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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

     

 

Λονδίνο, 8 Μαΐου 2018 

 

Έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της Βουλής των Κοινοτήτων για τις μελλοντικές 

εμπορικές σχέσεις ΗΒ - ΗΠΑ 

 

Δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της 

Βουλής των Κοινοτήτων, σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ. 

Η Επιτροπή καλεί την βρετανική Κυβέρνηση να εξετάσει ενδελεχώς τη σκοπιμότητα μιας εμπορικής 

συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς δεν θεωρεί ότι θα είναι οπωσδήποτε επωφελής για τη βρετανική 

οικονομία. Η Επιτροπή προτρέπει την Κυβέρνηση να έχει μια σαφή, δομημένη και διάφανη στρατηγική 

για τις επιδιώξεις και τους στόχους της διαπραγμάτευσης μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η 

οποία θα πρέπει να βασίζεται σε εμπεριστατωμένες και εξαντλητικές μελέτες επιπτώσεων για όλους 

τους τομείς της οικονομίας και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, όχι μόνο τις προτεραιότητες των 

επιχειρήσεων, αλλά και αυτές των καταναλωτών και πολιτών. Η Έκθεση εκτιμά, επίσης, ότι θα 

απαιτηθεί συμφωνία επί συγκεκριμένων αρχών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων του ΗΒ, καθώς η 

ολοκλήρωση μιας συμφωνίας θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα απαιτήσει ισχυρή 

επιδεξιότητα, ώστε η συμφωνία να μην περιλαμβάνει δεσμεύσεις που θα προκαλούν προβλήματα στις 

εμπορικές σχέσεις της με άλλους εταίρους όπως η ΕΕ. Τέλος, συνιστά στη βρετανική Κυβέρνηση να 

εμπλέξει έγκαιρα στις διαπραγματεύσεις εκπροσώπους των ΗΠΑ σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, 

καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταστεί τυχόν συμφωνία στο εμπόριο υπηρεσιών «κενό γράμμα», λόγω 

του αποκλίνοντος θεσμικού πλαισίου σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο. 

 

Τα κυριότερα συμπεράσματα και προτάσεις της Έκθεσης είναι ως ακολούθως: 

1. Η βάση των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι μια σαφής, εμπεριστατωμένη και 

τεκμηριωμένη εμπορική στρατηγική, η οποία είναι ανοικτή στον έλεγχο. Θα υπάρξει έντονη πολιτική 

πίεση στην κυβέρνηση να επιτύχει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου πριν από τις επόμενες εκλογές για 

να αποδείξει την επιτυχία της στρατηγικής του Brexit και μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα αποτελούσε μια 

σημαντική επιτυχία. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει τη σύναψη συμφωνιών ως αυτοσκοπό, αλλά θα 

πρέπει να διασφαλίσει ότι επιλέγει εταίρους ως αποτέλεσμα μιας γενικής εμπορικής στρατηγικής που 

χαράσσεται σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.  

2. Μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να έχει μετασχηματιστικό 

αποτέλεσμα στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Αν είναι ο 

πρώτος εταίρος με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξει μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, 

αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει σαφήνεια σχετικά με την προτεραιότητα αυτή και ότι έχει 

εξετάσει και απορρίψει με βάσιμη αιτιολογία πιθανές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ΣΕΣ με Κίνα ή Ινδία ή 

Αυστραλία) . 

3. Η κυβέρνηση πρέπει να καθορίσει στην εμπορική στρατηγική της ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι, 

τα συμφέροντα και οι προτεραιότητες, πριν από την έναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της ΣΕΣ με τις ΗΠΑ. Πρέπει, επίσης, να είναι σαφής όσον αφορά τις τομεακές 

και περιφερειακές επιπτώσεις της επιδίωξης συγκεκριμένων στόχων εμπορικής πολιτικής. Δεδομένου 

ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες μπορούν να διαρκέσουν χρόνια μέχρι να 

ολοκληρωθούν, είναι ζωτικής σημασίας τα πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου να 
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προσπαθήσουν να διαμορφώσουν κάποιο επίπεδο πολιτικής συναίνεσης σχετικά με την κατεύθυνση της 

εμπορικής πολιτικής, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές της κυβέρνησης δεν οδηγούν σε χρόνια 

σπατάλης στο διαπραγματευτικό τραπέζι.  

4. Η ΣΕΣ μεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να έχει θετική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη. Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στις νέες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου 

από τη στρατηγική του Brexit και του γεγονότος ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στην κορυφή 

της λίστας, η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε συστηματική και λεπτομερή μοντελοποίηση των 

πιθανών επιπτώσεων μιας συμφωνίας για την οικονομία. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι το 

περιεχόμενο μιας συμφωνίας είναι άγνωστο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικός, καθώς δεν υπάρχει 

κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να εξεταστούν μια σειρά σεναρίων. Η κυβέρνηση έχει 

ανακοινώσει την ανάληψη περιορισμένης άσκησης στον τομέα της μοντελοποίησης και θα πρέπει να 

αυξήσει αυτό το έργο για να εξετάσει το εύρος πιθανών διακυμάνσεων για την καλύτερη εκτίμηση των 

πιθανών επιπτώσεων. Το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου θα πρέπει να διεξάγει μια συνολική 

οικονομική εκτίμηση των επιπτώσεων. Η αξιολόγηση πρέπει να υπερβαίνει μια οικονομετρική μελέτη 

των δυνητικών επιπτώσεων και να εξετάσει λεπτομερώς τις επιπτώσεις μιας συμφωνίας, κατανεμημένης 

ανά τομέα καθώς και από κάθε μία από τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τυχόν αποτελέσματα μιας εμπορικής 

συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων εμπορικών εταίρων του. 

5. Η μείωση των μη δασμολογικών εμποδίων αποτελεί βασικό ζητούμενο στις σύγχρονες 

εμπορικές συμφωνίες και ελάχιστο από το δυνητικό οικονομικό όφελος μιας συμφωνίας ελευθέρων 

συναλλαγών με τις ΗΠΑ θα επιτευχθεί, εάν ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί. Ως κράτος μέλος της ΕΕ 

μέχρι τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει από ένα σαφώς διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και 

ενδέχεται να απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές για την επίτευξη μιας συνολικής ΣΕΣ με τις ΗΠΑ.  

6. Ενώ η επιδίωξη μιας συνολικής ΣΕΣ με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών 

θεμάτων, ενδέχεται να έχει οφέλη για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει 

ρυθμιστικά εμπόδια στους άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Η απόφαση για το κατά πόσον κάποια αύξηση των κανονιστικών 

εμποδίων με την ΕΕ σε αντάλλαγμα για την οριστική άρση αυτών των εμποδίων με τις ΗΠΑ είναι 

ευεργετική συνολικά είναι ένα ζήτημα που θα απαιτήσει προσεκτική αξιολόγηση. Ωστόσο, είναι σαφές 

ότι οι δύο δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα.  

7. Ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα πρόβλεψης 

μελλοντικών κανονιστικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο ότι οποιαδήποτε ΣΕΣ μεταξύ ΗΒ 

και ΗΠΑ είναι μια «ζωντανή» συμφωνία με τη συμπερίληψη μιας δομής για το συνεχή διάλογο μεταξύ 

ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών. 

 

8. Κάποιοι μεταποιητικοί κλάδοι, όπως των χημικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιθυμούν 

το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στο μέλλον ευθυγραμμισμένο με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, 

ενώ άλλοι υποστηρίζουν την απόκλιση από το κανονιστικό μοντέλο της ΕΕ. Η κυβέρνηση πρέπει να 

είναι σαφής, πριν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ΣΕΣ, σχετικά με τη σχετική βαρύτητα που προτίθεται να 

δώσει στα συμφέροντα διαφόρων τομέων εντός της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου.  

9. Κατά τη διενέργεια μελέτης επιπτώσεων μιας ΣΕΣ, η κυβέρνηση δεν πρέπει να εξετάσει τις 

ανάγκες μόνο των επιχειρήσεων, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των καταναλωτών. Η κυβέρνηση θα 

πρέπει να διασφαλίσει ότι η επίδραση μιας εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ για τους 

καταναλωτές θα εξεταστεί ξεχωριστά σε μια μελέτη επιπτώσεων ανά τομέα. Η κυβέρνηση πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα εκπροσωπούνται σε διαβουλεύσεις, ειδικότερα αυτοί με χαμηλότερο 

εισόδημα.  
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10.Η κυβέρνηση θα πρέπει να διερευνήσει επιλογές για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 

των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών και την ανάθεση 

συμβάσεων προμηθειών. Μια προσέγγιση μόνο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αρκεί. Η 

προσέγγιση αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι σε επίπεδο πολιτείας περιλαμβάνονται στην 

ομάδα εργασίας ΗΒ-ΗΠΑ για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές 

δυσκολίες, χωρίς την εκπροσώπηση των πολιτειών στην αμερικανική ομάδα διαπραγματεύσεων, είναι 

απίθανο να επιτευχθούν οφέλη  στις εξαγωγές υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου.  

11. Το σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών ISDS αποτελεί 

αμφισβητούμενο ζήτημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις TTIP. Οι πρόσφατες συμφωνίες ελευθέρων 

συναλλαγών της ΕΕ έχουν υιοθετήσει ποικίλες προσεγγίσεις στο ζήτημα. Προτού ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση θα πρέπει να διευκρινίσει την πολιτική της σχετικά με το 

ISDS. Συγκεκριμένα, πρέπει να προσδιορίσει το σκοπό ενός μηχανισμού ISDS σε περιπτώσεις όπου 

τόσο οι ΗΠΑ όσο και το ΗΒ διαθέτουν εξελιγμένα και ανεξάρτητα εγχώρια δικαστικά συστήματα. 

12. Δεν πρέπει να υπάρξει αμφιβολία ως προς τη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά την 

προστασία των δημόσιων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου στις εμπορικές συμφωνίες, διότι ακόμη 

και μια υποψία ότι θα μπορούσαν να απειληθούν θα μπορούσε να οδηγήσει στην ευρεία αντιπαράθεση 

που έχει παρατηρηθεί στην TTIP. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η καθολική πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από το NHS δεν θα παραβιάζεται από μια ΣΕΣ. Η 

κυβέρνηση πρέπει επίσης να μεριμνήσει ώστε το μοντέλο προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων του 

NHS να μην επηρεάζεται αρνητικά από τυχόν προστασίες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

και κανονιστικές διατάξεις που καλύπτουν τα φαρμακευτικά προϊόντα.  

Το σύνολο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο του Βρετανικού Κοινοβουλίου: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintrade/481/48102.htm  

 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 
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