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Резюме: В настоящата разработка са представени основните проблеми, които 
налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и разви-
тието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят 
причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и 
да се проследят мерките в рамките на европейска търговска политика. В разработката 
са разгледани основните проблеми пред търговията между развитите и развиващите се 
икономики и са откроени някои от причините за препятствията пред търгуването. Раз-
гърнати са и варианти за разрешаването на проблематиката. 
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Abstract: This paper presents the main problems that require the implementation of poli-
cies and measures to promote the well-being and sustainable growth of developing economies. 

The main purpose of the study is to highlight the reasons why it is necessary to support 
the development of these economies and to follow the measures in the framework of Europe-
an trade policy. The study examines the main problems of trade between the developed and 
developing economies and highlights some of the reasons for barriers to trade. Options for 
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Въведение 
 
Темата за международна търговия между развиващите се и развитите 

икономики не е нова, но през последните години получава нова интерпре-
тация от позицията, как този стокообмен може да стимулира развитието на 
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първите. Разгледана е възможността за икономически подем на развиващи-
те се икономики в търговски аспект спрямо останалите икономики чрез регу-
лиране на вноса и износа в сътрудничество с развитите икономики. Един от 
примерите за такова търговско сътрудничество са търговските политики, ре-
гулиращи вноса и износа в рамките на Европейския съюз с акцент подпома-
гане на развиващите се икономики. Посочени са различните видове за стиму-
лиране и облекчаване на търговията, които са прилагани от ЕС и постигнати-
те резултати. Актуалността на темата се свързва с това, че ЕС е една от мал-
кото интеграционни общности, чийто пазар е широко отворен за износители-
те от групата на развиващите се страни. За периода 2013–2016 г. страните от 
ЕС им предоставят облекчения и помощи на стойност почти 3 млрд. евро 
средногодишно (EU Trade and Development Policy, 2016). 

Обект на изследването са особеностите на търговската обвързаност 
между групата страни, класифицирани като развиващи се, и развитите 
икономики. Предмет на изследването са търговските политики и мерките, 
прилагани от страна на ЕС за подпомагане на развиващите се икономики, 
които могат да се приемат като положителен пример в отношенията разви-
ти–развиващи се страни. Общата цел на изследването е да се обоснове не-
обходимостта, чрез прилагане на подходящи търговски мерки и политики 
да се подпомагат развиващите се икономики, като се проследят резултати-
те от използването на търговски преференции в търговския стокообмен 
между ЕС и развиващите се икономики. Декомпозирането на тази цел на-
сочва вниманието към проследяване състоянието в стокообмена между 
двете групи икономики, с идеята да се потърсят начини за разрешаване на 
проблемите, свързани с търговията помежду им чрез разглеждане на ал-
тернативни решения. Така поставените характеристики на предстоящия 
анализ включват решаването на следните задачи: 

 Описание на характерните черти на съвременната търговията между 
развитите и развиващите се икономики чрез постановки на класичес-
ките теории за международна търговия; 

 Очертаване състоянието на съвременната търговия между развитите 
и развиващите се икономики; 

 Разкриване елементите на търговската политика и инструментите на 
Европейския съюз към развиващите се икономики; 

 Определяне на основните направления от страна на ЕС за подпома-
гане на развиващите се страни и на постигнатите резултати. 
 
 
1. Постановка на проблема за търговията между развитите и  
     развиващите се икономики 
 

Нарастването на времевите и пространствените неопределености при 
осъществяване на стопанската активност между отделните региони и дър-
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жави по света поставя в нова светлина проблема за ефектите от либерали-
зацията на световната търговия, движението на капитали и цялостното 
взаимодействие между развити и развиващи се икономики. Класическите 
теории за международна търговия залагат на ресурсната надареност на от-
делните икономики, което им създава конкретни предимства в процеса на 
стокообмен. Не всички страни са разположени на географска площ с ед-
накво добри природни ресурси и това би могло да бъде един от определя-
щите фактори при търговията. В съвременния свят иновативните техноло-
гии изместват остарелите, а за да си ги позволи една икономика, би след-
вало да има финансов ресурс и иновационен потенциал. Това води до раз-
ликите в нивото на технологично развитие. Корените на неравенството по 
отношение на икономическото развитие и експортната мощ за отделните 
групи държави в света се крият в историческото минало и политико-

икономическите натрупвания от постколониалната епоха. Не само слабата 
надареност с ресурси оказва негативно влияние върху степента на техноло-
гичния напредък и постиндустриално развитие на държавите. Съвремен-
ният свят е сложна смесица от икономически социално-политически фак-
тори, които обуславят съвременната търговия. За да се установят различи-
ята в стойностите на износ, следва да се разгледат данните за експорта на 
страните с водещо участие в международната търговия за 2019 г. (Таблица 
1).  Общият размер на световния износ за 2019 г. възлиза приблизително на 
18,74 трилиона щатски долара, което представлява  увеличение от 13,4% 
през 5-годишния период, считан от 2015 г. (Workman, D., 2020). 
 

Таблица 1  
Водещи икономики в международния износ за 2019 г. 

Ранг Икономика Стойност на експортните 
продажби в  трилиона щат. 

дол. 

Промяна в стойността на 
износа 2018/19 г. 

1 Китай 2,498,569,866 +0.2% 

2 САЩ 1,645,174,335 -1.2% 

3 Германия 1,486,462,772 -4.5% 

4 Нидерландия 721,301,085 -0.8% 

5 Япония 705,842,013 -4.4% 

6 Франция 555,100,606 -2.5% 

7 Южна Корея 542,333,337 -10.4% 

8 Италия 541,695,309 -1.5% 

9 Хонг Конг 535,711,019 -5.9% 

10 Мексико 472,272,871 +4.7% 

Източник: Световна търговска организация 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm ноември, 2020 г. 
 

Както се вижда в данните от таблицата, на първо място в износа на 
стоки е Китай, следван от САЩ и на трето място е Германия. Имайки 
предвид, че благосъстоянието на една държава се измерва посредством 
стойността на нейния годишен брутен вътрешен продукт, лидерството на 
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посочените икономики не е изненада. Затова и класацията се подрежда в 
този ред. Предимствата от международната търговия са причина за по-

големи инвестиции в технологии и образование, нещо, което развиващите 
се страни не биха могли да си позволят в технологично и научно отноше-
ние (Statistical Review of World Trade, 2019). Теорията за зависимостта на 
развиващите се икономики от развитите, която предполага, че вследствие 
на влошените условия на търговия икономическото благосъстояние се 
пренасочва от развитите към развиващите се икономики, които  извличат 
изгода от ниската цена на производствените фактори и ресурси, не е нова. 
Данните от Таблица 2 обаче показват, че тенденцията, която се забелязва 
през последните десетилетия, а именно, че делът на БВП на развиващите 
се икономики, отнесен към световния, непрекъснато се увеличава. Фактите 
ни отвеждат към мисълта, дали посочената теория е все още вярна и акту-
ална? 

 

Таблица 2 
Групи страни според степента на икономическо развитие 

Групи страни Брой 
икономики 

Размер на 
БВП в млн. 

щат. дол. 

Брой населе-
ние, в млн. 

души 

БВП на глава 
от население-

то 
Развиващи се 59 1 165 3 094 380 

Средно развити 69 1 635 1 099 1 490 

Средно високо развити 42 2 135 498 4 320 

Високо развити 32 19 304 834 23 150 

Източник: The World Bank, Economic Review, Vol.14, 2003, No 3 

 

Таблица 3 
Дял на развитите и развиващите се страни в световния БВП 

 1990 2000 2011 2016 
Развити ико-
номики 

63.7% 57% 45.3% 41.9% 

Развиващи се 
икономики 

36.3% 43% 54.7% 58.1% 

Източник: МВФ, World Economic Outlook Database (April, 2017), по Паритет на покупателната 

способност.  
 

Обяснение на фактите може да се потърси в следното направление: 
когато една страна разполага с повече ресурси, това не я поставя непре-
менно на лидерско място сред останалите икономики, както постановяват 
класиците в теорията за международна търговия. По-важен фактор е про-
изводителността в съответната икономика. Наред със суровинната надаре-
ност влияят фактори, като например научно-техническия прогрес, при кой-
то влиянието на иновациите може да доведе до създаване на нов вид обра-
ботка на суровините или нови естествени суровини. Влияние оказва и це-
ната на самата суровина. Ако тя не е висока, следователно няма да бъде от 
определящо значение за стойностите на износа.  
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Експертите от ООН и Световната банка разделят държавите според 
степента на икономическо и социално развитие в три групи, а именно: раз-
вити; бързоразвиващи се и развиващи се (Горчева, Т., 2019). Разграничени-
ето на видовете международни пазари се прави на база класификацията на 
ООН по данни на Световната банка за степента на икономическо развитие, 
както е показано в Таблица 3. Основен показател за това групиране на 
страните е годишният доход, който се измерва посредством Брутния вът-
решен продукт на глава от населението (The World Bank, 2003). Според 
посочената методология бързоразвиващи се пазари се отличават от остана-
лите по динамичните си темпове на развитие и това, че икономиката им е 
ориентирана главно към износ на стоки. 

 

Таблица 4 
Годишна промяна в обема на вноса и износа на развиващи се икономики по 
региони, в % 
Регион % на промяната в износа % на промяната във вноса 
 2013 2016 2013 2016 
Африка -1.6 2.9 6.8 -4.6 

Латинска 
Америка 

2.4 2.3 3.8 -4.2 

Източна Азия 6.7 0.6 7.0 2.2 

Южна Азия 0.1 18.1 -0.4 8.9 

Югоизточна 
Азия 

5.0 3.9 4.2 4.4 

Източник: Trade and Development Report, 2017.  
 

Също така те очертават възможността на развиващите се икономики 
да преминат в групата на бързоразвиващите се. Както се вижда от данните 
в Таблица 4, в света се очертават региони, в които голяма част от икономи-
ките от групата на развиващите се се придвижват към групата на бързораз-
виващите се, отчитайки интензивността на промяната в търговските пото-
ци. Това важи в най-пълна степен за икономиките на Южна Азия и Афри-
ка. На база тази информация може да се стигне до извода, че природният 
ресурс, с който разполага дадена страна, комбиниран с географското преи-
мущество и придобитите ресурси, като преки чуждестранни инвестиции и 
придобити технологии, са фактори, които могат да благоприетстват усло-
вията на търговия и да дадат шанс на развиващите се икономики да подоб-
рят своето благосъстояние и ниво на развитие (United Nations Conference 

on Trade and development, 2009). 
 
 

2. Търговия между развитите и развиващите се икономики 
  
При развиващите се икономики търговията се осъществява най-често 

със стоки, попадащи в групата на необработените, обработените и първич-
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но обработените суровини и материали. От друга страна, развитите иконо-
мики също извършват търговия със същите блага, което създава конкурен-
ция в цените. Често срещано явление е, развитите икономики да пренасят 
търговската си дейност в страни, където работната ръка е по-ниско платена 
и това води до по-конкурентоспособното им ценообразуване, съответно и 
до по-голяма печалба, която постепенно преминава към капиталовложения 
в разширяване обхвата на търговия. Наред със съвременните теории за 
международна търговия и класическите теориите на Адам Смит и Д. Ри-
кардо все още се използват за анализиране на предимствата в съвременната 
търговия. Една от постановките, че всяка страна може да има преимущест-
во в производството на дадена стока и точно в производството на тази сто-
ка би следвало тя да се специализира, за да може да предложи най-ниска 
цена, все още има значение. Д. Рикардо надгражда теорията на А. Смит, 
като добавя към нея и своите разсъждения, разглеждайки варианта, една 
икономика да няма абсолютно предимство в производството на никоя сто-
ка. Това не би следвало да я изключи от международната търговия, защото 
биха могли да се разгледат и пределните разходи, направени в производст-
вения процес на стоката и страните да имат изгода една от друга (Савов, 
С.,1995). Тази постановка също намира своето място при съвременния ана-
лиз, особено по отношение на съвременния иновационен технологичен 
напредък. 

Следователно за всяка отделна страна е важно, какви търговски ре-
шения ще вземе, за да подобри своя статус или да го запази (вкл. структу-
рата на национално производство), без да слезе по-надолу по кривата. Раз-
витите икономики непрестанно намират нови възможности, за да запазят 
позициите си на пазара, а развиващите се страни, биха могли да поискат 
помощ от по-развитите икономики, за да могат да задоволят най-важните 
си потребности и да получат някаква икономическа изгода от междуна-
родната търговия. За тази цел са създадени международни организации за 
подпомагане, които ясно показват, че развитите икономики не са безраз-
лични към останалите и са готови да подадат ръка при нужда. Такава е ро-
лята на ЕС, който със своята търговска политика стимулира развитието и 
води до подобряване благосъстоянието на редица развиващи се икономи-
ки. 

Либерализираната търговия е ключов аспект от успешните стратегии 
за растеж и развитие. Няма държава, която да е била в състояние да под-
държа дългосрочен растеж без интеграция в световната икономика. Достъ-
път до чуждестранните пазари дава възможност за по-големи икономии от 
мащаба и специализация, докато достъпът до по-евтини и по-разнообразни 
ресурси, включително по-ефективни услуги, създава нови производствени 
възможности. Отвореният пазар на труда може да допринесе за трансфера 
на знания и за инвестициите в развиващите се страни, особено като се има 
предвид ролята на общностите от чуждестранни граждани (ЕК, 
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COM/2012/022). В редица изследвания се отбелязва, макар търговията да е 
необходимо условие за развитие, сама по себе си не може да генерира доб-
ри резултати. Търговията може да ускори растежа и да намали бедността в 
зависимост от структурата на икономиката, целесъобразната последовател-
ност на мерките за либерализация на търговията и другите политики. Нацио-
налните реформи са от ключово значение за поддържане на растежа, основан 
на търговията и инвестициите. Често икономическите резултати са затрудне-
ни не само от слабо диверсифицираната икономика, но и от неподходящата 
инфраструктура или липсата на обучена и квалифицирана работна ръка. На-
ред с това в редица икономики действат политически фактори, свързани с 
недобро управление, корупция и измами, неспазване на човешките права и 
липса на прозрачност, слаб административен капацитет, неефективни данъч-
ни политики и широко разпространено отклонение от данъчно облагане, не-
достатъчни инструменти за преразпределение на социалните блага, слаба со-
циална и екологична политика, неустойчива експлоатация на природните ре-
сурси, заплахи за сигурността и липса на стабилност. 
 

 

3. Търговска политика и инструменти на Европейския съюз за  
    подпомагане на развиващите се икономики 
 

С последното допълнение и усъвършенстване на търговския механи-
зъм за търговията и развитието от 2002 г. страните от ЕС поемат ангажимен-
ти за предоставяне на все по-голям достъп до единния вътрешен пазар на раз-
виващите се икономики, за обезпечаване на адекватно финансиране на свър-
заната с търговията подкрепа и за поставяне на търговията в центъра на стра-
тегиите за развитието (EU Trade preferences; 2020). Ангажиментите включват 
използването на търговските споразумения за насърчаване на по-голям дос-
тъп до пазарите, за подпомагане на регионалната интеграция и за усъвършен-
стване на търговските правила, за да се подпомогне развитието на уязвимите 
икономики. Пазарът на ЕС е най-отвореният пазар за развиващите се страни в 
сравнение с другите високо развити икономики. ЕС внася повече от най-

слабо развитите икономики, отколкото взети заедно САЩ, Канада, Япония и 
Китай. Изключение прави вносът на горива. 

През 2006 г. с приемането на стратегическия документ–„Една конку-
рентоспособна Европа в глобализираната икономика“–се поставя начало 
на серия от преговори за споразумения за свободна търговия (ССТ) с по-

напредналите развиващи се страни и региони. Поради бавния напредък на 
регионалния подход с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия по-
настоящем се водят двустранни преговори със Сингапур и Малайзия. Съ-
що така приключват преговорите за всеобхватни ССТ с Перу, Колумбия, 
Централна Америка и Украйна (European Commission, Report on the Gener-
alised Scheme of Preferences covering the period 2018-2019). 
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Според единната митническа тарифа на общата търговска политика 
на ЕС се прилагат различни  видове митнически режими, които имат за цел 
създаване на едностранни преференции в търговията с редица развиващи 
се икономики. Такъв е режимът към:  

- страните, подписали четвъртата Ломейска конвенция (след препод-
писване на споразумението през 2002 г. в Котону започна предоговаряне 
със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн) за безмитен 
внос от: 

- страните от Средиземноморския басейн по силата на група префе-
ренции;  

- страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), с които се сключват спо-
разумения за търговия и сътрудничество с Индия, Пакистан, Шриланка, 
Бангладеш,  Китай и Монголия; 

- латиноамериканските страни, които се ползват от общите търговски 
преференции, като ЕС оказва техническа и финансова помощ на тези стра-
ни, като подкрепя процеса на регионална интеграция. 

Основните принципи, към които се придържа ЕС в своите външно-

икономически отношения със страните от посочените региони, са свободна 
търговия и подкрепа на икономическото развитие.  

За да се упражни контрол върху търговията, ЕС прилага също и раз-
лични търговски инструменти, а именно: 

а) Единна митническа тарифа, която има за цел намаляване или 
постепенното отпадане на митническите ограничения за страните, 
търгуващи помежду си в ЕС. 
б) Общата преференциална система, чиито страни получатели по-

лучават облекчения и следва те да бъдат равномерно разпределени. През 
последните десетилетия са създадени две нови преференциални схеми като 
част от Общата система за преференции, а именно:  

 инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) от 2001 г., която е 
радикална по отношение на пълното отваряне на пазара на ЕС за най-слабо 
развитите икономики без каквито и да е мита или квоти. Увеличението на 
вноса към ЕС от тези страни е с повече от 25 % по-голямо от нарастването 
на вноса от държави, които не са бенефициенти по преференциални схеми 
(като в това отношение износът на текстилни продукти от Бангладеш е 
красноречив пример);  

 осъвременената схема Общата селскостопанска политика 
(ОСП+), приета през 2006 г., е иновативен инструмент на търговската по-
литика на ЕС в подкрепа на устойчивото развитие, конкретно насочен към 
уязвимите развиващи се страни. Допълнителните преференции са мощен 
стимул за страните, поели ангажимент да прилагат основните междуна-
родни конвенции за правата на човека, трудовите права, опазването на 
околната среда и доброто управление. Понастоящем има 16 бенефициенти 
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и чрез схемата нараства износът им към ЕС, като това допринася за значи-
телно увеличаване на дохода на почти всички от тях (ЕК, COM/2012/022). 

в) Правила за произход на стоката–създават се, за да се установи 
точният произход на стоката, дали тя е произведена напълно в дадена 
страна или в нея са вложени елементи, произхождащи от друга страна. 
Също правилата съществуват, за да се установи дали стоката не произхож-
да от страна, ползваща се с определени преференции. С новите правила за 
произход по ОСП, които са приложими от 2011 г., се дава отговор на кри-
тиките, че досегашните строги правила възпрепятстват развиващите се 
страни да се възползват изцяло от преференциите на ЕС. Новите правила 
са опростени и по-лесни за спазване. С тях се предоставят повече възмож-
ности за снабдяване и нови перспективи за регионално и трансрегионално 
обединяване на държавите (ЕК, COM/2012/022). 

г) Количествени ограничения. Въвеждат се с цел да се регулира 
вносът и да се определи точното количество, необходимо за внос, в проти-
вен случай погрешната стойност на вноса може да доведе до инфлация и 
лошо икономическо състояние. 

е) Съглашения за „доброволни ограничения“ на експорта, които се 
прилагат едностранно от страната износител (Wallance H., Wallance W., 
1996). 

Както се вижда от изложеното, важно място сред посочените инст-
рументи заемат мерките от Общата преференциална система. Според нея 
се предоставят търговски преференции едностранно от ЕС на невзаимна 
основа в съответствие с решенията на ЮНКТАД. Тя функционира на осно-
вата на ежегодно преразглеждани схеми. От една страна, чрез нея ЕС пре-
доставя преференциален режим във взаимната търговия на  развиващите се 
страни спрямо промените в икономическия им статус. От друга страна, ЕС 
засилва отделни рестриктивни елементи на системата и прилага множество 
протекционистични инструменти в търговията си с развиващите се страни, 
когато тези страни се превърнат в основни конкуренти на международния 
пазар. Преференциите се предоставят различно по групи страни с цел рав-
номерно разпределение на облекченията за получателите, но също и с ог-
лед на възможността да се следят тези от тях, които могат да се превърнат 
в реални конкуренти на международните пазари по отделни групи стоки. 
Прави се разделение между развиващите се страни според степента на 
конкурентоспособност (Регламент (ЕО) на ЕКомисията, 1994). За това се 
използва интегриращ критерий, според който дадена страна може да бъде 
изключена от групата на страните, ползващи общи преференции. Друг по-
казател за определяне на конкурентноспособността на развиващите се 
страни е делът на съответния внос от съответната страна към общия размер 
на вноса по съответните групи стоки чрез проследяване, вносът да не над-
вишава 20% от общия внос по отделни групи стоки, внасяни в съюза от 
трети страни. Съществува и една група стоки, които не са включени в Об-
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щата преференциална система и те са така наречените „чувствителни сто-
ки“, към които спадат приблизително 400 названия от Единната митничес-
ка тарифа, но преобладаващи сред тях са селскостопанските стоки (Berg & 

Schmidt, 1995). 
В обобщение на изложените факти може да се установят няколко ос-

новни направления, в които разнообразните търговски инструменти, прог-
рами и политики на ЕС подпомагат развиващите се икономики, а именно: 

 Прилаганата търговска политика на ЕС, включвайки разнообразни 
средства за облекчаване достъпа на стоки, произхождащи от раз-
виващите се икономики, до единния вътрешен пазар, няма аналог, 
още повече, че нейната сила е насочена преди всичко към най-

слабо развитите икономики в света1; 
 Програмите за търговско подпомагане на развиващите се иконо-

мики включват редица услуги като инженеринг, управленски и 
маркетингови консултации и компютърни услуги, с което разши-
ряват достъпа на фирми от развиващите се страни до тази жизне-
новажна част от всяка съвременна икономика, свързана с немате-
риалното производство; 

 ЕС предлага на СТО платформи за защита на земеделските произ-
водители от  развиващите се икономики с експортна насоченост, 
които страдат от нелоялната конкуренция на фермерите от по-

развитите икономики, които биват подпомагани от държавните им 
структури чрез експортни субсидии  (Achterbosch, Van Tongeren & 

De Bruin, 2013).  Въз основа на редица изследвания през 2015 г. 
ЕС и Бразилия внасят предложение за споразумение в рамките на 
СТО, което би премахнало „несправедливите“ субсидии за износ 
на земеделските производители. 

 Търговските сделки  на ЕС с развиващите се икономики включват 
мерки за насърчаване на справедлива и етична търговия с необра-
ботени, но стратегически важни продукти, включително какао, 
кафе, банани, памук, суров каучук и др. Мерките включват прог-
рами за обучения на дребни фермери в областта на аграрните тех-
нологии, средствата за растителна защита, стандартизацията, под-
държане на качеството и др. 

 От позицията си на защитник на интересите на развиващите се 
икономики ЕС предлага на световните международни организа-
ции като СТО, ООН и UNCTAD мерки за облекчаване на експорта 
от споменатите икономики. Една от инициативите на ЕС, предла-
гаща  редица мерки, които да се предприемат до 2030 г., насочени 
към премахване на бедността и повишаване на икономическия 
растеж, е  Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

                                                 
1 По данни на Европейската комисия от началото на 2015 г. ЕС предоставя на най-слабо развити-

те икономики в света средногодишно по 10 млн. евро, за да развият традиционни производства, които да 
се превърнат в приоритет в търговския стокообмен. 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154961.pdf 
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Заключение 
 

Изложените разсъждения водят до обобщението, че проблемите, 
свързани с развиващите се икономики и тяхното участие в международна-
та търговия, имат сложен характер, защото те засягат и редица други свър-
зани теми като намаляване на бедността и стимулиране на собствените 
усилия на споменатите икономики, което би довело до подобряване на 
благосъстоянието и повишаване на икономическия растеж. Безспорен 
пример за прилагане на комплексна политика на подобно подпомагане и 
стимулиране дава ЕС. Въз основа на разгледаните факти и направения ана-
лиз може да се направят следните изводи: 

• Съвременната търговия между развитите и развиващите се икономи-
ки се очертава като все по-сложна и многопластова поради факта, че 
върху пропорциите на стокообмена влияят все по-разнородни факто-
ри – политически, капиталови, технологични, екологични и др.  

• Съвременното състояние на международната търговия между разви-
тите и развиващите се икономики и динамиката на действащите фак-
тори дават възможност на част от развиващите се да преминат в гру-
пата на бързоразвиващите се икономики. 

• Разкриването на елементите на търговската политика и на инстру-
ментите на Европейския съюз към развиващите се икономики показ-
ва важната роля на тази интеграционна общност като партньор, но и 
като гарант за подобряване условията на търговия на участващите в 
международния стокообмен икономики. 
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