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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И
НЕГОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

С течение на годините ЕС намалява производството на трудоемки продукти
с ниска себестойност, за да се специализира в маркови стоки с по-висока
себестойност. Поради отворената икономика на ЕС търговията е от същностно
значение за него. За да преодолее пречките пред търговията и да създаде
равнопоставени условия за своите предприятия, Съюзът договаря редица
споразумения за свободна търговия (ССТ). ЕС също така е основател на
Световната търговска организация (СТО) и ключов участник в нея.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
определя общата търговска политика като област от изключителната
компетентност на Европейския съюз.

ЦЕНТРАЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА ЕС

ЕС, Китай и САЩ са най-големите икономики в света, като всяка създава по
около 16% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Благодарение на своя
БВП от около 13 трилиона евро и на откритостта на своя пазар ЕС изпълнява
централна роля при определянето на структурата на световната търговска
система, наред с другото като подкрепя СТО. Икономическата отвореност е
донесла значителни предимства на ЕС, предвид на това, че над 30 милиона
работни места в ЕС зависят от външната търговия и че световният икономически
растеж в следващите 15 години се очаква да бъде създаван основно извън
Европа. Новите икономически участници и технологичните иновации, по-
конкретно цифровизацията, промениха значително структурата и моделите на
международната търговия. Днешната глобална икономика е високо интегрирана,
а световни снабдителни вериги до голяма степен са заменили традиционната
търговия с крайни продукти.
Въпреки че световната финансова криза от 2009 г. оказа отрицателно
въздействие върху икономическите резултати на Съюза, ЕС успя да запази
относително силна позиция в търговията със стоки, като същевременно засили
водещата си роля в търговията с услуги. Пандемията от COVID-19 забави
икономическия растеж и търговията в световен мащаб и предизвика дискусия
относно преместването на промишлени отрасли обратно в Европа (наричано
„връщане“ на производства). Връщането на производства е вероятно да се
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прилага избирателно само в критични сектори, докато световните вериги на
доставки се очаква да продължат да бъдат от голямо значение.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

Международната търговия беше един от първите сектори, в които държавите
членки се споразумяха да обединят суверенитета си. Вследствие на това
те възложиха на Европейската комисия да се занимава от тяхно име
с търговските въпроси, включително да договаря международни търговски
споразумения. С други думи ЕС, действайки като едно цяло, договаря
двустранни и многостранни търговски споразумения от името на всички свои
държави членки. Както личи от досегашната практика на ЕС в системата
за разрешаване на спорове на СТО, досега Съюзът е успявал да защитава
интересите си в международните търговски спорове. ЕС използва също така
международните търговски инструменти за утвърждаване на своите собствени
ценности и политики и се опитва да разпространи своите регулаторни практики
в останалия свят. Европейският съюз традиционно подкрепя отворена и
справедлива международна търговска система.
Договорът от Лисабон засили ролята на Европейския парламент, като го
направи съзаконодател по въпроси, засягащи търговията и инвестициите,
на равна нога със Съвета. Договорът също така даде на Парламента по-
активна роля в договарянето и ратифицирането на международни търговски
споразумения, тъй като сега за това се изисква задължително одобрението
му. Някои елементи от търговската политика, обаче, остават в рамките на
правомощията на държавите членки. На 16 май 2017 г. Съдът на Европейския
съюз излезе със становище, което даде яснота по отношение на разделението
между националните правомощия и правомощията на ЕС.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И ОРИЕНТАЦИЯ

Когато многостранните преговори в рамките на СТО относно Програмата за
развитие от Доха попаднаха в застой през първото десетилетие на 21-ви век,
ЕС трябваше да намери алтернативни начини за гарантиране на по-добър достъп
до пазарите на трети държави. За тази цел беше въведено ново поколение
ССТ, които са с по-голям обхват от намаленията на тарифи и търговията
със стоки. Първото подобно ССТ „от ново поколение“ беше сключено с Южна
Корея и след ратифицирането от Европейския парламент влезе официално
в сила през декември 2015 г. Свидетелства за новата политика са многостранното
търговско споразумение между ЕС, Перу, Колумбия и по-късно Еквадор
(от 2017 г.), което е в сила временно от 2013 г., споразумението за асоцииране
с държавите от Централна Америка, чийто търговски „стълб“ се прилага временно
от 2013 г. (с Хондурас, Никарагуа, Панама, Коста Рика, Салвадор и Гватемала),
всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и
Канада, което се прилага временно от септември 2017 г., ССТ между ЕС и
Сингапур, в сила от края на 2019 г. и ССТ между ЕС и Виетнам, в сила от средата
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на 2020 г. На 1 февруари 2019 г. влезе в сила Споразумение за икономическо
партньорство с Япония.
Тъй като преговорите със САЩ относно Трансатлантическото партньорство
за търговия и инвестиции (ТПТИ) бяха преустановени през 2016 г., ЕС се
съсредоточи върху споразумения със САЩ в конкретни области, като например
митата върху промишлените стоки или оценката на съответствието. Преговорите
за търговско споразумение с държавите – учредители на Меркосур, приключиха
през 2019 г. и се очаква проектът на споразумение да бъде ратифициран.
Преговорите за всеобхватно и амбициозно търговско споразумение с Нова
Зеландия приключиха успешно на 30 юни 2022 г. ЕС също така започна преговори
за ССТ с Индонезия, Тунис, Филипините и Австралия. Преговорите с Индия
бяха възобновени през 2021 г., а преговорите с Малайзия и Тайланд ще бъдат
възобновени веднага щом условията станат благоприятни.
Стратегията „Търговията – за всички“ от 2015 г. имаше за цел да установи
търговска политика на ЕС, която съчетава насърчаването на растежа,
създаването на работни места и инвестициите със стремежа към справедлива
търговия по отношение на зачитането на правата на човека и околната среда.
Тя също така призова СТО да бъде обновена и реформирана. През февруари
2021 г. Комисията представи своя „Преглед на търговската политика“, озаглавен
„Отворена, устойчива и решителна търговска политика“, който има за цел да
определи курса на търговската политика до 2030 г. Този преглед е приемник
на стратегията „Търговията – за всички“ от 2015 г. и отразява геополитическите
промени, настъпили оттогава, чрез въвеждането в търговския речник на термини
като „решителност“ и „гъвкавост“ в допълнение към добре известните понятия
„справедливост“ и „устойчивост“. Целта му е търговската политика да отговори на
настоящите предизвикателства и да улесни екологичния и цифровия преход чрез
„отворена стратегическа автономност“.

ОСНОВНИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ НА ЕС

Европа е най-големият износител на промишлени стоки и на услуги в света,
а самата тя е най-големият експортен пазар за около 80 държави. През 2020 г.
Китай измести САЩ от позицията на основен търговски партньор на ЕС при
стоките с общ дял от 16,2% през 2021 г. в сравнение с 14,7% за САЩ. След
излизането на Обединеното кралство от ЕС то се превърна в третия търговски
партньор на ЕС по отношение на стоките, като на него се падат 10,0% от цялата
търговия със стоки. Други важни търговски партньори за стоки, в низходящ ред, са
Швейцария (6,5%), Русия (5,9%), Турция (3,7%), Норвегия (3,1%), Япония (2,9%),
Южна Корея (2,5%) и Индия (2,1%)[1].
Що се отнася до търговията с услуги, САЩ са основният търговски партньор на
ЕС, следван от Обединеното кралство и Швейцария.
Пандемията от COVID-19 значително намали международната търговия
със стоки, включително тази на ЕС с неговите основни търговски партньори,

[1]Източник: Европейска комисия: Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics (Основни търговски партньори 2021 г. —
търговска статистика).
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особено през 2020 г. Необоснованата и непровокирана война на Русия срещу
Украйна оказа въздействие върху пазарите на енергия и храни. Страните от ЕС
координират тясно действията си за справяне с нарастващите цени и недостига
на доставки.

ИНВЕСТИЦИИ

ЕС е най-големият инвеститор в света и основен приемник на преки
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от други части на света. Влизането в сила
на Договора от Лисабон през 2009 г. разшири допълнително изключителната
компетентност на ЕС по въпросите, свързани с международната търговия, като
тази компетентност сега включва ПЧИ. За да изясни точния обхват на своите
компетентности по отношение на инвестициите, Комисията отправи запитване
до Съда на Европейския съюз за становище относно Споразумението за
свободна търговия между ЕС и Сингапур. Становището на Съда от 2017 г.
потвърди, че повечето аспекти на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
попадат в сферата на компетентност на ЕС, с някои изключения, по-специално
уреждането на спорове.

Дял от световните ПЧИ през 2020 г. (%)

Държава Размер на ПЧИ в ЕС Размер на ПЧИ
с произход от ЕС

ЕС 21.7% 26.9%
САЩ 26.1% 20.7%
Китай 4.6% 6.0%

Канада 2.7% 5.0%
Япония 0.6% 5.1%

Обединено кралство 5.3% 5.2%

Източник: Изчисления на ГД по външни политики на ЕС на Европейския
парламент въз основа на данни на Европейската комисия/Евростат.
ЕС приключи по принцип преговорите за всеобхватно споразумение за
инвестиции с Китай през декември 2020 г., и това споразумение чака да бъде
ратифицирано. Споразуменията за защита на инвестициите със Сингапур и
Виетнам също трябва да бъдат ратифицирани. ЕС започна и преговори за
инвестициите с Мианмар и ще проучи възможността за започване на подобни
преговори с Тайван и Хонконг. Ще се разглежда възможността за преговори
с Иран след присъединяването на тази държава към СТО. През декември
2020 г. ЕС сключи и споразумение за търговия и сътрудничество с Обединеното
кралство, за което Европейският парламент даде одобрението си през май 2021 г.
Споразумението между ЕС и Обединеното кралство предвижда нулеви мита
върху търговията със стоки, като обхваща също инвестициите и няколко други
области на политиката.

Wolfgang Igler
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