ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια των εκ νέου και εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, αυτή την εβδομάδα στη
Γενεύη, για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη
Διευκόλυνση του Εμπορίου (Trade Facilitation Agreement -TFA), το Διεθνές Εμπορικό
Επιμελητήριο (ICC) καλεί τους διαπραγματευτές να βρουν ένα δρόμο για επίτευξη
συμφωνίας, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών τον περασμένο Ιούλιο.
Ο Harold McGraw III, Πρόεδρος του ΙCC, δήλωσε: «Καλούμε τα μέλη του ΠΟΕ να
γεφυρώσουν το χάσμα που απαιτείται για να εφαρμοστεί η συμφωνία Διευκόλυνσης
του Εμπορίου (TFA). Δεν υπάρχει καμία λογική στην καθυστέρηση της εφαρμογής μιας
συμφωνίας που θα μπορούσε να προσθέσει ένα τρισεκατομμύρια δολάρια στο
παγκόσμιο ΑΕΠ και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες.»
Η κατάρρευση των συνομιλιών τον περασμένο Ιούλιο ήταν μια τεράστια απογοήτευση
για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, αλλά το ICC πιστεύει ότι εξακολουθεί να
είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες.
Ο Πρόεδρος του ICC πρόσθεσε: «Παρά το διαδικαστικό αδιέξοδο, εμείς εξακολουθούμε
να βλέπουμε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες να προετοιμάζονται με σχέδια για την
εφαρμογή της συμφωνίας.»

Ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των διασυνοριακών πωλήσεων στις
ΜΜΕ
Με πρόσφατη επιστολή προς τους υπουργούς Εμπορίου, το Διεθνές Εμπορικό
Επιμελητήριο μέσω των Εθνικών του Επιτροπών συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής
Ελληνικής Επιτροπής (ICC Ελλάς), τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του
εμπορίου θα επιτρέψουν σε πολλές επιχειρήσεις να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο
για πρώτη φορά, ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο, που ανοίγει νέες ευκαιρίες στην αγορά για τις
μικρές καιμεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις για να κάνουν συναλλαγές με πελάτες σε
διασυνοριακό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς, Νικόλαος Α. Βερνίκος αναφέρει ότι: «Πράγματι, οι έρευνες
δείχνουν ότι η βελτίωση των τελωνειακών πρακτικών θα μπορούσε να προκαλέσει μια
αύξηση 60-80% στις διασυνοριακές πωλήσεις των ΜΜΕ σε πολλές αναπτυσσόμενες
οικονομίες». Η εφαρμογή της TFA θα τοποθετήσει τις επιχειρήσεις σε μια πιο επί «ίσοις
όροις» θέση στην παγκόσμια αγορά, επιτρέποντας σε πολλές επιχειρήσεις, ιδίως τις
μικρές επιχειρήσεις, να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο για πρώτη φορά.

Ανοίγοντας το δρόμο για συνομιλιών για την ασφάλεια των τροφίμων

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα
αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τις δεσμεύσεις για
την επισιτιστική ασφάλεια που περιέχονται στο πακέτο του Μπαλί.
Κατά την άποψη του ΙCC, η νομική έγκριση της TFA θα παράσχει ένα ευνοϊκό
περιβάλλον στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για μία εφαρμόσιμη συμφωνία σχετικά με το ζωτικής
σημασίας θέμα της ασφάλειας των τροφίμων μέσα στους επόμενους μήνες.
«Η ίδια η TFA προσφέρει τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων
επισιτιστικής ασφάλειας για να εξασφαλιστεί ότι τα ευπαθή προϊόντα λαμβάνουν ταχεία
εκκαθάριση στα σύνορα. Αυτές οι διατάξεις-που θα ωφελήσουν πολλές από τις
φτωχότερες χώρες του κόσμου-θα χαθούν επ' αόριστον, εάν η έγκριση της TFA
αναβληθεί ή καθυστερήσει.»
Το ICC έχει υποσχεθεί την αμέριστη δέσμευση σε ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα
εμπορικών συναλλαγών, που βασίζεται σε κανόνες και εκφράζεται από τον ΠΟΕ.
Το ICC εξασφαλίζει ότι η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα διαδραματίζει ενεργό και
εποικοδομητικό ρόλο, σε συνεργασία με τα μέλη του ΠΟΕ, για να συμβάλει στην
ενίσχυση των κανόνων του ΠΟΕ και να τους προσαρμόσει στις ανάγκες των
συναλλαγών του 21ου αιώνα.
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