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ГЛОБАЛНИ ЗАДАЧИ 
ПРИ ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ 

5.1. Курс към пълно либерализиране 
на търговията с неаграрни стоки 

Митата губят постепенно своите защитни функции и се замест-
ват от други по-ефективни инструменти за защита - в областта на 
конкуренцията, интелектуалната собственост, техническите барие-
ри и най-вече в областта на устойчивото развитие. Благодарение на 
проведените 8 кръга от многостранни търговски преговори под еги-
дата на СТО средното ефективно мито при неаграрните стоки в раз-
витите страни е под 5%, а в развиващите се страни между 10 и 20%, 
с устойчива тенденция към намаляване. 

Табл. 10. 
Средно мито на неаграрните стоки (2009, %) и внос без мито (2008, % от целия внос) 

Средно мито* Без мито 
Япония 2,5 84,0 

САЩ 3,2 54,5 
ЕС 3,8 62,3 

Китай 9,6 48,4 
Индия 10,1 14,3 

Бразилия 14,1 33,7 

* Средна величина от всички тарифни ставки, прилагани в рамките на Режима на 
най-облагодетелстваната нация. 

Източник: WTO, Tariff Profiles http://stat.wto.org. 
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Потенциалната полза от пълното премахване на митата при не-
аграрните стоки се изчислява от Международния валутен фонд на 
между 250 млрд. и 680 млрд. долара. Две трети от тази сума ще са 
ползи за развитите страни, а една трета за развиващите се. Но даже и 
тази една трета за развиващите се страни ще бъде 2 пъти по-голяма 
от т.нар. официална помощ за развитие, която те сега получават от 
развитите страни. 

Независимо от постигнатите успехи, довели до сегашните ни-
ски равнища на митнически (тарифни) ставки, се запазва един се-
риозен проблем - наличието на т.нар. тарифни пикове. Това са мита 
над 15%. Има ги при чувствителните стоки - текстил, химически 
изделия, порцелан, транспортни средства, някои стоки за бита. Това 
са чувствителни стоки, тъй като ограничаването на местното про-
изводство в съответните отрасли може да доведе до чувствителни 
социални проблеми, породени най-вече от растящата безработица. 
Ето защо тарифните пикове се увеличават по време на икономиче-
ски кризи. 

В САЩ тарифните пикове са около 600 (около 6% от всички та-
рифни позиции), като 1/5 от тарифните пикове надхвърлят 30%. В 
Япония тарифните пикове са около 350 (около 5% от всичките та-
рифни позиции), като 1/3 от тях надхвърлят 30%, а 28 тарифни по-
зиции са даже над 300%. В ЕС при неаграрните стоки има само 42 
тарифни пика (по-малко от 1% от всички тарифни позиции) и само 
8 от тях надхвърлят 30%. Основният проблеми са тарифните пико-
ве в развиващите се страни. Те са причина въпреки ниската средна 
аритметична величина на митата да се получава значително средно 
ефективно мито. Това е митото, което реално е събрано при вноса 
през съответната година. Така например в Индия, както се вижда 
от таблицата по-горе, средната аритметична величина на тарифните 
ставки е само 10,1%, но съгласно данните на СТО реално събраното 
при вноса през 2008 г. средно мито е 34,4%. В Бразилия при средна 
аритметична величина 14,1%, реално събраното средно мито е 30,7%. 
За сравнение в САЩ имаме съвпадение на двете величини, а в ЕС 
реално събраното средно мито (3,9%) е даже по-високо от средната 
аритметична величина. 

В тази ситуация не е трудно да се разбере позицията на Евро-
пейския съюз, подкрепяна и от останалите развити страни, към 
премахване на тарифните пикове. Подходът, който се предлага от 
ЕС, е прилагането на т.нар. швейцарска формула, но с тарифни ин-
тервали. 
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а х L 
Швейцарската формула е t] = , където t е тарифната ставка 

0 + >о 
след редукцията, е тарифната ставка преди редукцията, а е нацио-
нален коефициент, който е предмет на преговори. Ако има три ико-
номики с национални коефициенти 5, 10 и 50, и тарифната ставка, 
подлежаща на редукция е 20%, то след редукцията в първата ико-
номика, с най-малкия коефициент, тарифната ставка там ще е равна 

на = » 0,1923 или приблизително 19,2%. В този случай ре-
5 + 0,2 5,2 20 ,0 -19 ,2 

дукцията е равна на — ' Q = или 4%. При национален кое-
фициент 10 тарифната ставка ще стане около 19,6%. В този случай 
редукцията ще е 0,02 или 2%, т.е. два пъти по-малка, отколкото в 
предишния случай. При коефициент 50 тарифната ставка практичес-
ки ще остане същата. Съответно малките коефициенти ще получат 
развитите страни, а големите - развиващите се страни. По този на-
чин ще има по-големи редукции на митата при развитите икономики 
и по-малки при повечето развиващи се страни, а при най-бедните 
страни може и въобще да няма редукция в областта на по-ниските 
тарифни пикове. 

Що се отнася до зависимостта на редукцията от размера на пър-
воначалното мито, то тя може да се илюстрира по следния начин. 
Ако имаме три ставки на мита - 20%, 30% и 60%, и един и същи 
коефициент - 5, то в първия случай редуцираното мито ще е, както 
вече видяхме по-горе - 19,2%, т.е. съкращението ще е само 4,0%. Във 
втория случай имаме редуцирано мито, равно на 28,3%. Съкраще-
нието е равно на 2,7 процентни пункта, което в случая в проценти е 
равно приблизително на 5,7%. В третия случай при мито 60% имаме 
редуцирано мито, равно на 53,6%, т.е. намалението е с 6,4 процентни 
пункта или изразено в проценти около 10,7%. По този начин с ръста 
на първоначалното мито расте и процентът на редукцията. 

Използването на тарифни интервали (или коридори) превръща 
линейната функция в нелинейна и гарантира пълното премахване 
на тарифните пикове. При този подход „швейцарската формула" из-

глежда по следния начин: = В [ 4- (/0 — В^ )> 
В? -В" 

- , където 

/0и/, е митото (тарифната ставка) преди и след редукцията, В ^ и В ^ 
представляват долния допустим предел в разглеждания тарифен ин-
тервал преди и след редукцията, Ви

0 и Ви, са пък съответно горни-
те допустими граници на предлаганите тарифни интервали преди и 
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след редукцията. 

Табл. 11. 
Редукция на тарифните ставки с използването на тарифни интервали 

Преди редукцията След редукцията 

BL
0(%) Ви

0(%) в\(%) вм%) 
Интервал 1 от 0,0 ДО 2,0 от 0,0 до 0,0 
Интервал 2 от 2,0 ДО 15,0 от 1,6 ДО 7,5 
Интервал 3 от 15,0 до 50,0 от 7,5 ДО 15,0 

Интервал 4 от 50,0 до най-голямата 
ставка от 15,0 до 15,0 

Източник: Съставена от автора. 

Пример. Да предположим, че има две икономики -развита (А) и 
развиваща се (В). В първата икономика митото (тарифната став-
ка) при вноса на съответната стока е 13,0%, а във втората иконо-
мика — 20,0%. Какви редуцирани ставки ще имаме за тези две иконо-
мики, ако се приложи формулата с тарифните интервали? 

При икономиката А митото попада в Интервал 2. Следователно 
редуцираната ставка ще е равна в проценти на 1,6 + (13,0 - 2,0) х 

7,5-1 ,6 5,9 
което е равно на 1,6 + 11,0 х —- = 1,6 + 11,0 х 0,454 = j 13,0 15 ,0-2 ,0 

1,6 + 5,0 = 6,6%. 
При икономика В митото попада в Интервал 3. Редуцираната 

ставка е равна на 7,5 + 20,0 х —ZrL f което означава, че реду-
[ 5 0 , 0 - 1 5 , 0 ] 

цираната ставка ще е приблизително равна на 11,8%. 

5.2. При аграрните стоки -
намаляване на тарифните пикове 
и експортното субсидиране 

Основните пречки пред либерализацията на глобалната търговия 
с аграрни стоки са запазващата се висока тарифна защита и субсиди-
рането на експорта. 

Същевременно динамиката на развитие на аграрния експорт и 
импорт в ЕС като дял от целия експорт и импорт през периода 1999-
2009 г. е като цяло отрицателна, макар че през 2007 г. имаме извест-
но покачване на дела на аграрния внос. Стабилна остава през целия 
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посочен период и отрицателната картина при салдото на външната 
търговия на НС с аграрни стоки. По данни на Евростат през 1999 г. 
салдото е било -8,3 млрд. евро, през 2005 г. съответно -9,6 млрд. евро, 
а през 2009 г. -11,1 млрд. евро (данните са за SITC 0+1). При това ЕС 
има традиционно отрицателно салдо в търговията с аграрни стоки 
именно с тези държави, които са и най-големите експортьори на та-
кива стоки. През 2009 г. отрицателното салдо на ЕС в търговията с 
аграрни продукти с Бразилия е било равно на -11,2 млрд. евро, през 
2005 г. то е било -6,2 млрд. евро, а през 1999 г. около - 3 млрд. евро. 
Отрицателното салдо за ЕС при търговията с аграрни стоки с Аржен-
тина през 2009 г. е -6 ,0 млрд. евро, през 2005 г. е било -4 ,2 млрд. евро. 
ЕС има отрицателно салдо в търговията с аграрни стоки с повечето 
развиващи се държави. Съюзът е всъщност най-големият консуматор 
на аграрни продукти от развиващите се страни и внася такива повече 
от САЩ, Япония, Канада, Австралия и Нова Зеландия, взети заедно. 
Към ЕС са насочени 85% от експорта на аграрни стоки от Африка'. 

Всички тези факти показват, че Европейският съюз действително 
е ориентиран към намаляване на защитата на аграрното производ-
ство и към либерализация на глобалната търговия с аграрни стоки. 

А) Тарифните пикове 

Както и при промишлените стоки, тарифните пикове са най-
сериозният проблем и в глобалната търговия с аграрни стоки. При 
това тарифните пикове при аграрните стоки са значително повече, 
отколкото при неаграрните стоки. В Япония например при аграрни-
те стоки тарифните пикове са около 80% от тарифните позиции, 53 
от тарифните пикове са над 100% и 22 над 300%. Ето защо докато 
при неаграрните стоки средната тарифна ставка е едва 2,5%, то при 
аграрния внос тя е 21,0%". В САЩ тарифните пикове при аграрните 
стоки са 37% от всички тарифни позиции, 15 от тарифните пикове са 
над 100% и 11 над 300%. В ЕС при аграрните стоки тарифните пико-
ве са 47% от всички тарифни позиции, като при 31 тарифни позиции 
ставката е над 100%, а при 2 над 300%. Общо средното ефективно 
мито при аграрните стоки в повечето развити икономики е от 5 до 
7 пъти по-високо от това при промишлените стоки. Това поражда 
сериозно недоволство в редица развиващи се страни, износителки 
на аграрни стоки, като Бразилия, Аржентина, ЮАР, но така също и 
в някои развити страни като Австралия, Нова Зеландия и Канада, 
които са се обединили в т.нар. Кеърнска група. 



76 Глава 5 

Европейският съюз разглежда либерализацията на глобалната 
търговия с аграрни стоки като част от една пакетна сделка, която 
трябва да включва взаимни отстъпки на развитите и на развиващи-
те се икономики с цел осъществяване на широка тарифна редукция 
и при двете групи стоки - промишлени и аграрни. Една радикална 
промяна на външната защита на единния европейски аграрен па-
зар обаче ще стане едва тогава възможна, когато отпадне връзката 
между субсидирането на аграрните производители и количеството 
произведена от тях продукция. Това означава, че трябва напълно да 
изчезнат сегашните интервенционни покупки и компенсации на про-
изводителите по предварително установени цени и квоти. 

40 

го \" 1 
» -

"Ьи 
ю - ЯН-~ — 5 1 х 4 И Ш к ш ^ 0 -f: 

1993 

ш Пазарни мерки в Плащане на площ/животно 

• Единно плащанена ферма 

Пояснения: Данните за 1993 г. се отнасят за тогавашните 12 държави-членки на 
ЕС, тези за 2000-та г. са за 15-те стари държави-членки, а данните за 2010 г. са за 
сегашните 21 държави-членки. 

Източник: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commis-
sion, (http://ec.europa. eu/dgs/agriculture). 

Фиг. 14. Аграрни плащания, обвързани с прозводството и необвързани (млрд. евро) 

На фигурата е показана тенденцията на преминаване на аграр-
ните плащания от обвързани с размера на производството за сметка 
на ръста на необвързаните с размера на производството плащания, 
които са допустими от СТО и могат да се разглеждат като социал-
но подпомагане на селското население. Обвързаните с производ-
ството плащания са два вида: т.нар. пазарни мерки, които включват 
традиционните интервенционни покупки и компенсации, както и 
по-съвремнните, но също свързани с производството, плащания на 
площ и на животно. Като изцяло необвързано с производството е по-
сочено единното плащане на ферма. При него размерът на плащането 

http://ec.europa
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е фиксиран на основата на данните за подпомагането на съответна-
та ферма през определен референтен период. За старите държави -
членки на ЕС, този референтен период е 2000-2002 г.ш 

Премахването на обвързаните плащания ще спомогне и за изли-
зане на Европейския съюз от схемите за субсидиране на експорта на 
аграрна продукция, въпрос, който ще бъде разгледан по-нататък. 

Б) Експортното субсидиране 

Експортното субсидиране при аграрните стоки е проблем, кой-
то се разбира от повечето участници в международната търговия. 
Това субсидиране противоречи на фундаментални принципи на Све-
товната търговска организация. Ето защо в рамките на Уругвайския 
кръг на многостранните търговски преговори под егидата на СТО 
бе подписано специално Споразумение за селското стопанство, раз-
глеждащо и въпроса за експортните субсидии. 

Споразумението остави обаче редица „сиви зони", неясноти око-
ло разрешените, полуразрешените (или полузабранените) и забране-
ните видове субсидии. То все пак предвижда като цяло за повечето 
развити икономики (в това число и ЕС) съкращаване на размера на 
субсидирането на аграрния експорт през 2005 г. с 36% спрямо рефе-
рентната година - 1995 г. Изпълнението на поетите ангажименти, в 
това число и от страна на ЕС, върви трудно. Съгласно едно изследва-
не на Тринити колеж в Дъблин, ЕС изпълнява в отделни бюджетни 
години между 50 и 80% от посоченото задължение. В периода 2002-
2005 г. бяха водени три арбитражни дела в СТО срещу субсидиране 
на експорта на захар от ЕС. Има такива дела и срещу практики на 
други развити икономики. Ето защо ЕС постави този въпрос като 
един от централните въпроси на сегашния кръг многостранни тър-
говски преговори, поемайки задължение да премахне изцяло екс-
портното субсидиране, ако се стигне до споменатата вече пакетна 
сделка. 

Същевременно при оценката на глобалната позиция на ЕС по 
този въпрос трябва да се има предвид, че по данни на ОИСР аграрно-
то субсидиране е най-голямо в Швейцария, Норвегия, Корея и Япо-
ния, а не в ЕС. В Швейцария държавата поема до 75% от издръжките 
на аграрното производство, в Норвегия около 2/3, в Япония около 
60%. В ЕС субсидирането достига до 1/3 от издръжките, малко над 
средното ниво за ОИСР. Важна е и да се отчита отбелязаната вече 
тенденция след 2003 г. аграрното субсидиране в ЕС да се променя 
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по своето въздействие върху пазара, като едновременно с това на-
малява като относителен дял от бюджета на ЕС. През 2010 г. като 
разходи за подпомагане на фермерите в ЕС могат да се определят 
само около 1/3 от разходната част на бюджета на ЕС при положение, 
че през 2003 г. за ОАП са отивали 46,3% от бюджета''. В същото 
време в САЩ например от 5,5 млрд. д. през 2004 г. общият размер 
на субсидирането на аграрното производство се е увеличило през 
2005 г. на 14,1 млрд. д. и продължава да растеу. 

Експортното субсидиране в развитите икономики, в това число и 
в ЕС, е тясно сварзано с политиката на изваждане от пазара на натру-
паните т.нар. излишъци. Механизмът на формирането на излишъци-
те при компенсационния метод на организация на отделни сегменти 
на единния аграрен пазар на ЕС е показан на фигурата по-долу. 
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Източник: Съставена от автора. 

Фиг. 15. Създаване на излишъци и освобождаването от тях чрез кредитиране на 
експорта при прилагането на компенсационния метод за организация на 
аграрния пазар. 

Компенсиране на разликата между цената на реалната пазарна 
реализация и гарантираната компенсационна цена поражда субси-
диране. Излишъците (VE - VK) трябва да се извадят от пазара. Тър-
говците трябва да получат експортни субсидии - правоъгълника 
ЕЕК

1ЕК
2Е1. Колкото по-ниска е световната цена Pw, по която се осъ-

ществява предлагането Sw, толкова по-голяма ще е площта на право-
ъгълника, т.е. на субсидията. Може да се направи изводът, че при по-
стоянна конюнктура експортната субсидия е правопропорционална 
на компенсационната цена и обратнопропорционална на световната 
цена на дадена аграрна стока. 
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В) Проблемът с тарифните квоти 

Както вече бе споменато в главата за митническите режими, ня-
кои развиващи се страни и най-вече Страните от АКТ ползват при 
вноса на техни аграрни стоки в ЕС т.нар. тарифни квоти. Това са ко-
личества, в рамките на които вносът е или безмитен, или с много 
ниско мито. 

Това специално митническо третиране бе оспорено от други 
развиващи се страни, които не ползват тарифни квоти. Спорът е из-
вестен като т.нар. Банановият спор, разгледан в Арбитража на Све-
товната търговска организация. Банановият спор започва в средата 
на 90-те години и практически не е приключил и до днес. Ищец по 
арбитражното дело са - производители на банани от Централна Аме-
рика (Хондурас, Панама, Еквадор, Гватемала и др.), подкрепени от 
САЩ. През 1999 г. решение на Арбитража на СТО бе в полза на ище-
ца. Тъй като не последва съответната реакция на Европейския съюз, 
САЩ въведоха санкциониращи мита върху вноса на определени ев-
ропейски стоки. 

В доброволно споразумение между ЕС и САЩ през 2001 г. ЕС се 
задължи постепенно да въведе за централноамериканските страни и 
за Страните от АКТ еднакъв режим за внос на банани, т.е. да отмени 
специалните тарифни квоти за Страните от АКТ. През 2000-та годи-
на бе подписано Споразумение на ЕС със Страните от АКТ, известно 
като Конвенцията за партньорство от Котону. То предвижда посте-
пенно изравняване до 2020 г. на режима при вноса на аграрни стоки 
от тези страни и от останалите развиващи се страни. Страните от 
АКТ получават като компенсация по-голяма техническа помощ от 
ЕС. Благодарение на новите договорености ЕС започна от 1.1.2006 г. 
да прилага при вноса на банани само мита, т.е. отпадаха оспорваните 
тарифни квоти за безмитен внос. Тъй като решението на СТО по ба-
нановия спор може да се разглежда като прецедент, ЕС възприе курс 
на постепенно премахване и на останалите тарифни квоти за отделни 
групи развиващи се страни. 

5.3. Намаляване на техническите 
бариери пред търговията 

Приспособяването на фирмите към задължителните технически 
изисквания или стандарти е предпоставка за допускането на техни-
те стоки до съответния експортен пазар. Когато тези задължителни 
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изисквания са завишени или пък са плод единствено на местни тра-
диции, то разходите за тяхното спазване от експортьорите могат да 
се превърнат в технически бариери пред износа. 

Липсата на адекватна информация също може да доведе до чувст-
вително оскъпяване на експорта, а и до проваляне на експортната 
сделка. Ето защо лисата на информация или прекомерните труднос-
ти при нейното набавяне също могат да се разглеждат като техниче-
ски бариери пред търговията. 

Значителни издръжки за експортьорите могат да възникнат и от 
необходимостта да бъде доказано съответствието на експортираните 
стоки с техническите изисквания и със задължителните стандарти. 
Доказването на съответствието включва в различни комбинации 
следните скъпоструващи дейности: вземане на проби, лабораторни 
анализи и изпитания, извършване на инспекции, оценка на съответ-
ствието, верификация на резултатите, сертифициране на съответ-
ствието, акредитация на сертифициращите органи, одобряване на 
процедурата за сертифициране. В случаите, когато процедурите за 
доказване на съответствието и допускане до пазара са изкуствено ус-
ложнени, това също е един вид техническа бариера пред търговията. 

Напоследък се оформя една нова група от технически бариери, 
свързани с въвеждането на технически изисквания, съдържащи не-
обосновано завишени критерии за безопасност или за опазване на 
околната среда.. Срещу подобен род бариери често се оказват без-
помощни както международните търговски споразумения, така и 
утвърдени процедури за контрол за безопасността на стоките. Про-
блемът е в това, че много трудно могат да се различат обоснованите 
опасения за живота и здравето на хората, животните и растенията, 
както и обоснованите опасения за околната среда, от необоснова-
ните. Научното обосноваване, доказване или отхвърляне на теории 
и хипотези за характера и за силата на новите рискове при употре-
бата на различни стоки изискват изразходването на много време и 
средства. Воденето на научни спорове за размера на опасностите 
при едни или други стоки е по възможностите само на най-големи-
те фирми и търговски сили. Ето защо по-малките фирми и държави 
са принудени да следват линията, възприета от водещите търговски 
фактори. Не са редки случаите, когато научните спорове преминават 
в истински търговски войни между спорещите страни. 

Пример. През 1996 г. в органа за решаване на търговски спорове, 
известен като Арбитража на СТО, постъпва оплакване на САЩ и 
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Канада по повод на забраната от страна на Европейската общност 
на нейна територия да се внася телешко месо от животни, кои-
то са получавали синтетични хормони на растежа. Решението на 
Арбитража на СТО е в полза на ищците по чисто формална причи-
на - Европейската общност не е провела оценка на риска съгласно 
изискванията на чл. 5.1 и 5.2 от Споразумението за санитарните и 
фитосанитарните мерки, подписано в рамките на Уругвайския кръг 
от преговори. Нарушението е в това, че не са били използвани при 
анализа независими експерти. 

След решението на Арбитража САЩ и Канада получават пра-
вото да наложат ответни санкции, които причиняват щети на ЕО 
в размер на около 130 млн. д. годишно. След като през 2003 г. тези 
санкции са били наложени, следва ново обръщение в Арбитража, 
този път от страна на ЕО. Обгцността настоява за преразглежда-
не на санкциите, тъй като е извършена необходимата независима 
експертиза и има влязла в сила директива на Съвета на ЕО, забра-
няваща достъпа до пазара на Общността на телешко месо от жи-
вотни, отглеждани с посочените хормони, като тази забрана важи 
за вноса от всички държави и по този начин няма дискриминационен 
характер спрямо САЩ и Канада. През 2008 и 2009 г. се извършват 
редица консултации и дебати по тази тема, но до края на 2010 г. 
ситуацията остава непроменена. 

Последните десетилетия са свързани не само с появата и разпрос-
транението на нови технически бариери, но и с редица постижения в 
тяхното ограничаване. На първо място като значително постижение 
може да се посочи успешното изпълнение на подписаното по време 
на Уругвайския кръг Споразумение по техническите бариери пред 
търговията. Член 14.1 от това Споразумение дава възможност при не-
обосновани затруднения за експорта чрез технически изисквания и 
стандарти да се потърсят правата на засегнатата държава в Арбитра-
жа на СТО, което, както вече бе отбелязано, е честа практика, в това 
число и от страна на Европейския съюз. Това е една особеност, която 
различава сега действащото Споразумение по техническите бариери 
от предишни подобни споразумения в рамките на предишни кръгове 
от многостранните търговски преговори. 

Друго важно завоевание, което силно се насърчава от ЕС, е въ-
веждането на глобална процедура на СТО за предварително уведо-
мяване при приемането на нови технически изисквания за достъп до 
пазара и при промяна в условията за доказване на съответствието с 
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тези изисквания. Това става чрез заявяване (нотификация) на пред-
стоящите промени в Секретариата на СТО. Съгласно чл. 3.2 и чл. 7.2 
задължението се отнася както до мерки на централното правител-
ство, така и до такива на местните власти на ниво, намиращо се непо-
средствено под нивото на централното правителство (провинциални 
правителства, щатски власти, областни управи и др.)у'. След ноти-
фикацията Секретариатът на СТО информира държавите членки за 
постъпилата информация. По данни на СТО по този начин годишно 
в Секретариата на организацията постъпват от държавите членки по 
600-800 нотификации за нови или изменени технически изисквания 
и процедури за доказване на съответствието, като през последните 
години има тенденция към нарастване на броя им. 

Европейският съюз съдейства по различни начини за утвържда-
ване на процедурата за нотификация в рамките на Споразумението 
по ТБТ. Това е една от важните цели на Европейската комисия в рам-
ките на Общата търговска политика. 

Едно от направленията на съдействието е създаването и стабил-
ното функциониране на Пунктове за нотификация и осведомяване 
(ПНО) съгласно изискванията на Споразумението по ТБТ и Спора-
зумението по санитарните и фитосанитарните норми. В момента 
във всичките 27 държави - членки на ЕС, са създадени съответните 
ПНО. Освен това такъв пункт е създаден и в Европейската комисия 
(ЕС - ТВТ Enquiry Point). Той информира партньорите на ЕС за пред-
стоящото въвеждане на общностни нормативни актове, които попа-
дат под действието на указаните две споразумения за техническите 
бариери, санитарните и фитосанитарните мерки. Европейската ко-
мисия предоставя на държавите - членки на СТО, проектите, които 
се изпращат в Европейския парламент и в Съвета на възможно най-
ранния етап, а когато става въпрос за нормативни актове на самата 
Комисия, проектите се изпращат, щом са постъпили от Генералните 
дирекции за одобрение от комисарите. В случаите, когато от държа-
вите - членки на СТО, постъпват бележки и въпроси по изпратените 
им проекти, Европейската комисия се стреми да отговори на въпро-
сите в петдневен срок и да вземе предвид бележките при по-ната-
тъшното разглеждане на проектите, доколкото това е възможно. 

Освен това пунктът за нотификация и осведомяване в Европей-
ската комисия предоставя информация на заинтересовани държави-
членки на СТО за вече приетите технически изисквания на Общ-
ността. Наред с това той има и аналитични функции, като следи за 
получените нотификации от Секретариата на СТО и директно от 
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държавите - членки на СТО, и подготвя въпроси и бележки по нови-
те технически изисквания или по предлаганите промени в техниче-
ските норми и в процедурите за доказване на съответствието. 

Освен утвърждаването на процедурата по нотификация и инфор-
мация, която съществува в рамките на Споразумението по ТБТ, об-
щата търговска политика на ЕС има и някои други специфични зада-
чи в сферата на техническите изисквания и стандартите. Една от тях 
е защитата на завоеванията на Съюза при създаването и спазването 
на високите европейски изисквания за безопасност и за опазване на 
околната среда. Както вече бе споменато, ЕС е принуден да отстоя-
ва понякога своите високи изисквания в търговски спорове, които 
нерядко стигат и до Арбитража на СТО. В края на 2007 г. например 
в Арбитража на СТО започна нов търговски спор, този път относно 
съвместимостта на европейската директива за регистрация, оценка и 
авторизация на химикали (REACH) с изискванията на Споразумени-
ето по ТБТ. Опонентите на Съюза са на мнение, че тази система е тех-
ническа бариера пред търговията. За да се защити в този спор, както 
и в други подобни търговски спорове, ЕС се нуждае от научни факти 
относно изключителното значение, което химикалите имат, даже и в 
минимални количества, за живота и здравето на хората, животните 
и растенията, както и за опазването на околната среда. 

Особено важно е да се създаде добра научна основа за защита на 
европейските технически изисквания. Една от стъпките в тази на-
сока е създаването през 2003 г. на Европейската служба по безопас-
ността на храните (The European Food Safety Authority - EFSA). Към 
службата има Научен комитет, включващ 15 известни европейски 
учени в областта на оценката на риска при хранителни продукти. 
Комитетът се подпомага от 9 научни комисии по различни актуални 
теми, например за генномодифицираните организми, за добавките 
към храните и оцветителите, за опаковките, хербицидите и др. 

Важна стратегическа цел на ЕС е и популяризирането и посте-
пенното пренасяне в международен и глобален мащаб на богатия и 
успешен опит, натрупан от европейската интеграция в областта на 
стандартите и техническите регулационни мерки. Преди всичко 
става въпрос за въвеждането в международното сътрудничество на 
т.нар. нов подход в стандартизацията и за прилагането на свързания 
с този подход принцип на взаимното признаване на процедурите и 
сертификатите за съответствие, осигуряващи достъп до пазара. 

Същността на новия подход в стандартизацията е в преминаване-
то от т.нар. вертикална или подробна хармонизация на стандартите, 
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когато се въвеждат и прилагат задължителни общи индивидуални 

стандарти, обхващащи всички атрибути на един национален стан-

дарт, към хоризонталната стандартизация. При нея в Общността се 

въвеждат само общи задължителни минимални технически изисква-

ния за цяла група от стоки, и националните стандарти стават добро-

волни. При новия подход от производителите се изисква да изпълня-

ват посочените минимални изисквания в сферата на безопасността 

и околната среда, формулирани в директиви на Общността (т.нар. 

директиви по „новия подход"). 

Прилагането на новия подход в глобален мащаб би означавало, че 

се приемат задължителни международни или глобални технически 

изисквания, гарантиращи безопасността и безвредността за околната 

среда и всички национални и регионални стандарти се хармонизи-

рат единствено с тези минимални технически изисквания, без да се 

променят другите параметри, свързани с национални и регионални 

традиции, културни и религиозни различия и т. н. Глобалните мини-

мални задължителни технически изисквания биха могли да се създа-

ват и утвърждават чрез Международната стандартизираща органи-

зация или чрез други организации от системата на ООН. 

Въвеждането на този глобален подход към техническите изис-

квания би довело до съществени положителни промени в междуна-

родната търговия, сравними с тези, които настъпиха в търговията 

в Европейския съюз в края на 80-те и началото на 90-те години на 

X X век при прехода от митнически съюз към единно икономическо 

пространство. Засега обаче европейският опит има по-осезаемо гло-

бално въздействие в една друга област - взаимното признаване на 

резултатите от проведените технически изпитания и анализи, както 

и на сертификатите за съответствие, издадени от акредитираните за 

тази цел органи (Органи за установяване на съответствието - ОУС 

(Conformity Assessment Bodies - CABs). Трябва да се отбележи, че 

този подход към проблема с техническите бариери се окуражава и 

от Споразумението по ТБТ, но е оставен да се развива единствено на 

двустранна основа. 

В рамките на ЕС взаимното признаване на сертификатите за съ-

ответствие с минималните задължителни технически изисквания 

по новия подход и с европейските стандарти по стария подход е 

постигнато чрез подписването на протоколи между Европейската 

комисия и държавите членки. Доказването на съответствието става 

чрез акредитирани нотифициращи органи, които играят ролята на 

ОУС. 
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В глобален аспект взаимното признаване на документите за съ-
ответствие се е ограничавало първоначално само до ЕС и най-разви-
тите икономики - САЩ и Япония. По-късно кръгът на държавите, 
включени в системата за взаимно признаване на документите за съ-
ответствие, се разширява и в момента обхваща почти всички дър-
жави - членки на Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР). ЕС има влезли в сила Споразумения за взаимно 
признаване (Mutual Recognition Agreements) със САЩ, Канада, Япо-
ния, Австралия, Нова Зеландия, Швейцария и Израел. Към тези спо-
разумения има приложени списъци с акредитираните ОУС на държа-
вите - членки на ЕС, и на държавите партньори. 

Наред с двустранните Споразумения за взаимно признаване, ко-
ито засега се ограничават в рамките на ОИСР, напоследък са постиг-
нати и някои важни резултати в един много по-широк кръг от дър-
жави. Благодарение най-вече на усилията на ЕС през 1999 г. в Париж 
38 държави - членки на Международния комитет по теглилките и 
мерките (International Committee for Weights and Measures - CIPM), 
подписват Споразумение за взаимно признаване на националните 
сертификати за калибриране на измервателна техника и на процеду-
рите, свързани с прилагането на националните измервателни стан-
дарти (към началото на 2010 г. споразумението е вече подписано от 
45 държави). Това е важен сигнал за излизането на принципа на вза-
имното признаване извън рамките на ЕС и даже на ОИСР и за пре-
връщането му постепенно в глобален принцип. 

' EuropaWorld, Facilitating food and agriculture trade: EU's Strong Commitment (http:// 
www.europaworld.org/weekl78/facilitating21504.htm). 

11 WTO, Tariff Profile of Japan, (http://stat.wto.org). 
Относно въвеждането на единните плащания на ферма виж: Регламент (ЕО) 
№1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи пра-
вила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски произ-
водители. - Официален вестник на EC, L 270, 2003. 

iv European Commission (2008) Financial Programming and Budget, http://ec.europa.eu/ 
budget/index_en.htm. 

v European Commission (2005) Key facts on EU agriculture, Reference: MEMO/05/474, 
Brussels. 

vi An instrument of market openness and good regulatory practice. The notification 
procedure created by the Agreement on Technical Barriers to Trade, Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 

http://www.europaworld.org/weekl78/facilitating21504.htm
http://stat.wto.org
http://ec.europa.eu/


Глава 6 

ГЛОБАЛНИ ЗАДАЧИ 
ПРИ ТЪРГОВИЯТА С УСЛУГИ 

6.1. ЕС в световната търговия с услуги 
Експортът на услуги се развива динамично през последните десе-

тилетия. Темпът на нарастване рязко се увеличава след началото на 
новия век. Но макар и да се наблюдава висок темп на развитие, све-
товната търговия с услуги е равна все още едва на около 20 процен-
та от световната търговия със стоки, въпреки че на услугите се пада 
почти 2 пъти по-голяма добавена стойност в световната икономика, 
отколкото на производството на стоки, и през 2008 г. делът на услу-
гите надхвърли 60% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). 

Източник: Съставена от автора по данни от CIA, The 2008 World Factbook 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook). 

Ф и г . 16. Дял на услугите в БВП на света, на ЕС и водещи икономики (2008, %) 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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Какви са причините за изоставането на търговията с услуги от 
тази със стоки? 

S Регионалният и местен характер на голяма част от услугите 
(например на комуналните услуги). 

S Социални функции на част от услугите - образование, ме-
дицина и др. и различия в социалните системи и социалните 
възможности на отделните държави. 

S Чувствителен характер на част от услугите. Те създават много 
работни места, например сервизните услуги, строителството, 
търговията - оттук опитите за протекционизъм с цел запазва-
не на заетост. 

S Технически и други регулативни бариери, част от тях са оп-
равдани, защото са свързани с различни стандарти за безопас-
ност, но част са проява на скрит протекционизъм. 

ЕС вече се е утвърдил като най-големият глобален износител и 
вносител на услуги. По данни на СТО през 2009 г. глобалният екс-
порт на услуги е бил равен на 3350 млрд. долара (текущи цени). През 
същата година експортът на услуги от ЕС е бил равен на 1528 млрд. 
д., което представлява около 46%. За сравнение делът на САЩ в гло-
балния експорт на услуги е бил равен на около 14%, а на Китай на 
по-малко от 4%'. Ако се приспадне обаче вътрешнообщностният екс-
порт на услуги от целия експорт на услуги от държавите - членки 
на ЕС, то тогава делът на ЕС в световния експорт на услуги е около 
20%. Салдото в полза на ЕС в търговията с услуги без приспадане 
на вътрешнообщностния експорт е около 100 млрд. д. годишно, а с 
приспадане - около 40 млрд. д.п 

Източник: WTO International trade and tariff data. 

Фиг. 17. Европейският съюз в глобалната търговия с услуги (млрд. д., текущи цени, 
с приспадане на вътрешнообщностната търговия). 
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В отрасловата структура на глобалния експорт на услуги от ЕС 
през последните години се наблюдават някои устойчиви тенденции, 
които личат и от фигурата по-долу. 

Пояснение: В „други услуги" основно място заемат бизнес услугите и финансовите услуги. 
Източник: WTO International trade and tariff data. 

Фиг. 18. Експорт на основни групи услуги (млрд. д., текущи цени) 

Могат да се направят следните изводи: 
- Утвърждава се тенденцията на доминиращите позиции в екс-

порта на услуги от ЕС на бизнес услугите и на финансовите 
услуги. Техният дял в експорта на услуги от ЕС за периода 
1997-2007 г. до началото на икономическата криза непрекъсна-
то расте. Особен напредък се отбелязва при финансовите услу-
ги. За периода 2004-2008 г. нетният баланс от международните 
трансакции на финансови услуги на компании, базирани в ЕС, 
е нараснал от 17,6 на 30,4 млрд. евро. Това е още едно доказател-
ство за глобалната специализация на ЕС в областта на финан-
совите услуги"'. 

- Наблюдава се и стабилен дефицит на ЕС в глобалната търговия 
с туристически услуги (пътувания в други държави). За пери-
ода 2003-2007 г. този дефицит се е увеличил от -13,4 на -17,8 
млрд. евро. Това говори, че Европа губи от своите лидиращи 
позиции на туристическа дестинация, отстъпвайки ги на Азия, 
Латинска Америка, Африка. Една от основните причини за 
това е високата цена на туристическите услуги в Европа. Може 
да се предположи, че тази тенденция ще се запази и даже усили 
под влиянието на бързото развитие на туристическите услуги 
в редица развиващи се страни. 
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- При транспортните услуги се наблюдава като цяло запазване 
на позициите на ЕС в глобалната търговия. През периода 2003-
2007 г. нетният баланс от международните транспортни услу-
ги, реализирани от фирми със седалище в ЕС, се е увеличил 
от 7 на 18 млрд. евро. От посоченото положително салдо 2/3 
се дължат на морските транспортни услуги и 1/3 на авиацион-
ните транспортни услуги. При останалите транспортни услуги 
балансът на ЕС обаче е отрицателен. Изводът, който може да 
се направи, е, че ЕС запазва до голяма степен своята водеща 
позиция в транспортните услуги и особено в морските и авиа-
ционните услуги. 

6.2. ГАТС 
Либерализацията на услугите е свързана на настоящия етап ос-

новно с прилагането на Общото споразумение за търговията с услу-
ги, известно под съкращението ГАТС (General Agreement on Trade in 
Services - GATS). 

За оценката на постигнатото и открояване на предстоящите за-
дачи пред ОТП на ЕС е необходимо да се обясни методологията на 
това споразумение. Тя включва няколко основни постулата. Първият 
е свързан с класификацията на услугите, от гледна точка на начина 
на доставка (движението на лицата, предоставящи и ползващи ус-
лугата). По този признак в ГАТС, а и в документите, свързани с това 
споразумение, се различават четири модула услуги: 

• Първи модул - Трансгранични услуги. Извършва се трансгра-
нична доставка, например международните телефонни раз-
говори. През границата не се движи нито потребителят, нито 
доставчикът на услугата. Условно би могло да се каже, че през 
границата се движи самата услуга. 

• Втори модул - Консумация в чужбина. Това са услуги, полз-
вани извън страната, където живее потребителят на услугата, 
например международният туризъм. При този вид услуги през 
границата се движи физическото лице, потребител на услугата. 

• Трети модул - Търговско присъствие. Това са услуги, предос-
тавяни извън страната чрез филиал на юридическо лице (но не 
дъщерна компания!), например застрахователни услуги, осъ-
ществявани чрез местен филиал на транснационална корпора-
ция. В този случай през границата се движи доставчикът на 
услугата, който е юридическо лице. 
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• Четвърти модул - Доставка в чужбина. Това са услуги, също 
предоставяни извън страната на доставчика, но без създаване 
на филиал, например обучение или консултации, извършвани 
от физически лица в чужбина. 

Вторият постулат на ГАТС е свързан с класифицирането на услу-
гите по отрасли. Обособени са следните видове услуги: 

1. Бизнес услуги (професионални услуги, предоставяни главно от 
представители на т.нар. свободни професии, компютърни ус-
луги, научноразвойни услуги, агенции за недвижими имоти, 
други бизнес услуги, вкл. рекламни услуги, охранителна дей-
ност, сервизна дейност, издателска дейност). 

2. Комуникационни услуги (пощенски услуги, куриерски услуги, 
телефонни услуги, аудиовизуални услуги и други съвременни 
електронни услуги). 

3. Строителни и свързани с тях инженерингови услуги. 
4. Дистрибуционни услуги (комисионни услуги, търговия на 

едро и на дребно). 
5. Образователни услуги 
6. Услуги по околната среда (например обработка на отпадъци). 
7. Финансови услуги (застраховане, банкови услуги, управление 

на активи и др.). 
8. Услуги, свързани със здравето, социални услуги (тук не влизат 

обаче услугите, предоставяни от самонаети, т.е. сами осигуря-
ващи се лекари и зъболекари). 

9. Туризъм и услуги, свързани с пътуване (хотелиерство и ресто-
рантьорство, туроператорски услуги и др.). 

10. Развлекателни, културни и спортни услуги (театри, информа-
ционни агенции, библиотеки, музеи, спортни прояви и др.). 

11. Други услуги, извън посочените. 
Третият постулат на ГАТС е свързан с начина на либерали-

зация на търговията с услуги. Това са нематериални стоки и при 
тях не могат да се приложат количествените методи за редукция 
на мита и квоти. В ГАТС са възприети други два метода за либе-
рализация: 

- подобряване на достъпа до пазара (market access measures); и 
- прилагане на национален режим (national treatment). 
При подобряване достъпа до пазара се отменят ограничителни 

практики - квоти, лицензи, забрани, например забраната за чужде-
нци да закупуват земя или квотите за чужди фирми при държавни 
поръчки. 
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При прилагане на националния режим за чуждестранни лица на 
тях се осигуряват същите условия за извършване на услугите, какви-
то съществуват за местните лица. 

6.3. Задачи по отношение 
на развиващите се страни 

На базата на тези три постулата повечето от държавите - членки 
на СТО, са поели индивидуални задължения за либерализация на 
търговията с услуги, които представляват комбинация от двата по-
сочени по-горе метода. Ако се обобщят резултатите от изпълнението 
на тези индивидуални задължения, се получава приблизителна кар-
тина за постигнатата либерализация, показана на графиката по-долу. 
На нея е показана ситуацията само по първите три модула на ГАТС, 
тъй като четвъртият е свързан със свободното движение на лицата и 
засега е най-трудно да се реализира вследствие на съществуващите 
визови ограничения. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Трансгранични Консумация в Търговско 

услуги чужбина присъствие 

• Напълно либерализирани • Частично либерализирани • Без либерализация 

Източник: Adlung, R., Martin, R. (2005) Turning hills into mountains? Current commitments 
under the GATS and prospects for change, WTO, Geneva, p. 12. 

Фиг. 19. Покритие на номенклатурата от услуги с ангажименти за подобряване на 
достъпа до пазара. 

Изводът, който може да се направи е, че най-силно са либерали-
зирани услугите, свързани с консумация в чужбина. Тук напълно ли-
берализирани са над половината от услугите, а услугите, където не 
е стартирала либерализацията, са само около 8%. Това състояние на 
нещата е напълно естествено, тъй като едва ли може да се постигне 
някаква регулация (рестрикция) за ползването на услуги от физиче-
ските лица, които вече са напуснали територията на страната, чиито 
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граждани са. При някои видове услуги, например при здравните ус-
луги, е възможно наличието на подобна рестрикция чрез огранича-
ване или забрана на държавното субсидиране на получените услуги 
извън територията на страната, например при операции, извършени 
в чужбина, се отказва дотиране от националната здравна каса, която 
пък се субсидира от държавата и т.н. 

При трансграничните услуги степента на постигнатата либера-
лизация също е сравнително висока, като напълно либерализирани 
са около 1/3 от услугите. Известно изоставане има при услугите, ре-
ализирани чрез търговско присъствие. Тук либерализирани са около 
1/6 от услугите, а по-голямата част (около 80%) са в „сивата зона", 
която се характеризира с частичното либерализиране. 

От гледна точка на отрасловата структура на услугите към насто-
ящия етап могат да се обособят три групи от отрасли по класифика-
цията, приета в ГАТС: 

S Отраслите с висока степен на либерализация на международ-
ната търговия (над 60% от държавите са поели задължения 
по ГАТС и ги изпълняват) - това са туризмът, финансовите 
услуги, бизнес услугите, ИТТ-услугите. 

S Отрасли със средна степен на либерализация (50-59% от 
държавите са поели задължения) - това са строителството и 
транспортните услуги, без морския и въздушния транспорт, 
т.е. главно автомобилният транспорт. 

S Отрасли с ниска степен на либерализация от гледна точка на 
международната търговия с услуги. Това са отрасли, където 
по-малко от половината от държавите - членки на СТО, са 
поели задължения за подобряване на достъпа до пазара и за 
национално третиране. В тази група влизат развлекателни-
те, културните и спортни услуги (на горната граница на тази 
група); въздушният транспорт; услугите, свързани с околната 
среда; дистрибуцията; морският транспорт; комуникациите 
извън телекомуникациите (главно пощенските и куриерските 
услуги) и най-слабо либерализираните услуги, това са образо-
ванието, здравните и социални услуги. 

Както при търговията с материални стоки, така и при търговия-
та с услуги, протекционизмът е най-силен там, където съответните 
защитени отрасли са започнали да се развиват по-късно и все още 
са в твърде неизгодни конкурентни позиции (наричат се още ново-
възникващи отрасли, на английски - emerging industries). Ето защо е 
очаквано, че по-голямо регулиране и други пречки пред движението 
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на услугите ще се наблюдават именно в страните със средна степен 
на развитие, където много от видовете услуги са нововъзникващи. 
Там, от една страна, секторът на услугите вече е достигнал нива от 
40-60% от брутния вътрешен продукт, т.е. има натрупан известен 
капацитет, но същевременно е все още с ниска глобална конкурен-
тоспособност. Тази хипотеза може да се провери, като се използват 
разработените от Нора Дихъл и Бен Шеферд агрегирани индекси за 
рестриктивност - АИР (Aggregate Restrictiveness Indexes). 

Табл. 12. 
АИР на развитите страни (ОИСР) и на средноразвити икономики 

ОИСР Китай Индия Бразилия Русия Египет 
Банкови услуги 0,29 1,73 2,11 1,09 2,01 1,93 

Фиксирана телефония 0,31 1,66 1,41 0,40 1,39 2,29 

Мобилна телефония 0,45 2,01 2,00 0,94 1,56 0,66 

Застраховане 0,58 1,95 2,81 1,36 1,94 1,16 

Средна величина за 
4-те вида услуги 0,41 1,84 2,08 0,95 1,73 1,51 

Източник: Dihel, N., Shepherd, В. (2007) Modal Estimates of Services Barriers, OECD Trade 
Policy Working Paper No. 51. 

От таблицата ясно личи, че средната величина на индекса АИР 
в развитите страни от ОИСР и в това число в ЕС е няколко пъти по-
нисък, отколкото в основните средноразвити икономики. При тази 
ситуация е естествено желанието на Европейския съюз да запази и 
усили възприетия в споразумението ГАТС диференциран подход при 
поемането на индивидуални задължения за либерализация'". Този 
метод кореспондира и на диференцирания подход, който Съюзът на-
последък утвърждава в своите отношения с развиващите се страни и 
по-специално в отношенията със Страните от АКТ, за което ще стане 
въпрос по-нататък. 

Обобщавайки, можем да направим извода, че на сегашния етап 
една от най-важните задачи на ОТП на ЕС е да затвърди постижения-
та на ГАТС и да насърчи възможно най-пълното изпълнение от стра-
на главно на развиващите се страни на поетите от тях индивидуални 
задължения за подобряване на достъпа до техния пазар на услуги. 
При това ЕС концентрира усилията си именно в тези направления, 
където европейските фирми имат най-добри конкурентни предим-
ства - банкови и застрахователни услуги, телекомуникации, реклама 
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и др. За изпълнението на тази задача ЕС все по-активно използва и 
Арбитража на СТО. 

Пример. На 3.3.2008 г. Европейската общност поиска консулта-
ция с Китай относно някои мерки, засягащи доставката в Китай на 
финансови информационни услуги от филиали на европейски компа-
нии. Става въпрос за правото на държавната агенция ,,Xinhua News 
Agency" да изпълнява функции на регулаторен орган по отношение 
на чуждестранни информационни и други агенции, предоставящи 
финансови информационни услуги в Китай. Нещо повече, китайската 
държавна агенция определяла свои представители, чрез които чуж-
дестранните агенции могат да доставят услугите в Китай. Според 
Европейската комисия това е нарушение от страна на Китай на по-
етите задължения в рамките на ГАТС и други международни тър-
говски споразумения. На 14.3.2008 г. САЩ изразяват желание да се 
включат в консултациите. След проведените консултации и постиг-
натата договореност за премахване на ограниченията пред предос-
тавянето на финансови информационни услуги случаят е бил приклю-
чен в края на 2008 г., без да се стига до дело в Арбитража на СТО. 

6.4. Задачи по отношение на развитите страни 
По отношение на търговията с услуги в рамките на развитите 

държави е необходимо да се използва по-активно богатият опит на 
Европейския съюз, натрупан вече в рамките на свободното движение 
на услуги. Целта трябва да бъде либерализацията и особено тази в 
рамките на третия модул (търговско присъствие), да обхване всички 
видове услуги, т.е. и секторите като жп транспорт, комунални услу-
ги, здравеопазване, социални услуги, образование и други, където 
все още има запазени значителни национални рестриктивни регула-
ции, така както бе в ЕС в годините преди създаването на единното 
икономическо пространство. 

Както показва развитието на ЕС, основна предпоставка за пости-
гането на една такава цел е прилагането на принципа за взаимното 
признаване на условията за достъп до пазара, т.е. фирма, получила 
достъп до пазара на дадена държава - членка на ОИСР, да получава 
чрез своите филиали автоматично достъп и до пазара на останалите 
държави - членки на ОИСР. За тази цел е необходимо, както и при 
търговията със стоки, да се развие солидна мрежа от акредитиращи 
и сертифициращи организации, признати от държавите членки. 
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Друг възможен подход, особено в секторите с по-голям риск за 
хората и за околната среда, е въвеждането на общо регулиране на 
условията за достъп до пазара. Приемането на единни стандарти и на 
единни условия за доказване на тяхното спазване може да се пренесе 
от единния вътрешен пазар на ЕС в рамките на по-голямата общност 
на държавите - членки на ОИСР, а чрез някои световни организации 
и до глобалния пазар на услугите, като постепенно обхване най-на-
пред средноразвитите, а по-късно и всички останали държави. 

Основно значение за активизирането на търговията с услуги 
между развитите икономики има реалното прилагане на недискри-
минационния подход при предоставянето на държавни (обществени) 
поръчки. По данни на СТО годишно през механизма на държавни-
те поръчки преминават от 10 до 15% от глобалния брутен вътрешен 
продукт, т.е. търгуват се стоки и услуги на стойност от 5 до 7 трили-
она доларау. 

По време на Уругвайския кръг от преговори бе съгласувано 
Споразумение за държавните поръчки (Government Procurement 
Agreement). То е в сила от 1.01.1996 г., но е подписано само от 40 дър-
жави, които почти съвпадат с държавите - членки на ОИСР, включи-
телно от всичките 27 държави - членки на ЕС. Ето защо това спора-
зумение не може да се счита за глобално споразумение, а по-скоро за 
споразумение на развитите икономики. 

Основните достижение на споразумението са: 
S Националният режим при предоставянето на държавни по-

ръчки, което означава, че не се допуска дискриминиране на 
претендентите за поръчки по национален признак; 

S Определянето на търга като основен инструмент за предоста-
вяне на държавни поръчки; 

S Въвеждането на задължителни правила за прозрачност на 
тръжните процедури. 

Същевременно трябва да се подчертае, че споразумението има 
и редица недостатъци. Преди всичко в него няма предвидени ясни 
процедури за отстраняване и санкциониране на нарушенията. Ето 
защо при нарушения засегнатите страни обикновено се позовават на 
ГАТС. 

Пример. На 26.3.1997 г. Европейската общност се обръща в 
Арбитража на СТО с оплакване, че в обява за търг на Министер-
ството на транспорта на Япония не се спазва принципът за недис-
криминаиия при държавна поръчка за закупуване и обслужване на 



96 Глава 6 

мултифункционален сателит за въздушния транспорт. Според Ев-
ропейската общност спецификацията за сателита не е изготвена 
неутрално, а всъщност дава възможност само на САЩ да отговори 
на изискванията. Според ЕО по този начин се нарушават правилата 
на Споразумението за държавните поръчки и на ГАТС. След прове-
дените консултации с Япония презм. юли 1997 г. се стига до взаимна 
договореност, без да се гледа делото в Арбитража на СТО. По този 
начин европейските компании получават достъп до търга. 

1 W T O World Trade Report 2008, Geneva, p. 12. 
" Hitssain, M. (2005) EU International Trade in Services in 2003, Statistics in focus, 

Economy and Finance, No. 29, Brussels. 
iU Eurostat, Statistics, Balance of Payment, International Transactions 

(http://cpp.curostat.ec.curopa.cu). 
iv Global trade negotiations, Services summary, Center for international development at 

Harvard University 
(http://www.cid.harvard.edu/cidtradc/issucs/scrviccs.html). 

v WTO, Government procurement 
(http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_c/gproc_c.htm). 

http://cpp.curostat.ec.curopa.cu
http://www.cid.harvard.edu/cidtradc/issucs/scrviccs.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_c/gproc_c.htm


Глава 7 

ЗАДАЧИ ПРИ ПРЕКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

7.1. Европейският съюз като 
глобален източник на инвестиции 

През последното десетилетие Европейският съюз се утвърди 
като водещ глобален източник на преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ), насочени към други страни. Неговата лидерска позиция се 
запази въпреки настъпилата през 2008 г. икономическа криза. 
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Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Фиг. 20. Експорт на преки чуждестранни инвестиции през 2009 г. (млрд. евро) 

Европейският съюз има лидерски позиции в света и по отноше-
ние на натрупаните в чужбина преки инвестиции. По данни на Ев-

97 

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


98 Глава 7 

ростат от всичките натрупани към началото на 2009 г. около 9 100 
млрд. евро ПЧИ в света 36% принадлежат на физически и юриди-
чески лица от ЕС, 25% на лица от САЩ, 7% от ЕАСТ (Швейцария, 
Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), 5% от Япония, 4% от Канада, 2% 
от Русия и 1% от Китай. 

Накъде са насочени европейските инвестиции? Основно към ос-
таналите развити икономики (около 70%). Най-вече към европейски-
те страни извън ЕС (Швейцария, Норвегия, Турция и др.) и към Съе-
динените щати. Към Азия, Африка, Латинска Америка и страните от 
бившия Съветски съюз (извън балтийските държави) е насочен около 
30% от износа на инвестиции от ЕС. Динамиката е обаче такава, че 
през последното десетилетие делът на инвестициите в развиващите 
се страни (вкл. страните от бившия Съветски съюз) расте. Специално 
трябва да се отбележи износът на инвестиции в Азия, който бележи 
истински бум през периода 2002-2008. За посочения период обемът 
на годишно изнасяните инвестиции на ЕС в тази част на света се е 
увеличил 2,5 пъти, достигайки около 500 млн. евро. 

Значението на Азия, а и на другите развиващите се региони като 
цяло за инвестиционната дейност на фирми и лица от ЕС се опреде-
ля и от по-високата рентабилност на инвестициите там. Естествено 
е да се очаква нарастване на капиталовата рентабилност в страни и 
региони, изпитващи относителен недостиг на капитал (Африка, Ки-
тай, Индия, Латинска Америка и други). По този начин инвестиции-
те в развиващите се икономики повишават цялостната рентабилност 
(възвръщаемост) на направените преки инвестиции. Това се вижда и 
от фигурата по-долу: 

Източник: European Union foreign direct investment yearbook 2008 edition, p. 19. 

Фиг. 21. Възвръщаемост на преките инвестиции от ЕС (в %). 
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В теоретичен план, от макроикономическа гледна точка по-ви-
соката рентабилност на инвестициите в развиващите се икономики 
може да се обясни чрез производствената функция на Коб-Дъглас: 

Y= F(K,L) = A 

където: 
Y - потенциален национален доход (брутен вътрешен продукт); 
К - натрупан национален капитал; 
L - вложен съвкупен труд (национална работна сила); 
А - използвана технология (равнище на технология). 
За дадена национална икономика те представляват агрегатни осред-
нени параметри, отразяващи не само цялостното технологично със-
тояние, но и отрасловата структура на икономиката. 

При абстрахиране от икономията от мащаба на производството 
а и р са положителни параметри, чиято сума е равна на единица и 
функцията придобива следния вид: 

Y = AKaLUl 

Ако приемем, че Д К = К+1 - К = I - 5К, където А К е нарастването 
на капитала и ако се приеме, че инвестициите са равни на спестява-
нията, т.е. I = S и спестяванията са равни на нормата на спестяване 
за определен период по получения доход през този период (S = sY), 
където s = норма на спестяванията, а така също, че 5 е нормата на 
амортизация, то можем да разгледаме нарастването на дохода за две 
страни - А и Б. В началото приемаме, че те са в условията на иконо-
мическа изолация (автаркия'). Приемаме също така, че двете стра-
ни са с еднаква норма на амортизация б и равнище на технологията 
А. За по-голяма нагледност на ефекта от движението на капитала е 
необходимо да се приеме също, че двете страни разполагат с една 
и съща работна сила L. При това положение различен остава само 
параметърът s (норма на натрупване) и съответно различен е натру-
паният капитал през съответния период. 

Изхождайки от презумпцията, че това различие е дълготрайно, 
то и фазата на постигането на устойчивото състояние на ниска до-
ходност в условия на изолация в двете страни ще е различна. Прие-
маме, че страната А е в напреднала фаза, докато страната Б, където 
се чувства недостиг на капитал, е още в ранна фаза. В крайна сметка 
през един определен период на допълнително натрупване на капитал 
в страната А може да бъде създаден повече доход, но при значително 
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по-ниска капиталова рентабилност, отколкото в страната Б. Пример-
но, ако в страната А са инвестирани през разглеждания период 2000 
условни единици, ще се получи условен доход от 200 единици, а в 
страната Б при натрупан допълнителен капитал от 600 единици -
съответно допълнителен доход от 150 условни единици. Съответно 
доходността на инвестициите в страната А ще е равна на 0,10, докато 
тази в страната Б на 0,25. 

Ако се абстрахираме от другите фактори на растежа, различията 
в доходността на инвестициите ще се дължат на различната норма на 
натрупване и съответно на различния размер на натрупания вече ка-
питал. Фактът, че в страната А дивидентът е значително по-малък от 
този в страната Б, е стимул за придвижване на капитал от страната А 
към страната Б, след като отпаднат пречките за това. 

В процеса на конвергенция, който може да продължи различен 
брой години, до достигането на новото състояние на стабилност, но 
вече за двете страни като едно интегрирано цяло, част от капитала 
от страната А ще се премести в страната В, където има по-висока ка-
питалова рентабилност (докато капиталовата рентабилност в двете 
страни се изравни). Равновесието ще се постига при едно ново ниво 
на БВП в общия пазар на страна А и страна Б, като капиталът ще е 
поделен между тях. В тази нова ситуация създаденият доход (брутен 
вътрешен продукт) в конвергентната общност ще е по-голям от су-
мата на БВП, който би се получил в двете страни при същото нара-
стване на капитала, ако те биха останали в условията на изолация". 
Ето защо може да се каже, че износът на капитал от страната с повече 
натрупан капитал в страната с по-малко натрупан капитал е процес, 
носещ полза в мащабите на общността или в рамките на глобалната 
икономика, ако приемем глобален мащаб на конвергенция. 

На базата на теоретичните и емпиричните факти могат да се на-
правят следните изводи: 

S Първо, че възвръщаемостта от ПЧИ на ЕС през последното 
десетилетие, което е период на усилена икономическа глоба-
лизация, се покачва (по данни на Евростат това увеличение 
е от 5,4% през 2003 г. на 8,8% през 2006 г. и след това остава 
стабилно на това равнище). 

S Второ, че това положително развитие на рентабилността на 
инвестициите от ЕС се дължи основно на по-високата рента-
билност на инвестициите извън ЕС и в частност в развиващи-
те се икономики с по-малко натрупан собствен капитал. 
- Трето, че по-нататъшното покачване на рентабилността на 



Задачи при преките инвестиции и интелектуалната... 101 

европейските ПЧИ ще зависи от нарастването на дела на 
развиващите се икономики, а следователно и от премахва-
нето на все още съществуващите бариери пред свободното 
движение на капиталите в глобален мащаб. 

7.2. Пречки пред инвестициите, 
свързани с търговията 

Кои са основните пречки пред движението на инвестициите в 
глобален мащаб? Най-важните от тях са посочени в таблицата по-
долу: 

Табл. 13. 
Основни пречки пред инвестициите, свързани с търговията 

№ Описание на пречките 
Разпространение 

№ Описание на пречките Развиващи 
се страни 

Развити 
страни 

1 Задължителен дял местни компоненти в готовите 
изделия 

* * * 
* 

2 Балансирана търговия (покриване на вноса на ком-
поненти с износ на готови изделия) 

* * * * 

3 Балансиране на валутните потоци (валутните разхо-
ди да се покриват с валутни приходи) 

* • * 
* 

4 Задължителен дял на експорта от произведената 
готова продукция 

* * * 
* 

5 Задължителен дял на продажбите на местния (въ-
трешен) пазар 

* * * 

6 Ограничения върху износа на печалба (дивиденти) в 
чуждестранна валута 

* • * * 

7 Задължителни производствени операции в страната 
на инвестицията 

* * * 

8 Задължително насочване на инвестицията към опре-
делен регион/и 

* * * * * 

9 Ограничаване на номеклатурата на произвежданите 
стоки 

* * * * * 

10 Задължителен трансфер на технологии * * * * 

11 Задължителна национална квота в капитала на ново-
създаваното предприятие 

* * * 

12 Безплатно и преференциално предоставяне на земя * * * * 
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13 
Преференциално снабдяване с комунални и други 
услуги от публични фирми 

* • * * 

14 
Разрешителен режим на инвестиране в определени 
отрасли 

* * * * 

Източник: Съставена от автора. 

Трябва да се има предвид, че до началото на 90-те години на ми-
налия век развиващите се страни, подкрепяни от тогавашния съвет-
ски блок, се противопоставяха на глобалното регулиране на инвес-
тициите и единствен инструмент за регулиране бяха двустранните 
споразумения за гарантиране и насърчаване на инвестициите и за 
избягване на двойното данъчно облагане. През периода 1960-1990 г. 
сред развиващите се страни преобладаваше мнението, че национал-
ното регулиране на инвестициите е достатъчно, а възможни префе-
ренции и обвързващи задължения за свободното движение на инвес-
тиции трябва да се приемат единствено на двустранна основа или в 
рамките на колективните отношения на група развиващи се страни с 
Европейския съюз (тогава ЕИО). Редица развиващи се държави даже 
се съпротивляваха на притока на чужди частни инвестиции в по-
големи мащаби, страхувайки се, че ще изпаднат в прекалена външна 
икономическа зависимост. Други развиващи се страни пък бяха ус-
тановили строг контрол върху разположението на ПЧИ, насочвайки 
ги към считаните от тях за приоритетни сектори на икономиката. 

През 1980-те години и особено през 1990-те години пролича оба-
че ясно, че „отворените" икономики (Япония, Южна Корея, Тайван, 
по-късно и Китай) се развиват по-бързо от „затворените" и „полуза-
творените" икономики в Африка, Южна Азия и отчасти в Латинска 
Америка. Това промени отношението към чуждите инвестиции в 
развиващите се страни като цяло, а следователно и тяхното отноше-
ние към глобалното регулиране на въпросите, свързани с инвестици-
ите. Започна процес на преосмисляне на значението на чуждестран-
ните инвестиции, който в крайна сметка доведе до включването на 
тези въпроси в многостранните търговски преговори под егидата на 
СТО и до подписването на Споразумение за свързаните с търговия-
та инвестиционни мерки, известно като Споразумението за ТРИМс 
- от английската абревиатура TRIMs, получена от Trade-Related 
Investment Measures"'. 
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7.3. ЕС за активно използване 
на Споразумението за ТРИМс 

С подписването на Споразумението за ТРИМс се слага начало на 
един нов етап, при който регулирането на чуждестранните инвести-
ции вече се разглежда като преход към едно бъдещо свободно дви-
жение на капитала в глобален мащаб. В основата на Споразумението 
за ТРИМс лежи идентифицирането и отстраняването на инвестици-
онните мерки, които най-силно пречат на международната търговия. 
Те са определени като непозволени инвестиционни мерки, свързани 
с търговията или непозволени ТРИМс. 

Споразумението третира като непозволени ТРИМс само мерки-
те, свързани с нарушаване на националното третиране (националния 
режим), така както това правило е записано в параграф 4, чл. III на 
ГАТТ 1994 и мерките, свързани с количествени ограничения пред 
търговията, които са обявени за недопустими пък съгласно параграф 1 
на чл. XI от ГАТТ 1994. И след подписването на Споразумението за 
ТРИМс остава обширна „сива" зона, включваща ограничителни ин-
вестиционни мерки, които разстройват международната търговия, 
но не са специално обявени за недопустими. Такива са например ре-
дица мерки за географско и отраслово насочване на инвестициите, 
за ограничаване на чуждестранното участие в смесените дружества, 
за задължително привличане на местни производители и търговци и 
други подобни, които широко се прилагат най-вече в големите разви-
ващи се икономики - Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка. 

Основните глобални задачи на ОТП на ЕС в тази ситуация са две: 
• Да се подтикнат страните, подписали Споразумението за 

ТРИМс, и най-вече големите развиващи се икономики стриктно 
да съблюдават забраната за определени инвестиционни мерки, 
спъващи търговията. 

• Да се работи за разширяване на кръга на недопустимите ин-
вестиционни мерки, спъващи търговията, като част от тези, 
намиращи се сега в сивата зона, преминат към напълно забра-
нените. 

Пример. На 30март 2006г. Европейската общност и САЩ, а на 
13 април същата година и Канада, отправят към Китай искане за 
консултации във връзка с въвеждането на недопустима инвестици-
онна мярка, предписваща задължително използване на определени 
китайски детайли при производството в Китай на автомобили от 
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филиали и дъщерни фирми на чуждестранни автомобилни компа-
нии. В своето оплакване ЕО се позовава на членове от Споразумени-
ето за ТРИМс u ГАТТ1994. 

Проведените консултации не успяват да решат спора и на 
26.10.2006 г. започва дело в Арбитража на СТО. Работата на ар-
битража продължава по-дълго от нормалното, но все пак на 
18 юли 2008 г. е разпространен докладът по делото, който като цяло 
удовлетворява исканията на оплакващите се страни. Арбитражът 
приканва Китай да отмени мерките, ограничаващи търговията с 
детайли за автомобили. Китай не е удовлетворен от решението на 
първата инстанция при решаването на търговските спорове в СТО 
и обжалва нейното решение във втората инстанция - Апелативния 
орган на СТО. На 15 декември 2008 г. Апелативния орган на СТО по-
твърждава заключенията на арбитражния орган първа инстанция. 

В изпълнение на решенията на Органа за решаване на спорове на 
СТО на 11 февруари 2009 г. Китай заявява готовност да предприеме 
съответните корекции в своето законодателство. Засегнатите в 
спора страни се договарят това да стане в течение на 7 месеца и 
20 дни, т.е. до 1 септември 2009 г. 

На заседанието на Органа за решаване на спорове на СТО на 
31 август 2009 г. Китай информира участниците, в заседанието 
за предприетите промени, които следват предписанията на Ар-
битража. 

Относно изпълнението на втората задача - разширяване на по-
стигнатото чрез Споразумението за ТРИМс, то за тази цел се пред-
вижда да се приложи подходът на ГАТС, т.е. вместо да се приемат 
глобални договорености, да се приемат индивидуални задължения 
на договарящите се страни за разширяване на кръга на недопусти-
мите инвестиционни мерки. За целта вече се използва създадена-
та в рамките на сегашния кръг от многостранни търговски прего-
вори Работна група за връзката между търговията и инвестициите 
(на английски - Working Group on the relationship between trade and 
investment). В съответствие c Декларацията от Доха тя трябва да със-
тави т. нар. положителен списък с хоризонтални (общи за всички от-
расли) и вертикални (отраслови) ангажименти на държавите-членки 
на СТО за предоставяне на национално третиране при инвестициите 
и за подобряване на достъпа до пазара, т.е. за премахване на същест-
вуващи пречки пред чуждите инвестиции''. 



Задачи при преките инвестиции и интелектуалната... 105 

7.4. Глобални задачи относно интелектуалната 
собственост и търговията 

А)Значение на проблема 

Защитата на интелектуалната собственост безспорно заема из-
ключително важно място в търговската политика на Европейския 
съюз. Това е така поради редица причини. 

На първо място, защото интелектуалната собственост играе мно-
го важна роля за икономиката и за благоденствието на гражданите 
на ЕС. За илюстрация може да се вземе стойността на търговските 
марки. Според Best Global Brands стойността на търговската марка 
обикновено варира при големите фирми между 10 и 50% от пазар-
ната им стойност. Този процент е по-малък при фирмите, произ-
веждащи инвестиционни стоки, и по-голям при тези, ангажирани с 
производство на потребителски стоки. Особено голяма е стойност-
та на търговските марки при храните, парфюмерията и козметика-
та, електроуреди за бита, а напоследък и при мобилните телефони и 
софтуерните продукти. Тъй като редица от известните европейски 
фирми са специализирани именно в изброените отрасли, не е трудно 
да предположим, че те ще са и сред фирмите с най-скъпите търгов-
ски марки. Действително сред 100-те водещи фирми по стойност на 
търговската марка на ЕС се падат около 1/4V. 

Втората важна причина за особеното внимание, което се отделя 
в ОТП на интелектуалната собственост, е нейната уязвимост. Злоу-
потребите с този вид собственост (и права) е все още често срещана 
практика, особено в развиващите се държави. Според изчисления 
на европейското обединение на индустриалците производството и 
търговията с фалшифицирани стоки причиняват годишно загуби на 
благосъстояние в Европейския съюз в размер на около 8 млрд. евро, 
а преките загуби на фирмите са между 45 и 65 милиарда евроу'. По 
данни на същото обединение загубите представляват при парфюми-
те и тоалетните принадлежности около 7% от годишния оборот, при 
фармацевтичните продукти около 6% и при играчките и спортните 
стоки около 12%. По данни на Световната организация за интелекту-
ална собственост повече от една трета от всички музикални дискове 
и касети, продавани в света, са пиратски. 
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Б) Постижения 

Вече е направено много за създаване на солидна правна основа на 
глобалната закрила на интелектуалната собственост. 

Табл. 14. 
Най-важните глобални споразумения в областта 

на интелектуалната собственост, засягащи ОТП на ЕС 

Споразумение Основни задачи Ревизии 

Парижка конвенция 
за защита на индус-
триалната собстве-
ност (1883 г.) 

Въвежда принципа за защита на индус-
триалните права в широк обхват - па-
тенти, търговски марки, индустриален 
дизайн, прототипи, търговски и гео-
графски индикации. 
Въвежда националното третиране, 
правото на приоритетност при регис-
трация на патентите. 

В Брюксел през 
1900 г., във Вашинг-
тон през 1911 г., в 
Хага през 1925 г., в 
Лондон през 1934 г., 
в Лисабон през 
1958 г. и в Стокхолм 
през 1967 г. 

Бернска конвен-
ция за защита на 
произведенията 
на литературата и 
изящните изкуства 
(1886 г.) 

Гарантира национален статут - еднак-
ва защита на местни и чуждестранни 
лица; автоматична защита без регис-
трации, лицензни и т.н. Независмост 
на защитата, което означава, че ми-
нималните задължителни изисквания 
на конвенцията се предоставят неза-
висимо от наличието или отсъствието 
на национални правни норми. 

Многократни ре-
визии, последните 
- 1967 г. в Стокхолм, 
1971 г. в Париж. На 
базата на конвен-
цията през 2002 г. е 
прието Споразуме-
ние по авторските 
права на СОИС 
(WIPO Copyright 
Treaty - WCT), трети-
ращо електронната 
форма на авторски 
продукти. 

Мадритско спора-
зумение за борба 
с фалшивите или 
подвеждащи инди-
кации за произход 
на стоките (1891 г.) 

Забранява се използването на стоки, 
които имат фалшиви или подвеждащи 
индикации за произход. Тези стоки се 
конфискуват при вноса им. 

Във Вашингтон през 
1911 г., в Хага през 
1925 г., в Лондон 
през 1934 г., в Ли-
сабон през 1958 г. 
и в Стокхолм през 
1967 г. 

Хагско споразуме-
ние за регистрация 
на индустриален 
дизайн (1925 г.) 

Чрез регистрация(депозиране) на 
индустриалния дизайн в Международ-
ното бюро на СОИС се постига защи-
та на дизайна във всички държави 
-участнички в споразумението. 

В лондон през 1934 
г., в Хага през 1960 
г. и в Женева през 
1999 г. 
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Лисабонско спора-
зумение за защита 
на географските 
названия и за тях-
ната международна 
регистрация (1958 г.) 

Според споразумението географско 
название е географското име на стра-
на, регион или местност, които служат 
за индентификация на продукти, 
произхождащи оттам, тогава, когато 
качеството и отличителните белези 
на тези продукти са изцяло или в 
съществена степен зависими от гео-
графското обкръжение, включващо 
природни и човешки фактори. 
Такива географски названия се регис-
трират по искане на съответната дър-
жава - участничка в споразумението, 
в Международното бюро на СОИС. 

В Стокхолм през 
1967 г. 

Споразумение 
относно Закона за 
търговските марки 
(1994 г.) 

Целта е унификация и опростяване 
на мерките по защита на търговските 
марки, прилагани в държавите член-
ки. Законите за търговските марки 
трябва да включват три ясно дефи-
нирани процедури - заявка за регис-
трация, промени след регистрация и 
подновяване на регистрация. 

В Сингапур 2006 г. 

Източник: Хаджиниколов, Д. Усилията на ЕС за усъвършенстване на Споразумени-
ето за ТРИПС, с. 31. 

Специално значение има и едно друго споразумение, което не се 
администрира от Световната организация за интелектуална собстве-
ност, а от Световната търговска организация. Това е Споразумението за 
търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, извест-
но като Споразумението за ТРИПс (на английски - Agreement on trade-
related aspects of intellectual properties - или Agreement on TRIPs )vii. 

Споразумението за ТРИПс е важно за европейските фирми и 
граждани, защото то въвежда задължителни минимални стандарти 
на защита на редица права на интелектуална собственост. 

В областта на авторските права споразумението въвежда защита 
на компютърните програми и компютърните бази данни като защите-
ни продукти по силата на Бернската конвенция. При търговските мар-
ки защитата на марките на доставчиците на услуги се изравнява с тази 
на доставчиците на стоки. Указано е, че е недопустимо използването 
на марки, които наподобяват други марки. Повишава се степента на 
защита на географските названия (индикации), тема особено актуал-
на за европейските производители на храни и напитки. Въвежда се 
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специална процедура за защита на продукти, характерни чрез своите 
географски названия, като „шампанско", „коняк" и др. По данни на Ев-
ропейската комисия около 80% от износа на алкохол от ЕС е със защи-
тена географска индикация, а делът на френските вина със защитена 
географска индикация в експорта е даже 85%. При патентите защита-
та, която осигурява Споразумението за ТРИПс, е с продължителност 
от 20 години, колкото е приетата продължителност на патентната за-
щита и в ЕС. За европейските фирми е важно, че със споразумението 
се защитават не само патентованите продукти, но и процесите, чрез 
които те се създават. Това е един по-широк подход, който се защитава 
от ЕС. Друго постижение на споразумението, което пряко засяга ЕС и 
на което европейските производители особено държат, е класифици-
ране на ноу-хау и търговската тайна като част от интелектуалната соб-
ственост на дадена фирма. По този начин се ограничават възможност-
ите за кражба на ноу-хау, особено в автомобилната и фармацевтичната 
промишленост, където ЕС е особено силен в глобален мащаб. 

От гледна точка на ОТП на ЕС важно е и това, че Споразумението 
за ТРИПс съдържа описание как отделните държави-членки трябва 
да прилагат правните норми, включително как трябва да се осигу-
ряват доказателствата, какви временни мерки трябва да се налагат, 
за да се гарантират интересите на собствениците на интелектуал-
ните права, какви съдебни предписания трябва да се издават и т.н. 
Въвежда се задължителното криминализиране на нарушаването на 
правото на интелектуална собственост с търговски цели, нещо, което 
обаче все още не се спазва в редица развиващи се държави. 

В) Хоризонтални задачи 

В областта на защитата на интелектуалната сбственост Европей-
ският съюз чрез ОТП на ЕС и чрез други мерки преследва т.нар. хо-
ризонтални и вертикални глобални задачи. Хоризонтални са тези, 
които засягат всички видове интелектуална собственост, а вертикал-
ни, които са ориентирани към отделни видове интелектуална соб-
ственост и отделни сектори на търговията. 

Сред хоризонталните задачи основните са следните: 
- Утвърждаване на постиженията, фиксирани в международните 

споразумения за интелектуалната собственост и преди всичко 
в Споразумението за ТРИПс. Целта е всички държави, подпи-
сали Споразумението, да бъдат подтикнати реално да спазват 
неговите изисквания. 
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- Оказване на развиващите се страни на техническа помощ в 
рамките на т.нар. програма Помощ за търговия (на английски 
Aid for Trade), за да могат те да създадат своя ефективна наци-
онална система за защита на интелектуалните права и по този 
начин да почувстват плодовете от тази дейност. 

Най-сериозни нарушения на Споразумението за ТРИПс се на-
блюдават на пазарите на някои от най-големите развиващи се ико-
номики - тези на Китай, Индия, Бразилия, Южна Корея, Турция, 
Русия, Украйна и др. В доклад, посветен на търговските отношения 
на ЕС с Китай, се отбелязва например, че Китай с много изпреварва 
останалите партньори на ЕС по своя дял в заловените на европейски-
те граници пиратски стоки и стоки с подправени търговски маркиуП'. 
Това обаче не означава, че няма нарушения от страна на развитите 
страни, най-вече в областта на авторските права. 

Подтикването на другите страни към стриктно изпълнение на 
задълженията, свързани със Споразумението за ТРИПс, изисква по-
стоянни усилия от страна на Европейската комисия и води често до 
арбитражни дела в СТО. 

Пример. На 28 април 1997 г. Европейската общност изразява 
желание за започване на консултации с Индия относно патентна-
та защита на създадени в ЕС и патентовани по установения ред 
фармацевтични продукти и селскостопански химически продукти. 
Според ЕО Индия нарушава чл. 70, параграфи 9 и 9 от Споразумени-
ето за ТРИПс. 

Тъй като консултациите не дават желания от ЕО резултат, на 
9.9.1997 г. Общността се обръща в Арбитража на СТО за започване 
на съответното арбитражно дело. Първата инстанция на арби-
тража започва работа по делото на 16.10.1997 г. Докладът на ар-
битража е готов на 24.8.1998 г. Той гласи, че Индия не е изпълнила 
чл. 70, параграф 8(a) от Споразумението за ТРИПс, тъй като не е 
създала необходимата законодателна основа за защита на патент-
ните права в посочените сектори на икономиката. Отбелязва се 
също, че по този начин става невъзможно и изпълнението от Индия 
на чл. 9 от цитираното споразумение. 

На 21.10.1998 г. Индия заявява, че е готова да предприеме съот-
ветните мерки в отговор на доклада на арбитража на СТО, но че 
за това се нуждае от съответното време. ЕО се съгласява да се 
предостави за коригиращите мерки срок до 1.5.1999 г. На 28 април 
1999 г. Индия представя в Арбитража на СТО предприетите мерки, 



110 Глава 7 

насочени към създаването на правна основа за ефективна патентна 
защита в посочените сектори на търговията. Мерките са приети 
от ЕО. 

Що се отнася до втората хоризонтална задача - оказването от ЕС 
на техническа помощ на развиващите се държави, то напоследък тя е 
съсредоточена в следните основни направления: 

> подобряване и развитие на правовата рамка чрез приемане 
на нови закони или чрез изменения и допълнения на вече съ-
ществуващи; 

> развитие на кадровия потенциал и материалната база на раз-
виващите се страни, за да са в състояние да изпълняват свои-
те международни задължения в областта на интелектуалната 
собственост; 

> оказване на съдействие на разследващите органи за преслед-
ване на престъпления срещу правата на интелектуална соб-
ственост; 

> извършване на разяснителна и информационна дейност с цел 
разясняване на икономическите изгоди от интелектуалната 
собственост и значението на борбата срещу пиратството. 

Г) Специфични задачи 

В областта на патентите такава специфична „вертикална" задача 
е прецизирането на т.нар. принудително лицензиране, което се до-
пуска в някои случаи от Споразумението за ТРИПс. ЕС се стреми да 
ограничи тази практика само до случаите, когато тя наистина има 
изключително социално значение. ЕС подкрепя принудителното ли-
цензиране в една специфична област- достапът до животоспасяващи 
лекарства за някои социалнозначими болести като СПИН, малария, 
туберкулоза. По инициатива на ЕС през м. декември 2005 г. е подпи-
сан Протокол за изменение на Споразумението ТРИПс, с който се 
регулира принудителното лицензиране при някои животоспасяващи 
лекарства. През м. май 2006 г. е приет Регламент №816/2006 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета за предоставяне на принудителна 
лицензия за патенти, свързани с производството на фармацевтични 
продукти за износ в държавите с проблеми в областта на обществе-
ното здраве. В този документ са имплементирани всички промени 
в Споразумението за ТРИПс и е създаден механизъм, според който 
фармацевтичните компании от ЕС ще бъдат компенсирани за поне-
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сените щети във връзка с принудителното лицензиране. В потвърж-
дение на тази линия на ЕС Европейският парламент прие специална 
резолюция, озаглавена „Споразумението за ТРИПс и достъпът до 
лекарства"'4. 

Друг проблем, свързан с патентите, който се нуждае от глобално 
решение е Патентна защита на биоинформация. Проблемът има три 
аспекта: 

• Първият е свързан с използването от фармацевтичните фир-
ми на развитите държави на уникалния биологичен материал, 
намиращ се в трудно достъпни и почти недокосвани от човека 
кътчета на природата, главно в някои развиващи се страни. В 
този случай фармацевтичните компании с основание се стре-
мят да си осигурят патентна защита на придобитата биоинфор-
мация, от която те конструират чрез биоинженерия нови уни-
кални фармацевтични продукти. 

• Вторият аспект е свързан с желанието на развиващите се стра-
ни, които са основният източник на това биоразнообразие, а и 
на традиционни знания относно неговото използване, да по-
лучават някаква част от печалбите на фармацевтичните фир-
ми, използващи техните биоресурси и традиционни знания на 
местното население за приложимостта на тези ресурси. При 
това нещата допълнително се усложняват от съществуващия 
конфликт между патентната защита, осигурявана на фарма-
цевтичните компании чрез Споразумението за ТРИПс и на-
ционалният монопол върху генетичните ресурси, установен с 
Конвенцията за биологичното разнообразие. 

• Третият аспект на проблема е свързан с растящата вероятност 
вследствие на развитието на биоинженерията скоро на разви-
ващите се страни да им се наложи да закупуват от фармацев-
тичните компании на развитите страни семена за растения, 
които са тяхна традиционна храна, например ориз или карто-
фи, но след прилагането на биоинжинерия са патентовани от 
фармацевтичните компании. 

В тези условия развиващите се страни се стремят да въведат 
глобални забрани и да ограничат до минимум патентната защита на 
биоинформация, особено на по-сложни биоматериали. ЕС проявя-
ва разбиране относно необходимостта фармацевтичните фирми па-
тентозаявители да следват някакъв етичен кодекс на поведение, да 
разкриват произхода на биологичните ресурси, които използват, и в 
случаите, когато използват традиционни знания от развиващите се 
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държави, да предоставят на тези държави определен дял от благата, 
получени при използването на биологичните ресурси. 

Третият важен „вертикален" проблем е създаването на ефектив-
на глобална система за регистрация на стоки със защитена географ-
ска индикация (географски названия). Това е от интерес не само на 
ЕС, но и на развиващите се държави, които често не са в състояние 
сами да се защитят срещу злоупотребата от страна на големи компа-
нии с техни традиционни стоки, като например „цейлонски чай" или 
„жасминов ориз". Европейският съюз има регистрирани чрез собст-
вената регистрационна система около 4800 продукта със защитена 
географска индикация. 4200 от тях са алкохолни напитки. Сегаш-
ната глобална задача е тази европейска система за регистрация да 
придобие постепенно глобални измерения и да се опре на междуна-
родноправна основа чрез Споразумението за ТРИПс. 

Успехът в това направление би имал съществено значение и за 
други сфери на европейската политика - например за напредъка на 
реформата на Общата селскостопанска политика, тъй като произ-
водството на аграрни продукти със защитена географска индикация 
е основен инструмент за прехода от субсидиране на количеството 
произведена продукция към насърчаване на качеството на аграрното 
производство. Благоприятно ще е въздействието и при политиката за 
насърчаване на малките и средни предприятия, които са основните 
бенефициенти от защитените географски индикации. 

Засега обаче тази цел не е напълно постигната. САЩ, Австралия, 
Индия и редица други държави оспорват използвания от ЕС метод 
за диференциране на аграрните продукти, тъй като според тях той 
ограничава правата на производителите на продукти, подобни на 
тези, произвеждани в ЕС. 

Става въпрос за използването на трите специфични знака за за-
щита на особени характеристики на продуктите, посочени по-долу. 

Тези знаци имат следното значение: 
> Protected Designation of Origin - PDO. Означава - продукт c до-

казани характеристики, които могат да са в резултат единстве-
но на особения географски район и на традиционните знания 
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на производителите в този район на производство. PDO про-
дуктите изискват всички етапи на процеса на производство 
да са извършвани във въпросния географски район. Примери 
са „Huile d'olive de Nyons" („Зехтин от Нион"), „Shetland lamb 
(„Шетландско агнешко"), „Feta" (вид бяло гръцко сирене) 

> Protected Geographical Indication - PGI. Продукт със специ-
фична характеристика или репутация, свързана с даден гео-
графски район, като най-малкото един етап от производстве-
ния процес се извършва в този район. Например „Dortmunder 
Bier" („Дортмундска бира"). 

> Protected Speciality Guaranteed - PSG. Продуктът има опреде-
лени традиционни характеристики, което означава дължащи 
се на традиционни съставки или е направен по традицион-
ни методи. Сред продуктите в тази група влизат „Kalakukko" 
(вид финландски хляб), "Jamon Serrano" (вид испанска шунка) 
и „Kriek" (вид белгийска бира). 

' От гръцки айтаркеш, „самозадоволяване". 
" Възможно е при определени условия БВП в страната А да претърпи известно по-

нижение, но то ще бъде компенсирано в рамките на общността от увеличението на 
БВП в страната Б, а по отношение на гражданите на страната А - от нарастването 
на брутния национален продукт чрез дивидентите, получавани от страната Б. 
Пълният текст на споразумението може да се намери на сайта на Световната тър-
говска организация (http://www.wto.org). 

iv WTO, Doha Ministerial 2001: Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 
November 2001, 
(http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/rnin01_e/mindecl_e.htrn). 

v Best Global Brands, 2010 rankings, (http://www.interbrand.com). 
vi Сп. „Икономически алтернативи", 2008, бр. 3, c. 29. 
vii Пълният текст на споразумението може да се намери на сайта на Световната тър-

говска организация - (http://www.wto.org). 
v, l iCOM(2006) 632 final, p. 10. 
ix Национален портал ip Bulgaria (http://www.ipbulgaria.com). 
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