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Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου

«Το ευρωπαϊκό "γίγνεσθαι" του Εμπορίου μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της Ενιαίας
Αγοράς εξετάζει η Eurocommerce»
Στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της EuroCommerce που πραγματοποιήθηκαν στις
Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2018, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης,
εκπροσωπώντας και την Ε.Σ.Ε.Ε. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce,
συμμετείχε επίσης στις εργασίες του Συνεδρίου “Celebrating Retail and Wholesale”, που
διοργανώθηκε στις 27 Νοεμβρίου από την ευρωπαϊκή οργάνωση του λιανικού και χονδρικού
Εμπορίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών παρουσίας και παρεμβάσεών της στο ευρωπαϊκό
«γίγνεσθαι», αλλά και των 25 ετών λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του τρέχοντος έτους συζητήθηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις στη
διεθνή πολιτική σκηνή και η επίδρασή τους στο διεθνές Εμπόριο, η συμφωνία για το "Brexit", η πορεία
προς τις ευρωπαϊκές εκλογές και ο καθορισμός των τεσσάρων προτεραιοτήτων πολιτικής της
τριετούς στρατηγικής 2019-2021 της EuroCommerce για την οικονομία δεδομένων, τον δίκαιο
ανταγωνισμό, τις ανοιχτές αγορές και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζονται στο Σχέδιο Εργασίας της
για το 2019.
Αναλυτικότερα τα βασικά θέματα, που συζητήθηκαν το διήμερο στις Βρυξέλλες είναι τα ακόλουθα
πέντε:
1. Οι προοπτικές του εμπορίου της Ε.Ε. σε σχέση με τις Η.Π.Α.
Η διεθνής οικονομική πολιτική συνέχισε να διαμορφώνεται από την εμπορική ατζέντα του Προέδρου
των Η.Π.Α. Τα πρόσφατα στοιχεία του Δ.Ν.Τ. υποδηλώνουν ότι, οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της
Κίνας και η διακοπή του εμπορίου με τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες υποβάθμισαν την παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη. Οι Η.Π.Α. κατέληξαν σε συμφωνία με τον Καναδά σε συνέχεια της
προηγούμενης συμφωνίας με το Μεξικό σε μια αναθεωρημένη NAFTA. Αυτό περιλαμβάνει μια
ποσόστωση για τις εξαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, που θα μπορούσαν να
έχουν αντίκτυπο στην Ε.Ε., όταν οι Η.Π.Α. έχουν ολοκληρώσει μια μελέτη, σχετικά με το εάν οι
εισαγωγές αυτοκινήτων αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. συνέχισαν τις
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διμερείς συνομιλίε,ς σχετικά με μια πιθανή μηδενική δασμολογική συμφωνία για τα εμπορεύματα
(εκτός από τα αυτοκίνητα) και τη ρυθμιστική συνεργασία σε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, γεγονός
που οδήγησε στο να μην επιβάλλονται δασμοί στις εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ, με ενδεχόμενο να
επαναφερθούν στις αρχές του επόμενου έτους.
2. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή
Ο Γάλλος Πρόεδρος Macron συνέχισε να χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις, με αποδοχή μόνο 26%.
Ωστόσο, στις 11 Νοεμβρίου στο Παρίσι, μπροστά στους Προέδρους Trump, Πούτιν και Ερντογάν και
σε άλλους 50 παγκόσμιους ηγέτες, έκανε ομιλία, σχετικά με τους κινδύνους του λαϊκισμού και του
εθνικισμού, που τίθενται στη διεθνή τάξη και την ειρήνη, όπως έγινε πριν το 1914. Η ιταλική
κυβέρνηση παρουσίασε έναν προϋπολογισμό που παραβιάζει τους κανόνες για το έλλειμμα της Ε.Ε.
και της ευρωζώνης και ήταν η πρώτη περίπτωση στην οποία η Ε.Ε. απορρίπτει έναν εθνικό
προϋπολογισμό. Ωστόσο, οι Ιταλοί συνεχίζουν να αρνούνται να τροποποιήσουν την πρόταση. Στη
Σουηδία, εξακολουθεί να υπάρχει αδιέξοδο για τη διαμόρφωση μιας νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές
στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, η Angela Merkel ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση
του προέδρου του κόμματος και την απόφαση να μην παραμείνει καγκελάριος στις επόμενες εκλογές.
Από το τελευταίο συμβούλιο, τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες επέλεξαν υποψήφιους για τη θέση του
Προέδρου της Επιτροπής για να διαδεχθεί τον Juncker. Αυτοί είναι οι Manfred Weber (EPP), ο κ. Frans
Timmermans (S&D) και ο Jan Zahradel (ECR). Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τη
Ρουμανική κυβέρνηση για την υπονόμευση του κράτους δικαίου με τις παρεμβάσεις της στο
δικαστικό σύστημα και την παραβίαση των δημοσιογράφων. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Babiš
βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα για πιθανές παράνομες επιχορηγήσεις σε μεγάλη εταιρεία
επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων από κονδύλια της Ε.Ε.
3. Τα εμπόδια των δασμών στο Διεθνές Εμπόριο
Σε απάντηση στους αυξημένους δασμούς των Η.Π.Α. στο χάλυβα και στο αλουμίνιο για λόγους εθνικής
ασφάλειας, η Ε.Ε. ενέκρινε και κατέγραψε στον Π.Ο.Ε. πάνω από 7 δις δολάρια επανισορρόπησης των
δασμών στις εισαγωγές από τις Η.Π.Α. (π.χ. μοτοσικλέτες, ουίσκι). Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει καταθέσει
καταγγελία στον Π.Ο.Ε., η οποία αμφισβητεί τη χρήση εθνικών δικλείδων ασφάλειας, μια κίνηση, που
δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ, και θα μπορούσε να δώσει στις Η.Π.Α. περαιτέρω λόγους για να αποχωρήσει
από τον Π.Ο.Ε. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η αμερικανική κριτική για τον Π.Ο.Ε. και να
αποφευχθεί μια τέτοια απόσυρση, η Ε.Ε., ο Καναδάς και η Κίνα συγκέντρωσαν τη γνώμη των μελών
του Π.Ο.Ε. για να εξετάσουν πιθανές μεταρρυθμίσεις. Με την εκκρεμούσα απειλή επιβολής
υψηλότερων δασμών για τα αυτοκίνητα, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. διαπραγματεύονται μια συμφωνία
εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών, αλλά με λίγα αποτελέσματα μέχρι
στιγμής. Αναφορικά με τις διμερείς συμφωνίες, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ε.Ε.-Καναδά,
είναι σε προσωρινή εφαρμογή (σε αναμονή επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια) από το
Σεπτέμβριο του 2017, καταργώντας το 98% των δασμών, που ισχύουν επί του παρόντος. Υπάρχουν
ορισμένες ανησυχίες, σχετικά με τη διατήρηση των νόμων, που εισάγουν διακρίσεις κατά των ξένων
οίνων και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η συμφωνία Ε.Ε.-Ιαπωνίας υπεγράφη τελικά τον Ιούλιο, η
επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του Ε.Κ. ψήφισε υπέρ στις 5 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην
Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Περισσότερο από 90% των τελών εξαλείφθηκε. Η
EuroCommerce έχει πιέσει για ταχεία εφαρμογή και θα είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές
του φόρουμ Ε.Ε.-Ιαπωνίας, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2019 στο Μιλάνο. Η συμφωνία Ε.Ε.Βιετνάμ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, έχει πλέον αποσταλεί στο Ε.Κ. και στο Συμβούλιο για
επικύρωση. Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Mercosur εξακολουθούν να διεξάγονται, με μια τελευταία
ευκαιρία για αποτέλεσμα κατά τη συνάντηση της G20 στο Μπουένος Άιρες στις 30 Νοεμβρίου. Η
επικαιροποιημένη συμφωνία Ε.Ε.-Μεξικού ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Οι διαπραγματεύσεις με την
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σημειώνουν καλή πρόοδο και η Ε.Ε. θέλει να ολοκληρωθούν το 2019.
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4. Η τελική συμφωνία για το "BREXIT"
Η αποκαλούμενη συμφωνία “Chequers” επιδίωξε να συμβιβάσει τις διαμάχες στο εσωτερικό της
κυβέρνησης, μεταξύ των σκληροπυρηνικών Brexiteers και των μετριοπαθών, που ανησυχούσαν για
τις πιθανές ζημίες μιας αποτυχημένης εξόδου από την Ε.Ε. Πρότεινε το ελεύθερο Εμπόριο αγαθών, όχι
όμως τις υπηρεσίες, ούτε την ένταξη στην τελωνειακή ένωση. Η νέα συμφωνία διαζυγίου που
καλύπτει τις 580 σελίδες, που συμφωνήθηκε, δημοσιεύθηκε μαζί με ένα σχέδιο δήλωσης, που
περιγράφει, σε γενικές γραμμές, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει κάθε πλευρά στις
διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο τη μεταβατική περίοδο έως το
2020.
5. Το σχέδιο της EuroCommerce για τη τριετία 2019-2021
Με δεδομένο ότι η νέα Επιτροπή θα διοριστεί τον Νοέμβριο του 2019, μεγάλο μέρος της δράσης της
EuroCommerce θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη,
αλλά και στη συνέχιση των προσπαθειών να ασκηθούν πιέσεις προς τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων για την προώθηση των συμφερόντων του λιανικού και χονδρικού Εμπορίου. Ο τομέας
του λιανικού και χονδρικού Εμπορίου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μία
στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι επιχείρηση λιανικής ή χονδρικής. Μεταξύ αυτών
υπάρχουν και παγκόσμιοι ηγέτες, με πέντε εξ αυτών να είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ πάνω από
πέντε εκατομμύρια είναι Μ.μ.Ε. Η ψηφιακή οικονομία και ο ρόλος των δεδομένων θα αποτελέσουν τα
επόμενα χρόνια καθοριστικό παράγοντα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές,
επηρεάζοντας παράλληλα την απασχόληση και τη σύνθεσή της. Στο πλαίσιο αυτό, η EuroCommerce
έχει θέσει ως στόχο να προωθήσει προτάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ισότιμου
ανταγωνισμού με δίκαιη φορολογία, όπως επίσης και προτάσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
κονδύλια της Ε.Ε. για την κινητοποίηση δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών
αλλαγών στις μορφές απασχόλησης. Σκοπός της EuroCommerce είναι να επιστήσει την προσοχή της
Επιτροπής στην αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην εγκατάσταση των
επιχειρήσεων, της εισαγωγής διακρίσεων από ορισμένες κυβερνήσεις, που ευνοούν τον
κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και παράλληλα την αντιμετώπιση εμποδίων, τόσο σε εθνικό, όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, σχολίασε: «Τα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από
την οικονομία της Ευρώπης και αναζητούνται προγνώσεις για πιθανή επιδείνωση της
“πολυκρίσης” που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., ώστε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, τόσο πριν,
όσο και μετά τις Ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019. Αναφορικά με το "Brexit" υπάρχουν
ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων, των ποτών και των μεταφορών,
που προβληματίζονται με το ενδεχόμενο επιβολής δασμών. Επίσης, θολό είναι το τοπίο στα
Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα, αλλά και στον τουρισμό. Αντίθετα, παρατηρείται ψυχραιμία στην
ναυτιλιακή αγορά και την ελληνόκτητη ναυτιλία.
Τέλος, η ερχόμενη σύνοδος κορυφής του G20 στην Αργεντινή, μεταξύ των ηγετών των 20
μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, ίσως εκτονώσει τον σινοαμερικανικό εμπορικό
πόλεμο, που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία».
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