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Η διατλαντική εταιρική σχέση
Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
Διατλαντικοί Θεσμοί, Διατλαντικό Εμπόριο, FDI, TTIP

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διατλαντική σχέση και ειδικότερα τους
οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Η ανάλυση στηρίζεται σε τέσσερις άξονες.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου της διατλαντικής
συνεργασίας, από την έναρξη της διπλωματικής σχέσης Ευρώπης και Αμερικής μέχρι
σήμερα.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις οικονομικές σχέσεις των δύο εταίρων, οι οποίες
και αποτελούν το επίκεντρο της διατλαντικής συνεργασίας. Αναλυτικότερα, γίνεται
ειδική αναφορά στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στις εκατέρωθεν
επενδυτικές ροές. Η ενότητα αυτή εξετάζει επίσης τους φραγμούς στο διατλαντικό
εμπόριο, δασμολογικούς και μη, καθώς και το ζήτημα της εναρμόνισης των εμπορικών
κανονισμών και των προτύπων πέρα από τον Ατλαντικό. Τέλος παρουσιάζονται
ορισμένα θέματα επικαιρότητας, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση και ο αντίκτυπος
τους στη συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπό διαπραγμάτευση Διατλαντική Εταιρική σχέση
Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP). Πιο
συγκεκριμένα παρουσιάζεται η έναρξη και η πορεία των διαπραγματεύσεων.
Παράλληλα γίνεται μια επισκόπηση του περιεχομένου της συμφωνίας, των
πλεονεκτημάτων αλλά και των αμφιλεγόμενων ζητημάτων που εμπεριέχονται σε αυτή.
Η ανάπτυξη συμπληρώνεται από την παράθεση ορισμένων μελετών για την ΤΤΙΡ
καθώς και από την εκτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων στην πολιτική σκηνή (Brexit,
εκλογή νέου Προέδρου των ΗΠΑ) σε συνάρτηση με την πορεία της συμφωνίας.
Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παραπάνω
ανάλυσης για το παρόν και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.
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The transatlantic partnership
Keywords: European Union, United States of America, Transatlantic
Institutions, Transatlantic Trade, FDI, TTIP

Abstract
This thesis provides an overview of the transatlantic relationship, focusing on the
economic and commercial ties between the European Union (EU) and the United
States (USA). The analysis consists of four sections. The first chapter examines the
institutional framework which is established to assess and develop the transatlantic
cooperation.
The second chapter refers to the transatlantic trade, in both goods and services,
highlighting the importance of FDI flows for the transatlantic economy. This section also
explores the transatlantic barriers to trade as well as the issue of regulatory
harmonization across the Atlantic. Furthermore, we look into the transatlantic
responses to the financial crisis and its impact on EU-US cooperation.
The third chapter investigates the Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). Particularly, this section presents the course of negotiations, an overview of the
EU-US trade deal and the main advantages and disadvantages of the proposed
agreement. The analysis also provides some results of existing studies regarding
TTIP’s impact on both the partners and the rest of the world. In addition, we examine
how the recent developments in international politics (Brexit, US presidential election)
will affect future negotiations.
Finally in the fourth chapter all conclusions derived from the study are briefly
discussed.
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TEP: Transatlantic Economic Partnership
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US: United States
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια το διεθνές οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, ωστόσο
είναι γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών δρώντων με αντικρουόμενα
συνήθως συμφέροντα. Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς
επενδυτικές ροές βρίσκονται στο επίκεντρο ενός πολυδιάστατου και πολυμερούς
οικονομικού συστήματος. Κατά συνέπεια, οι εμπορικές σχέσεις επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τις ισορροπίες στη διεθνή πολιτική σκηνή, για το λόγο αυτό και αξίζει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο.
Αναμφισβήτητα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
αποτελούν δυο από τους σπουδαιότερους εμπορικούς παράγοντες σε παγκόσμια
κλίμακα. Οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. έχουν κοινά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και η
στενή αυτή οικονομική σχέση ισχυροποιεί και ενδυναμώνει τη θέση τους στο
οικονομικό σύστημα. Είναι επομένως φανερό ότι η διατλαντική συνεργασία έχει
σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στους ίδιους τους εταίρους αλλά και στις τρίτες χώρες
που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά, εφόσον συμβάλλει στη διαμόρφωση
κανόνων και προτύπων, φανερώνοντας την οικονομική στρατηγική των δυο πλευρών.
Και ενώ η οικονομική αλληλεξάρτηση σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είχε
εδραιωθεί σταδιακά, παρουσιάστηκε η χρηματοπιστωτική ύφεση καθώς και μια σειρά
από διεθνείς κρίσεις, δοκιμάζοντας τους υφιστάμενους δρώντες και τις μεταξύ τους
σχέσεις. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να κατανοήσει αρχικά το θεσμικό πλαίσιο της
διατλαντικής σχέσης, μιας σχέσης με βαρύνουσα σημασία όπως έχει ήδη επισημανθεί.
Αλλά και να προχωρήσει παραπέρα, εξετάζοντας την πορεία της διατλαντικής
οικονομίας τον 21ο αιώνα, τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η κρίση και η
αμφισβήτηση του παρόντος συστήματος από τις αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις.
Έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις η σχέση ΕΕΗΠΑ;

και

μέσα

από

ποιους

μηχανισμούς

υλοποιήθηκε

η

στρατηγική

των

ευρωατλαντικών εταίρων;
Πέρα όμως από τους υφιστάμενους οικονομικούς δεσμούς η εργασία αυτή
πραγματεύεται και τις μελλοντικές δυνατότητες διασφάλισης και εμβάθυνσης της
οικονομικής διατλαντικής συνεργασίας. Για το λόγο αυτό επιχειρείται η ανάλυση της
υπό διαπραγμάτευση Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων
(Transatlantic Trade and Investment Partnership ΤΤΙΡ). Στόχος είναι να κατανοήσει ο
αναγνώστης το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά κυρίως να δοθεί μια σφαιρική εικόνα
για τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που συνεπάγεται το εγχείρημα αυτό.
Παράλληλα σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των επιπτώσεων της
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ΤΤΙΡ, για το λόγο αυτό γίνεται παράθεση των βασικότερων μελετών για τον αντίκτυπο
της συμφωνίας στην ΕΕ, τις ΗΠΑ καθώς και τις τρίτες χώρες
Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική σχέση Ευρώπης και Αμερικής χρονολογείται ήδη
από το 1963, με την επισημοποίηση αυτής να γίνεται το 1990 και την υπογραφή της
Διατλαντικής Διακήρυξης. Τα επόμενα έτη, θα ακολουθήσει πλήθος συμφωνιών που
επιβεβαιώνουν τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας αλλά και την αφοσίωση και
την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτή τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ. Οι δυο πλευρές σε
μια προσπάθεια να διατηρήσουν αλλά συνάμα να ενισχύσουν τους δεσμούς που τους
συνδέουν, έχουν οικοδομήσει ένα πολυδιάστατο δίκτυο θεσμών και οργάνων, μια
επισκόπηση του οποίου γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.
Όπως είναι φανερό από τη διάρθρωση του διατλαντικού θεσμικού πλαισίου, επίκεντρο
της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί ο οικονομικός τομέας, τον οποίο πραγματεύεται η
ανάλυση του δεύτερου κεφαλαίου. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αποτελούν τον σπουδαιότερο
εμπορικό εταίρο ο ένας για τον άλλο, με το πεδίο των συναλλαγών να περιλαμβάνει
τόσο αγαθά και υπηρεσίες όσο και άμεσες ξένες επενδύσεις. Βέβαια, παρά την έκταση
και την ένταση των εμπορικών δεσμών, οι φραγμοί στο διατλαντικό εμπόριο και η
εναρμόνιση

των

εκατέρωθεν κανονισμών εξακολουθούν

να

δυσκολεύουν τη

πραγμάτωση μιας στενότερης συνεργασίας. Πρόσφατα μάλιστα, η διατλαντική
οικονομία δοκιμάστηκε από την χρηματοπιστωτική κρίση των ετών 2008-2009. Πέρα
από την ύφεση, ΕΕ και ΗΠΑ τα τελευταία έτη έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μια σειρά
από προκλήσεις, τόσο εσωτερικές (ελληνική κρίση χρέους, Brexit) όσο και εξωτερικές
(αναδυόμενες οικονομίες, Ρωσία, Ανατολική Ουκρανία), οι οποίες και είχαν σοβαρό
αντίκτυπο στις εμπορικές συναλλαγές των δύο εταίρων.
Καθώς λοιπόν οι περιστάσεις καλούν τη διατλαντική σχέση να αναβαθμιστεί
προκειμένου να επιβιώσει, ΕΕ και ΗΠΑ αποφάσισαν να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα
από τις παραδοσιακές εμπορικές συμφωνίες. Οι συνομιλίες; για την TTIP ξεκίνησαν το
2013 και έχουν ήδη διεξαχθεί 15 γύροι διαπραγματεύσεων, με στόχο την ενίσχυση των
ευρωατλαντικών εμπορικών συναλλαγών. Εξαρχής, η διάρκεια των διαπραγματεύσεων
επιβεβαιώνει τόσο την πολυπλοκότητα της συμφωνίας αλλά κυρίως τα διαφορετικά
συμφέροντα και τις επιδιώξεις των διαπραγματευόμενων μερών αλλά και των
επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ. Έτσι, το τρίτο μέρος της εργασίας αυτής επιχειρεί να
αποτυπώσει περιεκτικά το περιεχόμενο της παραπάνω συμφωνίας όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.
Αναλυτικότερα το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα οφέλη αλλά και τα αμφιλεγόμενα
ζητήματα που περικλείει η ΤΤΙΡ. Στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ξεσπάσει γύρω
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από τη συμφωνία, πλήθος ερευνητικών κέντρων διεξήγαγαν σχετικές μελέτες,
προκείμενου να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της συμφωνίας στην ΕΕ, τις ΗΠΑ αλλά
και τις τρίτες χώρες. Ένα εγχείρημα το οποίο ωστόσο δυσχεραίνουν οι συνεχείς
διεθνείς εξελίξεις. Έτσι ενώ το περιεχόμενο της ΤΤΙΡ είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, οι
διαπραγματευτές καλούνται να διαχειριστούν παράλληλα τις επιπτώσεις του Brexit και
της εκλογής νέου Προέδρου των ΗΠΑ.
Η διπλωματική αυτή εργασία μέσα από την παραπάνω διάρθρωση, αποσκοπεί στην
κατανόηση της σημασίας και της εξέλιξης της πολύπλευρης διατλαντικής εταιρικής
σχέσης. Συνεισφέροντας στην πλούσια βιβλιογραφία επί του θέματος επιχειρεί να
προβληματίσει τον αναγνώστη για τις προοπτικές της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ τόσο στο
πλαίσιο της ΤΤΙΡ αλλά και πέρα από αυτό, εφοδιάζοντας τον με χρήσιμες πηγές για
περαιτέρω εμβάθυνση.

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το θεσμικό πλαισιο των διατλαντικών σχέσεων
Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης ξεκινούν το 1953, το
επόμενο έτος η Αντιπροσωπεία της τότε ΕΚΑΧ αποκτά το δικό της γραφείο στην
Ουάσιγκτον. Εξήντα περίπου χρόνια αργότερα η Αντιπροσωπεία αυτή έχει εξελιχθεί σε
μια πλήρη διπλωματική αποστολή (Delegation of the European Union to the United
States) που εκπροσωπεί την ΕΕ πλέον, στις συναλλαγές της με τις ΗΠΑ. Σε
συνεργασία με τις πρεσβείες των δυο πλευρών, κυβερνητικούς παράγοντες, ΜΜΕ και
την ακαδημαϊκή κοινότητα, η Αντιπροσωπεία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει για τα
ευρωπαϊκά ζητήματα προάγοντας τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων στην
αμερικανική κοινωνία. Από τo 1964 διατηρεί επίσης γραφείο στην Νέα Υόρκη με το
οποίο πλέον η ΕΕ εκπροσωπείται στον ΟΗΕ. Ενώ το 2010 δημιουργήθηκε στην
Ουάσιγκτον Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) (EU
Delegation to US, 2014).

1.1 Διατλαντική Διακήρυξη (Transatlantic Declaration TD)
Η επισημοποίηση των διατλαντικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έγινε το Νοέμβριο
του 1990 με την υπογραφή της Διατλαντικής Διακήρυξης. Η Διακήρυξη θεσμοθέτησε
τον τακτικό διάλογο των μερών, συμπεριλαμβανόμενης της ετήσιας συνόδου κορυφής,
με τους εταίρους να τονίζουν ιδιαίτερα την αναγκαιότητα συντονισμού και αμοιβαίων
ανταλλαγών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου,
ώστε να φέρουν πιο κοντά τις θέσεις τους (με την επιφύλαξη πάντα της ανεξαρτησίας
τους). Η TD θέτει τη βάση για συνεργασία στον οικονομικό τομέα με στόχο περαιτέρω
βήματα για την απελευθέρωση του εμπορίου αλλά και την εφαρμογή των αρχών της
GATT που αφορούν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αλλά και τις επενδύσεις.
Επιπλέον, προβάλλει τη σημασία ενός κοινού σχεδίου στο χώρο της επιστήμης, της
τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη είναι να καταφέρουν οι δυο πλευρές
του Ατλαντικού να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις σχετικά με την προστασία
του περιβάλλοντος και την ενέργεια καθώς και την πρόληψη της ρύπανσης. Ειδικότερα,
τα μέρη ανακοινώνουν συντονισμένη δράση για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
του διεθνούς εγκλήματος, τη διάδοση πυρηνικών και χημικών όπλων, τη διακίνηση και
κατανάλωση ναρκωτικών (European External Action Service, 2013).
Γίνεται επομένως ξεκάθαρο ότι η TD θέλησε κατά κύριο λόγο να διασφαλίσει ότι η
διατλαντική σχέση συμβαδίζει με την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
15

ιδιαίτερα στον απόηχο των δραματικών αλλαγών στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Για το λόγο αυτό επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των αξιών και των
πεποιθήσεων που ενώνουν την ΕΕ και τις ΗΠΑ πάρα στην πρακτική διάσταση της
διατλαντικής συνεργασίας (DG External Relations, 2005).

1.2 Νέα Διατλαντική Ατζέντα (New Transatlantic Agenda NTA)
Ωστόσο σταδιακά αρχίζει να εκφράζεται ανησυχία για την πρόοδο της διατλαντικής
σχέσης. Η TD μπορεί να έφερε κοντά τις δυο πλευρές, αλλά οι εμπορικές διενέξεις
έθεταν σε κίνδυνο τη συμμαχία καθιστώντας απαραίτητη μια νέα προσέγγιση. Έτσι το
Δεκέμβριο του 1995 ο Αμερικανός πρόεδρος Clinton και ο Ισπανός πρωθυπουργός
Felipe González υπέγραψαν τη Νέα Διατλαντική Ατζέντα στη σύνοδο κορυφής της
Μαδρίτης (US mission to EU, 2014)
Η NTA συμπλήρωσε τη Διακήρυξη του 1990, ενώ όμως η τελευταία είχε κυρίως
συμβουλευτικό χαρακτήρα, η NTA έκανε λόγο για κοινή δράση. Συγκεκριμένα η NTA
στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο
2. Αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως το διεθνές έγκλημα, η
τρομοκρατία και η διακίνηση ναρκωτικών
3. Επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου και οικοδόμηση στενότερων οικονομικών
σχέσεων
4. Δημιουργία δεσμών πέρα από τον Ατλαντικό και διασφάλιση μακροχρόνιας
αφοσίωσης στη διατλαντική συνεργασία
Επιπρόσθετα, προβλέπει ειδικότερες δράσεις για την προώθηση των παραπάνω
στόχων όπως η διασφάλιση της σταθερότητας στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η
αναδιάρθρωση των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, η προώθηση της
δημοκρατίας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Τουρκία και η ενίσχυση της
ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα μέρη για μια ακόμη φόρα δηλώνουν τη στήριξή τους στον
ΠΟΕ και την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
Εμφανής ακόμα είναι η πρόθεση τους να δημιουργήσουν μια νέα Διατλαντική Αγορά με
την προοδευτική μείωση ή την εξάλειψη των φραγμών στις συναλλακτικές ροές. Για
πρώτη φορά στο διάλογο μετέχουν ενδιαφερόμενοι από τους κύκλους των
επιχειρηματιών και των εργαζομένων καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό
την εμβάθυνση συνεργασίας των πολιτών στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ΕΕ και ΗΠΑ
υιοθέτησαν ένα Κοινό Σχέδιο Δράσης (Joint Action Plan), με τη συνεργασία βέβαια να
επεκτείνεται και πέρα από αυτό βελτιώνοντας το διάλογο μεταξύ των ρυθμιστικών
αρχών (Madalina, 2014).
H ΝΤΑ αποτελεί ένα αξιοσημείωτο πείραμα διεθνούς διακυβέρνησης για τρεις βασικούς
λόγους. Πρώτον, παραδοσιακά οι σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ ασχολούνται κυρίως με το
εμπόριο, ωστόσο η εν λόγω συμφωνία έδωσε ξεχωριστή σημασία σε ένα πολύ
ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Δεύτερον, η NTA αντιπροσωπεύει μια συντονισμένη αλλά
εξαιρετικά ασυνήθιστη προσπάθεια θεμελίωσης στενών και διαρκών διατλαντικών
δεσμών σε διακυβερνητικό, διακρατικό και διεθνικό επίπεδο. Ενώ τέλος, αποτελεί μέσο
ενοποίησης απουσία ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου εγκαθίδρυσης οργάνων ή
κανονιστικής εναρμόνισης, επιδιώκοντας την επίσημη ή ανεπίσημη συνεργασία μεταξύ
των εκατέρωθεν ρυθμιστικών αρχών (Pollack, 2005).
Ωστόσο, η NTA έχει δεχτεί κατά καιρούς αυστηρή κριτική. Σύμφωνα με μελέτη που
διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 (Review of the framework for relations
between the EU and the US, Peterson et al.), η ΝΤΑ χαρακτηρίζεται από έλλειψη
πολιτικής δέσμευσης γεγονός που οφείλεται στην αποτυχία να εμπλέξει τις εκατέρωθεν
νομοθετικές αρχές. Αν και αποτέλεσε ένα φιλόδοξο σχέδιο κατέληξε υπερφορτωμένη
με πάρα πολλά ζητήματα χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε στρατηγικά ερωτήματα. Ένα
κρίσιμο πρόβλημα φαίνεται να είναι το χαμηλό προφίλ του διαλόγου, ιδιαίτερα στις
ΗΠΑ καθώς και η διαδεδομένη άγνοια για την ΕΕ και το σκοπό της. Επίσης άλλα
ζητήματα σχετίζονται με την ίδια την ΕΕ, το ρόλο της στη παγκόσμια σκηνή και την
ανομοιογένεια που τη χαρακτήριζε λίγο πριν τις αρχές του 21ου αιώνα. Μάλιστα ένας
από τους πρωτεργάτες της ΝΤΑ παραδέχτηκε ότι η συμφωνία προέκυψε όντας η
δεύτερη καλύτερη εναλλακτική καθώς η δημιουργία μιας Διατλαντικής Ζώνης
Ελεύθερων

Συναλλαγών

κρίθηκε

υπερβολικά

φιλόδοξη

και

συνεπώς

μη

πραγματοποιήσιμη. Εν τω μεταξύ το κοινό σχέδιο δράσης που συνόδευε την ΝΤΑ
γρήγορα θεωρήθηκε ξεπερασμένο παράγοντας ελάχιστα αποτελέσματα.
Ο Peterson1 υποστηρίζει ότι οι θεσμοί της ΝΤΑ από κατασκευής εξαρτώνται από τη
βούληση των ελίτ σε ΕΕ και ΗΠΑ, οπότε συχνά είναι αναγκαίο να συμβιβαστούν
αποκλίνουσες πεποιθήσεις και αξίες. Βέβαια πάρα τις αρχικές διαφωνίες τελικά επήλθε
σύσφιξη παρά χαλάρωση των διατλαντικών σχέσεων, με εμφανή αποτελέσματα
κυρίως στις οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο αλλά όχι στο πεδίο των αμυντικών
1

Ο John Peterson είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και
αποτέλεσε τον επικεφαλή της ομάδας που εκπόνησε την έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών
Σχέσεων με τίτλο «Review of the framework for relations between the EU and the US» το 2005.
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σχεδιασμών και της ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές ο θεσμός υπήρξε επιτυχής αλλά σε
ένα πλαίσιο φθινουσών προσδοκιών και με την απουσία οποιουδήποτε πραγματικά
στρατηγικού διάλογου. Ωστόσο η ΝΤΑ, τουλάχιστον με αυτό το όνομα, είχε κάνει τον
κύκλο της και ήταν πλέον απαραιτητο ν’ ανανεωθεί (DG External Relations, 2004).

1.3 Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση (Transatlantic Economic
Partnership TEP)
Έτσι το Μάιο του 1998 στη σύνοδο κορυφής του Μπέρμιγχαμ ανακοινώθηκε η
Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση, η οποία επικεντρώνεται στην επέκταση της
διμερούς και της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και των
επενδύσεων. Σε επίπεδο πολυμερών δράσεων η ΤΕΡ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη
διασφάλιση της διαφάνειας του ΠΟΕ καθώς και στην εποπτεία για την εφαρμογή των
συμφωνιών που προκύπτουν απ’ αυτόν. Παράλληλα, σαφής είναι η πρόθεση των
διατλαντικών εταίρων για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου μέσα από την
μείωση ή την εξάλειψη δασμολογικών και μη περιορισμών. Ωστόσο τα μέρη επιθυμούν
να διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται κοινή δράση στο χώρο των
επενδύσεων, της απασχόλησης, της πνευματικής ιδιοκτησίας και μια προσπάθεια
σύγκλισης προτύπων και λοιπών κανονιστικών απαιτήσεων. Όσο αφορά τις διμερείς
σχέσεις, επίκεντρο είναι η βελτίωση και η επέκταση του διαλόγου προκειμένου να
επιτευχθεί αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών και άρση
των εμπορικών φραγμών. Επιπλέον προβλέπεται συνεργασία στο χώρο των δημόσιων
συμβάσεων και των πνευματικών δικαιωμάτων. (European External Action Service,
2013), (US mission to EU, 2014).
Συνολικά η πρόοδος ως αποτέλεσμα της ΤΕΡ ήταν ικανοποιητική όσο αφορά την άρση
των εμποδίων στο εμπόριο και την ασφάλεια των αγαθών. Θετικές εξελίξεις
σημειώνονται και στο χώρο των υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Όμως η κοινή πορεία στο πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
παρεμποδίζεται από τη δυσκολία πραγμάτωσης νομοθετικών αλλαγών στο υφιστάμενο
ρυθμιστικό καθεστώς των ευρωατλαντικών εταίρων.
Σε αυτό το σημείο αρχίζουν να γίνονται εμφανείς οι αδυναμίες της ΤΕΡ αλλά και η
απροθυμία των μερών να επιλύσουν σοβαρά θέματα που προκαλούνται από τις
διαφορετικές δομές λήψης αποφάσεων. Κατάσταση που δυσχεραίνεται εξαιτίας της
ύπαρξης και εδώ πολλών διαφορετικών θεμάτων χωρίς κατάλληλη ιεράρχηση. Πρέπει
όμως ν’ αναγνωριστεί ότι η ΤΕΡ κατάφερε να συντονίσει αποτελεσματικά τις εμπορικές
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σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ ενισχύοντας τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Το
αποτέλεσμα ήταν η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης που αύξησε την πολιτική
δέσμευση των εταίρων στη μεταξύ τους σχέση. Έτσι η ΤΕΡ αποδείχτηκε ένα χρήσιμο
εργαλείο για την επίτευξη κοινής δράσης στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Άλλωστε είναι
σαφές ότι, δεδομένων των συνθηκών, ούτε κάποια άλλη θεσμική δομή θα μπορούσε
να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα των ευρωατλαντικών οικονομικών σχέσεων (DG
Trade, 2000).

1.4 Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (Transatlantic Economic
Council TEC)
Στη σύνοδο κορυφής του 2007, ΕΕ και ΗΠΑ προχώρησαν σε δήλωση για την ενίσχυση
της διατλαντικής οικονομικής ολοκλήρωσης την οποία ακολούθησε η ίδρυση του
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβούλιου. Το TEC συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Εμπορίου και του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Ασφάλειας και Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων. Αποτελεί αναμφισβήτητα
ένα υψηλού επιπέδου φόρουμ συζήτησης περίπλοκων ζητημάτων όπως η μείωση των
εμπορικών περιορισμών, οι επενδύσεις, η ασφάλεια των συναλλαγών και η αμοιβαία
αναγνώριση λογιστικών προτύπων. Επίσης το TEC δίνει τη δυνατότητα επίλυσης
διαφορών

διατλαντικού

εμπορίου

μέσω

διαβούλευσης

ήδη

κατά

τα

στάδιο

διαμόρφωσης των σχετικών προτύπων (US mission to EU, 2014).
Η δραστηριότητα του TEC ξεκίνησε με πολύ ελπιδοφόρο τρόπο καθώς οι συμφωνίες
για τα λογιστικά πρότυπα το 2007 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, αλλά μετέπειτα δε
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως οφείλεται στη
χρηματοπιστωτική κρίση που επηρέασε αμφότερους τους εταίρους και ως εκ τούτου
ζητήματα περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης έπαψαν ν’αποτελούν προτεραιότητα.
Παρόλα αυτά το TEC θεωρήθηκε «μια νέα πνοή στο κανονιστικό πλαίσιο
συνεργασίας», επιβεβαίωσε όμως ότι θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και την
αμερικανική νομοθεσία δε μπορούν να επιλυθούν μέσω διατλαντικών θεσμών αυτής
της μορφής (Antal, 2011).
Στο πλαίσιο του TEC συστάθηκε μια υψηλού επιπέδου Ομάδα Εργασίας για την
Απασχόληση και την Ανάπτυξη (High Level Working Group on Jobs and Growth) κατά
τη σύνοδο κορυφής του 2011 στην Ουάσιγκτον. Η ομάδα είναι επιφορτισμένη με τον
εντοπισμό των πολιτικών εκείνων που ευνοούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την
οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα (EU Delegation to US, 2015).
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1.5 Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων
(Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP)
Πλέον η σημαντικότερη συμφωνία είναι η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων, η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση από το 2013. Η ΤΤΙΡ δεν είναι μια
παραδοσιακή εμπορική συμφωνία αφού δε στοχεύει στη μείωση των δασμολογικών
εμποδίων, αλλά στην άρση των περιορισμών εκείνων που πηγάζουν από το
ρυθμιστικό καθεστώς των διατλαντικών εταίρων. Καθώς λοιπόν πρόκειται για μια
συμφωνία εν τη γενέσει που έχει εγείρει πλήθος ζητημάτων και έχει γίνει αντικείμενο
πολλών, αντικρουόμενων συχνά, απόψεων κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική παρουσίαση
της σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.

1.6 Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Summit)
Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση μιας ουσιαστικής συνεργασίας και την
τήρηση των δεσμεύσεων που διακηρύσσουν οι εταιρικές συμφωνίες, αποτελεί ο
τακτικός διάλογος. Στη βάση αυτή λαμβάνουν χώρα ήδη από το 1993 ετησίως σύνοδοι
κορυφής, εκ περιτροπής σε ΕΕ και ΗΠΑ, μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου των ΗΠΑ.
Με την προετοιμασία των συνόδων έχει επιφορτιστεί μια ομάδα εργασίας ανώτερου
επιπέδου (Senior Level Working Group) αποτελούμενη από αξιωματούχους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. (European
External Action Service, 2013).
Η πιο πρόσφατη σύνοδος κορυφής έγινε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 2014 με τη
συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Hose Manuel Barroso, του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και του Προέδρου των
ΗΠΑ Barack Obama. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων η οικονομική
ανάκαμψη, η κλιματική αλλαγή, η ΤΤΙΡ καθώς και ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής
πολιτικής (US mission to EU, 2014).

1.7 Διάλογοι ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Dialogues)
Οι διατλαντικές σχέσεις ωστόσο ξεπερνούν το διακυβερνητικό επίπεδο επηρεάζοντας
τις επιμέρους ομάδες που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή και την αμερικανική κοινωνία.
Έτσι ένα ευρύ φάσμα θεματικών διαλόγων έχει διαμορφωθεί ώστε να μετέχουν στη
διαδικασία

ρυθμιστικές

αρχές,

επιχειρηματίες,

καταναλωτές,

επιστήμονες

και

ακαδημαϊκοί αλλά και απλοί πολίτες. Αναλυτικότερα:
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 Ο

Διατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος

(Transatlantic

Business

Dialogue TABD) ξεκίνησε το 1995 και δημιούργησε ένα τετράπλευρο φόρουμ
διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει εκπροσώπους των επιχειρήσεων αλλά και
των κρατών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας διατλαντικής αγοράς χωρίς
εμπόδια συμβάλλοντας έτσι στην απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.
Από το 2013 λειτούργει το Διατλαντικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Transatlantic
Business Council TABC) μια διατλαντική ένωση επιχειρήσεων που εκπροσωπεί
εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ (Cowles, Egan, 2012).
 Ο

Διατλαντικός

Διάλογος

Καταναλωτών (Transatlantic

Consumers

Dialogue TACD) λαμβάνει χώρα ετησίως και συνίσταται από οργανώνεις
καταναλωτών που αναπτύσσουν προτάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και
την υγεία προωθώντας τα συμφέροντα των καταναλωτών διατλαντικά.
 Ο Διατλαντικός Διάλογος Νομοθετικών Αρχών (Transatlantic Legislators
Dialogue TLD) περιλαμβάνει εξαμηνιαίες συναντήσεις εκπρόσωπων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου αναφορικά με θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος.
 Το Ενεργειακό Συμβούλιο ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Energy Council) προέκυψε από
το Διατλαντικό Διάλογο για το περιβάλλον (Transatlantic Environmental
Dialogue TAED). Το Συμβούλιο παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης ευρωπαίων και
αμερικανών ομολόγων ώστε να διευθετηθούν οι προκλήσεις της ενεργειακής
ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής (EU Delegation to US, 2013).
 Ο Διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την καινοτομία (EU-US Innovation Dialogue)
προάγει την παραγωγικότητα και την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Επιπλέον
σημαντική συνεισφορά στις ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν το Φόρουμ
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EU-US Education Policy Forum), η Ειδική Ομάδα για
την Βιοτεχνολογία (EU-US Task Force on Biotechnology) και το Διατλαντικό
Δίκτυο Πολιτικής (Transatlantic Policy Network).
Εκτός όμως από τους επίσημους θεσμικούς μηχανισμούς αναγκαίος είναι ο διάλογος
μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικανών πολιτών πρόσωπο με πρόσωπο. Για το
λόγο αυτό, ΕΕ και ΗΠΑ συνεργάζονται στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και της
πρόληψης συγκρούσεων στηρίζοντας τη δράση των πολιτών τους στα προγράμματα
αυτά. Επιπλέον η ΕΕ συνεργάζεται με ένα δίκτυο πανεπιστημίων στην Αμερική το
οποίο προωθεί τη μελέτη των ευρωπαϊκών θεσμών καθώς και προγράμματα
ακαδημαϊκής ερευνάς και διδασκαλίας όπως: Erasmus Plus, Partnership Instrument,
EU Visiting Fellows Program (EU Delegation to US, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ
2.1 Η φύση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ αποτελούν το μεγαλύτερο εμπορικό και
επενδυτικό εταίρο για όλες σχεδόν τις άλλες χώρες του κόσμου. Παρά τις αναταραχές
που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση ΕΕ και ΗΠΑ εξακολουθούν να συνδέονται
με στενούς δεσμούς αποτελώντας ίσως το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο ο ένας για
τον άλλο. Η δυναμική της σχέσης αυτής είναι μοναδική, γεγονός που διαπιστώνουν
πλήθος επιστημόνων και επιβεβαιώνουν σειρά ερευνών και οικονομικών στοιχείων.
Ο ρόλος της ευρωατλαντικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ στη διαμόρφωση της περιφερειακής και
παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης γίνεται καλύτερα αντιληπτός υπό τον όρο
«ανταγωνιστική αλληλεξάρτηση». Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, ΕΕ και ΗΠΑ είναι
ταυτόχρονα ανταγωνιστές και αλληλοεξαρτώμενοι δρώντες, έτσι παρά τις σπάνιες αλλά
υψηλού προφίλ διαφωνίες τους, έχουν βαθιά αλληλοεξαρτώμενες και άκρως
θεσμοθετημένες διμερείς σχέσεις.
Αφενός, η αλληλεξάρτηση των δυο πλευρών αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, οι
συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ αποτέλεσαν το εναρκτήριο βήμα των διαπραγματεύσεων στο
πλαίσιο του ΠΟΕ, σε μια προσπάθεια προώθησης της εμπορικής συνεργασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Μετέπειτα το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε σε διμερές επίπεδο,
όπου οι δυο πλευρές έχουν υιοθετήσει πλήθος συμφωνιών, με σκοπό την επίλυση
διαφορών αλλά και την επέκταση του διαλόγου σε νέα εμπορικά ζητήματα. Μέσα από
τις συμφωνίες αυτές έχει θεσμοθετηθεί μια σειρά επίσημων οργάνων και μηχανισμών
όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (TABC, TEC κτλ), προκειμένου να
επιτευχθεί σύγκλιση και αμοιβαία αναγνώριση κανονισμών και προτύπων.
Αφετέρου, είναι φανερό ότι ΕΕ και ΗΠΑ είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το εμπόριο
ως δύναμη για να ωθήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Το αδιέξοδο του Γύρου της Ντόχα οδήγησε σε μια
στροφή, προς διμερείς και περιφερειακές προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες
(Preferential Trade Agreement PTA). Πράγματι, ΕΕ και ΗΠΑ με την υπογραφή PTAs
ανταγωνίζονται για μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών. Ενώ το
λεπτομερές περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών έχει σημαντικές διαφορές και για το
λόγο αυτό καθίσταται αρκετά ενδιαφέρον, είναι σαφές ότι οι δυο δυνάμεις έχουν τώρα
ως προτεραιότητα την προώθηση των εν λόγω συμφωνιών με τρίτους. Επίσης, αξίζει
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να σημειωθεί ως δείγμα της ανταγωνιστικής φύσης αυτών των εξελίξεων, ότι όλα τα
τρίτα μέρη με τα οποία οι ΗΠΑ έχουν διαπραγματευθεί PTA, εξαιρουμένης της
Αυστραλίας, διαπραγματεύονται επί του παρόντος ή έχουν ήδη διαπραγματευθεί PTA
με την ΕΕ (Damro, 2014).

2.2 Το διατλαντικό εμπόριο αγαθών
Το διατλαντικό εμπόριο αγαθών υπήρξε ίσως ο πρώτος συνδετικός κρίκος ΕΕ και ΗΠΑ
που παραμένουν μέχρι και σήμερα στενοί εμπορικοί εταίροι. Με απλά λόγια, καμία
άλλη εμπορική αρτηρία του κόσμου δεν είναι τόσο ολοκληρωμένη όσο η διατλαντική
οικονομία. Οι μεταξύ τους δεσμοί είναι ιδιαίτερα στενοί στο εμπόριο αγαθών και έχουν
κρίσιμη σημασία για την ευημερία στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά όσο οι δυο
εταίροι αγωνίζονται να ανακάμψουν από την κρίση ενδέχεται αυτοί οι δεσμοί να
ενισχύσουν τις προκλήσεις της ανάπτυξης.
Το 2010 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη βγήκαν προσεκτικά από την ύφεση των
ετών 2008-09. Παρά τους φόβους για διπλή ύφεση στις ΗΠΑ, η οικονομία παρουσίασε
αύξηση περίπου 3% το 2010, ποσοστό αρκετά καλό δεδομένων των συνθηκών. Η
ευρωπαϊκή οικονομία επεκτάθηκε περίπου 1,8% το 2010, αλλά η ανάπτυξη ήταν
αρκετά ανομοιογενής, με 3,6% πραγματική αύξηση στη Γερμανία, σε αντίθεση με την
μείωση της παραγωγής στην Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η ανάκαμψη ήταν αποτέλεσμα
της επιθετικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού. Τα χαμηλά επιτόκια βοήθησαν στην ανακεφαλαιοποίηση του διατλαντικού
τραπεζικού τομέα δημιουργώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στις
διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Έτσι η καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη
βελτιώθηκε σταδιακά και ο παγκόσμιος όγκος συναλλαγών σημείωσε αύξηση.
Αν και οι ΗΠΑ ήταν ανέκαθεν σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, η σημασία τους
έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις εξαγωγές, οι οποίες ενώ αρχικά είχαν
αυξητική τάση, τα τελευταία έτη μειώνονται σταθερά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το
διμερές εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις διακυμάνσεις των
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των εξαγωγών της ΕΕ με
προορισμό τις ΗΠΑ μειώθηκε από 28 % του συνόλου το 2002 σε 16,7 % το 2013, για
να ανακάμψει κατόπιν στο 20,7 % έως το 2015. Αλλά και οι εισαγωγές της ΕΕ από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρουσιάζουν επίσης πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια,
ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι, το 2015 το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών στις
εμπορευματικές εισαγωγές της ΕΕ (14,4 %) ήταν περίπου 6 εκατοστιαίες μονάδες πιο
κάτω από εκείνο της Κίνας (Eurostat 2016).
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Από το 1990, πολλές χώρες της Ασίας και πρώην κράτη του Ανατολικού μπλοκ έχουν
εισέλθει στο παγκόσμιο εμπόριο. Συνολικά, οι ασιατικές χώρες γίνονται όλο και πιο
σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, και παραδοσιακοί συνεργάτες, όπως οι ΗΠΑ,
έχουν γίνει λιγότερο σημαντικοί. Συνεπώς, οι συναλλαγές της ΕΕ με την Κίνα έχουν
περισσότερο από τετραπλασιαστεί από το 1999. Η Κίνα κατέχει σήμερα την πρώτη
θέση μεταξύ των προμηθευτών της ΕΕ, αφού υποσκέλισε τις ΗΠΑ το 2006, και είναι ο
τρίτος προορισμός για τις εξαγωγές της ΕΕ, ακριβώς μετά από την Ελβετία. Μεταξύ του
2000 και του 2009, το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές της ΕΕ αγαθών αυξήθηκε σε
18,2% από 7,7%, ενώ το μερίδιο της Βόρειας Αμερικής μειώθηκε σε 15,9% από 23,9%.
Παρά τη μείωση κατά 18% σε σύγκριση με το 2008, οι ΗΠΑ παρέμειναν ο κύριος
προορισμός των ευρωπαϊκών εμπορευμάτων το 2009, με την ίδια εικόνα να ισχύει και
το 2010. Από την άλλη, η Κίνα παρέμενε ο σημαντικότερος προμηθευτής εισαγόμενων
αγαθών για την αγορά της ΕΕ και το 2010, με τις εισαγωγές από τη Ρωσία να
αυξάνονται με παρόμοιο ρυθμό ιδίως στον ενεργειακό τομέα. Η εικόνα που
διαμορφώθηκε το 2015 ανέδειξε τις ΗΠΑ για μια ακόμη φορά ως τον σημαντικότερο
εξαγωγικό προορισμό των ευρωπαϊκών αγαθών, με την Κίνα, την Ελβετία, την Τουρκία
και τη Ρωσία να ακολουθούν κατά σειρά. Όσο αφορά τις εισαγωγές αγαθών στην
ευρωπαϊκή αγορά, κυριότερος προμηθευτής για το 2015 ήταν και πάλι η Κίνα, ενώ στη
δεύτερη θέση κατατάσσονται οι ΗΠΑ και στην τρίτη η Ρωσία. (Eurostat, 2013-6).
Διάγραμμα 2.1: Κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ ως προς τις εξαγωγές, 2015

*Πηγή Eurostat 2016
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Διάγραμμα 2,2: Κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ ως προς τις εισαγωγές, 2015

*Πηγή Eurostat 2016

Όσο αφορά τη δομή των διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
την περίοδο 1999-2015, συνοπτικά παρατηρούνται τα ακόλουθα. Το 1999, σχεδόν το
60% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ από τις ΗΠΑ ήταν οπτικά είδη και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (29,7%), μηχανήματα (17%), χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα (12,7%).
Τα ίδια προϊόντα αποτελούν επίσης σημαντικές ομάδες των εισαγωγών το 2015, αλλά
έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Αναλυτικότερα η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στις
εισαγωγές ηλεκτρονικών υπολογιστών (7,4%), γεγονός που οφείλεται στην άνοδο του
ανταγωνισμού από την ασιατική αγορά, αντιθέτως σημαντική άνοδος σημειώνεται στο
εμπόριο αεροσκαφών (10,1%).
Διάγραμμα 2.3: Εισαγωγές αγαθών στην ΕΕ από τις ΗΠΑ, 2015

*Πηγή European Parliamentary Research Service

Το 1999, το 62% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αποτελείται από
ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές (16,5%), μηχανήματα (18,7%), χημικά
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και φαρμακευτικά προϊόντα (14,7%), αυτοκίνητα και εξαρτήματα αυτοκινήτων (11,9%).
Το 2015, αυτές οι ομάδες εξακολουθούν να αποτελούν βασικά προϊόντα εξαγωγής,
ωστόσο, η εικόνα ποικίλλει καθώς οι εξαγωγές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστών
αντιπροσωπεύουν μόλις το 6,6% των εξαγωγών, πιθανόν επειδή οι Ευρωπαίοι
κατασκευαστές έχασαν μερίδιο αγοράς από τους Ασιάτες ανταγωνιστές τους.
Παράλληλα, οι εξαγωγές μηχανημάτων (17,7%) παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό
αμετάβλητες. και σημαντική άνοδο παρουσίασε το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων
(14,1%) (Stephan and Löbbing, 2013).
Διάγραμμα 2.4: Εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ 2015
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*Πηγή European Parliamentary Research Service

2.3 Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών
Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι επίσης σημαντικοί εταίροι στον τομέα των εμπορικών και
επενδυτικών υπηρεσιών. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ΕΕ είναι ότι, ο κλάδος των
υπηρεσιών κατέχει το 70,7% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο
από το μέσο όρο (65%) των ανεπτυγμένων χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ
εφόσον το 78,4% του ΑΕΠ βασίζεται στον τομέα των υπηρεσιών. Οι δυο οικονομίες δεν
ήταν ποτέ τόσο αλληλένδετες όσο είναι σήμερα στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, την ασφάλιση,
τη διαφήμιση, τις υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Ως
κύριοι παράγοντες θεωρούνται τα παρόμοια επίπεδα τεχνολογίας, εισοδημάτων και
μισθών (υψηλή αγοραστική δύναμη και υψηλή κατανάλωση) και η ασφάλεια που
διαθέτουν και οι δύο εταίροι όσο αφορά το μεταξύ τους εμπόριο (Καρακώστας, 2013).
Πριν την ύφεση, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ένωσης αυξάνονταν με γρήγορους
ρυθμούς, όμως το εμπόριο υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά το 2009. Πιο συγκεκριμένα,
σε σύγκριση με το 2008 οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12% και οι
εισαγωγές κατά 5%, αν και από το 2010 παρουσιάζεται μια αύξουσα τάση. Την
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περίοδο 2007-2009, το ισοζύγιο των υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταίρων γίνεται από
θετικό (9,1 δις δολάρια πλεόνασμα), αρνητικό (7,8 δις δολάρια έλλειμμα). Η αλλαγή
αυτή οφείλεται στη μεγάλη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 2009 σε αρκετούς
τομείς όπως οι υπηρεσίες μεταφορών (-21%), οι τουριστικές υπηρεσίες (-10%), και οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (-11%).
Παρ’ όλα αυτά η ΕΕ παραμένει μια σημαντική αγορά για τις εξαγωγές υπηρεσιών των
ΗΠΑ. Το 2010, η αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ
ανερχόταν σε 169 δις δολάρια. Οι κυριότεροι εισαγωγείς υπηρεσιών των ΗΠΑ είναι το
ΗΒ (48,5 δις δολάρια), η Ιρλανδία (24,8 δις δολάρια), η Γερμανία (24,1 δις δολάρια) και
η Γαλλία (15,8 δις δολάρια). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών κυρίαρχη θέση έχουν οι
νομικές και φορολογικές υπηρεσίες, οι επιχειρηματικές, επαγγελματικές και τεχνικές
υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών. Το 2014, οι εξαγωγές υπηρεσιών των
ΗΠΑ προς την Ευρώπη έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ 267,5 δις δολάρια και μάλιστα η
Αμερική είχε εμπορικό πλεόνασμα 64,5 δις δολάρια.
Δίαγραμμα 2.5: Εισαγωγές υπηρεσιών στην ΕΕ από τις ΗΠΑ 2014

*Πηγή Members Research Service & GlobalStat | EUI

Από την άλλη, το 2014, η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 43% του συνόλου των
εισαγωγών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ
ήταν εντυπωσιακές έχοντας αξία 203 δις δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών
καταλαμβάνουν και εδώ νομικές και φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και
υπηρεσίες που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Γαλλία και η Ιταλία είναι
οι κορυφαίοι εξαγωγείς υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
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Διάγραμμα 2.6: Εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ 2014

*Πηγή Members’ Research Service & GlobalStat | EUI

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ΗΠΑ και ΕΕ οφείλουν ένα μεγάλο μέρος της
ανταγωνιστικής τους θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών. Ένα
σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών υπηρεσιών των ΗΠΑ στον κόσμο δημιουργούνται
από τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εδρεύουν στην Αμερική, όπως ακριβώς και ένα
μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών υπηρεσιών της ΕΕ παράγονται από αμερικανικές
εταιρείες που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη (Hamilton and Quinlan, 2011).

2.4 Οι διατλαντικές ροές επενδύσεων
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2008-2010, οι ροές
των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI Foreign Direct Investment) της ΕΕ επηρεάστηκαν
σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το
2009, η μείωση στις επενδύσεις της ΕΕ στο εξωτερικό οφείλεται κυρίως στην απότομη
πτώση των συναλλαγών με κύριους εταίρους, όπως οι ΗΠΑ και η Ελβετία. Πιο
συγκεκριμένα, οι ροές από τις ΗΠΑ και την Ελβετία μειώθηκαν κατά 51% και 67%
αντίστοιχα, επίσης το 2010 οι FDI σε offshore χρηματοπιστωτικά κέντρα (OFC Offshore
Financial Center) μειώθηκαν απότομα, ενώ οι ροές προς την Αφρική και την Ασία
συνέχισαν να αυξάνονται με χαμηλότερο όμως ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτό, στατιστικά
στοιχεία υποδεικνύουν ότι νέοι εταίροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για την ΕΕ στο
χώρο

των

επενδύσεων.

Ειδικότερα,

οι

εκροές

FDI

της

ΕΕ

στη

Βραζιλία

τριπλασιάστηκαν την περίοδο 2008-2011 και μάλιστα το 2010, η Βραζιλία έγινε ο
κύριος επενδυτικός προορισμός της ΕΕ ξεπερνώντας και τις ΗΠΑ (Gentimir, 2012).
Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές ροές επενδύσεων κυριαρχούνται αναμφισβήτητα από τις
ΗΠΑ, οι οποίες αποτέλεσαν το 1/3 των εισερχόμενων επενδύσεων στην ΕΕ από το
2008 ως το 2010 και το 1/4 των εξερχόμενων FDI της ΕΕ. Είναι φανερό ότι οι αμοιβαίες
επενδύσεις επισκιάζουν το εμπόριο και είναι η πραγματική ραχοκοκαλιά της
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διατλαντικής οικονομίας. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι η κύρια πηγή αλλά και o
προορισμός για τις μεταξύ τους άμεσες ξένες επενδύσεις.

Μαζί το 2014

αντιπροσώπευαν μόνο το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών και το 30% των
παγκόσμιων εισαγωγών. Αλλά αθροιστικά αποτελούν το 70% των εξερχόμενων
επενδύσεων και το 60% των εισερχόμενων FDI. Την τελευταία δεκαετία 5 από τις 10
σημαντικότερες επενδυτικές αγορές των ΗΠΑ βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Ολλανδία
κατατάσσεται στη πρώτη θέση ακολουθεί το ΗΒ, ενώ η Ιρλανδία και η Ελβετία
κατέχουν την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα.
Οι επενδύσεις των ΗΠΑ στις χώρες της ΕΕ επικεντρώνονται σε μη τραπεζικές εταιρείες
χαρτοφυλακίου, στην χρηματοδότηση και στον τομέα της μεταποίησης. Από την άλλη,
οι επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ γίνονται ως επί το πλείστον στην κατασκευή, το
χονδρικό εμπόριο, τον τραπεζικό τομέα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο
αυτό, έχουν καθιερώσει ορισμένες κοινές αρχές και πιο συγκεκριμένα, επενδυτικό κλίμα
χωρίς διακρίσεις, ισχυρή προστασία επενδυτών και επενδύσεων, δίκαιη επίλυση
διαφορών, ισότιμοι όροι και διαφάνεια. Βέβαια η ανομοιογένεια των μελών της ΕΕ όσον
αφορά τις εισροές επενδύσεων είναι αξιοσημείωτη. Αναλυτικότερα, πολλές χώρες
έχουν παραμείνει δημοφιλείς επενδυτικοί προορισμοί (Γερμανία) ενώ άλλες (Ιταλία) τα
τελευταία χρόνια δεν προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις.

α) Αμερικανικές επενδύσεις στην ΕΕ
Για δεκαετίες, κανένα άλλο μέρος στον κόσμο, δεν έχει προσελκύσει περισσότερες
αμερικανικές επενδύσεις από την Ευρώπη. Από το 2000 περίπου το 60% των
αμερικανικών επενδύσεων γίνονται στην Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο μερίδιο, κατέχει
το ΗΒ. Το 2008, τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ στο ΗΒ ανήλθαν σε 1.600 δις
δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ στην
Ασία, τη Νότια Αμερική, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή συνδυαστικά. Το ίδιο έτος τα
αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην Ιρλανδία είχαν αξία 650 δις δολαρίων,
περισσότερο από το σύνολο του ενεργητικού των ΗΠΑ στη Γερμανία ή την Ελβετία.
Στο τέλος του 2010, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 41% των παθητικών αποθεμάτων
FDI2

της

ΕΕ

συνολικά.

Οι

αμερικανικές

επενδύσεις

έγιναν

κυρίως

σε

χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Ο δεύτερος μεγαλύτερος
κάτοχος εισερχόμενων FDI στην ΕΕ ήταν η Ελβετία, ενώ εξίσου σημαντικά μερίδια
κατείχαν ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ρωσία.
2

Μέσω των εξερχόμενων επενδύσεων η χώρα επενδυτής δημιουργεί περιουσιακά στοιχεία στο
εξωτερικό γνωστά ως ενεργητικά αποθέματα FDI. Αντίστοιχα οι εισροές FDI αποτελούν υποχρέωση της
χώρας υποδοχής απέναντι στους ξένους επενδυτές δημιουργώντας παθητικά αποθέματα FDI.
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Οι FDI των ΗΠΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν 30% κατά τους πρώτους εννέα μήνες
του 2010, μια σταθερή ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα του 2009. Οι επενδυτικές
ροές των ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα προς το ΗΒ (243%), το Βέλγιο (172%), την Ιταλία
(48 %) και τη Γερμανία (22%). Ωστόσο οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ιρλανδία
υποχώρησαν κατά 17,5% (ενώ προηγουμένως είχαν υπερδιπλασιαστεί από 4,6% το
1990 σε 10% το 2000) και στην Ισπανία κατά 6% το 2010. Επιπλέον, οι αμερικανικές
επιχειρήσεις απέσυραν επενδύσεις αξίας 157 εκατομμύριων δολαρίων από την Ελλάδα
το 2009 και 18 εκατομμύριων το 2010 (Hamilton and Quinlan, 2011).
Το 2015, το 60% των συνολικών εκροών άμεσων ξένων επενδύσεων των ΗΠΑ είχε
προορισμό την Ευρώπη και μόλις το 16,1% πήγε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Ωστόσο, οι αμερικανικές FDI γίνονται όλο και πιο συγκεντρωμένες. Κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του 2015, πέντε χώρες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 90% των συνολικών
αμερικανικών εκροών FDI και αυτές ήταν η Ολλανδία (31,2%), η Ιρλανδία (19,7%), το
ΗΒ (18,3%), το Λουξεμβούργο (11%), και η Ελβετία (9%). Η αξία των αμερικανικών
επενδύσεων στην Ευρώπη το 2015 ήταν περίπου 185 δις δολάρια, παρουσιάζοντας
αύξηση 7,7% συγκριτικά με το 2014. Όμως και το 2015 οι αμερικανικές επιχειρήσεις
απέσυραν τις επενδύσεις τους από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
Διάγραμμα 2.7: Αμερικανικές ροές FDI στην Ευρώπη

*Πηγή Bureau of Economic Analysis

Περαιτέρω, η Ευρώπη παραμένει η πιο κερδοφόρα περιοχή παγκοσμίως για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Το εισόδημα των αμερικανικών θυγατρικών
εταιριών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι έφθασε τα 196 δις δολάρια το 2010, ένα υψηλό
ρεκόρ μετά από την ύφεση του 2009. Ακόμη και κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, η
Ευρώπη αντιπροσώπευε πάνω από το 53% των συνολικών εσόδων των αμερικανικών
θυγατρικών. Το 2014 η συνολική εταιρική παραγωγή έφθασε τα 1.400 δις δολάρια,
μάλιστα οι πωλήσεις των αμερικανικών θυγατρικών στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 2.900
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δις δολάρια αντιπροσωπεύοντας το 46% των παγκόσμιων πωλήσεων των θυγατρικών
εταιριών της Αμερικής (Hamilton and Quinlan, 2016).
Διάγραμμα 2,8: Πωλήσεις αμερικανικών θυγατρικών εταιριών στην Ευρώπη

*Πηγή Bureau of Economic Analysis

β) Ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από το 2000, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν
επενδύσει περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ποσό περισσότερο από το
διπλάσιο της δεκαετίας του 1990. Η Ευρώπη αντιπροσώπευε περίπου το 76% των
συνολικών επενδυτικών εισροών των ΗΠΑ την περίοδο 1990-1999 και 72% κατά τα
έτη 2000-2010. Το 2008 το ΗΒ ήταν ο μεγαλύτερος κάτοχος περιουσιακών στοιχείων
των ΗΠΑ, ακολουθούσαν οι ελβετικές επιχειρήσεις, με την Γαλλία και τη Γερμανία να
κατατάσσονται στην τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.
Το 2009 οι FDI της ΕΕ στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν 13 φορές περισσότερες απ’ ότι σε
συνδυασμό οι επενδύσεων της ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία. Οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος
αποδέκτης των ευρωπαϊκών επενδύσεων και το 2010, με τις επενδύσεις να έχουν αξία
106 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70% από το 2009. Αν και πρόκειται για
σημαντική βελτίωση, το επίπεδο των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο από το 2008.
Η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών εισροών στις ΗΠΑ προήλθε από την Ολλανδία (+
391%), το ΗΒ (+ 93%), την Ελβετία (+ 87%), την Ιρλανδία (+ 85%), τη Γερμανία (+
53%) και τη Γαλλία (+ 17%). Σε συνδυασμό, αυτές οι έξι χώρες αντιπροσώπευαν
σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ στις ΗΠΑ τους πρώτους εννέα
μήνες του 2010, οι οποίες έγιναν κυρίως στον τομέα της χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης, των επιχειρηματικών και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
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Το 2010 η Ελβετία ήταν ο δεύτερος πιο σημαντικός επενδυτικός προορισμός της ΕΕ,
με ποσοστό 14%. Παράλληλα, τα αποθέματα FDI της ΕΕ στη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά
73% κατά την περίοδο 2008-2010, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δραστηριότητα
της Ευρώπης στην περιοχή. Το 2014, η Ευρώπη αντιπροσώπευε σχεδόν το 70% των
επενδύσεων στις ΗΠΑ, ποσοστό που εκτιμάται ότι έφτασε στο 80% τον επόμενο
χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων έγινε και πάλι από βρετανικές και
ολλανδικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Γερμανία και
η Γαλλία (Hamilton and Quinlan, 2011).
Κατά συνέπεια, οι ΗΠΑ παραμένουν η πιο σημαντική αγορά από πλευράς εσόδων για
πολλές ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με την εμφάνιση της ύφεσης το 2008 η
επιχειρηματική παρουσία της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας μειώθηκε κατά
10%, 9,1% και 5,8%, αντίστοιχα. Ωστόσο το εισόδημα των ευρωπαϊκών θυγατρικών
εταιριών στις ΗΠΑ ανέκαμψε εντυπωσιακά φτάνοντας τα 105 δις δολάρια το 2010. Το
εισόδημα των γαλλικών θυγατρικών στις ΗΠΑ το 2010 αυξήθηκε κατά 344% συγκριτικά
με το 2009, ανερχόμενο στα 15 δις δολάρια περίπου. Τα εταιρικά έσοδα των
γερμανικών θυγατρικών έφτασαν τα 12 δις, των βρετανικών τα 18,6 δις και των
ολλανδικών τα 12,8 δις δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση 83%, 23% και 33%
αντίστοιχα. Το ΗΒ ήταν ο κορυφαίος ξένος επενδυτής στον τομέα της απασχόλησης σε
23 πολιτείες των ΗΠΑ. Η Γερμανία και η Ολλανδία κατατάχτηκαν στην πρώτη θέση σε
3 πολιτείες, ενώ η Γαλλία ήταν ο πρώτος ξένος εργοδότης σε 2 πολιτείες.
Το 2014 το σύνολο του ενεργητικού των ευρωπαϊκών θυγατρικών εταιριών στις ΗΠΑ
ήταν περίπου 8,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ΗΒ κατέλαβε την πρώτη θέση,
ακολουθούμενο από τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Αν και η σημασία της
αμερικανικής αγοράς για τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι δεδομένη, τα
ευρωπαϊκά εταιρικά έσοδα μειώθηκαν και πάλι το 2015 κατά 10% περίπου, μετά από
πτώση 4,3% το 2014 (Hamilton and Quinlan, 2016).
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Διάγραμμα 2.9: Πωλήσεις ευρωπαϊκών θυγατρικών εταιριών στις ΗΠΑ

*Πηγή Bureau of Economic Analysis

2.5 Φραγμοί στο διατλαντικό εμπόριο
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι σχετικά ανοιχτές στο μεταξύ τους εμπόριο και τις επενδύσεις,
όπως αποτυπώνεται στα σχετικά χαμηλά επίπεδα δασμών. Ωστόσο, διάφοροι μη
δασμολογικοί φραγμοί αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τις διατλαντικές εμπορικές και
επενδυτικές ροές. Ακόμα και αν δεν στοχεύουν στο να δυσκολέψουν άμεσα τις
διασυνοριακές δραστηριότητες, αποτελούν κόστος για το εμπόριο και τις επενδύσεις.
και η μείωση τους θα μπορούσε δυνητικά να ωφελήσει τόσο την ΕΕ όσο και τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τους δασμούς, πολλοί κανονισμοί δεν μπορούν απλά να
αφαιρεθούν, επειδή εξυπηρετούν σημαντικούς σκοπούς όπως η ασφάλεια των
προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος. Το εν λόγω κόστος μπορεί να μειωθεί
μέσω της μερικής ρυθμιστικής σύγκλισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης των
προτύπων. Βέβαια ορισμένη κανονιστική απόκλιση παραμένει αναπόφευκτη, καθώς οι
κανονισμοί αντανακλούν διαφορές στη γεωγραφία, τη γλώσσα, τις προτιμήσεις και τον
πολιτισμό. Έτσι, ενώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιοι μη δασμολογικοί φραγμοί
μπορούν να εξαλειφθούν μέσω αμοιβαίων συμφωνιών, η πλήρης κατάργησή τους δεν
πρέπει να θεωρείται ως ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα.
Αναφορικά με τους υφισταμένους δασμολογικούς φραγμούς, είναι φανερό ότι υπάρχει
κάποια ετερογένεια στη δασμολογική προστασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ενώ
στους περισσότερους τομείς, οι δασμοί της ΕΕ είναι ελαφρώς υψηλότεροι από εκείνους
που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ, εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλοί. Ωστόσο,
υπάρχουν δύο βασικές εξαιρέσεις: τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα επεξεργασμένα
τρόφιμα. Οι μέσοι δασμοί της ΕΕ για τα προϊόντα αυτά είναι σημαντικά υψηλότεροι από
τους αντίστοιχους αμερικανικούς. Συγκεκριμένα, στα μηχανοκίνητα οχήματα η ΕΕ
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εφαρμόζει ένα μέσο δασμολόγιο (8%) που είναι σχεδόν οκτώ φορές υψηλότερο από
αυτό των ΗΠΑ. Για τα μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, ο μέσος όρος των δασμών
της ΕΕ (14,6%) σχεδόν τετραπλάσιος από τον αντίστοιχο αμερικανικό. Όσον αφορά τη
γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία οι δασμοί είναι σχετικά υψηλοί (περίπου 3,7%),
αλλά για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυο εταίρων.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, μια περαιτέρω δασμολογική μείωση δε θα έχει
σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορικές ροές. Παρ 'όλα αυτά, σε ορισμένους τομείς,
όπως τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, και τα
μηχανοκίνητα οχήματα, οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι πιο ουσιαστικές. Για άλλους
τομείς όμως, όπως το ενδο-βιομηχανικό εμπόριο, οι μη δασμολογικοί φραγμοί
αποτελούν τους βασικούς παράγοντες δυνητικών επιπτώσεων.
Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τα μη δασμολογικά εμπόδια είναι γενικά
υψηλότερα στο εμπόριο αγαθών συγκριτικά με το εμπόριο υπηρεσιών, ιδίως στους
τομείς της αεροδιαστημικής και της διαστημικής βιομηχανίας. Στις εξαγωγές
ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ, υψηλά επίπεδα των μη δασμολογικών φραγμών
παρατηρούνται στα μηχανήματα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα σημειώνονται στα
φαρμακευτικά προϊόντα. Από την άλλη όσο αφορά τις εξαγωγές των ΗΠΑ στην ΕΕ,
υψηλά επίπεδα των μη δασμολογικών φραγμών υφίστανται στα χημικά προϊόντα, στα
καλλυντικά και στα προϊόντα βιοτεχνολογίας, ενώ χαμηλότεροι είναι οι μη δασμολογικοί
φραγμοί στα ηλεκτρονικά είδη και στα προϊόντα από σίδηρο, χάλυβα και μέταλλα.
Μεταξύ των υπηρεσιών, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ένας από τους τομείς με
τα υψηλότερα μη δασμολογικά εμπόδια. Από την πλευρά της ΕΕ τα εμπόδια είναι
υψηλότερα στον τομέα των επιχειρήσεων, των επικοινωνιών και των κατασκευών. Από
την άλλη, στις ΗΠΑ ισχύουν αυστηρότερες ρυθμίσεις για τους τομείς των οικονομικών
και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθεση με τη μείωση των δασμών, η άρση των μη
δασμολογικών εμποδίων δεν είναι τόσο απλή. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη πολλών
διαφορετικών πηγών μη δασμολογικών εμποδίων και επομένως η κατάργησή τους
μπορεί να απαιτεί συνταγματικές ή νομοθετικές αλλαγές. Η αφαίρεση μη δασμολογικών
φραγμών μπορεί επίσης να είναι δύσκολη πολιτικά, παραδείγματος χάρη επειδή
υπάρχει έλλειψη επαρκούς οικονομικού οφέλους για την υποστήριξη της προσπάθειας,
λόγω των προτιμήσεων των καταναλωτών ή εξαιτίας άλλων πολιτικών ευαισθησιών
(Francois et al., 2013).
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2.6 Κανονισμοί και πρότυπα στο διατλαντικό εμπόριο
Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι η από κοινού διαπραγμάτευση προτύπων και
κανονισμών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατλαντική συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η προστασία των καταναλωτών, επεκτείνονται οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες και δημιουργείται ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε τρίτες χώρες, όπως η Κίνα.
Ο στόχος αυτός όμως, κινδυνεύει από διάφορα εμπόδια, αποκλίνουσες κοινωνικές και
πολιτιστικές προτιμήσεις και εμπορικά συμφέροντα.
Πιο συγκεκριμένα, το 2010 οι προσπάθειες εναρμόνισης κανονισμών στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού απέδωσαν. Το Δεκέμβριο, ΕΕ και ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μνημόνιο
συνεννόησης για την ηλεκτρονική υγεία (εναρμόνιση των ηλεκτρονικών μητρώων
υγείας και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας), στο πλαίσιο του TEC.
Ωστόσο, η κρίση επηρέασε αρνητικά την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας που
αποδεικνύεται αργή, μάλιστα τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ νομοθέτησαν χωριστά για τα
ζητήματα αυτά το 2012 (Vaïsse, Kundnani et al., 2011).
Όσο αφορά τον τομέα της προστασίας των καταναλωτών (ασφάλεια προϊόντων,
ανταλλαγή πληροφοριών για απάτες ή επικίνδυνα προϊόντα), η πρόοδος των ετών
2010-2012 ήταν περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στις αποκλίνουσες κοινωνικές και
κανονιστικές προσεγγίσεις αλλά και σε βαθιά εδραιωμένα συμφέροντα.
Επιπλέον, εμπόδια στην διατλαντική ενότητα φαίνεται ότι δημιουργεί ο εξαιρετικά
σημαντικός τομέας των τροφίμων και της διατροφής γενικότερα. Πράγματι, η διαδικασία
του TEC καθυστέρησε σε μεγάλο βαθμό το 2010 στο θέμα των επεξεργασμένων με
χλωρίνη κοτόπουλων (bleached chicken), μια πρακτική που απαγορεύεται στην
Ευρώπη. Γενικότερα, οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης διαφέρουν σχετικά με τα
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα που απαγορεύονται στην Ευρώπη, το βόειο κρέας
που είναι ανεπιθύμητο στις ΗΠΑ λόγω της ασθένειας της τρελής αγελάδας,
καθιστώντας την επίτευξη νέων συμφωνιών πολύ δύσκολη.
Το 2011, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων ανέπτυξαν κοινά πρότυπα για την επιθεώρηση των ξένων
παραγωγών φαρμάκων και ειδικότερα της Κίνας. Επίσης, στο πλαισιο του TEC
υπογράφθηκε μια συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση «ασφαλών εμπόρων»
πιστοποιώντας εισαγωγείς και εξαγωγείς που επιτρέπεται να περάσουν από
τελωνειακούς

ελέγχους

πιο

γρήγορα.

Επιπρόσθετα,

με

τη

συμβολή

αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Audi και η Ford, πρόοδος σημειώθηκε σχετικά με την
εναρμόνιση των κανόνων για τα ηλεκτρικά οχήματα (Vaïsse, Kundnani et al., 2012).
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Κατά τη διάρκεια του 2012, οι ΗΠΑ και η ΕΕ υπέγραψαν μια συμφωνία για την
αμοιβαία

αναγνώριση

βιολογικών

προϊόντων.

Επίσης

οι

διατλαντικοί

εταίροι

ανακοίνωσαν την έγκαιρη ολοκλήρωση του Συνεταιριστικού συστήματος ταξινόμησης
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (CPC Cooperative Patent Classification), προκειμένου να
τεθεί σε εφαρμογή από το 2013. Το σύστημα δημιουργεί μια ενιαία κατάταξη που
επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας παράλληλα στις ΗΠΑ
και την Ευρώπη, εξέλιξη που θα μπορούσε να είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση
ενός παγκόσμιου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι υπερατλαντικοί εταίροι ακόμα επιθυμούν να θέσουν παγκόσμια πρότυπα για τις
βιομηχανίες του αύριο, όπως το cloud computing3 και οι βιοτεχνολογίες. Παράλληλα
έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να απαντήσουν στις πολύπλευρες προκλήσεις,
όπως η αντοχή στα αντιβιοτικά (Vaïsse, Dennison et al., 2013).

2.7 Η στάση ΕΕ και ΗΠΑ απέναντι στην κρίση
Επιχειρώντας μια σύγκριση πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης σε διατλαντικό
επίπεδο, διαπιστώνονται περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Η παραδοσιακή
αντίληψη υπαγορεύει ότι στις ΗΠΑ η ελεύθερη αγορά είναι εγγυημένη και
«προστατεύεται» από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αντίθετα η Ευρώπη διατηρεί την
εικόνα μιας «κοινωνικής» οικονομίας, όπου το κράτος παρεμβαίνει για να ρυθμίζει την
οικονομία και οι δημόσιες επιχειρήσεις παρέχουν βασικές υπηρεσίες (υγεία,
επικοινωνία, κλπ) ώστε να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Ενώ λοιπόν οι
Αμερικανοί θεωρούσαν ότι είναι ειδικοί στην καινοτομία και την ταχεία ανάπτυξη με
τους Ευρωπαίους να κυριαρχούν στον τομέα της σταθερότητας, η κρίση απέδειξε ότι
και οι δυο πλευρές έκαναν λάθος (Di Mauro, 2014).
Στα πρώτα στάδια της ύφεσης τα κοινά σημεία προσέγγισης στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού ήταν εμφανή. Συγκεκριμένα, ΕΕ και ΗΠΑ άργησαν να διαπιστώσουν το
μέγεθος του προβλήματος και το εύθραυστο του οικονομικού συστήματος. Κατά
συνέπεια τα αρχικά μέτρα απλώς καθυστέρησαν την καταστροφή και μετέπειτα
επιδείνωσαν την κατάσταση. Οι πολιτικές σε ΕΕ και ΗΠΑ περιελάμβαναν εκτεταμένες
εγγυήσεις, κυβερνητικά κεφάλαια, εθνικοποιήσεις, νομισματική πολιτική με τη χρήση
παραδοσιακών και μη εργαλείων για τη στήριξη του συστήματος, και δημοσιονομική
πολιτική που υπήρξε σκόπιμα αντικυκλική και συντονισμένη, ώστε να δημιουργήσει
κίνητρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό σε σχέση με την
3

Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως «υπολογιστικό νέφος» και αποτελεί μια νέα τεχνολογία η οποία
διευκολύνει την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σε απομακρυσμένους υπολογιστές
που είναι προσβάσιμοι μέσω διαδικτύου.
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ύφεση εβδομήντα χρόνια πριν, ήταν η παγκόσμια συνεργασία για την στήριξη της
οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ωστόσο υπήρξαν ορισμένες διαφορές στο πλαίσιο και τα εργαλεία πολιτικής. Η
αμερικανική πολιτική επικεντρώθηκε στο προϊόν και τον πληθωρισμό και όχι τόσο στις
τιμές, ενώ η ΕΚΤ επέλεξε την προσέγγιση των δύο πυλώνων.4 Η ΕΚΤ είχε στη διάθεσή
της πλήθος εργαλείων και ακολούθησε μια πιο μοντέρνα και ευέλικτη προσέγγιση. Η
FED αντιθέτως, αποδείχθηκε πιο παραδοσιακή και έπρεπε να προσαρμοστεί για
ανταπεξέλθει.
Οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υιοθέτησαν πακέτα στήριξης. Η
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών και τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς
κανόνες. Αναλυτικότερα, το πακέτο στήριξης ήταν μεγαλύτερο στις ΗΠΑ από το
αντίστοιχο ευρωπαϊκό, στοιχείο που οφείλεται στο ότι οι ΗΠΑ έχουν μικρότερους
αυτόματους σταθεροποιητές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των Πολιτειών εκείνων
που περιορίζονται από κανόνες περί ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Η σύνθεση
του πακέτου παρουσιάζει επίσης διαφορές σε ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία αντικατοπτρίζει τις
προϋπάρχουσες συνθήκες δημοσιονομικής πολιτικής (όπως τα υψηλότερα φορολογικά
επίπεδα στην Ευρώπη και η συνακόλουθη έμφαση στις περικοπές φόρων) καθώς και
ζητήματα πολιτικής οικονομίας.
Όσα αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα τα συστήματα επίλυσης κρίσεων είχαν και
πάλι αρκετές διαφορές. Όμως, βασικό χαρακτηριστικό όλων των συστημάτων υπήρξε ο
κατακερματισμός, ο οποίος περιέπλεξε τη διαχείριση και ίσως τελικά συνέβαλε στην
κρίση. Στις ΗΠΑ η κατάτμηση ήταν εσωτερική με πλήθος ρυθμιστικών αρχών, ενώ στην
ΕΕ η έλλειψη μιας ενιαίας εποπτικής αρχής υπήρξε σοβαρή αδυναμία. Επιπλέον τα
μέτρα της ΕΚΤ επικεντρώθηκαν στις τράπεζες καθώς αποτελούν την κύρια πηγή
χρηματοδότησης, ενώ στις ΗΠΑ η χρηματοδότηση με βάση τις αγορές παίζει πιο
σημαντικό ρόλο (Pisani-Ferry et al., 2011).
Σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, μετά το αρχικό σοκ της ύφεσης του 2009, οι ΗΠΑ
προσπάθησαν να επηρεάσουν τους Ευρωπαίους ήδη από το Μάιο του 2010 κατά τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European
Financial Stability Facility EFSF). Ο Obama παρότρυνε τους Ευρωπαίους ηγέτες να

4

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την οικονομική ανάλυση, εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δεικτών και παρατηρεί
πως θα κινηθούν οι τιμές, το κόστος και κατ’επέκταση ο πληθωρισμός τις επόμενες περιόδους. Ο
δεύτερος πυλώνας είναι αυτός της νομισματικής ανάλυσης και αποσκοπεί στον εντοπισμό κινδύνων
διατάραξης της σταθερότητας των τιμών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
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δράσουν αποφασιστικά. Αυτή η πίεση των ΗΠΑ ήταν μια υπενθύμιση όχι μόνο της
αλληλένδετης φύση των οικονομιών τους, αλλά και της ανισότητα της διατλαντικής
σχέσης (Vaïsse, Kundnani et al., 2011).
Στο τεχνικό επίπεδο, η FED διατήρησε ανοιχτές τις συναλλαγές της με την ΕΚΤ και
συντόνισε τις κεντρικές τράπεζες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας κατά τη διάρκεια
του 2010. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Timothy Geithner ταξίδεψε πολλές
φορές στην Ευρώπη για να εκφράσει όχι μόνο τη στήριξη, αλλά και την ανησυχία των
ΗΠΑ, καθώς οι πιθανότητες του Obama για επανεκλογή το 2012 απειλούνταν από μια
πιθανή εμβάθυνση της ύφεσης.
Ήταν πλέον ξεκάθαρο και λόγω της κρίσης, ότι η αμερικανική οικονομία χαρακτηρίζεται
από επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και από ποσοτική χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής. Στον αντίποδα, η ΕΕ σύμφωνα με τη γερμανική ηγεσία, επιδιώκει τη
δημοσιονομική λιτότητα, τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση και πιο «σφιχτή» νομισματική
πολιτική. Το 2012 η προτίμηση των ΗΠΑ για περισσότερη δράση οδήγησε σε εντάσεις
μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Βερολίνου. Ο Obama τάχθηκε με το στρατόπεδο της
ανάπτυξης του Γάλλου Προέδρου Oland, του Ισπανού Πρωθυπουργού Rajoy και του
Πρωθυπουργού της Ιταλίας Prodi και όχι με το στρατόπεδο της δημοσιονομικής
εξυγίανσης της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε και πάλι ότι
οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να δεσμευτούν με όλα τα δυνατά μέσα για την επίλυση της
κρίσης. Αυτό προκάλεσε μια οργισμένη απάντηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Barroso, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται οικονομικά διδάγματα από τις ΗΠΑ
απ’ όπου προήλθε η κρίση (Vaïsse, Dennison et al., 2013).
Αυτή η ένταση χαλάρωσε κάπως το 2013, μετά τη δήλωση του πρόεδρου της ΕΚΤ
Mario Draghi τον Αύγουστο του 2012 ότι θα κάνει «ό, τι χρειάζεται για να σώσει το
ευρώ» και το πρόγραμμα Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (Outright Monetary
Transactions OMT5) που ακολούθησε. Αυτό μείωσε δραματικά τις πιέσεις του δημόσιου
χρέους στα προβληματικά μέλη της περιφέρειας της Eυρωζώνης. Ενώ οι θεμελιώδεις
αιτίες της κρίσης δεν είχαν πλήρως αντιμετωπιστεί, οι πιο ορατές εκδηλώσεις είχαν,
τουλάχιστον

προσωρινά,

καταλαγιάσει.

Ωστόσο,

Αμερικανοί

και

Ευρωπαίοι

ανησυχούσαν ότι η κρίση μόλις είχε εισέλθει σε μια νέα φάση, μια παρατεταμένη
οικονομική στασιμότητα. (Dennison et al., 2014).

5

Το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions OMT, το οποίο ανακοινώθηκε το 2012 επιτρέπει στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) να αγοράζει στις δευτερογενείς αγορές ομόλογα
κρατών μελών της ευρωζώνης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
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Το 2014, η Ευρώπη όχι μόνο δεν ανέκαμψε αντίθετα η οικονομία της φλέρταρε με τον
αποπληθωρισμό και την ύφεση. Οι ΗΠΑ παρά τα οικονομικά τους προβλήματα
απέδωσαν καλύτερα συνολικά. Έτσι, μετά την οικονομική κρίση, οι Αμερικανοί φαίνεται
ότι δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς τους, ως κύριους
παράγοντες ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Εντούτοις, οι Ευρωπαίοι
ακολούθησαν αντίθετη κατεύθυνση υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαία μια υπερεθνική
παρέμβαση.
Πλέον είναι φανερό ότι η ανάκαμψη ξεκίνησε νωρίτερα στις ΗΠΑ απ’ ότι στην ΕΕ και
είναι ισχυρότερη. Ως αποτέλεσμα, ΕΕ και ΗΠΑ βρίσκονται τώρα σε διαφορετική φάση
του οικονομικού κύκλου, γεγονός που εξηγεί τις αποκλίνουσες πορείες της
νομισματικής πολιτικής των δυο οικονομιών. Η ασθενέστερη ανάκαμψη της ΕΕ
συνδέεται με διαφορές στη συνολική μακροοικονομική στάση και τη δημοσιονομική
βιωσιμότητα των κρατών-μελών. Στην πραγματικότητα, ο κατακερματισμός υπονομεύει
το μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η απόκλιση τροφοδοτεί
συγκρούσεις, υπονομεύοντας τη συνεργασία (Bertoldi et al., 2016).
Συνοψίζοντας οι κινήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης
φανερώνουν ότι υπάρχει σύγκλιση από άποψη μακροοικονομικής πολιτικής και
μεταρρύθμισης των διεθνών οικονομικών θεσμών. Η απόκλιση που παρατηρείται
οφείλεται κυρίως σε θεσμικές διαφορές παρά σε διάσταση απόψεων, γεγονός που
επιβεβαιώνει την αλληλεξάρτηση των σημερινών οικονομιών παγκοσμίως.

2.8 Η διατλαντική σχέση απέναντι στο Grexit, τη Ρωσία και το Brexit
Οι ΗΠΑ έπαιξαν το ρόλο του διαμεσολαβητή στο ζήτημα του Grexit. Κατά τη διάρκεια
της κρίσης η Αμερική ενθάρρυνε την Ελλάδα και την Ευρώπη να καταλήξουν σε
συμφωνία που θα κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, μέσα από συνομιλίες του
Αμερικανού Προέδρου Obama με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την Γερμανίδα
Καγκελάριο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Η αμερικανική παρέμβαση υπαγορεύθηκε
κυρίως από το φόβο επέκτασης της κρίσης και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε
περίπτωση αδυναμίας συνεννόησης των εμπλεκόμενων μερών. Άλλωστε, από
γεωπολιτική άποψη έχει ιδιαίτερη σημασία να παραμείνει η Ελλάδα κοντά στο ΝΑΤΟ
και την ευρύτερη πολιτική ασφαλείας που ακολουθεί η Δύση τα τελευταία χρόνια. Οι
επεμβάσεις των ΗΠΑ σε αυτές τις εσωτερικές συζητήσεις της ΕΕ ήταν σε μεγάλο
βαθμό σύμφωνες με τα συμφέροντα της Ενωσης, και ως εκ τούτου επηρέασαν θετικά
την πορεία της (Dennison et al., 2016).
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Και ενώ Ευρώπη και Αμερική ήταν απασχολημένες με την επίτευξη οικονομικής
ανάκαμψης στον απόηχο της κρίσης, οι διεθνείς εξελίξεις έφεραν νέα ζητήματα στο
προσκήνιο. Η αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας σε συνδυασμό με την ρωσική
επεκτατικότητα οδήγησαν στην προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη
Ρωσία, συνεπώς οι διατλαντικοί εταίροι έπρεπε να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση
της κατάστασης. Έτσι το 2014 και παρά τις διαφορές στην οικονομική φιλοσοφία, ΕΕ
και ΗΠΑ συμφώνησαν για το πώς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας. (Barnes-Dacey et al., 2015).
(Χρονο) Διάγραμμα 2.10: Οι εξελίξεις στην Ουκρανία

*Πηγή Transatlantic Academy 2016
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Πράγματι, οι υπερατλαντικοί εταίροι ενήργησαν από κοινού με επιτυχία για να
περιορίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έδειξαν αρχικά έναν
απρόσμενο βαθμό ενότητας και αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση των
στρατιωτικών ενεργειών της Ρωσίας με βασικό άξονα της πολιτικής τους, την επιβολή
οικονομικών αποκλεισμών. Η χρήση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων
καθώς και η ακούραστη διπλωματία της Δύσης μπορεί να μην έχει επιλύσει την κρίση
ολοκληρωτικά, αλλά η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον περιορίζει τη ζημιά,
δημιουργώντας ένα προηγούμενο επιτυχημένης διατλαντικής συνεργασίας σε διεθνείς
συγκρούσεις (Babayan et al., 2016).
Βέβαια οι διαφορές στη διατλαντική κοινότητα παραμένουν καθώς τα έξοδα των
οικονομικών αποκλεισμών βαραίνουν τους εταίρους. Για την αμερικανική πλευρά, η
εφαρμογή των κυρώσεων είναι αρκετά απλή αξιοποιώντας την υπεροχή της απέναντι
σε έναν πιο αδύναμο αντίπαλο. Η πρακτική αυτή έχει σχετικά μικρό οικονομικό κόστος,
εν μέρει λόγω του σχεδιασμού των κυρώσεων και εν μέρει λόγω του περιορισμένου
βαθμού σύνδεσης με τη ρωσική οικονομία. Για την Ευρώπη όμως, η κατάσταση είναι
σαφώς διαφορετική καθώς η Ρωσία αποτελεί ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο.
Συνεπώς, οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις εξηγούν την απροθυμία ορισμένων
κρατών-μελών της ΕΕ να επιβάλλουν κυρώσεις. Μάλιστα, ορισμένες χώρες, όπως η
Ουγγαρία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, έχουν εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά τους
σχετικά με τη συνέχιση των εμπορικών αποκλεισμών.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, η διατήρηση μιας ενιαίας διατλαντικής θέσης
σχετικά με τις κυρώσεις αποτελεί βασικό στοιχείο της δυτικής πολιτικής, ίσως ακόμη
πιο σημαντικό από την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των ίδιων των κυρώσεων. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα ήταν μια σημαντική νίκη για τη Μόσχα να δημιουργήσει ένα
μόνιμο σημείο τριβής στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, οι κυρώσεις της ΕΕ
κατά της Ρωσίας έχουν ανανεωθεί, το οποίο είναι μια σημαντική ώθηση στις
διατλαντικές σχέσεις (Weiss and Nephew, 2016).
Το 2016 όμως επεφύλασσε μια ακόμη πρόκληση για τη διατλαντική σχέση. Το ΗΒ μετά
τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούνιο, αποφάσισε να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ταξιδέψει στη Βρετανία ήδη από τον
Απρίλιο για να προειδοποιήσει τη χώρα ότι δεν αναμένεται ειδική μεταχείριση για την
επίτευξη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, αν αποχωρήσει από την
Ευρώπη. Ο Obama δεν έκρυψε την άποψή του ότι το Brexit είναι μια πολύ κακή ιδέα.
Παράλληλα

προσπάθησε

να

αποφύγει

περαιτέρω

διαμάχες

γύρω

από

το
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δημοψήφισμα όπου ήδη εξέχοντα μέλη της εκστρατείας υπέρ του Brexit τον
χαρακτήρισαν υποκριτή που παρεμβαίνει στις βρετανικές υποθέσεις (Collinson, 2016).
Ωστόσο το Brexit είναι πλέον γεγονός και οι ΗΠΑ φαίνεται απίθανο να ακολουθήσουν
την απειλή ότι η Βρετανία θα έχει εμπορική αντιμετώπιση δεύτερης κατηγορίας,
λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κόστος της υπονόμευσης των διπλωματικών και
στρατιωτικών δεσμών των δύο χωρών. Αντίθετα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν
σταδιακά πιο υποστηρικτικές δηλώσεις σχετικά με την ισχύ της «ειδικής σχέσης» ΗΠΑΗΒ τονίζοντας ότι εξακολουθούν να αναλύουν τον αντίκτυπο του Brexit στις
ευρωπαϊκές εμπορικές συνομιλίες. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μια
οικονομικά ασθενέστερη Βρετανία δε θα έχει την ικανότητά να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της στο ΝΑΤΟ και να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο
αυτό, στη σύνοδο κορυφής των G20 τόσο ο Obama όσο και η May δήλωσαν ότι θα
προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του Brexit, τονίζοντας την
εγγύτητα των σχέσεών τους (Rampton and James, 2016).
Εν κατακλείδι, παρόλα τα μειονεκτήματα τόσο της ΕΕ (συστέγαση διαφορετικών
οικονομιών) όσο και των ΗΠΑ (υψηλό χρέος) και παρά τις αντιθέσεις και τις διενέξεις
που κατά καιρούς δημιουργούνται η συνεργασία των δύο αυτών εταίρων είναι
απαραίτητη. Πρώτον, επειδή η διατλαντική αγορά αποτελεί τη σημαντικότερη
διασυνοριακή αγορά και για τους δύο, και δεύτερον επειδή πρόκειται για τις δύο
μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο που μέσω της συνεργασίας τους μπορούν να
προωθήσουν σε πολυμερές επίπεδο το διεθνές εμπόριο. Μπορεί η δυναμική στις
διατλαντικές

σχέσεις

να

αντιμετώπισε

αρκετά

εμπόδια

κυρίως

λόγω

της

χρηματοπιστωτικής κρίσης των τελευταίων ετών, αλλά οι δύο οικονομίες θα
παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της
παγκοσμιοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment
Partnership TTIP)
3.1 Λόγοι που υπαγορεύουν τη συμφωνία
Καταρχάς, η ΤΤΙΡ εξυπηρετεί την ενίσχυση της μεταπολεμικής φιλελεύθερης τάξης που
δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Μέσα από την
εναρμόνιση χρηματοοικονομικών και εμπορικών κανόνων οι διατλαντικοί εταίροι
μπορούν να προβάλλουν ένα ισχυρό ανάχωμα στην Κίνα και τις αναδυόμενες
οικονομίες. Αυτός ήταν ίσως ο καθοριστικός παράγοντας που κινητοποίησε επιτέλους
τη βούληση των εκατέρωθεν ηγετών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Υπαγορεύθηκε από μια κοινή λογική ότι σε μια πιο διάχυτη, παγκοσμιοποιημένη
οικονομία η ικανότητα Αμερικής και Ευρώπης να θεσπίζουν τα πρότυπα και τους
κανόνες ενός διεθνούς συστήματος μειώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, το πολυμερές
σύστημα του ΠΟΕ είναι υπό πρόκληση από αναδυόμενες οικονομίες που δεν
συμμερίζονται απαραίτητα τις θεμελιώδεις αρχές του ανοιχτού εμπορίου. Όσο
ισχυρότερες είναι οι διατλαντικές σχέσεις, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες οι
αναδυόμενες δυνάμεις να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο διεθνές εμπορικό σύστημα,
αντίθετα πιο χαλαροί ή ασθενείς δεσμοί, αυξάνουν την πιθανότητα η υφιστάμενη τάξη
να αμφισβητηθεί από τους νέους εμπορικούς παράγοντες (Dempsey, 2015).
Δεύτερον, η οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η ΕΕ έχει
δημιουργήσει επιπλέον λόγους για μια ευρύτερη στρατηγική συμφωνία. Είναι γεγονός
ότι οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ασκούν πλέον όλο και λιγότερη επιρροή
και η αδυναμία διαχείρισης της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης επιβεβαιώνει την
διαπίστωση αυτή. Ακόμα, από την έναρξη των συνομιλιών για την ΤΤΙΡ, η ΕΕ υπέστη
μια οξεία κρίση πολιτικής νομιμοποίησης και εσωτερικής ενότητας. Αυτό θα μπορούσε
να ενισχύσει φυγόκεντρες δυνάμεις αποδυναμώνοντας την ΕΕ και μειώνοντας τη
σημασία της στο εξωτερικό. Άρα, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες
ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, έτσι ώστε να παραμείνει ένας
ελκυστικός εταίρος για τις ΗΠΑ. Μια οικονομικά ισχυρή ΕΕ θα είναι σε θέση να
ανταποκριθεί σε εσωτερικές απειλές, όπως ο εξτρεμιστικός λαϊκισμός αλλά και σε
εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ρωσική επιθετικότητα.
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Αναμφισβήτητα, η ΤΤΙΡ θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του διατλαντισμού, μια
έννοια της οποίας το ενδιαφέρον τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική έχει μειωθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτική είναι η διάβρωση της λαϊκής υποστήριξης για
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στην Ευρώπη και οι αποκλίνουσες απόψεις στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Η
δυναμική αυτή, δίνει στις ΗΠΑ και την ΕΕ ένα ακόμη κίνητρο να προωθήσουν πιο
ενεργά μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες μέσω της ΤΤΙΡ. Ταυτόχρονα, η
εστίαση της κυβέρνησης Obama στην Ασία κατέστησε αναγκαία μια αντίστοιχη
επιβεβαίωση της ιστορικής σημασίας των διατλαντικών σχέσεων.
Στο στάδιο αυτό, οι ΗΠΑ είναι στο κέντρο, όχι μόνο μιας διατλαντικής εμπορικής
συμφωνίας, αλλά ενός φιλόδοξου δικτύου εμπορικών συμφωνιών με παγκόσμια
εμβέλεια.

Ειδικότερα,

η

περιοχή

του

Ειρηνικού,

με

την

οποία

οι

ΗΠΑ

διαπραγματεύονται επίσης μια περιφερειακή εμπορική συμφωνία (Trans-Pacific
Partnership TPP) αποκτά όλο και περισσότερη στρατηγική σημασία. Με δεδομένη την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση φαίνεται ότι η διατλαντική σχέση θα επιβιώσει, αλλά
ορισμένοι καθολικοί κίνδυνοι δείχνουν ότι χρειάζεται να καταστεί πιο λειτουργική. Η
εφαρμογή της ΤΤΙΡ θα είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να εκτιμηθεί αν η
διατλαντική εταιρική σχέση μπορεί όχι μόνο να αποκατασταθεί αλλά και να ενισχυθεί
(Tentori and Zandonini, 2014).

3.2 Η πορεία των Διαπραγματεύσεων
3.2.1 Η έναρξη
Στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ, την περίοδο 2011-2013, μια υψηλού
επιπέδου ομάδα εργασίας για την απασχόληση και την ανάπτυξη (High Level Working
Group on Jobs and Growth HLWG) με επικεφαλής τον Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ και
τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, εξέτασε τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και διεθνών πρότυπων στο διατλαντικό εμπόριο. Το έργο υποστηρίχθηκε από
δύο δημόσιες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Με βάση αυτή την ανάλυση, η
HLWG αποφάνθηκε ότι ΗΠΑ και ΕΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές
διαδικασίες, πρέπει να δρομολογήσουν διαπραγματεύσεις για μια συνολική, φιλόδοξη
συμφωνία που θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπορίου και επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών θεμάτων.
Στις 14 Ιουνίου 2013, τα κράτη-μέλη έδωσαν την άδεια τους και σαφείς κατευθυντήριες
γραμμές στην Επιτροπή για να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, τα κράτη
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ζήτησαν από την Επιτροπή να διασφαλίσει «ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα μεταξύ
κατάργησης δασμών και κατάργησης περιττών κανονιστικών εμποδίων στο εμπόριο».
Οι Ευρωπαίοι, ιδιαιτέρως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σουηδία και το ΗΒ,
επένδυσαν σημαντικό χρόνο στην προώθηση της συμφωνίας τόσο ως μέτρο
οικονομικής ανάκαμψης όσο και ως στρατηγική πρωτοβουλία. Αν και η Γαλλία επέμεινε
στην εξαίρεση του πολιτιστικού της τομέα, αυτό δεν επεκτάθηκε σε άλλους τομείς και
τρεις γύροι διαπραγματεύσεων είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013, χωρίς η
διαμάχη για τις αποκαλύψεις του Edward Snowden σχετικά με την Εθνική Υπηρεσία
Ασφαλείας των ΗΠΑ (National Security Agency NSA) να εκτροχιάσει τις συνομιλίες
(European Commission, 2016).
Η Επιτροπή διαπραγματεύεται βάσει της εντολής που εκδόθηκε από το Συμβούλιο και
έχει καθήκον να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πορεία των συνομιλιών. Μόλις
αυτές ολοκληρωθούν και το Συμβούλιο δώσει την έγκρισή του για την υπογραφή της
συμφωνίας, απαιτείται και η συγκατάθεσή του Κοινοβουλίου προκειμένου να
επικυρωθεί. Αν η ΤΤΙΡ λάβει τη μορφή «μικτής συμφωνίας» (δηλαδή καλύπτει τομείς
αρμοδιοτήτων τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών-μελών), τότε το τελικό κείμενο θα
πρέπει να επικυρωθεί και από τα επιμέρους κράτη-μέλη σύμφωνα με τις εθνικές τους
διαδικασίες. Έκβαση που μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη δεδομένων των
διαφορετικών απόψεων των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη συμφωνία. Ο διάλογος
διεξάγεται σε πολιτικό επίπεδο, μεταξύ της Επιτρόπου Εμπορίου Cecilia Malmström
και του Εκπρόσωπου Εμπορίου των ΗΠΑ Michael Froman, οι οποίοι συνεδριάζουν σε
τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά κάθε 4-6 εβδομάδες).
Με σκοπό την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του, η Επιτροπή διατηρεί τακτικό διάλογο
με το Κοινοβούλιο. Τον Ιούλιο του 2015, ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζήτησε
περισσότερη διαφάνεια και πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου
του ενοποιημένου κειμένου. Επίσης, το ψήφισμα ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να
εμπλέξουν τα εθνικά τους κοινοβούλια. Μάλιστα, το Κοινοβούλιο έχοντας επίγνωση της
δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης για τη μυστικότητα των διαπραγματεύσεων, ζήτησε
από τις ΗΠΑ να κάνουν παρόμοιες προσπάθειες. Οι ΗΠΑ ωστόσο, εξακολουθούν να
θεωρούν την εμπιστευτικότητα των προτάσεων αδιαπραγμάτευτη στις εμπορικές
συνομιλίες. Τελικά, το Δεκέμβριο του 2015, τα μέρη αποφάσισαν να επιτραπεί η
πρόσβαση στα ενοποιημένα κείμενα σε όλους τους βουλευτές και τα μέλη των εθνικών
κοινοβουλίων. Περαιτέρω ψήφισμα του Κοινοβουλίου στις 5 Ιουλίου 2016, εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων
εκ μέρους της Επιτροπής. Παράλληλα αναγνώρισε ότι η κίνηση αυτή, ενίσχυσε τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να ασκεί σε πιο ικανοποιητικό
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βαθμό τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΕΠ (EPRS European Parliamentary
Research Service, 2016).
3.2.2 Οι εξελίξεις την περίοδο 2014-2015
Το 2013, η έναρξη των διαπραγματεύσεων της ΤΤΙΡ έθεσε ένα φιλόδοξο στόχο για τη
διατλαντική συνεργασία. Το 2014, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην τυποποίηση των
κανονισμών αν και φάνηκε να είναι πιο αργές και δύσκολες από το αναμενόμενο. Οι
δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη έδειχναν ότι η πλειοψηφία υποστήριζε μια εμπορική
συμφωνία σε γενικές γραμμές, αλλά διαφωνούσε με επιμέρους συμβιβασμούς, όπως
τα κοινά πρότυπα για τα αυτοκίνητα ή τα τρόφιμα και το σύστημα επίλυσης διαφορών
επενδυτών-κράτους. Ακόμα, η μυστικότητα των διαπραγματεύσεων τροφοδότησε τον
αντίλογο χωρίς αποτελεσματική διάψευση. Επιπλέον, η οικονομική στασιμότητα
ενίσχυσε λαϊκιστικά κόμματα που μάχονται κατά της παγκοσμιοποίησης, ενώ μια
εμπορική καινοτομία παρέμενε ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη. Στο
στάδιο αυτό οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, των Κάτω
Χώρων, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασίλειου
εργάστηκαν σκληρότερα προς το συμφέρον διατήρησης των συνομιλιών.
Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Obama αναφέρθηκε μόνο εν παρόδω στην TTIP που τέθηκε σε
δεύτερη μοίρα για το υπόλοιπο του έτους, ίσως επειδή δεν ήταν δημοφιλής στο κόμμα
του εν όψει των επερχόμενων εκλογών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, η μοίρα της ΤΤΙΡ
συνδέεται με την TPP, η οποία αν και βρισκόταν σε πιο προηγμένο στάδιο
διαπραγμάτευσης αντιμετώπιζε επίσης δυσκολίες. Αν η TPP αποτύχει, η ΤΤΙΡ θα είναι
πιο δύσκολο να επικυρωθεί. Τελικά, η πρόκληση για τη συμφωνία ήταν η ίδια και στις
δύο πλευρές του Ατλαντικού, δηλαδή η προώθηση της παγκοσμιοποίησης σε μια
εποχή οικονομικής δυσπραγίας (Dennison et al., 2015).
Ο διάλογος συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2015, αν και προέκυψαν εμπόδια. Πιο
συγκεκριμένα τον Ιούλιο, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα που υποστηρίζει την ΤΤΙΡ
αλλά απορρίπτει την ένταξη του Investor-state dispute settlement (ISDS) στη
συμφωνία. Έτσι το Σεπτέμβριο, η Επιτροπή πρότεινε ένα Investment Court System
(ICS) για να το αντικαταστήσει. Στις ΗΠΑ επικρατούσε η άποψη ότι το σκάνδαλο των
εκπομπών της Volkswagen μπορεί να δώσει στη συμφωνία περισσότερη ώθηση,
δικαιώνοντας την αμερικανική θέση ότι οι κανονισμοί της είναι ανώτεροι των
ευρωπαϊκών. Ωστόσο, πολλοί στην Ευρώπη πιστεύουν ότι το σκάνδαλο υπονομεύει
περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην ικανότητα των κυβερνήσεων να ρυθμίσουν τη
βιομηχανία, και θα μπορούσε να αυξήσει την αντίθεση στην ΤΤΙΡ.
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Βεβαίως, υπήρξαν και θετικές εξελίξεις. Το 2015 η αμερικανική Αρχή Προώθησης
Εμπορίου (Trade Promotion Authority TPA) επέτρεψε την εφαρμογή του «fast-track»
στην ΤΤΙΡ. Το «fast-track» είναι μια ταχεία διαδικασία που επιτρέπει η νομοθεσία για
την εφαρμογής μιας εμπορικής συμφωνίας που πρόκειται να περάσει από το
Κογκρέσο, να διεξαχθεί με βάση ψηφοφορία ναι ή όχι. Με άλλα λόγια, το Κογκρέσο
παραιτείται από το δικαίωμά του να ζητήσει τροποποιήσεις. Η διαδικασία αυτή
χορηγείται μόνον εφόσον η εμπορική συμφωνία είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές και
διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπει η ΤΡΑ. Οι απαιτήσεις αυτές ορίζουν τους
βασικούς σκοπούς που πρέπει να υπηρετεί η συμφωνία, αποτελώντας ένα είδος
ευρείας διαπραγματευτικής εντολής προς τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Αν και
δεν είναι τόσο λεπτομερής όσο η διαπραγματευτική εντολή που έχει λάβει η Επιτροπή
για την ΤΤΙΡ, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τεθεί σε ισχύ ενδεχομένως περιορίσει τη
διαπραγματευτική ικανότητα των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Γραφείο του Εκπροσώπου
Εμπορίου των ΗΠΑ (Office of the United States Trade Representative USTR) θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις απαιτήσεις της ΤΡΑ για να ασκήσει περαιτέρω πίεση
στις συνομιλίες (Dennison et al., 2016).
3.2.3 Κοινή γνώμη και ΤΤΙΡ
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΤΤΙΡ έχει προσελκύσει την προσοχή του κοινού. Μια
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την περίοδο 2014-2015 παρατήρησε ότι η
υποστήριξη της συμφωνίας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών-μελών,
γεγονός που δυσκολεύει το έργο της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις. Στη
Γερμανία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Σλοβενία το επίπεδο υποστήριξης είναι
κάτω από 50%. Το 2015, η υποστήριξη για την ΤΤΙΡ μειώθηκε στο Βέλγιο και τις Κάτω
Χώρες περισσότερο από 10% συγκριτικά με το 2014. Επίσης υπήρξε αύξηση της
αντίθεσης στη Γαλλία, την Ισπανία, και ακόμη και το ΗΒ, που αποτελεί παραδοσιακά
τον ισχυρότερο σύμμαχο του διατλαντισμού. Η συμφωνία φαίνεται να αποτελεί για
πολλούς σύμβολο εμβάθυνσης των κοινωνικών χασμάτων, «υπέρ-παγκοσμιοποίησης»
και υποταγής των δημόσιων αγαθών στα εταιρικά κέρδη. Ωστόσο, η συνολική στήριξη
στην ΕΕ μειώθηκε μόνο ελαφρώς από 58% το 2014 σε 56% το 2015. Στο σημείο αυτό
πρέπει να σημειωθεί ότι η στήριξη των επιμέρους κρατών-μελών εξαρτάται από τις
διαφορετικές επιδιώξεις του καθενός (Dullien et al., 2015).
Οι διαδοχικές έρευνες επικεντρώνονται στη Γερμανία. Αναλυτικότερα, το 2014 και το
2015 στις ΗΠΑ τα ποσοστά υπέρ της ΤΤΙΡ ήταν γύρω στο 50%, ενώ στη Γερμανία το
αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 55% το 2014, σε 41% το 2015. Η μελέτη
διαπίστωσε ότι ενώ στις ΗΠΑ ο σκεπτικισμός αφορούσε τις επιπτώσεις της συμφωνίας
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στις θέσεις εργασίας, το 61% των Γερμανών φοβούνται, αντίθετα, ότι η ΤΤΙΡ θα μειώσει
τα κανονιστικά πρότυπα. Άλλα ζητήματα που εγείρει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη
αφορούν τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και τις πιθανές επιπτώσεις στις
δημόσιες υπηρεσίες όπως η Εθνική Υπηρεσία Υγείας στο ΗΒ, τον οπτικοακουστικό
τομέα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα γεωργικά προϊόντα.
Χάρτης 3.1: Η μεταβολή της υποστήριξης της ΤΤΙΡ στην Ευρώπη τα έτη 2014-2015

*Πηγή Bertelsmann Stiftung, Based on Eurobarometer data, 2014-2015

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η έρευνα του Pew Research Centre βρίσκει τους
Αμερικανούς να είναι ως επί το πλείστον υπέρ μιας εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ
(53% των Αμερικανών θεωρεί μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ «καλή»).
Ωστόσο, οι αντι-εμπορικές συζητήσεις μαστίζουν τις προεκλογικές εκστρατείες για την
αμερικανική προεδρία. Βέβαια, η ΤΤΙΡ δεν είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, αλλά η
TPP παραμένει η πλέον αμφιλεγόμενη συμφωνία εμπορίου στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του
φόβου απώλειας θέσεων εργασίας από χώρες της Ασίας (EPRS, 2016).
3.2.4 Οι διαπραγματεύσεις εν έτει 2016
Οι δυο πλευρές έχουν πράγματι διανύσει πολύ δρόμο και έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος σε ορισμένους τομείς της διαπραγμάτευσης, όπως τα μέτρα διευκόλυνσης
του εμπορίου και η κατάργηση των δασμών σε όλες σχεδόν τις δασμολογικές κλάσεις,.
Ωστόσο, αρκετά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, ιδίως σχετικά με την απελευθέρωση
των υπηρεσιών και την έκταση των παραχωρήσεων των ΗΠΑ στο κομμάτι των
δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον η συζήτηση σχετικά με τις ροές δεδομένων έχει
ανασταλεί μέχρι την επίτευξη συμφωνίας για αποτελεσματική προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Πρόσφατα οι συζητήσεις ξεκίνησαν εκ νέου για το κεφαλαίο
των επενδύσεων όπου η ευρωπαϊκή πλευρά προτείνει να αντικατασταθεί το προσφιλές
στην Αμερική σύστημα διαιτησίας ISDS. Τέλος, προβληματισμό εξακολουθούν να
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προκαλούν οι αποκλίνουσες απόψεις των δυο εταίρων για το υγειονομικό και
φυτοϋγειονομικό κεφαλαίο και την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι, στον πολιτικό
απολογισμό που πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο του 2015, η Επίτροπος Malmström
και ο αμερικανός ομόλογός της, συμφώνησαν να εντείνουν περαιτέρω τις εργασίες
κατά τη διάρκεια του 2016 «για να βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν
με ταχείς ρυθμούς, μεταξύ άλλων μέσω συνόδων εργασίας και αύξηση των
διαβουλεύσεων σε υπουργικό επίπεδο».
Πίνακας 3.1: Οι Γύροι των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ

Γύρος Διαπραγματεύσεων

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής

1ος Γύρος

8-11 Ιουλίου 2013,Ουάσιγκτον

2ος Γύρος

11-15 Νοεμβρίου 2013,Βρυξελλες

3ος Γύρος

16-20 Δεκεμβρίου 2013,Ουασιγκτον

4ος Γύρος

10-14 Μαρτίου 2014,Βρυξέλλες

ος

19-23 Μαΐου 2014, Arlington (VA)

ος

14-18 Ιουλίου 2014,Βρυξέλλες

5 Γύρος
6 Γύρος
7ος Γύρος

29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2014,
Chevy Chase (MD)

8ος Γύρος

2-6 Φεβρουαρίου 2015,Βρυξελλες

9ος Γύρος

20-24 Απριλίου 2015,Νέα Υόρκη

ος

13-17 Ιουλίου 2015,Βρυξέλλες

ος

19-23 Οκτωβρίου 2015,Μαϊάμι

ος

12 Γύρος

22-26 Φεβρουαρίου 2016,Βρυξέλλες

13ος Γύρος

25-29 Απριλίου 2016,Νέα Υόρκη

14ος Γύρος

11-15 Ιουλίου 2016,Βρυξέλλες

15ος Γύρος

3-7 Οκτωβρίου 2016,Νέα Υόρκη

10 Γύρος
11 Γύρος

*Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ως τώρα έχουν διεξαχθεί 15 γύροι διαπραγματεύσεων. Αναλυτικότερα, κατά τη
διάρκεια του 13ου γύρου επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος, ιδίως σχετικά με την
κανονιστική συνεργασία. Έως τον 14ο γύρο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
τον Ιούλιο του 2016, οι υφιστάμενες προσφορές των δύο πλευρών, περιελάμβαναν το
97% του συνόλου των δασμολογικών κλάσεων, αφήνοντας το υπόλοιπο 3% για το
«τέλος του παιχνιδιού». Επίσης, έχουν διαμορφωθεί προτάσεις κανονιστικής
συνεργασίας σε επτά βιομηχανικούς τομείς και ειδικότερα τα χημικά προϊόντα, τα
καλλυντικά, τα προϊόντα μηχανικής, τις ιατρικές συσκευές και τα φαρμακευτικά
προϊόντα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα αυτοκίνητα. Ακόμα, έχουν
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σχηματιστεί ενοποιημένα κείμενα σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στα υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά θέματα. Ο 15ος γύρος διαπραγματεύσεων, διεξήχθη από τον
Οκτώβριο του 2016 στη Νέα Υόρκη, και έδωσε μεγάλη έμφαση στην εδραίωση ενός
ενιαίου κειμένου. Συνολικά, υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος, ιδίως σε ορισμένα από τα
ρυθμιστικά κεφάλαια.
Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 17 ενοποιημένα κείμενα στο τραπέζι και η συμφωνία
πιθανότατα θα αποτελείται από περίπου 25-30 κεφάλαια. Για τα υπόλοιπα θέματα,
υπάρχουν προτάσεις, είτε από τις ΗΠΑ είτε από την ΕΕ. Οι δύο πλευρές έχουν
ανταλλάξει δύο δασμολογικές προσφορές, δύο προσφορές για το κεφάλαιο των
υπηρεσιών και μία προσφορά για τις προμήθειες προϊόντων, αλλά θα χρειαστεί η
ανταλλαγή και δεύτερης προσφοράς για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Το
επόμενο βήμα τώρα είναι να διασφαλίσει ότι και οι δύο εταίροι θα κάνουν προτάσεις
όπου αυτό δεν έχει ακόμη, έτσι ώστε μόνο τα πιο δύσκολα ζητήματα να παραμείνουν
εκκρεμή (EPRS, 2016).
Πίνακας 3.2: TTIP State of Play – Text Development

Τομέας Διαπραγμάτευσης
Πρόσβαση στην αγορά γεωργικών αγαθών
Καταπολέμηση διαφθοράς
Ανταγωνισμός
Διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών
Τελωνειακές και εμπορικές διευκολύνσεις
Ενέργεια και πρώτες ύλες

Κατάσταση
Ενοποίηση σε εξέλιξη
US paper
Προχωρημένο στάδιο ενοποίησης
Ενοποίηση σε εξέλιξη
Προχωρημένο στάδιο ενοποίησης
EU paper

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Προστασία επενδύσεων

Προτάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προτάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Αμερικανική πρόταση

Πρόσβαση στην αγορά/Βιομηχανικά αγαθά

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Συμβάσεις

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Κανονιστική συνοχή

Ενοποίηση σε εξέλιξη
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Ρυθμιστική συνεργασία

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Κανόνες προέλευσης

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Προχωρημένο στάδιο ενοποίησης

Κρατικές επιχειρήσεις (ΚΕ)

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS)

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών

Προχωρημένο στάδιο ενοποίησης

Επιδοτήσεις

Ευρωπαϊκή πρόταση

Βιώσιμη ανάπτυξη, Εργασία, Περιβάλλον

Προτάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (TBT)

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Τηλεπικοινωνίες

Ενοποίηση σε εξέλιξη

Υφαντουργία και ενδυμασίες

Αμερικανική πρόταση

Διορθωτικά μέτρα εμπορίου

Ενοποίηση σε εξέλιξη
*Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ολοκληρωθεί η συμφωνία στο τέλος του έτους. Μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να
εκπληρώσει τις προσδοκίες του Συμβουλίου της ΕΕ, του Κοινοβουλίου και του
Κογκρέσου στις ΗΠΑ. Δεδομένου ότι και οι δύο εταίροι πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι
η συμφωνία θα εγκριθεί τελικά από τα εκατέρωθεν συστήματα, η ουσία πρέπει να
υπερισχύσει της ταχύτητας. Προκειμένου να κλείσει η ΤΤΙΡ το 2016, ως εκ τούτου, θα
απαιτήσει σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και στις δύο πλευρές.
Αν μια συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι η επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ αναλάβει
καθήκοντα, ο νέος Πρόεδρος θα εξετάσει εκ νέου τη συμφωνία αποκλίνοντας ίσως από
τις απαιτήσεις της διοίκησης Obama. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια Ρεπουμπλικανική
ηγεσία θα ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή διαπραγματεύσεων, αλλά το θέμα αυτό θα
αναλυθεί εκτενώς παρακάτω. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Εκπρόσωπος Εμπορίου
Michael Froman, αναγνώρισε ότι το παράθυρο ευκαιρίας θα κλείσει όταν τελειώσει η
θητεία του Obama στην αμερικανική προεδρία (European Commission, 2016).

3.3 Το περιεχόμενο της συμφωνίας
Η ΤΤΙΡ αφορά ένα ευρύ φάσμα εμπορικών θεμάτων τα οποία και κατανέμονται σε τρείς
πυλώνες: 1) πρόσβαση στην αγορά (Market access) 2) ρυθμιστική συνεργασία
(Regulatory cooperation) και 3) εμπορικοί κανόνες (Rules) που σχετίζονται με την
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βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού μεταξύ άλλων.
Πίνακας 3.3: Περιεχόμενα ΤΤΙΡ

*Πηγή Directorate General for Trade of the European Commission

1) Πρόσβαση στην αγορά
Αν και οι περισσότεροι θεωρούν τους δασμούς ως το εύκολο κομμάτι των
διαπραγματεύσεων, ορισμένα ζητήματα παραμένουν περίπλοκα. Για παράδειγμα,
σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η «πολιτιστική εξαίρεση», που προέβαλε η Γαλλία σε
τομείς που θεωρούνται πολιτισμικά ευαίσθητοι όπως τα οπτικοακουστικά μέσα, οι
τηλεοπτικές εκπομπές και η κινηματογραφική βιομηχανία. Αμφιλεγόμενο επίσης
θεωρείται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανησυχία για το
απόρρητο των πληροφοριών είναι πιθανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις
συνομιλίες, λόγω των διαφορετικών απόψεων των εταίρων σχετικά με τον online
εντοπισμό ιστοσελίδων και τη στοχευμένη διαφήμιση. Τέτοια θέματα ενδεχομένως

52

αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα NSA τον
Ιούνιο του 2013 (Akhtar and Jones, 2014).
1.1 Εμπόριο αγαθών και τελωνιακές υποχρεώσεις
Οι τελωνειακοί δασμοί κάνουν το εμπόριο αγαθών πιο ακριβό καθιστώντας δύσκολο
για τις επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι
είναι πιο ακριβά από τα αμερικανικής παραγωγής αγαθά και αντιστρόφως. Ο μέσος
όρος των διατλαντικών δασμών είναι γενικά χαμηλός, αλλά κρύβει διαφορετικές
καταστάσεις για μεμονωμένα προϊόντα. Ειδικότερα, οι δασμοί είναι υψηλότεροι σε
ορισμένες ευαίσθητες κατηγορίες προϊόντων εισαγωγής, όπως τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, η ζάχαρη, τα ποτά και ο καπνός, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.
Η ΕΕ επιδιώκει να αφαιρέσει τους «πίσω από τα σύνορα» μη δασμολογικούς
φραγμούς που εμποδίζουν τη ροή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών
προϊόντων. Αυτό θα οδηγήσει σε άμεση εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις της
ΕΕ καθιστώντας τες πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Η μείωση του κόστους
των εξαγωγών θα προσφέρει αύξηση των πωλήσεων δημιουργώντας περισσότερες
θέσεις εργασίας. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό παραμένει περίπλοκο και επομένως
κρίνεται σκόπιμη μια χρονική περίοδος σταδιακής κατάργησης που θα επιτρέψει στις
επιχειρήσεις να προσαρμοστούν (USTR, 2013).
1.2 Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της αμερικανικής οικονομίας και
κατ’επέκταση του διατλαντικού εμπορίου. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν προσπαθούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην αγορά της Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΤΙΡ χωρίς να αμελήσει
την προστασία των λεγόμενων ευαίσθητων τομέων, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και
υποστηρίζοντας το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες αυτές
όπως επιθυμούν.
Βασικός στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της
ΕΕ σε τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες. Μεγάλη σημασία έχει επίσης η ενίσχυση της
κινητικότητας επαγγελματιών, όπως οι αρχιτέκτονες, ώστε να ασκούν το επάγγελμα
τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων
τους. Επιπρόσθετα, η ΕΕ επιθυμεί να καταστήσει ταχύτερη τη δυνατότητα
αδειοδότητης ή επίσημης έγκρισης των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να
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προσφέρουν συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες. Έτσι μέσα από τη στενότερη
ρυθμιστική συνεργασία θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, ότι οι
επιχειρήσεις της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις στην αμερικανική αγορά.
1.3 Δημόσιες συμβάσεις
Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις μεγαλύτερες αγορές δημοσίων συμβάσεων
στον κόσμο και οι σχετικοί κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι το δημόσιο χρήμα
δαπανάται με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς διακρίσεις. Παρ 'όλα αυτά, οι
εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων
πέρα από τον Ατλαντικό. Η ΤΤΙΡ παρέχει μια ευκαιρία να αρθούν τα εναπομείναντα
εμπόδια, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ θα λαμβάνουν μέρος
σε δημόσιους διαγωνισμούς επί ίσοις όροις. Για τους δημόσιους φορείς η δυνατότητα
αυτή

μπορεί

να

προσφέρει

περισσότερες

επιλογές,

μεγαλύτερη

οικονομική

αποτελεσματικότητα και χρηστή διακυβέρνηση. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, θα
μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Έχει γίνει άλλωστε σαφές ότι, η ΤΤΙΡ δεν θα επηρεάσει
την ικανότητα των δημόσιων αρχών να επιλέγουν που θα αναθέσουν μια δημόσια
υπηρεσία ή την ικανότητα τους να επιλέγουν αγαθά και υπηρεσίες που προωθούν την
ευημερία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική πρόοδο.
1.4 Κανόνες προέλευσης
Εν προκειμένω στόχος της ΤΤΙΡ είναι η δημιουργία κανόνων που εγγυώνται ότι τα
προϊόντα που επωφελούνται από την ΤΤΙΡ πραγματικά παράγονται στην Ευρώπη ή
την Αμερική. Οι κανόνες καταγωγής είναι ένα βασικό μέρος οποιασδήποτε εμπορικής
συμφωνίας εφόσον καθορίζουν πότε ένα προϊόν παράγεται στις χώρες που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία και εγγυώνται ότι μόνο τα προϊόντα αυτά απολαμβάνουν τα
προνόμια της εν λόγω συμφωνίας, όπως η μη καταβολή τελωνειακών δασμών. Ενώ τα
προϊόντα άλλων χωρών δεν απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη.
Η ΤΤΙΡ θα εξασφαλίσει ότι οι διατλαντικοί κανόνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
βιομηχανίας για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων πέρα από τον
Ατλαντικό. ΕΕ και ΗΠΑ σχεδιάζουν ένα κοινό τρόπο προσδιορισμού των αναγκαίων
τελωνειακών ελέγχων καθώς και κοινούς κανόνες σχετικά με το πότε απαιτείται
απόδειξη της προέλευσης ενός προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, θα προβλέπονται
απλούστεροι κανόνες καταγωγής ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητοί και να
εφαρμόζονται από τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς. Παράλληλα στόχος είναι οι
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κανόνες να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές τάσεις παραγωγής και να ενθαρρύνουν
την καινοτομία (DG Trade, 2016).

2) Ρυθμιστική συνεργασία
Τα ρυθμιστικά ζητήματα θεωρούνται από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς ως ο
πυρήνας των διαπραγματεύσεων της TTIP, από τα οποία θα εξαρτηθεί η θετική ή
αρνητική έκβαση της συμφωνίας. Κατ 'αρχάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν
ασχοληθεί εκτεταμένα με κανονιστικές διαφορές, αν και πολλές έχουν επιλυθεί, μια
σειρά από φαινομενικά δυσεπίλυτα προβλήματα παραμένουν. Μάλιστα, ορισμένες
διαφορές σχετίζονται με τις αποκλίνουσες προτιμήσεις και αξίες του κοινού. Ενδεικτικά,
οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές προτιμούν τρόφιμα που έχουν παραχθεί με
φυσικές μεθόδους, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν την τάση να αποδέχονται
ευκολότερα προϊόντα που αναπτύσσονται με εναλλακτικές μορφές παραγωγής
(γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα). Επιπροσθέτως, οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις
διαχείρισης κινδύνων από τις δύο πλευρές διαφέρουν. Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές της
ΕΕ προτιμούν μια προληπτική προσέγγιση, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τείνουν να
ακολουθούν μια προσέγγιση κόστους-οφέλους που φέρεται να υποστηρίζεται ευρέως
από τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες των ΗΠΑ (Akhtar and Jones, 2014).
2.1 Ρυθμιστική συνεργασία
Η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν
παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά την τήρηση κανόνων και κανονισμών των
διαφόρων χωρών. Όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λοιπόν, εξάγουν στην αμερικανική
αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς και αντίστροφα.
Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις αν υπάρχουν
κανονιστικές διαφορές.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η μείωση των δαπανών διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα
προστασίας της υγείας, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και
χωρίς μεταβολή των κανόνων παραγωγής του ενωσιακού δίκαιου που ορίζουν οι
Συνθήκες της Ενωσης. Η ΤΤΙΡ θα τονώσει τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών με
την ανάπτυξη νέων κανονισμών και την αναθεώρηση των υφιστάμενων που
επηρεάζουν το διατλαντικό εμπόριο. Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν το
δικαίωμα κάθε πλευράς να ρυθμίζει σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον αλλά και την
ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Σε αυτό το κεφάλαιο στόχος είναι οι εκατέρωθεν
κανονισμοί να γίνουν πιο συμβατοί μεταξύ τους για να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και να προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.
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2.2 Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο
Σε όλους τους τομείς της οικονομίας υπάρχουν τεχνικές απαιτήσεις αντίστοιχες με τα
προϊόντα, όπως η ασφάλεια των παιχνιδιών και η ενεργειακή απόδοση των οικιακών
συσκευών. Αυτές οι τεχνικές απαιτήσεις προέρχονται από υποχρεωτικούς κανονισμούς
και εθελοντικά πρότυπα που καθορίζουν το μέγεθος, το σχεδιασμό, την επισήμανση, τη
συσκευασία, τη λειτουργία και την απόδοση ενός προϊόντος. Όταν οι απαιτήσεις μπορεί
να εμποδίσουν το εμπόριο, λέγονται τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο (Transatlantic
Barriers to Trade TBT). Οι διαδικασίες που ελέγχουν αν ένα προϊόν συμμορφώνεται με
αυτές τις απαιτήσεις καλύπτονται επίσης από τον παραπάνω ορισμό. Αυτές οι
«διαδικασίες

αξιολόγησης

συμμόρφωσης»

συνήθως

περιλαμβάνουν

δοκιμές

προϊόντων, επιθεώρηση και πιστοποίηση διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια,
την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Ενώ λοιπόν, η ΕΕ και οι ΗΠΑ
έχουν παρόμοιους στόχους, όταν εισάγουν τεχνικούς κανονισμούς υπάρχουν
σημαντικές διαφορές. Αυτό όμως δημιουργεί περιττά εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο.
Οι τεχνικές απαιτήσεις στην ΕΕ και τις ΗΠΑ είναι ριζικά διαφορετικές καθώς οι
κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν επενδύσει
πολλά στην ανάπτυξη των συστημάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές ότι η
ΕΕ δεν θα αποδεχθεί χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, με την ΤΤΙΡ οι
διατλαντικοί εταίροι επιδιώκουν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον χώρο των ΤΒΤ, να
μειώσουν το κόστος διαδικασίας ελέγχου των προϊόντων και να εξασφαλιστεί εύκολη
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς και πρότυπα. Η συμφωνία
επιθυμεί να αξιοποιήσει τα διεθνή πρότυπα, ώστε να γίνουν πιο εύκολες οι διατλαντικές
εξαγωγές και να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν οι αδικαιολόγητα
αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες. Έτσι μειώνοντας τις διατλαντικές διαφορές,
ενδεχομένως συμφωνηθούν κοινά πρότυπα στο μέλλον.
2.3 Ασφάλεια τροφίμων και υγεία ζώων και φυτών
Οι εισαγωγές ζώων, φυτών και τροφίμων ενέχουν πολλούς κίνδυνους για τον
ανθρώπινο πληθυσμό που είναι γνωστοί με τον όρο φυτοϋγειονομικά θέματα (Sanitary
and Phyto-Sanitary Measures SPS). Οι κανόνες της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν
εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούν
διαφορετικά μέσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρή επανάληψη ελέγχων
προϊόντων που έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή, θέτοντας τους παραγωγούς σε
μειονεκτική θέση.

56

Στον τομέα αυτό, η ΤΤΙΡ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας προνομιακής εταιρικής
σχέσης με τις ΗΠΑ, με ρεαλιστικές και ταχείες διαδικασίες έγκρισης των εισαγόμενων
από την ΕΕ τροφίμων και στενότερη συνεργασία των εκατέρωθεν ρυθμιστικών αρχών.
Καθώς ορισμένα θέματα παραμένουν ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα πρέπει να τονιστεί ότι
οι κανόνες της ΕΕ δεν είναι πάντα αυστηρότεροι και οι δυο εταίροι έχουν καταστήσει
σαφές ότι η συμφωνία δεν θα αλλάξει τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας των
τροφίμων. Η ΕΕ θα διατηρήσει τους περιορισμούς επί των ορμονών ή των αυξητικών
παραγόντων στην κτηνοτροφία, όπως ακριβώς και οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους
κανόνες σχετικά με τις μικροβιακές προσμείξεις. Έτσι η καλλιέργεια και η πώληση
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε διαδικασία
αδειοδότησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καλή
μεταχείριση των ζώων θα μείνει ανέπαφη.
Αναφορικά με τη ρυθμιστική συνεργασία στους επιμέρους τομείς η ΤΤΙΡ προβλέπει
επιγραμματικά τα ακόλουθα. Στον τομέα των χημικών και των μηχανολογικών
προϊόντων επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία των διατλαντικών ρυθμιστικών αρχών
προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι περιττές δαπάνες. Στο κεφάλαιο για
τα καλλυντικά οι δυο εταίροι επιθυμούν οι ρυθμιστικές αρχές να εργαστούν από κοινού
στις δοκιμές ασφάλειας και την επισήμανση των προϊόντων με σεβασμό στην αρχή της
προφύλαξης που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα, η ΤΤΙΡ περιλαμβάνει
ξεχωριστά κεφάλαια για τις τεχνολογίες πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών, τις ιατρικές
συσκευές και τα φαρμακευτικά είδη προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των
καταναλωτών και οι υφιστάμενοι κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία. Επιπλέον, η
συμφωνία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην υφιστάμενη συζήτηση για τα
φυτοφάρμακα, διευκολύνοντας το διατλαντικό εμπόριο και βοηθώντας τους αγρότες να
αναπτύξουν περισσότερες εξειδικευμένες καλλιέργειες. Τέλος, όσο αφορά τα οχήματα
η συμφωνία θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τους υφιστάμενους κανονισμούς αλλά και
να αναπτύξει νέους σε παγκόσμιο επίπεδο.

3) Κανόνες
3.1 Βιώσιμη ανάπτυξη
Στην πραγματικότητα, ΕΕ και ΗΠΑ επιθυμούν η ΤΤΙΡ να στηρίξει την κοινωνική
πρόοδο, να διατηρηθούν βασικά διεθνή πρότυπα καθώς και τα υψηλά επίπεδα
περιβαλλοντικής προστασίας. Η δυναμική του εμπορίου θα πρέπει να προωθήσει τους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, για παράδειγμα μέσω καλύτερης διαχείρισης των
φυσικών πόρων. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το
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κλίμα δεν είναι μέρος των διαπραγματεύσεων, αντίθετα η ΤΤΙΡ θα ενισχύσει τις
προσπάθειες της ΕΕ για ευρύτερη χρήση πράσινων αγαθών και υπηρεσιών στο
εμπόριο και τις επενδύσεις.
3.2 Ενέργεια και πρώτες ύλες
Η ΤΤΙΡ θα προωθήσει την πρόσβαση σε μορφές ενέργειας και πρώτες ύλες που είναι
βιώσιμες, φιλικές στον ανταγωνισμό και βασισμένες σε κανόνες. Για το σκοπό αυτό
πρέπει να σχεδιαστούν νέοι δίκαιοι κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις διότι οι
τομείς αυτοί εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους φυσικούς πόρους. Έτσι, ΕΕ και
Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ηγηθούν των προσπαθειών για την προώθηση της
αειφορίας και των πράσινων πηγών ενέργειας. Κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί
ένα ισχυρό σύνολο βιώσιμων εμπορικών κανόνων για να λειτουργήσει ως πρότυπο για
τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι αποφάσεις για το αν πρέπει ή όχι να επιτρέψει
μια χώρα την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν θα επηρεαστούν από την ΤΤΙΡ.
Ωστόσο, εάν ληφθεί απόφαση που επιτρέπει την εκμετάλλευση, η συμφωνία θα
προωθήσει τον ανταγωνισμό και την ανοικτή πρόσβαση στη διαδικασία.
3.3 Τελωνεία και διευκόλυνση εμπορίου
Όταν μια επιχείρηση στην ΕΕ εξάγει τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
τελωνειακοί υπάλληλοι στα σύνορα των ΗΠΑ ελέγχουν τα προϊόντα για να βεβαιωθούν
ότι πληρούν τους αμερικανικούς κανόνες και το ίδιο ισχύει για τις εξαγωγές από τις
Ηνωμένες Πολιτείες προς την ΕΕ. Αυτοί οι τελωνειακοί έλεγχοι εντοπίζουν επικίνδυνα ή
παράνομα αγαθά και εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες πληρώνουν τους φόρους που τους
αναλογούν.
Βασική επιδίωξη είναι να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες που εμπορεύονται στη
διατλαντική σφαίρα να περάσουν τον τελωνειακό έλεγχο και να εξασφαλιστεί ότι οι
επιχειρήσεις εξάγουν μόνο προϊόντα που πληρούν τους κανόνες για την προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος. Οι διατλαντικοί εταίροι επιθυμούν να συμβάλει η ΤΤΙΡ
στην τόνωση του εμπορίου ορίζοντας νέους κανόνες για τις τελωνειακές διαδικασίες. Οι
κανόνες θα εκσυγχρονίσουν τον έλεγχο και θα εξοικονομήσουν χρόνο, χρήμα και
ταλαιπωρία για τις εταιρείες, βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμφωνηθούν
απλοί και αποτελεσματικοί κανονισμοί.
3.4 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME)
Όπως διαπιστώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Απασχολούν πάνω από τα δύο
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τρίτα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και δημιουργούν περισσότερες νέες θέσεις
εργασίας απ’ ότι οι άλλοι οικονομικοί κλάδοι. Οι μικρές επιχειρήσεις συναντούν τα ίδια
εμπόδια στο εμπόριο με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχουν λιγότερο προσωπικό και
λιγότερα χρήματα για την αντιμετώπισή τους. Έτσι, οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από
οποιαδήποτε πρόοδο στην αφαίρεση των δασμών, την απλοποίηση των τελωνειακών
διαδικασιών και τη ρυθμιστική εναρμόνιση εν γένει.
Σε αυτό το κεφάλαιο, επιδιώκεται οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ να έχουν τη δυνατότητα να
εξάγουν ή να εισάγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο εύκολα και να αναπτύξουν τις
δραστηριότητες τους. Αναλυτικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ενός δωρεάν
διαδικτυακού τόπου εξυπηρέτησης των ΜΜΕ ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των φόρων που
οφείλονται για συγκεκριμένα προϊόντα. Παράλληλα, υπάρχει πρόταση να συσταθεί μια
επιτροπή που θα έρχεται σε επαφή με την κοινότητα των ΜΜΕ και θα μεταφέρει τις
προτεραιότητες και τις ανησυχίες τους για τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις. Η
Επιτροπή μάλιστα, συζήτησε με μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.
3.5. Προστασία επενδύσεων και σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτών-κράτους
(Investor-state dispute settlement ISDS)
Όπως θεμελιώθηκε στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος
επενδυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές εταιρείες
έχουν επενδύσει πάνω από 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι επομένως σαφές ότι
χρειάζονται προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες και αξιόπιστη υποδομή. Έτσι, η ΤΤΙΡ
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία στενότερης συνεργασίας με τις ΗΠΑ και ενθάρρυνσης
των επενδύσεων.
Οι χώρες της ΕΕ έχουν συνάψει πάνω από 1.400 συμφωνίες που ενθαρρύνουν τις
ξένες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην επικράτειά τους, δίνοντας στους ξένους
επενδυτές ορισμένα δικαιώματα, ένα από αυτά είναι και το σύστημα επίλυσης
διαφορών επενδυτή-κράτους. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από έναν πίνακα
διεθνών διαιτητών για να κριθεί αν έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση από μια
κυβέρνηση. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι η κυβέρνηση έχει παραβιάσει τους
σχετικούς κανόνες, τότε η τελευταία οφείλει να πληρώσει αποζημίωση. Οι βασικές
αρχές για την προστασία των επενδύσεων απαγορεύουν τις διακρίσεις σε βάρος των
ξένων επενδυτών, την απαλλοτρίωση επενδύσεων χωρίς αποζημίωση, την αρνησιδικία
των εγχώριων δικαστηρίων και κάθε είδους υβριστική ή αυθαίρετη μεταχείριση. Οι
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ισχύουσες διατάξεις προστασίας των επενδύσεων σε γενικές γραμμές λειτουργούν
αποτελεσματικά με αρκετές όμως αποκλίσεις.
Έτσι το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ISDS, χρειάζεται βελτίωση και η ΤΤΙΡ
παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η αναθεώρηση του
διορισμού των δικαστών και του τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων στο ISDS ώστε
να υπάρχει δυνατότητα έφεσης κατά της απόφασης και να ενισχυθεί το δικαίωμα των
κυβερνήσεων να ρυθμίζουν σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Το 2014, η ΕΕ
συγκέντρωσε προτάσεις πολιτών γύρω από το θέμα ενώ αυτό το διάστημα γίνεται
περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις επιμέρους κυβερνήσεις.
Αυτό θα είναι χρήσιμο για την κατάρτιση των προτάσεων μεταρρύθμισης του ISDS.
Επιπλέον η ΕΕ έχει υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση διάφορες προτάσεις όπως η
αποσαφήνιση των δικαιωμάτων που θα χορηγούνται στους επενδυτές καθώς και
προτάσεις που διασφαλίζουν την διαφάνεια, την αμεροληψία και την ηθική
συμπεριφορά των διαιτητών. Βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η δημιουργία νέων
επενδυτικών ευκαιριών και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους
Ευρωπαίους επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3.6 Επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών
Παράλληλα, η ΤΤΙΡ περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με την επίλυση διαφορών
μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ ή των ΗΠΑ γύρω από τη συμφωνία, το οποίο θα
βασίζεται σε ένα σύστημα που ήδη εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ο τρόπος που ο
ΠΟΕ επιλύει διαφορές μεταξύ των 160 χωρών-μελών του είναι πολύ επιτυχημένος.
Έτσι, τυχόν διαφορές κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της ΤΤΙΡ θα επιλύονται με
τρόπο

προβλέψιμο,

χρησιμοποιώντας

σαφείς

διαδικασίες

και

αποφεύγοντας

περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Το σύστημα θα διαθέτει επίσης
σημαντικές καινοτομίες, όπως η δυνατότητα εκ των προτέρων επιλογής των διαιτητών
που θα αναλάβουν την υπόθεση. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια προβλέπεται ότι οι
ακροάσεις θα είναι δημόσιες και ενδιαφερόμενα μέρη όπως μη κυβερνητικές
οργανώσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους γραπτώς.
3.7 Πολιτική ανταγωνισμού
Οι διατλαντικοί εταίροι έχουν αποφασίσει ότι η ΤΤΙΡ θα περιέχει επίσης ρυθμίσεις που
θα οριοθετούν τον ανταγωνισμό στη νέα απελευθερωμένη αγορά. Η ΤΤΙΡ αποτελεί μια
ευκαιρία για την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογραμμίσουν τις αξίες που
μοιράζονται στην υιοθέτηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι
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κανόνες της ΤΤΙΡ θα απαγορεύουν στις επιχειρήσεις τον αθέμιτο καθορισμό των τιμών
ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, θα εξασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές
εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν τις κρατικές επί ίσοις όροις και θα προβλέπουν
υπό ποιους όρους μπορεί μια κυβέρνηση στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ να επιδοτήσει μια
εταιρεία.
3.8 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και γεωγραφικές ενδείξεις
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά
σήματα και οι γεωγραφικές ενδείξεις ανταμείβουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που
καινοτομούν. Έτσι δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης ή δημιουργίας νέων προϊόντων και
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, οι διατλαντικοί εταίροι έχουν αναπτύξει σύγχρονους και
ολοκληρωμένους κανόνες για την προστασία των ΔΠΙ. Οι πολιτικές τους βασίζονται σε
παρόμοιες αρχές, έτσι ώστε οι σχετικοί κανόνες πέρα από τον Ατλαντικό να είναι
προβλέψιμοι, εξάλλου ως στενοί εμπορικοί εταίροι ανταλλάσσουν πλήθος αγαθών και
υπηρεσιών που αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, στόχος της ΤΤΙΡ είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για το
ρόλο των ΔΠΙ στην καινοτομία, την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων
με νέες ιδέες και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην έρευνα και το branding
προϊόντων και υπηρεσιών. Η συμφωνία περιλαμβάνονται κοινές αρχές που τονίζουν τη
σημασία των ΔΠΙ στην ανάπτυξη και την απασχόληση και θέτουν δεσμευτικές
υποχρεώσεις για ορισμένα σημαντικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα μεταπώλησης,
δημόσιας εκτέλεσης και μετάδοσης. Άλλωστε, ΕΕ και ΗΠΑ δεσμεύονται ότι δε θα
μειωθεί η υφιστάμενη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των γεωγραφικών
ενδείξεων. Πολλά ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά παράγονται, μεταποιούνται ή
παρασκευάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εκ τούτου έχουν ονομασίες που
συνδέονται με τον τόπο προέλευσής τους. Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ και οι ΗΠΑ
προστατεύουν τις ονομασίες προέλευσης με διαφορετική νομοθεσία έτσι ώστε τα
εκατέρωθεν επίπεδα προστασίας να αποκλίνουν. Αυτό συνεπάγεται την παραπλάνηση
των καταναλωτών και την ζημία των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΤΙΡ αναμένεται
να περιέχει ένα συμφωνημένο κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων, κανόνες που θα
εμποδίζουν την κατάχρηση, αλλά και μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική
επιβολή των παραπάνω (DG Trade, 2016).
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3.4 Ο αντίκτυπος της ΤΤΙΡ
3.4.1 Τα πλεονεκτήματα της διατλαντικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου
Είναι σαφές ότι, η ΤΤΙΡ αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα του προέδρου
των ΗΠΑ και της Επιτροπής καθώς υπαγορεύεται από το μέγεθος και τη σημασία της
διατλαντικής σχέσης. Αρχικά, η συμφωνία έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Ο απόηχος
της οικονομικής κρίσης, η βαθιά και μακροχρόνια οικονομική ύφεση και τα υψηλά
δημόσια χρέη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού απαιτούν ισχυρή πολιτική ηγεσία
και ένα νέο όραμα για την παγκόσμια οικονομία.
Η ΤΤΙΡ δεν αποτελεί υποκατάστατο του ΠΟΕ αλλά είναι συμπλήρωμα και μάλιστα
απαραίτητο, όπως έχει δείξει η εξέλιξη ή καλύτερα η απουσία εξέλιξης στο χώρο των
πολυμερών διαπραγματεύσεων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο μηχανισμός για την
διεθνή απελευθέρωση του εμπορίου φαίνεται να έχει κολλήσει και κάποια πρόοδος,
έστω και σε διμερές επίπεδο, είναι καλύτερη από τη στασιμότητα, ακόμη και για
εκείνους που υποστηρίζουν ένθερμα τις πολυμερείς προσεγγίσεις για την επίλυση των
παγκόσμιων προβλημάτων. Μια διμερής ΡΤΑ ως εκ τούτου, είναι ένα βήμα προόδου
που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τις πολυμερείς προσεγγίσεις
μελλοντικά (Siegel and Straubhaar, 2013).
Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της ΕΕ (DG TRADE) η σύναψη της ΤΤΙΡ
συνεπάγεται σημαντικά οφέλη και για τους δυο εταίρους. Σε πρώτο στάδιο, η
συμφωνία αναμένεται να προσφέρει οικονομική ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις της ΕΕ. Ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν ότι θα είναι ευκολότερο και
φθηνότερο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, να εξάγουν προς τις ΗΠΑ
και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εξάλειψη
δασμών, περιττών κανονισμών και γραφειοκρατικών εμποδίων που καθιστούν το
διατλαντικό εμπόριο περίπλοκο και δαπανηρό. Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως
περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τους δασμούς, οι εξαγωγές θα κοστίζουν λιγότερο
στις επιχειρήσεις, συνεπώς οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές
και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Επιπροσθέτως, η διατλαντική συμφωνία
υπολογίζεται ότι θα αυξήσει το μέγεθος της οικονομίας της ΕΕ κατά περίπου 120 δισ.
ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) και των ΗΠΑ κατά 95 δισ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ). Τα παραπάνω
νούμερα ισοδυναμούν με επιπλέον αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος της τάξεως
των 545 ευρώ το χρόνο για μια τετραμελή ευρωπαϊκή οικογένεια και 655 ευρώ για μια
αμερικανική οικογένεια αντίστοιχα.
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Φυσικό επακόλουθο της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η δημιουργία θέσεων
εργασίας, αποτέλεσμα διόλου αμελητέο δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που διανύει
η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Στην ΕΕ, 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
στηρίζονται στις εξαγωγές και μελέτες δείχνουν ότι έχουν κατά 16% υψηλότερες
αποδοχές από άλλες θέσεις. Από αυτές τα 5 εκατομμύρια σχετίζονται με το διατλαντικό
εμπόριο και η ΤΤΙΡ θα συμβάλλει στην αύξηση αυτού του ποσοστού. Οι περισσότερες
έρευνες για την ΤΤΙΡ προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν προς κλάδους
που εμφανίζουν ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο κλάδος της
αυτοκινητοβιομηχανίας (όχι μόνο στην Γερμανία) θα μπορούσε να προσφέρει
απασχόληση σε υψηλής εξειδίκευσης αλλά και σε ανειδίκευτους εργαζομένους.
Ομοίως, ο ασφαλιστικός τομέας (στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες) και ο τομέας των
επεξεργασμένων τροφίμων (στην Ισπανία, την Ιταλία, και τη Δανία) ενδεχομένως
προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, οι τομείς των ηλεκτρικών μηχανών (στη
Γερμανία) και των μεταλλικών προϊόντων (στην Πολωνία ή την Τσεχία) ίσως
συρρικνωθούν λόγω της μετακίνησης των εργαζομένων.
Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της ΤΤΙΡ, αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η δημιουργία νέων
κανόνων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό
με τη σειρά του θα βοηθήσει στη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιρροής και στην
προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων σε έναν κόσμο ταχέως αναδυόμενων
οικονομιών. Η συμφωνία άλλωστε, στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος
κανόνων που θα καλύπτουν τομείς όπως οι επενδύσεις, η απελευθέρωση του
εμπορίου και ο ανταγωνισμός. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε θα περιλαμβάνει μέτρα
για διασφάλιση της λογοδοσία και της διαφανούς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έτσι
δε θα ενισχύσει μόνο την διατλαντική οικονομία, αλλά αποτελώντας ένα ακόμα βήμα
στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης ίσως ενθαρρύνει και άλλες εμπορικές
δυνάμεις να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη πορεία.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη σύναψη της ΤΤΙΡ, η Ελλάδα. είναι αναμενόμενο να
επωφεληθεί από την μείωση των δασμολογικών εμποδίων και ενδεχομένως από την
αύξηση των θέσεων εργασίας, εφόσον η TTIP λειτουργήσει ως εργαλείο για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωστόσο, η χώρα αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, γεγονός που φαίνεται να προβληματίζει την ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα για το πώς θα καταφέρει η Διατλαντική Συμφωνία να δράσει ως καταλύτης
για την οικονομική ανάκαμψη. Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί πως στα οφέλη της TTIP
για την Ελλάδα συγκαταλέγεται ο αναμενόμενος αυξημένος όγκος των διατλαντικών
μεταφορών που θεωρείται πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλία.
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3.4.2 Τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της ΤΤΙΡ
1) Κανονιστική απορρύθμιση
Το Νοέμβριο του 2014, η ΕΕ δημοσίευσε μια μελέτη αναφορικά με οκτώ ευαίσθητους
τομείς που υπάρχει φόβος ότι οι διαπραγματεύσεις της TTIP θα υπονομεύσουν το
υφιστάμενο επίπεδο προστασίας. Οι οκτώ αυτοί τομείς είναι τα φάρμακα, τα
καλλυντικά, τα τρόφιμα, τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τα νανοϋλικά, η κλωνοποίηση,
οι πρώτες ύλες και τα μηχανοκίνητα οχήματα. Η έρευνα υπογράμμισε ότι η Επιτροπή
είχε φανεί πρόθυμη «να συμβιβαστεί» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να
διαβρωθούν «ουσιαστικές ρυθμιστικές διαφορές» ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Για
παράδειγμα, οι δοκιμές καλλυντικών σε ζώα απαγορεύονται εντελώς στην ΕΕ και
προϊόν ή συστατικό που έχει δοκιμαστεί σε ζώα δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια
πώλησης στην ευρωπαϊκή αγορά, αντίθετα στις ΗΠΑ οι εταιρείες είναι ελεύθερες να
επιδοθούν τέτοιες δοκιμές.
Παράλληλα, διαρροές εγγράφων έχουν τονίσει την απειλή μιας κανονιστικής
απορρύθμισης σε συγκεκριμένους τομείς. Το προσχέδιο του κεφαλαίου της ΕΕ για τα
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, αποκαλύπτει ότι οι μελλοντικοί κανόνες
ασφάλειας των τροφίμων θα υπάγονται στην TTIP με στόχο την αύξηση των
εμπορικών συναλλαγών. Το προσχέδιο αναφέρει ότι δε θα γίνονται επιθεωρήσεις στις
εισαγωγές τροφίμων στα λιμάνια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση ζωικών και
φυτικών προϊόντων, στη βάση ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας των ΗΠΑ θεωρούνται
ισότιμες με τις ευρωπαϊκές. Ομοίως, οι εθνικές αρχές θα χάσουν το δικαίωμα να
εμποδίζουν την εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων από χώρες όπου υπάρχουν
επιδημίες ασθενειών όπως η ΣΕΒ (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια Βοοειδών), αρκεί οι
εξαγωγικές αρχές να δηλώνουν ότι οι ζώνες από τις οποίες προέρχονται τα ζώα είναι
απαλλαγμένες από νόσους. Η συζήτηση για την κατάργηση των ευρωπαϊκών
κανονισμών ασφάλειας των τροφίμων αφορά ακόμα τους κανονισμούς για τα γενετικά
τροποποιημένα προϊόντα, τα φυτοφάρμακα, το βοδινό κρέας με ορμόνες και τις
αυξητικές ουσίες.
Εξ’ αρχής, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ρητά ότι θα χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες
για να περιορίσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που θέτουν φραγμούς στις
αμερικανικές εξαγωγές τροφίμων. Στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης βρίσκεται η χρήση
της «αρχής της προφύλαξης» που ισχύει ΕΕ για τον καθορισμό των προτύπων στην
ασφάλειας τροφίμων. Δυνάμει αυτής της αρχής, είναι δυνατόν να αποσυρθεί ένα
προϊόν από την αγορά αν υπάρχει πιθανότητα να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία,
ακόμη και χωρίς επαρκή επιστημονικά στοιχεία που αξιολογούν πλήρως τον κίνδυνο.
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Το κρίσιμο στοιχείο ωστόσο, είναι ότι μεταφέρει το βάρος απόδειξης στην εταιρεία που
θέλει να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα εν δυνάμει επικίνδυνο προϊόν, έτσι αντί να
οφείλουν οι κρατικές αρχές να αποδείξουν ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο,
υποχρεώνεται η εταιρεία να αποδείξει ότι είναι ασφαλές. Η αμερικανική πλευρά δεν
εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης και κατά συνέπεια αρκετοί θεωρούν ότι τα
αμερικανικά πρότυπα ασφάλειας είναι κατώτερα από εκείνα της Ευρώπης.
2) Το άνοιγμα του δημοσίου τομέα
Παράλληλα αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κεφάλαιο της συμφωνίας που αφορά την
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και υπηρεσίες όπως η υγεία, η παιδεία και το
νερό. Οι αμερικανικές εταιρείες επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν πρόσβαση στα
δημόσια συστήματα υγείας της Ευρώπης, και κάποιοι βουλευτές στη Βρετανία
έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι μπορεί να «καταστρέψει» το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (National Health System NHS).
Πέρα από την προοπτική της παράδοσης των δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιωτικές
εταιρείες, ακόμα πιο επικίνδυνο είναι ότι γίνεται πρακτικά αδύνατον για μια χώρα να
αναστρέψει την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών αφότου αυτή συντελεστεί.
Αυτό το φαινόμενο «εγκλωβισμού» θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εάν η TTIP
υιοθετήσει την προσέγγιση της «αρνητικής λίστας», σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση,
γνωστή ως «list it or lose it», απελευθερώνονται όλοι οι κλάδοι των υπηρεσιών εκτός
εκείνων που εξαιρούνται ρητά. Πρόκειται για μια ριζική μετατόπιση από την
παραδοσιακή ευρωπαϊκή προσέγγιση της «θετικής λίστας», σύμφωνα με την οποία
ανοίγουν στον ανταγωνισμό μόνον οι κλάδοι για τους οποίους κατατίθεται σχετική
πρόταση.
3) Το σύστημα ISDS ως απειλή για τη δημοκρατία
Η προστασία των επενδύσεων ωστόσο, έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο κίνημα
αντιδράσεων, ειδικότερα το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους έχει
απασχολήσει τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους εκατέρωθεν διαπραγματευτές.
Μάλιστα, η Επιτροπή αναγκάστηκε να παγώσει τις διαπραγματεύσεις για την
προστασία των επενδυτών στις αρχές του 2014 και να διεξαγάγει δημόσια
διαβούλευση για το θέμα. Η διαβούλευση διήρκησε από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του
2014 και έλαβε 150.000 απαντήσεις από όλη την ΕΕ, η μεγάλη πλειοψηφία των
οποίων απέρριπτε την εισαγωγή του ISDS. Τα κράτη-μέλη έχουν παραδεχτεί ότι ο
μηχανισμός ISDS όχι μόνο δεν είναι απαραίτητος για την TTIP αλλά είναι και
ανεπιθύμητος. Το πολιτικό κόστος διατήρησης του ISDS εντός της συμφωνίας είναι
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προφανές στις Βρυξέλλες, έτσι υπουργοί από 14 κράτη-μέλη (κυρίως ΗΒ, Ισπανία,
Ιρλανδία), σε επιστολή τους προέτρεψαν την Επιτροπή να κρατήσει το ISDS μακριά
από τη συμφωνίας με κάθε κόστος.
Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η αντίθεση στο εν λόγω σύστημα είναι εξίσου
ισχυρή. Το Εθνικό Συνέδριο Νομοθετικών Σωμάτων των Πολιτειών (NCSL), το οποίο
εκπροσωπεί νομοθέτες τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα, διακήρυξε ότι δεν θα υποστηρίξει καμία εμπορική ή επενδυτική συμφωνία που
περιλαμβάνει διατάξεις ISDS, διότι καμία πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή
υιοθέτησε νέους νόμους ή κανονισμούς προς το δημόσιο όφελος, «ακόμα και εάν η
αλλαγή στο νομικό περιβάλλον ανατρέπει τις προηγούμενες προσδοκίες των διεθνών
επενδυτών». Οι ΗΠΑ ωστόσο, επέμειναν να συμπεριληφθεί το ISDS σε όλες σχεδόν τις
διμερείς συνθήκες επενδύσεων που έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής, και μόνο η
Αυστραλία κατόρθωσε να εξασφαλίσει την εξαίρεσή της από τον κανόνα.
Μέσω του ISDS, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν αγωγές για
αποζημιώσεις κατά της χώρας υποδοχής ακόμα κι αν δεν έχουν συνάψει σύμβαση με
την κυβέρνησή της. Επιπλέον, επιτρέπεται στους επενδυτές να παρακάμπτουν τα
τοπικά δικαστήρια και να καταθέτουν τις αγωγές απευθείας σε διεθνή διαιτητικά
δικαστήρια, παραβιάζοντας τη συνήθη απαίτηση εξάντλησης των τοπικών ένδικων
μέσων πριν από την προσφυγή σε διεθνή όργανα. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις,
όπου εγχώριες εταιρείες «μεταμφιέστηκαν» σε ξένους επενδυτές προκειμένου να
επωφεληθούν των προνομίων του ISDS. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι, συχνά
αμφισβητείται η αμεροληψία των διαιτητικών δικαστηρίων συνεπώς η εμπιστοσύνη στη
λειτουργία και τις αποφάσεις τους, να είναι μειωμένη. Στα παραπάνω έρχεται να
προστεθεί το γεγονός ότι, η προσφυγή στο ISDS από υπερεθνικές επιχειρήσεις
αυξάνεται συνεχώς. Μέχρι σήμερα, ξεπερνούν τις 500 οι γνωστές υποθέσεις
προσφυγής στη διαιτησία εναντίον τουλάχιστον 95 χωρών, από τις οποίες οι 400
προέκυψαν την τελευταία δεκαετία (Hilary, 2016).
Ενδεικτική της έκτασης που έχει λάβει η αντίθεση στο ISDS είναι η πρόταση της
Επιτροπής στις 6 Μαρτίου 2015, που προβλέπει δυο νέες δυνατότητες (πέρα από την
προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια ή το ISDS) επίλυσης των διαφορών επενδυτώνκράτους: ένα πολυμερές δικαστήριο επενδύσεων και ένα διμερές δευτεροβάθμιο
όργανο με επτά δικαστές. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, οι επενδυτές
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το μηχανισμό της προτίμησής τους. Προκειμένου να
αποφευχθεί όμως, η διπλή αποζημίωση ή οι αντιφατικές αποφάσεις, οι επενδυτές
υποχρεούνται να επιλέξουν εξ αρχής ένα μηχανισμό χωρίς δυνατότητα μεταβολής, ενώ
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δε θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλους μηχανισμούς για να επιλέξουν την πιο
ευνοϊκή απόφαση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015).
Αναλυτικότερα, η πρόταση για το Δικαστήριο Επενδύσεων (ICS) προβλέπει τέσσερις
βασικές εγγυήσεις που θα δεσμεύουν τις κυβερνήσεις προκειμένου να σέβονται τους
επενδυτές και παράλληλα θα διασφαλίζει ρητά το δικαίωμα τους να ρυθμίσουν προς το
δημόσιο συμφέρον. Ένας επενδυτής μπορεί να φέρει μια υπόθεση ενώπιον του ICS
υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση είχε παραβιάσει μία ή περισσότερες από αυτές τις
εγγυήσεις. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα διορίζουν ανεξάρτητους δικαστές που θα ακολουθούν
έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας. Οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές θα έχουν το
δικαίωμα να προσφύγουν κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Και το κοινό θα έχει
πρόσβαση σε ακροάσεις και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση (European
Commission, 2016).
Πίνακας 3.4:Προτεινόμενα συστήματα επίλυσης διαφορών επενδυτών-κράτους
Σύστημα επίλυσης
διαφορών
1. Εθνικά δικαστήρια

Χαρακτηριστικά

 Κοινό εργαλείο εμπορικών συμφωνιών.
 Βασίζεται στην εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη
μεταξύ εταίρων.
 Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα εθνικά
δικαστήρια ενδεχομένως μεροληπτούν υπέρ
της χώρας τους. Επίσης, οι διεθνείς
υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται αυτομάτως
σε εθνικά δικαστήρια.
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2. Ιδιωτικό σύστημα

 Κοινό εργαλείο εμπορικών συμφωνιών.

διαιτησίας (ISDS)

 Οι διαιτητές δεν είναι δικαστές αλλά
δικηγόροι με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο.
 Είναι ανεξάρτητο. Ωστόσο, πολλοί
αντιτείνουν ότι θα περιορίσει το δικαίωμα
των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν προς το
δημόσιο συμφέρον και ενδεχομένως
οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.
 Για να αποφευχθεί αυτό, η Επιτροπή
προτείνει ένα προ-συμφωνημένο κατάλογο
διαιτητών που θα έχουν εγκρίνει οι δυο
πλευρές.

3. Πολυμερές

 Μακροπρόθεσμο εργαλείο

δικαστήριο επενδύσεων

 Χρειάζεται χρόνο για να εφαρμοστεί (10-15

(ICS)

χρόνια) και απαιτεί χρηματοδότηση.

4. Διμερές δευτεροβάθμιο

 Μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά σύντομα

όργανο με επτά δικαστές,

 Οι επτά δικαστές θα συμφωνηθούν από την

αποκλειστικά για την ΤΤΙΡ

ΕΕ και τις ΗΠΑ (δύο από την ΕΕ, δύο από
τις ΗΠΑ και τρείς από άλλες χώρες).
*Πηγή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4) Κίνδυνοι για τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και ζητήματα διαφάνειας
Εκφράζεται επίσης έντονη δυσαρέσκεια για το ενδεχόμενο υποβάθμισης εργασιακών
δικαιωμάτων, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αν αντιμετωπιστούν ως ακόμα
ένας περιορισμός του διατλαντικού εμπορίου. Το σενάριο αυτό τροφοδοτεί και η
άρνηση των ΗΠΑ να κυρώσουν τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι. Μάλιστα, αρκετές
αμερικανικές

πολιτείες

έχουν

πλέον

υιοθετήσει

αντισυνδικαλιστικούς

νόμους,

εφαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο για το λεγόμενο «δικαίωμα στην εργασία». Στο
πλαίσιο αυτό, αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν την TTIP
ως ευκαιρία μετεγκατάστασης της παραγωγής σε μέρη όπου οι μισθοί και τα
δικαιώματα των εργαζομένων είναι σε χαμηλά επίπεδα (John Hilary, 2016).
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Αμφιλεγόμενα παραμένουν και άλλα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα, με τα επιμέρους
κράτη-μέλη να διατηρούν επιφυλάξεις για διαφορετικά, πολλές φορές αντικρουόμενα
ζητήματα. Ο αντίλογος έχει επικεντρωθεί στις διατάξεις για την προστασία του
περιβάλλοντας, υποστηρίζοντας ότι η ΤΤΙΡ θα υπονομεύσει τα υφιστάμενα νομοθετικά
πλαίσια. Επίσης, η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρώντας ότι η απελευθέρωση του εμπορίου
θα απειλήσει τα κεκτημένα δικαιώματα σε πλήθος κλάδων. Στο ίδιο πνεύμα αρκετοί
τονίζουν ότι κινδυνεύει η πολιτιστική ποικιλομορφία των λαών της Ευρώπης, καθώς η
ΤΤΙΡ αποτελεί ένα «υπέρ-όπλο» της παγκοσμιοποίησης. Το παραπάνω κλίμα
εντείνεται από τη μυστικότητα μεγάλου μέρους των διαπραγματεύσεων εγείροντας
ερωτηματικά για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Αν και έχει γίνει αρκετή πρόοδος
προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στις εξελίξεις, οι καταγγελίες
για την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος παραμένουν.

3.4.3. Τα αποτελέσματα των ερευνών για τον αντίκτυπο της ΤΤΙΡ
Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της σημασίας της διατλαντικής συμφωνίας, έχει
ήδη διεξαχθεί πλήθος ερευνών προκειμένου να εκτιμηθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα
η επίδραση της ΤΤΙΡ στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Βέβαια, το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο,
καθώς η ΤΤΙΡ είναι μια πολύ ασυνήθιστη, διμερής εμπορική συμφωνία που μοιάζει
περισσότερο με ευρεία, συμπαγή, κανονιστική συνθήκη. Ο κανονιστικός πυρήνας της
συμφωνίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τους οικονομολόγους να υπολογίσουν την
αναμενόμενη οικονομική σημασία των αποτελεσμάτων της. Οι μη δασμολογικοί
φραγμοί

και

η

ρυθμιστική

ετερογένεια

δημιουργούν

ένα

επιπλέον

«κόστος

συναλλαγών» στην αγορά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί. Αν όμως δεν
υπολογιστεί ορθά, μια εμπειρική οικονομική ανάλυση με κατάλληλη μοντελοποίηση
είναι είτε αδύνατη είτε ανεπαρκής (Pelkmans et al., 2014).
Στο βασικό σενάριο υποθέτουμε ότι η ΤΤΙΡ θα είναι μια εκτεταμένη PTA που μειώνει ή
ακόμα παραπέρα εξαλείφει δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς. Οι
μελέτες διαφέρουν ως προς τα οικονομικά οφέλη που αναμένονται, κυρίως επειδή
υποθέτουν διαφορετικά σενάρια και παραμέτρους. Συνήθως οι προσεγγίσεις που
στηρίζονται σε υφιστάμενες PTAs προβλέπουν μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα
συγκριτικά με μελέτες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αλλαγές πολιτικής.
1) Η μελέτη του CEPR και του ECORYS
Η κύρια μελέτη της Επιτροπής για να υποστηρίξει την έναρξη των συνομιλιών της
ΤΤΙΡ, δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013 από το Centre for Economic Policy Research
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(CEPR). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, «μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία6
διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά
οικονομικά οφέλη στο σύνολο της ΕΕ (119 δις ευρώ ετησίως) και στις ΗΠΑ (95 δις
ευρώ ετησίως)». Αυτά τα οικονομικά οφέλη θα αντιπροσωπεύουν αύξηση 0,5% και
0,4% του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού ΑΕΠ αντίστοιχα έως το 2027. Στην
πραγματικότητα, πρόκειται για μόνιμη αύξηση του πλούτου που οι διατλαντικές
οικονομίες θα παράγουν κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα των πιο ανοικτών αγορών και
των πιο ευθυγραμμισμένων ρυθμιστικών συστημάτων. Αυτή η βελτίωση αναμένεται να
γίνει σταδιακά, έως ότου εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία. Τα οφέλη μεταφράζονται
επίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η μελέτη εκτιμά ότι μια ευρωπαϊκή
οικογένεια των τεσσάρων θα δει ετήσια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός της κατά
μέσο όρο, 545 ευρώ. Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την αύξηση των μισθών
αλλά και τις μειώσεις των τιμών.
Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών (80%) πιθανόν θα προέρχονται από την ρυθμιστική
εναρμόνιση και όχι από την εξάλειψη τελωνειακών δασμών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη
μελέτη, «τα οφέλη για την ΕΕ και τις ΗΠΑ δεν θα είναι σε βάρος του υπόλοιπου
κόσμου. Αντιθέτως, η απελευθέρωση του διατλαντικού εμπορίου θα έχει θετικό
αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο, αυξάνοντας το παγκόσμιο εισόδημα σχεδόν κατά 100
δις ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα
προσομοιώσεων που βασίζονται σε ένα μοντέλο απλοποιημένης οικονομίας. Ως εκ
τούτου δεν είναι ακριβείς προβλέψεις, αλλά μάλλον καλοί δείκτες του μέγεθος των
επιπτώσεων της ΤΤΙΡ.
Σύμφωνα με την μελέτη, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 28%,
που ισοδυναμεί με επιπλέον εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 187 δις ευρώ.
Αντίστοιχα, οι εισαγωγές της ΕΕ από τις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 159 δις ευρώ.
Πράγματι, η μείωση των φραγμών στο διατλαντικό εμπόριο ενδεχομένως εκτρέψει
μέρος του ευρωπαϊκού εμπορίου προς τις ΗΠΑ και μακριά από τους υφιστάμενους
εταίρους, συμπεριλαμβανομένων κρατών-μελών της ΕΕ. Αν και η μείωση στο εμπόριο
εντός της ΕΕ δεν θα είναι αμελητέα, είναι ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με την
ώθηση στη συνολική εμπορική δραστηριότητα της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση,
οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική προσαρμογή κοστίζει και το κόστος
υπολογίζεται ότι θα είναι σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλη την Ένωση.

6

Στην μελέτη του CEPR ως φιλόδοξη συμφωνία θεωρείται εκείνη που τα δασμολογικά εμπόδια
μειώνονται στο μηδέν, οι μη δασμολογικοί φραγμοί μειώνονται κατά 25% και τα εμπόδια για τις
δημόσιες συμβάσεις μειώνονται κατά 50%.
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Επίσης η έρευνα καταδεικνύει ότι οι εξαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν σε σχεδόν όλους
τους τομείς ως αποτέλεσμα της ΤΤΙΡ, με την ώθηση να είναι ιδιαίτερα σημαντική στα
μεταλλικά προϊόντα (+12%), τα μεταποιημένα τρόφιμα (+9%), τα χημικά (+9%), τα
λοιπά προϊόντα μεταποίησης (+6%) και τον εξοπλισμού μεταφορών (+6%). Οι
καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές και θα πληρώνουν χαμηλότερες τιμές,
ομοίως οι επιχειρήσεις επωφελούνται από μεγαλύτερη ποικιλία και χαμηλότερες τιμές
στα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα και τις υπηρεσίες.
Το όφελος από την αυξημένη πίεση του ανταγωνισμού είναι ότι οι εταιρείες θα πρέπει
να εργαστούν σκληρότερα, άρα το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας θα γίνει πιο
παραγωγικό και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το μειονέκτημα είναι ότι οι
λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν. Η όλη διαδικασία
θα είναι πιο σκληρή για τους τομείς που φέρουν το κύριο βάρος της προσαρμογής. Για
την ΕΕ οι τομείς αυτοί θα είναι οι ηλεκτρικές μηχανές και ο εξοπλισμός μεταφορών, ενώ
για τις ΗΠΑ θα είναι τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα μηχανοκίνητα οχήματα. Ωστόσο,
σύμφωνα το CEPR οι αλλαγές αναμένεται να είναι μικρές σε όλους τους τομείς και
συνεπώς η διαδικασία προσαρμογής θα είναι διαχειρίσιμη.
Η μελέτη διαπιστώνει ότι η συμφωνία θα έχει θετικό αντίκτυπο στους μισθούς των
ειδικευμένων και των ανειδίκευτων εργαζομένων, αυξάνοντας τους περίπου 0,5%. Η
ιδέα είναι ότι οι βιομηχανίες που θα αναπτυχθούν ως αποτέλεσμα της ΤΤΙΡ, θα
τραβήξουν εργαζόμενους από άλλους κλάδους, προσφέροντας υψηλότερους μισθούς.
Η προσομοίωση δείχνει ότι αυτές οι κινήσεις θα είναι σχετικά περιορισμένες εντός των
φυσιολογικών διακυμάνσεων της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, ένας σχετικά μικρός
αριθμός ατόμων θα αλλάξουν εργασία περίπου 0,2 έως 0,5% του εργατικού δυναμικού
της ΕΕ. Η μελέτη ωστόσο δεν παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το πώς τα αναμενόμενα
οφέλη και βάρη θα διανέμονται μεταξύ των κρατών-μελών.
Για να συμπληρώσει τις γνώσεις σχετικά με την ΤΤΙΡ, η Επιτροπή ανέθεσε στην
εταιρεία συμβούλων ECORYS να προετοιμάσει μια εκτίμηση των επιπτώσεων της
συμφωνίας, όπως συμβαίνει όταν διεξάγονται εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες
χώρες. Η ECORYS συνέκρινε τις μελέτες που έχουν ήδη δημοσιευθεί για την ΤΤΙΡ,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των μελετών,
κυρίως λόγω διαφορών στα σενάρια εμπορικής ολοκλήρωσης καθώς και στις τεχνικές
οικονομικής μοντελοποίησης. Όλες οι μελέτες χρησιμοποιούν κάποιου είδους μοντέλο
γενικής ισορροπίας (Computable General Equilibrium CGE), αλλά οι διαφορετικές
προδιαγραφές και πηγές δεδομένων παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης, οι
σχετικές έρευνες ομόφωνα αναγνωρίζουν ότι το 80% των κερδών της συμφωνίας
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πηγάζουν από την ευθυγράμμιση μη δασμολογικών φραγμών, ενώ μόνο το 20%
οφείλεται στη μείωση δασμών.
Τον περασμένο Μάιο, η ECORYS δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη έρευνα για τις
επιπτώσεις της ΤΤΙΡ στην οποία μεταξύ

άλλων,

καταλήγει στα ακόλουθα

συμπεράσματα. Αρχικά, το ΑΕΠ αλλά και το εθνικό εισόδημα θα αυξηθεί και για τους
δύο εταίρους, αποτέλεσμα που θα συνοδεύεται από μια σημαντική αύξηση του
διατλαντικού εμπορίου. Όσο αφορά τις τομεακές επιπτώσεις της ΤΤΙΡ στην οικονομία,
τα μεγαλύτερα κέρδη στην παραγωγή και κατ’επέκταση στην απασχόληση στην ΕΕ,
αναμένονται στα δερμάτινα, τα υφάσματα και τα είδη ένδυσης, τα αυτοκίνητα, τα ποτά,
τον καπνό και τον ασφαλιστικό τομέα. Οι τρεις πρώτοι τομείς εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς ή/και μη δασμολογικούς φραγμούς που θα
μπορούσαν να μειωθούν μέσω της ΤΤΙΡ. Αντίθετα φαίνεται ότι θα ζημιωθούν τα
προϊόντα μη σιδηρούχων μετάλλων, σιδήρου και χάλυβα ενδεχομένως λόγω της
αύξησης του ανταγωνισμού. Για τις ΗΠΑ, τα μεγαλύτερα κέρδη αναμένονται στα μη
σιδηρούχα μέταλλα, τα μηχανήματα, το ρύζι και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Από την άλλη τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα ποτά και τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα
θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη πτώση.
Παράλληλα εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση του μέσου πραγματικού εισοδήματος των
νοικοκυριών 0,4% στην ΕΕ και 0,3% στις ΗΠΑ. Σε μια φιλόδοξη συμφωνία όλες οι
εισοδηματικές ομάδες θα επωφεληθούν από την αύξηση, με τις φτωχότερες ομάδες να
κερδίζουν ίσως οριακά λιγότερο από τις πλουσιότερες. Ακόμα, όσοι έχουν δουλειά θα
κερδίσουν περισσότερα από την ΤΤΙΡ συγκριτικά με εκείνους που είναι άνεργοι ή
συνταξιούχοι, καθώς οι τελευταίες ομάδες ενώ χάνουν τη θετική επίπτωση των μισθών,
πιθανόν να αντιμετωπίσουν μικρή αύξηση των τιμών. Οι καταναλωτικές τιμές
αναμένεται να ανέβουν οριακά στην ΕΕ (0,3%) χωρίς επίπτωση στις ΗΠΑ. Αναφορικά
με την απασχόληση, βραχυπρόθεσμα, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι μπορεί να
αντιμετωπίσουν οριακά υψηλότερες διαρθρωτικές αλλαγές αν και η μετακίνηση
εργασίας θα είναι σχετικά μικρή.
2) Η μελέτη Bertelsmann Stiftung (2013)
Μια εναλλακτική μέθοδος CGE χρησιμοποιήθηκε από την Bertelsmann Stiftung το
2013. Οι συντάκτες της έρευνας υποστήριξαν ότι «σε μελέτες CGE, το κόστος
συναλλαγών συνήθως δεν υπολογίζεται σταθερά από μοντέλο σε μοντέλο». Τα
αποτελέσματα παρόμοιων μελετών έχουν συχνά επικριθεί, διότι οι εκ των υστέρων
αξιολογήσεις συχνά αποκαλύπτουν ότι οι προβλέψεις για το εμπόριο ήταν
λανθασμένες. Ως εκ τούτου, η μελέτη Bertelsmann βασίστηκε στις διμερείς εμπορικές
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δαπάνες, όπως υπολογίστηκαν για το 2007 (πριν από την κρίση του 2008),
λαμβάνοντας υπόψη δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς. Η μελέτη
παρέχει

υπολογισμούς

για

δύο

εναλλακτικά

σενάρια:

(α)

μια

περιορισμένη

απελευθέρωση του εμπορίου που απορρέει από δασμολογική αφαίρεση, και (β) μια
βαθύτερη, πιο φιλόδοξη συμφωνία που μειώνει μη δασμολογικούς φραγμούς.
Στο πρώτο σενάριο, όλα τα κράτη-μέλη θα επωφεληθούν από την ελευθέρωση του
εμπορίου. Η μεταβολή του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται μεταξύ 0,03%
(Λουξεμβούργο) και 0,58% (Λιθουανία), με μέσο όρο για την ΕΕ το 0,27%. Οι
μικρότερες χώρες αποκτούν μεγαλύτερα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος
συναλλαγών και τείνουν να κερδίζουν περισσότερο από τις μεγαλύτερες χώρες. Τα
κράτη-μέλη που είναι περισσότερο προσανατολισμένα στις εξαγωγές ή που
επωφελούνται ήδη από προνομιακές εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ εμφανίζουν
υψηλότερα κέρδη. Κατά την εξέταση της δεύτερης υπόθεσης, η μελέτη δείχνει ένα
εντυπωσιακά διαφορετικό αποτέλεσμα. Κατά μέσο όρο, τα αναμενόμενα κέρδη είναι
από 20 φορές υψηλότερα από ό, τι στην πρώτη περίπτωση. Το ΗΒ, η Ιρλανδία, η
Σουηδία και η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών που θα επωφεληθούν περισσότερο.
Ενώ, η Γαλλία, η Τσεχία και η Αυστρία θα κερδίσουν λιγότερο καθώς έχουν αναλογικά
μικρότερες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.
Για την απασχόληση η καθαρή επίδραση αναμένεται θετική, με σημαντικές διαφορές
μεταξύ των κρατών-μελών. Η ΤΤΙΡ προβλέπεται να δημιουργήσει 2.000.000 θέσεις
εργασίας, που κατανέμονται εξίσου μεταξύ των εταίρων. Η δημιουργία θέσεων
εργασίας στα κράτη-μέλη θα είναι όμως ασύμμετρη, με τις δυτικές χώρες της ΕΕ,
ιδιαίτερα εκείνες με υψηλά ποσοστά ανεργίας (όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία) να
κερδίζουν αναλογικά περισσότερο από τη διατλαντική συμφωνία.
Η μελέτη συμπεράνει ότι η ΤΤΙΡ δεν θα μεγεθύνει σημαντικά το εισοδηματικό χάσμα
εντός Ευρώπης. Στην πρώτη περίπτωση, η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη σύγκλιση διότι οι φτωχότερες, περιφερειακές χώρες επωφελούνται
περισσότερο από τις πλουσιότερες, κεντρικές χώρες. Αλλά τα αναμενόμενα κέρδη
παραμένουν πολύ περιορισμένα για όλους Στη δεύτερη περίπτωση, τα αναμενόμενα
οφέλη είναι πιο σημαντικά, αν και λιγότερο ισομερώς κατανεμημένα στην ΕΕ.
3) Η μελέτη του CEPII (2013)
Το 2013, το CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales)
εκπόνησε μια μελέτη η οποία βασίζεται επίσης σε ένα μοντέλο CGE, με το «σενάριο
αναφοράς» να προβλέπει κατάργηση όλων των τελωνειακών δασμών και σχεδόν
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πλήρη κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι
το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταίρων θα αυξηθεί κατά το ήμισυ
ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας, και ότι η αύξηση του εμπορίου
γεωργικών προϊόντων θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή (+150%). Η
ανάλυση περιορίζεται σε τρία δυτικά κράτη-μέλη (Γαλλία, Γερμανία και ΗΒ), καθώς και
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (που εντάχθηκαν στην Ένωση με την διεύρυνση
του 2004), οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις εξαγωγικές επιδόσεις των ΗΠΑ
περισσότερο από της ΕΕ, καθώς οι αμερικανικές εισαγωγές ουσιαστικά θα
«αντικαταστήσουν» το ινδοευρωπαϊκό εμπόριο. Το εμπόριο βιομηχανικών και
γεωργικών προϊόντων εντός της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί κατά 2% και 3%
αντίστοιχα, αλλά το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο υπηρεσιών δε θα ζημιωθεί από την ΤΤΙΡ.
Ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ θα είναι άνισος μεταξύ των κρατών-μελών, με τη Γερμανία και
το ΗΒ να επωφελούνται περισσότερο συγκριτικά με την Γαλλία και τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. Η μελέτη προβάλλει επίσης εναλλακτικά σενάρια με λιγότερο
φιλόδοξες επιλογές. Καταλήγοντας στο ότι τα κέρδη θα είναι μάλλον περιορισμένα (αν
όχι αμελητέα), και ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις της ΕΕ θα είναι γενικά θετικές, αλλά και
πάλι επισκιάζονται από εκείνες των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα είναι θετικά
τονίζοντας ότι «ο αντίκτυπος της συμφωνίας θα είναι πολύ ευρύτερος από ό, τι είναι
δυνατό να υπολογίσει το πλαίσιο μοντελοποίησης, και τα κύρια οφέλη θα προκύψουν
από τη ρυθμιστική σύγκλιση».
Πίνακας 3.5: Οι επιπτώσεις της ΤΤΙΡ στις διατλαντικές εισαγωγές και εξαγωγές

* Πηγή Policy Department, Directorate-General for External Policies

4) Η μελέτη Felbermayr et al. (2015)
Ειδική αναφορά κρίνεται σκόπιμο να γίνει στην μελέτη του Felbermayr et al., καθώς η
ανάλυσή αυτή καταδεικνύει ίσως τα σημαντικότερα οικονομικά οφέλη για την ΕΕ.
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Μάλιστα, δηλώνει ότι παρά τους κινδύνους τα κέρδη είναι αρκετά μεγάλα για να
γείρουν την πλάστιγγα υπέρ της ΤΤΙΡ. Επιπλέον, σε αντίθεση με την πεποίθηση της
κοινής γνώμης, η ΤΤΙΡ δεν θα ωφελήσει τις χώρες του πυρήνα της ΕΕ περισσότερο
από την περιφέρεια. Αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, συνεπάγεται ότι δε θα
χρειαστεί να ενταθούν τα περιφερειακά προγράμματα στήριξης μετά τη σύναψη της
ΤΤΙΡ. Και στην έρευνα αυτή φαίνεται ότι οι ΗΠΑ θα κερδίζουν περισσότερο σε
σύγκριση με την ΕΕ. Βέβαια σύμφωνα με πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς θεωρείται
ότι, η ΤΤΙΡ θα μειώσει το κόστος συναλλαγών περίπου όσο και οι υφιστάμενες
συμφωνίες, χωρίς μια θετική διάχυση σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι δεδομένη.
5) Η μελέτη του Ifo Institute for Economic Research study (2013)
Σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών-μελών αξίζει εν προκειμένω να αναφερθεί η έρευνα
που διεξήγαγε το Ifo (Information und Forschung (research)) Institute for Economic
Research όπως του ανατέθηκε από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Οικονομικών και Τεχνολογίας.. Η μελέτη, αν και επικεντρώνεται στη Γερμανία, παρέχει
ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ. Πιο
συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από την
ΤΤΙΡ (σε ένα σενάριο πλήρους απελευθέρωσης) είναι το ΗΒ και η Σουηδία. Αυτά
ακολουθούνται από τρεις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία) και
εν συνέχεια, από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα
προβλεπόμενα οφέλη θα είναι πολύ μικρότερα, αν η συνθήκη αφαιρέσει μόνο τους
τελωνειακούς δασμούς.
Πίνακας 3.6: Αποτελέσματα ερευνών για τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ

* Πηγή EPRS | European Parliamentary Research Service
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6) Επιπτώσεις σε επιμέρους κράτη-μέλη
Η επίπτωση στα επιμέρους κράτη-μέλη της ΕΕ είναι δυνατόν να διαφέρει, καθώς η
Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος 28 χωρών που έχουν διαφορετικές
οικονομίες. Μερικές είναι πιθανό να κερδίσουν από την ΤΤΙΡ, άλλες όμως μπορεί να
ζημιωθούν. Συγκεκριμένα, επειδή τα 28 κράτη-μέλη αποτελούν ήδη μια ενιαία αγορά
και έχουν προνομιακή πρόσβαση στις αγορές της Ένωσης, ο σχηματισμός μιας ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα χάσουν
μέρος του σχετικού πλεονεκτήματός στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, αν
αφαιρεθούν οι δασμοί στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των ΗΠΑ, οι
παραγωγοί των προϊόντων αυτών από τη Ρουμανία θα αντιμετωπίσουν εντονότερο
ανταγωνισμό στη γερμανική αγορά από τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.
Ο αντίκτυπος της ΤΤΙΡ σε μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τη
σημασία των ΜΜΕ στις οικονομίες τους. Παραδοσιακές εμπορικές συμφωνίες που
εστιάζουν στη μείωση δασμών, τείνουν να επωφελούν τις μεγάλες επιχειρήσεις
περισσότερο. Αν και οι διαπραγματευτές της ΤΤΙΡ έχουν μεριμνήσει για ένα ειδικό
κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, έρευνες υποδεικνύουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και πάλι θα
έχουν σημαντικότερα κέρδη από τη δασμολογική μείωση. Βέβαια οι ΜΜΕ θα
επωφεληθούν περισσότερο από τη μείωση των μη δασμολογικών εμποδίων.
Επιπλέον, η επίδραση της ΤΤΙΡ σε εθνικό επίπεδο συνδέεται με τη διάρθρωση των
οικονομιών των ευρωπαϊκών χωρών, και ειδικότερα με το υφιστάμενο επίπεδο
προστασίας για ορισμένες εξαγωγές. Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη που ειδικεύονται
στις εξαγωγές προϊόντων που αντιμετωπίζουν υψηλά δασμολογικά εμπόδια θα
επωφεληθούν περισσότερο από τα κράτη-μέλη που επικεντρώνονται σε εξαγωγές που
έχουν ήδη χαμηλούς δασμούς.
Εκτός από τα επίπεδα των εξαγωγικών δασμών, οι επιπτώσεις της συμφωνίας είναι
επίσης συνάρτηση των υφιστάμενων εμπορικών διασυνδέσεων με τις ΗΠΑ. Ειδικότερα,
οι χώρες που εξάγουν περισσότερο στις ΗΠΑ θα επωφεληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό.
Για παράδειγμα, το 20% των εξαγωγών της Ιρλανδίας έχουν προορισμό την
αμερικανική αγορά, εν αντιθέσει με κράτη-μέλη όπως η Λετονία, η Βουλγαρία ή η
Σλοβενία όπου οι εξαγωγές στις ΗΠΑ αποτελούν λιγότερο από 2% του συνόλου των
εξαγωγών.
Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την επίπτωση της ΤΤΙΡ στα κράτη-μέλη της ΕΕ
είναι η συμπληρωματικότητα του ευρωπαϊκού εμπορίου με τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι
χώρες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που οι ΗΠΑ έχουν την τάση να εισάγουν
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είναι πιο πιθανό να κερδίσουν από τη συμφωνία. Κατ’ επέκταση ρόλο θα παίξει και η
δυνατότητα

υποκατάστασης

του

ευρωπαϊκού

εμπορίου

από

το

αμερικανικό.

Συγκεκριμένα, οι χώρες που εξάγουν αγαθά και υπηρεσίες στην υπόλοιπη ΕΕ, τα
οποία εξάγονται επίσης από τις ΗΠΑ ενδεχομένως παρουσιάσουν απώλειες, καθώς θα
αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.
Πίνακας 3.7: Δυνητικά κέρδη από την ΤΤΙΡ για τα επιμέρους κράτη-μέλη

*Πηγή European Council on Foreign Relations

Έτσι, ένας αριθμός διαφορετικών παραγόντων θα καθορίσουν τον οικονομικό
αντίκτυπο της ΤΤΙΡ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μερικές
από τις μικρές χώρες όπως η Εσθονία, η Δανία και η Πορτογαλία είναι σε πλεονεκτική
θέση, αλλά και οι μεγάλες χώρες παραδοσιακά θεωρούνται ως πιθανοί νικητές.
Μακροοικονομικές μελέτες δείχνουν ότι η Γερμανία και το ΗΒ, όπως ήταν αναμενόμενο,
μάλλον θα ωφεληθούν περισσότερο. Ωστόσο, και χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία
θα μπορούσαν να κερδίσουν σημαντικά από την εφαρμογή της συμφωνίας. Ήδη
εμπορεύονται εκτενώς με τις ΗΠΑ αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικούς δασμούς στις
εξαγωγές, η δομή των εξαγωγών τους ευθυγραμμίζεται καλά με τη δομή των
εισαγωγών των ΗΠΑ και υπάρχει μικρός κίνδυνος αυξημένου ανταγωνισμού από
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αμερικανικής πλευράς. Αντίθετα, ορισμένα άλλα κράτη-μέλη δε φαίνεται να διαθέτουν
τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνδέονται με δυνητικά κέρδη από την ΤΤΙΡ.
Παραδείγματος χάριν, η Σλοβενία εμπορεύεται πολύ λίγο με τις ΗΠΑ και οι εξαγωγές
της προς την υπόλοιπη ΕΕ είναι παρόμοιες με τις αμερικανικές εξαγωγές. Ως εκ
τούτου, μπορεί να υποτεθεί ότι η Σλοβενία θα επηρεαστεί αρνητικά από τον επιπλέον
ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ θα έχει περιορισμένες δυνατότητες να εξάγει
περισσότερο στις ΗΠΑ. Με λίγα λόγια, η ΤΤΙΡ είναι πιθανό να παράγει νικητές αλλά και
ηττημένους μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, διαπίστωση στην οποία μέχρι στιγμής
δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή (Dullien et al., 2015).
Διάγραμμα 3.2: Νικητές και ηττημένοι από την εφαρμογή της ΤΤΙΡ

*Πηγή European Council on Foreign Relations

7) Επίπτωση της ΤΤΙΡ σε τρίτες χώρες
Οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, έχουν τραβήξει την προσοχή και των τρίτων
χωρών, που αν και δεν μετέχουν στη συμφωνία, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις
συνέπειες της στις εμπορικές τους συναλλαγές. Αν και έχουν διατυπωθεί απόψεις που
υποστηρίζουν με επιχειρήματα τόσο μια θετική όσο και μια αρνητική επίδραση της
διατλαντικής συμφωνίας στις τρίτες χώρες το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Ο
πραγματικός βαθμός δυνητικών διακρίσεων σε βάρος τρίτων χωρών δεν μπορεί
εύκολα να αξιολογηθεί πριν οι όροι μιας τέτοιας συμφωνίας γίνουν γνωστοί. Αλλά και
τότε, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι εμφανές ακόμη και χρόνια αφότου η
συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή.
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Η ΤΤΙΡ έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει νέους κανόνες και πρότυπα και να
διατηρήσει την ηγετική θέση των ΗΠΑ και της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο. Μια τέτοια
συμφωνία πρόκειται να ασκήσει πίεση στα τρίτα μέρη να ακολουθήσουν την
κατεύθυνση θέτουν οι διατλαντικοί εταίροι. Έτσι, θα καθυστερήσει περαιτέρω την Κίνα
και τις άλλες αναδυόμενες οικονομίες από τη συμμετοχή στη θέσπιση κανόνων,
επεκτείνοντας την παραμονή τους σε θέση απλού αποδέκτη κανόνων. Ωστόσο, δεν
είναι σίγουρο ότι το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να ελέγξει πραγματικά την άνοδο της
Κίνας αλλά και των χωρών BRICS που έχουν μπει δυναμικά στο χώρο των εμπορικών
δραστηριοτήτων και δε φαίνονται διατεθειμένες να υποχωρήσουν.
Το βέβαιο είναι ότι, η ΤΤΙΡ θα έχει επίσης σημαντικές συνέπειες για την Ινδία, την
Κορέα, τη Νότια Αφρική και άλλες αφρικανικές χώρες, οι οποίες παρακολουθούν τις
εξελίξεις της ΤΤΙΡ και έχουν αρχίσει να δρομολογούν αντίστοιχες ενέργειες χάραξης
πολιτικής. Όσο για τη Ρωσία, από μόνη της η ΤΤΙΡ θα έχει πιθανότατα σχετικά μικρή
επίδραση στην ρωσική οικονομία, και κατά συνέπεια, δε θα είναι στην κορυφή της
πολιτικής της ατζέντας (Akman et al., 2015).
Είναι γνωστό ότι, υπάρχουν δύο πιθανές επιδράσεις μιας παραδοσιακής δασμολογικής
μείωσης λόγω περιφερειακών συμφωνιών όπως η NAFTA. Πρώτον, οι περιφερειακές
δασμολογικές μειώσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών
που υπογράφουν, δεδομένου ότι αυτός και είναι ο στόχος της διαπραγμάτευσης.
Δεύτερον, οι περιφερειακές συμφωνίες θα μπορούσαν να εκτρέψουν το εμπόριο
μακριά από εκείνους που αποκλείονται από τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Πρόσφατες
μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η δεύτερη επίδραση είναι μικρή, αν υπάρχει καθόλου.
Σύμφωνα με αυτές τις πρόσφατες εκτιμήσεις, η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να έχει θετική
επίδραση στις τρίτες χώρες, καθώς οι διατλαντικοί δασμοί είναι ήδη χαμηλοί. Ως
αποτέλεσμα, τα κράτη εκτός ΤΤΙΡ δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση εάν απομακρυνθούν
αυτοί οι χαμηλοί δασμοί. Επιπλέον, τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν ή
διαπραγματεύονται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με άλλες χώρες. Ο δεύτερος
λόγος για μια δυνητικά θετική επίδραση στις τρίτες χώρες, είναι η δυσκολία
προσδιορισμού της προέλευσης μιας υπηρεσίας. Ακόμη και αν η ΕΕ και οι ΗΠΑ
προσπαθήσουν να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των υπηρεσιών που παρέχονται από
χώρες εκτός ΤΤΙΡ, αυτό θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί. Τρίτον, μια κανονιστική
σύγκλιση δε συνεπάγεται απαραίτητα διακρίσεις σε βάρος τρίτων χώρων. Καθώς
οποιαδήποτε χώρα που πληροί τα συμφωνηθέντα πρότυπα θα μπορούσε να
αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές της ΤΤΙΡ. Σε αυτή την περίπτωση, οι τρίτες χώρες
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δεν θα χρειάζεται να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε διαφορετικά σύνολα
προτύπων έχοντας μειωμένο κόστος στις συναλλαγές τους με χώρες εντός ΤΤΙΡ.
Στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά οφέλη για τις τρίτες χώρες όσο και για τις χώρες στη
ζώνη της ΤΤΙΡ είναι δυνητικά μεγάλα. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι, αν η
συμφωνία μειώσει έστω κατά 20% τους μη δασμολογικούς φραγμούς, το αποτέλεσμα
θα είναι θετικό για όλους και ιδιαίτερα για τις οικονομίες των διατλαντικών εταίρων. Για
την ΕΖΕΣ και την Τουρκία μάλιστα, δεδομένων των ισχυρών συναλλακτικών δεσμών
τους με την ΕΕ, θα υπάρξει ισχυρό κίνητρο να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τους
κανονισμούς και τα πρότυπα της ΤΤΙΡ. Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά και το Μεξικό
λόγω των στενών σχέσεων τους με τις ΗΠΑ.
Εάν ο στόχος της ΤΤΙΡ είναι να καθορίσει τους κανόνες και τα πρότυπα του διεθνούς
εμπορίου, οι κοινές προσεγγίσεις πρέπει να είναι επεκτάσιμες και σε τρίτες χώρες. Το
τρέχον σχέδιο είναι να συναφθεί η ΤΤΙΡ διμερώς και μετά να υπάρχει δυνατότητα
συμμετοχής και τρίτων μερών. Η ακριβής μορφή αυτής της διαδικασίας είναι
αντικείμενο συζήτησης, με δυνατότητα τυποποιημένης ένταξης στην ΤΤΙΡ, καθώς και
με συμφωνίες γέφυρες μεταξύ της ΤΤΙΡ και υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών όπως
η NAFTA. Για τους υπάρχοντες κανονισμούς, η πρόσβαση στην ΤΤΙΡ θα είναι μάλλον
take-it-or-leave-it. Αλλά για νέους κανονισμούς και τη συνεργασία με τη NAFTA και τις
χώρες της ΕΖΕΣ, καθώς και την Τουρκία, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα
διαβούλευσης (Odendahl and Korteweg, 2016).
Στον αντίποδα των παραπάνω επιχειρημάτων, η μελέτη Bertelsmann αναφορικά με τον
αντίκτυπο της ΤΤΙΡ στις τρίτες χώρες προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Και
πάλι, προβλέπονται δύο σενάρια αφενός δασμολογική αφαίρεση και αφετέρου βαθιά
απελευθέρωση του εμπορίου. Στην πρώτη περίπτωση, μια δραματική εκτροπή του
εμπορίου είναι πιθανό να βιώσουν όλες οι χώρες με σημαντικές εμπορικές ροές με την
ΕΕ ή τις ΗΠΑ, δηλαδή όλες οι χώρες εκτός από τη Βραζιλία, το Καζακστάν και την
Ινδονησία. Η πιθανή εξήγηση για αυτό το αποτέλεσμα είναι τριπλή, η Βραζιλία διαθέτει
ισχυρή εσωτερική ζήτηση σε σχετικά προστατευόμενη αγορά και ισχυρότερους
οικονομικούς δεσμούς με τις άλλες χώρες BRICS, το Καζακστάν εξάγει κυρίως
ενεργειακά αγαθά όπου η ζήτηση είναι άκαμπτη ενώ η Ινδονησία μπορεί να εκτρέψει
τις εξαγωγές της προς την Κίνα και την Κορέα. Η έκταση της εκτροπής του εμπορίου
θα εξαρτηθεί από την διάρθρωση των προτιμησιακών μέτρων της συμφωνίας.
Αν τεθεί σε ισχύ μια αποκλειστικά δασμολογική ΤΤΙΡ, σχεδόν όλες οι χώρες εκτός ΤΤΙΡ
αναμένεται να εμφανίσουν μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ενώ οι κύριοι
χαμένοι θα είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες. Ο αντίκτυπος της ΤΤΙΡ στις τρίτες χώρες
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θα ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο των υφιστάμενων προτιμησιακών δασμών, με τις
χώρες που σήμερα απολαμβάνουν χαμηλότερα τιμολόγια να αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης (Αφρικανικές χώρες). Οι επιπτώσεις θα διαφέρουν
ανάλογα με τις εναλλακτικές εξαγωγικές αγορές στις οποίες οι χώρες μπορούν να
στραφούν, η Ανατολική Αφρική ως εκ τούτου αναμένεται να χάσει λιγότερο από τη
Δυτική Αφρική, χάρη στην εγγύτητά της με τις κινεζικές αγορές και την Αυστραλία.
Χάρτης 3.3: Αλλαγές στο κατά κεφαλήν εισόδημα σύμφωνα με το 1ο σενάριο

*
Πηγή Ifo Institute

Ωστόσο μια ΤΤΙΡ που απλώς εξαλείφει τους δασμούς δε θα αλλάξει σημαντικά τους
κανόνες του παιχνιδιού. Μια φιλόδοξη ΤΤΙΡ που επικεντρώνεται στους μη
δασμολογικούς φραγμούς και την κανονιστική εναρμόνιση θα έχει εντονότερα
αποτελέσματα. Οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο σε ένα τέτοιο σενάριο θα
είναι οι βασικοί βιομηχανικοί εταίροι των ΗΠΑ και της ΕΕ, πιο συγκεκριμένα η Ιαπωνία,
ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αυστραλία, η Νορβηγία, η Χιλή και οι χώρες της Κεντρικής
Αμερικής.
Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει την επίδραση μιας εκτεταμένης απελευθέρωσης του
εμπορίου στις τρίτες χώρες «ceteris paribus». Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό
οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ και των ΗΠΑ να προσαρμόσουν εθελοντικά τα
πρότυπα τους στα νέα δεδομένα, μέσω βελτίωσης των υφιστάμενων συμφωνιών ή με
τη συμμετοχή τους στην ΤΤΙΡ. Σε κάθε περίπτωση, η ΤΤΙΡ αναμένεται να αυξήσει το
παγκόσμιο εισόδημα κατά 3,27%, δημιουργώντας έτσι πόρους που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των χαμένων.
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Χάρτης 3.4: Αλλαγές στο κατά κεφαλήν εισόδημα σύμφωνα με το 2ο σενάριο

*
Πηγή Ifo Institute

Συνοψίζοντας, ακόμη και με διαφορετικές προσεγγίσεις οι περισσότερες μελέτες που
παρουσιάστηκαν σε αυτή την επισκόπηση, δείχνουν ότι η ΕΕ στο σύνολό της πιθανόν
θα επωφεληθεί από την ΤΤΙΡ. Τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουν, τα
οφέλη της ΤΤΙΡ θα είναι μάλλον περιορισμένα στο σενάριο της αποκλειστικής
αφαίρεσης των δασμών, αλλά θα αυξηθούν ανάλογα με το επίπεδο κανονιστικής
εναρμόνισης που θα επιτευχθεί από τη συμφωνία. Για τα επιμέρους κράτη-μέλη της
ΕΕ, όλες οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η κατανομή των κερδών θα είναι άνιση καθώς
και ότι θα προκύψουν μεγαλύτερα κέρδη για τις ΗΠΑ από ό, τι για την ΕΕ. Το
συγκριτικό πλεονέκτημα των διαφόρων χωρών εξαρτάται πιθανότατα είτε από την
τοποθεσία και τις υποδομές τους είτε από τον προσανατολισμό του εμπορίου τους.
Εάν η ΤΤΙΡ συναφθεί η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο εταίρων
θα προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα σημαντική εκτροπή του εμπορίου. Οι χώρες που
κινδυνεύουν να γίνουν οι «μεγαλύτεροι χαμένοι» είναι το Μεξικό, ο Καναδάς και η
Αυστραλία στην αγορά των ΗΠΑ και η Τουρκία, η Νορβηγία και οι χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής στην αγορά της ΕΕ.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, οι μελέτες παραμελούν σε μεγάλο βαθμό την
ανάλυση του κόστους προσαρμογής και των κοινωνικών δαπανών της ρυθμιστικής
εναρμόνισης. Ωστόσο το κόστος αυτό είναι από τη φύση του δύσκολο, αν όχι αδύνατο,
να ποσοτικοποιηθεί. Παρόλα αυτά, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση, ιδίως στους
τομείς της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, της προστασίας των καταναλωτών και
του περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι απαιτείται μια μεθοδολογική
προσέγγιση που να χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα με τη συμμετοχή όλων των
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ενδιαφερομένων. Οι συμβατικές προσεγγίσεις κόστους-οφέλους έχουν αποδειχθεί
ακατάλληλες για τέτοιες μελέτες και θα πρέπει να συμπληρωθούν με άλλες μεθόδους,
όπως η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων που ασχολείται με τα προβλήματα της
ασυμμετρίας και της αβεβαιότητας μιας τέτοιας αξιολόγησης (Raza et al., 2014).
Από την παραπάνω επισκόπηση των μελετών για τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ στην ΕΕ, τις
ΗΠΑ αλλά και τις τρίτες χώρες είναι σαφές ότι τα ευρήματα διαφέρουν έτσι ώστε να
καθίσταται αδύνατο να συναχθεί ένα γενικό συμπέρασμα. Όσο για την ΕΕ αν και η
διαπραγμάτευση γίνεται από ένα ενιαίο όργανο, τα επιμέρους συμφέροντα των
κρατών-μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, όπως διαπιστώθηκε από την παρουσίαση
των αμφιλεγόμενων ζητημάτων της συμφωνίας και όπως έχει φανεί από την πορεία
των διαπραγματεύσεων. Για τις ΗΠΑ, από την άποψη της διαχείρισης το θέμα είναι
απλό καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη εσωτερική αντιπαράθεση. Άρα οι νικητές και οι
ηττημένοι της συμφωνίας θα κριθούν από ένα σύνολο επιμέρους παραμέτρων και
διατάξεων (τόσο της ΤΤΙΡ όσο και της νομοθεσίας που θα την προσαρμόζει στο νομικό
σύστημα της κάθε χώρας) που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Ενώ τα αποτελέσματα
για τις τρίτες χώρες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και από την πολιτική που θα
υιοθετήσουν οι ίδιες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

3.5 Ζητήματα επικαιρότητας και ΤΤΙΡ
3.5.1 Η σημασία του Brexit για την ΤΤΙΡ
Όπως κατέστη σαφές από την ανάλυση που προηγήθηκε στο δεύτερο μέρος της
εργασίας αυτής, η εμπορική και επενδυτική σχέση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου
Βασιλείου είναι ιδιαιτέρα σημαντική στρατηγικά και οικονομικά και αποτελεί ένα από τα
θεμέλια της διατλαντικής σχέσης. Με την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από
την ΕΕ, τα σύννεφα της αβεβαιότητας που περιβάλλουν την ΤΤΙΡ ολοένα και
πληθαίνουν. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν πριν τρία χρόνια και έχουν καθυστερήσει ήδη
λόγω διαφορών στα υπό διαπραγμάτευση ζητήματα καθώς και λόγω της αυξανόμενης
αντίθεσης της κοινής γνώμης. Προς το παρόν, τόσο οι ΗΠΑ όσο η ΕΕ είναι
αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα και να συνεχίσουν τις συνομιλίες.
Όμως το Brexit παραμένει ένα θέμα περίπλοκο, με θετική αλλά και αρνητική όψη.
Αφενός, πράγματι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία δυσχεραίνει τις
διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ. Κατ 'αρχάς, η απόφαση του Brexit θα καθυστερήσει τις
συνομιλίες της ΤΤΙΡ καθώς οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα εστιάσουν την προσοχή τους
και το πολιτικό τους κεφάλαιο στο μέλλον της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ. Μόλις η
βρετανική κυβέρνηση ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι δύο
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πλευρές έχουν δύο χρόνια για να προχωρήσουν τη διαδικασία διαχωρισμού. Οι
διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστούν στο μεταξύ, αλλά
θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα.
Δεύτερον, οποιαδήποτε πρόοδος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει
σαφείς προτάσεις αλλά και διάθεση συμβιβασμού από τα διαπραγματευόμενα μέρη.
Όμως μέχρι να γίνει γνωστή η τελική φύση της σχέσης Βρετανίας και ΕΕ, θα είναι
δύσκολο για την αμερικανική πλευρά να εκτιμήσει ακριβώς πόσο πολύτιμη είναι η
πρόσβαση στην υπόλοιπη αγορά της ΕΕ. Είναι προφανές, λόγω της οικονομικής
σημασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι η αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα των ΗΠΑ θα
συρρικνωθεί κατά περίπου 16%. Αυτό θα μπορούσε να κάνει την ΕΕ λιγότερο
ελκυστικό εμπορικό εταίρο μετά το Brexit. Έτσι, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον οι
αμερικανοί διαπραγματευτές θα παρουσιάσουν τις καλύτερες προτάσεις τους, αν δεν
ξέρουν ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν κάνοντας παραχωρήσεις.
Τρίτον, μετά την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ, η ΤΤΙΡ έχει
χάσει έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί
αξιωματούχοι εμφανίζονται όλο και πιο ανήσυχοι για την ΤΤΙΡ. Εντός τριών ημερών
από το Brexit, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Manuel Valls απέρριψε το ενδεχόμενο
μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «η ΤΤΙΡ ήταν εναντίον των
συμφερόντων της ΕΕ». Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε και νωρίτερα, σημαντικό
ποσοστό των Γερμανών αντιτίθεται στην ΤΤΙΡ εγείροντας ζητήματα απασχόλησης και
διαφάνειας των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, θα αποτελέσει σημαντική απώλεια για
την αμερικανική πλευρά που είναι πρόθυμη να έρθει σε συμφωνία, η απουσία της
βρετανικής θέσης για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. Ένας άλλος
παράγοντας που θα μπορούσε να επιβραδύνει τις συνομιλίες, είναι οι επικείμενες
εκλογές τόσο στη Γερμανία όσο και τη Γαλλία το 2017. Ως εκ τούτου, μια σαφής εικόνα
θα προκύψει μόνο στα τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018, μετά τις εκλογές
(Schneider-Petsinger, 2016).
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ προσθέτουν
ένα ακόμη στρώμα της αβεβαιότητας, καθώς η εμπορική πολιτική της επόμενης
διοίκησης παραμένει άγνωστη. Φυσικά, πολλά εξαρτώνται από την κυβέρνηση υπό την
ηγεσία του Trump, που θα αναλάβει τον Ιανουάριο του 2017. Ο Trump έχει γενικά
επικρίνει την τρέχουσα εμπορική ατζέντα, αν και οι πολιτικοί όλων των αποχρώσεων
είναι γνωστοί για υπαναχωρήσεις από την πρωτοβάθμια ρητορική. Λεπτομερείς
συζητήσεις για τη συμφωνία θα αρχίσουν και πάλι το επόμενο έτος, όταν η νέα
κυβέρνηση των ΗΠΑ θα έχει αναλάβει την εξουσία.
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Βέβαια παρά τις ανησυχίες ότι το Brexit σημαίνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων
της διατλαντικής συμφωνίας, θα μπορούσε να υπάρχει και μια θετική πλευρά. Ενώ η
συμφωνία μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το 2017/18, πράγμα σχεδόν σίγουρο ήδη
πριν από το δημοψήφισμα, η ΤΤΙΡ δεν έχει ακόμα αποτύχει. Αντίθετα, το Brexit μπορεί
να ενισχύσει την αποφασιστικότητα των μερών και αντί για το τέλος της ΤΤΙΡ, να
προσφέρει την ώθηση της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η
διατλαντική συμφωνία (De Ville and Siles-Brügge, 2016).
Μερικά από τα δυνητικά οφέλη του Brexit για τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ είναι τα
ακόλουθα. Πρώτον, η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πάψει πλέον να
αποτελεί σημείο τριβής για τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένου του ρόλου του Λονδίνου
ως χρηματοοικονομικό κέντρο, το ΗΒ είχε επιμείνει να συμπεριληφθεί ένα κεφαλαίο για
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην εμπορική συμφωνία, ωστόσο οι ΗΠΑ
διαφωνούσαν με την πρόταση αυτή. Επομένως η άρση αυτού του εμποδίου θα
μπορούσε να κινήσει ταχύτερα τις διαπραγματεύσεις.
Παράλληλα, οι ευρωπαίοι διαπραγματευτές δε θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν τους
βρετανικούς φόβους ότι η ΤΤΙΡ θέτει σε κίνδυνο το NHS. Οι αντίπαλοι της ΤΤΙΡ είχαν
υποστηρίξει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση και το
τέλος του NHS. Ως αποτέλεσμα, η Επίτροπος Εμπορίου Cecilia Malmström αφιέρωσε
αρκετούς πόρους και ενέργεια στη διόρθωση αυτών των παρανοήσεων. Η βρετανική
απόσυρση από την ΕΕ, σημαίνει ότι τώρα η ευρωπαϊκή πλευρά μπορεί να
επικεντρωθεί στην επίλυση άλλων εκκρεμών ζητημάτων, γεγονός που θα προωθήσει
την εμπορική συμφωνία (Schneider-Petsinger, 2016).
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το Brexit οι αξιωματούχοι και στις δυο
πλευρές του Ατλαντικού έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν άμεσα ότι η συμφωνία παραμένει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη παρέμβαση στο θέμα
προήλθε από τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Mike Froman, ο οποίος την
επομένη του δημοψηφίσματος τόνισε ότι οι «στρατηγικοί και οικονομικοί στόχοι της
TTIP παραμένουν ισχυροί». Στο ίδιο πνεύμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ John
Kerry είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2016 ότι η
αμερικανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερου
εμπορίου με την ΕΕ θεωρώντας ότι είναι ακόμη πιο απαραίτητη μετά την αποχώρηση
των Βρετανών από την ΕΕ (Blenkinsop, 2016).
Η Επίτροπος Εμπορίου Cecilia Malmström σε μια πρόσφατη της ομιλία στο Ατλαντικό
Συμβούλιο τόνισε ότι «η λογική της ΤΤΙΡ παραμένει τόσο ισχυρή σήμερα όπως ήταν
[πριν από το δημοψήφισμα]». Η ομιλία αυτή δεν υποδηλώνει υποχώρηση από βασικές
85

θέσεις της ΕΕ, αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις ή την προστασία των
επενδύσεων. Αλλά η Malmström υπογράμμισε την επιθυμία να ολοκληρωθεί η
συμφωνία γρήγορα, καθώς η ΕΕ είναι «έτοιμη να κάνει τις πολιτικές επιλογές που
απαιτούνται». Βέβαια, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή θέση στις διαπραγματεύσεις λόγω
του Brexit αποδυναμώθηκε, ορισμένοι ενδεχομένως μπουν στον πειρασμό να
εγκαταλείψουν τις επιφυλάξεις τους, προκειμένου η ΕΕ να παραμένει ανταγωνιστική.
Επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Donald Tusk, ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να
συνεχίσουν το διάλογο και επανέλαβε ότι η Επιτροπή έχει λάβει εντολή να
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του έτους (Bruegel, 2016).
Για να αποκτήσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επικείμενες συνέπειες της
βρετανικής αποχώρησης από την ΕΕ, πρέπει να παρατηρήσει με προσοχή τους
δεσμούς που συνδέουν το ΗΒ με τις ΗΠΑ. Έχει καταστεί σαφές ότι, Βρετανία και
Αμερική είναι στενοί εμπορικοί εταίροι. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι ευρωσκεπτικιστές
και υποστηρικτές της βρετανικής απόσυρσης στις ΗΠΑ (που υπάγονται στο
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) υποστηρίζουν την ιδέα της συμμετοχής του Ηνωμένου
Βασιλείου στη NAFTA ή την είσοδό του σε κάποια άλλη μορφή εμπορικής συμφωνίας
με τις ΗΠΑ ως υποκατάστατο της ΕΕ. Ορισμένοι μάλιστα μιλούν για την ανάγκη να
συμμετάσχει η Αμερική στη δημιουργία μιας «Anglosphere», με τις χώρες της
Κοινοπολιτείας, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία,
Επιπλέον, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστηρίξει ότι μια συμφωνία ΒρετανίαςΗΠΑ είναι δυνατή, ωστόσο θα πλαισιώνεται από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία
συνάψουν οι ΗΠΑ με την ΕΕ.
Από την άλλη, σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα
προτιμούσε τα Δυτικά κράτη να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Η βρετανική
αποχώρηση από την ΕΕ θα περιπλέξει τις σχέσεις αυτές, αλλά δε θα τις υπονομεύσει
αν δεν επιδεινωθούν από άλλες κρίσεις και αλλαγές τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Μάλλον, η Βρετανία έχει περισσότερα να χάσει από το Brexit, καθώς η αμερικανική
πλευρά θα αμφισβητήσει την εικόνα της ως μεγάλης δύναμης, η ενότητά της τίθεται σε
κίνδυνο και θα πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να επηρεάσει την ευρύτερη
διατλαντική σχέση. Δεδομένης της κατάστασης, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δουν το
στενότερο ευρωπαίο σύμμαχο τους να γίνεται ένα απλός μεσάζων που εξαρτάται από
το πώς θα κινηθεί η ευρύτερη σχέση ΗΠΑ-ΕΕ. (Oliver and Williams, 2016).
Προς το παρόν, η Βρετανία θα παραμείνει μέλος της ΕΕ και η Επιτροπή θα συνεχίσει
να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες για λογαριασμό των 28 κρατών-μελών. Αν
και το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα είναι απίθανο να τηρηθεί, η ΤΤΙΡ είναι πιθανό να
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επιβιώσει από την βρετανική απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ. Ωστόσο, το Brexit
είναι ένα σοβαρό πλήγμα που πιθανότατα καθυστερήσει τη σύναψη της ΤΤΙΡ για
τουλάχιστον δύο χρόνια. Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λάβει υπόψη τη
μελλοντική φύση της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, η οποία δεν θα γίνει γνωστή
πριν από το 2018. Σίγουρα το Brexit θα είναι μια άνευ προηγουμένου δυνητικά
μετασχηματιστική εμπειρία για την ΕΕ. Αυτό που πρέπει να απασχολήσει τους
διαπραγματευτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν είναι το Brexit, αλλά μάλλον
η αλλαγή κλίματος για την ΤΤΙΡ στη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

3.5.2. Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ και η ΤΤΙΡ
Στις 8 Νοεμβρίου 2016 οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ ανέδειξαν νικητή τον Donald
Trump. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος ανέτρεψε τις δημοσκοπήσεις, κέρδισε την
υποψήφιο των Δημοκρατικών Hilary Clinton και από τις 20 Ιανουαρίου θα είναι επίσημα
πλέον Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η αιφνιδιαστική αυτή επικράτηση του Trump προκάλεσε
κύμα ανησυχίας στους ηγέτες ανά τον κόσμο και ειδικότερα στην ΕΕ εξαιτίας των
στενών δεσμών που συνδέουν τους δυο εταίρους. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για
να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα τις επιπτώσεις της ηγεσίας του νέου Προέδρου στη
διατλαντική σχέση γενικά, αλλά και στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ πιο συγκεκριμένα,
είναι δυνατό να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
Από την εποχή του Reagan οι Ρεπουμπλικάνοι προσέφεραν μεγάλη υποστήριξη στο
Κογκρέσο για το ελεύθερο εμπόριο. Οι Δημοκρατικοί αντιθέτως, έχουν γίνει όλο και πιο
επιφυλακτικοί θέτοντας προϋποθέσεις για την υποστήριξή εμπορικών συμφωνιών. Στο
ευρύ κοινό ωστόσο οι θέσεις αντιστρέφονται, αναλυτικότερα μια έρευνα του Pew
Research Center τον Μάρτιο του 2016 παρατήρησε ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι
στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν τις εμπορικές συμφωνίες ενώ η πλειοψηφία των
Ρεπουμπλικάνων είναι αντίθετη. Ειδικότερα, προεκλογικά ο Trump έχει δηλώσει ότι
τάσσεται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου αλλά είναι αντίθετος με πολλές εμπορικές
συμφωνίες των ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις από Δημοκρατικούς
εκπροσώπους είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας. Άλλωστε, ο Trump
ευαγγελίζεται αρκετά σταθερά την άποψη ότι οι ΗΠΑ έχουν πέσει θύμα της
παρασιτικής συμπεριφοράς των λεγόμενων «στρατηγικών» εταίρων τους.
Σε μια ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανήγγειλε ότι θα αποχωρήσει από την επίσης υπό
διαπραγμάτευση TPP, θα επαναδιαπραγματευθεί ή θα αποσυρθεί από τη NAFTA, θα
αναδείξει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας στην οποία και θα επιβάλλει
αυστηρά δασμολογικά μέτρα, ενώ τέλος θα επιβάλει δασμούς ύψους 35% επί των
εισαγωγών από το Μεξικό. Βασική στρατηγική των ΗΠΑ θα αποτελέσει η
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διαπραγμάτευση «μεγάλων εμπορικών συμφωνιών» που θα φέρουν πίσω στην
Αμερική τις θέσεις εργασίας. Κύριος άξονας της νέας εμπορικής πολιτικής θα είναι η
έμφαση στους δασμούς και όχι τους φόρους (Sapiro, 2016).
Η απουσία της ΤΤΙΡ από την προεκλογική εκστρατεία του 2016 είναι αξιοσημείωτη,
συγκεκριμένα η Clinton δεν συζήτησε καθόλου το θέμα, ενώ ο Trump έχει αναφερθεί
μόνο έμμεσα. Ο προστατευτισμός του νέου Πρόεδρου των ΗΠΑ και η αύξηση της
ευρωπαϊκής καχυποψίας για την ηγεσία της Αμερικής υπό τον Trump, υπονομεύουν τις
προοπτικές της διατλαντικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές
σε ποιο βαθμό ο Πρόεδρος θα μοιάζει με τον υποψήφιο που είδαμε κατά την
προεκλογική εκστρατεία. Είναι πιθανό η νέα κυβέρνηση να χαμηλώσει τους τόνους σε
τομείς όπως η εμπορική πολιτική.
Αρκετοί θεωρούν ότι η νίκη του Trump σήμανε το τέλος της ΤPP και το ίδιο είναι σχεδόν
βέβαιο ότι ισχύει και για την ΤΤΙΡ. Πλέον οι αξιωματούχοι της ΕΕ και των ΗΠΑ
αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί, όπως είχε προβλεφθεί, υπό την
προεδρία του Barack Obama. Μάλιστα ο Bernd Lange, πρόεδρος της Επιτροπής του
Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο, όταν ρωτήθηκε για την επίπτωση της νίκης
Trump στη συμφωνία είπε ότι «η ΤΤΙΡ είναι ιστορία». Αντίθετα, η Επίτροπος εμπορίου
Cecilia Malmström δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της νίκης του
Trump, αλλά ένα διάλειμμα από τις διαπραγματεύσεις ήταν αναπόφευκτο όποιος και να
επικρατούσε, όμως συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το πόσο θα
κρατήσει η διακοπή αυτή.
Ωστόσο, φαίνεται απίθανο η ΤΤΙΡ ή το εμπόριο εν γένει, να είναι ψηλά στην ατζέντα
του νέου Προέδρου. Οι συνομιλίες για την ΤΤΙΡ μπορεί να συνεχιστούν σε τεχνικό
επίπεδο, αλλά μια φιλόδοξη συμφωνία δεν είναι πλέον δυνατή. Μια περιορισμένη ΡΤΑ
θα ήταν πιο συνεπής με την προσέγγιση «συναλλαγής» του Trump και θα είναι ίσως
πιο εύκολο να επικυρωθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά. Ο νέος Πρόεδρος σκοπεύει να
κάνει ατομικές συμφωνίες με μεμονωμένες χώρες, και εδώ έρχεται το Brexit για να
περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ο Trump καλωσόρισε το Brexit, λέγοντας
τον Αύγουστο του 2016 ότι υποστηρίζει το δικαίωμά της Βρετανίας να πάρει τον έλεγχο
για το μέλλον της. Αμέσως μετά το δημοψήφισμα μάλιστα, δήλωσε ότι το ΗΒ είναι
σύμμαχος των ΗΠΑ για πάρα πολύ καιρό, και θα έχει πάντα προτεραιότητα. Σαφώς
λοιπόν, μια συμφωνία με τη Βρετανία θα είναι στις προτεραιότητες του Trump, ενώ η
ΤΤΙΡ θα τοποθετηθεί σε επ 'αόριστον αναμονή (Rashish, 2016).
Τον Νοέμβριο του 2016, σε κοινό τους άρθρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Barack Obama
και η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel υπογραμμίζουν ότι οι Γερμανοί και οι
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Αμερικανοί μισθωτοί, εργάτες, καταναλωτές και αγρότες θα επωφεληθούν από τη
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ που εξακολουθεί να
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. «Μια συμφωνία που συνδέει στενότερα τις
οικονομίες μας και που θεμελιώνεται σε κανόνες που είναι συμβατοί με τις κοινές μας
αξίες, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε
παγκόσμιο επίπεδο», τόνισαν οι δύο ηγέτες στο σχετικό άρθρο. Σε κοινή συνέντευξη
τύπου, η Γερμανίδα Καγκελάριος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ένα σημαντικό
εμπορικό εταίρο, τόσο για τη Γερμανία όσο και για την ΕΕ και εκφράστηκε για μια
ακόμη φορά υπέρ της ΤΤΙΡ. Παρόλα αυτά δήλωσε ότι «Έχουμε σημειώσει πρόοδο, μια
αρκετά μεγάλη πρόοδο, αλλά η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα. Όμως θα
κρατήσουμε ό, τι έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής και είμαι απολύτως βέβαιη ότι μια μέρα
θα επιστρέψουμε και θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό» (Osborne, 2016).
Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Trump δεν αναμένεται να αφιερώσει πολύ χρόνο και πόρους
στην Ευρώπη, η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει πολύ πιο ενεργά στη συζήτηση με τους
αμερικανούς ομολόγους της, κάθε φορά που η επιρροή των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για
την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Η ΕΕ θα πρέπει να δείξει υπομονή
αλλά και τόλμη σε μια περίοδο αβεβαιότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Αν οι Ηνωμένες
Πολιτείες υπό την νέα τους ηγεσία απέχουν από τον ζωτικής σημασίας ηγετικό τους
ρόλο στη διεθνή οικονομία, ο κόσμος θα γίνει λιγότερο σταθερός και η ΕΕ θα πρέπει να
αναλάβει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες στην παγκόσμια σκηνή (Blenkinsop, 2016).
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ,
ανακύπτει το ερώτημα όχι μόνο αν είναι ακόμα δυνατό να συναφθεί η ΤΤΙΡ, αλλά αν
υπάρχει μέλλον για εμπορικές συμφωνίες που προωθούν την απελευθέρωση του
εμπορίου γενικότερα. Η υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και
Καναδά (Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA) στις 30 Οκτωβρίου
του 2016 ήταν σίγουρα μια θετική εξέλιξη για την πορεία των υπόλοιπων εμπορικών
συμφωνιών. Παραμένει άγνωστο βέβαια, αν αυτό το βήμα ήταν αρκετό για να
προχωρήσει η διεθνής κοινότητα στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης ή η εν λόγω
συμφωνία απλά θα βρεθεί σε αδιέξοδο στο στάδιο της επικύρωσης που είναι ακόμα σε
εκκρεμότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Συμπεράσματα
Με το πέρασμα του χρόνου καθίσταται σαφές ότι η διατλαντική σχέση δεν είναι
στάσιμη, αντιθέτως έχει εξελιχθεί σημαντικά κατορθώνοντας να προσαρμοστεί και να
επιβιώσει στη νέα δυναμική που υπαγορεύουν οι διεθνείς περιστάσεις. Πράγματι, το
δίκτυο των θεσμών που πλαισιώνουν τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ έχει γίνει αρκετά
πολυδιάστατο και εκλεπτυσμένο. Ωστόσο, ανακύπτει το ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό
είναι το σύστημα αυτό επαρκές για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δυο ίσως
σημαντικότερων

παραγόντων

οικονομικής

πολιτικής

στην

παγκόσμια

σκηνή.

Ανεξάρτητα από μια θετική ή αρνητική απάντηση, το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μεγάλο
περιθώριο βελτίωσης. Επομένως δεδομένων των συνθηκών, οι δύο πλευρές κρίνεται
σκόπιμο να εστιάσουν στην αναβάθμιση των διατλαντικών συνδετικών δεσμών, είτε
μέσα από νέες συμφωνίες (όπως η ΤΤΙΡ) είτε μέσα από την ενίσχυση των
υφιστάμενων συστημάτων.
Σε

οικονομικό

επίπεδο,

η

διατλαντική

εταιρική

σχέση

παραμένει

ισχυρή,

αποδεικνύοντας παρά τα εμπόδια ότι έχει την απαραίτητη διάρκεια και ένταση.
Αναλυτικότερα, στον τομέα των αγαθών το διατλαντικό εμπόριο έχει αυξητική τάση από
το 2003, αν και επηρεάστηκε από την ύφεση, φαίνεται ότι σταδιακά επανέρχεται στα
προ της κρίσης επίπεδα. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στο εμπόριο υπηρεσιών.
Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι τα τελευταία έτη η δυναμική παρουσία των
αναδυόμενων χωρών BRICS στις διεθνείς συναλλαγές, η οποία απειλεί όλο και
περισσότερο το διατλαντικό εμπόριο. Έτσι ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν ο κύριος
εξαγωγικός

προορισμός

των

ευρωπαϊκών

αγαθών,

η

Κίνα

είναι

πλέον

ο

σημαντικότερος προμηθευτής αγαθών για την ΕΕ.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι η κύρια πηγή αλλά και ο προορισμός για τις FDI των
δύο εταίρων. Αν και η ύφεση μείωσε για ένα διάστημα τις εκατέρωθεν επενδυτικές
ροές, έκτοτε έχουν ανακάμψει. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2015 οι αμερικανικές
επιχειρήσεις απέσυραν τις επενδύσεις τους από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την
Πολωνία. Παρόλα αυτά, οι διατλαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν μια πολύ
σημαντική πηγή εσόδων για τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές πολυεθνικές
επιχειρήσεις.
Όσο αφορά τους φραγμούς στο διατλαντικό εμπόριο, αντικείμενο συζήτησης
αποτελούν κατά κύριο λόγο τα μη δασμολογικά εμπόδια, καθώς οι δασμοί είναι εν γένει
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σε χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει κατά συνέπεια να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια την
άρση αυτών των εμποδίων, έχοντας υπόψη ότι η πλήρης κατάργησή τους είναι μάλλον
ανέφικτη. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην εναρμόνιση
των εμπορικών κανονισμών και των προτύπων πέρα από τον Ατλαντικό.
Αναμφισβήτητα, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη διατλαντική
οικονομία. Ανεξάρτητα με το ποια πλευρά διαχειρίστηκε την κατάσταση καλύτερα, είναι
ξεκάθαρο ότι οι κλυδωνισμοί συνεχίζονται. Προς το παρόν τα στοιχεία δείχνουν
ταχύτερη ανάκαμψη της αμερικανικής πλευράς, η οποία και φαίνεται ν’ ασκεί πίεση
στην ευρωπαϊκή πλευρά να αναλάβει πιο δραστικά μέτρα. Ωστόσο, δε πρέπει να
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, πέρα από τη μεταξύ τους συνεργασία, κάθε εταίρος
διατηρεί την ανεξαρτησία του στη χάραξη της οικονομικής του πολιτικής.
Στον απόηχο της κρίσης και παρά τις διαφορές ΕΕ-ΗΠΑ, το διατλαντικό μέτωπο
παραμένει ενωμένο. Δείγμα αυτής της ενότητας και μάλιστα ιδιαίτερα θετικό, ήταν το
γεγονός ότι ο δύο πλευρές συμφώνησαν από κοινού για το σχεδιασμό και την επιβολή
οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία το
2014. Πλέον αναμένεται η εκτίμηση των επιπτώσεων της βρετανικής αποχώρησης από
την ΕΕ. Αν και αρχικά οι ΗΠΑ τάχθηκαν υπέρ της ευρωπαϊκής συνοχής, η δυναμική της
σχέσης των ΗΠΑ με την Βρετανία παραμένει ισχυρή και σε καμία περίπτωση δε μπορεί
ν’ αγνοηθεί.
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο αλλά και ευμετάβλητο περιβάλλον, Αμερική και Ευρώπη
φαίνονται αποφασισμένες να διατηρήσουν ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς. Την τακτική
αυτή αποτυπώνουν οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ. Μια συμφωνία αναμφισβήτητα
περίπλοκη αλλά και φιλόδοξη με στόχο να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή εμπορικών
συμφωνιών, όπως άλλωστε επιδιώκουν η ΤΡΡ και η CETA. Στο σημείο αυτό δε πρέπει
να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, αν και το διαπραγματευτικό μέτωπο της ΕΕ
παρουσιάζεται ενιαίο μέσω της Επιτροπής, η στάση και οι επιδιώξεις των επιμέρους
κρατών-μελών διαφοροποιούνται σημαντικά. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους
παράγοντες που οδήγησε σε μακροσκελείς συνομιλίες, αλλά και σε ένα οιονεί
ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, για την πρόταση που θα επικρατήσει
και θα παρουσιαστεί τελικά στους Αμερικανούς ομολόγους.
Οπωσδήποτε τα δυνητικά οφέλη της ΤΤΙΡ δεν είναι αμελητέα, όμως φαίνεται ότι και ο
αντίλογος έχει βάσιμα επιχειρήματα. Άλλωστε η συμφωνία είναι σχεδιασμένη ώστε να
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών κλάδων, αγγίζοντας αρκετά ευαίσθητα
ζητήματα που δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό
το κομμάτι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της ΤΤΙΡ,
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αλλά ενδεχομένως για αυτό ακριβώς το λόγο ορισμένα ζητήματα (ασφάλεια τροφίμων,
σύστημα ISDS) θα έπρεπε να προσεγγιστούν με μεγαλύτερη προσοχή, ώστε οι
προτάσεις να συμβαδίζουν περισσότερο με την κοινή γνώμη στο σύνολό της. Είναι
βέβαια γενικά αποδεκτό ότι, μια τόσο ευρεία συμφωνία συνεπάγεται νικητές και
ηττημένους, τόσο μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών όσο μεταξύ των τρίτων
χωρών και των λοιπών εμπλεκόμενων παραγόντων.
Αν και έχει διεξαχθεί πλήθος ερευνών προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της
συμφωνίας το ζήτημα παραμένει αμφιλεγόμενο. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι
η ΕΕ στο σύνολό της θα επωφεληθεί από την ΤΤΙΡ αν και η κατανομή των κερδών θα
είναι άνιση. Από την άλλη, μάλλον θα προκύψουν μεγαλύτερα κέρδη για τις ΗΠΑ από
ό, τι για την ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της ΤΤΙΡ θα είναι μάλλον περιορισμένα
στο σενάριο της αποκλειστικής αφαίρεσης των δασμών και θα αυξηθούν ανάλογα με το
επίπεδο κανονιστικής εναρμόνισης που θα επιτευχθεί. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των
διαφόρων χωρών εξαρτάται πιθανότατα είτε από την τοποθεσία και τις υποδομές τους
είτε από τον προσανατολισμό του εμπορίου τους, αλλά κυρίως από ένα σύνολο
επιμέρους παραμέτρων και διατάξεων που δεν είναι δυνατό να καθοριστούν με
βεβαιότητα στο στάδιο αυτό. Εάν η ΤΤΙΡ συναφθεί η αύξηση των εμπορικών
συναλλαγών μεταξύ των δύο εταίρων θα προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα σημαντική
εκτροπή του εμπορίου, συνεπώς τα αποτελέσματα για τις τρίτες χώρες θα εξαρτηθούν
σε μεγάλο βαθμό και από την πολιτική που θα υιοθετήσουν οι ίδιες μετά την υπογραφή
της συμφωνίας.
Αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η παρούσα χρονική
στιγμή λειτουργεί σε βάρος της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας. Καθώς τα εκκρεμή
θέματα του περιεχομένου αποδεικνύονται ιδιαίτερα περίπλοκα και η δυναμική στην
παγκόσμια πολιτική σκηνή μεταβάλλεται, η επιβράδυνση και κατ’ επέκταση η παύση
των συνομιλιών θεωρείται πλέον δεδομένη. Οι λόγοι που υπαγορεύουν την ΤΤΙΡ
παραμένουν, αλλά η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιάζουν πολύ απασχολημένες με την επίλυση
εσωτερικών τους ζητημάτων (προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, Brexit, αλλαγή
πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ). Η ΤΤΙΡ μπορεί να έχει νόημα από οικονομική και
στρατηγική άποψη και για τις δύο πλευρές, αλλά αυτό φαίνεται να σημαίνει λίγα τη
δεδομένη χρονική στιγμή.
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπόνηση μιας εργασίας για την ΤΤΙΡ αποτελεί μια πρόκληση
καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, όποιο όμως και να είναι το αποτέλεσμα, είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι ο διάλογος θα οδηγήσει μελλοντικά σε μια διατλαντική συμφωνία, είτε με
τη μορφή της ΤΤΙΡ είτε με κάποια άλλη μορφή. Τελικά, η συμφωνία αυτή δε θα
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εξαρτηθεί μόνο από τη βούληση των μερών, αλλά θα αντικατοπτρίζει τη νέα δυναμική
που θα διαμορφωθεί από την παγίωση ενός νέου διεθνούς πολιτικού σκηνικού.
Από την παραπάνω επισκόπηση είναι σαφές ότι η διατλαντική εταιρική σχέση έχει
διαρκέσει στο χρόνο και τα μέρη είναι διατεθειμένα να εργαστούν προκειμένου να
διασφαλίσουν τη διάρκεια της στο μέλλον. Το διατλαντικό εμπόριο φαίνεται να έχει
ανακάμψει ιδίως μέσω των επενδυτικών ροών, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα θετική
ένδειξη για την διεθνή οικονομία συνολικά. Όσο για τη συζήτηση γύρω από την ΤΤΙΡ,
αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα πολύ ελπιδοφόρο και μακρόπνοο σχέδιο. Όταν
ξεκίνησαν οι συνομιλίες φαινόταν ότι η διατλαντική οικονομία ήταν έτοιμη για το
επόμενο μεγάλο βήμα που έπρεπε να είχε γίνει από καιρό. Όμως η προσέγγιση σε
αρκετά ζητήματα ήταν λανθασμένη και ίσως ριψοκίνδυνη, γεγονός που καθυστέρησε
την ολοκλήρωση της συμφωνίας και δικαιολογημένα προκάλεσε αντιδράσεις.
Πλέον διαφαίνεται μια μεγάλη περίοδος διακοπής των συνομιλιών. Τόσο η ΕΕ όσο και
οι ΗΠΑ έχουν να επιλύσουν ουσιαστικότερα εσωτερικά ζητήματα. Πάντως η ΤΤΙΡ
κράτησε ζωντανή τη διατλαντική εταιρική σχέση σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο.
Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια επήλθε σημαντική σύγκλιση και οι δυο εταίροι
κατανοούν πλέον καλύτερα τις επιδιώξεις και τις πεποιθήσεις ο ένας του άλλου. Έτσι
όταν επιστέψουν και πάλι στις διαπραγματεύσεις, ΕΕ και ΗΠΑ θα είναι πιο ώριμες και
το αποτέλεσμα της συμφωνίας πιο άμεσο και ολοκληρωμένο.
Είναι επομένως φανερό ότι η διατλαντική σχέση όντας μακρόχρονη και ιδιαίτερα
πολύπλευρη, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης και έρευνας. Η
μελέτη αυτή επικεντρώθηκε πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, στην οικονομική σκοπιά της
συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ. Η ανάλυση επιχείρησε να παρουσιάσει ορισμένα καίρια και
επίκαιρα θέματα γύρω από τη διατλαντική εταιρική σχέση δίνοντας το έναυσμα στον
αναγνώστη για περαιτέρω εμβάθυνση.
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