
Νέα Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership/ TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 
 

 

Οι διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 

Επενδύσεων (TTIP), ξεκίνησαν στις 8 Ιουλίου 2013 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί 

εννέα (9) γύροι συνομιλιών, εναλλάξ σε Ουάσιγκτων DC/ΗΠΑ και Βρυξέλλες/ΕΕ: 

i. 1ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 8-12 Ιουλίου 2013 

ii. 2ος γύρος στις Βρυξέλλες, 11-15 Νοεμβρίου 2013 

iii. 3ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 16-20 Δεκεμβρίου 2013  

iv. 4ος γύρος στις Βρυξέλλες, 10-14 Μαρτίου 2014 

v. 5ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 19-24 Μαΐου 2014 

vi. 6ος γύρος στις Βρυξέλλες, 14-18 Ιουλίου 2014 

vii. 7ος γύρος στην Ουάσινγκτων (Maryland), 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2014 

viii. 8ος γύρος στις Βρυξέλλες, 2-6 Φεβρουαρίου 2015 

ix. 9ος γύρος στη Νέα Υόρκη, 20-14 Απριλίου 2014. 

ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ, 

το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου, το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών και 

σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εισαγωγών. Οι αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι 

πλήρως ολοκληρωμένες με περίπου 2 δις Ευρώ αγαθών και υπηρεσιών να 

ανταλλάσσονται διμερώς κάθε ημέρα. Η οικονομική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ συνιστά την 

σημαντικότερη εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο, αποτιμώμενη σε σχεδόν 1 

τρις Ευρώ σε αξία αγαθών και υπηρεσιών.  

Η σύναψη της TTIP θα προσφέρει σημαντικότατα οικονομικά οφέλη όχι μόνο για 

το εμπόριο αλλά και για τις αμοιβαίες επενδύσεις. Τα κέρδη από την πλήρη εφαρμογή 

της συμφωνίας εκτιμούνται σε 119,2 δις Ευρώ/έτος για την ΕΕ και 94,9 δις Ευρώ/έτος 

για τις ΗΠΑ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι συνολικές εξαγωγές της ΕΕ θα παρουσιάσουν 

αύξηση της τάξης του 6% προς όφελος των εξαγωγέων προϊόντων και υπηρεσιών της 

ΕΕ, καθώς και των Ευρωπαίων καταναλωτών.  

Με τη συμφωνία αναμένεται να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ειδικά για την 

Ευρώπη η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ, η επίτευξη μεγαλύτερης 



κανονιστικής συμβατότητας μεταξύ της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς, η μείωση 

της γραφειοκρατίας αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της 

επιχειρηματικότητας και τη μείωση της ανεργίας.  

Πέραν όμως των θετικών επιπτώσεων σε διμερές επίπεδο, δεδομένου ότι η 

εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη διμερής εμπορική σχέση στο κόσμο, η 

σύναψη της TTIP θα ανοίξει το δρόμο για την θέσπιση προτύπων για το διεθνές εμπόριο 

και θα λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικές διμερείς συμφωνίες (άλλες χώρες, π.χ. 

Κίνα, Ινδία, Ρωσία, θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα διατλαντικά πρότυπα).  

Οι συνομιλίες διαρθρώνονται γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες, ήτοι: 

(α) άνοιγμα και πρόσβαση στις αγορές (market access), με θέματα αμιγώς 

εμπορικού/επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες αλλά και η ενότητα των δημόσιων προμηθειών (ειδικού ενδιαφέροντος για την 

ΕΕ), (β) σύγκλιση ρυθμιστικού πλαισίου (regulatory coherence) οριζοντίως, όπως τα 

τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και οι υγειονομικές/φυτο-υγειονομικές ρυθμίσεις, αλλά και 

καθέτως, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, φάρμακα, ιατρικά μηχανήματα κ.λπ. & (γ) θέματα 

ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η Διανοητική Ιδιοκτησία (περιλαμβάνει τις Γεωγραφικές 

Ενδείξεις), η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι δημόσιες επιχειρήσεις. 

 Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι δύο αντιπροσωπείες εκατέρωθεν έχουν σειρά 

συναντήσεων με εκπροσώπους (stakeholders) από τον ιδιωτικό τομέα, τις μη – 

κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις εργαζομένων, ακαδημαϊκών και άλλων φορέων, 

προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για τις αντιδράσεις και την αποδοχή 

της υπό συζήτηση Συμφωνίας από την αμερικανική και ευρωπαϊκή κοινωνία. 
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