Διευκόλυνςθ του Εμπορίου
Η Διευκόλυνςθ του Εμπορίου (trade facilitation) ςυνδζεται άρρθκτα με τθν απλοποίθςθ,
εναρμόνιςθ και εκςυγχρονιςμό όλων των εξαγωγικϊν διαδικαςιϊν. Στοχεφει, ςυγκεκριμζνα, ςτθ
μείωςθ του κόςτουσ και του χρόνου που απαιτείται κατά τθν εξαγωγι αγακϊν και ςυμβάλλει,
επομζνωσ, ςτθν ενίςχυςθ των εμπορικϊν ροϊν παγκοςμίωσ.
Γιατί είναι ςθμαντικι θ Διευκόλυνςθ του Εμπορίου;


Η μεταρρφκμιςθ για τθ διευκόλυνςθ του εξωτερικοφ εμπορίου ςτόχο ζχει να επιφζρει

ςθμαντικι απλοποίθςθ όλων των ςχετικϊν διαδικαςιϊν μειϊνοντασ ζτςι τόςο το χρόνο όςο και
το διοικθτικό κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ και τουσ ιδιϊτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα
των εξαγωγϊν.


Οι εξαγωγείσ κα επωφελθκοφν από τθν εφκολθ ειςαγωγι πρϊτων υλϊν και τθν εξαγωγι

των δικϊν τουσ αγακϊν και υπθρεςιϊν. Οι ξζνοι επενδυτζσ κα προςελκφονται από τθ
δυνατότθτα να επενδφςουν ςε μία χϊρα που τουσ επιτρζπει να εξάγουν με ευκολία οτιδιποτε
παράγεται μζςω τθσ επζνδυςισ τουσ.


Η ελλθνικι οικονομία ςταδιακά κα μετατραπεί ςε εξωςτρεφι και δυναμικι, κακιςτϊντασ το

διαςυνοριακό εμπόριο ζνα από τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματά τθσ.
Η Διευκόλυνςθ του Εμπορίου και οι διαπραγματεφςεισ του ΠΟΕ
Η διευκόλυνςθ του εμπορίου προςτζκθκε ςτθν θμεριςια διάταξθ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ
Εμπορίου (ΠΟΕ) το Δεκζμβριο του 1996, όταν θ Υπουργικι διλωςθ τθσ Σιγκαποφρθσ κατεφκυνε
το Συμβοφλιο Εμπορευματικϊν Συναλλαγϊν να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν απλοφςτευςθ
των εμπορικϊν διαδικαςιϊν.
Αν και τα τελευταία 15 χρόνια είχε δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςχετικά με τθ διαχείριςθ του κόςτουσ
των ςυνοριακϊν/τελωνειακϊν ελζγχων, παρά ταφτα εξακολουκοφςε να υπάρχει εξαιρετικι
κακυςτζρθςθ, με τα αγακά να παραμζνουν ςτα τελωνεία για θμζρεσ ι ακόμθ και εβδομάδεσ,
επιβαρφνοντασ τελικϊσ τουσ καταναλωτζσ. Τα εν λόγω κόςτθ επθρεάηουν τισ μικρζσ και μεςαίεσ
επιχειριςεισ (ΜμΕ) δυςανάλογα, κακϊσ οι εν λόγω επιχειριςεισ ςυνικωσ δεν διακζτουν τα μζςα
και τθν οικονομικι ευχζρεια για να ςυμμορφωκοφν με τα ςυνικωσ υψθλά κόςτθ ςυμμόρφωςθσ
των ςυνοριακϊν / τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, κακϊσ και με άλλα μθ δαςμολογικά μζτρα (non
tariff measures).

Ζνα από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα τθσ 9θσ Υπουργικισ Σφςκεψθσ του ΠΟΕ ςτο
Μπαλί (Δεκζμβριοσ 2013), υπιρξε θ επίτευξθ τθσ Συμφωνίασ για τθ Διευκόλυνςθ
του Εμπορίου (Trade Facilitation Agreement). Η εν λόγω Συμφωνία κεωρείται πολφ
ςθμαντικι, κακϊσ μπορεί να ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ μείωςθ του κόςτουσ
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ γενικά και πιο ςυγκεκριμζνα του κόςτουσ εκκακάριςθσ
(clearing) ειςαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων.

Σφμφωνα μάλιςτα με το Άρκρο 23.2 τθσ Συμφωνίασ, προβλζπεται θ ςφςταςθ Εκνικϊν Επιτροπϊν
ωσ εκνικϊν ςθμείων επαφισ. Οι εν λόγω Επιτροπζσ κα αποτελζςουν τουσ κφριουσ φορείσ
υλοποίθςθσ των επί μζρουσ ρυκμίςεων τθσ Συμφωνίασ.
Αξίηει, τζλοσ, να ςθμειωκεί, ότι ςτο ζγγραφο επικφρωςθσ τθσ ΕΕ περιλαμβάνεται Κοινι Διλωςθ
τθσ Ε. Επιτροπισ και του Συμβουλίου ςχετικά με το άρκρο 11(3) τθσ Συμφωνίασ (ςχετικά με το
διαμετακομιςτικό εμπόριο – transit), όπου τονίηεται θ διαςφάλιςθ τόςο των υπαρχουςϊν και
μελλοντικϊν εκνικϊν ρυκμίςεων ςχετικά με το διαμετακομιςτικό εμπόριο, όςο και των ςχετικϊν
διμερϊν και πολυμερϊν Συμφωνιϊν.
Εφαρμόηεται θ Συμφωνία για τθ Διευκόλυνςθ του Εμπορίου (Trade Facilitation Agreement) του
ΠΟΕ;
Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ιταν θ εν λόγω Συμφωνία να τεκεί ςε ιςχφ ςτα τζλθ του 2015. Ωςτόςο,
απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ εκ μζρουσ των 2/3 των
ςυμβαλλομζνων μερϊν του διεκνοφσ Οργανιςμοφ. Ζωσ ςιμερα 68 ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν
κυρϊςει τθ Συμφωνία (θ επικφρωςθ εκ μζρουσ τθσ Ε.Ε. πραγματοποιικθκε τθν 5θ Οκτωβρίου
2015), λόγω τθσ δυςτοκίασ εκ μζρουσ αρκετϊν Αναπτυςςομζνων και ιδίωσ, Λιγότερο
Αναπτυγμζνων Χωρϊν (ΛΑΧ), να γνωςτοποιιςουν το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ
κεφαλαίων τθσ Συμφωνίασ. Κατά τθ 10θ Υπουργικι Διάςκεψθ του ΠΟΕ (Ναϊρόμπι, Δεκζμβριοσ
2015) τονίςτθκε εμφαντικά θ ανάγκθ κφρωςθσ τθσ Συμφωνίασ, οφτωσ ϊςτε να τεκεί ςε ιςχφ
εντόσ του Α’ εξαμινου του 2016.
Ο ρόλοσ του Τμιματοσ Πνευματικών Δικαιωμάτων ςτον Τομζα Εμπορίου και Διευκόλυνςθσ του
Εμπορίου ςτα κζματα τθσ Διευκόλυνςθσ του Εμπορίου
Το Τμιμα Πνευματικϊν Δικαιωμάτων ςτον Τομζα Εμπορίου και Διευκόλυνςθσ του Εμπορίου τθσ
Δ-νςθσ Πολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ:


Παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ για τθ Συμφωνία Διευκόλυνςθσ Εμπορίου, τόςο ςτθν ΕΕ,
ςτο πλαίςιο του ΠΟΕ, κακϊσ και ςε άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ (ΟΟΣΑ, UNCTAD).



Συντονίηει τα ςυναρμόδια υπουργεία, ενθμερϊνει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν και ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Πολιτικισ Εμπορίου τθσ ΕΕ, κακϊσ και
ςε αντίςτοιχεσ Ομάδεσ Εμπειρογνωμόνων των κρατϊν – μελϊν τθσ ΕΕ.

Μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ Διευκόλυνςθ του Εμπορίου



Ενθμερωτικό ζντυπο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ςτο οποίο επεξθγείται θ
Συμφωνία
Διευκόλυνςθσ
Εμπορίου
(Trade
Facilitation
Agreement)
https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_tradefacilitation_e.pdf
European
Commission
&
Trade
Facilitation
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/trade_falicitation/index_en.ht
m



OECD & Trade facilitation http://www.oecd.org/trade/facilitation/



United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) & Trade Facilitation
http://tfig.unece.org/

