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Διμερές Εμπόριο
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το παρόν άρθρο αποτελεί το Δ’ Μέρος του Διμερούς Εμπορίου Ρωσίας – ΕΕ – Ουκρανίας
και πραγματεύεται τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την παγκόσμια αγορά και με βασικούς
εταίρους εκτός Ουκρανίας και Ρωσίας (έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενα τεύχη).

Ορμώμενοι από τα δρώμενα που απασχολούν το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, όσον αφορά στην εξέλιξη των
σχέσεων Ρωσίας – Ουκρανίας, το EXPORT
NEWS κάνει μία απόπειρα απεικόνισης
των εμπορικών σχέσεων των εμπλεκόμενων μερών. Έχοντας ήδη εξετάσει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία και την Ουκρανία (Α’ Μέρος), αλλά και
τις σχέσεις των δύο αυτών χωρών με άλλους σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους
(Β’ & Γ’ Μέρος), το παρόν άρθρο αποτελεί
το Δ’ Μέρος, το οποίο στοχεύει στην ανάλυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο πλανήτη.
Σε συνέχεια του παρόντος άρθρου, θα ακολουθήσει στο επόμενο τεύχος η περίληψη
όλων των ήδη δημοσιευμένων άρθρων, με
σκοπό την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων, αλλά και την ανάδειξη ευκαιριών
ή απειλών που ενδέχεται να προκύπτουν.
Βασικός στόχος είναι η εξέταση της εμπορικής και -κατά προέκταση - γεωπολιτικής
αλληλεξάρτησης όλων των εμπλεκόμενων
μερών στην σύγκρουση αυτή.

τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές
οντότητες στον πλανήτη, με περισσότερους από 447,3 εκατ. κατοίκους (5,8% του
παγκόσμιου πληθυσμού).
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τής Ε.Ε.
το 2019 (συμπεριλαμβανομένου και του
Ηνωμένου Βασιλείου) υπολογίστηκε σε €
16,4 τρις, ενώ καλύπτει περίπου το 15 %
των παγκόσμιων εμπορευματικών συναλλαγών.
Η Ε.Ε., η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παγκόσμιοι παραγωγοί στο διεθνές εμπόριο.
Παρακάτω παρουσιάζεται το εμπορικό
ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αντίστοιχα για το διάστημα 2012 – 2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1957 και σήμερα αριθμεί 27 μέλη,
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2019. Η Ε.Ε. αποτελεί μια από

28

=
exportnews.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

=

29

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Εισαγωγές και εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012 – 2021 (σε τρις €)

Πορεία Εμπορικού Ισοζυγίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012 – 2021 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: ITC (2022)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: ITC (2022)

Όπως παρουσιάζεται στο
παραπάνω διάγραμμα, οι
εξαγωγές παραμένουν για
όλη την περίοδο υψηλότερες από τις εισαγωγές,
καθιστώντας το εμπορικό
ισοζύγιο της Ε.Ε. πλεονασματικό.

Όσον αφορά στο εμπορικό ισοζύγιο,
παρ’ όλο που παρουσιάζεται πλεονασματικό για όλα τα έτη, υπάρχουν σημαντικές
διακυμάνσεις. Το μέσο πλεόνασμα για την
δεκαετία διαμορφώθηκε στα € 213 δις,
ενώ το μεγαλύτερο πλεόνασμα παρουσιάστηκε το 2016, που άγγιξε τα € 307 δις.
Αξιοσημείωτο έτος είναι το 2021, όπου
παρουσιάστηκε το χαμηλότερο πλεόνασμα της δεκαετίας, αξίας € 82 δις, έχοντας συρρικνωθεί κατά 68%, συγκριτικά
με την προηγούμενη χρονιά.

Οι εξαγωγές το διάστημα
2012 – 2021 έχουν σημειώσει συνολική ανάπτυξη
ύψους 34%, με μέσο ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης (CAGR)
4%, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές έχουν σημειώσει
συνολική ανάπτυξη 46%, με
τον ίδιο μέσο ετήσιο ρυθμό
(4%).
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Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιοι από τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. (εκτός Ρωσίας),
το εμπορικό τους ισοζύγιο, καθώς και τα
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Εμπορικοί εταίροι
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση – ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρούν την σημαντικότερη
στρατηγική σχέση παγκοσμίως. Η ύπαρξη
ισχυρής διατλαντικής εταιρικής σχέσης
έχει ζωτική σημασία για την διασφάλιση
και την στήριξη της αμοιβαίας αίσθησης
ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας.
Οι ΗΠΑ είναι διαχρονικώς ο βασικότερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. (1η θέση),
και αντίστοιχα η Ε.Ε. για τις ΗΠΑ. Οι τρεις
κυριότερες υπηρεσίες που εισάγει η Ε.Ε.
από τις ΗΠΑ είναι οι τηλεπικοινωνίες και
επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι ταξιδιω-
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τικές υπηρεσίες, τα δικαιώματα και οι
άδειες χρήσης.
Οι αναταραχές που έχουν λάβει χώρα
τα δύο τελευταία έτη, έκαναν την συνεργασία των δύο αυτών εταίρων ακόμα
στενότερες. Πιο συγκεκριμένα, ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία – Ουκρανία έχει
μεταβάλει το προσκήνιο των εμπορικών
συναλλαγών. Πλέον, η Ε.Ε. διατηρεί συμφωνία για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, με σκοπό την
απεξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ενέργειας. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί
πως τον Ιούνιο του 2022, οι εισαγωγές
φυσικού αερίου της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ,
ξεπέρασαν για πρώτη φορά αυτές της
Ρωσίας, αφού τρία τέταρτα του συνόλου
του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην
Ευρώπη εισήχθησαν από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η τιμή του
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις
ΗΠΑ ήταν τουλάχιστον 30% υψηλότερη
από αυτήν της Ρωσίας, ποσοστό που αυξάνεται με την πάροδο των ημερών, λόγω
της υψηλής ζήτησης.

Εμπορικό Ισοζύγιο Ε.Ε. – ΗΠΑ 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές & Εξαγωγές ΗΠΑ

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα,
οι εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ε.Ε. έχουν
παρουσιάσει σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που
συρρικνώθηκαν ελάχιστα. Η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε το 2020, οπού
μειώθηκαν περίπου κατά 10%. Το 2021 οι
εισαγωγές από την Ε.Ε. υπολογίστηκαν
περίπου σε € 426 δις, έχοντας σημειώσει
συνολική αύξηση από το 2012 65%, με
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6%.
Όσον αφορά στις εξαγωγές των ΗΠΑ
στην Ε.Ε., έχουν επίσης σημειώσει ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2020 που
παρουσιάστηκε μείωση 12%. Το 2021 κατέγραψαν συνολική αξία εξαγωγών € 230

δις, αυξημένη κατά 13% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.
Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που εισάγουν
οι ΗΠΑ από την Ε.Ε., η κατηγορία «Μηχανήματα, μηχανικές συσκευές, πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες-μέρη αυτών»
παρουσιάζει την μεγαλύτερη μέση αξία
της περιόδου 2012 – 2021, ύψους € 55,3
δις. Ακολουθούν τα «Φαρμακευτικά προϊόντα» με μέση αξία τα € 49,5 δις, καθώς
και τα «Οχήματα» με € 37,6 δις.
Το 2021, το βασικότερο αγαθό που εισήγαγαν οι ΗΠΑ από την Ε.Ε. ήταν τα φαρμακευτικά προϊόντα, αξίας € 72 δις.

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων ΗΠΑ από Ε.Ε. 2012 – 2021 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
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Ευρωπαϊκή Ένωση – Κίνα

Αναφορικώς με τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ
φαίνεται να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό προμηθευτή της Ε.Ε. στην κατηγορία
«Αεροσκάφη, διαστημόπλοια και μέρη
αυτών», αφού η μέση αξία που καταγράφεται για την δεκαετία είναι € 23,3 δις.

Οι σχέσεις Ε.Ε. - Κίνας διέπονται από την
“Στρατηγική Εταιρική Σχέση” (EU-China
Comprehensive Strategic Partnership)
που εγκαινιάστηκε το 2003 και συμπεριλαμβάνει την θεσμοθέτηση της διμερούς
συνεργασίας επί θεμάτων εξωτερικής
πολιτικής και ασφάλειας, προστασίας τού
περιβάλλοντος και παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης.

Ακολουθούν τα «Μηχανήματα και οι μηχανικές συσκευές» καθώς και τα «Φωτογραφικά/κινηματογραφικά όργανα μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας κ.α.», με μέση
αξία € 21,6 και € 20,2 δις αντίστοιχα. Παρ’
όλο που τα ορυκτά καύσιμα βρίσκονται σε
χαμηλότερη κατάταξη βάση της μέσης
αξίας τους, η οποία διαμορφώθηκε στα €
18,2 δις, το 2021 ήταν το σημαντικότερο
αγαθό που εξήγαγαν οι ΗΠΑ στην Ε.Ε., με
αξία € 29 δις.

Όσον αφορά στις εμπορικές σχέσεις
των δύο αυτών κρατών, όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται πως την τελευταία δεκαετία έχουν
σημειώσει σημαντική άνοδο.

Εμπορικό Ισοζύγιο Ε.Ε. – Κίνας 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές & Εξαγωγές Κίνας

Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων ΗΠΑ στην Ε.Ε. 2012 – 2021 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
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Τόσο οι εισαγωγές της Κίνας από την
Ε.Ε., όσο και οι εξαγωγές προς αυτήν, την
περίοδο 2012 – 2021, έχουν αυξηθεί.
Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές της Κίνας
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 72% από
την αρχή της περιόδου έως το 2021, ξεπερνώντας τα € 261 δις. Ο μέσος ετήσιος
ρυθμό ανάπτυξης της αξίας των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 6,4%.
Σε ό,τι αφορά στην αξία των εξαγωγών
τής Κίνας προς την Ε.Ε., φαίνεται πως
σε όλη την διάρκεια των ετών, εκτός του
2013, καταγράφηκαν αυξήσεις. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο 8%,

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ενώ η αξία των εξαγωγών το 2021 άγγιξε
τα € 438 δις, αξία που αποτελεί ρεκόρ για
το εξεταζόμενο διάστημα.
Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων
Αναφορικώς με τα εισαγόμενα προϊόντα τής Κίνας από την Ε.Ε., στην πρώτη
θέση βρίσκονται τα προϊόντα της κατηγορίας «Μηχανήματα, μηχανικές συσκευές,
πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες-μέρη αυτών» καταγράφοντας μέση αξία €
37 δις για την περίοδο 2012 – 2021, ενώ
ακολουθούν τα οχήματα με μέση αξία εισαγωγών € 29,1 δις.

Από την άλλη η Κίνα εξάγει στην Ε.Ε.
πλήθος προϊόντων, με τις μεγαλύτερες
μέσες αξίες να συγκεντρώνονται στις
κατηγορίες «Ηλεκτρικά μηχανήματα
και εξοπλισμός και μέρη αυτών-συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής
ήχου» και «Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί αντιδραστήρες»
με αξία € 68 δις και € 60 δις, αντίστοιχα. Το ποσοστό που προέρχεται
μόνο από αυτές τις δύο κατηγορίες
ξεπερνά το 44%, πάντα σε σχέση με
την μέση συνεισφορά στο σύνολο της
δεκαετίας.

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων στην Κίνα από την Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)
Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων Κίνας στην Ε.Ε. 2012 – 2021 (σε δις €)
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Ευρωπαϊκή Ένωση – Ηνωμένο Βασίλειο
Η εμπορική δραστηριότητα μεταξύ Ε.Ε.
και Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαχρονικώς αρκετά έντονη. Ωστόσο, παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το Ηνωμένο
Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από
την Ε. Ε. στις 31 Ιανουαρίου 2020, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για διάφορες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών για την
άρση ή την μείωση των δασμολογικών και
μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο,
τόσο για την σύναψη νέων συμφωνιών όσο
και για την αντικατάσταση προηγούμενων
εμπορικών συμφωνιών τής Ε.Ε.
Αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα
επιρροής του διμερούς εμπορίου, ωστόσο δεν μπορεί να διαπιστωθεί με απόλυτη

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

βεβαιότητα εάν οι αριθμοί που αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα είναι
συνέπεια του παραπάνω ή της πανδημίας,
αφού στην πραγματικότητα το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή
Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και τις
εμπορικές συμφωνίες της) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τον Ιούλιο
του 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει τέσσερις νέες εμπορικές συμφωνίες
με την Ιαπωνία, με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, την Ε.Ε., την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.
Όπως είναι προφανές, το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ τους είναι θετικό υπέρ τής Ε.Ε.

Οι εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ε.Ε. παρουσίασαν αρκετές διακυμάνσεις το διάστημα 2012 – 2021, ωστόσο
ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους
ήταν θετικός, ύψους 1%. Η συνολική αύξηση της αξίας των εισαγωγών καθ’ όλη
την περίοδο είναι μόλις € 10 δις.

193 δις, ενώ η αξία των εξαγωγών το 2021
ξεπέρασε ελαφρώς τα € 174 δις.

Από την άλλη, η αξία των εξαγωγών του
ΗΒ προς την Ε.Ε., κατέγραψε αρνητικό
μέσο ρυθμό μεταβολής. Η μέγιστη αξία
εξαγωγών σημειώθηκε το 2018 ύψους €

Στα προϊόντα που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ε.Ε., η κατηγορία
«Οχήματα» είναι η βασικότερη, με μέση
αξία € 49 δις.

Αποτελέσματα των παραπάνω είναι το πλεονασματικό για την Ε.Ε. εμπορικό ισοζύγιο
καθ’ όλην την διάρκεια της δεκαετίας.
Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων στο ΗΒ από την Ε.Ε. 2012 – 2012
(σε δις €)

Εμπορικό Ισοζύγιο Ε.Ε. – ΗΒ 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές & Εξαγωγές ΗΒ
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Αντίστοιχα,
στα
εξαγόμενα προϊόντα από το ΗΒ προς
την Ε.Ε., κυρίαρχη
θέση κατέχουν διαχρονικώς τα ορυκτά καύσιμα, με
μέση αξία € 25,2
δις και ακολουθούν
τα μηχανήματα και
οι μηχανικές συσκευές με αξία €
20,9 δις.

Ευρωπαϊκή Ένωση – Τουρκία
Οι ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν σημαντική εμπορική δραστηριότητα με την
Τουρκία. Η εισροή ξένων κεφαλαίων από
ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντική, ενώ οι
ιδιωτικοί τομείς εκτελούν κοινά έργα και
εκατομμύρια Ευρωπαίοι τουρίστες επισκέπτονται την Τουρκία κάθε χρόνο. Πάνω
από πέντε εκατομμύρια Τούρκοι ζουν σε
ευρωπαϊκές χώρες και αποτελούν μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ αυτών των χωρών
και της Τουρκίας, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στην εμπορική δραστηριότητα.

Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων από το ΗΒ στην Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)

Ωστόσο, οι σχέσεις της Τουρκίας με την
Ε.Ε. έχουν επιδεινωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια. Οι κύριοι λόγοι είναι οι
διαφωνίες στην μεταναστευτική πολιτική,
ενώ οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις

στην Τουρκία από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, έχουν ουσιαστικά
μπλοκάρει τον δρόμο της Άγκυρας προς
την ένταξη στην Ε.Ε.
Παρά τις πολιτικές εντάσεις, η Τουρκία
και η Ε.Ε. βασίζονται πλέον στις οικονομικές σχέσεις για να διατηρήσουν ανοιχτούς
διαύλους επικοινωνίας και να επωφεληθούν η μία από την παρουσία της άλλης.
Παρατηρώντας παρακάτω το εμπορικό
Ισοζύγιο της Ε.Ε. με την Τουρκία, αποδεικνύεται η σπουδαιότητα της Τουρκίας ως
εταίρου της Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί, πως
η πορεία του εμπορικού ισοζυγίου έχει
αλλάξει πρόσημο στο πέρας της δεκαετίας, καθώς από το 2018 και έπειτα, η αξία
των εξαγωγών της Τουρκίας προς την Ε.Ε. ,
ξεπερνά την αντίστοιχη των εισαγωγών.

Εμπορικό Ισοζύγιο Ε.Ε. – Τουρκίας 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές & Εξαγωγές Τουρκίας

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022)

Πηγή: ITC (2022)
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Πιο αναλυτικά, μέχρι το 2017 οι εισαγωγές της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ξεπερνούσαν τις αντίστοιχες εξαγωγές, διαμορφώνοντας έτσι ένα πλεονασματικό ισοζύγιο για την Ε.Ε. Ωστόσο, τα
έτη 2018, 2019 και 2021 η Τουρκία φαίνεται ότι εξήγαγε προϊόντα μεγαλύτερης αξίας στην Ε.Ε., σε σχέση με αυτά που εισήγαγε. Συνολικά, το διάστημα 2012 – 2021
οι εισαγωγές σημείωσαν ανάπτυξη ύψους
13%, ενώ οι εξαγωγές της Τουρκίας παρουσίασαν συνολική άνοδο ύψους 98%.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η ανοδική πορεία των εισαγωγών κορυφώθηκε το 2021, με την αξία να ξεπερνά
τα € 80 δις, τιμή αυξημένη κατά 28% σε
σχέση με το 2020.
Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων
Όπως παρουσιάζεται παρακάτω, το βασικότερο αγαθό που εισάγει η Τουρκία διαχρονικώς από την Ε.Ε. είναι τα «Μηχανήματα, μηχανικές συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες- μέρη αυτών» με
μέση αξία € 11,3 δις, ενώ ακολουθούν τα
οχήματα με αξία € 9,5 δις.

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων Τουρκίας από την Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)

Εξετάζοντας την πορεία
των εξαγωγών της Τουρκίας, η μεγαλύτερη μέση
αξία εμφανίζεται στα οχήματα, ύψους € 11,8 δις,
ενώ ακολουθούν τα μηχανήματα και οι μηχανικές
συσκευές με αξία αρκετά
χαμηλότερη από την πρώτη κατηγορία, € 5,7 δις.

Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων Τουρκίας προς την Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)
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Πηγή: ITC (2022)

Πηγή: ITC (2022)
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση – Ιαπωνία

Εμπορικό Ισοζύγιο Ε.Ε. – Ιαπωνίας 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές & Εξαγωγές Ιαπωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και Ιαπωνίας
χρονολογούνται από το 1959 έχοντας μια
ισχυρό εμπορικό χαρακτήρα, ιδίως στις
επενδυτικές ροές.
Η Ιαπωνία και η Ε.Ε. είναι μέλη της
Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας
(EPA), του μεγαλύτερου ανοικτού οικονομικού χώρου στον κόσμο, που καλύπτει
το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας
από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Ένα βασικό ζήτημα της συμφωνίας είναι η μείωση
των δασμολογικών φραγμών, όπως οι τελωνειακοί δασμοί. Επί πλέον, η Ε.Ε. και
η Ιαπωνία δεσμεύτηκαν να βασίσουν τα
πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς
τους σε διεθνή πρότυπα, στο μέτρο του
δυνατού.

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Από την κατάργηση των δασμολογικών
φραγμών επωφελούνται τομείς όπως η
γεωργία και τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά
προϊόντα, η αλιεία και η δασοκομία. Οι
Ιάπωνες εξαγωγείς, ιδίως η αυτοκινητοβιομηχανία, επωφελούνται επίσης από
την κατάργηση ή μάλλον την μείωση των
δασμών.

Πηγή: ITC (2022)

Η πορεία της αξίας των εξαγωγών της
Ιαπωνίας προς την Ε.Ε. ακολουθεί αντίστοιχη πορεία με αυτή των εισαγωγών,
καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας. Οι
εισαγωγές το διάστημα 2012 – 2021 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
2,7%, ενώ οι εξαγωγές 1,7%.

Σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν
επίσης στους μη δασμολογικούς φραγμούς, αφού απλοποιήθηκαν οι πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων.

Εισαγωγές & εξαγωγές προϊόντων

Τέλος, εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις ειδικώς για τις ταχυδρομικές αποστολές
και ταχυμεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες,
τις νέες χρηματοοικονομικές καθώς και
προηγμένες διατάξεις σχετικά με την μετακίνηση ανθρώπων για επαγγελματικούς
σκοπούς.

44

Τα «Φαρμακευτικά προϊόντα» με την
μέση αξία για την περίοδο να προσεγγίζει
τα €11 δις, αποτελούν την σημαντικότερη
κατηγορία προϊόντων που εισάγονται στην
Ιαπωνία από την Ε.Ε. Τα «Οχήματα» καταγράφουν μέση τιμή € 8 δις.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων Ιαπωνίας από την Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)

Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων Ιαπωνίας από την Ε.Ε. 2012 – 2021
(σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: ITC (2022)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: ITC (2022)

Αναφορικώς με τις εξαγωγές, τα τεχνολογικά μηχανήματα φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση από τα
κράτη – μέλη της Ε.Ε., αφού
οι τέσσερις από τις δέκα πρώτες κατηγορίες προϊόντων που
εισάγονται, συνδέονται με την
τεχνολογία. Μάλιστα, οι δύο
πρώτες κατηγορίες καταγράφουν μέσο μερίδιο 47% ενώ
αν ληφθούν υπ’ όψιν και επόμενες δύο, το ποσοστό αυτό
ξεπερνά το 70%.
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Επίλογος
Συμπερασματικώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ισχυρές εμπορικές σχέσεις
με όλες τις παραπάνω χώρες. Η κατηγορία «Μηχανήματα, μηχανικές συσκευές,
πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες-μέρη
αυτών» αποτελεί το δυνατό χαρτί στην
εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ τα «Φαρμακευτικά προϊόντα» παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, στις περισσότερες από τις
χώρες που αναλύθηκαν.
Από την άλλη, η Ε.Ε. φαίνεται να προμηθεύεται αντίστοιχες κατηγορίες με αυτές εισάγει, ενώ σημαντικές είναι και οι
εισαγωγές προϊόντων που αποτελούν δημιουργία γεωλογικής διεργασίας (ορυκτά
καύσιμα, φυσικό αέριο, σίδηρο, χάλυβα,
μεταλλεύματα κλπ.) .
Η Κίνα θεωρείται μία υπερδύναμη,
προμηθεύοντας με πλήθος προϊόντων
την Ε.Ε. Αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξανόμενη μεταστροφή της Ε.Ε. προς την
Τουρκία από την οποία εισάγει ολοένα
και περισσότερα αγαθά. Φαίνεται πως
η Τουρκία μετατρέπεται στην «Κίνα της
Ευρώπης», κυρίως λόγω του χαμηλού
κόστους που πηγάζει από την μειωμένη
γεωγραφική απόσταση.
Αναφορικώς με κατηγορίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τα ποτά, βρίσκονται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη
των συναλλαγών της Ε.Ε. με τις παραπάνω χώρες.
Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
Ε.Ε. ως ενιαία οντότητα που αποτελείται
από τα κράτη-μέλη της και συγκρίνοντας
την με τις ΗΠΑ και την Κίνα, είναι φανερό
πως οι αγορές αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες και καμμία από αυτές δεν μπορεί
να θεωρηθεί αυτάρκης και να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Η εξάρτηση από το εμπόριο γίνεται ακόμα πιο προφανής, ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις κρίσεων!
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