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ES – P.Korėjos laisvosios prekybos 

susitarimas

• LPS laikinai pradėtas taikyti nuo 2011 m. liepos mėn.

• ES įmonės muito mokesčių per pirmuosius penkerius metus sutaupė 2,8

mlrd. eurų.

• Nuo 2011 m. ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarimu panaikinti muitai

beveik visiems produktams (98,7 % prekybos), įskaitant žuvininkystės ir

žemės ūkio produktus.
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ES-Pietų Korėjos laisvosios prekybos 

susitarimas
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ES prekyba su P. Korėja 2010 ir 2020 m.
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ES-Pietų Korėjos LPS: paslaugos ir viešieji pirkimai

• LPS užtikrino ES paslaugų tiekėjų nediskriminavimą Korėjos

rinkoje:

• Supaprastinti paslaugų tiekimo reikalavimai;

• Liberalizuota prieiga prie daugiau nei 100 paslaugų sektorių;

• ES paslaugų eksportas nuo 2010 m. išaugo daugiau nei 70%.

• Galimybė ES įmonėms dalyvauti didžiausios vertės P.Korėjos

viešuosiuose pirkimuose:

• Teisinės garantijos dėl ES MVĮ nediskriminavimo;
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ES-Pietų Korėjos LPS: netarifinės kliūtys

• Panaikinta didžioji dalis netarifinių kliūčių pagrindiniuose ES sektoriuose:

• Elektronika – pašalintas dvigubos patikros reikalavimas ir sertifikavimo

procedūros;

• Medikamentai, medicinos prietaisai ir chemijos produktai – įvestos aiškesnės,

valstybės reguliuojamų kainų nustatymo taisyklės;

• Automobilių sektorius – pripažinti ES arba tarptautiniai standartai;

• SPS priemonės – bendras tarptautinių standartų laikymasis, greitesnė

patvirtinimo ir sertifikavimo tvarka.

• EK duomenimis, ES eksportuotojų kaštai dėl netarifinių barjerų pašalinimo,

sumažėjo:

• 2.9% žemės ūkyje;

• 2.6% automobilių sektoriuje;

• 1.2% chemijos produktams, tarp jų ir sveikatos prekėms;

• 9.3% mašinų ir įrangos sektoriuose.
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ES-P. Korėjos LPS: Lietuvos perspektyva

• Lietuvos eksporto į P. Korėją apimtys lyginant 2011-2019 m. 

išaugo keturis kartus;

• ES laisvosios prekybos sutartis su P. Korėja Lietuvai 2019 m. 

leido sutaupyti 4,9 mln eur;
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Lietuvos ir P. Korėjos dvišalė prekyba: prekės
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Importo struktūra: plastikai ir jų dirbiniai (20,7%), 

geležis ir plienas (juodieji metalai) (11%), elektros 

mašinos ir įrenginiai bei jų dalys (10,7%), cheminiai 

štapelio pluoštai (9%).



ES-P. Korėjos LPS: Lietuvos perspektyva

• Liberalizuotos pagrindinės Lietuvos eksportuojamų prekių eilutės:

• Panaikintas iki LPS įvedimo galiojęs 8% tarifas acetatiniams siūlams

(60% lietuviško eksporto į Korėją), lazeriams, elektronikos prietaisams,

kviečių glitimui ir lazerių dalims;

• Liberalizuotas 5% tarifas medienai ir medienos produktams;

• Tabako produktai (iki susitarimo galiojęs 40% tarifas per 15 metų

laikotarpį sumažintas iki 20%) – viena pagrindinių eksporto prekių;

• Įvestas 0% tarifas pieno produktų kvotoms, o įprasti muitai sumažinti

perpus – nuo 36% iki 18% ( sūrių iki LPS nebuvo prekiaujama, 2020 m.

-1,5 tūkst. tonų, sviesto eksportas išaugo apie 20 kartų);

9



ES-P.Korėjos LPS: neišspręsti klausimai

• Laukiama leidimo jautienos eksportui į P. Korėją;

• P.Korėja nėra pripažinusi regionalizacijos principo;

• Vis dar deramasi dėl geografinių nuorodų sąrašo 

išplėtimo;

• P.Korėja nėra ratifikavusi Tarptautinės darbo 

organizacijos (ILO) konvencijų.
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Kaip pasinaudoti ES – P.Korėjos LPS? 

• Informacija apie LPS ir jo naudą:

• Europos Komisijos Prekybos Generalinis direktoratas: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/

• Patekimo į rinką duomenų bazė „Access2Markets“: https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/lt/home

• Europos Komisijos prekybos pagalbos tarnyba: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

• Prekybos skatinimo organizacijos

• KOTRA: http://www.kotra.or.kr/foreign/kotra/KHENKT010M.html

• Enterprise Europe Network: https://paramaverslui.eu/

• Versli Lietuva: https://eksportogidas.verslilietuva.lt/pietu-koreja/
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Susisiekite su mumis!

• Praneškite apie prekybos trukdžius: prekybosbarjerai@urm.lt

• Visais klausimais dėl ES-P.Korėjos LPS kviečiame kreiptis į 

URM Prekybos politikos skyrių: PPS@urm.lt.
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Ačiū už dėmesį!
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