9. РЕГИОНАЛНО НИВО НА ОТП - НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
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По т. 1:
Винаги има някакво съчетание на преференциални и непреференциални отношения. Затова
може само условно да се разграничават регионите, в зависимост от степента на
разпространение на преференциите.
Отношенията се осъществяват на базата на Режима на най-облагодетелстваната нация в
търговията (РНОН), прилаган в Световната търговска организация, но като се взима предвид
статута на тези страни като развиващи се.
По отношение на страните, които не са членки на СТО и не ползват автоматично режима на найоблагодетелстваната нация (РНОН), т.е. общоприетия недискриминационен търговски режим,
регулирането на отношенията с ЕС става на двустранна основа и обикновено се въвеждат
нормите и принципите, залегнали в ГАТТ 1994.
Основното съдържание на сътрудничеството в областта на търговията е насочено към
решаването на конкретни проблеми (например отстраняване на технически бариери, защита
на интелектуалната собственост, премахване на дискриминиращи ТРИМс и др.)
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Напоследък се наблюдава тенденция на намаляване на непреференциалните
отношения за сметка на преференциалните. Даже страни като Китай и Япония, които се
въздържаха от участие РТС започват да създават такива (например ЗСТ Китай – Южна
Корея).
По отношение на развиващите се страни непреференциалния характер на
отношенията е относителен, тъй като се прилага ОСП. Това се отнася и за редица
държави от Латинска Америка, а така също за много азиатски държави (Индия,
Пакистан и даже Китай).
Тъй като ОСП (общ режим) се прилага за повечето развиващи се страни, то този
режим може да се приеме за РНОН за развиващите се страни.
През 1971 г. е прието изменение на чл. 1 на ГАТТ, узаконяващо за 10 години
едностранното преференциално третиране на развиващите се страни (т. н.
Упълномощаваща клауза - Enabling Clause).
По този начин принципът на недискриминацията е допълнен с принципа на
асиметрията в полза на развиващите се икономики (положителна дискриминация).
През 1979 г., след Токийския кръг от многостранни търговски преговори, особеният
характер на търговските отношения с развиващите се страни е потвърден и той
получава безсрочна валидност.
По същия начин режимът “Всичко освен оръжие”, прилаган от ЕС за 50-те найбедни страни, може да се приеме за РНОН за тези страни.
2

Основните различия между непреференциалните и преференциалните търговскоикономически отношения “ЕС- развиващите се страни” (освен БРИКС) са:
 Тарифния и стойностния обхват на предоставените тарифни квоти при вноса в ЕС
на аграрни стоки.
 Митата при вноса на текстил и някои други чувствителни стоки.
 Обемът на предоставяната обща техническа помощ и по-специалност помощ за
програмата „Развитие на търговия“ (Aid for Trade).
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2. Страни от ОНД
От средата на 90-те години на миналия век е в ход процес на диференциация на
отношенията на ЕС със страните от постсъветското пространство:


Отношения с Русия, които се характеризират като „стратегическо партньорство”. Те се
развиват на двустранна основа на базата на Споразумения за партньорство и
сътрудничество (ще бъдат подробно разгледани в друга лекция).



Отношения с Грузия, Украйна, Азербайджан и Молдова, които формират
организацията ГУАМ (по първите букви на посочените държави). Отношенията се базират
на двустранни Споразумения за партньорство и сътрудничество, а от 2013 г. и на
Споразумения за асоцииране. Засега ЕС предоставя автономни асиметрични търговски
преференции на тези страни, но тенденцията е към зона за свободна търговия при
промишлените стоки.

Отношения в рамките на Политиката на
съседство (добросъседство), която включва:
Беларус,
Украйна,
Молдова,
Грузия,
Армения и Азербайджан.
Освен двустранните Споразумения за
партньорство
и
сътрудничество
по
отношение на тези държави се прилагат
също и автономни актове на ЕС, поспециално регламент за оказване на
техническа помощ чрез фонд, наречен
„Европейски инструмент за съседство и
партньорство”.
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В рамките на тази помощ посочените страни са обособени като „Източно направление на
Политиката на съседство”. Армения, Азербайджан и Грузия ползват автономния
преференциален митнически режим ОСП+. По отношение на Беларус няма подписано
Споразумение за партньорство и сътрудничество и отношенията се регулират още чрез
търговското споразумение от времето на СССР, както и чрез автономни актове на ЕС.
 Отношения със страните от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан,
Таджикистан и Туркменистан. Те се развиват стриктно на двустранна основа. С Казахстан,
Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан действат Споразумения за партньорство и
сътрудничество, където е потвърден РНОН.

 С Туркменистан има в сила само
временно
споразумение
по
търговията и свързаните с нея
въпроси, което въвежда същия
митнически режим и регулира
някои други въпроси, свързани със
защитата
на
интелектуалната
собственост и инвестициите.
Регламент (ЕО) № 1638/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 24
октомври 2006 година за определяне на
общи разпоредби относно установяване на
Европейски инструмент за съседство и
партньорство, Официален вестник L 310
от 9.11.2006 г.
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Сред страните от ОНД има такива,
които притежават значителни запаси от
фосилни
енергийни
източници
(Туркменистан, Азербайджан и Казахстан).
С потенциал да се превърне в крупен
износител на газ след построяването на
газопровода Набуко, е и Туркменистан.
На графиката по-долу е показан делът
на десетте страни с най-големи доказани
запаси на природен газ (в % от световните
запаси). Запасите на Казахстан са 1,3%.
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Търговия на ЕС със страни от ОНД и Грузия
(2009 г., млрд. евро)
Експорт от Импорт в Салдо за
ЕС
ЕС
ЕС
Украйна
13,9
7,9
6,0
Казахстан
5,4
10,3
-4,9
Беларус
5,0
2,6
2,4
Азербайджан
1,6
7,3
-5,7
Молдова
1,2
0,5
0,7
Узбекистан
1,0
0,3
0,7
Грузия
0,9
0,5
0,4
Туркменистан
0,8
0,6
0,2
Армения
0,5
0,2
0,3
Киргизстан
0,2
0,0
0,2
Таджикистан
0,1
0,1
0,0
ОБЩО
30,6
30,3
0,3

18,3

11,1
8,7

8,5

2,8

2,6

2,4

2,0

1,8

1,7
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Украйна
Споразумение за партньорство и сътрудничество е подписано през 1994 г., в сила от
1998 г. Ново споразумение – от 2014 г. – Споразумение за асоцииране сътрудничество.
Член на СТО от 2008 г.
Украйна ползва благоприятни
нулеви ставки по ОСП за готови
промишлени стоки, но изнася в ЕС
твърде малко такива.
Делът на ЕС в експорта на Украйна е
около 1/3 и във вноса – около 20%.
Търговията е силно либерализирана. Изключение – стоманените изделия –
споразумение за доброволно ограничение (квота) при експорта на стоманени изделия от
Украйна в ЕС в размер на 1,3 млн. т годишно.
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Украйна
Услуги – оборот около 3 млрд. Дефицит на Украйна около 1 млрд.
ПЧИ до 2005 много малки. След това само за 2005 г. – 5 млрд. евро (черната металургия).
В ход е хармонизация на украинското законодателство с това на ЕС, главно ЕВП.

3. Латинска Америка
Търговско-икономическите отношения се развиват
на три нива:
континентално, субконтинентално и двустранно
А) Отношения на континентално ниво


Началото на сътрудничеството на общоконтинентално равнище е поставено през 1999 г. на първата
среща на високо равнище в Рио де Жанейро с участието на правителствените и държавните
ръководители на страните - членки на ЕС, и на държавите от Латинска Америка. Оттогава такива
срещи се провеждат на всеки две години – веднъж в ЛА, веднъж в ЕС.



Доколкото страните от Латинска Америка са членки на СТО и автоматично ползват РНН в търговията
си с ЕС, търговските акценти в отношенията са - насърчаване на контактите между фирмите,
подобряване обмена на информация, сътрудничество между митническите служби и
идентифициране и отстраняване на технически бариери.



На Латинска Америка се падат 6,3% от експорта и импорта на ЕС. Салдото за ЕС е отрицателно.
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Стокова структура на търговията ЕС-ЛА




При търговията с услуги ЕС има традиционно положително салдо от около 10 млрд. евро, което
изцяло компенсира отрицателното салдо при материалните стоки.
Общите натрупани ПЧИ на ЕС в ЛА към края на 2010 г. са около € 380 млрд с темп на чувствително
нарастване. ЛА инвестиции в ЕС са около € 280 млрд. и също растат бързо.

Б) Отношения на субконтинентално ниво
 Mercosur - създаден през 1991 г. и включва Бразилия, Аржентина,




Парагвай и Уругвай. ЕС е най-големият търговски партньор на Mercosur
(дял 23% от търговията), но делът на Mercosur в търговския оборот на ЕС
е едва 2,3%. Стойността на търговията през 2011 г е около €100 млрд.
Като положителното салдо на ЕС е около 5 млрд.
Търговията с услуги е около 17 млрд. евро с положително салдо за ЕС около 2 млрд.
Половината от износа на Mercosur в ЕС са аграрни стоки. Също половината в износа на ЕС в Mercosur са
машини и оборудване, вкл. транспортни средства. Около 20% са химически изделия.
От 2000-та година се водят преговори за ЗСТ при промишлените стоки.
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 Групировка Сан Хосе Тя включва Гватемала, Коста Рика, Никарагуа, Панама, Салвадор и
Хондурас. Тези страни се ползват от Общата система на преференции на ЕС и получават
техническа помощ от ЕС.

 Андска групировка Включва Боливия, Венецуела, Еквадор, Колумбия и Перу. Също
ползват Общата система на преференции и техническа помощ. Напоследък се активизират
връзките с Колумбия.



Групировка CARICOM на острови от Карибите. За тях (освен Куба) се прилага търговският

режим на ЕС, който е в сила за Страните от АКТ.

В) Отношения на двустранно ниво


ЕС – Чили

От 2003 г. има Споразумение за асоцииране. Търговската му част предвижда зона за свободна
търговия при промишлените стоки и тарифни квоти при аграрните стоки.
При услугите и държавните поръчки се прилага национален режим.
От 1.01.2010 г. при вноса на промишлени стоки и в двете посоки
има нулеви мита.
ЕС има традиционно отрицателно салдо ,
което се дължи основно на вноса на медни руди (60% от вноса) и
аграрни продукти (около ¼ от вноса). Напоследък дефицитът на ЕС
намалява!
Натрупани инвестиции на ЕС в Чили – около €20 млрд.
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 ЕС - Мексико
•

•

С Мексико има влезнало в сила Споразумение за икономическо партньорство, политическа
координация и сътрудничество (Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation
Agreement).
Предвиждат се: постепенна либерализация на търговията със стоки, допълнителни ангажименти
извън ГАТС при услугите, редица допълнителни правила при интелектуалната собственост (извън
ТРИПС).

Състояние на търговията
Мексико формира около 1% от
търговията на ЕС. Освен при стоките ЕС има
положително салдо и при услугите – около
1 млрд. евро.
Натрупаните инвестиции на ЕС в Мексико са
€ 90 млрд. На Мексико в ЕС – €20 млрд.
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4. Азия
Търговските отношения с повечето азиатски държави са на основата на
РНОН или на ОСП, което е РНОН за развиващите се страни

А) АСЕМ
През 1996 г. е създаден Азиатско-европейският форум (Asia-Europe Meeting - ASEM). За
основа служат традиционните връзки на ЕС с Организацията на страните от Югоизточна
Азия (АСЕАН). АСЕМ включва вече 53 държави - 28- членки на ЕС, 10-те членки на АСЕАН
(Бруней, Лаос, Камбоджа, Виетнам, Мианмар, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд и
Филипините), пет големи азиатски държави - Япония, КНР, Южна Корея, Индия и Пакистан
и също така – Монголия и Бангладеш. През 2010 г. участват вече и Русия, Австралия, Нова
Зеландия, през 2012 г. се присъединяват Бангладеш, Норвегия и Швейцария, а през 2014 г.
– Казахстан. Твърде големият географски обхват прави форума все повече да изглежда
като едно чисто представително мероприятия.
В областта на икономиката и търговията АСЕМ реализира следните програми:
План за насърчаване на инвестициите (Investment Promotion Action Plan - IPAP).
План за подпомагане на търговията (Trade Faciliation Action Plan - TFAP). Основната
задача е премахване на технически и други нетарифни бариери. Приоритети:
митническите процедури, стандартите, обществените поръчки, ветеринарните и
карантинните процедури, защитата на интелектуалната собственост.
Бизнесфорум АСЕМ - участват представители на големите корпорации.
План за научно-техническо сътрудничество. (стандартизационни и сертификационни
проблеми).
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В) Отношения с Индия
Индия заема 8-то място в експорта на ЕС и 9 във вноса.
ЕС изнася основно машини, оборудване, транспорти
средства и внася текстил, химически изделия, аграрни
стоки и енергоносители.

При услугите ЕС има стабилно положително салдо
от около € 2 млрд годишно.
Натрупани ПЧИ на ЕС в Индия – около €40 млрд.,
на Индия в ЕС около €10 млрд.

През последните години има съкращаване на движението на капитал между ЕС и Индия.
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