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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΩΣΙΑΣ – ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ορμώμενοι από τα δρώμενα που 
απασχολούν το τελευταίο διά-
στημα την επικαιρότητα, όσον 
αφορά την εξέλιξη των σχέσεων 

Ρωσίας – Ουκρανίας, η DK MARKETING 
διεξήγαγε ενδελεχή μελέτη σχετικά με τις 
εμπορικές σχέσεις των δύο αυτών χωρών, 
καθώς και των πιο σημαντικών, εμπλεκό-
μενων χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, στα προηγούμενα 
τεύχη αναλύθηκαν τα εξής:

 Διμερές εμπόριο Ρωσίας – 
Ουκρανίας (πορεία εισαγωγών & 
εξαγωγών των δύο χωρών 2012 – 2021 
και των βιομηχανικών κλάδων τους)

 Εμπορικές σχέσεις Ρωσίας 
και Ουκρανίας με σημαντικούς 
εταίρους τους (Τουρκία, Κίνα, 
Ινδία, Λευκορωσία κλπ.)

 Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας 

 Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Ουκρανίας 

 Εμπορικές σχέσεις ΕΕ με άλλους 
σημαντικούς εταίρους (Ιαπωνία, 
Κίνα κλπ.)

Η παρουσίαση των σχέσεων της ΕΕ με 
σημαντικούς εμπορικούς εταίρους πραγ-
ματοποιείται με σκοπό την εξέταση της 
αλληλεξάρτησης της ΕΕ με την Ρωσία, τον 

βαθμό επιρροής στις συναλλαγές λόγω των 
κυρώσεων, καθώς και την δυνατότητα υπο-
κατάστασης κάποιων αγαθών από άλλους 
εξαγωγικούς εταίρους (π.χ. Κίνα, ΗΠΑ).

Στην παρούσα φάση επικρατεί εύλογη 
ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
μέχρι τώρα η Ρωσία αποτελούσε τον κύ-
ριο προμηθευτή καυσίμων τής ΕΕ. Παρ’ 
όλο που σε παγκόσμια κλίμακα η Ρωσία 
αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό 
πετρελαίου μετά τις ΗΠΑ και την Σαουδική 
Αραβία, η απεξάρτηση της ΕΕ από την Ρω-
σία και η αντικατάσταση των εισαγόμενων 
καυσίμων με εκείνα που προέρχονται από 
τις ΗΠΑ ή/και την Σαουδική Αραβία, το Κα-
τάρ κλπ. δεν θεωρείται επί του παρόντος 
μία εφικτή λύση. Αυτό, μεταξύ άλλων πα-
ραγόντων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
των τιμών των καυσίμων, και κατ’ επέκτα-
ση το υψηλότερο κόστος παραγωγής των 
τροφίμων αλλά και των υπολοίπων βιομη-
χανικών προϊόντων. Αξίζει να αναφερθεί, 
πως τον Ιούνιο του 2022, οι εισαγωγές φυ-
σικού αερίου της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ, ξεπέ-
ρασαν για πρώτη φορά αυτές της Ρωσίας, 
αφού τρία τέταρτα του συνόλου του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη 
εισήχθησαν από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η τιμή 
του υγροποιημένου φυσικού αερίου από 
τις ΗΠΑ ήταν τουλάχιστον 30% υψηλότερη 
από αυτήν της Ρωσίας.
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Μεταξύ άλλων, η Ρωσία είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος  παραγωγός φυσικού αερίου 
και βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε μεγα-
λύτερους παραγωγούς χάλυβα, νικελίου 
και αλουμινίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η 
αντικατάσταση των εισαγωγών της Ρωσίας 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. 

Από την άλλη, η Ουκρανία αποτελεί τον 
μεγαλύτερο παραγωγό αλλά και εξαγωγέα 
δημητριακών παγκοσμίως, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει ανησυχία σχετικώς με την επι-
σιτιστική επάρκεια. 

Η αποτύπωση των μέχρι τώρα εμπορι-
κών σχέσεων των εμπλεκόμενων μερών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία δια-
τηρούσαν πολύ στενές σχέσεις μέχρι την 
προηγούμενη δεκαετία, έχοντας κοινά εν-
διαφέροντα και παρόμοιες ανησυχίες. Αυτό 
είχε επιτρέψει στα δύο μέρη να οικοδομή-
σουν μία σημαντική «εταιρική σχέση», η 
οποία στόχευε στην ενίσχυση του εμπορί-
ου, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των 
συγκρούσεων. Ωστόσο, η σχέση αυτή έχει 

υποστεί πολλές διακυμάνσεις (οι λόγοι 
αναπτύσσονται παρακάτω), με αποτέλεσμα 
η ΕΕ να προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί 
εμπορικώς από την Ρωσία.  Παρ’ όλα αυτά, 
όλα τα οικονομικά στοιχεία αποδεικνύ-
ουν πως η Ρωσία, φαίνεται να συνεχίζει 
να αποτελεί έναν «αναπόφευκτο», στρα-
τηγικό εταίρο της ΕΕ.

Από το 1997, οι πολιτικές και οικονο-
μικές σχέσεις τής ΕΕ με την Ρωσία βα-
σίζονται σε διμερή συμφωνία εταιρικής 
σχέσης και συνεργασίας: Partnership 
and Cooperation Agreement (PCA). Τα 
τμήματα της PCA που σχετίζονται με το 
εμπόριο στοχεύουν στην προώθηση εμπο-
ρίου και επενδύσεων, καθώς και στην ανά-
πτυξη αμοιβαία επωφελών οικονομικών 
σχέσεων. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας (PCA) είναι μια νομικώς 
δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών. Είναι ένας από τους τρεις 
ειδικούς τύπους διεθνών συμφωνιών.

Η PCA του 1997 παραμένει το γενικό 
πλαίσιο για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ–
Ρωσίας. Οι διαπραγματεύσεις για μια Νέα 

Συμφωνία ΕΕ–Ρωσίας ξεκίνησαν το 2008, 
αλλά τέθηκαν σε αναμονή το 2010 λόγω 
της έλλειψης προόδου στο κεφάλαιο του 
εμπορίου και των επενδύσεων. 

Από το 2012, όταν η Ρωσία προσχώρη-
σε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
(ΠΟΕ), οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας 
άρχισαν να πλαισιώνονται επίσης από τις 
πολυμερείς κανόνες τού ΠΟΕ.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από την 
Ρωσία το 2014 έχει επηρεάσει σοβαρά τις 
σχέσεις ΕΕ–Ρωσίας. Μετά το ξέσπασμα 
του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας στις 24 
Φεβρουαρίου 2022, η ΕΕ υιοθέτησε εμφα-
τικά μέτρα που στοχεύουν να αποδυναμώ-
σουν σημαντικά την οικονομική βάση τής 
Ρωσίας, στερώντας της κρίσιμες τεχνολο-
γίες και αγορές, επιδιώκοντας να περιορί-
σει σημαντικά την ικανότητά της να διεξά-
γει πόλεμο.

Ταυτοχρόνως, η Ρωσία έχει θεσπίσει πο-
λυάριθμα μέτρα που ευνοούν τα εγχώρια 

προϊόντα και τις υπηρεσίες έναντι των ξένων. 
Αυτή  η πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών 
επεκτείνεται συνεχώς. Ως αποτέλεσμα, οι 
εξαγωγείς της ΕΕ είτε απωθήθηκαν από την 
αγορά είτε υποχρεώθηκαν να μετεγκαταστή-
σουν την παραγωγή τους στη Ρωσία. 

Η ΕΕ έχει καταθέσει έξι διαφορές κατά 
της Ρωσίας στον ΠΟΕ:

 για περιορισμούς στις εξαγωγές 
ξύλου (2022)

 σχετικώς με τους περιορισμούς 
στις προμήθειες από κρατικές 
επιχειρήσεις (2021)

 σχετικώς με τους εισαγωγικούς 
δασμούς της Ρωσίας (2014) και 
τους δασμούς anti-dumping  της 
Ρωσίας στα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (2014) 

 σχετικώς με το εμπάργκο της 
Ρωσίας στο χοιρινό κρέας της 
ΕΕ, βάσει των υγειονομικών και 
φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων 
(2014) 
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Association for Regional Cooperation, 
η Κίνα της Regional Comprehensive 
Economic Partnership ενώ η Νότια Αφρι-
κή της African Continental Free Trade 
Agreement.

Παράλληλα, οι χώρες αυτές επηρεάζουν 
άμεσα το εμπόριο που σχετίζεται με την 
σίτιση, αφού κατέχουν πρώτες θέσεις στην 
παραγωγή πολλών προϊόντων. Συγκεκρι-
μένα, η Βραζιλία είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη παραγωγός σόγιας, η Ινδία η δεύτερη 
μεγαλύτερη παραγωγός ρυζιού, ενώ η Νό-
τια Αφρική είναι δέκατη στο καλαμπόκι.

Η δημιουργία των BRICS οδηγεί σε ένα 
«αντίπαλον δέος» του συνασπισμού  ΗΠΑ-
Ευρώπης, ενώ τα τελευταία χρόνια τα κρά-
τη BRICS έχουν επιδείξει αυξημένη συ-
νεργασία και σκοπεύουν να αλλάξουν το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα που κυριαρ-
χείται από το δολλάριο. Σε αυτήν την συ-
γκυρία, η Ρωσία φαίνεται να έχει στρέψει 
το βλέμμα της προς τις χώρες–μέλη των 
BRICS. Πιο συγκεκριμένα:

 Η Ρωσία, έχει αυξήσει σημαντικά τις 
εξαγωγές της προς τον σημαντικότερο της 
εταίρο, την Κίνα, ενώ μειούμενη βαίνει 
η πορεία τής αξίας προς τον μεγαλύτερο 
εταίρο της στην ΕΕ, την Ολλανδία. Όπως 
αποδεικνύεται και από τα στοιχεία των 
προηγούμενων τευχών, το διμερές εμπό-
ριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας γίνεται ολο-
ένα και πιο εκτεταμένο, ως αποτέλεσμα 
των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο κρα-
τών. Σε αριθμητικούς όρους, οι εισαγωγές 
τής Ρωσίας από την Κίνα έχουν σημειώσει 
συνολική άνοδο 53% το διάστημα 2012 – 
2021, με την συνολική αξία να φτάνει τα € 
61,43 δις το 2021. Οι εξαγωγές τής Ρωσίας 

στην Κίνα το εξεταζόμενο διάστημα, έχουν 
σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας από € 27,8 
δις στα € 57,5 δις, ενώ αυξάνονται με μέσο 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10%.

 Η αξία των εξαγωγών της Ρωσίας προς 
την Κίνα στην κατηγορία του σιδήρου και 
χάλυβα έχει εμφανίσει μία εντυπωσιακή 
συνολική αύξηση 5639% από το 2014 και 
έπειτα. Οι εξαγωγές τής αντίστοιχης κα-
τηγορίας προς την Βραζιλία έχουν αυξηθεί 
κατά 292%, την ίδια στιγμή που η Ολλανδία 
σημείωσε συνολική μείωση 16%.

 Αντίστοιχα, οι εξαγωγές της Ρωσίας 
στην Κίνα στην κατηγορία τού χαλκού και 
τα τεχνουργήματα αυτού, έχουν αυξηθεί 
ραγδαία μετά το 2014, (1353%) ενώ μειω-
μένη κατά 60% είναι με την Ολλανδία.

Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)

Επιπροσθέτως, η Ρωσία είναι μέλος του 
οργανισμού APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation), ο οποίος έχει ως στόχους 
μια ανοιχτή, δυναμική, ανθεκτική και ει-
ρηνική κοινότητα Ασίας – Ειρηνικού έως 
το 2040. Σε αυτήν, ιδρυτικό μέλος είναι και 
η Αυστραλία. Οι πυλώνες που αναπτύσσο-
νται μέσω τής συγκεκριμένης συνεργασίας 
βρίσκονται:

 σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης 
της Ρωσίας στα εισαγόμενα 
μηχανοκίνητα οχήματα (2013) 
– η υπόθεση βρίσκεται επί του 
παρόντος σε αναμονή.

Η Ρωσία έχει επίσης καταθέσει 
τέσσερις διαφωνίες στον ΠΟΕ κατά 
της ΕΕ: 

 για το τρίτο ενεργειακό πακέτο 
της ΕΕ (2014) 

 για την προσαρμογή του κόστους 
του φυσικού αερίου στις έρευνες 
anti-dumping duty της ΕΕ (2013 
και 2015)

 για μέτρα anti-dumping duty 
τής ΕΕ στις εισαγωγές ορισμένων 
πλατέων προϊόντων χάλυβα ψυχρής 
έλασης από την Ρωσία (2017).

Η Ευρασιατική Οικονομική 
Ένωση (EAEΕ)

Το 2010, η Ρωσία δημιούργησε μια τε-
λωνειακή ένωση με το Καζακστάν και την 
Λευκορωσία. Αυτή η τελωνειακή ένωση 
έγινε η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 
(ΕΑΕΕ) το 2015. Η Αρμενία και η Κιργιζία 
προσχώρησαν στην ΕΑΕΕ την ίδια χρονιά. 
Η Ρωσία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 90% 
του ΑΕΠ της EAΕΕ. Η EAEΕ έχει νομική 
αρμοδιότητα σε τομείς πολιτικής όπως 
τα τελωνεία, ο ανταγωνισμός, η εμπορι-
κή άμυνα, η ρύθμιση των γεωργικών και 

βιομηχανικών προϊόντων, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και το εξωτερικό 
εμπόριο. Ταυτόχρονα, οι ημι-ομοιόμορφοι 
τεχνικοί κανονισμοί της ΕΑΕΕ δεν διαθέ-
τουν μηχανισμούς επιβολής και δημιουρ-
γούν περιορισμούς στο εμπόριο.

BRICS

Επί πλέον, η Ρωσία είναι ένα από τα πέ-
ντε μέλη του διεθνούς πολιτικού οργανι-
σμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγο-
ρών, που αποτελείται από πέντε χώρες: 
την Βραζιλία, την Ρωσία, την Ινδία, την 
Κίνα και την Νότια Αφρική. Ο μηχανισμός 
BRICS αποσκοπεί στην προώθηση της ει-
ρήνης, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και 
της συνεργασίας. Στόχος του είναι επίσης 
να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 
ανθρωπότητας και στην εγκαθίδρυση ενός 
πιο δίκαιου και ισότιμου κόσμου.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και η 
πολιτική των κυρώσεων και του ΝΑΤΟ, 
έχουν φέρει την Ρωσία πιο κοντά στους 
υπόλοιπους BRICS. Οι BRICS διαθέτουν 
το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και 
σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ τού πλα-
νήτη. Η κάθε χώρα ξεχωριστά αποτελεί 
στρατηγικό μέλος τής οργάνωσης, λόγω 
του ρόλου τους στο διεθνές εμπόριο μέσω 
συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα, η Βρα-
ζιλία είναι ένα από τα οκτώ μέλη για την 
συμφωνία South America Free Trade 
Area, η Ινδία είναι μέλος της South Asia 
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 Η Ρωσία εξήγαγε πάνω από το 40% 
των προϊόντων της στην ΕΕ για τα έτη 
2012-2019, ενώ τα δύο τελευταία έτη το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 34% (2021) και 
38% (2020).

 Η ΕΕ εισάγει από την Ρωσία τεράστι-
ες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, ενώ οι 
κυριότεροι εισαγωγείς των αγαθών που 
προέρχονται από την Ρωσία, είναι η Γερ-
μανία και η Ολλανδία.

Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή τής συμπερι-
φοράς τής ΕΕ, σημειώνονται τα παρακάτω:

 Από το 2012 έως το 2014, τα ορυκτά 
καύσιμα αντιπροσώπευαν το 80% των συ-
νολικών εισαγωγών τής ΕΕ από την Ρωσία, 
ενώ από το 2015 και έπειτα αποτελούν 
κατά μέσον όρο το 60%. Η ΕΕ εμφανίζεται 
να προσπαθεί να ελαττώσει τις εισαγω-
γές της από την Ρωσία.

 Τα ορυκτά καύσιμα, κατέχουν το με-
γαλύτερο μερίδιο ανάμεσα στα εξαγω-
γικά αγαθά της Ρωσίας προς την ΕΕ, το 
οποίο το 2021 υπολογίστηκε σε 51%. 
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί ση-
μαντικά με το πέρασμα των χρόνων, καθώς 
το 2012 τα ορυκτά καύσιμα αποτελούσαν 
το 81% των συνολικών εξαγωγών της Ρω-
σίας προς την ΕΕ.

 Οι εισαγωγές της ΕΕ στην ίδια κατηγο-
ρία από τις ΗΠΑ το διάστημα 2015 – 2020 
αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 14%.

 Τα έτη 2014 – 2016 παρουσιάστηκε η 
μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στις συ-
νολικές εξαγωγές τής Ρωσίας προς την 
ΕΕ, ύψους 31%. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην μείωση των εισαγω-
γών ορυκτών καυσίμων (-49%). Αυτό, δεν 

μεταφράζεται απαραίτητα σε υποκατά-
σταση των εισαγωγών από άλλες χώρες 
προμηθευτές, αφού το μερίδιο της Ρω-
σίας στην συνολική αξία των εισαγωγών 
τής ΕΕ δεν άλλαξε έντονα (20% ±1%).

 Τα έτη 2016–2018, η αξία των εισαγω-
γών τής ΕΕ από την Ρωσία αυξήθηκε κατά 
47%, πιθανότατα ακολουθώντας την θετι-
κή αύξηση (+53%) των ορυκτών καυσίμων. 
Είναι γεγονός ότι η πορεία της συνολικής 
αξίας εξαγωγών εξαρτάται κυρίως από την 
εν λόγω κατηγορία, καθώς διαδραματίζει 
τον πιο σημαντικό ρόλο.

 Η Νορβηγία, αν και δεν είναι μέλος 
τής ΕΕ, ακολουθεί παρόμοια εξωτερική 
πολιτική με πολλές από τις χώρες τής ΕΕ. 
Αυτό αποδεικνύεται και από την ξαφνική 
μείωση των εξαγωγών της προς την Ρωσία 
κατά 69%, μέσα σε ένα έτος (2014 – 2015).

Εξαγωγές Ρωσίας σε ΕΕ & Εισαγωγές Ρωσίας
από ΕΕ 2012 - 2021  (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: International Trade Center (2022)

1Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα ακόλουθα στοιχεία αντικατοπτρίζουν 
την κατάσταση το 2021, πριν αρχίσουν να έχουν αποτέλεσμα οι 
πρόσφατες κυρώσεις που σχετίζονται με το εμπόριο.

 εμπόριο και επενδύσεις

 καινοτομία και ψηφιοποίηση

 ισχυρή, ισορροπημένη, ασφαλής, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η APEC στα 
πλαίσια της εμπορικής της πολιτικής ερ-
γάζεται για την δημιουργία μίας ζώνης 
ελεύθερων συναλλαγών στην Ασία και τον 
Ειρηνικό ενώ παρέχει ισχυρή υποστήριξη 
για παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και ανοι-
χτές αγορές. 

Εμπορικές Σχέσεις
Ρωσίας – ΕΕ 

Η Ρωσία αποτελεί μία σημαντική παγκό-
σμια δύναμη καθώς, όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παρα-
γωγός πετρελαίου στον κόσμο, συνεπώς 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του 
πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Η εξέ-
λιξη του πολέμου φαίνεται πως θα επηρε-
άσει άμεσα την παγκόσμια οικονομία, συ-
νεπώς και την οικονομία της ΕΕ.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται 
η σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ, και ανα-
φέρονται οι σημαντικότερες διαπιστώσεις. 
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Εξαγωγές ορυκτών καυσίμων Ρωσίας σε ΕΕ 2012 – 2021 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: International Trade Center (2022)

Επίσης τα λιπάσματα, άρρηκτα συνδεδε-
μένα με την παραγωγή προϊόντων τού πρω-
τογενή τομέα, προέρχονται κυρίως από την 
Ρωσία. Ο μέσος όρος τού ποσοστού συνει-
σφοράς στις εισαγωγές τής ΕΕ την εξεταζό-
μενη περίοδο, ανέρχεται στο 13%. 

Εκτός των λιπασμάτων, από την Ρωσία 
εισάγονται στην ΕΕ σημαντικές ποσότητες 
α’ υλών όπως σίδηρος, χάλυβας, αλουμί-
νιο, ξύλο και είδη από ξυλοκάρβουνο, πο-
λύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι. Το μέσο 
μερίδιο εισαγωγών που προέρχεται από 
την Ρωσία για τα ανωτέρω προϊόντα είναι 
4% – 6%.

Είναι βασικό να σημειωθεί ότι πολ-
λές από τις κατηγορίες αυτές αποτελούν 
πρώτη ύλη για βιομηχανίες που την με-
ταποιούν μία, δύο ή περισσότερες φορές. 

Ως εκ τούτου, αποτελούν την πρώτη φάση 
στην αλυσίδα αξίας, και σε συνδυασμό με 
την ακριβή μεταφορά που έχουν δημιουρ-
γήσει οι αυξήσεις στα καύσιμα, φτάνουν 
στα εργοστάσια σε πολύ υψηλότερες τι-
μές, γεγονός που επηρεάζει όλα τα στά-
δια μέχρι την πώληση του προϊόντος στον 
τελικό καταναλωτή.

Εμπορικές Σχέσεις 
Ουκρανίας – ΕΕ

Σχετικώς με την Ουκρανία, αυτή αποτελεί 
επίσης έναν σημαντικό εταίρο τής ΕΕ, όπως 
φαίνεται από τους διάφορους τομείς συνερ-
γασίας  (εμπόριο, έρευνα). Ο στρατηγικός 
ρόλος τής Ουκρανίας είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένος με την  γεωγραφική της θέση.

Η ΕΕ το 2014, σε συνεργασία με την 
Ουκρανική Κυβέρνηση, δημιούργησαν 
μία κοινή agenda για την μεταρρύθμι-
ση του κράτους στους κρίσιμους τομείς 
(Association Agenda, 2014). Για την με-
ταρρύθμιση αυτή, πέραν της πολιτικής, 
παρέχεται και οικονομική στήριξη με την 
μορφή δανείων και ενισχύσεων συνολικού 
ύψους € 15 δις. Παράλληλα το 2014, η ΕΕ 
δημιούργησε και την Ομάδα Στήριξης για 

την Ουκρανία, ένα ευρωπαϊκό όργανο που 
αποτελείται από εξειδικευμένα θεσμικά 
πρόσωπα, ώστε να βοηθηθούν σε τεχνικό 
επίπεδο οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν 
οι αρχές.

Επίσης, από το 2014 δημιουργήθηκε η 
Αποστολή EUAM Ukraine (the European 
Union Advisory Mission), με στόχο την 
παροχή στήριξης στις ουκρανικές αρχές, 
στην ενίσχυση του τομέα τής ευρύτερης 
εσωτερικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα 
παρέχει συμβούλους σε ζητήματα όπως η 
ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η αστυνόμευση, η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και η προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η δράση τής ΕΕ σε σχέση και με την 
ουκρανική κρίση, δεν περιορίζεται μόνο  
στην επιβολή κυρώσεων έναντι της Ρω-
σίας, αλλά και στην ταυτόχρονη έμπρακτη 
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παροχή στήριξης προς την Ουκρανία, για 
την οικοδόμηση ενός κράτους-δικαίου με 
απότοκο την ανάπτυξη βαθύτερων πολιτι-
κών σχέσεων με την χώρα αυτή. 

Πλέον, η ΕΕ έχει εντείνει ακόμα περισ-
σότερο την συνεργασία της με την Ουκρα-
νία, παρέχοντας πολιτική, χρηματοδοτική 
και οικονομική στήριξη. Κατά την διάρ-
κεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 
Ιουνίου 2022, οι ηγέτες τής ΕΕ χορήγησαν 
στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώ-
ρας προς ένταξη στην ΕΕ.  

Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας έχει 
προκαλέσει μία ιδιαίτερη ανησυχία στην 
ΕΕ, καθώς η Ουκρανία ηγείται σε συγκε-
κριμένους κλάδους. Ειδικότερα, είναι ο 

μεγαλύτερος παραγωγός ηλίανθων πα-
γκοσμίως, ενώ αποτελεί βασικό παραγω-
γό καλαμποκιού (6ος), σιταριού (7ος) και 
συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους 
παραγωγούς ζαχαρότευτλων, κριθαριού, 
σόγιας και ελαιοκράμβης.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μία σημαντι-
κή εμπορική σχέση με την ΕΕ. Το εμπορι-
κό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό για την Ου-
κρανία, με το έλλειμμα το 2021 να αγγίζει 
τα € 2 δις, αρκετά μειωμένο βέβαια από 
το 2012 όπου έφθανε περίπου τα € 6 δις. 

Η Ουκρανία εξάγει σημαντικές ποσότη-
τες συγκεκριμένων προϊόντων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, κυρίως πρώτων υλών. Εξετάζοντας τα παραπάνω προϊόντα, 

αποδεικνύεται πως η Ουκρανία δεν απο-
τελεί έναν μοναδικό και αναντικατάστατο 
προμηθευτή. 

Όσον αφορά στον σίδηρο και τον χάλυβα, 
φαίνεται πως έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές 
από την Ουκρανία, ωστόσο θα πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν ότι το εξεταζόμενο διάστη-
μα έχουν αυξηθεί συνολικώς οι εισαγωγές 
τής ΕΕ σε σίδηρο και χάλυβα. Το μερίδιο 
της Ουκρανίας το 2021 στις συνολικές 
εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα στην ΕΕ  
ήταν μόλις 3% (ίσο με το μέσο μερίδιο της 
περιόδου). Οι σημαντικότεροι προμηθευτές 
στο συγκεκριμένο προϊόν φαίνεται πως εί-
ναι χώρες της ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, 
Ιταλία (μέσο μερίδιο 2012 – 2021 15%, 9%, 
8% και 7% αντιστοίχως). Αξίζει να αναφερ-
θεί πως το μερίδιο της Ρωσίας εμφανίζεται 
μεγαλύτερο από της Ουκρανίας, ειδικότερα 
το 2021 υπολογίστηκε 5%, ενώ το μέσο με-
ρίδιο της περιόδου ήταν 4%. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταλλευ-
μάτων της ΕΕ (μεταλλεύματα, σκωρία 

και τέφρα) προέρχεται από την Βραζιλία 
(μέσο μερίδιο 14%), ενώ ακολουθεί ο Κα-
ναδάς με 8%. Η Ουκρανία διαθέτει το ίδιο 
ποσοστό με την Ν. Αφρική, ύψους 5%. Άλ-
λοι σημαντικοί προμηθευτές είναι η Σουη-
δία, το Περού, η Χιλή επίσης με 5%, και η 
Ρωσία με μέσο μερίδιο 3%.

Στις ηλεκτρικές μηχανές, το ποσοστό τής 
ΕΕ που προέρχεται από την Ουκρανία εί-
ναι μηδαμινό, καθώς το 2021 οι συνολικές 
εισαγωγές ανήλθαν στα € 713 δις (30% 
αυξημένες από το 2012), ενώ μόλις τα € 
2,5 δις προήλθαν από την Ουκρανία. Ο βα-
σικότερος προμηθευτής τής Ε.Ε στο συγκε-
κριμένο προϊόν, είναι η Κίνα με μερίδιο το 
2021 21% (μέσο μερίδιο περιόδου 17%).

Στις σημαντικότερες εισαγωγές τής ΕΕ 
από την Ουκρανία, συμπεριλαμβάνονται 
επίσης τα ζωικά ή φυτικά λίπη. Οι συνο-
λικές εισαγωγές τής ΕΕ στο συγκεκριμένο 
αγαθό το 2021 ανήλθαν στα € 34 δις, ενώ 
μόλις το 6% προήλθε από την Ουκρανία 
(το μέσο μερίδιο της Ουκρανίας διαχρονι-
κώς είναι 4%). Ο βασικότερος προμηθευ-
τής τής ΕΕ διαχρονικώς είναι η Ολλανδία, 
με μέσο μερίδιο 13% και αξία εισαγωγών 
περίπου € 3,5 δις. Ακολουθεί η Ινδονησία 
και η Μαλαισία με μέσο μερίδιο 11% και 
7%. Η Ουκρανία ακολουθεί με αρκετά με-
γάλη διαφορά, με τις εισαγωγές από την 
συγκεκριμένη χώρα να αποτελούν το 4% 
κατά μέσο όρο διαχρονικώς. Ειδικότερα, το 
2021 οι εισαγωγές από την Ουκρανία ήταν 
περίπου € 2 δις και το μερίδιο 6%.

Η Ουκρανία είναι από τους βασικότερους 
παραγωγούς και ο τέταρτος μεγαλύτερος 
εξαγωγέας δημητριακών παγκοσμίως. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχία 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφο-

Τα σημαντικότερα προϊόντα που εισάγει η ΕΕ από την Ουκρανία,
είναι τα κάτωθι: 

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: International Trade Center (2022)

2Δασμολογική ονοματολογία: Σίδηρος και χάλυβας / Μεταλλεύματα, σκωρία και τέφρα / Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανήματα 
και μηχανικές συσκευές / Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα προϊόντα διάσπασής τους- παρασκευασμένα βρώσιμα λίπη- κεριά ζωικά 
ή φυτικά / Δημητριακά 
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ρά στην προμήθεια των δημητριακών της, 
ωστόσο εξετάζοντας πιο αναλυτικά τις ει-
σαγωγές της, φαίνεται πως από την Ου-
κρανία προέρχεται κατά μέσο όρο το 10% 
των συνολικών εισαγωγών της. 

Ειδικότερα, οι συνολικές εισαγωγές δη-
μητριακών της ΕΕ το 2021 υπολογίστη-
καν € 22 δις, αυξημένες κατά 29% από το 
2012. Το 73% των συνολικών εισαγωγών 
το 2021 προήλθε από χώρες της Ε.Ε, μά-
λιστα η Γαλλία είναι ο Νο1 προμηθευτής 
δημητριακών τής ΕΕ, προσφέροντας το 
21% (μέσο μερίδιο περιόδου) των συνολι-
κών εισαγωγών. Σημαντικό ποσό προσφέ-
ρει επίσης και η Γερμανία και η Ουγγαρία 
(10% και 7% αντιστοίχως). Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει πως η ΕΕ παράγει σημαντική 
ποσότητα δημητριακών.

Οι εισαγωγές δημητριακών από Τρίτες 
Χώρες (χώρες εκτός ΕΕ) το 2021, υπολογί-
στηκαν περίπου € 6 δις, με την Ουκρανία 
να αποτελεί τον βασικότερο προμηθευτή 
(εκτός ΕΕ) με μερίδιο 8%. 

Φαίνεται πως η ΕΕ εισάγει μικρές ποσό-
τητες δημητριακών από διάφορους εταί-
ρους. Η Βραζιλία και ο Καναδάς προσφέ-
ρουν κατά μέσον όρο το 3%, ενώ οι ΗΠΑ το 
2% των συνολικών εισαγωγών τής ΕΕ. Στους 
υπόλοιπους προμηθευτές δημητριακών τής 
ΕΕ, συγκαταλέγονται η Ρωσία, το Πακιστάν, 
η Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο, με πο-
σοστό περίπου 1%. για την κάθε μία. 

Αξίζει να αναφερθεί πως παρ’ όλο που 
οι συνολικές εισαγωγές δημητριακών 
τής ΕΕ έχουν αυξηθεί το διάστημα 2012 
- 2021, οι εισαγωγές από την Ουκρανία 
έχουν σημειώσει αρκετές αυξομειώσεις. 
Η πιο έντονη μείωση στις εισαγωγές δη-
μητριακών από την Ουκρανία παρουσιά-
στηκε το 2016, (μείον 18%). Το ίδιο έτος 
υπάρχει ταυτόχρονα μείωση στις συνολι-
κές εισαγωγές τής ΕΕ, η οποία όμως δεν 

αντιστοιχεί στην μείωση της Ουκρανίας, 
καθώς εκτιμήθηκε μόλις στο 2%. Βέβαια, 
παρατηρείται πως το 2016 αυξήθηκαν ση-
μαντικά οι εισαγωγές δημητριακών από 
την Ρωσία, την Βραζιλία, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και από άλλες χώρες–μέλη τής ΕΕ 
(Βουλγαρία, Κροατία). 

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει πως οι εξαγω-
γές των δημητριακών της δεν έχουν κύρια 
κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπο-
γραμμίζει ότι τα 2/3 των δημητριακών της 
κατευθύνονται σε χώρες τής Αφρικής, της 
Ασίας και της Μέσης Ανατολής. 

Η ΕΕ είναι επίσης μεγάλος παραγωγός 
δημητριακών με σημαντικές εξαγωγές τρο-
φίμων και προσπαθεί να διατηρεί το επί-
πεδο τιμών στα τρόφιμα χαμηλά για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές. Η ΕΕ εντείνει 
επίσης την δική της παραγωγή για να μειώ-

σει την πίεση στις παγκόσμιες αγορές τρο-
φίμων και συμμετέχει στο Παγκόσμιο Επι-
σιτιστικό Πρόγραμμα, ώστε να αυξηθούν 
τα διαθέσιμα αποθέματα και τα πρόσθετα 
προϊόντα να μπορέσουν να φθάσουν σε ευ-
άλωτες χώρες σε προσιτές τιμές.



= = 41

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Συμπέρασμα

Προς το παρόν δεν διακυβεύεται η επάρ-
κεια τροφίμων στην ΕΕ, δεδομένου ότι 
είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης σε πλη-
θώρα γεωργικών προϊόντων. Οι αναταρα-
χές στην αγορά τροφίμων μπορεί να επη-
ρεάσουν κυρίως χώρες εκτός τής ΕΕ, οι 
οποίες είναι οικονομικά αδύναμες (όπως 
η Μογγολία, το Καζακστάν και η Αρμενία). 
Οι χώρες αυτές εξαρτώνται σημαντικά από 
τις ρωσικές και τις ουκρανικές εξαγωγές 
σιταριού. 

Αντίθετα, η ενεργειακή κρίση η οποία 
προέρχεται από τις αναταραχές των σχέσε-
ων με την Ρωσία, φαίνεται να είναι το επί-
κεντρο των συνεπειών. Η ΕΕ έχει εστιασθεί 
σε σημαντικό βαθμό στην Ρωσία, για τις ει-
σαγωγές βασικών α’ υλών που χρησιμοποι-
ούνται για 1η και 2η μεταποίηση. Όσο και 
αν έχει την πρόθεση να μην αποτελεί η 
Ρωσία στρατηγικό της εταίρο, μέχρι στιγ-
μής :

 αναγκάζεται να στηρίζεται σε αυ-
τήν 

 δεν διαφαίνονται σοβαρές, εναλ-
λακτικές λύσεις

 μέσα από τις κυρώσεις φαίνεται 
πως ζημιώνεται η ίδια η ΕΕ. 

Στην προσπάθειά της να λύσει την ενερ-
γειακή κρίση, επιδιώκει την υποκατάσταση 
προϊόντων (π.χ. φυσικό αέριο) από άλλες 
χώρες όπως το Κατάρ, που όμως, κατά δή-
λωση του, δεν μπορεί να στηρίξει την ΕΕ, 
αφού οι περισσότεροι όγκοι του Κατάρ εί-
ναι δεσμευμένοι σε μακροπρόθεσμα συμ-
βόλαια κυρίως με Ασιάτες αγοραστές και 
η ποσότητα των όγκων (LNG) που μπορούν 
να αποσταλούν στην Ευρώπη είναι μόνο 
10-15%. Επί πλέον, δεν υπάρχουν οι κα-
τάλληλες υποδομές όπως οι αντίστοιχοι 
αγωγοί που συνδέουν την Ρωσία με την ΕΕ, 

με αποτέλεσμα τα κόστη από την μεταφορά 
μέσω πλοίων να προκαλούν δυνητική αύ-
ξηση στις τιμές. Η ΕΕ καλείται να χαράξει 
στρατηγική επανατοποθέτησης με εταί-
ρους τρίτων χωρών καθώς και με πολλούς 
και διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους, 
με σκοπό την διασπορά κινδύνου που προ-
κύπτει από την μεγάλη εξάρτησή της από 
την Ρωσία.

Από την άλλη πλευρά η Ρωσία φαίνεται να 
έχει στρέψει το εμπορικό της ενδιαφέρον 
προς την Κίνα, γεγονός που αποδεικνύεται 
και από την δημιουργία του νέου σιδηρο-
δρόμου Ρωσίας – Κίνας. Το ενδεχόμενο να 
αυξηθεί παραπάνω το εμπόριο μεταξύ των 
μελών των BRICS είναι μεγάλο. 

Γενικότερα, παρατηρείται μία κινητικό-
τητα χωρών τού νοτίου ημισφαιρίου τού 
πλανήτη μέσω των συμφωνιών BRICS, 
Ευρασιατικής κ.α. 

Είναι γεγονός ότι η γεωπολιτική αστάθεια 
που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
προκαλέσει σοβαρές συνέπειες διεθνώς. Η 
αναταραχή που έχει προκληθεί στις εμπο-
ρικές σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας με 
τις χώρες τής ΕΕ αλλά και τής παγκόσμιας 
κοινότητας, καταδεικνύουν τον εύθραυστο 
χαρακτήρα τού παγκόσμιου εμπορίου.

Συμπερασματικώς, υπάρχει μία έντονη 
περιδίνηση η οποία επηρεάζει τις εμπορι-
κές αλλά και τις γεωπολιτικές σχέσεις ση-
μαντικών παικτών του διεθνούς σκηνικού, 
σε βαθμό που προοιωνίζεται ενδεχομένως 
ανθρωπιστικά προβλήματα ευρείας κλί-
μακος. Τέτοια φαινόμενα παραπέμπουν σε 
καταστάσεις έντονης διεθνούς πόλωσης 
που η ανθρωπότητα έζησε στις αρχές του 
περασμένου αιώνος. Στιγμές αρκετά μα-
κρινές για τις σημερινές γενιές, αλλά και 
αρκετά κοντινές από ιστορικής πλευράς, 
ώστε να λειτουργούν ως φάροι για έγκαι-
ρη αλλαγή πορείας. 
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