
 
 
 
 

Βέρνη, 28 Μαΐου 2021 
 
ΘΕΜΑ: Διακοπή, από ελβετικής πλευράς, των διαπραγματεύσεων ολοκλήρωσης της 

Θεσμικής Συμφωνίας Πλαίσιο με την ΕΕ (26.5.2021) – Διάσταση θέσεων στους 
ελβετικούς επιχειρηματικούς φορείς.. 

 
Στις 26 Μαΐου 2021, το ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε τον τερματισμό, από 
πλευράς του, των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της Θεσμικής Συμφωνίας Πλαίσιο 
(Institutional Framework Agreement-IFA) μετά από επτά έτη, αναφέροντας πως εξακολουθούν 
να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την ολοκλήρωση της 
Θεσμικής Συμφωνίας.  

Η ΕΕ εξέφρασε, σε σχετική της ανακοίνωση1, τη λύπη (regret) της για τη μονομερή αυτή 
απόφαση της Ελβετίας και πως θα αναλύσει πλέον προσεκτικά τις επιπτώσεις που απορρέουν 
από αυτήν. 

Τομείς ειδικότερου ενδιαφέροντος για την Ελβετία, οι οποίοι παρέμειναν σε εκκρεμότητα 
καθ’όλο το διάστημα των μακρόχρονων διαπραγματεύσεων, είναι α) η διατήρηση των 
κρατικών ελβετικών επιδοτήσεων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, β) το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης και διαμονής των πολιτών κ-μ της ΕΕ εντός της Ελβετίας και των πρόσθετων 
δικαιωμάτων που θα απορρέουν από την πλήρη εφαρμογή του (π.χ. δικαίωμα σε ελβετικές 
κοινωνικές παροχές) και γ) η προστασία του υψηλού επιπέδου των ελβετικών εισοδημάτων, 
ακόμα και δια τη λήψης ad hoc επιπρόσθετων συνοδευτικών μέτρων (flanking measures), εις 
βάρος του ισότιμου ανταγωνισμού έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η αποδοχή, δε, ελέω 
της Θεσμικής Συμφωνίας, δ) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως ύστατη αρχή επίλυσης 
διαφορών μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ συναντά ισχυρή αντίσταση και θεωρείται από τους επικριτές 
της Συμφωνίας πως υποσκάπτει την εθνική κυριαρχία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. 

Άξια αναφοράς, ωστόσο, είναι η διάσταση θέσεων που κατεγράφη στο δημόσιο διάλογο για την 

ολοκλήρωση ή μη της Θεσμικής Συμφωνίας, μεταξύ των ελβετικών επιχειρηματικών φορέων. Η  
καταγραφή της απεικονίζει, κατά τη γνώμη μας, τη θεμελιώδη δομική εσωτερική αντίθεση 
στην ελβετική οικονομία και, κατ’επέκταση, στην ελβετική κοινωνία, η οποία συνεισέφερε, 
οπωσδήποτε, στην αρνητική έκβαση των διαπραγματεύσεων. 

Μεταξύ των πολλών υποστηρικτών της Θεσμικής Συμφωνίας, εντός της Ελβετίας, 
συγκαταλέγονται σταθερά εκείνοι οι ελβετικοί συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς και 
σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους έντονα εξωστρεφείς και διεθνοποιημένους τομείς της 
ελβετικής οικονομίας, όπως π.χ. της βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της υψηλής 
τεχνολογίας και των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών. Σε αυτούς προστίθεται ο φορέας 
(SwissHoldings) που εκπροσωπεί 59 πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην Ελβετία, για τις 
οποίες η ελεύθερη πρόσβαση στην μεγάλη ενιαία αγορά της ΕΕ είναι, επίσης, θεμελιώδους 
σημασίας.  

Θερμός υποστηρικτής της Θεσμικής Συμφωνίας παρέμενε σταθερά και η ελβετική 
πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, η οποία βλέπει τώρα να διακυβεύεται η άμεση 
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πρόσβαση και συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως συνέβαινε, επί 
παραδείγματι, με επιτυχία στο HORIZON 2020. 

Απέναντί τους βρέθηκαν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της εσωστρεφούς και προστατευτικής 
Ελβετίας, δηλ. των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, των εργαζομένων και του αγροτικού 
κόσμου. Η απειλή για ακύρωση της υπογραφής της Θεσμικής Συμφωνίας, μέσω ενός 
αρνητικού δημοψηφίσματος, δικής τους εμπνεύσεως και πρωτοβουλίας, είχε πάντοτε βάσιμες 
πιθανότητες επιτυχίας. Με την ΕΕ να υιοθετεί, εύλογα, ολοένα και πιο άκαμπτη στάση στις 
διαπραγματεύσεις, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επέλεξε, εν τέλει, το δεύτερο στρατόπεδο. 

Το ακριβές πλαίσιο, εφ’εξής, της σχέσης ΕΕ - Ελβετίας παραμένει ασαφές. Ενώ η ΕΕ προβαίνει, 
κατ’αρχάς, σε ανάλυση των επιπτώσεων που επιφέρει η ελβετική απόφαση, η ελβετική 
πλευρά δηλώνει πως παραμένει «ένας έμπιστος και αφοσιωμένος εταίρος» της και 
ετοιμάζεται να προβεί αυτοβούλως σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν 
υπάρχουσες τομεακές διμερείς Συμφωνίες, καθώς και σε αποδέσμευση της οφειλόμενης 
Ελβετικής Συνεισφοράς, ύψους 1,3 δισ. CHF. Συγχρόνως, καλεί την ΕΕ να συνεχίσει μαζί της τον 
διάλογο για την ισχυροποίηση της ισχύουσας Διμερούς Συνεργασίας και τον εκσυγχρονισμό 
των διμερών Συμφωνιών, όπου απαιτείται. Αυτό, όμως, σε περίπτωση μη επίτευξης 
Συμφωνίας το είχε ήδη αποκλείσει η ΕΕ εκ των προτέρων, το οποίο επαναδιατυπώνεται στην 
προχθεσινή ανακοίνωσή της. 

Προς ολοκλήρωση της σχετικής εικόνας, η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ δημοσίευσε δύο 
ενημερωτικά της δελτία στον ιστοχώρο της ΕΥΕΔ την παραμονή (25/5/2021) της ελβετικής 
ανακοίνωσης και τα οποία αναφέρονται α) στις πιθανές επιπτώσεις μιας μη Συμφωνίας 
(https://europa.eu/!FB99GY) και β) στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη στιγμή αυτή 
τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας, (https://europa.eu/!FY66pu).   
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