
 

Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Βιετνάμ: ποια τα
οφέλη;
 
Στόχος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ είναι η εξάλειψη των δασμών
στις εμπορικές συναλλαγές, σε βάθος δεκαετίας. Ο ευρωβουλευτής Γκιρτ Μπουρζουά,
μας παρουσιάζει τα οφέλη της.
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου ΕΕ-Βιετνάμ και τη Συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων στις 12
Φεβρουαρίου 2020. Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών στις 30 Μαρτίου. Μετά την επικύρωσή της από το Βιετνάμ στις 8 Ιουνίου, η
εμπορική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του καλοκαιριού 2020. 
 
Για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων, πρέπει πρώτα να
επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. 
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Πριν διεξαχθούν οι ψηφοφορίες του ΕΚ τον Φεβρουάριο, μιλήσαμε με τον Βέλγο
ευρωβουλευτή, Γκιρτ Μπουρζουά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των
συμφωνιών στο Κοινοβούλιο, σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
της οφέλη.
 
Μάθετε ποιες εμπορικές συμφωνίες εξετάζει σήμερα η ΕΕ.
 
Μπορείτε να μας κάνετε μια σύνοψη των αλλαγών που θα επιφέρει η εμπορική συμφωνία
ΕΕ-Βιετνάμ;
 
Στόχος είναι η εξάλειψη του 99% των δασμών μέσα στα επόμενα επτά χρόνια. Αυτό
αναμένεται να αποφέρει πρόσθετες ετήσιες εξαγωγές ύψους έως και 15 δισ. ευρώ από
το Βιετνάμ προς την ΕΕ μέχρι το 2035, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ θα
αγγίξουν τα 8,3 δισ. ευρώ. Επίσης, κάθε 1 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών εξαγωγών ισοδυναμεί
με περίπου 14.000 νέες, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να
τονίσουμε ότι αυτή συμφωνία συμβαδίζει απόλυτα με τη φιλοδοξία μας να αποκτήσει η η
ΕΕ ηγετική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο.
 
Σε τι στάδιο βρίσκονται σήμερα οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ- Βιετνάμ;
 
Γίνονται εμπορικές συναλλαγές κι επενδύσεις αλλά δεν είναι αρκετές. Το Βιετνάμ είναι
μια ζωντανή" αγορά με αρκετό νεανικό πληθυσμό. Με ετήσια οικονομική ανάπτυξη"της
τάξεως του 6-7%, πρόκειται για μια πολλή ενδιαφέρουσα αγορά για τους Ευρωπαίους
επενδυτές.
 
Το 2018, το Βιετνάμ εξήγαγε προϊόντα αξίας περίπου 42,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Από την
άλλη, οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 13,8 δισ. ευρώ. Η συμφωνία αυτή, η οποία
βασίζεται στους κανόνες ελεύθερου εμπορίου, θα οδηγήσει στην αύξηση των εξαγωγών
και για τις δυο πλευρές.
 
Πόσο σημαντική είναι, από γεωπολιτική άποψη, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την
ΕΕ; 
 
Το Βιετνάμ συνορεύει με την Κίνα κι έχει στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Είναι πολύ
σημαντικό να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τη χώρα. Διαπραγματευόμαστε εδώ και
οκτώ χρόνια και η σύναψη συμφωνίας έχει μεγάλη σημασία. Διαφορετικά, είμαι βέβαιος
ότι οι σινο-βιετναμέζικες σχέσεις θα ενισχυθούν.
 
Επιπλέον, πρόκειται για την πρώτη εμπορική συμφωνία του νέου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να καθορίσουμε παγκόσμια πρότυπα,
δημιουργώντας παράλληλα ευημερία και νέες θέσεις εργασίας.
 
Το ΕΚ πρόκειται, επίσης, να ψηφίσει μια συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων
με το Βιετνάμ. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτή;
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmiopoiisi/20161014STO47381/oi-emporikes-sumfonies-tis-ee
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153502.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-igesia-tou-ek-gia-tin-periodo-2019-24
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-igesia-tou-ek-gia-tin-periodo-2019-24


Η συγκεκριμένη συμφωνία αποσκοπεί στην εξασφάλιση κάποιου βαθμού
προβλεψιμότητας και του κράτους δικαίου για τους επενδυτές. Σε περίπτωση ενδίκων
διαφορών, θα υπάρχει ειδικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Το Βιετνάμ έχει αποδεχτεί ένα
σύγχρονο ICS (Σύστημα Δικαστικών Επενδύσεων), παρόμοιο με αυτό που η ΕΕ έχει ήδη
συμφωνήσει με τον Καναδά, με ανεξάρτητους δικαστές, έναν κώδικα δεοντολογίας και
εύκολη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δημιουργεί σταθερότητα και
αυξάνει την εμπιστοσύνη προς τις μικρές επιχειρήσεις.
 
Κύριες εξαγωγές
• Το Βιεντάμ εξάγει κυρίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, προϊόντα ένδυσης και τρόφιμα
στην ΕΕ.

• Η ΕΕ εξάγει κυρίως αγαθά όπως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά και
γεωργικά προϊόντα στο Βιετνάμ.

Ο ευρωβουλευτής Γκιρτ Μπουρζουά.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170209IPR61728/ceta-to-ek-enekrine-ten-emporike-sumphonia-ee-kanada
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170209IPR61728/ceta-to-ek-enekrine-ten-emporike-sumphonia-ee-kanada


Μάθετε περισσότερα
Ζωντανά: παρακολουθήστε τη συζήτηση στις 11 Φεβρουαρίου και την ψηφοφορία στις
12 Φεβρουαρίου
Ψηφοφορία της επιτροπής διεθνούς εμπορίου στις 21 Ιανουαρίου 2020
Ενημέρωση: Εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες ΕΕ-Βιετνάμ
Ιστορικό της εμπορικής συμφωνίας του Βιετνάμ
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta

