Въведение в Общата търговска политика на ЕС
ПС (?)

Митническият съюз като фаза на
икономическата интеграция.
Степените на икономическа интеграция
имат своето възходящо развитие, като се
започне от зоната за свободна търговия и
митническия
съюз
и
се
стигне
до
икономическия съюз (ИС) на държавите
членки. Може да има и политически съюз –
това е форма на федерация.
Но развитието не е просто постъпателно
развитие, а всяка по-висша фаза на
интеграцията съдържа в себе си по-низшите,
например митническия съюз (МС) съдържа в
себе си зоната за свободна търговия (ЗСТ), а
икономическият съюз (ИС) – единното
икономическо
пространство (ЕИП) и
митническия съюз. Паричният съюз (ПС) не е
фаза на интеграцията, а част от създаването
на икономически съюз.
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2) Митническият съюз като регионално търговско споразумение (РТС)
Митническият съюз може да се разглежда и като форма на РТС. Съгласно Световната
търговска организация в света има около 300 такива споразумения. По-известните сред тях са:
•

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

•

Източноафриканска общност (East African Community - EAC);

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

Митнически съюз на Беларус, Русия и Казахстан;

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

Андската общност (Andean Community);

•
Североамериканско споразумение за свободна търговия (на английски е North American
Free Trade Agreement - NAFTA);
•
Южноафрикански митнически съюз (на английски е Southern African Customs Union SACU);
•
Споразумение за свободна търговия на Южна Азия (на английски е South Asia Free Trade
Agreement - SAFTA);
•

Южен общ пазар (MERCOSUR)
(с червено са отбелязани митническите съюзи)
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За да бъдат легитимни, РТС трябва да спазват определени правила на СТО:
•
Запазване на достигнатата степен на търговска либерализация. След създаването на
РТС равнището на тарифна защита трябва да не е по-високо от това, което е съществувало преди
създаването на РТС. В случай че въведената обща митническа тарифа предизвикат влошаване на
митническия режим за някоя трета страна (или страни), се провеждат преговори със засегнатата
страна и ако тя е членка на СТО, има право на компенсация чрез тарифни отстъпки по други
позиции.
•
Право на компенсация. В случай че въведените общи мита предизвикат влошаване на
митническия режим в отношенията с трета страна, то тя има право на компенсация чрез тарифни
отстъпки по други позиции.
•
Недопускане на използването на РТС като скрити картелни споразумения.
Споразумението за създаването на РТС трябва да обхваща по-голямата част от търгуваните
стоки. Това означава, че СТО не би одобрило например създаване на зона за свободна търговия
само с химически стоки или с горива. Едно такова споразумение трябва да обхваща най-малко
преобладаващата част от промишлените стоки.
•
Взаимност на отстъпките. РТС трябва да има взаимен характер, за да не се налагат чрез
него скрити дискриминационни отношения. Това означава, че преференциите или отмяната на
митата трябва да засягат отношенията между страните - членки на РТС и в двете посоки - при
вноса и при износа. Изключение от правилото се допуска и даже препоръчва, когато в РТС
участват едновременно развиващи се и развити страни. Тогава СТО не възразява срещу
използването на т.нар. асиметричен подход, при който преференциите в едната посока (от
развиващите се към развитите страни) са по-големи, отколкото преференциите в другата посока.
•
Етапност при преференциите. РТС трябва да се реализира на етапи и да включва
преходен период до пълното реализиране на преференциите.
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3. Статични и динамични икономически ефекти от митническия съюз
А – статични ефекти
а.

Отражение на вътрешното предлагане при МС (CU)
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Търговска политика на ЕС
Отражение на вътрешното предлагане при МС
Вариант 1 - Pcu < P w+t

Имаме създаване на благоденствие - увеличено потребление (V3V7).
Ефектът върху стойността на търговията може да е обаче различен
Търговия преди митническия съюз = OV3 x OPw+t
Търговия след митническия съюз = OV7 x OPcu
OPw+t = OPcu + a

сл. OV3 x OPw+t = OV3OPcu + OV3a

OV7 = OV3 + b

сл. OV7 x OPcu = OV3OPcu + OPcub

Трябва да се сравнят OV3a и OPcub
Ако OPcub - OV3a > 0 имаме създаване на търговия, ако < 0, съответно
отблъскване на търговия. Но ако имаме отблъскване на търговия то е
следствие на фискалните приходи на държавата.
Той като има тенденция на намаляване на митата расте вероятността да има
създаване на търговия.
Вариант 2 - Pcu > P w+t
Вътрешното предлагане след създаването на МС не се отразява на благоденствие и на
5
търговията
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б. Отражение на общото мито при МС – Вариант 1
Pcuw+t < P1 w+t
Имаме създаване на благоденствие и вероятно създаване
cu
P w+t < Pcu
на търговия (същият ефект както при намаляване на мито в
отделна държава)
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б. Отражение на общото мито при МС – Вариант 2
Pcuw+t < P1 w+t
Pcuw+t >Pcu

Общото мито не влияе върху благоденствието и върху
търговия, тъй като те се определят от вътрешното предлагане в МС
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б. Отражение на общото мито при МС – Вариант 3
Pcuw+t >P1 w+t
Имаме намаляване на благоденствие и вероятно отблъскване
cu
P w+t < Pcu
на търговия (същият ефект както при увеличаване на мито в
отделна държава)
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б. Отражение на общото мито при МС – Вариант 4
Pcuw+t >P1 w+t
Pcuw+t >Pcu

Общото мито не влияе върху благоденствието и върху
търговия, тъй като те се определят от вътрешното предлагане в МС
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Б – динамични ефекти
Най-концентрирано икономията от мащаба в рамките на една фирма може да
се дефинира като обратно-пропорционална зависимост между размера на
производството и себестойността на произвежданата продукция, т.е. колкото повече
се произвежда, толкова по-малко труд е необходим за единица от продукцията.
Митническият съюз създава възможности за увеличаване на обема на
производството и оттук за снижаване на стойността.
Необходимото работно време за производство на единица продукция
(например на 1 тон стомана е = a1LS. След като мащаба на производството се
увеличава на Q2S, съответно необходимото количество работна сила за
производството на 1 тон стомана намалява до a2LS. Производителността на труда пък
расте пропорционално на мащаба на производството.
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4.

Особености на митническия съюз на ЕС



Поради либералния характер на ЕС и ниските общи мита съвкупният
ефект на създаване на благоденствие и търговия е по-голям от ефекта на
намаляване на благоденствие и отблъскване на търговия.



Ефектът на създаване на търговия е толкова по-голям, колкото поконкурентноспособно е съответното производство и съответно е по-ниска
вътрешната цена на предлагане в МС. Следователно Европейският съюз е
конкурентноспособен при почти всички промишлени стоки и при повечето
услуги.



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



При повечето аграрни стоки ЕС има относително ниска
конкурентоспособност в глобален мащаб (поради климатични, почвени и др.
причини) и при наличието на високи общи мита се наблюдава ефект на
намаляване на благоденствие и на отблъскване на търговия при редица
аграрни стоки – телешко и говеждо месо, пшеница, редица технически
култури и т. нат.
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5. Договорно - правна рамка (acquis communataire) на
Митническия съюз и на Общата търговска политика на ЕС
а) Структура:

•
•
•
•

Договорни разпоредби и свързани с тях актове за функциониране на
митническия съюз
Обща митническа тарифа (ОМТ) – Комбинирана номенклатура
Митническият кодекс на ЕС (МКЕС) - акт на Съвета на ЕС
Правилника за прилагането на МКЕС – акт на Европейската комисия
Други разпоредби, засягащи митническото третиране на стоките (ТИР
карнети, АКТ карнети, разпоредби на НАТО и др.)



Регламенти и решения за експортно-импортния режим



Регламенти и решения за защитни мерки на ЕС:
Защитни мерки от общ характер
Антидъмпингови защитни мерки
Антисубсидийни защитни мерки
Мерки против порочни търговски практики

•
•
•
•


Търговски споразумения и търговската част на споразумения със смесен
характер
ГАТТ 1994, Споразуменията на СТО, засягащи търговията със стоки,
търговската част на Договорите за асоцииране, за присъединяване и др.
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Търговска политика на ЕС

МС в новия Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС)
Част трета – Вътрешни политики и дейности на Съюза
Дял първи – Вътрешен пазар, глава първа – Митнически съюз
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Търговска политика на ЕС







По отношение на ОТП – нейното място след Договора от Лисабон е
във външните отношения – Част пета, Дял втори – Обща търговска
политика, чл. 206 и чл. 207.
Чл. 206 – целите на ОТП – либерализация и общите цели на външните
отношения (гл. 1, дял пети на ДЕС) – демокрация, устойчиво развитие,
добро глобално управление (глобализация)
Чл. 207 – предишен чл. 133 от ДЕО.
- Запазва се наднационалния характер на ОТП на ЕС.







Централно място продължава да заема Европейската комисия, която
води търговските преговори и следи за изпълнението на целите на
ОТП.
Запазва се контролът на Съвета, като той е особено силен в тези
политики, където има по-ниска степен на наднационално регулиране.
Запазва се и комитетът, който следи работата на комисията – сега
това е Комитет по чл. 207
14
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Търговска политика на ЕС
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Договор за
създаване на
ЕИО

1958

1968

Единен
европейски акт

1987

Договор от
Маастрихт

1993

1994

Договор от
Амстердам

Договор
от Ница

Договор
от
Лисабон

1995 1998 2000

2003

2009

Търговия със стоки - общи мита
Единен експортен – импортен
режим
Единна митническа територия
Общи защитни мерки при вноса
Търговия с услуги
Въпроси, свързани с търговията
- защита на интелектуалната
собственост
Единни условия за достъп до
пазара
Екологичен аспект на ОТП
Социален аспект на ОТП
Въпроси, свързани с търговията
– инвестиции
Интегриране на ОТП във
външните отношения на ЕС

Пояснения: По хоризонтала са посочени основните промени в договорната база и годините, в които тези
промени са довели до промени в съдържанието на МС и ОТП.
По вертикала са показани елементите, които се добавят към първоначалното съдържание на МС и ОТП, като в
по-тъмен цвят са посочени елементите с по-силно изразена наднационалност при вземането на решенията и
приемането на нормативни актове на ЕС.
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6. Институционална рамка
Общата търговска политика на ЕС се реализира основно чрез две от Генералните дирекции (ГД) на
Европейската комисия – ГД „Данъчно облагане и митнически съюз” и ГД „Търговия”.
В ГД „Данъчно облагане и Митнически съюз” има специална дирекция „Митническа политика,
законодателство, тарифа”, която директно отговаря за провеждането на митническата политика на
Европейския съюз. В нея са обособени няколко отдела: A1 „Митническа политика и електронна
митница”; А2 „Общо законодателство и еднакво прилагане на митническото право” ; А3
„Митнически процедури”; А4 „Конвенцията за Хармонизираната система, комбинирана
номенклатура, тарифна класификация”; А5 „Тарифен икономикс, освобождаване от митнически
задължения, ТАРИК, отдалечени региони”.
В работната структура на ГД „Търговия” е заложено съчетаване на хоризонталните (глобални)
задачи с вертикалните двустранни инструменти за тяхната реализация. Особено внимание се
отделя на интелектуалната собственост, инвестициите, страните АКТБ и устойчивото развитие.
ГД “Търговия” е интергриана във външните отношения и подчинена на Върхвния представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (Катрин Аштън), но
ГД «Данъчно облагане и Митнически съюз» не е. Това създава известни противоречия.
След влизането в сила на ДФЕС Европейският парламент също придоби компетенции в областта
на Общата търговска политика, но те са ограничени до консултативна процедура. Задачата да
подготвя доклади по конкретни въпроси на тази политика и да ги докладва в пленарна зала има
Парламентарната комисия по международната търговия
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ГД “Данъчно облагане и митнически съюз”
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ГД “Търговия”

19

ГД “Търговия”
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