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EURÓPSKA ÚNIA A JEJ OBCHODNÍ PARTNERI

Postupom času EÚ upúšťa od výroby produktov s vysokým podielom práce
a s nízkou hodnotou, aby sa mohla špecializovať na značkový tovar s vyššou
hodnotou. Vzhľadom na jej otvorenú ekonomiku má pre ňu obchod zásadný
význam. Na prekonanie obchodných prekážok a zaručenie rovnakých podmienok
pre svoje podniky Únia rokuje o viacerých dohodách o voľnom obchode. EÚ je tiež
zakladateľom a kľúčovým aktérom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ustanovuje spoločnú obchodnú
politiku ako výlučnú právomoc Európskej únie.

ÚSTREDNÉ POSTAVENIE EÚ

EÚ, Čína a USA sú najväčšími svetovými ekonomikami, pričom každá predstavuje
približne 16 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP). Vďaka svojmu
HDP vo výške asi 13 bil. EUR a otvorenosti svojho trhu zohráva EÚ ústrednú
úlohu pri formovaní globálneho obchodného systému, okrem iného podporou WTO.
Hospodárska otvorenosť Európskej únii priniesla značné výhody, pretože viac ako
30 miliónov pracovných miest v EÚ závisí od zahraničného obchodu a očakáva
sa, že globálny hospodársky rast sa bude vytvárať hlavne mimo Európy. Nové
hospodárske subjekty a technologické inovácie, najmä digitalizácia, zmenili štruktúru
a obraz medzinárodného obchodu. Dnešná globálna ekonomika je vysoko prepojená
a globálne dodávateľské reťazce do značnej miery nahradili tradičný obchod s hotovými
výrobkami.
Hoci celosvetová finančná kríza v roku 2009 negatívne ovplyvnila ekonomickú
výkonnosť Únie, EÚ sa podarilo zachovať si relatívne silnú pozíciu v oblasti obchodu
s tovarom a zároveň si posilniť vedúce postavenie v obchode so službami. Pandémia
COVID-19 spomalila hospodársky rast a obchod na celom svete a podnietila diskusiu
o premiestnení priemyselných odvetví späť do Európy (tzv. relokalizácia). Relokalizácia
sa bude pravdepodobne využívať len selektívne v kritických odvetviach, zatiaľ čo
celosvetové dodávateľské reťazce budú mať podľa očakávaní aj naďalej veľký význam.

ÚLOHA EURÓPSKEJ KOMISIE A EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Medzinárodný obchod bol jedným z prvých sektorov, v ktorých sa členské štáty
EÚ dohodli na spoločnej suverenite. V dôsledku toho poverili Komisiu, aby v ich
mene riešila obchodné záležitosti vrátane rokovaní o medzinárodných obchodných
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dohodách. Inými slovami, EÚ vystupuje ako jediný subjekt a v mene všetkých svojich
členských štátov rokuje o dvojstranných i mnohostranných obchodných dohodách.
Ako vyplýva zo záznamov v systéme WTO na urovnávanie sporov, EÚ dokáže brániť
svoje záujmy v medzinárodných obchodných sporoch. EÚ takisto používa nástroje
medzinárodného obchodu na presadzovanie svojich hodnôt a politík a usiluje sa rozšíriť
vlastné regulačné postupy na zvyšok sveta. EÚ tradične uprednostňuje otvorený
a spravodlivý medzinárodný obchodný systém.
Prijatím Lisabonskej zmluvy sa posilnila úloha Európskeho parlamentu, ktorý sa
stal popri Rade rovnocenným spoluzákonodarcom v otázkach zahŕňajúcich obchod
a investície. Zmluva okrem toho Parlamentu priznáva aktívnejšiu úlohu pri rokovaniach
o medzinárodných obchodných dohodách a ich ratifikácii, pretože jeho súhlas je teraz
povinný. Niektoré prvky obchodnej politiky však zostávajú v kompetencii členských
štátov. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vydal 16. mája 2017 stanovisko, v ktorom
objasnil rozdelenie právomocí medzi členské štáty a EÚ.

OBCHODNÁ POLITIKA A JEJ ZAMERANIE

Keď mnohostranné rokovania v rámci WTO o rozvojovom programe z Dauhy uviazli
v prvom desaťročí 21. storočia na mŕtvom bode, musela EÚ nájsť alternatívne
spôsoby, ako zabezpečiť lepší prístup na trhy tretích krajín. Preto sa zaviedla nová
generácia komplexných dohôd o voľnom obchode, ktoré presahujú rámec znižovania
ciel a obchodu s tovarom. Prvá takáto dohoda novej generácie o voľnom obchode bola
uzavretá s Južnou Kóreou a po ratifikácii Európskym parlamentom formálne nadobudla
platnosť v decembri 2015. O uplatňovaní tejto novej politiky svedčí aj viacstranná
obchodná dohoda medzi EÚ a Peru, Kolumbiou a neskôr Ekvádorom (od roku 2017),
ktorá sa predbežne vykonáva od roku 2013, dohoda o pridružení s krajinami Strednej
Ameriky, ktorej obchodný pilier sa predbežne vykonáva od roku 2013 (v prípade
Hondurasu, Nikaraguy, Panamy, Kostariky, Salvádora a Guatemaly), komplexná
hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi EÚ a Kanadou, ktorá sa predbežne
vykonáva od septembra 2017, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom,
ktorá je v platnosti od konca roka 2019, a dohoda o voľnom obchode medzi EÚ
a Vietnamom platná od polovice roka 2020. Dohoda o hospodárskom partnerstve
s Japonskom nadobudla platnosť 1. februára 2019.
Keďže rokovania s USA o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve
(TTIP) boli v roku 2016 pozastavené, EÚ sa zamerala na dohody s USA v konkrétnych
oblastiach, ako sú clá na priemyselné výrobky alebo posudzovanie zhody. Rokovania
o obchodnej dohode so zakladajúcimi členmi združenia Mercosur boli ukončené
v roku 2019 a návrh dohody čaká na ratifikáciu. Rokovania o komplexnej a ambicióznej
obchodnej dohode s Novým Zélandom boli úspešne ukončené 30. júna 2022. EÚ
takisto otvorila rokovania o dohode o voľnom obchode s Indonéziou, Tuniskom,
Filipínami a Austráliou. Rokovania s Indiou boli obnovené v roku 2021, zatiaľ čo
v rokovaniach s Malajziou a Thajskom sa bude pokračovať hneď, ako na to budú
vhodné podmienky.
Stratégia Obchod pre všetkých z roku 2015 bola zameraná na obchodnú politiku
EÚ, ktorá zosúlaďuje podporu rastu, zamestnanosti a investícií s presadzovaním
spravodlivého obchodu, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a životného
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prostredia. Požadovala tiež oživenie a reformu WTO. Komisia vo februári 2021
predstavila svoje oznámenie s názvom Preskúmanie obchodnej politiky – otvorená,
udržateľná a asertívna obchodná politika, ktorého cieľom je stanoviť smerovanie
obchodnej politiky do roku 2030. Preskúmanie obchodnej politiky je nástupcom
stratégie Obchod pre všetkých z roku 2015. Odráža geopolitické zmeny, ktoré sa
odvtedy udiali, tým, že popri dobre známych koncepciách spravodlivosti a udržateľnosti
zavádza do obchodného slovníka pojmy ako asertivita a odolnosť. Jeho zámerom
je zabezpečiť, aby obchodná politika reagovala na súčasné výzvy a uľahčila zelenú
a digitálnu transformáciu prostredníctvom otvorenej strategickej autonómie.

HLAVNÍ OBCHODNÍ PARTNERI EÚ

Európa je najväčším svetovým vývozcom spracovaných výrobkov a služieb a sama je
najväčším vývozným trhom pre približne 80 krajín. V roku 2020 Čína prevzala pozíciu
hlavného obchodného partnera EÚ od USA, pričom jej celkový podiel v roku 2021
dosiahol 16,2 % v porovnaní s podielom USA na úrovni 14,7 %. Spojené kráľovstvo sa
po vystúpení z EÚ stalo tretím obchodným partnerom EÚ v oblasti tovaru s podielom
10,0 % na celkovom obchode s tovarom. Ďalšími dôležitými obchodnými partnermi, čo
sa týka tovaru, sú v zostupnom poradí Švajčiarsko (6,5 %), Rusko (5,9 %), Turecko
(3,7 %), Nórsko (3,1 %), Japonsko (2,9 %), Južná Kórea (2,5 %) a India (2,1 %)[1].
Pokiaľ ide o obchod so službami, hlavným obchodným partnerom EÚ sú USA, za
ktorými nasleduje Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.
V dôsledku pandémie COVID-19 sa v roku 2020 podstatne znížil objem
medzinárodného obchodu s tovarom vrátane obchodu EÚ s hlavnými obchodnými
partnermi. Neodôvodnená a nevyprovokovaná vojna Ruska proti Ukrajine ovplyvnila
trhy s energiou a potravinami. Krajiny EÚ úzko koordinujú opatrenia na riešenie
zvyšujúcich sa cien a nedostatku dodávok.

INVESTÍCIE

EÚ je celosvetovo najväčším investorom a významným príjemcom priamych
zahraničných investícií (PZI) iných krajín. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy
v roku 2009 sa ďalej rozšírili výlučné právomoci EÚ v otázkach medzinárodného
obchodu, medzi ktoré teraz patria aj PZI. Komisia požiadala SDEÚ o stanovisko
k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, aby ozrejmila presný rozsah
svojich právomocí v oblasti investícií. Súdny dvor vo svojom stanovisku z roku 2017
potvrdil, že väčšina aspektov PZI patrí do právomoci EÚ, okrem niekoľkých výnimiek,
konkrétne urovnávania sporov.

Podiel na svetových PZI v roku 2020 v %

Krajina
Stav priamych
zahraničných

investícií v tuzemsku

Stav priamych tuzemských
investícií v zahraničí

EÚ 21,7 % 26,9 %

[1]Zdroj: Európska komisia: Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics.
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USA 26,1 % 20,7 %
Čína 4,6 % 6,0 %

Kanada 2,7 % 5,0 %
Japonsko 0,6 % 5,1 %

Spojené kráľovstvo 5,3 % 5,2 %

Zdroj: Výpočty GR EXPO Európskeho parlamentu na základe údajov Európskej
komisie/Eurostatu.
EÚ v zásade uzavrela rokovania s Čínou o komplexnej dohode o investíciách
v decembri 2020, pričom túto dohodu ešte treba ratifikovať. Ratifikovať sa musia
aj dohody o ochrane investícií so Singapurom a s Vietnamom. EÚ takisto otvorila
rokovania o investíciách s Mjanmarskom a posúdi možnosť začatia podobných
rokovaní s Taiwanom a Hongkongom. O začatí rokovaní s Iránom sa bude uvažovať
po jeho pristúpení k WTO. V decembri 2020 EÚ tiež uzavrela dohodu o obchode
a spolupráci so Spojeným kráľovstvom, s ktorou Európsky parlament udelil súhlas
v máji 2021. Dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom stanovuje nulové clá na
obchod s tovarom a vzťahuje sa aj na investície a niekoľko ďalších oblastí politiky.

Wolfgang Igler
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

	Európska únia a jej obchodní partneri
	Právny základ
	Ústredné postavenie EÚ
	Úloha Európskej komisie a Európskeho parlamentu
	Obchodná politika a jej zameranie
	Hlavní obchodní partneri EÚ
	Investície


