Πρόζβαζη ζηην αγορά ηρίηων τωρών
Eμπόδια ζηην πρόζβαζη ζηην αγορά ηρίηων τωρών
H πξφζβαζε ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ηξίησλ ρσξψλ είλαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηφλσζε ησλ επξσπατθψλ εμαγσγψλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Οη
επξσπαίνη εμαγσγείο επηζπκνχλ βειηησκέλε πξφζβαζε φρη κφλν ζηηο αγνξέο
αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη εηαίξσλ αιιά θπξίσο ζηηο αγνξέο αλαδπφκελσλ
νηθνλνκηψλ φπσο είλαη ε Κίλα, ε Ιλδία, ε Βξαδηιία θαη ε Ρσζία.
Μέζσ ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ εκπνξίνπ,
ηα παξαδνζηαθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εμαγσγείο φπσο γηα παξάδεηγκα
είλαη νη δαζκνί θαη νη δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο έρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ
δηεπζεηεζεί. Πέξα φκσο απφ ηνπο δαζκνχο, ππάξρνπλ πνιιά κε δαζκνινγηθά
εκπφδηα ηα νπνία επηβάιινληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ
ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα εκπφδηα
απηά είλαη άιινηε κε αλαγθαία εκπφδηα πνπ επηβάιινληαη ρσξίο ιφγν θαη άιινηε
δηθαηνινγεκέλα εκπφδηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο κέηξα εκπνξηθήο άκπλαο ησλ
ηξίησλ ρσξψλ, είηε σο κέηξα πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο πγείαο ησλ
δψσλ θαη ησλ θπηψλ θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα
είλαη πνιιέο θνξέο πεξίπινθα θαη απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνχλ, λα ειεγρζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
ψζηε ηειηθά λα απνκαθξπλζνχλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εκπνδίσλ είλαη π.ρ. νη
πεξίπινθεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ηερληθνί θαλνληζκνί θαη standards πνπ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηνπ ΠΟΕ πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη,
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πλεπκαηηθψλ
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ, πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε
ζηελ αγνξά πξψησλ πιψλ, εκπφδηα ζην εκπφξην ππεξεζηψλ θαη ζηηο άκεζεο μέλεο
επελδχζεηο, δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ μέλσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ έλαληη ησλ
εγρψξησλ,
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δηθαηνινγεκέλε ρξήζε κέηξσλ εκπνξηθήο άκπλαο, αδηθαηνιφγεηε ρξήζε θξαηηθήο
βνήζεηαο ή επηδνηήζεσλ θιπ.

Ποια είναι η Σηραηηγική ηης Δ.Δ. για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Market
Access Strategy)

Απηά θπξίσο ηα εκπφδηα επηζπκεί λα επηιχζεη ε Ε. Επηηξνπή κέζσ ηεο
ηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Αγνξά (Market Access Strategy), ε νπνία
μεθίλεζε ην 1996 θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο πνιηηηθήο γηα ηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά, ε νπνία ζα επηιχεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη ζα
ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ε.Ε. Σν 2006
θαη ην 2007 ε ζηξαηεγηθή απηή γίλεηαη πνιχ πην επίθαηξε θαη νπζηαζηηθή κέζσ ηεο
πξσηνβνπιίαο ηεο Ε. Επηηξνπήο γηα ηελ Παγθφζκηα Επξψπε (Global Europe) ε
νπνία εθζπγρξνλίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Ε.Ε. γηα ηελ βειηίσζε ζηελ πξφζβαζε
ζηελ αγνξά ησλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζηεξίδεηαη ζε δχν άμνλεο:
Α) Την Δηαιρική Στέζη για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά όλων ηων
εμπλεκομένων μερών (Market Access Partnership). Η ζπλεξγαζία αλάκεζα
ζηελ Ε. Επηηξνπή, ηα θξάηε κέιε ηεο Ε.Ε. θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
ππνζηεξίδεη ηνπο Επξσπαίνπο εμαγσγείο ζηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Β) Τη Βάζη Γεδομένων για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Μarket Access
Database), ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ρξεζηηθφηεξα
εξγαιεία ηεο Επξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Αγνξά ηξίησλ
ρσξψλ
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ελδηαθεξφκελνπο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηξίηεο αγνξέο θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο γηα ηα δαζκνινγηθά θαη κε δαζκνινγηθά εκπφδηα εθηφο ηεο Ε.Ε.
(web-site: http://madb.europa.eu)
Τι είναι η Δηαιρική Στέζη για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Market Access
Partnership)
Η Εηαηξηθή ρέζε γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Αγνξά απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα:


Την Σσμβοσλεσηική Δπιηροπή για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Market
Access Advisory Committee) ε νπνία θέξλεη ζε επαθή ηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα κία θνξά ην κήλα ζηηο
Βξπμέιιεο πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εκπνδίσλ



Ομάδες Δργαζίας (Working Groups) νη νπνίεο εμεηάδνπλ εκπφδηα ζηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
εξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχλ εηδηθέο ηερληθέο ζπδεηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ ηα εθάζηνηε εκπφδηα θαη λα ζπληνληζηνχλ νη δξάζεηο πνπ

απαηηνχληαη γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Σέηνηεο νκάδεο είλαη απηέο πνπ
ζπγθαινχληαη γηα ηα πγεηνλνκηθά θπηνπγεηνλνκηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηα δψα,
γηα πγεηνλνκηθά θπηνπγεηνλνκηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηα θπηά, γηα ηαηξηθέο
ζπζθεπέο, γηα ειεθηξνληθά πξντφληα θαη πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο,
ιάζηηρα, απηνθηλνχκελα, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο δηαλνκήο,
θισζηνπθαληνπξγηθά,
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(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147653.pdf)


Ομάδες για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Market Access Teams) απφ
επξσπατθέο αληηπξνζσπείεο ζε ηξίηεο ρψξεο.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ζηελ
επηθνηλσλία
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Επξψπε:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/april/tradoc_134591.pdf
Τι περιέτει η βάζη δεδομένων για ηην Πρόζβαζη ζηην Αγορά (Market
Access Database)
¨

H Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Αγνξά (MADB):


Είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη ρξεζηηθφ πξαθηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο επξσπαίνπο
εμαγσγείο
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εθαξκνδφκελνη δαζκνί, δηαηππψζεηο εηζαγσγψλ, έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη,
ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ζηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά θιπ.


Πεξηέρεη ην εξγαιείν “Complaint Register”, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη επξσπαίνη
εμαγσγείο κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ on line εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ
πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά ηξίησλ ρσξψλ.
Προκειμζνου να ειςζλθετε ςτην ιςτοςελίδα τησ Market Access Database
ακολουθήςτε τον επόμενο ςφνδεςμο: http://madb.europa.eu

Αναλσηικές οδηγίες τρήζης ηης Market Access Data Base


Ελεκεξσηηθφ βίληεν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Market
Access Database κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο γιψζζαο πνπ επηζπκείηε.
http://madb.europa.eu



πλνπηηθφο νδεγφο γηα ηελ ρξήζε ηεο Market Access Database
πεξηιακβάλεηαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε, φπνπ παηψληαο ζην πιήθηξν
“download the guide” κπνξείηε λα θαηεβάζεηε δσξεάλ ηνλ νδεγφ γηα ηελ
Market Access Data Base επηιέγνληαο ζηελ πνξεία ηε γιψζζα πνπ
επηζπκείηε.
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/



Αλαιπηηθφο νδεγφο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο Market Access Data Base
πεξηιακβάλεηαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε, φπνπ επίζεο έρεηε ηε δπλαηφηεηα
λα θαηεβάζεηε ηνλ νδεγφ επηιέγνληαο ηελ γιψζζα πνπ επηζπκείηε:
http://madb.europa.eu/madb/userguide.htm

