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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

 

Θα ήθελα να εκθράζω ηις πιο θερμές εσταριζηίες μοσ ζηον επιβλέπονηα 

Καθηγηηή ηης διπλωμαηικής μοσ εργαζίας, Πρύηανη ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Πειραιώς, Καθηγηηή κύριο Άγγελο Κόηιο για ηην καθοδήγηζη και ηις 

ζημανηικές ζσμβοσλές ποσ μοσ παρείτε καθ όλη ηη διάρκεια ηης εκπόνηζης 

ηης παρούζας εργαζίας. Οι επιζηημονικές ηοσ γνώζεις αποηέλεζαν για εμένα 

οδηγό καηά ηη ζσγγραθή ηης. Οι επιζημάνζεις ηοσ ζσνέβαλλαν καθοριζηικά 

ζηο ηελικό αποηέλεζμα και ζηην επιηστή ολοκλήρωζη ηης διπλωμαηικής 

εργαζίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

II 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία πραγματεφεται τισ διεκνείσ εμπορικζσ διαμάχεσ και τον 

τρόπο επίλυςισ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ εμπορικισ διπλωματίασ. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ 

είναι να αναδειχκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ πολυμεροφσ εμπορικισ ςυνεργαςίασ, όπωσ αυτι 

διαμορφϊκθκε μεταπολεμικά,  να διερευνθκοφν τα αίτια των εμπορικϊν ςυγκροφςεων, να 

περιγραφοφν οι μθχανιςμοί επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν, να ςκιαγραφθκεί ο τρόποσ 

επίλυςθσ μζςα από τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων διεκνϊν διενζξεων και τζλοσ να 

προςδιοριςτοφν οι προοπτικζσ για τθν αποτελεςματικι επίλυςθ των εμπορικϊν 

ςυγκροφςεων.    

 

Τα αίτια των εμπορικϊν ςυγκροφςεων ανάγονται ςτθν προςπάκεια των κρατϊν για 

επικράτθςθ ςε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Μια εφρωςτθ οικονομικά χϊρα μπορεί να 

επιβλθκεί και ςε πολιτικό επίπεδο αλλά και να ικανοποιιςει καλφτερα τα ςυμφζροντα τθσ.  

 

Κατά ςυνζπεια, θ προςπάκεια των κρατϊν για επικράτθςθ ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα, ζχει 

οδθγιςει ςτθν εμφάνιςθ εμπορικϊν διενζξεων, διαφορϊν μεταξφ κρατϊν τα οποία 

επιβάλλοντασ δαςμοφσ και άλλα προςτατευτικά μζτρα, επιδιϊκουν να αυξιςουν τθν 

οικονομικι τουσ δφναμθ και μζςω αυτισ, τθν πολιτικι τουσ δφναμθ, με απϊτερο ςτόχο τθν 

ιςχυροποίθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτο διεκνζσ περιβάλλον.   

 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου αποτελεί τον κεματοφφλακα των αξιϊν του πολυμεροφσ 

εμπορικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μετά το Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο.  Στθν 

περίπτωςθ που διαςαλευτεί το εμπορικό ςφςτθμα, ο Οργανιςμόσ ζχει αναπτφξει ζνα πολφ 

καλό και αποτελεςματικό ςφςτθμα επίλυςθσ διαφορϊν ςε ςτόχο τθν αμοιβαία αποδεκτι 

λφςθ και για τα δφο μζρθ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ο κεντρικόσ ςκοπόσ του, ζνα ελεφκερο και 

δίκαιο εμπόριο για όλουσ.  Μζςω του ςυςτιματοσ επίλυςθσ διαφορϊν του Οργανιςμοφ ζχουν 

επιλυκεί πολλζσ διαφορζσ όπωσ ο πόλεμοσ τθσ μπανάνασ μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ.  

 

Οι ιςτορικοί και πολιτικοί δεςμοί μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν Αμερικισ είναι πολφπλευροι και ςυνεκτικοί. Οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςτιριξαν τθ 

δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για μια Ευρϊπθ χωρίσ αντιπαλότθτεσ, παραμζνοντασ 

ςφμμαχοσ τθσ με οδθγό τθν πεποίκθςθ πωσ με αυτό τον τρόπο κα επιτευχκεί καλφτερα ο 



 

 

III 

ςτόχοσ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ και αςφάλειασ. Οι ιςχυροί δεςμοί των δφο πλευρϊν δεν τουσ 

εμπόδιςαν, όμωσ, να ζχουν και περιόδουσ διενζξεων, όπωσ θ διζνεξθ για το χάλυβα το 2002, 

αλλά και θ πρόςφατθ διαμάχθ που βρίςκεται ακόμα ςε εξζλιξθ.  

 

Οι εμπορικζσ διενζξεισ μποροφν να μετατραποφν ςε εμπορικοφσ πολζμουσ όταν οι δφο 

πλευρζσ αποφαςίηουν και εφαρμόηουν οικονομικά μζτρα ωσ τιμωρία και όχι ωσ μζςο για τθν 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Η ιςτορία ζχει δείξει, όμωσ, πωσ ςπάνια οι εμπορικζσ διενζξεισ 

μετατρζπονται ςε εμπορικοφσ πολζμουσ κακϊσ τα κράτθ πολφ γριγορα αντιλαμβάνονται ότι 

ζνασ πόλεμοσ ζχει και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ τουσ, όπωσ 

ζδειξε και το πρόςφατο παράδειγμα τθσ εμπορικισ διαμάχθσ μεταξφ Ηνωμζνων Ρολιτειϊν 

και Κίνασ, οι οποίεσ το Δεκζμβριο του 2018 ςυμφϊνθςαν τρίμθνθ εκεχειρία, με ςκοπό να 

ςυηθτιςουν τισ διαφορζσ τουσ.  
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VII 

ΕΙΑΓΩΓΗ  
 

 

Το διεκνζσ εμπόριο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι μιασ κοινωνίασ και μιασ οικονομίασ που 

είναι οργανωμζνεσ με καπιταλιςτικό τρόπο και προςανατολιςμζνεσ ςτθν οικονομία τθσ 

αγοράσ. Οι εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν υπάρχουν και αναπτφςςονται παράλλθλα 

με τθν εξζλιξθ των κοινωνιϊν. Τα κράτθ μζςα από το διεκνζσ εμπόριο προςδοκοφν να 

αυξιςουν τα οικονομικά τουσ μεγζκθ, όπωσ είναι θ παραγωγι, θ κατανάλωςθ και οι 

επενδφςεισ, ςτοχεφοντασ κατ επζκταςθ ςτθν αφξθςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου. Πλα τα 

προαναφερκζντα οικονομικά μεγζκθ κα οδθγιςουν βακμιαία ςτθν άνοδο του Ακακάριςτου 

Εγχϊριου Ρροϊόντοσ, κάτι που αποτελεί δείγμα οικονομικισ ευρωςτίασ μιασ χϊρασ.  

 

Πμωσ, κατά καιροφσ, ζχουν παρατθρθκεί προβλιματα ςτισ διεκνζσ εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ 

των κρατϊν. Ρολλζσ φορζσ λαμβάνονται προςτατευτικά μζτρα, όπωσ δαςμοί που εμποδίηουν 

το εμπόριο και δυςχεραίνουν τθ μεταφορά και διάκεςθ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ςτισ 

αγορζσ και τουσ καταναλωτζσ. Μζςα από αυτά τα μζτρα, τα κράτθ επιδιϊκουν τθν ανάπτυξθ 

των οικονομιϊν τουσ και επικυμοφν ςτθν αναμόρφωςθ του διεκνοφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ, 

με ςυνζπεια τθν εμφάνιςθ διενζξεων. 

 

Οι διεκνείσ εμπορικζσ διενζξεισ επθρεάηουν τισ οικονομίεσ όχι μόνο των κρατϊν που 

εμπλζκονται ςε αυτζσ αλλά και εκείνων που διατθροφν εμπορικζσ ςχζςεισ μαηί τουσ, εξαιτίασ 

τθσ αλλθλεξάρτθςθσ που υπάρχει ςτθν παγκόςμια οικονομία. Με τθν υιοκζτθςθ μζτρων και 

αντιμζτρων από τθν κάκε πλευρά, μια εμπορικι ςφγκρουςθ μπορεί να μετατραπεί ςε 

εμπορικό πόλεμο με ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθ χϊρα, τουσ καταναλωτζσ και τισ 

επιχειριςεισ.  

 

Το κζμα τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ επιλζχκθκε κακότι είναι επίκαιρο και 

βαρφνουςασ ςθμαςίασ, αφοφ ο προςτατευτιςμόσ διάγει μια περίοδο άνκθςθσ τα τελευταία 

χρόνια, δίνοντασ τθν ευκαιρία να αναδυκοφν πολλζσ εςτίεσ ζνταςθσ μεταξφ χωρϊν ςε όλο τον 

κόςμο. Το πλαίςιο λειτουργίασ του διεκνοφσ εμπορίου κλονίηεται και οι αρχζσ πάνω ςτισ  

οποίεσ εδράηεται το πολυμερζσ εμπορικό ςφςτθμα τίκενται εν αμφιβόλω, δεδομζνου του 

γεγονότοσ ότι ςε εμπορικζσ διενζξεισ αναμειγνφονται μεγάλεσ εμπορικζσ δυνάμεισ όπωσ θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ Κίνα και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  : ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ – ΧΕΕΙ ΙΧΤΟ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ 

ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα αναπτυχκεί θ ζννοια του εμπορίου και του διεκνοφσ εμπορίου και κα 

αναλυκεί ο ρόλοσ που διαδραματίηουν οι ςχζςεισ ιςχφοσ ςτο διεκνζσ εμπόριο και πωσ θ 

ανάγκθ για ιςχφ επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν ςε διμερζσ αλλά και πολυμερζσ 

επίπεδο. Η ιςχφσ μαηί με τθν ικανοποίθςθ του κρατικοφ ςυμφζροντοσ είναι οι πιο ςθμαντικζσ 

παράμετροι που κακορίηουν και επεξθγοφν τθ ςυμπεριφορά των κρατϊν τόςο ςτο διεκνζσ 

ςφςτθμα όςο και ςτο διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα ςε ειδικότερο επίπεδο.  

 

Επίςθσ, κα αναλυκεί το διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα μζςα από τθν παρουςίαςθ των 

χαρακτθριςτικϊν του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ αποφαςίςτθκε από κράτθ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Θα προςδιοριςτοφν οι αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ εδράηεται το πολυμερζσ 

εμπορικό ςφςτθμα, αρχζσ οι οποίεσ ςυμφωνικθκαν από τα κράτθ ςτο πλαίςιο τθσ Γενικισ 

Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου, και μετζπειτα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου.     

 

 

 

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
 

 

Εμπόριο είναι μια ςυναλλαγι μεταξφ ενόσ αγοραςτι που ηθτά ζνα προϊόν και ενόσ πωλθτι 

που το προςφζρει. Η ςυναλλαγι πραγματοποιείται πάντα ςε τιμι και ςε ποςότθτα που 

ςυμφζρει και τα δφο μζρθ.  

 

Αντίςτοιχα, διεκνζσ εμπόριο είναι το εμπόριο το οποίο πραγματοποιείται ςε χϊρο ζξω από τα 

ςτενά όρια τθσ εγχϊριασ αγοράσ ενόσ κράτουσ ι κάποιων επιχειριςεων μζςα ςτο ίδιο κράτοσ. 

Αφορά, ακριβϊσ, το εμπόριο μεταξφ κρατϊν και μεταξφ επιχειριςεων που εδρεφουν ςε 

διαφορετικζσ χϊρεσ.    
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Το διεκνζσ εμπόριο προζκυψε από τθν ανάγκθ των κρατϊν να εξαςφαλίςουν αγακά που δεν 

μποροφν ι είναι αςφμφορο οικονομικά να παράγουν. Πταν οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αυτϊν των αγακϊν είναι ακριβοί, το κόςτοσ παραγωγισ 

δθλαδι, του αγακοφ είναι αυξθμζνο, τότε το κράτοσ προτιμά να ειςάγει τα αγακά αυτά.  

Αντίςτοιχα τα κράτοσ εξάγει τα αγακά που ζχουν χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ ι είναι 

δυςεφρετα ςτθν αγορά λόγω ςπανιότθτασ των πόρων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραγωγι τουσ.  

 

Η ζννοια του διεκνοφσ εμπορίου είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ 

οικονομίασ. Η πολιτικι οικονομία μελετά τθ ςφνδεςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ οικονομίασ και 

τθσ πολιτικισ, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ των πολιτικϊν και οικονομικϊν κεςμϊν 

που ρυκμίηουν τθ ηωι των επιχειριςεων ωσ παραγωγϊν και των πολιτϊν ωσ καταναλωτϊν. 

 

Η διεκνισ πολιτικι οικονομία ζχει ωσ πεδίο δράςθσ τθν πολιτικι και οικονομικι 

ςυμπεριφορά των κρατϊν, όπωσ αυτι εκφράηεται από τθν πολιτικι των κρατϊν και τουσ 

διεκνείσ κεςμοφσ (Κουςκουβζλθσ, 2007). Στόχοσ τθσ πολιτικισ οικονομίασ είναι να ςυνδζςει 

το πολιτικό και το οικονομικό ςκζλοσ μιασ κοινωνίασ, μζςα από τισ αποφάςεισ που 

λαμβάνονται ςε πολιτικό επίπεδο αλλά ζχουν αντίκτυπο και κα εφαρμοςτοφν από τθν 

οικονομία και τθν κοινωνία.   

 

 

 

1.3 Η ΙΧΤ 
 

  

Οι ςχζςεισ ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα επεξθγοφνται από διάφορεσ κεωρίεσ των διεκνϊν 

ςχζςεων, όπωσ ο κλαςςικόσ ρεαλιςμόσ, ο νεορεαλιςμόσ και ο πλουραλιςμόσ. Η κάκε κεωρία 

ζχει τθ δικι τθσ οπτικι για τθ κζςθ των κρατϊν, τθν ικανοποίθςθ των κρατικϊν ςυμφερόντων 

και τον καταμεριςμό τθσ παγκόςμιασ ιςχφοσ. Αντίςτοιχα, και ςτο πλαίςιο του διεκνοφσ 

εμπορίου, οι ςχζςεισ ιςχφοσ μποροφν να περιγραφοφν μζςα από αυτζσ ακριβϊσ τισ κεωρίεσ 

των διεκνϊν ςχζςεων.   

      

Σφμφωνα με τθ κεωρία του κλαςςικοφ ρεαλιςμοφ, τα κράτθ είναι οι κυρίαρχοι δρϊντεσ του 

διεκνοφσ ςυςτιματοσ, τα οποία και κεωροφνται ορκολογικά κάτι που ςθμαίνει πωσ 
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υπολογίηουν το κόςτοσ και το όφελοσ των επιλογϊν τουσ και επιδιϊκουν τθ μεγιςτοποίθςθ 

των κερδϊν τουσ. Η ςυμπεριφορά των κρατϊν υπαγορεφεται από το εκνικό τουσ ςυμφζρον, 

το οποίο κεωρείται πωσ είναι θ αςφάλεια και θ επιβίωςθ τουσ. Το εκνικό ςυμφζρον 

επιτυγχάνεται μζςω τθσ ιςχφοσ που επιδιϊκουν να αποκτιςουν τα κράτθ μζςα ςτο διεκνζσ 

ςφςτθμα. Αναφορικά με τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, εκείνοι υφίςτανται και λειτουργοφν όςο 

παραμζνουν και κεωροφνται κοινά τα ςυμφζροντα των κρατϊν που τουσ απαρτίηουν και υπό 

τθν προχπόκεςθ πωσ δεν υπάρχουν αλλαγζσ. (Κουςκουβζλθσ, 2007) 

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τον κλαςςικό ρεαλιςμό, το διεκνζσ ςφςτθμα είναι άναρχο, δεν υπάρχει 

κάποια ανϊτερθ δφναμθ θ οποία να ελζγχει τθν ςωςτι εφαρμογι των κανόνων και να 

επιβάλει κυρϊςεισ ςτθν περίπτωςθ τθσ διατάραξθσ τθσ διεκνοφσ ειρινθσ και αςφάλειασ ςτον 

κόςμο. Η αναρχία του διεκνοφσ ςυςτιματοσ δεν ςυνειςφζρει πολλζσ φορζσ ςτθ λφςθ των 

διαφόρων ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν, ηθτθμάτων που 

άπτονται όλων των εκφάνςεων τθσ κρατικισ πολιτικισ.   

 

Οι ςχζςεισ των κρατϊν ςτο διεκνζσ εμπόριο επεξθγοφνται και από τισ αρχζσ του δομικοφ 

ρεαλιςμοφ ι νεορεαλιςμοφ. Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, τα κράτθ ωσ μονάδεσ του άναρχου 

διεκνοφσ ςυςτιματοσ ζχουν αναπτφξει διαςυνδζςεισ μεταξφ τουσ με τζτοιο ςθμείο που οι 

ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςτο ζνα μζροσ να δθμιουργοφν αλλαγζσ και ςε άλλα μζρθ του 

ςυςτιματοσ. Οι διεκνείσ κεςμοί αντανακλοφν τθν κατανομι τθσ ιςχφοσ των κρατϊν ςτο 

διεκνζσ ςφςτθμα. (Κουςκουβζλθσ, 2007) 

 

Από τθν άλλθ, θ κεωρία του πλουραλιςμοφ αναφζρει πωσ το διεκνζσ ςφςτθμα το οποίο 

αποτελείται από κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, είναι άναρχο και ανταγωνιςτικό, όμωσ δεν 

επικρατεί τζλεια αναρχία αφοφ υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ διεκνοφσ και περιφερειακισ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν. Επίςθσ, θ ζννοια του εκνικοφ ςυμφζροντοσ ωσ πρωταρχικοφ 

μελιματοσ των κρατϊν περιλαμβάνει εκτόσ από τθν αςφάλεια και τθν επιβίωςθ και τθν 

ικανοποίθςθ των κρατικϊν οικονομικϊν ςυμφερόντων. (Κουςκουβζλθσ, 2007)   

  

Η διεκνισ και περιφερειακι ςυνεργαςία μεταφράηεται ςε δθμιουργία από τα ίδια τα κράτθ, 

διεκνϊν και περιφερειακϊν οργανιςμϊν με βαςικό ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων 

τουσ. Τα κράτθ μζςα από τθ ςυνεργαςία αυτι, επιδιϊκουν τθ μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν 

τουσ και τθν ικανοποίθςθ ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βακμό των κρατικϊν ςυμφερόντων 
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τουσ. Κάτι τζτοιο κα βοθκιςει ςτθ διατιρθςθ αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτο 

διεκνζσ ςφςτθμα.  

 

Πμωσ είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πωσ, οι διεκνείσ οργανιςμοί είναι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ 

των κρατϊν μελϊν, ζχουν όςεσ αρμοδιότθτεσ τουσ επιτρζπουν τα κράτθ μζλθ να ζχουν. Δεν 

ζχει ςθμαςία εάν τα κράτθ είναι ιςχυρά ι όχι, αλλά πόςο δραςτιριοσ και με ποιεσ 

δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ κζλουν τον διεκνι οργανιςμό ςτον οποίο ςυμμετζχουν. Η ιςτορία 

ζχει δείξει πωσ οι διεκνείσ οργανιςμοί υπάρχουν για να εξυπθρετοφν τα κάκε φφςεωσ 

ςυμφζροντα των κρατϊν μελϊν, αρκεί να μθν υπειςζρχονται ςε αμιγϊσ κρατικά ςυμφζροντα.  

 

Κάτι τζτοιο ςθμαίνει πωσ τα κράτθ κζλουν να ςυνεργάηονται καλφτερα ςε ηθτιματα χαμθλισ 

πολιτικισ, όπωσ είναι θ κοινωνικι ι θ νομιςματικι πολιτικι ι θ πολιτικι επενδφςεων, όπου θ 

ςυηιτθςθ είναι πιο εφκολθ και οι υποχωριςεισ πιο ιπιεσ ςε αντίκεςθ με τα ηθτιματα υψθλισ 

πολιτικισ, όπωσ θ άμυνα και θ αςφάλεια, όπου διακυβεφονται πολλά ςυμφζροντα με το 

ςθμαντικότερο να είναι θ κζςθ του κάκε κράτουσ ςτθ διεκνι ςκακιζρα.    

           

Κατά ςυνζπεια, το ςφγχρονο διεκνζσ ςφςτθμα μπορεί να είναι άναρχο και ανταγωνιςτικό, 

μπορεί ςυνάμα όμωσ να υπάρχει ςυνεργαςία μεταξφ των δρϊντων που το αποτελοφν. Η 

ςυνεργαςία είναι πικανό να επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και 

οικονομικισ ηωισ ενόσ κράτουσ και μζςα από τθ ςυνεργαςία να επιτυγχάνεται το κρατικό 

ςυμφζρον.   

 

Τθ ςθμερινι εποχι τα κράτθ είναι αλλθλζνδετα μεταξφ τουσ εξαιτίασ των ςχζςεων που ζχουν 

αποκτιςει ςε πολιτικό αλλά κυρίωσ ςε οικονομικό επίπεδο. Είναι ςε τζτοιο βακμό θ 

ςυνδεςιμότθτα των οικονομιϊν των κρατϊν, που θ ενζργεια ενόσ κράτουσ δφναται να ζχει 

αντίκτυπο ςτθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ άλλων κρατϊν.     

 

Οι ενζργειεσ και οι αποφάςεισ των κρατϊν ςτον τομζα του διεκνοφσ εμπορίου γίνονται πάντα 

με γνϊμονα το ςυμφζρον τουσ και πωσ αυτό κα επιτευχκεί. Η μεγάλθ και ςθμαντικι 

οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ που παρατθρείται τθ ςθμερινι εποχι μεταξφ των κρατϊν, βοθκά 

ςτθν ικανοποίθςθ των εμπορικϊν ςυμφερόντων και ςτθν πρόοδο και τθν ανάπτυξθ τουσ. 

Εντοφτοισ όμωσ, τα κράτθ πολλζσ φορζσ διαςαλεφουν το καλό περιβάλλον των μεταξφ τουσ 

εμπορικϊν ςχζςεων με ςκοπό τθν περαιτζρω αφξθςθ τθσ οικονομικισ τουσ ιςχφοσ.  
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Η οικονομικι ιςχφσ είναι μία από τισ τρείσ κατθγορίεσ τθσ πολιτικισ ιςχφοσ ςτθ διεκνι ςκθνι, 

με τισ άλλεσ δφο να είναι θ ςτρατιωτικι ιςχφσ και θ ιςχφσ τθσ πεικοφσ. Η οικονομικι δφναμθ 

ενόσ κράτουσ ζχει δφο βαςικζσ μορφζσ. Ρρϊτον, τθν εξαγωγι κεφαλαίων μζςω τθσ 

δθμιουργίασ επενδφςεων βαρφνουςασ πολιτικισ και οικονομικισ ςθμαςίασ ςε άλλεσ χϊρεσ 

και δεφτερον τον ζλεγχο των ξζνων αγορϊν μζςω τθσ εξαγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε 

άλλεσ χϊρεσ. (Carr, 2004) 

 

Τα κράτθ προβαίνουν ςτον υπολογιςμό κόςτουσ - οφζλουσ κατά τθ χάραξθ τθσ εξωτερικισ 

πολιτικισ τουσ κακϊσ ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ μιασ χϊρασ είναι να 

αλλάξει το διεκνζσ ςφςτθμα με τρόπο που να ενιςχφονται τα ςυμφζροντα του. Κάκε κράτοσ 

επικυμεί να μεγιςτοποιιςει τθν επιρροι του πάνω ςε εκείνεσ τισ πτυχζσ του διεκνοφσ 

ςυςτιματοσ που αντικατοπτρίηουν περιςςότερο τισ βαςικζσ αξίεσ του και ικανοποιοφν τα 

ςυμφζροντά του. (Gilpin, 2004) 

 

Η προςπάκεια αυτι ςυνεπάγεται κόςτοσ ενεργειϊν για το ίδιο το κράτοσ, αλλά πολφ 

περιςςότερο ςυνεπάγεται κόςτοσ ενεργειϊν για τουσ υπόλοιπουσ δρϊντεσ του διεκνοφσ 

ςυςτιματοσ, όπωσ είναι τα άλλα κράτθ, οι διεκνείσ οργανιςμοί, οι επιχειριςεισ άλλα και οι 

πολίτεσ. Πλοι κα επθρεαςτοφν από αυτι τθν προςπάκεια για αλλαγι τόςο ςτο διεκνζσ 

ςφςτθμα όςο και ςτθ κζςθ των κρατϊν ςε αυτό.   

    

 

 

1.4 ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  
 

 

Ππωσ ςθμειϊκθκε το διεκνζσ ςφςτθμα αποτελείται από κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

Αντίςτοιχα, το διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα αποτελείται από τα κράτθ και τουσ εμπορικοφσ 

δρϊντεσ. Ωσ εμπορικοί δρϊντεσ χαρακτθρίηονται επιχειριςεισ ι μεμονωμζνα άτομα που 

παράγουν τα προϊόντα τα οποία ηθτοφνται από τουσ καταναλωτζσ.   

 

Τα κράτθ διαπνζονται από τθν οικονομία τθσ αγοράσ και δθμιουργοφν εμπορικζσ ςχζςεισ με 

αλλά κράτθ προσ όφελοσ πρϊτα τθσ ανάπτυξθσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ και ςε δεφτερο 

βακμό προσ όφελοσ τθσ ανάπτυξθσ των τοπικϊν επιχειριςεων. Οι επιχειριςεισ ζχοντασ ωσ 

πρωταρχικό ςτόχο το κζρδοσ ςυνάπτουν εμπορικζσ ςχζςεισ με άλλεσ επιχειριςεισ ςε άλλα 
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κράτθ. Πλο αυτό το ςφμπλεγμα ςχζςεισ μεταξφ κρατϊν και επιχειριςεων ςε παγκόςμιο 

επίπεδο δθμιουργεί τισ διεκνείσ εμπορικζσ ςχζςεισ.  

    

Το παγκόςμιο εμπορικό ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν του, 

μζςα από τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ κρατϊν και επιχειριςεων. Η αλλθλεπίδραςθ 

που παρατθρείται μεταξφ των οικονομιϊν είναι ςθμαντικι και αυξάνεται ςυνζχεια, δείγμα 

τθσ ςυνδεςιμότθτασ που υπάρχει ςτον κόςμο μεταξφ μεμονωμζνων κρατϊν, περιφερειακϊν 

οργανιςμϊν και περιοχϊν. Η αλλθλεξάρτθςθ που υπάρχει των οικονομιϊν των κρατϊν ζχει 

κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ.  

 

Στισ κετικζσ ςυνζπειεσ εντάςςεται θ αφξθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν των κρατϊν μζςα από 

το εμπόριο, οικονομικά μεγζκθ που κα βοθκιςουν το κράτοσ να εφαρμόςει καλφτερα και 

αποτελεςματικότερα τισ πολιτικζσ του, όπωσ θ κοινωνικι, θ δθμοςιονομικι, οι οποίεσ κα 

οδθγιςουν ςτθ ανάπτυξθ των κοινωνιϊν. Επίςθσ, ςτα κετικά ςθμεία τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των 

οικονομιϊν ςυγκαταλζγεται και θ καλφτερθ πρόςβαςθ όλων ςε αγακά και υπθρεςίεσ  κάτι 

που ςθματοδοτεί τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν και τθν άνοδο του βιοτικοφ τουσ 

επιπζδου.    

 

Στισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ εντάςςεται θ φπαρξθ χαμθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ ςτθν περίπτωςθ 

που ζνα κράτοσ διάγει περίοδο φφεςθσ. Η φφεςθ χαρακτθρίηεται από χαμθλι 

παραγωγικότθτα, μειωμζνθ απαςχόλθςθ, άνοδο τιμϊν πρϊτων υλϊν και προϊόντων και 

μείωςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ των πολιτϊν. Πλα αυτά ζχουν αντίκτυπο ςτο εμπόριο 

και ενδζχεται να επθρεάςουν και τθ χϊρα με τθν οποία το κράτοσ διατθρεί εμπορικζσ 

ςχζςεισ, λόγω ακριβϊσ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ που υφίςταται μεταξφ των οικονομιϊν. Επίςθσ, 

είναι πικανόν να παρατθρθκεί και δυςκολία διάκεςθσ κάποιων προϊόντων ςτθν αγορά κάτι το 

οποίο κα ζχει αντίκτυπο ςτθν κακθμερινι ηωι των πολιτϊν.   

 

Υπάρχουν όμωσ και περίοδοι διενζξεων μεταξφ των κρατϊν εξαιτίασ τθσ προςπάκειασ τουσ να 

κυριαρχιςουν ςτο εμπόριο και να απολαφςουν μεγαλφτερα οφζλθ από αυτό. Οι εμπορικζσ 

διενζξεισ παρατθροφνται ςυχνά με τθ λιψθ, από τα κράτθ, προςτατευτικϊν μζτρων και 

άλλων περιοριςμϊν που δυςκολεφουν και ενίοτε εμποδίηουν τθν ελεφκερθ διακίνθςθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν ανάμεςα ςτισ αγορζσ.   
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Οι διεκνείσ εμπορικζσ ςχζςεισ χαρακτθρίηονται από αλλθλεπίδραςθ και αλλθλεξάρτθςθ 

μεταξφ των κρατϊν, όπου από τθ μία υπάρχει θ ανάπτυξθ των οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ 

των χωρϊν, κάτι το οποίο οδθγεί και ςτθν ανάπτυξθ των οικονομιϊν τουσ. Ζτςι το ποςοςτό 

του εξωτερικοφ εμπορίου ωσ προσ το Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν των  οικονομιϊν των κρατϊν 

αυξάνεται ςυνεχϊσ και με ταχφ ρυκμό, δείγμα τθσ ςθμαντικότθτασ του εμπορίου ςτθν 

εγχωρία οικονομία. Από τθν άλλθ, ζχει παρατθρθκεί πωσ θ διάχυςθ των κρίςεων και των 

διαταραχϊν ανάμεςα ςτα κράτθ που διατθροφν οικονομικζσ ςχζςεισ τείνει να ζχει γίνει πολφ 

πιο γριγορθ. (Κότιοσ, Σαράτςθσ, 2003)    

 

Η πολυπλοκότθτα των διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων ςχετίηεται με τθ ςυμμετοχι των κρατϊν 

ςε διεκνείσ και περιφερειακοφσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ αλλά και με το εφροσ, το βάκοσ 

και τθ μορφι τθσ ολοκλιρωςθσ. Τα κράτθ ςυμμετζχουν περιςςότερο και με ενεργθτικότερο 

τρόπο ςε οικονομικοφσ οργανιςμοφσ με ςτόχο τθν εμβάκυνςθ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

του κεςμικοφ πλαιςίου που κα ρυκμίηει τα κζματα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ 

τουσ. Ραρατθρείται το φαινόμενο, να υπάρχουν κράτθ τα οποία ςυμμετζχουν ςε 

περιςςότερουσ από ζναν διεκνείσ και περιφερειακοφσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ. (Κότιοσ, 

Σαράτςθσ, 2003)   

  

Πλα τα παραπάνω ςυνθγοροφν ςτθν φπαρξθ δυο κυρίαρχων τάςεων ςτο διεκνζσ εμπόριο, τθν  

παγκοςμιοποίθςθ και τθν περιφερειοποίθςθ. Ωσ παγκοςμιοποίθςθ κεωρείται θ αφξθςθ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ μεταξφ των κρατϊν, θ αλλθλεξάρτθςθ των οικονομιϊν τουσ και 

των αγορϊν όλων των ειδϊν, όπωσ θ αγορά προϊόντων, κεφαλαίου και υπθρεςιϊν και θ 

διεκνοποίθςθ τθσ παραγωγισ. Ωσ περιφερειοποίθςθ κεωρείται θ αλλθλεπίδραςθ δφο θ 

περιςςότερων εκνικϊν οικονομιϊν των χωρϊν ςε μια περιοχι ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αμοιβαία 

οικονομικι ολοκλιρωςθ (Κότιοσ, Σαράτςθσ, 2003). Ραράδειγμα περιφερειοποίθςθσ του 

εμπορίου κεωρείται θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπου όμορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ςυνεργάηονται ςτο 

πλαίςιο τθσ Κοινισ Εμπορικισ Ρολιτικισ     

 

Τα κράτθ οργανϊνονται και ςυνεργάηονται ςε περιφερειακό αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο 

μζςα ςε διεκνείσ και περιφερειακοφσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ 

των ςυμφερόντων τουσ ςτον τομζα του εμπορίου. Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ προςπακοφν 

να προωκιςουν και να ικανοποιιςουν τα ςυμφζροντά τουσ κακϊσ και να επιτφχουν τθν 

ανάπτυξθ των οικονομιϊν τουσ αλλά και τθν ιςχυροποίθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτο διεκνζσ 

ςφςτθμα.     
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Το πολυμερζσ εμπορικό ςφςτθμα είναι θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των κρατϊν. Η ιςτορία ζχει 

καταγράψει τισ εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εμπόρων από τθν εποχι ακόμα των πόλεων 

κρατϊν. Το εμπόριο ιταν κάτι πολφ ςθμαντικό για τισ μεγάλεσ δυνάμεισ του αρχαίου και 

μεςαιωνικοφ κόςμου, όπωσ θ Ακινα, θ Αίγυπτοσ τθν εποχι των Ρτολεμαίων, οι πόλεισ κράτθ 

τθσ Βενετίασ, τθσ Φλωρεντίασ και τθσ Γζνοβασ αλλά και θ Γερμανικι Χανςεατικι Ζνωςθ.  

(Trebilcock, Howse, Eliason 2013) 

 

Διαφαίνεται λοιπόν, πωσ, από τθν αρχαιότθτα όλα τα κρατικά μορφϊματα είτε ιταν 

αυτοκρατορίεσ είτε ιταν πόλεισ-κράτθ ςυνεργάηονταν και δθμιουργοφςαν εμπορικοφσ 

δεςμοφσ διοχετεφοντασ τα προϊόντα τουσ ςε άλλεσ περιοχζσ και ςε άλλουσ πλθκυςμοφσ. 

Αυτό, επζτρεπε τθν οικονομικι ανάπτυξθ των κρατικϊν οντοτιτων και τθν φπαρξθ ιςχυρϊν 

δεςμϊν μεταξφ τουσ κάτι που απζτρεπε, εν μζρει, τθ φιλονικία για τθν επιβολι ιςχφοσ που 

ενόσ προσ τον άλλο, κακϊσ οι πόλεμοι και οι διαμάχεσ υπιρχαν ςε οριςμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ παρά τθν εμπορικι ςχζςθ τουσ. 

  

Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ οδιγθςαν τα ζκνθ κράτθ μετά τθ ςυνκικθ τθσ Βεςτφαλίασ το 1648, 

να διαφυλάξουν το πολυμερζσ εμπορικό ςφςτθμα και να προςπακοφν πάντα να διατθροφν 

εμπορικζσ ςχζςεισ με όςο γίνεται περιςςότερα άλλα κράτθ. Δεν είναι υπερβολι να λεχκεί πωσ 

τα κράτθ, παρά το γεγονόσ ότι διατθροφςαν κάποια προςτατευτικά μζτρα ςτο εμπόριο, 

εντοφτοισ επεδίωκαν τθ ςφναψθ εμπορικϊν ςχζςεων και ςυμφωνιϊν με άλλα κράτθ. Οι 

εμπορικζσ ςχζςεισ και ςυμφωνίεσ βοικθςαν τα κράτθ να χαλαρϊςουν κάποιεσ φορζσ και ωσ 

ζνα βακμό τα προςτατευτικά εμπορικά μζτρα, δθμιουργϊντασ τισ προχποκζςεισ για 

ανάπτυξθ των εκνικϊν οικονομιϊν.    

 

Κατά ςυνζπεια, και μετά το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθ δθμιουργία των δφο 

ςφαιρϊν επιρροισ, του Δυτικοφ και Ανατολικοφ Μπλοκ, κεωρικθκε πρωταρχικισ ςθμαςίασ θ 

ςυνζχιςθ και θ ενδυνάμωςθ του πολυμεροφσ εμπορίου ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ των κρατϊν. Ρράγματι, τα κράτθ ςυμφϊνθςαν ςτθν ίδρυςθ διεκνϊν 

εμπορικϊν κεςμϊν που κα κεςμοκετιςουν τουσ κανόνεσ που κα ορίηουν τισ ςχζςεισ και το 

πλαίςιο λειτουργίασ του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ. Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ 

ίδρυςθ τθσ Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου το 1947 από 23 χϊρεσ του Δυτικοφ 

Μπλοκ. 
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Το πολυμερζσ εμπόριο βαςίηεται ςτουσ κανόνεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου όπωσ 

αυτοί κεςμοκετικθκαν με τθν ίδρυςθ του ωσ Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου το 1947 

και με τθν επίςθμθ ίδρυςι του ωσ Οργανιςμοφ το 1995. Τα κράτθ ςυμφϊνθςαν να 

υιοκετιςουν τουσ ίδιουσ και ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ ςτο διεκνζσ εμπόριο ωσ ςτοιχείο 

επικοινωνίασ και ωσ τθ βάςθ για τισ παγκόςμιεσ εμπορικζσ ςχζςεισ.  

 

Οι αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ εδράηεται το οικοδόμθμα του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ 

είναι οι αρχζσ οι οποίεσ αποφαςίςτθκαν από τα κράτθ μζλθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου. Με βάςθ αυτζσ τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ λειτουργεί το παγκόςμιο εμπόριο και οι 

εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν και εξαςφαλίηεται ότι αυτζσ οι αρχζσ κα γίνονται 

ςεβαςτζσ από όλουσ. 

 

Η πρϊτθ αρχι είναι θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία ζνα κράτοσ υποχρεοφται 

να αντιμετωπίηει με τον ίδιο τρόπο τόςο τα ειςαγόμενα όςο και τα εγχωρίωσ παραγόμενα 

προϊόντα. Επίςθσ, οφείλει να  μθν διαχωρίηει οφτε και τον τομζα των υπθρεςιϊν ςε εγχϊριεσ 

και ειςαγόμενεσ υπθρεςίεσ. Αντίςτοιχθ με τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ, οφείλει να είναι και 

θ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτουσ εμπορικοφσ εταίρουσ. Ζνα κράτοσ είναι υποχρεωμζνο να 

εφαρμόηει τουσ ίδιουσ κανόνεσ για όλεσ τισ χϊρεσ με τισ οποίεσ ςυναλλάςςεται. 

(wto.org/what_stand_for_e)  

 

Κάτι τζτοιο ςθμαίνει πωσ το κάκε κράτοσ οφείλει να απζχει από ενζργειεσ όπωσ, θ 

υποςτιριξθ των εγχϊριωσ παραγόμενων προϊόντων και θ υιοκζτθςθ δαςμϊν ςτα ειςαγόμενα 

προϊόντα, ενζργειεσ που αλλοιϊνουν τον ανταγωνιςμό μεταξφ ειςαγόμενων και εγχϊριων 

προϊόντων. Επίςθσ, τα κράτθ είναι χριςιμο να κεωροφν όλουσ τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ 

ιςοτίμουσ ςυνομιλθτζσ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι δφναμθ του κάκε κράτουσ, κακϊσ ζτςι 

οι ςυνεργαςίεσ και οι λφςεισ των εμπορικϊν ηθτθμάτων κα είναι πιο εφκολεσ.   

 

Η δεφτερθ αρχι του Οργανιςμοφ είναι θ ςτόχευςθ ςε ζνα εμπόριο πιο ανοιχτό για όλουσ. 

Είναι ςθμαντικό να μειωκοφν τα εμπορικά εμπόδια που τίκενται από τα κράτθ, εμπόδια που 

ςχετίηονται με τθν επιβολι δαςμϊν και άλλων μζτρων όπωσ οι ποςοςτϊςεισ ςτισ ειςαγωγζσ ι 

ακόμα και θ απαγόρευςθ ειςαγωγϊν. Η όλο και μεγαλφτερθ μείωςθ των εμποδίων κα 

ενκαρρφνει και κα υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ του παγκόςμιου εμπορίου 

(wto.org/what_stand_for_e). Είναι εξάλλου γεγονόσ, πωσ το ανοιχτό εμπόριο ζχει κετικό 

αντίκτυπο ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν μιασ χϊρασ.  
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Η διαφάνεια είναι θ τρίτθ αρχι του Οργανιςμοφ, θ οποία εξαςφαλίηει ζνα ςτακερό εμπορικό 

περιβάλλον.  Οι κανόνεσ του εμπορίου πρζπει να είναι γνωςτοί και αναμενόμενοι από όλουσ 

τουσ ςυναλλαςςόμενουσ. Είναι ςθμαντικό να ςυμφωνθκεί μεταξφ ξζνων επιχειριςεων, 

επενδυτϊν και κυβερνιςεων ότι τα εμπορικά εμπόδια δεν κα επιβάλλονται αυκαίρετα. Αυτι 

ακριβϊσ θ ςτακερότθτα και θ φπαρξθ κανόνων που δεν αλλάηουν ςυνεχϊσ, δίνει μεγάλθ 

τόνωςθ ςτο παγκόςμιο εμπόριο, ενκαρρφνοντασ τισ επενδφςεισ και ςτθρίηοντασ τθ 

δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Ακόμα, ζνα ςτακερό εμπορικό περιβάλλον ςυμβάλλει 

ςτθν ευθμερία του καταναλωτι, ο οποίοσ μπορεί να απολαμβάνει όλα τα οφζλθ που του 

προςφζρει ο υγιισ ανταγωνιςμόσ, όπωσ είναι θ δυνατότθτα να μπορεί διαλζξει μεταξφ των 

αγακϊν αλλά και θ εξαςφάλιςθ χαμθλότερων τιμϊν. (wto.org/what_stand_for_e)  

 

Η ίδρυςθ νζων επιχειριςεων είναι ακόμα μια ςυνζπεια του ςτακεροφ εμπορικοφ 

περιβάλλοντοσ που ςτοιχειοκετείται από ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Η νεοφυισ 

επιχειρθματικότθτα είναι δείκτθσ ανάπτυξθσ μιασ οικονομίασ και μιασ κοινωνίασ γενικότερα 

και αντικατοπτρίηει τθ κζλθςθ των ανκρϊπων και του κράτουσ που κατοικοφν για πρόοδο και 

προκοπι. Η φπαρξθ νζων επιχειριςεων δθμιουργεί μεταξφ άλλων νζεσ κζςεισ εργαςίασ, νζα 

προϊόντα, αφξθςθ ειςοδιματοσ και εν τζλει αφξθςθ παραγωγικότθτασ και κατανάλωςθσ. Πλα 

αυτά ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ του Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ τθσ χϊρασ και οδθγοφν 

ςε ανάπτυξθ και ευθμερία.           

 

Η ανταγωνιςτικότθτα θ οποία ςυνδζεται με το ςτακερό εμπορικό περιβάλλον είναι θ τζταρτθ 

αρχι πάνω ςτθν οποία εδράηεται το οικοδόμθμα του παγκόςμιου εμπορικοφ ςυςτιματοσ. 

Είναι ςθμαντικό να αποκαρρφνονται οι ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, όπωσ είναι οι 

επιδοτιςεισ των εξαγωγϊν ι το dumping των προϊόντων (wto.org/what_stand_for_e). 

Ειδικότερα, το dumping των προϊόντων ςτρεβλϊνει ςε μεγάλο βακμό τον ανταγωνιςμό αφοφ 

επιτρζπει τθν εξαγωγι και πϊλθςθ των προϊόντων ςε τιμι μικρότερθ από τθν τιμι που τα 

αγακά πωλοφνται ςτθ χϊρα παραγωγισ. Η πρακτικι αυτι ζχει ςκοπό τθν εξουδετζρωςθ των 

ανταγωνιςτϊν και τθν κατάλθψθ μεγαλφτερου μεριδίου τθσ αγοράσ από τθν επιχείρθςθ.    

 

Οι κανόνεσ του Οργανιςμοφ κζτουν το νομικό πλαίςιο για τισ κεμιτζσ και ακζμιτεσ εμπορικζσ 

πρακτικζσ και για το πωσ οι κυβερνιςεισ οφείλουν να αντιδροφν ςε κάκε περίπτωςθ. Ζνα 

παράδειγμα απάντθςθσ ςε περιπτϊςεισ μθ δίκαιου εμπορίου είναι θ επιβολι ειςαγωγικϊν 

δαςμϊν οι οποίοι κα ζχουν υπολογιςτεί ωσ αποηθμίωςθ για τθ ηθμία που προκλικθκε από τισ 

ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. (wto.org/what_stand_for_e) 
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Ο Οργανιςμόσ λαμβάνει υπόψθ του τθ δυναμικι όλων των κρατϊν μελϊν του ςτον τομζα του 

εμπορίου και δεδομζνου του γεγονότοσ ότι πάνω από τα ¾ των μελϊν του είναι 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ι χϊρεσ με οικονομίεσ ςε μετάβαςθ, χορθγεί κάποιεσ διευκολφνςεισ. 

Οι διευκολφνςεισ περιλαμβάνουν χοριγθςθ περιςςότερου χρόνου προςαρμογισ, φπαρξθ 

μεγαλφτερθσ ευελιξίασ κακϊσ και παροχι κάποιων ειδικϊν προνομίων 

(wto.org/what_stand_for_e). Οι διευκολφνςεισ κα επιτρζψουν ςε αυτζσ τισ χϊρεσ να 

εναρμονιςτοφν καλφτερα με τουσ διεκνείσ εμπορικοφσ κανόνεσ και να ειςζλκουν ομαλότερα 

ςτο διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα, ζχοντασ θπιότερεσ ςυνζπειεσ όταν κα εκτικοφν ςτον διεκνι 

ανταγωνιςμό. 

  

Ακριβϊσ αυτι είναι θ πζμπτθ ςθμαντικι αρχι του Οργανιςμοφ ςχετικά με το πϊσ κα 

επιτευχκεί μεγαλφτερθ ωφζλεια των εμπορικϊν κανόνων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και 

ςτισ χϊρεσ με οικονομίεσ ςε μετάβαςθ. Η μεταβατικι περίοδοσ προςαρμογισ που χορθγείται 

ςτισ χϊρεσ με αυτά τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, εμπεριζχεται ςτισ ςυμφωνίεσ και τισ 

αποφάςεισ του Οργανιςμοφ. (wto.org/what_stand_for_e)           

 

Η ζκτθ και τελευταία αρχι είναι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Στισ αποφάςεισ του 

Οργανιςμοφ επιςθμαίνεται πωσ τα κράτθ οφείλουν να λαμβάνουν μζτρα για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ, τθ δθμόςια υγεία, τθν υγεία των ηϊων και τθν παγκόςμια υγεία. Τα μζτρα 

αυτά κα πρζπει να εφαρμόηονται με το ίδιο τρόπο τόςο ςτισ εγχϊριεσ όςο και ςτισ ξζνεσ 

επιχειριςεισ. Οι κανόνεσ του Οργανιςμοφ, όμωσ, υπογραμμίηουν πωσ τα ςυγκεκριμζνα μζτρα 

για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ δεν κα πρζπει να αποτελοφν κάλυμμα για τθν 

υιοκζτθςθ προςτατευτικϊν μζτρων και πολιτικϊν από τα κράτθ (wto.org/what_stand_for_e), 

μζτρων και πολιτικϊν που ενδζχεται να εμποδίςουν τθν ανάπτυξθ του δίκαιου και ελεφκερου 

εμπορίου.     

 

Οι αρχζσ που κεςμοκετικθκαν και ςυνομολογικθκαν από τα κράτθ μζλθ του Οργανιςμοφ 

πρζπει να γίνονται απολφτωσ ςεβαςτζσ από όλουσ, κακϊσ πάνω ςε αυτζσ εδράηεται το 

οικοδόμθμα του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ. Εξάλλου, αυτι ακριβϊσ θ τιρθςθ του 

πλαιςίου κανόνων μπορεί να εξαςφαλίςει ζνα αςφαλζσ περιβάλλον απαραίτθτο για τθν 

ανάπτυξθ των εμπορικϊν ςχζςεων μεταξφ των κρατϊν και τθν παγκόςμια ανάπτυξθ 

γενικότερα.         
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1.5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

 

Το εμπόριο, θ ςυναλλαγι παραγωγοφ και καταναλωτι με ςκοπό το κζρδοσ για τον πρϊτο και 

τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ χρθςιμότθτασ για τον δεφτερο είναι κομμάτι τθσ οικονομικισ ηωισ μιασ 

κοινωνίασ. Αντίςτοιχα τα διεκνζσ εμπόριο, θ ςυναλλαγι αγακϊν και υπθρεςιϊν μεταξφ 

κρατϊν, αποτελεί μζροσ των διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από 

αλλθλεξάρτθςθ και ςυνδεςιμότθτα μεταξφ των κρατϊν.  

 

Το διεκνζσ ςφςτθμα είναι άναρχο, δεν υπάρχει κάποια ανϊτερθ δφναμθ που να ελζγχει τθν 

υπακοι των κανόνων και να επιβάλει κυρϊςεισ αν δεν τθροφνται οι κανόνεσ. Κατά ςυνζπεια, 

οι ςχζςεισ των κρατϊν διζπονται από τουσ κανόνεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςυλλογικά ςε 

διεκνζσ επίπεδο, κανόνεσ οι οποίοι ζχουν ορίςει και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται όταν 

παρατθρθκεί διαςάλευςθ τθσ παγκόςμιασ τάξθσ.  

 

Κατ αντιςτοιχία και ςτον τομζα του διεκνοφσ εμπορίου, ακριβϊσ επειδι πρόκειται για 

εμπόριο μεταξφ κρατϊν, ιςχφουν οι κανόνεσ που διζπουν τισ διεκνείσ εμπορικζσ ςχζςεισ και 

ζχουν αποφαςιςτεί ςυλλογικά από τα κράτθ ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου και ςε 

άλλουσ διεκνείσ και περιφερειακοφσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ που ζχουν ςυγκροτιςει τα 

κράτθ.   

 

Οι ςχζςεισ ιςχφοσ ςτο διεκνζσ εμπόριο μποροφν να επεξθγθκοφν από τισ κεωρίεσ των 

διεκνϊν ςχζςεων, όπωσ ο κλαςςικόσ ρεαλιςμόσ, ο νεορεαλιςμόσ και ο πλουραλιςμόσ. Πλεσ οι 

κεωρίεσ πρεςβεφουν πωσ τα κράτθ είναι οι κυρίαρχοι δρϊντεσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ και 

πωσ το ςυμφζρον των κρατϊν και θ επίτευξθ είναι ο πρωτεφον ςτόχοσ των κρατϊν, ο οποίοσ 

και κακορίηει τθ ςτρατθγικι και τθ ςυμπεριφορά που κα ακολουκιςει το κάκε κράτοσ ςε 

διεκνζσ επίπεδο.  

 

Το παγκόςμιο εμπορικό ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από μεγάλθ αλλθλεπίδραςθ και 

αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των κρατϊν, ςυνζπεια των οποίων είναι οι κυρίαρχεσ τάςεισ που 

επικρατοφν ςτον τομζα του εμπορίου, θ παγκοςμιοποίθςθ και θ περιφερειοποίθςθ. 

Ραγκοςμιοποίθςθ είναι θ τάςθ των κρατϊν να ςυνεργάηονται και να ςυνάπτουν εμπορικοφσ 

δεςμοφσ με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ χϊρεσ περιλαμβάνοντασ ευρεία γκάμα προϊόντων, 

ενϊ περιφερειοποιιςθ είναι θ τάςθ των κρατϊν να ςυγκροτοφν περιφερειακοφσ 
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οικονομικοφσ οργανιςμοφσ, θ ςυμμετοχι ςτουσ οποίουσ κα τουσ εξαςφαλίςει ςθμαντικά 

οικονομικά οφζλθ.  

 

Και οι δυο τάςεισ είναι απόρροια τθσ προςπάκειασ των κρατϊν να αποκομίςουν περιςςότερα 

εμπορικά και γενικότερα οικονομικά οφζλθ, οφζλθ που κα τουσ επιτρζψουν να ζχουν μια 

εφρωςτθ οικονομία ςτο εςωτερικό και μια ιςχυρι οικονομικι δφναμθ ςτο εξωτερικό. Οι δυο 

αυτζσ εκφάνςεισ κα ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν πολιτικι ιςχυροποίθςθ του δυνατοφ 

οικονομικά κράτουσ μζςα ςτο διεκνζσ ςφςτθμα.    

 

Το διεκνζσ εμπόριο ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ όπωσ είναι 

θ αρχι, πρϊτον, τθσ μθ διάκριςθσ, δεφτερον, του ελευκζρου εμπορίου, τρίτον, τθσ 

διαφάνειασ, τζταρτον, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, πζμπτον, τθσ υποςτιριξθσ των 

αναπτυςςόμενων χωρϊν και ζκτον, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, αρχζσ εξαιρετικά 

ςθμαντικζσ για τθ γενικότερθ ανάπτυξθ των κοινωνιϊν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

 

2.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα προςδιοριςτεί θ ζννοια τθσ διπλωματίασ, ωσ ζννοιασ απαραίτθτθσ για 

τθ ςχζςθ μεταξφ των κρατϊν, κακϊσ και αντίςτοιχα τθσ εμπορικισ διπλωματίασ, ωσ μζςο για 

τθν επίλυςθ των εμπορικϊν ηθτθμάτων που προκφπτουν μεταξφ των κρατϊν.  

 

Ακόμα, κα αναλυκεί θ ζννοια τθσ εμπορικισ ςφγκρουςθσ, ποια είναι τα αίτια μιασ διζνεξθσ 

ςτον εμπορικό τομζα και πωσ αυτι μπορεί να μετατραπεί ςε εμπορικό πόλεμο. Επίςθσ, κα 

περιγραφεί θ ζναρξθ μιασ εμπορικισ ςφγκρουςθσ και πωσ μζςα από τα αντίμετρα μεταξφ των 

δφο πλευρϊν, γιγαντϊνεται και μετατρζπεται ςε εμπορικό πόλεμο με ςθμαντικζσ και 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα μζρθ αλλά και για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που 

ζχουν εμπορικζσ ςχζςεισ μαηί τουσ.   

 

Τζλοσ, κα περιγραφοφν ο μθχανιςμόσ επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν ςτα πλαίςια του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, όταν καταςτρατθγοφνται οι ςυμφωνθκζντεσ κανόνεσ του 

διεκνοφσ εμπορίου και το κιγόμενο μζροσ καταφεφγει ςτον Οργανιςμοφ με ςκοπό να 

προαςπίςει τα εμπορικά του ςυμφζροντα.   

 

 

 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΓΚΡΟΤΗ  
 

 

Μια εμπορικι ςφγκρουςθ, μια διαμάχθ ςτο τομζα του εμπορίου, είναι το αποτζλεςμα τθσ 

αντιπαλότθτασ δφο ι περιςςότερων κρατϊν με ςκοπό από τθ μία να προςτατζψουν τα 

εγχϊρια προϊόντα και να αυξιςουν τθν εγχϊρια παραγωγι και από τθν άλλθ να 

κυριαρχιςουν ςε εμπορικό και κατ επζκταςθ ςε οικονομικό επίπεδο και να αποκτιςουν 

εμπορικι δφναμθ.  
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Τα κράτθ κεωροφν πωσ επιβάλλοντασ προςτατευτικά μζτρα, όπωσ οι δαςμοί και οι 

ποςοςτϊςεισ, μποροφν να βελτιϊςουν τα οικονομικά τουσ μεγζκθ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν είναι 

πανάκεια, αλλά εξαρτάται από τθν ίδια τθν οικονομία τθσ χϊρασ, το επιχειρθματικό τθσ 

περιβάλλον και εν τζλει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ. 

 

Σε επίπεδο δφναμθσ, οι εμπορικζσ ςυγκροφςεισ αντικατοπτρίηουν τθν προςπάκεια και τθ 

κζλθςθ των κρατϊν και των θγετϊν τουσ για πολιτικι και οικονομικι θγεμονία. Είναι κομμάτι 

τθσ οικονομικισ ιςτορίασ ςε παγκόςμια κλίμακα, αφοφ τα κράτθ ςυνδζουν τθν οικονομικι με 

τθν πολιτικι ιςχφ.       

 

 

 

2.3 ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ  
 

 

Οι εμπορικζσ ςυγκροφςεισ δθμιουργοφνται από τθν ανάγκθ των κρατϊν για τθν επιβολι 

ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Οι εμπορικζσ διαμάχεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο φανερϊνουν ςτθν 

προςπάκεια των κρατϊν να επιβλθκοφν και να αποκτιςουν ιςχυρι κζςθ ςτο διεκνζσ 

εμπορικό ςφςτθμα. Δεν κα ιταν υπερβολι να λεχκεί πωσ το εμπόριο χρθςιμοποιείται από τα 

κράτθ για τθν επίδειξθ ιςχφοσ μζςα από τθν επιβολι μζτρων προςτατευτιςμοφ όπωσ οι 

δαςμοί ι οι ποςοςτϊςεισ.  

  

Ρροςτατευτιςμόσ είναι θ παρζμβαςθ εκ μζρουσ τθσ κυβερνθτικισ οικονομικισ πολιτικισ, ςτθν 

ελεφκερθ οικονομία τθσ αγοράσ με ςκοπό τθν προςταςία των εγχωρίων προϊόντων και τθσ 

παραγωγισ. Τα προςτατευτικά μζτρα που λαμβάνει μια κυβζρνθςθ ζχουν αντίκτυπο ςτθν 

οικονομία τθσ και ςτθν ευθμερία των κατοίκων, αφοφ από τθ μία δεν λειτουργεί ελεφκερα ο 

νόμοσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ και από τθν άλλθ δεν υποςτθρίηεται θ 

επιχειρθματικότθτα μζςω τθσ ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων κάτι που με τθ ςειρά του ζχει 

αντίκτυπο ςτθν απαςχόλθςθ, τθν παραγωγικότθτα και τθν κοινωνικι πρόοδο.  

 

Επίςθσ, τα μζτρα προςταςίασ ζχουν αντίκτυπο και ςτισ εξωτερικζσ εμπορικζσ ςχζςεισ τθσ 

χϊρεσ με τισ άλλεσ χϊρεσ κακϊσ εμποδίηουν τισ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ των ξζνων αγακϊν 

προσ τθ χϊρα, κάτι που επθρεάηει τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων που τα παράγουν και 

οδθγεί ςε μείωςθ του ιςοηυγίου ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν.    
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Πλεσ αυτζσ οι αλυςιδωτζσ αντιδράςεισ που προκαλοφνται ςτα κράτθ, ςτισ επιχειριςεισ και 

ςτουσ καταναλωτζσ ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ και δεν ςυμβάλουν 

ςτθν καλυτζρευςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν. Ζτςι, κατά ςυνζπεια δεν επιτυγχάνεται ο βαςικόσ 

ςτόχοσ ενόσ κράτουσ, θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων του.   

 

Το μόνο κετικό που μπορεί να ςθμειωκεί από τα προςτατευτικά μζτρα που λαμβάνει μια 

χϊρα ζναντι άλλων, είναι θ δυνατότθτα που δίνει ςτισ επιχειριςεισ των άλλων χωρϊν να 

αναηθτιςουν νζεσ αγορζσ και καινοφργιουσ καταναλωτζσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ 

τουσ, αγορζσ που πικανόν να τουσ αποφζρουν τελικά και περιςςότερα κζρδθ, μζςα από τθν 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και τθσ παραγωγισ. Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ με τθ ςειρά τθσ κα ζχει 

κετικό αντίκτυπο ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο διακζςιμο ειςόδθμα για κατανάλωςθ, κάτι που 

βακμιαία κα οδθγιςει ςε άνοδο τα οικονομικά μεγζκθ τθσ χϊρασ.   

 

Συνεπϊσ, άλλθ μια αιτία φπαρξθσ εμπορικϊν διαφορϊν είναι οι τάςεισ προςτατευτιςμοφ που 

ενδεχομζνωσ να εμφανίςουν κάποια κράτθ ςτθν προςπάκεια τουσ να μπορζςουν να 

ςυγκρατιςουν το εμπορικό τουσ ζλλειμμα.     

   

Ρολλζσ φορζσ μπορεί να οδθγθκοφν ςε εμπορικοφσ πολζμουσ με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για 

τα δφο μζρθ. Στθν περίπτωςθ του εμπορικοφ πολζμου τα κράτθ δθμιουργοφν πρόςκετα 

εμπόδια με μεγαλφτερθ ζνταςθ, ενϊ μπορεί να προβαίνουν και ςε επιβολι δαςμϊν ςτα 

ειςαγόμενα προϊόντα ι ακόμα και ςε μζτρα απαγόρευςθσ ειςαγωγϊν κάποιων προϊόντων 

από τθν χϊρα με τθν οποία ζχουν τθ διαφορά.  

 

Οι εμπορικζσ διενζξεισ καταλιγουν ςε εμπορικοφσ πολζμουσ όταν τα κράτθ που εμπλζκονται 

αποφαςίηουν τθν επιβολι τιμωρθτικϊν δαςμϊν και άλλων αντιμζτρων τα οποία δεν οδθγοφν 

ςτθν εξομάλυνςθ τθσ κατάςταςθσ αλλά ςτθν περαιτζρω διόγκωςθ τθσ διαφοράσ τουσ. Κάτι 

τζτοιο ζχει ωσ ςτόχο τθν επιβολι τθσ μίασ χϊρασ ςτθν άλλθ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν για 

πρόκλθςθ οικονομικισ ςταςιμότθτασ, κατάςταςθ θ οποία οδθγεί ςε κοινωνικά και οικονομικά 

προβλιματα τθ χϊρα ενάντια τθσ οποίασ λαμβάνονται τα μζτρα.      

  

Οι τάςεισ του προςτατευτιςμοφ που κομίηουν οι εμπορικζσ διαμάχεσ τείνουν να εμφανίηουν 

μια αυξθτικι τάςθ, δείγμα τθσ προςπάκειασ των κρατϊν να ανορκϊςουν τισ τοπικζσ 

οικονομίεσ υποςτθρίηοντασ με πολλοφσ τρόπουσ τα εγχωρίωσ παραγόμενα προϊόντα. Οι 

κυβερνιςεισ των κρατϊν πιςτεφουν πωσ με αυτό τον τρόπο κα μπορζςουν να πετφχουν 
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υψθλά πλεονάςματα και υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ενϊ θ μεγζκυνςθ των οικονομιϊν των 

χωρϊν κα  προςφζρει τθν δυνατότθτα να αποκτιςουν κζςθ ιςχφοσ ςτο παγκόςμιο εμπορικό 

ςφςτθμα.   

  

Τζλοσ, άλλθ μία αιτία εμπορικϊν ςυγκροφςεων είναι τα μζτρα που λαμβάνει μια χϊρα ωσ 

αντίποινα ςε ενζργεια μια άλλθσ χϊρασ. Ρρόςφατο παράδειγμα αποτελεί θ απόφαςθ του 

Κοςςόβου να επιβάλει δαςμοφσ επιπζδου 100% ςτα ειςαγόμενα προϊόντα από τθ Σερβία ωσ 

αντίποινα γιατί δεν ζγινε δεκτό ωσ μζλοσ τθσ Υπθρεςίασ Interpol. Το Κόςςοβο κεωρεί πωσ οι 

ενζργειεσ τθσ Σερβίασ ζπειςαν και άλλεσ χϊρεσ ςτο να μθν ψθφίςουν κετικά για τθν είςοδό 

του ςτθν Υπθρεςία με αποτζλεςμα να μθν ςυγκεντρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ψιφων 

που κα ζδινε τθν ευκαιρία ςτο Κόςςοβο να γίνει πλιρεσ μζλοσ τθσ Υπθρεςίασ.     

 

 

 

2.4 ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

 

Η επίλυςθ διαφορϊν είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςχζςθσ μεταξφ των κρατϊν ςτο 

διεκνζσ ςφςτθμα. Οι διαφορζσ λφνονται ςτο πλαίςιο τθσ διπλωματίασ με ςκοπό πάντα τθν 

αμοιβαία αποδεκτι ςυμφωνία για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Αντίςτοιχα και ςτον τομζα του 

εμπορίου, θ επίλυςθ των εμπορικϊν διαφορϊν είναι προτιμότερο να λφνεται ςτο πλαίςιο που 

ορίηει θ εμπορικι διπλωματία. Ρριν αναλυκεί ο όροσ εμπορικι διπλωματία, είναι καλό να 

προςεγγιςτεί ο όροσ διπλωματία. 

 

Ωσ διπλωματία ορίηεται θ κεςμοκζτθςθ των ςχζςεων μεταξφ κρατϊν και άλλων οντοτιτων 

που είναι υποκείμενα του διεκνοφσ δικαίου, από επίςθμουσ εκπροςϊπουσ και θ επίλυςθ των 

μεταξφ τουσ ηθτθμάτων με ειρθνικά μζςα. (Bull, 2007) 

 

Αντίςτοιχα, ο όροσ εμπορικι διπλωματία αναφζρεται ςε κζματα εμπορικισ πολιτικισ, τα 

οποία κα ςυηθτθκοφν από εμπορικοφσ διπλωμάτεσ και κα επιλυκοφν μζςω μιασ πολιτικισ 

που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ των κρατϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ που ςχετίηονται με το 

εμπόριο.   
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Η εμπορικι διπλωματία ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει και διευρφνει τισ εμπορικζσ ςχζςεισ των 

κρατϊν βοθκϊντασ τα να επιτφχουν οικονομικι ανάπτυξθ και μεγζκυνςθ. Στθν περίπτωςθ 

των εμπορικϊν διενζξεων και πάλι θ εμπορικι διπλωματία λαμβάνει μζριμνα για τθν 

εκτόνωςθ τθσ κρίςθσ και τθν όςο το δυνατόν λιγότερθ διάχυςθ των ςυνεπειϊν τθσ διαμάχθσ 

ςτα εμπλεκόμενα κράτθ.  

 

Οι εμπορικζσ ςυγκροφςεισ είναι αναγκαίο να επιλφονται όςο το δυνατόν πιο γριγορά από τθν 

ζναρξθ τθσ κρίςθσ. Η επίλυςι τουσ πραγματοποιείται είτε ςε διμερζσ επίπεδο με τισ 

απευκείασ ςυνομιλίεσ μεταξφ των εμπλεκόμενων χωρϊν, είτε ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου μζςω του μθχανιςμοφ επίλυςθσ διαφορϊν που διακζτει. 

 

Στθν περίπτωςθ τθσ επίλυςθσ των διαφορϊν ςε διμερζσ επίπεδο τα κράτθ ςυηθτοφν, με 

ςκοπό να βρουν μια λφςθ που κα αποτρζψει τθν περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ εμπορικι τουσ 

ςχζςθσ. Πμωσ, κα πρζπει να τονιςτεί και θ ςυνικθσ πρακτικι θ οποία παρατθρείται να είναι θ 

υποχϊρθςθ του αδφναμου κράτουσ ζτςι ϊςτε να εξομαλυνκεί θ κατάςταςθ και να μθν 

επιβαρυνκεί περαιτζρω θ εγχϊρια παραγωγι και κατανάλωςθ με ςυνζπειεσ ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.  

     

Σε διμερζσ επίπεδο μια χϊρα μπορεί να επιβάλει τα δικά τθσ μζτρα για να αμυνκεί ςτθν 

περίπτωςθ των εμπορικϊν διενζξεων και να ςτθρίξει με αυτό τον τρόπο και να προςτατεφςει 

τθν εγχϊρια παραγωγι, τα προϊόντα και τθ βιομθχανία τθσ. Τα μζτρα αυτά ονομάηονται 

εργαλεία εμπορικισ άμυνασ και ζχουν ςτόχο τθν προςταςία των παραγωγϊν, των 

καταναλωτϊν και των επιχειριςεων από τισ επικετικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηει 

ζνα κράτοσ ζναντι άλλου. Τα εργαλεία εμπορικισ άμυνασ ενδζχεται να είναι θ επιβολι 

δαςμϊν, ποςοςτϊςεων ι ακόμα και απαγόρευςθ ειςαγωγϊν από ςυγκεκριμζνθ χϊρα.  

 

Ωςτόςο δεν κα πρζπει να λθςμονθκεί και θ περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ των αντιμαχόμενων 

πλευρϊν με μια αμοιβαία αποδεκτι λφςθ. Η δίκαιθ ςυμφωνία μπορεί να επιτευχκεί τόςο 

ςτθν περίπτωςθ των διμερϊν ςυνομιλιϊν των πλευρϊν που ζχουν τθν εμπορικι διαφορά, 

όςο και ςτθν περίπτωςθ που ζνα από τα δφο μζρθ ζχει προςφφγει ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ 

διαφορϊν του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου.      

 

Ακόμα ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ, θ Διάςκεψθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Εμπόριο και τθν 

Ανάπτυξθ, ζχει αςχολθκεί με το κζμα τθσ επίλυςθσ των διεκνϊν εμπορικϊν διαφορϊν, αν και 
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ζχει περιςςότερο ςυμβουλευτικό ρόλο. Ωςτόςο, λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθν προςπάκεια 

των κρατϊν να προαςπίςουν τα εμπορικά τουσ ςυμφζροντα.    

 

Η Διάςκεψθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Εμπόριο και τθν Ανάπτυξθ ζχει αναπτφξει ζνα 

πρόγραμμα βοικειασ και υποςτιριξθσ προσ τα κράτθ μζλθ τθσ, για τθν περίπτωςθ που εκείνα 

κα πρζπει να προςζλκουν ςε διαπραγματεφςεισ για τθν επίλυςθ εμπορικϊν διαφορϊν. Το 

πρόγραμμα παρζχει τθν απαραίτθτθ προετοιμαςία που χρειάηονται τα κράτθ για να 

ειςζλκουν ςε εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ ςε άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. (unctad.org) 

 

 

 

2.5 Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Ω ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΕΠΙΛΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου ιδρφκθκε το 1947 ωσ Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και 

Εμπορίου με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τουσ διεκνοφσ εμπορίου και τθ μείωςθ των περιοριςμϊν 

που εμποδίηουν τθν παγκόςμια εμπορικι ελευκερία. Σιμερα αρικμεί 164 κράτθ μζλθ και 

πρωταρχικό μζλθμά του είναι το ελεφκερο εμπόριο. Ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 

διεξάγονται Γφροι που ζχουν ωσ ςκοπό τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων και τθ δθμιουργία κοινϊν 

κανόνων ςε εμπορικά κζματα. 

 

Το 1995 ςτο Γφρο τθσ Ουρουγουάθσ αποφαςίςτθκε θ Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου 

να μετεξελιχκεί ςε Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου με τρεισ πυλϊνεσ. Ο πρϊτοσ πυλϊνασ 

είναι θ Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade - 

GATT), ο δεφτεροσ θ Γενικι Συμφωνία για τισ ςυναλλαγζσ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν (General 

Agreement on Trade in Services - GATS) και ο τρίτοσ θ Γενικι Συμφωνία για τθν προςταςία των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - 

TRIPS).  

 

Στόχοσ του Οργανιςμοφ και πρωταρχικό μζλθμά του είναι να δθμιουργιςει το περιβάλλον 

εκείνο όπου το πολυμερζσ εμπόριο κα μπορεί να λειτουργεί ομαλά και ελεφκερα, χωρίσ 

εμπόδια, περιοριςμοφσ και προςτατευτικά μζτρα από τα κράτθ.  
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Οι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο Οργανιςμόσ είναι θ διαπραγμάτευςθ για τθ 

μείωςθ ι εξάλειψθ των εμπορικϊν εμποδίων και θ ςυμφωνία για ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ 

που κα διζπουν το διεκνζσ εμπόριο και δεφτερον θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ αυτϊν των 

ςυμφωνθμζνων κανόνων για το εμπόριο μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Τρίτον, ο Οργανιςμόσ 

είναι υπεφκυνοσ για τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των εμπορικϊν πολιτικϊν των κρατϊν 

μελϊν και τζταρτον, ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ επίλυςθσ των διαφορϊν μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν. (wto.org/wto_dg_stat_e)   

 

Ο πζμπτοσ τομζασ δράςθσ του είναι θ υποςτιριξθ που παρζχει ςε κυβερνιςεισ 

αναπτυςςόμενων χωρϊν για το πϊσ κα ςυμπεριφζρονται ςε διεκνι εμπορικά ηθτιματα, ενϊ 

ο ζκτοσ τομζασ αφορά τθν προετοιμαςία των χωρϊν που ακόμα δεν είναι μζλθ του 

Οργανιςμοφ. Τζλοσ, θ διεξαγωγι οικονομικϊν ερευνϊν κακϊσ και θ ςυλλογι και διάχυςθ 

εμπορικϊν ςτοιχείων ενιςχφει τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ. 

(wto.org/wto_dg_stat_e)   

 

Ππωσ ελζχκθ ζνασ από τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο Οργανιςμόσ είναι θ 

λειτουργία του ωσ μθχανιςμόσ επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν. Ρράγματι, ο Ραγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Εμπορίου ζχει ζνα πολφ καλό μθχανιςμό επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν μεταξφ 

των κρατϊν, δίνοντασ βάςθ ςε μια αμοιβαία αποδεκτι λφςθ και για τα δφο μζρθ.  

 

Ο Οργανιςμόσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα κράτθ μζλθ να προςφφγουν ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ 

διαφορϊν που διακζτει και όχι να λαμβάνουν δράςθ μονομερϊσ ςτθν περίπτωςθ 

καταςτρατιγθςθσ των εμπορικϊν κανόνων. Ο μθχανιςμόσ εξαςφαλίηει ςυμμόρφωςθ με τθ 

διαδικαςία που ζχει ςυμφωνθκεί και αποδοχι των προτάςεων των οργάνων του μθχανιςμοφ. 

(wto.org/wto_dg_stat_e) 

 

Η διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν υπιρχε και ςτθν περίοδο τθσ Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν 

και Εμπορίου – GATT (1948-1995), αλλά είχε ςθμαντικά προβλιματα, όπωσ θ μθ φπαρξθ 

ςυγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων με αποτζλεςμα πολλζσ υποκζςεισ να τραβοφν επί 

μακρόν και με αμφίβολθ ζκβαςθ, ενϊ οι κανόνεσ που εφκολα μποροφςαν να καταπατθκοφν. 

Το κράτοσ που ζχανε τθν υπόκεςθ μποροφςε να υποβάλει ζνςταςθ και ςτθν περίπτωςθ που θ 

άλλθ πλευρά ςυμφωνοφςε, μποροφςε να επιτφχει τθν μθ εφαρμογι των κανόνων. (wto.org/ 

disp1_e) 

 



 

 
22 

Το ςφςτθμα επίλυςθσ διαφορϊν ςτα χρόνια τθσ Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου 

αποτελοφςε ζναν από τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ του πολυμεροφσ εμπορικοφ ςυςτιματοσ. 

Είχε ιδθ ενδυναμωκεί και εξορκολογιςτεί ωσ αποτζλεςμα των αλλαγϊν που ακολοφκθςαν 

τθν Ενδιάμεςθ αναςκόπθςθ τθσ Υπουργικισ Διάςκεψθσ το Δεκζμβριο του 1988. Οι νζοι 

κανόνεσ αυτοματοποιοφςαν τισ αποφάςεισ για τθν ίδρυςθ, τθ λειτουργία και τθ ςφνκεςθ των 

panel, αφοφ δεν εξαρτϊνται πλζον από τθ ςυγκατάκεςθ των αντιμαχόμενων πλευρϊν. 

(wto.org/Understanding) 

 

Η ςυμφωνία του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ με τθν οποία κεςμοκετικθκαν οι νζοι κανόνεσ 

επίλυςθσ διαφορϊν ςτα πλαίςια του Οργανιςμοφ, ονομάςτθκε «Κατανοϊντασ τουσ Κανόνεσ 

και τισ Διαδικαςίεσ που διζπουν τθν Επίλυςθ Διαφορϊν». Ρεριλαμβάνοντασ 27 άρκρα και 4 

παραρτιματα, θ ςυμφωνία που ςυνομολογικθκε από τα κράτθ μζλθ ςτοιχειοκετεί τθ νζα 

διαδικαςία και κζτει το πλαίςιο επίλυςθσ των εμπορικϊν διαφορϊν. Η ςυμφωνία αποτελεί 

μζροσ του Τελικοφ Νόμου που επιγράφεται «Ενςωματϊνοντασ τα Αποτελζςματα του Γφρου 

τθσ Ουρουγουάθσ για τισ Ρολυμερείσ Εμπορικζσ Διαπραγματεφςεισ» και θ οποία υπεγράφθ 

ςτο Μαρακζσ του Μαρόκου τον Απρίλιο του 1994.      

 

Η νζα ςυμφωνία του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ ενδυνάμωςε ακόμα περιςςότερο το υπάρχον 

ςφςτθμα επίλυςθσ διαφορϊν, επεκτείνοντασ τθν αυτοματοποίθςθ και ςτθν υιοκζτθςθ των 

εκκζςεων των panel και του νζου οργάνου που ιδρφκθκε, του Εφετείου. 

(wto.org/Understanding)  

 

Ο Γφροσ τθσ Ουρουγουάθσ ειςιγαγε μια ςυγκεκριμζνθ και αυςτθρά δομθμζνθ διαδικαςία με 

κακοριςμζνα ςτάδια, μεγαλφτερθ πεικαρχία ςτο χρόνο που μπορεί μια υπόκεςθ να επιλυκεί 

και με ευζλικτεσ προκεςμίεσ ςε διάφορα ςτάδια τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Η ςυμφωνία για το 

μθχανιςμό επίλυςθσ δίνει ζμφαςθ ςτθ ςθμαντικότθτα που ζχει θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του Οργανιςμοφ. Ορίηει με λεπτομζρεια τθ διαδικαςία και 

το χρονοδιάγραμμα που πρζπει να ακολουκθκεί για τθν επίλυςθ τθσ διαμάχθσ. Η κανονικι 

διαδικαςία επίλυςθσ μιασ διαφοράσ δεν διαρκεί πάνω από ζνα χρόνο, με το χρονικό 

διάςτθμα να ανζρχεται ςε 15 μινεσ μόνο τθν περίπτωςθ τθσ ζφεςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ 

υπόκεςθ κεωρείται επείγουςα, ο χρόνοσ μπορεί να επιταχυνκεί. (wto.org/disp1_e) 

 

Επίςθσ, άλλθ μία πρόβλεψθ τθσ νζασ ςυμφωνίασ για τθν επίλυςθ διαφορϊν είναι πωσ το 

κράτοσ που ζχει χάςει τθν υπόκεςθ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν υιοκζτθςθ των κανόνων που 
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ζχουν αποφαςιςτεί από τα Πργανα που είναι επιφορτιςμζνα με τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Οι 

κανόνεσ υιοκετοφνται αυτόματα και εάν το κράτοσ δεν κζλει να εφαρμόςει τα 

ςυμφωνθκζντα, είναι υποχρεωμζνο να πείςει όλα τα κράτθ μζλθ του Οργανιςμοφ, για τθ 

κζςθ του, ςυμπεριλαμβανομζνου και του κράτουσ με το οποίο ζχει τθ διαφορά  (wto.org/ 

disp1_e),  κάτι το οποίο φαντάηει εξαιρετικά απίκανο να ςυμβεί.  

 

Αναφορικά με τα χρονικά περικϊρια, αυτά ορίηονται ςαφϊσ ςτθ νζα ςυμφωνία. Το κράτοσ 

που ζχει καταπατιςει τουσ κανόνεσ οφείλει να εμφανιςτεί ςτον Οργανιςμό για ακρόαςθ μζςα 

ςε 30 θμζρεσ από τθν προςφυγι του κιγόμενου κράτουσ. Αν μζςα ςε 60 θμζρεσ από το 

αίτθμα για διαβοφλευςθ, δεν υπάρχει επίλυςθ τθσ διαφοράσ, τότε το κιγόμενο κράτοσ ηθτά τθ 

ςυγκρότθςθ ενόσ panel. Εάν τα εμπλεκόμενα μζρθ δεν ςυμφωνοφν ςτα άτομα που 

απαρτίηουν το panel, μποροφν μζςα ςε 20 θμζρεσ να εκφράςουν τθ διαφωνία τουσ, με το 

panel να ςυγκροτείται με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Οργανιςμοφ. 

(wto.org/Understanding) 

 

Το panel κα ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ του ςε 6 μινεσ και ςε 3 μινεσ ςε περίπτωςθ 

επείγουςασ υπόκεςθσ. Η ζκκεςι του μπορεί να τεκεί προσ υιοκζτθςθ από το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν 20 θμζρεσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ςτα αντιμαχόμενα μζρθ. Μζςα 

ςε 60 μζρεσ, τα μζρθ κα πρζπει να ςυμφωνιςουν με τθν ζκκεςθ, εκτόσ εάν το Πργανο 

αποφαςίςει με ςυναίνεςθ να μθν τθν κάνει δεκτι ι εάν ζνα από τα μζρθ τθσ διαφοράσ, 

ενθμερϊςει πωσ προτίκεται να αςκιςει ζφεςθ. (wto.org/Understanding) 

 

Η διαδικαςία τθσ ζφεςθσ δεν μπορεί να διαρκζςει παραπάνω από 60 ιμερεσ από τθ 

γνωςτοποίθςθ του κράτουσ πωσ προτίκεται να τθν αςκιςει. Η ζκκεςθ του Εφετείου 

υιοκετείται από το Πργανο και τα εμπλεκόμενα μζρθ μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθ ςτιγμι που 

λαμβάνουν γνϊςθ τα κράτθ, εκτόσ εάν το Πργανο αποφαςίςει με ςυναίνεςθ να μθν τθν 

υιοκετιςει. (wto.org/Understanding) 

 

Από τθ ςτιγμι που θ ζκκεςθ είτε του panel είτε του Εφετείου γίνει δεκτι, θ πλευρά που ζχει 

παραβεί τουσ κανόνεσ είναι υποχρεωμζνθ να ενθμερϊςει για τον τρόπο εφαρμογισ των 

ςυςτάςεων. Εάν αυτό είναι πρακτικά αδφνατον να ςυμβεί αμζςωσ, μπορεί να δοκεί ςτο 

κράτοσ μια περίοδοσ ενόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. Το διάςτθμα αποφαςίηεται είτε 

από τα μζρθ και εγκρίνεται από το Πργανο μζςα ςε 45 θμζρεσ από τθν υιοκζτθςθ τθσ 

ζκκεςθσ, είτε με τθ μζκοδο τθσ διαιτθςίασ μζςα ςε 90 ιμερεσ από τθν υιοκζτθςθ. Το Πργανο 
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Διευκζτθςθσ Διαφορϊν είναι επιφορτιςμζνο με τθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των 

ςυμφωνθκζντων μζχρι τθν τελικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. (wto.org/Understanding) 

 

Πταν το ζνα κράτοσ αρνείται να εφαρμόςει τα ςυμφωνθκζντα, οι νζοι κανόνεσ προβλζπουν 

τθν επιβολι τουσ από το ζνα κράτοσ ςτο άλλο και τθν αξίωςθ αποηθμίωςθσ από το κιγόμενο 

κράτοσ. Αν τα δφο μζρθ δεν καταλιξουν ςε ςυμφωνία, το κιγόμενο κράτοσ μπορεί να 

προςφφγει ςτο Πργανο και να αιτθκεί τθν επιβολι μζτρων που το ίδιο το κράτοσ κα 

αποφαςίςει. Το Πργανο μπορεί να δϊςει τθν εξουςιοδότθςθ ςτο κράτοσ να επιβάλει τα μζτρα 

που επικυμεί μζςα ςε 30 θμζρεσ από το τζλοσ του χρονικοφ πλαιςίου που ζχει οριςτεί ςτθ 

ςυμφωνία για τθν εφαρμογι των κανόνων. (wto.org/Understanding) 

 

Ο μθχανιςμόσ επίλυςθσ διαφορϊν εδράηεται ςε προκακοριςμζνουσ κανόνεσ, επιτρζποντασ 

ςτα κράτθ μζλθ του Οργανιςμοφ να υποβάλλουν καταγγελίεσ για παράβαςθ κάποιων 

κανόνων και να αξιϊνουν αποηθμίωςθ. Η οικονομικι ι πολιτικι δφναμθ ενόσ κράτουσ-μζλουσ 

δεν παίηει κανζνα ρόλο ςτθν υποβολι καταγγελίασ και ςτθ διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ κακϊσ 

το ςφςτθμα επίλυςθσ διαφορϊν του Οργανιςμοφ ζχει βοθκιςει ϊςτε να καταςτεί ςαφζσ πωσ 

τα ιςχυρότερα κράτθ δεν υπεριςχφουν των αςκενζςτερων κακϊσ το ςθμαντικότερο όλων 

είναι θ εφαρμογι των κανόνων. (europarl.europa.eu/FTU_5.2.2) 

 

Στο πλαίςιο του Γενικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ ζχει ςυςτακεί ζνα μόνιμο Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν και ζνα Πργανο Εφζςεων. Ζχει οριςτεί θ διαδικαςία που κα 

ακολουκείται και τα χρονικά περικϊρια για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Υπάρχουν τα panels, 

τα οποία είναι τριμελείσ επιτροπζσ αποτελοφμενεσ από εμπειρογνϊμονεσ προερχόμενουσ 

από μθ εμπλεκόμενεσ ςτθ διαφορά χϊρεσ, και ειςθγοφνται προσ το Πργανο Διευκζτθςθσ 

Διαφορϊν μια λφςθ. (Κότιοσ, 2004) 

 

Το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν ζχει τθν αρμοδιότθτα να προχωρά ςτθ ςφςταςθ των panel 

επίλυςθσ διαφορϊν, να αποφαςίηει να κάποια ηθτιματα υπόκεινται ςε διαδικαςία διαιτθςίασ 

και να υιοκετεί τισ εκκζςεισ των panel, του Εφετείου και τθσ διαιτθςίασ. Επίςθσ, το Πργανο 

υποχρεοφται να διατθρεί τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των ςυςτάςεων και των κανόνων που 

εμπεριζχονται ςε αυτζσ τισ αναφορζσ και να δίνει τθν άδεια για επιβολι κυρϊςεων από το 

ζνα κράτοσ ςτο άλλο, ςτθν περίπτωςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ςυςτάςεισ και τουσ 

κανόνεσ που ζχουν προτακεί.  (wto.org/dispu_body_e) 
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Το Εφετείο ιδρφκθκε το 1995 με βάςθ το άρκρο 17 του κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν 

επίλυςθ διαφορϊν που κεςμοκετικθκε ςτο Γφρο τθσ Ουρουγουάθσ και εδρεφει ςτθ Γενεφθ. 

Αποτελείται από επτά μζλθ τα οποία εξετάηουν τισ εφζςεισ που υποβάλλονται από τα κράτθ 

μζλθ του Οργανιςμοφ ςχετικά με τισ εκκζςεισ των panel ςτθν περίπτωςθ τθσ επίλυςθσ των 

εμπορικϊν διαφορϊν. Το Εφετείο μπορεί να υποςτθρίξει, να τροποποιιςει ι να αλλάξει τα 

ευριματα και τισ προτάςεισ των panel. Η ζκκεςθ του Εφετείου, ςτθν περίπτωςθ που 

υιοκετθκεί από το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν, πρζπει να γίνει αποδεκτι από τα 

αντιμαχόμενα μζρθ.  (wto.org/appellate_body_e) 

  

Τα μζλθ των panel επιλζγονται από μια ενδεικτικι λίςτα και ςυνικωσ αποφαςίηονται ςε 

ςυνεννόθςθ με τισ αντιμαχόμενεσ πλευρζσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ τουσ για τα πρόςωπα 

που κα απαρτίηουν τα μζλθ των panel, θ απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό Διευκυντι του 

Οργανιςμοφ. Τα μζλθ των panel δεν δζχονται υποδείξεισ από καμία κυβζρνθςθ, εξετάηουν τισ 

ενδείξεισ και αποφαςίηουν με βάςθ τα δεδομζνα τθσ κάκε υπόκεςθσ. Στο τζλοσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ τουσ ςυντάςςουν μια ζκκεςθ προσ το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν. 

(wto.org/disp1_e) 

  

Ουςιαςτικά, ο μθχανιςμόσ επίλυςθσ διαφορϊν λειτοφργει ωσ εξισ : το κιγόμενο κράτοσ μζλοσ 

μπορεί να προβεί ςε καταγγελία, όταν ζνα άλλο κράτοσ μζλοσ ι άλλα κράτθ λαμβάνουν μζτρα 

ενάντια ςτισ αποφάςεισ του Οργανιςμοφ ι αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ 

τουσ. Ο μθχανιςμόσ προβλζπει τθν φπαρξθ και άλλων κρατϊν ωσ τρίτο μζροσ, τα οποία ζχουν 

εμπορικό ςυμφζρον ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ και απολαμβάνουν κάποια δικαιϊματα 

(wto.org/disp1_e). Στθ ςυνζχεια τα μζρθ καλοφνται ςε διαβουλεφςεισ, και αν αυτζσ δεν 

καταλιξουν ςε επίλυςθ τθσ διαφοράσ, τότε το κιγόμενο κράτοσ δφναται να ηθτιςει να 

ςυγκροτθκεί ζνα panel.  

 

Το panel αποτελείται από ειδικοφσ από άλλεσ χϊρεσ που δεν εμπλζκονται ςτθν υπόκεςθ και 

το οποίο κα εξετάςει τθ διαφορά ςυντάςςοντασ ςτο τζλοσ μια ζκκεςθ προσ το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Οργανιςμοφ. Το Πργανο, με βάςθ τθν ζκκεςθ του panel κα 

εκδϊςει τθν τελικι ετυμθγορία, θ οποία γίνεται απόλυτα ςεβαςτι από τα κράτθ. Στθν 

περίπτωςθ που ζνα από τα κράτθ, τα ζχοντα τθν αντιδικία, διαφωνεί με τθν ζκκεςθ του panel 

μπορεί αςκιςει ζφεςθ θ οποία κα εξεταςτεί από το Εφετείο του μθχανιςμοφ. Η ζκκεςθ που 

κα ςυντάξει το Εφετείο υιοκετείται από το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν, το οποίο μαηί με 

τθν ζκκεςθ του panel κα ςυντάξει το τελικό κείμενο που κα λφνει τθ διαφορά των κρατϊν.       
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Η Συμφωνία που ςυνομολογικθκε από τα κράτθ για τθν επίλυςθ των διαφορϊν ςτο πλαίςιο 

του Οργανιςμοφ περιλαμβάνει πζντε ςθμεία. Ρρϊτον, θ Συμφωνία για τθν επίλυςθ διαφορϊν 

αναγνωρίηεται ωσ ο κεντρικόσ άξονασ για τθν επίτευξθ τθσ αςφάλειασ του πολυμεροφσ 

εμπορικοφ ςυςτιματοσ που υπάρχει ςιμερα (αρ. 3.2 τθσ Συμφωνίασ). Δεφτερον, με τθ 

Συμφωνία προβλζπεται θ ςφςταςθ των δφο οργάνων, ενόσ μόνιμου Οργάνου για τθ 

Διευκζτθςθ Διαφορϊν και ενόσ Οργάνου για τισ Εφζςεισ. Τρίτον, ςτθ Συμφωνία ορίηεται 

ςαφϊσ ο χρονικόσ ορίηοντασ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ να 

ζχει τελειϊςει μζςα ςε εννζα μινεσ και θ ζφεςθ να μθν μπορεί να υπερβεί το δωδεκάμθνο. 

(Κότιοσ, 2004) 

 

Το τζταρτο ςθμείο αναφζρει πωσ οι ειςθγιςεισ των panels λαμβάνονται ωσ ζγκυρεσ μόνο 

όταν δεν υπάρχει ομόφωνθ απόρριψθ από το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν και επίςθσ 

όταν καμία από τισ εμπλεκόμενεσ χϊρεσ δεν ζχει αςκιςει ζφεςθ. Ακόμα, θ ειςιγθςθ του 

Εφετείου, του επταμελοφσ οργάνου που επανεξετάηει τθν υπόκεςθ διευκζτθςθσ τθσ 

διαφοράσ, κεωρείται και εδϊ ζγκυρθ όταν το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν δεν τθν ζχει 

απορρίψει ομόφωνα. (Κότιοσ, 2004) 

 

Τζλοσ, το πζμπτο ςθμείο τθσ Συμφωνίασ αφορά τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων 

από το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν. Η εποπτεία για τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων 

κεωρείται πολφ ςθμαντικι, αφοφ αν το όργανο κρίνει πωσ δεν υπάρχει ςυμμόρφωςθ του 

κράτουσ, μπορεί, μετά από ζνα αίτθμα του μζρουσ που εξακολουκεί να κίγεται, να εγκρίνει τθ 

επιβολι αντιμζτρων του ενόσ προσ το άλλο μζροσ.  (Κότιοσ, 2004)  

 

Μεγάλθ και κεμελιϊδθσ αδυναμία του κεςμοφ επίλυςθσ διαφορϊν μζςω του Οργανιςμοφ 

είναι το γεγονόσ πωσ ο Οργανιςμόσ δεν μπορεί να ενεργοποιιςει τισ διαδικαςίεσ παρά μόνο 

όταν το κιγόμενο μζροσ προςφφγει ςε αυτόν ηθτϊντασ προςταςία από τυχόν ακζμιτεσ 

εμπορικζσ πρακτικζσ άλλου κράτουσ. Επίςθσ, άλλα κράτθ μζλθ δεν μποροφν να προςφφγουν 

ςτον Οργανιςμό και να καταγγείλουν καταπάτθςθ εμπορικϊν κανόνων και ςυμφωνιϊν αν δεν 

κίγονται τα ίδια από αυτό. (Κότιοσ, 2004)      

 

Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί, όμωσ, πωσ κα ιταν πιο ςυμφζρον για το διεκνζσ εμπόριο αν ο 

Οργανιςμόσ μποροφςε να παρεμβαίνει αυτοδίκαια και να διορκϊνει τισ διαφορζσ που 

προκφπτουν (Κότιοσ, 2004). Με αυτό τον τρόπο, κα μποροφςε να ςτθριχκεί και να βοθκθκεί 

ςε μεγαλφτερο βακμό το διεκνζσ εμπόριο, αφοφ κα υπιρχε μια παγκόςμια αρχι που κα 
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εξαςφάλιηε τθν ομαλι λειτουργία του πολυμεροφσ εμπορίου και τθν απρόςκοπτθ τιρθςθ των 

κανόνων, ενϊ ςε περίπτωςθ καταςτρατιγθςθσ των επιταγϊν του Οργανιςμοφ, τα κράτθ κα 

γνϊριηαν πωσ κα ζρχονταν αυτομάτωσ αντιμζτωπα με κυρϊςεισ.     

      

Ακόμα όμωσ και με τθ δομι που ζχει ςιμερα ο μθχανιςμόσ επίλυςθσ διαφορϊν ςτα πλαίςια 

του Οργανιςμοφ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ του αρικμοφ των μονομερϊν αμυντικϊν 

μζτρων από κάποιεσ χϊρεσ, γεγονόσ που ςυνζβαινε αρκετά ςυχνά τα προθγοφμενα χρόνια 

οδθγϊντασ τισ άλλεσ χϊρεσ ςτθν υιοκζτθςθ μζτρων ωσ αντίποινα και τελικά ςτθν ζναρξθ 

εμπορικϊν πολζμων. (europarl.europa.eu/FTU_5.2.2) 

 

Ο Οργανιςμόσ μπορεί να επιλφει εμπορικζσ διαφορζσ και να επιβάλει τισ αποφάςεισ 

αποτρζποντασ τθν κλιμάκωςθ των αντιπαρακζςεων που αν δεν αντιμετωπίηονταν, ιταν πολφ 

πικανό να είχαν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία των αντιμαχόμενων πλευρϊν. Είναι 

επίςθσ, γεγονόσ πωσ οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ του Οργανιςμοφ, ζχει τθ δυνατότθτα να 

προςφφγει ςτον μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν, να καταγγείλει ζνα άλλο κράτοσ για 

παράβαςθ και ο Οργανιςμόσ να μπορεί να επιδικάςει αποηθμίωςθ ςτο κιγόμενο κράτοσ.  

(europarl.europa.eu/emporikoi-polemoi-poia-einai-ta-ergaleia-amunas-tis-ee) 

    

 

 

2.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Μια εμπορικι διαμάχθ αναφζρεται ςτθν επιβολι μζτρων από τθ μία χϊρα ςτθν άλλθ, μζτρα 

τα οποία δυςκολεφουν και εμποδίηουν τθ διεξαγωγι του εμπορίου πολλϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ. Οι αιτίεσ των εμπορικϊν διενζξεων αναηθτοφνται ςτθν προςπάκεια 

των κρατϊν να αποκομίςουν περιςςότερα οφζλθ από το εμπόριο και να αυξιςουν τα 

οικονομικά τουσ μεγζκθ.  

 

Θεωρϊντασ πωσ αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω του  προςτατευτιςμοφ, παρατθρείται ςε 

όλο και μεγαλφτερο βακμό τθ ςθμερινι εποχι, θ προςπάκεια των κρατϊν να προςτατεφςουν 

τα εγχωρίωσ παραγόμενα αγακά, κάτι το οποίο αποτελεί δείγμα τθσ κζλθςθσ των κρατϊν για 

επίτευξθ μεγάλθσ οικονομικισ ιςχφοσ. Η οικονομικι ιςχφσ ςε διεκνζσ επίπεδο, κεωροφν τα 
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κράτθ πωσ μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςα από τθν υιοκζτθςθ μζτρων για τθν υποςτιριξθ 

τοπικϊν επιχειριςεων και προϊόντων.   

 

Επίςθσ, μια αιτία εμπορικϊν διαφορϊν είναι θ τάςθ των κρατϊν να καταςτοφν δυνατοί και 

κυρίαρχοι παίκτεσ ςε οικονομικό και κατ επζκταςθ ςε πολιτικό επίπεδο με τθν προςδοκία να 

ξεπεράςουν τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ ςε ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Οι κετικοί ρυκμοί ανάπτυξθσ που 

κα παρουςιάςει μια χϊρα οδθγοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν και ςτθν άνοδο του 

βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων τθσ.   

 

Οι εμπορικζσ διαμάχεσ κα πρζπει να λφνονται όςο το δυνατόν πιο γριγορα από το χρόνο 

εκδιλωςθσ τουσ και με αποτελεςματικό τρόπο για τα εμπλεκόμενα μζρθ. Η επίλυςθ μιασ 

εμπορικισ διαμάχθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί με διμερείσ ςυνομιλίεσ μεταξφ των 

αντιμαχόμενων πλευρϊν, τα οποία ςτισ ςυηθτιςεισ κα αποςαφθνίςουν τα μεταξφ τουσ 

προβλιματα προςπακϊντασ να περιορίςουν τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ διαμάχθσ και να 

φτάςουν ςτθν τελικι λφςθ.  

 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν είναι ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ 

επίλυςθσ διαφορϊν που υπάρχει ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου από τθν εποχι τθσ 

Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου. Ήδθ από τθν εποχι τθσ Συμφωνίασ υπιρχε ζνα 

πολφ καλά οργανωμζνο ςφςτθμα επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν.  

 

Τα ςφςτθμα εξελίχκθκε με τθν ίδρυςθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου το 1995 και 

μποροφν τα όργανα που απαρτίηουν το μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν να βοθκιςουν τα 

κράτθ ςτθν επίλυςθσ τθσ διαφοράσ τουσ. Τα όργανα είναι το Σϊμα Επίλυςθσ Διαφορϊν, το 

panel και το Εφετείο τα οποία ενεργϊντασ πάντα με γνϊμονα το παγκόςμιο εμπορικό 

ςυμφζρον, υποςτθρίηουν τα κράτθ ςτισ ςυνομιλίεσ για μια κοινι αποδεκτι λφςθ ι αν αυτό 

δεν είναι εφικτό ορίηουν εκείνα τθν αρμόηουςα λφςθ ςτθν εμπορικι διζνεξθ με τθν επιβολι 

κανόνων και ςυςτάςεων.     

 

Ο μθχανιςμόσ επίλυςθσ διαφορϊν του Οργανιςμοφ ενεργοποιείται μόνο ζπειτα από 

καταγγελία ενόσ κράτοσ, του οποίου κίγονται τα εμπορικά ςυμφζροντα από παραβάςεισ ςτθν 

εμπορικι νομοκεςία ενόσ άλλου κράτουσ, περιλαμβάνοντασ ςυγκεκριμζνο κεςμικό πλαίςιο 

που εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ κανόνων διεξαγωγισ των ςυηθτιςεων μεταξφ των εμπλεκόμενων 

πλευρϊν. Επίςθσ, βοθκά τα κράτθ να φτάςουν ςτθν αμοιβαία αποδεκτι λφςθ, θ οποία μπορεί 
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να επιτευχκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθ διαδικαςίασ. Η φπαρξθ του μθχανιςμοφ κακίςταται 

πολφ ςθμαντικι και τα κράτθ υπακοφν ςτισ ςυςτάςεισ και τουσ κανόνεσ που αποφαςίηονται, 

εξαςφαλίηοντασ τισ προχποκζςεισ για ελεφκερο εμπόριο.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

 

3.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ, κα περιγραφεί θ αγορά ωσ ο τόποσ τθσ εμπορικισ 

δραςτθριότθτασ, κα αναλυκοφν τα μεγζκθ που απαρτίηουν τθν εξίςωςθ του Ακακάριςτου 

Εγχϊριου Ρροϊόντοσ και κα προςδιοριςτοφν οι επιδράςεισ του εμπορίου ςτο Ακακάριςτο 

Εγχϊριο Ρροϊόν και ςτθν ευθμερία των κατοίκων μιασ χϊρασ.  

 

 

 

3.2 Η ΑΓΟΡΑ  
 

 

Η αγορά είναι το μζροσ όπου γίνονται ςυναλλαγζσ μεταξφ αγοραςτϊν και πωλθτϊν 

εκφράηοντασ τθ ηιτθςθ και τθν προςφορά ενόσ αγακοφ. Μζςα από τθ ςυνεργαςία οι δφο 

ομάδεσ, αγοραςτζσ και πωλθτζσ, κα βρουν τθν κοινι αποδεκτι τιμι ςυναλλαγισ, θ οποία και 

ςε ςυνάρτθςθ με άλλουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και τθν προςφορά, κα 

οδθγιςει ςτο βζλτιςτο αποτζλεςμα για όλουσ. Το βζλτιςτο αποτζλεςμα για τα μζλθ μιασ 

κοινωνίασ ςθμαίνει πωσ αγοραςτζσ και πωλθτζσ ςυμφϊνθςαν ςε μια τιμι και ποςότθτα 

ιςορροπίασ όπου και οι δυο πλευρζσ τθσ αγοράσ είναι ικανοποιθμζνεσ. (Αγιακλόγλου, Ρζκκα-

Οικονόμου 2014)    

 

Εξάλλου, ςκοπόσ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ χρθςιμότθτασ 

είναι από τθ μία, για τουσ καταναλωτζσ και θ επίτευξθ κζρδουσ για τουσ παραγωγοφσ. Πλα 

αυτά μποροφν να ιςχφςουν ςτθν περίπτωςθ που το εμπόριο ζχει κετικι επίδραςθ ςτο 

πλεόναςμα καταναλωτι και παραγωγοφ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το πλεόναςμα του καταναλωτι αφορά το ποςό που λαμβάνει ωσ κζρδοσ ο 

καταναλωτισ αν αγοράςει ζνα αγακό ςτθν τιμι που αυτό ζχει και ςτθν τιμι που ιταν 

διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει (Krugman, Obstfeld, Melitz 2016). Το πλεόναςμα για καταναλωτι 
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επιτυγχάνεται μζςα από τθν αγορά αγακϊν που είναι ςυμφζροντα για εκείνον και 

μεγιςτοποιοφν τθν ευθμερία του.  

 

Το πλεόναςμα του παραγωγοφ αναφζρεται ςτθ διαφορά τθσ τιμισ που ο παραγωγόσ ιταν 

διατεκειμζνοσ να πουλιςει το αγακό και ςτθν τιμι τθν οποία πζτυχε τελικά να το πουλιςει 

(Krugman, Obstfeld, Melitz 2016). Το πλεόναςμα του παραγωγοφ επιτυγχάνεται μζςα από τθν 

προςφορά αγακϊν ςε τιμι και ποςότθτα που κα του αποφζρουν κζρδοσ.  

 

Το πλεόναςμα του καταναλωτι και του παραγωγοφ αποτελοφν το ςυνολικό πλεόναςμα τθσ 

κοινωνίασ από το οποίο διαφαίνεται ο ρυκμόσ μεγζκυνςθσ των δεικτϊν που 

αντικατοπτρίηουν τθν ανάπτυξθ μιασ κοινωνίασ.  Το πλεόναςμα που μπορεί να επιτευχκεί από 

τθν εμπορικι δραςτθριότθτα είναι πολφ ςθμαντικό γιατί μπορεί να οδθγιςει ςτθν άνοδο του 

βιοτικοφ επιπζδου των πολιτϊν.     

 

Το εμπόριο καταλαμβάνει ςθμαντικό κομμάτι ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν μιασ χϊρασ 

ενϊ ο αρικμόσ και το πλικοσ των ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν μιασ χϊρασ υποδθλϊνει τθν 

ευμάρεια και τθν ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ.  

 

Ιςχφει θ εξίςωςθ Y = C + I + G + NX όπου Y είναι το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν, C είναι θ 

ιδιωτικι κατανάλωςθ, I είναι οι επενδφςεισ, G είναι οι κρατικζσ δαπάνεσ και NX είναι οι 

κακαρζσ εξαγωγζσ. Η εξίςωςθ παρουςιάηει τθν αλλθλεπίδραςθ όλων των μεγεκϊν ςτο 

Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν, το κετικό πρόςθμο του οποίου αντικατοπτρίηει τθν ευρωςτία 

τθσ εγχϊριασ οικονομίασ. Είναι ςθμαντικό να υπάρχει θ κετικι επίδραςθ όλων των μεγεκϊν 

ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν μιασ χϊρασ.  

 

Η κατανάλωςθ αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ παράμετρο του Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ 

ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου (Krugman, Obstfeld, Melitz 2016) και αφορά τθν αγορά 

αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πολιτϊν. Το κομμάτι τθσ 

κατανάλωςθσ που περιλαμβάνεται ςτθν εξίςωςθ αφορά τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ μόνο των 

νοικοκυριϊν για αγακά και υπθρεςίεσ.  

 

Η επζνδυςθ αναφζρεται ςτο κομμάτι του προϊόντοσ που αποφαςίηεται να χρθςιμοποιθκεί 

από τισ επιχειριςεισ ςε μελλοντικό χρόνο (Krugman, Obstfeld, Melitz 2016) αποτελϊντασ 

δείγμα ευρωςτίασ μια οικονομίασ αφοφ αντικατοπτρίηει τθν αφξθςθ του διακζςιμου 
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κεφαλαίου. Ουςιαςτικά, μζςω τθσ επζνδυςθσ, αγοράηονται αγακά τα οποία μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον για τθν παραγωγι περιςςότερων αγακϊν και υπθρεςιϊν μζςα 

ςτθν εγχϊρια οικονομία. (Mankiw, Taylor 2014)  

 

Οι κρατικζσ δαπάνεσ περιγράφουν τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ που αγοράηονται από το 

δθμόςιο τομζα και τθν κρατικι διοίκθςθσ γενικότερα. Στον τομζα των κρατικϊν δαπανϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι μιςκοί των κρατικϊν υπαλλιλων, λειτουργϊν και λοιπϊν 

αξιωματοφχων.   

 

Οι κακαρζσ εξαγωγζσ αντιπροςωπεφουν τθ διαφορά που προκφπτει όταν από τθν αξία των 

εξαγωγϊν αφαιρεκεί θ αξία των ειςαγωγϊν. Ουςιαςτικά περιγράφουν τθν αγορά των 

εγχωρίωσ παραγόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν από ξζνουσ καταναλωτζσ, θ εξαγωγι 

δθλαδι των προϊόντων ςε άλλεσ χϊρεσ, μείον τθν αγορά ξζνων αγακϊν από τουσ εγχωρίουσ 

καταναλωτζσ, όταν δθλαδι αγακά που ζχουν παραχκεί ςε μία χϊρα φτάνουν ςτθν εςωτερικι 

αγορά μιασ άλλθσ χϊρασ. (Mankiw, Taylor 2014)    

 

Ο τομζασ του εμπορίου ςυνδζεται με όλα τα μεγζκθ που απαρτίηουν τθν εξίςωςθ του 

Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο τομζασ του εμπορίου ςυνδζεται με 

τθν κατανάλωςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, με τουσ καταναλωτζσ κα κζλουν να επιτφχουν τον 

άριςτο ςυνδυαςμό τιμισ και ποςότθτασ με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ χρθςιμότθτασ τουσ 

μζςα από τθ ςυναλλαγι.  

 

Η επιχείρθςθ επικυμεί και εκείνθ άριςτο ςυνδυαςμό τιμισ και πωλοφμενθσ ποςότθτασ κάτι 

το οποίο κα τθν οδθγιςει ςε μεγιςτοποίθςθ κερδϊν, κζρδθ τα οποία κα μπορζςει να 

επενδφςει όχι μόνο ςτθ βελτίωςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ τθσ αλλά και ςε άλλουσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ. Επίςθσ, ο προςανατολιςμόσ των εγχωρίων επιχειριςεων ςτισ ειςαγωγζσ και ςτισ 

εξαγωγζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν επθρεάηει κετικά τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ όλων των 

μεγεκϊν τόςο ςτο εγχϊριο όςο και ςτο διεκνζσ περιβάλλον.  

 

Οι κρατικζσ δαπάνεσ επθρεάηουν το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν άλλα δεν ζχουν ςχζςθ με 

τθν επίδραςθ του εμπορίου ςε αυτό, ςτθν περίπτωςθ των ανοικτϊν οικονομιϊν, όπωσ οι 

οικονομίεσ των περιςςότερων χωρϊν του κόςμου τθ ςθμερινι εποχι, παρά μόνο ςε κλειςτζσ 

και κρατικά ελεγχόμενεσ οικονομίεσ.      
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Οι κακαρζσ εξαγωγζσ είναι θ διαφορά των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν που ςυναποτελοφν 

τθν εμπορικι δραςτθριότθτα ςε μια χϊρα. Το μζγεκοσ των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν ςε 

μια χϊρα, αποτελεί δείκτθ ευθμερίασ, αφοφ πρϊτον, αντανακλά τθν παραγωγικι 

δραςτθριότθτα τθσ οικονομίασ που μπορεί και εξάγει τα αγακά που παράγει. Πςο υπάρχουν 

οι προχποκζςεισ για αφξθςθ των προϊόντων εγχϊριασ παραγωγισ, όπωσ ςτακερό πολιτικό, 

οικονομικό περιβάλλον, τόςο κα αυξάνονται και οι εξαγωγζσ αυτϊν των προϊόντων.   

 

Δεφτερον, οι ειςαγωγζσ και οι εξαγωγζσ ςυνδζονται και με τθν κατανάλωςθ ςε μια χϊρα. Η 

ηιτθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν από το εξωτερικό οδθγεί ςε αφξθςθ των ειςαγωγϊν. Αυτι θ 

τάςθ αφξθςθσ υποδθλϊνει πωσ τα άτομα ζχουν το απαιτοφμενο ειςόδθμα να τα αγοράςουν 

και οι επιχειριςεισ ζχουν απαιτοφμενο κζρδοσ που τουσ εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα για τθν 

φπαρξθ ςυναλλαγισ ςτο πλαίςιο των ειςαγωγϊν. Κατά ςυνζπεια, μια αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ 

αυτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν κα ζχει κετικό αντίκτυπο τισ ειςαγωγζσ τουσ ςτθν εγχϊρια 

αγορά.  

 

 

 

3.3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Τα μεγζκθ τθσ εξίςωςθσ που αποτελοφν το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν μιασ οικονομίασ (Y = 

C + I + G + NX) είναι πολφ ςθμαντικά ςτθ μελζτθ για τθν φπαρξθ κετικϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ 

ςε μια κοινωνία. Η κετικι επίδραςθ τόςο των κακαρϊν ειςαγωγϊν (NX), όςο και των 

επενδφςεων (I) και τθσ κατανάλωςθσ (C) ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν (Y), είναι ςτοιχείο 

που κα υποδθλϊςει ανάπτυξθ και μεγζκυνςθ ςτθ χϊρα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ - ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

 

4.1 ΕΙΑΓΩΓΗ  
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα αναλυκεί λεπτομερϊσ το ιςτορικό πλαίςιο των εμπορικϊν ςχζςεων 

των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και οι οικονομικοί 

δεςμοί που τισ ςυνδζουν. Επίςθσ, κα καταγραφοφν οι ςυμφωνίεσ που ζχουν υπογράψει κατά 

καιροφσ οι δφο οικονομικοί εταίροι.  

 

 

 

4.2 Η ΧΕΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει δθμιουργιςει εμπορικζσ ςχζςεισ με όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου ωσ 

αποτζλεςμα τθσ εξωςτρζφειασ που τθ διακρίνει και τθσ προςπάκειάσ τθσ να 

μεταλαμπαδεφςει τισ ιδζεσ τθσ για ελεφκερο εμπόριο ςε όλα τα κράτθ.  

 

Είναι μία από τισ τρείσ μεγαλφτερεσ εμπορικζσ δυνάμεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςτον τομζα 

του διεκνοφσ εμπορίου μαηί με τθν Κίνα και τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ. 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ςυνδζονται με ιςτορικοφσ, 

πολιτιςτικοφσ, κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ δεςμοφσ και μζςα από αυτι τθ ςυνεργαςία 

ζχουν βοθκιςει ςτθν παγκόςμια πρόοδο και ανάπτυξθ. Σε διμερζσ επίπεδο αλλά και μζςα 

από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που ςυμμετζχουν, ζχουν να επιδείξουν πολλά ςτθν 

προςπάκεια για τθν ευθμερία των πολιτϊν τουσ.  

 

Είναι γεγονόσ πωσ οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ενκάρρυναν τθ δθμιουργία τθσ 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθ δεκαετία του 1950 και τθν πορεία προσ τθν οικονομικι 

ενοποίθςθ, κακϊσ κεϊρθςαν πωσ μια ενωμζνθ Ευρϊπθ, απαλλαγμζνθ από εχκρότθτεσ 

μεταξφ των κρατϊν τθσ, κα αποτελοφςε τον πλζον αξιόπιςτο εταίρο τθσ. Κάτι τζτοιο κα 
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οδθγοφςε ςε οικονομικι ανάπτυξθ τθν Ευρϊπθ και κα τθν κακιςτοφςε οικονομικά ιςχυρι ςτο 

παγκόςμιο ςφςτθμα. (Αρβανιτόπουλοσ, Ήφαιςτοσ, 2007)    

 

Είναι χριςιμο να τονιςτεί όμωσ πωσ οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, όςο ενκουςιϊδεισ ιταν 

με τθν ιδζα τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ, άλλο τόςο είδαν με ςκεπτικιςμό τθν απόφαςθ των 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για οικονομικι και νομιςματικι ενοποίθςθ και τθ δθμιουργία του ευρϊ 

ωσ ενιαίου νομίςματοσ. Αυτι θ οπτικι είχε ωσ βάςθ τθν πεποίκθςθ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν 

πωσ με το ενιαίο νόμιςμα θ Ζνωςθ κα καταςτεί ανταγωνιςτικι απζναντι τουσ και όχι ιςότιμοσ 

οικονομικόσ εταίροσ όπωσ ιταν πάντα. (Αρβανιτόπουλοσ, Ήφαιςτοσ, 2007)     

 

Κάτι τζτοιο δεν ίςχυςε αφοφ διαψεφςτθκαν οι απόψεισ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν και τα 

επόμενα χρόνια επζδειξαν πωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, 

είναι οι ςθμαντικότεροι οικονομικοί εταίροι τόςο μεταξφ τουσ όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Οι δεςμοί των δφο πλευρϊν ςτον τομζα του εμπορίου είναι πολφπλευροι, καλφπτοντασ όλο 

το φάςμα τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ και ςυντελϊντασ ςτθν εγχϊρια οικονομικι τουσ 

ανάπτυξθ. 

            

Επίςθσ, οι οικονομικοί δεςμοί που ςυνδζουν τισ δφο πλευρζσ είναι ςθμαντικοί, αφοφ 

ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ ειςάγουν και εξάγουν προϊόντα και υπθρεςίεσ ι ζχουν ανοίξει 

παραρτιματα τουσ ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ενϊ το αντίςτοιχο ςυμβαίνει και ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τισ επιχειριςεισ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν. Το εμπόριο παραμζνει ο 

ςθμαντικότεροσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των δφο πλευρϊν δίνοντασ το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςε μεγάλθ γκάμα αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτουσ κατοίκουσ των δφο πλευρϊν του 

Ατλαντικοφ.  

 

Ραρά το γεγονόσ ότι οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ παραμζνουν οι μεγαλφτερθ εξαγωγικι 

χϊρα τθσ Ζνωςθσ, παρατθροφνται πλείςτα προβλιματα ςτθν εμπορικι τουσ ςχζςθ, 

προβλιματα που δθμιουργοφν δυςκολίεσ ςτθν μετακίνθςθ εμπορευμάτων, υπθρεςιϊν και 

πρϊτων υλϊν και εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε αγακά και υπθρεςίεσ που 

βελτιϊνουν τθν ποιότθτα τθσ ηωισ του.   

 

Με τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ θ εμπορικι ςχζςθ υπάρχει από τθν περίοδο τθσ αρχισ 

του Ψυχροφ Ρολζμου και τθ δθμιουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Άνκρακα και Χάλυβα το 

1952 ςτο Ραρίςι και ζπειτα με τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ και τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ το 1957 ςτθ ϊμθ. Τόςο οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ 

Αμερικισ όςο και οι Κοινότθτεσ διαπνζονται από τισ ίδιεσ αξίεσ για το κράτοσ δικαίου, τα 

δικαιϊματα των πολιτϊν και τθν ελεφκερθ οικονομία. 

 

Η επίςθμθ ςυμφωνία για τισ εμπορικζσ ςχζςεισ μεταξφ των Κοινοτιτων και των Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν άργθςε πολφ και δεν πραγματοποιικθκε παρά μόνο μετά το τζλοσ του Ψυχροφ 

Ρολζμου, τθν πτϊςθ του Τείχουσ του Βερολίνου και τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ  και τθ δθμιουργία 

μονοπολικοφ διεκνοφσ ςυςτιματοσ με μόνθ υπερδφναμθ τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ.  

 

Στθ βάςθ πωσ οι ςχζςεισ τουσ αποτελοφν ζνα παράγοντα ςτακερότθτασ μζςα ςε ζναν κόςμο 

που άλλαηε εκείνθ τθν  περίοδο, λόγω των κοςμοϊςτορικϊν γεγονότων που ςυντελοφνταν ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, οι Κοινότθτεσ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, τo Νοζμβριο του 1990 

υπζγραψαν τθ Διατλαντικι Διακιρυξθ. Με αυτι τθ Διακιρυξθ τα δφο μζρθ ςυμφϊνθςαν να 

καλλιεργιςουν τθ ςυνεργαςία τουσ διαπνεόμενοι από τθν αξία τθσ ιςότθτασ και να 

διαβουλεφονται από κοινοφ και να ςυνεργάηονται πάνω ςε κζματα αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ 

δθμιουργϊντασ ζτςι επίςθμο δίκτυο επαφϊν. (europedia.moussis.eu) 

 

Το 1995 υπζγραψαν το Διατλαντικό Ρρόγραμμα Εργαςίασ που ςυμπλιρωςε τθ Διακιρυξθ του 

1990 οργανϊνοντασ τθ ςυνεργαςία των δφο εταίρων ςε τζςςερεισ προτεραιότθτεσ. Ρρϊτον, 

τα μζρθ να εργαςτοφν για τθ διάδοςθ των αξιϊν τθσ ειρινθσ και τθσ δθμοκρατίασ, βοθκϊντασ 

ςτθν εδραίωςθ τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου, δεφτερον, 

να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του παγκόςμιου εμπορίου και ςτθν κακιζρωςθ ςτενότερων 

διμερϊν οικονομικϊν ςχζςεων, τρίτον, να προςπακιςουν για τθ δθμιουργία ςτενότερων 

δεςμϊν μεταξφ των εταίρων και τζταρτον, να μποροφν να ανταπεξζρχονται ςτισ παγκόςμιεσ 

προκλιςεισ. (europedia.moussis.eu) 

 

Το Μάιο του 1998 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ υπζγραψαν τθν 

Διατλαντικι Οικονομικι Εταιρικι Σχζςθ, ενϊ το Νοζμβριο του ίδιου ζτουσ ξεκίνθςαν 

ςυνομιλίεσ με ςκοπό τθ ςφναψθ διμερϊν ςυμφωνιϊν για διάφορα προϊόντα, οι οποίεσ όταν 

τζκθκαν ςε ιςχφ διευκόλυναν κατά πολφ το εμπόριο μεταξφ τουσ. Η περαιτζρω εμβάκυνςθ 

τθσ εμπορικισ ςυνεργαςίασ των δφο πλευρϊν αποτυπϊνεται ςτθν υπογραφι, το 2002, τθσ 

Θετικισ Οικονομικισ Ατηζντασ. (Μουτςάτςοσ, 2007)     
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Στθν πορεία των χρόνων ζχουν δθμιουργθκεί πολλζσ διαφορζσ μεταξφ των δυο πλευρϊν, οι 

οποίεσ λφκθκαν με διάλογο και ςυνεργαςία, όπωσ το εμπόριο πολιτικϊν αεροςκαφϊν 

μεγάλθσ δυναμικότθτασ, τα προβλιματα κτθνιατρικισ φφςεωσ αναφορικά με το χοιρινό και 

το μοςχαρίςιο κρζασ και  θ κοινι οργάνωςθ αγοράσ τθσ μπανάνασ. (europedia.moussis.eu) 

 

Υπιρχαν όμωσ και περίοδοι ζντονων διενζξεων μεταξφ των δφο πλευρϊν που ιταν πολφ 

δφςκολο να επιλυκοφν, όπωσ για παράδειγμα θ οδθγία του 1992 από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

που εμποδίηει τθν ειςαγωγι κρεάτων από τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθ 

πάχυνςθ ηϊων με ορμόνεσ και θ απόφαςθ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν για επιβολι δαςμϊν 

μζχρι 30% ςτθν ειςαγωγι χάλυβα. (europedia.moussis.eu) 

 

Ειδικότερα, θ Ζνωςθ αντζδραςε ςτθν απόφαςθ επιβολισ δαςμϊν ςτισ ειςαγωγζσ χάλυβα και 

ζτςι θ Επιτροπι ζχοντασ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου, το 2002 εξζδωςε τουσ Κανονιςμοφσ 560/2002, 1694/2002 και 2142/2003 για 

τθν υιοκζτθςθ προςωρινϊν μζτρων διαςφάλιςθσ κατά των ειςαγωγϊν οριςμζνων προϊόντων 

χάλυβα ξεκινϊντασ παράλλθλα διαδικαςία ζρευνασ για τα μζτρα διαςφάλιςθσ με ςτόχο τθν 

προςταςία τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ χάλυβα από τθν απόφαςθ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν. Σε 

ςυνζχεια όλων αυτϊν των γεγονότων θ Ζνωςθ προςζφυγε ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό 

Εμπορίου ϊςτε να επιλυκεί θ διαφωνία. Η Ζνωςθ δικαιϊκθκε και ζτςι όλα τα μζτρα 

καταργικθκαν το 2003. (europedia.moussis.eu) 

 

Σχετικά με τα κζματα dumping και antidumping υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και 

των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν, διαφορζσ οι οποίεσ εντοπίηονται ςτον αμερικανικό νόμο του 1916 

για το antidumping, ο οποίοσ επιτρζπει τθν εκκίνθςθ αςτικϊν και ποινικϊν διαδικαςιϊν με 

ςτόχο τθν επιβολι κυρϊςεων για πρακτικζσ dumping και κεωρείται αςυμβίβαςτοσ με τισ 

αρχζσ και τισ επιταγζσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. Η Ζνωςθ το 2003 ψιφιςε τον 

Κανονιςμό 2238/2003 με τον οποίο προςτατεφει τισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ που 

αντιμετωπίηουν καταγγελίεσ με βάςθ το νόμο του 1916. (europedia.moussis.eu) 

 

Ειδικότερα, ο Κανονιςμόσ 2238/2003 προβλζπει τθν απαγόρευςθ τθσ αναγνϊριςθσ και 

εκτζλεςθσ, εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν αποφάςεων που 

βαςίηονται ςτο νόμο του 1916 και τθ δυνατότθτα των επιχειριςεων και των κατοίκων τθσ 

Ζνωςθσ να κινθκοφν δικαςτικά και να διεκδικιςουν τθν επιςτροφι των δαπανϊν και των 

τόκων που επιβαρφνκθκαν ωσ απόρροια αυτοφ του νόμου. (europedia.moussis.eu) 
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Τον Ιοφλιο του 2013 ξεκίνθςαν οι διαβουλεφςεισ για τθν υπογραφι μεταξφ των δφο πλευρϊν 

τθσ Διατλαντικισ Εταιρικισ Σχζςθσ Εμπορίου και Επενδφςεων (ΤΤIP), οι οποίεσ όμωσ 

ςταμάτθςαν μετά τθν εκλογι του Donald Trump, ωσ Ρροζδρου των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν.  

 

Σκοπόσ τθσ ΤΤΙ ιταν θ κζςπιςθ νζων κανόνων για τθ διευκόλυνςθ ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν 

μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και των Ηνωμζνων πολιτειϊν ϊςτε να υπάρχει δικαιότερο εμπόριο και να 

τθροφνται τα πρότυπα αςφαλείασ τροφίμων και υγείασ. Ακόμα, μζςω τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ 

γίνονταν προςπάκεια για μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ με τθν οποία ζρχονται αντιμζτωπεσ οι 

επιχειριςεισ που εξάγουν τα προϊόντα τουσ ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και κα προωκοφνταν το 

άνοιγμα τθσ αμερικάνικθσ αγοράσ, δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, ςτισ επιχειριςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (publications.europa.eu) 

 

Το 2014 υπεγράφθ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν ανακεωρθμζνο μνθμόνιο 

ςυμφωνίασ το οποίο ρυκμίηει πρϊτον, τισ ειςαγωγζσ από τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ βόειου 

κρζατοσ από ηϊα ςτα οποία δεν ζχουν χορθγθκεί οριςμζνεσ αυξθτικζσ ορμόνεσ και δεφτερον, 

τουσ αυξθμζνουσ δαςμοφσ που επιβάλλονται από τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςε κάποια προϊόντα 

τθσ Ζνωςθσ. (europedia.moussis.eu)   

 

Αναφορικά με τθν εμπορικι δυναμικότθτα των δφο εταίρων, από τα ςτοιχεία που υπάρχουν, 

φαίνεται πωσ το 2017 οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ιταν ο μεγαλφτεροσ εμπορικόσ εταίροσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ εξαγωγζσ και ο δεφτεροσ εμπορικόσ εταίροσ ςτισ ειςαγωγζσ 

ευρωπαϊκϊν προϊόντων μετά τθν Κίνα.  
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Εικόνα 1 : Η κζςθ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν μεταξφ των κφριων εταίρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2017 
 

(ec.europa.eu/eurostat) 

 

Οι ειςαγωγζσ και οι εξαγωγζσ παρουςιάηουν μια αυξθτικι τάςθ τθν τελευταία δεκαετία 

δείγμα τθσ ςφμπραξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν ςτον τομζα του 

εμπορίου και τθσ ςθμαντικότθτασ που ζχει θ μία για τθν άλλθ ςε αυτόν τον τομζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Ειςαγωγζσ, Εξαγωγζσ και Εμπορικό Ιςοηφγιο μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ηνωμζνων 
Ρολιτειϊν, 2007-2017 

 

(ec.europa.eu/eurostat) 
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Και το 2017 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί το μεγαλφτερο εμπορικό εταίρο των Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν. Οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ βρίςκονταν ςτθν πρϊτθ κζςθ ωσ προοριςμόσ των 

εξαγωγϊν τθσ Ζνωςθσ απορροφϊντασ το 20% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ ςε αγακά. Στον 

τομζα των ειςαγωγϊν αγακϊν ςτθν Ζνωςθ, οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ κατείχαν τθ δεφτερθ κζςθ, 

μετά τθν Κίνα, μεταξφ των εταίρων τθσ Ζνωςθσ, με ποςοςτό που φτάνει το 13,8% των 

ειςαγόμενων προϊόντων τθσ Ζνωςθσ. Επίςθσ, θ Ζνωςθ είναι ο μεγαλφτεροσ επενδφτθσ ςτισ 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ όπωσ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςτθν Ζνωςθ.   

(europarl.europa.eu) 

 

Πίνακασ 1  : υναλλαγζσ ΕΕ-ΗΠΑ ςε εμπορεφματα τθν περίοδο 2015-2017 (δις. ευρώ) 

Ζτοσ  Ειςαγωγζσ αγαθών ςτθν 

ΕΕ από τισ ΗΠΑ 

 Εξαγωγζσ αγαθών από τθν ΕΕ 

προσ τισ ΗΠΑ 

 Ιςοηφγιο ΕΕ 

(εμπορεφματα) 

 2015  249,4  371,3  +122,0 

 2016  250,5  363,7  +113,2 

 2017  256,2  375,8  +119,7 

(europarl.europa.eu) 

 

 

Πίνακασ 2 : υναλλαγζσ ΕΕ-ΗΠΑ ςε υπθρεςίεσ τθν περίοδο 2014-2016 (δις. ευρώ)  

Ζτοσ  Ειςαγωγζσ υπθρεςιών 

ςτθν ΕΕ από τισ ΗΠΑ 

 Εξαγωγζσ υπθρεςιών από τθν 

ΕΕ προσ τισ ΗΠΑ 

 Ιςοηφγιο ΕΕ 

(υπθρεςίεσ) 

 2014  190,4  196,2  +5,9 

 2015  205,5  223,4  +17,9 

 2016  219,3  218,0  -1,3 

 (europarl.europa.eu) 

 

Τόςο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ είναι οι πιο ςθμαντικοί 

παίκτεσ του παγκόςμιου εμπορικοφ ςυςτιματοσ. Η οικονομικι αλλά και θ πολιτικι τουσ 

δφναμθ είναι αρκετά μεγάλθ ςε ςθμείο που ορίηουν τον τρόπο επίτευξθσ τθσ παγκόςμιασ 

ανάπτυξθσ.     
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4.3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ςυνδζονται με πολφχρονουσ 

πολιτικοφσ και οικονομικοφσ δεςμοφσ. Και οι δφο βοικθςαν τα μζγιςτα ςτθν αποκατάςταςθ 

των ςχζςεων καλισ γειτονίασ μετά το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, μζςα από τθ 

ςυνεργαςία για τθν ίδρυςθ διεκνϊν οργανιςμϊν. Η υποςτιριξθ, από τθν αρχι, των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν ςτθ δθμιουργία τθσ ενωμζνθσ Ευρϊπθσ ζδωςε το ζναυςμα για τθν 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  

 

Σε οικονομικό επίπεδο βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ των οικονομιϊν των χωρϊν και ςτισ δφο 

πλευρζσ του Ατλαντικοφ και ζκεςαν τισ βάςεισ για τθν οικοδόμθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των 

κρατϊν όπωσ ιςχφει ςιμερα. Αυτι ακριβϊσ θ ςυνεργαςία δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για 

τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν και τθν άνοδο του βιοτικοφ τουσ επιπζδου, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν κοινωνικι  ευθμερία.  

 

Οι ςχζςεισ καλισ γειτονίασ και ςυμμαχίασ ζχουν βοθκιςει ςτθν εδραίωςθ αιςκιματοσ 

ειρινθσ και αςφάλειασ ςτθν περιοχι και ζχουν καταςτιςει τα εδάφθ τουσ πρόςφορα μζρθ 

για ανάπτυξθ επενδφςεων, επιχειρθματικότθτασ και απαςχόλθςθσ. Ακόμα και ςε περιόδουσ 

ζντονων ι ιπιων εμπορικϊν διενζξεων, τα δφο μζρθ προχωροφςαν ςε λφςθ με γνϊμονα 

πάντα τθν πρόοδο των κοινωνιϊν τουσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Η ΠΡΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 

 

5.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα περιγραφεί θ πρόςφατθ διαμάχθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ μζςα από τθν παρουςίαςθ όλων των γεγονότων και των 

αποφάςεων που θ κάκε πλευρά λάμβανε. Η διαμάχθ επιλζχκθκε να αναπτυχκεί και να 

περιγραφεί ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο, λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ των δυο πλευρϊν ςτο 

παγκόςμιο εμπορικό και κατ επζκταςθ οικονομικό ςφςτθμα.  

 

Ακόμα, κα γίνει και μια μικρι αναφορά ςτθν Κοινι Εμπορικι Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ με ςκοπό να διαφανοφν οι ενζργειεσ τθσ και οι αποφάςεισ τθσ τόςο ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο όςο και απζναντι ςτθν επικετικι εμπορικι πολιτικι των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν.     

 

 

 

5.2 Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  
 

 

Η πρόςφατθ εμπορικι διαμάχθ μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ηνωμζνων Ρολιτειϊν 

Αμερικισ αφορά τουσ δαςμοφσ ςτο χάλυβα και ςτο αλουμίνιο που επζβαλε ο Ρρόεδροσ των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ, Donald Trump, ςτα ειςαγόμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

είδθ.   

 

Η εμπορικι διαμάχθ ξεκίνθςε τον Ιοφνιο του 2018 με τθν επιβολι από τθν πλευρά των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ δαςμϊν 25% επί του ειςαγόμενου χάλυβα και 10% επί των 

ειςαγωγϊν αλουμινίου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ κεωροφν πωσ με 

αυτό τον τρόπο, προςτατεφουν τα αμερικανικά προϊόντα και πωσ αυτι ακριβϊσ θ προςταςία 

ζχει αντίκτυπο ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και ςτθ 

δθμιουργία κλίματοσ αυτάρκειασ εντόσ τθσ χϊρασ. Οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ εξζταηαν ςε 

δεφτερο ςτάδιο και τθν επιβολι δαςμϊν ςτθν ειςαγωγι αυτοκινιτων από τθν Ευρϊπθ. 
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Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επζβαλε αντίμετρα ωσ αντιςτάκμιςμα των μζτρων που ζλαβαν οι 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ με τθν επιβολι αυξθμζνων δαςμϊν ςε προϊόντα των Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν ςυνολικοφ φψουσ 2,8 δισ $ και κατιγγειλε τα γεγονότα ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό 

Εμπορίου.  

 

Ρολλζσ αμερικάνικεσ επιχειριςεισ εξζταςαν τθ μεταφορά τμθμάτων τθσ παραγωγισ τουσ 

εκτόσ Ηνωμζνων Ρολιτειϊν για να αποφφγουν τουσ υψθλοφσ δαςμοφσ που ζχουν επιβλθκεί.  

Από τθν πλευρά τθσ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κεωρεί πωσ οφείλει να κρατιςει μια μετριοπακι 

αλλά ςτακερι ςτάςθ απζναντι ςτισ δράςεισ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν. 

 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι προειδοποίθςε τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ πωσ κα υιοκετιςει αντίμετρα 

φψουσ 264 δισ $ ςτθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί θ επιβολι περαιτζρω δαςμϊν ςτισ 

ειςαγωγζσ αυτοκινιτων.  

 

Κερδιςμζνθ από τθ διαφαινόμενθ διαμάχθ φαινόταν θ ωςία και θ Κίνα κακϊσ θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ κεϊρθςε πωσ μπορεί να ςτραφεί ςτισ αγορζσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν περίπτωςθ που 

οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ μετζτρεπαν τθ διαμάχθ ςε πόλεμο και ςυνζχιηαν τθν επιβολι δαςμϊν 

και ςε αλλά ειςαγόμενα από τθν Ευρϊπθ προϊόντα.   

 

Τελικϊσ όμωσ, τον Ιοφλιο του 2018 ο πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Jean-Claude Junker 

και ο Ρρόεδροσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν, Donald Trump, ςυμφϊνθςαν να αποκλιμακϊςουν 

τθν ζνταςθ που είχε δθμιουργθκεί ςυνομολογϊντασ μια ςυμφωνία για τθν ζναρξθ των 

διαπραγματεφςεων και τθ μθ επιβολι νζων δαςμϊν για όςο διαρκοφν οι διαπραγματεφςεισ 

μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Ηνωμζνων Ρολιτειϊν. Επίςθσ ςυμφωνικθκε θ ζναρξθ 

προςπάκειασ για τθν αμοιβαία κατάργθςθ των δαςμϊν ςτα βιομθχανικά προϊόντα.   

 

Η ιδιότυπθ εκεχειρία που ςυμφωνικθκε μεταξφ των κ. Trump και Junker, απειλείται ξανά ςτισ 

αρχζσ του φκινόπωρου του 2018 κακϊσ ο Ρρόεδροσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν δθλϊνει πωσ θ 

ςυμφωνία δεν είναι καλι και το Υπουργείο Εμπορίου ζχει κατακζςει ζνα προςχζδιο ςτον 

Ρρόεδρο για τθν επιβολι πρόςκετων δαςμϊν 25% ςτα ειςαγόμενα αυτοκίνθτα από τθν 

Ευρϊπθ για λόγουσ εκνικισ αςφαλείασ. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τθ μεριά τθσ προειδοποίθςε 

τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ πωσ κα προβεί ςε λιψθ αντιμζτρων, εάν γίνει πράξθ θ επιβολι των 

δαςμϊν ςτα αυτοκίνθτα.    
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Η διαμάχθ τελικά ςυνεχίηεται και ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου του 2019, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ανακοίνωςε ότι επιβάλει πρόςκετουσ δαςμοφσ ςτα προϊόντα χάλυβα μετά τθν απόφαςθ του 

Ρροζδρου Trump να επιβάλει δαςμοφσ ςτα μζταλλα. Η Ζνωςθ κζτει ςε ιςχφ ποςοςτϊςεισ ςτισ 

ειςαγωγζσ χάλυβα ζωσ τον Ιοφνιο του 2021, με ςκοπό να εμποδίςει τθν μεγάλθ ποςότθτα 

χάλυβα ςτα κράτθ μζλθ τθσ, από άλλεσ χϊρεσ οι οποίεσ δεν κα μποροφν να εξάγουν ςτισ 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ.   

 

 

 

5.3 Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ – ΜΕΣΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΜΤΝΑ   

 

 

Η Κοινι Εμπορικι Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προιλκε ωσ ςυνζχεια του κοινοφ 

δαςμολογίου και τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ που αποφάςιςαν τα κράτθ μζλθ τθσ τότε 

Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ από τα πρϊτα χρόνια τθσ ιδρφςεωσ τθσ, ζχοντασ ωσ 

απϊτερο ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ αγοράσ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το 1968 τα κράτθ μζλθ κατιργθςαν τουσ δαςμοφσ για τα προϊόντα ςτο 

μεταξφ τουσ εμπόριο και παράλλθλα αποφάςιςαν να επιβάλουν τουσ ίδιουσ δαςμοφσ ςτισ 

ειςαγωγζσ των προϊόντων από τισ άλλεσ χϊρεσ. Η Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ το 1986 ανοίγει 

περιςςότερο το δρόμο για τθν ενιαία αγορά θ οποία γίνεται πράξθ το 1993 κατοχυρϊνοντασ 

τθν ελεφκερθ κυκλοφορία αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

      

Πντασ αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Ζνωςθσ, θ Κοινι Εμπορικι Ρολιτικι ζχει ςκοπό τθν 

δθμιουργία ελεφκερου και δίκαιου εμπορικοφ περιβάλλοντοσ για τισ επιχειριςεισ και τουσ 

επιχειρθματίεσ ςε ςτόχο τθν άνοδο του βιοτικοφ επίπεδου των ανκρϊπων και τθν παροχι, 

απρόςκοπτα, όλων των αγακϊν ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ. Το δίκαιο εμπόριο κα οδθγιςει 

ςτθν ανάπτυξθ των οικονομιϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν καλυτζρευςθ 

τθσ ηωισ των πολιτϊν των κρατϊν μελϊν τθσ.  

 

Η εμπορικι νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ περιλαμβάνει ζνα ευρφ κανονιςτικό πλαίςιο ςτουσ τομείσ 

των άμεςων ξζνων επενδφςεων, του antidumping και των μζτρων εμπορικισ άμυνασ. Στον 
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τομζα των άμεςων ξζνων επενδφςεων θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κζλει να ελζγχει τισ επενδφςεισ 

από τρίτεσ χϊρεσ με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ.  

(consilium.europa.eu) 

 

Η νομοκεςία για το antidumping τζκθκε ςε ιςχφ το Δεκζμβριο του 2017 και περιλαμβάνει 

μζτρα για τθν προςταςία από ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. Οι κανόνεσ antidumping κα 

εφαρμόηονται όταν παρατθροφνται να είναι πολφ χαμθλζσ οι τιμζσ των ειςαγόμενων 

προϊόντων και φαίνεται πωσ κάτι τζτοιο είναι προϊόν κρατικισ παρζμβαςθσ.  

(consilium.europa.eu) 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει μια πλθκϊρα μζτρων εμπορικισ άμυνασ, τουσ οποίουσ 

εξζλιξε και ζκεςε ςε νζο πλαίςιο από τον Ιοφνιου του 2018. Τα μζτρα ζχουν ςτόχο τθν παροχι 

υγιοφσ και αςφαλοφσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςχετίηονται 

με τθν προςταςία καταναλωτϊν και παραγωγϊν από ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ.  

   

Οι αλλαγζσ ςτοχεφουν ςτον εκςυγχρονιςμό των μζτρων εμπορικισ άμυνασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ζτςι ϊςτε να καταςτεί πιο αποτελεςματικόσ ο μθχανιςμόσ προςταςίασ επιχειριςεων 

και καταναλωτϊν από πρακτικζσ που ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό και διαςαλεφουν το 

εμπορικό περιβάλλον.  

 

Οι αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν τροποποίθςθ του κανόνα του χαμθλότερου δαςμοφ 

επιτρζποντασ ςτθν Ζνωςθ να επιβάλει υψθλότερουσ δαςμοφσ όταν κρίνεται απαραίτθτο και 

τθ μείωςθ του χρόνο ζρευνασ για τθν επιβολι προςωρινϊν μζτρων από 9 μινεσ που είναι 

τϊρα ςε 7 μινεσ, κακιςτϊντασ το ςφςτθμα πιο διαφανζσ και εναρμονιςμζνο με τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ζχει κεςπίςει θ ίδια θ Ζνωςθ. Επίςθσ, ςτισ 

επιχειριςεισ κα παρζχεται ζνα ςφςτθμα προειδοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται να 

επιβλθκοφν προςωρινοί δαςμοί. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα υποςτθρίηονται από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι με ειδικι υπθρεςία ϊςτε να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ εμπορικισ 

άμυνασ. (europedirect.eliamep.eu) 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αντιπροςωπεφει πάνω από το 20% του παγκόςμιου Ακακάριςτου 

Εγχϊριου Ρροϊόντοσ, με το ποςό να ανζρχεται ςτα 14,8 τρισ ευρϊ, κακιςτϊντασ τθν τθ 

μεγαλφτερθ οικονομία του κόςμου. Στθρίηει το ελεφκερο εμπόριο, καταβάλλοντασ 

προςπάκειεσ για τθν ζνταξθ όλων των χωρϊν ςτο ςφςτθμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, κάτι 
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που μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν κατάργθςθ των κάκε λογισ περιοριςμϊν ςτο 

εμπόριο. Για το λόγο αυτό δθμιοφργθςε τθν εμπορικι ςτρατθγικι «Εμπόριο για όλουσ».  

(europarl.europa.eu)   

 

Η Ζνωςθ διαδραματίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα. Είναι ο 

μεγαλφτεροσ εξαγωγζασ βιομθχανικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, ενϊ δζχεται ειςαγωγζσ από 

100 και πλζον χϊρεσ. (europa.eu) Οι κανόνεσ του παγκόςμιου εμπορίου είναι ακριβϊσ οι 

κανόνεσ που ζχει κεςπίςει ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου και θ Ζνωςθ ζχει ωσ ςτόχο 

μζςα από αυτοφσ τουσ κανόνεσ να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

και ςτθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για καταναλωτζσ και επιχειριςεισ.    

 

 

 

5.4 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

 

Η πρόςφατθ διαμάχθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθσ και Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ ζχει προκφψει 

από τισ τάςεισ προςτατευτιςμοφ που εμφανίηει θ δεφτερθ, τάςεισ που ςχετίηονται με τθν 

προςπάκεια για βελτίωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αντζδραςε ςτα 

μζτρα των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν και κατζςτθςε ςαφζσ πωσ μια εμπορικι διαμάχθ των 

ςθμαντικότερων οικονομιϊν του πλανιτθ κα ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςε όλο τον κόςμο.  

 

Ζτςι, τα δφο μζρθ άφθςαν ςτθν άκρθ τθν επιβολι μζτρων και αντιμζτρων και προςπάκθςαν 

για τθν αποκατάςταςθ των εμπορικϊν τουσ ςχζςεων. Η πρόςφατθ διαμάχθ τουσ βρίςκεται ςε 

φφεςθ αυτι τθν περίοδο μετά και τισ ςυνομιλίεσ των δυο πλευρϊν το καλοκαίρι του 2018, 

δείγμα τθσ κατανόθςθσ και των δυο πλευρϊν πωσ μια ενδεχόμενθ κλιμάκωςθ τθσ διαμάχθσ 

κατά πρϊτον, κα είχε αρνθτικό αντίκτυπο ςτισ οικονομίεσ των δφο μερϊν. Κατά δεφτερον, 

λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ οικονομικισ ιςχφοσ και του εμπορικοφ μεγζκουσ των δφο 

πλευρϊν, θ πικανι κλιμάκωςθ τθσ κρίςθσ κα δθμιουργοφςε δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτισ 

οικονομίεσ άλλων χωρϊν του πλανιτθ.          

 

Ραρά το γεγονόσ ότι τα δφο μζρθ κατανοοφν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ εμπορικισ διζνεξθσ, 

παρουςιάςτθκαν προβλιματα ςε παραμζτρουσ τθσ ιδθ υπάρχουςασ διαμάχθσ. Από το 

φκινόπωρο του 2018, δθμιουργικθκαν νζεσ προςτριβζσ κάτι που οδιγθςε τουσ δφο εταίρουσ 
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ςε νζεσ αποφάςεισ επιβολισ προςτατευτικϊν μζτρων, οι οποίεσ ςυνεχίςτθκαν και το 

Φεβρουάριο του 2019.   

 

Η Κοινι Εμπορικι Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει τισ ρίηεσ ςτθν κεςμοκζτθςθ του 

κοινοφ δαςμολογίου από τθ δεκαετία του 1960 και τθν λειτουργιά τθσ τελωνιακισ ζνωςθσ 

ςτθν τότε Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα. Ρροςθλωμζνθ ςτο ςτόχο τθσ για ανάπτυξθ τθσ 

ευρωπαϊκισ θπείρου μζςα από τθ ςυνεργαςία των κρατϊν, θ Ζνωςθ από τθν αρχι τθσ 

λειτουργίασ ςτιριξε τον τομζα του εμπορίου. Το ελεφκερο εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν 

που υφίςταται ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ζχει βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ των 

οικονομιϊν όλων των κρατϊν μελϊν τθσ.  

 

Οι κανόνεσ τθσ Κοινισ Εμπορικισ Ρολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πλιρωσ εναρμονιςμζνοι 

με τισ επιταγζσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, εξαςφαλίηουν το απαραίτθτο 

περιβάλλον για τθ διεξαγωγι ελεφκερου εμπορίου. Ακόμα, οι κανόνεσ δίνουν και τισ 

αναγκαίεσ απαντιςεισ ςτθν περίπτωςθ που κάποιο άλλο κράτοσ ενεργιςει με τρόπο που 

καταςτρατθγοφνται οι αρχζσ του ελεφκερου εμπορίου όπωσ αυτζσ ζχουν αποφαςιςτεί ςε 

παγκόςμιο επίπεδο ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

1. europarl.europa.eu: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/160/%CE%B7-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BF%CE%B9-

%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82 
2. europa.eu : https://europa.eu/european-union/topics/trade_el 

3. europedirect.eliamep.eu : http://europedirect.eliamep.gr/emporiki-amyna-tis-ee-

ischyroteroi-kai-apotelesmatikoteroi-kanones-tithentai-se-ischy/ 
4. consilium.europa.eu : https://www.consilium.europa.eu/el/policies/trade-policy/eu-

trade-legislation/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΜΑΧΕ  

 

 

6.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα αναλυκοφν και κα περιγραφοφν μελζτεσ περιπτϊςεων εμπορικϊν 

διενζξεων και πολζμων, οποφ μπορεί να διαφανεί πωσ αρχίηουν και πωσ τελειϊνουν οι 

εμπορικζσ διαμάχεσ και τι ςυνζπειεσ αφινουν ςτα εμπλεκόμενα μζρθ. Θα ςυμπεριλθφκοφν 

τόςο εμπορικζσ διενζξεισ οι οποίεσ ζλθξαν με τθν παρζμβαςθ του μθχανιςμοφ επίλυςθσ 

διαφορϊν του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, όςο και διενζξεισ οι οποίεσ λφκθκαν με 

ςυμφωνία των δφο πλευρϊν.   

 

 

 

6.2 ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ  
 

 

Ζνασ ςθμαντικόσ εμπορικόσ πόλεμοσ ωσ προσ τθ διάρκεια και τα μζρθ που ενεπλάκθςαν ςε 

αυτόν, είναι ο πόλεμοσ τθσ μπανάνασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των χωρϊν τθσ 

Λατινικισ Αμερικισ. Το 1993 θ Ζνωςθ αποφάςιςε να επιβάλει υψθλοφσ δαςμοφσ ςτθ 

μπανάνα που ειςάγονταν από χϊρα τθσ Λατινικισ Αμερικισ, για να προςτατεφςει τουσ 

παραγωγοφσ ςε πρϊθν ευρωπαϊκζσ αποικίεσ. όλο διαιτθτι ςτθ διζνεξθ είχε ο Ραγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Εμπορίου. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο πόλεμοσ τθσ μπανάνασ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 όταν 

οι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποφάςιςε να επιβάλει υψθλοφσ δαςμοφσ ςτισ ειςαγωγζσ του φροφτου 

από τισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ, προςτατεφοντασ ζτςι και ευνοϊντασ τισ πρϊθν 

αποικίεσ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν ςτον Ειρθνικό και τθν Καραϊβικι Θάλαςςα που επίςθσ ιταν 

παραγωγοί μπανάνασ. Οι χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ αντζδραςαν και κατζφυγαν ςτον 

Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ.  

 

Οι ςυηθτιςεισ διιρκθςαν όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίασ των περιπλοκϊν ηθτθμάτων που 

ενζκυπταν ςτθν πορεία, όπωσ θ ςχζςθ των αποικιϊν με τα μθτροπολιτικά ευρωπαϊκά κράτθ 
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και θ εναςχόλθςθ με το κζμα ακόμα και χωρϊν που δεν είναι παραγωγοί μπανάνασ όπωσ οι 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τον Ιοφνιο του 1992 θ Γουατεμάλα, θ Κόςτα ίκα, θ Βενεηουζλα, θ 

Κολομβία και θ Νικαράγουα προςζφυγαν ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν τθσ Γενικισ 

Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου με ςκοπό να διευκετιςουν τθ διαφορά με τθν Ευρωπαϊκι 

Οικονομικι Κοινότθτα αφοροφςα το κζμα των ειςαγωγϊν μπανάνασ. Οι ςυνομιλίεσ δεν είχαν 

αποτζλεςμα και οι χϊρεσ ηιτθςαν το Φεβρουάριο του 1993 τθ ςφςταςθ ενόσ panel. Το panel 

εξζδωςε τθν ζκκεςι του τον Ιοφνιο του 1993. (wto.org/93banana) 

 

Τον Ιανουάριο του 1993 θ Γουατεμάλα, θ Κόςτα ίκα, θ Βενεηουζλα, θ Κολομβία και θ 

Νικαράγουα προςζφυγαν ξανά ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν. Οι ςυνομιλίεσ δεν είχαν 

αποτζλεςμα και οι χϊρεσ ηιτθςαν τον Απρίλιο του 1993 τθ ςφςταςθ ενόσ panel. Το panel 

ςυςτάκθκε τον Ιοφνιο του 1993 και το Φεβρουάριο του 1994 εξζδωςε τθν ζκκεςι του.   

(wto.org/94banana) 

 
Τόςο θ πρϊτθ ζκκεςθ του 1993 όςο και θ δεφτερθ ζκκεςθ του 1994 δεν υιοκετικθκαν από το 

Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν τθσ Γενικισ Συμφωνίασ Δαςμϊν και Εμπορίου με τθν 

διαφωνία να ςυνεχίηεται.  

 

Απόρροια όλων αυτϊν είναι θ προςφυγι των κρατϊν Γουατεμάλα, Ονδοφρα, Μεξικό και 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ το Σεπτζμβριο του 1995 ςτον νεοςυςτακζντα Ραγκόςμιο Οργανιςμό 

Εμπορίου ςε μια προςπάκεια να βρεκεί λφςθ ςε ζνα χρονίηον πρόβλθμα, το οποίο επθρεάηει 

τισ οικονομίεσ πολλϊν χωρϊν του κόςμου. 

 

Οι νζεσ ςυνομιλίεσ αποτελοφν ςυνζχεια τθσ προςφυγισ των κρατϊν το Σεπτζμβριο του 1995. 

Μετά τθν ζνταξθ του Ιςθμερινοφ ςτον Οργανιςμό, τα κράτθ κατιγγειλαν ξανά τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ για τθν υπόκεςθ τθσ μπανάνασ. Ρράγματι, ο Ιςθμερινόσ, θ Γουατεμάλα, θ Ονδοφρα, το 

Μεξικό και οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ προςζφυγαν ςτον Οργανιςμό το Φεβρουάριο του 1996 

κατά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωσ τρίτο μζροσ τθσ υπόκεςθσ εμφανίςτθκε πλθκϊρα χωρϊν, 

όπωσ Βραηιλία, Βολιβία, Βενεηουζλα, Σουρινάμ, Μπελίη, Κολομβία, Κόςτα ίκα, Γρενάδα, 

Δομινικανι Δθμοκρατία, Αγία Λουκία, Άγιοσ Βικζντιοσ και Γρεναδίνεσ, Δομινίκα, Τηαμάικα, 

Ραναμάσ, Νικαράγουα, Ακτι Ελεφαντοςτοφ, Καμεροφν, Γκάνα, Σενεγάλθ, Μαδαγαςκάρθ, 

Μαυρίκιοσ, Ινδία, Φιλιππίνεσ Ιαπωνία και Καναδάσ. (wto.org/ds27_e) 
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Τα πζντε κράτθ ηιτθςαν τον Απρίλιο του 1996 τθ ςφςταςθ ενόσ panel, το οποίο τελικά 

ςυςτικθκε το Μάιο του 1996 μετά και το δεφτερο αίτθμα των χωρϊν. Τον Ιοφνιο του 1996 το 

panel ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα και αφοφ μελζτθςε τθν υπόκεςθ και εξζταςε όλα τα δεδομζνα, 

διαπίςτωςε παράβαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και γνωςτοποίθςε τθν ζκκεςι του ςτα δφο 

εμπλεκόμενα μζρθ το Μάιο του 1997. Τον Ιοφνιο του 1997, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποφάςιςε 

να προςφφγει ςτο Εφετείο του μθχανιςμοφ. Τα εμπλεκόμενα μζρθ ζλαβαν γνϊςθ τθσ ζκκεςθσ 

του Εφετείου ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου του 1997. Στα τζλθ του ίδιου μινα το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν υιοκζτθςε τισ αναφορζσ τόςο του panel όςο και του Εφετείου. Η 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενςωμάτωςε ςτθ νομοκεςία τθσ τισ ςυςτάςεισ των οργάνων του 

μθχανιςμοφ.   (wto.org/ds27_e) 

 

Ραρόλα αυτά, ο Ιςθμερινόσ ζγειρε κάποιεσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ ςυηθτικθκαν το Νοζμβριο 

του 1998 με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ ςτο τραπζηι των ςυνομιλιϊν παρευρζκθ και το 

Μεξικό. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προχϊρθςε ςτθν απαίτθςθ ςφςταςθσ νζου panel με τον 

Ιςθμερινό να ανταπαντά κζτοντασ ηιτθμα επαναςφςταςθσ του panel που μελζτθςε αρχικά 

τθν υπόκεςθ. Το Σϊμα λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα αποφάςιςε τον Ιανουάριο του 1999, 

τθ ςφγκλθςθ του υπάρχοντοσ panel με ςκοπό να μελετιςει τα ηθτιματα. Εν τζλει ςυςτάκθκαν 

δφο panel τα οποία δθμοςιοποίθςαν τισ εκκζςεισ τουσ τον Απρίλιο του 1999. Το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν υιοκζτθςε μόνο τθν αναφορά του panel του Ιςθμερινοφ και οι 

ςυηθτιςεισ των δφο πλευρϊν ςυνεχίςτθκαν. Ραράλλθλα, το ίδιο χρονικό διάςτθμα διεξιχκθ 

και θ διαδικαςία τθσ διαιτθςίασ μεταξφ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. (wto.org/ds27_e) 

 

Ωσ αποτζλεςμα των ωσ άνω διαδικαςιϊν, ςτισ αρχζσ Απριλίου του 2001 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

υπζγραψε μαηί με τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ςυμφωνία για το κακεςτϊσ ειςαγωγισ, 

πϊλθςθσ και διανομισ τθσ μπανάνασ, ενϊ αντίςτοιχθ ςυμφωνία ςυνομολογικθκε και μεταξφ 

Ιςθμερινοφ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο τζλοσ του ίδιου μινα. (wto.org/ds27_e) 

 

Η ςυμφωνία που προζβλεπε τθ ςταδιακι κατάργθςθ των δαςμϊν μζχρι το 2006 και τθν 

εξομάλυνςθ τθσ κατάςταςθσ και τον τερματιςμό τθσ διζνεξθσ. Το 2006 θ ςυμφωνία ζλθξε 

χωρίσ απτά αποτελζςματα και ζτςι ο Ιςθμερινόσ ζκανε καταγγελία ςτον Ραγκόςμιο 

Οργανιςμό Εμπορίου με τθ διαμάχθ να ςυνεχίηεται.  
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Οι ςυνομιλίεσ ξεκίνθςαν εν νζου τον Νοζμβριο του 2005 μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

των χωρϊν Ονδοφρα, Νικαράγουα και Ραναμά και το Νοζμβριο του επόμενου ζτουσ με τον 

Ιςθμερινό. Το Φεβρουάριο του 2007 ο Ιςθμερινόσ ηιτθςε τθ ςφςταςθ ενόσ panel 

ςυμμόρφωςθσ, θ ζκκεςθ του οποίου γνωςτοποιικθκε ςτα μζρθ τον Απρίλιο του 2008.  

Ραράλλθλα, τον Ιοφνιο του 2007 οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ηιτθςαν τθ ςφςταςθ ενόσ panel 

ςυμμόρφωςθσ, θ ζκκεςθ του οποίου γνωςτοποιικθκε ςτα μζρθ το Μάιο του 2008. Το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν αποφάςιςε να δϊςει παράταςθ χρόνου για προςπάκεια αμοιβαίασ 

αποδεκτισ λφςθσ τόςο μεταξφ Ιςθμερινοφ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςο και μεταξφ Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  (wto.org/ds27_e) 

 

Τον Αφγουςτο του 2008 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποφάςιςε να προςφφγει ςτο Εφετείο και το 

ίδιο ζπραξε και ο Ιςθμερινόσ το Σεπτζμβριο του ίδιου ζτουσ. Το Νοζμβριο του 2008 το 

Εφετείο κοινοποίθςε τθν ζκκεςι ςτα εμπλεκόμενα μζρθ. Το Δεκζμβριο του 2008 το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Οργανιςμοφ υιοκζτθςε τθν ζκκεςθ του Εφετείου και του panel 

τόςο για το κομμάτι τθσ υπόκεςθσ που αφοροφςε τον Ιςθμερινό όςο και αυτό που αφοροφςε 

τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ.  (wto.org/ds27_e) 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Ιανουάριο του 2009 πλθροφόρθςε το Πργανο ότι κα ακολουκιςει 

τουσ κανόνεσ και κα υιοκετιςει τισ ςυςτάςεισ. Το Δεκζμβριο του 2009 το Πργανο 

Διευκζτθςθσ ενθμερϊκθκε για τθν επίτευξθ ιςτορικισ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και των Λατινοαμερικάνικων χωρϊν παραγωγισ μπανάνασ ςυμφωνία που 

ονομάςτθκε «Geneva Agreement on Trade in Bananas».  Μαηί υπεγράφθ και μια ςυμφωνία 

με τισ  Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ. (wto.org/ds27_e) 

 

Το Νοζμβριο του 2012 τα εμπλεκόμενα μζρθ ενθμζρωςαν το Πργανο για τθν επίτευξθ 

αμοιβαίασ αποδεκτισ λφςθσ. Ο πόλεμοσ τθσ μπανάνασ τελείωςε το 2012 με τθ ςυμφωνία που 

υπζγραψαν οι χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςυμφωνία με τθν οποία 

κα μειϊνονταν οι δαςμοί βακμιαία και ςε βάκοσ χρόνου για τισ ειςαγωγζσ μπανάνασ από 

αυτζσ τισ χϊρεσ.     

 

Το 2001 ζλαβε χϊρα θ διαμάχθ τθσ Ρολωνίασ με τθ Σλοβακία για τισ ειςαγωγζσ τθσ ηάχαρθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τον Ιοφλιο του 2001 θ Ρολωνία ηιτθςε τθ βοικεια του Οργανιςμοφ κακϊσ 

κεϊρθςε πωσ θ Σλοβακία επιβάλει ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ ςτισ ειςαγωγζσ τθσ ηάχαρθσ από 

τθν Ρολωνία. Τον Ιανουάριο του 2002 οι δφο χϊρεσ ενθμζρωςαν το Πργανο Διευκζτθςθσ 
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Διαφορϊν του Οργανιςμοφ πωσ ζχουν ζρκει ςε αμοιβαία ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία. Η 

Σλοβακία από τθ μία, ςυμφϊνθςε να αυξιςει προοδευτικά τθν ποςότθτα των ειςαγωγϊν 

ηάχαρθσ από τθν Ρολωνία μεταξφ των ετϊν 2002 και 2004, ενϊ θ Ρολωνία από τθν άλλθ, 

ςυμφϊνθςε να αποςφρει τουσ ποςοτικοφσ περιοριςμοφσ ςτισ ειςαγωγζσ βουτφρου και 

μαργαρίνθσ.  (wto.org/ds235_e)  

 

Το Φεβρουάριο του 2012 το Βιετνάμ απευκφνκθκε ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου 

ςχετικά με τα μζτρα antidumping που εφάρμοηαν οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ ςτισ 

ειςαγωγζσ κατεψυγμζνθσ γαρίδασ από το Βιετνάμ. Η ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ και διαμάχθ 

μεταξφ των δφο αυτϊν πλευρϊν ζχει ειςαχκεί ξανά προσ επίλυςθ ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ 

διαφορϊν του  Οργανιςμοφ, φςτερα πάλι από καταγγελία του Βιετνάμ το 2010 και ουςιαςτικά 

αποτελεί ςυνζχεια αυτισ.  Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Εκουαδόρ, θ Κίνα, θ Νορβθγία, θ 

Ταχλάνδθ και θ Ιαπωνία ςυμμετείχαν ωσ τρίτο μζροσ ςτθ υπόκεςθ. (wto.org/ds429_e) 

 

Το 2013 ςυγκροτικθκε panel αποτελοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν Κίνα, τθν 

Ιαπωνία, τθ Νορβθγία και τθν Ταχλάνδθ και ςτθν ζκκεςθ του το Νοζμβριο του 2014 κάλεςε 

τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ να ςυμμορφωκοφν με τθν υπάρχουςα νομοκεςία του Οργανιςμοφ. 

Επίςθσ, αναφζρκθκε πωσ και το Βιετνάμ ζχει καταφφγει ςτθν υιοκζτθςθ μζτρων αντίκετων με 

τθ νομοκεςία του Οργανιςμοφ και δεν ζχει ενςωματϊςει ςτθν εγχϊρια νομοκεςία του 

ρυκμίςεισ εμπορικϊν ηθτθμάτων.  Τον Ιανουάριο του 2015 το Βιετνάμ άςκθςε ζφεςθ κατά τθσ 

ζκκεςθσ του panel, θ οποία όμωσ απορρίφκθκε. Τον Απρίλιο του 2015 το Πργανο 

Διευκζτθςθσ Διαφορϊν του Οργανιςμοφ υιοκζτθςε τισ εκκζςεισ του panel και του Εφετείου.  

(wto.org/ds429_e) 

 

Το Μάιο του 2015, οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ενθμζρωςαν το Πργανο για το ότι προτίκενται να 

εφαρμόςουν τισ ςυςτάςεισ και τουσ κανόνεσ, ηθτϊντασ παράλλθλα μια περίοδο ευλόγου 

χρονικοφ διαςτιματοσ για αυτό. Το Σεπτζμβριο του 2015 το Βιετνάμ διλωςε πωσ το εφλογο 

χρονικό διάςτθμα κακορίηεται μζςα από τθν διαιτθςία όπωσ αυτι ζχει αποφαςιςτεί από τουσ 

κανόνεσ που διζπουν το μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν του Οργανιςμοφ. Η διαδικαςία τθσ 

διαιτθςίασ ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 2015 και το Δεκζμβριο του ίδιου χρόνου, ο 

διαμεςολαβθτισ ανακοίνωςε πωσ το χρονικό διάςτθμα ορίηεται ςε 15 μινεσ από τθν 

υιοκζτθςθ των εκκζςεων του panel και του Εφετείου και περατϊνεται τον Ιοφλιο του 2016. Το 

Μάρτιο του 2016 τα δφο μζρθ ενθμζρωςαν το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν για τθν 

αμοιβαία ςυμφωνία τουσ να παρατείνουν τθν περίοδο μζχρι τον Αφγουςτο του 2016.  Τον 
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Ιοφλιο του 2016  οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και το Βιετνάμ ανακοίνωςαν ςτο Πργανο πωσ ζχουν 

φτάςει ςτθν επίτευξθ μιασ αμοιβαίασ αποδεκτισ λφςθσ τθσ διαφοράσ τουσ. 

(wto.org/ds429_e) 

 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ ενιαία οικονομικι οντότθτα και λόγω τθσ εφαρμογισ τθσ κοινισ 

εμπορικισ πολιτικισ ζχει καταφφγει πολλζσ φορζσ ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου, για 

να καταγγείλει εμπορικζσ παραβάςεισ άλλων χωρϊν που εμποδίηουν το ελεφκερο εμπόριο 

και κίγουν τα ςυμφζροντα τθσ αλλά και των κρατϊν μελϊν τθσ. Μια από αυτζσ τισ διαμάχεσ 

που κα αναλυκεί είναι θ διαμάχθ τθσ με τθ ωςία για τα αγροτικά και βιομθχανικά προϊόντα.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τον Οκτϊβριο του 2014 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςζφυγε ςτο μθχανιςμό 

επίλυςθσ διαφορϊν του Οργανιςμοφ κακϊσ θ ωςία επζβαλε δαςμοφσ ςε κάποια ευρωπαϊκά 

προϊόντα του αγροτικοφ και του βιομθχανικοφ τομζα. Τρίτο μζροσ τθσ υπόκεςθσ, ωσ ζχον 

ςυμφζρον, ιταν διάφορεσ χϊρεσ όπωσ θ Αυςτραλία, θ Βραηιλία, ο Καναδάσ, θ Χιλι, θ Κίνα, θ 

Κολομβία, θ Ινδία, θ Ιαπωνία, οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, θ Σιγκαποφρθ, θ Νορβθγία, θ 

Μολδαβία, θ Κορζα και θ Ουκρανία. (wto.org/ds485_e)    

 

Το Φεβρουάριο του 2015 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ηιτθςε τθ δθμιουργία ενόσ panel, για τθν 

ενδελεχι εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ με το Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν να προχϊρα ςτθ 

ςφςταςι του το Μάρτιο του 2015. Η ςφνκεςθ των μελϊν του panel ζγινε το Ιοφνιο του 2015 

από τον Γενικό Διευκυντι του Οργανιςμοφ, φςτερα από αίτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το 

Δεκζμβριο του 2015, ο Ρρόεδροσ του panel ενθμζρωςε το Πργανο πωσ το panel προτίκεται να 

δϊςει τθν τελικι του ζκκεςθ προσ τα εμπλεκόμενα μζρθ τθσ υπόκεςθσ μζχρι τα μζςα 

Απριλίου του 2016. Τον Αφγουςτο του 2016 τα μζρθ τθσ υπόκεςθσ είχαν λάβει πλιρθ γνϊςθ 

τθσ ζκκεςθσ του panel, και θ οποία υιοκετικθκε το Σεπτζμβριο του ίδιου ζτουσ από το 

Πργανο Διευκζτθςθσ Διαφορϊν. Το Νοζμβριο του 2016 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ ωςία 

ςυμφϊνθςαν ςτον οριςμό 7 μθνϊν και 15 θμερϊν ωσ περίοδο ευλόγου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, απαιτοφμενου για τθν εφαρμογι των ςυμφωνθκζντων κανόνων και 

ςυςτάςεων. (wto.org/ds485_e)     

 

Τελικϊσ, τον Ιοφνιο του 2017 θ ωςία ενθμζρωςε το Πργανο για τθ ςυμμόρφωςι τθσ με τισ 

ςυςτάςεισ και τουσ κανόνεσ που ζχουν αποφαςιςτεί ςτον μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν του 

Οργανιςμοφ, μετά και τισ αποφάςεισ που ελιφκθςαν από τθν Ευραςιατικι Οικονομικι 

Κοινότθτα. (wto.org/ds485_e) 
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Μια υπόκεςθ με ελλθνικό ενδιαφζρον ςτο μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν ιταν θ υπόκεςθ 

τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ταινιϊν και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων που προβάλλονται ςτθν 

Ελλάδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, τον Απρίλιο του 1998, οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ υπζβαλαν 

αίτθμα ςτον Οργανιςμό ςχετικά με τθν απουςία δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν 

Ελλάδα. Στθν καταγγελία τουσ, θ οποία ςτρζφονταν κατά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

υποςτιριηαν πωσ ςτθν Ελλάδα ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν προβάλει, 

τακτικά, ταινίεσ και τθλεοπτικά προγράμματα χωρίσ τθν άδεια των δθμιουργϊν. Επίςθσ, οι 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ τόνιηαν και τθν ζλλειψθ υιοκζτθςθσ αποτελεςματικϊν μζτρων που κα 

αντιμετϊπιηαν τθν παράβαςθ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςτθν Ελλάδα. Η υπόκεςθ 

διευκετικθκε το Μάρτιο του 2001 όταν τα δφο μζρθ ςυμφϊνθςαν ςε μια αμοιβαία αποδεκτι 

λφςθ.  (wto.org/ds124_e) 

 

Μια πολφ ςθμαντικι παγκόςμια εμπορικι διαμάχθ ςυντελείται αυτό τον καιρό μεταξφ τθσ 

Κίνασ και των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ. Τθν Άνοιξθ του 2018 ο Ρρόεδροσ των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ επζβαλε δαςμοφσ 25% ςτισ ειςαγωγζσ χάλυβα και 10% ςτισ 

ειςαγωγζσ αλουμινίου. Η Κίνα απάντθςε επιβάλλοντασ δαςμοφσ ςε ειςαγωγζσ χοιρινοφ 

κρζατοσ, φροφτων και κραςιοφ από τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ αξίασ 3 δισ $.  

 

Τισ επόμενεσ μζρεσ οι Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ δθμοςιοποίθςαν λίςτα κινεηικϊν προϊόντων ςτα 

οποία επιβάλλουν δαςμοφσ, με τθν Κίνα να δθμοςιοποιεί και εκείνθ λίςτα αμερικανικϊν 

προϊόντων ςτα οποία προτίκεται να επιβάλλει πρόςκετουσ δαςμοφσ 25% ςε ειςαγωγζσ 

αμερικανικϊν προϊόντων με εμπορικι αξία 50 δισ $. Τον Ιοφλιο του 2018 οι δφο χϊρεσ, 

κλιμακϊνοντασ τθν εμπορικι τουσ διζνεξθ, επζβαλλαν δαςμοφσ ςε ειςαγωγζσ προϊόντων τθσ 

κάκε μιασ ςυνολικοφ ποςοφ 34 δισ $.  

 

Το Φκινόπωρο του 2018 ο Ρρόεδροσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν προειδοποίθςε πωσ είναι 

διατεκειμζνοσ να επιβάλει νζουσ πρόςκετουσ δαςμοφσ ςτισ ειςαγωγζσ κινζηικϊν προϊόντων 

αν δεν υπάρξει ςυμφωνία με τθν Κίνα. Η Κίνα από τθν άλλθ είναι πρόκυμθ να ςυνεργαςτεί 

και να ςυηθτιςει όλεσ τισ παραμζτρουσ με ςτόχο να βρεκεί μια κοινι λφςθ για τα εμπορικά 

κζματα, λφςθ όμωσ που κα είναι κοινά αποδεκτι και ωφζλιμθ και για τισ δφο χϊρεσ. 

 

Το Δεκζμβριο του 2018 οι δφο χϊρεσ ςυμφϊνθςαν ςε μια τρίμθνθ εκεχειρία μθ επιβολισ 

περαιτζρω δαςμϊν και άλλων προςτατευτικϊν μζτρων, με τον όρο να προςπακιςουν ςε 

αυτό το διάςτθμα μζςα από το διάλογο να λφςουν τισ εμπορικζσ τουσ διαφορζσ.  Ζτςι, τισ 
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επόμενεσ μζρεσ θ Κίνα προχϊρθςε ςε αγορά αμερικάνικθσ ςόγιασ, με τθν κινεηικι κυβζρνθςθ 

να προτρζπει τθν κρατικι εμπορικι εταιρεία πετρελαίου να αγοράςει πετρζλαιο από τισ  

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ.    

     

 

 

6.3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

 

Από τισ μελζτεσ περιπτϊςεων εμπορικϊν διενζξεων που αναλφκθκαν διαφαίνεται πωσ τα 

κράτθ κζλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. Γι αυτό και 

όταν υπάρχει ςυμπεριφορά μθ ςυμβατι με τουσ κανόνεσ τα κράτθ ηθτοφν τθν επζμβαςθ του 

Οργανιςμοφ για τθ λφςθ τθσ διαφοράσ.  Επίςθσ, υπάρχουν και οι περιπτϊςεισ που τα κράτθ 

επικυμοφν και φτάνουν ςτθν αμοιβαία αποδεκτι λφςθ χωρίσ τθν άμεςθ παρζμβαςθ του 

Οργανιςμοφ. Τα κράτθ διαβλζπουν ποιο είναι το ςυμφζρον για τθν ανάπτυξθ τουσ και 

επιλζγουν είτε τθ λφςθ μζςω του Οργανιςμοφ, είτε τισ απευκείασ διμερείσ  ςυνομιλίεσ.   

 

Το παράδειγμα τθσ πρόςφατθσ διαμάχθσ Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ και Κίνασ δείχνει 

πωσ και μεγάλεσ εμπορικζσ δυνάμεισ δεν διςτάηουν να αναμετρθκοφν ςτο εμπορικό και κατ 

επζκταςθ οικονομικό πεδίο. Πμωσ κατανοοφν ότι θ κλιμάκωςθ τθσ διζνεξθσ με τθν υιοκζτθςθ 

μζτρων και αντιμζτρων από τθν κάκε πλευρά κάκε άλλο παρά βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των 

χωρϊν. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ και για τθ μείωςθ των ςυνεπειϊν, ζρχεται θ ςυμφωνία του 

Δεκεμβρίου του 2018 για τρίμθνθ εκεχειρία, ζτςι ϊςτε οι δφο χϊρεσ να εξετάςουν τθν 

κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί και να βρουν τθ λφςθ που κα οδθγιςει ςτον τερματιςμό 

τθσ κρίςθσ.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ    
 

 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου κροφει τον κϊδωνα του κινδφνου για τθν δθμιουργία 

εμπορικϊν πολζμων ωσ ςυνζπεια τθσ μθ επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν, ειδικά και μετά τθν 

απόφαςθ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ να επιβάλουν δαςμοφσ ςε πολλά ειςαγόμενα 

προϊόντα από διάφορεσ χϊρεσ.  

 

Οι εμπορικζσ διαμάχεσ πλιττουν τθν ανάπτυξθ των χωρϊν που εμπλζκονται ςε αυτζσ αλλά 

και τισ οικονομίεσ των χϊρων που δεν εμπλζκονται εξαιτίασ τθσ διαςφνδεςθσ των οικονομιϊν 

τθ ςθμερινι εποχι ςτον τομζα του εμπορίου. Η επιβολι δαςμϊν και άλλων μζτρων 

προςτατευτιςμοφ ζχει αντίκτυπο ςτισ τιμζσ των ειςαγόμενων αλλά και των τοπικϊν 

προϊόντων μιασ χϊρασ, κακιςτϊντασ πολλζσ φορζσ αςφμφορθ τθν αγορά τουσ από τουσ 

καταναλωτζσ.  

 

Επίςθσ, θ επιβολι δαςμϊν και άλλων εμπορικϊν εμποδίων ζχει αντίκτυπο ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τόςο ςτισ εμπλεκόμενεσ χϊρεσ όςο και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ 

του κόςμου. Η φπαρξθ εμποδίων ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα δεν αφινει περικϊριο 

για αφξθςθ επενδφςεων, παραγωγισ και κατανάλωςθσ, κακυςτερϊντασ τθν ανάπτυξθ και 

ςταματϊντασ τθ διάχυςθ των πολλαπλϊν ωφελειϊν για τθ χϊρα και τουσ κατοίκουσ.   

  

Ακόμα, οι εμπορικζσ διαμάχεσ πλιττουν τθν παγκόςμια ανάπτυξθ και επιβραδφνουν το ρυκμό 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ τόςο των κρατϊν που λαμβάνουν μζροσ ςτθ διαμάχθ όςο και των 

υπολοίπων κρατϊν που μπορεί να ζχουν αντίκτυπο από τθ διαμάχθ αυτι. Κατά ςυνζπεια, θ 

παγκόςμια ανάπτυξθ κα επθρεαςτεί ςε ςθμαντικό βακμό με δεδομζνο τθ μείωςθ των 

ρυκμϊν ανάπτυξθσ που κα παρατθρθκεί ςτισ τοπικζσ οικονομίεσ των χωρϊν.  

 

Οι εμπορικζσ διαμάχεσ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν εξζλιξθ των κοινωνιϊν και τθν 

παγκόςμια ανάπτυξθ.  Η διαφορά που ανακφπτει είναι ωσ επί το πλείςτον αποτζλεςμα τθσ 

προςπάκειασ των κρατϊν να αυξιςουν τα μεγζκθ ςτο εμπορικό τουσ ιςοηφγιο κάτι που κα 

τουσ επιτρζψει να αςκιςουν δικαιότερθ κοινωνικι, φορολογικι και δθμοςιονομικι πολιτικι.  

 

Η επιβολι προςτατευτικϊν μζτρων ςτο εμπόριο δεν μπορεί να κεωρείται θ ενδεδειγμζνθ 

λφςθ, κακϊσ δθμιουργεί μια ςειρά αντιδράςεων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτθν 

πρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςε αγακά και υπθρεςίεσ.  Η άνοδοσ του προςτατευτιςμοφ θ 
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οποία παρατθρείται ςε παγκόςμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, επθρεάηει το πολυμερζσ 

εμπορικό ςφςτθμα και τισ αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ εδράηεται. Οριςμζνα κράτθ κεωροφν πωσ 

εγείροντασ εμπορικά εμπόδια ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα άλλα κράτθ κα επιτφχουν τθν άνοδο 

των οικονομικϊν τουσ μεγεκϊν. Οι κετικζσ ςυνζπειεσ όμωσ είναι μθδαμινζσ, αν εμφανιςτοφν, 

ςε ςχζςθ με τισ αρνθτικζσ που επθρεάηουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ οικονομίεσ των χωρϊν.  

 

Στθν πραγματικότθτα ζνασ εμπορικόσ πόλεμοσ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζνασ πόλεμοσ με 

εμπορικά και όχι ςτρατιωτικά μζςα, ωσ αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ των κρατϊν για 

επιβολι ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα και κατ επζκταςθ ςτο διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα. Τα  

κράτθ διαγκωνίηονται για τθν κατανομι τθσ παγκόςμιασ ιςχφοσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα και 

επιδιϊκουν τα αντίςτοιχα οφζλθ που κα τουσ αποφζρει ο κλαςςικόσ τφποσ πολζμου με 

ςτρατιωτικά μζςα. Μόνο που αντί για νζα εδάφθ, ο εμπορικόσ πόλεμοσ κεωροφν πωσ κα 

αποφζρει νζα κζρδθ, μείωςθ του ελλείμματοσ και αφξθςθ του Ακακάριςτου Εγχϊριου 

Ρροϊόντοσ.  

 

Είναι όμωσ ςθμαντικό να λεχκεί πωσ ο εμπορικόσ πόλεμοσ ζχει ςυνζπειεσ οι οποίεσ δεν είναι 

εφκολα ορατζσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ του πολζμου κλαςςικοφ τφπου. Οι επιδράςεισ ςτθν 

παραγωγι και τθν κατανάλωςθ είναι αμελθτζεσ μπροςτά ςτθν πικανι μετεγκατάςταςθ 

επιχειριςεων, κάτι που κα οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ ανεργίασ και ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ηωισ 

των πολιτϊν. Επίςθσ, θ αρνθτικι επίδραςθ ςτον χρθματοοικονομικό τομζα δεν κα πρζπει να 

αγνοθκεί εξαιτίασ τθσ ςθμαντικότθτασ του τομζα ςτο εγχϊριο και παγκόςμιο οικονομικό 

ςφςτθμα.  

 

Αν ςτθν περίπτωςθ του πολζμου κλαςςικοφ τφπου, θ αιτία για πόλεμο είναι θ ειςβολι ςε 

ξζνο κράτοσ, ςτθν περίπτωςθ του εμπορικοφ πολζμου, θ αιτία αναηθτείται ςτθν προςταςία 

τθσ εγχϊριασ παραγωγισ από τα ξζνα προϊόντα μζςα από τθν επιβολι ςυνεχϊν αντιμζτρων. 

Η ιςτορία όμωσ ζχει δείξει πωσ τόςο ςτθν περίπτωςθ του πολζμου κλαςςικοφ τφπου όςο και 

ςτθν περίπτωςθ του εμπορικοφ πολζμου, ο πρϊτοσ χαμζνοσ είναι εκείνοσ που ξεκινά ζναν 

πόλεμο προςπακϊντασ, μζςω του πολζμου, να αναμορφϊςει και να αναδιατάξει τθν 

παγκόςμια τάξθ.    

  

Οι ςυνζπειεσ ενόσ εμπορικοφ πολζμου είναι άμεςεσ και πολφπλευρεσ εξαιτίασ τθσ 

ςυνδεςιμότθτασ όλων των οικονομιϊν μεταξφ τουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, κάτι που οφείλουν 

να γνωρίηουν τα κράτθ όταν αποφαςίηουν να ξεκινιςουν μια εμπορικι διαμάχθ. Οι 
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περιςςότερεσ διαμάχεσ καταλιγουν ςε πόλεμο λόγω τθσ προςπάκειασ που κράτουσ που 

κίγεται να απαντιςει επιβάλλοντασ αντίςτοιχα μζτρα εμπορικισ άμυνασ.   

         

Οι εμπορικζσ διαμάχεσ είναι κομμάτι τθσ προςπάκειασ των κρατϊν για επιβολι ιςχφοσ με 

άλλα μζςα και όχι με ςτρατιωτικό τρόπο. Ο διαγωνιςμόσ των κρατϊν για κατάκτθςθ όςο το 

δυνατόν μεγαλφτερου μεριδίου ιςχφοσ ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα, ζχει οδθγιςει ςτθ 

δθμιουργία διενζξεων ςε όποιο πεδίο τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ 

κρίνεται πωσ κα επιτευχκεί ευκολότερα ο ςτόχοσ.  

 

Θα μποροφςε να λεχκεί πωσ οι εμπορικζσ διαμάχεσ αντικατοπτρίηουν τθν κζλθςθ των κρατϊν 

για οικονομικι και πολιτικι δφναμθ, ςτοιχεία που κεωροφν τα κράτθ, πωσ τα οδθγιςουν ςε 

ανάπτυξθ τόςο ςτο εςωτερικό μζςω τθσ μεγζκυνςθσ των οικονομικϊν τουσ μεγεκϊν, όςο και 

ςτο εξωτερικό τθσ μζςω τθσ ιςχυροποίθςθσ τθσ κζςθσ τουσ ςτο διεκνζσ ςφςτθμα. Είναι 

ςθμαντικό όμωσ, τα κράτθ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ όλουσ τουσ προςδιοριςτικοφσ 

παράγοντεσ που κεωροφν απαραίτθτουσ για τθν ανάπτυξθ τουσ, κακϊσ οι διεκνείσ διαμάχεσ 

είναι απρόβλεπτεσ και πόςο μάλλον οι εμπορικζσ διαμάχεσ. 

  

Τα κράτθ που εμπλζκονται ςε μια εμπορικι διαμάχθ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουν πωσ 

μζςα ςτο διεκνζσ εμπορικό ςφςτθμα ςυνυπάρχουν και με άλλουσ διεκνείσ δρϊντεσ, όπωσ 

είναι τα άλλα κράτθ και οι διεκνείσ οργανιςμοί. Οι υπόλοιποι διεκνείσ δρϊντεσ είναι ςίγουρο 

πωσ κα αντιδράςουν όταν διαςαλεφεται θ διεκνισ εμπορικι τάξθ με ςκοπό να διαφυλάξουν 

τα κρατικά αλλά και οικονομικά τουσ ςυμφζροντα.  

 

Κατά ςυνζπεια, τα κράτθ οφείλουν να  ςτακμίηουν όλουσ τουσ παράγοντεσ πριν ξεκινιςουν 

και εμπλακοφν ςε διεκνείσ εμπορικζσ διαμάχεσ. Είναι ςθμαντικό να μθν προβαίνουν ςε 

κινιςεισ που επιςείουν τθν ζναρξθ μιασ εμπορικισ διαμάχθσ και το κυριότερο να μθν 

επικροτοφν τθν ςυνεχεία τθσ. Η ιςτορία ζχει δείξει πωσ οι εμπορικζσ ςυγκροφςεισ δεν ζχουν 

κετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία των χωρϊν που εμπλζκονται.  

 

Η επίλυςθ των εμπορικϊν διαφορϊν τόςο ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου όςο και ςτο πλαίςιο των διμερϊν ςχζςεων των χωρϊν ςτισ οποίεσ ζχει προκφψει θ 

διαφορά, είναι πολφ ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ των κατοίκων των χωρϊν ςε παγκόςμιο 

επίπεδο εξαιτίασ δφο ςθμαντικϊν παραμζτρων.  



 

 
64 

Η πρϊτθ παράμετροσ αφορά τθν ευθμερία των καταναλωτϊν που επωφελοφνται από τθν 

πλθκϊρα των αγακϊν που διακινοφνται ελεφκερα ςε όλο τον κόςμο μζςα από το διεκνζσ 

εμπόριο. Κατ αντιςτοιχία, οι επιχειριςεισ που παράγουν και διοχετεφουν ςτθν αγορά τα 

προϊόντα τουσ, επωφελοφνται επίςθσ από τθν φπαρξθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν για 

ελεφκερο παγκόςμιο εμπόριο. Συνεπϊσ, θ ευρωςτία των επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν κάκε χϊρα μπορεί να επιτευχκεί και μζςα από το διεκνζσ εμπόριο 

βοθκϊντασ τισ επιχειριςεισ να εδραιϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτο εγχϊριο και διεκνζσ 

περιβάλλον. 

 

Η δεφτερθ παράμετροσ αφορά τα ίδια τα κράτθ και τθ λειτουργία τουσ ωσ μονάδεσ που 

παγκόςμιου εμπορικοφ ςυςτιματοσ.  Η ςυνεργαςία και θ μθ φπαρξθ διαφορϊν ςτον 

εμπορικό τομζα μπορεί να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ των κρατϊν και ςτθ βελτίωςθ των 

οικονομικϊν μεγεκϊν ςτον χωρϊν τουσ. Αυτό κα επιτρζψει ςτα κράτθ να παρζχουν 

καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτουσ κατοίκουσ τουσ αλλά και δθμιουργιςουν τισ 

προχποκζςεισ για εδραίωςθ τθσ δικισ τουσ οικονομικισ κυριαρχίασ ςε περιφερειακό και 

διεκνζσ επίπεδο. Ζνα ελεφκερο παγκόςμιο εμπόριο κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ διεκνοφσ ειρινθσ και τθν ανάπτυξθ των κοινωνιϊν.    

      

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου μάχεται για το δίκαιο και χωρίσ περιοριςμοφσ εμπόριο 

που κα οδθγιςει ςτθν παγκόςμια ανάπτυξθ των κοινωνιϊν. Γι αυτό το λόγο προςπακεί να 

δθμιουργιςει το κατάλλθλο περιβάλλον για τθν υποςτιριξθ των ςτόχων του. Ρρόςφατο 

παράδειγμα είναι θ Συμφωνία για τθ Διευκόλυνςθ του Εμπορίου (Trade Facilitation 

Agreement – TFA) θ οποία αποφαςίςτθκε ςτθν Υπουργικι Διάςκεψθ που διεξιχκθ ςτο Μπαλί 

το Δεκζμβριο του 2013 ςτα πλαίςια τθσ Αναπτυξιακισ Ατηζντα τθσ Ντόχα. Στόχοσ τθσ 

Συμφωνίασ είναι θ απλοποίθςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με το 

εμπόριο, τα τελωνεία, τισ ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ, κάτι που κα οδθγιςει ςτθ μείωςθ του 

κόςτουσ και ςτθν δθμιουργία ενιαίου άξονα λειτουργίασ όλων των υπθρεςιϊν που ςτθρίηουν 

τθν εμπορικι δραςτθριότθτα. 

  

Η Συμφωνία για τθ Διευκόλυνςθ του Εμπορίου (Trade Facilitation Agreement - TFA), θ οποία 

τζκθκε ςε ιςχφ το Φεβρουάριο του 2017 μετά τθν επικφρωςθ τθσ από το 2/3 των μελϊν του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, βοθκά ςθμαντικά το πολυμερζσ εμπόριο και κεωρείται 

το επιςτζγαςμα ςτθν προςπάκεια του Οργανιςμοφ για δίκαιο και ελεφκερο παγκόςμιο 

εμπόριο. 
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Καλό κα είναι τα κράτθ να μθν φτάνουν ςε εμπορικι διζνεξθ και να καταφεφγουν ςε επιβολι 

μζτρων και αντιμζτρων που μπορεί να κλιμακϊςουν τθ διαφορά και να οδθγιςουν ςε 

εμπορικοφσ πολζμουσ. Είναι ςθμαντικό να ςυηθτοφν τθ διαφορά που διαφαίνεται να 

προκφπτει και να βρίςκουν τθν κοινά αποδεκτι λφςθ. Ακόμα, όμωσ και αν φτάνουν ςτθν 

εμπορικι διζνεξθ, είναι απαραίτθτο να προςπακοφν να εξομαλφνουν τθν κατάςταςθ όςο το 

δυνατόν πιο γριγορα.  

 

Εν κατακλείδι, θ επίλυςθ εμπορικϊν διενζξεων μεταξφ κρατϊν κα πρζπει να είναι άμεςθ και 

αποτελεςματικι, κακϊσ οποιαδιποτε διαμάχθ μεταξφ κρατϊν διαςαλεφει τθν παγκόςμια 

τάξθ και εμποδίηει τθν πρόοδο των κοινωνιϊν. Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν οικονομικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ, τα κράτθ είναι ουςιϊδουσ ςθμαςίασ να εργάηονται για τθν τιρθςθ των 

κανόνων που διζπουν το διεκνζσ εμπόριο. Η προςιλωςθ ςτισ αρχζσ του πολυμεροφσ 

εμπορίου κακϊσ και θ ενδυνάμωςθ του παγκόςμιου εμπορικοφ ςυςτιματοσ κα οδθγιςει 

ςτθν πρόοδο και τθν ευθμερία των κοινωνιϊν.  

 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου ωσ ο κεματοφφλακασ των αρχϊν και των αξιϊν του 

πολυμεροφσ εμπορίου κα εξακολουκιςει να παραμζνει δραςτιριοσ όχι μόνο ςτον τομζα 

επίλυςθσ εμπορικϊν διαφορϊν αλλά και ςτο γενικότερο πλαίςιο ενεργειϊν που 

εξαςφαλίηουν τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ  για ελεφκερο εμπόριο. Τα κράτθ από τθν πλευρά τουσ 

ςτισ διμερείσ ςυνομιλίεσ οφείλουν να φροντίηουν για τθν τιρθςθ των αρχϊν και των κανόνων 

που κζτει ο Οργανιςμόσ. 

 

Οι κυρίαρχοι δρϊντεσ του εμπορικοφ ςυςτιματοσ, κράτθ και διεκνείσ οικονομικοί οργανιςμοί 

είναι οι μόνοι υπεφκυνοι για τθ διατιρθςθ και ανάπτυξθ του πολυμεροφσ εμπορίου. Είναι 

ουςιϊδουσ ςθμαςίασ να αποφαςίηουν και να ενεργοφν με γνϊμονα το ςυμφζρον των 

κοινωνιϊν, ςυμφζρον που κα ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ και κα οδθγιςει ςτθν  

πρόοδο και τθν ευθμερία των χωρϊν. 
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