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ЕС като световна търговска сила

ЕС е най-важният търговски партньор за повече от 80 държави в целия свят. За сравнение
САЩ са най-важният партньор само за малко над 20 държави.
Ако изключим петрола, ЕС внася повече стоки от развиващите се страни отколкото САЩ,
Канада, Япония и Китай, взети заедно.
ЕС е една от най-отворените икономики в света. Средното аритметично мито при
неаграрните стоки е 3,9% (Simple average final bound). За сравнение този показател в
Китай е 9,1%. 70% от вноса в ЕС е по нулеви мита или с намалени мита.
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Посочените 12 азиатски държави заемат 27% от експорта и 37% от импорта на ЕС.

Преференции за развиващите се страни - ОСП
Важно значение за търговията на ЕС с развиващите се страни, в това число и с развиващите се страни в
Азия, има Общата система за преференции на ЕС (Generalized System of Preferences - GSP).
ОСП има три подрежима (до 2023 г.):
ОСП ++ (Всичко освен оръжие). Прилага се за 49 икономически най-слабо развити страни, основно от
Африка. Това е най-благоприятния митнически режим на ЕС, при който в ЕС всички стоки, освен
оръжие, се внасят с нулево мито. От Азия са включени: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа,
Лаос, Мианмар, Непал, Източен Тимор, Йемен.
ОСП + е специален режим за тези страни, които изпълняват определени условия, свързани с
прилагането на международни споразумения в областта на екологията, социалните отношения, борбата
с наркотиците и др. От този режим се ползват 9 развиващи се страни. От Азия са Пакистан, Филипините
и Шри Ланка.
ОСП – стандартен режим има по-малко преференции, но е също много по-изгоден от РНОН на СТО,
прилаган спрямо развитите икономики, например спрямо САЩ. Стандартния ОСП се прилага спрямо 18
развиващи се страни, в Азия са – Индия, Индонезия, Таджикистан, Узбекистан, Виетнам (докато не се
задейства споразумението за свободна търговия).

Преференции извън ОСП
ЕС развива преференциални търговски отношения извън ОСП в
следните три форми:
- Споразумение за митнически съюзи. Такова има с Турция, Сан
Марино, Андора и Монако.
- Споразумение за свободна търговия. Освен посочените по-горе 4
страни, търговията с промишлени стоки е без мита или е в процес на
премахване на митата с още 24 държави.
Сред тях са азиатските държави: Ливан, Израел, Южна Корея и в
процес на реализация – Япония, Виетнам, Сингапур.
- Споразумения за преференциална търговия, като част от други
споразумения, най-вече в Африка.

Споразумение с Южна Корея
Това е широко обхватно споразумение за свободна търговия. След 1.7.2016 г. са премахнати митата
при вноса за всички стоки с няколко изключения при аграрните стоки.
Споразумението е първото в Азия, което излиза извън рамките на търговията и митата.
Създадени са комитети, които спомагат за премахване на нетарифните бариери в търговията с коли,
лекарства, козметика, електроника, за облекчаването на търговията с услуги, за по-свободно
движението на инвестиции, за защитата на конкуренцията, за достъпа до обществени поръчки, за
защита на интелектуалната собственост и по други въпроси, извън традиционните търговски въпроси.
Провеждат се и редовни срещи на министерско ниво.

Споразумение с Япония
Споразумението за икономическо партньорство - Economic Partnership Agreement.
Преговорите приключиха на 8 декември 2017 г.
Споразумението предвижда постепенно премахване на митата при неаграрните стоки и съществено
намаляване на митата при повечето аграрни стоки.
Значително се разширява достъпа до обществени поръчки, улеснява се търговията с услуги, особено в
следните сектори: финансови услуги, телекомуникации и транспорт.
Япония признава използването на различните видове лого за географска индикация на ЕС и на Япония.
Създава се орган за сътрудничество в
областта на нормативната уредба Regulatory Cooperation Committee.
Целта е намаляване на техническите
бариери пред търговията, особено в
областта на търговията с коли и с
хранителни стоки.

Отношения с АСЕАН
Първоначално е решено търговските преговори за свободна
търговия да се водят с група от 7 държави-членки на АСЕАН.
Преговорите започват през 2007 г. По-късно се стига до
заключението, че паралелно с преговорите за споразумение ЕСАСЕАН е добре да се водят преговори и за подписването на
двустранни споразумения.
През 2010 г. започват преговорите със Сингапур и Малайзия,
през 2012 г. с Виетнам, през 2013 г. с Тайланд и през 2016 г. с
Филипините и Индонезия. На 7 февруари 2017 г. е публикуван
текста на проекта на споразумението за свободна търговия ЕС –
Индонезия.
На равнище ЕС-АСЕАН през 2017 г. е създадена Съвместна
работна група за подготовка на споразумение за свободна
търговия - Joint Working Group.
Очакванията са споразумението да бъде окончателно
съгласувано до края на 2018 г.

Отношения с Виетнам
Преговорите за свободна търговия са приключени през
м. декември 2016 г.
Сега текстът на споразумението се обсъжда в Съвета на ЕС
и в Европейския парламент. Тъй като това е търговско
споразумение решаваща дума има Съветът.
Споразумението предвижда премахването на почти всички мита - ще останат само няколко мита при
определени аграрни стоки, защитени чрез Общата селскостопанска политика на ЕС.
Премахването на митата при вноса на стоки от ЕС във Виетнам ще продължи 10 години, а премахването
на митата при вноса на виетнамски стоки в ЕС – 7 години. Това е приложение на асиметричния подход в
търговските преференции, прилаган от СТО при споразумения между развити и развиващи се икономики.
Важно е, че споразумението обхваща също нетарифните бариери, защитата на интелектуалната
собственост, достъпа до обществени поръчки, защитата на конкуренцията, а така също инвестициите. ЕС
притежава 5,5 млрд. евро инвестиции във Виетнам и очакванията са те да нарастват.

