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EUROPOS SĄJUNGA IR JOS PREKYBOS PARTNERIAI

Laikui bėgant Europos Sąjungoje gaminama vis mažiau darbui imlių nedidelės vertės gaminių
ir specializuojamasi gaminant didesnės vertės firmines prekes. ES ekonomika yra atvira, todėl
prekyba yra labai svarbi. Siekdama pašalinti prekybos kliūtis ir sudaryti vienodas sąlygas
savo įmonėms, Sąjunga derasi dėl keleto laisvosios prekybos susitarimų (LPS). ES taip pat
yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigėja ir svarbi jos veikėja.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnyje bendra prekybos politika
apibrėžta kaip išimtinė Europos Sąjungos kompetencijos sritis.

ES – LABAI SVARBUS SUBJEKTAS

ES ekonomika yra didžiausia pasaulyje, ji sukuria daugiau kaip 20 proc. viso pasaulio bendrojo
vidaus produkto (BVP)[1]. Dėl savo BVP dydžio (14 trln. EUR) ir dėl vidaus rinkos atvirumo
(eksportuoja už 2 415 mlrd. EUR, o importuoja už 2 188 mlrd. EUR)[2], ES atlieka labai
svarbų vaidmenį formuojant pasaulio prekybos sistemą, visų pirma, aktyviai prisidėdama prie
dabartinės PPO formavimo. Dėl atviros ekonomikos ES įgijo didelį pranašumą ir šis pranašumas
toliau didės, atsižvelgiant į tai, kad daugiau kaip 30 milijonų darbo vietų ES priklauso nuo išorės
prekybos, be to, prognozuojama, kad 90 proc. pasaulio ekonomikos augimo per ateinančius
15 metų teks ne Europos šalims[3]. Nauji ekonomikos veikėjai ir technologiniai laimėjimai
labai pakeitė tarptautinės prekybos struktūrą ir pobūdį. Visų pirma pradėjus plačiai naudoti
informacines technologijas atsirado galimybė prekiauti prekėmis ir paslaugomis, kuriomis
anksčiau nebuvo galimybės prekiauti. Per pastaruosius 20 metų užsienio valiutų operacijos
ženkliai išaugo ir pasiekė dar neregėtą lygį. Šiuo metu pasaulio ekonomika yra itin integruota, o
įprastinę prekybą pagamintomis prekėmis didžia dalimi pakeitė pasaulinės tiekimo grandinės.
Pasaulio finansų krizės padariniai padarė neigiamą poveikį Sąjungos ekonominės veiklos
rezultatams. Vis dėlto paaiškėjo, kad ES ekonomika, kalbant apie tam tikrus aspektus, yra itin
atspari, palyginti su kitomis išsivysčiusiomis pramoninėmis šalimis, ir jai tenkanti pasaulio
BVP dalis mažėjo ne taip sparčiai kaip Japonijos ir JAV. ES taip pat pavyko išsaugoti gana
tvirtą poziciją prekybos prekėmis srityje ir kartu sustiprėjo jos pirmaujantis vaidmuo prekybos
paslaugomis sektoriuje.

[1]„Europos Sąjungos prekyba ir investicijos 2014 m.“ (angl. „European Union Trade and Investment 2014“), Europos
Komisija, 2014 m., p. 3. Prieiga per internetą: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152062.pdf
(žiūrėta 2016 m. sausio 11 d.).
[2]„ES pozicija pasaulinėje prekyboje“ (angl. „EU position in world trade“), Europos Komisija. Prieiga per internetą:
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 17 d.).
[3]„Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (angl. Trade for all: Towards a
more responsible trade and investment policy), Europos Komisija, 2015 m., p. 8. Prieiga per internetą: http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf (žiūrėta 2016 m. sausio 11 d.).
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EUROPOS KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Tarptautinė prekyba buvo vienas iš pirmųjų sektorių, kuriame valstybės narės susitarė sutelkti
savo suverenias teises. Taigi jos pavedė Komisijai tvarkyti prekybos reikalus, taip pat derėtis
dėl tarptautinių prekybos susitarimų valstybių narių vardu. Kitaip tariant, ES, veikdama kaip
vienas subjektas, derasi dėl dvišalių ir daugiašalių prekybos susitarimų visų savo valstybių
narių vardu. Kaip matyti iš rezultatų PPO ginčų sprendimo sistemoje, ES parodė ypatingus
gebėjimus ginti savo interesus tarptautinės prekybos ginčuose. ES taip pat naudoja tarptautinės
prekybos priemones siekdama propaguoti savo vertybes ir politikos kryptis ir bando siekti, kad
jos reguliavimo praktika būtų taikoma likusioje pasaulio dalyje. Iš tiesų Europos vertybių, be
kita ko, žmogaus teisių, darnaus vystymosi, gero valdymo ir pagarbos aplinkai, propagavimas
yra vienas iš trijų naujosios ES prekybos strategijos „Prekyba visiems“ ramsčių.
ES tradiciškai pritaria atvirai ir sąžiningai tarptautinei prekybos sistemai. Ji uoliai dirba,
siekdama užtikrinti visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, įskaitant laipsnišką tarptautinės
prekybos apribojimų panaikinimą.
Be to, pagal Lisabonos sutartį sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo, jis tapo lygias
teises su Taryba turinčia teisėkūros institucija, kai sprendžiami su prekyba ir investicijomis
susiję klausimai. Šia Sutartimi Parlamentui taip pat pavesta aktyviau dalyvauti derybose
dėl tarptautinių prekybos susitarimų ir jų ratifikavimo procese, nes dabar privaloma gauti
Parlamento pritarimą. Visgi tam tikri prekybos politikos elementai ir toliau priklauso valstybių
narių kompetencijos sričiai. 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
paskelbė nuomonę, kurioje paaiškino, kaip padalijamos nacionalinės ir ES kompetencijos sritys.

PREKYBOS POLITIKA IR KRYPTYS

2010 m. komunikate „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena“ tarptautinė prekyba skelbiama
vienu iš strategijos „Europa 2020“ ramsčių ir siekiama, kad ES taptų ekologiškesnė ir
konkurencingesnė. Taip pat 2015 m. strategijoje „Prekyba visiems“ patvirtinama, kad ES
prekybos politika yra pagrindinis veiksnys, padedantis skatinti augimą, darbo vietų kūrimą ir
investicijas. Joje taip pat raginama atnaujinti PPO ir suteikti jai svarbiausią vaidmenį rengiant
taisykles ir užtikrinant jų taikymą, taikyti tikslingesnį požiūrį ir atsisakyti dabartinio vieno
įsipareigojimų paketo principo, pagal kurį dėl visų darbotvarkės klausimų turi būti susitarta
kartu, ir sukurti vadinamąjį dualistinį mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas mažesnėms PPO
narių grupėms daryti pažangą konkrečiais klausimais, kartu suteikiant galimybę kitiems nariams
prisijungti prie grupės vėliau.
Vis dėlto sustabdžius daugiašales PPO derybas dėl Dohos vystymosi darbotvarkės ES turėjo
rasti alternatyvių geresnio patekimo į trečiųjų šalių rinkas užtikrinimo būdų. Taigi buvo sudaryti
naujos kartos visapusiški LPS, kuriais reglamentuojama kur kas daugiau klausimų nei vien
muitų mažinimas ir prekyba prekėmis.
Pirmasis toks naujos kartos LPS buvo sudarytas su Pietų Korėja ir, Europos Parlamentui jį
ratifikavus, susitarimas pradėtas laikinai taikyti nuo 2011 m. liepos 1 d. Tokią naują politiką
patvirtina ES, Peru ir Kolumbijos daugiašalis prekybos susitarimas (laikinai taikomas nuo
2013 m.), asociacijos susitarimas su Centrinės Amerikos šalimis (susitarimo prekybos ramstis
laikinai taikomas nuo 2013 m.), ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas
(CETA), pasirašytas 2016 m. spalio 30 d. ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime, ES ir
Singapūro LPS (derybos dėl susitarimo baigtos 2014 m.) ir ES ir Vietnamo LPS (derybos dėl
susitarimo baigtos 2015 m. pabaigoje).
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Nors derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) su JAV šiuo metu
yra sustabdytos, o laisvosios prekybos susitarimas su Japonija yra strateginis prioritetas, ES
taip pat pradėjo derybas dėl laisvosios prekybos susitarimų su Indonezija ir Tunisu ir yra
įsipareigojusi vykdyti tolesnes derybas su Filipinais, Australija ir Naująja Zelandija. Derybos
su Malaizija, Tailandu ir Indija bus tęsiamos, kai tik bus tam tinkamos aplinkybės. Be to, ES
pradėjo derybas dėl atskirų dvišalių investicijų sutarčių su Kinija ir Mianmaru ir išnagrinės
galimybes pradėti tokias pat derybas su Taivanu ir Honkongu. Galimybė pradėti derybas su
Iranu bus svarstoma po to, kai jis prisijungs prie PPO.
Šie susitarimai yra labai naudingi. Vidutiniai ES eksportui taikomi muitų tarifai turėtų sumažėti
maždaug 50 proc. Planuojama, kad laisvosios prekybos susitarimai prisidės prie ES ekonomikos
augimo ir bus papildomai sukurta 2 proc. ES BVP[4]. Vis dėlto gali prireikti kelerių metų, kol
šie susitarimai bus galutinai patvirtinti.

IMPORTAS IR EKSPORTAS

Europa yra didžiausia pasaulio pagamintų prekių ir paslaugų eksportuotoja, taip pat ji yra
didžiausia maždaug 80-ies šalių eksporto rinka[5]. 2016 m. ES prekyba prekėmis su likusia
pasaulio dalimi siekė 3 454 mlrd. EUR[6].

Pagrindiniai Europos Sąjungos prekybos partneriai. Prekyba prekėmis 2016 m. (mln. EUR)

Šalis Eksportas Importas Iš viso Prekybos
balansas

JAV 362 153 247 826 609 979 +114 327
Kinija 170 083 344 468 514 551 -174 385

Šveicarija 142 455 121 669 264 123 +20 786
Pasaulis 1 745 247 1 708 318 3 453 564 +36 929

Šaltinis: Europos Komisija, 2017 m.
Importo ir eksporto apimtys sumažėjo, palyginti su 2015 m. Eksportas sumažėjo labiau
(44 mlrd. EUR) negu importas (21 mlrd. EUR). Tačiau tiek importo, tiek eksporto apimtys
viršija 2014 m. lygį.
28 ES valstybių narių prekybos prekėmis perteklius padidėjo nuo 11 mlrd. EUR 2014 m. iki
60 mlrd. EUR 2015 m. ir 2016 m. siekė 37 mlrd. EUR[7]. Prekybos prekėmis perteklių lėmė
teigiamas prekybos balansas, susijęs su mašinomis ir transporto įranga, taip pat su cheminėmis
medžiagomis ir susijusiais produktais. 2016 m. JAV neabejotinai liko svarbiausia prekių,
eksportuojamų iš ES, paskirties šalimi, po to pagal svarbą seka Kinija, Šveicarija ir Turkija.
2016 m. bendra importo apimtis sumažėjo 1,2 proc., palyginti su ankstesniais metais, ir jos vertė
buvo 1 708,3 mlrd. EUR. 2016 m. Kinija buvo svarbiausia prekių tiekėja ES, po jos seka JAV
ir Šveicarija.

[4]„Apie Europos Sąjungos politiką. Prekyba“, Europos Komisija, 2016 m., p. 5. Prieiga per internetą: https://
publications.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1 (žiūrėta 2016 m.
gruodžio 15 d.).
[5]„ES pozicija pasaulinėje prekyboje“ (angl. „EU position in world trade“), Europos Komisija. Prieiga per internetą:
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/ (žiūrėta 2017 m. birželio 16 d.).
[6]„Prekybos GD 2017 m. statistikos vadovas“ (angl. „DG Trade Statistical Guide 2017“), Europos Komisija. Prieiga
per internetą: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf.
[7]„Prekybos GD 2017 m. statistikos vadovas“ (angl. „DG Trade Statistical Guide 2017“), Europos Komisija. Prieiga
per internetą: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf.
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Taip pat ES yra pasaulinė prekybos paslaugomis lyderė. 2016 m. ES nurodė, kad jos paslaugų
sandorių su likusiu pasauliu balansas yra 130,4 mlrd. EUR, o eksportas sudaro 819,9 mlrd. EUR
ir importas iš viso siekia 689,4 mlrd. EUR. 2016 m. prekyba paslaugomis sudarė 32 proc. viso
ES eksporto ir 28,8 proc. ES prekių ir paslaugų importo[8]. JAV, Europos laisvosios prekybos
asociacijos (ELPA) šalys ir Azija buvo vienos didžiausių ES prekybos paslaugomis partnerių.
Remiantis naujausiais turimais duomenimis, ES vykdant prekybą paslaugomis svarbiausios
buvo šios trys kategorijos: kitos verslo paslaugos, transportas ir kelionės[9].

ES TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS

ES yra didžiausia pasaulio investuotoja ir didžiausia kitų subjektų tiesioginių užsienio
investicijų (TUI) vieta. 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dar labiau išplėsta ES išskirtinė
kompetencija tarptautinės prekybos klausimais, kuriai dabar priklauso ir tiesioginės užsienio
investicijos. Siekdama išsiaiškinti tikslius savo įgaliojimus investicijų srityje Komisija paprašė
Teisingumo Teismo pateikti nuomonę dėl ES ir Singapūro LPS. Teisingumo Teismas 2017 m.
nuomonėje patvirtino, kad dauguma TUI aspektų su kai kuriomis išimtimis, visų pirma ginčų
sprendimo srityje, priklauso ES kompetencijai.

Pasaulio tiesioginių užsienio investicijų dalis 2015 m. (proc.)

Šalis Tiesioginių užsienio
investicijų srautas

Tiesioginių investicijų
srautas į užsienį

ES 37,8 % 48,0 %
JAV 33,3 % 37,7 %

Kinija 7,3 % 6,3 %
Kanada 4,6 % 7,0 %
Japonija 1,0 % 7,8 %

Šaltinis: Europos Parlamento Išorės politikos GD skaičiavimai pagrįsti Europos Komisijos
duomenimis.
Mario Damen / Jakub Przetacznik
09/2017

[8]Europos Parlamento Išorės politikos GD skaičiavimai pagrįsti Europos Komisijos duomenimis.
[9]Tarptautinė prekyba paslaugomis (angl. „International trade in services“), Eurostatas. Prieiga per internetą: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services (žiūrėta 2017 m. birželio 16 d.).
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