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Η

μελετη πραγματοποιηθηκε με σκοπο την ενημερωση για τις δυσμενεις επιπτωσεις που θα εχει η υπο
διαβουλευση TTIP1 για τη χωρα μας και την προβολη της αναγκαιοτητας της κινητοποιησης των
πολιτων για το «μπλοκαρισμα» της.
Στο Πρωτοχρονιατικο μηνυμα μας, το 2015, υπογραμμιζαμε οτι οι ΦτΦ θα επιδιωξουν «Το συντονισμό
φορέων, επιστημονικών και πολιτικών ιδρυμάτων, επιτροπών πολιτών και πολιτών στον αγώνα ενάντια στην
υπογραφή των εμπορικών αντιπεριβαλλοντικών, αντιδημοκρατικών, αντικοινωνικών συμφωνιών TTIP,
CETA».
Θελουμε να πιστευουμε οτι η παρουσιαση της ερευνας, των επιπτω σεων απο την TTIP και των
συμπερασματων, θα αποτελεσει ενα εναυσμα, για να πραγματοποιηθουν και αλλες σχετικες ερευνητικες
εργασιες απο Πανεπιστημιακα Ιδρυματα, Ερευνητικα Ινστιτουτα, Δημοσιους Οργανισμους, Οικονομικα
Επιμελητηρια κ.λπ. ετσι ωστε να ενημερωσουν και να προετοιμασουν την κοινωνια ωστε να αντισταθει
και να «μπλοκαρει» τις διαπραγματευσεις για την TTIP η εαν τελικα δεν τα καταφερουμε, να εχουν παρθει
ολα εκεινα τα μετρα για τoν περιορισμο η την «θεραπεια» των δυσμενων επιπτωσεων.

Συντομο ιστορικο των δρασεων των ΦτΦ εναντια στις TTIP, CETA, TiSA
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/
Naturefriends Greece
παρακολουθουν τις
εξελιξεις, απο την αρχη
του 2013, οταν ο
Προεδρος Μπαρακ
Ομπαμα, στο
Πρωτοχρονιατικο
μηνυμα του εξηγγειλε
την εναρξη των
διαπραγματευσεων μεταξυ των Η.Π.Α. και
της Ε.Ε. για την επιτευξη της Διατλαντικης
Εταιρικης Σχεσης Εμποριου και
Επενδυσεων, τη γνωστη σε εμας με το
ακρωνυμιο TTIP.
Απο το 2013 οι ΦτΦ συμμετεχουν, σε εθνικο και σε
Ευρωπαϊκο επιπεδο, σε ολες τις δρασεις και σε ολα
τα επιπεδα (πολιτικο, νομικο, κοινωνικο) που
αναπτυσσονται εναντια στις εμπορικες ληστρικες
συμφωνιες TTIP1, CETA2, TiSA3.
Υποστηριζουν απο την εναρξη των αντιστασεων,
μαζι με 500 Ευρωπαϊκες οργανωσεις, την Ευρωπαϊκη Πρωτοβουλια Πολιτω ν/ European Citizens’
Initiative (ECI) εναντια στην TTIP και στη CETA
(α/α 378 στον καταλογο των οργανισμων της Κοινωνιας των Πολιτων). Οι ΦτΦ συνεβαλαν στην προβολη της εκστρατειας των ECI απο 7 Οκτωβριου
2014 εως 6 Οκτωβριου 2015 για τη συλλογη 3.3
εκατομμυριων υπογραφω ν με βασικο αιτημα
«STOP TTIP».
Μελη μας διατηρουν επαφες με Ευρωπαϊκους οργα-

νισμους και συμμετεχουν σε Ευρωπαϊ κες συναντησεις στρατηγικου η ενημερωτικου χαρακτηρα
εναντια στις TTIP CETA TiSA. Σημαντικη ειναι η
συμμετοχη μας στην οργανωση της εκστρατειας
για να παρουν οι Δημοι και οι Περιφερειες της
χωρας αποφασεις ωστε να κηρυξουν τις περιοχες
τους Ελευθερες TTIP CETA Ζωνες / TTIP FREE
ZONES4.
Οι ΦτΦ εχουν συνυπογραψει επιστολες α) μαζι με
158 Ευρωπαϊκες οργανωσεις εναντια στην «ιδιωτικοποιηση της δικαιοσυνης» μεσω των ISDS/ ICS για
την «Επιλυση Διαφορων μεταξυ Επενδυτων και
Κρατους» [19.02.2016] και β) προσφατα [27.06.
2016], με αφορμη τη συνεδριαση του Ευρωπαϊκου
Συμβουλιου (συμμετεχουν οι Πρωθυπουργοι της
Ε.Ε.) μαζι με 240 Ευρωπαϊκες οργανωσεις ζητησαν
το τελος των διαπραγματευσεων για την TTIP.
Οι ΦτΦ εχουν στειλει επιστολες στους Ευρωβουλευτες της χωρας (εκτος Χ.Α.) για να καταψηφισουν την εκθεση εμποριου της ΕΕ (25.05.2015)
καθως και στον Πρωθυπουργο της Ελλαδας κ. Αλεξη Τσιπρα (31.05.2016 και 05.05.2016) για να παρει ξεκαθαρη θεση, να μη συμβαλλει «…στην ολοκληρωση των τρεχουσων διαπραγματευσεων για
τις TTIP και TISA», να μη «συμφωνησει στην προσωρινη εφαρμογη της CETA» και να απαιτησει «η
συμφωνια CETA να χαρακτηριστει μικτη».
Οι ΦτΦ συμμετεχουν στην Ελληνικη Πρωτοβουλια
STOP TTIP CETA TiSA και εχουν συμβαλει στην ενημερωση και στην οργανωση δημοσιων δρασεων,
στο πλαισιο αντιστοιχων Ευρωπαϊ κ ων, στις 11
Οκτωβριου 2014, 18 Απριλιου 2015, 10 Οκτωβριου
2015, 22 Ιουνιου 2016 και 8 Οκτωβριου 2016.
Το 2016 οι ΦτΦ εξεδωσαν πεντε Ενημερωτικα Φυλλαδια με τα εξης θεματα:
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1) TTIP και Ελευθερες Ζωνες της Τοπικης Αυτοδιοικησης
2) TTIP και αρνητικες οικονομικες και εργασιακες
επιπτωσεις
3) TTIP - Αγροτικη παραγωγη και ασφαλεια τροφιμων
4) TTIP, CETA, ISDS/ICS – Απειλη για τις τοπικες
κοινωνιες & τον αγωνα εναντια στις εξορυξεις
χρυσου.
5) Η CETA απειλει την ασφαλεια των τροφιμων
στην Ε υρωπη (σε συνεργασια με οκτω Ευρωπαϊκους και Καναδικους φορεις).

Κοινωνικές και Πολιτικές αντιστάσεις
στην Ελλάδα
Στην Ελλαδα με σχετικη καθυστερηση η κοινωνια
αντιληφθηκε τις επιδιωξεις των πολυεθνικων να
απορρυθμισουν, μεσω των διατλαντικων συμφωνιων, την οποιαδηποτε ρυθμιση προστατευε τον
πολιτη, τον καταναλωτη, τον μικρο παραγωγο.
Ακομα και πολιτες που διαθετουν ισχυρα πολιτικα
αντανακλαστικα χρειαστηκε χρονος για να ενημερωθουν και να παρουν μερος στον αγωνα εναντια
στις ληστρικες εμπορικες συμφωνιες.
Το θεμα των εμπορικων συμφωνιων TTIP CETA
TiSA δεν αποτελεσε θεμα διαλογου, συγκλισεων,
αντιπαραθεσεων και συγκρουσεων των Ευρωεκλογων (2014), των δυο Εθνικων Βουλευτικων
Εκλογων (2015) ουτε του δημοψηφισματος (2015).
Οι συμφωνιες δεν συζητηθηκαν. Η κοινωνια δεν
ειχε τη δυνατοτητα να ενημερωθει απο τα ΜΜΕ,
τουλαχιστον μεχρι τις 10 Οκτωβριου 2015 που εγιναν οι μεγαλες διαδηλωσεις στην Ευρωπη με μαζικοτερη εκεινη του Βερολινου στην οποια συμμετειχαν 150.000 διαδηλωτες.
Ωστοσο θα πρεπει να υπογραμμιστει η σημαντικη
συνεισφορα στην ενημερωση απο το 2013 α) του
Ιδρυματος Ροζα Λουξεμπουργκ για την εκδοση και
τη δωρεαν διαθεση σε χιλιαδες αντιτυπα του βιβλιου του John Hilary (WAR on WANT) «Διατλαντικη Εταιρικη Σχεση Εμποριου και Επενδυσεων - Χαρτα απορρυθμισης, επιθεση στην εργασια, καταλυση
της δημοκρατιας» β) του Ινστιτουτου «Νικος Πουλαντζας» και γ) του Πρασινου Ινστιτουτου.
Σημαντικο ρολο στην ενημερωση, συντονισμο των
κινηματων και αναπτυξη δημοσιων δρασεων επαιξε
το Δικτυο Οργανωσεων και Πολιτων «Ελληνικη
Πρωτοβουλια STOP TTIP CETA TiSA», το οποιο διοργανωσε πεντε δημοσιες δρασεις (2014, 2015,
2016), εκδωσε Δελτια Τυπου και ανακοινωσεις
κ.λπ.
Δημοσιες δρασεις εναντια στην TTIP CETA TiSA
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εχουν πραγματοποιηθει εκτος απο την Αθηνα και
στη Θεσσαλονικη, στο Ηρακλειο Κρητης, στην Κερκυρα και στη Λαρισα (οπου εχει δημιουργηθει και
συντονιστικο φορεων).
Ενημερωτικες εκδηλωσεις εχουν γινει περισσοτερες απο 100.
Σε τιτλους παρουσιαζουμε τους φορεις που εχουν
παρει αποφασεις, με διαφορετικου τροπου και εντασης, κειμενα εναντια στην TTIP CETA TiSA κοινωνικων, συνδικαλιστικων φορεων, MKO κ.λπ.
• ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΚΕΔΕ,
• ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ | Greenpeace,
• Εταιρια Ελληνων Δικαστικων Λειτουργων για τη
Δημοκρατια και τις Ελευθεριες,
• Ελληνικη Πρωτοβουλια STOP, TTIP, CETA, TiSA
(εχουν υπογραψει περισσοτεροι απο 60 φορεις
μεταξυ των οποιων, Το Πελιτι, το ΜΩΒ, ΒΙΟΖΩ,
Κ136, Οικολογικη Παρεμβαση Ηρακλειου, Ecocorfu
κ.α.),
• 43 Δημοι και οι Περιφερειες Αττικης, Θεσσαλιας
και Ιονιων Νησων εχουν παρει αποφασεις για
Ελευθερες Ζωνες [TTIP-CETA-TiSA FREE ZONES].

Οι Θέσεις των ΦτΦ για τις
διατλαντικές συμφωνίες
i. Οι Διατλαντικες συμφωνιες TTIP, CETA αποτελουν τις «δυο οψεις του ιδιου νομισματος»,
αποτελουν μια σοβαρη απειλη για τη δημοκρατια, τις κοινωνικες κατακτησεις, το περιβαλλον,
την αγροτικη παραγωγη και την ασφαλεια τροφιμων, τα δικαιωματα των εργαζομενων, την
τοπικη οικονομια και τις μικρομεσαιες επιχειρησεις.
ii. Όποιος ειναι αντιθετος με την TTIP οφειλει να
ειναι αντιθετος και με την CETA, γιατι αν
καθυστερησει ακομα και αν ακυρωθει η TTIP, οι
πολυεθνικες θα μπορουν να «κανουν τη δουλεια
τους» με τα υποκαταστηματα τους στον Καναδα. Ο αγωνας σε αυτη τη χρονικη περιοδο διεξαγεται εναντια και στις δυο συμφωνιες.
iii. Οι σημερινοι αγωνες εναντια στις ληστρικες
εμπορικες συμφωνιες TTIP CETA TiSA δεν θα
πρεπει να περιοριστουν στο εθνικο επιπεδο,
ουτε να «εγκλωβιστουν» θεματικα. Χρειαζεται
να εμπλουτιστουν και να διευρυνθουν θεματικα
και με αλλα πολιτικα και κοινωνικα θεματα
οπως π.χ. αγωνες για μια αλλη Ευρωπη της
δικαιοσυνης και της αλληλεγγυης, να διατηρηθει και να αναβαθμιστει ποιοτικα και ποσοτικα
ο συντονισμος, η ανταλλαγη πληροφοριων, η
αλληλοεπιδραση και οι κοινες δρασεις με αλλες
οργανωσεις και πρωτοβουλιες απο την Κοινω-
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νια των Πολιτω ν (ΚτΠ) σε Ευρωπαϊ κ ο και
Παγκοσμιο επιπεδο.
iv. Οι αγωνες εναντια στις συμφωνιες αλλα και για
την προασπιση της δημοκρατιας, των πολιτικων
και κοινωνικων δικαιωματων, θα πρεπει να γινονται σε ολα τα επιπεδα της πολιτικης, κοινωνικης και επιστημονικης ζωης (Ευρωκοινοβουλιο,
Εθνικα Κοινοβουλια, Τοπικη Αυτοδιοικηση,
Σωματεια εργαζομενων, Αγροτικες - Συνεταιριστικες - Καταναλωτικες οργανωσεις, Κινηματα
πολιτων για την προστασια του φυσικου και
του ανθρωπογενους περιβαλλοντος, Εκπαιδευτικα Ιδρυματα).
v. Η Κοινωνια των Πολιτων θα πρεπει να ενισχυει
Αυτοδιαχειριστικα εγχειρηματα, τις προσπαθειες για την επαναλειτουργια εργοστασιων η
επιχειρησεων απο τους ιδιους τους εργαζομενους οπως π.χ. της ΒΙΟΜΕ, καθως και Συνεργατικα Εγχειρηματα Κοινωνικης Αλληλεγγυας
Οικονομιας (Κ.ΑΛ.Ο.) π.χ. Βιος coop, ΕΦΣΥΝ,
ΣΥΝ.ΑΛΛ.ΟΙ.Σ. κλπ.
vi. Θα πρεπει να ενισχυθουν πρωτοβουλιες πολιτων και κοινωνικων σχηματων που εχουν σχεση
με την αυταρκεια, την παραγωγη ενεργειας, την
απεξαρτηση απο τη βιομηχανικη γεωργια και
την εμπορια των σπορων, τη διαδοση ντοπιων
καλλιεργειω ν οπως π.χ. κανουν Το Πελιτι,
Περμακουλτουρα, Σποροι Ζωης κ.α.

Θελουμε να διευκρινισουμε οτι τα αυτοδιαχειριστικα και συνεταιριστικα εγχειρηματα, η ανεξαρτητοποιηση απο τη βιομηχανια και εμπορια των σπορων κ.λπ. που αναφερονται (v.vi) δεν μπορουν να
ανατρεψουν στον παροντα χρονο, το καπιταλιστικο συστημα παραγωγης, εμποριας και καταναλωσης. Ωστοσο μπορουν να δημιουργησουν αξιολογες αντιστασεις και αναχωματα, να περιορισουν
τις αρνητικες επιπτωσεις των εμπορικων ληστρικων συμφωνιων και να δημιουργησουν τις προϋ ποθεσεις, μαζι με αλλες πολιτικες και κοινωνικες πρωτοβουλιες και ανακαταταξεις, τον αντιπαλο πολο
απεναντι στον επεκτατικο νεοφιλελευθερισμο.
Με την παρουσιαση της μελετης με τιτλο «TTIP: Οι
επιπτώσεις στην Ελληνική δημοκρατία, στην
οικονομία, στην κοινωνία» και κυριως με τη
συμμετοχη των ΦτΦ στους καθημερινους αγωνες,
που θα συνεχιστουν, εναντια στις ληστρικες συμφωνιες TTIP-CETA-TiSA, πιστευουμε οτι θα εχουμε
συμβαλλει, στο μετρο που μας αναλογει, στην ενημερωση της κοινωνιας, των πολιτικων κομματων,
της κυβερνησης, της Τοπικης Αυτοδιοικησης, των
Εργαζομενων, των Αγροτων, των Μικρομεσαιων
επιχειρηματιων και γενικοτερα της κοινωνιας.
Κώστας Φωτεινάκης
Προεδρος των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends
Greece

1] TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership / Διατλαντικη Εταιρικη Σχεση Εμποριου και Επενδυσεων, μεταξυ Ε.Ε. και
ΗΠΑ. Οι συζητησεις μεταξυ των δυο μερων για την επιτευξη της συμφωνιας ειναι σε εξελιξη. Έχει πραγματοποιηθει ο 15ος γυρος των
διαπραγματευσεων.
2] CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement / Ολοκληρωμενη Οικονομικη και Εμπορικη Συμφωνια, μεταξυ Ε.Ε. και
Καναδα. Οι διαπραγματευσεις για τη συμφωνια μεταξυ των δυο μερων εχουν ολοκληρωθει απο το 2014. Τον Ιουλιο του 2016, μετα
απο το αποτελεσμα και το βαρος του δημοψηφισματος στην Αγγλια με την επικρατηση του BREXIT, η συμφωνια χαρακτηριστηκε απο
την Κομισιον μικτη και ξεκινησε η διαδικασια της προσωρινης εφαρμογης της. Οι ΦτΦ με ανακοινωση τους στις 05/07/2016 με τιτλο
«Προσωρινη εφαρμογη της CETA – Ουδεν μονιμοτερο του προσωρινου» υπογραμμισαν οτι με «την προσωρινη εφαρμογη της CETA, η
συμφωνια θα τεθει αυτοματα σε ισχυ, πριν την επικυρωση της απο τα εθνικα κοινοβουλια..»
3] TISA: Trade in Services Agreement / Συμφωνια Εμποριου σε Υπηρεσιες μεταξυ 50 χωρων. Ο 20ος γυρος των διαπραγματευσεων
ολοκληρωθηκε τον Μαιο του 2016.
4] Απο τον Ιανουαριο μεχρι το Σεπτεμβριο του 2016 εχουν παρει αποφασεις για Ελευθερες Ζωνες / TTIP CETA FreeZones 43 Δημοι, οι
Περιφερειες Αττικης, Θεσσαλιας και Ιονιων Νησων. Αποφασεις εναντια στις TTIP CETA εχουν εκδωσει η ΚΕΔΕ, το Περιφερειακο Συμβουλιο Πελοποννησου και η ΠΕΔ Αττικης (συμμετεχουν 62 Δημοι).
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Εισαγωγη

Η

Διατλαντικη Εταιρικη Σχεση Εμποριου και
Επενδυσεων (TTIP - Transatlantic Trade and
Investment Partnership) ειναι ενα απο τα σημαντικοτερα μελλουμενα βηματα στην κατευθυνση
του συνολικου μετασχηματισμου της αστικης κοινωνιας και του καπιταλισμου. Στον επισημο
σχετικο ιστοχωρο της Ευρωπαϊ κης Ένωσης (ΕΕ)
αναφερεται συγκεκριμενα οτι «η Ένωση διαπραγματεύεται μια εμπορική και επενδυτική συμφωνία με
τις Η.Π.Α. ...κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που
της παρείχαν τα κράτη μέλη από το 2013». Ως βασικη επιδιωξη δηλωνεται το ανοιγμα της αμερικανικης αγορας για τις ευρωπαϊ κ ες επιχειρησεις, η
καταργηση των περιορισμων που αντιμετωπιζουν,
καθως και η εγκαθιδρυση νεων κανονων που θα
κανουν τις εξαγωγες, τις εισαγωγες και τις επενδυσεις πιο ευκολες και δικαιες[1].

ρημα για την νεοφιλελευθερη ολοκληρωση της
«Δυσης» με προφανεις υπαναχωρησεις απο τα
δημοκρατικα και κοινωνικα ιστορικα κεκτημενα
της.
Απο μονη της η μαλλον ανευ προηγουμενου προσπαθεια διατηρησης της μυστικοτητας γυρω απο
τις εξελισσομενες υπερεθνικες διαπραγματευσεις
επιβεβαιωνει υπο μια εννοια τα παραπανω (ειδικοτερα μετα τη σχετικα προσφατη «οδυνηρη»
εμπειρια της «νεοφιλελευθερης διεθνους» να αποτραπει το «Ευρωσυνταγμα» με αμεσοδημοκρατικες
και κινηματικες διεργασιες).

Όμως η TTIP, σε συνδυασμο με τη CETA (EU-Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement)
και την TiSA (Trade in Services Agreement) ειναι
πολυ περισσοτερα απο μια απλη εμπορικη και
επενδυτικη συμφωνια.

Σκοπος της παρουσας μελετης ειναι η τεκμηριωμενη αναδειξη του πραγματικου χαρακτηρα της TTIP
και ειδικοτερα η παραθεση των ιδιαιτερων επιπτωσεων για την Ελλαδα στην πολιτικη, στην οικονομια και στην κοινωνια. Για την επιτευξη αυτου προβαινουμε βασικα σε διεξοδικη, εις βαθος βιβλιογραφικη επισκοπηση, αξιοποιωντας τοσο τη σχετικη
διεθνη (ευρωπαϊκη κυριως) βιβλιογραφια οσο και
την προσφατη πολιτικοοικονομικη εμπειρια της
χωρας μας.

Οι βαθυτερες δομικες τεχνοοικονομικες μεταλλαξεις και η εξελιξη της ενδογενως αναπαραγομενης
καπιταλιστικης κρισης, συντονισμενης αυτην την
φορα με την ανισορροπια που προκαλει η αναντικρυστη, αυτοανατροφοδοτουμενη διευρυνση του
χρηματοπιστωτικου κεφαλαιου επεβαλε τον νεοφιλελευθερισμο, ως βιαιο μονοδρομο «επιβιωσης»
του εμπορευματικου τροπου παραγωγης και των
υπερσυσσωρευσεων πλουτου και κεφαλαιων.

Υπο μια εννοια και καθως η ασκουμενη μνημονιακη
πολιτικη ταυτιζεται με μεγαλο μερος των προβλεπομενων στην TTIP (τουλαχιστον οσον αφορα στη
διασταση του νεοφιλελευθερου μετασχηματισμου),
η Ελλαδα αποτελει μια χρησιμη μελετη περιπτωσης
για τις κοινωνικοοικονομικες - ποιοτικες και ποσοτικες - επιπτωσεις της εφαρμογης μετρων και αναδιαρθρωσεων που θα γενικευθουν μεσω της διατλαντικης ολοκληρωσης.

Την ιδια στιγμη οι ραγδαιες, ριζικες αναδιαταξεις
στο διεθνη καταμερισμο εργασιας και οικονομικης
εξουσιας προκαλουν σταδιακα εναν νεο, συγχρονο
διπολισμο με επικεντρα (οχι ακομη κατασταλαγμενα ορια) αφενος τη διατλαντικη οικονομικη και
πολιτικη ολοκληρωση και αφετερου την εξελισσομενη εταιρικοτητα μεταξυ Κινας και Ρωσιας. Ως
προς αυτο το σημειο η ιστοσελιδα της ΕΕ ειναι αποκαλυπτικη, καθως μεταξυ των «κερδων» που επιδιωκει απο τη Συμφωνια ειναι «η επιρροη στους
διεθνης ορους και κανονες εμποριου και η οικουμενικη προβολη των αξιων μας»(sic).

Στις επομενες σελιδες θα ακολουθησει αρχικα μια
αναλυση της υφισταμενης καταστασης στην ελληνικη πραγματικοτητα, μετα απο 7 ετη «μνημονιακης» πολιτικης. Στην δευτερη ενοτητα αρχικα
προσεγγιζεται η TTIP θεωρητικα αλλα και ως προς
το ιστορικο των συμφωνιων νεας γενιας καθως και
του κοινωνικοοικονομικου υποβαθρου τους. Στη
συνεχεια γινεται τεχνικη αναλυση του περιεχομενου αλλα και της ουσιας της TTIP, οπως αυτη διαπραγματευεται. Στο τριτο μερος της μελετης επικεντρωνομαστε στις προβλεπομενες επιπτωσεις
τοσο γενικα οσο και πιο ειδικα προβαινοντας
ταυτοχρονα σε μια συγκριση σχετικα με το τι εχουν
επιφερει τα μνημονια μεχρι στιγμης ως προς τους
στοχους της TTIP. Τελος στον επιλογο θα αναφερθουμε στις υπαρκτες, πιλοτικα εστω δοκιμασμενες
εναλλακτικες.

Η TTIP ενσωματωνει λοιπον αυτα τα δυο βασικα
χαρακτηριστικα της συγχρονης, πραγματικοτητας:
ενω αποτελει σημαντικο εξοπλιστικο εργαλειο των
δυτικων ανεπτυγμενων κοινωνιων απεναντι στον
εντεινομενο ανταγωνισμο απο τους νεοδμητους και
πιο ολοκληρωτικους καπιταλισμους των αναδυομενων οικονομιων της Ανατολης (και οχι μονο),
ταυτοχρονα συνιστα καιριο διεθνοπολιτικο εγχει-
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Κεφάλαιο 1:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικη Οικονομια, Ελληνικη Κοινωνια
Διχως αμφιβολια τα τελευταια χρονια ζουμε μια
ανευ προηγουμενου πολιτικη, οικονομικη και κοινωνικη κριση. Τα χρονια αυτα ομως ειναι η κορυφωση
μιας 16αχρονης πορειας στης οποιας ειμαστε το
σημαντικοτερο πεδιο πιλοτικης, προωθημενης εφαρμογης του σχεδιου της νεοφιλελευθερης προσαρμογης.
Πως ομως φτασαμε μεχρι εδω και ποια ειναι η σημερινη κατασταση; Η τελικη επιτυχια του ελληνικου
«κοινωνικου / πολιτικου πειραματος» εχει ιδιαιτερη
σημασια - συμβολικη και ουσιαστικη - για την προωθηση της διεθνους αναδιαρθρωσης, σημαντικο
μερος της οποιας αποτελει η TTIP, τοσο ως προς το
περιεχομενο, οσο και ως προς την εμβελεια της.
1950 - 1990: Ξεκινωντας απο τα κοινωνικα, πολιτειακα και παραγωγικα ερειπια της κατοχης και του
εμφυλιου, στηριζομενη στην εξωτερικη βοηθεια του
Σχεδιου Marshal και αξιοποιωντας την ενσωματωση
του ελληνικου καπιταλισμου -πολιτικα και οικονομικα- στο παγκοσμιο γιγνεσθαι και στον αναδιαμορφουμενο διεθνη καταμερισμο εργασιας (υποτιμηση
της δραχμης εναντι του δολαριου και στρατηγικη
προσελκυσης ξενων κεφαλαιων) η Ελλαδα εισηλθε
σε μια μακρα περιοδο οικονομικης μεγεθυνσης.
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Έως τις αρχες του 1970 η ελληνικη οικονομια
αναπτυχθηκε δυναμικα. Ιδιαιτερα απο το 1953 εως
και το 1961, μια οκταετια που αποτελεσε περιοδο
ταχυρρυθμης μεγεθυνσης [2], αποφασιστικο ρολο
επαιξε η κρατικη παρεμβαση μεσα απο εργα υποδομης και κρατικες επενδυσεις σε βιομηχανιες «εθνικης σημασιας», οπως στους κλαδους του ηλεκτρικου
ρευματος, της παραγωγης ζαχαρης και λιπασματων
(Μηλιος, 2010). Την ιδια βεβαια περιοδο, εμφανιστηκε μια απο τις πιο σημαντικες αδυναμιες της
ελληνικης οικονομικης πραγματικοτητας, η εσωτερικη, διαπεριφερειακη (σχετικη και απολυτη) ανισοτητα: οι θετικοι ρυθμοι δεν ισχυσαν και για τις επιμερους περιφερειες της χωρας, οι οποιες δεν μετειχαν ισοτιμα στην μεγεθυνση (Κορρες, Κοκκινου και
Τσοπανογλου, 2010).
Απο το 1973 μεχρι και το 1979 η χωρα επηρεαζεται
απο την παγκοσμια κριση και τα χαρακτηριστικα
αυτης, δηλαδη τον στασιμοπληθωρισμο (πληθωριστικες πιεσεις και ανεργια). Ακολουθει μια περιοδος
στασιμοτητας της ελληνικης οικονομιας, η οποια
εχει χαρακτηριστικα κρισης υπερσυσσω ρευσης
κεφαλαιου (Μηλιος 2010).
Μετα την ενταξη της Ελλαδας στην ΕΟΚ το 1981,
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και τις διαρθρωτικες προσαρμογες απο τα μεσα της
δεκαετιας του 1980 που συνεπεσαν με τη σταδιακη
κυριαρχια της νεοφιλελευθερης πρακτικης διεθνως,
η εγχωρια οικονομια καλειται να λειτουργησει σε
ενα τελειως διαφορετικο ρυθμιστικο πλαισιο το οποιο προωθει σταδιακα την «απελευθερωση» των
δυναμεων των αγορων. Η αναπτυξιακη πολιτικη της
περιοδου 1981-85 με την ενεργο, σχεδιασμενη
παρεμβαση του δημοσιου στον προσανατολισμο της
βιομηχανικης αναπτυξης, την αναπτυξη των αγροτικων συνεταιρισμων, τη στρατηγικη των κρατικοποιησεων και την ενισχυση του σχετικου εισοδηματος και της διαπραγματευτικης δυναμης των εργαζομενων[3] υποκαθισταται απο την καταργηση της
Νομισματικης Επιτροπης, την υποχωρηση των προστατευτικων πολιτικων - δασμοι, ποσοστωσεις, επιδοτησεις των εξαγωγων, ρυθμιστικος φορος επι των
εισαγωγων - τη σταδιακη απελευθερωση της αγορας κεφαλαιου και του συστηματος των κρατικων
προμηθειων.
1990 - ΣΗΜΕΡΑ: Οι διαθρωτικες μεταβολες στην
Ελλαδα στην κατευθυνση της νεοφιλελευθερης καπιταλιστικης αναδιαρθρωσης ενισχυονται στη δεκαετια του 1990. Εκτυλισσονται παραλληλα με τις προσπαθειες για την απελευθερωση των αγορων σε
ευρωπαϊκο επιπεδο. Η εξελιξη αυτη κορυφωνεται το
1992 με την Συνθηκη του Μααστριχτ και την σταδιακη συγκροτηση της ΟΝΕ. Οι θεσμικες παρεμβασεις
της Κοινοτητας περιοριζουν κι αλλο τη δυνατοτητα
των κρατων μελων στην ασκηση μακροοικονομικης
πολιτικης. Η οικονομικη πολιτικη συμπυκνωνεται σε
μια αποκλειστικα και μονο αντιπληθωριστικη τακτικη, ενω τα ενταξιακα ορια - ελλειμμα δημοσιου
τομεα 3%, δημοσιο χρεος/ΑΕΠ 60% - αποτελουν
τους πρωτους περιορισμους στην ελευθερια ασκησης δημοσιονομικης πολιτικης. Οι αλλαγες αυτες
προκαλουν ελεγχομενη υφεση στην ελληνικη οικονομια, η οποια συνοδευεται απο εκτιναξη της
ανεργιας και μειωση των πραγματικων κατα κεφαλην μισθων το πρωτο μισο της τελευταιας δεκαετιας
του 20ου αιωνα (Κατσελη 1997).
Η συνεχεια της νεοφιλελευθερης προσαρμογης δινεται με την υπογραφη του Συμφωνου Σταθεροτητας
το 1996. Ενοψει της εισαγωγης της χωρας στον
Ευρωπαϊκο Μηχανισμο Συναλλαγματικων Ισοτιμιων
το 1998 θα απαιτηθουν περαιτερω σημαντικες αναδιαρθρωσεις, με σοβαρο βεβαιως αντιτιμο: μπορει η
ταση των εξαγωγων να παραμενει πτωτικη, επιτυγχανεται ομως δυναμικη εισροη κεφαλαιων. Η συναλλαγματικη πολιτικη μετατοπιζεται απο τον στοχο
της ενισχυσης της ανταγωνιστικοτητας στη διασφαλιση του χρηματοπιστωτικου κεφαλαιου (περιοδος
«σκληρης δραχμης», Σαχινιδης 2006)[4]. Με το 2ο Κοινοτικο Πλαισιο Στηριξης να ειναι σε πληρη εξελιξη,
προχωρουν μαζικες ιδιωτικοποιησεις στον δημοσιο

(Ολυμπιακη, ΟΤΕ, ΔΕΥ, ΕΥΔΑΠ, Ελληνικα Πετρελαια)
αλλα και στον χρηματοπιστωτικο τομεα (Ιονικη,
Μακεδονιας - Θρακης, Κρητης, Κεντρικης Ελλαδος)
(Λιαργκοβας και Πατρωνης 2009). Η μειωση του
πληθωρισμου αλλα και η «επιτευξη» των στοχων
των κριτηριων της συνθηκης του Μααστριχτ επιτρεπουν την ενταξη της χωρας στην ΟΝΕ το 2001.
Η νεοφιλελευθερη αναδιαρθρωση, διεθνως και με
μια σχετικη καθυστερηση στην Ελλαδα, προετοιμαζεται ιδεολογικα και πολιτικα στην αμερικανικη
και βρετανικη πολιτικη σκηνη και εκτυλισσεται
δυναμικα απο τις αρχες της δεκαετιες του 1980.
Αυτο το ρευμα επιθετικης πολιτικης διεκδικησης
των αστικων δυναμεων θα μετατραπει στη βασικη
γραμμη αντιμετωπισης της βαθιας συστημικης κρισης που, αν και εχει βαθυτερες χρονικες ριζες, δειχνει τα πρωτα αδιαμφισβητητα σημαδια της στα
πρωτα ετη της νεας χιλιετιας. Το ξεσπασμα της
πιστωτικης κρισης αρχικα στην αγορα των στεγαστικων στις Η.Π.Α. αποτελει το εναυσμα που θα αποκαλυψει τις διεθνεις συστημικες ανισορροπιες, τις
διαρθρωτικες αδυναμιες της ΕΕ και της Ευρωζωνης
και ειδικοτερα αυτες της ελληνικης οικονομιας: μυωπικη δημοσιονομικη πολιτικη υποταγμενη στα
βραχυβια πολιτικα συμφεροντα και στην εξυπηρετηση οικονομικων παραγοντων, το σκανδαλο του
χρηματιστηριου, η αποδυναμωση της ελληνικης βιομηχανιας και της παραγωγης συνολικα, ο λανθασμενος προσανατολισμος και η αναποτελεσματικη διαχειριση των κονδυλιων που εισρεουν απο την Ευρωπαϊκη Ένωση και τη διεθνη χρηματαγορα.
Οι εν λογω «ελληνικες αμαρτιες» αποτελουν σαφως
παραγοντες επισπευσης της πτωτικης πορειας, οχι
ομως την κυριαρχη αιτια της: αυτη θα πρεπει να αναζητηθει στις προαναφερομενες διαθρωτικες αλλαγες. Μια πορεια που υπο μια εννοια ηταν και ειναι
επιδιωκομενη. Η Ελλαδα θα αποτελεσει στα τελευταια χρονια ισως το σημαντικοτερο πεδιο πιλοτικης,
προωθημενης εφαρμογης του σχεδιου της νεοφιλελευθερης προσαρμογης: η περαιτερω εξελιξη
της εκχωρησης των εργαλειων ασκησης οικονομικης
πολιτικης απο το ντοπιο καθεστως δημοκρατικης
νομιμοποιησης, η κορυφωση της οποιας διαδραματιζεται σημερα, 16 χρονια μετα. Επιπροσθετα,
φαινεται με σαφηνεια η ταση ενισχυσης του χρηματοπιστωτικου κεφαλαιου εναντι του παραγωγικου,
αναπαραγοντας τα εφαρμοσμενα σε πανευρωπαϊκο
και παγκοσμιο επιπεδο. Η τελικη επιτυχια του ελληνικου «κοινωνικου / πολιτικου πειραματος» εχει ιδιαιτερη σημασια - συμβολικη και ουσιαστικη - για
την προωθηση της διεθνους αναδιαρθρωσης, σημαντικο μερος της οποιας αποτελει η TTIP, τοσο ως
προς το περιεχομενο, οσο και ως προς την εμβελεια
της.
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1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καθως εξελισσονταν η τρεχουσα διεθνης συστημικη
κριση, η Ελλαδα κατεγραφε διδυμα ελλειμματα,
συνοδευομενα απο μια ποικιλια ιδιαιτεροτητων
προερχομενες απο τα κοινωνικοοικονομικα χαρακτηριστικα της, την πολιτικη ιστορια της και τη γεωγραφικη της θεση. Το ισοζυγιο τρεχουσων πληρωμων συχνα εκλεινε θετικα σε ολη την μεταπολεμικη περιοδο μεχρι το 2000, ενω οταν παρουσιαζε ελλειμμα , αυτο παρεμενε κατω απο το 5% του ΑΕΠ.
Μετα το 2000 και την εισοδο της χωρας στην νομισματικη ενωση, η κατασταση αλλαξε ριζικα
(Zarotiadis, 2014). Απο το 2008 τα επισημα δεδομενα δειχνουν ραγδαια επιδεινωση[5]. Το ισοζυγιο
τρεχουσων συναλλαγων παρουσιασε ετησιο ελλειμμα 25,81 δις ευρω το 2009 με ακομη μεγαλυτερο
αρνητικο εμπορικο ισοζυγιο 30,76 δις ευρω (Τραπεζα της Ελλαδος 2015), καθως οι εισαγωγες που ανηλθαν σε 46 δις ξεπερασαν το τριπλασιο των εξαγωγων (Τραπεζα της Ελλαδος 2015). Απο την αλλη,
το δημοσιονομικο ελλειμμα ανηλθε στο 15,2% του
ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρω), συμφωνα με τα επικυρωμενα
στοιχεια που δημοσιευσε η Eurostat το 2010. Ως εκ
τουτου, το ηδη υψηλο σε σχετικους ορους δημοσιο
χρεος εκτιναχθηκε απο περιπου 110% σε πανω απο
125% του ακαθαριστου εγχωριου προϊοντος (ΑΕΠ)
σε μολις μια χρονια. Σε αυτο βεβαιως συνεβαλε η
στασιμοτητα του ΑΕΠ απο το 2008 - η φαση της
(επιδιωκομενης) εσωτερικης υποτιμησης ειχε ηδη
αρχισει[6].
Τα αυξημενα ελλειμματα και η διογκωση του χρεους
εδωσαν ικανη αφορμη να υποβαθμιστει η πιστοληπτικη ικανοτητα της χωρας και των ελληνικων χρηματοπιστωτικων ιδρυματων. Οι προκαλουμενες μαζικες ρευστοποιησεις ελληνικων ομολογων αυξησαν
το κοστος δανεισμου. Οι ελληνικες κυβερνησεις απο
το 2010 και μετα αδυνατουσαν να δανειστουν με
λογικα επιτοκια για τη χρηματοδοτηση του τρεχοντος δημοσιονομικου ελλειμματος και την αναχρηματοδοτηση του χρεους. Ύστερα απο την αναθεωρηση του δημοσιονομικου ελλειμματος της χωρας σε
πολυ υψηλα επιπεδα (αρχικα αναθεωρηθηκε στο
13,6% του Α.Ε.Π. και με την τελικη αναθεωρηση να
φθανει ακομα υψηλοτερα, στο 15,6% του Α.Ε.Π.), η
Ελλαδα αδυνατουσε πλεον να εχει προσβαση στις
διεθνεις κεφαλαιαγορες. Τα παραπανω κατεστησαν
η συναψη της δανειακης συμβασης με το Διεθνες
Νομισματικο Ταμειο (ΔΝΤ) και τους εταιρους της
Ευρωζωνης (€80δις απο τις υπολοιπες χωρες της
Ευρωζωνης και €30δις απο το ΔΝΤ) και η αντιστοιχη
υιοθετηση ενος μνημονιου διαρθρωτικων προσαρμογων να προβαλλεται ευκολα ως αναποφευκτη.
Η Ελλαδα απο το 2010 και εκτοτε εχει υπογραψει
τρια (3) κατα σειρα Μνημονια Συνεργασιας (Memo-
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randum of Understanding - MOU) με τον εξωτερικο
μηχανισμο στηριξης που διαμορφωθηκε ειδικα για
τη χωρα (αλλα και για αλλες χωρες της «χρεωμενης
Ευρωπαϊκης Περιφερειας, βλ. Πορτογαλια, Ισπανια,
Ιρλανδια) απο το Διεθνες Νομισματικο Ταμειο
(ΔΝΤ), την Ευρωπαϊκη Επιτροπη και την Ευρωπαϊκη
Κεντρικη Τραπεζα (ΕΚΤ).
Τα Μνημονια Συνεργασιας ψηφιστηκαν απο τη Βουλη και υπογραφτηκαν τον Μαϊ ο του 2010, τον
Φεβρουαριο του 2012 και τον Αυγουστο του 2013
ενω μια σειρα απο πολυνομοσχεδια, εφαρμοστικοι
νομοι και μεσοπροθεσμα προγραμματα στηριξης
ψηφιστηκαν και εφαρμοστηκαν κατα την περιοδο
απο το 2010 μεχρι σημερα.
Με δικαιολογηση λοιπον την πιστωτικη κριση της
χωρας, η οποια βεβαια οπως παρουσιασαμε προηγουμενα αποτελεσε καταληξη αφενος των ενδογενων αδυναμιων, αλλα αφετερου και κυριως της προηγουμενης φασης των καπιταλιστικων προσαρμογων, επιβληθηκε περαιτερω η εντονοτερη συνεχιση των νεοφιλελευθερων μεταρρυθμιστικων και
αναδιαρθρωσεων.
Η επιβολη των Μνημονιων σε συνδυασμο με την οικονομικη κριση συνιστουν σημειο τομης για τη νεοτερη ελληνικη ιστορια διαμορφωνοντας νεες καταστασεις στην οικονομια και την πολιτικη. Πρωτα απ'
ολα, λογω των Μνημονιων η ελληνικη κοινωνια
βιωσε μια πρωτοφανη, για τα μεταπολεμικα δεδομενα τουλαχιστον, πτωση του βιοτικου επιπεδου της.
Το σοκ της αποτομης συρρικνωσης κατεστη ακομη
πιο ισχυρο μιας και ακολουθησε μια περιοδο εξι
δεκαετιων κατα τη διαρκεια των οποιων, περα απο
επιμερους διαστηματα στασιμοτητας, το βιοτικο
επιπεδο βρισκοταν σε σταθερη τροχια ανοδου.
Όπως παρουσιαζεται παρακατω, σημαντικες ειναι
και οι ανατροπες που προκληθηκαν στην καθημερινοτητα των πολλων. Ο τροπος ζωης που ειχε διαμορφωθει συνταραχθηκε απο το κυμα των μνημονιακων μετρων, σε βαθμο που να μοιαζει πια να ανηκει στο παρελθον. Η μαζικη ανεργια, η πληρης απορρυθμιση των εργασιακων σχεσεων, η προϊ ουσα
εμπορευματοποιηση των δημοσιων αγαθων, καθως
και η εμπεδωση ενος καθεστωτος διαρκους ανασφαλειας και φοβου για το αυριο διαμορφωνουν τις
παραμετρους της νεας μνημονιακης καθημερινοτητας.
Στην πρωτη της φαση η μνημονιακη πολιτικη συμπεριελαμβανε αφενος την τακτικη της εσωτερικης
υποτιμησης, κυριως μεσω του οριζοντιου περιορισμου μισθων και συνταξεων, ως απαντηση στην ελλειψη ανταγωνιστικοτητας των εγχωριων προϊοντων και υπηρεσιων (δεδομενης της αδυναμιας η
καλυτερα της ελλειψης πολιτικης βουλησης για αυξηση της προσφορας χρηματος στην Ευρωζωνη[7]).
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Πίνακας 1: Ποσοτική Ακτινογραφία της Ελληνικής Οικονομίας, 2008-2014.
Έτος

2008

Ακαθαριστο
Εγχωριο Προϊον σε
αγοραιες τιμες (σε
241.990
εκατομμυρια €)
*προσωρινα
στοιχεια

2009

237.534

2010

2011

2012

2013

2014

2015

226.031 207.029* 191.204* 180.389* 177.559* 176.023*

Ακαθαριστο
Εγχωριο Προϊον
(% μεταβολη)

3,99

-1,84

-4,84

-8,41

-7,64

-5,66

-1,57

-0,87

Ρυθμος
Πληθωρισμου
(Γενικος Δεικτης
Τιμων Καταναλωτη
(ετος βασης 2009) % μεταβολη μεσου
ετησιου δεικτη)

4,20

1,21

4,71

3,33

1,50

-0,92

-1,31

-1,74

Συνολικο Χρεος
Γενικης
Κυβερνησης
(% του ΑΕΠ)
(Πηγη: Εurostat)

102,9

107,4

103,6

103,1

109,4

126,7

146,2

172,1

Ανεργια (Δ'
τριμηνο ανα ετος,
% ενεργου
πληθυσμου)

8

10,5

14,4

20,9

26,2

27,8

26,1

24,4

Εργατικο Δυναμικο
στο συνολο του
πληθυσμου (Δ'
τριμηνο ανα ετος,
% πληθυσμου)

53

53,4

53,3

52,5

52,3

51,8

51,6

52,2

Πληθυσμος (σε
χιλιαδες) (Δ'
τριμηνο ανα ετος)

9.437,3

9.426,1

9.381

9.371,7

9.325,3

9.302,7

9.268,5

9.234,1

Εργατικο Δυναμικο
(σε χιλιαδες) (Δ'
τριμηνο ανα ετος)

5.000,1

5.037,2

4.999,3

4.915,5

4.877

4.817,1

4.781,1

4.816,3

Ποσοστο πληρους
απασχολησης

94,2

93,7

93,4

92,8

91,3

91,4

90,1

90,6

Ποσοστο μερικης
απασχολησης

5,8

6,3

6,6

7,2

8,7

8,6

9,9

9,4

Πηγές: ΕΣΥΕ, Eurostat
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Διάγραμμα 1: Το μέγεθος εσωτερικής υποτίμησης μετά το 2010.
Ρυθμός Πληθωρισμού: Γενικος Δεικτης Τιμων Καταναλωτη
(ετος βασης 2009) - % μεταβολη μεσου ετησιου δεικτη.

4,71

4,20

3,33
1,50

1,21

-0,92
2008

2009

2010

2011

Αφετερου η πρωτη φαση της μνημονιακης πολιτικης
επεβαλε τον βιαιο περιορισμο του δημοσιονομικου
ελλειμματος μεσω της οριζοντιας φοροεπιδρομης
και της περικοπης δημοσιων δαπανων, κοινωνικων
και επενδυτικων, επιδιωκοντας ετσι εμμεσως το
ανοιγμα ενος νεου «eldorado» για το υπερσυσσωρευμενο χρηματοπιστωτικο κεφαλαιο στη θεση του
κοινωνικου κρατους και του δημοσιου τομεα.
Η εφαρμογη του εν λογω μιγματος πολιτικης προκαλεσε επιπτωσεις τετοιας εντασης που, κατα δηλωση τους, δεν περιμεναν οι αναλυτες του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τραπεζας [8]. Η δραματικη
υποχωρηση των ονομαστικων μισθων την τελευταια εξαετια και η περαν του αναμενομενου καταρρευση του ΑΕΠ (απωλεια του ¼ του εγχωριως
παραγομενου πλουτου σε μολις πεντε ετη) περιορισε σημαντικα τη φοροδοτικη και εισφοροδοτικη
ικανοτητα νοικοκυριων και επιχειρησεων επιδεινωνοντας περαιτερω τη βιωσιμοτητα του δημοσιονομικου προϋ πολογισμου και του εθνικου ασφαλιστικου
συστηματος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2016). Η χωρα μπηκε σε
εναν φαυλο κυκλο λιτοτητας και υφεσης - οι επαναλαμβανομενες αυξησεις της εμμεσης φορολογησης
δεν δινανε παρα ισχνα σε σχεση με τα αναμενομενα
αποτελεσματα στο ταμειο του δημοσιου, ενω ταυτοχρονα συνεβαλλαν στην συνεχη επιδεινωση του κλιματος της παραγωγικης δραστηριοτητας εξαιτιας
των χαμηλων επιπεδων ζητησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2016)
σε συνδυασμο με την συνεχη ασταθεια και την ελλειψη ρευστοτητας.
Παρα το ακριβο τιμημα (βλεπε το ακολουθο διαγραμμα), ακομη και τα δημοσιονομικα η διεθνοοικο-
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2012

2013

-1,31
2014

-1,74
2015

νομικα αποτελεσματα ειναι αμφιλεγομενα, σε αντιθεση με τις ενθουσιωδεις ανακοινωσεις των σχετικων θετικων μεγεθων στον ελληνικο λαο. Ενδεικτικη ειναι η θριαμβολογια σε προσφατη μελετη του
ΙΟΒΕ (2015): “απο το 2010 και μετα εχει συντελεστει πολυ σημαντικη προοδος στην αποκατασταση
των δημοσιονομικων ανισορροπιων, οι οποιες ειχαν
διευρυνθει σημαντικα τη διετια 2008-2009. Συμφωνα με τα αναθεωρημενα στοιχεια της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ESA
2010), το ελλειμμα της Γενικης Κυβερνησης (Γ.Κ.) σε
εθνικολογιστικη βαση μειωθηκε απο 15,4% του ΑΕΠ
το 2009 σε 1,8% το 2013” (Επισημανσεις ΙΟΒΕ: Τα
δεδομενα της Οικονομιας,07/04/2015). Ταυτοχρονα, η πολιτικη της εσωτερικης υποτιμησης οδηγει σε
πλεονασμα 1,08 δισ. ευρω στο ισοζυγιο τρεχουσων
συναλλαγων το 2013, κυριως ομως λογω της μειωσης των εισαγωγων (ΕΛΣΤΑΤ) αλλα και της μειωσης των τοκων για την εξυπηρετηση του χρεους του
δημοσιου. Το 2014, το ισοζυγιο τρεχουσων συναλλαγων παρουσιασε πλεονασμα 2 δις ευρω, ενω το
ελλειμμα του εμπορικου ισοζυγιου ανηλθε στα 17,96
δις (ΕΛΣΤΑΤ) [9].
Όμως οι αριθμοι και οι στατιστικες, οταν παρουσιαζονται συνολικα αποκαλυπτουν εντελει την πραγματικοτητα: τον Αυγουστο του 2013, ο αναπληρωτης
υπουργος Οικονομικων ανακοινωνει το πρωτογενες
πλεονασμα των 2,9 δις €. Η Eurostat, οπως και ολες
οι εθνικες στατιστικες αρχες των ευρωπαϊκων χωρων, συμπεριλαμβανομενης και της ελληνικης (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.), χρησιμοποιει το Ευρωπαϊκο Λογιστικο Συστημα (ESA) και ανακοινωνει επισης για το 2013
ελλειμμα 2,3 δισ. €!
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Διάγραμμα 2: Η υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το 2008.
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Η αληθεια ειναι πως τα εισπρακτικα προβληματα
στην υλοποιηση του κρατικου προϋ πολογισμου
κανουν σταδιακα ολο και πιο εμφατικα την εμφανιση τους. Παρουσιαζεται μειωση στο πλεονασμα
των τρεχουσω ν μεταβιβασεων καθω ς και στο
πλεονασμα των κεφαλαιακων μεταβιβασεων[10].
Επιπροσθετα γινεται περισσοτερο εμφανης η μειωση των αμεσων επενδυσεων. Οι ιδιωτικες επενδυσεις εμφανιζουν για το χρονικο διαστημα 20092014 μια σωρευτικη μειωση που αγγιζει σχεδον το
67,0%! Οι επενδυσεις παγιου κεφαλαιου απο 57,2
δις ευρω πριν απο την κριση, ελαχιστοποιηθηκαν
στα 18,7 δις ευρω. Λαμβανοντας υποψη την αναλογη καταρρευση των δημοσιων επενδυσεων (ΙΝΕ
ΓΣΒΕΕ, 2016) καταληγει ευκολα στο συμπερασμα
πως εκτος της απωλειας του ¼ του παραγομενου
πλουτου η χωρα εχει υποστει μια βαθυτερη διαδικασια αποεπενδυσης.
Όμως ουτε κι αυτο συνιστα πολιτικο ατυχημα. Η
προκαλουμενη εσωτερικη υποτιμηση και η αποδομηση του δημοσιου τομεα η οποια μεσω των πολλαπλασιαστικων μακροοικονομικων επιπτωσεων
καταληγει στην παραγωγικη καταρρευση δεν ειναι
παρα ο προπομπος της δευτερης φασης της «μνημονιακης πολιτικης». Στο τριτο μνημονιο (Μνημονιο
Συνεννοησης (ΜΣ), 19 Αυγουστου 2014), το ρυθμο
δινουν η τελικη απορρυθμιση της αγορας εργασιας
και η ολοκληρωση της θυσιας της μικρης και
μικρομεσαιας παραγωγικης δραστηριοτητας προς
ολοκληρωση της ανακουφιστικης αυτοκαταστρο-

φης και της νεας συγκεντροποιησης των μεσων
παραγωγης.
Η ελληνικη οικονομια -υστερα απο επτα σχεδον
χρονια εφαρμογης προγραμματων δημοσιονομικης
προσαρμογης και εσωτερικης υποτιμησης- εξακολουθει να βρισκεται σε υφεση με δραματικα υψηλο
ποσοστο ανεργιας. Η τελευταια εκθεση της Price
WaterHouse Coopers (PwC) που αφορα σε δειγμα
2.824 ελληνικων επιχειρησεων με εσοδα πανω απο
10 εκατομμυρια ευρω, καταληγει στο εφιαλτικο
συμπερασμα οτι το 40%, περιπου, απο αυτες ειναι
υπερδανεισμενες, χωρις καμια πιθανοτητα επιβιωσης. Δημοσιονομικα συνεχιζει να ειναι εγκλωβισμενη στην παγιδα ενος μη βιωσιμου χρεους και ενος
τεχνητα διατηρησιμου πρωτογενους πλεονασματος, με υψηλο πιστωτικο ρισκο και δεσμευμενη στα
νεα υφεσιακα μετρα που περιλαμβανονται στον
προϋ πολογισμο του 2016 και στη συμφωνια περι
αυτοματης δημοσιονομικης προσαρμογης σε περιπτωση μη επιτευξης των προκαθορισμενων στοχων.
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1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όπως συνηθιζεται να λεγεται, πισω απο τους αριθμους κρυβονται ανθρωποι. Για την περιοδο 20072015 καταγραφεται μια χωρις προηγουμενο, για
οικονομια σε ειρηνη, πτωση του κατα κεφαλη ΑΕΠ
κατα 27,6%, που αντιστοιχει σε 70 δις ευρω και σε
απωλεια περαν του 1/3 του εισοδηματος του μεσου
ελληνικου νοικοκυριου. Το ελληνικο κατα κεφαλη
ΑΕΠ αναλογουσε στο 84,4% του αντιστοιχου μεσου
ορου των κρατων-μελων της ΕΕ, πριν την μνημονιακη επελαση, και ηδη εκτιμαται στο 53,6%. Βεβαιως,
αυτη η πορεια επιδεινωσης της διαπεριφερειακης
και της διαταξικης ανισοτητας σε ολη την Ευρωπαϊκη Ένωση καταγραφεται απο τις αρχες της δεκαετιας του 1980, αμεσα συναρτωμενη με την επιβολη
των νεοφιλελευθερων αναδιαρθρωσεων (Zarotiadis
& Gkagka 2013).
Η μειωση του ελληνικου ΑΕΠ μεταφραζεται επισης
σε δραματικη αριθμητικη συρρικνωση της μεσαιας
ταξης (στοιχεια απο Οικονομικο δελτιο του ΣΕΒ με
τιτλο «Η μεσαια ταξη τρωει τις σαρκες της», Μαρτιος 2016). Ενδεικτικα η εκθεση της Cretit Suisse
(Οκτωβριος 2015) αναφερει οτι η ελληνικη μεσαια
ταξη, που αριθμουσε 5,8 εκατ. πολιτες μειωθηκε στα
χρονια της κρισης σε 4,6 εκατ., ενω σχεδον 1,2 εκατ.
Έλληνες ειδαν τα εισοδηματα τους να καταρρεουν.
Αναλογη ειναι η πορεια υποτιμησης των περιουσιακων στοιχειων αυτης της κοινωνικης ομαδας, των
οποιων η αξια μειωθηκε κατα περιπου 500 δις ευρω.
Εκτιμαται σε 678 δις απο 1,2 τρις δολαρια το 2007
(Το Βημα, 12 Ιουνιου 2016)[11].
Συμφωνα με στοιχεια της Eurostat που αναφερει σε
αρθρο του ο Μανολης Γ. Δρεττακης, η σωρευμενη μειωση του ΑΕΠ απο το 2009 προκαλεσε διπλασιασμο
των ατομων με σοβαρη υλικη στερηση απο 1,2 σε

2,4 εκατομμυρια[12]. Το 21,4% του ελληνικου λαου
βρισκεται το 2015 κατω απο τα ορια της φτωχειας.
Όλα αυτα μεταφραζονται σε πραγματικη πανωλεθρια της εσωτερικης ενεργου ζητησης τα τελευταια
7 χρονια. Η καταναλωση συρρικνωθηκε δραματικα
κατα περιπου 47 δισεκατομμυρια ευρω , προκαλωντας ουσιαστικα την απωλεια εκατονταδων
χιλιαδων θεσεων εργασιας και την εκρηκτικη αυξηση της ανεργιας. Το 2015, συμφωνα με τα στοιχεια
της ΕΛΣΤΑΤ οι ανεργοι ανερχονταν στο 24,4% του
εργατικου δυναμικου της χωρας - ο αριθμος των
ανεργων υπερδιπλασιαστηκε απο 485 χιλιαδες σε
περιπου 1,2 εκατομμυρια πολιτες. Για τους νεους και
τις νεες 15-29 ετων, οι μισοι και πλεον ειναι χωρις
απασχοληση, χωρις βεβαιως να λαμβανουμε υποψη
το διευρυνομενο φαινομενο της υποαπασχολησης
και της επισφαλους απασχολησης, δεδομενης της
γενικευσης των νεων ελαστικων μορφων εργασιας
(βλ. Διαγραμμα 5).
Σε αντιστοιχια με την βραχυχρονια και τη βαθυτερη
διασταση της υποχωρησης του εγχωριου παραγωγικου δυναμικου που αναδειξαμε στην προηγουμενη
υποενοτητα αναφεροντας αφενος τη μειωση του
παραγομενου πλουτου και αφετερου την διαδικασια
αποεπενδυσης, ετσι και εδω, παραλληλα με το ζητημα της εκτιναξης ανεργιας, το συναρτω μενο
φαινομενο ενος νεου κυματος μεταναστευτικης
εκροης απο την ελληνικη κοινωνια θετει δυσκολιες
μακροχρονιας διαστασης. Καθως μαλιστα αυτο το
νεο κυμα μεταναστευτικων εκροων αφορα στις πλεον εκπαιδευμενες και καταρτισμενες, τις πιο δυναμικες ομαδες της ελληνικης νεολαιας[14], οι μακροπροθεσμες αρνητικες επιπτωσεις στον δυναμισμο της
εγχωριας κοινωνιας και οικονομιας και στην ικανοτητα τους να ανακαμψουν ειναι ακομη πιο μεγαλες.

Διάγραμμα 3: Η εκρηκτική Αύξηση της Ανεργίας.
Ανεργία (Δ' τριμηνο ανα ετος, % ενεργου πληθυσμου)
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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[13]

Διάγραμμα 4: Η πτωτική τάση του ποσοστού εργατικού δυναμικού .
Εργατικό Δυναμικό στο σύνολο του πληθυσμού
(Δ' τριμηνο ανα ετος, % ενεργου πληθυσμου)
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Διάγραμμα 5: Τα ανοδικά ποσοστά της μερικής απασχόλησης.
Ποσοστό μερικής απασχόλησης
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Τα παραπανω αποτελουν βασικες αιτιες της οξειας
κρισης πολιτικης εκπροσωπησης που σημειωθηκε
και συνεχιζεται ακομα. Κριση της οποιας βασικα
χαρακτηριστικα υπηρξαν μεταξυ αλλων η διαλυση
του δικομματικου πολιτικου συστηματος, η απαξιωση των θεσμων της κοινοβουλευτικης δημοκρατιας,
η πολιτικη πολωση, η ενισχυση του αριστερου ριζοσπαστισμου, η ιλιγγιωδης ανοδος του ΣΥΡΙΖΑ, οι
εκλογικες επιτυχιες της Χρυσης Αυγης, και εντελει η
διαμορφωση ενος καινουργιου πολιτικου χαρτη.
Την ιδια, «μνημονιακη περιοδο» ομως αναπτυσσονται και σημαντικες κινηματικες αντιδρασεις και
αντιστασεις. Οι πολλες και συνεχεις γενικες απεργιες, το κινημα των πλατειων το καλοκαιρι του

2011, τα δικτυα αλληλεγγυης σε ολη τη χωρα για
την παροχη των «στοιχειωδων» προς τις πληττομενες κοινωνικες ομαδες η η αναζωπυρωση προτερων
αγωνων (π.χ. το κινημα εναντια στην εξορυξη χρυσου στην Βορειο-Ανατολικη Χαλκιδικη) εντος του
νεου πλαισιου ειναι χαρακτηριστικα παραδειγματα.
Συνεπως, η κοινωνια φαινεται να αντιδρα (αλλοτε
επιτυχημενα και αλλοτε αποτυχημενα) εναντια στην
επιβολη μετρων που την φτωχοποιουν, απορρυθμιζουν τις εργασιακες σχεσεις και αναιρουν διαχρονικα δικαιωματα και κατακτησεις.
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Κεφάλαιο 2:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ TTIP
Θεωρητικη & Τεχνικη Προσεγγιση
Το θεωρητικο υποδειγμα που αναδεικνυουμε υποστηριζει οτι η TTIP συνδιαμορφωνεται απο δυο τασεις συστημικης εμβελειας: πρωτον απο την ταση του
νεοφιλελευθερου μετασχηματισμου της αστικης κοινωνιας, η οποια ειναι η αναγκαια απαντηση στην επιμενουσα, συγχρονη δομικη καπιταλιστικη κριση και
δευτερον απο την ταση συγκροτησης ενος νεου διπολισμου.
Στην τεχνικη προσεγγιση αναδεικνυουμε πως με την
εγκαθιδρυση διαδικασιων διαπραγματευσεων και
συνεργασιας με τεχνοκρατικο και οχι πολιτικο χαρακτηρα επισφραγιζεται και μονιμοποιειται η υπερισχυση των προβλεπομενων στη συμφωνια επι των
εθνικων νομοθεσιων αλλα και πως θα διασφαλιζει
τη μονιμη και προληπτικη συμμορφωση των
κρατων με τα συμφεροντα των μεγαλων επιχειρησεων. Επισης αναλυονται τεσσερεις τομεις γενικου
και καθημερινου ενδιαφεροντος προκειμενου να γινει αντιληπτο το γεγονος οτι η συμφωνια αυτη δεν
ειναι κατι που εφαρμοζεται περα κι εξω απο την
καθημερινοτητα ολων μας, αλλα ερχεται να την
αλλαξει αρδην, και μαλιστα προς μια κατευθυνση η
οποια δεν ειναι προς οφελος μας.
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2.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στο κεφαλαιο αυτο αναπτυσσεται αφενος μια
εκτενης ιστορικη προσεγγιση των διεθνων οικονομικων και εμπορικων συναλλαγων που φτανει μεχρι
τις συγχρονες εμπορικες συμφωνιες νεας γενιας και
αφετερου ενα συγκροτημενο υποδειγμα θεωρητικης
αναλυσης και κατανοησης της TTIP μεσα απο το
οποιο προσεγγιζεται θεωρητικα η φυση της TTIP.
Το θεωρητικο υποδειγμα που αναδεικνυουμε υποστηριζει οτι η TTIP συνδιαμορφωνεται απο δυο τασεις συστημικης εμβελειας: πρωτον απο την ταση του
νεοφιλελευθερου μετασχηματισμου της αστικης κοινωνιας, η οποια ειναι η αναγκαια απαντηση στην επιμενουσα, συγχρονη, δομικη, καπιταλιστικη κριση και
δευτερον απο την ταση συγκροτησης ενος νεου διπολισμου (αναφερεται πιο συγκεκριμενα σε επομενη
υπο-ενοτητα στο κειμενο). Εντος αυτης της “Μεγαλης Εικονας” αποτιμωνται και αναλυονται τα επιμερους τεχνικα ζητηματα των εμπορικω ν συναλλαγων.
Η εξελιξη των συναλλαγων και του εμποριου συνυφαινεται με την ιστορια της ανθρωποτητας. Απο τις
πρωτογονες κοινωνιες με την απλη ανταλλαγη
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αγαθων, μεχρι τη συγχρονη βιομηχανικη, αστικη
πραγματικοτητα, το εμποριο αναπτυχθηκε, οχι απαραιτητως γραμμικα, μεσα απο συγκεκριμενες φασεις.
Απο τη φοινικικη επεκταση στη λεκανη της Μεσογειου και την αναπτυξη των ελληνικων εμπορικων
κομβων στην κλασικη αρχαιοτητα, δια της περιοδου
των μεγαλων αυτοκρατοριων - Ρωμαιοι, Βυζαντινοι,
Άραβες και μουσουλμανικο τοξο - εως την εποχη
των εξερευνητων προς δυση και ανατολη, εν μεσω
της μεσαιωνικης, φεουδαρχικης παρενθεσης, και εν
τελει την αποικιοκρατια και την ιμπεριαλιστικη χωρικη επεκταση του καπιταλισμου, το εμποριο, η κινητικοτητα εμπορευματων και κεφαλαιων, ηταν συναμα το εργαλειο αλλα και το αποτελεσμα απο τη μια
των τεχνολογικων, γνωσιολογικων ανακαλυψεων,
της οικονομικης μεγεθυνσης κι απο την αλλη των
βαθυνουσων διαπεριφερειακων ανισοτητων και ανισορροπιων.
Η ιστορικη συναντηση των αντικειμενικων συνθηκων με την πνευματικη και πολιτισμικη Αναγεννηση θα οδηγησει στην εκδηλωση της βιομηχανικης
επαναστασης, στη μαζικοποιηση της παραγωγης,
καταληγοντας στη γενικευση της εμπορευματικης
παραγωγης και τη συνεπακολουθη εκδηλωση της
εμπορικης επαναστασης. Ο εκθετικα αυξανομενος
ογκος των αγαθων, συναρτωμενος με την εξαθλιωση εργαζομενων και τις προκαλουμενες κρισεις
υπερπαραγωγης, αποζητα συνεχως νεες αγορες σ'
ολα τα μερη της γης. Οι εμποροι και τα νεοαστικα
στρωματα κερδιζουν σε οικονομικη και πολιτικη
δυναμη, γινονται ρυθμιστες της καταστασης και ανεβαινουν συνεχως κοινωνικα, αρχικα στην Ευρωπη
και στη συνεχεια σ' ολο τον κοσμο.
Αφενος η επεκταση των συναλλαγων, η οποια ξεπερασε καθε προηγουμενο με τη γενικευση της εμπορευματικης παραγωγης, αφετερου η γεωγραφικη
διευρυνση τους, αλλιως η διεθνοποιηση τους, καθορισαν το πλαισιο της συγχρονης κοινωνικοοικονομικης εξελιξης.
Τον 20ο αιωνα τα πραγματα μετεξελισσονται: νεες
τεχνικες, μεθοδοι και μεταφορικα μεσα, εξελιξη των
εμπορικων συναλλαγων, οικονομικες και δασμολογικες ενωσεις, ολικη πια αποξενωση του παραγωγου
απο τον τελικο αποδεκτη των προϊοντων του. Το νεοαποικιακο καθεστως υποχωρει, το μεγεθος των επιχειρησεων διευρυνεται (συγκεντροποιηση κεφαλαιου) και διαπερνα τα εθνικα συνορα, προκαλωντας
την αντιστοιχη μετεξελιξη των οργανωσιακων και
διοικητικων προτυπων. Αναλογη ειναι και η συγκεντροποιηση του εμπορικου τομεα της οικονομιας με
την αναπτυξη των μεγαλων καταστηματων ηδη απο
το 2ο μισο του 19ου αιωνα και τις υπεραγορες στη
συγχρονη πραγματικοτητα.

Όμως, οπως διατυπωθηκε προηγουμενα, η περιγραφομενη ιστορικη εξελιξη δεν ηταν γραμμικη. Ο Α’
Παγκοσμιος Πολεμος (1914 - 1918) μειωσε την
ταση διεθνοποιησης του εμποριου και εγκαινιασε
μια καινουργια περιοδο κρατικων ρυθμισεων και
ελεγχων, με αποτελεσμα ο ογκος των διεθνω ν
συναλλαγων να ακολουθησει πτωτικη πορεια. Στο
Μεσοπολεμο ολοκληρη η παγκοσμια κοινοτητα θα
στραφει στον προστατευτισμο. Η σταδιακη ανεξαρτητοποιηση των αποικιων και η καταρρευση των
τελευταιων αυτοκρατοριω ν, σε συνδυασμο με το
ασχημο μεταπολεμικο κλιμα, αλλα και την γενικευμενη οικονομικη κατασταση, θα οδηγησει σε πιο
κλειστες, προστατευτικες αστικες οικονομιες, διαμορφωνοντας ταυτοχρονα το νεο ιστορικο πλαισιο
της επομενης φασης διεθνοποιησης.
Εξαιρεση θα αποτελεσουν οι Η.Π.Α., οι οποιες μετα
τη Μεγαλη Ύφεση του 1929 αναδυονται στη νεα ηγετιδα δυναμη του παγκοσμιου εμποριου: η ψηφιση
του σχετικου νομου για την πραγματοποιηση εμπορικων συμφωνιων το 1934 αποτελει ιστορικο οροσημο. Αν και ο αριθμος των διμερων εμπορικων συμφωνιων που προεκυψαν δεν αρκουσε για την αναστροφη της τασης περιορισμου του παγκοσμιου
εμποριου, εθετε ομως διχως αμφιβολια τις κανονιστικες και διεθνοπολιτικες βασεις για το νεο κυμα
οικονομικης διεθνοποιησης μετα το Β’ Παγκοσμιο
Πολεμο. Εκει η εικονα θα αλλαξει αρδην καθως η
αναγνωρισμενη αναγκη πολιτικης σταθεροτητας
στο πλαισιο μιας νεας μακρας φασης οικονομικης
αναπτυξης οδηγησαν στην υπογραφη των πρωτων
παγκοσμιων εμπορικων συμφωνιων αλλα και τη
σταδιακη φιλελευθεροποιηση της ασκουμενης εμπορικης πολιτικης.

2.1.1 Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Οι Η.Π.Α. απο κοινου με την Αγγλια, πρωτοποροι
αυτην την περιοδο, επιδιωκοντας αφενος την προωθηση της οικονομικης επιρροης τους και θελοντας
αφετερου να εμποδισουν την εξαπλωση της Σοβιετικης Ένωσης θα ιδρυσουν το 1947 τη Γενικη Συμφωνια Δασμω ν και Εμποριου (GATT), η οποια θα
αποτελεσει τον προδρομο ολων των συγχρονων
εμπορικω ν συμφωνιω ν (Βαταλαχος, 2016). Σε
αυτην τη λογικη θα αναπτυχθουν και επιμερους,
διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που αφορουν σε
συγκεκριμενους κλαδους και αγαθα (π.χ. τα γεωργικα προϊ οντα και οι υπηρεσιες). Στο ιδιο πλαισιο
εντασσονται συμφωνιες που δημιουργουν το απαραιτητο διεθνες κανονιστικο πλαισιο για να λειτουργησει η οικονομια της αγορας - οπως η συμφωνια
για την αναγνωριση και την προστασια των δικαιωματων πνευματικης ιδιοκτησιας στο διεθνες εμποριο
(TRIPS), η ρητρα του «Μαλλον Ευνοουμενου Κρατους», η αρχη της ισοτιμης μεταχειρισης των
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προϊοντων και εκεινη της Αμοιβαιοτητας.
Η συστημικη επιδιωξη ολης αυτης της διεθνους
καμπανιας κανονιστικων και θεσμικων προσαρμογων ειναι ξεκαθαρη: η διευκολυνση της τασης αναπτυξης του διεθνους εμποριου μεσω της σταδιακης
αποδυναμωσης της κρατικης παρεμβατικοτητας και
της δημιουργιας ενος διεθνοποιημενου πλαισιου που
καθοριζει σε ενα ανωτερο, διεθνικο επιπεδο τις απαραιτητες διευθετησεις. Η βαθυτερη πολιτικη επιδιωξη ομως παραμενει αντικειμενο ιδεολογικης και επιστημονικης αντιπαραθεσης: μπορουμε ολοι -ες να
συμφωνησουμε στην θετικη επιπτωση της επεκτασης του εμποριου, της μερικης χωρικης εξειδικευσης
και της συνεχους αναπτυξης της ποικιλιας προϊοντων και υπηρεσιων. Αντιθετα, ως προς το αν η
«απελευθερωση» θα βοηθησει τους αδυναμους η
αντιθετως την ασυδοσια των δυνατων και των ολιγοπωλιων οι αποψεις διιστανται.

2.1.2 Νεότερα Χρόνια
Στη νεα αυτην περιοδο η οικονομικη διεθνοποιηση
εξελισσεται μεσω διαπραγματευσεων που απο την
ιδρυση της GATT λαμβανουν χωρα στο πλαισιο των
λεγομενων «γυρων»: εως το 1994 διεξηχθησαν 8.
Απο το 2001 μεχρι σημερα βρισκονται σε εξελιξη οι
διαπραγματευσεις της Ντοχα (Γυρος της Χιλιετιας),
των οποιων η σημασια ενισχυθηκε απο τις αναγκαιοτητες που γεννησε η προσφατη χρηματοπιστωτικη κριση και το συνεπακολουθο κυμα προστατευτισμου. Ο γυρος αυτος εκτος των παραδοσιακων θεματων συμπεριλαμβανει νεοτερα ζητηματα,
οπως τις εμπορικες διευκολυνσεις, τις περιφερειακες συνεργασιες, το περιβαλλον, το ηλεκτρονικο
εμποριο, την εμπλοκη των μικρων οικονομιων στο
διεθνες γιγνεσθαι, τη μεταφορα τεχνολογιας και το
εμποριο των υπηρεσιων, τις γεωγραφικες ενδειξεις
για ειδικα προϊοντα (Miner, 2007 και Παττα, 2009).
Τον Ιανουαριο του 1995 συστηνεται ο Παγκοσμιος
Οργανισμος Εμποριου (ΠΟΕ) προκειμενου να
θεσμοθετηθει και να κατοχυρωθει διεθνοπολιτικα
το εν λογω πλαισιο. Ο ΠΟΕ, ο οποιος αριθμει σημερα
162 κρατη μελη, κομιζει μια ριζικα νεα ημερησια διαταξη για το παγκοσμιο εμποριο με τους ακολουθους
τρεις βασικους αξονες:
α) Η λεγομενη «φιλελευθεροποιηση» του εμποριου
υπηρεσιω ν (GATS - Γενικες Συμφωνιες για το
Εμποριο και τις Υπηρεσιες). Προκειται για δομικη
αλλαγη που συναρταται αμεσα με τη σταδιακη ενισχυση της σημασιας και ως εκ τουτου της (διεθνο-)
πολιτικης δυναμης των χρηματοπιστωτικων κεφαλαιακων συγκεντρωσεων, καθως οι χρηματιστικες
υπηρεσιες αντιμετωπιζονται ως "εμπορευμα" προκειμενου να δικαιολογηθει θεωρητικα και πολιτικα η
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ανοχη στην ελευθερη κυκλοφορια των κεφαλαιων
και στην ασυδοσια της κερδοσκοπικης συμπεριφορας.
β) Μια αποφασιστικης σημασιας επεκταση των
δικαιωματων πνευματικης ιδιοκτησιας, οπου
κηρυσσεται παρανομη η εμπορια των προϊοντων
που ενσωματωνουν τεχνολογικες ανακαλυψεις των
τελευταιων εικοσι ετων -δηλαδη, σχεδον ολωνεκτος αν ο δικαιουχος της ανακαλυψης ορισει διαφορετικα. Προκειται ισως για την πιο αποκαλυπτικη
κανονιστικη πρωτοβουλια της διεθνους των μονοπωλιακων - ολιγοπωλιακων συμφεροντων (συμφωνα με τον Mihevic, 1995, σε κατοικους του τριτου
κοσμου ανηκει μολις το 0,16% των υφισταμενων
διπλωματων ευρεσιτεχνιας).
γ) Η παγιωση ενος συστηματος εμπορικων συσσωματωσεων, το οποιο ευνοει τις "Ζωνες Ελευθερων
Συναλλαγων" (ΖΕΣ) και τις τελωνειακες ενωσεις
των κυριαρχων καπιταλιστικων χωρων (EU, ΝΑFTA,
APEC) εξαιρωντας τες ρητα απο τα μετρα που επιβαλλονται σε ολα τα λοιπα μελη του ΠΟΕ. (Το αρθρο
24 της GΑΤΤ θεσπιζει βεβαια αυστηρες προϋ ποθεσεις, τις οποιες πρεπει να καλυπτει μια ΖΕΣ, αλλα οι
προϋ ποθεσεις αυτες δεν τηρουνται ποτε).
Όπως γινεται ευκολα αντιληπτο, και οι τρεις
συνιστωσες της συγχρονης πολιτικης πρακτικης του
ΠΟΕ αποδεικνυουν οτι η καμπανια καταργησης των
κρατικων παρεμβασεων δεν αφορα στο επικοινωνιακο επιδικο της απελευθερωσης του εμποριου
γενικως και αοριστως, αλλα συγκεκριμενα στην υποκατασταση της εστω εμμεσης δημοκρατικης νομιμοποιησης των αστικων κρατων απο την υπερεθνικα
δομημενη και τεχνοκρατικα νομιμοποιημενη εξουσια
των ισχυρων. Ζητουμενα ειναι η διασφαλιση των
«συμφεροντων» των κεφαλαιακων (υπερ-) συγκεντροποιησεων, ειτε προκειται για χρηματοπιστωτικα funds ειτε για εμπορικους / παραγωγικους επιχειρηματικους κολοσσους, και η συνεπακολουθη
αναγκαιοτητα μετατοπισης της συγκροτησης και
ασκησης της πολιτικης εξουσιας απο το στενο πια
εθνικο / αστικο πλαισιο σε ενα διακρατικο επιπεδο.

2.1.3 Εμπορικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Αυτην τη βαθυτερη δομικη μετουσιωση της αστικης
κοινωνιας και της καπιταλιστικης οικονομιας,
καθως και την επιτακτικη αναγκη εφαρμογης των
πολιτικων της νεοφιλελευθερης αναδιαρθρωσης
δεδομενης της εμμενουσας διεθνους συστημικης κρισης, συναντα ο ως ανω περιγραφομενος επαναπροσανατολισμος του ΠΟΕ και οι λεγομενες «εμπορικες
συμφωνιες νεας γενιας». Αυτες προσδιοριζονται με
τις εξης δυο βασικες παραμετρους: πρωτον, δεν
υποκεινται στο παραδοσιακο συστημα εμπορικων
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συμφωνιων μεσω του Παγκοσμιου Οργανισμου
Εμποριου και δευτερον, αφου ξεπερνουν την καθοδηγηση του Οργανισμου, αναπτυσσονται σε κατεξοχην διεθνη και υπερκρατικη κλιμακα, ξεπερνωντας,
ειτε στην θεσπιση ειτε στην λειτουργια τους, την
υποχρεωση του κρατικου ελεγχου [15].
Η TTIP αποτελει μια κλασσικη περιπτωση αυτων
των συμφωνιων νεας γενιας, αλλα δεν ειναι προφανως η μονη: η CETA μεταξυ Ευρωπαϊκης Ένωσης
(ΕΕ) και Καναδα, η TiSA η οποια αφορα στις δημοσιες υπηρεσιες και την πληρη απορρυθμιση / ιδιωτικοποιηση τους και η TPP μεταξυ των Η.Π.Α. και των
χωρων του Ειρηνικου. Μαζι με την κυοφορουμενη
TTIP θα αφορουν συνολικα στα 2/3 του παγκοσμιου ΑΕΠ και σε περιοχες οπου διαμενουν 1,6 δισ. ανθρωποι. Διαμορφωνουν ουσιαστικα ενα υπερκειμενο πλαισιο που επηρεαζει αντιδραστικα και ολοκληρωτικα καθε πτυχη της κοινωνικης και οικονομικης
ζωης, τις δημοσιες υπηρεσιες, τα κοινωνικα, εργασιακα και περιβαλλοντικα κεκτημενα, τα διατροφικα
και φαρμακευτικα προτυπα, την προστασια των
προσωπικων δεδομενων, την υπερασπιση της ποιοτικης γεωργιας μικρης κλιμακας, την απαραιτητη
ενεργειακη μεταβαση, την αυτοκυριαρχια καθε βαθμιδας δημοκρατικα νομιμοποιημενης (αυτο-) διοικησης.
Η αναδυση και η οριστικοποιηση αυτων των συμφωνιων νεας γενιας μπορει να κατανοηθει ολοκληρωμενα και πολυπλευρα - εκτος απο την παρουσιαση και την αναλυση συγκεκριμενων ιστορικων διαδικασιων και μετασχηματισμων που οδηγησαν τις
εμπορικες συναλλαγες σε τετοια κλιμακα -μεσα απο
την κατανοηση του διεθνους οικονομικου και γεωπολιτικου πλαισιου οπως αυτο διαμορφωθηκε ιστορικα με δυο βασικα κρισιμα σημεια: α) την μεταβολη
στον διεθνη συσχετισμο μετα τις ανατροπες του
σοσιαλισμου που γνωρισαμε την περιοδο 1989-91
και β) την εκδηλωση της οικονομικης κρισης που με
τη σειρα της οδηγησε σε μεταβολες στην ιεραρχια
της καπιταλιστικης πυραμιδας, εγκαινιαζοντας εναν
νεο γυρο οικονομικων ανταγωνισμων.

2.1.4 Ο Αναπόφευκτος Διπολισμός
Οι περιοδικα επαναλαμβανομενες, ενδογενεις συστημικες κρισεις του καπιταλισμου ωθουν τους
ανταγωνιζομενους στην αναζητηση νεων διεξοδων
προς (επαν-) επιτευξη του ποσοστου κερδους που
τους αναλογει: μεσω α) της γεωγραφικης επεκτασης
και του ανοιγματος σε νεες αγορες β) της πιστωτικης επεκτασης γ) της τεχνολογικης προοδου και της
δημιουργιας νεων επενδυτικων ευκαιριων και δ) της
«ανακουφιστικης» αυτοκαταστροφης των μεσων
παραγωγης ως εσχατη επιλογη.

Η ιστορικη εξελιξη του καπιταλισμου, οι συνθηκες
της υστερης φασης και αυτες της τρεχουσας συστημικης κρισης, οδηγουν στην πιο επωδυνη τεταρτη
εναλλακτικη. Η συνεχης εφαρμογη της γεωγραφικης
και πιστωτικης επεκτασης σε προηγουμενες περιοδους περιορισε αφενος τις «παρθενες» αγορες, και
προκαλεσε αφετερου τη συσσωρευση χρεων τοσο
στον δημοσιο οσο και στον ιδιωτικο τομεα των
ανεπτυγμενων οικονομιων [16]. Απο την αλλη, η
γεωμετρικα επιταχυνομενη τεχνολογικη προοδος,
αποτελεσμα της ιδιας της αστικης αναπτυξης, προκαλει βαθιες κοινωνικοοικονομικες, τεχνολογικες
και πολιτισμικες αλλαγες, δομικου χαρακτηρα που
αμφισβητουν τον πυρηνα της γενικευμενης εμπορευματικης παραγωγης και ανοιγουν το δρομο προς
την κοινωνικοποιηση της. Ως εκ τουτου, καθε αλλο
παρα εκπλησσει οτι στο επικεντρο της νεοφιλελευθερης πολιτικης εξοδου απο την κριση, πισω απο
το επικοινωνιακο αφηγημα περι απελευθερωσης
των αγορων, υπαρχει η επιδιωξη της βιαιης αναδιαρθρωσης και της υποκαταστασης της μικρης/
μικρομεσαιας παραγωγης και της κοινωνικης οικονομιας (Ζαρωτιαδης, 2010, σελ 41-49).
Όμως, οπως εχει συμβει και αλλες φορες, σε διαψευση τοσο των σοφιστειων περι τελους της ιστοριας
(Fukuyama, 1972), οσο και των ελπιδων της νεοφιλελευθερης διεθνους οτι θα περιορισει τη στρατηγικη της ανακουφιστικης αυτοκαταστροφης στο κοινωνικοοικονομικο γιγνεσθαι, η ανταγωνιστικη φυση
του καπιταλισμου οδηγει αναποφευκτα στην πολωση δυναμεων. Παρα τη συνεχη ενισχυση της
παρεμβατικοτητας των υπερεθνικων κεφαλαιακων
συγκεντροποιησεων - χρηματοπιστωτικων και παραγωγικων - ακομα και στο σημερινο πλαισιο της αστικης λειτουργιας με την ταχεως διευρυνομενη παγκοσμιοποιηση, κοινωνικα και τεχνολογικα υποβοηθουμενη, γινομαστε μαρτυρες μιας εκ νεου μεταβασης απο ενα μονοπολικο (unipolar system) σε ενα
διπολικο συστημα (bipolar) συγκεντρωσης δυναμεων και εξουσιας στο οικονομικο και στο πολιτικοστρατιωτικο γιγνεσθαι (Paul, T. V. 2005). Ενος διπολισμου που προσδιδει ενα προσθετο στοιχειο στο
χαρακτηρα της TTIP, περα απο αυτο που αναδειξαμε
προηγουμενα συζητωντας για τις «εμπορικες συμφωνιες νεας γενιας»: αφενος ο διαμορφουμενος
πολος στο πλαισιο της δυτικης αστικης παραδοσης
και αφετερου ο πολος των δυο βασικων τελεστων
του μεταμοντερνου αστικου ολοκληρωτισμου της
Ευρασιας και της Ανατολης, της Κινας και της Ρωσιας [17].

2.1.5 Σινορωσική Συνάντηση
Η σινορωσικη συναντηση προκυπτει απο τη μερικη
ταυτιση συμφεροντων και πολυ περισσοτερο απο
την ταυτιση των περιορισμων και των απειλων,

19

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

παρακαμπτοντας τα ιστορικα στοιχεια του ανταγωνισμου Ρωσιας και Κινας («Επικαιρα», Τευχος 153,
20-26/9 2012). Η συνεχεια μιας σειρας ενδειξεων το
επιβεβαιωνουν: η ανακοινωση του σχεδιασμου και
της αμεσης κατασκευης του μεγαλου αγωγου φυσικου αεριου Ρωσιας-Κινας προϋ πολογισμου 70 δισ. $,
η συσταση αντι-ισλαμικου μετωπου απο τις δυο
χωρες που επιβεβαιωνεται απο τη μεγαλη κοινη
στρατιωτικη ασκηση που διεξηγαγαν στο τελευταιο
δεκαημερο του Αυγουστου του 2014, η συμφωνια
διεκπεραιωσης των διμερων οικονομικων συναλλαγων [18] με βαση το ρουβλι (και η επεκταση της
συμφωνιας στις διμερεις σχεσεις με την Ινδια) εως
και την εντεινομενη παρουσια της Κινας στην αφρικανικη ηπειρο με την εφαρμογη μεγαλης κλιμακας
κατασκευαστικων προγραμματων και εργων υποδομης και με την παροχη διακρατικων δανειων με
ευνοϊκους ορους (Campbell 2008).
Μεσω αρκουντως διαφοροποιημενων οδω ν, τα
παλαι ποτε ολοκληρωτικα καθεστωτα μιας ιδιαζουσας νεομοναρχικης δομης που ακολουθησε τις αρχικα πολλα υποσχομενες κοινωνικες επαναστασεις σε
Ρωσια και Κινα, κατεληξαν, μετα τη δυστυχη αλλοτριωση τους, στη φυσικη τους συνεχεια: συνεπτυξαν σε ενα συντομο χρονικο διαστημα την πρωταρχικη κεφαλαιακη συσσωρευση μεσα απο εξωκανονιστικες, ανομες διεργασιες, με την αναπτυξη συγχρονων παραγωγικων κολοσσων.
Η πολυ δυναμικη εισοδος τους στις διεθνεις αγορες,
ιδιαιτερως της Κινας βασισθηκε κυριως στις αβυσσαλεες οικονομιες κλιμακας και στον (επαν-) ελεγχο
των εγχωριων πλουτοπαραγωγικων πηγων. Απο τις
αρχες της δεκαετιας του 1980, η Λαϊκη Δημοκρατια
της Κινας αναπτυσσει την οικονομικη, καταρχην,
εξωστρεφεια της, υιοθετει το μοντελο της «σοσιαλιστικης οικονομιας της αγορας» (socialist market
economy) και επιτυγχανει ιδιαιτερα υψηλους ρυθμους οικονομικης αναπτυξης βασιζομενη στην κρατικη βιομηχανια και το παραλληλο ανοιγμα των
αγορων (Ζαρωτιαδης 2014).
Για να επεκτεινει και να κατοχυρωσει την επιρροη
της, η Κινα επεδιωξε την εξαπλωση των εμπορικων
της συναλλαγων και την εντατικοποιηση των πολιτικων επαφων και συνεργασιων, μετεχοντας ως
μελος η ως παρατηρητης σε σημαντικους διεθνεις
και περιφερειακους οργανισμους [18]. Χρησιμοποιει
το νεο πολιτικο της βαρος εμπλεκομενη διαρκως σε
νεες συμφωνιες με τις χωρες της περιφερειας της
και ιδιαιτερα με την οικονομικα και στρατιωτικα
ισχυρη Ρωσια με αμεσο στοχο τη συστηματικη
εκτοπιση της Ιαπωνιας και της επιρροης της στην
περιοχη, αλλα και προς την εξισορροπηση η ακομα
και υποκατασταση της πολιτικης επιρροης των ΗΠΑ
(Χριστοπουλος 2006). Σε αυτην την κατευθυνση, η
Ένωση Χωρων της Νοτιοανατολικης Ασιας (ASEAN)
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αποτελεσε τον προδρομο για τη λεγομενη «στρατηγικη του μεταξιου» και την πρωτοβουλια «Μια
Ζωνη, Ένας Δρομος» (Beltand Road initiative η B&R),
η οποια στοχευει στη βελτιωση της συνδεσιμοτητας
και την ενισχυση των εμπορικων / κεφαλαιακων
ροων μεταξυ της ασιατικης, της ευρωπαϊκης και της
αφρικανικης ηπειρου προωθωντας ετσι τα σινορωσικα συμφεροντα αλλα και των συμμαχων τους
(Sahara 2015).
Η αυτονομη οικονομικη και πολιτικη δυναμικη που
συγκεντρωνει ο αξονας Ρωσιας Κινας ξεφευγει απο
τη διαχειριστικη επαρκεια της αμερικανικης οικονομικης και πολιτικης διπλωματιας. Ας φανταστουμε
μονο τις επιπτωσεις της αυξησης της σημασιας του
ρουβλιου για ενα κολοσσιαιο μεγεθος των διεθνων
εμπορικων και επενδυτικων συναλλαγων και τις
πολυ πιθανες προκαλουμενες πιεσεις υποτιμησης
στο αμερικανικο νομισμα -βεβαιως και στο ραγδαια
αποκλιμακουμενο ευρω.

2.1.6 Ευρωατλαντική Συνάντηση
Απο την αλλη, μετα απο τον πολεμο στο Αφγανισταν
και το Ιρακ (Paul 2005) και την οικονομικη κριση
του 2008 (Geeraerts 2011), η προωρα γερασμενη
«νεα ταξη πραγματων», μερικως ανετοιμη να αντιμετωπισει τους γιγαντες της βορειας ανατολης, οδηγηθηκε σε μια συμμαχια με την αρχικα πολλα
υποσχομενη, οπως φαινονταν, Ευρωζωνη. Διαψευσθηκαν ομως: οι εσωτερικες, διαρθρωτικες αδυναμιες, οι βαθυνουσες διαπεριφερειακες και διαταξικες
ανισοτητες στο εσωτερικο της Ένωσης, σε συνδυασμο με το κουτσο βημα της ενοποιησης και τη σταδιακη αποδημοκρατικοποιηση και νεοφιλελευθεροποιηση της ΕΕ, οδηγησαν στο να καταρρευσουν οι
ελπιδες οτι μπορει να αποτελεσει ενα δυνατο αντιβαρο στην εξ’ ανατολας συγκεντρωση νεο-καπιταλιστικων δυναμεων.
Ως εκ τουτου η αναγκαιοτητα της «δυτικης συναντησης» προεκυψε ακομη πιο επιτακτικη. Ο πολος
αυτος διαμορφωνεται τις τελευταιες δυο δεκαετιες
με επικεντρο τις κυοφορουμενες η μη εμπορικες συμφωνιες TTIP και TPP (Δια-Ειρηνικη Εταιρικη Σχεση Trans Pacific Partnership). Σκοπος ειναι η ταχεια ολοκληρωση της ενιαιας αγορας μεταξυ NAFTA, ΕΕ και
των ανεπτυγμενων οικονομιων του Ειρηνικου Ιαπωνια και Αυστραλια- και φιλοδοξια η ενσωματωση της Λατινικης Αμερικης. Σε αυτο το πλαισιο οι
παραδοσιακες αστικες δυναμεις επιδιωκουν να διατηρησουν / ενισχυσουν τον κεντρικο τους ρολο
στην παγκοσμια οικονομια και το παγκοσμιο εμποριο, ανταποκρινομενες στον ανταγωνισμο των αναδυομενων οικονομιων της Βραζιλιας, της Ρωσιας,
της Ινδιας, της Νοτιας Αφρικης και της Κινας
(BRICS).
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στην ενοτητα που ακολουθει αναλυεται η TTIP απο
την «τεχνικη» σκοπια της. H TTIP ερχεται να υπηρετησει -και σε πολλες περιπτωσεις να ολοκληρωσειτη νεοφιλελευθερη προταση. Οι προβλεψεις της
επηρεαζουν πληθωρα τομεων της οικονομικης δραστηριοτητας με εξειδικευμενες προβλεψεις, αλλα και
συνολικοτερες που αφορουν στη διαδικασια της
νομοθετησης και τη διαδικασια επιλυσης διαφορων.
Συνολικα η TTIP υπηρετει τεσσερεις βασικους
πυλωνες:
(α) το ανοιγμα νεων δυνατοτητων επενδυσης κεφαλαιων
(β) την υποκατασταση της δημοκρατικης απο την
τεχνοκρατικη νομιμοποιηση
(γ) την υπαναχωρηση απο κεκτημενα
(δ) την ολοκληρωση της διεθνοποιησης
Η TTIP ουσιαστικα συγκροτει το καταλληλο υπερκρατικο πλαισιο για τη δημιουργια του ενιαιου οικονομικου χωρου μεταξυ Ε.Ε. και Η.Π.Α. Αυτο επιτυγχανεται με την εγκαθιδρυση διαδικασιων, διαπραγματευσεων και συνεργασιας με τεχνοκρατικο και οχι
πολιτικο χαρακτηρα - με διεθνεις οργανισμους να
χαρασσουν τις βασικες πολιτικες γραμμες - την ελαχιστοποιηση της επιρροης των κοινωνικων και δημοκρατικων διαδικασιων, την απελευθερωση / ιδιωτικοποιηση των δημοσιων υπηρεσιων και αγαθων και
την συνολικη υπαναχωρηση απο εργασιακα, κοινωνικα και περιβαλλοντικα κεκτημενα τα οποια μεχρι
σημερα αποτυπωνονται στη νομοθεσια αλλα και τα
ρυθμιστικα πλαισια. Προβλεπει δε την υποχρεωτικη
και μη αντιστρεπτη «συμμορφωση» των συμβαλλομενων δημιουργωντας διαδικασιες «οριζοντιας»
εφαρμογης οπως αυτη της ρυθμιστικης συνεργασιας
και του μηχανισμου επιλυσης διαφορων. Έτσι επισφραγιζεται και μονιμοποιειται η υπερισχυση των
προβλεπομενων στη συμφωνια επι των εθνικων
νομοθεσιων.

νει αντιληπτο το γεγονος οτι η συμφωνια αυτη δεν
ειναι κατι που εφαρμοζεται περα κι εξω απο την
καθημερινοτητα ολων μας, αλλα ερχεται να την
αλλαξει αρδην, και μαλιστα προς μια κατευθυνση η
οποια δεν ειναι προς οφελος μας.
Στο σημειο αυτο οφειλουμε να αναφερουμε οτι αν
και σε πολλα σημεια της αναλυσης γινεται συγκριση
μεταξυ ΗΠΑ και Ε.Ε., αυτο δεν εχει στοχο να αναδειξουμε ποια απο τις δυο ειναι καλυτερη. Οι διαπραγματευσεις ετσι κι αλλιως δεν εχουν στοχο την «επιβολη» της μιας πλευρας στην αλλη, αλλα την καθολικη εξυπηρετηση των συμφεροντων των εκατερωθεν μεγαλων επιχειρησεων, τα οποια ερχονται σε
αντιπαραθεση με τα συμφεροντα και τις στοχευσεις
και των δυο κοινωνιων.

2.2.1 Νομοθετική Διαδικασία
Στοχος της συμφωνιας ειναι η δημιουργια κατα το
δυνατο ενιαιων κανονων και δεσμευσεων σε συγκεκριμενους τομεις. Αυτο θα επιτευχθει οχι με την εξαρχης δημιουργια ενος νεου κοινου πλαισιου κανονων,
αλλα με τον εναρμονισμο και τη συγκλιση των
υπαρχοντων. Η «ρυθμιστικη συνεργασια», η διαδικασια δηλαδη μεσω της οποιας θα πραγματοποιηθει
η συγκλιση των ρυθμιστικων πλαισιων, τελικα θα
καταληξει στην αλλαγη της νομοθετικης διαδικασιας
και φιλοσοφιας εντος της Ε.Ε. και των Η.Π.Α..
Οι διαφορες στη φιλοσοφια της νομοθετησης μεταξυ των δυο πλευρων αποτυπωνονται τελικα στις
ρυθμισεις που διεπουν τους βασικους τομεις της
συμφωνιας. Οι διαφορες αυτες, αλλα και η εναρμονιση τους περιγραφονται στην συνεχεια, ενω ακολουθει αναλυση της ρυθμιστικης συνεργασιας, οπως
αυτη εχει διαμορφωθει. Τελος ακολουθει περιγραφη
- συνοψη των βασικων παραμετρων της διαδικασιας συγκλισης και εναρμονισης των νομοθετικων
πλαισιων.

Η αναλυση ξεκινα με τη διαφορετικη διαδικασια
νομοθετησης που ακολουθουν οι δυο πλευρες. ‘Έπειτα αναλυονται οι προβλεψεις για τη μονιμη διαδικασια ρυθμιστικης συνεργασιας, η οποια στην ουσια
της ειναι αυτη που διασφαλιζει τη συμμετοχη των
μεγαλων εταιριων αλλα και της αλλης συμβαλλομενης πλευρας στην νομοθετικη και ρυθμιστικη
διαδικασια. Στη συνεχεια, παρουσιαζεται η «δαμοκλειος σπαθη» του νεοφιλελευθερισμου, η οποια διασφαλιζει τη μονιμη και προληπτικη συμμορφωση
των κρατων με τα συμφεροντα των μεγαλων επιχειρησεων, το ISDS. Τελος, αποφασιστηκε η αναλυση
τεσσαρων τομεων γενικου και καθημερινου ενδιαφεροντος - Δημοσιος τομεας, Τροφιμα, Περιβαλλον
και Μικρομεσαιες επιχειρησεις - προκειμενου να γι-
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Διαφορές στο Νομοθετικό Περιβάλλον
Προκειμενου να γινει κατανοητη η διαδικασια της
εναρμονισης των νομοθετικων πλαισιων, θα πρεπει
να περιγραψουμε εν συντομια το νομοθετικο περιβαλλον των δυο μερων, και τη διαφορετικη φιλοσοφια η οποια τα διαμορφωνει. Η πιο σημαντικη σε
αυτο παραμετρος ειναι να αντιληφθουμε οτι η συμφωνια αυτη δεν καλειται να ρυθμισει τις σχεσεις
δυο χωρων με ενιαιο εντος τους νομικο πλαισιο. Καλειται να ρυθμισει τις σχεσεις μεταξυ ενος ομοσπονδιακου κρατους που, ναι μεν διαθετει ενα κεντρικο
νομικο πλαισιο το οποιο ομως συνυπαρχει με πολυ
διαφορετικα μεταξυ τους πολιτειακα νομικα πλαισια, και μιας ενωσης κυριαρχων κρατων, η οποια
βρισκεται σε μια συνεχη διαδικασια εσωτερικης
εναρμονισης των διαφορετικων κρατικων νομοθεσιων. Στο εσωτερικο λοιπον και των δυο εταιρων περισσοτερο της Ευρωπαϊκης Ένωσης και λιγοτερο
των ΗΠΑ - δεν υπαρχει ενιαια και πληρως εναρμονισμενη νομοθεσια.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Διαφορα υπαρχει στο
ιδιο το πνευμα της νομοθετησης, το οποιο στην Ε.Ε.
ακολουθει την προσεγγιση της προληψης των αρνητικων επιπτωσεων, την ιδια στιγμη που στην αλλη
πλευρα του Ατλαντικου ακολουθειται η κατευθυνση
της αντιδρασης στις αρνητικες επιπτωσεις. Στην Ε.Ε.
λοιπον, για να μην επιτραπει κατι, αρκει η υποψια
αρνητικων επιπτωσεων στην κοινωνια η το περιβαλλον και η απουσια αποδειξεων οτι δεν ειναι επιβλαβης, ενω το βαρος της αποδειξης (του μη επιβλαβους) βαρυνει τον λαμβανοντα δραση. Αντιθετα στις
Η.Π.Α. η τεκμηριωση βασιζεται σε αναλυση κοστους
- οφελους, πραγμα που σημαινει οτι για να συμπεριληφθει η αρνητικη συνεπεια στα κοστη μιας δρασης
θα πρεπει να ειναι τεκμηριωμενη, ενω τις περισσοτερες φορες επεται της εμφανισης των αρνητικων
επιπτωσεων [19].
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ: Η διαδικασια και
φιλοσοφια της νομοθετησης που επικρατει στις δυο
πλευρες διαφερει και οσον αφορα στη συμμετοχη
των εμπλεκομενων. Τα νομοθετικα πλαισια μπορουν
να χωριστουν σε δυο τμηματα: Τη βασικη νομοθεσια η οποια περιλαμβανει διαταξεις και νομους και
τη δευτερευουσα, η οποια αφορα τη ρυθμιστικη διαδικασια. Στις Η.Π.Α. η συμμετοχη της κοινωνιας η και
των ενδιαφερομενων μερων στη διαμορφωση των
νομων και των διαταξεων ειναι μηδαμινη, ενω
αντιθετα η δευτερευουσα νομοθεσια υποκειται σε
ευρειες διαδικασιες γνωμοδοτησης απο τα ενδιαφερομενα μερη και διαδικασιες ανοιχτης διαβουλευσης. Αντιθετα στην Ε.Ε., η κυρια νομοθεσια ειναι
αποτελεσμα ευρειας διαβουλευσης ενδιαφερομενων,
θεσμων και παραγοντων της αγορας, οποτε η συμβολη των εμπλεκομενων ειναι εφικτη σε αρκετα
πρωιμα σταδια και με μεγαλυτερη εμπλοκη τους.
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Η

αρχή της προφύλαξης ορίζει ότι η Ε.Ε. ή
τα κράτη-µέλη µπορούν να αναλάβουν
δράση απέναντι σε κάποιο κίνδυνο, ακόµα
και αν ο κίνδυνος δεν είναι επιστηµονικά
αποδεδειγµένος, ή αν υπάρχει επιστηµονική
αβεβαιότητα για την ύπαρξη του κινδύνου.
Εισήχθη στην νοµοθεσία της Ε.Ε. µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, και έχει σηµαντικά
επηρεάσει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και
δικονοµία, ενώ οφείλει να διέπει ολόκληρη
την νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της
δηµόσιας υγείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της προστασίας του καταναλωτή.
Βασίζεται στη θεµελιώδη ιδέα ότι προς
όφελος της προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος, οι κίνδυνοι θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται σε αρχικά στάδια, πριν παγιωθούν και προκληθούν βλάβες.
Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται ότι
ενεργοποιείται η αρχή της προφύλαξης ακόµα και αν «δεν είναι εφικτός ο µε βεβαιότητα
προσδιορισµός ενός κινδύνου µέσω επιστηµονικής αξιολόγησης, λόγω έλλειψης ή ασάφειας δεδοµένων». Προβλέπεται λοιπόν η
λήψη µέτρων ως απόρροια της αρχής της
προφύλαξης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αυτή θέτει.
Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί τη βάση
µιας σειράς σηµαντικών νοµοθετικών πράξεων όπως οι κανονισµοί για τα τρόφιµα, τα
χηµικά και τα φυτοφάρµακα, στους οποίους
και αναφέρεται ρητά.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: Η διαδικασια της
εναρμονισης των ρυθμιστικων πλαισιων εντος της
Ε.Ε., βρισκεται σε εξελιξη απο τα τελη της δεκαετιας
του 1990. Προεκυψε απο την αναγκη για κατα το
δυνατο συμβατους κανονισμους εντος της ενιαιας
ευρωπαϊκης αγορας. Στις Η.Π.Α. δεν υπαρχει αντιστοιχη διαδικασια για την εναρμονιση των πολιτειακων νομοθεσιων και κανονισμων, ειτε διαπολιτειακα, ειτε μεταξυ των πολιτειων και της ομοσπονδιας.
Αντι για εναρμονιση ακολουθειται συγκεκριμενη σειρα ισχυος, με την ομοσπονδιακη νομοθεσια να υπερισχυει των πολιτειακων.
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Πίνακας 1: Διαφορές στο νομοθετικό περιβάλλον ΕΕ και ΗΠΑ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Προληψη αρνητικων
επιπτωσεων, Αναλυση και
διαχειριση κινδυνων,
Αρχη της προφυλαξης.

Αντιδραση στις αρνητικες
επιπτωσεις,
Αναλυση κοστους - οφελους.

Διαβουλευση στην κυρια
νομοθεσια, συμβολη των
εμπλεκομενων σε πρωιμα σταδια.

Διαδικασιες διαβουλευσης και
γνωμοδοτησης στα ρυθμιστικα
πλαισια και οχι στην κυρια
νομοθεσια.

Υπαρχει διαδικασια εσωτερικης
εναρμονισης των κρατικων
νομοθεσιων με την κεντρικη και
μεταξυ τους απο τις αρχες της
δεκαετιας του ’90.

Δεν υπαρχει εσωτερικη
διαδικασια εναρμονισης.
Ο ομοσπονδιακος νομος
υπερισχυει των πολιτειακων.

Ρυθμιστική Συνεργασία (IRC)
Η ρυθμιστικη συνεργασια, δηλαδη η διαδικασια συγκλισης μεταξυ των ρυθμιστικω ν πλαισιων των δυο
πλευρω ν, αποτελει βασικο στοχο της TTIP, στην
κατευθυνση της εξαλειψης των περιττων εμποδιων στο
εμποριο και των ασυμβατοτητων μεταξυ των ρυθμιστικων πλαισιων των δυο πλευρων. Ειναι μια διαδικασια η οποια εχει ξεκινησει απο τη δεκαετια του 1930
και συνεχως παγιωνεται και μονιμοποιειται [20], ενω
ταυτοχρονα ολοενα και αυξανεται η συμμετοχη των ιδιωτικων συμφεροντων στις ρυθμιστικες διαδικασιες.
Η ρυθμιστικη συνεργασια αποτελει μια μονιμη, μακροπροθεσμη διαδικασια, η οποια επιτρεπει στις δυο πλευρες να επιλυσουν τις οποιες διαφορες προκυπτουν.
Αντι αυτης θα μπορουσε να εχει προτιμηθει ειτε η
«εναρμονιση» δηλαδη η εξαρχης συμφωνια επι κοινων
προτυπων η η «αμοιβαια αποδοχη» δηλαδη η θεωρηση
των διαφορετικων προτυπων ως ισοδυναμων [21].
Σε ολα τα ζητηματα τα οποια αγγιζει η TTIP, παρατηρουνται σημαντικες διαφορες στα ρυθμιστικα πλαισια
των δυο πλευρων. Προκειμενου λοιπον να ξεπεραστουν
αυτες οι διαφορες, οριζεται η ρυθμιστικη συνεργασια
ως οριζοντια διαδικασια δημιουργιας κοινων τροπων
λειτουργιας. Αυτοι με τη σειρα τους αφενος θα επιτρεψουν την ενιαιοποιηση η την προσεγγιση των διαφορετικων ρυθμισεων και την αναμορφωση τους και αφετερου θα λειτουργουν προληπτικα ετσι ωστε να αποφευγεται η δημιουργια νεων ρυθμισεων που θα μπορουσαν
να οδηγησουν σε αντιδικιες.

Η Πρόταση της ΕΕ:
• Μηχανισµός «έγκαιρης ειδοποίησης»
προκειµένου και οι δύο πλευρές να
είναι ενήµερες για τις αποφάσεις που
λαµβάνονται σε πρώιµα στάδια
• Αναµόρφωση της εκτίµησης αντίκτυπου
µε έµφαση στον αντίκτυπο στο εµπόριο
• Δυνατότητα παρέµβασης σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας, αν θίγονται τα συµφέροντα της άλλης πλευράς
• Κοινή δοµή η οποία θα επεξεργάζεται
τη µακροπρόθεσµη στρατηγική. Αυτή θα
περιλαµβάνει και ένα σώµα (Ρυθµιστικό
Συµβούλιο Συνεργασίας) το οποίο θα
επιτηρεί την όλη διαδικασία.
• Δηµιουργία οµάδων εργασίας που θα
επεξεργάζονται συγκεκριµένα ζητήµατα.
• Εµπλοκή των ενδιαφεροµένων κατά την
επεξεργασία των ρυθµίσεων.
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1930
Εµπορικές συµφωνίες µε στόχο την εξάλειψη των συνόρων, των
δασµών και του έµµεσου προστατευτισµού (GATT Άρθρο ΙΙΙ).

Πίνακας 2:
Εξέλιξη της Ρυθμιστικής
Συνεργασίας.

1970

1980

1990

1995

1998

Οι κυβερνήσεις
δεσµεύονται να
ξεπεράσουν τους
προστατευτικούς
κανονισµούς και να
αντιµετωπίσουν
την «κανονιστική
ποικιλοµορφία».

Επέκταση της IRC
µε επίκεντρο την
παρεµπόδιση του
διεθνούς εµπορίου
από τους
εγχώριους
κανονισµούς.

Η Διατλαντική
Διακήρυξη
δεσµεύει Ευρώπη
και Αµερική στην
αντιµετώπιση των
κοινών
προβληµάτων
συµπεριλαµβανοµένων των
ρυθµιστικών
εµποδίων.

Φόρουµ Υψηλού
Επιπέδου
Ρυθµιστικής
Συνεργασίας, µε
εκπροσώπους
κυβερνήσεων,
ρυθµιστικών
αρχών, της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και
επιχειρηµατιών.

Δηµιουργούνται οι
Οδηγίες για την
Ρυθµιστική
Συνεργασία και τη
Διαφάνεια
(συµφωνηµένες
διαδικασίες και
µηχανισµός
«έγκαιρης
προειδοποίησης»).

2002

2005

2007

2011

2013

Ανακοινώνεται η
Διατλαντική
Οικονοµική
Συνεργασία.
Στόχος η ακόµα
µεγαλύτερη
σύγκλιση των
κανόνων µέσω
τοµεακών και
θεµατικών οµάδων
εργασίας.

Νέο Διατλαντικό
Πρόγραµµα,
συµπεριλαµβάνει
σχέδιο δράσης για
διάλογο µεταξύ
κυβερνήσεων και
επιχειρήσεων και
στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού.

Δηµιουργία του
Διατλαντικού
Οικονοµικού
Συµβουλίου.

Υψηλού Επιπέδου
Οµάδα Εργασίας «για
την Εργασία και την
Ανάπτυξη». Στόχος:
ενδυνάµωση
οικονοµικών σχέσεων
Ε.Ε. και Η.Π.Α. µέσω
της εξάλειψης των
φραγµών και της
ρυθµιστικής
συνεργασίας.

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ TTIP

Η εξελιξη της ρυθμιστικης διαδικασιας ενεχει αρκετους κινδυνους. Πιο συγκεκριμενα [22]:
• Η ρυθμιστικη συνεργασια ειναι δεσμευτικη,
στερωντας απο την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. αλλα και
τα κρατη - μελη και τις πολιτειες τη δυνατοτητα
της αντιμετωπισης τοπικων ζητηματων η κινδυνων με την εφαρμογη διαφορετικων ρυθμισεων.
Η συστηματικη εμπλοκη των δυο μερων αλλα
και των εταιριων θα ειναι αναποσπαστο μερος
των κοινων διαδικασιων.
• Έχει μεγαλυτερο ευρος εφαρμογης αφου αποτελει μονιμη και οριζοντια διαδικασια. Η ρυθμιστικη συνεργασια θα εφαρμοζεται σε ολο το ευρος
των υπηρεσιων και των προϊοντων. Επισης δεν
περιοριζεται στη δευτερευουσα νομοθεσια, αλλα
βρισκει εφαρμογη και στην κυρια.
• Ο μηχανισμος εγκαιρης ειδοποιησης επιτρεπει
την παρεμβαση του αλλου μερους και των επιχειρησεων στις ρυθμιστικες διαδικασιες, ακομα
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και σε πρωιμα σταδια. Συμφωνα με την Ευρωπαϊκη προταση ολες οι ρυθμιστικες πραξεις θα
υποκεινται σε διαβουλευση και εκτιμηση αντικτυπου, πριν καν υιοθετηθουν απο την Ευρωπαϊκη Επιτροπη. Το αποτελεσμα θα ειναι οι κανονισμοι να καταληγουν σαφως αλλαγμενοι η με
σημαντικες καθυστερησεις.
• Η εκτενης εφαρμογη της εκτιμησης αντικτυπου
υπονομευει την αρχη της προφυλαξης. Κατα την
εκτιμηση του αντικτυπου και οι δυο πλευρες
οφειλουν να λαμβανουν υποψη τους τις επιπτωσεις στο εμποριο, καθως και το πως σχετιζεται ο
εν λογω κανονισμος με τις ισχυουσες ρυθμισεις
της αλλης πλευρας.
• Το δικαιωμα παρεμβασης του «θιγομενου»
μερους σε οποιοδηποτε σημειο της διαδικασιας
θα επιτρεψει την ασκηση πιεσης κατα τη
νομοθετικη διαδικασια.
• Η ρυθμιστικη συνεργασια θα ελεγχεται απο ενα
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Το 1993 η Ε.Ε. τροποποίησε τον κανονισµό της για την παραγωγή καλλυντικών προκειµένου
να απαγορεύσει τις δοκιµές σε ζώα. Μετά από πίεση των ΗΠΑ, η εφαρµογή της απαγόρευσης
αναβλήθηκε, ενώ ξεκίνησε διαδικασία ρυθµιστικής συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών
και της βιοµηχανίας καλλυντικών. Η απαγόρευση τελικά ψηφίστηκε το 2002, τέθηκε σε
εφαρµογή το 2009, ενώ η πλήρης εφαρµογή της ήρθε το 2013. Με τη διαδικασία ρυθµιστικής
συνεργασίας -η οποία τελικά δεν επηρέασε την απόφαση της Ε.Ε.- η απαγόρευση τέθηκε σε
πλήρη εφαρµογή 20 χρόνια µετά την πρωτοβουλία για την εφαρµογή της.
μονιμο σωμα, το οποιο θα επηρεαζει τις αποφασεις. Το σωμα αυτο θα αποτελουν η Ευρωπαϊκη
Επιτροπη, το Γραφειο Πληροφοριων και Ρυθμιστικων Υποθεσεων των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκες και
Αμερικανικες εμπορικες αρχες.
• Δεν ειναι σαφης η επιπτωση στην ανεξαρτησια
και τις αποφασεις των κρατων μελων.
• Η επιρροη των επιχειρησεων θα ειναι εντονη ειδικα στις τομεακες ομαδες εργασιας.

Διαδικασία Σύγκλισης
Οι κανονισμοι και οι ρυθμισεις που αποτρεπουν την
ασυδοτη επιχειρηματικη δραση εντος των χωρων
της Ε.Ε. βρισκονται - ακομα - στην κατευθυνση της
προστασιας του κοινωνικου συνολου και του περιβαλλοντος. Ρυθμισεις για τα εργασιακα δικαιωματα,
τα δημοσια αγαθα, την περιβαλλοντικη προστασια,
την προστασια του δημοσιου συμφεροντος, των
τοπικων οικονομιων, κλπ, αντιμετωπιζονται απο
τους υπερασπιστες της κυριαρχης νεοφιλελευθερης
αντιληψης ως εμποδια στην ελευθερη δραση του
κεφαλαιου, και συνακολουθα βρισκονται εντος του
πλαισιου επιρροης συμφωνιων οπως η TTIP. Τα ιδια
τα κειμενα της συμφωνιας, οπως και η συμφωνια
του ΠΟΕ σχετικα με τους φραγμους στο εμποριο [23],
η οποια και ενσωματωνεται στην TTIP [24], ρητα αναφερει οτι οι φραγμοι στο εμποριο οφειλουν να επιφερουν την ελαχιστη παρεμποδιση της εμπορικης
διαδικασιας.
Με δεδομενη δε την σαφη κατευθυνση της συμφωνιας στη διευκολυνση της δρασης των επιχειρησεων
και της ελευθερης διακινησης προϊοντων και την
ασυδοτη δραση ειδικα των μεγαλων επιχειρησεων
που οι νεες συνθηκες προκειται να επιφερουν, ανα-

μενεται να δημιουργηθει ενα απολυτως ανταγωνιστικο και χωρις ρυθμισεις περιβαλλον. Αυτη η συνθηκη με τη σειρα της αναμενεται να δημιουργησει
μια νεα κατασταση στην οποια οι δυο πλευρες, αλλα
και οι πολιτειες απο τη μια και τα κρατη-μελη απο
την αλλη θα επιδοθουν σε μια προσπαθεια προς τα
κατω εξισωσης (race to the bottom), αν οχι «μειοδοσιας» οσον αφορα το πληθος και την εκταση των
ρυθμισεων που λειτουργουν ανασχετικα για την
ελευθερη αγορα.
Ένα τελευταιο σημειο στο οποιο οφειλουμε να αναφερθουμε ειναι αυτο της αναθεσης ολοκληρης της
ρυθμιστικης διαδικασιας σε ανεξαρτητες αρχες. Οι
ανεξαρτητες αρχες - οι οποιες δεν ειναι κατι νεο για
την ευρωπαϊ κη η την ελληνικη πραγματικοτητα.
Ειναι αρχες οι οποιες δεν υπαγονται σε δημοσιο
ελεγχο και, τοσο απο φιλοσοφια οσο και αντικειμενικα - αφου στην πλειοψηφια τους ειναι υπερεθνικες - δεν λαμβανουν υποψη τους τις εξειδικευμενες
εγχωριες η τοπικες αναγκες και συνθηκες.

Σύµφωνα µε το Guardian, η Ε.Ε. θα προτείνει
την ανάκληση των υποχρεωτικών µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, και των «εµποδίων»
στην τιµολόγηση που έχουν σχεδιαστεί για την
προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Η περιβαλλοντική προστασία ενάντια στην
εξόρυξη συµπεριλαµβανοµένης αυτής των
ορυκτών καυσίµων και στη υλοτοµία στον αναπτυσσόµενο κόσµο, θα βρεθεί επίσης στο
στόχαστρο.
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«Αν υπήρξε ποτέ ένας µονόπλευρος µηχανισµός επίλυσης
διαφορών που να παραβιάζει βασικές αρχές τότε είναι αυτός».
«Κανόνες και κανονισµοί καθορίζουν το είδος της οικονοµίας και
της κοινωνίας στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Επηρεάζουν την
σχετική διαπραγµατευτική ισχύ, µε σηµαντικές επιπτώσεις για την
ανισότητα, ένα αυξανόµενο πρόβληµα σε όλο τον κόσµο. Το
ερώτηµα είναι αν θα πρέπει να επιτρέψουµε στις πλούσιες
εταιρίες να χρησιµοποιούν διατάξεις κρυµµένες στις λεγόµενες
εµπορικές συµφωνίες να υπαγορεύσουν πώς θα ζούµε στον
εικοστό πρώτο αιώνα. Ελπίζω ότι οι πολίτες στις ΗΠΑ, στην
Ευρώπη, στον Ειρηνικό θα απαντήσουν µε ένα ηχηρό όχι».
Ο βραβευµένος µε Νόµπελ Καθηγητής & Οικονοµολόγος Joseph
Stiglitz για το ISDS, σε άρθρο στη Huffington Post.

2.2.2 Επίλυση Διαφορών - ISDS
O μηχανισμος ISDS υπηρξε απο τα πιο αμφιλεγομενα
πεδια των διαπραγματευσεων για την ΤΤΙΡ. Η
θυελλα αντιδρασεων απο την κοινωνια των πολιτων, οργανωσεων, συνδικατων, επιχειρηματικων &
επαγγελματικων ενωσεων, και τελος ευρωβουλευτων, οδηγησε στο να ανασταλουν για 2 χρονια οι
διαπραγματευσεις για το κεφαλαιο των επενδυσεων. Το 2015 η Ευρωπαϊκη Επιτροπη διεξηγαγε δημοσια διαβουλευση, στην οποια το 97% των ερωτηθεντων εξεφρασαν την αντιθεση τους στον ISDS[25].
Ωστοσο, η Ευρωπαϊκη Επιτροπη επελεξε να αγνοησει τη συντριπτικη πλειοψηφια που απαιτουσε να
καταργηθει ο μηχανισμος αυτος και ανακοινωσε το
φθινοπωρο του 2015, οτι ενεκρινε την προταση για
την εισαγωγη ενος νεου συστηματος επιλυσης διαφορων κρατους-επενδυτων ICS (Investment Court
System)[26]. Η προταση αυτη αφορα την προστασια
των επενδυτων και ερχεται να αντικαταστησει τον
υφισταμενο μηχανισμο επιλυσης διαφορων επενδυτη-κρατους ISDS σε ολες τις τρεχουσες και μελλοντικες επενδυτικες διαπραγματευσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομενων των συνομιλιων ΕΕ - ΗΠΑ για την
ΤΤΙΡ. Όπως θα αναλυθει και στη συνεχεια, η Ευρωπαϊκη Επιτροπη τροποποιησε την προταση της μονο
οριακα[27] και οτι στην ουσια η αλλαγη του ISDS σε
ICS ειναι μια απλη αλλαγη της ορολογιας[28].

σης διαφορων, που στηριζεται στη δημιουργια διαιτητικου δικαστηριου το οποιο υπερεχει των εθνικων, ευρωπαϊκων αλλα και διεθνων δικαστηριων. Ο
μηχανισμος αυτος λειτουργει δεκαετιες τωρα και
συμπεριλαμβανεται στο συνολο των εμπορικων συμφωνιων τοσο για την επιλυση διαφορων μεταξυ των
συμβαλλομενων μερων (Κρατος - Κρατος) οσο και
για την επιλυση διαφορων μεταξυ επενδυτων των
συμβαλλομενων μερων και τα συμβαλλομενα μερη
(Επενδυτης - Κρατος).
Συμφωνα με την Ευρωπαϊκη Επιτροπη[29] οι διαταξεις για την προστασια των επενδυσεων ειναι σημαντικες για τις επενδυτικες ροες και αναποσπαστο
τμημα και των 1.400 διμερων συμφωνιων που εχουν
συναψει τα κρατη μελη της ΕΕ απο τα τελη της
δεκαετιας του 1960. Η ιδια η ΕΕ ειναι συμβαλλομενο
μερος στη Συνθηκη για τον Χαρτη Ενεργειας, η οποια περιλαμβανει επισης διαταξεις για την προστασια των επενδυσεων και την επιλυση διαφορων
μεταξυ επενδυτων και κρατων. Παγκοσμιως, υπαρχουν σε ισχυ περισσοτερες απο 2.600[30] τετοιες
διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες, που περιεχουν διαταξεις για την προστασια των επενδυσεων.

Εμπορικές Συμφωνίες & ISDS

Καθως ομως αρχισε να αυξανεται ο αριθμος των
αγωγων εναντια σε κρατη, γεννηθηκαν αντιδρασεις
σε παγκοσμια κλιμακα απο ομαδες πολιτων, ΜΚΟ,
ακαδημαϊκους αλλα και απο τον κοσμο των επιχειρησεων, απαιτωντας την καταργηση του ISDS και
την επαναφορα του δικαιωματος εκδικασης στα
εθνικα δικαστηρια[31].

Ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων ISDS (Investor
State Dispute Statement) ειναι ενα εργαλειο επιλυ-

Συμφωνα με σχετικη αναλυση του Corporate
Europe Observatory, καποιες κυβερνησεις εχουν
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συνειδητοποιησει τις παθογενειες των διαιτητικων
δικαστηριων και προσπαθουν να αντιστρεψουν την
κατασταση καταργωντας αρκετες διμερεις συνθηκες επενδυσεων. Στις χωρες αυτες συγκαταλεγονται η Νοτια Αφρικη, η Ινδονησια, η Βολιβια, το
Εκουαδορ και η Βενεζουελα. Ακομη και στην Ευρωπη εχουμε το παραδειγμα της Ιταλιας που αποσυρθηκε απο τον Χαρτη Ενεργειας, αφου απειληθηκε
με αποζημιωσεις [32].
Η αναλυση επισης προσπαθει να απαντησει στο
ερωτημα γιατι οι κυβερνησεις υπεγραψαν η υπογραφουν εξαρχης τετοιες συμφωνιες. Η απαντηση
εμπλεκει ενα μειγμα συμφεροντων, λανθασμενων
προσδοκιων και ελλειψη επιγνωσης της καταστασης. Συγκεκριμενα:
1. Χωρες με μεγαλη εξαγωγικη δραστηριοτητα,
εχουν συμφερον να αυξησουν την επιρροη των
επιχειρησεων τους στο εξωτερικο.
2. Οι περισσοτερο ανεπτυγμενες χωρες εκτιμησαν
οτι οι συμφωνιες θα φερουν ξενο επενδυτικο
κεφαλαιο - αν και δεν υπαρχουν σαφη στοιχεια
που να αποδεικνυουν οτι τετοιες συμφωνιες
συνεπαγονται ξενες επενδυσεις.
3. Πολλες κυβερνησεις σε ολοκληρο τον κοσμο ουτε
ειχαν επιγνωση ουτε ποτε εκτιμησαν τους
κινδυνους που μπορει να φερει μια επενδυτικη
συμφωνια, μεχρι που τελικα ηρθαν αντιμετωπες
με καποια απαιτηση για αποζημιωση.

ISDS στην Πράξη
Το ISDS εχει εξελιχθει σε ενα ισχυρο εργαλειο για
τους εκαστοτε επενδυτες. Τα κρατη εχουν μεχρι
σημερα υποχρεωθει να πληρωσουν μεγαλα χρηματικα προστιμα, οταν νομοι που ψηφισαν ηταν αντιθε-

«Όπως και οι περισσότερες χώρες τη
δεκαετία του 1990, υπογράψαµε πολλές
συνθήκες µη γνωρίζοντας µερικές φορές σε
τι δεσµευόµαστε».
Πρώην διαπραγµατευτής της Χιλής.

τοι με τα συμφεροντα των πολυεθνικων επιχειρησεων.
Η εμπειρια του Καναδα με τη Βορειοαμερικανικη
Συμφωνια Ελευθερου Εμποριου (NAFTA) ειναι ενδεικτικη[33]. Εξαιτιας μονο της NAFTA, ο Καναδας εχει
εναχθει 35 φορες, εχει χασει η εχει ερθει σε συμβιβασμο εξι φορες και εχει καταβαλλει σε ξενους
επενδυτες αποζημιωσεις συνολικου υψους ανω των
171,5 εκατομμυριων δολαριων. Απαιτησεις απο
επενδυτες που ακομη εκδικαζονται, προσβαλλουν
πολλα κρατικα μετρα που υποτιθεται οτι μειωνουν
την αξια ξενων επενδυσεων: απο ενα μορατοριουμ
για την υδραυλικη ρωγματωση (fracking) και μια
σχετικη ανακληση αδειων γεωτρησης εως μια αποφαση των καναδικων δικαστηριων που ακυρωνει
φαρμακευτικες πατεντες που δεν κριθηκαν καινοτομες η χρησιμες. Αυτη τη στιγμη, ξενοι επενδυτες
απαιτουν αποζημιωσεις μερικων δισεκατομμυριων
δολαριων απο την κυβερνηση του Καναδα.

Σε παγκόσµιο επίπεδο υπήρξαν 696 γνωστές
αιτήσεις επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους ως το τέλος του 2015.
70 αιτήσεις κατατέθηκαν µόνο το 2015, που
είναι και ο υψηλότερος αριθµός αιτήσεων σε
ένα χρόνο. Τουλάχιστον το 37% από αυτές
ήταν ενάντια σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Οι Ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που ολοένα
και περισσότερο µηνύονται µέσω ISDS. Μέχρι
το τέλος του 2014, οι συνολικές πληρωµές
προς τους ξένους επενδυτές από τα κράτη
µέλη της ΕΕ είχαν φτάσει τουλάχιστον τα 3,5
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από τις 444 προσφυγές σε ISDS που ολοκληρώθηκαν µέχρι το τέλος του 2015, 36%
γνωµοδότησαν υπέρ του κράτους, το 26%
υπέρ του επενδυτή και το 26% των υποθέσεων κατέληξαν σε συµβιβασµό (ο οποίος
ενδέχεται να περιείχε πληρωµές ή άλλες
παραχωρήσεις προς τον επενδυτή). Έτσι, στο
52% των περιπτώσεων, οι εταιρίες βρέθηκαν
πλήρως ή εν µέρει δικαιωµένες.
Τα δικαστικά έξοδα της επίλυσης διαφορών
ξεπερνούν κατά µέσο όρο τα 8 εκατοµµύρια
δολάρια, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις
υπερβαίνουν τα 30 εκατοµµύρια.
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Διάγραμμα 6: Γνωστές Υποθέσεις ISDS, 1987-2015
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δικαιωμα των κρατων να ρυθμιζουν την εγχωρια λειτουργια δια της νομοθετικης διαδικασιας, απαξιωνο-
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ντας τα ευρωπαϊ κα & εθνικα δικαστηρια, αφου
οπως προκυπτει απο την τελευταια μελετη της
Διασκεψης των Ηνωμενων Εθνων για το Εμποριο
και την Αναπτυξη (UNCTAD), στην πραξη οι επενδυτες εξακολουθουν να προτιμουν να λυσουν τις διαφορες τους μεσω ISDS (βλ. διαγραμμα 6).

Πίνακας 3: Σύγκριση ISDS & ICS
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ:
• Δίνονται «ειδικά» προνοµια σε ξένους επενδυτές.
• Εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιούν τον µηχανισµό για
να επιτεθούν σε µέτρα για την προστασία του δηµόσιου
συµφέροντος, όπως το περιβάλλον και η υγεία.
• Τα διαιτητικά δικαστήρια µπορούν να επιβάλλουν στα κράτη να καταβάλουν αποζηµιώσεις χωρίς οικονοµικούς περιορισµούς.
• Οι εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ICS ως απειλή και να δηµιουργήσουν καθυστερήσεις, να αποδυναµώσουν ή και να ακυρώσουν πολύ σηµαντικές αποφάσεις.
• Δεν υπάρχει καµία έννοια ισορροπίας, δίνονται ισχυρά
δικαιώµατα σε ξένους επενδυτές χωρίς να έχουν καµία
υποχρέωση.
• Τόσο το ISDS όσο και το ICS ενδέχεται να µην είναι συµβατά µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. Επενδυτές µπορούν να
παραγκωνίσουν τα εθνικά δικαστήρια, ακόµη και το Ευρωπαϊκό όταν αποφασίσουν να µηνύσουν την Ε.Ε. για κάποιο
ευρωπαϊκό νόµο. Επιπλέον, αποτελεί διάκριση το
γεγονός ότι ξένοι επενδυτές θα έχουν δικαιώµατα που
δεν είναι στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών, κοινοτήτων ή ακόµη και εγχώριων επενδυτών.

28

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΡΙΑΚΑ:
• Οι διαδικασίες γίνονται πιο διαφανείς µε
ανοιχτές ακροάσεις και δηµοσίευση των
περισσότερων εγγράφων. Βέβαια, προβλέπονται εξαιρέσεις που θα σχετίζονται µε
εµπιστευτικές πληροφορίες που τελικά
µπορεί να οδηγήσουν στην ίδια αδιαφάνεια
που υπάρχει σήµερα.
• Η νέα πρόταση έχει κάνει βήµατα βελτίωσης σε σχέση µε την αµερολήψία των
δικαστών (οι οποίοι µετονοµάζονται σε διαιτητές). Πλεον, θα επιλέγονται τυχαία από
µια καθηµερινή λίστα. Όµως και πάλι οι διαιτητές θα προέρχονται από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τοµέα, µε συνέπεια να µην
µπορεί να διασφαλιστεί η αµεροληψία τους.
• Δεν προβλεπόταν διαδικασία έφεσης για
τις αποφάσεις στο ISDS. Στο ICS προβλέπεται εφετείο µε µόνιµα µέλη. Το µέτρο
αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιο
περιεκτικές αποφάσεις, όµως δεν αποτρέπει τους κινδύνους που αναλύθηκαν
παραπάνω.
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2.2.3 TTIP & Δημόσιος Τομέας
Οι δημοσιες υπηρεσιες απειλουνται απο τις διαπραγματευσεις για τις CETA και TTIP, αφου αυτες
προβλεπουν την ανευ ορων και χωρις επιστροφη
εμπορευματοποιηση τους, σε συνεχεια της ολοενα
και αυξανομενης τασης αναθεσης τους στον ιδιωτικο τομεα. Επιπροσθετα περιοριζεται η δυνατοτητα
των κυβερνησεων να ρυθμιζουν και να ελεγχουν την
παροχη των υπηρεσιων αυτων ως προς την ποιοτητα, την προσβασιμοτητα κ.λπ., αφου μπαινουν σε
καθεστως απελευθερωσης και ιδιωτικοποιησης
Το νομικο πλαισιο για δημοσιες υπηρεσιες οριζεται
στη βασικη νομοθεσια της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Το
αρθρο 36 της χαρτας θεμελιωδων δικαιωματων αναφερεται στις υπηρεσιες γενικου οικονομικου συμφεροντος. Ενω με το αρθρο αυτο ρυθμιζονται τα της
υπαρξης και λειτουργιας των υπηρεσιων γενικου
συμφεροντος, αυτο που δεν αναφερεται πουθενα
ειναι ποιες υπηρεσιες χαρακτηριζονται ως τετοιες.
Μεχρι τωρα τα κρατη-μελη ειχαν την ελευθερια να
ορισουν το καθενα ξεχωριστα τις υπηρεσιες γενικου
συμφεροντος, και συμφωνα και με τις οδηγιες της
ευρωπαϊκης επιτροπης καθε κρατος μελος εχει μεγαλο περιθωριο να ορισει αυτονομα την πολιτικη του
σε σχεση με αυτες. Το κατα ποσο μια υπηρεσια πρεπει να θεωρειται «υπηρεσια γενικου συμφεροντος»
οφειλει να ειναι διακριτο απο την μη-οικονομικης
φυσης υπηρεσια, το οποιο περιοριζει ακομα περισσοτερο τον ορισμο.
Μεχρι σημερα, η υποχρεωτικη εκπαιδευση, η κοινωνικη ασφαλιση και η ασκηση δημοσιας διοικησης
ανηκουν σε αυτη την κατηγορια, οπως και οι υπηρε-

Δηµόσιες είναι οι υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται από το κράτος στον πληθυσµό και βασίζονται στην κοινωνική παραδοχή ότι ορισµένες
υπηρεσίες οφείλουν να είναι προσβάσιµες ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Περιλαµβάνουν παροχές που προωθούν την υγεία
και την κοινωνική ευηµερία και πρόοδο.
Ανάλογα µε τη χώρα περιλαµβάνουν υπηρεσίες
υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, ασφάλισης, µεταφοράς, τηλεπικοινωνιών κλπ.
Επίσης ενδέχεται να περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως ενέργεια, νερό, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.
Η ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τοµέα είναι µια
αυξανόµενη τάση, όµως ακόµα κι έτσι υπόκεινται
σε περισσότερους περιορισµούς από αυτές που
παραδοσιακά εντάσσονται στην ελεύθερη αγορά.

σιες που σχετιζονται με τα εθνικα εκπαιδευτικα
συστηματα και την υποχρεωτικη συμμετοχη σε
ασφαλιστικους φορεις. Επισης εμπεριεχεται σε αυτη
την ομαδοποιηση μεγαλο ευρος δημοσιων υπηρεσιων αναλογα με τις εξειδικευμενες τοπικες αναγκες
οι οποιες μπορει να απορρεουν απο διαφορετικες
γεωγραφικες, κοινωνικες η πολιτισμικες καταστασεις η την διασφαλιση της ποιοτητας, της ασφαλειας και της προσβασιμοτητας στις υπηρεσιες [36]. Επισημως λοιπον δεν υπαρχει ορισμος των δημοσιων
υπηρεσιων και αγαθων που οφειλουν να βρισκονται
υπο κρατικη διαχειριση και ελεγχο.
Απο τη Γενικη Συμφωνια για τις Συναλλαγες στον
Τομεα των Υπηρεσιων [37], προβλεπεται οτι απο το
καθεστως της ελευθερης αγορας εξαιρουνται οι
υπηρεσιες που παρεχονται στο πλαισιο ασκησης
δημοσιας διοικησης. Παρολα αυτα η συνεχης μειωση
των υπηρεσιων και αγαθων εκεινων που παραμενουν υπο δημοσιο ελεγχο εντος της ευρωπαϊκης ενωσης ειναι μια παγιωμενη κατασταση. Ταυτοχρονα,
ειναι επισημη κατευθυνση της ευρωπαϊκης επιτροπης το να συμπεριλαμβανονται οι μεχρι σημερα θεωρουμενες δημοσιες υπηρεσιες και αγαθα στις εμπορικες συμφωνιες, εξαιρωντας μονο εκεινες που
σχετιζονται με την ασφαλεια [38].

Καθορισμός Υπηρεσιών προς Απελευθέρωση
Απο την εμπειρια μεχρι τωρα, τοσο απο την GATS
οσο ομως και απο τις διαπραγματευσεις της CETA οι
οποιες εμφανιζονται αρκετα προωθημενες, ειναι
εμφανες το ενδεχομενο υπαρξης «αρνητικης»
λιστας. Αυτο σημαινει οτι ολες οι υπηρεσιες ειναι
προς απελευθερωση εκτος αν υπαρξει σαφης εξαιρεση. Αυτο ερχεται σε αντιθεση με τη μεχρι τωρα πρακτικη της Ε.Ε., την καταρτιση «θετικης λιστας» που
περιεχει μονο εκεινες τις υπηρεσιες που εχει συμφωνηθει να απελευθερωθουν, αφηνοντας τις υπολοιπες
προστατευμενες. Η υιοθετηση της πρακτικης της
αρνητικης λιστας εχει ως επακολουθο την δεσμευση
των κυβερνησεων ακομα και για μελλοντικες υπηρεσιες.
Παραμενει μονο μια γενικη εξαιρεση η οποια αφορα
τις υπηρεσιες στα πλαισια της ασκησης δημοσιας
διοικησης. Όμως για να ενταχθει σε αυτη την κατηγορια, μια υπηρεσια οφειλει να μην παρεχεται σε
εμπορικη βαση η ανταγωνιστικα σε εμπορικο παροχο [39]. Όμως, σχεδον σε καθε παραδοσιακα δημοσια
παροχη, συνυπαρχουν ιδιωτικες εταιριες με δημοσιους παροχους.
Αυτη η αλλαγη προσεγγισης αναμενεται να αυξησει
σημαντικα τον αριθμο των προς ιδιωτικοποιηση
υπηρεσιων, ενω εκφραζονται φοβοι οτι μια τετοια
εξελιξη θα εκανε αδυνατη την επανακρατικοποιηση
υπηρεσιων που εχουν ιδιωτικοποιηθει [40].
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Επανακρατικοποιήσεις λαµβάνουν χώρα στους
τοµείς του νερού, της ενέργειας και των
µεταφορών. Δηµόσιες προµήθειες µε
«εσωτερική ανάθεση» υπάρχουν στον χώρο
της εστίασης, της καθαριότητας και στα
απόβλητα. Ορισµένες κυβερνήσεις, µάλιστα
προσπαθούν να αντιστρέψουν ιδιωτικοποιήσεις
των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους.
Οι εµπορικές συµφωνίες δεν θα πρέπει να
παρεµβαίνουν σε δηµοκρατικές διαδικασίες.
Πλήρης και ξεκάθαρος αποκλεισµός όλων των
δηµόσιων υπηρεσιών θα διατηρήσει την
ικανότητά µας να αλλάξουµε πορεία αν
χρειαστεί και να αναδιοργανώσουµε τις
βασικές υπηρεσίες µας ανάλογα µε τις
ανάγκες της κοινωνίας.
Corporate Europe Observatory

Κίνδυνοι για τον Δημόσιο Τομέα
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: Απο τη συμφωνια προβλεπεται «κλειδωμα» της απελευθερωσης και των ιδιωτικοποιησεων των δημοσιων υπηρεσιων, μεσω μηχανισμων παγωματος. Αυτη η προβλεψη στερει απο τα
κρατη τη δυνατοτητα να αναιρεσουν ιδιωτικοποιησεις η να επαναφερουν τις ρυθμισεις σε τομεις οπου
η ιδιωτικοποιηση η η απελευθερωση εχει αποτυχει.
Η συγκεκριμενη προβλεψη αποτελει απειλη για την
αυξανομενη ταση επανακρατικοποιησης των
δικτυων νερου σε Γαλλια, Γερμανια, Ιταλια, Ισπανια,
Σουηδια, Ουγγαρια, των δικτυων διανομης ρευματος
σε Γερμανια και Φινλανδια και των μεσων μεταφορας σε Ηνωμενο Βασιλειο και Γαλλια.
ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ: Η δημοσια υγεια
ειναι ενας απο τους πρωτους στοχους προς απελευθερωση, με τις εταιριες να εποφθαλμιουν στην αυξηση του κοστους παροχης υγειας στο γερασμενο πληθυσμο της Ευρωπης, την ιδια στιγμη που τα δημοσια
συστηματα υγειας καταρρεουν υπο το βαρος των
πολιτικων λιτοτητας. Ειδικοτερα, οι αμερικανικες
εταιριες αντιλαμβανονται τις χωρες της Ευρωπης,
στις οποιες υπαρχουν ακομα δημοσια συστηματα
υγειας αλλα και ασφαλισης, ως ανεκμεταλλευτες
αγορες. Περα ομως απο την απελευθερωση στην
παροχη υπηρεσιω ν υγειας, αλλο ενα θεμα που
βρισκεται υπο διαπραγματευση ειναι αυτο του ελεγχου τιμων στα φαρμακα, καθως περιοριζει την
κερδοφορια της φαρμακοβιομηχανιας.
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Εκτος απο την παροχη υγειας, ιδιαιτερο ενδιαφερον
παρουσιαζεται για τα δημοσια αγαθα οπως το νερο,
η ενεργεια κλπ. Υπαρχει εντονο ενδιαφερον για την
απελευθερωση των αγαθων και ιδιαιτερα του νερου
σε ολο τον κυκλο διαχειρισης του.
Απο τις διαδικασιες της απελευθερωσης δεν εξαιρειται ουτε η εκπαιδευση. Οι αμερικανικες εταιριες αναμενουν την απελευθερωση της, προκειμενου να δραστηριοποιηθουν στην δευτεροβαθμια, την τριτοβαθμια αλλα και τη βοηθητικη εκπαιδευση.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Σοβαρα ερωτηματα τιθενται επισης σχετικα με την ποιοτητα και
την ασφαλεια των παρεχομενων υπηρεσιων μετα
την ιδιωτικοποιηση τους αλλα και την προσβασιμοτητα τους για τους χρηστες τους. Στην περιπτωση
της ποιοτητας και της ασφαλειας, και ειδικα απο τη
στιγμη κατα την οποια η επιβολη ρυθμισεων και
ελεγχων αντιμετωπιζεται ως εμποδιο για το ελευθερο εμποριο, μοιραια θα ακολουθηθει και για τις δημοσιες προμηθειες η λογικη της ελαχιστοποιησης των
ρυθμισεων που αναμενεται να ισχυσει για κλαδους
οι οποιοι ειναι ηδη απελευθερωμενοι, και χωρις
δυνατοτητα ελεγχου της ποιοτητας των παρεχομενων υπηρεσιων η των κινδυνων που δημιουργουνται απο την παροχη τους. Η προσβασιμοτητα συνολικα του πληθυσμου σε υπηρεσιες που παρεχονται
απο ιδιωτικες επιχειρησεις αποκλειεται εξ ’ορισμου,
αφου ο κερδοσκοπικος πια χαρακτηρας τους δεν θα
επιτρεπει την δωρεαν η σε χαμηλο κοστος παροχη
τους στους οικονομικα ασθενεστερους.
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Επενδυτές ενάντια στη δηµόσια ασφάλιση:
Τον Δεκέµβρη του 2012, το Μόνιµο Διαιτητικό
Δικαστήριο (PCA, Χάγη) αποφάσισε ότι η
Σλοβακία όφειλε 22 εκατοµµύρια ευρώ στην
Ολλανδική ασφαλιστική εταιρία Achmea. Η
Achmea προσέφυγε ως αντίδραση σε νόµο που
πέρασε η Σλοβακική κυβέρνηση το 2006, µε τον
οποίο απαγόρευε στις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες την παρακράτηση κερδών και το
διαµοιρασµό τους στους µετόχους.

υπηρεσιες κοινης ωφελειας οπως η υγεια, αυτο
μπορει να εχει εκτος απο πολυ μεγαλο κοστος για τη
χωρα με την εκδικαση υπερογκων αποζημιωσεων
για τις ιδιωτικες επιχειρησεις, και σημαντικο αντικτυπο σε κοινωνικο επιπεδο, αφου καθιστα αδυνατη την επεμβαση του κρατους με σκοπο την αποκατασταση της ποιοτητας η της προσβασιμοτητας των
παρεχομενων υπηρεσιων, ενω παραλληλα μπορει
πρακτικα να αναιρεσει οποιονδηποτε κοινωνικο η
περιβαλλοντικο περιορισμο.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Με την παρεμβαση της
TTIP σε θεματα δημοσιων προμηθειων αφαιρειται
απο τα κρατη ενα ακομα σημαντικο εργαλειο για
την προστασια των πολιτων τους. Μεχρι αυτη τη
στιγμη οι δημοσιες προμηθειες μπορουν να περιεχουν ορους οι οποιοι δεν ειναι συμφωνοι με τους
κανονες της ελευθερης αγορας. Παραδειγματα τετοιων ορων ειναι η προμηθεια υπηρεσιων η τροφιμων
απο την τοπικη η την εγχωρια αγορα, η η προσθηκη
περιβαλλοντικων και κοινωνικων κριτηριων στις
δημοσιες προμηθειες η ακομα και η επιβολη ανωτατων τιμων (οπως πχ στην περιπτωση των φαρμακων). Αυτοι οι οροι χρησιμευουν στην αναπτυξη και
την προστασια τοπικων οικονομιων, ευαισθητων
κοινωνικων ομαδων η του περιβαλλοντος η στοχευουν στη διασφαλιση της ευρειας προσβασης σε
αγαθα και υπηρεσιες. Στα πλαισια της συμφωνιας
ομως, τετοιου τυπου οροι καταργουνται. Απο τη μια
υπαρχει η υποχρεωση ανοιγματος της διαδικασιας
των δημοσιων προμηθειων χωρις κριτηρια εντοπιοτητας, τα οποια προστατευουν τις τοπικες οικονομιες και επιχειρησεις απο τον ανταγωνισμο πολυ
μεγαλων εταιριω ν με μεγαλυτερη επιρροη και
δυνατοτητα μεγαλυτερων οικονομιων κλιμακας.
Απο την αλλη υπαρχει η κατευθυνση της αρσης των
εμποδιων στις συναλλαγες, το οποιο μεταφραζεται
σε αποσυρση των ορων εκεινων που θετουν περιβαλλοντικες, κοινωνικες η και οικονομικες προϋ ποθεσεις.

Ενω οι διαφορες εντοπιζονταν αρχικα στις αγορες,
σημερα αφορουν σε πολυ περισσοτερα: την ασφαλεια των τροφιμων, ορισμενες πρακτικες που χρησιμοποιουνται στην παραγωγη και μεταποιηση
(ορμονες, φυτοφαρμακα κλπ), τους γενετικα τροποποιημενους οργανισμους, τα νεα τροφιμα (πχ.
κλωνοι), αλλα και τα προϊοντα ονομασιας προελευσης και τις γεωγραφικες ενδειξεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ: Οι
κινδυνοι που προκυπτουν απο την απελευθερωση
των δημοσιων υπηρεσιων και την υπαγωγη τους
στους κανονες του ελευθερου εμποριου εντεινονται
αν ληφθει υποψη η αλλαγη του τροπου επιλυσης διαφορων κρατους - επενδυτη οπως αυτη αναλυθηκε
σε προηγουμενη παραγραφο. Ο προτεινομενος
τροπος επιλυσης διαφορων καθιστα το κρατος ανισχυρο να ελεγξει την παροχη των υπηρεσιων και να
επεμβει προς οφελος των πολιτων του. Ειδικα σε

Οι διαφορετικες προσεγγισεις ΕΕ και ΗΠΑ καθιστουν δυσκολη, αν οχι αδυνατη τη συγκλιση στις διαπραγματευσεις για την TTIP. Το πρωτο ζητουμενο
ειναι να επιτευχθει ισοδυναμια μεσω της εναρμονισης των κανονισμων, που ομως προϋ ποθετει παρομοια αντιληψη σε πολλα θεματα, κατι που δεν υφισταται σημερα. Το πιο πιθανο σεναριο ειναι οι διαπραγματευσεις που αφορουν στα τροφιμα να καταληξουν σε ενα συμπλεγμα ισοδυναμιας, ευελικτης
ισοδυναμιας και αμοιβαιας αναγνωρισης.

2.2.4. TTIP & Τρόφιμα
Όσον αφορα στα τροφιμα, οι διαπραγματευσεις για
την TTIP, εχουν ως επικεντρο τις διαφορετικες
προσεγγισεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για τα τροφιμα
και τη γεωργια. Η σχεση μεταξυ ΕΕ και ΗΠΑ εχει
επανειλημμενα διαταραχτει για εμπορικα θεματα
στον τομεα αυτο, ενω οι εντασεις στις εμπορικες
σχεσεις μετρουν πανω απο 50 χρονια ιστοριας [41].

31

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι διαφορες στις προσεγγισεις των δυο πλευρων σε
θεματα που αφορουν τις διαπραγματευσεις για την
TTIP φαινονται συνοπτικα στον Πινακα 5 ενω στη
συνεχεια παρουσιαζονται αναλυτικα.

Ασφάλεια Τροφίμων

Η ΕΟΚ επέβαλε δασµούς στα εισαγόµενα
πουλερικά από τις ΗΠΑ το 1961. Ως
απάντηση το 1963 η ΗΠΑ επέβαλε 25%
δασµούς σε πατάτες, δεξτρίνη, κονιάκ
και ελαφρά φορτηγά που εισάγονταν από
την ΕΟΚ. Η περίφηµη «µάχη των
πουλερικών» ήταν σε εξέλιξη.

Οι αντιστοιχες διαπραγματευσεις για τη CETA κατεληξαν -οπως δειχνει ο Πινακας 4- στην μειωση του
συνολικου αριθμου των κανονισμων απο 108 σε 75
για την ΕΕ, με τον αριθμο των πληρως ισοδυναμων
κανονισμων να εχει αυξηθει απο 3 σε 7. Ο Καναδας
εξακολουθει να δεχεται μονο 3 ρυθμισεις ως ισοδυναμες. Και οι δυο πλευρες εχουν διατηρησει καποιους κανονισμους που εξαιρουνται απο την διαδικασια της ισοδυναμιας (η ΕΕ 12 και ο Καναδας 10), ο
αριθμος των οποιων ομως εμφανιζεται αισθητα μειωμενος.

Πίνακας 4: Συμφωνίες Ισοδυναμίας στον
Κτηνιατρικό Τομέα και στη CETA.
120
100

Παραλληλα στις ΗΠΑ, η αποδειξη της ασφαλειας για
τα τροφιμα βασιζεται στην αρχη της «εύλογης
βεβαιότητας μη βλάβης». Η αρχη αυτη αναγνωριζει
οτι δεν ειναι δυνατον να αποδειχθει οτι ενα προϊον
ειναι απολυτως ασφαλες για καθε ατομο και σε
καθε περισταση και οτι απαιτειται μια ευλογη
βεβαιοτητα οτι μια ουσια δεν θα βλαψει τη συντριπτικη πλειοψηφια των καταναλωτων. Με αλλα
λογια, οι ρυθμιστικες αρχες της ΕΕ επιδιωκουν να
ρυθμισουν προληπτικα τους κινδυνους, ενω στις
ΗΠΑ αντιδρουν εφοσον υπαρξουν ενδειξεις πραγματικης ζημιας.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Στην
ΕΕ, για την ασφαλεια των τροφιμων ακολουθειται
ολιστικη προσεγγιση «απο το αγροκτημα στο τραπεζι» συμφωνα με την οποια ολα τα αναγκαια μετρα
(προϋ ποθεσεις υγιεινης, ιχνηλασιμοτητα, κλπ) πρεπει να λαμβανονται σε ολα τα σταδια της αλυσιδας
προκειμενου να εξασφαλιστει οτι τα τροφιμα που
πωλουνται στον καταναλωτη ειναι τελικα ασφαλη.
Το συστημα των ΗΠΑ, απο την αλλη πλευρα, επιβεβαιωνει κατα κυριο λογο την ασφαλεια του τελικου
προϊ οντος και, επομενως, πολυ συχνοτερα καταφευγει σε εκ των υστερων επεξεργασια για τη μειωση των παθογονων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Όσον αφορα την αξιολογηση των κινδυνων, οι αρχες των ΗΠΑ βασιζονται
σε μεγαλο βαθμο στην ιδιωτικη αξιολογηση η και
την αυτο-αξιολογηση, ενω στην ΕΕ οι αδειες χορηγουνται μετα απο πληρη επιστημονικη αξιολογηση
που διεξαγεται απο την Ευρωπαϊκη Αρχη για την
Ασφαλεια των Τροφιμων, και εφοσον εχει υπαρξει
εγκριση απο τους διαχειριστες κινδυνου (Ευρωπαϊκη Επιτροπη, Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και τα κρατη
μελη της ΕΕ).
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Για την αποδειξη της
ασφαλειας ενος τροφιμου, η ΕΕ ακολουθει την αρχη
της προφυλαξης, η οποια εχει αναλυθει στην αρχη
του κεφαλαιου. Προκειμενου να διατεθει ενα προϊον
στην αγορα θα πρεπει να αποδειχτει εκ των προτερων η μη επικινδυνοτητα του για την υγεια και η
καταλληλοτητα του για καταναλωση [43].

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Η διαφορετικη προσεγγιση
στη νομοθεσια για τα τροφιμα ολοκληρωνεται με
την ενσωματωση αλλων σημαντικων παραγοντων
οπως οι κοινωνικες, οικονομικες, ηθικες η περιβαλλοντικες ανησυχιες και προβληματισμοι καθως και
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Πίνακας 5: Διαφορετικές προσεγγίσεις
Ε.Ε. & Η.Π.Α. στα τρόφιμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αποδειξη Ασφαλειας
Διασφαλιση στην Αλυσιδα Τροφιμων
Αξιολογηση Κινδυνων
Σημανση & Ιχνηλασιμοτητα
Κοινωνικοι, ηθικοι
& περιβαλλοντικοι παραγοντες

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΒΛΑΒΗΣ

Προληπτικη

Θεραπευτικη

Κατα μηκος ολης
της Αλυσιδας

Στο Τελικο Προϊον

Επιστημονικη Αξιολογηση
απο Ευρωπαϊκη Αρχη

Ιδιωτικη Αξιολογηση /
Αυτο-Αξιολογηση

Αυστηρο & κατα μηκος
ολης της αλυσιδας

Έλλειψη προβλεψης για
την Ιχνηλασιμοτητα

Ενσωματωνονται

Αντιμετωπιζονται συχνα ως
Εμποδια για το Εμποριο

Έλεγχος για 50 Φαρμακα

Έλεγχος για 16 Φαρμακα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δοκιμη σε Υπολειμματα Φαρμακων
(Εισαγωγες Θαλασσινων)
Δισφαινολη-Α (BPA)
σε Κονσερβοποιημενα Προϊοντα
Κιβωτια Κυησης (κλουβια για τους
θηλυκους χοιρους αναπαραγωγης)
Αντισηπτικες πλυσεις σε κρεας πουλερικων
Αντιβιοτικα για την αναπτυξη των ζωων
Ορμονες Βοειου Κρεατος
rBGH (ορμονη για τα βοοειδη
γαλακτοπαραγωγης)
Ατραζινη (ζιζανιοκτονο,
ενδοκρινολογικη διαταραχη)
Νεονικοτινοειδη (φυτοφαρμακα, διαταραχη
μελισσων και καταρρευσης αποικιας)
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κλωνοποιηση
Νανοτεχνολογια
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Απαγορευονται

Χρησιμοποιουνται

Κατα Περιπτωση

33

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράγοντες που λαµβάνονται
υπόψη στη διαδικασία απόδειξης
ασφάλειας της ΕΕ:
• Κανονικές συνθήκες χρήσης του
τροφίµου από τους καταναλωτές
• Πληροφορίες που παρέχονται
στον καταναλωτή
• Συνέπειες στην υγεία,
βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα
• Πιθανές σωρευτικές τοξικές
συνέπειες
• Ιδιαίτερες ευαισθησίες
συγκεκριµένων οµάδων
καταναλωτών, για παράδειγµα
των παιδιών

οι απαιτησεις των καταναλωτων. Το ειδικο ευρωβαρομετρο για την γεωργικη και αγροτικη αναπτυξη
(Πινακας 3) δειχνει καθαρα οτι οι απαιτησεις των
καταναλωτων της ΕΕ επικεντρωνονται τοσο στην
ασφαλεια των τροφιμων, οσο και σε ζητηματα ευλογης τιμολογησης, βιοτικου επιπεδου για τους
αγροτες, αναπτυξης υπαιθρου, περιβαλλοντικα,
κ.α.[44].
Όσον αφορα τις ΗΠΑ αυτοι οι παραγοντες, αν και
αναγνωριζονται ως ενα βαθμο (Codex standards &
WTO SPS Agreement), θεωρουνται και αντιμετωπιζονται συχνα ως εμποδια στο εμποριο.
ΣΗΜΑΝΣΗ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΕ - σε αντιθεση με τις ΗΠΑ - εχει υιοθετησει κανονες οσον αφορα
την σημανση και την ιχνηλασιμοτητα, οι οποιοι διασφαλιζουν οτι στους καταναλωτες παρεχονται ολες
οι απαραιτητες πληροφοριες που θα τους επιτρεψουν να κανουν συνειδητες επιλογες. Δηλαδη, η
ευρωπαϊκη νομοθεσια για τα τροφιμα αναγνωριζει
ρητα οτι οι καταναλωτες εχουν δικαιωμα να γνωριζουν επακριβως τι τρωνε.

Πρακτικές σε Παραγωγή & Μεταποίηση
Η γεωργια στις ΗΠΑ υποβληθηκε σε τεραστιο διαθρωτικο μετασχηματισμο, κατα τις δεκαετιες του
‘80 και του ’90, στα πλαισια της προετοιμασιας για
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την ενταξη τους στον Παγκοσμιο Οργανισμο Εμποριου. Η αναπτυξη της εκβιομηχανισμενης και εντατικης γεωργιας οδηγησαν στη δημιουργια βιομηχανικων εκτροφειων και αγροκτηματων μεγαλης κλιμακας. Ο τομεας των τροφιμων επισης χαρακτηριζεται απο ολιγοπωλιο προσφορας λογω της δεσποζουσας θεσης που εχουν λιγες μολις επιχειρησεις στον
ελεγχο του συνολου της αλυσιδας τροφιμων. Τοσο
μικρες οικογενειακες φαρμες, οσο και μεγαλες επιχειρησεις ελεγχονται απο ενοποιημενες παγκοσμιες
εταιριες. Για παραδειγμα, σε διαστημα μολις δυο
δεκαετιων 90% απο τις ανεξαρτητες φαρμες χοιρων
εχουν εξαφανιστει, αφηνοντας πισω μονο μια
πολυεθνικη να ελεγχει πανω απο το μισο της παραγωγης χοιρινου κρεατος στην χωρα [45].
Αντιθετα, στην ΕΕ η βιομηχανοποιηση και η εντατικη γεωργια ερχεται βραδυτερα απο οτι στις ΗΠΑ.
Περιπου το 40% της συνολικης εκτασης γης καλλιεργειται με τις οικογενειακες επιχειρησεις να
αποτελουν σ χεδον το 97% των γεωργικ ω ν
εκμεταλλευσεων της ΕΕ. Τα βιολογικα αγροκτηματα
εχουν αυξητικη ταση, αν και εξακολουθουν να εχουν
μικρο μεριδιο στην ΕΕ (6% η και λιγοτερο στα
περισσοτερα κρατη-μελη). Παρα την επικρατηση
των οικογενειακων επιχειρησεων στις γεωργικες
εκμεταλλευσεις, επιχειρησεις μεσω συγχωνευσεων,
εξαγορων και επεκτασεων σε αλλες χωρες προσπαθουν να αλλαξουν το σκηνικο. Για παραδειγμα οσον
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Πίνακας 6: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 440, Κοινή Γεωργική Πολιτική, Οκτώβριος 2015
Κατά τη γνώμη σας, ποιά από τα ακόλουθα πρέπει να αποτελέσουν κύριους στόχους
της ΕΕ σε ό,τι αφορά την πολιτική γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης;
(Πιθανή πολλαπλή απάντηση) (%)
Εξασφαλιση οτι τα αγροτικα προϊοντα ειναι καλης
ποιοτητας, υγιεινα και ασφαλη
Εξασφαλιση λογικων τιμων στα τροφιμα για τους
καταναλωτες
Εξασφαλιση ενος καλου βιοτικου επιπεδου για τους
αγροτες
Αναπτυξη των αγροτικων περιοχων με παραλληλη
προστασια της υπαιθρου
Προστασια του περιβαλλοντος και αντιμετωπιση
της κλιματικης αλλαγης
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αφορα την αγορα κρεατος για το 2010, δεκαπεντε
εταιριες ελεγχουν σχεδον το 38% της αγορας των
πουλερικων της ΕΕ, το 36% της παραγωγης βοειου
κρεατος και το 37% της παραγωγης χοιρινου κρεατος [46].
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εχει ζητηθει επιλυση διαφορας μεσω του μηχανισμου του ΠΟΕ στην οποια τελικα η ΕΕ δικαιωθηκε
και διατηρησε το δικαιωμα απαγορευσης βοειου κρεατος, με βαση την αρχη της προφυλαξης, τουλαχιστον οσον αφορα μια ορμονη (την οιστραδιολη17β).

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: Η χρήση φυτοφαρμάκων και τα
υπολειμματα τους στα τροφιμα ειναι ενα ιδιαιτερα
αμφιλεγομενο θεμα, καθως η ΕΕ ρυθμιζει τα φυτοφαρμακα σημαντικα πιο περιοριστικα απο τα διεθνη
προτυπα (οπως διακηρυχθηκε για παραδειγμα απο
τον Codex Alimentarius), η οπως γενικα ρυθμιζονται
στις ΗΠΑ. Μαλιστα η Ευρωπαϊκη Επιτροπη εχει ηδη
προτεινει να εξετασει την αντικατασταση των
αυστηρων ευρωπαϊκων ανωτατων οριων υπολειμματων φυτοφαρμακων με τα πολυ λιγοτερο φιλοδοξα προτυπα του Codex Alimentarius.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Η χρηση χημικων ουσιων οπως
το χλωριο και τα υπεροξειδια που χρησιμοποιουνται
για την πλυση του κρεατος στις ΗΠΑ, εχουν απαγορευτει απο την ΕΕ βαση της αρχης της προφυλαξης.
Ο κανονισμος της ΕΕ για τα χημικα προϊοντα στο
πλαισιο της οδηγιας REACH, στηριζεται ρητα στην
αρχη της προφυλαξης. Προκειμενου να διατεθουν
στην αγορα θα πρεπει να αποδειχθει με επιστημονικη βεβαιοτητα απο τις αντιστοιχες εταιριες οτι δεν
υπαρχει κινδυνος για την υγεια η το περιβαλλον.

ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ: Οι αυξητικοι παραγοντες η
ορμονες που χρησιμοποιουνται στα βοοειδη στις
ΗΠΑ ενω εχουν απαγορευτει στην ΕΕ, αποτελουν
παγια εμπορικη διαμαχη μεταξυ των δυο. Μαλιστα

ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Οι ενδοκρινικοι διαταρακτες [47] ειναι χημικα
προϊοντα που επιδρουν στο ορμονικο συστημα των
ζωων και των ανθρωπων και που χρησιμοποιουνται
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Για την εντατική γεωργία και τη βιοµηχανία τροφίµων ο στόχος είναι απλός: µείωση των
δασµών και αποδυνάµωση των κανονισµών που σχετίζονται µε την αρχή της αβεβαιότητας,
προκειµένου να διευρύνουν τις αγορές και να αυξήσουν τα κέρδη τους µέσω του εµπορίου
και µέσω χαµηλότερου κόστους παραγωγής.

στην παραγωγη προϊοντων. Η νομοθεσια της ΕΕ, σε
αντιθεση με των ΗΠΑ, προβλεπει οτι οι δραστικες
ουσιες οι οποιες αποτελουν ενδοκρινικους διαταρακτες δεν εγκρινονται, εκτος εαν η επικινδυνοτητα
τους ειναι αμελητεα. Προκειμενου ομως ο νομος
αυτος να τεθει σε ισχυ θα χρειαστει να αποφασιστουν τα κριτηρια βαση των οποιων θα αποφασιζεται αν μια χημικη ουσια αποτελει ενδοκρινικο διαταρακτη. Ενω η Ευρωπαϊκη Επιτροπη εχει δεσμευτει
να υποβαλλει προτασεις για τα κριτηρια, εχει
καθυστερησει αδικαιολογητα. Η καθυστερηση εχει

συσχετιστει με τις διαπραγματευσεις για την CETA
και την TTIP. Η υποθεση αυτη μαλιστα οδηγηθηκε
στο Γενικο Δικαστηριο της Ευρωπαϊκης Ένωσης, με
την Ευρωπαϊκη Επιτροπη να δεσμευεται τελικα για
την υποβολη των προτασεων της καθυστερημενα.

Πίνακας 7:
17 Κράτη και 4 περιφέρειες
[48]
είναι κατά των ΓΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους αυστηρότερους κανόνες για τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) στον κόσµο.
Μετά από µια δεκαετία νοµικές διαµάχες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συµφωνία
τον Ιούνιο του 2014, η οποία επιτρέπει στα
κράτη µέλη της να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια των ΓΤΟ στην επικράτειά τους.
Υπάρχουν δύο βασικοί κανονισµοί οι οποίοι
διέπουν τους ΓΤΟ στην ΕΕ:
α) Η οδηγία σχετικά µε την έγκριση των
προϊόντων ΓΤΟ στην ΕΕ και
β) η ρύθµιση για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που έχουν παραχθεί από ΓΤΟ και
έχουν εγκριθεί.
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Δήλωσαν ότι αυτοεξαιρούνται από τη καλλιέργεια ΓΤΟ
Δεν έχουν δηλώσει ότι αυτοεξαιρούνται
Χώρες εκτός Ε.Ε.
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Ψεκασµός µε αντιµικροβιακό διάλυµα είναι η µέθοδος απολύµανσης που προτιµάται από τις
εγκαταστάσεις πουλερικών των ΗΠΑ για εξοικονόµηση χρόνου στις γραµµές παραγωγής.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)
Απο τις μεγαλυτερες συζητησεις και αντιδρασεις
που σχετιζονται με την TTIP ειναι αυτες που αφορουν τους Γενετικα Τροποποιημενους Οργανισμους
οι οποιοι καλλιεργουνται και διακινουνται ελευθερα στις ΗΠΑ, σε αντιθεση με τα ισχυοντα στην Ε.Ε.
Οι Γενετικα τροποποιημενοι οργανισμοι ειναι οργανισμοι των οποιων το γενετικο υλικο εχει τροποποιηθει με τεχνητο τροπο, ωστε να τους δωσει νεες
ιδιοτητες, για παραδειγμα, αντοχη σε ξηρασια η
εντομα. Οι ΓΤΟ μπορει να ειναι φυτα, ζωα η μικροοργανισμοι.
Οι ΗΠΑ αλλα και οι υποστηρικτες των ΓΤΟ τους βλεπουν ως μεσο για την αυξηση των αποδοσεων, τη
μειωση της χρησης φυτοφαρμακων και εντο-

μοκτονων, τη βελτιωση της ποιοτητας των τροφιμων και τη μειωση των τιμων.
Όμως, τοσο η κοινη γνωμη, οσο και κρατη - μελη
της ΕΕ, ειναι αντιθετα σε αυτη την αποψη. Αντιτιθενται στη χρηση τους διοτι υπαρχουν ανησυχιες
για πιθανες μακροπροθεσμες επιπτω σεις στην
υγεια των ανθρωπων και των ζωων καθως και στο
περιβαλλον. Η χρηση των ΓΤΟ θα μπορουσε να προκαλεσει μικροβια που θα απαιτουσαν τη χρηση ακομα ισχυροτερων φυτοφαρμακων. Επισης ανησυχιες
εκφραζονται για τη μειωση της βιοποικιλοτητας
απο ενδεχομενη αναμιξη με συμβατικες καλλιεργειες. Τελος και η δυναμη των πολυεθνικων εταιριων βιοτεχνολογιας θα αυξηθει ακομη πιο πολυ.

Στην ΕΕ υπάρχει µόνο ένας
ΓΤΟ που έχει εγκριθεί για
εµπορική καλλιέργεια: το
ανθεκτικό σε έντοµα
καλαµπόκι, MON 810.
Καλλιεργείται σε συνολική
έκταση 129.000 εκταρίων.
Το 90% αυτών στην Ισπανία.
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Βιοτεχνολογία & Νέα Τρόφιμα
Η Βιοτεχνολογια αποτελει ενα ραγδαια αναπτυσσομενο επιστημονικο κλαδο ο οποιος εχει σκοπο
την αναπτυξη νεων και προηγμενων προϊοντων και
υπηρεσιων. Δεν βρισκει εφαρμογη μονο στα τροφιμα αλλα και σε αλλους τομεις οπως την υγεια, την
βιομηχανια, την ενεργεια, το περιβαλλον κλπ. Υπαρχουν ομως πολλες αντικρουομενες θεσεις και αντιδρασεις για καποιες απο τις τεχνικες της Βιοτεχνολογιας που εχουν αναπτυχθει, οπως για παραδειγμα οι γενετικα τροποποιημενοι οργανισμοι που
αναλυθηκαν στο προηγουμενο εδαφιο. Στη συνεχεια θα αναλυθουν δυο ακομη τεχνικες οι οποιες
αφορουν τα νεα τροφιμα [49] και αποτελουν σημεια
διαπραγματευσης στις συζητησεις για την TTIP.
Τα νεα τροφιμα στις ΗΠΑ αντιμετωπιζονται σαν
οποιοδηποτε αλλο τροφιμο και διεπονται απο τους
ιδιους κανονισμους. Σε αντιθεση, στην ΕΕ τεθηκε σε
ισχυ ο Κανονισμος (ΕΚ) 258/97 για τα νεα τροφιμα
αλλα και τις νεες παραγωγικες διεργασιες απο τις
οποιες προκυπτει προϊον που διαθετει σημαντικες
διαφορες στη συσταση η στα θρεπτικα συστατικα.
Η εγκριση κυκλοφοριας στην αγορα ενος νεου τροφιμου ειναι μια διαδικασια που απαιτει διαφορα
σταδια, με οριοθετημενα χρονικα περιθωρια. Μεχρι
τις αρχες του 2015, υπηρξαν περιπου 180 αιτησεις
για νεα τροφιμα απο τις οποιες περιπου 80 εχουν
εγκριθει για χρηση στην ΕΕ. Όσον αφορα τη σημανση, τα νεα τροφιμα υποκεινται στις γενικες απαιτησεις σημανσης [50].
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η κλωνοποιηση
ειναι μια σχετικα νεα τεχνικη αγενους αναπαραγωγης ζωων, η οποια παραγει σχεδον πιστα γενετικα
αντιγραφα των κλωνοποιημενων ζωων, δηλ. χωρις
τροποποιηση των γονιδιων. Ενω στις ΗΠΑ τα κλω-

νοποιημενα τροφιμα αντιμετωπιζονται σαν οποιοδηποτε αλλο τροφιμο η ΕΕ επεβαλε απο το 1997
απαγορευση στα κλωνοποιημενα προϊ οντα που
εμπαιναν στην ΕΕ για εμπορια και απαιτουσε ειδικο
φακελο, αν και δεν εχει κατατεθει κανενας τετοιος
φακελος.
Τον Σεπτεμβριο του 2015 το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο απαιτησε οχι μονο την απαγορευση των κλωνοποιημενων ζωων στην ευρωπαϊκη ενωση αλλα και
την απαγορευση του εμποριου των απογονων τους
η των προϊοντων που προερχονται απο κλωνοποιηση. Απαιτησε δηλαδη, να ληφθουν πιο αυστηρα
μετρα απο αυτα που πηρε η Κομισιον, η οποια
θελησε να μη χαλασει τις σχεσεις της με τις ΗΠΑ.
Απο την πλευρα της, η Ευρωπαϊκη Εταιρια Προστασιας Τροφιμων (EFSA) δεν φοβαται για την
ανθρωπινη υγεια. Αλλα εκφραζει φοβους «για τα
προβληματα υγειας των ζωων και για την καλη
τους κατασταση», προβληματα που προκαλουνται
απο την κλωνοποιηση [51].
Όσον αφορα την κοινη γνωμη συμφωνα με δυο
εκθεσεις της Γενικης Διευθυνσης της Ευρωπαϊκης
Επιτροπης για την Έρευνα (2008 & 2010) η κλωνοποιηση ζωων για τα προϊοντα διατροφης αποδοκιμαζεται με συντριπτικη πλειοψηφια (Πινακας 4). Η
ιδεα της «ανωτεροτητας του φυσικου» περιλαμβανει πολλες απο τις τασεις στην ευρωπαϊκη παραγωγη τροφιμων, οπως τον ενθουσιασμο για τα βιολογικα τροφιμα, τα τοπικα τροφιμα, και τις ανησυχιες σχετικα με τα τροφομιλια. Οποτε, το «μη
φυσικο» αποτελει τη μεγαλυτερη ανησυχια που
σχετιζεται με την κλωνοποιηση των ζωων και των
προϊοντων διατροφης [52].

Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι
[53]
στην κλωνοποίηση ζώων :
84% ανησυχούν σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
64% θεωρούν εντελώς απαράδεκτη την κλωνοποίηση για την παραγωγή τροφίµων.
67% απορρίπτουν την κλωνοποίηση ζώων για
ηθικούς λόγους.

«Οι Ευρωπαίοι τρώνε αναµφίβολα -και
χωρίς να το γνωρίζουν- κρέας που προέρχεται από απογόνους κλώνων λόγω της
απουσίας ετικέτας και στοιχείων»

69% συµφωνούν ότι η κλωνοποίηση ενέχει τον
κίνδυνο τα ζώα να θεωρηθούν εµπορεύµατα.

Πολίν Κονστάν, εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού Γραφείου των ενώσεων καταναλωτών.

83% θα απαιτούσαν ειδική σήµανση σε τρόφιµα από κλώνους αν ήταν διαθέσιµα στα
σούπερ µάρκετ της ΕΕ.
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Η εξέλιξη της νανοτεχνολογίας στα
τρόφιµα θα επηρεάσει τόσο την
καλλιέργεια, όσο και την µεταποίηση, την
αποθήκευση αλλά και την διανοµή τους.

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Η νανοτεχνολογια αφορα πολλες τεχνολογιες που σχετιζονται με το ατομικο η/
και μοριακο επιπεδο. Οι κινδυνοι των νανοσωματιδιων για την υγεια και το περιβαλλον ειναι επιστημονικα αβεβαιοι [54].

νοντας καλυτερες τιμες στην αγορα και βελτιωνοντας ετσι το εισοδημα τους και αφ’ ετερου στους
καταναλωτες να αγοραζουν προϊοντα ποιοτικα, με
εγγυησεις για τη παραγωγη, επεξεργασια και τη
γεωγραφικη καταγωγη τους [56].

Καθως η νανοτεχνολογια εξελισσεται, επιστημονες
υποστηρικτες της και φορεις χαραξης πολιτικης της
ΕΕ, εκφραζουν οτι θα πρεπει να αποφευχθει η επαναληψη του «επους των ΓΤΟ». Παραλληλα αναπτυσσεται η νανοηθικη, η συζητηση δηλαδη των
κοινωνικων, ηθικων και νομικων πτυχων της μοριακης μηχανικης. Η νανοτεχνολογια στα τροφιμα,
στην ΕΕ θεωρειται κοινωνικα ευαισθητη τεχνολογια, πραγμα που αποδεικνυεται και απο προσκληση
του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου για την απαγορευση των νανοσωματιδιων απο προϊοντα διατροφης.

Οι διαπραγματευσεις με τις Η.Π.Α. για την TTIP,
οσον αφορα τα προϊοντα ΠΟΠ και ΠΓΕ εξελισσονται εν μεσω αντιδρασεων, διοτι στις ΗΠΑ δεν
υπαρχει αντιστοιχο καθεστως. Απο τα 1.300 περιπου αναγνωρισμενα με Προστατευομενη Ονομασια
Προελευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευομενη Γεωγραφικη Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) ευρωπαϊκα προϊοντα, μονο τα
201 εντασσονται στη συμφωνια, ενω για τα
Προϊ οντα Εγγυημενου Παραδοσιακου Ιδιοτυπου
δεν εχει γινει λογος.

Αντιθετα στις ΗΠΑ, η νανοτεχνολογια στα τροφιμα
επιτρεπεται και δεν χρηζουν διαφορετικης αντιμετωπισης. Η νανοτεχνολογια μαλιστα συνδεεται
με την βιωσιμη αναπτυξη, οπου στοχευουν μεταξυ
αλλων στην «ανακατασκευη» καλλιεργειων, ζωων
και μικροβιων καθως και στην αναπτυξη νεων τροφιμων με λιγοτερες θερμιδες, αλατι και ζαχαρη διατηρωντας την υφη και τη γευση [55].

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης,
Γεωγραφικής Ένδειξης & Εγγυημένου
Παραδοσιακού Ιδιότυπου
Τα προϊοντα Ονομασια Προελευσης (ΠΟΠ), Γεωγραφικης Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημενου Παραδοσιακου Ιδιοτυπου (ΕΠΙΠ) καθιερωθηκαν στην ΕΕ στο
πλαισιο του επαναπροσανατολισμου της Κοινης
Αγροτικης Πολιτικης (ΚΑΠ). Με αυτον τον τροπο
δινεται η δυνατοτητα στους αγροτες να στραφουν
σε μορφες ολοκληρωμενης αναπτυξης της υπαιθρου, μεσω της διαφοροποιησης της γεωργικης
παραγωγης. Επιπλεον παρεχεται η δυνατοτητα
αφεν ος στους παραγωγους (ιδιως των μειονεκτικων και απομακρυσμενων περιοχων) να προωθησουν ευκολοτερα προϊοντα τους που παρουσιαζουν εξειδικευμενα χαρακτηριστικα, πετυχαι-

Συμφωνα με το ευρωπαϊ κ ο δικτυο AREPO [ 5 7 ]
(Συνδεσμος Ευρωπαϊ κ ω ν Περιφερειω ν για τα
Προϊοντα Προελευσης) οι 1.300 ΠΓΕ για τα τροφιμα που εχουν αναγνωριστει απο την Ευρωπαϊκη
Επιτροπη ειναι συλλογικη πνευματικη ιδιοκτησια
που αναγνωριζεται απο το ευρωπαϊκο κανονιστικο
πλαισιο. Τα προϊοντα αυτα δεν αποτελουν μονο ενα
ολοκληρο τμημα του ευρωπαϊκου πολιτισμου γεωργικων προϊοντων και τροφιμων, αλλα και ενα πολυ
σημαντικο μεριδιο της αγροτικης οικονομιας, αντιπροσωπευοντας ετησιο κυκλο εργασιων τουλαχιστον 60 δισ. ευρω. Επιπλεον, η συνολικη αξια των
προϊοντων ΠΓΕ που εξαγονται εκτος της ΕΕ υπολογιζεται σε 15 δισ. Ευρω, ενω οι ΗΠΑ ειναι μακραν η

Από το 1992 έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το καθεστώς, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων. Ο κανονισµός που τους διέπει
σήµερα είναι ο (ΕΕ) 1151/2012 (για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων), όπου συµπεριλαµβάνει και τα
Εγγυηµένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα.
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«Τα τοπικά προϊόντα βιώνουν µία
έκρηξη στην αγορά η οποία είναι
ακόµη µεγαλύτερη από αυτή των
βιολογικών προϊόντων. Σε περίπτωση
όµως που η Ευρώπη χρειαστεί να
υιοθετήσει το αµερικάνικο "χώρα προέλευσης" πρότυπο, οι Ευρωπαίοι
καλλιεργητές ανησυχούν ότι οι
πελάτες τους θα έχουν λιγότερη
εµπιστοσύνη στα προϊόντα τους».
unternehmensgruen.org

κορυφαια χωρα προορισμου για τις γεωγραφικες
ενδειξεις της ΕΕ, λαμβανοντας το 30% των συνολικων εξαγωγων απο την ΕΕ.

2.2.5 TTIP & Περιβάλλον
Η TTIP οπως και καθε παρομοια εμπορικη συμφωνια (βλ. CETA, TiSA) εχει αμεσες συνεπειες, αν οχι
αμεσο στοχο, στο περιβαλλον καθως αυτο αναγνωριζεται ως «πεδιο κερδοφοριας» με την ενσωματωση του στη λογικη των αγορων και την πληρη αναπτυξη σε αυτο διαδικασιων υφαρπαγης, εμπορευματοποιησης και χρηματιστικοποιησης. Πιο συγκεκριμενα:
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ: Μεσω της TTIP θα ειναι πολυ πιο δυσκολη η
εφαρμογη πολιτικων για την ανασχεση της κλιματικης αλλαγης. Με βαση τα εγγραφα που εχουν
διαρρευσει μεχρι σημερα δεν παρουσιαζονται σε
κανενα σημειο συγκεκριμενες δεσμευσεις, πολιτικες η μετρα για την ανασχεση της κλιματικης αλλαγης, οπως θα επρεπε σε συμφωνιες τετοιου μεγεθους και βαθους, καθως αυτες προσπαθουν να ορισουν (σχεδον) το συνολο των παραγωγικων και
εμπορικω ν κατευθυνσεων. Αντιθετως μαλιστα,
τιθενται εμποδια στην ληψη μετρων μετριασμου
(mitigation measures) των εκπομπων λογω των
ειδικων διαταξεων στα κεφαλαια για τη Ρυθμιστικη
Συνεργασια (Regulatory Cooperation) και την Προσβαση στην Αγορα για τα Βιομηχανικα Προϊοντα
(Market Access for Industrial Goods).
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Το ιδιο ακριβως συμβαινει και με τα χημικα
προϊοντα που ειναι επιβλαβη για την ανθρωπινη
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υγεια και το περιβαλλον. Η ΕΕ εχει θεσπισει μια
σχετικα αυστηρη νομοθεσια κατα των τοξικων
χημικων ουσιων, σε αντιθεση με τις ΗΠΑ οπου δεν
υφισταται αντιστοιχη νομοθεσια. Συνεπως, η ΕΕ
απαγορευει χιλιαδες χημικες ουσιες που θεωρουνται επιβλαβεις για το περιβαλλον η την υγεια σε
προϊοντα καθαρισμου, καλλυντικα, χρωματα, ρουχα και ηλεκτρικες συσκευες. Η κυβερνηση των ΗΠΑ
ηδη απο το 2014 εχει προσπαθησει εμμεσα να
καταργησει αυτη τη νομοθεσια, μεσω της TTIP
καθως, οπως υποστηριζεται, «εισαγονται διακρισεις, οι συγκεκριμενοι νομοι δεν εχουν εννομη βαση
και δημιουργουν περιττα εμποδια στο εμποριο». Η
προκαθορισμενη προσεγγιση βασει της νομοθεσιας
των ΗΠΑ ειναι οτι ολες οι χημικες ουσιες ειναι
ασφαλεις, εκτος αν αποδειχθει το αντιθετο. Στις διαπραγματευσεις για την TTIP και με βαση το οτι εχει
διαρρευσει μεχρι τω ρα, γινεται προσπαθεια το
κανονιστικο πλαισιο για τα χημικα προϊ οντα να
ειναι πιο κοντα στις (χαλαροτερες) θεσεις των
ΗΠΑ.
ΚΑΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ: Συνολικα, η μακροχρονια περιβαλλοντικη προστασια δεν διασφαλιζεται αν δεν
καταργειται πληρως. Κανενα απο τα κεφαλαια της
συμφωνιας που εχουν διαρρευσει μεχρι σημερα δεν
κανουν αναφορα στον κανονα της «Γενικης Εξαιρεσης», κανονας που ισχυει εδω και σχεδον 70
χρονια, απο τη συμφωνια GATT του Παγκοσμιου
Οργανισμου Εμποριου, και παρεχει τη δυνατοτητα
στα κρατη να ορισουν κανονιστικο πλαισιο για το
εμποριο προκειμενου να διασφαλισουν «την προστασια της ζωης και της υγειας των ανθρωπων και
του περιβαλλοντος» η «την προστασια των φυσικων τους πορων».
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Σύµφωνα µε έγγραφο που διέρρευσε και έχει στην κατοχή του ο
Guardian (11/07/2016), η ΕΕ θα προτείνει να υποχωρήσει στα
υποχρεωτικά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά και σε
σηµαντικά εµπόδια σε µελλοντικά καθεστώτα χρέωσης
αποσκοπώντας την υιοθέτηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Ενώ η ΕΕ, στη διάσκεψη για το κλίµα 2015 στο Παρίσι, δεσµεύθηκε
να µειώσει της εκποµπές CO2 κατά 40% έως το 2030, ενώ έως το
2050 δεσµεύθηκε να µειώσει τις εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 80%, σε αντιπαράθεση, το νέο
κείµενο αναφέρει ότι:
• τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να συµφωνήσουν σε µια νοµικά
δεσµευτική υποχρέωση την εξάλειψη όλων των υφιστάµενων
περιορισµών στην εξαγωγή φυσικού αερίου στο µεταξύ τους
εµπόριο, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας
• οι εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτορρύθµιση του
κλάδου των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα
όπου η αυτορρύθµιση είναι πιθανό να επιτύχει τους πολιτικούς
στόχους ταχύτερα ή κατά λιγότερο δαπανηρό τρόπο από ό, τι οι
υποχρεωτικές απαιτήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Οι εξουσιες των εταιριων ενισχυονται εναντι αυτων των κοινωνικων κινηματων, των
κινησεων πολιτων και της κοινωνιας συνολικοτερα. Ενω η συμφωνια εχει αμεσες συνεπειες στην
προστασια του περιβαλλοντος, των καταναλωτων
και της ποιοτητας ζωης, οι εταιριες ειναι οι προνομιακοι και αποκλειστικοι συνομιλητες των υπευθυ-

Κατά την περίοδο των διαπραγµατεύσεων για
τη συµφωνία, µια σειρά από περιβαλλοντικές
πολιτικές και µέτρα της ΕΕ θεωρούνται «τεχνικά εµπόδια στο ελεύθερο εµπόριο» και
«πρέπει να καταργηθούν» όπως:
• οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης
• τα πρότυπα απόδοσης καυσίµων για τα αυτοκίνητα
• η απαγόρευση φθοριούχων αερίων σε συσκευές όπως ψυγεία και καταψύκτες
• οι ρυθµίσεις για τη µη συµβατική εξόρυξη
ορυκτών (βλ. tarsands, fracking)
• οι οδηγίες για την αειφορία και την ενίσχυση των ΑΠΕ

νων για τη συμφωνια. Την ιδια στιγμη οι ΜΚΟ η οι
κινησεις πολιτων εχουν περιορισμενη συμμετοχη
και πληροφορηση. Μαλιστα, απο τις μεχρι σημερα
διαρροες ειναι ενδεικτικο οτι προωθειται μια
περαιτερω ελαφρυνση των βιομηχανιων απεναντι
στην προστασια του περιβαλλοντος με ειδικες εξαιρεσεις σε μια σειρα απο παραγωγικες διαδικασιες.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: Η
σημαντικοτερη πτυχη ολων ειναι οτι η TTIP οπως
φαινεται εγκαινιαζει την καταργηση της «Αρχης
της Προληψης» (Precautionary principle) βασικη
αρχη της ιδιας της Ευρωπαϊκης Συνθηκης και της
ΕΕ σχεδον απο τη γεννηση της. Η αρχη της προληψης (Άρθρο 191 της Συνθηκης για τη Λειτουργια
της ΕΕ) εχει ως στοχο τη διασφαλιση της περιβαλλοντικης προστασιας μεσω της δυνατοτητας των
κρατων και της ιδιας της ΕΕ για αποτρεπτικεςπροληπτικες πολιτικες σε περιπτωση αναγνωρισης
κινδυνου για το περιβαλλον και την ποιοτητα ζωης.
Στην TTIP δεν γινεται καμια αναφορα στη συγκεκριμενη αρχη (οπως φαινεται στις διαρροες) ενω η
κατευθυνση ειναι προς την ενσωματωση της λογικης των ΗΠΑ που προβλεπουν διαχειριση και αποτροπη του οποιου κινδυνου. Η αρνητικη αυτη εξελιξη θα εχει αμεσες συνεπειες σχεδον στο συνολο των
περιβαλλοντικων πολιτικων οι οποιες θα αποδυναμωσουν η και θα καταργηθουν στην πραξη λογω
της ισχυος της TTIP εναντι της κοινοτικης νομοθεσιας.
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Πίνακας 8: ΜΜΕ, Βασικά Στοιχεία

[60]
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2.2.6 TTIP & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Απο την αρχη των διαπραγματευσεων ως σημερα,
εχει δοθει τεραστια εμφαση στην επισημη ενημερωση απο την Ε.Ε. οσον αφορα τις θετικες επιδρασεις της TTIP για τις μικρομεσαιες επιχειρησεις.
Όμως οι διαρροες αποκαλυπτουν οτι η μονη προβλεψη που υπαρχει εντος της συμφωνιας, στο τμημα της εκεινο που ειναι αφιερωμενο στις ΜΜΕ, δεν
περιεχει τιποτα πλην ορων που αφορουν στην καλη
ενημερωση των ΜΜΕ εκατερωθεν, οσον αφορα τις
ευκαιριες που τους ανοιγονται μεσω της υπογραφης της συμφωνιας.
Η συνεισφορα των μικρομεσαιων επιχειρησεων σε
θεσεις απασχολησης και στις τοπικες οικονομιες
και η αδυναμια τους να ανταγωνιστουν μεγαλες
επιχειρησεις, εχουν αναγνωριστει τοσο απο την Ε.Ε.
και τα κρατη- μελη της, οσο και απο τις ΗΠΑ. Αυτο

εχει οδηγησει σε ρυθμισεις για την προστασια και
την ενδυναμωση των μικρομεσαιων επιχειρησεων
σε τοπικο επιπεδο.
Στις ΗΠΑ με τις ρυθμισεις Buy American και Buy
Local διασφαλιζουν προστατευμενο χωρο για τις
ΜΜΕ σε συγκεκριμενες αγορες και κυριως στο
πεδιο των δημοσιων προμηθειων.
Αντιστοιχα στην Ε.Ε. αυτος ο χωρος εξασφαλιζεται
με διαφορετικες ρυθμισεις ανα κρατος. Καποιες
απο αυτες απαντωνται στις συμβασεις κοινωνικης
αναφορας, στα κριτηρια εντοπιοτητας που τιθενται
η με δεσμευση για διαθεση ποσοστου των δημοσιων δαπανων σε ΜΜΕ. Ταυτοχρονα, σε πολλες ευρωπαϊ κ ες χω ρες πραγματοποιουνται εκστρατειες
προωθησης των προμηθειων απο την τοπικη αγορα
(με εμφαση στον τομεα της τροφης) και για την ιδιωτικη αγορα.

Κίνδυνοι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στην Ε.Ε. δραστηριοποιούνται περίπου 20
εκατοµµύρια ΜΜΕ, αριθµός που αντιστοιχεί
σε περισσότερο από 99,5% του συνόλου των
επιχειρήσεων.
Η συνεισφορά τους σε αριθµό θέσεων εργασίας αντιστοιχεί στο 67% των συνολικών θέσεων εργασίας. Η συνεισφορά τους σε προστιθέµενη αξία αντιστοιχεί στο 57,8% του συνόλου.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
απόδοση των ΜΜΕ, που χτυπήθηκαν από την
οικονοµική κρίση, παραµένει χαµηλότερη από
ότι πριν το 2008, σε αριθµό επιχειρήσεων,
θέσεων εργασίας και προστιθέµενης αξίας [59].
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Βλεποντας ομως τη συμφωνια στο συνολο της
μπορει κανεις ευκολα να διαπιστωσει οτι, περα απο
το γενικο της πνευμα, υπαρχουν και επιμερους συμφωνημενοι οροι οι οποιοι μπορουν να αποβουν
καταστροφικοι για τη μικρομεσαια επιχειρηματικοτητα [61]:
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Η εναρμονιση των κανονισμων και
των προτυπων μεταξυ των δυο πλευρων ειναι το
κυριο επιχειρημα των υποστηρικτων της συμφωνιας στην προσπαθεια τους να τεκμηριωσουν οτι
αυτη προκειται να ωφελησει τις ΜΜΕ. Ειναι αντικειμενικο το γεγονος οτι οι μικρες επιχειρησεις
εχουν μεγαλυτερη δυσκολια να ανταπεξελθουν
στην συμμορφωση με τα προτυπα, και μπορει η
υπαρξη διαφορετικων κανονων και απαιτησεων να
περιοριζει τη δραση τους εντος συγκεκριμενων
αγορων. Όμως η εναρμονιση των προτυπων δεν
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προκειται να διασφαλισει την εξαγωγικη δραστηριοτητα των ΜΜΕ, αφου αυτη δεν εξαρταται μονο
απο τα κανονιστικα προτυπα με τα οποια καλουνται να συμμορφωθουν, αλλα κυριως απο οικονομικους παραγοντες οπως η δυνατοτητα τους να ειναι
ανταγωνιστικες σε μεγαλη κλιμακα και με τα αυξημενα κοστη που συνεπαγεται η εξαγωγικη δραστηριοτητα. Προκειται ομως να διασφαλισει την δραση
των εκατερωθεν μεγαλων επιχειρησεων εντος των
μικρων, προστατευμενων αγορων στις οποιες μεχρι
σημερα δραστηριοποιουνται οι ΜΜΕ.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ISDS: Ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων που προβλεπεται -οπως και οι αντιστοιχοι
που εχουν εφαρμοστει ως σημερα- ειναι ενα εργαλειο στο οποιο δεν εχει προσβαση η ΜΜΕ. Αυτο μπορει να διαβαστει με δυο τροπους, αφου απο τη μια
πλευρα το κοστος για τον προσφευγοντα σε ενα
τετοιο μηχανισμο ειναι απαγορευτικο για μια ΜΜΕ,
ενω απο την αλλη αναμενεται οτι θα γινεται χρηση
αυτου του μηχανισμου για την καταρριψη οποιασδηποτε προστατευτικης ρυθμισης προς οφελος
των τοπικων οικονομιων.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ: Η συμφωνια
NAFTA τεθηκε σε ισχυ το 1994, οποτε οι επιπτωσεις της ειναι πλεον καταγεγραμμενες: Το μεριδιο
των αμερικανικων ΜΜΕ στο συνολο της εξαγωγικης δραστηριοτητας των ΗΠΑ προς το Μεξικο και
τον Καναδα μειωθηκε. Μετα απο 20 χρονια εφαρμογης της συμφωνιας, μονο το 0,6% των ΜΜΕ των

ΗΠΑ εξηγαγε προς το Μεξικο και το 1,1% προς τον
Καναδα, σε αντιθεση με το 19% και 26% αντιστοιχα των μεγαλων επιχειρησεων. Επισης χαθηκαν
700.000 θεσεις εργασιας στις ΗΠΑ, και 1,9 εκατομμυρια μονο απο τις μικρες αγροτικες επιχειρησεις του Μεξικου.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΥΣ: Απο τα 20
εκατομμυρια μικρομεσαιες επιχειρησεις που δραστηριοποιουνται στην Ε.Ε., εξαγωγικη δραστηριοτητα εκτος των συνορων της εχει λιγοτερο απο το
13%, ενω το εισοδημα που προκυπτει απο αυτη τη
δραστηριοτητα δεν ξεπερνα το 10% του συνολικου.
Προς τις ΗΠΑ εξαγει μολις το 0,7% των μικρομεσαιων επιχειρησεων, ενω η αξια των εξαγωγων αυτων
για το 2013 δεν ξεπερασε το 2% του συνολου της
προστιθεμενης αξιας που προκυπτει απο τη συνολικη δραστηριοτητα των ΜΜΕ.
Συμπερασματικά, η TTIP δεν προβλεπει οτιδηποτε σε σχεση με τη δραστηριοποιηση των ΜΜΕ,
ομως μεσω των υπολοιπων ορων της ερχεται να
καταργησει ο,τι προστασια υπηρχε μεχρι σημερα
για τις ΜΜΕ, καθιστω ντας τες ευαλωτες στον
ισχυρο ανταγωνισμο των μεγαλων επιχειρησεων
και περιοριζοντας σημαντικα το πεδιο δραστηριοτητας τους. Η ειδικη προβλεψη στο αντιστοιχο τμημα της συμφωνιας -οπως αυτο διερρευσε- αφορα
μονο την ενισχυση της ενημερωσης τους σχετικα με
τη «δυνατοτητα» ενισχυσης της εξαγωγικης τους
δραστηριοτητας.
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Κεφάλαιο 3:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ TTIP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γενικες & Ειδικες Επιπτωσεις
Η παρουσα ενοτητα αφορα στον κεντρικο σκοπο
της μελετης: την αναδειξη των επιπτωσεων της
TTIP ειδικοτερα στην Ελλαδα. Η αναλυση της υφισταμενης καταστασης που προηγηθηκε και η
παραθεση του υπο μυστικη διαπραγματευση περιεχομενου της βοηθουν ως στοιχεια τεκμηριωσης,
απαραιτητη προϋ ποθεση για κ αθε σοβαρη
διερευνηση των αποτελεσματων. Αρχικα δινονται
οι επιπτωσεις ως προς το γενικο πολιτειακο, οικονομικο και κοινωνικο πλαισιο.
Στο δευτερο μερος αναδεικνυονται αρχικα οι ομοιοτητες της TTIP με τους στοχους των μνημονιων
τεκμηριωνοντας με αυτον τον τροπο το συμπερασμα οτι το καθεστως των μνημονιων αποτελει μιας
μικρης εμβελειας εφαρμογη των ιδιων κ ατευθυνσεων που υπηρετουν και οι εμπορικες συμφωνιες νεας γενιας, με διαφορετικο προσχημα και
φαινομενικα παροδικο χαρακτηρα. Η Ελλαδα προσομοιαζει την πιλοτικη εφαρμογη της TTIP απο την
οποια εξαγονται τα απαραιτητα συμπερασματα για
τη συνεχεια…
Οι ειδικες επιπτωσεις αφορουν συγκεκριμενα την
δημοκρατια, τον δημοσιο τομεα, τις ΜΜΕ, την εργασια, το περιβαλλον & την υγεια στην Ελλαδα. Τελος
δινονται τρεις μελετες περιπτωσεων.
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3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σχεδον ολες οι επισημες μελετες επιπτωσεων της
Συμφωνιας εχουν χρηματοδοτηθει απο ιδρυματα
που διακεινται ευνοϊκα προς το ελευθερο εμποριο η
απο εργοδοτικες οργανωσεις, γεγονος που εξηγει
την αποσιωπηση του οποιου κοινωνικου κοστους
μπορει να προκυπτει [62,63,64,65,66].
Η παρουσα ενοτητα αφορα στον κεντρικο σκοπο
της μελετης: την αναδειξη των επιπτωσεων της
TTIP ειδικοτερα στην Ελλαδα. Η αναλυση της υφισταμενης καταστασης που προηγηθηκε και η
παραθεση του περιεχομενου της υπο μυστικης διαπραγματευσης Συμφωνιας βοηθουν ως στοιχεια
τεκμηριωσης, απαραιτητη προϋ ποθεση για καθε
σοβαρη διερευνηση των αποτελεσματων.
Ειδικοτερα για τις καθαρα οικονομικες επιπτωσεις
εχουν δημοσιευθει τα ευρηματα αναλογων μελετων
για πολλες αλλες χωρες μελη της ΕΕ, συγκεκριμενα
για την οικονομια της Ιρλανδιας, της Πορτογαλιας,
της Γαλλιας, της Σουηδιας, της Αυστριας και του
Ηνωμενου Βασιλειου. Μαλιστα σε καποιες περιπτωσεις εφαρμοστηκαν μεθοδολογιες ποσοτικης
αναλυσης και υποδειγματα προσομοιωσης (για
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παραδειγμα στην Ισπανια [67] και την Πορτογαλια [68]
χρησιμοποιηθηκαν υποδειγματα γενικης ισορροπιας -Computable General Equilibrium models) με διαφορετικα σεναρια ως προς το ευρος απελευθερωσης των συναλλαγων και εκτιμηση της προκαλουμενης μεταβολης του ρυθμου μεγεθυνσης του
κατα κεφαλη προϊοντος, καθως και πιθανες επιρροες σε τομεακα μεγεθη.
Αξιζει να σημειωθει οτι τα περισσοτερα απο αυτα
τα υποδειγματα καταληγουν σε θετικα αποτελεσματα για την εξελιξη του ΑΕΠ των χωρων, γεγονος
το οποιο καθε αλλο παρα εκπλησσει. Αφενος γιατι
πραγματι η ενοποιηση των αγορων δημιουργει πολλαπλασιαστικες θετικες επιπτωσεις στην εσωτερικη αγορα και επηρεαζει θετικα την παρεμβαση των
συμμετεχουσων οικονομιων στο ευρυτερο διεθνες
πλαισιο. Αφετερου διοτι τα ιδια τα υποδειγματα
που χρησιμοποιουνται βασιζονται σε υποθεσεις και
θεωρητικους συσχετισμους που αναπαραγουν την
αστικη οικονομικη λογικη και παραδοση [69].
Βεβαιως, ακομη κι αν δεχτουμε το θετικο προσημο
στις επιπτωσεις της TTIP στο ρυθμο μεγεθυνσης
του κατα κεφαλην ΑΕΠ, αυτο δεν σημαινει αναγκαστικα οτι επιτυγχανεται μια κοινωνικα και περιβαλλοντικα βιωσιμη, δικαιη και ισορροπη οικονομικη αναπτυξη για τις συμμετεχουσες κοινωνιες. Σε
μελετες με ποιοτικη αναλυση [70], οι επιπτωσεις απο
μια πιθανη εφαρμογη της συμφωνιας εμφανιζονται
κυριως ως αρνητικες. Αυτο ειναι αναμενομενο
καθως το ζητημα των αναπτυξιακων επιπτωσεων
δεν μπορει να διερευνηθει μονο με τεχνοκρατικους,
ποσοτικους ορους.
Οι διευρυνομενες ανησυχιες επικεντρωνονται κυριως στο ποιες θα ειναι οι επιπτωσεις της TTIP σε
μικρες και μικρομεσαιες επιχειρησεις γενικα και σε
μοναδες συγκεκριμενων κλαδων παραγωγης
ειδικοτερα, στην εκ νεου προκυπτουσα φαση
συγκεντροποιησης του παραγωγικου και του εμπορικου κεφαλαιου, στην επικρατηση ενος μοντελου
παραγωγης και επεξεργασιας που προτασσει τη
μαζικοποιηση και το κοστος εναντι των οποιων ποιοτικων και περιβαλλοντικων η υγειονομικων διασφαλισεων (κοντρα ουσιαστικα στα ιστορικα νεα
χαρακτηριστικα της συγχρονης τεχνολογικης και
κοινωνικης πραγματικοτητας).
Η νέα συγκεντροποίηση που επιβαλλεται ανωθεν
στο πλαισιο της νεοφιλελευθερης πρακτικης
αποτελει λοιπον αμεση απειλη για την επιβιωση
των μικρων, οικογενειακων εκμεταλλευσεων και
των τοπικων, διακλαδικων η ενδοκλαδικων πρωτοβουλιων συνεταιριστικης, συνεργατικης παραγωγης. Ο ισχυρος απελευθερωμενος ανταγωνισμος
των πολυεθνικων θα οδηγησει στο κλεισιμο χιλιαδων μικρομεσαιων επιχειρησεων. Την ιδια στιγμη, η
εμμεση αναδιανομη της παραγομενης υπεραξιας εις

βαρος της εργασιας, οπως προκυπτει απο τη γενικευομενη πολιτικη «απελευθερωσης» της αγορας
εργασιας, μεθερμηνευομενο απο την καταργηση
των οποιων συλλογικων και ατομικων εργατικων
δικαιωματων, μειωνει τη ντοπια αγοραστικη δυναμη και την ενεργο ζητηση καθιστωντας τις μικρες
και μικρομεσαιες που εξαρτωνται πολυ περισσοτερο απο την εσωτερικη αγορα ακομη πιο ευαλωτες. Διατομεακα θα παρουσιαστουν αρνητικες
επιπτωσεις σε ολες τις μικρομεσαιες επιχειρησεις οι
οποιες δε θα μπορουν να προστατευτουν απο το
Ελληνικο Κρατος. Η συμφωνια θεσμοθετωντας το
«Συμβουλιο Ρυθμιστικης Συνεργασιας», τον Μηχανισμο Επιλυσης Διαφορων αναμεσα στους επενδυτες και τα κρατη και τα Διαιτητικα Δικαστηρια θα
απελευθερωσει την τεραστια δυναμη των πολυεθνικων σε βαρος της ραχοκοκαλιας των αυτοαπασχολουμενων και μικρομεσαιων, αλλα και των ιδιων των κρατων, υπονομευοντας συνολικα τη δημοκρατια και την εθνικη κυριαρχια.
Υπο μια εννοια η ολοκληρωση και εφαρμογη της
TTIP θα εγκαταστησει ένα καθεστώς «ειδικής
οικονομικής ζώνης» στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης. Επιδιωκεται καταρχην η ολοκληρωση
της προς τα κατω προσαρμογης της εργατικης
νομοθεσιας της ΕΕ στο πιο «ελευθερο» πλαισιο των
ΗΠΑ, αλλα και ακομη παραπερα προς την ολικη
καταργηση των εργασιακων δικαιωματων και της
συλλογικης, συνδικαλιστικης εκπροσωπησης, καθως αυτα στρεβλωνουν τον τελειο ανταγωνισμο[71]
(sic).
Ενημερωτικες μελετες επικεντρωνονται στον τομεα
της εργασιας και αποκαλυπτουν τις αρνητικές
επιπτώσεις στην αμοιβή της εργασίας και στη
δυναμικη του ανοιγματος νεων, βιωσιμων θεσεων
απασχολησης. Η ιδια η Ευρωπαϊκη Ένωση παρηγγειλε σχετικη ερευνα κατα την εναρξη των διαπραγματευσεων (Hilary:2015:10), της οποιας ομως
τα αποτελεσματα δεν ετυχαν ευρειας προωθησης
καθως προκυπτουν περισσοτερες απωλειες θεσεων
εργασιας για την Ευρωπη (περιπου 600.000 θεσεις
εργασιας) σε σχεση με τις ΗΠΑ (προφανως γιατι η
ευρωπαϊ κ η προσαρμογη θα ειναι μεγαλυτερη).
Μαλιστα εχει ενδιαφερον οτι οι περισσοτερες
επιπτωσεις προβλεπονται για τις βορειες χωρες,
αφενος γιατι στο Νοτο της Ευρωπης εχει ηδη προχωρησει η σχετικη πολιτικη της απορρυθμισης, ενω
αφετερου η ενδοκοινοτικη εμπορικη κυριαρχια των
βορειων οικονομιων περιοριζεται λογω τη εξισωσης των δικαιωματων τους με αυτα των Αμερικανων ανταγωνιστων τους (Capaldo, 2014).
Μια αλλη βασικη πτυχη της λογικης της απορρυθμισης προκυπτει ως προς την καταργηση των
οποιων διαταξεων -νομικων και κανονιστικωνκαθορίζουν το πλαίσιο των ποιοτικών χαρα-
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κτηριστικών και των παραγωγικών προτύπων.
Η νεοκλασικη αντιληψη οτι οι ελευθερες δυναμεις
μιας τελειας λειτουργουσας αγορας καθοριζουν με
τον βελτιστο τροπο ολα τα κοινωνικα, τεχνολογικα
ακομη και ηθικα ζητηματα αποτελει τον πυρηνα
της «επιστημονικης» υπερασπισης της αστικης κοινωνιας και του καπιταλισμου, συνεπως και τη βαση
της νεοφιλελευθερης προτασης.
Η TTIP υιοθετει ολιστικα την εν λογω προσεγγιση
και επιβαλλει την προς τα κατω εναρμονιση των
υφισταμενων κανονισμων και προτυπων μεταξυ
ΗΠΑ και ΕΕ με δικαιολογια τη διασφαλιση της
ελευθεριας των εμπορικων συναλλαγων και τη μειωση του εταιρικου κοστους των διατλαντικω ν
εμπορικων σχεσεων. Προκυπτει η ισοπεδωση των
διαφορων στα ισχυοντα προτυπα ασφαλειας τροφιμων που θεωρουνται στρεβλωτικοι προς το
εμποριο των τροφιμων (...) και η εισαγωγη νεων οι
οποιοι επιβαλλουν την αλογιστη εμπορικη εκμεταλλευση των νεων εφαρμογων στην νανοτεχνολογια και τη συνθετη βιολογια.
Εκτος της βιαιης συγκεντροποιησης, της αναδιανομης εις βαρος της εργασιας και των λαϊκων στρωματων και της ποιοτικης απορρυθμισης η τεταρτη
βασικη πτυχη επιπτωσεων στη δομη και στη λειτουργια των ευρωπαϊ κων οικονομιων προκυπτει
απο τη δεδηλωμενη διαθεση μιας παλι προς τα
κατω διατλαντικης εναρμονισης ως προς την
εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών
και του κοινωνικού κράτους. Οι κανονες της αγορας επιβαλλονται ως οι μονοι ορθοι και αποδεκτοι
και στους τομεις της υγειας, της παιδειας, των μεταφορω ν και των συγκοινωνιω ν, της κοινωνικης
ασφαλισης, του πολιτισμου, της διαχειρισης των
υδατινων και των φυσικων πορων. Ιδιαιτερα στον
χωρο της υγειας, διακυβευεται η ασφαλεια των
φαρμακευτικων προϊοντων με την εισαγωγη νεων
χημικων ουσιων, το επιχειρηματικο δικαιωμα στη
μυστικοτητα των χημικων αναλυσεων(!) και την
ενισχυση της διακινησης περισσοτερων πατενταρισμενων φαρμακων.
Ως προς την εκμεταλλευση των φυσικων πορων, η
εφαρμογη και εδω της λογικης της αυτορρυθμισης
(η καλυτερα της απορρυθμισης) θα οδηγησει στη
γενικευμενη εφαρμογη τεχνικω ν με σημαντικα
δυσχερεις περιβαλλοντικες συνεπειες (π.χ. η μεθοδος εξορυξης με υδραυλικη ρηγματωση- “fracking”).
Τελος, προκειμενου να ολοκληρωθει η ταυτοποιηση
του νεοφιλελευθερου χαρακτηρα του διαπραγματευομενου πλαισιου της Συμφωνιας, το ζητημα της
«απελευθερωσης» θα βρει εφαρμογη και στην
απορρυθμιση του εναπομειναντος θεσμικου πλαισιου ως προς τις χρηματοπιστωτικες συναλλαγες.
Ειναι γεγονος οτι η προσφατη κριση ενισχυσε πολιτικα τις αστικες δυναμεις που αναγνωριζουν τα αδι-
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εξοδα της ασυδοσιας του χρηματοπιστωτικου
τομεα. Διεθνως και τοπικα, εχει επικρατησει ενα
«αμυντικο» πολιτικο δογμα που θεωρει τις νεοφιλελευθερες αναδιαρθρωσεις ως τη μονη διεξοδο
για το συγχρονο καπιταλισμο. Έτσι προωθειται εκ
νεου η καταργηση των ελεγχων και των επιβαρυνσεων των συναλλαγων, των μεταφορων μερισματων, εισφορων και διατραπεζικων πληρωμων,
εν προκειμενω στο πλαισιο της διατλαντικης ολοκληρωσης.
Η Ελλαδα εχει βιωσει την εφαρμογη της βιαιης αναδιαρθρωσης. Ο συντονισμος της διεθνους συστημικης κρισης με τις εγχω ριες δομικες αδυναμιες
ανοιξε το δρομο της επιβολης των τριων μνημονιων
μεσω των οποιων εφαρμοζονται οπως δειξαμε βασικες πτυχες της κυοφορουμενης διατλαντικης συμφωνιας, κυριως δε η απορρυθμιση της αγορας εργασιας, η εμπορευματοποιηση των δημοσιων αγαθων
και του κοινωνικου κρατους, ο εκδημοκρατισμος
της ασκησης νομισματικης και δημοσιονομικης
πολιτικης και τελος η επιθεση στην αυτοαπασχοληση και στη μικρη / μικρομεσαια δραστηριοτητα με
απωτερο στοχο την ενισχυση της συγκεντροποιησης των μεσων παραγωγης. Συνεπως οι ηδη υφισταμενες επιπτωσεις καθιστουν την προσφατη
ελληνικη εμπειρια ενα καλο ιστορικο παραδειγμα
για τις υπολοιπες χωρες μελη της ΕΕ.
Περαν τουτου στην παρουσα ενοτητα παρουσιαζονται ολες οι προσθετες προβλεπομενες κοινωνικοοικονομικες επιδρασεις της πληρους εφαρμογης
της TTIP. Εκεινο ομως που χρηζει την εφαρμογη
ενος καταλληλα σχεδιασμενου οικονομετρικου
μοντελου προσομοιωσης ειναι η εκτιμηση της ποσοτικης διαστασης αυτω ν των επιδρασεων, διερευνωντας αν το γεγονος οτι προηγηθηκε η μνημονιακη πολιτικη καθιστα την αποδυναμωμενη ελληνικη οικονομια πιο ευαλωτη, η ισως πιο καταλληλα
προετοιμασμενη για να δεχθει την ενσωματωση
της στο διατλαντικο νεοφιλελευθερο πλαισιο. Μια
τετοια διερευνηση ξεφευγει απο τους σκοπους της
παρουσας μελετης (κατι το οποιο προτεινουμε να
γινει στο αμεσο μελλον προς προσθετη τεκμηριωση
των αναλυσεων μας). Σε καθε περιπτωση ομως εχει
ιδιαιτερη σημασια για την αρχικη πληροφορηση
της ελληνικης κοινωνιας να κρατησουμε το ευρος
των επιδρασεων που αναλυονται εδω για να γνωριζει ποια ειναι τα ποιοτικα χαρακτηριστικα του
μελλοντος που προδιαγραφει ο ολοκληρωτισμος
της TTIP και των συναφων συμφωνιων νεας γενιας.
Ο διαχωρισμος της αναλυσης των επιπτωσεων της
TTIP σε οικονομικες, πολιτικες και κοινωνικες δεν
υποδηλωνει παρα την αναγκη μιας μεθοδολογικης
κατατμησης. Προφανως και οι τρεις πτυχες ειναι
αρρηκτα συνδεδεμενες και αλληλοκαθοριζομενες. Η
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μελετη των οικονομικων επιπτωσεων και η παρουσιαση του οικονομικου πλαισιου που ακολουθει
μας εισαγει σε μια επιπλεον διασταση της ερμηνειας των επιπτωσεων της TTIP.
Όπως φανηκε και απο την παραθεση του περιεχομενου και του χαρακτηρα της Συμφωνιας στο προηγουμενο κεφαλαιο, η πολιτικη διασταση της συζητησης μας ειναι ιδιαιτερως σημαντικη, οπως αναλογως και η αναφορα στις πολιτικες επιδρασεις αυτες
καθαυτες της TTIP. Στις προηγουμενες παραγραφους διατυπωσαμε τη θεση οτι στον πυρηνα της
δημοσια διακηρυγμενης στοχευσης της TTIP ειναι η
καταργηση των «στρεβλωτικω ν» ρυθμισεων,
αλλιως των κρατικων / πολιτικων «οχλησεων»
στην ελευθερη οικονομια και το εμποριο (trade
irritants). Υπο μια εννοια λοιπον, η πολιτικη προταση της Συμφωνιας ειναι η καταργηση της πολιτικης. Η «εναρμονιση των ρυθμιστικων πλαισιων»
και η «αμοιβαια αναγνωριση» αποτελουν επιχειρηματολογιες παροτρυνσης των αστικων κυβερνησεων να επιτρεψουν στα εμπορευματα να παραβιαζουν τις εθνικες νομοθεσιες. Βεβαιως, καθοτι το οξυμωρο του σχηματος ειναι ξεκαθαρο -καλουνται οι
Κυβερνησεις να ακυρωσουν την υποσταση τουςοφειλουμε να δουμε την ουσια πισω απο τις λεξεις:
η υποκειμενη, βασικη πολιτικη προταση της TTIP
ειναι απλως η μεταλλαξη της αστικης δημοκρατιας
σε μια μεταμοντερνα επιχειρηματοκρατια και η
μεταφορα της συγκροτησης και της ασκησης «κρατικης» εξουσιας απο το ιστορικο εθνικο πλαισιο σε
διεθνες, υπερεθνικο επιπεδο.
Η ΤΤΙΡ επιδιωκει να ανοιξει στον (καθε αλλο παρα
«τελειο») διεθνη ανταγωνισμο ολους τους τομεις
του κοινωνικου και οικονομικου γιγνεσθαι,
ειδικοτερα τους κλαδους γενικου συμφεροντος και
δημοσιων προϊοντων και υπηρεσιων που ως τωρα
παραμενουν κλειστοι η προστατευομενοι στο ιδιο
το αστικο πολιτειακο, νομοθετικο και κανονιστικο
πλαισιο. Η ασκηση πολιτικης οπως τη γνωρισαμε
σε ολη την πορεια της αστικης δημοκρατιας απο τη
Γαλλικη Επανασταση ως σημερα, στην εκτελεστικη,
νομοθετικη και δικαστικη εξουσια, στην παρεμβατικοτητα της τοπικης αυτοδιοικησης, στο κοινωνικο κρατος και στους τομεις δημοσιας παρεμβασης, στον ρυθμιστικο, ελεγκτικο παρεμβατισμο
οπου προκυπτουν επικινδυνες συγκεντρωσεις δυναμης και εξουσιας -π.χ. στο χρηματοπιστωτικο,
τραπεζικο κλαδο- θα καταργηθει και θα αντικατασταθει απο το νεοφιλελευθερο, μεταμοντερνο, καπιταλιστικο ολοκληρωτισμο.

φθαλμιουν τις δημιουργουμενες αγορες της. Τα
πολιτικα περιθωρια ελιγμων σε υγεια, ενεργεια,
παιδεια, νερο η μεταφορες θα εξανεμιστουν. Ο
πυρετος της εμπορευματοποιησης επεκτεινεται και
στη μεταναστευση, αφου οι εμπνευστες της ΤΤΙΡ
υφαρπαζουν την αρμοδιοτητα εφαρμογης κοινης
πολιτικης στα συνορα, αναμφιβολα για να διευκολυνουν την προς τα κατω εξισωση των αμοιβων
και των δικαιωματων της εργασιας, την οποια
ουτως η αλλως η αστικη οικονομικη σχολη αντιμετωπιζει απλως ως ενα ακομη εμπορευμα.
Η διατλαντικη ολοκληρωση προωθει σε πολιτικους
ορους ο,τι δεν καταφερε να επιβαλλει το «ευρωπαϊ κ ο τμημα της νεοφιλελευθερης διεθνους» σε
προηγουμενα ιστορικα στιγμιοτυπα της πολιτικης
παλης. Η ακυρωση της διαδικασιας εγκαταστασης
του Ευρω-συνταγματος μεσα απο αμεσοδημοκρατικες διαδικασιες (γαλλικο δημοψηφισμα) και η
μερικη εστω υπαναχωρηση απο τις διεκδικησεις
της «οδηγιας Μπολκενσταιν» λογω συλλογικων,
κινηματικων αντιδρασεων πανευρωπαϊκα δωσανε
τα απαραιτητα μαθηματα στους ιθυνοντες της μεταμοντερνας αστικης μεταλλαξης. Η ολοκληρωση των
σχεδιων τους πρεπει να εξελιχθει σε διακρατικο
επιπεδο, εξ ου και η χρηστικοτητα των συμφωνιων
«νεας γενιας». Αφετερου, αυτες οι προηγουμενες
εμπειριες ενισχυουν την επιθετικοτητα των
παραγοντων της διατλαντικης προσεγγισης απεναντι στο ιστορικο καταλοιπο -«βαριδιο» στη λογικη
τους - της δημοκρατικης νομιμοποιησης και συνολικα απεναντι στο δικαιωμα της συλλογικης δρασης,
ειτε αφορα το οργανωμενο εργατικο κινημα, ειτε
αφορα την κοινωνια των πολιτων και τις δραστηριοτητες που αναπτυσσουν.
Η θεσπιση της TTIP θα δω σει το εναυσμα για
περαιτερω πολιτειακες, συνταγματικες και διεθνικες προσαρμογες που θα ολοκληρωσουν το σχεδιο
της νεοφιλελευθερης αναδιαρθρωσης περιφερειακα και διεθνικα. Αν αυτο διευκολυνει τους πιστους
του «χρυσου αιωνα της καπιταλιστικης ευμαρειας»
να εκδικηθουν τη διαψευση των οραματων του
Fukuyama, η αν θα διαψευστει εκ νεου απο την αμειλικτη κινηση της ιστοριας, μενει να φανει. Ειναι
ομως σιγουρο οτι σε αυτην την προοπτικη θα θυσιαστει το συνολο των κοινωνικω ν, πολιτικω ν,
λαϊ κ ων κεκτημενων - αλλωστε αυτη ειναι και η
βαθυτερη πολιτικη επιδιωξη.

Η Ελλαδα μετα την υπογραφη της συμφωνιας θα
υποχρεωθει οχι μονο να υποταξει τις δημοσιες
υπηρεσιες της στην εμπορευματικη λογικη, αλλα
και να παραιτηθει οποιουδηποτε δικαιωματος επεμβασης στους ξενους παροχους υπηρεσιων που επο-
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3.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η TTIP, οπως εχουμε αναλυσει στην παραγραφο
2.2, ερχεται να υπηρετησει τους τεσσερεις αξονες
της διεθνοποιησης της απορρυθμισης και της
τεχνοκρατικοποιησης της πολιτικης και της εξυπηρετησης των συμφεροντων των μεγαλων επιχειρησεων.
Απο την αναλυση της συμφωνιας, ειναι αρκετα προφανεις οι επιπτωσεις της, στη δημοκρατια, την οικονομια και την κοινωνια. Το κοινωνικο οφελος θυσιαζεται στο βωμο του ιδιωτικου συμφεροντος, τα
κεκτημενα καταργουνται και αντικαθιστανται απο
απορρυθμιση, οι μικρες οικονομικες μοναδες
συμπιεζονται και τελικα εξαφανιζονται υπο το
βαρος ενος διεθνους, ανταγωνιστικου περιβαλλοντος προσαρμοσμενου στις αναγκες των μεγαλων
επιχειρησεων. Τελικα, η ιδια η δημοκρατια περιοριζεται και αποδυναμωνεται, ενω αντικαθισταται
απο υπερεθνικους, τεχνοκρατικους φορεις.
Όμως στην Ελλαδα, τις επιπτωσεις αυτες τις βιωνουμε ηδη: Στο ονομα της εξυπηρετησης του χρεους
και της ανακαμψης της οικονομιας, η χωρα εχει υποστει την εφαρμογη σκληρων πολιτικων λιτοτητας
και μετρων φιλελευθεροποιησης στα πλαισια των
μνημονιακων δεσμευσεων. Η απορρυθμιση, ο αφανισμος της μικρης και μεσαιας επιχειρηματικοτητας, η υποβαθμιση της κοινωνικης προστασιας και
ο περιορισμος της δημοκρατιας εχουν ηδη εφαρμοστει και εχουν διαμορφωσει τη νεα πραγματικοτητα.
ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η TTIP;
Περα λοιπον απο την αναλυση και παρουσιαση των
επιπτωσεων -γενικοτερων και πιο εξειδικευμενωντης TTIP, επιχειρειται και η συγκριση - συνδεση
τους με την μετα μνημονιων πραγματικοτητα της
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χωρας. Η εφαρμογη δυο διαφορετικων σχεδιων, με
διαφορετικη αφετηρια, τροπο, διαρκεια και εκταση
εφαρμογης, τα οποια ομως βρισκονται προς την
ιδια τελικα κατευθυνση. Οι ομοιοτητες των δυο σε
επιπεδο επιπτωσεων πολλες, με την TTIP να εμφανιζεται πιο ευρεια και να εισαγει δυο βασικες διαφοροποιησεις: Κατα πρωτον αυτη της γεωγραφικης και χρονικης εκτασης, αφου η TTIP προβλεπει
μονιμες και διαρκεις διαδικασιες που αφορουν
ολοκληρη την Ε.Ε. και τις Η.Π.Α., σε αντιθεση με τα
μνημονια που - διακηρυκτικα τουλαχιστον - παρουσιαζονται ως προσωρινα και η εφαρμογη τους αφορα μονο χωρες οι οποιες βρισκονται σε καθεστως
«διασωσης». Κατα δευτερον, εξυπηρετηση των
συμφεροντων των μεγαλων επιχειρησεων μεσω
του ISDS με οικονομικο αντικτυπο στα κρατη που
δε συμμορφωνονται ειναι η μονιμη απειλη για τη
διασφαλιση της κατα γραμμα εφαρμογης των συμφωνηθεντων. Αντιστοιχη απειλη στο καθεστως
των μνημονιων υπαρχει, με διαφορετικα ομως χαρακτηριστικα, με τη διαδικασια των αξιολογησεων
που προηγειται της εκταμιευσης των δοσεων του
προγραμματος.
Τελικα μπορουμε με ασφαλεια να συμπερανουμε
οτι το καθεστως των μνημονιων αποτελει μια μικρης εμβελειας εφαρμογη των ιδιων κατευθυνσεων
που υπηρετουν και οι εμπορικες συμφωνιες νεας
γενιας, με διαφορετικο προσχημα και φαινομενικα
παροδικο χαρακτηρα. Προσομοιαζει την πιλοτικη
εφαρμογη απο την οποια εξαγονται τα απαραιτητα
συμπερασματα για τη συνεχεια.
Η συγκριση μνημονιων και TTIP παρατιθεται σε
συνοπτικο πινακα, ενω ακολουθει αναλυση των
επιπτωσεων σε συνδεση με την ελληνικη πραγματικοτητα:
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Πίνακας 9: Συγκριτικός Πίνακας Στόχων / Θεμάτων στα Μνημόνια & στην TTIP

ΜΝΗΜΟΝΙΑ

TTIP

Προσελκυση Επενδυσεων

Εσωτερικη Υποτιμηση - Μειωση
Κοστους εργασιας

Ρυθμιστικη Συνεργασια, Εξαλειψη
Περιττων Φραγμων στο Εμποριο

Αναθεση της πολιτικης σε
υπερεθνικους, τεχνοκρατικους οργανισμους

Εξωτερικος μηχανισμος στηριξης, ΔΝΤ,
Ε.Ε. κλπ

Συμβουλιο Ρυθμιστικης Συνεργασιας,
ISDS

Κριση εκπροσωπησης απαξιωση θεσμων

Εκμηδενιση περιθωριων ασκησης
πολιτικης χωρις την εγκριση των
δανειστων

Μειωση περιθωριων ληψης πολιτικων
αποφασεων με γνωμονα το κοινωνικο η
περιβαλλοντικο οφελος

Ευνοϊκο περιβαλλον για
επενδυτες που απολαμβανουν
θεσμικες και νομικες ευκολιες

Νομος για τις fast track επενδυσεις

Απορρυθμιση, Ρυθμιστικη συνεργασια,
ρυθμιστικη ‘μειοδοσια’

Ελαχιστοποιηση χωρου και
χρονου ασκησης πολιτικης

Μνημονιακες δεσμευσεις

Υποχρεωτικη συμμορφωση και
δυνατοτητα παρεμβασης τριτων στη
νομοθετικη διαδικασια

Συρρικνωση κοινωνικου
διαλογου

Διαδικασιες κατεπειγοντος, μνημονιακες
δεσμευσεις

Προτεραιοτητα στο ιδιωτικο συμφερον,
υποχρεωση συμμορφωσης

Αντιστρεψιμοτητα

Θεωρητικα αντιστρεψιμο στο μελλον

Οριστικα μη αντιστρεψιμο

Απελευθερωση ιδιωτικοποιηση δημοσιων
υπηρεσιων

Περικοπες, απαξιωση, ιδιωτικοποιησεις
για την εξυπηρετησης του χρεους

Απελευθερωση, αρση των εμποδιων στον
ανταγωνισμο, ιδιωτικοποιηση

Υποβαθμιση Δημοσιων
Υπηρεσιων

Περικοπες σε κοινωνικο κρατος,
κοινωνικες παροχες

Μη δυνατοτητα ελεγχου της ποιοτητας
της παρεχομενης υπηρεσιας

Υποτιμηση απαξιωση
κοινωνικου, συλλογικου
πλουτου της χωρας

ΤΑΙΠΕΔ, ‘Υπερταμειο’, εκποιηση για την
εξυπηρετηση του χρεους

Απορρυθμιση, ιδιωτικοποιηση

Διανοιξη νεων λειτουργιων
και κερδοφορων πεδιων για
το ιδιωτικο κεφαλαιο

Ιδιωτικοποιησεις, απελευθερωση,
υποβαθμιση παροχων λογω περικοπων

Ξεκαθαρη προβλεψη της συμφωνιας

Προσβασιμοτητα σε παροχες
υγειας

Απαξιωση της δημοσιας υγειας, μειωση
προσβασιμοτητας, υποβαθμιση στην
ποιοτητα

Απελευθερωση, ιδιωτικοποιηση, μειωση
προσβασιμοτητας, αμφιβολου ποιοτητας

Καταστροφη μικρομεσαιας
επιχειρηματικοτητας

Εκμηδενισμος της τοπικης οικονομιας,
αδυναμια ανταποκρισης στον
ανταγωνισμο, αυξημενη φορολογια

Αδυναμια ανταποκρισης στον
ανταγωνισμο, ανοιγμα προστατευμενων
αγορων, αδυναμια προσφυγης σε ISDS

Απορρυθμιση αγορας
εργασιας

Καταργηση κεκτημενων στο ονομα της
ανταγωνιστικοτητας και της μειωσης
της ανεργιας

Περιττοι φραγμοι στο εμποριο,
Απορρυθμιση της εργασιας

Απαξιωση εργατικου
δυναμικου, Brain drain

Ανεργια, απορρυθμιση εργασιας,
καταστροφη της μικρης
επιχειρηματικοτητας

Ανταγωνιστικο πλεονεκτημα στις μεγαλες
επιχειρησεις, μεταφορα τους στο
επωφελεστερο για αυτες περιβαλλον

Αυξηση ανεργιας,
φτωχοποιηση

Καταστροφη μικρομεσαιας
επιχειρηματικοτητας, συνεχης αυξηση
φορων, μειωση κοστους εργασιας

Καταστροφη ΜΜΕ, μετακινηση
επιχειρησεων σε φιλικοτερα
περιβαλλοντα, μειωση κοστους εργασιας

Απελευθερωση επικινδυνων
ουσιων, πρακτικων και ΓΤΟ

Δεν προβλεπεται

Απελευθερωση και εξομοιωση με τα
αμερικανικα προτυπα, καταργηση της
αρχης της προφυλαξης

Κινδυνοι για το περιβαλλον

Fast track διαδικασιες, περικοπες,
ιδιωτικοποιησεις

Καταρρευση της αρχης της προφυλαξης,
αντιμετωπιση των περιβαλλοντικων
ρυθμισεων ως εμποδια

Διαρκεια, Πεδιο εφαρμογης

Χωρος εξαιρεσης, πεπερασμενης
διαρκειας

Σταθεροποιηση, Γενικευση, ενδυναμωση
Όμοια

Ίδια Κατευθυνση

Διαφορετικο
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3.2.1 Δημοκρατία & Νομοθεσία
Η TTIP αναμενεται να καταστησει τις κυβερνησεις
επιφυλακτικες στην εφαρμογη ρυθμισεων. Απο τη
μια πλευρα λογω της δυνατοτητας παρεμβασης των
επιχειρησεων στις αποφασεις τους αλλα και λογω
των οικονομικων επιπτωσεων καταδικης τους απο
τους ISDS. Απο την αλλη πλευρα, η προτιμηση των
επιχειρησεων προς τα φιλικα προς αυτες περιβαλλοντα, θα δημιουργησει εναν ατυπο διαγωνισμο
«ρυθμιστικης μειοδοσιας» μεταξυ των κρατων για
τη δημιουργια του φιλικοτερου περιβαλλοντος και
την προσελκυση περισσοτερων επενδυσεων.
Ουσιαστικα λοιπον αναιρειται η ανεξαρτησια των
κρατων-μελων οσον αφορα τη δυνατοτητα ασκησης
πολιτικης εντος των συνορων τους. Επισης αναιρουνται και οι μεχρι σημερα ισχυουσες δημοκρατικες οδοι διεκδικησης, επηρεασμου αποφασεων και
διαλογου απο την πλευρα της κοινωνιας. Μια τετοια
εξελιξη βαθαινει το χασμα μεταξυ των κοινωνιων
και των θεσμων τους και διευρυνει το ηδη υφισταμενο ελλειμμα δημοκρατιας εντος των χωρων.
Οι μνημονιακες δεσμευσεις, εκτος απο τα κατ’ εξοχην μετρα δημοσιονομικης προσαρμογης περιλαμβανουν και πληθωρα προβλεψεων για την απελευθερωση αγορων, και την καταργηση ρυθμισεων και
κεκτημενων. Οι προβλεψεις αυτες αιτιολογουνται
απο την αναγκαια -οπως παρουσιαζεται- προσελκυση ξενων επενδυσεων.
Η ανεξαρτησια της χωρας εχει αναιρεθει απο τη στιγμη που οι μνημονιακες δεσμευσεις υπερισχυουν των
αποφασεων και της πολιτικης κατευθυνσης των
ελληνικων κυβερνησεων, ενω ολες οι νομοθετικες
πραξεις ειτε επιβαλλονται απο τους δανειστες, ειτε
οφειλουν να εχουν την εγκριση τους.
ΕΞΩΘΕΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: η μονιμοποιηση της ρυθμιστικης συνεργασιας και η υποχρεωτικη συμμορφωση των εθνικων
νομοθεσιων με τις προβλεψεις της, ουσιαστικα
εκμηδενιζει τα περιθωρια ασκησης πολιτικης, ιδιως
στις περιπτωσεις που αυτη αντιτιθεται στην εξαλειψη των φραγμων στο εμποριο. Με την ενεργοποιηση προβλεψεων οπως ο μηχανισμος εγκαιρης ειδο-

Ειδική Επίπτωση:
Οι ειδικές ρυθµίσεις για τους κατοίκους των
50 τα διατιµηµένα
ακριτικών περιοχών, όπως
προϊόντα και υπηρεσίες, θα θεωρούνται
προνοµιακή µεταχείριση και προστατευτισµός, άρα και µη αποδεκτές.
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ποιησης και η υποχρεωση διαλογου με τα ενδιαφερομενα μερη, οποιαδηποτε νομοθετικη διαδικασια μπορει να παγωνει η να μεταλλασσεται, σε
οποιο σταδιο και να βρισκεται, προκειμενου να γνωμοδοτησουν επ’ αυτης οι συμμετεχοντες στη ρυθμιστικη διαδικασια, συμπεριλαμβανομενων των
εκπροσωπων των μεγαλων επιχειρησεων των δυο
πλευρων. Με δεδομενη τη συμμετοχη των επιχειρησεων στη ρυθμιστικη συνεργασια και τη δυνατοτητα τους να «παγωσουν» τη ρυθμιστικη διαδικασια
σε περιπτωση που θιγονται, τελικα η ιδια η νομοθεσια των κρατων θα βρισκεται ουσιαστικα υπο τον
ελεγχο τους.
Ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων ISDS, αναμενεται
να αλλαξει κατα πολυ τη λειτουργια των επενδυσεων και τη δραση των μεγαλων εταιριων. Με μια
πρωτη εικονα δε διαφαινεται καποια σαφης και αμεση επιρροη της συγκεκριμενης προβλεψης στο
εθνικο νομικο πλαισιο. Όμως η επιδραση του θα
ειναι εμμεση και εξισου καταλυτικη, αφου ο μηχανισμος αυτος δεν εντασσεται και δεν υπακουει στην
εθνικη νομοθεσια. Αυτο δημιουργει τον κινδυνο,
αφενος της παρακαμψης και αποδυναμωσης του
εθνικου νομικου πλαισιου και αφετερου της μειωσης του περιθωριου των κυβερνησεων να νομοθετουν ελευθερα, κυριως οταν οι νομοθετικες παρεμβασεις θετουν ορια στην ελευθερη δραση των επιχειρησεων η αντιβαινουν στα συμφεροντα τους.
Η ανεξαρτησια, τα περιθωρια ασκησης πολιτικης και
η ιδια η νομοθετικη διαδικασια εχει ηδη μεταστραφει στην μετα μνημονιων εποχη. Η διαδικασια της
νομοθετησης δεν ειναι πια αμιγως κρατικη υποθεση
αφου καθε νομοθετικη ρυθμιση πριν την ψηφιση
της οφειλει να εχει την εγκριση των δανειστων.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ: η επιβλεψη της ρυθμιστικης συνεργασιας
απο υπερεθνικο, τεχνοκρατικο σωμα καθως και ο
υπερεθνικος χαρακτηρας του ISDS ουσιαστικα
εκμηδενιζει τα περιθωρια ασκησης εγχωριας πολιτικης με βαση τις τοπικου χαρακτηρα ιδιομορφιες και
ιδιαιτερες συνθηκες που προκυπτουν. Λογω του
υπερεθνικου χαρακτηρα τους, οι δυο ‘ελεγκτικες’
οντοτητες δεν διαθετουν ουτε τη δυνατοτητα, ουτε
τη βουληση αλλα ουτε και το περιθωριο να λαβουν
υποψη τετοιου τυπου τοπικες ιδιαιτεροτητες. Έτσι,
η αντιμετωπιση προβληματων η ειδικων συνθηκων
και ιδιαιτεροτητων σε τοπικο επιπεδο δε θα ειναι
πια εφικτη με νομοθετικες ρυθμισεις και πολιτικες
αποφασεις.
Εξισου ανεφικτη θα ειναι και η χαραξη μακροπροθεσμης πολιτικης σε σχεση με την οικονομικη αναπτυξη, αλλα και τη στηριξη κοινωνικων ομαδων που βρισκονται σε μειονεκτικη θεση μεσω ειδικων προνομιων, παροχων η ελαφρυνσεων. Οποιαδηποτε ειδικη
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Ειδική Επίπτωση:
Δυνατότητα δωρεάν παροχών ή ειδικών
εκπτώσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση των ανέργων σε συγκεκριµένες
υπηρεσίες ή αγαθά θα θεωρηθούν ότι µειώνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων που
παρέχουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
μεταχειριση τοσο επιχειρησεων λογω εντοπιοτητας,
μεγεθους η κοινωνικων και περιβαλλοντικων κριτηριων αλλα και οποιουδηποτε τυπου ελαφρυνση,
παροχη η ειδικη μεταχειριση προς ευπαθεις ομαδες
του πληθυσμου δυνητικα ερχεται σε αντιθεση με τα
εμπορικα συμφεροντα.
Τον τελικο λογο για τη χαραξη εθνικης πολιτικης
εχουν υπερεθνικοι οργανισμοι (ΔΝΤ, Ε.Ε), οι οποιοι
αποφασιζουν με γνωμονα τις μνημονιακες δεσμευσεις, χωρις να λαμβανουν υποψη τους τα ιδιαιτερα
χαρακτηριστικα της Ελληνικης κοινωνιας, η οποια
βρισκεται σε οριακη κατασταση εχοντας υποστει τις
συνεπειες της παρατεταμενης λιτοτητας.
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Προκειμενου να επιτευχθει η προς τα κατω εναρμονιση των ρυθμιστικων προτυπων η αρχη της προφυλαξης, η οποια βρισκεται στη βαση της νομοθετικης
και κανονιστικης διαδικασιας της Ε.Ε. και των
κρατων-μελων της αναμενεται να παραγκωνιστει.
Συμφωνα με τις προβλεψεις για τη ρυθμιστικη
συνεργασια προβλεπεται εκτιμηση αντικτυπου πριν
την εφαρμογη οποιασδηποτε ρυθμισης. Η εκτιμηση
αυτη οφειλει να περιλαμβανει και τον αντικτυπο της
ρυθμισης στην εμπορικη διαδικασια. Με αυτο τον
τροπο ειναι αρκετα πιθανη η παγιωση της αναλυσης
κοστους-οφελους οπως ισχυει στις ΗΠΑ, και αρα
την ποσοτικοποιηση ολων των επιπτωσεων και των
αλλαγων που δυναται να επιφερει μια ρυθμιση με
οικονομικους ορους.
Παραλληλα, η καταργηση της αρχης της προφυλαξης θα καταστησει ανεφικτη την προστασια απο
επιπτωσεις οι οποιες προβλεπονται μεν, αλλα δεν
μπορουν ακομα να τεκμηριωθουν επιστημονικα,
χωρις ομως να μπορει να τεκμηριωθει και η μη υπαρξη τους.
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Επιπροσθετως, διορθωτικες κινησεις σε περιπτωση αποτυχιας των προηγουμενων η προκλησης δυσβασταχτων επιπτωσεων
σε κοινωνικο, περιβαλλοντικο η οικονομικο επιπεδο
δεν θα ειναι εφικτες. Ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων, η ρυθμιστικη συνεργασια, αλλα και οι προ-

Με το νέο σχέδιο νόµου «Νέο Θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού προσπαθεί να καταργήσει την αρχή της προφύλαξης στον τοµέα των τροφίµων, της πυροπροστασίας και του περιβάλλοντος µε
πρόσχηµα την απλοποίηση των διαδικασιών.
βλεψεις περι ‘παγωματος’, δηλαδη υποχρεωσης μη
μεταβολης του περιβαλλοντος στο οποιο πραγματοποιειται μια επενδυση, διαμορφωνουν ενα πολυ
δεσμευτικο περιβαλλον για τις κυβερνησεις.
Το πιο ανησυχητικο ομως ειναι οτι με την TTIP
αυτος ο μηχανισμος περιορισμενης διαρκειας η
χωρος εξαιρεσης οπως θα μπορουσαν να χαρακτηριστουν τα Μνημονια, σταθεροποιειται, γενικευεται
και ενδυναμωνεται θεσμικα και νομοθετικα.
Τα μνημονια παρουσιαζονται ως μηχανισμος περιορισμενης διαρκειας αφου η εφαρμογη τους ειναι
εγχωρια και με δεδομενο οτι εφαρμοζονται ως λυση
σε συγκεκριμενο προβλημα η εφαρμογη τους θεωρειται -εσφαλμενα- παροδικη.

3.2.2 Δημόσιος Τομέας
Η προϋ παρχουσα κατευθυνση σχετικα με το ανοιγμα των δημοσιων αγαθων και υπηρεσιων στην
ελευθερη οικονομια, ενισχυεται και παγιωνεται.
Μια κατευθυνση που ηδη υπηρχε ως κεντρικη
κατευθυνση της Ε.Ε. και εγινε ανελαστικη με την
εφαρμογη των μνημονιων με αφορμη την εξυπηρετηση του χρεους, ενω με την TTIP πλεον βρισκει
καθολικη εφαρμογη.
Η συνεχης προσπαθεια δημιουργιας φιλικου περιβαλλοντος στις Ευρωπαϊκες χωρες για την προσελκυση επενδυσεων αναμενεται να φερει δραματικη
μειωση στην αμεση και εμμεση φορολογια για τις
επιχειρησεις. Αυτο με τη σειρα του, θα εχει ως αποτελεσμα τη μειωση των δημοσιων εσοδων και αρα
την περικοπη των δημοσιων δαπανων που μεχρι
σημερα χρηματοδοτουν, εν μερει η συνολικα τις
δημοσιες υπηρεσιες. Η υποβαθμιση των παρεχομενων υπηρεσιων εξαιτιας της αναποφευκτης υποχρηματοδοτησης θα επιφερει τη στροφη των
αποδεκτων τους προς τους ιδιωτες παροχους, ανοιγοντας με αυτο τον τροπο το δρομο για την απελευθερωση και τελικα την πληρη ιδιωτικοποιηση τους.
Στην Ελληνικη πραγματικοτητα η σημαντικη περικοπη των δημοσιων δαπανων εχει ηδη γινει πραξη
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στα πλαισια των μνημονιακων δεσμευσεων, ενω η
υποβαθμιση των παρεχομενων υπηρεσιων ειναι ηδη
πραγματικοτητα. Η στροφη προς τους ιδιωτες παροχους, ενω δεν ειναι παντα εφικτη με δεδομενη τη
σημαντικη μειωση των διαθεσιμων εισοδηματων,
ηδη παρατηρειται.
Η εφαρμογη της αρνητικης λιστας οσον αφορα τις
προς ιδιωτικοποιηση και απελευθερωση υπηρεσιες
οριζει οτι οι μονες υπηρεσιες που παραμενουν υπο
τον ελεγχο του δημοσιου ειναι οι καταγεγραμμενες
στη λιστα. Αυτο θα εχει ως συνεπεια την απελευθερωση μεγαλυτερου αριθμου υπηρεσιων και αγαθων
απο ο,τι η πρακτικη της θετικης λιστας η οποια
εφαρμοζοταν μεχρι τις τελευταιες διαπραγματευσεις. Ταυτοχρονα η συγκεκριμενη πρακτικη αποκλειει την καθιερωση νεων, προστατευμενων δημοσιων
υπηρεσιων στο μελλον.
Η απελευθερωση συγκεκριμενων τομεων καθως και
μια σειρα ιδιωτικοποιησεων αποτελουν μνημονιακες
υποχρεωσεις. Ενω οι προς απελευθερωση τομεις
καταγραφονται στις μνημονιακες δεσμευσεις, για τις
προβλεπομενες ιδιωτικοποιησεις εχει ακολουθηθει η
οδος αρχικα του ΤΑΙΠΕΔ και στη συνεχεια της ΕΤΑΔ
ΑΕ, της εταιριας στην οποια εχει περιελθει η ακινητη
περιουσια αλλα και οι εταιριες που ανηκουν
μερικως η εξολοκληρου στο Δημοσιο και προβλεπεται η ιδιωτικοποιηση τους.
Η δημοσια ασφαλιση και υγεια ειναι απο τους
πρωτους στοχους του ιδιωτικου κεφαλαιου. Οι
μεγαλες εταιριες ηδη εποφθαλμιουν τα δημοσια
συστηματα υγειας καταρρεουν υπο το βαρος των
πολιτικων λιτοτητας, την ιδια στιγμη που το κοστος
παροχης στο γερασμενο πληθυσμο της Ευρωπης
ολοενα και αυξανεται. Ειδικοτερα, οι αμερικανικες
εταιριες αντιλαμβανονται την Ευρωπη οπου υπαρχουν ακομα δημοσια συστηματα υγειας αλλα και
ασφαλισης, ως ανεκμεταλλευτες αγορες.
Παραμενει υποχρεωτικη η ασφαλιση σε δημοσιο ταμειο το οποιο παρεχει συνταξιοδοτηση και υγειονομικη περιθαλψη. Παρολα αυτα ηδη συνυπαρχουν με
το δημοσιο συστημα ασφαλισης και υγειας ιδιωτικες
ασφαλιστικες εταιριες και ιδιωτες παροχοι υγειας.
Το δημοσιο συστημα ομως εχει υποβαθμιστει τοσο
λογω λιτοτητας οσο και αλλων παραγοντων, με αποτελεσμα το κομματι της δραστηριοτητας που αντιστοιχει στις ιδιωτικες εταιριες συνεχως να αυξανεται.
Αναμενομενη ειναι επισης η πιεση για απελευθερωση των δημοσιων αγαθων οπως το νερο, η ενεργεια,
κλπ.. Η ενεργεια στην Ελλαδα οπως και στην πλειοψηφια των ευρωπαϊκων χωρων δεν ειναι πια κρατικο μονοπωλιο αν και σε πολλες χωρες, οπως και
στην Ελλαδα παραμενει απολυτως ρυθμισμενη, ενω
η δραστηριοτητα των ιδιωτων μεχρι στιγμης ειναι
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πολυ περιορισμενη.
Αντιθετως το νερο, θεωρουμενο βασικο αγαθο παραμενει υπο κρατικο ελεγχο. Όμως το τελευταιο διαστημα η εκμεταλλευση του νερου εχει συγκεντρωσει
το ενδιαφερον πολυ μεγαλων πολυεθνικων οι οποιες
παγκοσμιως πιεζουν για την εμπορευματοποιηση
των υδατινων πορων και των δικτυων υδρευσης και
αποχετευσης.
Οι μνημονιακες δεσμευσεις προβλεπουν πληθωρα
ιδιωτικοποιησεων και απελευθερωσης προστατευμενων μεχρι σημερα αγορων. Σε αυτα προβλεπεται
απελευθερωση και ιδιωτικοποιηση δημοσιων υπηρεσιων και αγαθων οπως η ενεργεια, το νερο και οι
σιδηροδρομικες μεταφορες των οποιων η πωληση
ολοκληρωθηκε προσφατα.
Απο την πιεση για απελευθερωση δεν εξαιρειται
ουτε η εκπαιδευση. Η δημοσια με την ιδιωτικη εκπαιδευση συνυπαρχουν, σε ολες σχεδον τις ευρωπαϊκες χωρες. Παρολα αυτα αποτελει ρυθμισμενη
αγορα, της οποιας την απελευθερωση αναμενουν οι
αμερικανικες εταιριες προκειμενου να δραστηριοποιηθουν σε ολες τις βαθμιδες της.
Η δημοσια και ιδιωτικη εκπαιδευση συνυπαρχουν,
με εξαιρεση - επισημως τουλαχιστον- την τριτοβαθμια εκπαιδευση. Η διαμαχη για την απελευθερωση
της και τη δυνατοτητα δημιουργιας ιδιωτικων πανεπιστημιων εχει ηδη ξεκινησει. Σημερα, η δημοσια
εκπαιδευση ολοενα και υποβαθμιζεται λογω των
προβλεπομενων περικοπων.
Αποκλειεται η επανακρατικοποιηση η η εκ νεου
ρυθμιση υπηρεσιων και αγαθων που εχουν απελευθερωθει. Με το προβλεπομενο κλειδωμα της
απελευθερωσης και των ιδιωτικοποιησεων μεσω
ειδικων μηχανισμων αφαιρειται καθε δυνατοτητα
επανακρατικοποιησης η επαναφορας ρυθμισεων σε
τομεις οπου η ιδιωτικοποιηση η η απελευθερωση
εχει αποτυχει.
Όλα τα παραπανω επιτεινονται αν ληφθουν υποψη
οι υποχρεωσεις που προκυπτουν απο τη ρυθμιστικη
συνεργασια και το μηχανισμο επιλυσης διαφορων
κρατους - επενδυτη. Και οι δυο αυτες παραμετροι
αφαιρουν την οποια δυνατοτητα επαναρυθμισης η
επανακρατικοποιησης αγορων και υπηρεσιων, στην
περιπτωση μειωμενης προσβασιμοτητας η κακης
ποιοτητας στα παρεχομενα. Σε τετοια περιπτωση, οι
ρυθμισεις αναμενεται να παγωνουν απο τα προβλεπομενα της ρυθμιστικης συνεργασιας, η να εχουν
πολυ μεγαλο κοστος για το κρατος με την εκδικαση
υπερογκων αποζημιωσεων προς οφελος των εταιριων απο το ISDS
Αυτη τη στιγμη δεν υπαρχει προηγουμενο στην Ελληνικη πραγματικοτητα, αν και υπαρχουν αρκετες
τετοιες περιπτωσεις εκτος των συνορων.
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Με την πληρη απελευθερωση και απορρυθμιση των
μεχρι σημερα δημοσιων υπηρεσιων, τιθενται σοβαρα ερωτηματα για το κατα ποσο θα ειναι εφικτη η
διασφαλιση της ποιοτητας και της προσβασιμοτητας τους. Στην περιπτωση της ποιοτητας και της
ασφαλειας, και ειδικα απο τη στιγμη κατα την οποια
η επιβολη ρυθμισεων και ελεγχων αντιμετωπιζεται
ως εμποδιο για το ελευθερο εμποριο, μοιραια θα ακολουθηθει και για τις δημοσιες προμηθειες η λογικη
της ελαχιστοποιησης των ρυθμισεων που αναμενεται να ισχυσει για κλαδους οι οποιοι ειναι ηδη
απελευθερωμενοι, και χωρις δυνατοτητα ελεγχου

της ποιοτητας των παρεχομενων υπηρεσιων η των
κινδυνων που δημιουργουνται απο την παροχη τους.
Η προσβασιμοτητα συνολικα του πληθυσμου σε
υπηρεσιες που παρεχονται απο ιδιωτικες επιχειρησεις αποκλειεται εξ ’ορισμου, αφου ο κερδοσκοπικος
πια χαρακτηρας τους δεν θα επιτρεπει την δωρεαν η
σε χαμηλο κοστος παροχη τους στους οικονομικα
ασθενεστερους.
Κατα τη διαρκεια της εφαρμογης των μνημονιων,
εχουν υπαρξει αρκετα παραδειγματα αποκλεισμου
απο τις δημοσιες υπηρεσιες - παρολο το δημοσιο

Ειδική Επίπτωση:
Τον Μάϊο του 2016 δηµιουργήθηκε η Ελληνική
Εταιρία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ. Καλείται,
δε, υπερταµείο διότι στην εταιρία αυτή µεταβιβάζεται χωρίς αντίτιµο σχεδόν το σύνολο της
δηµόσιας περιουσίας. Στο υπερταµείο ανήκουν:
α) Το ΤΑΙΠΕΔ, το ταµείο δηλαδή που συγκροτήθηκε για την εκποίηση µεγάλου µέρους της
δηµόσιας περιούσιας. Το ταµείο αυτό περιλαµβάνει µια σειρά υπό ιδιωτικοποίηση εταιριών,
συµµετοχών του δηµοσίου σε εταιρίες, υποδοµών και ακινήτων.
β) Την Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) η
οποία διαχειρίζεται το σύνολο των ακινήτων
του Δηµοσίου (71.000 τον αριθµό), όπως επίσης και Τουριστικά και Ολυµπιακά ακίνητα.
Ενδεικτικά στην εταιρία αυτή εντάσσονται
νησιά, πρώην ξενοδοχεία Ξενία, µαρίνες,
κάµπινγκ, γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, µουσεία, σπήλαια, τουριστικά περίπτερα, ιαµατικές πηγές αλλά και σηµαντικού µεγέθους
εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση.
γ) Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ), που εποπτεύει το τραπεζικό σύστηµα,
και το οποίο µέχρι πρότινος κατείχε υπό τον
έλεγχό του σχεδόν το σύνολο των τραπεζών.
δ) Την νεοσυσταθείσα Εταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών (ΕΔΗΣ), στην οποία µε βάση τον νόµο
θα περιέλθουν οι εταιρίες όπου το κράτος
έχει συµµετοχές. Σε πρώτη φάση θα ενταχθούν οι συγκοινωνίες της Αθήνας (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, τραµ), το ΟΑΚΑ και
τα ΕΛΤΑ. Σε δεύτερη φάση θα ενταχθούν οι

εταιρίες ύδρευσης αποχέτευσης Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, το Μετρό, η ΔΕΗ, η ΕΛΒΟ και η
εταιρία Κτιριακές Υποδοµές.
Σε θεσµικό επίπεδο, το νέο υπερταµείο εποπτεύεται από ένα συµβούλιο που ορίζει και ανακαλεί τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύµβουλο
και συνολικά το ΔΣ - πρακτικά, δηλαδή, έχει τον
απόλυτο έλεγχο των αποφάσεων. Το συµβούλιο
είναι πενταµελές, µε τα τρία µέλη να διορίζονται
από το υπουργείο των Οικονοµικών, αλλά να
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
ESM , ενώ δύο (µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος)
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
ESM, µε τη σύµφωνη γνώµη του υπουργού Οικονοµικών. Με θεσµικούς λοιπόν όρους, το ελληνικό κράτος χάνει τον έλεγχο της δηµόσιας ιδιοκτησίας και παραχωρεί τη σχετική αρµοδιότητα
στους µηχανισµούς της ΕΕ. Παράλληλα, το ίδιο
δεσµεύεται ότι τα µισά έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις (βλ. «αξιοποίηση») θα κατευθύνονται
στην ΕΚΤ για την αποπληρωµή του χρέους.
Θεσµικά, λοιπόν, κάθε δυνατότητα λαϊκού ελέγχου των κινήσεων του ταµείου εκµηδενίζεται:
τίποτα δεν χρειάζεται να µπαίνει σε καθεστώς
διαβούλευσης, ούτε ίσως να εγκρίνεται από τη
Βουλή. Μάλιστα δηµοσιεύµατα στον τύπο την
τελευταία περίοδο (Ιούνιος 2016) αναφέρουν ότι
µία από τις επόµενες άµεσες ενέργειες θα είναι
η ασυλία των µελών και στελεχών της νέας εταιρίας απέναντι σε αξιώσεις, µηνύσεις και δικαστικές διαµάχες µε ιδιώτες ή συλλογικούς φορείς
που εναντιώνονται σε µέρος ή το σύνολο των
επενδύσεων της εταιρίας.
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χαρακτηρα τους. Τετοιο παραδειγμα αποτελει η επιβολη εισιτηριου για την εισοδο στα δημοσια νοσοκομεια.

αγορων τους στο διεθνη ανταγωνισμο, ουσιαστικα
θα οδηγησει στην εξαφανιση τους και στην απωλεια
μεγαλου αριθμου θεσεων εργασιας.

Η υποχρεωση για ισοτιμη μεταχειριση κατα τη διαδικασια των δημοσιων προμηθειων, αφαιρει τη
δυνατοτητα προσθηκης κοινωνικων περιβαλλοντικων η αλλων ποιοτικων κριτηριων στη διαδικασια προμηθειων. Επισης, η εξαλειψη του ελεγχου
τιμων και των οριων στις τιμες τα οποια εφαρμοζονται στις δημοσιες προμηθειες αναμενεται να αυξησει σημαντικα το κοστος τους.

Σε αντιθεση με τις μεγαλες επιχειρησεις, οι ΜΜΕ δεν
μπορουν να επωφεληθουν απο τους μηχανισμους
επιλυσης διαφορων ISDS, τοσο εξαιτιας της φυσης
τους, οσο και λογω του πολυ υψηλου κοστους προσφυγης.

Σε αρκετες περιπτωσεις δημοσιων προμηθειων προβλεπονται οροι οι οποιοι δινουν προτεραιοτητα σε
προμηθευτες η αναδοχους που πληρουν συγκεκριμενα κοινωνικα κριτηρια η κριτηρια εντοπιοτητας,
ενω εκκρεμει η εφαρμογη των ‘πρασινων’ και των
‘κοινωνικα ευαισθητων’ προμηθειων. Ειναι δε συνηθης πρακτικη ο ορισμος ανωτατης τιμης κατα τη διαδικασια προμηθειων. Οι ανωτατες τιμες ειναι συνηθης πρακτικη κατα τη διαδικασια των δημοσιων
προμηθειων.

3.2.3 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Οι μικρομεσαιες επιχειρησεις απειλουνται με αφανισμο παρα τις διαβεβαιωσεις για τα οφελη που θα
απολαμβανουν απο την ενιαιοποιηση των ρυθμιστικων πλαισιων. Η πλειοψηφια των ΜΜΕ δεν
επωφελειται, αφου σχεδον ολοκληρη η δραστηριοτητα τους γινεται σε εγχωριο, αν οχι τοπικο, επιπεδο, ενω η μικρη- κατα μεσο ορο - εξαγωγικη τους
δραστηριοτητα αφορα κατα κυριο λογο χωρες εντος
Ε.Ε. Το ανοιγμα ομως των μικρων, προστατευμενων

Ειδική Επίπτωση:
Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επίσηµα 101 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ
& ΠΓΕ µόλις τα 21 έχουν ενταχθεί στη διαπραγµάτευση, όπως φαίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων στην
ΤΤΙΡ. Υπάρχει µεγάλη πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ για την κατάργηση των ΠΟΠ
& ΠΓΕ. Ενδεικτικά 55 γερουσιαστές µε κοινή επιστολή, ζήτησαν πρόσφατα από τον
αντίστοιχο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
των ΗΠΑ Τοµ Βίλσακ να καταργηθούν οι
"περιορισµοί" σε ονοµασίες τυριών, συµπεριλαµβανοµένης και της φέτας [72, 73, 74].
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Η χρηση κοινωνικων, περιβαλλοντικων η κριτηριων
εντοπιοτητας στις δημοσιες προμηθειες, τα οποια
χρησιμοποιουνται μεχρι σημερα για λογους κοινωνικης προστασιας κοινωνικων ομαδων, του περιβαλλοντος η την αναπτυξη των τοπικων οικονομιων και
τη στηριξη της μικρομεσαιας επιχειρηματικοτητας
δεν θα ειναι πια δυνατη. Με την υποχρεωτικη πια
ρυθμιστικη συνεργασια και τη δυνατοτητα προσφυγης στον ISDS, η εφαρμογη καθε μη οικονομικου κριτηριου θα ειναι ανεφικτη.
Η εισροη επιχειρησεων απο το λιγοτερο ρυθμισμενο
και αρα ευνοϊκοτερο για τις μεγαλες επιχειρησεις
περιβαλλον των ΗΠΑ, θα αυξησει ακομα περισσοτερο την πιεση προς τις ΜΜΕ.
Οι ΜΜΕ ειναι η βαση των τοπικων οικονομιων αφου
η τοπικοτητα της δραστηριοτητας τους ειναι αυτη
που προσφερει θεσεις εργασιας και οικονομικη αναπτυξη σε τοπικο επιπεδο. Με την εφαρμογη της

Ειδική Επίπτωση:
Σε απευθείας µήνυση µέσω ISDS θα µπορούσε να οδηγήσει η εφαρµογή του νέου
σχεδίου νόµου για «Ανάθεση και Εκτέλεση Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Μεταφορά στην Ελληνική Έννοµη τάξη
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις
δηµόσιες συµβάσεις και την κατάργηση
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28
.3.2014)».
Στο νέο σχέδιο νόµου προβλέπονται τόσο
η διευκόλυνση της πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις όσο και η βελτίωση της συνεκτίµησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων.

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TTIP, εκτος απο τη δημιουργια ασφυκτικου περιβαλλοντος που δεν επιτρεπει την επιβιωση των ΜΜΕ,
ειναι αρκετα πιθανο να παρατηρηθει μετακινηση
των επιχειρησεων σε αναζητηση ευνοϊκοτερων ρυθμιστικων πλαισιων.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η απωλεια θεσεων
εργασιας ειναι δεδομενο αποτελεσμα των εμπορικων συμφωνιων, αφου ευνοουν την προμηθεια
αγαθων και υπηρεσιων απο αγορες οικονομικοτερες
και λιγοτερο ρυθμισμενες.

Οι μικρομεσαιες επιχειρησεις αποτελουν τη βαση
της ελληνικης οικονομιας (99,9% του αριθμου των
επιχειρησεων και 86,7% των θεσεων εργασιας). Απο
το 2010 μεχρι σημερα, οι μικρομεσαιες επιχειρησεις
εχουν υποστει τα αποτελεσματα της υφεσης και
των μνημονιακων πολιτικων. Η αντικειμενικη αδυναμια τους να ανταπεξελθουν στον ανταγωνισμο
των μεγαλων επιχειρησεων και ο περιορισμος της
δραστηριοτητας τους σχεδον αποκλειστικα στην
εγχωρια αγορα ετσι κι αλλιως τις καθιστουν ευαλωτες. Προσθετοντας σε αυτα τη μειωση της ζητησης και τη συμπιεση των κερδων, αλλα και τη συνεχη αυξηση των φορολογικων υποχρεωσεων που εφεραν οι μνημονιακες πολιτικες, γινεται εμφανης η
δυσμενης θεση στην οποια βρισκονται.

Με δεδομενο οτι οι ΜΜΕ προσφερουν το 87,6% των
θεσεων εργασιας στην Ελλαδα, και με βαση τα οσα
αναφερθηκαν παραπανω για τις ΜΜΕ, αναμενεται
επιπλεον απωλεια θεσεων εργασιας.
Η ανεργια στη χωρα αφορα ηδη το ¼ σχεδον του
πληθυσμου. Η αποδομηση της μικρομεσαιας επιχειρηματικοτητας επαιξε καταλυτικο ρολο σε αυτη την
εξελιξη.
Η στροφη προς οικονομικοτερες και λιγοτερο ρυθμισμενες αγορες για την προμηθεια αγαθω ν και
υπηρεσιων ειναι σε μεγαλο βαθμο παγιωμενη κατασταση η οποια προϋ πηρξε της εφαρμογης των μνημονιων.

3.2.5 Περιβάλλον & Υγεία
3.2.4 Εργασία
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ: Τα εργασιακα δικαιωματα και οι ρυθμισεις που τα αφορουν
(συλλογικες διαπραγματευσεις, συνδικαλισμος,
κλπ.) θεωρουνται εμποδια για τη λειτουργια των
επιχειρησεων και ως τετοια θα αντιμετωπιστουν. Η
διαφορα μεταξυ του αυστηρα ρυθμισμενου εργασιακου πλαισιου της πλειοψηφιας των χωρων της Ε.Ε.
με το χαλαρο πλαισιο των ΗΠΑ θα οδηγησει στην
προς τα κατω εξομοιωση και τελικα στην ολικη
απορρυθμιση και των δυο πλαισιων.

Η Ελλαδα βιωνει ηδη μια «χαλαρωση των περιβαλλοντικων της μετρων και πολιτικων» λογω των μνημονιακων δεσμευσεων. Συνοπτικα τα κυρια σημεια
αυτου του πλαισιου ειναι:
• εκθετικη αυξηση των επιπτωσεων στο περιβαλλον, την υγεια και την ποιοτητα ζωης απο δραστηριοτητες «αναγκαιες προκειμενου η χωρα να
ξεπληρωσει το δημοσιο χρεος της»
• εκποιηση δημοσιου πλουτου (π.χ. γης, ορυκτων
πορων), με ληστρικους ορους, προς οφελος
πολυεθνικων

Οι εργασιακες ρυθμισεις εκει οπου υπαρχουν λειτουργουν αποτρεπτικα για τις μεγαλες επιχειρησεις,
αφου αντιμετωπιζονται ως περιττα κοστη. Έτσι αναμενεται απωλεια θεσεων εργασιας με τις επιχειρησεις να επωφελουνται απο την ευκολη πλεον μετακινηση τους στην ευνοϊκοτερη για αυτες πλευρα,
δηλαδη στη λιγοτερο ρυθμισμενη.

• εισαγωγη “εκτακτων” ρυθμισεων και πλαισιου
(π.χ. fast track)

Τελικα, ο ανταγωνισμος των χωρων για την προσελκυση επενδυσεων και η απειλη του ISDS θα επιφερει
τη πληρη καταργηση των εργασιακων κεκτημενων.

• μειωση εξωτερικου κοστους που οι επιχειρησεις
καλουνται να πληρωσουν για τις (περιβαλλοντικα επιζημιες) δραστηριοτητες τους

Με αφορμη τη μειωση της ανεργιας και τη δημιουργια ευνοϊκου επενδυτικου περιβαλλοντος, αλλα και
την επιβιωση των υπαρχουσων επιχειρησεων το
θεμα της απορρυθμισης της εργασιας βρεθηκε στο
επικεντρο απο την αρχη. Η μειωση του εργασιακου
κοστους στον ιδιωτικο τομεα, οι ειδικες διαταξεις
για τους νεους εργαζομενους, η δραστικη μειωση
των αποζημιωσεων, η απελευθερωση των απολυσεων και οι ελαστικες μορφες απασχολησης ειναι
ηδη πραγματικοτητα.

• καθεστως «χαριστικων» μισθωματων, φορολογιας

• ιδιωτικοποιηση δημοσιων αγαθων και υποδομων
• διαλυση του θεσμικου πλαισιου, αποσαθρωση
της περιβαλλοντικης νομοθεσιας και των ελεγκτικων μηχανισμων

• αξιοποιηση των συνθηκων για ευκολοτερη καμψη των κοινωνικων αντιστασεων που στηριζονται στα εκβιαστικα διλημματα, στον φοβο και
στην επιβαλλομενη εξαθλιωση
Εκτιμουμε οτι μεσω της ΤΤΙP και σε συμφωνια με τα
Μνημονια, προωθειται ενα μοντελο αναπτυξης με
πληρη εκμεταλλευση του περιβαλλοντος και που
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στον πυρηνα του εχει μια σειρα απο παραδοχες και
παραγοντες που ευνοουν την παρουσια μεγαλων
διεθνων πολυεθνικων και την εξασφαλιση της βιωσιμοτητα τους με ταυτοχρονη λεηλασια των φυσικων πορων.
Εξαλλου, οι αναδιαρθρωσεις προς οφελος του κεφαλαιου στο συνολο της Ευρωπης και τα Μνημονια για
τις χωρες υπο καθεστως χρεους ειναι μια συνεχως
διευρυμενη πραγματικοτητα. Στο ονομα της εσαει
επερχομενης αναπτυξης και ανακαμψης τιθεται μια
κατευθυνση που αφορα το περιβαλλον και τις πολιτικες για αυτο: η διανοιξη νεων λειτουργικων πεδιων για το κεφαλαιο μεσω των εκτεταμενων και ταχεων ιδιωτικοποιησεων.
Αυτο σημαινει οτι μια σειρα απο μετρα, θεσμισεις
και μηχανισμοι που δημιουργηθηκαν κατα τη μνημονιακη περιοδο ενισχυονται και εδραιωνονται. Ας σημειωσουμε τους τρεις σημαντικοτερους μηχανισμους.
• Ο πρωτος μηχανισμος πηγαζει απευθειας απο τη
ψηφιση και εφαρμογη του νομου 3894/2010 ο
οποιος ειναι γνωστος ως «ο νομος για τις fasttrack επενδυσεις» (βλ. αναλυση στο 3.2.6), ο οποιος προσπαθησε να ρυθμισει «ολα τα εμποδια»
στις επιδιωξεις της ιδιωτικης πρωτοβουλιας για
επενδυσεις στην Ελλαδα.
• Ο δευτερος μηχανισμος ειναι το Ταμειο Αναπτυξης της Ιδιωτικης Περιουσιας του Δημοσιου
(ΤΑΙΠΕΔ) που ιδρυθηκε τον Ιουλιο του 2011
(ν.3896/2011) ως ανεξαρτητη ΑΕ και στην οποια
μεταβιβαστηκαν αναγκαστικα και χωρις αντιτιμο ολες οι μορφες ακινητης ιδιωτικης περιουσιας
του δημοσιου και των εποπτευομενων φορεων
με μεγαλη ακινητη περιουσια, αλλα και αλλοι
οργανισμοι (χωρις μεγαλη ακινητη περιουσια)
οπως τραπεζες, βιομηχανιες, ΟΠΑΠ κ.α. Σκοπος
του ΤΑΙΠΕΔ ειναι η πωληση των ιδιωτικων δημοσιων ακινητων με αποκλειστικο σκοπο την αποπληρωμη του δημοσιου χρεους.
• Ο τριτος μηχανισμος ερχεται σε συνεχεια του
δευτερου και ειναι η δημιουργια της Ελληνικης
Εταιριας Συμμετοχων και Περιουσιας ΑΕ, το
κοινως λεγομενο υπερταμειο, το οποιο εχει αναλυθει στο 3.2.1 .
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Οι παραπανω μηχανισμοι καθως και το πληθος νομων που
εχουν ψηφιστει και υλοποιηθει απο το 2010 μεχρι
σημερα αποκτουν μια επιπλεον ισχυ μεσω της TTIP.
Η ιδια η συνθηκη θα εχει κανονιστικη ισχυ «μεγαλυτερη» απο τις οδηγιες της ΕΕ και συνεπως ο καθε
νεος νομος της ΕΕ η της Ελλαδας θα ελεγχεται «εκ
προοιμιου» για τη συμβατοτητα του με την TTIP.
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Αυτο σημαινει οτι και οι ηδη υλοποιημενες μνημονιακες δεσμευσεις θα πρεπει να ενισχυθουν προς την
κατευθυνση εξυπηρετησης των κανονισμων της συνθηκης.
Οι ηδη «ανεξαρτητοι» μηχανισμοι οπως ειναι το
ΤΑΙΠΕΔ η το νεο υπερταμειο εξασφαλιζουν τοσο τη
βιωσιμοτητα οσο και την περαιτερω τεχνοκρατικοποιηση και ανεξαρτησια τους (απο νομους, κοινωνικο ελεγχο, κοινοβουλευτικες αλλαγες κλπ.). Αυτο
σημαινει, πριν απ’ ολα, οτι συμβαινει σε ενεστωτα
χρονο ενας τεχνοκρατικος μετασχηματισμος του
τροπου ληψης αποφασεων με ταυτοχρονη ελαχιστοποιηση του χωρου και χρονου ασκησης πολιτικης.
Η κατευθυνση αφενος της επιταχυνσης της νομοθετικης διαδικασιας προκειμενου να ξεπεραστουν αμεσα «εμποδια» που διαμορφωνουν «ενα αρνητικο
επενδυτικο περιβαλλον» αφετερου της «απλοποιησης των διαδικασιων» θα ενισχυθει μεσω της ΤΤΙP,
ειδικα σε ο,τι αφορα τη χωροταξικη, πολεοδομικη
και περιβαλλοντικη νομοθεσια.
Σε αυτες τις συνθηκες -μετατροπης της κρισης ως
ευκαιρια- ειναι προφανες οτι το συνολικο περιβαλλοντικο κοστος για τις επιχειρησεις και τους μεγαλους ιδιωτες επενδυτες, μειωνεται ως αποτελεσμα
του συνολου των παραγοντων που προαναφεραμε
με κυριοτερους τη φτηνη γη -κυριως δημοσια-, την
πτωση μισθων και την αποδομηση του θεσμικου

Ειδική Επίπτωση:
Η Ελλάδα θα αναγκαστεί να αποχωρήσει
από την µηδενική ανοχή που έχει σήµερα
σε σχέση µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς.
Συγκεκριµένα σε επίπεδο κράτους ισχύει
ο περιορισµός της Γενετικά Τροποποιηµένης Ελαιοκράµβης Topas 19/2 σύµφωνα
µε το άρθρο 16 της οδηγίας 90/220 της
ΕΕ, καθώς και του καλαµποκιού ΜΟΝ810
GM σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
Σε επίπεδο περιφερειών: όλες οι περιφέρειες έχουν κηρυχτεί περιφερειακές
ζώνες χωρίς ΓΤΟ (GMO-free zones).
Σε επίπεδο κοινωνίας: το 93% των Ελλήνων δεν θέλει ούτε να καλλιεργούνται
αλλά ούτε να διατίθενται ΓΤΟ προϊόντα
στη χώρα.
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πλαισιου προστασιας και των ελεγκτικων μηχανισμων.
Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εκτος απο επιπτωσεις στο νομοθετικο περιβαλλον, που αναλυθηκαν παραπανω θα επηρεασει
αμεσα τοσο το περιβαλλον οσο και την υγεια.
Όσον αφορα την ασφαλεια τροφιμων και παλι
συμφωνα με τη γενικοτερη φιλοσοφια της αρσης
των φραγμων και της εξαλειψης των εμποδιων στην
εμπορικη διαδικασια, αυτο αναμενεται να αλλαξει
δραματικα με μειωση και χαλαρωση των σχετικων
προτυπων και ρυθμισεων. Ως εκ τουτου, ειναι
πιθανο να αρθει η απαγορευση συγκεκριμενων
φυτοφαρμακων, χημικων προϊοντων αλλα και αυξητικων ορμονων, που ειχαν απαγορευτει για την προστασια τοσο του περιβαλλοντος οσο και της δημοσιας υγειας.
Αναμενεται ομως να αλλαξουν οι ορισμοι και οι κανονισμοι στην κατευθυνση της ελευθερης διακινησης.
Στο πλαισιο του εναρμονισμου και της προσβασης
των αμερικανικων εταιριων στην ευρωπαϊκη αγορα,
τυπου κανονες που αφορουν την βιοτεχνολογια
(Γενετικα τροποποιημενοι Οργανισμοι, Τροφιμα απο
Κλωνοποιημενα & Τροφιμα με χρηση της Νανοτεχνολογιας) θα καταρρευσουν η θα χαλαρωσουν
αρκετα, με πρωτο αυτον της υποχρεωτικης σημανσης.

3.2.6 Μελέτες Περιπτώσεων

Το Παράδειγμα του Νόμου
για τις Fast-Track Επενδύσεις
Ένα υποδειγμα για τη λογικη αλλα και της προβλεψεις ενος νομου σε συμπνοια με τις προβλεψεις της
TTIP ειναι ο ηδη υπαρκτος νομος 3894/2010 «Επιταχυνση και διαφανεια υλοποιησης στρατηγικων
επενδυσεων», γνωστος ως «ο νομος για τις fasttrack επενδυσεις». Η αιτιολογια για την ψηφιση του
συγκεκριμενου νομου ηταν οτι το επενδυτικο περιβαλλον στην Ελλαδα επρεπε να αλλαξει μειωνοντας
τους αποτρεπτικους παραγοντες για τους επενδυτες, εξαλειφοντας δηλαδη τα εμποδια για την ανεξελεγκτη δραση τους. Εμποδια θεωρηθηκαν οι νομοι
και οι κανονισμοι που ρυθμιζουν την αγορα εργασιας και την αγορα γενικοτερα, η φορολογια, το
κοστος εργασιας και η «θεσμικη γραφειοκρατια».
Έτσι, οταν μια επενδυση χαρακτηριζεται στρατηγικη, λαμβανει αμεσες διευκολυνσεις οπως ειδικες συνθηκες εργασιας, απευθειας αδειοδοτηση, εχει
δυνατοτητα εγκλεισμου φυσικων πορων και δεν
ειναι απαραιτητο να τεθει σε κοινωνικο διαλογο.

Ειναι λοιπον ενας νομος ο οποιος ερχεται να εξαλειψει οποιοδηποτε εμποδιο θα μπορουσε να ρυθμισει μια επενδυτικη διαδικασια, σε απολυτη αρμονια με τις προβλεψεις απορρυθμισης της TTIP. Μονο
που ενω η συγκεκριμενη περιπτωση αφορα μονο
«στρατηγικες επενδυσεις» οπως και αν οριζονται
αυτες, με βαση τις προβλεψεις της TTIP, αυτη η διαδικασια θα γενικευτει σε ολο το φασμα των δραστηριοτητων που ρυθμιζονται απο τη συμφωνια.
Τετοιου τυπου νομοθετηματα, που στην ουσια
καταργουν την κρατικη νομοθεσια και οποιαδηποτε
κανονιστικη διαδικασια αλλα και οποιοδηποτε χωρο
κοινωνικου διαλογου, ειναι αυτα που θεωρουνται
συμβατα με την ελευθερη αγορα και - θεωρητικα
τουλαχιστον - προσελκυουν επενδυτες και κεφαλαια. Αν αυτη η απορρυθμιση οντως επιβραβευτει
απο το μεγαλο κεφαλαιο ειναι επικινδυνο να οδηγησει σε διαγωνισμο μειοδοσιας μεταξυ των κρατων
προκειμενου να προσελκυσουν επενδυσεις και σε
αυτο το βωμο να θυσιαστουν ολες οι ρυθμισεις περιβαλλοντικης, εργατικης η κοινωνικης προστασιας
που εφαρμοζονται σημερα, χωρις απο αυτες να
εξαιρεθουν ουτε οι ρυθμισεις εκεινες που συνδεονται αμεσα με τη δημοσια υγεια.

Το Παράδειγμα Εξόρυξης Χρυσού
στη ΒΑ Χαλκιδική
Στη ΒΑ Χαλκιδικη τα τελευταια χρονια με επικεντρο
τις προωθουμενες εξορυξεις χρυσου στην επικρατεια του δημου Αριστοτελη, λαμβανει χωρα μια
σημαντικη περιβαλλοντικη συγκρουση. Απο τη μια,
ενα μεγαλο μερος των κατοικων, με κεντρο, αλλα οχι
αποκλειστικα, την υπερασπιση του τοπικου περιβαλλοντος και της ποιοτητας ζωης, κινητοποιειται
εναντια στο σχεδιο της εταιριας «Hellas Gold - Ελληνικος Χρυσος A.E.Μ.Β.Χ.», θυγατρικη της “Eldorado
Gold Inc.” για την εκμεταλλευση υπαρχοντων και τη
δημιουργια νεων χωρων εξορυξεων μεταλλευματων
-κυριως χρυσου- στην περιοχη. Απο την αλλη, ενα
μικροτερο μερος, υποστηριζει τα εργα με κυριο επιχειρημα και αιτημα την υπερασπιση των υπαρχοντων και τη δημιουργια νεων θεσεων εργασιας
απο την επενδυση.
H Eldorado Gold, ειναι μια εταιρια μεσαιου μεγεθους
που δραστηριοποιειται στον μεταλλευτικο και
μεταλλουργικο κλαδο. Η εδρα της ειναι στο Βανκουβερ του Καναδα και ειναι εισηγμενη στα Χρηματιστηρια του Τοροντο και της Νεας Υορκης με κυκλο
εργασιων που ξεπερναει το 1 δις $ ετησιως. Σημερα
διαθετει επτα ενεργα μεταλλεια και αρκετα σε αναπτυξιακο η και κατασκευαστικο σταδιο στην Κινα,
την Τουρκια, την Ελλαδα και την Βραζιλια. Στην
Ελλαδα κατεχει το 95% της Ελληνικος Χρυσος Α.Ε.
(οπου το υπολοιπο 5% παραμενει στην κατοχη του
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ομιλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και το 100% της Χρυσωρυχεια
Θρακης .
Η ΒΑ Χαλκιδικη, εχει μια μακρα ιστορια και παραδοση στις εξορυκτικες δραστηριοτητες. Ειδικα κατα
τον 20ο αιωνα τα μεταλλεια Κασσανδρας που περιλαμβανουν τα γνωστοτερα κοιτασματα στην ευρυτερη περιοχη, εχουν βρεθει στο επικεντρο ενδιαφεροντος εθνικων και υπερεθνικων επενδυτων μεταβιβαζομενα πολλες φορες απο εταιρια σε εταιρια Ανωνυμος Ελληνικη Εταιρια Χημικων Προϊοντων και
Λιπασματων (AEEXΠ&Λ), TVX HELLAS A.E.,
KINROSS Gold Corp, European Gold fields, Eldorado
Gold Inc.- παρα τις, πολλες φορες ισχυρες, αντιδρασεις των τοπικων κοινωνιων, ειδικα απο τα τελη της
δεκαετιας του 1980 και μετα.
Η σημερινη επενδυση αλλαζει, ομως κατα πολυ την
χρονικη και χωρικη κλιμακα των δραστηριοτητων.
Στην εταιρια Ελληνικος Χρυσος / Eldorado Gold
εχουν παραχωρηθει απο το ελληνικο δημοσιο μεταλλευτικα δικαιωματα για 317.000 στρεμματα συνολικα σε ολη τη Χαλκιδικη, περιοχη κατα πολυ μεγαλυτερη απο τα μεχρι τωρα «ιστορικα» μεταλλεια. Το
εργο περιλαμβανει υπογεια και επιφανειακη εξορυξη, εγκαταστασεις επεξεργασιας μεταλλευματος, τελματα αποβλητων και βιομηχανικες λιμενικες εγκαταστασεις. Συμφωνα με τη Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων (ΜΠΕ) του εργου τα επομενα
25-30 χρονια αναμενεται να εξορυχθουν περιπου
160.000.000 τονοι μεταλλευματος [77] ενω οπως υποστηριζουν οι κατοικοι που αντιδρουν «απο την
αρχαιοτητα μεχρι σημερα εχουν εξορυχθει
33.000.000 τονοι» [78].
Η ιδια η Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων της
εταιριας ειναι ελλιπης και η τεχνολογια που προτεινει αμφισβητησιμη, οπως υποστηριζουν οι κατοικοι
της περιοχης που αντιδρουν στο εργο. Οι ανησυχιες
αφορουν την ρυπανση εδαφους, νερων και αερα
μεχρι την βιαιη καταστολη της θεμιτης τοπικης αντιστασης στο σχεδιο, το οποιο απειλει τα τοπικα μεσα
διαβιωσης [79].
Για το ιδιο το εργο στη ΒΑ Χαλκιδικη συχνα προτασσονται απο τις πολιτικες και οικονομικες ελιτ και τα
ΜΜΕ τα επιχειρηματα της αυξησης των κρατικων
εσοδων, της δημιουργιας θεσεων εργασιας και της
οικονομικης αναπτυξης των περιοχων στις οποιες
πραγματοποιουνται οι εξορυξεις. Όμως, μια αναλυση
της δανειακης χρηματοδοτικης δομης της εταιριας
δειχνει οτι τα μελλοντικα κερδη στην Ελλαδα θα
ειναι σημαντικα μειωμενα.
Στην πραγματικοτητα στην συντριπτικη πλειονοτητα των περιπτωσεων εξορυξεων η κατασταση ειναι
αντιστροφη, οπως φανερωνει η διεθνης εμπειρια.
Μεταξυ αλλων παρατηρουνται τα εξης:
• Εξαγωγες που αποφερουν κερδη σε ιδιωτικους
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ομιλους και δεν συνδεονται με τις εγχωριες κοινωνικες αναγκες, καθως οι ιδιωτικες εταιριες
καρπωνονται τα κερδη ενω οι τοπικες κοινωνιες
(κατα πλειοψηφια αγροτικες) επωμιζονται το
κοστος. Συχνα αναπτυσσομενες και οχι μονο
χωρες συναπτουν λεοντεια για το δημοσιο συμβολαια με εταιριες, προκειμενου να καταστησουν
το οικονομικο-πολιτικο περιβαλλον ελκυστικο
για ξενες επενδυσεις.
• Εξαρτηση απο εξωτερικες χρηματοδοτικες ροες
(επενδυσεις, εγκαταστασεις κ.λπ.),
• Εξαρτηση απο τον μονοπωλιακο ελεγχο της
τεχνολογιας απο μεγαλες πολυεθνικες.
• Οι δαπανες και τα κερδη δεν κατανεμονται
δικαια με αποτελεσμα τεραστιο κοινωνικο και
οικολογικο κοστος για τις τοπικες κοινωνιες εξωτερικο κοινωνικο κοστος.
• Περιβαλλοντικες μακροχρονιες επιπτω σεις
συχνα μη αντιστρεπτες που συνδεονται με υποβαθμιση οικοσυστηματων, αλλοιωση του τοπιου,
ρυπανση υδατων, εκχερσωσεις, ατμοσφαιρικη
ρυπανση, τοξικη ρυπανση κ.λπ., αποτελουν αμεση απειλη για την υγεια και τη διαβιωση των
τοπικων κοινωνιων.
• Συγκρουσεις στις χρησεις γης και ασυμβατοτητες με τοπικες παραγωγικες δραστηριοτητες
που εκτοπιζονται (- τουρισμος, αλιεια, γεωργια
κ.α. - χασιμο θεσεων εργασιας και εισοδηματων
απο χαμηλα κοινωνικα στρωματα),
• Διαθεση και προσανατολισμος δημοσιων πορων
που προκαταλαμβανουν και εγκλωβιζουν τον
παραγωγικο σχεδιασμο εναντι εναλλακτικων
που δεν εχουν καν εξεταστει.
• Τα καταστροφικα ενδεχομενα ατυχηματων με
πολυπλευρες και μη αντιστρεπτες συνεπειες για
τις κοινωνιες και το περιβαλλον.
Όπως εγινε γνωστο απο ερευνα της ολλανδικης
ΜΚΟ SOMO (Centre for Research on Multinational
Corporations) τον Μαρτιο του 2015 η Eldorado Gold
χρησιμοποιει εναν πολυπλοκο ιστο εταιριων - βιτρινα στην Ολλανδια και τα Μπαρμπειντος ωστε να
αποφυγει την πληρωμη φορων στην Ελλαδα και την
Ολλανδια, μια φορολογιστικη δομη που επιτρεπει η
φορολογικη νομοθεσια της ΕΕ και της Ολλανδιας.
Αυτη η δομη χρηματοδοτησης μεσω Ολλανδιαςαντι, για παραδειγμα, απευθειας χρηματοδοτησης
απο την Καναδικη μητρικη εταιρια- εχει γλιτωσει
για την Eldorado Gold (κι εχει κοστισει στην ελληνικη κυβερνηση) περισσοτερα απο 700.000€ σε
φορους παρακρατησης μεσα σε δυο χρονια και 1,7
εκ. € σε φορο εταιρικου εισοδηματος μεσα σε πεντε
χρονια. Τα τελευταια δυο ετη, η εταιρια εχει αυξησει
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εκθετικα το ποσο της χρηματοδοτησης απο Ολλανδικες εταιριες - βιτρινα. Αν συνεχιστει αυτη η ταση,
η μελλοντικη απωλεια εσοδων μπορει να αναμενεται
πολυ μεγαλυτερη .
Μαζι με αλλες δυνατοτητες λογιστικου σχεδιασμου
που διαθετει η εταιρια, αυτη η επιθετικη μορφη
φορολογικου σχεδιασμου μειωνει κατα πολυ το
«κοστος χρησης» της Eldorado Gold στην Ελλαδα
και θα μπορουσε να εξαφανισει τα μελλοντικα φορολογικα εσοδα για τη χωρα. Εξαλλου, η εταιρικη φοροαποφυγη δημιουργει μακραν την μεγαλυτερη τρυπα
στους κρατικους προϋ πολογισμους και ειναι εξαιρετικα διαδεδομενη (οπως και η φοροδιαφυγη) στην
εξορυκτικη βιομηχανια παγκοσμια.
Όλα τα παραπανω ειναι ηδη βιωμα των κατοικων
της ΒΑ Χαλκιδικης τα τελευταια χρονια κατα τα οποια δραστηριοποιειται η Ελληνικος Χρυσος / Eldorado Gold στην περιοχη. Το ερωτημα ειναι αν και
κατα ποσο η υπογραφη και εφαρμογη της TTIP θα
επιφερει ακομα περισσοτερα δεινα, σε μια περιοχη
οπως η συγκεκριμενη οπου η επιθεση στο περιβαλλον, την ποιοτητα ζωης και τις κοινωνικες σχεσεις
των τοπικων κοινωνιων ειναι ηδη γεγονος.
Η απαντηση που δινουμε στο παραπανω ερωτημα
ειναι σαφως θετικη. Η υπογραφη της TTIP, αλλα και
της CETA μεταξυ ΕΕ και Καναδα που θεωρητικα
ειναι ηδη σε ισχυ, επιδεινωνει το συνολο των κοινωνικων-περιβαλλοντικων συνθηκων για ευαλωτες
κοινωνικες ομαδες και τοπικες κοινωνιες. Καθως η
περιβαλλοντικη προστασια (και κατα συνεπεια η
προστασια της ποιοτητας ζωης) θεωρειται «εμποδιο» στην κυριαρχια του ελευθερου εμποριου που
προβαλει η TTIP, συνεπαγεται οτι θα ασκηθουν
εκεινες οι πολιτικες για να «αρθει αυτο το εμποδιο»
σε καθε επιπεδο. Συγκεκριμενα, για την περιπτωση
της Ελληνικος Χρυσος / Eldorado Gold στη ΒΑ Χαλκιδικη μπορουμε να εκτιμησουμε τα παρακατω.
Η διαδικασια αυτη των πολλαπλων εταιριων βιτρινα και τελικα των φορολογικων απαλλαγων για τις
πολυεθνικες οχι μονο δεν αναστελλεται αλλα
ενισχυεται με την υπογραφη της TTIP. Συνεπως, η
αξιολογηση της συμβολης των επενδυσεων «τυπου
Eldorado Gold» στα δημοσια οικονομικα, εγειρει ερωτηματα σχετικα με το αν η επιταχυνση ιδιωτικων
επενδυσεων με τον τροπο που προωθειται μεσω της
TTIP, εχει πραγματι ως αποτελεσμα μια βιωσιμη
οικονομικη αναπτυξη (με ορους επιπτωσεων στην
οικονομια, το περιβαλλον και την δημοκρατια) οπως
επισης για το αν πραγματι ωφελει ταμειακα την
χωρα.

Μακεδονιας) για την περιπτωση της μεταλλευτικης
δραστηριοτητας στη ΒΑ Χαλκιδικη δεν πληρουνται
βασικοι οροι. Συγκεκριμενα: α) επιχειρειται υποβαθμιση του μεγεθους και της σημασιας των επιπτωσεων με ελλιπη πολλες φορες επιστημονικα δεδομενα, β) παρατηρουνται ελλειψεις στην τεκμηριωση
μελετων ασφαλειας και επιστημονικων μεθοδων και
γ) παρατηρουνται παρεκκλισεις απο τις διαδικασιες
που προβλεπει η Ευρωπαϊκη και Εθνικη νομοθεσια.
Ειδικα στην περιπτωση των Σκουριων, ΒΑ Χαλκιδικης (περιοχη οπου θα λαβει χωρα το μεγαλυτερο
μερος της εξορυξης) παραβιαζονται αμεσα τουλαχιστον δυο κοινοτικες οδηγιες, δηλ. η 2000/60/ΕΟΚ
“Θεσπιση πλαισιου κοινοτικης δρασης στον τομεα
της πολιτικης υδατων” και η 92/43/ΕΟΚ “Για τη διατηρηση των φυσικων οικοτοπων καθως και της
αγριας πανιδας και χλωριδας”.
Οι νομοθετικες παραβασεις της εταιριας αποτελουν
ισχυρο οπλο στα χερα της τοπικης κοινωνιας τοσο
για το δικαστικο κομματι του αγωνα τους οσο και
για το δημοσιο λογο του κινηματος. Όπως προαναφερθηκε, η TTIP εχει στον πυρηνα της τη λογικη
αρσης ολων των νομοθετικω ν εμποδιων στο
ελευθερο εμποριο και συνεπως παρεχει νομικη και
θεσμικη καλυψη στις πολυεθνικες εταιριες (βλ.
Eldorado Gold) για συνεχιση των (πολλες φορες
παρανομων) δραστηριοτητων τους.

Το Παράδειγμα της Ελληνικής Φέτας
Η Ελληνικη Τυροκομια στον 21ο αιωνα, αποτελειται
απο μεγαλο αριθμο μικρων τυροκομικων εγκαταστασεων, με προβληματα που οφειλονται κυριως
στην ελλειψη επενδυσεων και ρευστοτητας, ενω
στον αντιποδα βρισκονται μεγαλου μεγεθους παραγωγικες μοναδες που συνεχως ενισχυουν τη θεση
τους. Ειναι ενας κλαδος με σημαντικη παραγωγικη
δυναμικοτητα, επεκτεινεται και αποκτα περαιτερω
βιομηχανικο χαρακτηρα, εφαρμοζει διαδικασιες
ασφαλειας και τυποποιησης αλλαζοντας τον τροπο
οργανωσης της παραγωγης, εκσυγχρονιζει τις διαδικασιες αποθηκευσης & διακινησης των προϊοντων,

Η επομενη διασταση ειναι η καθαρα περιβαλλοντικη
και σχετιζεται με την αντιστοιχη νομοθεσια. Όπως
εχουν επισημανει και επιστημονικοι φορεις (π.χ.
Τεχνικο Επιμελητηριο Ελλαδας, Τμημα Κεντρικης
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απασχολει ειδικους και αντιδρα προτεινοντας καινοτομα προϊ οντα και παρουσιαζει ικανοποιητικη
εσωτερικη καταναλωση (ανοδο στις πωλησεις στα
S/M κατα 7,1% τους πρω τους μηνες το 2011)
καθως και αυξηση των εξαγωγων (3η θεση με ανοδο
κατα 7,1% το 2010) [81].
Η Φετα ειναι το γνωστοτερο Ελληνικο τυρι και διατηρει το κυριαρχο μεριδιο στις πωλησεις τυριων που
ξεπερνα το 50% και κατεχει το 44% της καταναλωσης τους στην εγχωρια αγορα, ενω ειμαστε στην
πρωτη θεση καταναλωσης Φετας στον κοσμο, με
περιπου 12 κιλα ανα ατομο το χρονο (Οικονομου,
2011). Υποστηριζεται οτι το πρωτο ελληνικο τυρι
ηταν ενα λευκο τυρι απο αιγοπροβειο γαλα που αναφερεται στην Ομηρικη Εποχη και η εξελιξη του μας
εδωσε την Φετα. Ειναι βασικο αγαθο της ελληνικης
μεσογειακης διατροφης, πλουσια σε θρεπτικη αξια
και η ιδιαιτεροτητα της, οφειλεται τοσο στις χαρακτηριστικες οργανοληπτικες ιδιοτητες που προσδιδουν στο γαλα οι ντοπιες φυλες αιγων και προβατων σε συνδυασμο με την ελληνικη χλωριδα και το
ιδιαιτερο κλιμα της περιοχης οσο και στον παραδοσιακο τροπο παρασκευης της.
Σχετικα με την εμπορικη της αξια η αυξηση της διεθνους ζητησης οδηγει τις εξαγωγες της ελληνικης
φετας σε συνεχη ανοδο κατα τη διαρκεια των τελευταιων ετων, που απευθυνονται σε 35 χωρες σε 5
ηπειρους (Ευρωπη, Ασια, τη Βορεια Αμερικη, την
Αυστραλια και την Αφρικη). Ειδικα για το 2012,
συμφωνα με την Ελληνικη Στατιστικη Υπηρεσια, 3
χωρες, δηλαδη η Γερμανια, το Ηνωμενο Βασιλειο και
η Ιταλια, δεχονται το 65,89% του συνολου των εξαγωγων φετας. Ακολουθει η Κυπρος που δεχεται το
7,91% των εξαγωγων, η Σουηδια το 7,77%, οι ΗΠΑ
το 5,72%, η Αυστρια το 3,56%, η Αυστραλια το
3,55%, η Γαλλια το 2,13%, η Ελβετια το 1,89% και η
Βουλγαρια το 2,01% [82].
Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΩΣ ΠΟΠ
Η διαδρομη για την οριστικη κατοχυρωσης της
Φετας μετρα πανω απο 30 χρονια, ξεκινωντας απο
το 1984 οπου οι Δανοι ζητησαν απο την επιτροπη τη
δημιουργια μιας ομαδας με αποκλειστικο αντικειμενο τη Φετα και τα τυρια σε αλμη γενικοτερα. Σημαντικος σταθμος ειναι το 1996 οπου το τυρι “Φετα”
καταχωρηθηκε στον κανονισμο 1107/96 ως Προστατευομενη Ονομασια Προελευσης (ΠΟΠ). Όμως η
Γερμανια, η Δανια και η Γαλλια κατεθεσαν στο Δικαστηριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων προσφυγες
ακυρωσης της καταχωρησης του τυριου Φετα, υποστηριζοντας οτι η ονομασια Φετα εχει καταστει κοινη. Το Ευρωπαϊκο Δικαστηριο αποφασισε τη μερικη
ακυρωση του κανονισμου (ΕΚ) 1107/96 με τη διαγραφη της ονομασιας Φετα απο το μητρωο προστατευομενων γεωγραφικων ενδειξεων της Ε.Κ., με
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το σκεπτικο οτι κατα τη διαδικασια κατοχυρωσης
της ονομασιας η Επιτροπη δεν ελαβε υποψη επαρκη
αναλυση της καταστασης που επικρατει στα αλλα
Κρατη Μελη σχετικα με την τεκμηριωση της γνησιοτητας της καταγωγης της. Μετα απο πραγματοποιηση εμπεριστατωμενης ερευνας για την κατασταση
που επικρατει στα Κρατη Μελη, απο την οποια προεκυψε η γνησιοτητα καταγωγης του τυριου Φετα ως
Ελληνικο προϊον και σχετικη εισηγηση επιστημονικης επιτροπης, η Επιτροπη προτεινε την επανακαταχωρηση της ονομασιας Φετα στο παραρτημα του
κανονισμου (ΕΚ) 1107/96. Η ονομασια Φετα καταχωρηθηκε εκ νεου στο μητρωο προστατευομενων
ονομασιω ν προελευσης με τον κανονισμο (ΕΚ)
1829/2002 της Επιτροπης τον Οκτω βριο του
2002[83]. Ακομη και το 2005 η Γερμανια και Δανια
υποστηριζομενη απο την Γαλλια και την Αγγλια προσπαθησαν μεσω της δικαστικης οδου να αρθει η
κατοχυρωση της Φετας, χωρις αποτελεσμα [84].
Η Φετα παρασκευαζεται αποκλειστικα απο προβειο
και κατσικισιο γαλα, με κατοχυρωμενες προδιαγραφες παραγωγης και αναλογιες μεταξυ των δυο ποιοτητων γαλακτος. Αξιζει να αναφερθει οτι απαγορευεται η συμπυκνωση, η προσθηκη σκονης η
συμπυκνωματος γαλακτος, πρωτεϊ νων γαλακτος,
καζεϊνικων αλατων, χρωστικων, και συντηρητικων
ουσιων, καθως και η χρηση συντηρητικων και αντιβιοτικων ουσιων στο τυρι Φετα και την αλμη του.
Περιοχες παραγωγης που μπορουν συμφωνα με την
υπαρχουσα νομοθεσια να χρησιμοποιουν την ετικετα και να παραγουν φετα ειναι η ηπειρωτικη Ελλαδα η Μακεδονια, Θρακη, Ήπειρος, Θεσσαλια, Στερεα
Ελλαδα και Πελοποννησος και απο την νησιωτικη
χωρα μονο η Λεσβος (Μυτιληνη).
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στην εποχη της παγκοσμιοποιησης, η κατοχυρωση
ονομασιω ν προελευσης και η διαφυλαξη του
δικαιωματος χρησης των ονοματων αυτων εναντι
παραγωγων που διαθετουν στην αγορα προϊοντα απομιμησεις ειναι μια δυσκολη διαδικασια. Στο
μετρο που ενα συγκεκριμενο προϊον εχει συνδεθει
στη συνειδηση του παγκοσμιου καταναλωτη με
καποιο συγκεκριμενο τοπωνυμιο, ωστε και μονο η
αναφορα του ονοματος του προϊοντος να δημιουργει συνειρμους για τη χωρα-τοπο προελευσης, ειναι
δικαιο και συμφωνο με τις διεθνεις συμφωνιες να
υφισταται θεμα κατοχυρωσης της ονομασιας
προελευσεως.
Η ελληνικη φετα δεν ειναι θωρακισμενη στις εμπορικες συμφωνιες που διαπραγματευεται η Ε.Ε. με
τριτες χωρες. Έτσι δημιουργουνται προϋ ποθεσεις
για μαζικη παραγωγη λευκων τυριων-απομιμησεων,
υπο την ονομασια «φετα» για παραδειγμα στον
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Καναδα, στις ΗΠΑ, στην Κινα και στη Ν. Αφρικη.
Συγκεκριμενα στην συμφωνια με τη Νοτια Αφρικη
που επικυρωθηκε τελικα μεταξυ της Ε.Ε. και των εξι
χωρω ν-μελω ν της ομαδας SADC (Μποτσουανα,
Λεσοτο, Μοζαμβικη, Ναμιμπια, Νοτια Αφρικη και
Σουαζιλανδη), προβλεπεται οτι η φετα και οι ελιες
Καλαματας μενουν εκτος λιστας της «προστασιας»
ευρωπαϊκων προϊοντων προελευσης. Αν και στη συμφωνια περιλαμβανονται περισσοτερα απο 200 ευρωπαϊκα ΠΟΠ, στην περιπτωση της φετας και της ελιας
Καλαμων τονιζεται οτι για διαστημα 5 ετων οι παραγωγοι της Ν. Αφρικης εχουν τη δυνατοτητα παραγωγης και εμποριας φετας με την επωνυμια «South
Africa Feta» η «Feta Style» η «Feta-type» με την υποχρεωση να αναγραφουν τον τροπο παραγωγης
τους[85].
Συμφωνα με τη CETA, την εμπορικη συμφωνια με
τον Καναδα, με την εφαρμογη της στην Ευρωπη
δινεται η δυνατοτητα εισαγωγης λευκου τυριου,
τυπου φετας, απο τον Καναδα, που αναφερει στη
συσκευασια με τροπο ευδιακριτο και ευαναγνωστο
τη φραση «Made in Canada», ενω ολοι οι νεοι παραγωγοι καναδικου λευκου τυριου θα πρεπει επιπλεον να αναγραφουν στα προϊοντα τους οτι ειναι απομιμησεις («feta-style cheese» η «feta imitation cheese») [86].
Κυριαρχο στοιχειο στις συγκεκριμενες περιπτωσεις
ειναι οτι με βαση τους ορους των συμφωνιων τοσο

αυτης της Αφρικης οσο και του Καναδα, δημιουργειται προηγουμενο για την TTIP. Προς το παρον η
Φετα βρισκεται στην προτεινομενη λιστα της ΕΕ,
αλλα αυτο απο μονο του οπως εχει αποδειχτει σε
παλιοτερες συμφωνιες δεν σημαινει τιποτε, διοτι οι
ΗΠΑ παραμενουν αρνητικες στο ζητημα αυτο.
Η θεση της ΕΕ για τις Γεωγραφικες Ενδειξεις θεωρειται απαραδεκτη για τον γαλακτοκομικο λομπι των
ΗΠΑ που απαρτιζεται απο παραγωγους γαλακτοκομικων προϊοντων, τυροκομους αλλα και εταιριες τροφιμων. Κατα επεκταση, αρνητικο ειναι και το Γραφειο του Εκπροσωπου Εμποριου των ΗΠΑ. Μαλιστα
υποστηριζουν ανοιχτα οτι οι ΓΕ ειναι ακριβως το
ειδος του ζητηματος που η ΤΤΙΡ σχεδιαστηκε για να
αντιμετωπισει. Με τους δασμους μεταξυ των ΗΠΑ
και της ΕΕ να ειναι ηδη σχετικα χαμηλοι, η συμφωνια αποτελει εργαλειο για την αντιμετωπιση των πιο
πολυπλοκων εμπορικω ν φραγμω ν, οπως αυτες
προκυπτουν απο αποκλισεις σε κανονισμους,
προτυπα και πολιτικες πνευματικης ιδιοκτησιας.
Όπως χαρακτηριστικα αναφερει ο αναλυτης Bill
Watson, «οι διαπραγματευτες της ΕΕ εχουν κολλησει
σε αυτο το σημειο, αν και ξερουν οτι οι ΗΠΑ δεν
προκειται να τις δεχτουν (τις Γεωγραφικες Ενδειξεις) και πρεπει να βρουν εναν τροπο να μετατρεψουν αυτες τις απαιτησεις σε κατι που οι ΗΠΑ ειναι
προθυμες να αποδεχθουν ετσι ωστε να καταληξουμε
σε μια συμφωνια»[87].
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ;

Ο

ι προηγουμενες σελιδες προβαλλουν μια ουσιαστικη «αντισταση» στη μυστικοπαθεια της
ΕΕ, η οποια αποσκοπει προφανως στο να φερει προ
πολιτικων τετελεσμενων τις ευρωπαϊκες κοινωνιες.
Αφου ολοκληρωθουν οι διατλαντικες, υπερεθνικες
διαπραγματευσεις, τηρωντας στην καλυτερη περιπτωση τα προσχηματα της υποχωρουσας αστικης
αντιπροσωπευτικης δημοκρατιας, θα ζητηθει η
επικυρωση απο το Ευρωπαϊκο και εθνικα κοινοβουλια, αποφευγοντας τις κινηματικες και αμεσοδημοκρατικες διαδικασιες που επεφυλαξαν δυσαρεστη εκπληξη στην τελευταια προσπαθεια της
συνολικης, διαρθρωτικης νεοφιλελευθερης μεταλλαξης, αυτης του Ευρωσυνταγματος. Ως εκ τουτου
η πανευρωπαϊκη καμπανια ανοικτης ενημερωσης
και αναδειξης των πραγματικων κοινωνικων εναλλακτικων, στην οποια ελπιζουμε να συμβαλουμε με
την παρουσα μελετη αποκτα κεντρικη, τολμουμε να
πουμε ιστορικη σημασια.
Ξεκινωντας απο την αναλυση της υφισταμενης
καταστασης και τη συζητηση του διαφαινομενου
(λογω της μυστικοτητας) ιστορικου, θεωρητικου
και τεχνικου πλαισιου της TTIP, προχωρησαμε στην
τεκμηριωμενη αναδειξη της σημασιας της Συμφωνιας για το ελληνικο πολιτικο και κοινωνικοοικονομικο γιγνεσθαι. Στη συνεχεια παραθεσαμε ειδικες
περιπτωσεις που προκειται να επηρεασει η συμφωνια. Τελειωνοντας δωσαμε τρεις μελετες περιπτωσεων.
Πιστευουμε, δεδομενης της εξελισσομενης εμπειριας της χωρας και καθως η ασκουμενη μνημονιακη
πολιτικη ταυτιζεται σε μεγαλο μερος με το νεοφιλελευθερο σκελος της TTIP, οτι η Ελλαδα αποτελει
μια χρησιμη μελετη περιπτωσης για τις κοινωνικοοικονομικες επιπτω σεις μετρων και αναδιαρθρωσεων που θα γενικευθουν μεσω της διατλαντικης ολοκληρωσης.
Στον αντιποδα, μερος της ελληνικης κοινωνιας αποφασισε «να παρει την κατασταση στα χερια του»
και να αγωνιστει εναντια στην TTIP και στις συνεπειες της. Προτασσει την αναπτυξη μαζικων αγωνων με αιχμες την δημοκρατια και την κοινωνικη
δικαιοσυνη, διαμορφωνοντας ενα πλαισιο διεκδικησεων που οδηγει σε μια μετα-καπιταλιστικη κοινωνια. Αναπτυσσονται πολιτικες και πρακτικες οι
οποιες δεν ανηκουν σε καποιο ενιαιο πεδιο η κινημα, ομως ολα μαζι συνθετουν εναν χαρτη που μπορει να αποτελεσει εναλλακτικη προταση στο κυριαρχο συστημα.

Μαλιστα τα ιδια τα «γονιδιακα» χαρακτηριστικα
της ελληνικης κοινωνιας και οικονομιας - η συσσωρευμενη γεωμορφολογικη, κλιματικη και κοινωνικη ποικιλομορφια σε συνδυασμο με το ιστορικο
ευρος, το γνωσιολογικο και πολιτισμικο δυναμικο
που συσσωρευσε η περιοχη ως σταυροδρομι συναντησης ιδεων ανθρωπων και αγαθων - ευνοουν την
αναπτυξη εξειδικευμενων ποιοτητων και την
μικρης κλιμακας, αλλα υψηλης ποιοτικης ενσωματωσης παραγωγη. Αυτη η δυνατοτητα συμβαδιζει
αφενος με τις γενικευμενες, βαθυτερες δομικες
αλλαγες που οδηγουν σε ποιοτικη εξειδικευση
παρα σε ποσοτικη αυξηση των παγκοσμιων αναγκων. Αφετερου συναδει με την προοπτικη της αναπτυξης συνεταιριστικων / συνεργατικων παραγωγικων δομων, οι οποιες αναπτυσσουν οικονομιες
κλιμακας, διασφαλιζοντας ομως ταυτοχρονα την
αυτονομια των συνεταιριζομενων παραγωγων και
τον πλουτο που προκυπτει απο την ποιοτικη διαφοροποιηση.
Το εν λογω εναλλακτικο, συνεργατικο μοντελο παραγωγικης αναπτυξης και η συναρτωμενη διευρυνση του τομεα της συνεταιριστικης, κοινωνικης
οικονομιας ειναι εκ διαμετρου αντιθετα με τον νεοφιλελευθερο μετασχηματισμο. Η παλη για την ανατροπη της μνημονιακης εμμονης στην Ελλαδα και
της αποφυγης της TTIP δεν συνιστα απλως κοινωνικη και περιβαλλοντικη αναγκαιοτητα η υπερασπιση των λαϊκων δικαιων, αλλα μπορει και πρεπει
να συνοδευεται με μια απτη και εναλλακτικη
προταση που ταιριαζει συν τοις αλλοις απολυτα
στα οριζοντια και τομεακα / κλαδικα συγκριτικα
πλεονεκτηματα της ελληνικης πραγματικοτητας.
Ως εκ τουτου δεν θα ηταν υπερβολη να διεκδικησουμε στην Ελλαδα μια ριζικη πολιτικη αλλαγη: η
χωρα, απο πεδιο πιλοτικης εφαρμογης των πιο προωθημενων και βιαιων μεθοδων της νεοφιλελευθερης αναδιαρθρωσης, να καταστει φαρος μιας
εναλλακτικης πολιτικης προς την ωριμη συστημικη
αλλαγη, τη σοσιαλιστικη μετεξελιξη, τη δημοκρατικη ολοκληρωση και την κοινωνικη προοδο, προς
ενα νεο αφηγημα μιας κοινωνικα δικαιης και περιβαλλοντικα ισορροπης αναπτυξης, σε πληρη συμβατοτητα με τις ωριμαζουσες αντικειμενικες κοινωνικες και τεχνοοικονομικες συνθηκες διεθνως.
Ελπιζουμε η κοπιαστικη & ομορφη συνεργασια της
ομαδας συνταξης της παρουσας μελετης να συμβαλει, εστω οριακα, σε αυτην την κατευθυνση.
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5] Τα νεα δεδομενα του 2008 δημιουργησαν ερωτηματα
σχετικα με την ακριβεια των επισημων ανακοινωσεων δεδομενων της Εθνικης Στατιστικης Υπηρεσιας.
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

TTIP:
Transatlantic Trade and Investment Partnership /
Διατλαντικη Εταιρικη Σχεση Εμποριου και Επενδυσεων, μεταξυ Ε.Ε. και ΗΠΑ. Οι συζητησεις μεταξυ
των δυο μερων που ξεκινησε το 2013 για την επιτευξη της συμφωνιας ειναι σε εξελιξη. Έχει πραγματοποιηθει ο 14ος γυρος των διαπραγματευσεων.
CETA:
Comprehensive Economicand Trade Agreement /
Ολοκληρωμενη Οικονομικη και Εμπορικη Συμφωνια, μεταξυ Ε.Ε. και Καναδα. Οι διαπραγματευσεις
για τη συμφωνια μεταξυ των δυο μερων εχουν ολοκληρωθει απο το 2014. Τον Ιουλιο του 2016, μετα
απο το αποτελεσμα και το βαρος του δημοψηφισματος στην Αγγλια με την επικρατηση του BREXIT,
η συμφωνια χαρακτηριστηκε απο την Κομισιον
μικτη και ξεκινησε η διαδικασια της προσωρινης
εφαρμογης της. Οι ΦτΦ με ανακοινωση τους στις
05/07/2016 με τιτλο «Προσωρινη εφαρμογη της
CETA - Ουδεν μονιμοτερο του προσωρινου» υπογραμμισαν οτι με «την προσωρινη εφαρμογη της
CETA, η συμφωνια θα τεθει αυτοματα σε ισχυ, πριν
την επικυρωση της απο τα εθνικα κοινοβουλια...»
TISA:
Trade in Services Agreement / Συμφωνια Εμποριου
σε Υπηρεσιες μεταξυ 50 χωρων, περιλαμβανει και
τις χωρες της Ε.Ε.. Οι συζητησεις ξεκινησαν το
2012. Ο 18ος γυρος των διαπραγματευσεων ολοκληρωθηκε τον Μαιο του 2016.
TPP:
Trans-Pacific Partnership / Δια-Ειρηνικη Εταιρικη
Σχεση). Αφορα το 40% της παγκοσμιας οικονομιας
και οι 12 χωρες που την υπεγραψαν τον Οκτωβριο
του 2015 ειναι: ΗΠΑ, Καναδας, Μεξικο, Χιλη, Περου,
Αυστραλια, Νεα Ζηλανδια, Ιαπωνια, Βιετναμ, Σιγκαπουρη, Μαλαισια, Μπρουνει.
ISDS:
Investor State Dispute Settlement / Επιλυση διαφορων μεταξυ επενδυτη και κρατους. Ο ISDS ειναι
ενας μηχανισμος που ηδη αποτελει μερος υπαρχοντων συμφωνιων και θεωρητικα ενισχυει τις αμεσες
ξενες επενδυσεις παρεχοντας τους επιπλεον ασφαλεια. Σε αντιθεση με τα εθνικα δικαστηρια, στο
μηχανισμο διαιτησιας του ISDS εχουν προσβαση
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μονο οι ξενοι επενδυτες, ενω τις αποφασεις λαμβανουν ιδιωτες «δικαστες» που αμειβονται αδρα, με
την ωρα και για καθε διαμαχη ξεχωριστα. Για την
επιλυση καθε διαμαχης επιλεγονται τρεις δικηγοροι
οπου, ενας εκπροσωπει την εταιρια, και ενας το
κρατος με τον τριτο ουδετερο. Στην ουσια o μηχανισμος διαιτησιας αναγκαζει τις πολιτικες των
κυβερνησεων να ειναι σε συμφωνια με τα συμφεροντα των επενδυτων, καθως σε πολλες περιπτωσεις ο κινδυνος εμπλοκης σε μια διαμαχη αποθαρρυνει τις κυβερνησεις να λαβουν αποφασεις
υπερ του δημοσιου συμφεροντος σε τομεις οπως η
υγεια, το περιβαλλον, τα τροφιμα, οι υπηρεσιες κ.α.
Ο ISDS ειναι μια ξεκαθαρη απειλη στα εναπομειναντα δημοκρατικα δικαιωματα
ICS:
Investor Court System / Δικαστικο Συστημα Επενδυσεων. Το ICS ειναι το ISDS με νεο ονομα. Όταν η
Ευρωπαϊκη Επιτροπη ανακοινωσε πως θα συμπεριλαβει το ISDS στην υπο διαπραγματευση TTIP,
υπηρξαν αντιδρασεις απο πολιτες και κινηματα
στην Ευρωπη. Συνεπακολουθα το Σεπτεμβριο του
2015 προταθηκε η δημιουργια ενος εναλλακτικου
ιδιωτικου δικαστηριου για την προστασια των
επενδυτων με την ονομασια ICS, θεωρητικα στα
προτυπα των εθνικων δικαστηριων. Το ICS εχει ηδη
ενσωματωθει στο τελικο υπο ψηφιση κειμενο της
CETA. Οι ΦτΦ εχουν συνδιοργανωσει Ευρωπαϊκη
εκστρατεια ενημερωσης στο wemove.eu με θεμα
«Οι κυβερνησεις δεν πρεπει να μηνυονται οταν προστατευουν τους πολιτες» (Οκτωβριος 2015). Η εκτιμηση ειναι οτι το ICS ειναι στην πραγματικοτητα το
ICDS light.
ACTA:
Anti-Counterfeiting Trade Agreement / Εμπορικη
Συμφωνια κατα της παραποιησης. Η Εμπορικη Συμφωνια Κατα της Παραποιησης γνωστη και ως
(ACTA) ηταν μια ολιγομερης διεθνης συνθηκη με
σκοπο την εγκαθιδρυση διεθνων προτυπων για την
ασκηση των δικαιωματων πνευματικης ιδιοκτησιας. Η συμφωνια υπογραφτηκε αρχικα στις 1 Οκτωβριου του 2011 απο την Αυστραλια, τον Καναδα,
την Ιαπωνια, το Μαροκο, τη Νεα Ζηλανδια, τη
Σιγκαπουρη, τη Νοτια Κορεα και τις Ηνωμενες
Πολιτειες. Τον Ιανουαριο του 2012, η Ευρωπαϊκη
Ένωση και 22 απο τα κρατη μελη της υπεγραψαν
επισης, ανεβαζοντας τον συνολικο αριθμο των υπο-
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γραφοντων σε 31. Στις 4 Ιουλιου 2012, το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο, μετα απο αντιδρασεις και διαδηλωσεις απο την Κοινωνια των Πολιτων, καταψηφισε με ευρεια πλειοψηφια τη Συμφωνια, στελνοντας ηχηρο μηνυμα στην Ευρωπαϊ κη Επιτροπη.
Στην ψηφοφορια για την ACTA 478 ευρωβουλευτες
ψηφισαν κατα της συμφωνιας εναντι 39 που ψηφισαν υπερ, ενω υπηρξαν και 165 αποχες.
NAFTA:
North American Free Trade Agreement / Συμφωνια
Ελευθερου Εμποριου Βορειας Αμερικης. Ειναι μια
εμπορικη συμφωνια μεταξυ του Μεξικου των Ηνωμενων Πολιτειων της Αμερικης και του Καναδα. Η
συμφωνια υπογραφτηκε το 1992 και αρχισε να λειτουργει στις 1 Ιανουαριου 1994.
Η Συμφωνια αυτη αντιμετωπιστηκε με δυσπιστια
και στις τρεις χωρες. Σε ΗΠΑ και Καναδα υπηρξε
απο την αρχη φοβος οτι θα χαθουν θεσεις εργασιας, καθως πολλες επιχειρησεις θα προτιμουσαν τα
φτηνα εργατικα χερια του Μεξικου. Αλλα και στη
χωρα της Κεντρικης Αμερικης εκφραστηκαν (και
εξακολουθουν να εκφραζονται) αντιρρησεις απο
τους αγροτες, λογω των υψηλοτατων επιδοτησεων
των αμερικανικων γεωργικων προϊοντων, γεγονος
που συμπιεζει προς τα κατω τις τιμες των μεξικανικων προϊοντων.
Η NAFTA επισης ενθαρρυνει περισσοτερο τη μεταναστευση Μεξικανων στις ΗΠΑ. Εφοσον οι μικρες
επιχειρησεις δεν μπορουν να προστατευτουν απο
τις χρεωσεις πολλοι μικροϊ διοκτητες στο Μεξικο
δεν μπορουν να ανταγωνιστουν τις τιμες των
προϊοντων χρηματοδοτουμενων απο τις ΗΠΑ και
ετσι πολλες απο αυτες χρεοκοπουν. Ως αποτελεσμα
πολλοι Μεξικανοι μεταναστευουν στις ΗΠΑ για να
αναζητησουν εργασια. Οι ιδιοι φοβοι για τους
μικροϊδιοκτητες εκφραζονται για την TTIP και στις
χωρες της ΕΕ, και ιδιαιτερα του Ευρωπαϊκου νοτου.
Συνθήκη του Mάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (1993):
Η συνθηκη για την Ευρωπαϊκη Ένωση (ΣΕΕ) αντιπροσωπευει ενα νεο σταδιο της ευρωπαϊκης ολοκληρωσης δεδομενου οτι ανοιγει το δρομο για την πολιτικη ολοκληρωση. Η συνθηκη δημιουργει μια Ευρωπαϊκη Ένωση που αποτελειται απο τρεις πυλωνες:
τις Ευρωπαϊκες Κοινοτητες, την κοινη εξωτερικη
πολιτικη και πολιτικη ασφαλειας (ΚΕΠΠΑ) και την
αστυνομικη και δικαστικη συνεργασια σε ποινικες
υποθεσεις (ΔΕΥ). Η συνθηκη: εισαγει την εννοια της
ευρωπαϊκης ιθαγενειας, ενισχυει τις αρμοδιοτητες
του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και εγκαινιαζει την
Οικονομικη και Νομισματικη Ένωση (ΟΝΕ). Εξαλλου,
η ΕΟΚ γινεται Ευρωπαϊκη Κοινοτητα (ΕΚ)

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026)
Συνθήκη της Λισαβόνας (2009):
Η συνθηκη της Λισαβονας, εδωσε νεες νομοθετικες
εξουσιες στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και το εθεσε
σε ισοτιμη βαση με το Συμβουλιο Υπουργων οσον
αφορα τη ληψη αποφασεων σχετικα με τις δρασεις
και τις δαπανες της ΕΕ. Άλλαξε επισης τον τροπο
συνεργασιας του Κοινοβουλιου με τα υπολοιπα
θεσμικα οργανα και ενισχυσε την επιρροη των
βουλευτων του ΕΚ σχετικα με το ποιος διευθυνει
την ΕΕ.
Οι βουλευτες του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου απεκτησαν το δικαιωμα απορριψης διεθνων συμφωνιων, το οποιο δεν διστασαν να χρησιμοποιησουν
για να σταματησουν την αμφιλεγομενη εμπορικη
συμφωνια καταπολεμησης της παραποιησης
(ACTA), για την οποια υπηρχαν φοβοι οτι θα οδηγουσε σε περιορισμο θεμελιωδων ελευθεριων
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL
&from=EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς συμφωνίες:
Οι διεθνεις συμφωνιες αποτελουν κατηγορια των
νομοθετικων πραξεων της Ευρωπαϊ κης Ένωσης
(ΕΕ). Συναπτονται απο την ΕΕ, η οποια ενεργει
μονη της η μαζι με τα κρατη μελη, δυναμει των διαταξεων των ιδρυτικων Συνθηκων.
Με τη θεση σε ισχυ της συνθηκης της Λισαβονας, η
Ευρωπαϊκη Ένωση (ΕΕ) απεκτησε νομικη προσωπικοτητα. Συνεπως, ειναι υποκειμενο διεθνους δικαιου, ικανο να διαπραγματευεται και να συναπτει
διεθνεις συμφωνιες στο ονομα του.
Αυτες οι διεθνεις συμφωνιες εχουν νομικες επιπτωσεις στο εσωτερικο δικαιο της ΕΕ και των κρατων
μελων. Εξαλλου, οι ιδρυτικες Συνθηκες της ΕΕ οριζουν τους τροπους με τους οποιους η ΕΕ μπορει να
συναψει διεθνεις συμφωνιες.
Ορισμος: Οι διεθνεις συμφωνιες ειναι αποτελεσμα
μιας εθελουσιας συμφωνιας μεταξυ της Ένωσης,
απο τη μια, και τριτης χωρας η τριτης οργανωσης,
απο την αλλη. Οι συμφωνιες αυτες δημιουργουν
δικαιωματα και υποχρεωσεις για τα ευρωπαϊ κα
θεσμικα οργανα και τα κρατη μελη. Ενσωματωνονται στην ευρωπαϊκη εννομη ταξη κατα την ημερομηνια που τιθενται σε ισχυ η κατα την ημερομηνια
που αυτες προβλεπουν.
Απο νομικης αποψης, οι διεθνεις συμφωνιες ειναι
συμβατικες πραξεις παραγωγου δικαιου, επομενως
πρεπει να συμμορφωνονται με τις ιδρυτικες Συν-
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θηκες της ΕΕ. Ωστοσο, υπερεχουν των αποκαλουμενων «μονομερων» πραξεων παραγωγου δικαιου, ητοι των πραξεων που εχουν εγκριθει μονομερως απο τα ευρωπαϊκα θεσμικα οργανα (κανονισμοι, οδηγιες, αποφασεις, κλπ).
Εξωτερικές αρμοδιότητες της ΕΕ:
Οι εξωτερικες αρμοδιοτητες της ΕΕ οριζονται απο
το αρθρο 216 της συνθηκης για τη λειτουργια της
ΕΕ. Έτσι, η ΕΕ δυναται να συναπτει διεθνεις συμφωνιες:
• στις περιπτωσεις που προβλεπονται απο τις ιδρυτικες Συνθηκες,

Εμπορικές συμφωνίες νέου τύπου:
Ύστερα απο το αδιεξοδο στις πολυμερεις διαπραγματευσεις στο πλαισιο του ΠΟΕ σχετικα με το αναπτυξιακο προγραμμα της Ντοχα, η ΕΕ επρεπε να
βρει εναλλακτικους τροπους για να διασφαλιστει η
καλυτερη προσβαση στις αγορες τριτων χωρων.
Για την επιτευξη του σκοπου αυτου, εισηχθη μια
νεα γενια σε βαθος συμφωνιων ελευθερων συναλλαγω ν (ΣΕΣ) που υπερβαινουν κατα πολυ τις
δασμολογικες ελαφρυνσεις και το εμποριο προϊοντων.
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/
displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html)

• οταν το προβλεπει μια δεσμευτικη νομικη πραξη,

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ):

• εφοσον η συναψη συμφωνιας ειναι αναγκαια για
την επιτευξη ενος εκ των στοχων της ΕΕ, ακομη
και εαν δεν υπαρχει εσωτερικη ευρωπαϊκη νομοθεσια,

O Παγκοσμιος Οργανισμος Εμποριου θεσπιστηκε το
1995, αντικαθιστω ντας την “Γενικη Συμφωνια
Δασμων και Εμποριου” (GATT), η οποια ειχε υπογραφει το 1947 στα πλαισια του ΟΗΕ, και της οποιας η χωρα μας υπηρξε μελος απο το 1948, ενα
χρονο μετα την θεσπιση της. Ο ΠΟΕ αποτελειται
(για την ωρα) απο 148 χωρες μελη του ΟΗΕ και
κυριαρχος στοχος του ειναι η θεσπιση, μετα απο
εντατικες διαπραγματευσεις μεταξυ των μελων
του, κοινων κανονων και αρχων που πρεπει να διεπουν το διεθνες εμποριο.

• οταν η συναψη μιας συμφωνιας μπορει να επηρεασει κοινους κανονες που εχουν εγκριθει απο
την ΕΕ ως εσωτερικο δικαιο. Έτσι, οταν η ΕΕ εχει
εγκρινει κοινους κανονες για την εφαρμογη μιας
πολιτικης, τα κρατη μελη δεν εχουν πια το δικαιωμα να συναψουν με τριτες χωρες υποχρεωσεις
που πληττουν αυτους τους κανονες.
Αποκλειστική αρμοδιότητα και συντρέχουσα
αρμοδιότητα (μικτή συμφωνία):
Η κατανομη των αρμοδιοτητων μεταξυ της ΕΕ και
των κρατων μελων μεταφερεται επισης και σε διεθνες επιπεδο. Έτσι, οταν η ΕΕ διαπραγματευεται μια
διεθνη συμφωνια, διαθετει ειτε αποκλειστικη αρμοδιοτητα ειτε συντρεχουσα αρμοδιοτητα με τα κρατη μελη.
Σε περιπτωση που η αρμοδιοτητα ειναι αποκλειστικη, η ΕΕ ειναι η μονη που μπορει να διαπραγματευεται και να συναπτει συμφωνια. Εξαλλου, το
αρθρο 3 της συνθηκης για τη λειτουργια της ΕΕ
διευκρινιζει τους τομεις στους οποιους η ΕΕ διαθετει αποκλειστικη αρμοδιοτητα για τη συναψη διεθνων συμφωνιων.
Σε περιπτωση που η αρμοδιοτητα της ειναι συντρεχουσα με τα κρατη μελη, η συμφωνια συναπτεται
ταυτοχρονα απο την ΕΕ και απο τα κρατη μελη.
Προκειται για μικτη συμφωνια, στην οποια τα κρατη μελη πρεπει να συναινεσουν. Οι τομεις των
συντρεχουσων αρμοδιοτητων οριζονται στο αρθρο
4 της συνθηκης για τη λειτουργια της ΕΕ.
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=URISERV%3Aai0034).
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Βασει της Συνθηκης της Ε.Ε., επισημος Διαπραγματευτης της Κοινοτητας σε ολες τις συμφωνιες του
ΠΟΕ, ειναι η Ευρωπαϊκη Επιτροπη. Η Ελλαδα, οπως
και τα υπολοιπα κρατη μελη της Ε.Ε., συμμετεχει
ενεργα στη διαμορφωση των θεσεων και των επιχειρηματων της Ε.Ε.
Στο πλαισιο του ΠΟΕ, οι διεθνεις συμφωνιες που
αμεσα η εμμεσα αφορουν στον αγροτικο τομεα,
ειναι:
• Η συμφωνια για τη Γεωργια,
• Η συμφωνια για την Πνευματικη Ιδιοκτησια
(TRIPs) στην οποια υπαρχουν ρυθμισεις για τις
Γεωγραφικες Ενδειξεις,
• Η συμφωνια για την εφαρμογη των Υγειονομικων και Φυτοϋ γειονομικων μετρων (SPS),
• Η συμφωνια για τα Τεχνικα Εμποδια στο Εμποριο (TBT),
• Η συμφωνια για τις Επιδοτησεις και τα Αντισταθμιστικα Μετρα (Subsidies and Countervailing Measures), περιλαμβανομενων και των επιδοτησεων στην αλιεια.
(http://www.minagric.gr/index.php/el/theministry-2/agriculturalpolicy/koinotsxeseis/dienorgan/1233pagkorganemp)
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Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/
European Citizens' Initiative (ECI):
H Ευρωπαϊ κη Πρωτοβουλια Πολιτων παρεχει σε
ενα εκατομμυριο πολιτες της ΕΕ τη δυνατοτητα να
συμμετεχουν αμεσα στη διαμορφωση των πολιτικων της ΕΕ, ζητωντας απο την Ευρωπαϊκη Επιτροπη να υποβαλει νομοθετικη προταση.
(http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/welcome?lg=el)
Αυτη τη δυνατοτητα αξιοποιησαν για την εκστρατεια STOP TTIP που εγινε το 2015 για να μη προχωρησει η συμφωνια TTIP. Αν και συγκεντρωθηκαν
3,3 εκατομμυρια υπογραφες το αιτημα δεν εγινε
αποδεκτο.
Την ιδια διαδικασια εχει επιλεξει το δικτυο
people4soil για την εκστρατεια που θα ξεκινησει 22
Σεπτεμβριου 2016 για να συγκεντρωθουν ενα εκατομμυριο υπογραφες απο τους κατοικους των
χωρων της ΕΕ για τη νομοθετικη προστασια του
εδαφους. Οι ΦτΦ ειναι εθνικοι συντονιστες της
εκστρατειας με στοχο να συγκεντρωθουν 15.750
υπογραφες στην Ελλαδα.
(http://www.people4soil.eu/index-gr.php)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ
TTIP CETA TiSA FREE ZONES:
Απο τον Ιανουαριο μεχρι το Σεπτεμβριο του 2016
εχουν παρει αποφασεις για Ελευθερες Ζωνες /
TTIP-CETA Free Zones, 40 Δημοι, οι Περιφερειες
Αττικης και Ιονιων Νησων. Αποφασεις εναντια στις
TTIP CETA εχουν εκδωσει η ΚΕΔΕ, το Περιφερειακο
Συμβουλιο Πελοποννησου και η ΠΕΔ Αττικης
(συμμετεχουν 62 Δημοι).
Συνολικα περιπου 2.000 Δημοι και Περιφερειες της
Ευρωπης εχουν παρει σχετικες αποφασεις TTIP
CETA Free Zones. Η πρω τη συναντηση για τις
Ελευθερες Ζωνες εγινε στη Βαρκελωνη το 2016
κατα τη διαρκεια της οποιας υιοθετηθηκε κοινο
ψηφισμα. Απο την Ελλαδα συμμετειχαν εκπροσωποι των Δημων Αιγαλεω και Κερκυρας καθως και
μελη των ΦτΦ. https://www.ttip-free-zones.eu
Τα Θεσμικά όργανα της Ε.Ε.:
Πληροφοριες στην Ελληνικη γλωσσα:
https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_el
Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) στην Ε.Ε.
Ο ελεγχος και η πιστοποιηση των Προϊοντων Ονομασιας Προελευσης (ΠΟΠ) και των Προϊοντων Γεω-

γραφικης Ένδειξης (ΠΓΕ), εχει ανατεθει, συμφωνα
με την Κοινη Υπουργικη Αποφαση 261611/22-032007 (ΦΕΚ 406Β/22-03-2007)
(http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/26161
1%20POP%20PGE.pdf)
και την τροποποιηση αυτης, στον Οργανισμο Πιστοποιησης και Επιβλεψης Γεωργικων Προϊοντων
(ΟΠΕΓΕΠ)
(http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20e
uenosis/cfiles/trop261611-21-04-08.pdf).
«Ονομασία Προέλευσης»: το ονομα μιας περιοχης,
ενος συγκεκριμενου τοπου η, σε εξαιρετικες περιπτωσεις, μιας χωρας, το οποιο χρησιμοποιειται για
την περιγραφη ενος γεωργικου προϊοντος η ενος
τροφιμου που καταγεται απο τη συγκεκριμενη περιοχη, τον συγκεκριμενο τοπο η τη συγκεκριμενη
χωρα, του οποιου η ποιοτητα η τα χαρακτηριστικα
οφειλονται ουσιαστικα η αποκλειστικα στο ιδιαιτερο γεωγραφικο περιβαλλον που περιλαμβανει τους
εγγενεις φυσικους και ανθρωπινους παραγοντες,
του οποιου η παραγωγη, η μεταποιηση και η
επεξεργασια πραγματοποιουνται στην οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη.
«Γεωγραφική Ένδειξη»: το ονομα μιας περιοχης,
ενος συγκεκριμενου τοπου η, σε εξαιρετικες
περιπτωσεις, μιας χωρας, το οποιο χρησιμοποιειται
για την περιγραφη ενος γεωργικου προϊ οντος η
ενος τροφιμου: που καταγεται απο την εν λογω
περιοχη, τον συγκεκριμενο τοπο η την εν λογω
χω ρα, του οποιου η συγκεκριμενη ποιοτητα, η
φημη η αλλα χαρακτηριστικα μπορουν να αποδοθουν στην εν λογω γεωγραφικη καταγωγη, του οποιου η παραγωγη η/και η μεταποιηση η/και η
επεξεργασια πραγματοποιουνται στην οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη.
Επισημαινεται οτι για καθε προϊον, εκτος της Κοινοτικης και Εθνικης νομοθεσιας για το συνολο των
ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρεπει να λαμβανονται υποψη και
οι συγκεκριμενες προδιαγραφες, που περιγραφονται στην Εθνικη
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta)
η Κοινοτικη
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/2012-02-02-07-52-07/nomothesia-pop)
νομοθεσια καταχωρισης του προϊοντος ως ΠΟΠ η
ΠΓΕ.
Καταλογος Ελληνικων Προϊοντων ΠΟΠ-ΠΓΕ & Προδιαγραφες:
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta)
ΠΗΓΗ:
http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=
26&catID=15" AGROCERT
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Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
Ειναι ενα ατυπο δικτυο συνεργασιας διαφορων
οργανωσεων της κοινωνιας των πολιτων οπως,
π.χ., Περιβαλλοντικων - Οικολογικων συλλογων,
Καταναλωτικων και Συνεταιριστικων οργανωσεων, Πολιτικων Ινστιτουτων, Βιοκαλλιεργητων και
Οργανω σεων για την ελευθερη διακινηση των
σπορων και την διατροφικη ασφαλεια, Πρωτοβουλιες Συνεργασιας για την Κοινωνικη και Αλληλεγγυα Οικονομια και το Δικαιο Εμποριο, Κινησεις
πολιτων για τα δημοκρατικα, εργασιακα και κοινωνικα δικαιωματα κ.α.
Αυτοι οι κοινωνικοι φορεις, 60 περιπου τον αριθμο,
συντονιζονται για κοινες δημοσιες δρασεις οπως
εγινε δυο φορες το 2015 και μια φορα το 2014
στην Αθηνα, Θεσσαλονικη, Ηρακλειο Κρητης, Λαρι-
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σα και Κερκυρα, εκδιδουν ανακοινωσεις και προβαλλουν τις θεσεις τους σε τακτα χρονικα διαστηματα και αναλογα με τις εξελιξεις. Καθε φορεας που
συμμετεχει στην Ε.Π. εχει παραλληλα το δικαιωμα
να αναπτυσσει τις δικες του δρασεις και συνεργασιες στην Ελλαδα και στο εξωτερικο.
Η Ελληνικη Πρωτοβουλια STOP TTIP CETA TiSA
δημιουργηθηκε το 2014 και εκανε για πρωτη φορα
τη δημοσια παρουσιαση της στις 10 Οκτωβριου του
2014 - Μερα Παγκοσμιας Δρασης εναντια στην
TTIP. Η Ε.Π. συνεργαζεται με αντιστοιχες πρωτοβουλιες και κινηματα στην Ευρωπη και σε ολο τον
κοσμο.
BLOG: http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr
E-Mail: stop.ttip.greece@gmail.com
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http://www.agro24.gr/agrotika/proionta/viologikapistopoiimena/mono-20-ellinika-proionta-pop/pge-thaprostateyontai-apo &
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Το Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece» ιδρυθηκε το 2007 και
ειναι μελος της διεθνους περιβαλλοντικης οργανωσης Naturefriends International / NFI
(1895). Στους NFI συμμετεχουν 45 εθνικες οργανωσεις απο ολο τον κοσμο με περισσοτερα
απο 500.000 μελη. Στο πλαισιο των δρασεων τους, οι ΦτΦ ειναι εθνικοι συντονιστες για την
Ελλαδα της εκστρατειας people4soil που θα ξεκινησει επισημα το Φθινοπωρο του 2016 με
σκοπο να χαρακτηριστει απο την Ε.Ε. και να προστατευτει νομικα το εδαφος ως κοινο αγαθο.
Επιπροσθετα συμμετεχουν και στο Διεθνες Δικτυο για το δικαιο εμποριο, Our World Is Not
For Sale.

www.nfi.at | www.people4soil.eu | www.ourworldisnotforsale.org

Σ

την Ελλαδα με σχετικη καθυστερηση η κοινωνια αντιληφθηκε
τις επιδιωξεις των πολυεθνικων να απορρυθμισουν, μεσω των
διατλαντικων συμφωνιων, την οποιαδηποτε ρυθμιση προστατευε
τον πολιτη, τον καταναλωτη, τον μικρο παραγωγο.
Οι αγωνες εναντια στις ληστρικες εμπορικες συμφωνιες ΤΤΙP, CETA,
TiSA, αλλα και για την προασπιση της δημοκρατιας, των πολιτικων
και κοινωνικων δικαιωματων, θα πρεπει να γινονται σε ολα τα επιπεδα της πολιτικης, κοινωνικης και επιστημονικης ζωης (Ευρωκοινοβουλιο, Εθνικα Κοινοβουλια, Τοπικη Αυτοδιοικηση, Σωματεια εργαζομενων, Αγροτικες - Συνεταιριστικες - Καταναλωτικες οργανωσεις, Κινηματα πολιτων για την προστασια του φυσικου και του
ανθρωπογενους περιβαλλοντος, Εκπαιδευτικα Ιδρυματα).
Θα πρεπει να ενισχυθουν πρωτοβουλιες πολιτων και κοινωνικων
σχηματων που εχουν σχεση με την αυταρκεια, την παραγωγη ενεργειας, την απεξαρτηση απο τη βιομηχανικη γεωργια και την εμπορια
των σπορων, τη διαδοση ντοπιων καλλιεργειων.
Ωστοσο τα αυτοδιαχειριστικα και συνεταιριστικα εγχειρηματα, η
ανεξαρτητοποιηση απο τη βιομηχανια και εμπορια των σπορων κ.λπ.
δεν μπορουν να ανατρεψουν στον παροντα χρονο, το καπιταλιστικο
συστημα παραγωγης, εμποριας και καταναλωσης. Ωστοσο μπορουν
να δημιουργησουν αξιολογες αντιστασεις και αναχω ματα, να
περιορισουν τις αρνητικες επιπτωσεις των εμπορικων ληστρικων
συμφωνιων και να δημιουργησουν τις προϋ ποθεσεις, μαζι με αλλες
πολιτικες και κοινωνικες πρωτοβουλιες και ανακαταταξεις, τον
αντιπαλο πολο απεναντι στον επεκτατικο νεοφιλελευθερισμο.
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