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Европейска асоциация за 

свободна търговия (ЕАСТ)

� Основана през 1960г.;

� 4 държави членки – Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия, Швейцария;



Европейско икономическо 

пространство (ЕИП)
� През 1992г. ЕИО подписва 

договор със страните от ЕАСТ
за създаването на Европейско 
икономическо 
пространство (ЕИП);

� ЕИП – единно икономическо  
пространство, в което се 
реализират 4-те свободи на 
движението на стоки, услуги, 
капитал и работна сила;

• Споразумението цели да 
насърчава продължителното и 

балансирано укрепване на 
търговско-икономическите 
отношения между държавите 

участнички с перспектива 
създаването на хомогенно 

европейско икономическо 
пространство.



� Споразумението изключва
търговията с аграрни стоки, 
включени в гл. 1-24 на 

Хармонизираната система;

•Споразумението също 
казва, че в търговията между 
страните по споразумението 
се забраняват митата при 
вноса и износа;

•Забранени са и 
количествените ограничения
при експорта и импорта;



� Създаване на единен 
вътрешен пазар, а също така 

и да осъществяват тясно 
сътрудничество по въпросите 

на конкуренцията, науката и 
технологиите, 

информационните услуги, 
образованието, защитата на 

потребителите.  



Нови области на обхват: 
� Части от търговското и гражданското право,

� Въпроси, свързани с околната среда, статистиката,

� Някои аспекти на Споразумението от Шенген и на 
общата визова поликита на ЕС.

Споразумението не засяга:

� Общата аграрна политика на ЕС,

� Политиката в областта на рибарството, 

� Въпросите свързани със сигурността и правосъдието, 
както и с вътрешната политика.

При необходимо развитие на сътрудничеството и в тези области, то това 
се случва на двустранна основа с отделните държани членки на ЕИП.



Споразумението за ЕИП има крайно ограничен 
район на прилагане извън ЕС.

Споразумението за ЕИП се прилага извън ЕС 
само с Норвегия, Исландия и княжество 

Лихтенщайн. 



Отношения между

Швейцария и ЕС 

� Отношенията между Швейцария и ЕС се развиват 
изцяло на двустранна основа. 

� Много близки по съдържание до Споразумението 
за ЕИП.

� Съществува Споразумение за свободна търговия 
между ЕИО и Швейцария

� Премахва митата при почти всички неаграрни продукти

� Взаимно признаване на застраховките (извън 
животозастраховането



По-важните двустранни споразумения и 

договорености между ЕС и Швейцария:

� Свободно движение на лица,

� Премахване на техническите бариери, обществените поръчки, 

� Търговията с аграрни стоки, 

� Въздушния и сухоземния транспорт, 

� Научното сътрудничество. 

През последните години Швейцария започна да разширява сферите 
за общи мерки за сътрудничество с ЕС, включвайки 

� Участието на страната в Шенгенското пространство, 

� околната среда, 

� Визовата политика, 

� Политиката на предоставяне на убежище, 

� Борбата с измамите, 

� Образованието и културата.



Търговия между ЕС и Швейцария

� Швейцария е един от най-важните търговски 
партньори на ЕС.

По данни на Евростат за 2009г. на Швейцария    
са се падали 8,1% от износа на ЕС.

При вноса на ЕС делът на Швейцария е 6,1%.

� Швейцарският износ на стоки в ЕС е съсредоточен 
върху няколко сектора - химикали и лекарствени 
продукти, машини, инструменти и часовници.



� Търговията на ЕС с Швейцария има традиционно 
положително салдо за ЕС - 10-15млр. € годишно.

� ЕС има положително салдо при всички основни 
стокови радели освен при химическите продукти.

� При услугите салдото за ЕС е традиционно 
положително. 

Фиг.1, Източник: Обща търговска политика на Европейския съюз след 
Лисабонския договор, проф. Д.Хаджиниколов, Тракия-М, София 2011г.



Търговия със стоки между ЕС-

Швейцария

Year EU imports EU exports Balance

2012 105.9 133.6 27.6

2013 94.6 169.1 74.6

2014 96.6 140.4 43.7

Trade in goods 2012-2014, € billions



Търговия с услуги между ЕС-

Швейцария

Year EU imports EU exports Balance

2012 51.3 94.5 43.3

2013 54.2 99.5 45.3

2014 65.7 103.5 37.8

Trade in services 2012-2014, € billions



Преки чуждестранни инвестиции в 

Швейцария

Foreign direct investment 2013, € billions

Year Inward stocks Outward stocks Balance

2013 430.8 667.1 236.3



Търговия ЕС-ЕАСТ

Фиг.1, Източник: Обща търговска политика на 
Европейския съюз след Лисабонския договор, проф. 
Д.Хаджиниколов, Тракия-М, София 2011г.



Източници: 

Обща търговска политика на Европейския съюз след 
Лисабонския договор, проф. Д.Хаджиниколов, 

Тракия-М, София 2011г.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/switzerland/


