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          22 юли 2018 г.  

Всяко действие има равно по големина  

и противоположно по посока противодействие.  

   Трети закон на Нютон 

 

           

 поред  президента на САЩ 

Доналд Тръмп, „търговските 

войни са добри и се печелят 

лесно“. Презумпцията на Тръмп е, че може да 

действа едностранно, без това да има 

последствия. Но историята доказва друго – 

третият закон на Нютон действа с пълна сила и 

в международните търговски отношения. 

Обичайно едностранните протекционистични 

действия водят до ответни противодействия, а 

създаването на атмосфера на „отмъщение“ 

може да има непредвидими последствия. Ето 

няколко показателни примера, които водят до 

размисъл за последиците от търговските 

войни. 

Един от най-известните примери за 

протекционизъм, прилаган от  САЩ, е Законът 

за митата от 1930г.  През периода след Първата 

световна война американските предприятия са 

изправени пред засилена международна 

конкуренция, съпроводена от спад на цените 

С 
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поради свръхпроизводство. След краха на 

борсите през 1929г.,  САЩ се обръщат към 

протекционизма. Законът за митата Smoot-

Hawley от 1930 г. (The Smoot-Hawley Tariff Act 

of 1930)  повишава американските мита на над 

20 000 стоки средно с 20%.  Целта на този 

протекционистичен закон  е да намали вноса, 

за да се осигури защита на работните места, 

както и да бъдат предпазени фермерите от 

конкуренцията на вносни стоки в началото на 

Великата депресия. Наистина до 1932г. вносът 

на САЩ от Европа спада с около 66%, но 

реакцията на търговските партньори на САЩ 

не закъснява – те също повишават митата за 

американските стоки. Получава се верижна 

реакция на протекционизма по целия свят.  

Това естествено довежда до чувствително  

намаляване на износа на САЩ като най-силно 

е засегнат селскостопанският сектор. 

Управлението на възникналата криза и по-

специално на търговската политика на 

управляващите републиканци,   е основната 

тема преди президентските избори през 1932 г. 

Демократът Рузвелт печели изборите и през 

1934 г. законът Smoot-Hawley е отменен, а 

президентът получава правомощия да сключи 

договори за либерализация на търговията. 

Между икономистите съществува съгласие, че 

законът Smoot-Hawley е допринесъл 

значително за задълбочаване на кризата през 

този период и е имал отрицателни последствия 

както за САЩ, така и за световната икономика. 

Съществуват аргументирани твърдения, че 

идването на власт на националсоциалистите в 

Германия има връзка с последиците от 

американския протекционизъм.  

Друг показателен пример е „пилешката война“, 

която започва  през 1962г. САЩ въвеждат 

промишлено производство на пилета и заливат 

с тях европейския пазар, особено Федерална 

Република Германия. В този период, 

Европейската икономическа общност 

изгражда своята обща селскостопанска 

политика и въвежда обща митническа тарифа с 

цел да стимулира земеделското производство 

на местните фермери и да осигури 

задоволяване на населението с хранителни 

стоки. В съответствие с общата 

селскостопанска политика са наложени мита за 

вноса на американските пилета. 

Американските износители бързо губят 

германския пазар за сметка на френските и 

холандските износители, чиято продукция не 

подлежи на обмитяване. Това предизвиква 

недоволството на САЩ и президентът Линдън 

Джонсън въвежда мита за немски камиони, 

френски коняк и холандски картофи и 

декстрин. Резултатът е по-високи цени за 

потребителите и от двете страни на Океана. 

Според редица анализи, митата за камионите 
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изолират американските производители от 

конкуренцията, което се отразява негативно 

върху тяхната конкурентоспособност.  

Подобен търговски конфликт е свързан с 

приемането на Испания в Европейската 

общност и прилагането на общата митническа 

тарифа, което нанася удар върху износа на 

американска царевица за сметка на 

навлизането на испанския пазар на френски 

производители. Отново е заплашен френският 

коняк, но този спор е разрешен по 

дипломатически път и без пагубни последици. 

След преговори се стига до споразумение за 

определяне на контингент за внос на 

американска царевица, който се облага с по-

ниски мита. 

Търговската война между Франция и Италия в 

края на 19-ти век е поучителна с политическите 

си последствия, както и с това, че в същност не 

печели страната, която първа започва да 

прилага протекционистични мита. След своето 

обединение, Италия налага високи мита, 

достигащи 60%, в търговията с Франция, с цел 

да защити вътрешното си производство и да 

подкрепи икономическото развитие на 

страната. Франция предприема ответни мерки, 

които се оказват пагубни за италианския износ. 

Италия се отказва от своята 

протекционистична политика, но Франция 

продължава да прилага наложените мерки. 

Това довежда до политически последици - 

приближаване на Италия към Германия и към 

Австро-унгарската империя в периода преди 

Първата световна война. 

  Историята на търговските войни 

показва, че резултатите от тях не винаги са 

предвидими и не са непременно в очакваната 

посока. Друг извод е, че обикновено най-често 

и най-сериозно се оказват пострадали тези, 

които започват търговската война. Още повече, 

че при всяка търговска война предприеманите 

мерки от двете страни могат да ескалират и 

желанието да се отговори по подобаващ начин 

на предприетите насрещни мерки е възможно 

да доведе до критични ситуации.  Ето защо 

специалистите препоръчват да се използват 

всички възможни дипломатически средства, да 

се водят преговори, които биха спомогнали за 

благоприятно и взаимноизгодно решение, 

преди да се прибегне до инструментите на 

търговска война. Не всеки търговски спор, 

който засяга няколко продукта, непременно 

преминава в търговска война, която 

обикновено е свързана с голям брой търгувани 

стоки. Но намирането на "мирен изход" от 

търговския спор е предпоставка за избягване 

на истинска търговска война, чието 

приключване е много по-трудно и може да 

бъде пагубно за всички участници.   
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Европейският съюз, наречен от президента 

Тръмп, „враг“ на САЩ в сферата на 

търговията, е под прицела на американските 

търговски ограничения. Каква всъщност е 

ситуацията?   Един от най-често посочваните 

от Тръмп примери, е митото на ЕС върху 

автомобилите, внасяни от САЩ в размер на 

10%, докато САЩ обмитяват европейските 

коли само с 2,5%. Тук обаче трябва да се 

посочи, че вносното мито в САЩ за 

лекотоварни камиони и малки автобуси  е 25% 

( това мито е останало да действа, след 

въвеждането му през „пилешката война“).  

Могат да бъдат изброени и редица стоки, за 

които американските мита са по-високи от 

европейските, което Тръмп премълчава. 

Например, по данни на Европейската комисия, 

митата на САЩ за вносни вагони е 14%, а на 

ЕС е 1,7%. Американските мита за вносни 

фъстъци е 350%, за суров тютюн – 120%. 

Според Световната банка претеглената ставка 

на митата за всички продукти е 2,71% в САЩ 

и 2,77% в ЕС.  Както е видно, едва ли 6 стотни 

разлика могат да бъдат причина за  започване 

на търговска война.  

Тук следва да се посочи, че Световната 

търговска организация дава възможност на 

държавите да въвеждат ограничителни мерки, 

за да защитят важни за националната 

сигурност индустрии, както и в случаи на  

необходимост от защита на здравето или на 

околната среда. Поради това Доналд Тръмп 

обяви, че въведените мита за алуминия – 10% 

и стоманата – 25%, са в защита на 

националната сигурност, но това по-скоро е 

несполучлив опит да се оправдаят действията 

на САЩ.  Разбира се, Европейският съюз 

реагира с иницииране на процедура за 

уреждане на спорове в рамките на Световната 

търговска организация и ответни защитни 

мерки на стойност 2,8 млрд. евро, които влизат 

в сила  на 19 юли. Някои от продуктите 

вероятно са подбрани съвсем целенасочено: 

по-голямата част от питието Бърбън се 

дестилира в Кентъки, щата на Мич Макконъл, 

лидер на републиканското мнозинство в 

Сената, моторите "Харли Дейвидсън" се 

произвеждат в Милуоки, Уисконсин, щата на 

Пол Райън, говорителя на републиканците.   

Специални защитни мерки се въвеждат от ЕС  

във връзка с увеличаването на митата на 

стоманата. "Американските мита върху 

стоманените продукти водят към 

преориентиране на търговията, което може да 

причини сериозни щети на производителите на 

стомана и работниците в ЕС. ЕС няма друг 

избор, освен да въведе тези мерки, за да защити 

европейската ни индустрия от скок във вноса", 

заяви комисарят по търговията на ЕС Сесилия 

Малмстрьом. Предпазните мерки са насочени 
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към 23 категории продукти от стомана и ще 

бъдат под формата на тарифна квота от 25%, 

която ще бъде обложена, само когато вносът 

надвишава средния внос през последните три 

години. Целта на тези мерки е да предотвратят 

скокообразно преориентиране на износа на 

стомана от други страни към ЕС поради 

митата,  наложени от САЩ. Решението ще 

остане в сила до 200 дни. В зависимост от 

резултата е възможно да бъдат  наложени 

окончателни защитни мерки. 

Междувременно Доналд Тръмп заплашва с 

високи мита за европейските автомобили, а 

Европейският съюз вече подготвя списък на 

стоки, за които ще бъдат въведени насрещни 

мерки, ако тази заплаха се осъществи.  Ще се 

разрасне ли търговският спор в истинска 

търговска война?  

Един от факторите за бъдещото развитие на 

търговските отношения САЩ – ЕС  е 

решението, което ще вземе Световната 

търговска организация по инициираната от ЕС 

процедура срещу САЩ и преди всичко от 

реакцията на Доналд Тръмп към резултатите от 

тази процедура. Известно е неговото 

недружелюбно и пренебрежително отношение 

към редица международни организации. Ще 

проумее ли американският президент, че 

търговските партньори на страната също 

разполагат със средства, които могат да 

използват като ответни мерки и че са решени 

да направят това? Както образно се изрази 

председателят на Европейската комисия Жан-

Клод Юнкер, “И ние можем да действаме 

глупаво“( „We can also do stupid').  

Не трябва да се пропуска и фактът, че в 

световната търговия има още един голям играч 

– Китай. Неговата реакция също е от голямо 

значение за превръщането на търговските 

спорове в „световна търговска война“. 

Икономическата и търговската политика на 

Доналд Тръмп е изпълнена с несигурност и 

предизвиква загриженост сред икономистите 

на Международния валутен фонд. Според тях, 

ескалирането на търговското напрежение може 

да подкопае доверието на бизнеса и на 

финансовите пазари, което ще навреди 

сериозно на инвестициите и търговията. 

Електронното издание „Euractiv” нарече Тръмп 

„заплаха номер едно за европейската 

икономика“. "Протекционизмът не е добър за 

никого, той води само до жертви и загуби", 

заяви комисарят по икономическите въпроси 

Пиер Московиси. 

На 25 юли 2018г. председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще 

посети САЩ и ще проведе разговор с 

американския президент Доналд Тръмп в опит 
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да намали напрежението в търговските 

взаимоотношения. Всъщност дали това е само 

напрежение, което може да бъде туширано или 

е начало на истинска търговска война? Ако 

разговорите между ЕС и САЩ не доведат до 

положителни резултати и надпреварата в 

налагане на протекционистични мерки  

продължи, търговската война ще бъде 

неизбежна, но няма да бъде нито добра, нито 

ще има победители,  а от нея най-много ще 

загубят потребителите.  

 

 

 

 

 

 

 


