
Глава 8 

ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА 
И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 

8.1. Съвременно състояние на 
концепцията за устойчиво развитие 

Съвременната концепция за устойчивото развитие (на английски 
sustainable development) се появява през 80-те години на миналия век. 
Тя е продължител на силно екологично движение в света, започнало 
още в първото десетилетие след Втората световна война и е тясно 
свързана със създадения през 1948 г. Международен съюз за запазва-
не на природата (на английски International Union for the Conservation 
of Nature - lUCN1). 

Концепцията за устойчиво развитие добива особена популяр-
ност и авторитетност през 1987 г. след публикуването на доклада на 
Световната комисия по околната среда и развитието (на английски -
World Commission on Environment and Development - WCED), повече 
известна като „Комисията Брундланд" на името на нейната пред-
седателка бившата министър-председателка на Норвегия г-жа Гро 
Харлем Брундланд. Комисията е създадена по поръчение на Общото 
събрание на ООН на фона на засиленото внимание на световната об-
щественост към екологичните проблеми след аварията в АЕЦ „Чер-
нобил". В подготвения от комисията доклад „Нашето общо бъдеще" 
се развива концепцията за устойчивото развитие. Там се казва, че ус-
тойчивото развитие е „процес на промяна, при който експлоатацията 
на ресурси, насоката на инвестиции, ориентацията на технологично 
развитие и институционалните промени са в хармония и развиват 
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както настоящия, така и бъдещия потенциал, за да отговорят на чо-
вешките нужди и претенции"''. Това означава, че развитието трябва 
да удовлетворява нуждите на днешния ден, без да застрашава спо-
собността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди'''. 

През новия век има консенсус относно необходимостта от прила-
гането на споменатата концепция, но се запазват определени разли-
чия относно обхвата и инструментите за реализация. В някои случаи 
обхватът е толкова широк, че под „устойчиво развитие" се разбират 
всички аспекти на политиката за насърчаване на развитието в Азия, 
Африка и Латинска Америка, както и цялостната система от общест-
вено регулиране в развитите страни. В други случаи концепцията 
се разглежда в един твърде тесен смисъл, като нейното действие се 
ограничава само до мерките по опазване на околната среда. Широ-
кият подход се подкрепя най-вече от развиващите се страни, които 
не желаят екологията да се изолира от социално-икономическото 
развитие. Този подход все повече доминира в материалите на ООН. 
Тесният подход е присъщ главно на някои междудържавни и глобал-
но действащи неправителствени организации, специализирали се в 
проблемите на околната среда'\ 

Все пак на базата на проведените дискусии и публикуваните 
международни документи се оформя един комплексен подход към 
понятието „устойчиво развитие". Концепцията има три основни из-
мерения - екологично, социално и икономическо. При това въпро-
сите, свързани с доброто управление (на английски good governance) 
или се изнасят отделно като четвърто измерение на концепцията, 
или се интегрират в социалното й измерение, което изглежда по-
логично. 

Независимо дали към концепцията за устойчиво развитие ще се 
подходи в един по-тесен или в един по-широк план, неминуемо въз-
никва въпросът за връзката между тази концепция и международ-
ната търговия. Тази връзка може да се търси в отговорите на редица 
въпроси. Ето някои от тях: 

> Как международната търговия влияе непосредствено върху 
околната среда при опаковането, съхраняването и транспор-
тирането на стоките? 

> Доколко търговията с минерални и аграрни суровини предиз-
виква опасни дисбаланси в околната среда? 

> Как чрез търговията може да се насърчава използването на 
възобновяеми източници на енергия и икономията на сурови-
ни и материали? 
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> Доколко международната търговия влияе върху съхраняване-
то на биоразнообразието и как може да се ограничи евентуал-
ното вредно въздействие? 

> Може ли чрез промени в глобалното регулиране на търговия-
та да се стимулира намаляването на икономическото неравен-
ство и на бедността? 

> Допустимо ли е чрез регулиране на търговията да се насърча-
ва доброто управление в развиващите се страни? 

Отговорите на тези и редица други въпроси, свързани с различ-
ните аспекти на устойчивото развитие, могат да се открият в про-
грамни и работни документи на Организацията на обединените на-
ции и свързаните с нея международни организации, в документите 
на ОИСР, институциите на Европейския съюз, редица специализира-
ни неправителствени организации. Ето само една малка част от тях: 

• Цели за развитие през новото хилядолетие на Програмата за 
развитие на OOHv; 

• Програма за развитие от Дохау'; 
• Докладът на ОИСР за връзката между политиката за околната 

среда и конкурентоспособността'11; 
• Докладът на Международния център за търговия и устойчи-

во развитие (на английски International Centre for Trade and 
Sustainable Development - ICTSD), озаглавен „Възстановява-
нето на световната търговия: Предложения за по-справедливо, 
по-устойчиво бъдеще"у,и; 

• Редица доклади и работни документи на Европейската коми-
сия, например докладът „Към едно глобално партньорство за 
устойчиво развитие"'*. В този документ Европейската комисия 
специално обръща внимание на необходимостта да се засили 
участието на ЕС в СТО, като по-активно се защитават там не 
само интересите на ЕС и на останалите развити страни, но и 
интересите на развиващите се страни, особено на най-слабо 
развитите сред тях. На развиващите се страни трябва да се по-
могне да усвоят глобалните механизми за регулиране и да мо-
гат да се възползват от тях. За тази цел ЕС трябва да включва в 
различните програми за оказване на техническа помощ и фи-
нансиране за проекти, насочени към укрепване на позициите 
на развиващите се страни в СТО и в нейните помощни органи. 
Освен това Европейската комисия подчертава необходимостта 
от по-активно развитие на сътрудничеството между СТО и ня-
кои важни глобални и регионални екологични организации. 
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Стига се до заключението, че за да се приложи устойчивото раз-
витие в търговско-икономическите споразумения с развиващите се 
страни, ЕС трябва да разработи свои собствени критерии за оценки 
на търговското въздействие върху устойчивостта. По този начин се 
установяват потенциалните положителни, но и отрицателни иконо-
мически, социални и екологични ефекти, които ще възникнат напри-
мер при предоставянето (или отнемането) на определени тарифни 
преференции. Оценяват се не само потенциалните ползи и вреди за 
развиващите се страни, но и за ЕС и за света като цялох. 

8.2. Екологичният аспект на 
устойчивото развитие и ОТП на ЕС 

Както вече бе изтъкнато, екологичното измерение на концепци-
ята за устойчиво развитие се появява най-рано и е най-силно застъ-
пено в програмните документи по тази тема, в това число и в тези, 
свързани с ОТП на ЕС. 

А) Постижения 

Могат да се посочат няколко важни постижения при развитието 
на екологичния аспект на ОТП на ЕС. 

На първо място, това е внедряването на т.нар. хоризонтален под-
ход. Най-кратко той може да се определи по следния начин - при 
провеждането на всички политики на Съюза (в това число и на Об-
щата търговска политика), когато се приемат нови мерки и сключват 
международни договори, задължително трябва да се отчита еколо-
гичен ефект и да се търсят решенията, които са най-благоприятни за 
околната среда. На сесията на Европейския съвет в Гьотеборг през 
2001 г. бе постигнато съгласие, че екологичните мерки могат да се 
включат в пакета с други предложения за регулиране на междуна-
родната търговия, който се дискутира на сегашния кръг от много-
странните търговски преговори под егидата на СТО (Кръг Доха)х\ 

Друго важно постижение е успешното използване на един нов 
важен инструмент - Специалният насърчителен митнически режим 
за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+), който бе вече 
разгледан във втората глава. При този режим се обвързват митниче-
ските преференции с подписването, ратифицирането и изпълнение-
то на някои от най-важните международни споразумения в областта 
на екологията. 
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Табл. 15. 
Международни споразумения по околната среда, чието прилагане е условие 

за включване в преференциалния митнически режим „ОСП+" 

Международно 
споразумение 

Основни 
договорености 

Година на 
влизане в 

сила 

Връзка с 
търговията 

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

(CITES) 

Забранява се търговията 
с изчезващи видове и се 
регулира търговията със 

застрашени видове. 
1975 * * * 

Протокол от Монреал 
относно веществата, 

които изтъняват озоно-
вия слой 

Постепенна забрана на 
производството и търго-
вията с продукти, съдър-

жащи вещества, разруша-
ващи озоновия слой на 

атмосферата 

1987 * * * 

Базелска конвенция за 
контрол върху транс-
граничното движение 
на опасни отпадъци и 
тяхното депониране 

Предотвратяване на 
превръщането на развива-
щите се страни в световно 

бунище за опасни отпа-
дъци. 

1992 • * * 

Конвенцията за биоло-
гичното разнообразие 

Запазване на биоразно-
образието. 

Устойчиво използване на 
биологичните ресурси. 

Справедлива подялба на 
ползите от генетичните 

ресурси. 

1993 * * 

Стокхолмска конвенция 
за устойчивите органич-

ни замърсители 

Защита на хората и приро-
дата от устойчиви органич-
ни замърсители като ДДТ, 
диоксин и др. Управление 

на съхраняването и по-
степенно ограничаване на 

разпространението им. 

2001 * * 

Протокол от Картагена 
за биологичната сигур-

ност 

Изисква се доказване на 
безвредност при вноса на 
живи генномодифицирани 
организми (ГМО) и допуска 
особено търговско трети-

ране на стоки с ГМО. 

2003 * * * 
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Протокол от Киото към 
Рамковата конвенция 

на ООН за промяната в 
климата 

Развитите страни заедно 
трябва да съкратят еми-

сията на парникови газове 
през периода 2008-2012 г. 
с 5,2% спрямо нивото през 

1990 г. Ангажиментите 
варират от 8% за страни-
те-членки на ЕС и 7% за 
САЩ, до 6% за Япония. 

2005 * * 

Източник: Съставена от автора по данни от Регламент на Съвета (ЕО) № 980/2005. 

Следващото значимо постижение относно обвързването на ОТП 
на ЕС и концепцията за устойчиво развитие е въвеждането на за-
дължителната процедура „Оценка на въздействието по отношение на 
устойчивостта (на английски Sustainability Impact Assessment - SIA). 
През 2006 г. Европейската комисия организира в Стокхолм специал-
на конференция, посветена на оценката на въздействието на мерките, 
предвидени в Програмата за развитие от Доха по отношение на тях-
ното въздействие върху глобалното устойчиво развитие. Като при-
мери за успешни оценки на въздействието могат да се посочат ана-
лизите, направени от Европейската комисия, относно интегрираното 
въздействие, в това число и екологичното въздействие, на споразу-
мението за свободна търговия между ЕС и група средиземноморски 
страни (EUROMEDxii), а така също относно очакваното интегрирано 
въздействие на едно споразумение за свободна търговия на ЕС с ла-
тиноамериканската интеграционна групировка MERCOSUR. 

Б) Стратегически и тактичсски задачи 

След като се създадат необходимите условия, стратегическа цел 
на ЕС по направлението екология-международна търговия трябва да 
стане постепенното въвеждане на глобални минимални задължител-
ни изисквания от екологичен характер при производството и търго-
вията със стоки и услуги така, както това бе направено в рамките на 
единния вътрешен пазар на ЕС. Чрез придвижване напред по това 
направление ще се преодолее опасността едностранното въвеждане 
на по-строги екологични изисквания в ЕС да води до спадане на гло-
балната конкурентоспособност на европейските стоки. 

Изолираното въвеждане на по-строги екологични стандарти е 
свързано с увеличаване на издръжките на производството и със спа-
дане темповете на растеж поради големия дял инвестиции в пречис-
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твателни съоръжения. Според професора от Масачузетския техноло-
гичен институт Стъвън Мейер капиталовите разходи за екологични 
цели съставляват около Ул от общите капиталови разходи в нефто-
добивната и нефтопреработващата промишленост и между 10 и 15% 
в целулозно-хартиената, химическата промишленост и металургия-
y r j X i i i 

Влошаването на конкурентоспособността на европейските про-
изводители и експортьори може да доведе до загуба на пазарни по-
зиции, ако по-строгите екологични стандарти в ЕС не се възприемат 
в глобален мащаб. Поставяйки в основата на екологично ориентира-
ната стратегия признаването от всички страни и от всички произво-
дители „истинските разходи за производството", ЕС с основание се 
стреми при калкулирането на цените да се отчитат и редица реално 
съществуващи „екологични разходи", свързани със: 

• ограничения характер на невъзобновяемите природни и особе-
но енергийни фосилни източници; 

• разходите за рециклиране и природосъобразно унищожаване 
на възобновяемите източници, най-вече на радиоактивните от-
падъци; 

• разходите за намаляване на емисиите на т. нар. парникови газове. 

0 V 

Източник: Хаджиниколов, Д. Европейският съюз като глобална търговска сила. 
2008с. 196. 

Фиг. 22. „Екологичният дъмпинг" и неговото неутрализиране чрез антидъмпингово 
мито 

Тези разходи трябва да се калкулират в себестойността и в це-
ната на продуктите, в противен случай се получава производство и 
експорт на стоки при използването на т.нар. екологичен дъмпинг. 
Както показва фигурата по-долу, екологичният дъмпинг е сериоз-
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но препятствие за международната търговия и противодействието 
срещу него много прилича на противодействието срещу класиче-
ския дъмпинг - санкциониране на нелоялната конкуренция чрез 
въвеждане на временни и окончателни антидъмпингови мита. 

На графиката е показано отражението на екологичния дъмпинг 
върху вноса на определена стока. Без наличието на дъмпинга външ-
ното предлагане Svv става по световната цена Pw Установеното за тази 
стока мито (P. - Pw) формира импортното предлагане Sf Появата 
на крупен експортьор, който има занижени екологични стандарти, 
променя съществено ситуацията. Този експортьор има по-ниски от 
нормалните разходи за производството, тъй като не включва в себе-
стойността на съответната стока редица екологични разходи, които 
производителите в ЕС са длъжни да включват. Ако приемем, че нор-
малната стойност на разглежданата стока eCn = Pw, то дъмпинговият 
марж може да се приеме, че е равен на P w - P'w. С цел да се постигне 
лоялна конкуренция, антидъмпинговото мито трябва да е равно на 
дъмпинговия марж, т.е. на разликата в цените P w - P'w. Една такава 
мярка ще ликвидира възможността на експортьора, който произвеж-
да при ниски екологични разходи да получава от това допълнителни 
конкурентни предимства. 

От теоретична гледна точка въвеждането на антидъмпингови 
мита, насочени срещу експортьорите от държави със занижени еко-
логични разходи, изглежда уместно, но от практическа гледна точка 
това е трудно постижимо в настоящия момент. Смесването на ин-
струменти за регулиране на околната среда и на международната 
търговия на сегашния етап би единствено затруднило провеждането 
на многостранни търговски преговори. Преобладаващото количе-
ство държави в света, в това число и най-многочислените сред тях, 
са все още на стадия на екстензивното развитие и ограничаването на 
изразходването на материални ресурси пряко и силно влияе върху 
темпа на икономическото им развитие. Ето защо правилната позиция 
е тази, към която се придържат и европейските институции - посте-
пенно въвличане на търговските партньори от всички континенти в 
глобалната програма за устойчиво развитие, като за това се използва 
програмата „Помощ за търговия" и многочислените търговско-ико-
номически инструменти в рамките на различните регионални и дву-
странни споразумения за партньорство. 
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8.3. Социалният аспект на 
устойчивото развитие и ОТП на ЕС 

Преплитането на социалния аспект на концепцията за устойчиво 
развитие и на Общата търговска политика на ЕС може да се установи 
в следните главни направления: 

• Използването на специалния митнически режим за най-слабо 
развитите държави (ОСП++ или „Всичко освен оръжие"). 

•> Обвързването на другия специален насърчителен митнически 
режим ОСП+ с прилагането на някои международни споразу-
мения, свързани със социалните отношения и доброто упра-
вление. 

• Подкрепата за организациите, свързани с концепцията „Чест-
на търговия". 

А) „Всичко освен оръжие" 

Както бе посочено във втората глава, този митнически режим е 
възможно най-либералният. При него се запазват само няколко мита, 
или по-точно тарифни квоти. Всички останали стоки се внасят в ЕС 
без мито. 

Въвеждането на режима е част от пакета мерки, свързани с Кръ-
га Доха и с Програмата за развитие от Доха. Това е мярка, насочена 
към намаляване на бедността в глобален мащаб чрез облекчаване на 
вноса в ЕС на стоки от най-бедните държави. Но как се определят 
тези държави? 

ЕС е възприел при определянето на глобалната бедност подхода, 
който има най-голяма представителност. Това е подходът, използван 
от Комитета за политика за развитие на ООН. Повечето от тези дър-
жави са включени и в групата на страните с ниски доходи, опреде-
ляна от Световнтата банка, т.е. това са страни, където брутният на-
ционален доход на човек от населението през 2010 г. е бил под $995, 
или на ден на човек са се падали по около 2,7 долара™. Включени са 
обаче и някои страни от АКТ от групата на страните с ниски средни 
доходи. Цялостният списък на държавите, ползващи режима „Всич-
ко освен оръжие", се съдържа в Приложение I към 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 31 
декември 2011 r....xv Там са указани следните 49 държави, включени 
в специалния режим на ЕС за най-слабо развитите страни: 
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Афганистан, Ангола, Бангладеш, Буркина Фасо, Бурунди, Бенин, 
Бутан, ДР Конго, Централноафриканска република, Кабо Вер-
де, Джибути, Еритрея, Етиопия, Гамбия, Гвинея, Екваториална 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Хаити, Камбоджа, Кирибати, Коморски 
острови, Лаос, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Мали, Мианмар, 
Мавритания, Малдивски острови, Малави, Мозамбик, Нигер, 
Непал, Руанда, Соломонови острови, Судан, Сиера Леоне, Се-
негал, Сомалия, Сао Томе и Принсипи, Чад, Того, Тимор-Лесте, 
Тувалу, Танзания, Уганда, Вануату, Самоа, Йемен, Замбия. 

Б) Насърчителен митнически режим ОСП+ 

Както и при екологичния аспект на устойчивото развитие, така и 
в този случай предоставянето на насърчителния митнически режим 
е обвързано с изпълнението на 16 важни международни споразуме-
ния. Те са посочени в Приложение III, част А на споменатия по-горе 
регламент на Съвета на ЕС: 

1. Международен пакт за граждански и политически права. 
2. Международен пакт за икономически, социални и културни 

права. 
3. Международна конвенция за премахването на всички форми 

на расова дискриминация. 
4. Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация 

по отношение на жените. 
5. Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, не-

човешко или унизително отнасяне или наказание. 
6. Конвенция за правата на детето. 
7. Конвенция за преследване и наказване на престъплението ге-

ноцид. 
8. Конвенция относно минималната възраст за приемане на работа. 
9. Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликви-

дирането на най-тежките форми на детския труд. 
10. Конвенция относно премахването на принудителния труд. 
11. Конвенция относно принудителния или задължителния труд. 
12. Конвенция относно равното заплащане на мъжете и жените ра-

ботници за труд с еднаква стойност. 
13. Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и 

професиите. 
14. Конвенция относно синдикалната свобода и закрилата на пра-

вото на синдикално организиране. 
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15. Конвенция относно прилагане принципите на правото на орга-
низиране и на колективно договаряне. 

16. Международна конвенция за предотвратяване и наказание на 
престъплението апартейд. 

В) Подкрепа за „Честната търговия" 

Трябва да се различават двете различни концепции за по-спра-
ведлива международна търговия - концепцията за честна търговия 
и концепцията за етична търговия. И двете концепции се зараждат 
през 70-те и 80-те години на миналия век в Западна Европа и в Се-
верна Америка. Концепцията за честна търговия е свързана с дей-
ността на неправителствени организации, докато концепцията за 
етична търговия произтича от т.нар. етични кодекси за поведение на 
големите транснационални компании, а напоследък и от концепция-
та за корпоративна социална отговорност4''. 

Концепцията за честна търговия е призвана в условията на гло-
бализация да допринесе за целите на устойчиво развитие в иконо-
мически изостаналите региони. Това се постига, като дребните про-
изводители и работниците получават по-добри условия за работа и 
живот. Първоначално, в края на 80-те и през първата половина на 
90-те години, концепцията се реализира чрез т.нар. предприятия за 
честна търговия (на английски „fair trade businesses"), които се фи-
нансират и често директно управляват от мисионерски и благотво-
рителни организации в развиващите се страни, често свързани с ка-
толическата църква или с отделни протестантски организации. 

За да се осигури пласментът на стоките на тези предприятия и по 
този начин да стане концепцията ефективна и устойчива, се разви-
ват три дистрибуционни инструмента. Първият е свързан с появата в 
редица европейски и североамерикански страни на т.нар. „Световни 
магазини", по подобие на подобни магазини за биопродукти. По дан-
ни на Европейската комисия в западноевропейските страни в края 
на миналия век е имало около 3000 „Световни магазини" и повече 
от 70 000 обособени щанда и пунктове за продажба на стоки, про-
изведени в съответствие с концепцията за честна търговия. Вторият 
дистрибуционен инструмент са директните покупки от църковни и 
благотворителни организации, които след това предлагат на свои-
те сподвижници стоки, произведени в съответствие с концепцията 
за честна търговия. Третият дистрибуционен инструмент е използ-
ването на специално лого за стоките, произведени в съответствие с 
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концепцията за честна търговия. Най-разпространените образци са 
показани по-долу: 

Сертифицирането на стоките за получаване на лого в Европей-
ския съюз се извършва от т.нар. Агенции за сертификация относно 
честната търговия. Наличието на лого позволява стоките да се про-
дават по цени, по-високи от пазарните (както е при биопродуктите). 
Това става благодарение на подкрепата на потребителите за концеп-
цията за честна търговия. Основните етикети за честна търговия, 
използвани в ЕС, са на агенциите за сертификация „Мах Havelaar", 
„Transfair", „Fairtrade Mark" and „Rattvisemarkt". Всички сертифици-
ращи организации в ЕС са членки на Международната организация 
за етикетиране за честна търговия (на английски Fair Trade Labelling 
Organisations International - FLO). 

Критериите, които трябва да бъдат изпълнени от дадена стока, за 
да получи тя лого за честна търговия, са унифицирани на равнището 
на ЕС. Те са в съответствие с утвърдени международни конвенции, 
като Конвенцията за Международната организация на труда и Пре-
поръките на ООН „Дневен ред 21". По-важните критерии са: 

S условия за наемане на работници като заплата, платен годи-
шен отпуск и отпуск по майчинство; 

^ социалното и здравно осигуряване; 
S правото на сдружаване и на стачки и др. 
По данни на Европейската комисия годишният обем на продаж-

бите на стоки, носещи лого за честна търговия, е около 250 млн. евро. 
Най-силно е разпространена концепцията при кафето, какаото, тек-
стила, занаятчийските предмети, сушените плодове и ядките, пчел-
ния мед, захарта и бананите. Около 11% от населението в старите 
държави - членки на ЕС предпочита да купува стоки с този етикет, 
в случай че те имат същите потребителски качества, както и стоките 
без такъв етикет, като тенденцията при пласмента на стоки, носещи 
етикета за честна търговия, е към стабилно нарастване на обемите на 
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продажбите. Независимо от това продажбите на кафе по дистрибу-
ционните канали на честната търговия засега не надхвърлят 3-4% от 
общия обем на продажбите™". 

ЕС подкрепя концепцията за честна търговия. Подкрепата има 
различни измерения. Засега най-силно е изразено политическото 
измерение - изслушвания, конференции по темата в Европейския 
парламент, анализи на Европейската комисия и други подобни ме-
роприятия™"'. Някои от аспектите на честната търговия са включени 
и като изисквания на преференциалния тарифен режим ОСП+. Във 
финансово отношение подкрепата е твърде ограничена и се изразя-
ва във финансиране на проекти на неправителствени организации, 
свързани с концепцията. 

От гледна точка на ОТП на ЕС и устойчивото развитие концеп-
цията за честна търговия има бъдеще и нейният обхват ще нараства 
през сведващите години. Би било обаче пресилено да се очаква, че на 
сегашния етап тя може да намери място сред темите на многостран-
ните търговски преговори под егидата на СТО. 

' Допълнителна информация за историята и съвременния статут на организацията 
може да се намери на нейния сайт (http://www.iucn.org). 

" Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future, transmitted to the UN General Assembly as an Annex to Document A/42/427, 
(http://www.un-documents.net/ocf-02.htm). 

ш Виж също Савов, Cm., P. Гечев, В. Иванова и Е. Сотирова. Световна икономика 
(раздела за устойчивото развитие). С., 2006. 

iv Такава организация, наблягаща единствено на съхраняването на околната среда, 
е Greenpeace (http://www.greenpeace.org/international/en/). 

v United Nations (2007) The Millennium Development Goals Report 2007, UN, New York. 
vi WTO (2001) Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/ 

DEC/1,20 November 2001. 
vii OECD (2009) Linkages between environmental policy and competitiveness, Paris, Doc. 

ENV/EPOC/GSP(2008)14/FINAL. 
viii International Centre for Trade and Sustainable Development (2009) Rebuilding global 

trade: Proposals for a fairer, more sustainable future, (http://www.ictsd.org). 
ix European Commission (2002), Towards a global partnership for sustainable development, 

Brussels, Doc. COM(2002) 82 final. 
x Виж: WTO, Trade Policy Review, Report by the European Communities, 2007, p. 19. 
xi Presidency Conclusions - Goteborg, 15 and 16 June 2001, SN 200/1/01 REV 15. 
xii Като EUROMED се обозначава Европейско-средиземноморското сътрудничест-

во (на английски Euro-Mediterranean Partnership) или Европейско-средиземно-
морският регион, включващ ЕС и асоциираните страни от Средиземноморие-
то, участващи в стартирания през 1995 г. т.нар. Барцелонски процес. Освен ЕС 
включва Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Окупираната палес-
тинска територия, Сирия и Тунис. 

http://www.iucn.org
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://www.greenpeace.org/international/en/
http://www.ictsd.org
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xiii Meyer, S., М. (1994) The Economic Impact of Environmental Regulation, 
(http://web.mit.edu/polisci/mpepp/Reports/eier.pdf). 

xiv The World Bank, Country and Lending Groups, 
(http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups). 

xv Официален вестник на EC, 2008, L 211. 
xvi Виж Бакьрджиева, P. Европейски контури на корпоративната социална отговор-

ност. Глобализация и регионализъм, предизвикателства за икономическата тео-
рия, 2009, с. 255. 

^"Communication from the Commission to the Council of 29 November 1999 on ,fair 
trade1. 

'"'"Виж, например La my, P. (2003) What Role for fair trade in EU Policies? Conference on 
Fair trade a contribution to sustainable development, European Parliament, Brussels. 

http://web.mit.edu/polisci/mpepp/Reports/eier.pdf
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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ОТП НА ЕС И СВЕТОВНАТА 
ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Европейският съюз и Световната търговска организация (пре-
ди Секретариат на ГАТТ) си влияят взаимно в редица направления. 
Може да се каже, че през годините държавите - членки на ЕС и Общ-
ността, като цяло допринесоха съществено за авторитета на тази ор-
ганизация и за разширяването на нейните компетенции във все нови 
въпроси, свързани с търговията. От своя страна СТО оказва положи-
телно влияние върху развитието на компетенциите на европейските 
институции в областта на Общата търговска политика. Многостран-
ните преговори правят необходимо изработването и отстояването на 
общи позиции на държавите членки по нови и нови въпроси и това 
тласка напред интеграцията. 

9.1. ЕС в многостранните търговски 
преговори под егидата на СТО 

А) Възникване на преговорите 

„Черният четвъртък'4 (24.10.1929 г.) поставя началото на „Велика-
та депресия" в САЩ, която се разпространява постепенно по целия 
свят и продължава няколко години. Сривът на акциите, спадането 
на икономическата активност, увеличаването на безработицата пре-
дизвикват засилване на държавния дирижизъм в икономиката и на 
търговския протекционизъм. Това състояние на нещата се запазва и 
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непосредствено след края на Втората световна война, когато не са 
рядкост мита от порядъка на 40-50%. В същото време новите тех-
нологии и законите на пазарната икономика изискват от правител-
ствата да се премахват пречките пред международното движение на 
стоки и производствени фактори. За да бъде коригирана в посока към 
либерализация структурата на световната търговия, САЩ стават 
инициатор за създаването на Международна търговска организация 
(МТО) и за провеждането на многостранни търговски преговори. 
Тяхната цел е чувствително намаляване на митата. 

Първите многостранни търговски преговори започват през 1946 
г. в Женева. На 1.1.1948 г. 23 страни подписват Общото споразуме-
ние по митата и търговията (ГАТТ) и Устава на МТО. Сред учреди-
телките на ГАТТ са и 8 от сегашните 27 държави - членки на ЕС. 
Това са Франция, Великобритания, Белгия, Холандия, Люксембург, 
Австрия, Чехия и Словакия, обединени тогава в Чехословакия. През 
м. март 1948 г. в Хавана Международната конференция за търговия 
и заетост приема Устава на МОТ. Поради наличието на елементи на 
наднационално регулиране, неприемливи по онова време за САЩ, 
Конгресът на САЩ отказва да ратифицира Устава на МТО. Остава 
обаче в сила ГАТТ, междуправителствено споразумение, което не 
се нуждаело от ратификация в Конгреса. Сега това споразумение се 
обозначава като ГАТТ 1948, за разлика от новото разширено и допъл-
нено споразумение, подписано по време на Уругвайския кръг и обо-
значавано като „ГАТТ 1994". За да се следи изпълнението на ГАТТ 
1948, се създава в Женева „Секретариат на ГАТТ". Постепенно с го-
дините и с напредването на многостранните търговски преговори 
авторитетът на този секретариат нараства неимоверно и се превръща 
в „Организацията ГАТТ". 

Б) Предимства на многостранните преговори 

Основната заслуга на ГАТТ и СТО е утвърждаването на принци-
па на многостранните търговски преговори в процеса на митниче-
ската либерализация на глобалната търговия. Но кои са предимства-
та на многостранните преговори пред двустранните и регионалните? 
Ето някои от тях: 

1. Икономия от мащаба по отношение на темпа на либерализа-
ция. 

2. Възможност за коалиции и за по-ефективна защита на интере-
сите (позициите). 
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3. По-голяма отговорност при неспазване на договореностите, 
тъй като се носи отговорност пред авторитетен международен 
орган, свързан и с ООН. 

4. Възможност за постепенно разширяване на кръга от въпроси, 
свързани с търговията, които могат да се обсъждат и евентуал-
но подлагат на международно (глобално) регулиране. 

5. Реципрочност в отстъпките на една много по-широка основа, 
което позволява по-ефикасно да се неутрализират загубите 
при импортозаместващи отрасли с ползи при експортно ори-
ентираните отрасли. 

6. По-добри възможности за демонстриране на взаимната изгода 
от либерализацията, тъй като могат да се отчитат и глобалните 
ползи. Когато се оперира на двустранна основа, е възможно да 
не се получи полза (създаване на благоденствие и на търговия) 
при някои редукции на митата, тъй като съответното произ-
водство може да е неконкурентоспособно и в двете договарящи 
се страни, докато при редукциите на многостранна основа съз-
даването на благоденствие и търговия е почти винаги гаранти-
рано. 

7. Изключва се рискът от пренасочване на търговски потоци, кой-
то съществува при тарифни редукции на двустранна основа. 

8. Постига се по-голяма прозрачност и предсказуемост на търгов-
ската политика. 

В) Развитие до Уругвайския кръг 

През годините между 1948 и 1986 г. се провеждат 7 успешни 
кръга на многостранните търговски преговори. Много от сегашните 
държави-членки са били активни участнички в тях, а Общността по-
степенно също започва да играе роля за успеха на преговорите, като 
тази роля расте с развитието на европейската интеграция. 
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Табл. 16. 
Многостранните преговори под егидата на СТО и ЕС (ЕИО) 

Години Название Теми/Резултати 
Роля 
на ЕС 
(ЕИО) 

1947-
1948 Кръг Женева 

Мита. Намалени са мита по 45 000 позиции, 
(20% от търговията). Средното мито при про-

мишлените стоки е било намалено от около 40% 
на около 30%. 

Няма 

1949 
Кръг Енеси 

Annecy, 
France 

Мита. Намалени са митата по 5000 позиции Няма 

1951 
Кръг Торки 

Torquay, 
England 

Мита. Намалени са митата по 8700 позиции. Няма 

1956 Кръг Женева Мита. Тарифни редукции с ефект 2,5 млрд. д. 
годишно. 

Слабо 
изразе-

на 

1960-
1962 Кръг Дилън 

Мита. След този кръг средното ефективно мито 
при промишлените стоки е около 15%. Редукци-

ите са с ефект 5,0 млрд. д. годишно. 

Слабо 
изразе-

на 

1963-
1967 Кръг Кенеди 

Мита. Много големи съкращения. Стойност на 
редукциите - 40 млрд. д. годишно 

Нелоялни търговски практики. Дадена е де-
финиция на дъмпинг и са обявени за допустими 

антидъмпинговите защитни мерки. 

Слабо 
изразе-

на 

1973-
1979 

Кръг Токио Мита. След редукциите средното ефективно 
мито при промишлените стоки е около 10%. 
Количествени ограничения. Обявени са за 

неприемливи. 
Нелоялни търговски практики. Развити са 

правилата за антидъмпинговите защитни мерки. 
Субсидии. Прави се разграничение на приемли-
ви и неприемливи субсидии. При неприемливите 

се допускат защитни мерки. 
Обществените поръчки. Прави се опит за 

налагане на национален режим, но остава не-
успешен. 

Технически бариери. Изтъква се необходи-
мостта от споразумение. 

Умере-
на 

Източник: Съставена от автора 
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П Уругвайски кръг 

Този кръг започва през 1986 г. в уругвайския град Пунта дел Есте 
и постепенно се утвърждава названието му „Уругвайски кръги. За-
вършва в Маракеш (Мароко) през 1994 г. с подписването на 30 важни 
споразумения, които влизат в сила от 1.1.1995 г. Едно от тях е за съз-
даването и функционирането на Световната търговска организация. 
В момента СТО наблюдава изпълнението общо на 60 глобални спо-
разумения по търговията и свързаните с нея въпроси. По-важните 
сред тях са (в скоби са посочени названията на английски): 

> Споразумение за създаването на СТО (Agreement Establishing 
WTO); 

> ГАТТ 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994). 
> ГАТС (General Agreement on Trade in Services). 
> Споразумение за ТРИПс (Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Properties). 
> Споразумение за ТРИМс (Agreement on Trade-Related Invest-

ment Measures). 
> Споразумение за техническите бариери пред търговията 

(Agreement on Technical Barriers to Trade). 
> Споразумение по текстила и облеклото (Agreement on Textiles 

and Clothing). Цели (постепенно премахване на количествени-
те ограничения и предвижда асиметрия при прилагането на 
мерките в полза на развиващите се страни. 

> Споразумение по селското стопанство (Agreement on Agricul-
ture). Цели тарифизация на количествените ограничения, га-
рантиране на минимален достъп до пазара, ограничаване на 
експортното субсидиране. 

> Споразумение по санитарните и фитосанитарните мерки 
(Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures). Има за цел 
взаимното признаване на санитарните и фитосанитарните до-
кументи за достъп до пазара. 

> Споразумение по прилагането на чл. VI от ГАТТ - антидъм-
пингови мерки (Agreement on Implementation of Article VI -
Anti-dumping) 

> Споразумение по прилагането на чл. VII от ГАТТ - Митни-
ческа облагаема стойност (Agreement on Implementation of 
Article VII - Customs Valuation). 

> Споразумение по субсидиите и компенсиращите ги мерки 
(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)1. 
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9.2. Кръг Доха 
Първото заседание на министрите се провежда през 2001 г. в сто-

лицата на Катар - Доха. Предвиждало се е този кръг от преговорите 
да започне през 1999 г. в американския град Сиатъл и той да носи 
името „Кръг Сиатъл" или „Кръг на хилядолетието" (на английски 
Millennium Round), но демонстрации на антиглобалисти осуетяват 
началото на преговорите в Сиатъл. Първоначално е решено прегово-
рите да приключат през 2006 г., но кръгът продължава и през 2010 г. 
и вече е най-дълго продължилият кръг от многостранни търговски 
преговори. 

А) Дневният ред от Доха 

Кръгът Доха има най-широкия тематичен обхват досега. Той об-
хваща всички теми, разглеждани на предишния Уругвайски кръг, 
като към тях сега са добавени следните теми: 

> Мерки за улесняване на търговията; 
> Усъвършенстване на арбитражния механизъм; 
> Околна среда; 
> Регионални търговски споразумения; 
> Малки и средни предприятия; 
> Специално и диференцирано третиране за най-слабо развити-

те страни; 
> Интегрирана рамка за обединяване на усилията на СТО, Све-

товната банка и МВФ по въпросите на развитието; 
> Програмата „Помощ за търговия". 
От традиционните теми особена актуалност през настоящия 

кръг от преговори имат въпросите, свързани с тарифните пикове, аг-
рарните субсидии и особено субсидирането на експорта на аграрни 
продукти, въпросите за достъпа до пазара, интелектуалната собстве-
ност и по-специално географските индикации, националния режим 
при държавните поръчки и регулирането на услугите. 

По време на преговорите се дискутира обаче не само перспек-
тивата пред глобалната регулация на търговията, но и степента на 
изпълнение на досегашните договорености. ЕС използва Кръга Доха, 
за да обърне сериозно внимание на редица страни, главно развива-
щи се, относно тяхното изоставане при изпълнението на определени 
договорености и конкретни индивидуални задължения, свързани с 
резултатите от предишния кръг преговори. Забележките са основно 
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в областите, които вече бяха изтъкнати в предишните глави: про-
пуски при защитата на интелектуалната собственост (използване 
на подвеждащи търговски марки, нарушаване на авторски права, 
непризнаване на географски индикации, злоупотреба с принудител-
ното лицензиране и др.), ограничаване на достъпа до държавни по-
ръчки, недопустими инвестиционни мерки, пречещи на търговията, 
неизпълнение на поети ангажименти по ГАТС, Споразумението за 
текстила и облеклото и др. 

Основните търговски сили и групировки (коалиции), които 
участват в преговорите, са: Европейският съюз, САЩ, Китай, Япо-
ния, групата БРИК на големите развиващи се икономики (Брази-
лия, Русия, Индия и Китай), групата на Страните от АКТ, в прего-
ворите по аграрните въпроси - Кеърнската група. Съотношението 
на силите между основните търговски сили бе посочено в четвърта 
глава (фиг. 13). 

Б) Приносът на ЕС 

Част от целите на ЕС, свързани със сегашния кръг от преговори, 
бяха подробно разгледани в предишните глави. Извън този анализ 
могат да се посочат и някои конкретни приноси. В областта на търго-
вията с аграрни стоки ЕС изрази готовност, като част от едно по-ши-
роко рамково (пакетно) решение, да намали средното мито при вноса 
на аграрни продукти с 50%, а при най-високите мита редукцията да 
е даже 60%, да намали субсидиите, свързани с производството на 
аграрни продукти с 80% и напълно да премахне субсидирането на 
експорта на аграрни продукти''. 

В областта на търговията с услуги Европейският съюз е за ли-
берализация, която няма да навреди на разнообразието от култури 
в света. 

Специално място Съюзът отделя на връзката между търговията и 
развитието. Това е и причината Декларацията на срещата на минист-
рите в Доха да се нарече „Програма за развитие от Доха" (на англий-
ски Doha Development Agenda). Сред мерките, които се подкрепят от 
ЕС и са насочени към развиващите се страни, могат да се изтъкнат: 
специалните митнически режими за развиващите се страни и особе-
но за най-слабо развитите сред тях, които трябва да облекчат достъпа 
на техни стоки до пазарите на развитите страни (режимите ОСП+ 
и ОСШ-+ бяха разгледани в предишната глава), както и програмата 
„Помощ за търговия" (на английски „Aid for Trade"). 
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Могат да се разграничат два вида „помощ за търговия". Първият 
вид е класическата помощ за развитие на търговията и по-специално 
на външната търговия, който се изразява в разширяване на админи-
стративния капацитет на търговски фирми, митници, администра-
ция и основно се занимава с обучение и доставка на офис оборудване 
и специално оборудване за митниците. Вторият вид помощ, при кой-
то се говори за насърчаване на търговията в широкия смисъл на това 
понятие, средствата се използват и за развитие на пристанищата, за 
нови пътища и жп съоръжения, за развитие на експортния потенциал 
на съответната страна, включително и чрез мерки, засягащи самото 
производство, а не само съпътстващите дейности като опаковки, ети-
кети, стандарти и т.н. 

Табл. 17. 
Видове помощ за търговия, съгласно стратегията на ЕС и СТО 

Предназначение Съдържание на мерките 

Подход до Доха 
Търговска политика и 

регулиране 
Обучение, консултиране на администрацията и персонала 

на фирмите по посочените въпроси. 

Развитие на 
търговията 

Изготвяне на пазарни, инвестиционни и др. анализи, раз-
ширение на административния капацитет на институции-

те, свързани с външната търговия. 

Подход след Доха 
Инфраструктура, свър-

зана с търговията 
Съоръжения за транспортиране и съхраняване, осигуря-

ване на телекомуникации и енергия и др. 

Изграждане на капаци-
тет за производство 

Акцентира се на селското и горското стопанство, рибар-
ството, минералните суровини, т.е. на продуктите, където 

може да се осъществи по-лесно експорт. 

Изпълнение на анга-
жименти, свързани с 

търговията 

Финансово подпомагане на бюджета на съответната 
страна с цел изпълнение на мерки и реформи, целящи 

изпълнението на ангажименти, свързани с международ-
ната търговия (например в областта на интелектуалната 

собственост). 
Други нужди, свързани 

с търговията 
Мерки, посочени от страната бенефициент като свързани 

с търговията и одобрени като такива от ЕС. 

Източник: European Commission (2009) Trade fact Sheet, Aid for Trade, Brussels. 

Помощта на EC, свързана c търговията, през 2007 г. е била 
около 7,2 млрд. евро. От тази сума 4,74 млрд. са били на двустран-
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на основа от държавите - членки на ЕС, и 2,43 млрд. от бюджета 
на ЕС. Що се отнася до помощта за търговията в традиционния 
смисъл на това понятие до Доха, то помощта на ЕС е била около 
2 млрд. евро, от които половината е постъпила от бюджета на 
ЕС"'. Като част от официалното съдействие на ЕС за развитието, 
мерките по програмата „Помощ за търговия" се реализират чрез 
Европейската комисия и чрез Европейския фонд за развитие. Що 
се отнася до разпределението на помощта по отрасли, то се вижда 
от фигурата по-долу: 
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Източник: OECD, Query Wizard for International Development Statistics. 

Фиг. 23. Отраслово разпределение на помощта за търговия от бюджета на ЕС (2008 г.) 

9.3. ЕС и Арбитражът на СТО 
Европейският съюз е сред най-активните участници в механизма 

за решаване на търговски спорове към СТО. За периода от създава-
нето на СТО досега ЕС участва в дебати по 152 случая, заявени в 
Органа по решаване на спорове на СТО, като Общността е била ищец 
в 82 случая (около 54%) и ответник в 70 дела (около 46%). 

А) ЕС като инициатор на арбитражни дела 

През целия период на съществуване на Арбитража на СТО най-
често ЕС е бил ищец по дела, свързани с изравнителни, антидъмпин-
гови мита и субсидии, въведени от други страни, най-вече от САЩ, а 
така също за нарушения на споразуменията ГАТС, ТРИПс и ТРИМс, 
основно от големи развиващи се икономики. 
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По данни на СТО през периода 2008-2010 г. ЕС е бил ищец по 
следните арбитражни дела: 

- От 7 май 2010 г. срещу Китай за въведени временни антидъм-
пингови мита при вноса от ЕС на определени видове стомана и 
стоманени изделия. 

- От 29 юли 2009 г. за въведени такси, равносилни на мита при 
вноса на дестилирани спиртни напитки. 

- От 23 юни 2009 г. срещу Китай за въведени ограничения при 
експорта на някои видове суровини. 

- От 22 септември 2009 г. срещу Индия за такси и ограничителни 
мерки при вноса на вина и спиртни напитки. 

- От 3 март 2008 г. срещу Китай за въвеждането на мерки, огра-
ничаващи достъпа до финансови информационни услуги. 

- От 25 януари 2008 г. срещу Тайланд за неспазване на договоре-
ностите за митническата облагаема стойност. 

Пример. Много нашумяло арбитражно дело е т.нар. стоманен 
спор между ЕС и САЩ. Той започва на 7 март 2002 г., когато ЕО 
поисква консултации със САЩ относно въведените окончателни 
защитни мита при вноса на определени видове стоманени изделия. 
Ограниченията са под формата на тарифни квоти, като вносът над 
определения „таван" по квотата се облага с чувствително завишено 
мито. Според ЕО защитната мярка е в противоречие с правилата на 
ГАТТ по този въпрос. По-късно подобни претенции спрямо САЩ се 
изтъкват от цяла група страни-експортьори на стоманени изделия 
(Япония, Корея, Китай, Канада, Венецуела, Нова Зеландия и др.). 

Тъй като консултациите приключват неуспегино, на 25 юли 2002 г. 
е насрочено едно обединено арбитражно дело по повечето от предя-
вените претенции. Докладът на арбитрите е готов на 11 юли 2003 
г. и той изцяло подкрепя претенциите на ЕО и останалите опла-
кващи се страни. На 11 август 2003 г. САЩ обжалват решението 
на арбитрите от първа инстанция в апелативния орган на СТО. На 
10 ноември 2003 г. потвърждава заключенията на арбитрите пър-
ва инстанция относно извършеното нарушение от страна на САЩ. 
Апелативният орган подчертава, че отсъства каквото и да е дока-
зателство от страна на САЩ за причинено от вноса на посочените 
стоманени изделия сериозно нарушение на вътрешния пазар. 

На 10 декември 2003 г. САЩ информират членовете на ГАТТ, че 
на 4 декември президентът на САЩ е отменил въведените защитни 
мерки при вноса на засегнатите стоманени изделия. 
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Б) ЕС като ответник 

ЕС е ответник главно по дела, засягащи аграрната политика, спе-
циалните отношения на Съюза със Страните от АКТ и някои спе-
цифични европейски мерки за защита на потребителите, водещи до 
ограничаване вноса на определени продукти, представляващи пови-
шен риск за консуматорите и за околната среда. Като примери в това 
отношение могат да се посочат „банановият" и „хормоналният" спор. 
За „хормоналния" спор, засягащ вноса в ЕС на телешко месо от жи-
вотни, които са получавали синтетични хормони на растежа, беше 
споменато в пета глава. При „банановия" спор Арбитражът на СТО 
бе сезиран от група централноамерикански държави и САЩ заради 
по-изгодните условия на внос в ЕС на банани от бившите европейски 
колонии (сега Страни от АКТ) в сравнение с условията при вноса на 
банани от централноамериканските държави. Решението на Арби-
тража на СТО бе в полза на централноамериканските държави и до-
веде до сериозни промени в търговско-икономическите отношения 
на ЕС със страните от АКТ (виж следващата глава). 

През периода 2008-2010 г. ЕС е бил ответник по следните арби-
тражни дела в СТО: 

- От 11 и 12 май 2010 г. по оплакване на Индия и Бразилия от-
носно нарушаване на патентни права на определени генерични 
лекарства при реекспорт през митническата територия на ЕС. 

- От 4 февруари 2010 г. по оплакване на Китай относно въведено 
антидъмпингово мито при вноса на китайски обувки. 

- От 2 и 5 ноември 2009 г. по оплакване на Норвегия и Канада 
относно забраната на вноса в ЕС на продукти от тюлени. 

- От 31 юли 2009 г. по оплакване на Китай относно въведено 
окончателно антидъмпингово мито при вноса на определени 
видове китайски стоманени изделия. 

- От 16 януари 2009 г. по оплакване на САЩ относно мерки, 
ограничаващи вноса на пилешко месо, третирано с антисеп-
тични химически вещества. 

- От 4 декември 2008 г. по оплакване на Индия относно проведе-
ната ревизия на антидъмпинговите и антисубсидийни мерки на 
ЕС при вноса на някои индийски изделия от пластмаса (изде-
лия от PET). 

- От 28 май и 12 юни по оплакване на САЩ, Япония и Тайван от-
носно определянето на тарифните позиции на някои електрон-
ни изделия, което води до тяхното по-високо обмитяване. 
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В) Нови тенденции в арбитража 

Както се вижда и от данните по-горе, напоследък в работата на 
Арбитража на СТО се забелязват две положителни тенденции, на-
сърчавани и от Европейския съюз. Първата от тях е свързана с увели-
чаването на дела на развиващите се страни в работата на арбитража 
и по-специално като инициатори на арбитражни дела. 

Източник: Съставена от автора по данни на СТО (www.wto.org). 
Фиг. 24. Развитите и големите развиващи се страни като инициатори на арбитраж-

ни дела в СТО. 

Другата позитивна тенденция, която се наблюдава, е свързана 
с промените в тематиката на споровете. Намаляват традиционните 
въпроси, свързани с прилагането на ГАТТ, като спазване принципа 
на недискриминация, премахване на количествените ограничения, 
определяне на митническата облагаема стойност и други подобни 
за сметка на увеличаване дела на нетрадиционните търговски теми 
в рамките на ГАТТ (премахване на технически бариери, антидъм-
пингови и антисубсидийни мерки и др.), както и за сметка на нови-
те въпроси, свързани с търговията като инвестиции, интелектуална 
собственост, околна среда. 

http://www.wto.org
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1995-1999 2000-2004 2005-2008 

— • — Традиционни мерни по ГАТТ 

Нетрадиционни мерки по ГАТТ 

— * — Мерки извън ГАТТ 

Източник: Съставена от автора по данни на СТО (www.wto.org). 

Фиг. 25. Промени в тематиката на арбитражните спорове в СТО (дял в %). 

' Подробна информация за споразуменията от Уругвайския кръг могат да се наме-
рят на сайта на СТО (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm). 

" European Commission (2006) Getting the facts straight on the EU's agriculture offer in 
the Doha round, Brussels. 
European Commission (2009) Trade fact Sheet, Aid for Trade, Brussels. 

http://www.wto.org
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
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МЕЖДУРЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ 
НА ОТП НА ЕС С ПРЕОБЛАДАВАЩ 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

Търговските отношения с отделни географски региони или гео-
графски обособени групи от държави могат да се класифицират на 
преференциални и непреференциални. Преференциални са тези тър-
говски отношения, където се прилагат специални митнически режи-
ми и се предоставя помощ от страна на ЕС за постигане на опреде-
лени търговско-икономически цели. В настоящия етап могат да се 
посочат три такива географски обособени групи от държави, с които 
ЕС поддържа преференциални търговски отношения - страните от 
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните от 
Средиземноморието и голямата група страни от Африка на юг от Са-
хара, басейна на Тихия океан и Карибите, обозначавани като Страни 
от АКТ (на английски АСР Countries). 

10.1. Отношения със страните от ЕАСТ 
ЕАСТ е абревиатурата на Европейската асоциация за свобод-

на търговия (на английски - The European Free Trade Association -
EFTA). Тя е основана през 1960 г. и в някои периоди от съществуване-
то си обединяваше до 10 европейски държави и мереше сили с ЕИО. 
В момента обаче в ЕАСТ са останали само 4 държави - Швейцария, 
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Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Секретариатът на тази организа-
ция, каято сега се нарича още „ЕАСТ 2", е в Женева'. 

А) Европейско икономическо пространство 

През 1992 г. ЕИО подписва договор със страните от ЕАСТ за съз-
даването на Европейско икономическо пространство (ЕИП). Това е 
единно икономическо пространство, в което се реализират 4-те сво-
боди на движение на стоки, услуги, капитал и работна сила (лица). 
По-специално в чл. 1 на споразумението е записано, че то цели да 
насърчава продължителното и балансирано укрепване на търговско-
икономическите отношения между държавите участнички с перс-
пектива създаването на хомогенно европейско икономическо прос-
транство''. 

Търговските въпроси са разгледани във втория раздел на спо-
разумението, който се нарича „Свободно движение на стоки". В чл. 
8 на споразумението специално е указано, че договореностите се 
отнасят само до гл. 25-97 от Хармонизираната система за митни-
ческа кодификация на стоките, възприета от държавите - членки 
на ООН. Това означава, че споразумението изключва търговията с 
аграрни стоки, включени в гл. 1-24 на Хармонизираната система. В 
чл. 10 на споразумението се казва, че в търговията между страните 
по споразумението се забраняват митата при вноса и износа и всич-
ки вземания, имащи еквивалентен характер. В чл. 11 пък се изтък-
ва, че са забранени и количествените ограничения при експорта и 
импорта и всички мерки, имащи еквивалентен характер'''. По този 
начин в рамките на ЕИП се прилагат същите разширени разбирания 
за свободна търговия, които действат и в митническия съюз на дър-
жавите — членки на ЕС. Разликата е, че страните от ЕИП, които са 
извън ЕС, запазват правото си сами да определят митата при вноса 
от трети страни. 

Освен въпросите за митата и количествените ограничения, 
Споразумението за ЕИП разглежда и други аспекти на свободното 
движение на промишлени стоки, които излизат извън рамките на 
класическите зони за свободна търговия. Постига се свободно дви-
жение и на някои видове услуги, а при аграрните стоки се прилагат 
симетрични преференции, оформени главно като взаимни тарифни 
квоти, често с нулеви мита. Има и разпоредби, предоставящи нацио-
нално третиране при държавните поръчки, както и такива за хармо-
низацията на стандартите с тези на ЕС. 
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За да се постигне обаче желаната висока степен на търговско-
икономическа хомогенност на ЕИП, е решено да се отиде и по-на-
татък - всички държави, участващи в ЕИП, да изпълняват общи ди-
рективи за създаването на единен вътрешен пазар, а така също да си 
сътрудничат тясно по въпросите на конкуренцията, науката и тех-
нологиите, информационните услуги, образованието, защитата на 
потребителите. Същевременно, както вече бе споменато, споразуме-
нието не засяга Общата аграрна политика на ЕС, политиката в облас-
тта на рибарството, освен това въпросите, свързани със сигурността 
и правосъдието, както и с външната политика. В случаите, когато 
се прецени, че е необходимо развитие на сътрудничеството и в тези 
области, то това става на двустранна основа с отделните държави -
членки на ЕИП. 

Напоследък хармонизацията в рамките на ЕИП се разширява и 
вече обхваща и части от търговското и гражданското право, въпроси, 
свързани с околната среда, статистиката, някои аспекти на Споразу-
мението от Шенген и на общата визова политика на ЕС. 

В периода, когато се водят преговорите за подписването на Спо-
разумението за ЕИП, в ЕАСТ са били 7 държави. Три от тях обаче -
Австрия, Швеция и Финландия започват преговори за присъединя-
ване към ЕС и се присъединяват от 1.1.1995 г. При това положение 
при влизането в сила на Споразумението за ЕИП на 1.1.1994 г. е вече 
ясно, че то ще има крайно ограничен район на прилагане извън ЕС. 
Тъй като на референдум в Швейцария през 1992 г. надделяват тези, 
които са против ЕИП, то след 1995 г. споразумението се прилага 
извън ЕС само в Норвегия, Исландия и миниатюрното княжество 
Лихтенщайн. 

Б) Отношения с Норвегия 

Норвегия на два пъти, през 1972 г. и 1994 г. след провеждане-
то на референдум, отказва да стане членка на ЕС, главно заради 
своето рибно и енергийно богатство. Независимо от това страна-
та е силно търговско-икономически интегрирана с ЕС. На него се 
падат около 90% от експорта на страната и около 80% от импорта. 
Що се отнася до значението на Норвегия за ЕС, то също е голямо. 
По данни на Евростат през 2009 г. по стойността на извършените 
трансакции Норвегия е заемала 5-то място в списъка на страните 
- импортьори в ЕС, и 6-то място в списъка на страните, където ЕС 
изнася своите стоки. 
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Табл. 18. 
Отраслова структура на търговията ЕС - Норвегия (2009 г., млрд. евро) 

Износ на ЕС Внос на ЕС Салдо за ЕС 

Аграрни продукти 3063 3683 - 6 2 0 

Минерални суровини и горива 2327 40 805 - 3 8 478 

Химически продукти 3500 2358 1142 

Машини и транспортно оборудване 15 924 4607 11317 

Текстил и облекло 1018 102 916 

Други продукти 11 684 17 096 -5412 

ОБЩО 37 516 68 651 -31 135 

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

Както се вижда от таблицата, в търговията между Норвегия и 
ЕС специално място заемат енергоносителите. На тях се падат около 
60% от износа на Норвегия в ЕС. Страната е вторият по значение 
доставчик за ЕС на природен газ и нефт след Русия. Целият износ 
на природен газ от Норвегия е насочен към ЕС и по този начин Съюзът 
удовлетворява около 15% от потребностите си от природен газ. С 
най-голям дял норвежки природен газ в своя импорт на този продукт 
са Германия (около 30%), Франция (около 20%) и Великобритания 
(около 18%). Водещи позиции в експорта на нефт и природен газ в ЕС 
заема норвежката компания Statoil ASA. През 2009 г. тя заема 13-то 
място сред най-големите енергийни компании в света и 36-то място 
по-големина сред всички компании в света'у. Норвежката държава 
притежава 67% от акциите на Statoil. 

През последните години Норвегия се стреми да разшири сътруд-
ничеството си с ЕС, излизайки извън кръга от договорености по Спо-
разумението за ЕЕП. Норвегия е член на шенгенското споразумение, 
участва в Европейската полицейска служба (Европол), в агенцията за 
охрана на външните граници на Шенгенското пространство (Фрон-
текс), в Европейската отбранителна агенция, а така също осигурява 
средства за кохезионните мерки на ЕС. По норвежки данни за пери-
ода 2004-2009 г. Норвегия е предоставила по програмите си за съ-
трудничество с ЕС около 1,3 млрд. евроу. 

По данни на Евростат натрупаните преки инвестиции на лица и 
фирми от ЕС в Норвегия към края на 2008 г. са на стойност 67 млрд. 
евро, а на норвежки лица и фирми в ЕС на стойност 89 млрд. евро. 
При търговията с услуги салдото за ЕС е традиционно положително. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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При реализиран износ през 2009 г. за 18,7 млрд. евро вносът в ЕС на 
услуги от Норвегия е за 12,0 млрд. евро. 

В) Отношения с Швейцария 

След отказа на Швейцария да изпълнява Споразумението за 
ЕИП отношенията между тази страна и ЕС се развиват изцяло на 
двустранна основа. Те са много близки по съдържание до Спора-
зумението за ЕИП. Още от 1972 г. има Споразумение за свободна 
търговия между ЕИО и Швейцария, което премахва митата при 
почти всички неаграрни продукти. Има специално споразумение за 
взаимно признаване на застраховките (извън животозастраховане-
то) от 1989 г. След отпадането на Швейцария от ЕИП са подписани 
16 други двустранни споразумения, които почти изцяло покриват 
кръга от договорености, постигнати със Споразумението за ЕИО. 
По-важните сред тях са: свободно движение на лица, премахване на 
техническите бариери, обществените поръчки, търговията с аграрни 
стоки, въздушния и сухоземен транспорт, научно сътрудничество. 
По подобие на Норвегия и Швейцария започна през последните го-
дини да разширява сферите за общи мерки и за сътрудничество с ЕС, 
включвайки в обхвата на двустранните договорености и участието 
на страната в Шенгенското пространство, околната среда, визовата 
политика, политиката на предоставяне на убежище, борбата с из-
мамите, образованието и културата. Швейцария също участва във 
финансирането на кохезионните мерки на ЕС чрез специална про-
грама^. 

Швейцария е един от най-важните търговски партньори на ЕС. 
Тя е традиционно на второ място в списъка на страните, където се 
изнасят стоките на ЕС след САЩ. По данни на Евростат през 2009 г. 
на Швейцария са се падали 8,1% от износа на ЕС, това е повече, от-
колкото е износът на ЕС в Китай (7,5%). При вноса на ЕС Швейцария 
заема четвърто място след Китай, САЩ и Русия, като делът е 6,1%. 
Отрасловата структура на търговията ЕС-Швейцария се вижда от 
таблицата по-долу: 
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Табл. 19. 
Отраслова структура на търговията ЕС - Швейцария (2009 г., млрд. евро) 

Износ на ЕС Внос на ЕС Салдо за ЕС 

Аграрни продукти 5836 3113 2723 

Минерални суровини и горива 7050 4205 2845 

Химически продукти 24 491 16 733 7758 

Машини и транспортно оборудване 24 502 14 620 9882 

Текстил и облекло 3898 1283 2615 

Други продукти 30 272 26 042 4230 

ОБЩО 96 049 65 996 30 053 

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

Търговията на ЕС с Швейцария има традиционно положително 
салдо за ЕС, което е от порядъка на 10-15 млрд. евро годишно. ЕС 
има положително салдо при всички основни стокови раздела, освен 
при химическите продукти. Това е още едно потвърждение за изклю-
чителната конкурентоспособност на швейцарската химическа про-
мишленост и особено на фармацевтиката и органичната химия. При 
услугите, както и в случая с Норвегия, салдото за ЕС е традиционно 
положително. По данни на Евростат през 2009 г. ЕС е изнесъл в Швей-
цария услуги за 63,4 млрд. евро и е внесъл услуги от Швейцария за 47,2 
млрд. евро. Над 70% от преките чуждестранни инвестиции в Швейца-
рия са с произход от ЕС. Основно това са инвестиции на частни лица 
чрез инвестиционни фондове в Холандия, Люксембург, Австрия (око-
ло 43%), както и инвестиции от Франция (9%) и Германия (7%)vii. 

Обменът на инвестиции между лица и фирми от ЕС и Швейцария 
е много интензивен. Натрупаните инвестиции и в двете направления 
са значителни. По данни на Евростат през 2008 г. преките инвести-
ции на лица и фирми от ЕС в Швейцария са били на стойност 453,7 
млрд. евро, а на швейцарски лица и фирми в ЕС - 302,6 млрд. евро. За 
сравнение натрупаните европейски преки инвестиции в Китай през 
същата година са били на стойност 47,3 млрд. евро. Това показва, че 
в Швейцария има почти 10 пъти повече преки инвестиции на лица и 
фирми от ЕС, отколкото има такива в Китай! 

Г) Отношения с Исландия 

Европейският съюз е основният търговски партньор на Ислан-
дия. През 2009 г. 52% от вноса на Исландия е с произход в ЕС и 78% 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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от исландския експорт е насочен към ЕС. От Исландия са внасят в ЕС 
основно риба и рибни продукти, както и енергоносители. В по-мал-
ки количества алуминий и лекарства. Износът е разнообразен, като 
включва основно машини, транспортно оборудване, химически про-
дукти и различни готови продукти. При услугите през 2008 и 2009 г. 
имаме незначително отрицателно салдо за ЕС в размер на около 100 
млн. евро. През предишните години салдото е било положително, но 
не надхвърлящо 500 млн. евро годишно. 

Любопитно е, че преките инвестиции на лица и фирми от Ис-
ландия в ЕС са по-големи от преките инвестиции в обратното на-
правление. По данни на Евростат през 2008 г. натрупаните исланд-
ски преки инвестиции в ЕС са били на сума 6,5 млрд. евро, а тези на 
ЕС в Исландия два пъти по-малки. Това се дължи на значителната 
роля, която Исландия започна да играе през последните години като 
посредник в международните финансови операции. 

Цялостна представа за състоянието на търговията между ЕС и 
страните от ЕАСТ може да се получи от графиката по-долу. 

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

Фиг. 21. Търговия ЕС - ЕАСТ (2009, млрд. евро) 

10.2. Търговско-икономически отношения 
със страните от Средиземноморието 

А) Договорна база на сътрудничеството 

Регионът на Средиземноморието има много голямо значение 
за ЕС. Седем държави - членки на ЕС, също са средиземноморски 
държави: Франция, Италия, Испания, Гърция, Словения, Кипър и 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Малта. Няколко държави-членки (Франция, Испания, Италия и Ве-
ликобритания) са имали през различни периоди свои провинции или 
колонии на островите в Средиземно море и на африканския и ази-
атския бряг, а Испания и в момента включва в своята територия два 
града на африканския бряг на Средиземно море - Сеута и Мелила. 

Сътрудничеството на ЕС със Средиземноморието на общност-
но равнище започва да се развива активно едва след разширението 
през 80-те години на миналия век, когато държави - членки на ЕИО, 
стават Гърция, Испания и Португалия. През 1995 г. в Барселона е 
свикана конференция с участието на 15-те държави - членки на ЕС, 
и 12 средиземноморски държави. Поставя се началото на междуре-
гионалното сътрудничество, известно като Барселонски процес (на 
английски The Barcelona Process). 

Проектите на Барселонския процес в областта на икономиката и 
търговията са насочени към насърчаване на преките инвестиции на 
лица и фирми от ЕС в Средиземноморието и обратно, развитие на 
взаимната търговия, вкл. и чрез създаване на зони за свободна тър-
говия, развитие на телекомуникациите и опазване на околната среда. 
Отделя се специално внимание и на развитието на вътрешнорегио-
налното сътрудничество в рамките на Средиземноморието. 

Източник: European Commission, Trade, Euromed. 

Фиг. 27. Средиземноморският регион съгласно Барцелонския процес (страни извън ЕС) 

Като продължение на Барселонския процес през 2008 г. в Париж 
е създаден Съюз за Средиземноморието (на английски Union for the 
Mediterranean). Инициатор е френският президент Саркози. Географ-
ският обхват на Съюза за Средиземноморието включва 27-те държа-
ви - членки на ЕС, и 16 държави и една автономна територия извън 
ЕС. Те са: 

- 6 държави от Северна Африка: Мароко, Мавритания, Алжир, 
Тунис, Либия и Египет; 

Ч 
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- 4 държави от Азия: Израел, Ливан, Сирия, Йордания 
- 6 държави от Европа извън ЕС: Турция, Хърватия, Черна гора, 

Албания, Босна и Херцеговина и Монако и 
- Палестинската автономия. 
Приоритетни проекти на Съюза за Средиземноморието са: 
> Създаване на магистрали по суша и по море; 
> Защита при бедствия и аварии; 
> Развитие на слънчевата енергетика; 
> Евро-средиземноморският университет в Словения; 
> Средиземноморска инициатива за развитие на бизнеса (малки 

и средни предприятия). 

Б) Съдействие на ЕС за развитието на региона 

До 2005 г. Европейският съюз има специален финансов инстру-
мент за Средиземноморието - MEDA. Първият период, през който 
се използва този инструмент (Програма MEDA I), е от 1995 до 1999 г. 
(пет години) и поетите задължения на ЕС са за около 3 млрд. евро 
или около 600 млн. евро годишно. Използвани са обаче по-малко от 
30% от предоставените средства. Вторият период (Програма MEDA 
II) е от 2000 до 2004 г. и предоставените средства са също около 
3 млрд. евро. Този път са използвани значително повече - около 80%. 
(2,4 млрд. евро). MEDA II е продължена и през 2005 и 2006 г. (около 2 
млрд. евро предоставени средства). 

От 2007 г. подпомагането на Средиземноморието преминава към 
Политиката на съседство (или добросъседство) и към Финансовия 
инструмент по тази политика, който се нарича Европейски инстру-
мент за съседство и партньорство - ЕИСП (на английски European 
Neighbourhood and Partnership Instrument). Периодът, за който се при-
лага този финансов инструмент, е от 2007 до 2013 г. Географският 
район на приложение на инструмента обхваща следните страни: 

- 9 страни от Северна Африка и Близкия изток (Алжир, Египет, 
Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Сирия, Тунис) и Па-
лестинската автономия; 

- 7 страни от бившия СССР (Азербайджан, Армения, Бералус, 
Грузия, Молдова, Русия и Украйна). 

Правилата за прилагане на този финансов инструмент са дадени 
в регламент на Съвета на ЕС и на Европейския парламент™'. 

За посочения период 2007-2013 г. средствата, предоставени чрез 
Европейския инструмент за съседство и партньорство, трябва да 



150 Глава 10 

достигнат около 12 млрд. евро. Средствата могат да се използват за 
многостранни проекти и на двустранна основа, за финансово под-
помагане на проекти в отделни страни. На таблицата по-долу е по-
казана финансовата помощ от ЕС, предоставена в страните от Сре-
диземноморието за реализация на национални програми за периода 
2007-2010 г. 

Табл. 20. 
Средства от ЕИСП, предоставени на средиземноморски 

страни за реализация на техни национални проекти 

Страна Млн. евро Дял в (%) 

Мароко 654 22 

Палестинска автономия 632 21 

Египет 558 19 

Тунис 300 10 

Йордания 265 9 

Алжир 220 7 

Ливан 187 6 

Сирия 130 4 

Либия 18 1 

Израел 8 0 

ОБЩО 2972 100 

Източник: European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), Funding 2007-2013. 

Средства се предоставят на двустранна основа и като директни 
вноски в бюджета на подпомаганите страни за усъвършенстване на 
тяхната държавна администрация, в това число и в рамките на про-
грамата „Помощ за търговия". Около 15% от средствата се предоста-
вят за реализация на многостранни проекти. 

Подборът на национални проекти за реализация, в това число и 
на проекти, свързани с търговията, става на базата на Евросредизем-
номорските споразумения за асоцииране. Има влезли в сила такива 
споразумения на ЕС със: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, 
Мароко, Палестинска автономия и Тунис. Подписано е споразуме-
ние, но не е в сила и със Сирия. Всички тези споразумения предвиж-
дат в една по-далечна перспектива и създаване на зона за свободна 
търговия с промишлени стоки. 
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Пример. Оказване на подкрепа чрез ЕИСП за изпълнението на 
Арабо-средиземноморското споразумение за свободна търговия, 
известно още като „Споразумението Лгадир" (Agadir Agreement). 
Споразумението е подписано през 2004 г. и обхваща Египет, Йорда-
ния, Тунис и Мароко. Какво конкретно е постигнато с помощта на 
ЕИСП? С помощта на ЕС в столицата на Йордания Аман е създа-
ден технически център на Агадир, който трябва да разработи пра-
вилата за преференциален произход на стоките, инструментите за 
хармонизация на законодателствата в областта на митническата 
дейност и търговската политика, изработването на общи статис-
тически и други външнотърговски документи, както и да извърши 
друга техническа дейност. Назначени и обучени са 5 сътрудници 
на центъра. Освен това в четирите страни по споразумението са 
създадени национални контактни служби в съответните министер-
ства, регулиращи външната търговия. Осъществени са 3 подробни 
анализа за инвестиционните възможности, нетарифните бариери 
пред търговията, конкурентните предимства на страните по спо-
разумението. Други проекти, финансирани чрез ЕИСП: проекти за 
преквалификация в Мароко, Тунис, Йордания; в Сирия - Сирийско-
европейски бизнес център; Социален фонд за създаване на заетост в 
Египет; Програма за възстановяване на обществената администра-
ция в Ливан; Програма за развитие на селски местности в Мароко. 

В) Търговия 
Табл. 21. 

Търговия на ЕС със страни от Средиземноморието (2008 г., млн. евро) 

Експорт Импорт Салдо 

Алжир 15,3 28,5 -13,2 

Мароко 14,4 8,4 6,1 
Израел 14,1 11,2 2,9 

Египет 12,7 8,0 4,7 

Тунис 9,9 9,5 0,4 

Ливан 3,9 0,4 3,5 

Сирия 3,5 3,6 -0 ,1 

Йордания 2,9 0,3 2,6 

Палестинска автономия 0,1 0,0 0,1 

ОБЩО 76,8 69,9 7,0 

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

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Както се вижда и от таблицата, ЕС има постоянно положително 
салдо в търговията си с указаните страни, което се равнява на 5-10 
млрд. евро годишно. На посочените страни се падат едва около 5,4% 
от експорта на ЕС и около 4,2% от импорта. Сред държавите - членки 
на ЕС, най-голям е делът на страните от Средиземноморието в екс-
порта на Кипър (18%), Испания (12%) и Франция (10%). При експорта 
на ЕС в региона преобладават машините, транспортните средства 
(заедно над 44%) и химическите стоки. При импорта преобладават 
енергоносителите (43%) и текстилът. ЕС е подчертано водещ търгов-
ски партньор на указаните страни и заема около 41% от външната им 
търговия. Най-голям е делът на ЕС във външната търговия на Тунис 
и Мароко. В експорта на Тунис делът на ЕС е около 80%, а на Мароко 
над 70%'\ 

10.3. Търговско-икономически 
отношения със страните от 
Африка, Карибите и Тихия океан 

Още от самото създаване на Европейската икономическа общ-
ност през 1957 г. страните - членки на ЕИО, поддържат специални 
отношения с една голяма група държави, разположени в Африка на 
юг от Сахара, в басейна на Карибско море и на Тихия океан. Това 
са държави, които през различни исторически периоди и с различна 
продължителност са били колонии (зависими територии) на държа-
ви-членки на ЕИО (сега ЕС). Тези отношения имат комплексен харак-
тер и не случайно се приравняват на отношенията, възникващи при 
асоцииране към Общността. В момента в т.нар. група на страните от 
АКТ (на английски АСР countries) влизат 79 държави: 48 африкан-
ски, 16 от басейна на Карибско море и 15 от басейна на Тихия океан. 
Те са групирани в 7 субрегионални обединения: 

1. Група на Южноафриканска общност за развитие (на англий-
ски Southern African Development Community group - SADC 
group). Тя включва 7 държави: Ангола, Ботсвана, Мозамбик, 
Лесото, Намибия, Свазиленд и Южна Африка. 

2. Източно и южноафриканска група (на английски Eastern and 
Southern Africa group). Наричат я още на английски Comesa 
group (Комеса груп), тъй като част от държавите в тази група са 
членки на Общия пазар на Източна и Южна Африка, известен 
с абревиатурата си от английското название Common Market 
for Eastern and Southern Africa. В тази група са 12 държави: 
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Джибути, Замбия, Зимбабве, Еритрея, Етиопия, Коморските 
острови, Мадагаскар, Мавриций, Малави, Сейшелските остро-
ви, Сомалия, Судан. 

3. Група на Източноафриканската общност (на английски East-
African Community group - EAC group). Тя включва 5 държави: 
Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда. 

4. Западноафриканска група. Тя е свързана с Икономическата 
общност на Западноафриканските държави. Включва 16 дър-
жави: Бенин, Буркина Фасо, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания, Мали, Ни-
гер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того. 

5. Централноафриканска група. Тя се нарича още „Група на 
КЕМ АС" от абревиатурата на френското название на Икономи-
ческата и валутна общност на Централна Африка (Communaute 
Economique et Monetaire de TAfrique Centrale - CEMAC). 
Включва общо 8 държави. От тях 6 са от СЕМАК - Габон, Ек-
ваториална Гвинея, Камерун, Мали, Централноафриканската 
република и Чад и 2 държави извън КЕМАС - ДР Конго и Сао 
Томе и Принсипи. 

6. Група на тихоокеанските острови. Тя включва 15 малки ос-
тровни държави. 

7. Група на държавите от Карибите. Тя включва 16 островни 
държави. 

А) Договорна основа 

Първата конвенция между ЕИО и страните от АКТ (по онова вре-
ме 20 държави от Африка) е подписана през 1963 г. в столицата на Ка-
мерун град Яунде и има срок за изпълнение от 1964 до 1969 г. (действи-
ето й е продължено през 1970 г.). Следващата Конвенция от Яунде е 
подписана през 1970 г. за периода 1971-1975 г. След присъединяване-
то на Великобритания към ЕИО географският обхват на отношения-
та със страните от АКТ се разширява. Обогатява се и съдържанието 
на преференциалните връзки, които освен предоставянето на финан-
сова помощ вече включват и едностранни търговски преференции 
от страна на ЕИО. Първата конвенция от нов тип е подписана през 
1975 г. в столицата на Того град Ломе и е известна като Ломе I. Ломе 
II е подписана през 1980 г., Ломе III през 1985 г. и последната от този 
тип конвенции Ломе IV през 1990 г. Всяка следваща от ломейските 
конвенции разширява търговската част на договореностите. Послед-
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ната от тях - Ломе IV, има срок на действие 10 години и изтича през 
2000-та година. 

Основните елементи на ломейските конвенции, свързани с ОТП 
на ЕС, са следните: 

S Разширяване на системата от едностранни митнически пре-
ференции за страните от АКТ, така че в края на действието на 
Ломе IV вече при 94% от тарифните позиции при вноса в ЕС 
на стоки от страните от АКТ митата да са нулеви. При про-
мишлените стоки нулеви са митата за 100% от стоките, а при 
аграрните стоки - около 80%. Там, където няма нулеви мита, 
често се въвеждат тарифни квоти с намалени или нулеви мита 
за определени количества внос. 

S За гарантиране на минимални приходи от експорта на ос-
новни аграрни продукти от АКТ в ЕС се създава системата 
Стейбекс (на английски Stabex). Тя обхваща какао, кафе, па-
мук, палмово масло, кожи, дървесина, ядки кашу, черен пи-
пер, скариди и морски деликатеси, каучук и други продукти. 
Когато приходите на страните от АКТ са спадали под опреде-
лено референтно равнище, те са получавали компенсации от 
Европейския фонд за развитие (ЕФР). 

S За гарантиране на рентабилното развитие на миннодобивната 
промишленост в страните от АКТ и съответно за осигурява-
не на рентабилен експорт на минерални суровини, се създава 
системата Сисмин (на английски Sysmin). През последните 
години от действието на Ломе IV за тази цел от ЕФР са се от-
пускали годишно по 500-600 млн. екю. 

S Развива се устойчива система за оказване на финансова по-
мощ на страните от АКТ, включително и за развитие на тех-
ния експортен потенциал и за кадрово укрепване в областта 
на външната търговия. В рамките на Осмия ЕВФ за периода 
1995-2000 г. са предвидени средства за страните от ОАКТ на 
стойност 13,3 млрд. евро. Усвояването на тези средства обаче 
е в рамките на 25-30%, което налага след 2000 г. да се преми-
не частично към директно финансиране на бюджета на стра-
ните от АКТХ. 

Новата конвенция за развитие на връзките EC-страни от АКТ е 
подписана в столицата на Бенин град Котону на 3 февруари 2000 г. С 
Република Южна Африка е подписано отделно споразумение през 
същата година. Ратификацията на споразумението приключва ус-
пешно през 2003 г., но и през периода 2000-2003 г. се реализират 
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редица аспекти на споразумението, свързани с търговията и иконо-
миката, които не изискват ратификация. Споразумението от Котону 
официално влиза в сила на I април 2003 г. и има срок за приложение 
20 години. Предвижда се на всеки 5 години да се правят изменения 
и допълнения, ако е необходимо (чл. 95). Първото преразглеждане на 
споразумението е извършено през 2005 г. 

Най-същественото в новото споразумение е, че се засилва рав-
нопоставеността на участниците. Вече не се говори за асоцииране, 
а за партньорство. Засилва се политическият диалог, който обхва-
ща въпроси като демокрацията, доброто управление и миграцията, 
развитието на гражданското общество (ролята на неправителстве-
ните организации). Важен акцент е прилагането на концепцията за 
устойчиво развитие в нейния екологичен, икономически и социален 
аспект. Значително място се отделя и на либерализацията на търгов-
ско-икономическите отношения, по-специално на намаляването на 
технически бариери, защита на интелектуалната собственост, насър-
чаването на инвестициите и т.н. 

Конкретни въпроси, свързани с ОТП на ЕС, са следните: 
S Преминава се от едностранни тарифни преференции, специ-

ално за страните от АКТ, към нормално партньорство, което 
съществува в търговските отношения на ЕС с останалите раз-
виващи се страни. В края на един преходен период от 8 години 
се предвижда да се подпишат Споразумения за икономическо 
партньорство (СИП) на регионална и на двустранна основа. В 
случаите, когато става въпрос за слабо развити страни от АКТ, 
ще се запази едностранното преференциално третиране чрез 
Общата система за преференции на ЕС и по-специално чрез 
режима ОСП++. При относително по-развитите държави ще 
се пристъпва към постепенно създаване на зони за свободна 
търговия. Едновременно се предвижда засилване на финансо-
вото съдействие за развитие на експортния потенциал и всич-
ки останали дейности, свързани с международната търговия 
(програмата Помощ за търговия). За Десетия ЕФВ (2008-2013) 
за страните от АКТ са предвидени около 22 млрд. евро. 
Засега процесът на подписване на СИП се забавя. Подписано 
е СИП само с една от групите страни, тази на държавите от 
Карибите, която е най-малка по значение. Има и няколко дву-
странни СИП (Камерун, Кот д'Ивоар, Камерун и др.)х'. Проце-
сът се забавя главно поради две причини: първата е свързана с 
това, че много от страните от АКТ са сред най-слабо развити-
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те страни и ползват режима ОСП++, втората - икономическа-
та криза, която размести акцентите след 2008 г. 

S Решаване на конкретни въпроси, свързани с търговията. Цяла 
една глава от споразумението (Глава 5) е посветена на нетари-
фните пречки, включително защита правата на интелектуална 
собственост, биологичното разнообразие, политика на конкурен-
ция, стандартите, фитосанитарните мерки и екологичните и тру-
дови стандарти. Подчертава се значението на ТРИПс и ТРИМс. 

S Премахват се системите Stabex и Sysmin и се създава инстру-
мент за частично компенсиране на неблагоприятните ефекти 
от краткосрочните колебания в доходите от експорта на стра-
ните от АКТ. 

В) Развитие на търговията 

Въпреки преференциалния характер на отношенията обемът на 
търговията между ЕС и страните от АКТ е твърде ограничен. По 
данни на Евростат през 2009 г. експортът на ЕС в тези 79 страни е 
бил на стойност 57,3 млрд. евро, значително по-малко, отколкото в 
Швейцария. Вносът е бил още по-малък - 53,7 млрд. евро. Показа-
телно е и че ЕС има постоянно положително салдо при търговията 
със страните от АКТ от порядъка на 4-5 млрд. евро годишно. Това се 
дължи основно на различията при условията за търговия на ЕС и на 
страните от АКТ, които пък от своя страна са свързани с различията 
при отрасловата структура на вноса и на износа, както се вижда и от 
таблицата по-долу. 

Табл. 22. 
Отраслова структура на търговията ЕС - страни от АКТ (2009 г., млрд. евро) 

Износ на ЕС Внос на ЕС Салдо за ЕС 

Аграрни продукти 6262 13111 -6849 

Минерални суровини и горива 6262 26 467 - 2 0 205 

Химически продукти 6434 1173 5261 

Машини и транспортно оборудване 25 036 4149 20887 

Текстил и облекло 847 685 163 

Други продукти 12 475 8148 4327 

ОБЩО 57 316 53 733 3583 

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

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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При услугите ЕС също има постоянно положително салдо, което 
е малко по-голямо от това при стоките - 5-7 млрд. евро годишно. Що 
се отнася до преките инвестиции, то към края на 2008 г. натрупаните 
инвестиции с произход от ЕС в страните от АКТ са били на стойност 
145 млрд. евро, а на лица и фирми от тези страни в ЕС на стойност 
около 55 млрд. евро. 

1 Повече за ЕАСТ може да се прочете на сайта на организацията (http://www.efta. 
int). 

" European Commission, Treaties Office Database 
(h t tp : / / ec . eu ropa . eu /wor ld / ag reemen t s /p repa reCrea t eTrea t i e sWorkspace / 
treatiesGeneralData). 
Хаджиниколов, Д. EC: външнотърговски аспекти на интеграцията. С., 2000, с. 100. 

iv Fortune Magazine, Fortune Global 500, (www.CNNMoney.com). 
v Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norway and the EU, February 2009 

(http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/eu/Norway%20and%20the%20EU.pdf). 
vi Integration Office FDFA/FDEA (2009), Bilateral agreements Switzerland-EU, Bern. 
vii SNB, 2007 direct investments (www.snb.ch). 
viii Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октом-

ври 2006 година за определяне на общи разпоредби относно установяване на Ев-
ропейски инструмент за съседство и партньорство. - Официален вестник, L 310, 
9 ноември 2006. 

ix Eurostat, EuroMediterranean statistics, 2009 edition, Brussels. 
x Хаджиниколов, Д. EC: външнотърговски аспекти на интеграцията. С., 2000, 

с. 109-110. 
xi European Centre for Development Policy Management (2009), State of EPA Negotiations 

in May 2009, Maastricht. 
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МЕЖДУРЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА 
ОТП НА ЕС С ПРЕОБЛАДАВАЩ 

НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

Тези отношения се осъществяват на базата на Режима на най-об-
лагодетелстваната нация в търговията (РНОН) в рамките на Светов-
ната търговска организация. По отношение на страните, които не са 
членки на СТО и не ползват автоматично този общ режим, се прила-
га търговски режим, регулиран на двустранна основа и обикновено 
се въвеждат нормите и принципите, залегнали в ГАТТ 1994. 

Основна задача на сътрудничеството в областта на търговията, 
когато няма специални преференции, е решаването на конкретни 
проблеми, например отстраняване на технически бариери, защитата 
на интелектуалната собственост, премахването на дискриминиращи 
ТРИМс и други подобни пречки пред либерализацията на взаимните 
търговско-икономически връзки. 

Трябва да се отбележи, че напоследък се наблюдава тенденция на 
трайно намаляване на непреференциалните отношения за сметка на 
преференциалните. За това говори например създаването на зоната 
за свободна търговия EC-Южна Корея в края на 2009 г. Независимо 
от това, непреференциалните отношения като обем продължават да 
са значителни, тъй като те обхващат основни географски региони -
по-голямата част от Америка и Азия, а така също редица държави, 
възникнали на територията на бившия Съветски съюз. 

158 
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По отношение на развиващите се страни непреференциалният 
характер на отношенията е относителен, тъй като се прилага Общата 
система за преференции. Това се отнася и за редица държави от Ла-
тинска Америка, а така също за много азиатски държави (Индия, Па-
кистан и даже Китай). Тъй като ОСП (Общ режим) се прилага обаче 
за всички развиващи се страни (с малки изключения), то този режим 
може да се приеме като Режим на най-облагодетелстваната нация в 
търговията, но приспособен за условията на развиващите се страни 
- членки на СТО. 

11.1. Отношения със страните от ОНД 
А) Договорна основа 

Общността на независимите държави - ОНД (на руски Содру-
жество независимьгх государств - СНГ) е създадена на 8 декември 
1991 г. в резултат на разпадането на Съветския съюз. В споразуме-
нието за създаването на ОНД се казва, че договарящите се страни 
ще се стремят към създаването и развитието на общо икономическо 
пространство, а така също на общоевропейски и евроазиатски пазар 
и че ще координират своята митническа политика'. В момента в ОНД 
участват 11 държави: Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и 
Таджикистан. Грузия напусна ОНД през м. август 2009 г. след воен-
ния сблъсък с Русия. Ето защо при разглеждането на отношенията 
на ЕС с тази група държави, когато се включва и Грузия, е по-удачно 
да се говори за връзки с държавите от постсъветското пространство. 
Трите балтийски държави - Литва, Латвия и Естония, като държави 
- членки на ЕС, се изключват от този кръг отношения. 

Трябва да се има предвид, че търговските отношения на ЕС с 
държавите от ОНД са до голяма степен още под знака на наследените 
проблеми от времето на Съветския съюз. Това е така, защото от 11-те 
страни - членки на ОНД, 7 не са още членки на СТО. Това са: Азер-
байджан, Беларус, Казахстан, Русия, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. До 1990 г. търговските отношения между ЕС и бившия 
СССР не са били регулирани и са се прилагали автономни митниче-
ски режими. С подписването през 1990 г. на първото търговско спо-
разумение се въвежда общоприетият за отношенията между страни-
те-членки на СТО митнически режим на най-облагодетелстваната 
нация (РНОН). По подобен начин, но сега чрез двустранни търговски 
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споразумения с отделните бивши републики на СССР, се въвежда 
РНОН. При страните, които са членки на СТО - Армения, Грузия, 
Киргизстан, Молдова и Украйна, - това не е необходимо. 

От средата на 90-те години на миналия век е в ход процес на ди-
ференциация на отношенията на ЕС със страните от постсъветското 
пространство. Обособяват се няколко направления на връзките: 

- Отношения с Русия, които се характеризират като „стратеги-
ческо партньорство". Те се развиват на двустранна основа на 
базата на Споразумения за партньорство и сътрудничество (ще 
бъдат подробно разгледани в гл. 13). 

- Отношения с Грузия, Украйна, Азербайджан и Молдова, които 
формират организацията ГУАМ (по първите букви на посоче-
ните държави). Отношенията също се базират на двустранни 
Споразумения за партньорство и сътрудничество, но от страна 
на ЕС се предоставят асиметрични търговски преференции и 
техническа помощ за развитие на икономиката и търговията, в 
това число за укрепване на административния потенциал. 

- Отношения в рамките на Политиката на съседство (добросъ-
седство), която включва: Беларус, Украйна, Молдова, Грузия, 
Армения и Азербайджан. Освен двустранните Споразумения 
за партньорство и сътрудничество се прилагат и автономни ак-
тове на ЕС, по-специално регламент за оказване на техническа 
помощ чрез фонд, наречен „Европейски инструмент за съсед-
ство и партньорство"''. В рамките на тази помощ посочените 
страни са обособени като „Източно направление на Полити-
ката на съседство". Армения, Азербайджан и Грузия ползват 
автономния преференциален митнически режим ОСП+. По 
отношение на Беларус няма подписано Споразумение за парт-
ньорство и сътрудничество и отношенията се регулират още 
чрез търговското споразумение от времето на СССР, както и 
чрез автономни актове на ЕС. 

- Отношения със страните от Централна Азия: Казахстан, Кир-
гистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Те се раз-
виват стриктно на двустранна основа. С Казахстан, Киргиз-
стан, Узбекистан и Таджикистан действат Споразумения за 
партньорство и сътрудничество, където е потвърден РНОН, а 
с Туркменистан има в сила само временно споразумение по 
търговията и свързаните с нея въпроси, което въвежда същия 
митнически режим и регулира някои други въпроси, свързани 
със защитата на интелектуалната собственост и инвестициите. 
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Б) Състояние на търговията 

Търговията на ЕС със страните от постсъветското пространство 
се вижда на таблицата по-долу. 

Табл. 23. 
Търговия на ЕС със страни от ОНД и Грузия (2009 г., млрд. евро) 

Експорт от ЕС Импорт в ЕС Салдо за ЕС 

Украйна 13,9 7,9 6,0 

Казахстан 5,4 10,3 -4,9 

Беларус 5,0 2,6 2,4 

Азербайджан 1,6 7,3 -5,7 

Молдова 1,2 0,5 0,7 

Узбекистан 1,0 0,3 0,7 

Грузия 0,9 0,5 0,4 

Туркменистан 0,8 0,6 0,2 

Армения 0,5 0,2 0,3 

Киргизстан 0,2 0,0 0,2 

Таджикистан 0,1 0,1 0,0 

ОБЩО 30,6 30,3 0,3 

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

Търговията на ЕС със страните от постсъветското пространство 
е сравнително балансирана като цяло. На двустранна основа се от-
крояват обаче някои дисбаланси. Значително положително салдо ЕС 
има в търговията си с Украйна и Беларус, докато при търговията с 
Азербайджан и Казахстан се наблюдава обратният процес. Това се 
дължи на стоковата структура на търговията. Докато при експор-
та на ЕС във всички посочени държави преобладават стоките, кои-
то са типични за експорта на ЕС - транспортни средства, машини 
и оборудване, фармацевтика, козметика, пластмаси, офис техника 
и оборудване, то при импорта на ЕС има съществена разлика. Сред 
страните от ОНД има някои, които притежават значителни запаси от 
фосилни енергийни източници и съответно се оформят като значи-
ми експортьори на нефт и природен газ, в това число и в ЕС. Това са 
Азербайджан и Казахстан. С потенциал да се превърне в такъв изно-
сител, при построяването на газопровода Набуко, е и Туркменистан. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Това помага на посочените страни да поддържат положително салдо 
в търговията си не само с ЕС, но и с повечето от останалите си тър-
говски партньори. 

В) Търговско-икономически отношения с Украйна 

Първото Споразумение за партньорство и сътрудничество е подпи-
сано през 1994 г. и влиза в сила през 1998 г. През 2008 г. е подписано 
ново споразумение, което се нарича „Споразумение за засилено съ-
трудничество", но по своя характер е почти идентично на предишно-
то. Новото е, че в областта на търговията се предвижда създаването 
до 2013 г. на зона за свободна търговия с промишлените стоки. Освен 
това Украйна, като член на СТО от 2008 г., вече автоматично ползва 
РНОН. Украйна ползва и общия режим на ОСП. 

Делът на ЕС в експорта на Украйна е около 1/3 и във вноса - около 
1/4. ЕС е най-големият външен пазар за пласмент на украински стоки. 
Що се отнася до мястото на Украйна във външната търговия на ЕС, то 
е твърде скромно - при експорта на Украйна се падат през 2009 г. 1,3%, 
а при импорта 0,7%. Двустранният стокообмен се характеризира с тра-
диционно положително салдо за ЕС от около 10 млрд. евро. 

Търговията между ЕС и Украйна е силно либерализирана. Из-
ключения представляват някои „чувствителни стоки", като редица 
аграрни стоки, стоманените изделия, азотните торове и други проду-
кти, където са постигнати двустранни договорености за регулиране 
на украинския експорт в ЕС. Например при експорта на украински 
стоманени изделия в ЕС до 2009 г. се прилагаше доброволна квота в 
размер на 1,3 млн. т годишно. Макар че Украйна е член на СТО, тя 
продължава да е обект на засилено наблюдение от гледна точка на 
евентуален дъмпинг и непозволени субсидии. 

Табл. 24. 
Търговия на ЕС с Украйна (2007-2009 г, млрд. евро) 

2007 2008 2009 2007-2009 
Експорт на ЕС в Украйна 22,4 26,1 13,9 62,4 

Импорт на ЕС от Украйна 12,4 14,5 7,9 34,8 

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

В стоковата структура на експорта на ЕС в Украйна преобладават 
транспортните средства, машините и оборудването, готовите стоки 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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за бита и за офиса, изделията на фармацевтиката, козметиката, орга-
ничната химия, луксозните дрехи, мебелите и други предимно го-
тови стоки. При вноса на ЕС от Украйна преобладават стоманените 
изделия, минералните суровини, азотните торове, цветните метали, 
аграрните продукти, машините и детайлите за машини, въглищата'". 

По данни на Евростат през 2007 г. натрупаните инвестиции от 
ЕС в Украйна са били равни на 13,5 млрд. евро. Украинските инвес-
тиции в ЕС са били съответно 0,8 млрд. евро. 

11.2. Отношения с Латинска Америка 
А) Договорна основа 

Търговско-икономическите отношения на ЕС с този регион се 
развиват на две нива: едното е общоконтинентално или по-точно 
общо за Латинска Америка, понятие, което обединява всички аме-
рикански държави с изключение на САЩ и Канада, и второто ниво 
е това на субконтиненталните или субрегионалните интеграционни 
общности. 

Началото на сътрудничеството Европейски съюз - Латинска 
Америка е поставено през 1999 г. на първата среща на високо равни-
ще в Рио де Жанейро, където участват правителствените и държав-
ните ръководители на държавите - членки на ЕС, и на държавите от 
Латинска Америка. Оттогава такива срещи се провеждат на всеки 
две години - веднъж в Латинска Америка и веднъж в ЕС. Послед-
ната се проведе през м. май 2010 г. в Мадрид'\ В заключителната 
декларация на срещата на върха в Мадрид относно международната 
търговия се казва следното: „Ние сме решени да избегнем появата на 
протекционизъм във всички негови прояви. Ние оставаме убедени 
привърженици на отворената, чуждата на дискриминация и подчи-
няваща се на общи правила мултинационална търговска система и 
сме готови да следваме тези правила."у 

Страните от Латинска Америка са членки на СТО и автоматично 
ползват недискриминационния режим на най-облагодетелстваната 
нация в търговията. Те ползват и Общата система за преференции 
в различните разновидности. Мексико и Чили имат специални пре-
ференциални отношения с ЕС на двустранна основа. Като цяло оба-
че търговско-икономическите преговори и отношения ЕС-Латинска 
Америка са извън сферата на митата и са насочени към изпълнението 
на други задачи: насърчаване на контактите между фирмите, подо-
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бряване обмена на информация, сътрудничеството между митниче-
ските служби, идентифицирането и отстраняването на различни по 
характер технически бариери. 

Най-интензивно отношенията на ЕС с отделни интеграционни 
общности в Латинска Америка и Карибите се развиват по следните 
направления: 

S ЕС - Меркосур. От началото на века се водят преговори за 
създаване на зона за свободна търговия, но засега те не са до-
вели до конкретни резултати. Четирите страни от Меркосур 
- Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай - ползват общия 
режим на ОСП. 

S ЕС - Андска група. Всичките страни-членки на тази група -
Боливия, Венецуела, Еквадор, Колумбия и Перу, ползват 
специалния автономен преференциален митнически режим 
ОСП+. В началото на 2010 г. Европейската комисия приключи 
преговорите за зона за свободна търговия с Перу и Колумбия. 
Важен аспект в търговската политика на ЕС спрямо страните 
от групата е обвързването на търговските преференции с бор-
бата срещу разпространението на наркотици. 

S ЕС - Централна Америка. Повечето централноамерикански 
държави участват в групировката „Централноамериканска 
система за икономическа интеграция" (на английски Central 
American Economic Integration System), ето защо тези отноше-
ния могат да се разглеждат и като отношения между двете ин-
теграционни общности. Ориентацията на Централна Америка 
към създаване на митнически съюз може да форсира процеса 
на междурегионални търговски отношения, въпреки че засе-
га тези отношения се регулират на двустранна основа. Част 
от централноамериканските страни ползват режима ОСП+, а 
някои и най-изгодния митнически режим на ЕС, този за най-
слабо развитите страни - ОСП++. 

• ЕС - Карибска общност [КАРИКОМ (CARICOM)]. Кариб-
ската общност е интеграционно обединение на 15 сравнител-
но малки държави от басейна на Карибско море. Част от стра-
ните членки са сред т.нар. отвъдморски страни и територии 
на Великобритания, Франция и Холандия. Това до голяма 
степен предопределя и преференциалния характер на тър-
говските отношения на ЕС с КАРИКОМ. На практика целият 
внос от тези страни в ЕС е без мито. Те ползват и значителна 
техническа помощ за развитие на експортния си потенциал и 
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възможностите за участие в многостранните търговски пре-
говори. 

S ЕС - Мексико и ЕС - Чили. Търговско-икономическите от-
ношения на ЕС с тези две латиноамерикански държави имат 
по-особен характер, което се основава на подписаните с тях 
специални двустранни споразумения. С Мексико това е ком-
плексното търговско-икономическо споразумение от 2000 r.vi, 
а с Чили - Споразумението за асоцииране от 2002 г. В търгов-
ската си част двете споразумения предвиждат създаване на 
зона за свободна търговия с промишлени стоки. При търгови-
ята с услуги и при държавните поръчки се прилага национа-
лен (недискриминационен) режим. Мексико е поело и някои 
допълнителни ангажименти при защитата на интелектуална-
та собственост. 

Пример. Вече няколко години търговията с промишлени проду-
кти между Европейския съюз и Мексико е освободена от мита и 
такси. Въпреки това потенциалът за развитие на стокообмена не 
се използва пълноценно. Има редица технически пречки пред търго-
вията, непознаване на стандарти и процедури, липсват достатъчно 
данни за потенциални партньори, не е достатъчна координацията 
между институциите. За да се преодолеят тези проблеми, е в ход 
проект, наречен накратко PROTLCUEM. Периодът на действие на 
проекта е от 2011 до 2013 г. Една от целите на PROTLCUEM е раз-
витие на административния капацитет на Мексико в областта на 
външната търговия и по-специално за по-добро познаване на право-
то на ЕС и на националните разпоредби на държавите-членки на ЕС. 
Трябва да се създадат определени форми на междуправителствено 
сътрудничество и по-добра междуведомствена координация меж-
ду различните служби, организации и правителствени агенции, от-
говорни за прилагането на споразумението за свободна търговия в 
Мексико и в ЕС. 

Б) Състояние на търговията и инвестициите 

Европейският съюз е вторият по значение търговски партньор на 
Латинска Америка след САЩ. За някои важни латиноамерикански 
страни като Бразилия и Чили ЕС е най-големият външнотърговски 
партньор. За десет години, от началото на междурегионалните връз-
ки през 1999 г., търговията между ЕС и Латинска Америка се е уд-
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воила от 42,5 млрд. евро на 102,4 млрд. евро, а експортът на ЕС в 
региона е нараснал от 52,2 млрд. евро на 86,4 млрд. евроу". 

Табл. 25. 
Търговия на ЕС с Латинска Америка (2004-2009 г., млрд. евро) 

Пери-
од 

Износ 
на ЕС 

Промяна 
(%, на 

годишна 
основа) 

Дял от 
целия 
износ 
на ЕС 

(%) 

Внос 
на ЕС 

Промяна 
(%, на 

годишна 
основа) 

Дял от 
целия 

внос на 
ЕС (%) 

Салдо 
за ЕС 

2004 48,0 57,8 -9,9 

2005 54,9 14,4 5,2 66,1 14,3 5,6 -11,2 

2006 63,2 15,2 5,5 80,3 21,5 5,9 -17,1 

2007 71,6 13,2 5,8 89,1 11,0 6,2 -17,5 

2008 79,6 11,2 6,1 97,4 9,3 6,2 -17,8 

2009 63,9 -19,8 5,8 71,5 -26,6 6,0 -7,6 

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

Както се вижда и от таблицата, глобалната икономическа кри-
за през 2008-2009 г. се е отразила отрицателно и върху търговия-
та EC-Латинска Америка. През 2009 г. чувствително са намалели 
както експортът на ЕС в региона (-19,8%), така и импортът (-26,6). 
Това обаче не е довело до чувствително съкращаване на дела на 
Латинска Америка във външната търговия на Съюза и той се за-
пазва около 6%. Същевременно кризисните явления са довели през 
2009 г. до съществено съкращаване на отрицателното салдо на ЕС с 
около 10 млрд. евро спрямо салдото, наблюдаващо се през предход-
ните три години (2006-2008). Изводът, който може да се направи, е, 
че търговските връзки на ЕС с Латинска Америка са относително 
стабилни, те се влияят от икономическата конюнктура, но не по-
силно, отколкото другите външнотърговски връзки на Съюза. Ето 
защо може да се очаква възстановяването им след отшумяването на 
кризисните явления. 

Съществено значение за стабилния характер на търговията ЕС-
Латинска Америка има вече установилата се специализация на двата 
световни региона. Тази специализация ясно се проявява в стоковата 
структура на взаимната търговия. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Табл. 26. 
Стокова структура на търговията на ЕС с 

Латинска Америка (2007 и 2009 гм млрд. евро и %) 

Стокови групи (SITC Rev.3) 

Внос в ЕС Износ от ЕС 

Стокови групи (SITC Rev.3) 2007 2009 2007 2009 Стокови групи (SITC Rev.3) 

Млрд. 
евро 

% Млрд. 
евро 

% Млрд. 
евро 

% Млрд. 
евро 

% 

Общо 89,1 100,0 71,5 100,0 71,6 100,0 63,9 100,0 

1000-Суровини 62,6 70,3 48,8 68,3 8,0 11,2 6,5 10,2 

1100 - Аграрни продукти 33,5 37,6 30,7 42,9 3,3 4,6 3,1 4,9 

1200 - Горива и минерал-
ни суровини 

29,1 32,7 18,2 25,4 4,7 6,5 3,4 5,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2000-Готови стоки 25,1 28,2 19,1 26,8 61,5 85,9 53,4 83,7 

2100-Стоманени из-
делия 

4,0 4,5 1,4 1,9 2,5 3,5 1,9 2,9 

2200-Химически про-
дукти 

3,6 4,1 3,1 4,3 12,7 17,8 12,2 19,1 

2300 - Други полуфабри-
кати, вкл. цветни метали 

3,0 3,3 1,9 2,6 5,3 7,4 4,4 6,9 

2400-Машини, обо-
рудване, транспортни 
средства 

11,2 12,5 10,0 14,0 34,5 48,3 29,4 46,1 

2410 - Офис оборудване 
и оборудване за телеко-
муникации 

3,2 3,6 3,6 5,1 2,9 4,1 2,2 3,5 

2420-Транспортни 
средства 

5,3 6,0 4,3 6,0 13,5 18,8 10,6 16,5 

2430-Други машини и 
оборудване 

2,7 3,0 2,1 2,9 18,0 25,2 16,5 25,8 

2500 - Текстил 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8 1,1 0,6 0,9 

2600-Облекло 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,7 

2700 - Други готови стоки 2,8 3,1 2,4 3,4 5,1 7,1 4,5 7,0 

3000-Други продукти 0,6 0,7 1,1 1,6 0,8 1,1 1,2 1,9 

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

От таблицата ясно личи, че между Европейския съюз и Латинска 
Америка се осъществява стокообмен, базиращ се на междуотраслова 
специализация. Както през 2007 г., така и през 2009 г. на стоковата 
група „Машини, оборудване и транспортни средства" се пада почти 
половината от стойността на експорта на ЕС в Латинска Америка. В 
обратното направление също толкова доминиращи позиции заемат 
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други две суровини - стоковите групи „Аграрни продукти" и „Го-
рива и минерални суровини". На тях заедно се падат около 70% от 
вноса на ЕС от Латинска Америка. Сред аграрните стоки особено 
значение за ЕС има вносът от Латинска Америка на кафе, зърнени 
култури, месо, захарна тръстика, тютюн, риба, плодове, а сред гори-
вата и минералните суровини са втечнен природен газ, нефт, въгли-
ща, желязна руда и на руди на редица цветни и редки метали. 

Латинска Америка играе значителна роля и като направление за 
инвестиции. По данни на Евростат през 2009 г. на Латинска Америка 
са се падали около 17% от преките инвестиции на лица и фирми от 
ЕС извън границите на Съюза (през 2000 г. делът е бил 12%). Темпът 
на нарастване на европейските инвестиции в Латинска Америка е 
по-висок от този в Азия и Африка и тази тенденция се запазва и по 
време на кризата. 

Общо Латинска Азия Африка 
извън ЕС Америка 

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

Фиг. 27. Мястото на Латинска Америка като направление за европейски преки ин-
вестиции (2009 г., натрупани инвестиции, млрд. евро) 

11.3. Отношения с Азия 
Азия е твърде обширен и разнороден континент. Ето защо тър-

говско-икономическите отношения на ЕС с тази част на света се раз-
личават от отношенията с Африка или с Латинска Америка, където 
съществуват развити междурегионални отношения на общоконти-
нентална основа. При развитието на търговско-икономическите 
отношения на ЕС с азиатските страни преобладава двустранният 
характер на регулиране, като широко се прилагат и автономните 
преференциални режими на ЕС по Общата система за преференции. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Все пак има две утвърдили се вече форми на търговско-икономиче-
ско сътрудничество между ЕС и азиатски страни, които имат регио-
нален характер, макар и да не обхващат целия континент. Такива са 
отношенията ЕС-АСЕАНА и сътрудничеството в рамките на Азиат-
ско-европейския форум. Що се отнася до търговско-икономическите 
отношения на ЕС с развитите икономики в Азия - Япония, Южна 
Корея, Израел, - то освен на двустранна основа те се регулират и 
чрез механизмите на Организацията за икономическо сътрудничест-
во и развитие (ОИСР). 

А) Отношения с АСЕАН 

Асоциацията на южноазиатските нации, известна с краткото си 
име АСЕАН, обединява 10 страни: Индонезия, Малайзия, Филипи-
ните, Сингапур, Тайланд, Бруней, Виетнам, Лаос, Мианмар (Бирма) и 
Камбоджа. Общото население на АСЕАН е около 580 млн. души и те 
създават около 1500 млрд. д. БВП, почти толкова, колкото Бразилия 
или Испания (2009 г.). Започнала като организация главно за полити-
ческо сътрудничество, през последните две десетилетия АСЕАН се 
ориентира към изграждане на единно икономическо пространство, 
наподобяващо това на ЕС. На 12-та среща на високо равнище през 
2007 г. ръководителите на страните от АСЕАН приеха декларация 
за създаването до 2015 г. на „Общност АСЕАН". Един от трите стъл-
ба е „Икономическата общност АСЕАН", която трябва да притежава 
„единен пазар"'"'. Същевременно се либерализира търговията вътре 
в региона, както и с трети страни. По данни на Европейската коми-
сия през 2009 г. средното мито при промишлените стоки, търгувани 
вътре в АСЕАН (без Виетнам, Лаос, Мианмар и Камбоджа), е било 
само 0,8%. 

Първото споразумение за сътрудничество между ЕИО и АСЕАН 
е подписано още през 1980 г. Оттогава ежегодно се провеждат срещи 
на външните министри на държавите членки на двете организации, 
заедно с представители на европейските институции и на секрета-
риата на АСЕАН. В ход са три основни проекта, засягащи външната 
търговия: 

• Втора програма за подкрепа на регионалната интеграция (на 
английски Programme for Regional Integration Support - APRIS 
ID; 

• Програмата за правата на интелектуална собственост; 
• Проектът за изграждане на статистически капацитет. 
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Водят се преговори за зона за свободна търговия с промишлени 
стоки със Сингапур и Виетнам. 

Пример. Развитието на статистиката е непосредствено свър-
зано с регионалната интеграция и сътрудничеството ЕС-АСЕАН. 
Проектът в тази област, финансиран от ЕС, предвижда оказва-
не на финансово съдействие и обучение на кадри от националните 
статистически служби на някои страни от АСЕАН. Координатор 
на проекта е Секретариатът на АСЕАН. Основните насоки за раз-
витие на статистиката са: вътрешнорегионална и международна 
търговия, преки чуждестранни инвестиции, образование, здраве-
опазване, т.нар. сив сектор на икономиката. 

Табл. 27. 
Търговия на ЕС с АСЕАН (2004-2009 г., млрд. евро) 

Период 
Износ 
на ЕС 

Промяна 
(%, на 

годишна 
основа) 

Дял от 
целия 

износ на 
ЕС (%) 

Внос 
на ЕС 

Промя-
на (%, на 
годишна 
основа) 

Дял от 
целия 

внос на 
ЕС (%) 

Салдо 
за ЕС 

2004 43,1 69,5 -26,5 

2005 45,3 5,2 4,30 71,7 3,1 6,1 -26,4 

2006 48,8 7,8 4,21 78,8 10,0 5,8 -30,0 

2007 54,5 11,6 4,39 80,6 2,3 5,6 -26,1 

2008 55,7 2,2 4,25 79,7 -1,2 5,1 -24,0 

2009 50,3 -9,7 4,58 67,9 -14,8 5,7 -17,6 

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

Както се вижда от таблицата, делът на АСЕАН в експорта на ЕС 
е стабилен и даже бележи ръст през последните години, достигайки 
4,6%. При вноса този дял е около 6,0%, като се наблюдават известни 
колебания през годините на икономическата криза. Салдото в търго-
вията е с постоянен дефицит за ЕС от порядъка на 20-30 млрд. евро 
годишно. Това се дължи най-вече на високата конкурентоспособност 
на АСЕАН в някои отрасли - селско стопанство, електроника и офис 
оборудване, текстил, други готови стоки. Това личи и от фигурата 
по-долу. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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• И знос от ЕС Внос на ЕС Ш Салдо 

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

Фиг. 28. Стокова структура на търговията ЕС-АСЕАН (SITC Rev.3,2009 г., млрд. евро) 

Б) Търговски аспекти на АСЕМ 

Азиатско-европейската среща (или форум), носи съкратеното 
название АСЕМ (на английски Asia-Europe Meeting - ASEM). Този 
форум за междурегионално сътрудничество възниква през 1996 г. на 
базата на връзките на ЕС със страните от АСЕАН. На първата среща 
на върха на АСЕМ присъстват правителствените и държавни ръково-
дители на държавите от ЕС, АСЕАН, Япония, Китай и Южна Корея. 
Постепенно съставът на АСЕМ се разширява и днес той обхваща 46 
държави: 27-те държави - членки на ЕС, 10-те държави-членки на 
АСЕАН, Япония, Китай, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, 
Русия, Индия, Пакистан, Монголия. В работата на АСЕМ участват 
също Европейската комисия и Секретариатът на АСЕАН. През 2010 г. 
в Брюксел се проведе поредната среща на върху - АСЕМ 8. 

АСЕМ се развива в три посоки: 
> Политически диалог 
> Икономическо сътрудничество 
> Сътрудничество в областта на социалната сфера, културата и 

образованието. 
В рамките на икономическото сътрудничество се реализира т.нар. 

План за подпомагане на търговията (на английски Trade Facilitation 
Action Plan (TFAP). Той е приет още през 1996 г. на среща на мини-
стрите в Брюксел. Основна задача е намаляването на нетарифните 
бариери и създаването на по-голяма прозрачност при регулирането 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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на търговията. Приоритетни области на сътрудничество са: опро-
стяване на митническите процедури и развитие на сътрудничест-
вото между митническите органи; хармонизиране на стандартите 
и на сертифицирането за достъп до съответните вътрешни пазари; 
националното третиране при обществените поръчки; ветеринарните 
и карантинните процедури; защитата на интелектуалната собстве-
ност; визовият режим за бизнесмени; развитието на електронната 
търговия. Що се отнася до митата, тарифните преференции и други 
конкретни въпроси на търговската политика, то те са оставени да се 
решават на двустранна основа. 

Работният орган на Плана за подпомагане на търговията е Сеси-
ята на висши служители от АСЕМ по търговията и инвестициите (на 
английски Senior Officials' Meeting on Trade and Investment - SOMTI). 
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