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TTIP: Τα βαθύτερα οικονομικοπολιτικά διακυβεύματα και οι διαφαινόμενες 
προοπτικές 

    
Η TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων) είναι μια διεθνής 

συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α και ΕΕ με σκοπό την άρση των εμποδίων στο ελεύθερο εμπόριο 
και την προώθηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
εμπορική συμφωνία στην ιστορία, καθότι τα συμβαλλόμενα μέρη της αποτελούν το 60% της 
παγκόσμιας οικονομίας, το 22% του πληθυσμού της γης και πάνω από το 35% του 
παγκόσμιου Α.Ε.Π1. Πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκε ο δωδέκατος γύρος των διμερών 
διαπραγματεύσεων. Οι διαδικασίες κινούνται με μεγάλη μυστικότητα και οι διαθέσιμες 
επίσημες πηγές είναι λελογισμένα περιορισμένες, λόγω της συνεχιζόμενης 
διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η συμφωνία προβλέπεται να επιδράσει καταλυτικά σε 
βασικούς άξονες της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Αναδύεται η ανάγκη για εναρμόνιση των 
προτύπων και των τεχνικών συστημάτων των συμβαλλομένων  στους τομείς που άπτονται 
της συμφωνία. Στόχος δεν είναι η άρση της αυτονομίας των εννόμων τάξεων αλλά 
εναρμόνιση προτύπων στο εμπορικό κομμάτι ώστε να βρεθούν κοινοί τόποι που θα 
προωθήσουν την ανάπτυξη. 

Αρμόδιοι2 για τη διαπραγμάτευση είναι, αφενός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, 
αφετέρου, η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ (Αdministration). Για την καλύτερη κατανόηση 
της διαπραγμάτευσης, πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορετικές πολιτικές καταβολές των δύο 
μερών (ΗΠΑ-ΕΕ). Οι ΗΠΑ προσεγγίζουν το πρότυπο του αυτοκρατορικού κράτους 
(imperial democracy) με στρατηγικές επιταγές, ενώ η ΕΕ αποτελεί μια περιφερειακή 
δύναμη, της οποίας οι επιταγές πηγάζουν από την εξελικτική της πορεία με στόχο την 
ολοκλήρωση. 

Πιο συγκεκριμένα η TTIP, συσχετίζεται με ένα σύνολο συμφωνιών εμπορικού 
χαρακτήρα (TPP, TISA), με αμερικανική πρωτοβουλία και ανάλογο περιεχόμενο. Στόχος 
και επιδίωξη της TTIP είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παραδοσιακής πολιτικής σχέσης 
μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ, περάν από την ήδη υπάρχουσα στρατιωτική. 

Κατά τη διαδικασία εξέλιξης των διαπραγματεύσεων, είναι εύλογο να μεταβάλλονται 
μερικώς οι θέσεις των μερών. Επιδιώκεται, όμως, σε τελικό στάδιο η διαφύλαξη της 
εφαρμοστικής συνοχής της συμφωνίας3 για λόγους πρακτικότητας και αποτελεσματικότητας. 
Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ4 βάσει του θεσμικού τους ρόλου  θα πρέπει να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τη 
συνθήκη ως έχει.  

Παρά τη συνέπεια προς τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, εγείρονται 
ζητήματα δημοκρατικού ελλείμματος. Το Κοινοβούλιο θεσμικά δεν μετέχει στη 
διαπραγμάτευση, αλλά η ενημέρωση που οφείλεται να του παρέχεται είναι ελλιπής. 
Χαρακτηριστικά, η Επιτροπή δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημα έγγραφα τον Ιανουάριο 
του περασμένου έτους, ενώ οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από το 2013. 

Βάσει των περιορισμένων αυτών στοιχείων, τα ευρωπαϊκά ιδεολογικά ρεύματα έχουν 
συνταχθεί τόσο υπέρ όσο και κατά. Αναλυτικότερα, όσα συντείνουν στο περεταίρω 

                                                           
1
 TTIP: Η πρόκληση της διατλαντικής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων>>, Το Δίκτυο, Φεβρουάριος 5, 

2016, Διαθέσιμο στο: http://www.todiktio.eu/index.php/activity/papers-publications/item/637-ttip-i-
proklisi-tis-diatlantikis-symfonias-emporiou-kai-ependyseon 
2 TPA: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, CRS REPORT JULY 2, 2015, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ: 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf 
3 COMMISSION PUBLISHES STATE OF PLAY OF TTIP NEGOTIATIONS AHEAD OF SIXTH 
ROUND OF TALKS, EUROPEAN COMMISSION, 11 JULY 2014, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1126 
4 TPA AND THE ROLE OF CONGRESS IN TRADE PLICY, CRS, JUNE 2015, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ: 
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf 
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φιλελευθεροποίηση της αγοράς, εκφράζονται θετικά, ενώ όσα εστιάζουν στην προστασία της 
εγχώριας αγοράς βρίσκονται στον αντίποδα.  

Μια διεθνής σύμβαση, για να είναι αποτελεσματική, συχνά προβλέπει ένα 
μηχανισμό επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της. 
Ενδιαφέρον έχει η πρόσφατη πρόταση της ΕΕ για σύσταση διεθνούς επενδυτικού 
δικαστηρίου.5 Έτσι θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η εξασφάλιση μιας δίκαιης δίκης, καθώς  
προτείνεται τα “panel” να  απαρτίζονται από μόνιμους πλέον δικαστές, λειτουργώντας κατά 
τα πρότυπα του ΠΟΕ. Προκύπτει, πάντως, προβληματισμός σχετικά με ενδεχόμενη 
σύγκρουση αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου με το δικαστήριο της Ένωσης. Η 
ακολουθούμενη πρακτική μετά την ισχύ της TTIP θα αναδείξει αν είναι βάσιμος τέτοιος 
προβληματισμός.  

Με οικονομικούς όρους, η TTIP είναι μία συμφωνία μέσα από την οποία, η Ε.Ε και 
οι Η.Π.Α επιδιώκουν την ισχυροποίηση των θέσεων τους στον οικονομικό και εμπορικό 
τομέα διεθνώς, όπως και ανανέωση του παγκόσμιου κανονιστικού πλαισίου για τις εμπορικές 
συναλλαγές. Ένας από τους βασικότερους στόχους αυτής της συμφωνίας είναι η δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας, με αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ 
περίπου στο 2.5% και με αύξηση των μισθών περίπου στο 0.5%.6 Όσον αφορά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δύο πλευρές της Συμφωνίας στοχεύουν στη δημιουργία 
ενός δικτύου πληροφόρησης και ειδικών μηχανισμών που θα τις βοηθήσουν να 
εναρμονιστούν με τα καινούρια δεδομένα και να επωφεληθούν από τις επενδύσεις.7  

Κύριο μέλημα και των δύο πλευρών είναι η πλήρης εξάλειψη των δασμολογικών 
εμποδίων και η μείωση των μη-δασμολογικών στο εμπόριο κατά 25%.8 Το αποτέλεσμα θα 
είναι η μείωση του κόστους των προϊόντων, με πιθανή αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση 
της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος. Ένας ακόμη στόχος της TTIP είναι η αύξηση 
των επενδύσεων και η διασφάλιση των επενδυτών, με σεβασμό στους υπάρχοντες κανόνες 
του κράτους υποδοχής. Αυτό συνεπάγεται και την αύξηση του ΑΕΠ κατά συνολικά 100 
δισεκατομμύρια και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.9 

Όμως τα θετικά αποτελέσματα θεωρούνται από πολλούς αμφίβολα. Έρευνες 
υποστηρίζουν πως η μείωση των δασμών θα οδηγήσει αντίστοιχα στη μείωση των εσόδων 
των κρατών και αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών τους. Αυτές οι 
αντίθετες γνώμες, βασίζονται στην εμπειρία της εφαρμογής της Βορειοαμερικανικής 
Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA), παρόμοιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών 
της Β. Αμερικής. Ενώ αναμένονταν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 170.000, τελικά τα 
αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.10 Συγκεκριμένα για την TTIP, υπολογίζουν απώλεια 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας, από τις οποίες πάνω από 680.000 θα είναι 
στις χώρες της ΕΕ, ενώ τουλάχιστον 325.000 στις ΗΠΑ. Παράλληλα, στοιχεία 
υποστηρίζουν πως η έκθεση στον άγριο ανταγωνισμό που θα επιφέρει η TTIP θα έχει ως 
πιθανό αποτέλεσμα το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή την εξαναγκαστική 
συγχώνευση τους σε πολυεθνικές, διαστρεβλώνοντας περεταίρω την αγορά ελεύθερου 

                                                           
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf, EUROPEAN COMMISSION 
6 Transatlantic Trade and Investment Partnership, The Economic Analysis Explained, September 2013, 
Διαθέσιμο στο: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf  
7 Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP), The opportunities for small and medium-sized 
enterprises, Διαθέσιμο στο: https://ustr.gov/sites/default/files/03142014-TTIP-opportunities-for-
SMEs.pdf 
8 «TTIP: Η πρόκληση της διατλαντικής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων», Το Δίκτυο, Φεβρουάριος 5, 
2016, Διαθέσιμο στο: http://www.todiktio.eu/index.php/activity/papers-publications/item/637-ttip-i-
proklisi-tis-diatlantikis-symfonias-emporiou-kai-ependyseon 
9 «Τεράστια τα οφέλη από τη συμφωνία TTIP», Νοέμβριος 02, 2015, Διαθέσιμο 
στο:http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1372397/terastia-ta-ofelh-apo-th-symfonia-
ttip.html 
10 NAFTA's Economic Impact, Φεβρουάριος 14, 2014, Διαθέσιμο στο:http://www.cfr.org/trade/naftas-
economic-impact/p15790 
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ανταγωνισμού.11 Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της TTIP είναι πιθανό να 
διαμορφωθούν οικονομίες πολλών ταχυτήτων, καταρχάς μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ αλλά και 
εντός της ίδιας της Ένωσης. Αυτό γιατί, οι χώρες δεν βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο 
ανάπτυξης έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να είναι ισάξια ανταγωνιστικές εντός του νέου 
ανοιχτού οικονομικού περιβάλλοντος. Οι χώρες οι οποίες διαθέτουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα προϊόντα θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετήσουν με 
ευνοϊκότερους όρους τα προϊόντα τους στην αγορά σε σχέση με εκείνες οι οποίες διαθέτουν 
υψηλότερο κόστος παραγωγής. 

Σε πιο γενικό πλαίσιο, αυτή η συμφωνία είναι αρκετά φιλόδοξη, αλλά έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινή γνώμη λόγω της πιθανής ανεπιτυχούς εφαρμογής της. 
Υπάρχει κίνδυνος για διαχωρισμό των οικονομιών σε νικητές και ηττημένους, ωστόσο όλα 
αυτά παραμένουν σε επίπεδο εικασιών και πιθανοτήτων και η ίδια η πρακτική εφαρμογή της 
Συμφωνίας θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τους καλούς ή κακούς οιωνούς της οικονομίας. 

Αναφορικά με τα πρότυπα (standards), στόχο της συμφωνίας συνιστά η δημιουργία 
ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την εναρμόνιση των προδιαγραφών στα διακινούμενα 
προϊόντα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Παράλληλα, η TTIP στοχεύει στην κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων, δηλαδή κανονιστικών μέτρων που περιορίζουν τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές. Συχνά παρατηρείται η απαίτηση της τήρησης εξεζητημένων προδιαγραφών σε 
ορισμένα προϊόντα, με σκοπό τον αποκλεισμό των μη εθνικών παρόχων από μία εθνική 
αγορά.12 

Οι επιχειρήσεις προσδοκούν εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη από την εφαρμογή  της 
TTIP. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι πέρα από τους επίσημους πολιτικούς 
διαπραγματευτές, η πλειονότητα των  ατόμων με πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις, 
αντιπροσωπεύει συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου, με επικρατέστερες τις 
επιχειρήσεις αγροτικού τομέα και τηλεφωνίας ενώ αντίθετα απουσιάζει η κοινωνία των 
πολιτών.  Με αυτά τα δεδομένα εγείρονται ανησυχίες για το εάν αυτές οι οικονομικές πιέσεις 
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου προτύπων και κατά πόσο θα 
γίνουν σεβαστά τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με θέματα όπως το 
περιβάλλον, υγεία, εργασιακά δικαιώματα κ.ά.13 

Πιο συγκεκριμένα, το χάσμα των κανονισμών σχετικά με τα φάρμακα και τα 
τρόφιμα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ φαντάζει αγεφύρωτο. Ειδικότερα, τέσσερις στους πέντε 
Αμερικανούς πιστεύουν ότι το κρατικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας είναι 
ανεπαρκές, εκθέτοντας την υγεία τους σε κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, ο καθ' ύλην αρμόδιος 
οργανισμός για τον έλεγχο των τροφίμων και των φαρμάκων FDA (Food and Drug 
Administration) αποδεδειγμένα μεροληπτεί υπέρ των βιομηχανιών. Παράλληλα, έχει 
διαπιστωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών ζητά επίμονα την τοποθέτηση 
ετικετών με σχετικές προειδοποιήσεις στα φάρμακα αμφίβολης ασφάλειας.14 Μεγάλη 
ανησυχία κυριαρχεί, επίσης, αναφορικά με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, τα οποία 
συνήθως υπάρχουν στο εμπόριο χωρίς την ανάλογη σήμανση, και τα  ζώα που τρέφονται με 
ορμόνες. Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η αυστηρή της νομοθεσία για τα ζητήματα αυτά δεν θα 
παραβλεφθεί και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων.15 

                                                           
11 ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Απρίλιος 2015, Διαθέσιμο 
στο: http://rosalux.gr/sites/default/files/publications/rosa_final_gr_updated_edition_web.pdf 
12 «Brief report – BusinessEurope US Network meeting», European Commission, 2013 (obtained through 
access to documents requested under the information disclosure regulation, on file with CEO), διαθέσιμο 
σε: 
13 «Διατλαντική χάρτα εταιρικής απορρύθμισης», John Hilary, 2015, διαθέσιμο σε: 
http://rosalux.gr/sites/default/files/publications/rosa_final_gr_updated_edition_web.pdf 
14 “15 Disturbing Facts About the FDA”, 2011, διαθέσιμο σε: http://www.theguardian.com/public-
leaders-network/2015/aug/05/ttip-free-trade-deal-renewable-energy-transatlantic-partnership-eu-us 
15 Βλ. άνω. 
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Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ανησυχίες για την απορρύθμιση του κανονιστικού 
πλαισίου στο θέμα του περιβάλλοντος σε περίπτωση εφαρμογής της TTIP.16 Αν εφαρμοστεί 
χωρίς σεβασμό στο κράτος υποδοχής, υπάρχει πιθανότητα να θέσει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, ενώ έρχονται στην επιφάνεια 
βάσιμοι φόβοι για μόλυνση  του υπεδάφους και υδροφόρου ορίζοντα λόγω της εφαρμογής 
του fracking (μέθοδος εξόρυξης φυσικού αερίου) στην εξόρυξη.  

Σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών η συμφωνία εισάγει την ελεύθερη ανταλλαγή 
υπηρεσιών διατλαντικά με επακόλουθο τη διείσδυση εταιρειών από τον αμερικανικό και 
ευρωπαϊκό χώρο και αντίστροφα. Διατυπώνονται ανησυχίες και από τις δυο πλευρές σχετικά 
με συγκεκριμένα πεδία παροχής υπηρεσιών π.χ. κινηματογράφος (διασκέδαση) και την 
ηγεμονική θέση που ενδεχομένως να υπάρξει ιδιαίτερα των αμερικανικών επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα, η ομογενοποίηση των θεσμικών πλαισίων μέσω της TTIP εμπεριέχει 
τον κίνδυνο της χαλάρωσης των ευρωπαϊκών κεκτημένων στον τομέα της εργασίας και 
ειδικότερα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, καθώς 
είναι αυστηρότερα από τα αμερικανικά πρότυπα. Το νέο πλαίσιο συνεπάγεται μεταβολή των 
εργασιακών σχέσεων. Συγχρόνως, υπάρχει ανησυχία σχετικά με την περαιτέρω προώθηση 
της ιδιωτικοποίησης δημοσίων αγαθών, όπως το νερό, η υγεία τη κοινωνική ασφάλιση κ.α. 
και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που αυτό θα έχει στο κοινωνικό κράτος. 

Ένας ακόμη ευαίσθητος τομέας που παρατηρείται διάσταση στην νομοθεσία των 
δύο μερών είναι η πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) και τα προσωπικά 
δεδομένα (data privacy). Στη διαπραγμάτευση από κοινού επιδιώκεται η ενίσχυση της 
αυστηρότητας του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα 
σε σχέση με τη διακίνηση υλικού σε διαδικτυακό επίπεδο. Στο πεδίο των προσωπικών 
δεδομένων διατυπώνονται ανησυχίες για μεγαλύτερη πρόσβαση από την πλευρά των 
επιχειρήσεων και αξιοποίησή τους για περαιτέρω προώθηση της εμπορικής στρατηγικής 
τους. Αναμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθούν τα συγκεκριμένα πρότυπα σε σχέση με 
τις εφαρμοζόμενες πρακτικές των ΗΠΑ που είναι πολύ διαφορετικές.17  

Συμπερασματικά, μέσω της σύμβασης αυτής διαφαίνεται ένα περιβάλλον φιλόδοξων 
προοπτικών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί παγκόσμια καινοτομία δύο πολιτικών και 
ιστορικών συμμάχων στην προσπάθεια διεύρυνσης και εμβάθυνσης των μεταξύ τους 
σχέσεων. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα αποφέρει η συναίνεση των εταίρων και η 
διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου. Μέσω του σεβασμού και της 
πίστης στους θεσμούς για να εκπληρώσουν τη δοτή τους αρμοδιότητα, οι όροι της TTIP θα 
διαμορφωθούν διαφυλάσσοντας τους νόμους της ΕΕ, των κρατών μελών και των ΗΠΑ. Για 
την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, μείζονος σημασίας είναι η ορθή εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αστοχιών και 
διαστρεβλώσεων όσων αφορά την πρακτική εξυπηρέτηση των σκοπών. Τα παραδείγματα 
του παρελθόντος προσφέρουν καθοδήγηση για να αποφύγουμε τους σκοπέλους του 
μέλλοντος. 

                                                           
16 “TTIP: what does the transatlantic trade deal mean for renewable energy?”, Tim Smedley, 2015, 
διαθέσιμο σε: http://corporateeurope.org/climate-and-energy/2014/03/no-fracking-way-how-eu-us-trade-
agreement-risks-expanding-fracking 
17 Europe Releases its TTIP Proposals on Intellectual Property, Jeremy Malcolm, 2015, διαθέσιμο σε: 
https://www.eff.org/deeplinks/2015/01/europe-releases-its-ttip-proposals-intellectual-property 


