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Unia Europejska jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Filipin, zarówno w zakresie współpracy
handlowej, inwestycyjnej jak i rozwojowej. Aktualnie Filipiny nie negocjują dwustronnej umowy o wolnym handlu
FTA UE-Filipiny.

Unia Europejska jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Filipin, zarówno w zakresie
współpracy handlowej, inwestycyjnej jak i rozwojowej. Aktualnie Filipiny nie negocjują dwustronnej
umowy o wolnym handlu FTA UE-Filipiny.
Według danych Komisji Europejskiej w roku 2012 obroty handlu zagranicznego krajów Unii
Europejskiej z Filipinami wyniosły 9, 93 mld EUR - eksport osiągnął poziom 4,79 mld EUR (wzrost o 20,4%
w porównaniu do 2011 r.), a import 5,14 mld EUR (spadek 0 19,8% w porównaniu do 2011 r.) - co w obu
przypadkach stanowi 0,3% całosci obrotów UE.
Według danych statystycznych ﬁlipińskich (National Statistical Oﬃce of the Republic of Philippines) w roku
2012 wymiana handlowa z krajami UE osiągnęła poziom 13,8% całosci obrotów handlu zagranicznego - w tym
eksport: 20,7% a import: 7,6%.
Głównymi pozycjami towarowymi w eksporcie z UE na Filipniy były: maszyny i urządzenia (33,3%),
środki transportu (20,2%), produkty chemiczne (12,95), artykuły spożywcze (7,3%) oraz urzadzenia optyczne
(4,5%).
Głównymi pozycjami towarowymi w imporcie UE z Filipin były: maszyny i urządzenia (57,2%), oleje i
tłuszcze (7,1%), urządzenia optyczne (7,1%), środki transportu (5,0%) oraz wyroby przemysłu lekkiego (4,3%).
W roku 2012 głównymi partnerami handlowymi Filipin z UE tradycyjnie były: Niemcy, Niderlandy oraz
Francja.

Na terenie Filipin realizowanych jest wiele projektów pomocowych z udziałem funduszy UE. Mają one
na celu wsparcie rozwoju gospodarczego tego kraju oraz stworzenie warunków do rozwoju współpracy
gospodarczej m.in. poprzez podnoszenie wiedzy wśród ﬁlipińskiego środowiska biznesowego i administracji
rządowej w zakresie regulacji, procedur i zasad funkcjonowania poszczególnych sektorów unijnej gospodarki,
wzrostu przejrzystości prowadzenia działalności gospodarczej na Filipinach, pomocy w implementacji i
przestrzeganiu zobowiązań w zakresie współpracy gospodarczej podjętych na forum międzynarodowym, a w
rezultacie, także zwiększanie dostępu do rynku ﬁlipińskiego dla producentów i towarów z UE.

Statystyki handlu zagranicznego UE-Filipiny w latach 2003-2012 w poniższym załączniku (wersja w
j.angielskim):
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