
9. РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ - ЕВРОПА И АЗИЯ

1. Преференциални и непреференциални отношения
2. ЕИП и Швейцария
3. Западни Балкани
4. ГУАМ
5. Централна Азия
6. АСЕАН и Индия

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.

Преференциалните отношения са на базата на конвенции (конвенционални
преференциални отношения) или на регламенти (автономни преференциални
отношения)

Непреференциалните отношенията се осъществяват на базата на Режима на най-
облагодетелстваната нация в търговията (РНОН), прилаган в Световната търговска
организация, но като се взима особения статут на развиващи се страни.

По отношение на страни, които не са в СТО е необходимо да се подпишат
двустранни спогодби, които въвеждат РНОН.
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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 най-
бедни страни, може да се приеме за РНОН за тези страни.
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Основните различия между непреференциалните и преференциалните търговско-
икономически отношения “ЕС- развиващите се страни” 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. Европейското икономическо пространство и Швейцария

ЕАСТ - The European Free Trade Association (EFTA) е основана през

1960 г. В някои периоди тя обединява 10 държави и мери сили с ЕИО.

В момента в ЕАСТ са останали 4 държави – Швейцария, Норвегия,

Исландия и Лихтенщайн – ЕАСТ 2 (2001 г.).

ЕИП

ЕИО подписва договор със страните от ЕАСТ през 1992 г. за

Европейско икономическо пространство. Тогава в ЕАСТ са 7 държави.

Три от тях – Австрия, Швеция и Финландия се присъединяват към ЕС

от 1.1.1995 г. Остават 4 – Норвегия, Швейцария, Исландия и

Лихтенщайн.

Споразумението за ЕИП влиза в сила от 1.1.1994 г.

Целите на ЕИП – свободна търговия при промишлените стоки.

Хармонизиране при правилата за конкуренция, стандартите и

техническите изисквания, държавните поръчки и др. въпроси,

свързани с единния вътрешен пазар (ЕВП).
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✓ Почти всички директиви, които засягат ЕВП са с релевантност и за държавите от
ЕИП. Напоследък хармонизацията се разширява – защита на потребителите,
търговско право, частично околна среда, статистика, някои аспекти на
Споразумението от Шенген и от общата визова политика.

✓ ЕИП не се отнася, обаче, до Общата селскостопанска политика, риболова,
Общата търговска политика, евро-зоната, опазването на околната среда,
социалната политика и други важни дейности на ЕС.

✓ От гледна точка на търговията ЕИП създава пространство за свободно движение
на промишлени стоки и някои видове услуги.

Отношения с Норвегия – Норвегия на два пъти отказва да стане членка на ЕС
заради своето рибно богатство.

На ЕС се падат 86% от експорта и 76% от импорта на Норвегия.

Във вноса на ЕС Норвегия заема 4 място, а в износа – 7-мо място. Във вноса на ЕС
от Норвегия около 2/3 са природен газ и нефт, останалото - метали, пластмаси,
машини и риба. В износа на ЕС в Норвегия преобладават машините и
оборудването, следвани от химическите стоки и стоманата.

Експортът на ЕС надхвърля импорта с около 5 млрд. евро. годишно.
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Отношения с Швейцария

Подписва Споразумението за ЕИП и през 1992 г. внася молба за членство в ЕИО. Но на

референдум през 1992 г. надделяват противниците на ЕИП, той като то ще засегне интереси

във финансовите услуги и в селското стопанство.

Правителството прекъсва преговорите за членство в ЕС, но молбата е изтеглена чак след 20

години.

➢ От 1994 г. има двустранни споразумения ЕС-Швейцария. Те са много близки до

Споразумението за ЕИП. Досега са подписани 10 такива двустранни споразумения.

➢ ЕС има постоянно значително положително салдо в търговията си с Швейцария

Търговия със стоки

Търговия с услуги
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3. Западни Балкани

Структурата на взаимната търговия е сходна – основно машини и 

оборудване, метални изделия, химически изделия. 

ЕС има постоянно положително салдо в търговията с Западните балкани

Западните Балкани обхващат следните страни извън ЕС: Сърбия, Северна

Македония, Косово, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Албания. От тях

4 имат статут на страни-кандидатки за членство в ЕС: Сърбия, Северна 

Македония, Черна Гора и Албания. При тях има конвенционален преферен-

циален режим, довел до зона за свободна търговия. Това се отнася и за

Босна и Херцеговина. Единствено по отношение на Косове се прилага

все още автономен преференциален режим на ЕС.   



4. ГУАМ

От средата на 90-те години на миналия век е в ход процес на диференциация на
отношенията на ЕС със страните от постсъветското пространство:

Специален характер добиват отношенията с Грузия, Украйна, Азербайджан и
Молдова, които формират организацията ГУАМ (по първите букви на посочените
държави).

С Грузия, Украйна и Молдова търговско-икономическите отношения се основават
на Споразумение за асоцииране, което създава зона за свободна търговия с
промишлени стоки. С Азербайджан отношенията се базират на Споразумения за
партньорство и сътрудничество.
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Освен това в региона действа и

Политиката на съседство

(добросъседство), която включва:

Беларус, Украйна, Молдова, Грузия,

Армения и Азербайджан.

Прилагат се автономни актове на ЕС,

по-специално регламент за оказване

на техническа помощ чрез фонд,

наречен „Европейски инструмент за

съседство и партньорство”.

Разкажете за дейността на ГУАМ

http://guam-organization.org/

http://guam-organization.org/


Украйна

✓ Споразумение за партньорство и сътрудничество е подписано през 1994 г., в 
сила от 1998 г. Ново споразумение – от 2014 г. – Споразумение за асоцииране.
Безмитна търговия при промишлените стоки.

✓ ЕС е най-големият търговски партньор на Украйна, на ЕС се падат повече от 40% 
от търговията на Украйна.

✓ Основният износ на Украйна в ЕС са суровини (стоманени изделия, минерални 
суровини, селскостопански продукти, химически изделия.

✓ Износът на ЕС за Украйна обхваща основно машини и транспортно оборудване, 
химически изделия и други готови промишлени стоки.
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5. Централна Азия

✓Отношения със страните от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан,
Таджикистан и Туркменистан се развиват на базата на Споразумения за партньорство и
сътрудничество, където е потвърден РНОН.
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Две от страните в Централна
Азия – Казахстан и Туркменистан
разполагат с големи запаси от
нефт (Казахстан) и природен газ
(Туркменистан). С тези страни ЕС
има отрицателно търговско
салдо. По този начин се получава
отрицателно салдо с цялата
група страни, тъй като търговият
с останалите три страни:
Узбекистан, Киргистан и
Таджикистан е незначителна.
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На графиката са показани доказаните

запаси от природен газ. Вижда се

голямото значение на Туркменистан.

От страните от ГУАМ подобно 

значение има Азербайджан.

Плановете са TANAP

да докара газ и от 

Туркменистан, 

евентуално и от 

Иран. След това през 

България газта да се 

насочи към 

Централна Европа, а 

през Гърция и 

Албания към Италия. 



6. АСЕАН и Индия

В търговията с АСЕАН ЕС се стреми към зона за свободна търговия с

промишлени стоки. Засега има напредък само при Виетнам. 
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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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