ПОТЕНЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО И ИКОНОМИКА ОТ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО
ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
МЕЖДУ САЩ И ЕС

Резюме
„Машина за произвеждане на политическо безсилие“, така определя
подготвяното Трансатлантическо споразумение за инвестиции и търговия
(ТПТИ) френският евродепутат Яник Жадо, заместник-председател на
Комисията по международна търговия на Европейския парламент.
Втора година продължават официалните преговори между САЩ и Европа за
създаване на единен пазар. Работни групи правят срещи под надзора на
мултинационални компании. Неправителствени организации, синдикати и
обществени лидери не само не присъстват на тези разговори, но и
документите се крият прилежно. Дори европейските депутати нямаха достъп
до тях, а в момента се ползват с ограничен такъв – могат да четат документи в
специална стая при унизителни условия и под стража (под плътната опека на
охранител, който осветява материалите с лампа).
Официално прокламираната цел на споразумението е сваляне на митата в
търговията между ЕС и САЩ, които и сега са на ниски нива. В края на 2013
година в критични публикации, основно от западни автори и медии,
започнаха да се появяват първите догадки относно истинската цел и обхвата
на ТПТИ. Днес вече е ясно, че Трансатлантическото споразумение не е
икономически, а политически договор. Подготвя се нещо много по-голямо
от митническо и дори от търговско споразумение - всеобхватен договор,
който се стреми да обхване всички страни на стопанския живот от двете
страни на Атлантика с далечни последствия върху сфери, които само
привидно изглеждат извън обхвата на споразумението. Като истинска цел на
ТПТИ ясно се очертава стремежът към намаляването и премахването на
нетарифните бариери – регулации и стандарти. А те трасират целия ни
обществен живот - образование, здравеопазване, достъп до вода и
електричество, екологични стандарти, безопасност на храните, трудови
стандарти... Правилата, по които живеем заедно.
Безспорно най-неприемливата клауза в ТПТИ е въвеждането на механизъм за
защита на инвеститорите /ISDS/ - търговски трибунали, които тълкуват дали и
доколко са нарушени правата на инвеститорите. Те не се водят от
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законодателството на отделните държави и на ЕС, по правило делата са
тайни, често дори не се публикуват мотивите за решенията. Досегашната
практика на подобни съдилища е показала, че независимо какъв е изходът от
конкретното дело, държавите плащат разноските (средно около 8 млн.
долара). Тук вече либерализацията не е свобода, а диктат. Мъглявите
формулировки като „премахване на дискриминацията“, „справедливо
третиране“, „нарушаване на правата на инвеститорите“ и пр., дават
възможност на компаниите да заобикалят националните закони и съдилища.
Многобройни са примерите, в които държави са съдени за това, че се
отказват от ядрена енергия, увеличават минималната работна заплата,
налагат мораториум върху фракинга и т.н. и т.н. Невъзможно е да се
предвидят всички правителствени действия, в които бизнесът провижда
бариери пред планираните печалби. Всяка промяна в законодателството
може да бъде изтълкувана като непряка експроприация.
Обсъжда се и решение двете страни по споразумението предварително да
съгласуват законодателството си, чрез механизма за т.нар. „регулаторно
сътрудничество“. Той ще обхваща както регулаторните актове на ЕК и
аналогичните им федерални агенции в САЩ, така и националното
законодателство на страните-членки. Т.е. ТПТИ явно цели не само да
премахне бариерите пред търговията, но и да бъдат създадени нови правила,
които биха могли да намалят корпоративните печалби.
Защитници на непрозрачността у нас, цитират Бисмарк: „Законите са като
кренвиршите — по-добре да не виждаш как ги правят“. В този доклад се
опитахме да направим тъкмо това – да съберем и анализираме най-важната
достъпна информация за хода на преговорите, която ще е от интерес на
потребители, предприемачи, производители, работещи, общественици и
политици. Разгледани са потенциалните ефекти от ТПТИ върху европейската,
и в частност върху българската икономика. На критичен анализ са подложени
прогнозите на Еврокомисията за икономически ръст със 120 млрд. евро след
десет години, който само привидно изглежда внушителен, но реално е в
рамките на статистическата грешка. Посочени са примери от практиката на
търговските трибунали в делата на корпорации срещу държави. Направен е
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подробен анализ на българския износ и внос и на незначителния дял, който
формира търговията със Съединените щати в търговския ни стокообмен.
Специално за българската икономика, 8 години след влизането в ЕС,
инвестициите в трайни и ефективни производства са все още пожелания. Към
това се добавя силна зависимост от финансовите аномалии, които бяха
разкрити от световната криза, започнала през 2008 г. Първо, България стана
една от дестинациите на горещи капиталови потоци, преживявайки изкуствен
подем на вътрешния пазар, доходите, заемите и строителството, без
съществени инвестиции в производствен капитал. След банковата криза в
Западна Европа, обратно, настъпи отток на инвестиции, сви се европейският
пазар и беше внесена рецесия и безработица, чиито причини са външни за
България и са извън нейната власт. Влизането в сила на споразумение като
ТПТИ, може да направи икономиката ни още по-зависима от подобни
външни фактори.
Ефектите от действието на дългогодишни подобни търговски договори
показват, че от тях печелят по-силните страни. Големи компании се
пререгистрират зад граница, за да могат да съдят собствената си държава,
когато смятат, че не са получили планираните от тях печалби.
Накратко - в този си вид, Трансатлантическото споразумение ще доведе до
все по-голямо неравенство.
В стихийния процес на глобализация договорите за свободна търговия са
закономерен опит за реформа на старата законова рамка, задмината от
новите технологии в транспорта и комуникациите. Проблемът е в
съдържанието им.
Всеобхватно споразумение между двете най-големи икономически сили би
могло да озапти финансовия капитал, който доведе до световната криза.
Договор – резултат на свободен и прозрачен диалог между бизнес,
политически сили, синдикати, граждани, еколози и потребителски
организации, ще бъде приветстван и в Щатите, и в ЕС. Не можем и не искаме
да се противопоставяме на глобализацията, но нека я направим с грижа за
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хората, без да загърбваме социалния характер на Европа. Дори американски
синдикалисти се надяват на договор между двата съюза, за да успеят найсетне да се преборят за трудови и социални права, които са базови за Европа.
Трансатлантическото споразумение между САЩ и ЕС можеше да бъде
инструмент за цивилизоване на търговията, но вместо това изглежда като
пореден опит на едрите корпорации от двете страни на Атлантика, да
абсорбират все повече власт за сметка на гражданите и на излъчените от тях
демократични институции.
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Акценти
Икономически
 БВП – прогнозираното изменение на ръста на БВП в различните
изследвания се колебае между +0,48% и -0,5%. С оглед на факта, че
прогнозите са за 10-12-годишен период, може да се каже, че
изчисленията са в рамките на статистическата грешка. Т.е. изводите не
са достатъчно достоверни.
 Увеличаване на безработицата в Европа с 600-700 хил. работни места.
 Приходите в националните бюджети ще бъдат редуцирани в резултат
от премахването на митата в размер на 7,3 млрд. евро.
 Риск от допълнителна финансова нестабилност на отделните страни
 Засилване на търговските потоци от трети страни към ЕС. САЩ ползват
евтини ресурси и суровини от трети държави. Често просто сглобяват
части произведени извън САЩ и просто поставят етикети “Made in
USA”.
 Европейска дезинтеграция – част от стокопотока между европейските
държави ще се пренасочи към САЩ, новонавлязлата американска
продукция ще замени част от европейските стоки и това ще отслаби
вътрешноевропейските връзки.
 От ТПТИ ще се възползват повече големите фирми, които вече изнасят
към САЩ, тъй като ще бъдат пряко облагодетелствани от намаление на
митата, ако изобщо дължат такива.
 Износът на българските фирми към трети пазари се засили в
последните години, най-вече към Азия. Увеличеният износ към трети
пазари вероятно се дължи на факта, че дори по време на световната
икономическа криза тези страни регистрираха по-висок икономически
растеж в сравнение със страните от ЕС. Европейския съюз все още е
най-големият и най-важен търговски партньор за България – 62%. На
фона на европейския и азиатските пазари износът към САЩ е
символичен – 1,4% за 2013 и 2014 г.
 България изнася суровини и материали – стоки с ниска добавена
стойност и внася такива с висока добавена стойност. Понастоящем не
разчитаме на американски храни и фармацевтични продукти.
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 Основната преграда пред засилването на търговския стокооборот
между България със САЩ не са митата, а високите транспортни
разходи и нуждата от откриване на местен американски офис със
съответните разходи.

Социални
 Намаляване на дела на заплатите в БВП в страните от ЕС
 Трудови защити – в САЩ
не съществува задължението на
работодателите да подписват трудов договор със служителите; те
могат да бъдат освобождавани по всяко време без изтъкване на
причина; не съществуват и ограничения на работното време. Поради
това американските синдикати се надяват ТПТИ да се подпише, но с
европейските стандарти в областта на трудовата защита
 Спадът на заетостта ще ускори намаляването на доходите, а от там ще
доведе до отслабващо потребление и социално напрежение. Загубата
на работа и намалените трудови възнаграждения ще доведат до
напрежение в системите за социална сигурност. Един работещ ще
трябва да издържа повече свои съграждани в нужда. ТПТИ означава
повече трудности за европейските социални системи.
 Допълнителна дерегулация и приватизация – ТПТИ може да създаде
условия за фирми регистрирани в САЩ да получат достъп до
обществените средства, заделяни от държавите за пенсии,
здравеопазване и образование.
 Хармонизация надолу – възможен е отказ от европейски стандарти за
безопасност на храните и за защита на потребителите. Някои компании
от САЩ дори настояват да не бъдат задължавани да оповестяват
съдържанието на храните на етикетите.
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I ТПТИ в контекста на ЕС. Общи положения.
Потенциалните политически последствия от ТПТИ ще засегнат всички страничленки и всеки един европеец: като гражданин и като потребител. В този
смисъл последствията за българското общество и българските граждани
следва да бъдат разглеждани в две рамки: общоевропейския контекст и
строго националния контекст.

1. Принципът на договорите за свободна търговия
Договорите за свободна търговия са своеобразни усмирителни ризи, които
бизнесът, в съучастие с производната му политическа класа, налага на
политическите институции в опит да узакони резултатите на стихийната
глобализация - ускореното и безконтролно движение на капиталите и
намаляващата тежест на политическата власт. Но политическата власт
основава своята легитимност на демократичната воля на гражданите и е
призвана да бъде демократичен контрапункт на икономическата власт. Тоест,
да обуздава икономическия натиск над институциите, законотворческия
процес, правораздаването и всички произтичащи от тях преки и косвени щети
за правата на гражданите.
Създаването на Световната търговска организация (СТО) през 1995 г., е наймащабният опит за реформа на правилата в световната търговия. Провалът на
последния кръг преговори в рамките на СТО (кръг преговори от Доха),
ориентира най-динамичните актьори на глобализацията, ЕС и САЩ,
неспособни да преодолеят различията на останалите участници в
преговорите, към двустранно договаряне по Трансатлантическото
партньорство за търговия и инвестиции. Амбицията на ТПТИ заложена в
мандата за преговори на ЕК, е „да отиде отвъд ангажиментите, поети в
рамките на СТО” (т.3)
Ако необходимостта от нова договорна рамка на търговията и инвестициите
не буди съмнение, то съдържанието на преговорното меню по ТПТИ поражда
10

тревоги със своята неадекватност. То не отчита реалните предизвикателства,
пред които е изправен светът и дори рискува да стимулира някои от
пагубните ефекти от дерегулацията: социалния и данъчния дъмпинг,
безотговорното усвояване на природните ресурси, офшорните зони,
укриването на данъци, разрушителните последствия от казино-капитализма.
„В свят свободен от икономически регулации, мултинационалните компании
могат да избират своя данъчен режим и да се установяват в найблагоприятните държави. Тази динамика вкарва страните в яростна
конкуренция и води до драматичен срив в данъчната ставка, приложима към
мултинационалните компании”, счита канадската изследователка на
фискалните политики Брижит Алпен1.
Според Паскал Сент-Аманс, директор на Центъра за данъчна политика и
администрация на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) „дълги години държавите работеха по избягването на
двойното данъчно облагане, докато сами не създадоха проблема с двойното
данъчно необлагане ”2.
Менюто на преговорите по ТПТИ, заложено в мандата на ЕК, не съдържа
следа от основните фискални предизвикателства. Нито идеи за регулация на
финансовите пазари.
Широко дискутираната, но торпилирана от лобистите идея за такса върху
финансовите трансакции, не е заложена в преговорния мандат. А тъкмо ТПТИ
е удобната договорна платформа за установяването на нови правила. Таксата
върху финансовите трансакции, популярно наричана „такса Робин Худ” или
„такса Тобин“, е възпираща мярка срещу високочестотния трейдинг и следва
да бъде възприета от ЕС и САЩ като морализираща мярка във финансовия
сектор. В противен случай ТПТИ, постфактум ще обезсмисли усилията

1

La crise fiscale qui vient, стр. 30

2

„Il existe un problème de double non-imposition des bénéfices”, еntretien avec Pascal Saint-Amans, Alternatives
Economiques n° 322 - mars 2013.
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предприети от 11 европейски страни за въвеждането на таксата с хоризонт 1
януари 2016 година. А с това и самата идея.
Без съмнение ТПТИ, който цели създаването на единен пазар между двата
най-могъщи икономически полюса - САЩ и ЕС, носи особена отговорност с
модела, който ще заложи. Без социалните теми и без таксата върху
финансовите трансакции, договорът е непълноценен. Във вида, в който е
заложен в преговорния мандат, той не решава реалните проблеми, а
разширява полето на произвола.

2. ТПТИ като проявител
функциониране на ЕС

на

слабостите

в

демократичното

а) Публичност на мандата
На 14 юни 2013 г. Европейският съвет дава мандат на Европейската комисия
да проведе преговори по Трансатлантическото партньорство за търговия и
инвестиции. Сиреч, по изготвянето на договор за свободна търговия между
ЕС и САЩ. Текстът на мандата не е публикуван, но съобщението за него е
съпроводено с няколко уточнения относно основните пълномощия, гласувани
на ЕК. Грифът RESTRICTED (ограничена публичност), е съпроводен с изрично
уточнение, че „разгласяването на този документ може да навреди на
основните интереси на ЕС, на една или няколко страни-членки”.
Текстът на мандата бе официално публикуван едва на 9 октомври 2014 г.,
след като беше изтекъл преди почти година. Вследствие на гражданския
натиск върху евроинституциите, два дни преди общоевропейския ден за
протест срещу ТПТИ, Комисията публикува насоките за преговарящите по
договора.
Непрозрачността на мандата за преговори е очевиден опит да се избегне
дебат върху целесъобразността на договорите за свободна търговия, които
не се радват на обществен консенсус в ЕС. На второ място, той цели да се
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избегне демократичния контрол върху преговорния процес и рискува да
постави европейските граждани пред свършен факт. По замисъла си обаче
ТПТИ е договор, който ще преформатира гражданските и потребителските
права на всички граждани на ЕС. В този смисъл, аргументите за политическа
целесъобразност и икономия на време са антидемократични и
неприемливи. Липсата на публичност захранва и бездруго нарастващото
недоверие на европейските граждани към европейските институции и
свидетелства за стремежа на последните да се автономизират и да избегнат
демократичния контрол.

б) Законосъобразност на мандата
Самата законосъобразност на мандата за преговори на ЕК, е спорен въпрос.
Чл. 207, §6 от Договора за функциониране на ЕС (Дял II, Обща търговска
политика) гласи: „Упражняването на компетентността, предоставена от
настоящия член в областта на общата търговска политика, не засяга
разграничаването на компетентността между Съюза и държавите-членки, и
не води до хармонизиране на законовите или подзаконовите разпоредби на
държавите-членки, доколкото Договорите изключват такова хармонизиране.“
Мандатът за преговори на ЕК обаче, залага далеч по-амбициозни цели и
предполага мащабна хармонизация на законовите и подзаконовите
разпоредби на държавите-членки, в разрез с разпоредбите на Чл. 207, §6 от
Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Нещо повече, вече изтече
информация, че в преговорите по договора се обсъжда клауза за
предварително съгласуване на бъдещи законови и подзаконови актове
между страните от ЕС и САЩ в рамките на така нареченото „регулаторно
сътрудничество”, (виж т.4).
Договорът за Европейския съюз и Договорът за функциониране на ЕС, са
част от коституционната конструкция на съюза. В този смисъл нарушенията
на разпоредбите им се родеят с погазвания на конституционни разпоредби
и поставят под съмнение самата законосъобразност на водените преговори.
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3. ISDS или другото име на корпоративния преврат
Механизмът за разрешаване на спорове „инвеститор-държава” (Investorstate-dispute-settlement, ISDS), е без съмнение най-пагубният за
демокрацията елемент на ТПТИ. Идеята е заложена в т.22 и 23 от мандата за
преговори на ЕК по ТПТИ. Тя дава възможност на чуждестранни компании да
съдят държави, когато правителствата приемат нови или променят вече
съществуващи закони, рефлектиращи върху планираните от корпорациите
печалби. Практиката показва, че подобни дела се водят пред трибунал, който
се състои от трима корпоративни адвокати. Арбитражът тече при затворени
врати, често не се публикуват дори мотивите за взетото решение. Държавата
плаща разходите по делото, без значение какъв е крайният резултат.
Средната оценка на разходите по подобно дело е около 8 милиона долара.
На 13-ти януари 2015 г. еврокомисарят по търговията Сесилия Малстрьом
заяви, че въпросът за включването на ISDS в ТПТИ ще бъде решен след
уточняването на всички останали елементи от договора, а междувременно
ще бъдат проведени консултации със страните-членки, синдикатите,
работодателските организации и НПО. Декларацията на Малстрьом по
никакъв начин не изважда ISDS от договора, за което е необходимо
квалифицирано мнозинство в европейския съвет за промяна в мандата за
преговори. Нещо повече, опитът от вече проведеното обществено обсъждане
на ISDS в периода март-юли 2014 г. и начинът, по който ЕК обезсмисли
изказаните от гражданите критични мнения (97% от участниците настояват за
изваждането на ISDS от ТПТИ), ни дават основание да считаме, че маньовърът
с отлагането на въпроса за ISDS не погребва идеята, а само я отлага във
времето.
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Трибуналите в действие: Братята Микула срещу Румъния
Румънските фабриканти Йоан и Вируел Микула години наред получават
огромни държавни субсидии – не се налага да плащат мита за внос на
суровина и ДДС за машини, печалбата на компанията им за минерална вода
и безалкохолни напитки не е облагана.
Привилегиите секват след като Румъния става част от Европейския съюз. В
съответствие с правилата на ЕС, държавата намалява субсидиите
драстично. Поради факта, че фирмата им е регистрирана в Швеция, като
външни инвеститори, макар и румънци, братята съдят Румъния пред
търговски трибунал във Вашингтон. Пред арбитражния съд адвокатът на
Микула аргументира, че инвестициите на клиентите му несправедливо са
пострадали. Последните изхождат от това, че субсидиите щели да
продължат най-малко едно десетилетие. Адвокатите на правителството
оспорват - никога не е било обещавано, че законите за облагодетелстване на
предприятия ще остават без промени. В крайна сметка Румъния е осъдена
да изплати 250 милиона долара. 30 милиона са само адвокатските
хонорари. Държавата отказва да плати. "Ощетените" вече са издействали
разпореждане от арбитражния съд за конфискуване на държавно
имущество зад граница.
Ако Румъния плати, ще понесе санкции от ЕС за непозволена държавна
помощ на частна компания. Във връзка със случая Европейската комисия е
препотвърдила забраната си да бъде изплатено обезщетение на компанията
на Микула. Каквото и да избере Румъния, делото ще струва на гражданите
й няколкостотин милиона долара.
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ISDS остава актуална тревога по следните причини:
 САЩ и всички страни от ЕС са правови държави, в които се спазва
върховенството на закона. Това дава достатъчно гаранции за правата
на инвеститорите. Търговските трибунали са въведени в период, в
който индустриализирани държави са търсели сигурност за
инвестициите си в неразвити такива. Арбитражите днес притежават
огромна власт, но са неспособни да гарантират справедливост. Те са
неконтролирана от публичността институция, която не е защитена от
корупция и не стъпва върху законова база.
 Учредяването на арбитражи би трансферирало част от националната
юрисдикция на наднационално ниво. Подобен трансфер на
юрисдикция е своеобразно източване на суверенитет, в разрез с
разпоредбите на националните конституции и на основополагащите
договори на ЕС. Арбитражите получават права по-големи от тези на
национални съдилища.
 Равноправие означава, че фирма, която е регистрирана в дадена
страна, трябва да има точно същите права и задължения като всички
местни икономически субекти, независимо на коя страна е гражданин
нейният собственик.
Допълнителната защита на чуждите
инвеститори по същество представлява дискриминация към
местните инвеститори и ще ги постави в подчинена позиция спрямо
външните такива.
Има много по-съществен вид дискриминация – правото на определени
държави да привличат инвестиции чрез нелоялно снижаване на
базисни стандарти от всякакъв род – трудови, осигурителни, данъчни,
екологични, финансови и даже политически (чрез пасивно приемане
да се упражнява дипломатически и друг натиск от страната източник на
инвестиция). Това поставя в неравностойно положение на пазара
фирми, които не присъстват в дадена страна. Само един пример е
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съществуването на „данъчен рай“ – места, които позволяват на богати
фирми да ощетяват бюджетите на страните, в които оперират. Но тази
тежка болест на международния инвестиционен процес не е предмет
на преговорите.
 Широко разпространената клауза за „справедливо и равноправно (just
and fair) третиране“ може да бъде използвана като аргумент срещу
правото на правителствата да регулират, като вменяване на
задължение на държавите да направят така, че да се сбъднат
„легитимните очаквания за печалба“ от страна на инвеститорите.
Клаузата изразява незащитимата идея, че арбитражните трибунали
могат да изпълняват същите задачи, като нормалното националното
правосъдие, но по-добре от него. Такива тези подлагат под съмнение
функционирането на Европейския съюз като демократична и правна
общност изобщо. Уважаването на „легитимните“ очаквания на
инвеститорите въвежда термин, който може да бъде натоварен с
какъвто пожелаем смисъл и да узаконява произволните тълкувания на
арбитрите.
 Основна тема в ISDS е отчуждаването или „експроприацията“ за
обществени нужди. Страните по споразумението са развити пазарни
икономики и законите им предвиждат юридически издържани
процедури за отчуждаване и компенсиране на отнетата собственост за
обществени нужди. Като „косвена експроприация“ може да се тълкува
неуспехът на дадена компания да се приспособи към пазарни
промени, които може би са последица от публични политики.
Обществото е система и всички негови компоненти се влияят от
останалите. Не е възможно публична политика пряко или косвено,
рано или късно, да не повлияе върху икономическите резултати на
всички стопански субекти в страната. Ако се приеме, че
неблагоприятните влияния са „експроприация“, то благоприятните (да
речем, вследствие на прокарване на път близо до фабрика на тази
фирма), трябва да се етикетират като държавна субсидия, изкривяваща
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конкуренцията. И двете положения са алогични и нямат място в
правото.

 ЕК предлага някои основни функции на държавата и нейното
правосъдие да бъдат описани в затворен списък на области, които са
защитени от оспорване от чужди инвеститори. Това предполага, че
задължението на държавните институции да стопанисват общите дела
в интерес на гражданите, ще се третира като изключение.
Следователно правата на инвеститорите ще се третират като правило,
което се прилага по подразбиране във всички неспоменати или
изпуснати ситуации. Подобна идея прехвърля върху държавите
бремето да доказват, че техните разнообразни и понякога, бързо
менящи се задължения, попадат в някои от „резервираните“ области
на все още разрешена от ТПТИ държавност.
Според юристката Амели Канон, има шест принципни причини ISDS да бъде
еднозначно отхвърлен:
а) Общественозначими въпроси не могат да бъдат поверявани в ръцете на
частна юрисдикция, каквато по дефиниция се явява арбитражът. Частните
арбитри не зависят от никоя национална йерархия на магистратурата и са
напълно безотчетни. Действията им не подлежат на никаква регулация или
санкция, което концентрира в ръцете им колосална власт и съответния
корупционен потенциал. Обикновено арбитри се номинират измежду
скъпоплатени адвокати по търговски дела. Никой професионален кодекс не е
в състояние да дисциплинира изначалната несъвместимост на двете функции
– на безпристрастен арбитър и на заинтересован консултант. Правосъдието
е, и трябва да остане обществена функция.
б) Арбитражите не се ръководят от ясно дефинирани правила и принципи.
В резултат всяка промяна в екологичното, здравното, социалното или което и
да било
друго законодателство, може да бъде интерпретирана от
инвеститора като „дискриминационна мярка” по смисъла на т.22-а от
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мандата за преговори на ЕК, която възлага на ISDS да осигури гаранции срещу
подобни действия на държавата.
в) Международната правна система трябва да си поставя като приоритет
човешките
права. Зачестилите колизии между основополагащите
документи, гарантиращи човешките права и международното търговско
законодателство, засега нямат ясна йерархизация. Следователно,
приоритетът на търговското законодателство ни най-малко не се подразбира.
Нещо повече, макар той да се утвърждава от ефикасните механизми за
правоприлагане на СТО и ISDS-клаузи в двустранни търговски споразумения,
приоритетът на търговското право над правата на човека противоречи на
Хартата на ООН.
г) Арбитражът трябва да се ограничи до търговски спорове между частни
икономически субекти. Той е вид алтернативна форма за разрешаване на
спорове, която допълва традиционното правораздаване.
Недопустимо е обаче публичната власт да бъде приравнявана до
обикновен икономически субект, страна по търговски взаимоотношения.
Държавата и сега е страна по търговски дела, но с приемането на ISDS
самата публична власт би се оказала заложник на корпоративните
интереси. Фатално е публични политики да бъдат поставяни в зависимост
от съдебната практика на частни арбитражи.
Емблематични в това отношение са делата на тютюневия гигант Philip Morris
срещу Австралия и Уругвай, във връзка с предприетите от тях политики за
борба с тютюнопушенето с мотива, че те обезценяват акциите на компанията.
Проблемът с ISDS като заплаха за националния суверенитет бе признат дори
от водещи инвеститори като Майкъл Блумбърг и Бил Гейтс. Фондациите "Бил
и Мелинда Гейтс" и Bloomberg Philanthropies учредиха фонд, призван да
помага на страните, които са обект на съдебни действия от страна на
тютюневата индустрия, да се защитават в съдебната зала. Според Майкъл
Блумбърг тютюневата индустрия използва международните търговски
споразумения, за да заплашва и да възпрепятства някои държави при
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приемането на законодателни мерки за контрол над тютюневите продукти,
което е неприемливо. „Тук не става дума за търговия. Няма по-голям
поддръжник на капитализма и търговията от мен. Тук става дума за
суверенитет и за това дадена страна да има правото да определя собствените
си публични политики в сферата на здравеопазването", заяви по този повод
Блумбърг.3
д) Правото на сезиране на международните арбитражи по ISDS де факто е
резервирано за чуждестранните инвеститори. Техните нарушения не
ангажират държавата, в която са регистрирани, следователно за ощетената
държава остава само възможността да ги атакува пред националното си
правораздаване. Механизмът не предвижда възможност за частни лица,
НПО, потребителски организации и прочее юридически лица да сезират
арбитража. Да речем, ако даден инвеститор нарушава заложената, поне
декларативно, в ТПТИ цел за „устойчиво развитие”(т.6 от мандата за
преговори на ЕК), той не може да бъде атакуван от гореизброените
обществени актьори.
Така де факто, ТПТИ въвежда арбитражната инстанция ексклузивно за
нуждите на инвеститора. Нещо като правосъдие „а ла карт“ (по собствен
избор). Важен момент при арбитража е и липсата на апелативна инстанция
като гаранция за добро правосъдие.
е) ISDS привилигирова чуждите в ущърб на всички останали икономически
и публични субекти.
Под предлог, че националното правораздаване е политически зависимо и
поставя чуждите инвеститори в уязвимо положение, ISDS им гарантира
привилегии спрямо всички останали обществени актьори.

3

„Гейтс и Блумбърг срещу тютюневите корпорации”, в-к „Капитал”, 19 март 2015 г.
(http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/imena/2015/03/19/2495271_geits_i_blumburg_sreshtu_tjutjunevite
_korporacii/)
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- те единствени могат да се позоват на „законните си очаквания” и да
претендират, че не са обект на „справедливо и равнопоставено отношение”,
широки формулировки, които арбитражът може да интерпретира
неограничаван от никаква норма.
- в процесуален план, ако два инвеститора в един и същ сектор се считат
ощетени, то чуждестранният ще може да сезира арбитража, а националния
ще се уповава на националното правораздаване, което създава два
алтернативни режима в рамките на една и съща правна и икономическа
среда. А това е недопустим правен абсурд.
Правосъдието „а ла карт“, алтернативните режими за местните и чуждите
инвеститори и възможността да се блокират публични политики чрез
съдебни решения на наднационални арбитражи, са три основания да
наречем ISDS синоним на корпоративен преврат. Механизмът би вързал
ръцете на националните политически институции и би ги поставил в
невъзможност да провеждат самостоятелни политики.

Съдебната практика по ISDS потвърждава изложените по-горе опасения.
Инвеститорите вече масово прибягват до международни арбитражи,
учредени от двустранни споразумения (514 дела срещу държави към 2012 г.).
Илюстративен пример е Аржентина, която през 2001-2002 г. замразява
цените на тока и водата, за да подпомогне потребителите в разгара на
кризата, но правителството тутакси е призовано пред съда по над 40 дела,
заведени от CMS Energy (САЩ), френските водни компании Suez и Vivendi,
испанската Aguas de Barcelona и други. Буенос Айрес до днес изплаща
неустойки в размер на 1,15 милиарда на „ощетените инвеститори” за
„пропуснати ползи”.
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Lone Pine Resources срещу Канада
Обществената съпротива, както и нарастващият брой доказателства за
наличие на замърсяване на водата, убеждават властите в Квебек, Канада, да
наложат мораториум върху фракинга. Отменени са лицензите на компанията
Lone Pine Resources. На основание разпоредбите на NAFTA –
Северноамериканският аналог на ТПТИ, компанията за фракинг сезира
международен трибунал с иск за обезщетение в размер на 250 млн.долара
плюс лихвите.
Адвокатите на Lone Pine Resources защитават тезата, че правителството
"незаконно е отнело на правото на предприятието да добива нефт и газ около
река Сейнт Лорънс, което е резултат на произвол и каприз". Вид
експроприация според Lone Pine.
Подобни дела срещу държави са заведени от Exxon Mobil, Dow Chemical,
Chevron и др.

ISDS вече среща ожесточена съпротива в цяла Европа. Двете камари на
френския парламент гласуваха той да бъде изваден от ТПТИ. Бившият
заместник-председател на ЕК и настоящ евродепутат Вивиан Рединг
еднозначно заяви, че „правосъдието не може да бъде в частни ръце” и
призова към създаването на Международен съд по въпросите на
инвестициите4.

Чрез механизма за защита на инвеститорите може да бъде отхвърлен всеки
стандарт, въведен за защита на потребителите, екологията, трудещите се,
гражданите, който води до по-високи производствени разходи и поради това
намалява печалбата на корпорацията. Затова Европейската комисия твърди,
4

TTIP: la Justice ne peut être privée! ( http://www.euractiv.fr/sections/priorites-ue-2020/ttip-la-justice-ne-peutetre-privee-313007 )
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че няма да намалява или отменя стандарти и регулации. Не се налага.
Арбитражите ще го сторят.

4. Регулаторното сътрудничество или как европейските закони ще
зависят от американското одобрение
В началото на 2015 г. германският всекидневник Frankfurter Allgemeine
Zeitung повдигна информационната завеса около особено невралгичен пункт
в преговорите по ТПТИ за регулаторното сътрудничество. В статия, озаглавена
„ТПТИ: САЩ ще надничат в законодателството на ЕС” германският
всекидневник анализира работен документ с дата 23 януари 2014, и
озаглавен „Initial Provisions for Regulatory Cooperation” (Първоначални
разпоредби за регулаторно сътрудничество). В резюме документът
предвижда съгласуване на търговското законодателство от двете страни на
Атлантика преди същото да бъде дискутирано и гласувано по съответните
национални и съюзни законодателни процедури.
Целта на ТПТИ е не само да премахне бариерите пред търговията, но и да
попречи да бъдат създадени нови правила, т.е. всички регулации и
стандарти, които биха могли да намалят корпоративните печалби.
Така например чл.5, ал.1 предвижда „Всяка от страните да направи публично
достъпни поне веднъж годишно в списък планираните регулации на
централно ниво, предоставяйки информация относно тяхната цел и обхват.”
Чл.3, ал.3 пък уточнява, че под „централно ниво” разбираме както
регулаторните актове на ЕК и аналогичните им федералните агенции в САЩ,
така и националното законодателство на страните членки (на щатските
институции в САЩ). Тоест, това се отнася и за българския парламент и
правителство.
Документът от 23 януари 2014 г. предвижда създаването на специален Съвет
за регулаторно сътрудничество и механизъм за неговото функциониране. Той
трябва да улесни ранния достъп до проектозакони и възможността
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заинтересованите страни да участват в определянето на стандартите.
Инициаторите на законите ще трябва да предоставят анализ на
потенциалните ефекти върху търговията и инвестициите, а по искане на
заинтересовани страни, и нови научни доказателства. Де факто,
регулаторното сътрудничество поставя европейското и националното
законодателство в зависимост от американското одобрение още на ниво
законотворчество.
По подобие на други договори за свободна търговия, включването на
механизъм за регулаторно сътрудничество превръща ТПТИ в „живо
споразумение“. Споразумение, което се адаптира. Веднъж подписано,
Трансатлантическото партньорство ще продължи да отхвърля всички планове
за нови регулации, които бизнесът сметне за неизгодни.
Регулаторното сътрудничество е в разрез със самото понятие за
суверенитет, превръща европейските и националните законотворчески и
регулаторни инстанции във вторични управленски етажи, а Съветът за
регулаторно сътрудничество става първичен „филтър” и платформа за
лобизъм.
Този механизъм излиза далеч извън обхвата на търговията. Превръща ТПТИ
от икономическо в политическо споразумение.

II. Потенциални политически последици от ТПТИ за България

1. Демокрация на критичния минимум
По подобен на описания по-горе механизъм за защита на инвеститорите,
понастоящем EVN съди България за над 1 млрд. лева в международния
трибунал във Вашингтон. Причината – неизпълнени задължения по
инвестиционен договор с Австрия. Така се представя намаляването на цената
на електричеството през 2013 година от ДКЕВР, което води до по-ниска
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възвращаемост на инвестициите на компанията. Основанието за иска е
фактът, че преди 10 години плановете са били за 12-16% възвращаемост.
Горният случай е следствие от високите, нормативно определени цени за
изкупуване на енергията от възобновяеми източници, особено за енергията
от фотоволтаици. Както и от високите изкупни цени на енергията от ТЕЦ
„Марица-Изток“ 1 и 3, които бяха приватизирани и вече са частна собственост
на американски компании (понастоящем ТЕЦ „АES“ и ТЕЦ „ContourGlobal“ ).
Поради намаленото потребление в страната, което не се компенсира с износ,
в България има излишък на енергия. Според дългосрочните договори
подписани с частните инвеститори обаче, сме задължени да продължаваме
да изкупуваме произведената електрическа енергия. Пред опасността
страната да бъде съдена пред международен трибунал, правителството не би
могло и да прекрати едностранно неизгодните за българските граждани
контракти.
В този случай България е в Параграф 22, подобно на Румъния. Не бъдат ли
променени или прекратени договорите с ВЕИ и ТЕЦ-овете, ще се наложи да
платим 1 млрд. лева на EVN, защото не изпълняват планираната си печалба.
Ако пък прекратим или ревизираме неизгодните договори, чуждестранните
собственици на ВЕИ и ТЕЦ Марица 1 и 3, на свой ред ще ни съдят отново пред
наднационални трибунали.
В резултат на дългогодишно изградените взаимодействия между
правителства и бизнес, подобни примери могат да се дадат в редица области
на икономиката у нас. Няма значение какво правителство ще бъде избрано.
То ще трябва да се подчинява на решенията на наднационалните трибунали.
Механизмът за регулаторно сътрудничество и механизмът за уреждане на
спорове „инвеститор-държава” (ISDS), еднозначно свидетелстват, че ТПТИ
не е просто договор за свободна търговия, а политически договор, който
променя вътрешните баланси на властта в ЕС. В геополитически план
мнозина наблюдатели го наричат „икономическо НАТО” - опит да се
скрепят трансатлантическите връзки пред предполагаемата враждебна
конкуренция на Изтока. Цената на тази сбъркана философия ще е тъкмо
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обратната на принципите на свободната търговия: отрязването на ЕС от
естествената му суровинна база на Изток и затруднен достъп до източния
пазар. Политизирането на търговията като геополитечески инструмент вече
дава своите отрицателни ефекти в двустранните ембарга между ЕС и Русия.

Концентрира се власт в две инстанции: международните арбитражи по ISDS и
Съветът за регулаторно сътрудничество. И двете инстанции, в случай че бъдат
учредени, а договорът ратифициран, ще имат властта да упражняват
решаващо въздействие върху решенията на съюза и тези на националните
правителства и парламенти. И върху уреждането на търговски спорове, чийто
икономически залог може да окаже превантивно парализиращ ефект върху
всяко национално правителство. Кой кабинет би рискувал въвеждането на
екологични или социални мерки под риск от многомилиардни глоби?
Вътрешната слабост на българските демократични институции и хроничната
им податливост спрямо частни бизнес интереси и понастоящем ги правят
ненадеждни изразители и бранители на обществения интерес. ISDS и
регулаторното сътрудничество рискуват да ги сведат до регионална
администрация, лишавайки ги от всякаква възможност за самостоятелно
законотворчество, съобразено със специфичните национални цели.
Във вътрешнополитически план, парализирането на националните
демократични институции и превръщането на демокрациите във фасадни, ще
стимулира националпопулизма, нестабилността и ще разколебае
проевропейските настроения на българите. С което ще постигне ефект,
обратен на заложения - тежнения към дезинтеграция, вместо устойчива
интеграция. Рефлекс към протекционизъм, вместо търсената от договора
либерализация.
Същите ефекти могат да се очакват във всички страни от съюза в
средносрочен план.
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2. Отсъстващият парламент
Подобно на правителството, българският парламент също е напълно
индеферентен по темата за Трансатлантическото споразумение, ако
изключим спорадичното й повдигане от отделни народни представители и
формалните отговори на министри.
По думите на бившия вицепремиер Даниел Бобева пред депутатите от 42-то
Народно събрание (28.02.2014 г.), споразумението ще допринесе за
разрешаването на проблемите, които имаме в търговско-икономическите
отношения със САЩ. Според нея, премахването на митата и насърчаването на
инвестициите би подобрило значително достъпа на български стоки до
американския пазар. „Щатите са важен пазар за малките и средни
предприятия от ЕС, което е сред основните акценти в преговорите“, заяви
Бобева, с което на практика повтори „опорните точки“ на Европейската
комисия за малките и средни предприятия (МСП). Думите й бяха в отговор на
актуален въпрос на депутата от БСП Борис Цветков, а след забележката му, че
не се е спряла върху нито един от потенциалните рискове от подписването на
ТПТИ, Бобева обяви, че възнамерява да организира срещи и дебати по темата
с всички заинтересовани граждански организации. Това не се случи в
следващите пет месеца до разпускането на правителството.
В 43-то НС въпросът бе повдигнат от независимия депутат Велизар Енчев.
След негово питане относно липсата на информация в преговорите и за
българската позиция в тях, външният министър Даниел Митов определи като
пример за „нова прозрачност“ предстоящото откриване на специални
читални с преговорните документи на територията на посолства на САЩ в
държави от ЕС. До сега не е оповестено откриването на такова помещение в
посолството в София.
За трети път въпросът бе повдигнат в рамките на парламентарния контрол на
12.12.2014 г., когато новият вицепремиер Меглена Кунева заяви, че е добре
запозната с текстовете на ТПТИ, определяйки споразумението като отлична
възможност за разширяване на пазарите за българските производители.
„Това, което обещавам, е икономически растеж и работни места, и мога да
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заявя, че ще се случи“, заяви Кунева, подчертавайки приемствеността в
политиката по този въпрос на последните български правителства,
независимо от идейните им различия.
На 26 март 2015 г. председателката на парламентарната комисия по външна
политика Джема Грозданова съобщи, че Народното събрание няма да
включи в програмата си за тази година обсъждане на ТПТИ. Това можело да
стане едва когато споразумението бъде предложено за ратификация в
националните парламенти, тоест след като бъде подписано му между ЕС и
САЩ, когато досиетата са вече затворени и няма смисъл да се дебатира по
отделните договорености.
Само няколко дни по-късно обаче, българският евродепутат от групата на ЕНП
Светослав Малинов изненадващо обяви, че подкрепя споразумението по
принцип, но без предвидения в него механизъм за защита на
инвеститорите ISDS. „Ако арбитражът в защита на частните инвеститори се
извади от контекста на националните държави и се постави на
международно ниво, при непрозрачни съдилища, това ще доведе до
несигурност и рискове, което не бива да се допуска“, заяви Малинов и
допълни, че вече има натрупана статистика кой кого съди по тези механизми
и кой печели. Решенията по правило са в полза на частните инвеститори.
Според евродепутата това е знак, че САЩ не вярват достатъчно в правната
система в Европа, поради което самият той има съмнения и колебания в
подкрепата си.
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III Прогнозни ефекти от ТПТИ върху европейската икономика

1. Икономически перспективи
Официално прокламираната цел на ТПТИ е отпадане на митата, които се
прилагат към момента при осъществяване на търговия между САЩ и ЕС. Но и
Европейската комисия признава, че в момента размерът им е пренебрежимо
малък. Според различни материали на ЕК, свързани с ТПТИ, средният размер
на митата е от 4-5% до малко под 2%5, поради което те не биха могли да
оказват значимо влияние върху обема на търгуваните стоки. Явно не от там
се очакват големите ползи от евентуално подписване на споразумението.
Предвижда се те да дойдат като резултат от свалянето на т.нар. нетарифни
бариери – административни и бюрократични, както и от отпадането на
стандартите и регулациите, които се прилагат от различните правителства и
от съюза като цяло.
Европейската комисия се стреми към отваряне на пазара на САЩ за
европейски фирми, отпадане на трудностите за експорт на стоки и услуги от
ЕС, установяване на нови правила за експорт, импорт и инвестиции. Според
администрацията в Брюксел това ще генерира нови работни места и растеж
на икономиката в цяла Европа, ще намали цените и ще даде по-голям избор
на потребителите. Официално обявените очаквания на ЕК за икономическия
ефект се равняват на 119 млрд. евро годишен ръст на БВП или 0,48% след
2027 г. Тези прогнози са свързани с по-амбициозния сценарий – отпадане на
100% от митата и на около 50% от регулациите и стандартите.
Според същото изследване, четиричленно европейско семейство би
получило средни допълнителни доходи в размер на 545 евро годишно, които
в момента се равняват на 1060 лева или 88 лева на месец за домакинство.
Тъй като моделът има редица ограничения и недостатъци, ще се опитаме да

5

Търговия със стоки и мита в ТПТИ, Европейска комисия,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_152998.1%20Trade%20in%20goods%20and%20custo
ms%20tariffs.pdf /последно посетен на 20 март 2015 г./
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представим ситуацията в България и възможните ефекти конкретно върху
българското население и бизнес.

2. Възможни икономически ефекти според Европейската комисия
В последните месеци бяха направени няколко иконометрични изследвания
на очакваните въздействия върху ЕС от формирането на голям
трансатлантически пазар. Основният анализ, на който се основава
позитивизма на Европейската комисия, е подготвен от Центъра за изследване
на икономическата политика, Лондон (Centre for Economic Policy Research CEPR)6. Приликите между изследванията, цитирани от Комисията, са
потресаващи. Те се основават на еднакви или подобни иконометрични
модели, ползвани от Световната банка. Повечето анализи са използвали за
изчисленията дори едни и същи бази данни. Въпреки това резултатите им се
различават. Обединява ги внушението за очаквани ползи от ТПТИ.
Основните изводи конкретно на CEPR към 2027 г.:
 очакван ръст на БВП за ЕС между 68 и 119 млрд. евро, което в найдобрия случай означава 0,48% увеличение;
 увеличение на работната заплата между 0,29 и 0,51%;
 „преместване“ на работници от сектор в сектор - между 0,28 и 0,65%;
 ръст на европейския износ към САЩ общо с 28%;
 най-силно се очаква да бъде повлиян износът на моторни превозни
средства.
Когато цитира горните данни, Еврокомисията твърди, че се позовава на
независимо изследване. Коректността изисква да се подчертае, че анализът
е поръчан от самата Комисия, което хвърля известни съмнения върху
претенциите за независимост. ЕК обосновава достоверността на данните с
това, че моделът е широко използван и има изследвания, които показват

6

„Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment“, CEPR, March 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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далеч по-високи положителни ефекти7. Същевременно се премълчава, че
изводите на въпросните други анализи бяха широко критикувани, дори от
среди, които по принцип смятат този тип иконометричен модел за приемлив.
Има и редица изследвания, които сочат противоположни интерпретации и
резултати, но които не намират място сред анализите, публикувани от ЕК.

а) Ограничения на този тип иконометрични модели
Важно е да се отбележи, че използваната от CEPR методология има редица
ограничения. Недостатъците следва да се съобщават, преди да се цитират
изводите на съответния анализ. В противен случай публиката рискува да
стане жертва на наукообразно надлъгване. Ползваният модел на Световна
банка има редица недостатъци и ограничения. Той е разработен през
периода на експанзия на либерализационната политика – 80-те и 90-те
години на миналия век.
Споменато е бегло намалението на търговията между държавите-членки и е
подценен фактът, че то ще доведе до дезинтеграция на европейските
икономики, които и в момента са на „две скорости“. Авторите им стигат до
извода, че приходите в националните бюджети ще бъдат редуцирани в
резултат от премахването на митата в размер на 7,3 млрд. евро. Недооценена
е невъзможността за хармонизиране на данъчните системи. А това е
свързано с риск от допълнителна финансова нестабилност на отделните
страни.
Въпросните модели залагат на подвеждащи предположения за модела на
международната търговия. Прилагат фиксирана структура на пазарния дял на
изследваните държави, без да отразяват реакцията на трети страни, а те
задължително ще предприемат съответни мерки, които също ще повлияят на
стоковите потоци. Поради това статичният модел не дава реалистична
картина на промяната на световните стокови потоци.
7

“Economic Analysis Explained“, ЕС, p. 14
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf#Explanatory
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Не на последно място – никой не би могъл да калкулира социалната цена на
всеобхватно споразумение като ТПТИ. Трудно и дори невъзможно е да се
предвиди как точно би се отразила правната промяна, следствие от
въвеждане на механизъм за защита на инвеститорите. Какви биха могли да
бъдат ефектите върху защитата на потребителите, околната среда,
публичните услуги. В тези иконометрични модели не намира място и ефектът
върху дела на работната заплата от БВП. Как ще се промени отношението
„работна заплата – печалба”, те не изчисляват.

б) Труд и заплащане
Основният проблем на тези модели е, че те приемат, че при отпадане на
всички разходи за тарифи и когато всички сектори работят в условия на силна
международна конкуренция, най-конкурентоспособният сектор ще привлече
всички ресурси, включително работната ръка, освободени от свиващите се
сектори (които губят пазарни позиции за сметка на международните
конкуренти). За да се случи това, конкурентоспособните сектори трябва да се
разширят достатъчно, за да се нуждаят наистина от свободните ресурси. Още
повече – допуска се, че уменията на служителите в един сектор не са
специфични и могат да бъдат използвани в различни отрасли. Ако следваме
тези прогнози, служител на поточна линия в автомобилен завод може без
проблем да се прехвърли в софтуерна компания. Според OFSE (Австрийска
фондация за изследване на развитието), привичен за тези модели е
цинизмът. Те приемат, че заплатите ще намаляват докато има хора, които
търсят работа8. В този смисъл за тях безработни няма, има само преместваща
се работна ръка.
До подобни нерадостни изводи стига и Сандра Поласки – работила като
водещ анализатор в правителството на САЩ по международните въпроси на

8

ASSESS_TTIP: Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
http://www.oefse.at/en/publications/detail/publication/show/Publication/ASSESS-TTIP-Assessing-the-ClaimedBenefits-of-the-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership/
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труда и директор на научни изследвания за NAFTA9. В условия на
либерализация в производството на трудоемки стоки, конкуренцията се
засилва и намалява световните цени. Този процес е движен от редица
фактори включително края на Студената война и сливането на две по-рано
отделни производствени системи. Както и на свръхпредлагане на
неквалифицирана работна ръка в много големи страни като Китай и Индия.
Тези работници се представят в модела като работна ръка, която може да
бъде включена в производството без увеличение на заплатите или цените10.
На практика този механизъм за „пълна заетост“ рядко сработва. В много
случаи, по-слабо конкурентните сектори се свиват бързо, докато поконкурентоспособните се разширяват бавно или недостатъчно. Това води до
увеличаване на броя на безработните. Нужен е само бърз поглед върху опита
в Европа от последното десетилетие, в което заетостта не се възстановява,
дори ако вземем предвид нарастването на работниците в сивия сектор и
приелите да работят на по-ниско заплащане.
Моделите тип „Световна банка” не изчисляват ефектите върху заетостта. Те
приемат, че работниците се „преместват“ механично спрямо промените в
бизнес сектора. Без значение дали го правят за по-ниски заплати или заемат
позиция, несъответстваща на високата им квалификация. Не се изследва и
дали имат уменията, квалификацията и физическата възможност да се
преместят в сектор, в който до момента не са работили. Затова при тези
анализи няма оценка на безработицата. Тя е включена в графа „преместване
на работната ръка“, без нужните изследвания каква част от хората търсещи
работа, всъщност няма да намерят такава.
Изследването на CEPR прогнозира, че делът на служителите, които ще се
преместят, ще бъде максимум 0,7%. Ако ползваме последни данни на
Евростат за работната сила през третото тримесечие на 2014 г. това означава,
че на 1,5 милиона европейски граждани ще им се наложи да сменят
сектора, в който работят. В числото не влизат хората, които се местят от една
9

NAFTA e Северноамериканското споразумение за свободна търговия между САЩ, Канада и Мексико с 20годишна история
10
Polaski, Winners and Losers, p. 42 http://carnegieendowment.org/files/Winners.Losers.final2.pdf
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компания в друга на същите или подобни позиции. Т.е. това е извънреден,
нетрадиционен шок за европейския трудов пазар.

в) Трудово законодателство
ЕК твърди, че Трансатлантическото споразумение по никакъв начин няма да
намали социалното благосъстояние, но трудовите права в конкретика не се
обсъждат от преговорните групи. Въпреки обещанията, не може да
пропуснем факта, че за разлика от европейските държави, САЩ не са
припознали и подписали основните трудови стандарти на Международната
организация на труда. САЩ отказват да подпишат акта за детския и
принудителния труд. А Европейският социален модел се основава на
защитата на фундаментални социални права, като свобода на сдружаването,
справедливи и безопасни условия на труд, социална защита и
преразпределение, социален диалог, регулации, държавна отговорност за
икономическо и социално сближаване. Тези закони и защити са приети както
на европейско, така и на национално ниво.
Тук се проявяват основните различия между възприемането на трудовото
право между двата континента.
o Трудов договор. В САЩ работодателят няма задължение да подписва
трудов договор. Всяка от двете страни може да прекъсне отношенията с
другата, когато реши. Което създава несигурност за работника.
o Неправомерно прекратяване. В САЩ, работодателят може да прекрати
трудовото правоотношение по всяко време, с изключение на случаите
на дискриминация, отмъщение, клевета, нарушаване на изрична
договорка или измама. В останалите случаи служителят не може да
претендира за незаконно уволнение, както е според европейското
право.
o Работно време. САЩ не поставя ограничения пред работното време.11
11

„TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries“, EP, p. 74
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(2015)536316_EN.pdf

34

При тези генерални различия в ценностите няма отговор в каква посока текат
преговорите за хармонизация на регламентите. Ще приемем техните или те
ще приемат европейските? За съжаление, в публикуваните от Европейската
комисия документи не може да бъде открит отговор на този въпрос.

3. Непоръчани от ЕК изследвания
През октомври 2014 г. беше публикуван анализ, основан на различна от
горепосочената методология. Научният труд е изготвен в партньорство с
Института за глобално развитие и околна среда от Tufts University САЩ12.
Институтът разглежда икономическите, социалните и екологични последици
от глобализацията, с акцент ефектите от Световната търговска организация и
NAFTA. Основен автор на изследването е Джероним Капалдо – експерт по
иконометрични изследвания. За целите на анализа е ползван Глобалния
модел за изследване на политиките на ООН. Този модел е по-чувствителен
към промените в заетостта и отразява настоящата ситуация на провеждани
мерки за строги икономии и нисък растеж, особено в ЕС и САЩ.
Основни изводи:
 ТПТИ ще намали дела на заплатите в БВП. Тази тенденция може ясно да
бъде проследена през последните десетилетия. Защрихованата област
между линиите във фиг. 1 представлява незаплатения труд на
служителите между 1999 и 2013 г. Базова година за изчисленията –
1999.

12

The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, Unemployment and Instability,
Jeronim Capaldo, October 2014 http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html
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Фиг. 1. Тенденции в развитието на средната работна заплата и
производителността на труда в развитите икономики (индекс), 1999-2013

Източник: Международна организация на труда
Анализът на Капалдо доказва, че тази тенденция ще се задълбочи в
резултат на Трансатлантическото партньорство. Различен е размерът на
отклоняване на работната заплата към печалбата в различните
държави. Най-сериозно намаление моделът показва във Франция (8%)
и Великобритания (7%).
 За разлика от CEPR, моделът на ООН прогнозира спад на БВП в
различна степен за отделните европейски държави:
за
северноевропейските държави - минус 0,5%, Франция - минус 0,48%,
Германия - минус 0,29%. Разликата между двете изследвания се
колебае в рамките на половин процент около нулата. С оглед на факта,
че прогнозите са за 10-12-годишен период, може да се каже, че
изчисленията са в рамките на статистическата грешка. Т.е. изводите не
са достатъчно достоверни.
 Анализът на Капалдо изчислява т.нар. „растеж с увеличаваща се
безработица“. Изчисленията показват увеличаване на безработицата с
600 000 работни места. Тези изводи не влизат в колизия с изводите на
CEPR, съответно Европейската комисия. Моделът на CEPR показва, че
1,5 млн. работници ще трябва да сменят сектора, в който се трудят. Но
не казва каква част от тях ще успеят да го направят.
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 Друг резултат от ТПТИ е намаляването на работната заплата –
служителите във Франция например ще получават с 5 500 евро пониска годишна заплата, намалението в Германия ще бъде в размер на
3 400 евро. Калкулации за България няма.
 Очаква се намаление на приходите в националните бюджети,
споменато и в алтернативния модел, което ще доведе до нарастване на
дефицитите и финансова нестабилност. Когато приходите намалеят,
разходите също спадат. Това ще подложи на допълнителен стрес
социалните системи и публичните услуги, които и в момента в България
са недофинансирани.

Наблюденията на Капалдо се подкрепят и от други изследвания. Част от тях
заключават, че ТПТИ категорично не може да доведе до положителни
резултати, поради което препоръчват преговорите да бъдат прекратени.
Други търсят подобрения в насоката, в която текат разговорите.
 Безработица. Изследване проведено от Центъра за научни постижения
на Факултета по икономика на Университета в Любляна13, поръчано от
Министерство на икономическото развитие и технологиите на
Словения, стига до извода, че премахването на митата и субсидиите за
индустриални продукти и услуги ще доведе до намаляване на
заетостта. Колкото по-интензивна е либерализацията, толкова поголяма безработица очертава икономическият модел. Тези изводи се
подкрепят и от OFSE (линк към анализа може да бъде намерен погоре). Разходите за приспособяване на служителите са значително повисоки от стандартните промени в трудовия пазар, поради по-бавния
процес на повторно наемане и по-ниските заплати на новите работни
места. Най-тежки ще бъдат последиците за по-възрастните и по-малко
квалифицираните работници, за които и в момента е трудно да
намерят реализация.
13

The Impact of TTIP on Slovenian economy – The Centre of Excellence of the Faculty of Economy University of
Ljubljana
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 Засилване на търговските потоци от трети страни към ЕС. В
стагниращата европейска икономика търсенето на местни продукти с
ниска добавена стойност ще бъде заменено с търсене на стоки с ниска
добавена стойност от Азия, Африка и САЩ, показват наблюденията на
Капалдо. В допълнение ТПТИ може да увеличи вноса в ЕС на сглобени в
САЩ стоки и продукти с части направени в Китай и други региони. Тази
теза получава пдкрепа и от Университета в Любляна. Според неговия
анализ, по-евтините ресурси, на които разчита САЩ, ще доведат до
фактически засилен внос от трети страни, които са източници на
въпросните ресурси.

Спадът на заетостта ще ускори намаляването на доходите, а от там ще
доведе до отслабващо потребление и социално напрежение. Загубата на
работа и намалените трудови възнаграждения ще доведат до напрежение
в системите за социална сигурност. Един работещ ще трябва да издържа
повече свои съграждани в нужда. ТПТИ означава повече трудности за
европейските социални системи.

 Европейска дезинтеграция. 28-те членки вече образуват единен пазар,
т.е. имат преференциален достъп до пазарите си. Оформяне на
свободно търговско пространство със САЩ означава, че европейските
компании ще загубят част от тяхното относително предимство в други
части на пазара на ЕС, което имат понастоящем пред конкурентите от
САЩ. Например, ако тарифите върху вноса на текстил от САЩ бъдат
премахнати, производителите на текстил от Румъния ще бъдат
изправени пред ожесточена конкуренция за германския пазар от
конкурентите на САЩ14. Повишената интеграция със САЩ ще доведе до
намаляване на търговската интеграция между държавите от ЕС, смята и
словенското правителство.
14

“A fresh start for TTIP”, European council on foreign relations, February 2015, http://www.ecfr.eu/page//ECFR124_-_TTIP.pdf
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 От ТПТИ ще се възползват повече големите фирми, които вече изнасят
към САЩ, тъй като ще бъдат пряко облагодетелствани от намаление на
митата, ако изобщо дължат такива. Основната причина за слабия износ
от страна на МСП са огромните транспортни разходи, както и с нуждата
от отваряне на местен офис (в САЩ), развиване на мрежа за
дистрибуция и пр. Това е свързано с допълнителни разходи, които не са
във възможностите на малките и средни предприятия. Износът губи
икономически смисъл, когато разходите за дистрибуция са в пъти повисоки от разходите за производство.

IV Прогнозни ефекти от ТПТИ върху икономиката на България
1. Външна стокова търговия на страната
Прегледът на данните за периода 2000 – 2014 година показва, че България е
нетен вносител, т.е. внасяме повече стоки, материали, ресурси, отколкото
изнасяме (фиг. 1). До световната икономическа криза вносът плавно
увеличава разликата, като през 2008 година бележи пик от почти 10 млрд.
евро. През следващите години (2010-2011) износът към трети страни успява
да компенсира част от негативните ефекти, като нараства изпреварващо
спрямо импорта.
Фиг. 1 Разлика между износ и внос (милиарди евро)

По данни на НСИ
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Българският износ е слабо диверсифициран. Специализиран е основно в
износ на суровини и материали, в нискотехнологични сектори и пазари. След
2008 година високотехнологичният износ показва признаци на съживяване.
През последните 15 години устойчив, висок износ бележат минералните
горива, масла, битуминозните материали и материални восъци (около 15% от
целия износ), както и медта и медните сплави в необработен вид
(приблизително 10%). Продуктите на преработващата промишленост и
неблагородните метали, сред които отломъци от чугун, желязо и стомана,
формират най-значителния дял от българския износ. През периода 2008-2014
се регистрира ръст на износа на житни растения и фармацевтични продукти в
рамките на 1-2%. Увеличението на дела на зърното е резултат от уедряването
на земята и подпомагането с европейски субсидии. За разлика от
производителите на пшеница и царевица, тези на плодове и зеленчуци не се
радват на особена грижа от страна на управляващите. Това е и причината за
дефицита на местни сортове дори на българския пазар. Според анализ на
Министерство на финансите, България има традиции в селското стопанство и
хранителната промишленост и все още неразкрит потенциал за производство
и износ на био храни15.
Друг сектор, който расте, е този електрическите машини и техните части
(основно жици, кабели, акумулатори, табла, конзоли), и на автомобилни
части – нарастването е около 2% за последните 7 години. За разлика от тях
секторът на производство на облекла намалява дела си.16
На фиг. 2 може да се проследи кои са секторите с най-висок дял в световния
търговски обмен през 2013 г., както и индустриите, които бележат ръст от
2001 година до сега. Големината на кръговете показва размера на експорта
по индустрии.

15

“Конкурентност на българската икономика“, МФ, 2010 http://www.minfin.bg/document/9588:3 (последно
посетен на 20 март 2015 г.)
16
Приложение 1
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Фиг. 2. Български експорт за 2013 г. (в хиляди евро)

Източник: Trade Competitiveness Map
Сектор 74 - мед (метал), е с най-висок дял в световната търговия – почти 2%.
Близо като дял са групи 10 (житни растения) и 24 (тютюн). Но износът на
зърнени храни отбелязва значително по-висок ръст от този на тютюните. С
ръст от 15 % за последните 14 години е стокова група 12 (маслодайни семена
и плодове), делът от световния износ обаче се колебае около процент. От
останалите продукти значим ръст бележат сектори 26 (руди, шлаки и пепели)
и 27 (минерални горива, масла и восъци).

2. Направления и тенденции на българския износ на стоки
Износът на българските фирми към трети пазари се засили в последните
години, най-вече към Азия. Потокът към Китай беше удвоен през 2012
година, данните за 2014 г. показват лек спад. Огромната част от експорта е на
неблагородни метали – мед и медни сплави в необработен вид. В
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допълнение със стокова група „Руди, шлаки и пепели“ формира 75% от целия
износ към Китай.
Ръст бележи и износът към Турция. Отново основна част от него е зает от
нискотехнологичен експорт – мед и медни сплави; минерални горива, масла
и восъци; чугун, желязо, стомана и маслодайни семена. С дял 9,4% от общия
ни износ, Турция е един от основните търговски партньори на България.
Увеличеният износ към трети пазари вероятно се дължи на факта, че дори по
време на световната икономическа криза тези страни регистрираха по-висок
икономически растеж в сравнение със страните от ЕС.
Фиг. 3 Главни пазари за български експорт (млн. евро)

По данни на НСИ
Въпреки това Европейския съюз все още е най-големият и най-важен
търговски партньор за България. За последната отчетна година ЕС абсорбира
62% от българския износ, основни партньори са Германия, Италия, Румъния и
Гърция. За отбелязване е, че износът ни към тези държави е традиционен. Те
са в челната петица далеч преди присъединяването ни към ЕС. Към Европа,
редом с житните растения и неблагородните метали, изнасяме автомобилни
части и апаратура. За последните най-гостоприемен е немският пазар.
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На фона на европейския и азиатските пазари износът към САЩ е символичен
– 1,4% за 2013-а и 2014 г. По данни на НСИ, през последната отчетна година –
2014 г., износът се състои основно от азотни торове (10,3% от износа към
САЩ), плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани
(5,2%), необработен тютюн (5,1%) автоматични машини за обработка на
информация и техните единици (4,9%). Щатският пазар е от особена важност
за някои наши стокови произведения като:
- зеленчуци, плодове, консервирани със захар - те представляват едва 0,002%
от износа на България за 2014 г. и според маркетинговите анализи нямат
потенциал за развитие, поради променените потребителски вкусове в САЩ;
- електрически апарати за сигнализация – 0,025% от общия износ;
- инструментални машини за обработка на камъни – 0,01% от българския
износ.

Графиката (на фиг. 3) с годишният ръст на трансататлантическия износ за
последните 12 години, показва резки и значими промени. Стоковите потоци
са колебливи и преди, и след приемането на България в ЕС. Поради липсата
на устойчив период не може да се изведе ясна тенденция. Това поведение е
характерно за инцидентен, слаб експорт.
Фиг. 4. Годишен ръст на износа към САЩ
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Кои тенденции в износа се очертават като доминиращи и перспективни?
Ще разгледаме периода 2003-2014 г.
 Износът на България към света расте за разглеждания период,
изпреварвайки световния ръст на експорта.
 Това е преди всичко процес на отваряне на икономиката, тъй като
изпреварва и растежа на БВП. Т.е. износът и вносът са двигател на
растежа на БВП.
 Тези трендове се наблюдават и преди спада, свързан с кризата, и след
него. Може да се очаква развитието да продължи в тази посока.
 Износът на страната расте към всички икономически зони, но найслабо към Америка – 26% и особено към САЩ – 11%. Най-динамичните
направления на износа, с нарастващо тегло, са Азия (333%), Близкият
изток (267%), Африка (699%). Като обем на пазара за наша продукция
обаче доминират страните-членки на ЕС. В тази посока растежът е
малко по-бавен от общия (212%).17
 Дали това се дължи на структурата на българския износ (степен на
диверсификация, конкурентоспособност по цени и качество, капацитет
за големи обеми и т.н.)? Изброените фактори изискват по-детайлен
анализ, но са налице по-силно действащи причини. Това личи от
сравнение с европейския експорт към света.
ЕС притежава
производство за пълен спектър стоки на конкурентни цени и качество и
в това отношение е противоположен на българската производствена
база. Въпреки това съюзът показва същия профил на дестинациите в
растежа на износа: водещи са Азия – 132% увеличение на износа за
последните 12 години, Близкият изток – 118%, Африка – 135%. Найбавен е той към САЩ – 42%, като към Америка като цяло е дори по-бърз
– 63%.
Очевидно доминиращите причини за по-голямата притегателност на
други направления, с изключение на САЩ, са свързани с факта, че
зоните на бърз икономически растеж увеличават и потребностите си от
17

Данните са от Международния търговски център
http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TMFactsheets.aspx
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внос. А това през разглеждания период са новоиндустриализиращи се
страни в Азия, Средния изток, Африка, Южна Америка. Значението на
фактора „растеж на БВП на дестинациите“ личи и от простия факт, че в
годината на най-острата световна икономическа криза – 2009-та,
българският износ намалява по всички направления.
 Забелязва се и действието на географския фактор. Накратко казано, ЕС
като цяло показва по-голям „афинитет“ от България към износ в
западна посока и по-малък от нея за износ в източна и южна посока.
Това очевидно е свързано с разликата в транспортните разходи поради
разстоянието на Западна Европа, респективно България, от съответните
икономически зони. (По-конкретно, при България темпът на растежа
към Азия надвишава със 107% общия растеж, към Близкия изток – с
41%, към Африка – с 473%. При ЕС обаче ръстът на износа към Азия и
Африка е значително по-нисък, данните за Близкия изток са сходни.
Обратната тенденция се наблюдава в западно направление:
показателят на ЕС за САЩ е по-нисък от общия с едва 27%, докато този
на България за САЩ е с 216% под общия.)
По-подробният анализ показва растеж към всички големи търговски
партньори на България и отчетлива несигурност в износа България-САЩ. В
началото на периода обемът е 297 млн. евро, а в края – 310 млн., като в
отделни години варира с 20-40% нагоре и надолу. Това говори по-скоро за
дълговременен тренд, причините за който лежат в ограничените
възможности на САЩ да заемат важно място в българския износ и в бъдеще.

Извод: Дестинациите на растежа на износа за дълъг период показват, че
независимо дали има други пречки за експорта от България към САЩ, далеч
по-важен фактор е по-бавният растеж на икономиката на Щатите, в
сравнение с новоиндустриализиращите се зони на света. Тъй като
потенциалът за растеж при ниска изходна база на индустриализация е по
принцип по-голям, отколкото във вече развити страни, то трудно може да се
очаква, че мерките за намаляване на препятствията на входа на
американския пазар ще дадат по-голям стимул за българския износ,
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отколкото продължаващият растеж в нови зони на света, както и други
двустранни търговски споразумения, които ЕС подготвя със страни от Третия
свят.
Поради отдалечеността, различното потребителско поведение и
слаборазвитата икономика, не очакваме значимо задълбочаване на бизнес
взаимоотношенията ни със САЩ. Но и увеличеният достъп не би довел до
благоденствие, тъй като досегашната тенденция показва, че отварянето на
икономиката на България към най-развитите страни, води до нейното
профилиране като източник предимно на стоки с ниска добавена стойност и
на евтин труд. Това не разкрива перспективи за догонващо развитие и
социална устойчивост. Същото впрочем се наблюдава в Мексико и Канада за
21 години, откакто встъпи в сила NAFTA.

3. Внос от САЩ
Делът на вноса на стоки от САЩ спрямо целия внос в България, също е
изключително нисък. В последните десет години той се колебае в рамките на
0,7-1,2%. Традиционно, България е нетен износител към САЩ. Най-голяма
разлика между изходящия и входящия поток стоки за периода 2000-2014 г., е
отбелязан през 2002 година. Макар и към момента да изнасяме повече,
отколкото внасяме, разликата за последната отчетна година вече е съвсем
минимална.
Фиг. 5. Разлика между износ и внос (в млн. евро)
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Почти 57% от щатския внос се състои от групи стоки с висока добавена
стойност, значителна част от тях са въздушните помпи (13,86%), арматурни
артикули и подобни устройства (4,87%) от група „Ядрени реактори, котли,
машини и апарати“ (общо за групата 32,16%), както и диоди и транзистори
(5%), предавателни радио и тв-разпръскващи апарати (2,83%) от група
„Електрически машини и апарати“ (общо за групата 18,95%). Сред
продуктите, които не изискват значителна допълнителна обработка, а
именно суровини и материали, най-значим е вносът на нефтен кокс и битум и
битуминозни минерали (около 8,7%). Незначителен е делът на хранителните,
фармацевтичните продукти, както и на плодовете и зеленчуците.
Българският пазар е най-зависим от вноса на стоки от САЩ в няколко
сегмента (подредени по значимост):
 турбореактивни двигатели;
 въздушни помпи;
 произведения на изкуството;
 оръжия, муниции, техните части и принадлежности.

Меса и карантии, годни за консумация – спираме се на тези стоки, поради
особените правила за внос от САЩ. Данните показват, че до влизането ни в
Европейския съюз, сме внасяли продукти от тези групи. От 2008 г. до
момента, импортът е прекратен. С висока степен на сигурност може да се
заключи, че промяната е в резултат на високите европейски изисквания за
безопасност на храните. Както и на „принципа на предпазливост“, според
който производителят трябва да докаже, че стоката, която предлага е
безопасна, преди тя да бъде допусната на пазара.
Това е причината САЩ и Канада да съдят ЕС двадесет години в
наднационален трибунал, поради отказа на Съюза да допусне говеждо месо с
хормони. Сблъсъкът е известен като „beef war”. Арбитражът отсъжда в полза
на производителите. Европа трябва да избере да допусне говеждото месо на
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пазарите си или да плаща санкции в размер на приблизително 116 млн.
долара. Спорът е прекратен с отстъпки от страна на ЕС.
ЕС не допуска и продажбата на пилета, третирани с хлор. Според
европейските учени, това е вредно за човешкото здраве. По този повод
Стюарт Айзенщат, съпредседател на Transatlantic Business Council, САЩ – част
от управлението на преговорите, заявява: „след като нещо е годно за ядене
за американските семейства, значи е добро и за европейските“18. Според
него, ако е заведено и спечелено дело, държавата, забраняваща продукта,
трябва да плати обезщетение на компанията производител. Или да допусне
продукта на своя територия.

България изнася суровини и материали – стоки с ниска добавена стойност и
внася такива с висока добавена стойност. Понастоящем не разчитаме на
американски храни и фармацевтични продукти, до голяма степен поради
по-строгите европейски правила за безопасност на храните.

18

Интервю с Айзенщат: http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/interview-stuarteizenstat-100.html
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4. Възможни ефекти от намаляването на митническите ставки за
износа от ЕС (и България) към САЩ
a) Дали евентуалното намаление на входните мита за САЩ ще повлияе
съществено върху българския износ за тази страна? Обобщените данни
не дават потвърждение за подобна хипотеза за целия износ. Въпреки,
че трябва да се подчертае, че за конкретни артикули и групи има
откровено протекционистки мита с много високи ставки – 40%, 60% и
подобни. Преобладаващите ставки обаче са нулеви. Общата картина е
крайно хетерогенна – съчетание между незначителни ставки и
рестриктивни. Въпреки това, една оценка на базата на средни
адвалорни мита за вноса на България в САЩ през 2013 г., дава известна
представа за възможния ефект – 4.8%19.
b) По-същественото е, че с влизането на България в ЕС през 2007 година,
отпадат преференциалните мита и САЩ започват да прилагат по-високи
ставки като към членка на ЕС. Въпреки това износът България - САЩ,
абстрахирайки се от временното намаление на американското търсене
в периода на кризата (2008-2010), продължава да се колебае около
обичайния си обем. Тъй като повишените мита не са повлияли
съществено, то и от понижението им не може да се очаква
значителен общ ефект. За сравнение, импортната ставка на Китай е
средно 12,47%, но въпреки това вносът от България и ЕС стабилно
расте. Логичният извод е, че има причини, свързани не само с растежа
на САЩ, но и със структурата на българската икономика, които засега са
по-съществена пречка за нейния износ към САЩ, отколкото митата.
c) Показателно е едно сравнение с най-близката по развитие страна от
Европейския съюз – Румъния. Тя също има малък износ към САЩ, но
той бележи значителен растеж. По-подробният анализ показва, че
растежът на румънския износ към САЩ, е заслуга на продукти, спадащи
към категориите машини и транспортна техника. Аналогично явление
се наблюдава и в румънския износ към Германия. Българската
19

Данните са от Международния търговски център
http://legacy.intracen.org/marketanalysis/TMFactsheets.aspx
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икономика засега не показва значителен потенциал в тези сектори.
Българският износ расте главно за сметка на сурови и
полуоброботени материали като метали, зърно и тютюн. Може да се
предположи, че с подобен експортен профил, България среща
достатъчна конкуренция на пазара на Съединените щати от страна на
латиноамерикански страни с аналогична суровинна ориентация с ниска
добавена стойност, но разположени по-близо до САЩ.

5. Конкурентоспособност на българската продукция
За да очертаем състоянието и потенциала на българското производство, ще
погледнем
къде
се
позиционира
то
спрямо
световното.
Конкурентоспособността на една икономика зависи от възможностите й да
развива високотехнологични производства; да развива и задържа
специалисти; да привлича ресурси; да използва разумно природните ресурси
и да опазва околната среда. Българското производство е силно зависимо и от
промените в цените на енергията, тъй като нашата икономика е с висока
енергийна интензивност. Високата добавена стойност на произвежданите
стоки, която води до повишаване на благосъстоянието на нацията, е основен
показател и за добро външнотърговско представяне.
Икономическата теория предлага разнообразни инструменти за
проследяване на степента на конкурентоспособност. Макар да не отразяват
всички по-горе изброени аспекти, съществуват множество способи за
измерване на качеството на търговията. Най-популярен е индексът на
унгарският икономист Бела Баласа. Той се изчислява по следния начин:
=

– износ на стока i от България
– общ износ на България
– световен износ на стока i
– общ световен износ
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Недостатък на този метод за оценяване на предимствата е, че отразява само
експортните потоци. Той не отчита степента на зависимост на нацията от
вноса на стоки. Това е от особена важност за страни нетни вносителки, като
България. Индексът също така има склонност към прекалено високи
стойности. Например, когато делът на определена стока в общия изос на
страната е много висок, но е изключително нисък в световната търговия. Това
се случва, когато националният износ като цяло е твърде малък. И в този
случай високият показател в никакъв случай не показва реално предимство.

Трябва да се отбележи, че това е индекс на показаната
конкурентоспособност, а не на перспективността или ползите за определена
страна от дадена продуктова гама. Отделните несъвършенства могат да се
коригират чрез комбинирано използване с други способи за определяне на
специализацията. Тук ще използваме индекса на Баласа, тъй като го
намираме за достатъчно илюстративен.
Относително предимство се регистрира, когато страната проявява по-висока
специализация в износа на определена стока спрямо групата, с която се
сравнява. В случая сравнението е в световен мащаб. Конкурентно предимство
има, когато индексът е по-висок от единица. Ако е по-малък от 1, то поне към
момента на изчислението, такава специализация не се забелязва.

Приложение 2 съдържа индекса на Баласа за пълния списък на стоковите
групи по Комбинираната номенклатура към 2013 година. Индексът се отнася
за цялата група, като в нейните рамки отделните стоки имат по-високи или
по-ниски стойности от средната. 60 от групите (≈ 63% от всички), са с индекс
по-нисък от единица, т.е. стоките, които включват, не показват конкурентни
предимства на световния пазар.

В следващата таблица са изведени групите стоки, които изнасяме, според
тяхната конкурентоспособност.
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Табл. 1. Индекс на Баласа за избрани стоки от двата типа – високо и ниско
конкурентни групи
Нискоконкурентни стоки
Висококонкурентни стоки
Стоки по комбинирана Индекс на Стоки по комбинирана Индекс на
номенклатура (КН)
Баласа
номенклатура (КН)
Баласа
Автомобилни превозни
Семена от слънчоглед,
средства за транспорт на 0,2
126
дори натрошени
десет или повече човека
Нерафинирана
мед;
аноди от мед за
Части за автомобили
0,2
87,8
електролитно
рафиниране
Електромеханични уреди
Руди на благородните
с вграден електрически 0,4
метали
и
техните 39,7
двигател
концентрати
Въздухоплавателни
и
Минерални
или
космически
превозни 0,1
химични
фосфорни 27
средства и части за тях
торове
Ръчни
часовници
с
корпуси от благородни 0,3
Необработено олово
19,5
метали
Яхти и други кораби и
лодки за развлечение
0,3
Пшеница и лимец
12
или спорт; лодки с
гребла и канута
Сурови
или
Химически препарати за
0,3
необработени тютюни; 10,7
фотографски цели
отпадъци от тютюн
Железопътни
или
трамвайни
товарни
Импрегнирани тъкани
0,1
7
фургони и вагони не
самоходни
Предаватели за тв- и
0,2
Необработен цинк
6,3
радио-разпръскване
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Видимо, групата на висококонкурентните стоки е съставена предимно от
суровини или материали с ниска степен на преработка (производството на
такива стоки носи малка добавена стойност и дава нисък принос към БВП и
доходите на работещите в България). Изключение в тази графа представлява
само номенклатурата „Железопътни или трамвайни товарни фургони и
вагони несамоходни“.
Сред нискоконкурентните като цяло стокови групи, на българския износ се
отличават някои отделни стоки, които са конкурентни – реостатите и
потенциометрите (8,8), електрически акумулатори и сепаратори (4,1) и
„Други двигатели и машини“ (6,3). Всички останали обаче не са
конкурентоспособни.
Почти всички продукти, които попадат в групата на нискоконкурентните, имат
висока степен на сложност, изискват по-добра квалификация на труда,
близки са до завършени, по-често включват научна компонента, притежават
уникално географско предимство и се продават под собствена марка. Те
произвеждат висока добавена стойност и ако производството и износът им
бяха развити, биха допринесли повече на единица продукция към БВП и
доходите в България. Индексът на Баласа показва, че българските продукти с
висока добавена стойност, в общия случай не са в групата на конкурентните
стоки.
Истинските възможности за извличане на изгода от американския пазар,
зависят от инвестициите на българската икономика във високотехнологични
производства. Но тези възможности важат за износа по всички направления,
не само към САЩ и не зависят от ТПТИ.

В средата на ХХ век двама изследователи - Раул Пребиш и Ханс Сингър,
независимо един от друг, установяват, че специализацията в първичните
отрасли, без необходимост от специална обработка, снижава ползите от
участието в международната търговия и намалява темповете на растежа.
Тези анализи противоречат на господстващата икономическа теория и
подлагат на съмнение ползите от свободната търговия за всички. Според тази
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теория, държавите, които се специализират в производството на продукти с
ниска степен на обработка изостават в икономическото си развитие от
страните, произвеждащи промишлени стоки.
Ниският икономически растеж се обяснява и с ниска степен на
диверсификация на експорта. Високата концентрация на експортните
приходи в малък брой стокови групи ги прави зависими от спадове на цените
и води до влошаване на условията за търговия и забавяне темповете на
растеж на доходите и заетостта. В този случай, негативни ефекти са възможни
дори при положителни изменения на цените на основните експортни стоки.
Увеличението на цените по износа наистина води до нарастване на валутните
приходи, но при концентрацията им в малък брой стопански субекти в
държави с висока бедност и неработещи преразпределителни механизми,
това увеличение не може да се трансформира в нарастване на доходите на
населението и увеличение на потреблението. При трайно високо неравенство
увеличението на експортните приходи дори може да намали
благосъстоянието и доходите на населението. Тази ситуация е известна в
специализираната литература под наименованието „проклятие на
природните ресурси“20. Хипотезата се основава на изследвания в
развиващите се страни, където установили, че за периода 1965 – 1998 година,
в ресурсно богатите държави годишният ръст на БВП се забавя с около 1,3%
годишно, докато средно за целия свят икономическият растеж се ускорява с
2,2% годишно.
В анализ на конкурентоспособността на българския износ, Министерство на
финансите също прави заключението, че той е специализиран основно в
нискотехнологични или средно нискотехнологични сектори, които силно
зависят от цените на световните пазари. Делът на високотехнологичните
сектори в общия износ е относително нисък, но производствата запазват
добрите си бизнес показатели. Конкурентните предимства се дължат на

20

Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis: Richard M. Auty Routledge, London
and New York, 1993
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високата производителност на труда и на управлението на разходите, а не
толкова на инвестиционна дейност.21

6. Българският износ на услуги
В зараждащия се публичен дебат се прокрадват тези, че голямата полза за
България от подписването на Трансатлантическото партньорство за търговия
и инвестиции, ще доведе до ръст на услугите, които български специалисти
ще предлагат в САЩ. За съжаление, детайлен преглед на сектора е
невъзможен, поради липсата на официални данни за него. Затова ще
ползваме достъпната информация от статистическата база данни на ООН,
както и анализи на Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Данните на ООН
сочат, че голямата част от износа на услуги е в областта на компютърните и
информационните технологии. За 2012 г. те съставляват 37,3% от износа на
услуги към САЩ, делът на аутсорсинга устойчиво расте. Това всъщност е найсериозното перо във външнотърговските отношения между двете страни
въобще.
България е атрактивен център за аутсорсинг на услуги – на първо място са
кол-центровете, следвани от поддръжка на клиенти и маркетингови
изследвания. Имаме висококвалифицирани специалисти, владеещи
множество езици, както и университети, които захранват сектора с
професионалисти. Към 2012 година, по данни на БАА, аутсорсинг сектора
осигурява работа на около 15 000 служители и броят им нараства. Друго
предимство на нашата страна е високото качество и скоростта на интернет
връзката. Има и много населени места със слаб или никакъв интернет, но
центровете се изграждат основно в големите градове, където такъв проблем
не съществува. Изредените до момента преимущества намираме за
безспорни и с висока полезност и за останалата част от обществото.
Кои са причините България да е толкова привлекателна в този сектор?
Разбира се, интернетът е важен, но в никакъв случай не е достатъчна причина
21

Конкурентност на българския износ, Министерство на финансите, 2012,
http://www.minfin.bg/document/12150:2 (последно посетен на 22 март 2015 г.)
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за вземане на генерално решение като преместването на дейността отвъд
Атлантика. Отговорът може да бъде открит във всяка една рекламна
брошура, която цели привличане на инвеститори в произволен сектор у нас най-ниски заплати, най-ниски осигуровки, най-ниски данъци, евтини жилища
и наеми (за чужденци), правителствени преференции за инвеститори,
изградена инфраструктура. С две думи - евтини сме.

Фиг. 6. Разходи за труд в сектор услуги за бизнеса, 2014 г. (в евро)

Източник: Евростат,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Това е и причината секторът да расте и да е в челото на световните класации.
Global Services Location Index22 описва моментното състояние на сектора на
услугите за бизнес лидери, за „да изберат между все по-големия брой
офшорни зони“. През 2014 година, въпросната класация ни поставя на
престижното девето място. Веднага след традиционните лидери Индия,
Китай и Малайзия.

22

http://www.atkearney.com/research-studies/global-services-location-index (последно посетен на 23 март 2015
г.)
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Фиг. 7. Global Services Location Index 2014

По данни на БАА за 2012 г. секторът генерира 200 млн. евро постъпления. 23
Или около половин процент от БВП на България за същата година.
В допълнение към ползването на сравнително евтиния труд и ниските
данъчни ставки и въпреки безспорния успех на аутсорсинг сектора в
България, през 2006 година, Hewlett-Packard – една от най-големите
американски фирми, която аутсорсва у нас част от услугите си, получава
държавна помощ от българското правителство. Основният лобист на
компанията е имал договорка за 15 млн. лева, но след дълги спорове,
помощта се редуцира до 2,44 млн. лв24. Разбира се, не всички компании от
сектора са получавали помощи.
Пренасочването на ИКТ услугите към България е резултат от множеството
отстъпки от страна на държавните институции, възможността собствениците
23

“Business process outsourcing in Bulgaria”,
http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/statichni_stranici/broshuri_sectors/business_process_
outsourcing/bpo_en-1.pdf (последно посетен на 23 март 2015 г.)
24
„Първо за HP“, в-к Капитал, 1 декември 2006 г.
http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2006/12/01/297635_purvo_za_hp/ (последно посетен на 23
март 2015 г.)
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на компаниите да плащат най-ниските данъци и трудови възнаграждения,
като по този начин спестяват голяма част от разходите, които биха направили
в собствените си държави. Дали този бизнес ще продължи да се развива у нас
или скоро ще предпочете някоя още по-евтина дестинация, не зависи от
равнището на митата.

V. Българските очаквания от подписването на ТПТИ

1. Мнението на правителството – голям оптимизъм, липса на данни
Трудно е да се каже, че нашето правителство има някакви конкретни
очаквания от подписването на Трансатлантическото споразумение. До скоро
на сайта на Министерство на икономиката можеха да се открият само
неподкрепени с аргументи твърдения на управници от различни
правителства, че ТПТИ ще доведе до ръст на българската икономика и
увеличение на работните места. Впрочем това са част от точките, които ЕК
препоръчва да се комуникират от всички европейски правителства25.
Представители на министерството, в отговор на подадено заявление за
достъп до обществена информация, са представили кратък обзор на
очакванията си на два новинарски сайта Actualno.com и Expert.bg26. Ще
ползваме този единствен източник на информация за позицията на
правителството, тъй като многобройните запитвания от страна на
гражданския сектор относно българското становище и прогнози не получиха
отговор.

25

Issues paper Communicating on TTIP – Areas for cooperation between the Commission services and
Member States, 7 November 2013 https://www.scribd.com/doc/187785265/0511-LEAKED-document-EUCommission-doc
26
ТТИП - вероятни ефекти и поставени цели пред България http://www.expert.bg/mainnews/TTIP--v%D0%B5roqtni-%D0%B5f%D0%B5kti-i-postav%D0%B5ni-c%D0%B5li-pr%D0%B5d-Bylgariq-456937.html
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 Единствените посочени конкретни показатели за влиянието на
Трансатлантическото споразумение се базират на непубликувано
изследване върху ефектите от ТПТИ на авторски колектив Андерсън,
Ларч и Йотов.
 Твърди се, че износът към САЩ е бил 5,6% преди влизането ни в ЕС,
като впоследствие митата са се увеличили и в резултат износът е
намалял до 1,4%. Това не отговаря напълно на данните, публикувани от
Националния
статистически
институт
(НСИ).
Пикът,
който
министерството сочи, е от 2001 г. В следващите години намалява.
Разликата в реализирания експорт между 2006 и 2007 година, когато
ставаме част от ЕС и може да се отдаде на повишени мита, е половин
процент. И с оглед на нестабилния и слаб по принцип износ към САЩ,
промяната трудно може да се отдаде на и така ниските, често нулеви
мита.
 Сравнително голяма и стабилна част от износа ни към САЩ се пада на
необработения тютюн. Търговските тарифи, налагани от Щатите на тази
стока, са едни от най-високите. Въпреки това България продължава да
изнася тютюн.
 Специален интерес за България представлява закрилата на територията
на САЩ на географски означения за сирена, кашкавал, кисело мляко,
вина, розово масло. Подобна промяна е желана, но с оглед на
минималния ни износ на тези продукти и неблагоприятната
маркетингова ситуация в тези сектори, на която ще се спрем понататък, има повече имиджов, отколкото икономически смисъл.
 Изтъкнат е проблемът с бюрократичните трудности за упражняване на
професии като строител, архитект, счетоводител в САЩ. Тук също
икономическата полза не е обоснована. Но най-голямата трудност
представлява визовия режим за пътуване в САЩ. А той не е тема на
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции.
 Според твърденията на официални среди, основна цел пред България е
по-голямото участие на български малки и средни предприятия (МСП)
в трансатлантическата търговия, (това е друга част от
комуникационната стратегия на ЕК, която изтече, и която явно е взета
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на „въоръжение“ и у нас). Макар да съставляват 99,8% от всички
български предприятия, МСП изнасят само 1,8% от целия експорт извън
ЕС. Министерството твърди, че причина за ниския износ конкретно към
САЩ, са административните бариери, различието в стандартите и пр.
Самите МСП не показват ентусиазъм.

2. Маркетингови анализи и стратегии
Ще се спрем на някои сектори, чийто потенциал е изследван от Националния
експортен портал и за които Министерство на икономиката очаква растеж
при подписване на ТПТИ.
а) Вино – износът на вина от България към САЩ е незначителен, едва 0,01%
от общия внос в Щатите през 2013 година. Износът е основно на вина от
прясно грозде, включително обогатените с алкохол. С изключение на 20102011 година, когато износът регистрира 50% намаление, данните регистрират
ръст. По информация на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ),
досега българските марки вина са се опитвали да навлязат на пазара
обикновено в ценовите и качествени категории, в които имаме най-малък
или нищожен шанс да успеем – с нискокачествени вина на ниска цена и с
бутикови, свръх-висококачествени питиета, на непродаваемо висока цена за
неизвестното българско вино от наши винарни, които така или иначе не
търсят нови пазари и не могат да осигурят количества за такъв голям пазар
като американския. Навлизането на пазара на вино и винени напитки е
сравнително лесно, като той е силно фрагментиран с многобройни участници.
Брутните маржове на местните производители са високи, но нетните се
свиват, поради отслабения интерес и по-високите инвестиции в маркетинг за
популяризиране на отделните марки. Разходите за лицензии и дистрибуция
са големи. За да се позиционира продукт в средния ценови диапазон на
пазара (10-15 долара/бутилка), който е най-високо растящият и най-
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перспективен в момента, е необходимо цената на бутилката, заедно с маржа
на избата, в България да бъде в диапазона 3-4 лв.27
Според този анализ бариери в сектора има, но те са чисто икономически и
маркетингови. ТПТИ не се очаква да намали разходите за реклама или
логистика. Няма и данни за наличие на български производители, които да
произвеждат средно по качество вино, на цена от 3-4 лева.
б) Мляко – общото потребление на мляко на глава от населението, намалява
бавно поради наличието на силна конкуренция от други напитки и
намаляващия дял на децата в структурата на населението. За навлизане на
малки производители на млечни продукти на американския пазар, не се
изискват много големи капиталови вложения. Въпреки това, за нови
участници, целящи да предизвикат най-големите играчи на пазара на
масовия потребител, бариерите за навлизане на пазара са много по-високи.
Има тенденция за сливания и придобивания. Играчите се конкурират
интензивно на базата на цената. Дори „Данон” заема само 4% от
американския пазар. Вероятно силната конкуренция е причината за това, че
вече седма година България не регистрира никакъв износ на кисело мляко
към САЩ. През 2013 г. вносът на сирена и извара от България в САЩ формира
дял от 0,99%.28
в) Пчелен мед – делът на България във вноса на мед в САЩ през 2013 г. е
незначителен - 0,13%, като за периода 2009-2013 г. се наблюдават
положителни тенденции и ръст от 73,8%. В този сектор се забелязва
потенциал, макар понастоящем общият ни износът да е минимален.
г) Преработени плодове и зеленчуци – през 2013 г. вносът от България на
продукти от съответната група е незначителен, едва 0,1%, като за периода
2009-2013, се наблюдава значителен спад от 65%. Забелязва се тенденция
към намаляване на консумацията на консервирани храни. Причината е
27

„Проучване на пазара на вина и спиртни напитки в САЩ, 2014 година“
http://export.government.bg/ianmsp/docs/Pazarni-analizi/2014/10/15/USA-wine-alcohol.pdf?Status=Master
28
„Проучване на пазара на млечни продукти и естествен мед в САЩ, 2014 година“
http://export.government.bg/ianmsp/docs/Pazarni-analizi/2014/06/27/usa_mlechni_produkti_med-201405.pdf
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стремежът към здравословен начин на живот, който не включва консерви.
Ниските цени на консервираните храни и прекомерната им консумация по
време на последната икономическа криза, създават асоциация с лошо
качество.29
Според доц. Диляна Митова от Института по аграрна икономика, България
не може да задоволи нуждата от земеделски продукти на собственото си
население. В ключовите сектори резултатите са незадоволителни, с
изключение на зърнопроизводството. Забелязва се оживление единствено в
сегмента на биопродуктите, но като цяло, отраслите с висока добавена
стойност (например розово масло) са в криза. Земеделието, което е развито,
се характеризира с ниска производителност, поради което страната ни не би
могла да бъде голям износител. То е и високо механизирано, разчита на
икономии от мащаба и не спомага за социално икономическото развитие на
селските райони. 30

Грешки при етикетиране са 22% от всички причини за недопускане на стоки
до пазара на САЩ. За документ за изискванията към маркировката,
вносителят трябва да плати 1,495 долара – незначителен разход при
огромните обеми стоки, които се транспортират.
Основната преграда пред засилването на търговския стокооборот, е
разстоянието между Европа и САЩ, което води до високи транспортни
разходи. Посочените други разходи са свързани с нуждата от откриване на
местен американски офис със съответните служители за връзка с
администрацията, дистрибуторите и клиентите.

29

“Проучване на пазара на преработени плодове и зеленчуци в САЩ 2014 година“
http://export.government.bg/ianmsp/docs/Pazarni-analizi/2014/06/27/usa_prer_plodove_zelenchuci-201405.pdf
30
Конференция на тема „Възможности и предизвикателства пред европейското земеделие в рамките на
преговорите по ТПТИ“ http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2015/mar/ttipnekov.html
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д) Облекла - данните за последните 15 години показват рязък спад в общия
износ на облекла от България (Приложение 1). Това се дължи на
либерализацията на вноса на продукти от Китай в ЕС31. Едва ли
допълнителната конкуренция с американски облекла нисък клас,
произведени с евтини китайски материали, след влизането в сила на ТПТИ,
ще доведе до подем в шивашкия сектор. По-скоро може да се очакват
сътресения и ръст на безработицата. Или още по-голяма експлоатация на
заетите в този бранш у нас.
Фиг. 8. Динамика в износа на облекла

е) Превозни средства и части за тях
Това е секторът, в който основното изследване, на което се позовава ЕК,
очаква най-значим ръст на износа, затова ще се спрем малко по-детайлно
върху него. По отношение на регулациите и стандартите на превозни
средства, в Европа действа рамковата Директива 2007/46/ЕО за одобрение на
моторните превозни средства, ремаркета и техните компоненти. Тя е част от
рамката на Икономическата комисия за Европа на ООН, която работи в
31

„Българската икономика – състояние и стратегия за развитие“, МИЕТ, 2011 г.
http://export.government.bg/ianmsp/docs/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8/2011/07/26/Economic-Strategysavet-razvitie.pdf?Status=Master
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посока на уеднаквяването на процедурата за типово одобрение. През 1952
година е създаден Световният форум за хармонизация на регулаторната
уредба за превозните средства. Той работи в рамките на ИКЕ с цел
унификация на световните автомобилни стандарти и улесняване на
търговията. На континента процесът е практически унифициран от 1958 г.
Опозиция на процеса са САЩ, където Националната администрация за пътна
безопасност (NHTSA) прилага исторически наложените от олигопола на
тримата големи автомобилни производители - General Motors, FORD и
Chrysler, протекционистични стандарти. Ситуацията еволюира с времето, но
въпреки интернационализацията на американския автомобилен пазар,
регулациите им остават различни по философия и съдържание.
Резултатът е необходимостта от отделно одобрение на типа за всички
автомобили, подлежащи на продажба в САЩ въпреки, че европейските
стандарти са по-високи.
Анализът на Калоян Желев – експерт в областта на автомобилната индустрия
сочи, че средните мита са твърде ниски и не биха могли да препятстват
стокооборота. Причините са комплексни – регионални традиции и
манталитет, пазарна динамика, избягване на загубите от курсови разлики,
достъп до суровини, снижаване на себестойността на производството,
оптимизиране на веригата на доставките и т.н. В автомобилната индустрия
действа едно важно правило: „Произвеждай автомобилите там, където ги
продаваш”. Изключенията естествено са много, но валидността му е
доказана. То предразполага към локализация на производството (стремеж
към възможно по-висок процент вложени компоненти с местен произход),
което най-често е вменено и като задължение от националното
законодателство, с оглед стимулирането на индустриализацията в
конкретната страна. Ние, естествено, сме изключение.
По тази причина, най-големите европейски производители имат
производство в Северна Америка, предназначено за пазарите на NAFTA. Ford
64

пък е класическият обратен пример (и единственият успешен) за
европеизация на американски производител.
От гледна точка на автомобилната индустрия, Западна Европа е столица, а
САЩ - провинция. Историческата и технологична динамика намалява
разликите, но потребителските нагласи се различават фундаментално. Това
обуславя нуждата от разработване на специфични продукти за двата бряга на
Атлантика. Това важи в по-малка степен за САЩ, където всичко европейско е
на почит, но въпреки това автомобилните производители имат ясно изразен
индивидуален регионален продуктов профил.
Електромобили – ползването на изкопаеми горива за придвижване, е
обречен на изживяване модел. Преградите пред развитието на сектора се
дължат на младостта и присъщите на технологията ограничения (висока цена,
ограничена автономия и липса на развита зарядна инфраструктура, са само
три от тях). По същите причини Tesla Motors (водещ производител на
електромотори), произвежда в малки количества (от порядъка на 32 000 броя
през 2014-а). По отношение на зарядната инфраструктура - конвенционалната
(бензиностанциите), се развива повече от век, а електрическата - едва от
десетилетие.
Никой от сериозните индустриални анализатори не залага на еднаединствена технология за бъдещето. Все още никой не се наема да
предсказва кой енергиен източник ще надделее в автомобилното
задвижване в дългосрочен план - преднината на електромобилите се
възприема по-скоро като тактическа. Комплексните фактори и дългосрочното
развитие на технологиите не позволяват да се правят точни оценки на
последиците от подобен всеобхватен договор като ТПТИ. А нашият
автомобилен компонентен сектор е с наномащаб – несъизмерим и
незначителен на фона на световното производство и мащаби.

Данните на НСИ показват, че в момента България изнася основно превозни
средства за превоз на пътници. Следващите по значимост групи са трактори,
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велосипеди. Производството на части и принадлежности са на четвърто
място в група 87. Предполага се, че чрез веригата на стойността, ще се
повиши производството на части, които изнасяме за други европейски
държави, а те от своя страна изнасят за САЩ готови автомобили. Тук има
няколко важни аспекта.
- премахването на митата за внос от САЩ, може да причини негативни
ефекти върху вътрешното производство на МПС в европейските
предприятия, които поддържат високи трудови стандарти и не могат
да удържат на ценовата конкуренция. Подобно опасение изразява
правителството на Словакия. Дори изчисленията на CEPR показват,
че очакваният ръст на вноса от САЩ ще надвиши ръста на износа,
който ще постигне ЕС.
- в България има няколко големи инвеститори, които работят в
производството на части за автомобили. И понастоящем, преди да
бъдат подложени на по-голяма конкуренция, някои компании
експлоатират служителите си. През февруари-март 2015 г. беше
обявена стачка в подобно предприятие в гр. Ямбол. Негови
служители са били принудени да работят по две смени без
прекъсване; при ползване на болнични, два дни в месеца са губели
половината заработена заплата и пр. „Кодексът на труда все още е
свързан със сериозни защити въпреки, че в последните десетилетия
има многобройни опити да бъде блокиран и премахнат. КТ се явява
един доста слаб аргумент за защита на каквито и да е права на тези
хора. Слаб, заради цялото бездействие на институционалната
система. Ако се премахнат регулациите, дори и този слаб аргумент
ще изчезне. Сега, колкото и да е слаб законът, понякога успяваме да
наложим това, което пише в него“, коментираха от КТ „Подкрепа“.
Любопитно е да се отбележи, че чуждестранният собственик на завода в
Ямбол, е награждаван като Инвеститор на годината, а тази година взе дори и
награда за инвестиции в човешки капитал. Работни места на цената на
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безогледна експлоатация не може да са цел на амбициозно споразумение за
търговия и инвестиции.

3. Очаквания на българските работодатели
На изпратените от нас запитвания към българските работодателски
организации отговори единствено Българската стопанска камара (БСК).
Организацията изрази вижданията си за пречките пред търговията със САЩ,
които според тях се заключават във факта, че всички щати имат различни
стандарти, двойни цени (едни за вътрешни и по-високи за външните пазари),
работата на различни частни акредитиращи организации и в следствие на
това различни изисквания, които един български производител трябва да
изпълнява в отделните щати. В допълнение, българските износители трябва
да назначат посредник за работа с американските надзорни органи. Нужна е
и регистрация за упражняване на професии като инженер, адвокат,
счетоводител.
БСК изразява опасения от включването на ISDS в Трансатлантическото
споразумение (виж глава „Политически ефекти от ТПТИ”). Според тях този
механизъм „дава голяма сила на международните компании в отношенията
им с държавната администрация. Възможен ефект е такава компания да съди
държавата за всяка нормативна промяна“. Други области, в които може да се
очаква неблагоприятно влияние са сферата на околната среда, енергетиката,
при реализация на инфраструктурни проекти, достъп на ГМО до пазара и пр.
Работодателската организация намира, че въпреки твърденията за
публичност на ТПТИ, са налични само отделни негови елементи. Това е
причината българската, а и европейската общественост, да не могат да
изградят собствена позиция по отношение на планирания договор, тъй като
информацията, с която разполага, е крайно недостатъчна. Поради това БСК
през януари 2015 г. е изпратила редица въпроси до Министерство на
икономиката, на които към края на март, министерството все още не е
отговорило. А те са:
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1. Защо се налага приемането на такова всеобхватно споразумение?
2. Какви цели преследва?
3. Какви резултати се очакват за България?

В проведено интервю по темата с малък български производител и
износител на хранителни добавки, негов представител обясни, че няма
информация за ТПТИ. В момента фирмата изнася хранителни добавки за
Гърция и Полша. Ако изобщо смята да се разширява, то е в посока Азия. Но не
планира износ към САЩ. Не намира американският пазар за най-голям и
смята, че не си заслужава да полага усилия да продава в САЩ при наличието
на достатъчно голяма ниша в Европа, където не се налага да се правят големи
транспортни разходи. Производителят не смята, че договорът за търговия и
инвестиции между САЩ и ЕС ще повлияе върху бизнеса му. Нито
положително, нито отрицателно.
Според д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на
месопреработвателите в България, българските производители сменят
доставчиците си по няколко пъти в годината. Изборът се базира основно на
по-ниска цена, в противен случай продукцията би била твърде скъпа.
Табл. 2. Брой животни отглеждани в България за периода 1934-2012 г., (в
хиляди)
1934

1945

1970

1980

1989

2000

2010

2012

говеда

1 498

1 391

1 255

1 787

1 613

682

544

526

биволи

375

277

77

23

9

9

9

овце

8 839

7 178

9 223

8 609

2 559

1 368

1 362

кози

913

739

350

52
10
537
424

436

1 046

356

294

свине
902
836
1 967 3 830 4 119 1 512
Източник: Асоциация на месопреработвателите

664

531
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Въпреки, че месопреработвателната промишленост у нас е сред найразвитите в хранително-вкусовата индустрия, тя разчита основно на внос на
месо. Таблица 2 показва развитието на животновъдството през последните
80 години. Отглежданите говеда през 2012 година са три пъти по-малко от
тези през 1989 г., овцете – 6,5 пъти по-малко, броят на свинете е 8 пъти понисък. А в България традиционно се консумира свинско месо.
Понастоящем почти цялото говеждо месо се внася. Подобна е ситуацията и
по отношение на другите животински суровини. САЩ са изключително евтин
производител. Те използват "стимулатори" на растежа. А при нас те са
абсолютно забранени.
Домашни птици – ЕС внася основно от Бразилия и Тайланд. Ако Съюзът
разреши обработката на пилешко месо с хлор, САЩ ще доставят такова на
стойност между 200 и 300 млн. долара и вероятно ще изместят част от
сегашния внос. Безмитен внос в ЕС ще доведе до нови икономически
затруднения за производителите в Съюза.
Според изпълнителния директор на Асоциацията на месопреработвателите,
перспектива за развитие може би има по отношение на някои месни
деликатеси и месни готови ястия. Например България има продукт, който е
със защитено географско наименование – „Горнооряховския суджук“ и други
три продукта от 2014 г. - филе „Елена“, луканка „Панагюрска“ и роле
„Трапезица“.
Месопреработвателите не са запознати с планираните промени в резултат на
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Към края на
март 2015 година все още нямаха информация, че по подобен договор
изобщо текат преговори. Поради това, не е ясна позицията на всички 130
производители, които членуват в асоциацията. Личното мнение на д-р
Чамова е, че това споразумение би било пагубно не за българските
месопреработватели, тъй като България и в момента внася месо, то би било
пагубно за българските потребители. Защото има съществена опасност
стандартите да се снижат и на българския пазар да навлязат продукти с
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хормони, а животните да се хранят с ГМО фуражи. Поради високата бедност,
мнозинството от българите ще купуват от най-евтините меса и продукти.32

Срещите с работодатели, както и липсата на отговори от страна на повечето
бизнес организации, свидетелстват за липсата на информация относно
ТПТИ. Те все още нямат формирана позиция за целите, които
споразумението преследва. Не са формулирали конкретните проблеми,
които срещат при опити да изнасят стоки и услуги в САЩ. Ако изобщо са
правили такива опити.

4. Опасения на синдикатите
В организациите, които защитават правата на работниците, също няма поподробна информация за ТПТИ. Това затруднява формирането на позиция.
Може да се приеме, че изказаната от Европейската конфедерация на
профсъюзите (ЕКП) позиция е валидна и за нашите синдикати, понеже те са
част от нея. Организацията заяви, че не приема политиката на свободна
търговия без ограничения, тъй като тя е против обществените интереси и
противоречи на европейския социален модел. Профсъюзите акцентират
върху нуждата САЩ да приеме златните европейски стандарти – не само
технически, но и социални, екологични и трудови. До момента САЩ са
ратифицирали само два от осемте основни стандарта, а като развита и
модерна страна би следвало да приемат и останалите. ЕКП настоява водещ
приоритет в преговорите за Трансатлантическото споразумение да бъде
запазването и увеличаването на достойните работни места33.

32

Конференция на тема „Възможности и предизвикателства пред европейското земеделие в рамките на
преговорите по ТПТИ“ http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2015/mar/ttipnekov.html
33

„Trade should be at the service of full and decent employment – a central EU objective that we would overlook at
our peril, and which voters will not“ http://www.etuc.org/speeches/committee-international-trade-eu-tradepolicy#.VRMOgGf9nIX
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От българските синдикати КТ „Подкрепа“ смята, че под знамето на
свободната търговия и свободното движение на капитали, транснационални
компании се опитват да преодолеят суверенитета на държавите. Идеята, че
така ще се осигурят повече работни места, ще има подем на икономиката и в
крайна сметка ще се увеличи благосъстоянието на населението, е
нереалистична. Реалният резултат е, че се създават условия за формиране на
все по-големи печалби при влагане на все по-малко инвестиции. Това е
свързано с все по-голяма експлоатация, макар работодателите да я наричат
интензивност на труда. И с разрушаване на все повече трудовоправни
защити, които са балансирани между нуждите на индустрията и физическите
нужди на човека. Това води до износване, травматизъм и в крайна сметка
качеството на живота се снижава.
Въпреки тези опасения за намаляване на трудовите защити, европейските
синдикати не участват в преговорите. Подобни на ТПТИ споразумения не се
обхващат от тристранния диалог, в който синдикатите участват. Той има за
предмет социалното, икономическото равнище, труда и заетостта.
Парадоксално е, че споразумения от този тип се представят като
инвестиционни и бизнес договори, които нямат нищо общо с труда и
социалното равнище. В този смисъл се заобикаля тристранния диалог.
„Разбира се, при високата степен на непрозрачност на водените преговори,
никой не знае какви стандарти ще бъдат приети. Но вероятно това ще са
възможно най-ниските стандарти, тъй като в противен случай
либерализацията няма икономически смисъл. ТПТИ може да доведе до
значителен социален дъмпинг“, според Адриан Илиев, юрист на КТ
„Подкрепа“.
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VI. ТПТИ – това е всичко, което ни заобикаля? Допълнителни
въпроси и рискове
От изложеното дотук става ясно, че ТПТИ няма да бъде обикновено търговско
споразумение, а всеобхватен договор, който се стреми да обхване всички
страни на стопанския живот от двете страни на Атлантика. ТПТИ ще има не
само икономически ефекти, но и последствия върху социални, здравни и
екологични аспекти. Ето още някои от тях:

1. Стандарти за безвредност - два коренно различни подхода. Кой ще
надделее?
Според член 25 от мандата за преговори „Споразумението има за цел да
премахне ненужните
препятствия пред търговията и инвестициите,
включително съществуващите нетарифни бариери (НТБ), чрез ефективни и
ефикасни механизми, включително чрез взаимно признаване и
хармонизация и чрез засилено сътрудничеството между регулаторите“.
Проблемът е, че под НТБ се разбират забрани или ограничения,
предназначени за защита на здравето, сигурността и други жизнени
интереси. Понякога, наистина обосновката с обществения интерес е само
предлог за скрит протекционизъм (например, изискването на САЩ
вносителите да сканират контейнерите със стоки за собствена сметка).
Въпреки изключенията, принципът остава като легитимация на надзорната
функция на държавата. Затова веднага след горното изречение ЕК уточнява:
„Нормативната съвместимост не засяга правото за нормативно уреждане в
съответствие с равнището на защита на здравето, безопасността,
потребителите, труда, околната среда и културното многообразие, което
всяка от страните счита за подходящо, или изпълняване по друг начин на
легитимни регулаторни цели“. Това поражда въпрос, какво точно означава
„легитимни регулаторни цели“, щом като регулацията е набелязана като
„бариера“, подлежаща на демонтиране. Така парадоксално дефинирана цел
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на ЕС в преговорите неизбежно буди опасения, че те ще завършат със сделка,
ощетяваща онези, които най-малко имат възможност да им влияят – преди
всичко хората извън бизнеса и най-вече по-малките държави-членки.
Един от най-спорните въпроси се отнася за регламентите за безопасност на
храните. ЕС защитава потребителите от внос на генно-модифицирани
организми (ГМО) и продукти, които съдържат техни остатъци; от пестициди;
от говеждо, третирано с хормони и стимулатори на растежа. Има и културно
обусловени изисквания за екологичност на производството, за хуманно
третиране на животните и т.н. В САЩ обаче няма такива ограничения. И двете
страни в преговорите претендират, че изхождат от интересите на гражданите
си.
Вследствие на различното разбиране за безопасност, американската агро- и
хранителна индустрия прави значително по-ниски разходи на единица
продукт. Това означава, че ако се приеме за обща основа онова разбиране за
безвредност, което са избрали в САЩ, то първо отвъдокеанската продукция
ще получи силно преимущество на европейските пазари, а после
европейските им конкуренти, след значителни сътресения, ще се окажат
принудени да лобират за същите понижени изисквания към продукцията им.
И в двата случая европейският потребител ще се окаже принуден да
консумира храни, които собствените му специалисти досега са оценявали
като нездравословни.
В анализ "Рискове и възможности за европейското селско стопанство в
резултат на потенциалното търговско споразумение между САЩ и ЕС" на
Европейския парламент от 2014 г.34, анализаторите стигат до извода:
Ако търговията се либерализира без сближаване на нормативните уредби,
европейските производители ще понесат загуби от конкуренцията в някои
сектори. В сравнение с техните щатски конкуренти, европейските
34

"Рискове и възможности за европейското селско стопанство в резултат на потенциалното търговско
споразумение между САЩ и ЕС", Европейски парламент, 2014 г.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU(2014)514007_EN.pdf
стр. 12
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производители ще бъдат натоварени с допълнителни разходи, свързани с
изпълнението на европейските регулации. Това е свързано с ограниченията за
ползване на ГМО, пестициди и безопасността на храната в сектора на месото.
От друга страна, при изравняването на стандартите има опасност от
хармонизация чрез занижаване. Разбира се, последствията за безопасността
на храните и защитата на потребителите не трябва да се пресилват, но такава
хармонизация може да доведе до сериозни промени в законодателството на
ЕС. И така да се подкопаят традиционните предпазни механизми на ЕС и
защитите, на които се основава на настоящата регулаторна рамка.

Пред този развой българското население и власти вероятно ще се окажат
безсилни. Нещо повече, производителите на храни ще бъдат принудени да
възприемат същите технологии и така ще изгубят достъп до трети пазари,
чиито изисквания са по-високи.
Още при официалното уведомяване на Конгреса за старта на преговорите,
президентът Обама открито обяви, че негова цел ще бъде да елиминира
европейските санитарни и фитосанитарни ограничения35. Основният
аргумент на американската страна е, че правилата трябва да се основават на
„основана върху научни доказателства вредност“, за разлика от европейския
подход, че безопасността трябва да бъде доказана, преди стоката да се появи
в магазините.
Мащабът на тази опасност личи от следните факти:
70% от всички храни на пазара в САЩ съдържат генетично модифицирани
съставки. В тях има следи от пестициди, които американските компании
смятат за недоказано вредни, а европейските здравни власти – за недоказано
безвредни. 90% от говеждото в САЩ се произвежда с хормон на растежа, за
35

Executive office of the president, The United States Trade Representative, Washington, D.C. 20508
https://ustr.gov/sites/default/files/03202013%20TTIP%20Notification%20Letter.PDF
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който е установена връзка с някои видове рак в хората. Американските
производители по принцип дезинфекцират пилетата и пуйките с хлорен
разтвор, от който остават незабележими следи. Това се прави, за да се
унищожат бактерии като Campylobacter и салмонела. Практиката е
забранена в ЕС, където е възприета различна, по-скъпа технология за
отстраняване на бактериите, но доказано безвредна.36
Индустрията за отглеждане на домашни птици във Великобритания (BPC),
оповести резултатите от свое проучване на бизнеса, което показва, че 82,5%
от членовете на съвета са загрижени за въздействието на ТПТИ върху
птицевъдството.
Въпреки уверението на ЕК, че няма да допусне ТПТИ да засегне здравето и
безопасността на хората, налице са достатъчно поводи за съмнение, че тя е
мотивирана да го спази. ЕК от години се изказва в полза на ГМО. Вътрешен
документ показва, че още в началото на преговорите комисията е решила да
прегледа отново европейските хранителни стандарти „с цел да премахне
ненужните бариери“. Тоест, тя приема, че това са по-скоро препятствия,
отколкото мерки за безвредност37.
В разрез с многократните публични декларации на бившия комисар по
търговията Карел Де Гухт, че „европейските стандарти не са поставени на
масата за преговори“, изтекъл чернови вариант на главата за Санитарна и
фитосанитарна защита показва, че европейските представители на
преговорите са приели за референтна база международните норми,
наречени Codex Alimentarius. Те са много по-ниски от тези в ЕС, защото
комисията, която ги определя, е под контрола на хранителната индустрия.
Член 8, алинея 3 от готвения текст предвижда въпросните норми да влизат в
сила 12 месеца, след като дадена страна-членка не изкаже възражение. Това
най-малкото означава, че ЕК отстъпва от заявените си цели. Самият подход е
36

Poultry sector raises safety concerns over TTIP
http://www.meatinfo.co.uk/news/fullstory.php/aid/17544/EXCLUSIVE:_Poultry_sector_raise_safety_concerns_ove
r_TTIP.html Повече за опасностите от възприетата в САЩ практика: http://www.sustainabletable.org/279/foodprocessing-slaughterhouses
37
Note for the attention of the trade policy committee, EC http://www.iatp.org/files/TPC-TTIP-non-Papers-for-1stRound-Negotiatons-June20-2013.pdf
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предупреждение, че след приемането на ТПТИ, ако иска да запази сегашното
ниво на защита, всяка страна-членка ще трябва индивидуално да устои на
неизбежния лобистки натиск38.
Причината за по-взискателните сегашни стандарти в Европа се крие в
диаметрално различния подход към безопасността - производителят или
вносителят са задължени да докажат за собствена сметка безопасността на
стоката, преди тя да бъде допусната до пазара. Често обаче данните са
недостатъчни за окончателно отхвърляне на съмненията, което води до
забавяне.
По-ниските американски стандарти очевидно се дължат на начина на
тяхното възникване: всяка стока се приема за безвредна, до доказване на
противното. Това става чрез присъда в полза на пострадал клиент или сходна
процедура пред няколко федерални агенции, предизвикана от конкурент.
Естествено, при такава процедура промяната в практиката си пробива път в
зависимост от адвокатския ресурс на заинтересованата корпорация.
Аналогично с въпроса за хранителната безопасност, стоят нещата и със
защитата на околната среда. Европейският Регламент за химикалите REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals –
„Регистриране, оценка, разрешаване и ограничения върху химическите
вещества“), защитава човешкото здраве и околната среда от опасни
вещества, използвани в производството. Той също изисква от компанията да
докаже, че химикалът е безопасен, преди да бъде одобрен за индустриална
употреба. Обратното, американският Закон за контрол върху токсичните
вещества от 1976 г. изисква от обществения регулатор да докаже, че
използваният химикал е вреден, преди употребата му да бъде ограничена.
Според този закон, американската Агенция за защита на околната среда е
успяла да въведе контрол само върху 6 от 84000-те химикала, използвани
промишлено от 1976 г. насам. Друг пример: В САЩ, в козметиката е
38

Analysis of the draft Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) chapter on food safety, and animal
and plant health issues (proposed by the European Commission, as of June 27, 2014)
http://www.iatp.org/documents/analysis-of-the-draft-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttipchapter-on-food-
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забранено използването на една дузина вещества, докато ЕС забранява над
1200.
Ако и в тази глава на ТПТИ бъде наложен подходът, който видяхме при
безопасността на храните, то отново България ще се окаже в много по-трудна
позиция да защитава европейските стандарти и собствените закони в
областта на опасните за здравето субстанции.

2. Обществени (или частни) услуги
В мандата за преговори, ЕК декларира целта да постигне максимална
възможна либерализация на пазарите на услугите, като „обвърже сега
съществуващото автономно равнище на либерализация на двете страни с
най-високото равнище на либерализация, отразено в съществуващите
споразумения за свободна търговия“. Това включва въпроси като допускане
на частни чуждестранни изпълнители до държавни поръчки, до комуналнобитови услуги (доставка на електричество, вода, газ и пр.), до обществени
услуги като здравеопазване, образование, масов транспорт. Всъщност,
изключват се само „услуги, предоставяни при упражняване на държавната
власт“. Същевременно, в пожелателна форма, ЕК отбелязва: „Следва да бъде
запазено високото качество на обществените услуги на ЕС в съответствие с
ДФЕС, и по-специално с Протокол № 26 относно услугите от общ интерес,
като се отчита ангажиментът на ЕС в тази област, включително ГАТС (бел. ред.
Общо споразумение по търговията с услуги под егидатата на СТО).“
Дефиницията на „услуги при упражняването на държавна власт“ е неясна,
както признава и ЕК. Затова още в ГАТС е допуснато отделни държави
изрично да посочат своите ограничения за допуск. През 1997 г. България е
посочила малък брой ограничения за достъп до пазара и по-специално
достъп на чуждестранни лица39. Например, няма никакви ограничения за
участие в приватизация, освен това, чуждестранни лица да използват
приватизационни ваучери. В някои случаи има поставени конкретни условия.
39

GATS/SC/122, 21 май 1997 г. http://www.esf.be/pdfs/GATS%20UR%20Commitments/Bulgaria%20SoC.pdf
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Например, нужно е разрешение на правителството за предлагане на банкови
услуги. За някои от условията, по-късно при преговорите за членство в ЕС е
поет ангажимент да бъдат отменени в определен срок (примерно собственост на чуждестранни юридически лица върху земя). Това показва, че
и в преговорите за ТПТИ, при пасивна позиция на правителството, е
възможно да бъдат наложени допълнителни дерегулации.
Тъй като в България почти няма сектор, в който частният бизнес да не е
допуснат, то интерес представляват две неща.
Първо, ограничението, че в субсидирани сектори могат да навлизат само
български юридически и физически лица. Това означава, че ТПТИ може да
създаде условия, фирми, регистрирани в САЩ да си извоюват, посочвайки
принципа на равното третиране (чрез механизма за уреждане на спорове
инвеститор-държава), право на част от субсидията на пенсионното и
здравно
осигуряване
и
пенсионното
дело.
Американските
здравноосигурителни фондове не са желан пример в развитите страни - те се
отличават с изключително високи премии за мениджмънта, значителен дял
дивиденти към акционерите в тях и практиката да подбират клиенти според
здравословното им състояние. Въвеждането на подобна практика в България
би задълбочила и без това тревожното неравенство в достъпа до обществено
здравеопазване. Аналогични развития са възможни в много други сектори:
образование, водоснабдяване, обществен транспорт и др.
Тук е показателен примерът на Република Словакия. В началото на века там
беше извършена приватизация на здравеопазването. В резултат на
източването на средства от чужди частни осигурители и влошаване на
услугите, на власт през 2006-а дойде правителство, което спря плащането на
дивиденти към акционерите в тези осигурителни дружества. Впоследствие
холандската „Ахмея“ получи чрез арбитраж право на обезщетение. Поради
отказа на правителството да плати, тя завладя словашки държавни активи в
чужбина на стойност 29,5 млн. евро. Впоследствие правителството внесе
закон за създаване на единствен държавен здравен осигурител и през 2013-а
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изпреварващо „Ахнея“ инициира арбитраж, още преди проектът да е станал
закон.
Второ, правото на обратимост на „експериментите“ с типично публични
услуги, по същество създадени от държавата - всеобщо здравеопазване,
образование, съдебно изпълнение, водоснабдяване, електроснабдяване,
градски транспорт;
контролът върху качеството на строителството,
управление на водните съоръжения и т.н., впоследствие изцяло или отчасти
приватизирани. В преговорите, ЕК си е поставила за цел да разшири
постигнатото. Това не съответства нито на обществените настроения в
България, нито на нейната Конституция, в която повечето от тези „услуги“ се
третират не като комерсиална дейност, а като права на гражданите „достъпно здравеопазване“, „достъпно образование“ и т.н. При такъв подход,
текстовете на ТПТИ могат да замразят регулиращата функция на властите във
всяка отделна страна. Един от примерите в България, е възникналата
необходимост от засилване на надзора върху банковата система.
Трансатлантическото споразумение не трябва да затваря възможността
гъвкаво да се реагира на възникнали нови потребности от законови правила
и норми.
В мандата на преговорите е заложен подхода на „негативния списък“, при
който неспоменатите изрично сектори, включително и нововъзникващи
сектори, по подразбиране са отворени за чужди инвеститори, вместо
обратния подход – отворените сектори да бъдат изрично посочвани
съобразно националните интереси и планове за развитие. Това връзва ръцете
на националните власти за регулация съобразно задълженията им към
обществото.
Практиката на България с дерегулацията на тези сектори е жива илюстрация,
че в преговори за създаване на общ пазар, максималната либерализация не е
самоцел, от която автоматично произтича постигането на главните цели на
обществото, каквито са благоденствието, равенството на правата и
възможностите. Не е достатъчно преговарящите да следват уговорката, че
трябва да се „запази качеството“ на обществените услуги, тъй като в резултат
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на либерализацията, то вече се понижи и дори стана причина за обществени
бунтове, какъвто е случаят в енергийния сектор у нас.
В наш национален интерес е, българското правителство да е сред тези, които
настояват за съвместна декларация на двете преговарящи страни, в която са
посочени сфери, които оставят извън предмета на преговорите по ТПТИ преди всичко електроснабдяване, водоснабдяване, здравеопазване, системи
за социална защита, образование и др.

3. Интелектуална собственост
Въпреки, че ТПТИ е насочен към държавна дерегулация в полза на бизнеса,
що се отнася до конкуренцията между фирми, то продължава тенденцията за
все по-голямо разширение на права на собственост върху патенти и знания. А
това е монополен вид собственост, антипод на свободната търговия. Затова,
ако в споразуменията за свободна търговия от последните 20 години
„хармонизацията“ на стандартите означава нивелиране надолу то, що се
отнася до собствеността върху знанията, стандартите постоянно се
„хармонизираха“ нагоре. Текстовете в мандата са формулирани много
предпазливо, което е обяснимо с широкото негодувание, което бе породено
от тайно договореното проектоспоразумение АКТА през 2012 г. Например,
изрично е упоменато, че ЕК ще се стреми в договора да не залегне
възможност за криминални санкции (отглас от предвиденото в АКТА
криминализиране на ползването на неплатено съдържание в Интернет).
Текстът в мандата на преговорите е почти изцяло посветен на въпроса за
географските названия – чувствителен, но не най-острият между въпросите на
интелектуалната собственост.
Това не означава, че и сегашните тайни преговори не могат да бъдат
използвани от заинтересовани групи за прокарване на някои от целите на
отхвърления проект. ТПТИ ще бъде гласуван в пакет, без възможност за
корекции. Тогава най-малко българските евродепутати (или евентуално
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Народното събрание), ще са в позиция да спрат мащабно трансатлантическо
споразумение.
Признаците за подобни опасности са многобройни. Въпреки многократните
публични уверения на Карел Де Гухт, че няма да се опитва да вкарва
елементи на АКТА в новото споразумение („Това бе един от пироните в моя
ковчег“), главният преговарящ Педро Веласко Мартинс е участвал в среща в
Американската търговска камара с представители на най-големите имена в
копирайт-индустрията, където му е бил представен максималистичен списък
с почти всички предложения от АКТА, а основно се е обсъждало, как да бъде
избегната публична реакция, ако се появят в ТПТИ (а не дали са приемливи и
справедливи)40.
Друга посока на настъпление на корпоративните лобита се забелязва във
фармацевтиката. В България тя се развива устойчиво, но в хода на
преговорите фармацевтичните концерни от двете страни на Атлантическия
океан си поставят за цел да удължат срока на патентите върху лекарствени
вещества чрез “evergreening”41 (патентоване на незначителна модификация в
основното активно вещество), снижаване на критериите за патентоване,
засекретяване на данни от клинични изпитания. Всичко това може да е в
полза на големите мултинационални гиганти, но да засегне производството
на генерични продукти, характерни за по-малки компании като българските.
Същевременно за отбелязване е, че фармацевтиката е незначителен дял от
износа ни към САЩ – 1,3%. Тези искания са вредни и за световната развойна
дейност в отрасъла, тъй като намаляват корпуса от информация, който се
ползва за анализ и са в ущърб на контрол върху безопасността на
лекарствата, осъществяван от съответните национални агенции.
В мандата на ЕС за преговори е изказано пожеланието „да бъде постигната
подобрена защита и признаване на географски указания за хранителни
40

TTIP: Commission intends to place secret, corporate "Christmas list" of IPRs in trade treaty http://icg.greensefa.org/pipermail/hub/2013-December/000083.html
41
„The TAFTA | TTIP and Treatment Access: What does the Agreement Mean for Intellectual Property Rights over
Essential Medicines?“, Faisal I. Chaudhry | University of Pennsylvania https://futurechallenges.org/local/the-taftattip-and-treatment-access-what-does-the-agreement-mean-for-intellectual-property-rights-over-essentialmedicines/
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продукти“, „като се вземе предвид досегашната
им употреба на
американския пазар, с цел премахване на различията по взаимно
задоволителен начин“. Лобито на американската млечна индустрия обаче,
настоява за правото на американски производители да изнасят в Европа
продукти с европейски географски указания (напр. пармезан, фета,
горгонзола, мюнстер, гауда). Същото би се отнесло и до правото да се
маркетизират
названия като
„шотландско уиски“,
„узо“, „коняк“,
„шампанско „и т.н.). Техният довод е, че американският потребител
възприема тези названия като традиционни родови категории, а не
конкретни марки42. По исторически причини (главно свързани с
емиграцията), в САЩ има много повече подобни европейски названия,
отколкото американски в Европа. Уговорката, „като се вземе предвид
досегашната им употреба на американския пазар“ още на старта на
преговорите, показва готовност ЕК да признае подобни аргументи.
България е подписала Лисабонска конвенция за спазването на такъв род
обозначения още през 1974 г. и има регистрирани 117 броя. Сред поизвестните наименования са „Българско кисело мляко“ (чиято уникална
закваска се изнася в десетки страни и използва за производство на кисело
мляко по лиценз) и „Българско розово масло“. Американската позиция
поставя под въпрос интелектуална собственост, която носи или потенциално
може да носи значителни приходи.
Контрааргументът от европейска страна досега винаги е бил, че става въпрос
за уникални по техните свойства продукти, които получават характеристиките
си при точно определени почвено-климатични условия и традиционни
технологии. Въпреки това няма признаци българското правителство да се
интересува, чии доводи ще надделеят.

42

U.S. Dairy Industry Drives Home Concerns on Geographical Indications and Common Food Name Issues During
TTIP Stakeholders Forum http://www.commonfoodnames.com/u-s-dairy-industry-drives-home-concerns-ongeographical-indications-and-common-food-name-issues-during-ttip-stakeholders-forum/
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Приложение 1
Динамика в износа на основни стокови групи
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Приложение 2
Индекс на Баласа за търговската специализация на България, по групи стоки
за 2013 година
Групи стоки по Комбинирана номенклатура (КН)
Корк и коркови изделия
Тръстикови или кошничарски изделия
Калай и изделия от калай
Морско или речно корабоплаване
Оръжия, муниции и техните части и принадлежности
Произведения на изкуството, предмети за колекции
или антични предмети
Органични химични продукти
Фотографски или кинематографски продукти
Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени
кожухарски кожи
Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
тъкани; технически артикули от текстилни материали
Естествени или култивирани перли, скъпоценни или
полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета
или дублета от благородни метали и изделия от тези
материали; бижутерийна имитация; монети
Въздухоплаване и космонавтика
Риби и ракообразни, мекотели и други водни
безгръбначни
Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни
сокове и екстракти
Часовникарски изделия
Други продукти от животински произход, неупоменати,
нито включени другаде
Живи растения и цветарски продукти
Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните
производни; пигменти и други багрилни вещества; бои
и лакове; китове; мастила
Различни
видове
продукти
на
химическата
промишленост

Индекс
Баласа
0
0
0
0
0

на

0
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
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Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух;
изкуствени цветя; изделия от човешки коси
Никел и изделия от никел
Автомобилни
превозни
средства,
трактори,
мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни
средства, техните части и принадлежности
Оптични,
фотографски
или
кинематографски,
измерителни, контролиращи или прецизиращи
инструменти и апарати; медико хирургически
инструменти и апарати; части и принадлежности за тези
инструменти или апарати
Музикални инструменти; части и принадлежности за
тези инструменти
Печатни книги, вестници, картини и други печатни
произведения на издателства, на пресата или на
останалата графическа промишленост; ръкописни или
машинописни текстове и чертежи
Памук
Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени;
пасмантерия; бродерии
Шапки и части за шапки
Други неблагородни метали; металокерамики; изделия
от тези материали
Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за
хранене от неблагородни метали; части за тези
артикули от неблагородни метали
Кожени изделия; седларски или сарашки артикули;
пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни;
изделия от черва
Естествена коприна
Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и
тъкани от хартиена прежда
Чадъри, слънчобрани, бастуни, бастуни-столове,
камшици, бичове, и техните части
Разни видове изделия
Специфични стоки и движения

0,3
0,3
0,3

0,3

0,3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или
други водни безгръбначни
Кожи (различни от кожухарските)
Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни
форми от синтетични или изкуствени текстилни
материали
Килими и други подови настилки от текстилни
материали
Трикотажни платове
Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми;
части за тези машини или апарати
Живи животни
Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за
консумация
Плодове, годни за консумация; цитрусови или
пъпешови кори
Разни видове хранителни продукти
Каучук и каучукови изделия
Електрически машини и апарати, електроматериали и
техните
части;
апарати
за
записване
или
възпроизвеждане на звук, апарати за записване или
възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части
и принадлежности за тези апарати
Сапуни, повърхностноактивни органични продукти,
препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени
восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или
почистване, свещи и подобни артикули, пасти за
моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за ...
Пластмаси и пластмасови изделия
Вати, филцове и нетъкани текстилни материали;
специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета;
артикули на въжарството
Различни изделия от неблагородни метали
Меса и карантии, годни за консумация
Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет
Минерални горива, минерални масла и продукти от
тяхната
дестилация;
битуминозни
материали;

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,7

0,8

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
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минерални восъци
Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия
или от картон
Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или
аналогични материали
Изделия от чугун, желязо или стомана
Барути и експлозиви; пиротехнически артикули;
кибрити;
пирофорни
сплави;
възпламенителни
материали
Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни
материали; хартия или картон за рециклиране
(отпадъци и остатъци)
Кафе, чай, мате и подправки
Фармацевтични продукти
Други
конфекционирани
текстилни
артикули;
асортименти; парцали и употребявани облекла и
текстилни артикули
Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни
или тоалетни продукти и козметични препарати
Обувки, гети и подобни артикули; части за тях
Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други
части от растения
Чугун, желязо и стомана
Алуминий и изделия от алуминий
Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент
Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка;
спални артикули и други подобни; осветителни тела,
неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи,
светлинни надписи, светлинни указателни табели и
подобни артикули; сглобяеми конструкции
Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт;
техните части и принадлежности
Какао и продукти от какао
Неорганични химични продукти; неорганични или
органични съединения на благородни метали, на
радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на

0,9
0,9
0,9
1

1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4

1,4

1,4
1,5
1,5
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изотопи
Превозни средства и оборудване за железопътни или
подобни линии и техните части; механични
сигнализационни
устройства
(включително
електромеханичните) за комуникационни пътища
Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед;
продукти от животински произход, годни за
консумация, неупоменати, нито включени другаде
Захар и захарни изделия
Дървен материал и изделия от дървен материал;
дървени въглища
Мазнини и масла от животински или растителен
произход; продукти от тяхното разпадане; обработени
мазнини за хранителни цели; восъци от животински
или растителен произход
Руди, шлаки и пепели
Белтъчни вещества; продукти на базата на
модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими
Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост;
приготвени храни за животни
Щапелни синтетични или изкуствени влакна
Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или
плетени
Хранителни продукти, приготвени на базата на житни
растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко;
тестени сладкарски изделия
Торове
Керамични продукти
Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте;
инулин; пшеничен глутен
Стъкло и изделия от стъкло
Облекла и допълнения за облеклата, различни от
трикотажните или плетените
Вълна, фини и груби животински косми; прежди и
тъкани от конски косми

1,5

1,6
1,6
1,6

1,7
1,8
1,8
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,8
2,9
3
5,3
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Маслодайни семена и плодове; разни видове семена,
семена за посев и плодове; индустриални или
медицински растения; слама и фуражи
Цинк и изделия от цинк
Тютюн и обработени заместители на тютюна
Житни растения
Мед и изделия от мед (метал)
Олово и изделия от олово

6,3
7,4
7,8
8,1
11,3
14,5

Източник: Trade Competitiveness Map
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