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Θέσεις City του Λονδίνου για σχέση με Ε.Ε. στο χρηματοοικονομικό τομέα – 

Εκδήλωση προτίμησης για συμφωνία κατά το πρότυπο της σχέσης Ε.Ε.-

Ελβετίας 

 Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, το City του Λονδίνου έχει παραιτηθεί από την ελπίδα της 

καθολικής πρόσβασης στην ενιαία αγορά της ΕΕ και τώρα αναζητά μια προσαρμοσμένη συμφωνία 

για τις σχέσεις του με την Ευρώπη, κατά το πρότυπο της σχέσης που απολαμβάνει η Ελβετία στο 

χρηματοοικονομικό τομέα.  

Οι εκπρόσωποι του City κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια συμφωνία για το Ηνωμένο 

Βασίλειο στο πρότυπο της σχέσης της Νορβηγίας με την ΕΕ είναι πολύ δύσκολα επιτεύξιμη. Αντ’ 

αυτού, φαίνεται πως υπάρχει προτίμηση για μια προσαρμοσμένη εμπορική συμφωνία, με βάση τη 

σχέση ΕΕ-Ελβετίας. Τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε ένα έγγραφο 110 σελίδων που έχει 

συνταχθεί από την Ένωση Βρετανών Τραπεζιτών (BBA), με τη συνδρομή της δικηγορικής εταιρείας 

Clifford Chance και της συμβουλευτικής εταιρείας Global Counsel του Λόρδου Mandelson, ο 

οποίος έχει διατελέσει Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε. και Υπουργός σε κυβερνήσεις του Εργατικού 

Κόμματος. 

Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της BBA, κ. Browne, επιδίωξη του City θα πρέπει να 

είναι μια διμερής συμφωνία που θα παρέχει, κατά το δυνατόν, πλήρη αμφίδρομη πρόσβαση στην 

αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αναφέροντας ως παράδειγμα ισχύουσες συμφωνίας Ε.Ε.- 

Ελβετίας, που δίνουν σε ορισμένους τομείς, όπως η αγορά ασφαλειών ζωής, πλήρη αμφίδρομη 

πρόσβαση στην ενιαία αγορά, μέσω συμφωνίας μηχανισμού διαβατηρίου (passporting deal), σε 

αντάλλαγμα για τη διατήρηση του κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο ισοδύναμο με της Ε.Ε.. 

Σημειώνεται ότι οι Ελβετικές τράπεζες δεν επωφελούνται από οποιαδήποτε τέτοια εμπορική 

συμφωνία, πραγματοποιώντας τις εργασίες τους στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, μέσω των 

θυγατρικών τους στο Λονδίνο.  

Υπογραμμίζεται, επίσης, από τους εκπροσώπους του City ότι δεν πρέπει να υπάρξει χάσμα 

μεταξύ της εφαρμογής της νέας εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. - ΗΒ και της εξόδου καθώς οι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής για την ενημέρωση των 

συστημάτων πληροφορικής τους και των επιχειρησιακών δομών τους. 

Σύμφωνα με τις μελέτες της BBA και της Ομάδας Εργασίας υπό την κα Vadera, Προέδρου του 

βρετανικού βραχίονα της Santander, χωρίς μια διμερή εμπορική συμφωνία, πολλοί τομείς του 

βρετανικού χρηματοπιστωτικού τομέας, όπως ο διασυνοριακός δανεισμός και η αποδοχή εταιριών 

καταθέσεων,  θα χάσουν την πρόσβασή τους σε πελάτες από την ΕΕ.  

Εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για 

να εξεταστούν από την κυβερνητική επιτροπή για το Brexit, όταν θα συνέλθει στις αρχές 

Σεπτεμβρίου, υπό την ΠΘ κα May. 


