
важната предпоставка за постоянното положително развитие на този 
отрасъл, даже и в трудни за германската икономика години. По данни 
на Министерството на икономиката и технологиите на Германия, след 
2005 г. експортната квота при машиностроенето е над 70%. 
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Пояснения: Обхванати са стоките от раздел 7 на SITC 7, постоянни цени. 
Източник: Съставена от автора по данни от Eurostat, External trade of machinery and 
transport Equipment (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal). 

Фиг. 12. Динамика на външната търговия с машиностроителна продукция в ЕС* 
(1999 г. = 100) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
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4.3. Утвърждаване на ЕС като 
глобален търговски фактор 

За да може да реализира своите цели на глобално ниво, Европей-
ският съюз трябва да притежава необходимия потенциал за глобал-
но въздействие. Един от основните параметри на този потенциал е 
мястото, което ЕС заема като експортьор. През 2009 г., по данни на 
Евростат, на ЕС са се падали около 17% от световния експорт, на 
Китай (без Хонконг) - около 13%, на САЩ - около 12% и на Япония -
около 7%. За да се получи обаче една по-ясна картина за значението 
на водещите търговски сили в глобалните преговори, е необходимо 
да се подходи комплексно към търговско-икономическите фактори 
за влияние. За тази цел може да се използва Индексът за глобална 
търговска значимост, изчислен по формулата: 

/77 е индекс на глобална търговска значимост на отделна национална 
икономика или на търговско-икономическа групировка, участваща в 
глобалните търговски преговори; / е БВП на сътоветната икономика 
(или групировка), изчислен чрез паритет на покупателната спо-
собност в млрд. USD; Iw е глобалният БВП, изчислен по същия на-
чин; хс е експортът на стоки от икономиката / в млрд. USD по текущи 
цени; XJ е глобалният експорт на стоки, изчислен по същия начин; х* 
е експортът на услуги от икономиката i в млрд. USD по текущи цени; 
Xj е съответно глобалният експорт на услуги, изчислен по същия 
начин; К.е индивидуалният коефициент за търговско-икономическа 
хомогенност, който за държави е 1,0, за интеграционни общности 0,5 
и за търговски групировки - 0,25. 

Изчислени по тази формула за 2008 г., последната година преди 
кризата, индексите за глобална търговска значимост са показани на 
графиката по-долу: 

където: 
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Пояснения: Група БРИК (BRIC) е съкращение, използвано за т.нар. Група на бър-
зорастящите развиващи се икономики. Тя включва Бразилия, Русия, Индия и Ки-
тай. Кеърнска група (The Cairns Group). Коалиция от 19 държави, износителки на 
аграрни продукти. Създадена е през 1986 г. Играе съществена роля при водене-
то на многостранните търговски преговори под егидата на СТО. Включега от 
Северна Америка - Канада; от Централна и Южна Америка - Аржентина, Брази-
лия, Чили, Уругвай, Боливия, Колумбия, Парагвай, Перу, Коста Рика, Гватемала; 
от Азия - Индонезия, Малайзия, Филипините, Тайланд, Пакистан; от Африка -
ЮАР, а така също Австралия и Нова Зеландия. Данните за Китай са без Хонконг. 
Източник: Хаджиниколов, Д. Глобалното направление на Общата търговска по-
литика на ЕС в началото на новия век. Автореферат на дисертационен труд за 
присъждане на научната степен „доктор на икономическите науки". С., 2010, с. 18. 

Фиг. 13. Глобална търговска значимост на основни търговски сили в многостранни-
те търговски преговори на СТО. 

Изводът, който може да се направи на базата на комплексната 
оценка, е, че ЕС се явява важен играч на многостранните търговски 
преговори, на който съперничат по значение единствено САЩ. Тези 
две търговски сили - ЕС и САЩ далеч изпреварват по търговско-
икономическата си значимост останалите участници в многостран-
ните търговски преговори, макар че вследствие на икономическата 
криза се наблюдава намаляване на разликата. 

Опирайки се на своите глобални позиции в отделните сектори на 
икономиката, а така също благодарение на своята комплексна тър-
говско-икономическа значимост, Европейският съюз е в състояние 
да си поставя и да решава мащабни глобални задачи, които ще бъдат 
разгледани в следващите глави. 

и 
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' АСЕАН, на английски ASEAN, е абревиатура на интеграционната групировка 
Association of Southeast Asian Nations, преведено на български - Асоциация на 
нациите от Югоизточна Азия. АСЕАН обединява 10 държави с около 600 мили-
она души население. Меркосур, на испански Mercosur, е съкратено название от 
Mercado Comun del Sur, преведено на български - Общ пазар на Юга или Южен 
общ пазар. Меркосул обединява Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай с 
общо население около 270 млн. души. 

н Европейската политика на добросъседство (European Neighbourhood Policy) об-
хваща 16 източноевропейски, кавказки и средиземноморски държави, с които ЕС 
поддържа специални отношения, в това число и в областта на търговията, за което 
ще става въпрос по-нататък. Виж: European Commission: European Neighbourhood 
Policy, http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm. 
Относно принципите на ЕС в чл. la на Договора за Европейския съюз, след из-
мененията и допълненията, приети с Договора от Лисабон, се казва: „Съюзът се 
основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, де-
мокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата 
на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. 
Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики 
са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидар-
ността и равенството между жените и мъжете." По-нататък в чл. 2, т. 5 на същия 
договор се посочени задачите на външните отношения на Съюза: „В отношенията 
си с останалата част от света Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и 
интереси и допринася за защитата на своите граждани. Той допринася за мира, 
сигурността, устойчивото развитие на планетата, солидарността и взаимното 
уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на 
бедността и защитата на правата на човека и в частност тези на детето, както и 
за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално 
зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации. -
Официален вестник на Европейския съюз, С 306/11, 17 декември 2007. 
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