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Гл. ас. g-p Egyapg МарuноВ 

2. &ЬЛГАРИЯ И СПОРАЗУМЕНИЯТА 
3А ПРЕФЕРЕНЦИАl\НА ТЪРГОВИЯ НА ЕС 

Съгласно ме:Жgунароgнаmа npakmuka сnоразуменuяmа за nрефе
ренцuална mъраоВuя бu mрябВало ga у8елuчаm сmоkообмена ме:Ж
gу gъp:ЖaBume, koumo au ckлloчBam. Пpucъeguпя8aiikи се kъм ЕС, 
България cma8a часm om вееоВаmа Обща mъpeo8cka noлumuka, kak
mo u страна no 8cuчkume му mърао8сkи goeoBopu u npeao8opu, сле
gо8аmелно мо:Же ga се очаkВа, че mъpeo8uяma нu с gър:Жа8и, с kou
mo СъJозъm uма сkлlоченu сnоразуменuя за nреференцuаm1а mърео
Вuя, ще се у8еличu. Въ8 Връзkа с moBa се оценява guнaмukama на 
mърао8ияmа на Бълаарuя с gър:ЖаВu, с koumo ЕС има сkлJоченu 
maku8a сnоразуменuя, no-нamamъk е анализирано gokoлko cmpaнa
ma осъщесm6я8а nолзu om yчacmuemo cu 8 Общата mъpaoBcka no
лиmuka на Съlоза. 

Cmeneнma, go koяmo mъpeo8ckama лuбералuзацuя, npeg8иgeнa 8 
разлuчниmе сnоразумения за nреференцuална mъреоВuя, Влияе 
Върху gBycmpaннume mъpeo8cku nomoцu със cъom8emнama gър.Жа
Ва, мо:Же ga бъgе оценена uлu чрез номиналното уВелuченuе на 
стойността u обема на mърао8uя, uлu чрез сраВненuе на този ръст 
с mъpaoBuяma на ЕС kamo цяло с тези cmpaвu. Tyk са изnолз6анu u 
gBama nogxoga. Изслеg8анumе сnоразуменuя са uзбранu cnopeg muna 
uм (gълбочuна на mъpeo8ckama лuбералuзацuя) u cnopeg Времето, 
koeamo са mяхноmо сkлlочепu (npegu u слеg npucъeguняBaнemo нu). 
Из8agkama 8kлlоч8а cnopaзyмeuuemo за съзgаВане на Mumнuчecku 
съlоз ме:Жgу ЕС u Турция (1995 е.), сnоразуменuяmа за сmабuлuзацuя 
u асоцuuране с Makegoнuя (2004 е.) и Албания (2009 е.) и сnоразуменu
яmа за сВобоgна mърао8uя с Чuлu (2003 а.) и Ю:Жна Корея (2011 а.). 

Турция mpaguцuoшю заема еgно om Bogeщume места В бълаарс
kаmа mъраоВия. Пpegu npueмaнemo нu 8 ЕС има nognиcaвo сnора
зуменuе за насърчаване на gBycmpaннama mъраоВuя, а с членсm8о
mо В ЕС за Бълаарuя Влиза В сuла сkлJоченоmо сnоразуменuе за 
съзgа8ане на мumнuчecku съlоз ме:Жgу ЕС н Турция, koemo npeg
Bи.Жga много no-8ucoka cmeneп па лuбералuзацuя па mъpao8uяma, 
eлuмuнupai1ku на npakmuka noчmu Bcuчku мumнuчecku и неmарuф-
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HU оеранuченuя. това бu моело ga с.n.омоене за сериозно уВелuчаВа
не на gBycmpaннume mъpeoBcku nотоцu, kоето nopagu eeoepaфc
kama блuзосm на Бълеарuя go Турция u mpaйнume Вънuшоukоно
мuчесku Връзku, бu mрябВало ga yckopu mъpeo5uяma меЖgу тях В 
nо-еоляма cmeneн, omkoлkoтo меЖgу Турцuя u ЕС. Фakmume обаче 
не nomBъpЖgaBam rneзu очаk5ания. 

Om 2007 go 2016 а. cmoiiнocmma на mъpeoBuяma на България с 
Турцuя нарасmВа с 436 млн. еВро (общо с 27%), gocmueauku 3,5 млрg. 
еВро, kamo уВелuченuеmо е noчrnu изцяло В износа (фuа. 88), m.e. 
ръстът е gocma nо-малъk orn moзu nри общumе rnъpao6cku nomo
цu на cmpaнama. Делъm на бълеарсkаmа mърео6uя с Турция ocma6a 
nосtnоянен за целия nepuog no оmноwение kakrno на Вноса (11-14% ), 
rnaka u на износа, nри koumo тя е Bogeщama gecmuнaцuя uзВън ЕС 
(23 - 25%). Еgинсm5еноmо uзkлlоченuе е 2007 а., koaamo cmoiiнocmu
me u no gBama nоkазаmеля са с 2 nроцешnнu nyнkma no-Bucoku, слеg 
koemo оmно5о Влизат 6 paмkume om npegxogнume aoguнu. Hapa
cmBaнemo на cmoiiнocmma на mъpaoBuяma с Турция за изслеg5анuя 
nepuog -40 млрg. еВро (40%), е gocma nо-незначuтелно om общото 
за ЕС, kъgemo nрез 2016 е. cmouнocmma gocmuea 141 млрg. е6ро. 
УВелuченuеmо 6 Съlоза също е nо-еолямо npu износа (26 млрg. е5ро ), 
но за разлukа orn България mам се no5uma6a u cmoiiнocmma на Вно
са (14 млрg. еВро). 
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Фuаура 88. Дuнамukа на mъpao6uяma noлuтuka на 
на Бълаарuя u ЕС с Турцuя (млн. е6ро) ЕС, тъukато с 

тях не само се съзgаВа зона за сВобоgна mърео5ия меЖgу неео и cъorn
Bemнama страна, но u се набеляз6аm общи noлumuчecku и ukoнo
мuчecku целu u се насърчава реаuоналноmо cъtnpygнuчecmBo. Ta
kuBa сnоразуменuя се сkл1оч6аm В koнmekcma на бъgещоmо разwu
ря5ане на Съlоза u слуЖаm за основа npu осъщесmВяВанеmо на nро
цеса на nрuсъеguня5ане. (Към момента са 5 сuла nogoбнu сnоразу
мения с Makegoнuя, Албания, Черна Гора, Босна u ХерцеаоВuна, 
КосоВо и Сърбия.) 

Аналuзъm на 6ъзgeucmBuemo на сnоразуменuяmа за сmабuлuза
цuя u асоцuuране Върху gBycmpaннume Вънwнотърео5сku оmно
wенuя на Бъл2арuя е ВаЖен om 2Леgна moчka kakmo на eeoepaфcka
ma блuзосm на meзu gърЖаВu, maka u на nomeнцuaлнume ВъзмоЖ-
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нocmu за реаионална mъраоВuя u cъmpygнuчecmBo npu е6ешnуал
ноmо uм бъgещо членство В Еguннuя nазар. СъщеВременно залааа
нето на общu ukoнoмuчecku и noлumuчecku цели В сnоразуменuя
mа gonpuнacя за съзgаВанеmо на mpafuru търао13сku u ukoнoмuчec
ku Връзku меЖgу бизнеса, kоето ще nоз13олu на бълаарсkumе фир
ми ga заемат стабилни noзuцuu на тези naзapu. 

В момента на nриеманеmо си 13 ЕС Бъл~арuя cma6a страна no 
Влязлото 13 сuла nрез 2004 е. Сnоразуменuе за стабuлuзацuя u асо
цuuране с Makegoнuя. През nepuoga на членсm13о общата стойност 
на търаоВияmа меЖgу g6eme gърЖаВu нарасmВа минимално - om 
559 млн. еВро nрез 2007 е. go 617 млн. еВро nрез 2016 е. Вносът нама
лява - om 274 млн. go 259 млн. еВро, kamo слеg 2010 а. остава на 
nочmи еgно и също нuВо, а износът се у6елuча13а - от 285 млн. go 
358 млн. е13ро, но слеg 2011 е. и npu него заnочВа ga се omчuma cnag. 
При ЕС nъk слеg 2009 а. е налице mенgенцuя kъм nосmоянно noBu
weнue u на Вноса, и на износа, kamo cmouнocmma на mъpao6ckume 
nomoцu нараст13а общо с наg 40% за nepuoga слеg 2007 е. Придедени
те данни поkаздат, че Бьлгария не успяда да осьщестди ползите от 
тьргодсkата либерализация, преддидена 13 Споразумението за стабили
зацUSl и асоцииране с Маkедония, и дсьщност губи тьргодсkите си пози
ции за сметkа на другите д-ьрЖади - членkи на ЕС - по отношение kak
mo на дноса, rrшka и на износа. 
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Фuеура 89. Дuнамukа на 6ъишиаmа mърао6uя на Бълаарuя u ЕС 
с Makegoяuя u Албаиuя (млн. еВро) 

Интересно е ga се npocлegu също kak се nроменяm mъраоВсkи
те отношения с gърЖа8а, nри koяmo Сnоразуменuеmо за сmабu
лизацuя и асоцииране Влuза 6 сила 6 paмkume на nepиoga на член
сm6оmо ни В ЕС, Taka6a страна е Албания, сnоразуменuеmо с koя
mo заnочВа ga geucmбa om 2009 е. В gбycmpaннume ни оmн:ошенuя с 
Албания се наблJоgаба сериозно у13елuченuе на бълаарсkuя Внос -
om 5 млн. еВро nрез 2009 а. go близо 20 млн. nрез 2016 а., но и myk 
слеg 2011 а. mou осmаба на nочmи еgно и също (нucko) нuВо. При 
износа се omчuma намаление go 2012 а., рязkо уВелuченuе nрез 2013 
а. u но6 cnag go kрая на nepиoga, kamo nрез 2016 а. cmoUнocmma му е 
57 млн. еВро. Общо за ЕС cmouнocmma на Вноса също е no-нucka, 
omkoлkomo на износа, но за разлukа om 13ълеарuя 6 Съlоза и npu 
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gBamanokaзameля е налице чуВсmВumелно нарасmВане сnрямо 2009 
а. - с 80% nри Вноса и оkоло 20% npu износа. Прu износа обаче 
ръсmъm е мноао nо-аолям и nрез 2016 а. cmouнocmma му Възлиза на 
2,5 млрg. е6ро. СлеgоВаm.елно u 11pu Албанuя, kakrno u npu Make
goнuя, Бълеарuя no-ckopo не усnя6а ga onoл3om6opu yчacmuemo 
cu 6 Общата mъpeo6cka noлumuka u ga uзnолз6а uнcmpyмeнmu
me u за сmuмулuране на g6ycmpaннume mъpeo6cku оmношенuя, 
особено 6 сра6ненuе с ЕС. 

Сnоразуменuяmа за сВобоgна mърео6uя на ЕС npeg6шkgam ре
цunрочно лuбералuзuране на mъpeo6uяrna със cъorn6emнume gърЖа-
6u, kak.mo u onpegeлeнu облеkченuя 6 gpyeu области - инBecmu
цuu, услуеu, общесm6енu nopъчku u m.н. Те моааm ga се разалеЖ
gаm kamo ВъзмоЖносm за cmpaнume чле:нku ga усmаноВяВаm u yk
penBam 6ънщноmърао6сkumе u ukoнoмuчeckume си Връзku с gърЖа
Вu, uмащu nоmенцuал за реалuзuране на npogykmu с onpegeлeнu 
сра6нumелнu npeguмcm6a, koumo не моааm ga бъgаm eфekmu6нo 
mърауВанu В paмkume на Еguннuя nазар на ЕС. Съще5ремеmю nре
мах5анеmо на mъpeo6ckume бapuepu u облеkченumе усло5uя за 
mъраоВuя nозВоля6аm ga се gu6epcuфuцupam u 6ънurнomъpao6c
kume napmньopu uз6ън Съlоза, без ga се налааа същесm6ено nо6и
w:аВане на paзxogume. Към момента ЕС е сkлlочuл makи6a сnоразу

менuя с Mekcuko, Чuлu, Penyблuka ЮЖна Aфpuka u Penyблuka 
ЮЖна Корея, 6 nроцес на pamuфukaцuя са сnоразуменuяmа с Ви
етнам, Перу u Колумбия, Bogяm се npeao6opu с Инgонезuя, Cuнaa
nyp, Яnонuя, Инgия, Mapoko, Тунuс u gp. 

С npueмaнemo cu 6 ЕС Бълаарuя cma6a yчacmнuk 6ъ6 Влязлото 
6 сила nрез 2003 е. Сnоразуменuе за с5обоgна mърао6uя с Чили. За 
съЖаленuе 5 paмkume на nepuoga на членсm6о cmpaнama нu не само 
че не no5uщaBa, но Всъщност същесmВено намалява mъpao6ckume 
си оmношенuя с Чили. Поkазаmелен за moBa е наnрuмер фakmъm, 
че gokamo nрез 2007 а. бълеарсkuяm Внос om Чили е близо 360 млн. 
е6ро, nрез 2016 а. cmoUнocmma на rnъpao5uяma е noчmu нулеВа-23 
млн. е5ро ( фuе. 83). По-серuознuяm nроблем е, че за разлиkа от тен
денци.я.та 8 ЕС Българи.я. не усп.я.8а да у8еличu износа си за тази страна, 
koemo е същността на предоста8ените от Споразумението за с8ободна 
търгоби.я. потенциални 8ъзмоЖности - gokamo npu ЕС е налице nо
сmоянно нарасm6ане на ekcnopma (близо 2 nъmu слеg 2007 е., goc
mueaщ go 8,3 млрg. е6ро nрез 2016 е.), у нас rnou ocmaBa незначите
лен (eg6a 14 млн. е5ро nрез 2016 а.). 

Бмгари.я. не съум.я.8а да използба ефеkтибно позици.я.та си на член на 
ЕС при прегоборите за сkлlочбане на ноби търгодсkи дого8орености 8 
рамkите на Общата търгобсkа политиkа, за да защити националните 
си търгобсkи интереси, и не се 8ъзполз8а от т.я.хното прилагане. При
мер за makoBa съелаwенuе е сkлlоченоmо nрез 2011 е. Сnоразуменuе 
за сВобоgна mърео5uя с Penyблuka ЮЖна Корея. Orn gaннume за 
сmоkообмена на Бълаарuя u ЕС с maзu gърЖаВа за nepuoga npegu u 
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Фuеура 90. Дuпамukа на 6ъншнаmа mърео6uя на Бълеарuя u ЕС 
с Чuлu u Ю>kна Корея (млн. е6ро) 

слеg 6лuзанеmо 6 сuла на Сnоразуменuеmо за с6обоgна mърго6uя 
ясно се BuЖga, че нawama страна не усnяВа ga осъщесm13u залоЖе
нumе В пего nолзu от mъpгoBckama лuбералuзацuя. Слеg 2011 г. 
mъргоВuяmа u особено uзносъm на ЕС се у8елuчаВаm nосmоянно u 
значumелно (реел. с 30 u 47% сnрямо 2011 г., gocmuгaiiku съоm6еm
но 90 млрg. u 48 млрg. е8ро nрез 2016 г.), gokamo у нас me неnреkъс
наmо намаля6аm - Вносът с 35 млн. е6ро, а износът noчmu gBouнo 
- с 45 млн. е6ро. Тезu разноnосочнu тенgенцuu В mъpeo6ckume 
оmноwенuя (u особено В износа) npu ЕС u България означа6аm, че 
страната ни не само не cьyМSlfJa да реализира ползите от тьргодсkюпа 
либерализацtl.Jl, но и бсьщност губи mьpгofJckutne си позиции за сметkл 
на другите дьрЖади - членkи на ЕС. 

* България не реалuзuра nоmенцuала, koiimo npegocmaBяm сnора-
зуменuяmа В paмkume на Общата mъргоВсkа noлumuka на ЕС. Не 
се наблlоgаВаm серuознu nроменu 6 guнaмukama на търгоВuяmа -
нumo В резултат от yчacmuerno на crnpaнama В гpynama на gъpЖa
Bume, с kourno ЕС uма сkлlоченu сnоразуменuяmа за nреференцu
аm1а mъргоВuя, нuто 6cлegcm6ue на ckлloчeнume от ЕС ноВu сnо
разуменuя слеg npueмaнemo ни за негов член. Като негаmuВен моЖе 
ga бъgе оценен u фаkтъm, че npu gъpЖa6ume, с kouтo с:nоразуме
нuяmа за nреференцuална mъреобuя са сkлlоченu npegu npucъegu
ня6aнemo на Българин, тeнge1-ru,uume 6 mъpeoBckuтe пu nотоцu с 
тези на ЕС са cxogнu, но npu cmpaнume, с koumo maku6a сnоразу
менuя са сkлlоченu 6 paмkume на членсmВоmо, uзосmа6аме 6 ръсmа 
на mъргоВuята, xapakmepeн за ЕС, а 6 няkоu случаи gopu оmбеляз
Ваме cnag, koeamo 6 Съlоза uма нарасm6ане. 

Еgна от aлmepнamu6ume, koяrno моЖе ga goBege go сmабuлuзu
ране на goбpume noзuцuu ВъВ 6ънw:ноmърго6сkuя обмен, особено 6 
услоВuяmа на глобалuзuращu се naзapu и засилена меЖgунароgна 
kонkуренцuя, е у6елuча6анеmо па uзноса и „оmВарянеmо" kъм но6u 

naзapu. Заgълбоча6анеmо u разwuряВанеmо на Вънwнотърго6сku
mе отноwенuя могаm ga бъgаm еgно6ремешю kлlочо6 фakmop за 
omkpu6aнe на различни nepcnekrnu6u npeg българсkаmа ukoнoмu-
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ka u kamaлuзamop за неuноmо paзBumue. ВъВ Връзkа с moBa Бъл2а
рuя mрябВа ga nomъpcu начuнu за реалuзuране на npogykцuяma cu 
не само на eBponeiickume, но u на gpyeu еолемu naзapu. За ga моеаm 
същесm8у8ащumе 8 paмkume на Общата mъргоВсkа пoлumuka на 
ЕС ВъзмоЖносmu ga бъgаm маkсuмално uзлолз8аиu om бълаарсku
mе фuрмu, е необхоguмо ga се npegnpueмam akmuBнu мepku за uн
формuране u nogkpe:na на бълеарсkuя бuзнес, Пpegnpueмaнemo на 
maku8a geiicmBuя от страна на gърЖаВаmа е още nо-налоЖumелно 
u от глеgна moчka на ноВаmа Вълна от търгоВсku сnоразуменuя, 
koumo ЕС gоао6аря 8 момешnа -сnоразуменuяmа за с6обоgна mърао
Вuя със cmpaнu - членku на АСЕАН, сnоразуменuяmа за ukoнoмu
чecko napmньopcmBo с gъpЖaBume от Aфpuka, Kapuбckuя u Tuxo
okeaнckuя басеiiн, СЕТА, ТТIР. 

Като малkа, сuл:но оmВорена ukoнoмuka, член на 8ucokopaз8u
ma uнmeepaцuoIШa общпосm Бълеарuя не разnолаеа с m8ъpge мно
ео 8ъзмоЖностu за npouз8ogcm8oтo на еолемu обемu npogykmu, а 
ommaм- u за nocmueaнemo на ukoнoмuu om мащаба 8 nomeнцuaл
нume koнkypeнmнu npogykmu. 

За ga се избегне мареuналuзuранеmо на страната от 8ъНUIНоmъ
рео8сkа елеgна точkа - mърео8uя еguнст8ено с еолемuя nазар на 
ЕС, със cтoku u услуеu с нucka gобаВена стоiiност, от kouтo 
Всъщност nечелят еолемumе npouз8ogumeлu В paзBumume gърЖа
Вu членku, се налаеа ga бъgаm npoBegeнu 8нuмаmелно nogбpaнu 
мepku. С nомощmа па npaBuлнume аналuтuчнu uнcmpyмeнmu 
mряб8а ga се onpegeляm оаранuчен брой koнkypeнmocnocoбнu на
цuоналнu npouз8ogcm8a па за8ърwеm1 cтoku u услуеu с Bucoka gо
баВена cтoiiнocm, kouтo ga се търау8аm kakmo Вътре 8 общносm
mа, maka u uзВън нея. 

За ga се npucmъnu kъм осъщест8я8анеmо на makъB nogxog, mряб
Ва ga е налице nосmоянна, koнcucmeнmнa u akmu8нa gър.Жа8на no
лumuka - kakmo Вътрешна (за насърчаване на тези npouз8ogcm8a), 
maka u mъpaoBcka (за налагането на технumе npogykmu на nотен
цuалнumе чуЖgu naзapu). Заеgно с rno8a е необхоguмо u отао8орно, 
eфekrn u8но u akmu8нo yчacmue на самата uнmеерацuонна общност 
npu С1>зgа8ането на търео8сkаmа noлumuka, защumа8аща нацuо
налнumе uнmepecu. 
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