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Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: όφελος για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020

Η 4η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019
που δημοσιεύτηκε σήμερα προβάλλει τα οφέλη του διευρυνόμενου παγκόσμιου εμπορικού μας δικτύου.
Παρά τις εντάσεις στην παγκόσμια εμπορική σκηνή, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες
της ΕΕ συνέχισαν να διευκολύνουν το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο και να εδραιώνουν το πλαίσιο των
διεθνών κανόνων.

Το εμπόριο με τους 65 προτιμησιακούς εταίρους που καλύπτονται στην έκθεση αυξήθηκε κατά 3,4 %
το 2019, ενώ γενικά το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ αυξήθηκε συνολικά κατά 2,5 %. Οι εμπορικές
συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά και την Ιαπωνία έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στο εμπόριο, με αύξηση
που πλησίασε το 25 % και το 6 % αντίστοιχα, από τη θέση των συμφωνιών αυτών σε ισχύ.

«Σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε κρίση, το διεθνές εμπόριο αποκτά ιδιαίτερη
σημασία. Οι εμπορικές μας συμφωνίες βοηθούν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αναπτυχθούν
πραγματοποιώντας συναλλαγές εκτός της εσωτερικής αγοράς. Οι μειώσεις των δασμών τονώνουν το
εμπόριο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις αυξανόμενες εμπορικές συναλλαγές μας με τον Καναδά
και την Ιαπωνία», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο κ.
Βάλντις Ντομπρόβσκις. Κάνουμε πολλές ενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις της
ΕΕ — μεγάλες και μικρές — μπορούν να επωφεληθούν πραγματικά από τις εμπορικές συμφωνίες μας.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε τον νέο ιστότοπο «Access2Markets».
Επίσης, στις εμπορικές μας συμφωνίες προωθούμε διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που αφορούν τα
δικαιώματα των εργαζομένων και το περιβάλλον.»

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ καλύπτουν το ένα τρίτο του εξωτερικού
εμπορίου της με τρίτες χώρες και ανήλθαν σε 1,345 δισ. ευρώ το 2019. Οι συμφωνίες συνεισέφεραν
113 δισ. ευρώ στο συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ ύψους 197 δισ. ευρώ και αποδείχθηκαν
ιδιαίτερα σημαντικές για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ — ο αριθμός των
οποίων αυξήθηκε κατά 6 % κατά μέσο όρο μεταξύ 2014 και 2017.

Εν ολίγοις, σύμφωνα με την έκθεση του 2019:

οι εξαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ προς εμπορικούς εταίρους αυξήθηκαν κατά
8,7 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην
Ιαπωνία αυξήθηκαν μάλιστα κατά 16 %.

οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν από + 1,9 % το 2018 σε + 3,7 %
το 2019. Στις τρεις πρώτες κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μηχανήματα, τα χημικά
προϊόντα και ο εξοπλισμός μεταφορών, σημειώθηκε αύξηση 1,5 %, 6,3 % και 5,7 % αντίστοιχα.
Οι εξαγωγές της ΕΕ σε μηχανήματα και φάρμακα προς τον Καναδά σημείωσαν εντυπωσιακή
αύξηση κατά 15 % και 18 % αντίστοιχα.

Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει αναλυτικότερα το πρώτο έτος εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και διαπιστώνει ότι η συμφωνία:

ενίσχυσε το διμερές εμπόριο προϊόντων κατά 6 % σε όλους τους τομείς σε σύγκριση με το 2018·

ευνόησε ιδιαίτερα τις εξαγωγές της ΕΕ σε κατηγορίες με μεγάλες μειώσεις δασμών, όπως τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης και υπόδησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά
10 % κατά μέσο όρο, και

υποστήριξε την αύξηση κατά 16 % των εξαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ, οι οποίες
αποτέλεσαν το 12 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς την Ιαπωνία.

Από την έκθεση προκύπτει, επίσης, ότι το 2019, κατά το δεύτερο έτος έναρξης ισχύος της, η
συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA):

οδήγησε σε αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών σχεδόν κατά ένα τέταρτο (24,5 %) σε
σύγκριση με το εμπόριο πριν από τη CETA μεταξύ 2015-2017·

συνέβαλε στην αύξηση του εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων, όπως είναι τα μηχανήματα και τα

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content


φάρμακα κατά 15 % και 18 % μόνο κατά το προηγούμενο έτος, και

έφερε τον Καναδά στην 8η από την 9η θέση στην κατάταξη με τις μεγαλύτερες αγορές για τις
εξαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ. Η αύξηση της πρόσβασης στην καναδική αγορά
στο πλαίσιο των αδασμολόγητων ποσοστώσεων της CETA είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
αξίας των εξαγωγών τυριού της ΕΕ προς τον Καναδά κατά 15 % το 2019 σε σύγκριση με το
2018. 

Τέλος, η έκθεση αναλύει την πρόοδο της εφαρμογής των κεφαλαίων «Εμπόριο και αειφόρος
ανάπτυξη», τα οποία αποτελούν μέρος όλων των σύγχρονων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Με την
εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών η ΕΕ αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της μόχλευσης αυξημένων
εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων για την επίτευξη προόδου σε βασικά ζητήματα, όπως η
προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος ή η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Ενώ η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή
αυτών των κεφαλαίων, η συμφωνία με το Βιετνάμ αναφέρεται ως επιτυχημένο παράδειγμα του τρόπου
με τον οποίο η συνεργασία της ΕΕ με τους εταίρους της πριν από την έναρξη ισχύος μπορεί να
αποφέρει απτή πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τις εργασιακές δεσμεύσεις.

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, καθώς και άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς, θα συζητήσουν τώρα την έκθεση με την Επιτροπή.

Ιστορικό

Σήμερα, η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, με 45 εμπορικές συμφωνίες σε
εφαρμογή οι οποίες καλύπτουν 77 χώρες εταίρους. Η 4η ετήσια έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, αφορά 36 μείζονες προτιμησιακές εμπορικές
συμφωνίες της ΕΕ που εφαρμόστηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα το 2019 με 65 διαφορετικούς
εταίρους.
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