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ЕС - Мексико ЕС - Чили

ЕС и Мексико сключват
икономическо партньорство,
политическа координация и
сътрудничество
(Споразумението Global) през
1997 г., което включва
търговски разпоредби, които са
разработени във всеобхватно
споразумение за свободна
търговия, която влиза в сила
през октомври 2000 г. в частта,
свързана с търговията със стоки
- и през 2001 г. за тази, свързана
с търговията с услуги.

ЕС и Чили сключват
споразумение за асоцииране
през 2002 г., което включва
всеобхватно споразумение за
свободна търговия , която влиза
в сила през февруари 2003 г.
Споразумението между
Европейския съюз и Чили за
свободна търговия е широко и
всеобхватно и обхваща всички
области на търговските
отношения между тях.



Правна рамка

� Премахват се всички бариери 
пред търговията.

� Установяват се ясни, 
стабилни и прозрачни 
правила за износителите, 
вносителите и инвеститорите.

� Създава се зона за свободна 
търговия със стоки, услуги и 
държавни поръчки.

� Либерализират се 
инвестиционните и 
капиталови потоци.

� Укрепва защитата на правата 
на интелектуалната 
собственост.



Търговия със стоки и услуги 

ЕС - Мексико

�Общо търговията: 65 милиарда 
през 2014 г.

�ЕС е третият търговски партньор 
на Мексико 

�Мексико е 15-ти търговски 
партньор на ЕС

�Износ на ЕС за Мексико: машини 
и транспортно оборудване, 
химикали и произведени стоки.

�Износ на Мексико за ЕС: машини 
и транспортно оборудване, 
минерални горива, масла и 
промишлени изделия.

� Търговия с услуги в размер на 11,4 
милиарда € през 2013 г. 





Търговия със стоки и услуги

ЕС-Чили

Топ 10 на стоките,изнасяни от ЕС за Чили:
1. Обща индустриална техника и оборудване;
2. Пътни превозни средства (включително въздушна 

възглавница ); 
3. Машини , специализирана за определени 

индустрии ; 
4. Друго транспортно оборудване ; 
5. Електрически машини, апарати и уреди;
6. Генератори и оборудване; 
7. Химически материали и продукти ;
8. Медицински и фармацевтични продукти ; 
9. Производители на метали;
10. Хартия, картон и изделия от целулозна маса, от 

хартия или от картон .





Мексико:
� Финансов сектор

� Сектор на 
далекосъобщенията

� Бирена индустрия

Чили:
� Природни ресурси

� Минно дело

� Финансови услуги

� Комуникации

� Комунални услуги

� Електроенергия,газ и вода
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