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Σύνοψη 

Σε αυτή την εργασία αρχικά θα παρουσιάσουμε την ιστορική εξέλιξη την 

έννοια και τους κανόνες της οικονομικής Παγκοσμιοποίησης και πως αυτοί οι 

κανόνες διαμορφώνουν το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την έννοια της 

Περιφερειακής οικονομικής Ολοκλήρωσης και θα προσπαθήσουμε να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτή μπορεί να δράσει εναλλακτικά ή συμπληρωματικά 

στο Παγκόσμιο Οικονομικό σύστημα. Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα θα 

εξετάσουμε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και ιδιαίτερα την περίπτωση 

της ASEAN. Μέσα από την εξέταση των οικονομικών σχέσεων των χωρών μελών 

της ASEAN μεταξύ τους, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο θα δούμε το ρόλο της 

Περιφερειακής Ολοκλήρωσης μέσα στο Παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Ο 

κύριος παράγοντας που θα εξετάσουμε για να διαπιστώσουμε τον βαθμό 

αλληλεξάρτησης των κρατών της ASEAN με την ASEAN αλλά το βαθμό στον 

οποίο οι οικονομίες τους έχουν ‘’παγκοσμιοποιηθεί’’ είναι οι εμπορικές ροές (ως 

ποσοστό του ΑΕΠ των υπό εξέταση χωρών) μέσα στα πλαίσιο της περιφέρειας 

τους και σε παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος Globalism1 χρησιμοποιείται για να 

περιγράψουμε και να εξηγήσουμε ένα κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από δίκτυα 

αλληλοσυνδέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα ο όρος Globalization2  

χρησιμοποιείται για να δείξει την εξέλιξη των ανωτέρω δικτύων αλληλοσύνδεσης 

στον πλανήτη (Nye 2002). Δηλαδή ο πρώτος όρος αναφέρεται σε μία κατάσταση η 

οποία εμφανίζεται σε διάφορους βαθμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ενώ ο 

δεύτερος όρος αναφέρεται σε μία διαδικασία εξέλιξης και εμβάθυνσης της 

κατάστασης αυτής. Στην Ελληνική βιβλιογραφία αλλά και στη καθομιλουμένη οι 

δύο όροι ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια, αυτή της 

Παγκοσμιοποίησης. 

Ο όρος Παγκοσμιοποίηση εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και 

αναφερόταν κυρίως στην διαδικασία της παγκόσμιας διάχυσης των οικονομικών 

συναλλαγών και της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο (Γαβρόγλου 2003,323). 

Σύντομα η χρήση αυτού του όρου επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως 

τον πολιτιστικό τομέα, τον πολιτικό τομέα και αλλού. Έτσι πλέον η έννοια της 

Παγκοσμιοποίησης συχνά χρησιμοποιείται με ένα χαλαρό και ιδεολογικό τρόπο 

(Hettne 1996). Η ασάφεια και ο συναισθηματισμός πίσω από αυτή την λέξη την 

κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμη από πολιτική άποψη αλλά καθιστούν δυσκολότερη μια 

σοβαρή της ανάλυση (Οικονομίδης 2001,251).  

Το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή 

γνώμη τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές χώρες του κόσμου πλανάται ο μύθος της 

κακιάς και παντοδύναμης παγκοσμιοποίησης η οποία επιβάλλει όμοια 

κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα στα κράτη ανεξάρτητα από τα συμφέροντα και 

την βούληση τους (Γαβρόγλου 2003,323). Πολλοί την έχουν αναγάγει σαν την 

μητέρα όλων των δεινών που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σε οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτοί αντιμετωπίζουν την Παγκοσμιοποίηση ως 

                                                           
1
 Παγκοσμισμός (www.wordreference.com). 

2
 Παγκοσμοιοποίηση (www.wordreference.com). 
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μια συνομωσία των ισχυρών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων για 

υποδούλωση του πλανήτη και δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Έτσι 

θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια προσπάθεια εξωραϊσμού της 

προσπάθειας του κεφαλαίου να αποκομίσει συνωμοτικά το μέγιστο δυνατό κέρδος 

σε βάρος του εργατικού δυναμικού και  του συνόλου σχεδόν των υπανάπτυκτων 

οικονομιών (Νεγρεπόντη-Δελιβάνη 2003).  

Στην πραγματικότητα η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μία. Άλλη είναι η 

πολιτιστική, άλλη η πολιτική και άλλη η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Η πρώτη 

είναι μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει ουσιαστικά αυθόρμητα χωρίς 

κάποιους κανόνες μέσα από την ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες δικτύωσης και 

επικοινωνιών που οδηγούν στη διάχυση της πληροφορίας και της κουλτούρας. Η 

πλειοψηφία των κρατών αποτελούν ανοικτές κοινωνίες όπου η κουλτούρα και ο 

τρόπος ζωής των άλλων λαών είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από όλους. Τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το διαδίκτυο, ο κινηματογράφος κτλ μεταδίδουν 

εικόνες ενός ενιαίου παγκοσμιοποιημένου τρόπου ζωής και πολιτισμού με αξίες 

και πρότυπα (μόδα, τρόπος ζωής) που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με τις 

τοπικές παραδόσεις και συνήθειες. Τα κράτη δυσκολεύονται πλέον να 

απομονώσουν τις κοινωνίες τους από αυτές τις εικόνες, τις ιδέες και την αισθητική 

που τις συνοδεύουν (Οικονομίδης 2001,252). 

Η πολιτική παγκοσμιοποίηση έγκειται κυρίως στην προσπάθεια δημιουργίας 

ενός παγκόσμιου κανονιστικού πλαισίου. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια 

προώθηση της ιδέας του εκδημοκρατισμού με την έννοια ότι όλα τα κράτη του 

κόσμου θα πρέπει να ακολουθήσουν το μοντέλο της αστικής δημοκρατίας της 

δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το μοντέλο αυτό προωθείται και από πάνω προς 

τα κάτω, δηλαδή από επίσημες κυβερνήσεις ως προϋπόθεση σύναψης 

στενότερων σχέσεων με άλλες χώρες, αλλά και από κάτω προς τα πάνω με χρήση 

των ΜΜΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου για επηρεασμό των λαϊκών μαζών 

διαφόρων χωρών3 οι οποίες απαιτούν περισσότερη δημοκρατία. Η συναινετική 

όμως μορφή του διεθνούς δικαίου, η άναρχη φύση του διεθνούς συστήματος και 

                                                           
3
 Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ‘’Αραβική Άνοιξη’’ όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση ιδεών, μεταξύ κυρίως των νέων ανθρώπων. Έτσι  
ξεκινήσανε επαναστάσεις που αλλάξανε την πολιτική κατάσταση των Αραβικών χωρών της 
Μεσογείου. 
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κυρίως οι ισορροπίες ισχύος των δρώντων του διεθνούς συστήματος  στέκονται 

πολλές φορές εμπόδια σε αυτές τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού, οι οποίες 

γίνονται ή και επιβάλλονται επιλεκτικά από τις μεγάλες δυνάμεις ανάλογα με τα 

συμφέροντα τους4. 

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι μια πιο οργανωμένη διαδικασία.  

Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκίνησε από την εποχή των μεγάλων 

ανακαλύψεων που ολοκλήρωσαν την εξερεύνηση του πλανήτη επιτρέποντας την 

διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα5. Βέβαια η τεχνολογικές 

εξελίξεις αποτελούσαν αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για το διεθνές εμπόριο. 

Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου προϋπέθετε και μια αντίστοιχη πολιτική 

δέσμευση από τα κράτη6 (Παπασωτηρίου 2009,261). Η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση έγινε μια οργανωμένη διαδικασία με το πέρας του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου. Έτσι από το σημείο αυτό και μετά με αυτόν τον όρο 

αναφερόμαστε σε μια διαδικασία θεσμοθέτησης ενός κανονιστικού πλαισίου 

λειτουργίας του διεθνούς οικονομικού συστήματος το οποίο περιλαμβάνει το 

εμπόριο αγαθών, τη διακίνηση κεφαλαίου και την αγορά εργασίας. Ουσιαστικά 

μιλάμε για ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης μιας εννιαίας παγκόσμιας 

αγοράς. Με την οικονομική παγκοσμιοποίηση δεν αναφερόμαστε στη καθιέρωση 

κοινών καταναλωτικών προτύπων τα οποία ανήκουν στο πλαίσιο της πολιτιστικής 

παγκοσμιοποίησης.  

Έτσι πλέον, λόγω των αλλαγών στην οικονομική πολιτική αλλά και την 

πρόοδο της τεχνολογίας, κράτη που παλαιότερα, λόγω πολιτικών περιορισμών 

αλλά και των υψηλών κόστων μεταφοράς, είχαν περιορισμένη συμμετοχή στο 

διεθνές εμπόριο, τώρα έχουν αυξήσει το δίκτυο των οικονομικών τους 

αλληλεπιδράσεων με άλλα κράτη (Sachs 2000,52). Σήμερα η παγκόσμια 

                                                           
4
 Για παράδειγμα καμία από τις δυτικές δυνάμεις δεν σχολιάζει το καθεστώς της πλούσιας 

Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί στενή σύμμαχο του Δυτικού μπλοκ, αλλά αντίθετα το 
εχθρικό προς τη Δύση Ιράν δέχεται έντονη κριτική και πιέσεις λόγω του πολιτικού του 
συστήματος. 

5
 Ασφαλώς ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου, πέρα από τους πολιτικούς περιορισμούς που 

επέβαλαν οι χώρες, καθοριζόταν από την τεχνολογία της εκάστοτε εποχής στους τομείς των 
μεταφορών και των επικοινωνιών.   

6
  Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Κίνας η οποία διέθετε, πριν από τους Ευρωπαίους, 

μεγάλα ποντοπόρα πλοία από τον 13
ο
  αιώνα. Όμως το 16

ο
 αιώνα κατέστρεψε όλα τα 

ποντοπόρα πλοία και τα υπερπόντια ταξίδια ποινικοποιήθηκαν (Παπασωτηρίου 2009,262). 
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οικονομία χαρακτηρίζεται από την διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων μέσα 

από την εντατικοποίηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, την αυξημένη 

κινητικότητα κεφαλαίου, τη διεθνοποίηση της παραγωγής και του αυξανόμενου 

ρόλου των πολυεθνικών επιχειρήσεων, στοιχεία που εμβαθύνουν την 

αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών και τη μεταξύ τους ολοκλήρωση 

(Κυρκιλής 2009,535). Η μεγάλη καινοτομία της νέας εποχής είναι ότι πλέον σχεδόν 

όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμα και τα φτωχότερα, έχουν ενσωματωθεί στο 

παγκόσμιο σύστημα εμπορίου, κεφαλαιακών ροών και παραγωγής συμμετέχοντας 

στις αγορές ως εταίροι και όχι ως αποικιακά εξαρτώμενοι (Sachs 2000,53).  Οι 

υποστηρικτές της οικονομικής Παγκοσμιοποίησης υποστηρίζουν ότι η διευρύνει τις 

διαθέσιμες ευκαιρίες για αυτούς (κράτη αλλά και επιχειρήσεις) που έχουν τα 

προσόντα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Μπορεί να 

βοηθήσει φτωχές χώρες να ξεφύγουν από την ανέχεια (Rodrik 2000,46) 

υποσχόμενη γρηγορότερη ανάπτυξη για όλες τις χώρες. 

Αντίθετα οι εχθροί της υποστηρίζουν ότι αποτελεί το όπλο για την 

υποδούλωση των εθνικών οικονομιών και μέσων παραγωγής και την 

αντιμετωπίζουν ως απειλή για τη εθνική τους ταυτότητα, πολιτισμό και 

ανεξαρτησία. Κατά αυτούς η παγκοσμιοποίηση ‘’υπόσχεται’’ αυξημένες κοινωνικές 

ανισότητες στις πλούσιες χώρες και μεγαλύτερη εξαθλίωση στις φτωχές (Sachs 

2000,53). 

Ταυτόχρονα με την επέκταση της παγκοσμιοποίησης ισχυροποιήθηκε το 

φαινόμενο της δημιουργίας και της ενίσχυσης του ρόλου μικρών και μεγάλων 

περιφερειακών οργανισμών μεταξύ ανεξαρτήτων κρατών, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται συνήθως σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Αυτοί οι 

οργανισμοί μπορούν να έχουν πολιτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς στόχους 

ενώ η σημασία τους στο διεθνές σύστημα έχει ενισχυθεί τόσο που πολλοί 

πιστεύουν ότι αυτοί θα αποτελέσουν τους κυριότερους δρώντες του διεθνούς 

συστήματος στο μέλλον.  

Η περιφερειακή ολοκλήρωση αντιμετωπίζει ανάλογες αντιδράσεις με την 

παγκοσμιοποίηση. Πολλοί θεωρούν τους περιφερειακούς οργανισμούς ως ένα 

μέσο των ισχυρότερων περιφερειακών κρατών να ελέγξουν και να επιβάλουν την 
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θέληση τους στα πιο αδύνατα, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο ηγεμονικό ρόλο 

στην περιοχή τους. Σε αντιστοιχία με την παγκοσμιοποίηση βλέπουν τον 

περιφερειακό οργανισμό ως ένα εκπρόσωπο των ‘’ισχυρών’’ και του παγκόσμιου 

κεφαλαίου, που τους βοηθάει στην κατάλυση της εθνικής τους ανεξαρτησίας και 

ελευθερίας.  

Βέβαια αυτοί που υποστηρίζουν τα ανωτέρω δεν λαμβάνουν υπόψη το ποια 

θα ήταν η θέση του κράτους τους και φυσικά η θεσμική ισχύς του στο διεθνές 

σύστημα, εάν δεν συμμετείχε στο περιφερειακό οργανισμό. Η τάση όλων των 

χωρών, ιδιαίτερα των πιο μικρών να ενταχθούν σε περιφερειακούς οργανισμούς 

πηγάζει πολλές φορές από τα, όχι χωρίς αιτία, αισθήματα ανασφάλειας και 

αδυναμίας που μπορεί να προκαλεί η μοναχική πορεία στο νέο 

παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα.  

Ασφαλώς δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και να αρνούμαστε το γεγονός ότι 

η συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς προϋποθέτει εκχώρηση εθνικής 

κυριαρχίας. Η εκχώρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή και 

φυσικά γίνεται όλο και μεγαλύτερη όσο ο βαθμός ολοκλήρωσης του περιφερειακού 

οργανισμού μεγαλώνει. Αυτή η εκχώρηση αποτελεί συνήθως το κυριότερο σημείο 

αντιπαλότητας για τους εχθρούς της περιφερειοποίησης. Για τις εθνικιστικές και 

δεξιές παρατάξεις  αντιμετωπίζεται ως προδοσία του εθνικού συμφέροντος και της 

ανεξαρτησίας ενώ από διεθνιστικές και αριστερές παρατάξεις ως ένα ξεπούλημα 

του εθνικού πλούτου στα ξένα οικονομικά συμφέροντα. Έτσι αυτά τα δύο αντίθετα 

ιδεολογικά άκρα συμφωνούν στην αντιπαλότητα τους απέναντι στη περιφερειακή 

ολοκλήρωση7. 

Οι συζητήσεις γύρω από την επίδραση της περιφερειοποίησης  στο διεθνές 

σύστημα ξεκίνησαν την δεκαετία του 50 μέσα από την ανάλυση της αναδυόμενης 

ΕΟΚ και συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις για την πραγματική φύση 

αυτών των οργανισμών και την επίδραση που ασκούν στην διαμόρφωση του 

διεθνούς συστήματος (Οικονομίδης 2001,231). 

                                                           
7
 Αυτές οι τάσεις ενισχύονται σε περιόδους έντονων κοινωνικών προβλημάτων, όπως βλέπουμε 

και στη Ελλάδα με την παρούσα οικονομική κρίση αλλά και το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπου 
είναι εύκολο να κατηγορηθεί ο περιφερειακός οργανισμός για τα προβλήματα που προκύπτουν. 
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 Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός περιφερειακών οργανισμών σε όλες τις 

περιοχές της υφηλίου με κύριο στόχο συνήθως την οικονομική συνεργασία των 

μελών τους. Κατά πόσο όμως αυτή η οικονομική συνεργασία είναι συμβατή με την 

έννοια και σκοπό του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος;  

 Είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση και η παγκοσμιοποίηση  δύο συστατικά 

τις ίδιας ιστορικής διαδικασίας, αυτής της ενδυνάμωσης της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των κρατών με ταυτόχρονη αποδυνάμωση των κρατικών φραγμών στο 

ελεύθερο εμπόριο (Telo 2007,1) ή μήπως αντίθετα η δημιουργία περιφερειακών 

οργανισμών με μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση 

για την παγκόσμια διακυβέρνηση και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα;   

Ένας τέτοιος περιφερειακός οργανισμός με ιδιαίτερη δυναμική είναι και η 

ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) (Οργανισμός Εθνών 

Νοτιοανατολικής Ασίας). Ο οργανισμός αυτός βρίσκεται σε μία περιοχή που 

περικλείεται από ιδιαίτερα πλούσιες και ισχυρές χώρες του πλανήτη8. Μετά το 

πέρας του ψυχρού πολέμου ο οργανισμός αυτός εξελίχθηκε  και προχωράει προς 

την δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου σε μια προσπάθεια να βελτιώσει 

την ευημερία για τα κράτη μέλη του, όντας περιτριγυρισμένος από ισχυρούς 

ανταγωνιστές. Πως όμως έχει επιδράσει η εξελισσόμενη αυτή ολοκλήρωση στις 

οικονομίες των κρατών μελών ως προς το παγκόσμιο οικονομικό αλλά και ως 

προς το περιφερειακό οικονομικό  περιβάλλον; Για να απαντήσουμε το ανωτέρω 

ερώτημα θα εξετάσουμε το πόσο ανοικτές είναι στο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον οι χώρες τις περιοχής καθώς και τις εμπορικές ροές τους. 

Πριν συνεχίσουμε με την ανάλυση του θέματος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι δυο 

καθοριστικοί παράγοντες για τη μορφή του διεθνούς οικονομικού συστήματος. 

Αυτό δεν έχει φτάσει την τελική του κατάσταση αλλά μεταβάλλεται διαρκώς μέσα 

από τις διεθνείς πολιτικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις. Το κανονιστικό 

του πλαίσιο βρίσκεται σε διαρκή διαπραγμάτευση μέσα στους σχετικούς 

περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς. Έτσι ανεξάρτητα εάν κάποιος, και 

                                                           
8
 Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία 
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ιδιαίτερα εάν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν θέσεις εξουσίας, θεωρεί την 

παγκοσμιοποίηση και την περιφερειακή ολοκλήρωση ως θετικά ή αρνητικά 

φαινόμενα του διεθνούς συστήματος, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια 

πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχουν ευκαιρίες για 

εκμετάλλευση και κίνδυνοι για αποφυγή. Οι ηγεσίες των κρατών οφείλουν λοιπόν 

να αντιληφθούν την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι. 

Αφού το κάνουν αυτό πρέπει να  προσαρμοστούν στις υπάρχουσες συνθήκες και 

χωρίς να επηρεάζονται από μικροπολιτικά και εσωτερικά συμφέροντα να 

αξιοποιούν τους παράγοντες ισχύος που διαθέτουν ώστε να πετύχουν το βέλτιστο 

αποτέλεσμα για το κράτος τους. Ταυτόχρονα καθόσον η διαμόρφωση αυτού του 

συστήματος είναι συνεχής τα κράτη μέσα από τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιους 

και διεθνής οργανισμούς πρέπει να προσπαθούν να επηρεάζουν την διαμόρφωση 

και εξέλιξη του διεθνούς συστήματος προς το συμφέρον του κράτους και των 

πολιτών τους.  

 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα 

αναλύσουμε τις έννοιες του διεθνούς εμπορίου, της παγκοσμιοποίησης και της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης με έμφαση στον οικονομικό τομέα. Επίσης, θα  

κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των εννοιών αυτών. Στο δεύτερο 

μέρος θα γίνει μια θεωρητική σύγκριση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και της 

οικονομικής περιφερειακής ολοκλήρωσης καθώς και μια παρουσίαση των δύο 

παραγόντων που θα εξετάσουμε στην περιπτωσιολογική μελέτη του τρίτου 

μέρους. Αυτοί οι παράγοντες είναι το ποσοστό των διεθνών εμπορικών ροών ως 

προς το ΑΕΠ, που μας δείχνει πόσο ανοικτό και παγκοσμιοποιημένο είναι ένα 

κράτος και η κατανομή των εμπορικών ροών εντός και εκτός του περιφερειακού 

οργανισμού, που αποτελεί ένα δείκτη του κατά πόσο η οικονομική περιφέρεια έλκει 

εμπορικές ροές στο εσωτερικό της, σε βάρος του παγκόσμιου ανοίγματος του 

κράτους. Στο τρίτο μέρος θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης στην γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και ιδιαίτερα 

την περίπτωση της ASEAN. Στη συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο θα αναλύσουμε 

επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία για να εξάγουμε συμπεράσματα για την επίπτωση 

που έχει η οικονομική ολοκλήρωση στις εμπορικές ροές των κρατών της περιοχής. 

Τέλος, θα γίνει μια παρουσίαση των συμπερασμάτων. Η εργασία έχει τρία 
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παραρτήματα. Στο παράρτημα Α’ υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του  κεφαλαίου Γ.  Στο παράρτημα Β’ 

υπάρχουν στοιχεία των δέκα χωρών μελών της ASEAN από τον ΠΟΕ 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) και τέλος στο παράρτημα Γ υπάρχει μια 

επιλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εμπορικές ροές της ASEAN 

προερχόμενα από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ASEAN. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η εξέταση του ρόλου της Περιφερειακής 

Ολοκλήρωσης μέσα στο οικονομικό περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης 

χρησιμοποιώντας την περιπτωσιολογική μελέτη της  ASEAN.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:   ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 Με την εμφάνιση των πρώτων ανθρωπίνων οργανωμένων κοινωνιών  αυτές 

άρχισαν να έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές κάλυπταν όλο το φάσμα 

των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Περιελάμβαναν από εχθροπραξίες και πόλεμο, 

έως πολιτιστικές ανταλλαγές που επηρέαζαν την κουλτούρα των λαών. Οι 

σημαντικότερες όμως ήταν οι οικονομικές. Το εμπόριο έγινε μια θεμελιώδης μορφή 

οικονομικής αλληλεπίδρασης. Οι άνθρωποι, όσο το επέτρεπαν οι γνώσεις και τα 

διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, δημιούργησαν σταδιακά οικονομικούς χώρους 

συναλλαγών. Οι χώροι αυτοί άρχισαν να επικοινωνούν και να ενώνονται με την 

τεχνολογική πρόοδο και την πρόοδο της εξερεύνησης του κόσμου. Από την στιγμή 

που ο Κολόμβος άνοιξε τον δρόμο για την Αμερικανική Ήπειρο και ο Βάσκο Ντε 

Γκάμα άνοιξε το δρόμο για την ανατολή ο κόσμος άρχισε να μετατρέπεται σε έναν 

ενιαίο παγκόσμιο χώρο (Ζουμπουλάκης 2003,21).  Άλλωστε ο Adam Smith στο 

διάσημο βιβλίο του ‘’Ο Πλούτος των Εθνών’’ διακήρυξε ότι: ‘’η ανακάλυψη της 

Αμερικής και το πέρασμα στις Ανατολικές Ινδίες από το ακρωτήρι της Καλής 

Ελπίδας αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα και πιο σημαντικά επιτεύγματα που 

καταγράφηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας’’ (Sachs 2000,56).  

Η μορφή και η ένταση των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών δρώντων σε 

αυτόν τον γεωγραφικό χώρο πέρασε από πολλές φάσεις. Σημείο καμπής είναι η 

καθιέρωση του κράτους ως κύριου δρώντα στο διεθνές σύστημα9. Από τη στιγμή 

αυτή μιλάμε για διεθνές διασυνοριακό εμπόριο. Το κράτος έγινε ο ρυθμιστής του 

εμπορίου στην επικράτεια του με την επιβολή περιορισμών (πχ ποσοτικών) και 

δασμών. Η μορφή αυτής της ρύθμισης υλοποιήθηκε μέσα από τα διάφορα 

οικονομικά συστήματα που εμφανίστηκαν όπως ο μερκαντιλισμός, ο 

προστατευτισμός, ο καπιταλισμός κ.α. Παρά τις θεμελιώδεις διαφορές αυτών των 

                                                           
9
 Το σύγχρονο κράτος θεωρείται ότι εμφανίστηκε με τη συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648 η οποία 

έθεσε τέρμα στον 30ετή πόλεμο και αναγνώρισε την αρχή της κρατικής κυριαρχίας και των 
συνόρων.  
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συστημάτων το εμπόριο γινόταν πλέον γεωγραφικά σε όλη την υφήλιο. Πότε όμως 

ξεκίνησε η Παγκοσμιοποίηση; Παρά την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η 

παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων αποτελεί ένα πρωτότυπο φαινόμενο 

που εμφανίστηκε στα τέλη του 20ου αιώνα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι στη 

παγκόσμια οικονομία έχουμε τα τελευταία 150 χρόνια δύο φάσεις 

παγκοσμιοποίησης (Κυρκιλής 2009,535). 

Έτσι μπορούμε να πούμε πως η πρώτη φάση της Παγκοσμιοποίησης 

ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα και τελείωσε με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου 

πολέμου. Τότε τα πρώιμα παγκόσμια εμπορικά δίκτυα μετεξελίχθηκαν σε ένα 

ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα. Η πολιτική των Ευρωπαϊκών δυνάμεων από 

μερκαντιλιστική10 έγινε φιλελεύθερη (Παπασωτηρίου 2009,263) με αποτέλεσμα μια 

μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής και μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του 

παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό έγινε λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής 

αλλά και των μειώσεων των πολιτικών φραγμών. Η διαδικασία αυτή κατέρρευσε 

προσωρινά με την οικονομική και κοινωνική κρίση του Μεσοπολέμου (Oman 1998, 

222). 

Η δεύτερη φάση της Παγκοσμιοποίησης, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, ενισχύθηκε σημαντικά από την σημαντική 

πρόοδο που σημειώθηκε στις επικοινωνίες και τις μεταφορές και έχει 

χαρακτηριστεί από μια μακρά περίοδο εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης 

(WTO 2008,8).  

Με την πτώση του Κουμουνιστικού μπλοκ και του αντίστοιχου οικονομικού  

συστήματος, στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη επικράτησε ο καπιταλισμός και οι 

αρχές της νεοφιλελεύθερης οικονομίας. Ο καπιταλισμός υπήρχε από παλαιότερα 

αλλά τα τελευταία 30 χρόνια αποτελεί το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα 

παγκοσμίως και μπορούμε να μιλάμε για μια Παγκόσμια αγορά στη οποία 

επικρατεί ένα κοινό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης.   

                                                           
10

 Δηλαδή η κάθε Ευρωπαϊκή δύναμη προσπαθούσε να αποκλείσει τις άλλες από τα δικά της 
εμπορικά δίκτυα (Παπασωτηρίου 2009,263). 
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Παρόλο που δεν υπάρχει ένα αναγνωρισμένος ορισμός για την (οικονομική) 

Παγκοσμιοποίηση οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το όρο  για να περιγράψουν 

την διεθνή ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας (WTO 

2008,15) ενώ ως οικονομικό φαινόμενο αναφέρεται σε μία διαδικασία δημιουργίας 

μιας ενιαίας γεωγραφικής ζώνης συναλλαγών (Ζουμπουλάκης 2003,38). 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Όπως προαναφέρθηκε η έννοια της παγκοσμιοποίησης έχει κατηγορηθεί 

για πολλά από τα δεινά της ανθρωπότητας με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερα αρνητική σημασία ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την 

πραγματική σημασία της. Για να αποκτήσουμε μια εικόνα της πραγματικής έννοιας 

της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να  αφήσουμε στο πλάι τις θεωρίες συνομωσίας 

και να περιγράψουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με απλά λόγια. Η 

πολιτιστική11 και η πολιτική12 παγκοσμιοποίηση δεν αποτελούν αντικείμενα 

εξέτασης της παρούσας εργασίας, η οποία έχει ως αντικείμενο την οικονομική 

παγκοσμιοποίηση και ειδικότερα την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Βέβαια τόσο 

η πολιτική όσο και η πολιτιστική παγκοσμιοποίηση επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο 

άρα και την οικονομική παγκοσμιοποίηση, οι επιδράσεις τους όμως δεν θα μας 

απασχολήσουν. 

Ως ορισμό για την Παγκοσμιοποίηση θα χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό 

των δύο ορισμών που αναφέραμε παραπάνω. Δηλαδή παγκοσμιοποίηση είναι η 

ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας σε παγκόσμιο 

(global) επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για μια παγκόσμια ελεύθερη αγορά όπου το 

εμπόριο θα διεξάγεται χωρίς φραγμούς και περιορισμούς.  

Γιατί όμως είναι ωφέλιμο το ελεύθερο εμπόριο; Σύμφωνα με τη οικονομική 

θεωρία, στο ελεύθερο εμπόριο τα προϊόντα παράγονται στη μέγιστη δυνατή 

ποσότητα στις χώρες που έχουν το ’’συγκριτικό πλεονέκτημα’’ αυξάνοντας έτσι το 

                                                           
11

 Ασφαλώς η εξάπλωση και η παγκόσμια εμβέλεια που έχουν αποκτήσει τα ΜΜΕ επηρεάζουν τα 
καταναλωτικά πρότυπα των ανθρώπων και συμβάλουν στη δημιουργία μιας παγκόσμιας 
αγοράς σε επίπεδο καταναλωτικών προϊόντων.  

12
 Στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον συμμετέχουν πολιτεύματα όλων των πιθανών μορφών. 

Παρά την προσπάθεια ορισμένων δυνάμεων να διαδώσουν το πολιτικό τους σύστημα σε άλλες 
χώρες αυτό δεν αποτελεί κριτήριο συμμετοχής τους στον ΠΟΕ. 



-12- 

 

 

εισόδημα τους άρα και την κατανάλωση άλλων προϊόντων από άλλες χώρες. Έτσι 

το ελεύθερο εμπόριο διασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα παράγονται εκεί όπου το 

κόστος είναι χαμηλότερο οδηγώντας σε μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο ως 

σύνολο. Με αυτό τον τρόπο το ελεύθερο εμπόριο είναι αποδοτικό με την έννοια ότι 

μεγεθύνει την οικονομία (Bernanke 2001,779). Δηλαδή με απλά λόγια οι αγορές 

αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο καταμερισμού των οικονομικών πόρων 

μεγεθύνοντας έτσι το μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία θα 

καταμεριστεί στα διάφορα κράτη, άρα και τους αντίστοιχους πληθυσμούς.  

Όμως η ελεύθερη οικονομία δεν ευνοεί τους πάντες. Παρόλο που η 

ελεύθερη αγορά ευνοεί την παγκόσμια οικονομία συνολικά, υπάρχουν ομάδες 

μέσα στα κράτη οι οποίες χάνουν μερίδια αγοράς και ζημιώνονται από το ελεύθερο 

εμπόριο. Αυτές οι ομάδες είναι φυσικό να χρησιμοποιήσουν την πολιτική επιρροή 

που έχουν μέσα στο κράτος τους για να περιορίσουν την ελεύθερη διασυνοριακή 

ροή αγαθών και να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους.. 

 Η άποψη ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι επιβλαβές για την οικονομία και ότι 

πρέπει να περιοριστεί και να ελεγχθεί εκφράζεται από το Προστατευτισμό. Αυτός 

πρεσβεύει ότι τα κράτη πρέπει να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές και 

παραγωγικές δομές από το εξωτερικό εμπόριο και κυρίως από τις εισαγωγές από 

τρίτες χώρες. Τα κράτη διέθεταν δυο ουσιαστικά όπλα (φραγμούς) 

προστατευτισμού: Τους δασμούς (Tariffs) και τα όρια (Quotas) (Bernanke 

2001,780).  

Έτσι η δημιουργία ενός ενιαίου παγκόσμιου οικονομικού χώρου είναι πολύ 

πιο δύσκολή από ότι ακούγεται. Το άναρχο κρατικοκεντρικό διεθνές σύστημα 

κυριαρχείται από την έννοια του εθνικού συμφέροντος το οποίο δημιουργεί 

σοβαρά εμπόδια στις παραχωρήσεις οποιασδήποτε μορφής ιδιαίτερα εάν αυτές 

είναι υπέρ ενός αόριστου γενικού καλού. Όλα τα κράτη επιβάλλουν ελέγχους των 

εισαγωγών, εφαρμόζουν βιομηχανικές και περιφερειακές πολιτικές, χειρίζονται 

επιτόκια και προσπαθούν να διατηρήσουν την ανταλλακτική αξία του νομίσματος 

τους σε συγκεκριμένα όρια προκειμένου να διαμορφώσουν με ευνοϊκό τρόπο το 

διασυνοριακό εμπόριο (Οικονομίδης  2001,253).  
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Διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις  

Για να καταλάβει κανείς την λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού 

περιβάλλοντος θα πρέπει να σκεφτεί πως λειτουργούσαν οι διασυνοριακές 

οικονομικές δραστηριότητες πριν την επιβολή  των κανόνων του GATT και εν 

συνεχεία του ΠΟΕ. Η κάθε χώρα μπορούσε να επιβάλει επιλεκτικά δασμούς13 στις 

εισαγωγές ή να επιδοτήσει εγχώρια προϊόντα και εξαγωγές. Αυτοί οι δασμοί 

αποτελούσαν αρχικά και το κυριότερο μέσο χρηματοδότησης των κρατών καθόσον 

η ατομική φορολογία εισοδήματος δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι κυβερνήσεις 

μέσω των περιορισμών που επέβαλλαν προστάτευαν την εγχώρια παραγωγή από 

εξωτερικούς παράγοντες και ταυτόχρονα χρηματοδοτούσαν την λειτουργία τους.  

Επίσης, μέσω των δασμών, το διεθνές εμπόριο αποτελούσε αντικείμενο της 

εξωτερικής πολιτικής των κρατών και συχνά χρησιμοποιούταν ως μέσο πίεσης για 

άλλους τομείς των εξωτερικών σχέσεων τους. Αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε 

τριβές μεταξύ των κρατών ή ακόμα και σε πόλεμο14. Ασφαλώς οι ισχυρές χώρες 

μπορούσαν πιο εύκολα να επιβάλλουν την θέληση τους χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα15. Το άνοιγμα νέων αγορών για 

τα προϊόντα τους  ήταν σημαντικός στόχος των κρατών και η σημασία αυτών 

καθόριζε πόσο μακριά μπορούσαν να φθάσουν οι ισχυρές χώρες για να 

εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικές σχέσεις διεξάγονται με ευνοϊκούς για αυτές όρους. 

Έτσι η Μεγάλη Βρετανία έκανε πόλεμο16 με την Κίνα για να μετατρέψει ένα 

αρνητικό  ισοζύγιο πληρωμών σε θετικό και ταυτόχρονα να βρει πελάτες για την 

μεγάλη παραγωγή οπίου που είχε στην Ινδία (Beeson 2014,29). 

                                                           
13

 Π.χ οι ΗΠΑ το 1913 επέβαλαν δασμούς 44% επί των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, η 
Γαλλία 20% και  η Γερμανία 13% (Κυρκιλής 2009,536).  

14
 Παράδειγμα αποτελεί η Αμερικανική επανάσταση. Μια από τις βασικότερες αιτίες της ήταν οι 

δασμοί που επέβαλε η Βρετανία στα προϊόντα που κατευθύνονταν προς τις Αμερικανικές της 
αποικίες με σκοπό να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο με τη Γαλλία. 

15
 Όπως το 1853 ο Αμερικανός Αρχιπλοίαρχος M.Perry εισήλθε με μια μοίρα πολεμικών πλοίων 

στον κόλπο του Τόκυο εξαναγκάζοντας την Ιαπωνία να ανοίξει τα σύνορα της στο διεθνές 
εμπόριο. 

16
 Ο πρώτος πόλεμος του Οπίου (1839-1842) εξανάγκασε την Κίνα με την συνθήκη του Νάντζινγκ 

να δεχθεί απελευθέρωση των εισαγωγών οπίου το οποίο παραγόταν στην Βρετανική αποικία 
της Ινδίας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Κίνα εξήγαγε μεγάλο αριθμό προϊόντων (μετάξι, τσάι κ.α.) 
στην Μ. Βρετανία και εισήγαγε ελάχιστα προϊόντα έχοντας ως συνέπεια ένα ιδιαίτερα αρνητικό 
εμπορικό ισοζύγιο σε βάρος της Μ. Βρετανίας.  
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Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η λειτουργία του παγκόσμιου 

εμπορίου χωρίς θεσμοποιημένη μορφή ευνοούσε μάλλον τους ισχυρούς αλλά και 

αυτούς με δεσπόζουσα θέση σε ένα προϊόν, οι οποίοι μπορούσαν ευκολότερα να 

επιβάλουν της ευνοϊκότερες για αυτούς συνθήκες. Η ανωτέρω μορφή του 

εμπορίου είχε και αρνητική επίπτωση στη παγκόσμια ανάπτυξη. Τα κράτη 

δρούσαν με μια λογική προστατευτισμού της εγχώριας παραγωγής και οικονομίας 

και δημιουργούσαν επιλεκτικά φραγμούς στο διασυνοριακό εμπόριο (κυρίως στις 

εκροές). Αυτό  βέβαια περιόριζε τις δυνατότητες παγκόσμιας ανάπτυξης και 

δημιουργούσε αντιπαλότητα και εντάσεις μεταξύ των κρατών. 

Bretton Woods - GATT 

  Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ, ως ο κυριότερος διεθνής 

παράγοντας, προώθησαν την δημιουργία ενός Παγκόσμιου οργανισμού ή 

τουλάχιστον μιας πολυμερούς συνθήκης, η οποία με αμοιβαίες δασμολογικές 

εγγυήσεις θα ρύθμιζε το Παγκόσμιο εμπόριο και θα αντικαθιστούσε τις 

προηγούμενες εμπορικές διευθετήσεις με μια ανοικτή και φιλελεύθερη διεθνή 

εμπορική τάξη (Οικονομίδης 2007,136). Μέσα από αυτή θα αποφεύγονταν τα 

λάθη του παρελθόντος τα οποία οδήγησαν σε τριβές και πολέμους και θα 

οδηγούσαν τον πλανήτη στην οικονομική ανάπτυξη.  

 Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολές καθόσον όλοι οι συμμετέχοντες 

επιθυμούσαν να διατηρήσουν τους δασμολογικούς κανόνες που τους έδιναν 

πλεονεκτήματα και προστάτευαν την παραγωγή τους. Μετά από αμοιβαίες 

παραχωρήσεις το 1947  υπογράφηκε από 23 κράτη η γενική συμφωνία για τους 

δασμούς και το εμπόριο, γνωστή ως GATT. Η GATT δεν ήταν ο επιθυμητός 

διεθνής οργανισμός μέσω του οποίου θα γινόταν η διαχείριση του διεθνούς 

εμπορίου αλλά θεωρήθηκε ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο μέχρι την δημιουργία ενός 

πιο ώριμου διεθνούς οργανισμού (Οικονομίδης 2007,137). 

 Παρά της προσπάθειες για την δημιουργία αυτού του οργανισμού ο οποίος 

θα ονομαζόταν ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου), αντιδράσεις μεγάλης 
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μερίδας κρατών αλλά και του κογκρέσου των ΗΠΑ17 εμπόδισαν την δημιουργία 

του.  

Έτσι η GATT έγινε το επίσημο όργανο διαχείρισης του Παγκόσμιου 

εμπορίου. Η GATT είχε σοβαρές αδυναμίες οι οποίες υπέσκαπταν την αξιοπιστία 

της. Κατ αρχήν η GATT άφηνε εκτός ρύθμισης ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων 

(όπως τα αγροτικά). Επίσης η GATT αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει πρακτικές 

διακρίσεων όπως οι επιχορηγήσεις ομάδων προϊόντων ή η επιβολή διαφορετικών 

επιπέδων δασμών ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας των προϊόντων. Άλλος 

τρόπος διάκρισης ήταν η επιβολή μη δασμολογικών φραγμών όπως ειδικοί φόροι 

σε κατηγορίες αγαθών ή ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας και υγείας. Τέτοιες 

πρακτικές δεν αντίβαιναν στο γράμμα του νόμου της GATT αλλά παραβίαζαν της 

αρχές και το πνεύμα της συμφωνίας, δημιουργούσαν ένταση στο σύστημα και 

ανταποδοτικές ενέργειες μεταξύ των κρατών (Οικονομίδης 2001,147).  

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Η σημαντικότερη πρόοδος στον τομέα του διεθνούς εμπορίου ήταν η 

δημιουργία του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου). O ΠΟΕ διαχειρίζεται 

και ρυθμίζει το διεθνές εμπορικό σύστημα έχοντας απορροφήσει την GATT18. 

Πλέον το διεθνές εμπόριο διέπεται από σαφείς και δεσμευτικούς κανόνες. 

Επιπρόσθετα στον ΠΟΕ έχει παραχωρηθεί και η δικαιοδοσία να επιβάλει 

πρόστιμα στα απείθαρχα κράτη ενώ διαθέτει και μηχανισμό διευθέτησης τυχόν 

διαφορών. Η συμμετοχή των κρατών στον ΠΟΕ19 είναι ιδιαίτερα μεγάλη και αν 

λάβουμε υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% 

του παγκόσμιου εμπορίου και ΑΕΠ, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΟΕ είναι ένας 

πραγματικά παγκόσμιος οργανισμός. Πλέον λέγοντας παγκοσμιοποίηση εννοούμε 

την εμπορική δραστηριότητα μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνει ο 

ΠΟΕ. Τα κράτη με την είσοδο τους στον ΠΟΕ αποδέχονται την GATT και μια σειρά 

                                                           
17

 Στη Σύνοδος της Αβάνας αποφασίστηκε από 53 χώρες η δημιουργία του ΔΟΕ αλλά το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ δεν επικύρωσε την συνθήκη (Οικονομίδης 2007,138). 

18
 Ο ΠΟΕ  ιδρύθηκε την 1 Ιανουαρίου 1995 και ήταν αποτέλεσμα του Γύρου διαπραγματεύσεων 

της Ουρουγουάης. 
19

  Ο ΠΟΕ έχει μέλη  160 χώρες και την ΕΕ ενώ άλλες 23 έχουν την θέση του παρατηρητή. Οι 
παρατηρητές πρέπει σε διάστημα 5 ετών να ξεκινήσουν διαδικασία εισόδου στον οργανισμό 
(πηγή www.wto.org ). 

http://www.wto.org/
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άλλες συμφωνίες που ρυθμίζουν το χώρο των υπηρεσιών καθώς και θέματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Οικονομίδης 2001,148). Με τον ΠΟΕ μιλάμε πλέον για 

ένα πραγματικά παγκόσμιο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης. 

Εξέλιξη του ΠΟΕ 

 Έργο του ΠΟΕ είναι η διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου προς όφελος 

όλων. Το έργο του κινείται σε δύο άξονες. Πρώτον να μειωθούν οι εμπορικοί 

φραγμοί όπου αυτό είναι δυνατό και δεύτερο η θέσπιση κανόνων για τους 

παραμένοντες φραγμούς και εμπορικές πολιτικές. Αυτά, μετά το Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο και την GATT, επιτυγχάνονται μέσα από τους γύρους διαπραγματεύσεων.  

Μέσα από αυτούς τους γύρους ο ΠΟΕ, άρα και η διαδικασία της 

Παγκοσμιοποίησης, εξελίσσεται και συμφωνούνται νέοι κανόνες για το διεθνές 

εμπόριο, προς το στόχο της δημιουργίας μιας ενιαίας ελεύθερης αγοράς.  

Η σημασία των διαπραγματεύσεων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

περαιτέρω ολοκλήρωση του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και την 

εξέλιξη του κανονιστικού του πλαισίου. Όμως η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του 

συνόλου των κρατών, άρα και η περεταίρω εξέλιξη του ΠΟΕ, είναι ιδιαίτερα 

δύσκολή καθόσον ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων μερών δυσχεραίνει την 

επίτευξη συμφωνίας. Οι χώρες υπερασπιζόμενες τα επιμέρους συμφέροντα τους, 

αλλά και λόγω εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών επιρροών, εμποδίζουν την 

υπογραφή νέων συμφωνιών20 με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να διαρκούν 

πολλά χρόνια. 

Ο διαπραγματευτικός γύρος της Ντόχα συνεχίζει αυτή την παράδοση. Είναι 

ο ένατος γύρος από το 1940 και ο πρώτος από την στιγμή που ο ΠΟΕ διαδέχθηκε 

την GATT, ως ο ρυθμιστικός παράγοντας του παγκόσμιου εμπορίου, το 1995 μετά 

το γύρο της Ουρουγουάης. Το 2001 ξεκίνησε ο τελευταίος διαπραγματευτικός 

γύρος της Ντόχα, με ιδιαίτερα φιλόδοξη ατζέντα για αναμόρφωση του παγκόσμιου 

συστήματος στον 21ο αιώνα, ο οποίος διακόπηκε λόγω διαφωνιών σε θέματα 

                                                           
20

  Δύο αρχές της λήψης αποφάσεων στον ΠΟΕ κάνουν τόσο δύσκολή την επίτευξη συμφωνίας. 
Κατ’ αρχήν οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία που σημαίνει πως πρέπει να 
συμφωνήσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Δεύτερο ότι ισχύει η αρχή του όλα ή τίποτα, δηλαδή 
τίποτα δεν είναι συμφωνημένο εάν δεν κλείσουν όλα τα θέματα (πηγή www.wto.org) 
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αγροτικής πολιτικής τον Ιούλιο του 2008. Είναι σε εξέλιξη προσπάθειες 

επανέναρξης των διαπραγματεύσεων21 αλλά η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

Στα πλαίσια του ΠΟΕ δημιουργούνται επιπρόσθετες συμφωνίες στις οποίες 

τα μέλη του οργανισμού συμμετέχουν σε εθελοντική βάση. Π.χ μία από αυτές είναι 

η GPA (Government Procurement Agreement) δηλαδή συμφωνία για τις κρατικές 

προμήθειες. Οι κρατικές προμήθειες αποτελούν ένα ποσοστό 10-15% του ΑΕΠ 

μιας οικονομίας και συνήθως δεν ελέγχονται από εμπορικές συμφωνίες και η 

εκτέλεση τους αποτελεί κρατικό προνόμιο 22. Με την GPA  τα συμμετέχοντα κράτη 

ανοίγουν και αυτή την κατηγορία προμηθειών στο διεθνές εμπόριο. Επίσης το 

2006 κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συμφωνήθηκε η δημιουργία του 

μηχανισμού διαφάνειας για τις περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες (Transparency 

Mechanism for RTAs (Regional Trade Agreements). Ο μηχανισμός αυτός επί του 

παρόντος λειτουργεί σε εθελοντική βάση με στόχο να αντικατασταθεί από ένα 

μόνιμο μηχανισμό, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της Ντόχα.  

Μέσα από τον ΠΟΕ σε συνδυασμό με άλλα όργανα του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος όπως το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και η 

Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) έχει δημιουργηθεί ένα φιλελεύθερο οικονομικό 

σύστημα μέσα στο οποίο τα κράτη καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Αυτό το 

Παγκόσμιο σύστημα έχει σοβαρές αδυναμίες. Οι ισχυρά οικονομικές χώρες έχουν 

σαφές πλεονέκτημα έναντι των πιο αδύνατων σε διαπραγματεύσεις. Επιμέρους 

θέματα όπως αυτά που αφορούν την ενέργεια ή την προστασία του περιβάλλοντος 

παραμένουν σε στασιμότητα ή παρουσιάζουν πολύ μικρή πρόοδο λόγω 

απροθυμίας χωρών να συναινέσουν σε αυστηρότερους κανόνες. Ταυτόχρονα οι 

διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και οι αποφάσεις του επηρεάζονται ελάχιστα από τη 

θέληση των λαών του πλανήτη οι οποίοι συνήθως αγνοούν τα θέματα που 

πραγματεύεται. Πολλά από τα ανωτέρω προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσα από 

τους περιφερειακούς οργανισμούς που όπως θα δούμε παρακάτω αποδεικνύονται 

ικανότεροι στην αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων. 

                                                           
21

 Στις 31 Ιουλίου 2015 ο Πρόεδρος του ΠΟΕ Roberto Azevêdo δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμα 
ικανοποιητική πρόοδος. Ο γύρος της Ντόχα αν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει την πρώτη 
παγκόσμια συμφωνία για μείωση δασμών τα τελευταία 18 χρόνια (πηγή www.wto.org) 

22
 Η GPA ενεργοποιήθηκε το 1994 και η αναθεωρημένη μορφή της τέθηκε σε ισχύ το 2014. Επί του 

παρόντος έχει 45 μέλη (πηγή www.wto.org). 
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Πόσο έχει προχωρήσει η Παγκοσμιοποίηση; 

Η αυξανόμενη διασύνδεση του διεθνούς οικονομικού συστήματος είναι 

εμφανής. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, όπως δείχνουν και τα στοιχείο του WTO, 

το διεθνές εμπόριο αυξάνεται γρηγορότερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ (Sachs 

2000,53). Μεταξύ 1950 και 1975 ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αυξήθηκε 

κατά 500% ενώ το ΑΕΠ κατά 200% (Κυρκιλής 2009,538). 

Αυτό ασφαλώς δείχνει ότι η παγκοσμιοποίηση κερδίζει έδαφος. Το κριτήριο 

όμως δεν μπορεί να είναι μόνο ποσοτικό. Υπάρχει ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο 

που αφορά την θεσμική και κανονιστική πρόοδο  της παγκόσμιας ελεύθερης 

αγοράς. 

 

Διάγραμμα 1 : Λόγος διεθνούς εμπορίου προς το παγκόσμιο ΑΕΠ (πηγή: www.wto.org). 

Έτσι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην φιλελευθεροποίηση του 

εμπορίου, την συνεχή πρόοδο στα μέσα μεταφοράς και τις τηλεπικοινωνίες και 

αντίθετα με ότι πιστεύουν οι περισσότεροι πολίτες, οι οικονομίες των κρατών 

παραμένουν ανεξάρτητες μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Όπως έχει τονίσει 

επανειλημμένα ο οικονομολόγος Paul Krugman ’’οι  περισσότερες κυβερνήσεις 

στον προηγμένο βιομηχανικό κόσμο δεν είναι, ούτε κατά προσέγγιση, τόσο 
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δεσμευμένες από την οικονομική παγκοσμιοποίηση όσο ευρέως πιστεύεται’’ 

(Rodric 2000,28).  

Σύμφωνα με μία έρευνα του Καναδού οικονομολόγου John McCallum, το 

εμπόριο μεταξύ μιας καναδικής επαρχίας και μιας πολιτείας των ΗΠΑ είναι κατά 

μέσο όρο 20 φορές μικρότερο από το εμπόριο μεταξύ δύο Καναδικών επαρχιών 

(Rodric 2000,29). Όλα τα κράτη επιβάλλουν ελέγχους στις εισαγωγές, εφαρμόζουν 

βιομηχανικές και περιφερειακές πολιτικές και χειρίζονται τα επιτόκια των 

νομισμάτων τους ώστε να διατηρήσουν την ανταλλακτική τους αξία σε ευνοϊκά για 

αυτούς επίπεδα, για να διαμορφώσουν προς όφελος τους το διασυνοριακό 

εμπόριο (Οικονομίδης 2001,253). 

Μία ακόμα από τις σημαντικότερες μακροπρόθεσμες μεταβολές της 

παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας είναι και η δημιουργία μεγάλων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν  αυτόνομους παίκτες στο 

παγκόσμιο εμπόριο (Beeson 2014,172). Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες πολλές φορές έχουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ από πολλά κράτη του 

κόσμου, είναι πλέον ο κυρίαρχος φορέας του διεθνούς εμπορίου. Ένα μεγάλο 

ποσοστό της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών γίνεται στο 

εσωτερικό τους χωρίς την παρέμβαση των μηχανισμών της αγοράς (Κυρκιλής 

2009,564). Λόγω της μεγάλης οικονομικής ισχύος τους έχουν σημαντικά ερείσματα 

σε κυβερνήσεις και επηρεάζουν προς όφελος τους τη λήψη αποφάσεων σε 

κυβερνητικό αλλά και διακρατικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μέσω της παγκόσμιας 

παρουσίας τους, υπερβαίνουν τους διάφορους εμπορικούς φραγμούς που 

προσπαθούν να επιβάλλουν τα κράτη23.   

Επίσης, πολλές χώρες αλλά και πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν 

πρακτικές αλλοίωσης των κανόνων του εμπορίου προς όφελος τους όπως το 

‘’Dumping’’24. Τέτοιες πρακτικές καταδικάζονται μεν από τον ΠΟΕ αλλά δεν 

                                                           
23

 Για παράδειγμα όλες σχεδόν οι μεγάλες Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κατασκευάσει 
εργοστάσια στη ΕΕ και τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να μην υπόκεινται στους 
διάφορους φραγμούς και έτσι να έχουν αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς στις αντίστοιχες 
αγορές. 

24
 To ‘’Dumping’’ είναι μια πρακτική επιθετικής τιμολόγησης, όπου ένα προϊόν τιμολογείται 

χαμηλότερα στην εξαγωγική αγορά από ότι στην χώρα παραγωγής με σκοπό να αποκτήσει 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην χώρα προορισμού. 
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απαγορεύονται ρητά. Απλώς η χώρα θύμα έχει δικαίωμα να λάβει αντίμετρα κατά 

τέτοιων πρακτικών.  

Σήμερα, παρά την ποσοτική εξέλιξη που υπάρχει στο διεθνές άνοιγμα των 

αγορών, το παγκόσμιο εμπόριο είναι στην πραγματικότητα ακόμα αρκετά κλειστό. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι πιο περιορισμένη σήμερα από ότι στη πρώτη φάση της 

στα τέλη του 19ου αιώνα. Το εμπόριο, οι επενδύσεις και οι χρηματοοικονομικές 

ροές ήταν μεγαλύτερες τότε, αναλογικά με τα μεγέθη των εθνικών οικονομιών και 

της Παγκόσμιας οικονομίας (Παπασωτηρίου 2009,269). Το κανονιστικό πλαίσιο 

του ΠΟΕ έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία 18 χρόνια λόγω της μη ολοκλήρωσης του 

τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων της Ντόχα. Έτσι ο χαρακτηρισμός του 

εμπορίου ως παγκοσμιοποιημένου και η ύπαρξη μιας παγκόσμιας ελεύθερης 

αγοράς είναι μάλλον μακρινοί στόχοι και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 

δηλώσεις προθέσεως ή προοπτικής και όχι σαν μια πραγματικότητα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 Την αργή αυτή εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της παγκοσμιοποίησης 

έρχεται να καλύψει σε στενότερο γεωγραφικό πλαίσιο η διαδικασία της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης ή περιφερειοποίησης (Regionalism). Η 

περιφερειοποίηση ορίζει μια διαδικασία που οδηγεί σε μορφές συνεργασίας, 

ολοκλήρωσης, συμπλήρωσης και σύγκλισης σε ένα υπερεθνικό γεωγραφικό χώρο 

(Hettne, 2000,4).  

Υπερεθνικές διαδικασίες συνεργασίας εμφανίστηκαν με την εμφάνιση των 

πρώτων κρατών. Τον 19ο αιώνα με την βιομηχανική επανάσταση, το διεθνές 

εμπόριο και η δημιουργία υπερεθνικών εμπορικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών 

κρατών εντατικοποιήθηκε (Tavares 2004,8). Ιδιαίτερα στην Ευρώπη εμφανίστηκε 

μεγάλος αριθμός τελωνειακών ενώσεων και άλλων εμπορικών συμμαχιών. Η 

περιφερειοποίηση είχε διακριτή μορφή και σκοπό και έπαιρνε είτε την μορφή 

στρατιωτικών συμμαχιών είτε τη μορφή οικονομικών συνεργασιών και απείχε από 

την έννοια της ολοκλήρωσης (αν και μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή) 25.  

                                                           
25

 Πχ η Γερμανική Τελωνιακή Ένωση (Zollverein) το 1834 οδήγησε στην ένωση των Γερμανικών 
κρατιδίων σε μία χώρα. 
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Η περιφερειοποίηση εάν εξετασθεί σε ιστορική προοπτική κατά την διάρκεια 

του 20ου αιώνα εξελίχθηκε σε τρία διαδοχικά κύματα. Το πρώτο κύμα26 (η μοχθηρή 

περιφερειοποίηση (malevolent regionalization)) μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά 

από το 1930 έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και ήταν η προσπάθεια της 

Γερμανίας και της Ιαπωνίας27 να αποκτήσουν πολιτική και οικονομική  ηγεμονική 

θέση (Telo 2000,2).  

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο το διεθνές σύστημα χαρακτηρίστηκε από την 

έντονη πόλωση που οδήγησε τα κράτη στην δημιουργία διεθνών οργανισμών με 

κύριο σκοπό τη συλλογική ασφάλεια (NATO, Warsaw Pact κ.α.). Η δημιουργία 

οικονομικών συνεργασιών σε ένα διπολικό ανταγωνιστικό περιβάλλον αν και ήταν 

συμβατή με τις πολυμερής ιδέες δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής με την εξαίρεση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tavares 2004,9).  

Τέλος, με το πέρας του ψυχρού πολέμου εμφανίστηκε η τρίτη μορφή 

περιφερειοποίησης ως συστατικό ενός πολυπολικού και ετερογενούς παγκοσμίου 

συστήματος (Telo 2007,4). Μέχρι τότε και για πολλές δεκαετίες το κομμουνιστικό 

σύστημα ήταν ένα εναλλακτικό μοντέλο για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η 

κατάρρευση του απεδείχθη να είναι ένας σημαντικός ενοποιητικός παράγοντας του 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Έτσι μετά το 1980 εμφανίστηκε, μέσα από 

την ανάσταση της περιφερειοποίησης, η Νέα Περιφερειοποίηση (New 

Regionalism) (Tavares 2004,10). Σύμφωνα με τον Bjorn Hettne η Νέα 

Περιφερειοποίηση ορίζεται ως μια πολυδιάστατη μορφή ολοκλήρωσης που 

περιλαμβάνει οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πλευρές 

ξεφεύγοντας από την απλή δημιουργία στρατιωτικών ή οικονομικών 

συνεργασιών(Hettne 1998,203).  

                                                           
26

 Πολλοί μελετητές δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτή την περίπτωση, που άλλωστε αποτελεί μια 
προσπάθεια περιφερειοποίησης δια της βίας, και ξεκινούν την ιστορία της περιφερειοποίησης 
από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. 

27
 Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου οι Ιαπωνία προωθούσε το όραμα 

του Παν-Ασιατισμού. Σύμφωνα με αυτό θα δημιουργούταν η Greater East Asia Co-Prosperity 
Sphrere η οποία υπό την ηγεσία της Ιαπωνίας θα ένωνε την Ανατολική Ασία και θα έδιωχνε την 
κακόβουλη και μοχθηρή Δυτική επιρροή. Παρά τα εγωιστικά κίνητρα, που ήταν η πρόσβαση 
στις πρώτες ύλες της περιοχής, αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης της Ανατολικής 
Ασίας ως μίας διακριτής περιφέρειας (Beeson 2014,44-45). 
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H Νέα Περιφερειοποίηση διαφέρει από την παλιά σε πέντε κυρίως τομείς 

(Hettne 1998): 

 Η παλαιά υπήρχε σε ένα διπολικό σύστημα ισχύος όπου και οι 

περιφερειακοί οργανισμοί εντασσόντουσαν σε αυτό. Αντίθετα η νέα 

υλοποιείται σε μια πολυπολική παγκόσμια τάξη η οποία δίνει μεγαλύτερη 

ευελιξία κινήσεων στα κράτη. 

 Η παλαιά συνήθως προέκυπτε από ‘’πάνω’’ προς τα ΄΄κάτω΄΄ με την 

επέμβαση κάποιας από τις υπερδυνάμεις η οποία συνένωνε τις φιλικά 

προσκείμενες σε αυτή χώρες σε περιφερειακές ομάδες συνεργασίας, ενώ 

η νέα προκύπτει πιο αυθόρμητα από ‘’κάτω’’ (από τα κράτη) και μέσα από 

τις ενδιαφερόμενες περιοχές. 

 Σε οικονομικούς όρους η παλαιά ήταν πιο προστατευτική και κλειστή σε 

αντίθεση με τη νέα η οποία είναι πιο συμβατή με την αρχή της ελεύθερης 

παγκόσμιας αγοράς. 

 Η παλαιά είχε σαφής στόχους περιορισμένους σε συγκεκριμένους τομείς 

(ασφάλεια, οικονομία κτλ) ενώ η νέα είναι πιο ολοκληρωμένη και συνήθως 

δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς. 

 Η παλαιά ενδιαφερόταν για τις σχέσεις μεταξύ κρατών ενώ η νέα στο 

πλαίσιο της μεταμόρφωσης του παγκόσμιου συστήματος ενδιαφέρεται και 

για μη κρατικούς δρώντες. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην δημιουργία ή 

την αναβίωση προϋπαρχόντων περιφερειακών οργανισμών. Πολλοί θεωρούν ότι 

στο άναρχο παγκόσμιο περιβάλλον τα κράτη μέσα από την συμμετοχή τους σε 

περιφερειακούς οργανισμούς θα μπορούν καλύτερα να προστατεύσουν την 

οικονομική, πολιτική και πολιτιστική τους σταθερότητα (Collins 2010,3). Τα κράτη 

προσπαθούν μέσω των περιφερειακών οργανισμών να διαχειριστούν 

αποτελεσματικότερα τους κραδασμούς που προκύπτουν στην παγκόσμια 

οικονομία. Δηλαδή επιθυμούν να έχουν τα οφέλη του ανοικτού διεθνούς 

οικονομικού συστήματος περιορίζοντας όμως το ρίσκο. Ταυτόχρονα οι μικρότερες 
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χώρες βλέπουν τους περιφερειακούς οργανισμούς σαν ένα τρόπο από κοινού 

άσκησης μεγαλύτερης επιρροής στους ισχυρότερους (Παπασωτηρίου 2009,270-

271). Αντίθετα οι ισχυρότερες περιφερειακά χώρες προτιμούν τις διμερείς 

συνομιλίες από τις περιφερειακές28. Έτσι σήμερα υπάρχουν πολλοί διεθνείς 

οργανισμοί με διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης και επιτυχίας. Τέτοιοι 

περιφερειακοί οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις ηπείρους και 

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη ενώ πολλά κράτη συμμετέχουν σε 

περισσότερους του ενός.  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΤΗ 

EFTA (European Free Trade Association Βόρεια Ευρώπη Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία, Ελβετία 

ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) Ευρώπη 28 κράτη 

NAFTA(North American Free Trade Agreement) Βόρεια Αμερική Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό 

Andean Community Νότια Αμερική 5 Κράτη 

CACM (Central American Economic Integration)  Κεντρική Αμερική 5 Κράτη 

CARICOM (Caribbean Community and Common Market) Καραϊβική 15 κράτη 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) Νότια Αμερική 5 Κράτη 

CEMAC (Central African Economic and Monetary Community) Κεντρική Αφρική 7 Κράτη 

ECCAS (Economic Community of Central African States) Κεντρική Αφρική 10 Κράτη 

ECOWAS (Economic Community of West African States) Δυτική Αφρική 15 Κράτη 

SADC (Southern African Development Community) Νότια Αφρική 15 Κράτη 

GCC (Gulf Cooperation Council) Περσικός Κόλπος 6 Κράτη 

ASEAN (Association of SE Asean Nations) ΝΑ Ασία 10 Κράτη 

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Νότια Ασία 8 Κράτη 

Πίνακας 1: Σημαντικότεροι Περιφερειακοί οργανισμοί. 

 Συνοψίζοντας, η Νέα Περιφερειακή ολοκλήρωση έχει μετεξελιχθεί από την 

εποχή του ψυχρού πολέμου. Έτσι αρχικά την περίοδο του ψυχρού πολέμου ήταν 

μια προσπάθεια που ξεκινούσε από πάνω (πολλές φορές με επέμβαση των 

υπερδυνάμεων) για την δημιουργία συμμαχιών με κύριο στόχο την ασφάλεια. Η 

κατάρρευση του διπολικού συστήματος έδωσε χώρο στις διάφορες χώρες να 

κινηθούν πιο ελεύθερα στο διεθνές σύστημα. Έτσι η νέα περιφερειακή 

ολοκλήρωση  έγινε πιο αυθόρμητα από τις ίδιες τις χώρες με στόχο την καλύτερη 

προσαρμογή και ενδυνάμωση στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον(Hettne 

1998,202). Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Αφρική 

και η ΝΑ Ασία όπου η περιφερειακή ολοκλήρωση έχει γίνει η κυρίαρχη στρατηγική 

επίτευξης ασφάλειας και ανάπτυξης  .  

                                                           
28

 Για παράδειγμα η Ινδία προτιμούσε τις διμερείς συνομιλίες με τους γείτονες της. Όμως η ASEAN 
σταδιακά επέβαλε τον ρόλο της ως συνομιλητή (Hettne 1998,214). 
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 Στο πολιτιστικό τομέα ένας σημαντικός στόχος πολλών περιφερειακών 

οργανισμών είναι και η δημιουργία μιας περιφερειακής εθνικής ταυτότητας. Έτσι οι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Ευρωπαίοι, της ASEAN Ασιάτες κ.τ.λ. Η 

ανάπτυξη της κοινής αυτής ταυτότητας έχει σκοπό την επίτευξη ενότητας και την 

εξαφάνιση των παλαιών αντιπαλοτήτων που υπήρχαν στο παρελθόν μεταξύ των 

εθνών. Οι πολέμιοι όμως αυτής της διαδικασίας την βλέπουν σαν μία προσπάθεια 

αφομοίωσης των λαών και εξαφάνισης της εθνικής τους ταυτότητας σε μία 

προσπάθεια ευκολότερου ελέγχου τους. 

Οι περιφερειακοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν σε ένα βαθμό τις αδυναμίες και 

τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και προστατεύουν τα μέλη τους από τις 

δυσμενείς συνέπειες αυτής. Λόγω του μικρότερου αριθμού χωρών που 

συμμετέχουν είναι πιο εύκολο να αντιμετωπισθούν προβλήματα που αφορούν 

λήψη αποφάσεων. Αποφάσεις για δύσκολα θέματα, όπως το περιβάλλον, 

μπορούν να ληφθούν πιο εύκολα ενώ οι λαοί συνήθως παρακολουθούν πιο στενά 

τις διεργασίες των περιφερειακών οργανισμών επηρεάζοντας ανάλογα τις 

αποφάσεις. Ιδιαίτερα ένας οργανισμός σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, ο 

οποίος μπορεί να διαθέτει και δικό του προϋπολογισμό και πόρους, μπορεί μέσα 

από προγράμματα να αναλάβει δράσεις για μείωση του βαθμού ανάπτυξης μεταξύ 

των κρατών μελών κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και να πετύχουν οι 

θεσμοί του Παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. 

Παρόλα αυτά και μέσα σε ένα περιφερειακό οργανισμό μπορεί να υπάρχουν 

τα ίδια προβλήματα ηγεμονισμού ή δυσκολίας συμφωνίας  που υπάρχουν και στο 

παγκόσμιο σύστημα. Έτσι παρόλο που σε ένα περιφερειακό οργανισμό είναι πιο 

εύκολο, από ότι σε ένα παγκόσμιο όπως ο ΠΟΕ,  λόγω  μεγέθους, να ακουστούν 

οι φωνές επιμέρους κοινωνικών ομάδων σαφώς υπάρχουν ισορροπίες ισχύος με 

ισχυρότερες και ασθενέστερες χώρες όπου οι πρώτοι προωθούν ευκολότερα τις 

απόψεις τους στους δεύτερους. Ταυτόχρονα οποιαδήποτε αλλαγή σχεδόν πάντα 

επηρεάζει κάποιες ομάδες αρνητικά οι οποίες αντιδρούν στην εφαρμογή της. 

Τέτοια φαινόμενα ηγεμονισμού καθώς και οποιοδήποτε πλήγμα κατά 

εθνικών κοινωνικών ομάδων δίνουν επιχειρήματα στους εχθρούς οποιασδήποτε 

μορφής ολοκλήρωσης είτε παγκόσμιας είτε περιφερειακής. Σε όλες τις χώρες 
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υπάρχουν φωνές που αντίκεινται στην περαιτέρω ολοκλήρωση. Υπάρχουν φωνές 

από δεξιά που επικαλούμενες εθνικιστικές αξίες αντιμετωπίζουν την προσχώρηση 

σε υπερεθνικούς θεσμούς ως εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αλλά υπάρχουν και 

φωνές από τα αριστερά που αντιμετωπίζουν την ολοκλήρωση σαν μια συνομωσία 

των ηγεμονικών δυνάμεων για κυριαρχία πάνω στη λαϊκή βούληση. Και οι δύο 

αυτές πλευρές  αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε θέσπιση υπερεθνικών θεσμών και 

κανόνων, είτε σε παγκόσμιο είτε σε περιφερειακό επίπεδο, ως περιορισμό της 

κρατικής ανεξαρτησίας, ενώ πολλοί στο εσωτερικό των χωρών αντιμετωπίζουν 

εχθρικά κάθε επιβολή κανόνων από το εξωτερικό της χώρας, βλέποντας την σαν 

επέμβαση στα εθνικά εσωτερικά συμφέροντα της χώρας. Μάλιστα όσο προχωράει 

η ολοκλήρωση τόσο περισσότερο ενισχύονται αυτές οι φωνές29. Ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων (κοινωνικών, οικονομικών) η αντίδραση στην 

περιφερειακή ολοκλήρωση ενισχύεται καθόσον είναι εύκολο να κατηγορηθούν οι 

άλλοι για τα διάφορα προβλήματα. Κανένας όμως από τους παραπάνω δεν 

μπορεί να πει με σιγουριά ποια θα ήταν η θέση της χώρας τους εάν ήταν μόνη της 

εκτός του περιφερειακού οργανισμού. Τέλος υπάρχουν και τα κράτη που 

επιθυμούν χαλαρή συμμετοχή σε τέτοιους οργανισμούς επιδιώκοντας να 

καρπώνονται τα περισσότερα δυνατά οφέλη χωρίς να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 

σε βάρος της εθνικής πολιτικής τους30.  

Περιφερειακοί οργανισμοί και βαθμός ολοκλήρωσης  

Ένας περιφερειακός οργανισμός μπορεί να έχει διαφορετικό βαθμό 

εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης. Μπορεί η ύπαρξη του να έγκειται σε ένα χαλαρό 

βαθμό δηλώσεων και προθέσεων, σε μία συνθήκη με περιορισμένες υποχρεώσεις, 

μέχρι και την δημιουργία μίας διακρατικής οντότητας η οποία θα υποκαθιστά τα 

κράτη μέλη σε διάφορες διεθνείς υποχρεώσεις τους31. Σημαντικότερα στάδια για 

την οικονομική ολοκλήρωση αποτελούν η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού 

                                                           
29

 Για παράδειγμα μετά τη συνθήκη της Λισσαβόνας που εμβάθυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αυξήθηκαν σημαντικά οι Ευρωσκεπτικιστές και τα αντιευρωπαϊκά κόμματα σε πολλές χώρες της 
Ένωσης. 

30
 Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι χώρες όπως η Δανία η οποία 

απολαμβάνει την ασφάλεια που της παρέχει το ΝΑΤΟ και τα οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη 
από τη συμμετοχή στην ΕΕ, χωρίς να επιθυμεί όμως να αυξήσει της στρατιωτικές της δαπάνες 
ή να αναλάβει υποχρεώσεις στο μεταναστευτικό πρόβλημα.  

31
 Σε αυτό το βαθμό έχει φθάσει η ΕΕ στην οποία τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει κυριαρχικά 

δικαιώματα και εκπροσωπείται αυτόνομα σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ. 
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χώρου μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη θα δραστηριοποιούνται ισότιμα και χωρίς 

φραγμούς. Επίσης η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος (όπως η Ευρωζώνη) και 

τέλος η δημιουργία ενός κοινού τραπεζικού συστήματος. Βέβαια δεν πρέπει να 

διαφεύγει της προσοχής μας πως πέρα από ένα σημείο ολοκλήρωσης τα κράτη 

μέλη πρέπει να παραχωρήσουν μεγάλο αριθμό κυριαρχικών δικαιωμάτων στον 

οργανισμό με αποτέλεσμα ο οργανισμός να προσεγγίζει την ομοσπονδοποίηση32.  

 Σημείο αναφοράς για όλους τους οργανισμούς περιφερειακής 

ολοκλήρωσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βαθμός ολοκλήρωσης της στον 

οικονομικό τομέα είναι τέτοιος (κοινή αγορά, κοινό νόμισμα) που είναι ο μόνος 

περιφερειακός οργανισμός που συμμετέχει στον ΠΟΕ. Βέβαια για να φτάσει η ΕΕ 

σε αυτό το σημείο χρειάστηκε 60 χρόνια33 ενώ ο δρόμος προς την περαιτέρω 

ολοκλήρωση (πχ τραπεζική ) είναι ακόμα μακρύς.   

Η περιφερειοποίηση είναι μια διαδικασία που φεύγει πέρα από τους 

οικονομικούς παράγοντες και μπορεί μια συμφωνία ή οργανισμός να έχει φθάσει 

σε μεγαλύτερο βαθμό εμβάθυνσης σε τομείς πέρα του οικονομικού. Αντικείμενο 

όμως της παρούσας εργασίας είναι η οικονομική περιφερειοποίηση και η εξέταση 

της σε σχέση με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. 

Οικονομική Περιφερειοποίηση 

Η οικονομική περιφερειοποίηση μπορεί να οριστεί ως μια προσπάθεια για 

αύξηση της ελευθερίας του εμπορίου και της κινητικότητας των κεφαλαίων σε μία 

περιορισμένη γεωγραφική βάση μεταξύ κρατών με μια επίσημη συμφωνία που 

παρεμβάλλεται ανάμεσα στο κρατικό επίπεδο και στο επίπεδο της 

παγκοσμιοποίησης (Οικονομίδης 2001,234). 

Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να γίνονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών 

και μπορεί να εντάσσονται στο πλαίσιο ενός περιφερειακού οργανισμού αλλά 

μπορεί να υπάρχουν και σαν αυτόνομες συμφωνίες (Regional Trade Agreements, 

RTAs). Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για 

                                                           
32

 Πολλοί υποστηρίζουν ότι το μέλλον της ΕΕ είναι η δημιουργία στο απώτερο μέλλον των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. 

33
  Θεωρώντας ως σημείο αφετηρίας τη συνθήκη της Ρώμης το 1957. 
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δημιουργία περιφερειακών συμφωνιών. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 υπήρχαν 

περίπου 110 περιφερειακές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο (Οικονομίδης 2001,238) 

ενώ την 7 Απριλίου του 2015 ο αριθμός αυτός είχε γίνει 612 εκ των οποίων οι 406 

ενεργές34 (www.wto.org). 

Η μεγάλη αύξηση των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, αλλά και η 

σημασία που δίνουν οι περιφερειακοί οργανισμοί στην οικονομική τους 

ολοκλήρωση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιφερειοποίηση πλέον έχει 

οικονομικά κίνητρα και τα κράτη την επιδιώκουν για την επίτευξη οικονομικού 

οφέλους μέσα από την περιφερειακή αύξηση του εμπορίου (Οικονομίδης 

2001,239).    

Οι οικονομικές περιφερειακές συμφωνίες μπορούν να λάβουν πέντε 

διαφορετικές μορφές35 οι οποίες συμμορφώνονται με τους κανόνες του 

παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος που επιβάλλουν οι GATT-ΠΟΕ36. Η 

τυπολογία αυτή ακολουθεί την εξέλιξη που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ουσιαστικά μας δείχνει τον βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης του περιφερειακού 

οργανισμού. 

 Στην πρώτη μορφή δύο ή περισσότερα κράτη προωθούν την 

συνεργασία ή την ολοκλήρωση σε συγκεκριμένους κλάδους των οικονομιών 

τους. 

 Στη δεύτερη μορφή τα κράτη δημιουργούν μια ζώνη ελευθέρων 

συναλλαγών μέσω των οποίων εξαλείφουν τους δασμούς που επιβάλλουν 

το ένα στο άλλο. Δεν προβλέπεται όμως συμφωνημένη συμπεριφορά 

απέναντι σε τρίτα κράτη. 

                                                           
34

 Οι RTAs πρέπει να δηλώνονται στο ΠΟΕ (πηγή: www.wto.org) 
35

 Βλ.Gibb, R., 1994 ‘’Regionalism in the World Economy’’ στο Gibb, R., και W., Michalak 
Continental Trading Blocs: The Growth of Regionalism in the world Economy, Τσίτσεστερ: John 
Wiley and Sons, (Οικονομίδης 2001,235). 

36
 Σύμφωνα με το άρθρο 24 της GATT οι όροι της δεν θα εμποδίσουν το σχηματισμό μιας 

τελωνειακής ένωσης ή μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή υιοθέτηση μιας συμφωνίας για τα 
παραπάνω μεταξύ των περιοχών των συμβαλλόμενων μερών.  
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 Στη τρίτη μορφή τα κράτη προχωρούν σε μία τελωνειακή ένωση. Με 

αυτή επιπλέον της εξάλειψης δασμών, αρχίζουν να συμπεριφέρονται με τον 

ίδιο τρόπο σε τρίτα κράτη έχοντας κοινές δασμολογικές πολιτικές37. 

 Στη τέταρτη μορφή έχουμε την δημιουργία μιας κοινής αγοράς. Πλέον 

δεν μιλάμε μόνο για εμπορικές ροές αλλά και για ελευθερία στην αγορά 

εργασίας και στην κίνηση κεφαλαίων. Αυτή η περίπτωση απαιτεί μεγάλο 

βαθμό πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας και οδηγεί σε ένα μεγάλο 

βαθμό ολοκλήρωσης που απαιτεί ένα πολύπλοκο θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας. 

 Τέλος, ο πέμπτος τύπος είναι αυτός της οικονομικής και νομισματικής 

ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση η ολοκλήρωση έχει φτάσει το μέγιστο 

βαθμό και οι περισσότερες πτυχές των οικονομιών των κρατών που 

συμμετέχουν ρυθμίζονται από τον οργανισμό. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης για αυτό και 

θεωρείται ο οδηγός και το μέτρο σύγκρισης για άλλες ανάλογες 

προσπάθειες. 

Εδώ θα πρόσθετα το επόμενο βήμα από τον πέμπτο τύπο το οποίο θα ήταν 

η δημιουργία ενός κοινού τραπεζικού συστήματος και ενός κοινού ελέγχου των 

προϋπολογισμών των κρατών μελών. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε 

αυτό το στάδιο έχουμε φύγει από τη περίπτωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

και μιλάμε για την δημιουργία ενός νέου κρατικού38 (ομοσπονδιακού) 

μορφώματος.   

Ασφαλώς μέσα από την δημιουργία και την συμμετοχή των κρατών σε 

περιφερειακούς οργανισμούς η σημασία τους ως κράτη στο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα μειώνεται. Παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία τα 

κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει κυριαρχικές αρμοδιότητες και η οποία συμμετέχει ως 

οργανισμός στον ΠΟΕ εκπροσωπώντας  τα κράτη μέλη.  

                                                           
37

  Παράδειγμα τέτοιας περιφερειακής οργάνωσης είναι η Mercosur. 
38

 Για να μιλάμε για ομοσπονδοποίηση δεν αρκεί η οικονομική ολοκλήρωση αλλά χρειάζεται να 
υπάρχει ένας βαθμός ολοκλήρωσης και σε άλλους πυλώνες της κρατικής οντότητας όπως 
άμυνα και δικαιοσύνη.  
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Η οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση δεν δρα ανταγωνιστικά ή εναλλακτικά 

της παγκοσμιοποίησης αλλά συμπληρωματικά. Μέσα από την δημιουργία 

περιφερειακών ενώσεων δημιουργούνται μεγαλύτεροι παίκτες, ενώ ταυτόχρονα 

μικρές χώρες με μικρή ισχύ μπορούν να επιλέξουν την δράση μέσα από τον 

οργανισμό στον οποίο ανήκουν κερδίζοντας έτσι σε θεσμική ισχύ. Άλλωστε 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κανόνων του ΠΟΕ, οι οποίοι είναι 

γενικότεροι και εξελίσσονται με αργό ρυθμό, και των ρυθμίσεων σε ένα 

περιφερειακό οργανισμό, που ο μικρότερος αριθμός μελών καθώς και η 

γεωγραφική και πολιτιστική εγγύτητα κάνει ευκολότερη την συμφωνία και κατά 

συνέπεια την ολοκλήρωση.    

ΔιαΠεριφερειακή συνεργασία  

Με την αυξανόμενη συμμετοχή των κρατών σε μορφές περιφερειακής 

συνεργασίας οι περιφερειακοί οργανισμοί όλο και περισσότερο αντικαθιστούν τα 

κράτη ως δρώντες στις οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Έτσι ένας 

οργανισμός μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη του σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με 

άλλες χώρες ή και οργανισμούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δύο οργανισμούς οι 

οποίοι αποτελούν ενιαίους οικονομικούς χώρους39 αλλά και οργανισμούς όπου οι 

χώρες μέλη δεν αποτελούν έναν ενιαίο οικονομικό χώρο (Aggarwal, 2004).    

Μία άλλη περίπτωση είναι η συμφωνίες περιφερειακών οργανισμών με 

ανεξάρτητα κράτη. Η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη στην 

περίπτωση που κάποια από τα κράτη μέλη του οργανισμού έχουν συνάψει 

διεθνείς συμφωνίες με άλλα κράτη. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι το διεθνές 

σύστημα είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πλέγμα συμβάσεων και συμφωνιών 

μεταξύ κρατών και περιφερειακών οργανισμών κάτω από το γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας του ΠΟΕ. 

Με αυτές τις συμφωνίες σε λίγο καιρό θα μιλάμε για την περιφέρεια της 

περιφέρειας η οποία θα αποτελεί μια ακόμα διαστρωμάτωση στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα. Τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας η οποία δημιουργεί στενότερες σχέσεις με τους άμεσους 

                                                           
39

 Για παράδειγμα το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και  Mercosur (Aggarwal, 2004). 
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μικρότερους γείτονες της ΕΕ. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία ASEAN-

Κίνας, η οποία ενώνει τους οικονομικούς τους χώρους. Με τέτοιες συμφωνίες 

ιδιαίτερα εάν σε αυτές συμμετέχουν οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να 

δημιουργηθούν υπερπεριφέρειες οι οποίες θα καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του 

παγκόσμιου εμπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ vs ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ένα σημαντικό θεωρητικό ερώτημα που προέκυψε από την ανάπτυξη της 

περιφερειοποίησης είναι η σχέση της με την Παγκοσμιοποίηση. Η συνύπαρξη τους 

στην θεωρία και στην πράξη προβληματίζουν τους επιστήμονες και τίθεται το 

ερώτημα εάν η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι μια αποσπασματική διαδικασία 

που αποδιοργανώνει την προώθηση της παγκοσμιοποίησης ή εάν αποτελεί ένα 

βήμα προς αυτή (Οικονομίδης 2001,232). Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η 

περιφερειοποίηση και η διαπεριφερειακή συνεργασία βελτιώνουν και προωθούν τα 

αγαθά της παγκόσμιας διακυβέρνησης και σταθερότητας ή μήπως αντίθετα 

βλάπτουν την παγκόσμια οικονομική φιλελευθεροποίηση (Telo 2007,6). 

 Έτσι προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εάν η περιφερειακή ολοκλήρωση 

μπορεί να υποκαταστήσει την Παγκοσμιοποίηση φρενάροντας την περαιτέρω 

εξέλιξη της.  Άλλωστε, ένας από τους σημαντικότερους λόγους ύπαρξης αυτών 

των εμπορικών μπλοκ είναι να ενθαρρύνουν το εμπόριο και να κατευθύνουν 

μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών ροών  σε συγκεκριμένες περιοχές. Κατά πόσο 

αυτός ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών και συμφωνιών αποτελεί εμπόδιο 

ή συστατικό στοιχείο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης (Πελαγίδης 2001, 52);  

 Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση 

αποτελεί τροχοπέδη στην παγκοσμιοποίηση και την ολοκλήρωση του παγκόσμιου 

οικονομικού χώρου (Bennett 2010). Σύμφωνα με αυτούς οι περιφερειακές 

συμφωνίες δημιουργούν τον απαιτούμενο βαθμό ανάπτυξης και άνοιγμα της 

αγοράς για τα κράτη μέλη στην περιοχή τους με αποτέλεσμα αυτά αλλά και οι 

περιφερειακοί οργανισμοί να αντιδρούν σε περαιτέρω άνοιγμα της παγκόσμιας 

αγοράς. Δηλαδή η δημιουργία περιφερειακών συμφωνιών απελευθερώνει το 

εμπόριο μεταξύ των μελών κάνοντας διακρίσεις προς τρίτους (Mansfield). Έτσι 

συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ανοικτής αγοράς για συγκεκριμένες χώρες 
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δρώντας όμως προστατευτικά έναντι τρίτων χωρών. Ακόμα περισσότερο, οι πιο 

απαισιόδοξοι τονίζουν ότι η εμβάθυνση των περιφερειακών οργανισμών θα 

οδηγήσει στην δημιουργία περιφερειακών μπλοκ και συμμαχιών που θα εξελίξει το 

διεθνές εμπόριο σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό θα μπορούσε να 

οδηγήσει, στο χειρότερο σενάριο, σε οικονομικούς πολέμους μεταξύ αυτών των 

μπλοκ οι οποίοι θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν και σε κανονικούς (Telo 

2007,10).  

Η αισιόδοξη άποψη θεωρεί τους περιφερειακούς οργανισμούς ως τα δομικά 

στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση του μελλοντικού παγκόσμιου συστήματος 

(Hettne 1996). Σύμφωνα με αυτή, όσο αφορά το διεθνές οικονομικό σύστημα,  ο 

μεγάλος αριθμός ανεξαρτήτων κρατών θα αντικατασταθεί σταδιακά από ένα 

μικρότερο αριθμό ολοκληρωμένων περιφερειακών οργανισμών. Η ύπαρξη στο 

παγκόσμιο σύστημα ενός  μικρότερου αριθμού και πιο ισορροπημένων (όσο 

αφορά την ισχύ τους) μελών θα δημιουργήσει ένα βελτιωμένο πολυμερές 

σύστημα. Αυτοί οι οργανισμοί θα μπορούν να πετύχουν καλύτερους όρους για τα 

φτωχότερα μέλη τους και θα έχουν οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό θα 

οδηγήσει σταδιακά στο στόχο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που είναι η 

δημιουργία μίας παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς. 

Τέλος υπάρχει  και η ενδιάμεση άποψη. Στηριζόμενη στην θεωρεία του 

R.Keohane περί αλληλεξάρτησης, σύμφωνα με την οποία σε ένα παγκόσμιο 

σύστημα με περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μελών, η ηγεμονική 

σταθερότητα θα παραμεριστεί υπέρ μιας διαδικασίας επίλυσης διαφορών μέσα 

από διαπραγματεύσεις (παίγνιο θετικού αθροίσματος) μεταξύ νέων διεθνικών 

οργανισμών κάνοντας δυνατή την οικονομική πρόοδο για μεγαλύτερο αριθμό 

κρατών (Telo 2007,10). Δηλαδή οι περιφερειακοί οργανισμοί παίζουν ένα  

συμπληρωματικό ρόλο στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα οι 

περιφερειακοί οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν σε ένα Παγκόσμιο άνοιγμα 

καθώς μέσα από την μείωση των συμμετεχουσών μερών θα διευκολύνουν 

μελλοντικές διαπραγματεύσεις και την προώθηση της Παγκοσμιοποίησης 

(Mansfield).   
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Βέβαια η Παγκοσμιοποίηση δεν αποκλείει την περιφερειακή ολοκλήρωση, 

ούτε μπορεί η μία να εξετασθεί ανεξάρτητα από την άλλη. Οι περιφερειακοί 

οργανισμοί δρούνε μέσα στο Παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δεν 

αποκλείει στενότερους δεσμούς μεταξύ ομάδων χωρών. Η δημιουργία 

περιφερειακών συμφωνιών προβλέπεται από τον ΠΟΕ αρκεί να δηλώνονται και να 

μην παραβαίνουν συγκεκριμένους κανόνες. Άλλωστε ο ΠΟΕ έχει δημιουργήσει σε 

εθελοντική βάση τον μηχανισμό διαφάνειας για τις περιφερειακές συμφωνίες.  

Δηλαδή το αρχικό ερώτημα μπορεί να μετατραπεί στο ερώτημα του κατά 

πόσο η περιφερειακή ολοκλήρωση θα οδηγήσει στην δημιουργία ανταγωνιστικών 

περιφερειακών μπλοκ κρατών ή εάν θα δημιουργήσει τα μέλη τα οποία θα 

συνεργαστούν για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας και οικονομικής 

ολοκλήρωσης. Κατά την άποψη μου το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στο 

μέλλον θα αποτελείται από ένα αριθμό περιφερειακών οικονομικών οργανισμών 

και λίγα ανεξάρτητα κράτη. Έτσι θα υπάρχει ένας μικρός αριθμός οικονομικών 

περιοχών σε έναν εκ τους οποίων θα ανήκουν σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου. 

Το ερώτημα θα είναι εάν αυτά τα μέρη του συστήματος θα προχωρήσουν 

περεταίρω την μεταξύ τους οικονομική ολοκλήρωση σύμφωνα και με τους στόχους 

του ΠΟΕ δημιουργώντας έτσι μια παγκόσμια ελεύθερη αγορά ή εάν θα 

περιχαρακωθούν μπλοκάροντας αυτή την διαδικασία. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ? 

Η οικονομική Παγκοσμιοποίηση είναι η αποδοχή από τα κράτη μέλη του 

ΠΟΕ κανόνων για την διεξαγωγή του εμπορίου (εμπορευμάτων, κεφαλαίου και 

υπηρεσιών). Ο βαθμός εξέλιξης της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ο ίδιος σε όλους 

τους τομείς της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει απέχουμε πολύ από την μια παγκόσμια ενιαία και ελεύθερη αγορά. 

Αντίστοιχα η περιφερειοποίηση σε οικονομικό επίπεδο είναι η αποδοχή, 

από τα κράτη μέλη ενός περιφερειακού οργανισμού, κανόνων για την διεξαγωγή 

του εμπορίου εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας τους ή και έξω από 

αυτή ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης του. Λόγω του σαφώς μικρότερου 

αριθμού κρατών είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία και μεγαλύτερη 
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εμβάθυνση σε αυτούς. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που ξεπερνάνε το στάδιο 

της κοινής ενιαίας αγοράς, όπως η ΕΕ η οποία έχει προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο που είναι η δημιουργία κοινής πολιτικής για ομάδες προϊόντων (πχ ΚΑΠ, 

Κοινή Αγροτική Πολιτική) 

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι 

σημαίνει για ένα κράτος η συμμετοχή του στον ΠΟΕ ή και σε ένα περιφερειακό 

οργανισμό. 

Σημαντικό παράγοντα κατανόησης της σημασίας συμμετοχής σε 

οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης από πολιτική  άποψη  αποτελεί η 

έννοια της θεσμικής ισχύος. Η συμμετοχή όλων σχεδόν των χωρών στο ΠΟΕ τους 

δίνει μια θεσμική ισχύ αλλά η κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων σε αυτόν είναι 

εμφανής. Η περιφερειοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια των 

κρατών να αντιδράσουν στα προβλήματα και τις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης ενισχύοντας τον περιφερειακό έλεγχο εκεί που η παραδοσιακή 

κρατική κυριαρχία δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να διαπραγματευτεί  με άλλους 

διεθνείς ‘’παίκτες’’ (Telo 2007,7). Δηλαδή η παρουσία των περιφερειακών 

οργανισμών δημιουργεί διαφοροποιημένους πόλους ισχύος. Έτσι ένα κράτος, 

μέσα από τον περιφερειακό οργανισμό που συμμετέχει, αποκτά φωνή και θεσμική 

ισχύ μεγαλύτερη από αυτή που θα είχε μόνο του στις διαπραγματεύσεις του με 

χώρες έξω από τον περιφερειακό οργανισμό.  

Αυτή η πολιτική ισχύς διαχέεται και στους υπόλοιπους τομείς της κρατικής 

δραστηριότητας. Έτσι την αυξημένη θεσμική ισχύ του ένα κράτος μπορεί να την 

χρησιμοποιήσει σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την θεσμοθέτηση κανόνων και 

συμφωνιών που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον. 

Στον αμιγώς οικονομικό τομέα οι περιφερειακοί οργανισμοί, ιδιαίτερα μέσα 

από την δημιουργία μιας κοινής αγοράς, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις 

χώρες μέλη καθώς από την μία δημιουργούν μία αρκετά μεγάλη ανοικτή αγορά η 

οποία ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες 

προστασίας έναντι τρίτων κρατών, στα πλαίσια πάντα των κανόνων του ΠΟΕ.  

Από καθαρά οικονομική άποψη οι περιφερειακές ρυθμίσεις παρέχουν εμφανή 
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πλεονεκτήματα, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, σε οικονομίες κλίμακας και κόστους 

μεταφοράς (Telo 2007,5).  

Η συμμετοχή στους περιφερειακούς οργανισμούς μοιάζει μονόδρομος 

καθόσον πάντα υπάρχει ο φόβος για κάποιον που θα μείνει έξω από μια 

περιφερειακή συνεργασία ότι οι οικονομικοί του αντίπαλοι θα βελτιώσουν την θέση 

τους. Αλλά ακόμα και χώρες που δεν είναι οικονομικοί αντίπαλοι η αντίληψη ότι η 

περιφερειακή οικονομική συνεργασία μπορεί να ωφελήσει τα μέλη της οδηγεί 

άλλες χώρες να επιδιώξουν την συμμετοχή τους για να αποκτήσουν ανάλογα 

οφέλη (Mansfield). Αλλά ακόμα και οι μεγάλες οικονομίες δεν αγνοούν τους 

περιφερειακούς οργανισμούς. Αντίθετα πλέον ακόμα και χώρες με μεγάλη 

παράδοση στη αποφυγή συμμετοχής σε υπερεθνικούς οργανισμούς και 

συμφωνίες, όπως η Κίνα, προσπαθούν να ενταχθούν ή τουλάχιστον να συνάψουν 

διμερείς συμφωνίες με τέτοιους οργανισμούς. Πολλές φορές κράτη, ιδιαίτερα τα 

ισχυρότερα, επιδιώκουν την συμμέτοχη τους σε περιφερειακούς οργανισμούς, 

ακόμα και με την ιδιότητα του παρατηρητή, ώστε να μπορούν να επιτηρούν και να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις τους φοβούμενες ότι τυχόν απουσία τους θα οδηγήσει 

σε πλήρη απώλεια ελέγχου σε θέματα ενδιαφέροντος τους40.   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ζήτημα της περιφερειοποίησης  γνώρισε 

μεγάλη εξέλιξη μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου. Η ενίσχυση του οικονομικού 

ρόλου των υπαρχόντων οργανισμών σε συνδυασμό με τη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η οποία αποτελεί πρότυπο για πολλούς περιφερειακούς οργανισμούς 

οδήγησαν σε μία αύξηση των μορφών περιφερειακής συνεργασίας είτε μέσα από 

τη δημιουργία νέων ή την εμβάθυνση υπαρχόντων οργανισμών. Επίσης έγινε 

πολλαπλασιασμός των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών RTA (Regional 

Trading Agreements) (Οικονομίδης 2001,230),  

 

 

                                                           
40

 Για παράδειγμά όταν η ιδρύθηκε η BSEC (Black Sea Economic Cooperation) η Ελλάδα παρόλο 
που δεν βρέχονταν από τη Μαύρη θάλασσα επεδίωξε και πέτυχε τη συμμετοχή της μη θέλοντας 
να βρίσκεται εκτός ενός οργανισμού που συμμετείχαν οι περισσότερες γειτονικές τις χώρες. 
Ταυτόχρονα η συμμετοχή της Ρωσίας ώθησε τις ΗΠΑ να επιδιώξουν και τελικά να πάρουν ρόλο 
παρατηρητή. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ 

Το κατά πόσο μια οικονομία είναι ’’παγκοσμιοποιημένη ’’ φαίνεται από την 

εξωστρέφεια της δηλαδή το μέγεθος της διασυνοριακής οικονομικής 

δραστηριότητας αυτής. Μία ανοικτή οικονομία έχει μεγαλύτερο βαθμό διεθνούς 

εμπορικής ολοκλήρωσης. Η διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα μπορεί να 

περιλαμβάνει εμπορικές ροές προϊόντων, ροές υπηρεσιών και ροές κεφαλαίων. 

Λέγοντας ροές εννοούμε εισροές (εισαγωγές) και εκροές (εξαγωγές). Όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτής της διασυνοριακής δραστηριότητας ως προς 

το ΑΕΠ μιας χώρας, τόσο πιο διεθνοποιημένη είναι η οικονομία της.  

Κατ’ αντιστοιχία δηλαδή του δείκτη ανοίγματος του παγκόσμιου εμπορίου/ 

παγκόσμιο ΑΕΠ που είδαμε στο κεφάλαιο Α στο διάγραμμα 1, το ποσοστό  του 

εξωτερικού εμπορίου μιας χώρας ως προς το ΑΕΠ της (Trade to GDP) είναι ένας 

σημαντικός δείκτης του ανοίγματος της οικονομίας της. Αυτός ο δείκτης μας δείχνει 

το όγκο του διασυνοριακού εμπορίου (εισαγωγές και εξαγωγές) μιας χώρας σε 

σχέση με την συνολική παραγωγική της ικανότητα. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το 

ποσοστό τόσο πιο ανοικτή είναι η οικονομία στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Ασφαλώς αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο καθώς  η 

οικονομία κάθε κράτους έχει τις μοναδικές δικές της ιδιαιτερότητες και αυτός ο 

δείκτης δεν εξετάζει ροές υπηρεσιών και κεφαλαίου. 

Σε ιδιαίτερα προηγμένες χώρες παρατηρείται το φαινόμενο οι συνολικές 

εμπορικές ροές να υπερβαίνουν το ΑΕΠ. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά προϊόντα 

εισάγονται σε μία χώρα και στη συνέχεια επανεξάγονται σε άλλες χώρες. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται εμπόριο ενδιάμεσων αγαθών (intermediate goods 

trade). Η επανεξαγωγή μπορεί να αφορά το ίδιο το προϊόν (πχ απλή τυποποίηση 

χύμα ελαιόλαδου) ή να αφορά μεταποιημένα προϊόντα. Για παράδειγμα μια χώρα 

μπορεί να εισάγει εξαρτήματα αυτοκινήτων από διαφορετικές χώρες και να τα 

επανεξάγει είτε σαν ολοκληρωμένα αυτοκίνητα είτε ως ανταλλακτικά αυτοκινήτων.  

Είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο πιο ανοικτή 

είναι η οικονομία ενός κράτους καθόσον  μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας της 

κατευθύνεται έξω από τα σύνορα της. Το άνοιγμα αυτό μπορεί να κατευθύνεται/ 
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προέρχεται  σε/ από  χώρες που ανήκουν στον περιφερειακό οργανισμό στον 

οποίο ανήκει το κράτος ή σε άλλες χώρες της παγκόσμιας κοινότητας. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Τα κράτη ενός περιφερειακού οικονομικού οργανισμού δραστηριοποιούνται 

στο Παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον αλλά και στο Περιφερειακό οικονομικό τους 

περιβάλλον. Αντίστοιχα με το δείκτη ‘‘παγκοσμιοποίησης’’ που αναφέραμε 

παραπάνω, ένας δείκτης του βαθμού προόδου της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

είναι το ποσοστό του εμπορίου μεταξύ των χωρών μελών ως προς το συνολικό 

τους εμπόριο. Θα μπορούσε κανείς δηλαδή να θεωρήσει τον περιφερειακό 

οργανισμό ως ένα ‘‘κράτος’’ με το εσωτερικό και το εξωτερικό του εμπόριο. Έτσι η  

μεταβολή του ενδοπεριφερειακού εμπορίου ως προς το συνολικό εξωτερικό 

εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη του εάν οι χώρες του περιφερειακού 

οργανισμού στρέφονται εντός των ορίων της περιφέρειας τους. 

Δηλαδή για να εξετάσουμε την σημασία ενός περιφερειακού οικονομικού 

οργανισμού για τα κράτη μέλη του θα εξετάσουμε το ποσοστό των εξωτερικών 

ροών της χώρας που λαμβάνουν χώρα εντός του περιφερειακού οργανισμού και 

εκτός αυτού. 

 Σύμφωνα με μελέτες το περιφερειακό εμπόριο δείχνει να αυξάνεται 

περισσότερο συγκριτικά με το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο και οι εμπορικοί 

δεσμοί στο εσωτερικό των εμπορικών μπλοκ δείχνουν να αναπτύσσονται με 

ταχύτερο ρυθμό. Έτσι η περιφερειοποίηση  φαίνεται να αποτελεί διαδικασία 

περισσότερο ισχυρή από ότι η Παγκοσμιοποίηση (Πελαγίδης 2001,63). 

Τα τελευταία 10 χρόνια όπως δείχνουν και τα στοιχεία του πίνακα 9 στο 

Παράρτημα Α πάνω από το 70% του εμπορίου μελών του ΠΟΕ γίνεται από χώρες 

που ανήκουν σε κάποιο περιφερειακό οργανισμό. Άρα δεν μιλάμε για ένα 

μεμονωμένο και περιορισμένο φαινόμενο. Αν σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο μέρους 

του υπολοίπου ποσοστού γίνεται από την Κίνα και την Ιαπωνία είναι σαφές πως η 

συμμετοχή σε ένα οικονομικό περιφερειακό οργανισμό αποτελεί ίσως μονόδρομο 

για της μικρότερες χώρες.  
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Η εφαρμογή των ανωτέρων δεικτών δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται και τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να εξετάζονται με κριτικό πνεύμα. Τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή τους είναι ποικίλα όπως θα δούμε και στην 

περιπτωσιολογική μελέτη της ASEAN στο Γ’ μέρος. 

Καταρχήν δεν έχουν όλοι οι περιφερειακοί οικονομικοί οργανισμοί και 

συμφωνίες  την ίδια συμπεριφορά. Υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών 

και ο διαφορετικός βαθμός ολοκλήρωσης που επηρεάζουν τον βαθμό ανοίγματος 

των αντίστοιχων οικονομιών. 

 Η πρώτη δυσκολία που συναντάμε είναι ο καθορισμός του υπό εξέταση 

οικονομικού χώρου. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια αγορά θεωρείται ενιαία εφ’ 

όσον έχουν μηδενιστεί οι εμπορικοί φραγμοί δηλαδή οι δασμοί και οι ποσοτικοί 

περιορισμοί. Όμως, παρά της δηλώσεις προθέσεων για την δημιουργία ενιαίων 

αγορών μέσα από περιφερειακούς οργανισμούς ή συμφωνίες ελεύθερου 

εμπορίου, ο βαθμός ενοποίησης αυτών των αγορών διαφέρει από περίπτωση σε 

περίπτωση, με αποτέλεσμα οι διάφορές ενιαίες αγορές που δημιουργούνται από 

οργανισμούς ή FTAs να μην είναι ίδιες μεταξύ τους όσο αφορά το θεσμικό τους 

πλαίσιο. Το μόνο κοινό σημείο παραμένει ότι όλοι δρουν κάτω από το θεσμικό 

πλαίσιο του ΠΟΕ. 

Έτσι ενιαία θεωρείται η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία οι 

δασμοί έχουν μηδενιστεί,  αλλά ενιαίες θεωρούνται και αγορές στις οποίες υπάρχει 

ακόμα ένα μικρό ποσοστό δασμών. Η κατάσταση περιπλέκεται εάν σκεφτούμε ότι 

πολλές χώρες είτε μέσω του περιφερειακού οργανισμού είτε αυτόνομα συνάπτουν 

συμφωνίες με τρίτες χώρες. Έτσι μπορεί να έχουμε την κοινή αγορά των χωρών 

μελών της ASEAN με ένα μέσο δασμολογικό βάρος 0,6%. Ταυτόχρονα όμως το 

δασμολογικό βάρος με γειτονικές χώρες μέσω συμφωνιών (όπως με τη Κίνα) έχει 

πέσει κοντά στο 1%. Ακόμα όμως και το μέσο δασμολογικό βάρος δεν μπορεί να 

αποτελέσει απόλυτο κριτήριο καθόσον υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

διαφόρων συμφωνιών για ομάδες προϊόντων41. 
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 Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εξετάζεται και η συμμετοχή αυτών των ομάδων προϊόντων 
στο συνολικό εμπόριο. 
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Το κρίσιμο  ερώτημα λοιπόν είναι σε ποιο σημείο μια αγορά θεωρείται 

ενιαία. Είναι σαφές ότι τα δασμολογικά βάρη επιδρούν σημαντικά στην 

κατεύθυνση των εμπορικών ροών από την μία περιοχή στην άλλη. Υπάρχουν 

όμως και άλλοι φραγμοί ή μέτρα που μπορούν να πάρουν τα κράτη για να 

περιορίσουν τις εμπορικές ροές σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Έτσι 

γίνεται ακόμα δυσκολότερο να καθοριστούν οι οικονομικές περιοχές που 

θεωρούνται ενιαίες. Ένα αυστηρό κριτήριο ενοποίησης θα άφηνε μόνο την 

Ευρωπαϊκή κοινή αγορά ενώ ένα πιο χαλαρό θα δημιουργούσε ένα μεγάλο 

πλέγμα επικαλυπτόμενων οικονομικών περιοχών όπου τα κράτη θα άνηκαν σε 

περισσότερες από μία οικονομική περιοχή. Λόγω των ανωτέρω, η εξέταση των 

επιδράσεων της περιφερειακής ολοκλήρωσης καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.     

Η δεύτερη δυσκολία είναι το πλήθος των οργανισμών και των συμφωνιών 

που υπάρχουν με διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ τους. Έτσι ένα κράτος 

μπορεί ταυτόχρονα να ανήκει σε περισσότερους του ενός περιφερειακούς 

οικονομικούς οργανισμούς και συμφωνίες. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένο σε περιπτώσεις οργανισμών με μικρό βαθμό ολοκλήρωσης χωρίς 

όμως να αποκλείεται και σε περιπτώσεις οργανισμών με μεγάλο βαθμό 

ολοκλήρωσης όπου τα κράτη έχουν εκχωρήσει δικαιοδοσίες στον οργανισμό (και 

ιδιαίτερα την κοινή εμπορική πολιτική ως προς τρίτες χώρες).  

Τέλος, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπ όψη 

τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του ίδιου του ΠΟΕ 

για ολόκληρες ομάδες προϊόντων (πχ κρατικές, αμυντικές δαπάνες). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ASEAN 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 

Η περιοχή της Ανατολικής Ασίας έγινε τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο 

μελέτης λόγω της μεγάλης και χωρίς ιστορικό προηγούμενο οικονομικής 

ανάπτυξης της. Για πολλούς το κέντρο βάρους της Παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας μετατοπίζεται σταδιακά προς την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού 

ωκεανού ή πιο συγκεκριμένα προς την Ανατολική Ασία. Άλλωστε δύο από τις τρείς 

μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως (Κίνα, Ιαπωνία) βρίσκονται στη περιοχή, με 

την Κίνα να βρίσκεται σε πορεία να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και να γίνει η μεγαλύτερη 

οικονομία του κόσμου (Beeson, 2014,167). 

Πριν εξετάσει κανείς όμως τις οικονομικές σχέσεις και τις περιφερειακές 

συνενώσεις, πρέπει να αναφερθούν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής οι οποίες 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των κρατών, ο οποίος 

διαφέρει αρκετά από αυτόν των κρατών της  ‘‘Δύσης’’.   

Καταρχήν στη περιοχή υφίστανται αρκετές ανεπίλυτες εδαφικές διαφορές 

μεταξύ των χωρών της περιοχής, οι οποίες έχουν ενταθεί μετά την ανακάλυψη 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Νότια Κινεζική θάλασσα42. Αυτές 

οδηγούσαν σε εντάσεις μεταξύ των κρατών, αλλά στο μέλλον η ενίσχυση της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση αυτών των 

διαφορών. Σε αυτή τη διαδικασία αντιστέκεται η Κίνα, η οποία επιθυμεί επίλυση 

των προβλημάτων σε διμερές επίπεδο χρησιμοποιώντας έτσι την υπέρτερη ισχύ 

της (Beeson 2014,82-83). 

                                                           
42

 Υπάρχουν συνολικά εννέα διαφιλονικούμενες περιοχές που διεκδικούνται από εννέα κράτη της 
περιοχής. Η τακτική που ακολουθείται από τις χώρες της περιοχής είναι η εγκατάσταση 
στρατιωτικών δυνάμεων στα νησάκια της περιοχής. Έτσι για παράδειγμα στα ακατοίκητα νησιά 
Spratly έχουν εγκατασταθεί στρατιωτικές δυνάμεις από Κίνα, Βιετνάμ, Μπρουνέι, Μαλαισία, 
Ταιβάν και Φιλιππίνες. 
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Η περίπτωση της νησιωτικής Ταϊβάν43 είναι μια ακόμα ιδιάζουσα και 

μοναδική στο κόσμο περίπτωση. Ενώ είναι η 21η οικονομία παγκοσμίως, δεν 

θεωρείται ανεξάρτητο κράτος ενώ δεν είναι καν μέλος του ΟΗΕ. Η Κίνα την θεωρεί 

μια αποσχισθείσα επαρχία της οποίας η ενοποίηση με την ηπειρωτική χώρα 

αποτελεί πυρήνα και μη διαπραγματεύσιμο στόχο της εξωτερικής της πολιτικής.  

Στη περιοχή υπάρχει ακόμα η ισχυρότερη χώρα παρίας του κόσμου, η 

Βόρεια Κορέα, η οποία με το μοναδικό στο κόσμο προσωποπαγές απολυταρχικό 

καθεστώς της και τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει, μπορεί δυνητικά να αποτελέσει 

σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. 

Η περιοχή της Ανατολικής Ασίας χαρακτηρίζεται και από μια μεγάλη 

διαφορά πολιτικής κουλτούρας από την Δύση. Τα απολυταρχικά καθεστώτα έχουν 

μακρά παράδοση στην περιοχή44, ενώ η δυτικού τύπου δημοκρατία 

αντιμετωπίζεται από πολλούς Ασιάτες πολιτικούς ως μια προσπάθεια επέμβασης 

στα εσωτερικά τους. Διαφορετική κουλτούρα υπάρχει και όσον αφορά τα 

εργασιακά, τα κοινωνικά δικαιώματα και φυσικά την οικονομία.  Έτσι οι Δυτικές 

κυβερνήσεις45 και οικονομίες στηρίζονται περισσότερο σε αυτό που ο Adam Smith 

(1723-1790) περιέγραψε σαν το αόρατο χέρι των αγορών το οποίο θα καθόριζε 

την παραγωγή και τη κατανομή αγαθών και υπηρεσιών. Αντίθετα οι Ασιάτες 

πολιτικοί έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τον λιγότερο γνωστό Γερμανό 

οικονομολόγο Friedrich List (1789-1846) ο οποίος πίστευε στο κεντρικό ρόλο του 

κράτους στο σχεδιασμό της παραγωγής. Έτσι χώρες όπως η Ιαπωνία έχουν την 

τάση της κεντρικής στόχευσης και σχεδιασμού της  βιομηχανικής παραγωγής τους. 

Δηλαδή, αντί να περιμένουν από την αγορά να καθορίσει την αποδοτικότερη 

κατανομή πόρων, οι Ιάπωνες πολιτικοί αποφάσιζαν για το ποιοι τομείς τις 

οικονομίας ήταν σημαντικότεροι και με κατάλληλες πολιτικές ενθάρρυναν την 

ανάπτυξη τους (Βeeson 2014). Εδώ είναι σημαντικό να λάβουμε υπ όψη ότι το 

                                                           
43

 Η Ταϊβάν η οποία ονομαζόταν στο παρελθόν Φορμόζα αποτελούσε τμήμα της Κίνας στην οποία 
κατέφυγαν οι εθνικιστικές δυνάμεις μετά την επικράτηση των κομμουνιστών του Μάο Τσε 
Τουνγκ. Εκεί ίδρυσαν το κράτος τους ενώ απολαμβάνουν την προστασία των ΗΠΑ.  

44
 Ακόμα και η Ιαπωνία η οποία αποτελεί πρότυπο δημοκρατίας στην περιοχή, μέχρι το τέλος του 

Β’ Παγκοσμίου πολέμου είχε απολυταρχικό καθεστώς. 
45

 Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ στην πρώτη ομοσπονδιακή κυβέρνηση με 
πρόεδρο τον George Wasinghton το 1789 ο πρώτος υπουργός οικονομικών Alexander 
Hamilton (1755-1804) πίστευε στην κρατική παρέμβαση ως μέσο για την επίτευξη ανάπτυξης. 
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Ιαπωνικό οικονομικό θαύμα επηρέασε σημαντικά ως μοντέλο ανάπτυξης τις 

κυβερνήσεις των κρατών της ευρύτερης περιοχής. 

Νοτιοανατολική Ασία 

Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί τουλάχιστον γεωγραφικά μια 

υποπεριφέρεια της Ανατολικής Ασίας.  

Η σημασία της περιοχής φαίνεται από το ιστορικό γεγονός πως όλες οι  

μεγάλες αποικιακές δυνάμεις46 είχαν παρουσία στην περιοχή. Με την εξαίρεση της 

Ταϋλάνδης όλες οι χώρες της περιοχής είχαν αποικιακό παρελθόν. Η μορφή όμως 

αυτής της αποικιακής διακυβέρνησης διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών με 

αποτέλεσμα την διαφορετική μορφή και εξέλιξη των κρατών της περιοχής.  

Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τις χώρες της περιοχής από τα 

‘’Δυτικά’’ πρότυπα είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Έχοντας πολλές φορές 

το ρόλο του απελευθερωτή από τον αποικιακό ζυγό, ή το ρόλο του συνεκτικού 

θεσμού στην δημιουργία της κρατική ταυτότητας ο στρατός αποτελεί για πολλά 

κράτη ένα από τους ισχυρότερους θεσμούς. Ταυτόχρονα σε πολλά κράτη έχει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα (Beeson 2014,68). 

 Στη Νοτιοανατολική Ασία επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην 

ανάπτυξη και την κουλτούρα μεταξύ των Ηπειρωτικών και των  Νησιωτικών 

κρατών.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ 

Η περιφερειακή ολοκλήρωση στην Ασία διαφέρει σημαντικά από αυτή της 

Ευρώπης. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε μια έντονα θεσμοθετημένη και δεσμευτική, 

μέσα από υπογραφή συνθηκών, ολοκλήρωση στην Ασία η περιφερειακή 

ολοκλήρωση αντιμετωπίζεται σαν αποτέλεσμα των νόμων της ελεύθερης αγοράς η 

οποία οδηγεί σε στενότερες οικονομικές αλληλεπιδράσεις και μεγαλύτερη 

αλληλεξάρτηση (Fjader 2012,73). 
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 Η Γαλλία την Ινδοκίνα, η Ολλανδία την Ινδονησία, η Ισπανία και αργότερα οι ΗΠΑ τις Φιλιππίνες, 
η Μ.Βρεταννία την Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, η Πορτογαλία το Μακάο.     
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Οι χώρες της Ασίας βλέπουν με ιδιαίτερη καχυποψία τις απαιτήσεις της Δύσης 

για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αντιδρούν σε προσπάθειες εισαγωγής 

κοινωνικών ρυθμίσεων στους κανόνες της GATT και του ΠΟΕ. Οι περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας βλέπουν αυτές τις απαιτήσεις ως προσπάθειες 

υπονόμευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος του φτηνού εργατικού κόστους που 

διαθέτουν. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης τους στην αντιπαράθεση οι 

χώρες της Ασίας επικαλούνται τις επονομαζόμενες ‘‘Ασιατικές Αξίες’’47 

δημιουργώντας μια δυσλειτουργική ρητορική η οποία δυσκολεύει την πρόοδο   

των διαπραγματεύσεων (Hernandez 1996). 

H περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας αποτελούσε ιστορικά μια δύσκολη 

περίπτωση περιφερειακής ολοκλήρωσης, λόγω των έντονων αντιπαλοτήτων 

μεταξύ των κρατών της περιοχής. Πολλές προσπάθειες όπως η SEATO48, η 

ASA49 και η Maphilindo50 είχαν αποτύχει.  

Στην Ασία έχουν εμφανιστεί πολλές περιφερειοποιήσεις με την ευρύτερη να 

είναι αυτή του Ειρηνικού (APEC), ενώ η πιο εξελιγμένη θεσμικά είναι αυτή της 

Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) η οποία κατά πολλούς σχηματίζει τον πυρήνα 

γύρω από τον οποίο σχηματίζονται οι άλλες περιφερειοποιήσεις της Ασίας (Fjader 

2012,75).  

H APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), όταν ιδρύθηκε το 1989, 

πολλοί πίστευαν ότι θα αποτελούσε το βήμα για τον αιώνα του Ειρηνικού (Ahn 

1996). Ο κυριότερος στόχος του είναι η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου ενώ 

ταυτόχρονα εξυπηρετεί σαν ένα φόρουμ συζήτησης για τα μέλη. Εδώ πρέπει να 

                                                           
47

 Σύμφωνα με τους ηγέτες της Μαλαισίας Mahathir και της Σιγκαπούρης Lee οι Ασιατικές αξίες 
όπως η εργατικότητα, ο σεβασμός στην εξουσία, ο σεβασμός στους προγόνους και η απόρριψη 
των καταστροφικών δυτικών ελαττωμάτων, όπως ο ατομικισμός και η επιδίωξη του ατομικού 
συμφέροντος, ήταν η αιτία του Ασιατικού οικονομικού θαύματος. Μια πιο κριτική αντιμετώπιση 
ισχυρίζεται ότι οι ιδέες αυτές απλώς δικαιολογούν την ύπαρξη και διαιώνιση αυταρχικών 
καθεστώτων στην περιοχή  (Beeson 2014,238).  

48
 Η SEATO (South East Treaty Organization) δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Μανίλας το 

1955 με στόχο να δημιουργηθεί μια Ασιατική έκδοση του ΝΑΤΟ και διαλύθηκε ως 
δυσλειτουργική το 1977 (Fjader 2012,80)   

49
 H ASA (Association of SouthEast Asia) ιδρύθηκε το 1961 και αποτελούταν από την Ταϋλάνδη, 

τις Φιλιππίνες και την Μαλαισία. Έμεινε ανενεργή λόγω περιφερειακών συγκρούσεων και 
αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας της ASEAN (Fjader 2012,80). 

50
 Η Maphilindo ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια μη πολιτική συνομοσπονδία που θα 

περιελάμβανε την Ινδονησία, την Μαλαισία και τις Φιλιππίνες το 1963. Απέτυχε λόγω των 
συγκρούσεων μεταξύ της Ινδονησίας και της νεοδημιουργηθείσας Μαλαισιανής Ομοσπονδίας.  
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τονιστεί ότι το καταστατικό της APEC μιλάει για οικονομίες μέλη και όχι για κράτη 

μέλη τονίζοντας τον οικονομικό και μη πολιτικό χαρακτήρα της. Έτσι μπόρεσαν να 

είναι μέλη η Ταϊβάν και το Χόνγκ Κογκ. Η APEC έχει πλέον 21 μέλη51  και καλύπτει 

41% του παγκοσμίου πληθυσμού, το 49% του παγκοσμίου ΑΕΠ και εμπορίου 

(Fjader 2012,78). Το 1994  στη διάσκεψη της Bogor στην Ινδονησία  οι ηγέτες των 

χωρών μελών συμφώνησαν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο (Bogor goals) που 

προέβλεπε την δημιουργία μιας κοινής αγοράς έως το 2010 για τις ανεπτυγμένες 

και έως το 2020 για τις αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής. Εάν ολοκληρωθεί το 

σχέδιο θα μιλάμε για μια κοινή αγορά που θα καλύπτει το μισό πλανήτη. Όμως το 

2014 στη σχετική αναφορά προόδου διαπιστώθηκε η μικρή πρόοδος όσο αφορά 

την επίτευξη αυτών των στόχων (πηγή: www.apec.org). H APEC, λόγω και του 

μεγάλου μεγέθους της, έχει πολύ χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης, ενώ η μετεξέλιξη 

της σε μια ενιαία αγορά θα είναι δύσκολη και μακρόχρονη. 

Η ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) από την άλλη πλευρά, 

με τις ιδιαιτερότητες της, που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, αποτελεί πλέον το 

πρότυπο περιφερειακού οργανισμού στην περιοχή και ένα από τους πλέον 

επιτυχημένους παγκοσμίως, ενώ έχει δώσει μία έννοια κοινής ταυτότητας και 

σκοπού στους λαούς της ΝΑ Ασίας (Beeson 2009).   

Η ASEAN 

 Η ASEAN είναι ένας διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός των 

χωρών της ΝΑ Ασίας. Ιδρύθηκε  τον Αύγουστο του 1967 από την Ινδονησία, την 

Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, την Σιγκαπούρη και την Ταϋλάνδη. Το 1984 μια 

εβδομάδα μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε 

μέλος το Μπρουνέι. Το 1995 έγινε μέλος το Βιετνάμ και το 1997 το Λάος και η 

Μυανμάρ ενώ η Καμπότζη καθυστέρησε μέχρι το 1999 όπου σταθεροποιήθηκε η 

κυβέρνηση του. H ASEAN ήταν προϊόν του Ψυχρού πολέμου και των 

γεωπολιτικών συνθηκών της εποχής (Beeson 2014,83). Την περίοδο που 

ιδρύθηκε ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος του Βιετνάμ52, ενώ οι χώρες τις περιοχές είχαν 

                                                           
51 Μέλη της APEC είναι η Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Ινδονησία, Ν. Κορέα, Μαλαισία, Νέα 

Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη, Κίνα, Ταιβάν , Χονγκ Κογκ, Ιαπωνία, 
Μεξικό, Χιλή, Περού, Παπούα-Νέα Γουινέα, Βιετνάμ και ΗΠΑ.  

52
 Ο αρχικός ρόλος της ASEAN ήταν μια συνεργασία των μη-κομμουνιστικών χωρών της περιοχής. 
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σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως τα κράτη της περιοχής έχουν ισχυρή 

τάση προστασίας της ανεξαρτησίας τους και διατήρησης της πολιτικής τους 

αυτονομίας, γεγονός που επηρέασε τη δημιουργία και τον τρόπο λειτουργίας της 

ASEAN (Beeson 2014,64).  Έτσι αρχικά ήταν ένας καθαρά πολιτικός οργανισμός 

με σκοπό τη συμφιλίωση και την συνεργασία των 5 πρώτων μελών. 

Χαρακτηριστικά, πριν από την ίδρυση του είχαν συμβεί συγκρούσεις ανάμεσα σε 

πέντε από τα συστατικά του μέλη. Παρόμοιες συγκρούσεις δεν σημειώθηκαν μετά 

τη σύσταση του οργανισμού (Σκλιάς 2009,576). Με την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης και του κομμουνιστικού μπλοκ ο οργανισμός έχει μετασχηματιστεί σε ένα 

περιφερειακό οργανισμό με κύριους σκοπούς οι οποίοι, μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνουν την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη των χωρών μελών. 

Εικόνα 1: Χάρτης χωρών ASEAN (πηγή:http://aseanup.com/free-maps-asean-southeast-asia/) 
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Η οικονομική σημασία της ASEAN είναι φανερή αν λάβουμε υπόψη ότι εάν 

αντιμετωπιζόταν ως μια οντότητα θα ήταν η έβδομη παγκόσμια οικονομία. Το 

Σεπτέμβριο του 199253 δημιουργήθηκε η  AFTA (ASEAN Free Trade Area). H  

AFTA καθιέρωσε κοινούς δασμούς με σκοπό να διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ 

των χωρών μελών. To 2003 έγινε η ανακήρυξη, της ASEAN Community, με τρεις 

πυλώνες54 και στόχο την βαθύτερη ολοκλήρωση των κρατών μελών.  Ένας από 

τους πυλώνες της ASEAN είναι η AEC (ASEAN Economic Community) μέσα από 

τον οποίο οι χώρες μέλη επιδιώκουν να σχηματίσουν έναν ενιαίο οικονομικό χώρο 

( ASEAN, 2012a). Οι χώρες μέλη από το 2007 μειώνουν τους δασμούς στο μεταξύ 

τους εμπόριο με στόχο τον μηδενισμό τους μέχρι το 2016 και την δημιουργία μιας 

κοινής αγοράς. Η κοινή αγορά που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού.  

Γύρω από την γεωγραφική  περιοχή της ASEAN βρίσκονται ιδιαίτερα μεγάλες 

και ισχυρές χώρες (Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, Ιαπωνία), γεγονός που έκανε 

επιτακτική τη συνεργασία μεταξύ των μελών της για ισχυροποίηση της 

διαπραγματευτικής τους θέση απέναντι τους.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ASEAN φιλοδοξεί να γίνει η ΕΕ στην περιοχή 

της ΝΑ Ασίας. Ο δρόμος που ακολουθεί, αλλά και οι στόχοι που θέτει προς την 

περιφερειακή ολοκλήρωση, είναι παρόμοιοι με αυτούς που ακολούθησε η ΕΕ. Για 

παράδειγμα γίνεται συζήτηση για το ACU (Asean Curreny Unit)  το οποίο θα 

μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει ένα κοινό νόμισμα. Τα εμπόδια προς την 

περαιτέρω ολοκλήρωση της ASEAN είναι πολλά. Σημαντικότερο πρόβλημα 

αποτελεί η μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ των χωρών μελών. Οι 

μεγάλες αυτές διαφορές εντοπίζονται σε όλους τους τομείς (οικονομικό, πολιτικό, 

τεχνολογικό) και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολή την διαδικασία της σύγκλισης και 

της ολοκλήρωσης. 

                                                           
53

 Όταν ιδρύθηκε η AFTA δεν είχαν ακόμα εισέλθει τα νέα μέλη CLΜV. 
54

 Οι τρεις πυλώνες είναι :η ASEAN Political-Security Community (APSC),η  ASEAN Economic 
Community (AEC) και η ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Βλέπουμε μια αντιστοιχία 
με τους αντίστοιχους τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής ένωσης (την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφάλειας, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες που αφορούν την κοινή αγορά,  και τέλος τον 
Πυλώνα δικαιοσύνης και εσωτερικών) που μας δείχνουν πως η περίπτωση της ΕΕ αποτελεί 
οδηγό για άλλες προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης. 
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Η ASEAN παρόλο που έχει πλέον προχωρήσει τους στόχους της προς την 

οικονομική και περιφερειακή ολοκλήρωση, δεν διαθέτει ιδιαίτερο θεσμικό 

υπόβαθρο και επίσημους μηχανισμούς λήψης απόφασης. Ο τρόπος λειτουργίας 

της (ASEAN way) λειτουργεί στηριζόμενος στην διαβούλευση και την συναίνεση 

των κρατών μελών. Αυτό για τους επικριτές της οδηγεί στη έλλειψη δεσμευτικών 

κανόνων καθώς και την μη δυνατότητα επιβολής των αποφάσεων (Fjader 

2012,81). Με άλλα λόγια, η ASEAN δεν αποτελεί ένα οργανισμό επίλυσης 

προβλημάτων αλλά ένα οργανισμό παραμέρισης (sidelining) και μη ενασχόλησης 

με προβλήματα τα οποία θεωρούνται πολιτικά δύσκολα και ευαίσθητα (Beeson 

2014,85). 

Η ASEAN αποτελεί μια περίπτωση ιδιαίτερα ανομοιογενούς περιφερειακού 

οργανισμού. Θα εξετάσουμε διάφορα δεδομένα για να διαπιστώσουμε πόσο 

ανοικτές και εξωστρεφείς είναι οι οικονομίες των κρατών μελών της στο παγκόσμιο 

και το περιφερειακό οικονομικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη σύγκριση, θα 

βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την επίδραση του περιφερειακού 

οργανισμού στην οικονομική συμπεριφορά των κρατών αυτών.  

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ASEAN 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ASEAN αποτελείται από 10 χώρες. Οι πρώτες έξι 

(Μπρουνέι, Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες)  που 

συμμετείχαν αποτελούν τον πυρήνα του οργανισμού. Αυτές περιλαμβάνουν τις πιο  

ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες της, ενώ έχουν προχωρήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό την συνεργασία τους. Τα τέσσερα νεότερα μέλη (Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, 

Μυανμάρ)55 είναι τα φτωχότερα του οργανισμού και έχουν μεγάλη απόκλιση στο 

βαθμό ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Αυτή η έντονη διαφοροποίηση που 

υπάρχει στο βαθμό οικονομικής ανάπτυξης των τεσσάρων αυτών χωρών56  

αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο στην περιφερειακή οικονομική 

ολοκλήρωση των χωρών της ASEAN (ASEAN, 2012a). Η έντονη ανομοιογένεια 

                                                           
55

 Το Βιετνάμ, το Λάος και η Καμπότζη βγήκαν στο δεύτερο μισό του 20
ου

 αιώνα από πολύνεκρους 
και καταστροφικούς πολέμους και εμφυλίους. 

56
 Πρέπει να επισημανθεί ότι οι φτωχότερες χώρες της ASEAN είναι αυτές που έγιναν τελευταίες 

μέλη (Καμπότζη, Λάος, Μυανμάρ και Βιετνάμ) οι οποίες στα έγγραφα τις ASEAN αναφέρονται 
ως CLMV) ενώ οι άλλες 6 ονομάζονται ASEAN-6.    
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της ASEAN είναι εμφανής εξετάζοντας τα γεωγραφικά, πολιτικά, πολιτιστικά και 

οικονομικά τους δεδομένα.  

ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Km2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (χιλιάδες) ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 

ΜΠΡΟΥΝΕΙ 5.765 415 Απόλυτη Μοναρχία 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 718 5.469 Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 1.904.569 255.461 Προεδρική Δημοκρατία 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 300.000 101.885 Προεδρική Δημοκρατία 

ΤΑΙΛΑΝΔΗ 513.120 67.091 Βασιλευόμενη Δημοκρατία 

ΚΑΜΠΟΤΖΗ 181.035 15.458 Βασιλευόμενη Δημοκρατία 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 329.750 30.395 Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

ΒΕΤΝΑΜ 332.698 90.630 Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

ΛΑΟΣ 236.800 6.803 Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

ΜΥΑΝΜΑΡ 676.578 51.419 Προεδρική Δημοκρατία57 

    
Πίνακας 2: Γεωπολιτικά Στοιχεία Κρατών ASEAN (Πηγή www.wto.org, wikipedia) 

Στο γεωπολιτικό τομέα διαπιστώνουμε μεγάλες διαφορές και σε τομείς 

όπως το πολίτευμα, όπου μπορούμε να βρούμε από απόλυτη μοναρχία και 

σοσιαλιστική δημοκρατία μέχρι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Επίσης μεγάλες 

διαφορές βλέπουμε και στο μέγεθος και τον πληθυσμό των υπό εξέταση κρατών, 

όπου έχουμε την Σιγκαπούρη με έκταση μόλις 718 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέχρι 

την  Ινδονησία με περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ανάλογα 

βλέπουμε τον πληθυσμό του Μπρουνέι να είναι 415 χιλιάδες κάτοικοι και της 

Ινδονησίας 255 εκατομμύρια κάτοικοι. Συνολικά η ASEAN, με 625 εκατομμύρια 

κατοίκους, είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Όσο αφορά τον πολιτισμό, 

στην ASEAN συναντάμε σχεδόν όλες τις θρησκείες του κόσμου. Το Καθολικισμό 

στις Φιλιππίνες, το Ισλάμ στη Μαλαισία, Βουδισμό στο Λάος κτλ. Με αυτά τα 

δεδομένα η δημιουργία μιας περιφερειακής εθνικής ταυτότητας σίγουρα φαίνεται 

πολύ δύσκολη.   

Στον οικονομικό τομέα και παρά τις προσπάθειες σύγκλισης που γίνονται, οι 

διαφορές είναι τεράστιες. Οι οικονομίες των κρατών μελών καλύπτουν όλο το 

φάσμα των δυνατών παραλλαγών από γεωργικές οικονομίες στηριγμένες στο 

πρωτογενή τομέα, όπως το Λάος, σε ιδιαίτερα τεχνολογικά και βιομηχανικές 

οικονομίες, όπως η Σιγκαπούρη αλλά και στηριγμένες αποκλειστικά στον ορυκτό 
                                                           
57

 Υπό την επίβλεψη του στρατού. 
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πλούτο (πετρέλαιο), όπως το Μπρουνέι. Η οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

καλύπτει όλο το φάσμα των βαθμών ανάπτυξης σύμφωνα με την μέθοδο 

κατάταξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.  

 Στάδιο  1: 
Factor-driven 

Μετάβασης 
από στάδιο  1 
σε 2 

Στάδιο 2: 
Efficiency-
driven 

Μετάβασης 
από στάδιο 
2 σε 3 

Στάδιο 3: 
Innovation-
driven 

Όρια ΑΕΠ 
κατά κεφαλή 
(US$)  

<2,000 2,000-2,999 3,000-8,999 9,000-
17,000 

>17,000 

 ΛΑΟΣ 
ΜΥΑΝΜΑΡ 
ΚΑΜΠΟΤΖΗ 
ΛΑΟΣ 
ΜΠΡΟΥΝΕΙ

58
 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
ΤΑΥΛΑΝΔΗ 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥ-
ΡΗ 

Πίνακας 3:Κατηγοριοποίηση σταδίου ανάπτυξης χωρών ASEAN σύμφωνα με μέθοδο Global 

Competiveness Report 2015 (World Economic Forum)  

Χαρακτηριστικά στην ASEAN υπάρχουν χώρες με κατά κεφαλή ΑΕΠ πάνω 

από 39.000$ (Μπρουνέι, Σιγκαπούρη) και χώρες με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από 

1.050$ (Καμπότζη, Μυανμάρ) (ASEAN, 2014d). 

ΚΡΑΤΟΣ GDP (million 
current USD, 
2013) 

GDP per 
Capita in USD 

Trade to 
GDP ratio 
(2011-13) 

GDP annual rate 
of change 2013 

ΜΠΡΟΥΝΕΙ 16.111 39.679 108 -1.8 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  297 941 55.182 366 3.9 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  868 346 3.460 49 5.8 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  272 017 2.707 56 7.2 

ΤΑΙΛΑΝΔΗ  387 252 5.679 147 2.9 

ΚΑΜΠΟΤΖΗ  15 250 1.037 128 7 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ  312 435 10.420 160 4.7 

ΒΕΤΝΑΜ  171 392 1.909 159 5.4 

ΛΑΟΣ  11 141 1.548 64 8.2 

ΜΥΑΝΜΑΡ  56 408 888 29 7.5 

Πίνακας 4: Οικονομικά στοιχεία χωρών ASEAN (πηγή www.wto.org, ASEAN 2014d) 

Το αντικείμενο της σύγκλισης των κρατών μελών απασχολεί την ASEAN, η 

οποία κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το 2013, ο 
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 Το Μπρουνέι ανήκει στο στάδιο 1 καθόσον οι εξαγωγές του στηρίζονται σε ποσοστό >70% σε 
ορυκτό πλούτο. 

http://www.wto.org/
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μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για τις χώρες της ASEAN ήταν 5,1%. Το 

συνδυασμένο ΑΕΠ των οικονομιών της ASEAN αυξήθηκε κατά 4.6% το 2014, με 

την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ να κυμαίνεται στο 3.4% (ASEAN 2014e). Οι 

χώρες CLMV έδειξαν ισχυρότερες επιδόσεις σε σχέση με την ASEAN6, με το Λάος 

να φτάνει το 8,2% (ASEAN 2014d). Παρόλα αυτά, το χάσμα είναι τεράστιο και θα 

χρειαστούν πολλά χρόνια για να προσεγγίσουν οι οικονομίες των φτωχότερων 

κρατών το μέσο επίπεδο της ASEAN, που είναι 3.837 δολάρια ΗΠΑ.  

 Επίσης βλέπουμε μεγάλες διαφορές στο λόγο ΑΕΠ προς εμπόριο ο οποίος 

αποτελεί δείκτη του βαθμού ανοίγματος μιας οικονομίας.  Διαπιστώνουμε από 

αυτό ότι η ASEAN περιλαμβάνει κράτη με ιδιαίτερα ανοικτές οικονομίες, όπως η 

Σιγκαπούρη και κλειστές, όπως το Μυανμάρ. Ειδικά, η ύπαρξη κρατών με το λόγο 

αυτό πάνω από το 100% μας δείχνει το υψηλό βαθμό εμπορίου ενδιάμεσων 

αγαθών που υπάρχει στην περιοχή. 

Είναι σαφές ότι αυτή η ακραία ανισότητα που υφίσταται, δημιουργεί μεγάλες 

δυσκολίες στο έργο της οικονομικής σύγκλισης και στη υλοποίηση μιας πλήρους 

οικονομικής ολοκλήρωσης και ενός ισότιμου κοινού οικονομικού χώρου.  

Η Ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Ασίας 

 Από τη δεκαετία του 70 η ASEAN διεξήγαγε διμερής συνομιλίες με τους 

σημαντικότερους γείτονες της και εμπορικούς εταίρους της59. Μέσα από αυτές 

έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για την δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου  FTA 

(Free Trade Agreements)60. Η ASEAN ονομάζει τα κράτη και τους οργανισμούς με 

τους οποίους έχει αναπτύξει στενότερες σχέσεις Dialogue Partners.  

Ιδιαίτερα με την Κίνα61 η εφαρμογή της  ACFTA μείωσε τους δασμούς στο 

90% των διμερών εμπορικών ροών στο μηδέν. Αυτή η μείωση έχει γίνει στις 

ASEAN6, ενώ οι CLMV θα ακολουθήσουν το 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, 

                                                           
59

 Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινδία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, ΗΠΑ, 
Πακιστάν  

60
 Έχουμε τις AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement) που υπογράφηκε 

την 27 Φεβρουαρίου 2009, η AIFTA (ASEAN-India FTA) από το 2010, η AKFTA (ASEAN-Korea 
FTA) από το 2010, η AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) ενώ η 
σημαντικότερη είναι η ACFTA (ASEAN-China FTA) που ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την 
δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου το 2010 (πηγή: www.asean.org) 

61
 Οι σχέσεις της ASEAN με την Κίνα γίνονται όλο και πιο στενές και πολλοί αναφέρονται στις 

χώρες ως ASEAN+1 
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το μέσο δασμολογικό βάρος των προϊόντων από την Κίνα στις χώρες της ASEAN 

έχει μειωθεί από 12.8% στο 0.6%, ενώ το αντίστοιχο βάρος για τα προϊόντα της 

ASEAN προς την Κίνα έχει μειωθεί από το 9,8 στο 0,1%. Τα ποσοστά αυτά 

αναμένεται να μηδενιστούν όταν και οι CLMV εφαρμόσουν την συμφωνία (πηγή 

www.asean.org). 
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Πίνακας 5: FTA μεταξύ χωρών της περιοχής και κατάσταση αυτών. 

  Το 2012 στη διάσκεψη κορυφής της ASEAN προτάθηκε η δημιουργία της 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), η οποία είναι μία 

πρόταση για μια FTA μεταξύ των 10 κρατών της ASEAN και των 6 κρατών που η 

ASEAN έχει σε ισχύ FTA.  

 Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπόψη το 

γεγονός ότι πολλές χώρες της ASEAN έχουν συνάψει ανάλογες συμφωνίες με 

τρίτες χώρες έκτος πλαισίου του οργανισμού. 

 Το 1997 η ASEAN ξεκίνησε την πρωτοβουλία  ASEAN+3 ή APT (ASEAN 

Plus Three). Η APT είναι μια πρωτοβουλία διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ 

της ASEAN και της Κίνας της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας σε τομείς όπως η 
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οικονομία, ασφάλεια, τουρισμό κτλ. Το εμπόριο της ASEAN με τις τρεις αυτές 

χώρες ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες της APT  διαπραγματεύονται την ίδρυση της 

EAFTA (East Asia Free Trade Agreement). 

Η EAS (East Asia Summit) είναι μια διάσκεψη η οποία ξεκίνησε από την 

διάσκεψη της APT του 2004 και η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της APT, την 

Αυστραλία, Ινδία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ μετά το 2011 προστέθηκαν οι ΗΠΑ και 

η Ρωσία. Η Ιαπωνία το 2009 πρότεινε την δημιουργία της CEPEA (Comprehensive 

Economic Partnership for East Asia), η οποία θα ήταν μια ζώνη ελευθέρου 

εμπορίου των χωρών της τότε EAS, δηλαδή τις 16 χώρες χωρίς τις ΗΠΑ και την 

Ρωσία. 

Η EAC (East Asia Community) είναι ένα προτεινόμενο οικονομικό μπλόκ 

που θα περιλαμβάνει τις χώρες της EAS. Η EAC είναι μια πρόταση δημιουργίας 

μιας εμπορικής ένωσης με πυρήνα την APT και μέλη τις χώρες της EAS. Εάν αυτή 

υλοποιηθεί θα δημιουργήσει ένα εμπορικό χώρο ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος 

σε πληθυσμό και η τρίτη σε ΑΕΠ δύναμη παγκοσμίως (μετά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη NAFTA). 

Ασφαλώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες της ASEAN ανήκουν και 

στην APEC η οποία αποτελεί την πλέον φιλόδοξη προσπάθεια δημιουργίας μιας 

κοινότητας στην περιοχή. 

Πέρα όμως από τις σχέσεις με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της, η 

ASEAN συνομιλεί και με τον υπόλοιπο κόσμο.  Έτσι το 1996 η ΕΕ και η APT 

καθιέρωσαν την ASEM (Asia-Europe Meeting) με σκοπό να δώσουν θεσμικό 

βάρος στις σχετικά αδύνατες εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

περιφερειών. Η ASEM έχει μια ευρεία ατζέντα καλύπτοντας από συνεργασία 

επιχειρήσεων και το εμπόριο μέχρι πολιτιστικές ανταλλαγές. Παρά την θεωρητικά 

ισότιμη συμμετοχή των δύο περιφερειακών οργανισμών στην ASEM η χαμηλότερη 

θεσμική ολοκλήρωση και η μεγαλύτερη κοινωνικοπολιτική, οικονομική και 

πολιτιστική ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ασίας οδηγεί σε μια 

πιο πληθωριστική αντιμετώπιση τους από την ΕΕ μέσω της  ASEM (Aggarwal 

2004,25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Ο Δρόμος προς μία κοινή αγορά 

 Ο στόχος για μία κοινή αγορά μέσα από την AFTA που αναφέρθηκε 

προηγουμένως έχει επιτευχτεί για τις χώρες της ASEAN6 στις οποίες, για το 99% 

των προϊόντων, οι δασμολογικοί φραγμοί έχουν μηδενιστεί. Οι χώρες CLMV είχαν 

περισσότερο χρόνο για προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Κατά πόσο όμως η 

AFTA αποτελεί μία κοινή αγορά; Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ευρωπαϊκή κοινή αγορά η ASEAN με την AFTA δεν έχει κοινή δασμολογική 

πολιτική στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα. Κάθε κράτος μέλος μπορεί 

να επιβάλλει δασμούς στα εκτός της ASEAN προϊόντα ανάλογα με την εθνική της 

πολιτική. Φυσικά στα προερχόμενα από χώρες της ASEAN εμπορεύματα ισχύει η 

πολιτική μειώσεως των δασμών που αναφέρθηκε62.  

 

Διάγραμμα 2:Μέση Δασμολογική  επιβάρυνση στο ενδοASEAN εμπόριο (πηγή ASEAN 2014d). 

Το επίπεδο δασμών στις χώρες της ASEAN6 έχει πέσει στο 0,04%  από το 

2010. Στις CLMV μειώνεται διαρκώς και έχει φτάσει το 1,33% (AEC 2014). 

 Εδώ όμως τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα. Από ποιες χώρες αποτελείται η 

οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση που εξετάζουμε; H ASEAN αποτελείται από 

10 χώρες. Οι ASEAN6 έχουν τον AFTA και σύντομα θα ενταχθούν πλήρως σε 

αυτόν και οι άλλες τέσσερις, ενώ ο βαθμός ολοκλήρωσης του AFTA θα ενισχυθεί 

περισσότερο με την δημιουργία της AEC. Αλλά ο οικονομικός της χώρος είναι σε 
                                                           
62

 Αυτή η πολιτική ονομάζεται CEPT (Common Effective Preferential Tariff) 
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μεγάλο βαθμό ενοποιημένος με αυτόν της Κίνας, μέσω της ACFTA, αλλά και 

άλλων χωρών, οι οποίες όμως όπως είδαμε στον ανωτέρω πίνακα  5 δεν  είναι 

στον ίδιο βαθμό ενοποιημένες μεταξύ τους63. Έτσι δημιουργείται ένα δαιδαλώδες 

πλέγμα οικονομικών συμφωνιών μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής 

δημιουργώντας αμφιβολία για το ποιες χώρες καλύπτει η υπό εξέταση οικονομική 

περιφερειακή ολοκλήρωση. Η αλλαγή της οικονομικής περιοχής που εξετάζουμε 

αλλάζει φυσικά και την απάντηση στο ερώτημα, δηλαδή το κατά πόσο οι 

εμπορικές ροές ενισχύονται ενδοπεριφερειακά ή όχι. 

Δηλαδή για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα θα έπρεπε να εξετάσουμε 

την επίδραση των εμπορικών ροών της AFTA και της ASEAN+1, οι οποίες είναι 

ίσως οι πιο ολοκληρωμένοι οικονομικοί χώροι, χωρίς όμως να παραβλέπουμε την 

σημαντική επίδραση που έχουν οι υπόλοιπες διμερείς συμφωνίες. Βέβαια, μια 

άλλη προσέγγιση θα ήταν η εξέταση της τυχόν μείωσης των εμπορικών ροών της 

ASEAN με κάποιο μέρος που δεν υφίσταται FTA, όπως οι ΗΠΑ ή ή ΕΕ. 

Επίσης από τα ανωτέρω έγινε φανερό, ότι ακόμα και μέσα στις FTA 

υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές όσο αφορά το βαθμό ολοκλήρωσης. Αν 

και σαν δείκτη της επίτευξης του στόχου του ελεύθερου εμπορίου χρησιμοποιούμε 

το μέσο ποσοστό του δασμολογικού βάρους που επιβάλλεται σε αυτές τις ροές, 

αυτό δεν είναι αρκετό καθόσον υπάρχουν, πέρα από τους δασμούς και άλλες 

πολιτικές που επηρεάζουν τις εμπορικές ροές, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον 

σημαντικό ρόλο που παίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες και το εμπόριο ενδιάμεσων 

αγαθών.   

ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ 

 Συνολικά, η περιοχή της ASEAN χαρακτηρίζεται ιστορικά από εξωστρέφεια, 

όσο αφορά το διεθνές εμπόριο, με υψηλά ποσοστά εμπορίου προς ΑΕΠ της τάξης 

του 100%, αν και όπως αναφέραμε υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

κρατών. Για την εξεταζόμενη περίοδο, από το 1993 ως το 2013, ο μέσος ρυθμός 

αύξησης του ποσοστού του ενδοASEAN εμπορίου ήταν 1,9% ετησίως ενώ το 

                                                           
63

 Στην περιοχή υπάρχει πληθώρα διμερών συμφωνιών για ρυθμίσεις ζωνών ελεύθερου εμπορίου 
σε ισχύ ή υπό διαπραγμάτευση όπως της Αυστραλία με τη  Νέα Ζηλανδία, της  Ινδίας με τη 
Νότια Κορέα κ.α..  
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συνολικό εμπόριο αυξανόταν με 0,7% ετησίως (ASEAN 2014c,8). Δηλαδή 

διαπιστώνουμε μια ενίσχυση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου, χωρίς όμως να 

μπορούμε να πούμε ότι αυτό γίνεται σε βάρος του εξωπεριφεριακού εμπορίου το 

οποίο επίσης αυξάνεται. 

 

Διάγραμμα 3: Λόγος Εμπορίου προς ΑΕΠ ASEAN 1993-2013. Πηγή (ASEAN2014c). 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΓΑΘΩΝ  

 Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 8 στο Παράρτημα Α,  διαπιστώνουμε ότι 

η μεταβολή των ροών, εντός και εκτός των ορίων του οργανισμού, είναι πολύ 

μικρές. Η διακύμανση του ποσοστού εισαγωγών και εξαγωγών εντός της 

περιφέρειας της ASEAN για μια δεκαετία (2004-2013) είναι συνολικά περίπου 2%. 

Από αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει  μια μετακίνηση εμπορικών ροών από το 

παγκόσμιο στο ενδο-περιφερειακό περιβάλλον.  
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Διάγραμμα 4: Ποσοστό ενδόASEAN εμπορικών ροών (εισαγωγές-εξαγωγές)  2004-2014(πηγή: 

www.wto.org,www.asean.org) 

Αυτό έρχεται αρχικά σε αντίθεση με άλλες ανάλογες μελέτες οι οποίες 

διαπιστώνουν αύξηση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου ως ποσοστού της 

συνολικής εμπορικής δραστηριότητας (Πελαγίδης 2001, 64).  

Η κυριότερη αιτία για το παραπάνω είναι κατ’αρχήν, η μεγάλη εξάρτηση των 

χωρών της Ανατολικής Ασίας γενικότερα από τις αγορές της NAFTA αλλά και της 

ΕΕ για την απορρόφηση των εξαγωγών τους. Ταυτόχρονα οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας δεν διαθέτουν μεγάλη εσωτερική αγορά και ζήτηση. Έτσι 

αυτές κοιτάνε σε εξωτερικές αγορές για αύξηση της ανάπτυξης τους (Beeson 

2014,174). Έτσι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν γίνει προμηθευτές 

εξαρτημάτων τα οποία εξάγονται στη Κίνα για συναρμολόγηση64 και τελικό 

προορισμό τις αγορές της ΕΕ και της Β. Αμερικής (Beeson 2014,180). Στην 

περιοχή υπάρχει και μεγάλο ποσοστό εμπορίου ενδιάμεσων αγαθών. 

                                                           
64

 Το πιο διαδεδομένο παράδειγμα αποτελεί ίσως η κατασκευή των κινητών τηλεφώνων της Apple 
τα οποία συναρμολογούνται στη Κίνα με εξαρτήματα από πολλές χώρες. 
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Εικόνα 2: Ποσοστό εμπορίου ανά περιοχή για τα έτη 2003,2008,2013 (πηγή ASEAN 2014d) 

  

Διαπιστώνουμε επίσης τη μεγάλη σημασία που έχουν για το εμπόριο της 

ASEAN oi χώρες της ευρύτερης περιφέρειας της ASEAN, δηλαδή της APT, της 

ASEAN+6 και της EAS οι οποίες αποτελούν τους σημαντικότερους εμπορικούς της 

εταίρους.     

 ASEAN APT ASEAN+6 EAS 

ΠΟΣΟΣΤΟ 24,2% 53,2 59% 68% 

Πίνακας 6:Ποσοστό εμπορίου με ευρύτερες περιφέρειες ως προς το συνολικό εμπόριο έτους 2014 

πηγή( ASEAN 2014c). 



-58- 

 

 

Παρόλα αυτά, αν εξετάσουμε την εξέλιξη του εμπορίου με τις περιοχές αυτές 

από το 1993 ως το 2013, θα διαπιστώσουμε από το παρακάτω διάγραμμα 5, ότι  

δεν υπάρχει κάποια αισθητή μεταβολή στην τάση υπέρ κάποιας περιοχής όσο 

αφορά τις εμπορικές ροές. Η μόνη περιοχή που φαίνεται να έχει αυξήσει 

περισσότερο το ποσοστό της είναι η Κίνα. Όμως, τα αίτια για αυτό μάλλον πρέπει 

να αναζητηθούν στην μεγάλη ανάπτυξη της Κινεζικής οικονομίας των τελευταίων 

ετών, καθώς και στην μεγάλη ανάπτυξη του ενδιάμεσου εμπορίου στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

Διάγραμμα 5: Εμπορικές ροές οικονομικών περιοχών ASEAN 1993-2013 (ASEAN 2014d). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί προϊόν του μεταπολεμικού διπολικού 

διεθνούς συστήματος. Ο βασικοί στόχοι των πρώτων οργανισμών που 

δημιουργήθηκαν μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου ήταν κυρίως 

πολιτικοί. Η  εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας μεταξύ παλαιών αντιπάλων 

αλλά και η συνεργασία για την αντιμετώπιση δυνητικών εχθρών, ήταν ίσως οι 

κυριότεροι από αυτούς. Μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου και την πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης, το διεθνές σύστημα άλλαξε από διπολικό σε μονοπολικό και 

στη συνέχεια σε πολυπολικό. Ταυτόχρονα η απουσία εναλλακτικής επιλογής, 

αφού το μοντέλο που υποστήριξε η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε μαζί της και  το 

νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, που πρεσβεύει η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση, επεκτάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της Γης.  

Το νεοφιλελεύθερο οικονομικό σύστημα πρεσβεύει τις αρχές της ελεύθερης 

αγοράς, ως στόχους ενός παγκοσμίου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης 

μέσα από τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτοί οι στόχοι όμως δεν έχουν ακόμα 

επιτευχθεί, ενώ η διαδικασία εξέλιξης τους φαίνεται να έχει μείνει στάσιμη με την 

μη ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου διαπραγμάτευσης της Ντόχα.  

Οι ίδιοι κανόνες και αρχές της ελεύθερης αγοράς, που προσπαθεί να 

καθιερώσει ο ΠΟΕ σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελούν συνήθως τους στόχους των 

περιφερειακών οργανισμών, σε μια περιορισμένη όμως γεωγραφικά περιοχή. 

Δηλαδή τα κράτη για να προστατευτούν από τους κινδύνους αυτού του 

οικονομικού συστήματος επέλεξαν να συνασπιστούν, στον οικονομικό τομέα, σε 

νέους ή υπάρχοντες περιφερειακούς οργανισμούς, σε μια προσπάθεια εφαρμογής 

των κανόνων της ελεύθερης αγοράς σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα. Έτσι σε 

αυτό το νέο διεθνές σύστημα οι περιφερειακοί οργανισμοί  διεκδικούν νέο ρόλο, 

αυτόν του οικονομικού πόλου στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. 

Είναι σαφές από τα παραπάνω, ότι αυτό που ονομάζουμε σύστημα 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης είναι ένα δαιδαλώδες πλέγμα κανόνων με 

διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής σε γεωγραφικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι δρώντες 
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σε αυτό το σύστημα και ιδιαίτερα οι ισχυρότεροι, ψάχνουν πάντα τρόπους να 

βελτιώσουν τη θέση τους και τα οφέλη τους κινούμενοι πολλές φορές στα όρια του 

υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου, αυξάνοντας την δυσπιστία απέναντι στην 

αξιοπιστία του.  

Ο οικονομικός σκοπός των περιφερειακών οργανισμών δεν είναι η 

δημιουργία ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος, για τα κράτη μέλη,  το οποίο θα 

αντικαθιστούσε το παγκόσμιο. Άλλωστε, οι περιφερειακοί οργανισμοί 

δημιουργήθηκαν και υπάρχουν μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και δεν 

θα μπορούσαν να το αντικαταστήσουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν ένας 

τέτοιος οργανισμός επιδίωκε την απομόνωση του από το παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον και την δημιουργία ενός κλειστού και απομονωμένου οικονομικού 

χώρου.  

Αντίθετα βλέπουμε ότι η κύρια επιδίωξη είναι η συνένωση και συνεργασία, 

ιδιαίτερα των μικρότερων κρατών, με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου 

οικονομικού χώρου ο οποίος θα μπορεί να δρα με μεγαλύτερη θεσμική και 

οικονομική ισχύ στο παγκόσμιο περιβάλλον. Μέσα από την συνένωση τα κράτη 

μπορούν να διαπραγματεύονται με ευνοϊκότερους όρους με τους μεγαλύτερους 

γείτονες τους. 

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι η οικονομική δραστηριότητα 

γίνεται σε τρία επίπεδα. Μέσα στο κράτος, όπου επικρατούν συνήθως οι συνθήκες 

της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο του περιφερειακού οργανισμού, όπου σε 

μεγαλύτερό ή μικρότερο βαθμό ισχύουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και 

τέλος στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς ισχύουν 

ακόμα λιγότερο. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να βάλουμε εμβόλιμα και τις 

διαπεριφερειακές οικονομικές συμφωνίες που δημιουργούν ένα τέταρτο ενδιάμεσο 

επίπεδο.  

Με αυτό τον τρόπο ένα κράτος, αλλά και οι επιχειρήσεις του, έχουν την 

δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν να εκτεθούν στους κανόνες της 

ελεύθερης αγοράς. Μπορούν να επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στο στενό 

πλαίσιο του κράτους, να επεκταθούν στο περιφερειακό επίπεδο ή τέλος να βγουν 
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στο παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε ένας από τους λόγους της δημιουργίας και της 

σταδιακής ολοκλήρωσης των οικονομικών περιφερειακών οργανισμών, είναι η 

προετοιμασία των οικονομιών και των επιχειρήσεων των κρατών μελών στους 

κανόνες της ελεύθερης αγοράς και η σταδιακή προσαρμογή τους.  

Ασφαλώς, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η διαδικασία να αποτελέσει την 

ταφόπλακα της παγκοσμιοποίησης, εφόσον τα μπλοκ που δημιουργηθούν 

αποφασίσουν να δράσουν ανταγωνιστικά και προστατευτικά περιορίζοντας το 

άνοιγμα των μεταξύ τους αγορών, άρα εμποδίζοντας την δημιουργία μιας 

παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς.  

 Η εμπειρία από την ΕΕ και την APEC μας δείχνει, ότι όσο μεγαλύτερος 

γίνεται ένας περιφερειακός οργανισμός τόσο δυσκολότερη γίνεται η οργάνωση του 

και η επίτευξη συμφωνίας και συνεκτικότητας. Έτσι η προσπάθεια δημιουργίας 

ενός μεγάλου περιφερειακού οργανισμού στην Ανατολική Ασία, με σκοπό να 

περιορίσουν την ικανότητα της Κίνας να ηγεμονεύσει στην περιοχή, μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας αυτού του οργανισμού (Beeson 

2014, 237).  

 Οι οικονομικές περιφέρειες σαφώς έλκουν μεγαλύτερο ποσοστό του 

διεθνούς εμπορίου καθώς διαθέτουν θεσμική υπεροχή και πλεονεκτήματα λόγω 

μικρότερης απόστασης και κόστους μεταφοράς. Έτσι πλέον, σύμφωνα και με τον 

ΠΟΕ, το μεγαλύτερο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου διεξάγεται εντός 

οικονομικών περιφερειών. 

Η περιπτωσιολογική μελέτη της ASEAN επιβεβαιώνει μερικώς τα ανωτέρω 

συμπεράσματα. Αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες των χωρών που την 

απαρτίζουν, αλλά και της περιοχής της Ανατολικής Ασίας γενικότερα. Οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας διαθέτουν μικρή εγχώρια αγορά συγκριτικά με τις 

παραγωγικές τους ικανότητες. Η δημιουργία της AFTA (που εξελίσσεται στην 

AEC) δεν φάνηκε να εκτρέπει εμπορικές ροές από το παγκόσμιο περιβάλλον εντός 

της περιφέρειας. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η ASEAN έχει 

συνάψει συμφωνίες  με τους μεγαλύτερους γείτονες της και τους σημαντικότερους 

περιφερειακούς εταίρους της. Έτσι έχει εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, την 
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Αυστραλία, την Ιαπωνία και άλλους. Με τις συνθήκες αυτές δημιουργεί περιοχές 

ελεύθερου εμπορίου μειώνοντας ή και μηδενίζοντας τους δασμούς με τις χώρες 

αυτές. Αυτό οδηγεί στην δημιουργία περιφερειακών οικονομικών περιοχών της 

περιφέρειας της. Ασφαλώς τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις με μεγάλες εμπορικές 

δυνάμεις δεν θα ήταν εύκολες για τις μεμονωμένες χώρες της ASEAN. Το μέγεθος 

και η σημασία όμως του συνόλου των κρατών της ASEAN, ως περιφερειακού 

οργανισμού, κάνει την δημιουργία τέτοιων συμφωνιών ευκολότερη και πιο ισότιμη. 

Ο βαθμός συνεργασίας έχει γίνει τέτοιος που ήδη γίνεται αναφορά για την APT ως 

ενός ξεχωριστού οικονομικού περιφερειακού οργανισμού (άρα και οικονομικού 

χώρου). Η σημασία τέτοιων υπερπεριφεριακών συνεργασιών φαίνεται από το 

γεγονός ότι η APT αντιπροσωπεύει το 27% του παγκόσμιου ΑΕΠ (ASEAN 2014d). 

Έτσι, βλέπουμε τις εμπορικές ροές εντός της περιφέρειας να μεταβάλλονται 

λίγο, δηλαδή δεν υπάρχει εκτροπή ροών από την παγκόσμια αγορά προς την 

περιφερειακή. Βλέπουμε όμως την κυρίαρχη θέση του εμπορίου στην περιφέρεια 

της περιφέρειας. Η σύναψη διμερών συμφωνιών της ASEAN με ισχυρές γειτονικές 

οικονομίες, όπως η Κίνα, ενίσχυσε σημαντικά τις εμπορικές ροές. Εδώ βέβαια 

επανέρχεται το πρόβλημα του ορισμού του οικονομικού χώρου. Έτσι, αν 

θεωρήσουμε την APT σαν την υπό εξέταση περιφέρεια, διαπιστώνουμε ότι 

υπάρχει  στροφή του εμπορίου σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.  

Η διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης στη Ασία εξελίσσεται αργά αλλά 

σταθερά. H AEC, ως συνέχεια της AFTA, μέσα από τις συμφωνίες που έχουν ήδη 

συναφθεί με τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, θα μπορούσε να εξελίχθη 

σε μία τεράστια ενιαία αγορά. Οι εμπορικές ροές μεταξύ της ASΕΑΝ και χωρών με 

τις οποίες έχει συνάψει FTA ενισχύεται, ενώ αντίθετα οι ροές με άλλους 

προορισμούς μειώνονται.  

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν 

διαφορετική επίδραση στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Άλλωστε οι 

διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά των 

μελών, τον βαθμό ολοκλήρωσης, αλλά και τους στόχους τους.  
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 Από την περίπτωση της ASEAN είναι εμφανής η μεγάλη σημασία της 

θεσμικής ισχύος που προσδίδει ένας περιφερειακός οργανισμός στα κράτη μέλη 

του. Η ASEAN  έχει αναδειχθεί σε σημαντικό συνομιλητή στη ευρύτερη περιοχή 

έχοντας θέση πολύ ισχυρότερη από ότι θα μπορούσαν να έχουν τα κράτη μέλη 

της από μόνα τους. Έτσι έχει καταφέρει να διαπραγματευτεί συμφωνίες για το 

σύνολο των κρατών μελών της με μεγάλες χώρες της περιοχής, όπως η Κίνα, η 

Ιαπωνία και η Ινδία, ενώ αποτελεί σημαντικό συνομιλητή σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ταυτόχρονα, έχει αποτελέσει τον πυρήνα της δημιουργίας των πιο επιτυχημένων 

προσπαθειών δημιουργίας νέων περιφερειακών οργανισμών, όπως η APT και η 

EAS, καθώς έχει εξελιχθεί στο σημαντικότερο ίσως θεσμικό συνομιλητή στην 

περιοχή της Ανατολικής Ασίας, ενώ η ετήσια διάσκεψη του αποτελεί χώρο 

παράλληλης διεξαγωγής πολλών άλλων πολιτικών συνομιλιών. 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση και  η περιφερειακή ολοκλήρωση 

αποτελούν συστατικά στοιχεία του διεθνούς οικονομικού συστήματος και πλέον 

καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας του. Ένα κράτος (δηλαδή η κυβέρνηση 

αυτού) οφείλει για το καλό και την ευημερία των πολιτών του, αρχικά να 

κατανοήσει την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια να προσαρμοστεί στις 

υπάρχουσες συνθήκες, ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη. Με αυτά τα 

δεδομένα, ιδιαίτερα οι μικρές και μικρομεσαίες χώρες οι οποίες έχουν μικρές 

δυνατότητες επηρεασμού της λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, έχουν 

συμφέρον να συμμετέχουν σε υπερεθνικούς περιφερειακούς οργανισμούς, μέσα 

από τους οποίους  μπορούν με κατάλληλους χειρισμούς να δυναμώσουν τη φωνή 

τους και να  βελτιώσουν την θέση τους στο παγκόσμιο σύστημα.   

Άλλωστε όπως λέει και το λογότυπο της ΑΔΙΣΠΟ : Εν τη ενώσει η ισχύς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

 

Πίνακας 7: Κατά Κεφαλή ΑΕΠ χωρών ASEAN (ASEAN, 2014a). 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ASEAN                     

Συνολικές 
Εξαγωγές 

569,0 656,6 769,8 865,1 989,7 813,8 1050,
0 

1236,
8 

1252,
3 

1273,
4 

α.Ενδο-
ASEAN 

141,5 164,9 191,3 217,9 251,4 201,1 264,8 312,9 325,0 334,2 

β. Εξω-
ASEAN 

427,5 491,7 578,5 647,2 738,3 612,7 785,2 923,9 927,2 939,1 

Ποσοστό 
α στο 
σύνολο 

24,9% 25,1% 24,9% 25,2% 25,4% 24,7% 25,2% 25,3% 26,0% 26,2% 

Μεταβολή  0,2% -0,3% 0,3% 0,2% -0,7% 0,5% 0,1% 0,7% 0,3% 

           

Συνολικές 
Εισαγωγέ
ς 

513,6 602,7 687,7 774,9 938,8 727,0 953,1 1153,
0 

1222,
4 

1245,
9 

α.Ενδο-
ASEAN 

125,3 150,6 173,8 194,3 228,1 175,5 230,7 267,0 278,6 279,7 

β. Εξω-
ASEAN 

388,3 452,1 513,9 580,7 710,6 551,5 722,4 886,0 943,8 966,2 

Ποσοστό 
α στο 
σύνολο 

24,4% 25,0% 25,3% 25,1% 24,3% 24,1% 24,2% 23,2% 22,8% 22,5% 

Μεταβολή  0,6% 0,3% -0,2% -0,8% -0,2% 0,1% -1,0% -0,4% -0,3% 

Πίνακας 8: Εμπορικές Ροές ASEAN 2004-2014 σε δις $ ΗΠΑ (πηγή: www.wto.org,www.asean.org). 



Α-2 

 

 

Πίνακας 9:Εμπορικές Ροές μελών ΠΟΕ και κυριοτέρων Περιφερειακών Οργανισμών (δις $) 

(πηγή www.wto.org). 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

World  a 7589,1 9222,7 10508,4 12129,7 14022,3 16159,3 12554,0 15300,0 18328,3 18404,1 18816,3

WTO Members (160)  a7448,9 9031,6 10247,3 11793,5 13614,1 15611,1 12198,4 14844,0 17756,7 17817,1 18289,3

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,2% 97,9% 97,5% 97,2% 97,1% 96,6% 97,2% 97,0% 96,9% 96,8% 97,2%

North America and Europe

EFTA 175,5 208,2 237,8 273,5 313,2 377,9 293,3 330,9 400,6 392,0 388,5

European Union (28) 3155,1 3771,6 4082,7 4606,1 5366,0 5954,9 4613,5 5183,9 6092,3 5813,1 6076,5

NAFTA 1162,9 1319,6 1475,8 1664,1 1840,7 2035,2 1601,8 1964,3 2283,4 2371,6 2418,2

South and Central America

Andean Community 30,0 39,0 51,5 64,9 76,9 94,0 78,6 99,4 134,0 141,5 137,4

CACM 18,0 19,9 21,7 24,3 27,3 29,6 26,1 30,5 36,4 37,7 37,4

CARICOM 9,1 11,1 15,0 20,3 20,3 26,4 15,0 17,8 23,2 22,2 21,5

MERCOSUR 107,6 137,1 165,5 191,8 225,7 280,3 219,2 283,3 355,8 338,8 342,3

Africa

CEMAC 11,6 16,6 22,9 26,8 30,2 42,7 27,0 35,7 44,4 44,8 42,4

COMESA 37,4 49,2 66,0 82,9 98,7 127,0 92,6 118,5 98,2 134,4 120,2

ECCAS 22,5 32,1 49,6 61,6 78,0 111,3 71,7 92,0 118,9 123,0 118,3

ECOWAS 37,0 53,7 67,1 78,1 87,5 111,9 83,4 114,8 153,0 154,9 145,7

SADC 62,0 79,7 97,9 116,7 144,2 177,7 131,3 181,0 223,0 219,4 216,1

WAEMU 9,8 11,6 12,7 14,2 15,0 18,5 19,3 20,7 23,9 23,3 25,0

Middle East and Asia

ASEAN 474,8 569,0 656,6 769,8 865,1 989,7 813,8 1050,0 1236,8 1252,3 1273,4

GCC 212,7 285,2 397,6 480,7 555,0 762,5 525,9 661,7 950,0 1061,2 1084,2

SAPTA 84,0 105,2 132,6 158,9 190,0 240,8 206,3 277,3 364,9 357,7 379,2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ5610,1 6708,7 7552,9 8634,7 9933,7 11380,4 8818,8 10461,7 12538,6 12488,0 12826,0

ΠΟΣΟΣΤΟ 75,3% 74,3% 73,7% 73,2% 73,0% 72,9% 72,3% 70,5% 70,6% 70,1% 70,1%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

World  a 7868,5 9574,2 10870,2 12461,1 14330,1 16571,9 12781,2 15509,8 18503,9 18610,9 18890,1

WTO Members (160)  a7735,8 9389,4 10656,8 12227,1 14046,0 16203,8 12452,4 15137,7 18093,6 18172,1 18444,5

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,3% 98,1% 98,0% 98,1% 98,0% 97,8% 97,4% 97,6% 97,8% 97,6% 97,6%

North America and Europe

EFTA 143,1 168,0 187,0 211,8 248,2 280,1 228,0 257,5 303,8 289,9 295,5

European Union (28) 3228,4 3874,5 4249,7 4870,3 5655,2 6358,4 4809,2 5421,1 6334,6 5961,5 6004,0

NAFTA 1723,1 2007,9 2283,4 2540,6 2700,8 2906,8 2176,7 2682,1 3090,6 3190,9 3194,3

South and Central America

Andean Community 30,6 36,9 46,4 56,5 70,7 93,6 74,3 96,7 124,3 135,1 139,7

CACM 28,2 32,1 36,2 41,5 47,8 54,5 41,1 48,9 59,1 62,1 63,0

CARICOM 15,1 17,0 20,2 23,0 26,3 31,7 23,6 24,9 30,3 31,2 30,9

MERCOSUR 69,1 95,1 113,9 139,5 182,8 257,9 186,3 267,0 334,4 324,6 347,9

Africa

CEMAC 6,0 6,9 7,9 10,5 14,2 17,4 17,3 20,0 25,2 26,5 26,4

COMESA 40,3 51,0 65,1 76,0 93,7 119,4 114,7 134,9 140,5 172,8 169,8

ECCAS 13,4 15,3 19,8 23,2 32,4 44,4 45,7 43,2 53,8 59,5 60,5

ECOWAS 25,9 33,1 43,6 51,9 66,1 89,5 67,1 83,6 103,0 104,1 113,7

SADC 65,8 85,3 99,7 119,6 140,4 171,3 140,6 165,2 208,7 219,9 224,2

WAEMU 10,2 12,8 15,3 16,0 20,0 25,5 22,0 24,5 25,0 29,3 34,0

Middle East and Asia

ASEAN 411,8 513,6 602,7 687,7 774,9 938,8 727,0 953,1 1153,0 1222,4 1245,9

GCC 122,1 154,3 188,3 225,1 295,0 383,0 318,4 350,0 426,3 484,5 532,8

SAPTA 105,2 140,7 194,4 238,4 296,6 406,7 326,6 436,5 573,2 594,7 574,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ6038,5 7244,6 8173,6 9331,5 10665,2 12178,8 9318,6 11009,2 12986,0 12909,0 13057,1

ΠΟΣΟΣΤΟ 78,1% 77,2% 76,7% 76,3% 75,9% 75,2% 74,8% 72,7% 71,8% 71,0% 70,8%

a  Includes significant re-exports or imports for re-export.
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
World  a 7589000 9223000 10508000 12130000 14022000 16159000 12554000 15300000 18328000 18404000 18816000 

Κόσμος 
εκτός ενδο ΕΕ 

5409018 6626819 7731323 8970490 10347953 12129932 9466326 11910006 14399471 14753370 15046895 

Asia  a 2138300 2653400 3060800 3576100 4141200 4724700 3890700 5076300 5971000 6113100 6288400 

Brunei 
Darussalam 

4421 5057 6249 7636 7668 10319 7200 8907 12465 13001 11448 

Cambodia 2118 2798 3092 3692 4088 4708 4196 5143 6704 7838 9300 

Indonesia 64108 70767 86996 103527 118013 139606 119646 158075 200788 188496 183344 

Lao PDR 335 363 553 882 923 1092 1053 1746 2190 2271 2264 

Malaysia 104706 126646 141626 160749 175966 199414 157244 198612 228086 227538 228276 

Myanmar 2458 2355 3776 4539 6253 6882 6662 8661 9238 8877 11233 

Philippines 36231 39681 41255 47410 50466 49078 38436 51496 48305 52099 56698 

Singapore 159902 198637 229649 271807 299308 338176 269832 351867 409503 408393 410250 

domestic 
exports 

86419 106663 124546 143176 156038 175702 138064 182726 223913 228160 219108 

re-exports 73483 91974 105103 128631 143270 162474 131769 169141 185590 180233 191142 

Thailand 80324 96248 110936 129722 153867 177778 152422 193306 222576 229236 228530 

Viet Nam 20149 26485 32442 39826 48561 62685 57096 72237 96906 114529 132033 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

World  a 7869000 9574000 10870000 12461000 14330000 16572000 12781000 15510000 18504000 18611000 18890000 

Κόσμος 
εκτός ενδο ΕΕ 

5698130 6977652 8093421 9304235 10657789 12545068 9695509 12119822 14575061 14960185 15120621 

Asia  a 1977300 2488300 2889500 3333900 3819500 4574800 3677700 4861800 5964400 6210700 6341200 

Brunei 
Darussalam 

1327 1422 1491 1676 2101 2572 2449 2538 3629 3572 3612 

Cambodia  b 2560 3193 3927 4771 5439 6508 5830 6791 9300 11000 13000 

Indonesia 42196 54877 75725 80650 93101 127539 93786 135324 176201 190383 187294 

Lao PDR 462 713 882 1060 1067 1403 1461 2060 2404 3055 3020 

Malaysia 83299 105166 114324 130441 146170 156348 123757 164622 187473 196393 206014 

Myanmar 2070 2174 1908 2538 3247 4256 4348 4760 9019 9181 12043 

Philippines 42576 46102 49487 54078 57996 60420 45878 58468 63693 65350 65097 

Singapore 136218 173599 200047 238710 263155 319780 245785 310791 365770 379723 373016 

retained 
imports 

62735 81625 94944 110079 119885 157306 114017 141650 180180 199490 181874 

Thailand 75824 94410 118178 128773 139966 179225 133709 182921 228787 249988 250723 

Viet Nam 25256 31969 36761 45015 62682 80714 69949 84839 106750 113780 132033 

a  Includes significant  re-export. 

b  Imports are valued f.o.b. 

Πίνακας 10: Εμπορικές Ροές (Εξαγωγές-Εισαγωγές) χωρών μελών ASEAN 2003-2013 

(πηγή www.wto.org). 
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  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brunei Darussalam 640 565 648 655 805 860 1061 1024 1191 1351 1531 

Brunei Darussalam - - - - - - - - - - - 

Cambodia 1008 1086 1300 1520 1854 2184 2697 2305 3078 3588 4160 

Cambodia 523 438 699 682 768 686 1108 2228 1982 1918 2653 

Indonesia 18175 18283 25202 28636 29180 35757 70408 51169 72705 92148 99670 

Indonesia 26671 29134 34530 40973 50468 61273 71228 57673 80469 98890 88492 

Malaysia 55460 58971 73377 78067 88381 99664 93816 82136 108778 120232 117379 

Malaysia 55355 61981 71579 76837 87095 98464 91454 90804 115194 132576 125643 

Myanmar 1352 1493 1616 1736 1983 2854 3108 3291 2009 6158 7468 

Myanmar 646 756 935 1161 1124 1364 1503 1276 2861 2786 2379 

Philippines 32005 32542 34998 36010 38051 39252 36444 28946 35961 28809 36903 

Philippines 23585 24982 26414 27451 32409 32451 31418 23594 24284 25998 32895 

Singapore 66067 77696 98448 114957 133081 142224 153400 122948 155461 166865 170765 

Singapore 73104 96178 121302 138123 165503 176256 184783 155739 202778 217860 218804 

Thailand 40447 47051 58728 68533 73779 87351 104749 77804 111131 132931 135226 

Thailand 31837 39079 47611 52826 64051 78413 85135 75088 98781 121925 113757 

Viet Nam 11499 14926 19455 22377 27996 38229 48024 42281 55508 69629 76817 

Viet Nam 3025 3839 5277 6439 9278 12257 16699 14797 20813 28708 37392 

Πίνακας 11: Εισαγωγές / Εξαγωγές ενδιάμεσων αγαθών (intermediate goods) χωρών 

ASEAN 2002-2012 εκατ. USD (πηγή www.wto.org). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ASEAN (ΠΗΓΗ WWW.WTO.ORG) 

 

Technical notes 
BASIC INDICATORS 
 Trade per capita is estimated as an economy's total trade of goods and commercial services 
(exports + imports, balance of payments basis) divided by the population. It is calculated on the basis 
of data for the three latest years available. 
 Trade to GDP ratio is estimated as an economy's total trade of goods and commercial services 
(exports + imports, balance of payments basis) divided by GDP, on the basis of data for the three 
latest years available. GDP is measured in nominal terms and with market exchange rates. 
 Real GDP, exports and imports of goods and services (national accounts based), refer to data at 
constant prices or volume figures based on 2005. 
Ranks in world trade of merchandise and commercial services are defined first referring to European 
Union (EU (28)) members as individual traders and second referring to the EU (28) as one trader (i.e. 
excluding individual EU (28) members). 
TRADE POLICY 
The Trade Policy Review date indicates the date of the latest policy review for the economy 
considered.  
For the Agreement on Government Procurement (GPA) accesion date: a revised version of the GPA 
entered into force on 6 April 2014.  For further information see: 
http://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm . 
The tariff binding coverage corresponds to the number of the Harmonized System (HS) subheadings 
containing at least one bound tariff line divided by the respective total number of HS subheadings of 
the corresponding version of the HS nomenclature.  
For MFN bound tariffs, the simple average of import duties refers to the simple average of ad-valorem 
(AV) and calculable ad-valorem equivalent (AVE) of final bound HS 6-digit duties. For MFN applied 
tariffs it refers to the simple average of AV and calculable AVE of MFN applied HS 6-digit duties.  
The non-AV duties as a percentage of total tariff lines refer to the share of HS six-digit subheadings 
subject to non-AV duties.  When only part of the HS six-digit subheading is subject to non-av duties 
the percentage share of these tariff lines is used. 
Agricultural goods according to the AOA (WTO Agreement on Agriculture) definition refer to HS 
chapters 1 to 24 (excluding fish and fish products) and a number of manufactured agricultural 
products (for further information see "The Legal Texts, The Results of the Uruguay Round of 
Multilateral Negotiations", WTO). This definition does not correspond to the definition of agricultural 
products presented in the breakdown of merchandise trade by main commodity group (see below). 
 Import duties collected in total tax revenue and import duties collected to total imports (goods and 
commercial services) are estimated in general on the basis of data for the three latest years available. 
The number of services sectors with GATS commitments has been established by the WTO 
Secretariat on the basis of available information and in the light of the Services Sectoral Classification 
List (MTN.GNS/W/120).  The total number of sub-sectors is in the order of 160.  In the absence of a 
GATS schedule for the EU (28), the total number of services sub-sectors listed in the statistical 
profiles of the individual EC-12 members and of the EU (28) is that of the existing European 
Communities (EC) schedule. 
For EU (28) members the number of notifications outstanding (NO) refers to the sum of NO of the EU 
and of the individual economy. 
For the number of contingency measures in force, data are sourced from the I-TIP application. 
Antidumping and countervailing measures are taken from semi-annual reports notified (last report 
included:  June 2013). Information on safeguards has been taken from the safeguards database. 
Please note that there is no obligation on WTO Members to notify the expiry or termination of 
safeguard measures. 
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For the number of disputes, a dispute is understood to be a proceeding initiated under the 
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) and identified 
by a reference number (WT/DS...). Reports refer to those adopted by the WTO Dispute Settlement 
Body (DSB). For EU (28) individual members the numbers refer to the EU figures plus any additional 
disputes involving only the member considered. For more information refer to 
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm. 
MERCHANDISE TRADE (customs-based statistics) 
The share in world total exports and imports of merchandise for individual economies is calculated 
using world trade including intra-EU (28) trade. For the EU (28) as one trading reporter the share is 
calculated on the basis of world trade excluding intra-EU (28) trade. 
 Breakdown by main commodity group according to the ITS (WTO International Trade Statistics) 
definitions: Agricultural products refer to food (SITC Rev. 3 sections 0, 1, 4 and division 22) and raw 
materials (SITC Rev. 3 divisions 21, 23, 24, 25 and 26). It differs from the Agricultural goods AOA 
definition (see above). Fuels and mining products include ores and other minerals; fuels and non-
ferrous metals. Manufactures refer to iron and steel, chemicals, other semi-manufactures, machinery 
and transport equipment, textiles, clothing and other consumer goods. Please note that due to the 
products not classified in the three main product groups, the sum of shares may not add up to a 100. 
 Breakdown by main destination and origin:  EU (28) members are grouped as one trading partner. 
Shares for unspecified destinations/origins are presented when at least one of the shares is greater 
than the share of the fifth main destination/origin. Re-imports are also included.  
COMMERCIAL SERVICES (balance of payments based statistics) 
The share in world total exports and imports of commercial services for individual economies is 
calculated using world trade including intra-EU (28) trade. For the EU (28) as one trading reporter the 
share is calculated on the basis of world trade excluding intra-EU (28) trade. 
 Breakdown by principal services items: Other commercial services refer to communication, 
construction, insurance, financial, computer, information, other business, and cultural and recreational 
services, and royalties and license fees. 
INDUSTRIAL PROPERTY  
Data refer to the annual number of patents granted to (including those based on PCT international 
applications) and trademark registrations effected (including designations under the Madrid 
Agreement or Protocol) in the name of residents and non-residents of the considered economy.  
                          

             Annual average percentage changes are calculated using a geometric average. EU (28) refers to the 
EU members as of July 2013, including EC-12 (Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, 
Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain and United Kingdom) and Austria, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta,  Poland, 
Romania, Slovak Republic, Slovenia and Sweden. The Separate Customs Territory of Taiwan, 
Penghu, Kinmen and Matsu is referred to as Chinese Taipei in the tables. Tables include in general 
information for the period 2005 - latest available year.  

Symbols and abbreviations: EU European Union 

... Not available or not reported GATS General Agreement on 
Trade in Services 

- Not applicable GDP Gross Domestic Product 

AOA WTO Agreement on Agriculture GPA Government Procurement 
Agreement   

CRN Central Registry of Notifications MFN Most Favoured Nation 

DSU Dispute Settlement Understanding PPP Purchasing Power Parity 

EIA Economic Integration Agreement RTA Regional Trade 
Agreement 

Sources: Eurostat, New Cronos and Comext databases; IMF, Balance of Payments Statistics 
and Government Finance Statistics; OECD.Stat; UNSD,  

 Comtrade database;  World Bank, World Development Indicators; WIPO, Industrial 
Property Statistics; ITC, UNCTAD, WTO and national statistics. 
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)   418 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  16 111 Merchandise 88 139

GDP (million current PPP US$, 2013)  29 980 excluding intra-EU trade 63 112

Current account balance (million US$, 2008)  6 939 Commercial services 121 120

Trade per capita (US$, 2009-2011)  35 830 excluding intra-EU trade 94 93

Trade to GDP ratio (2009-2011)   108,2

2013

  106

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   79

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   160

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,033

Trade Policy Review 25, 27 February 2008 Import duties collected

GPA accession - in total tax revenue ...

Tariffs and duty free imports to total imports ...

Tariff binding coverage (%)   95,3 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2011   47

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 8 - 5

All goods   25,4   2,5 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   31,9   0,1 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   24,4   2,9 Safeguards   0

  0,3   0,3

0 - 0

  97,9 Original panel / Appellate Body (AB) reports 0 - 0

  80,0 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   22 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 11 448

 3 612

2013

  0,06 0,02

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   0,1 Agricultural products 14,2

Fuels and mining products   90,1 Fuels and mining products 11,3

Manufactures   3,9 Manufactures 72,5

1. Japan   39,8 1. Malaysia   21,9

2. Korea, Republic of   16,3 2. Singapore   19,1

3. India   7,5 3. United States   11,9

4. Australia   7,3 4. China   11,2

5. Viet Nam   5,3 5. European Union (28)   9,4

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2011 2010

 1 209

 1 546

2011  a

  0,03 0,04

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  49,4 36,6

  27,8 39,3

  22,8 24,2

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...   26

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2009)

a  Breakdowns by services items refer to 2009.

...   42   42   26 ...

Patent grants by patent office , 2009 Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 9 12 13

2011  a

2005-2011 2011

Commercial services exports  (million US$) 12 15 15

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 12 -2 1

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 8 4 -12

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

-3 -4 -8

6 13 -2

Real GDP (2005=100) 1 1 -2

September 2014

Brunei Darussalam

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  249 866 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  868 346 Merchandise 27 27

GDP (million current PPP US$, 2013) 2 388 413 excluding intra-EU trade 20 20

Current account balance (million US$, 2012) - 24 000 Commercial services 37 31

Trade per capita (US$, 2011-2013)  1 699 excluding intra-EU trade 22 20

Trade to GDP ratio (2011-2013)   48,6

2013

  158

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   165

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   159

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,836

Trade Policy Review 10, 12 April 2013 Import duties collected (%, 2010-2012)

GPA accession Observer in total tax revenue 2,6

Tariffs and duty free imports to total imports 1,4

Tariff binding coverage (%)   96,6 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   19

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 8 - 4

All goods   37,1   6,9 Anti-dumping (30 June 2013) 15

Agricultural goods (AOA)   47,0   7,5 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   35,6   6,7 Safeguards   16

  0,0   0,5

9 - 10

  36,6 Original panel / Appellate Body (AB) reports 3 - 4

  42,7 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 1 - 0

Services sectors with GATS commitments   45 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 183 344

 187 294

2013

  0,97 0,99

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   23,3 Agricultural products 11,5

Fuels and mining products   38,3 Fuels and mining products 27,5

Manufactures   37,0 Manufactures 59,7

1. Japan   14,8 1. China   16,0

2. China   12,4 2. Singapore   13,7

3. European Union (28)   9,2 3. Japan   10,3

4. Singapore   9,1 4. European Union (28)   7,4

5. United States   8,6 5. Malaysia   7,1

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 21 733

 34 266

2013

  0,47 0,78

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  16,6 37,9

  42,0 22,4

  41,4 39,7

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...  24 677

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

  70  1 741  1 811 ... ...

Patent grants by patent office , 2008 Trademark registrations by office , 2006

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 6 8 3

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 7 12 -4

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 12 8 -2

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 10 -6 -3

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

6 2 5

6 7 1

Real GDP (2005=100) 6 6 6

September 2014

Indonesia

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  15 135 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  15 250 Merchandise 97 88

GDP (million current PPP US$, 2013)  46 039 excluding intra-EU trade 72 63

Current account balance (million US$, 2012) - 1 208 Commercial services 93 115

Trade per capita (US$, 2011-2013)  1 212 excluding intra-EU trade 66 88

Trade to GDP ratio (2011-2013)   128,3

2013

  171

Exports of goods and services (volume, 2005=100)  a   196

Imports of goods and services (volume, 2005=100)  a   195

TRADE POLICY

WTO accession 13 October 2004 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,038

Trade Policy Review 1, 3 November 2011 Import duties collected (%, 2006-2008)

GPA accession - in total tax revenue 24,9

Tariffs and duty free imports to total imports 3,3

Tariff binding coverage (%)   100 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2012   25

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 6 - 3

All goods   19,1   10,9 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   28,2   15,2 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   17,8   10,3 Safeguards   0

  0,0   0,0

0 - 0

  25,1 Original panel / Appellate Body (AB) reports 0 - 0

  23,5 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   94 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 9 300

 13 000

2013

  0,05 0,07

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   5,2 Agricultural products 5,3

Fuels and mining products   0,1 Fuels and mining products 9,8

Manufactures   94,3 Manufactures 48,0

1. European Union (28)   27,2 1. China   32,6

2. United States   23,5 2. United States   12,2

3. Hong Kong, China   17,2 3. Thailand   11,9

4. Singapore   8,6 4. Viet Nam   10,7

5. Canada   5,2 5. Hong Kong, China   7,2

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 2 700

 1 743

2013

  0,06 0,04

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  12,7 56,7

  72,0 18,8

  15,3 24,5

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...  3 490

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2011)

a  Refers to 2011 and to the average annual percentage change for 2005-2011.

... ... ...   705  2 785

Patent grants by patent office Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 14 17 16

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 12 15 10

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , f.o.b. (million US$) 16 18 18

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 15 17 19

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

12 ... ...

12 ... ...

Real GDP (2005=100) 7 7 7

September 2014

Cambodia

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  6 770 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  11 141 Merchandise 133 145

GDP (million current PPP US$, 2013)  32 576 excluding intra-EU trade 107 118

Current account balance (million US$, 2012) -  415 Commercial services 140 165

Trade per capita (US$, 2010-2012)   812 excluding intra-EU trade 113 138

Trade to GDP ratio (2010-2012)   64,0

2013

  186

Exports of goods and services (volume, 2005=100)  a   182

Imports of goods and services (volume, 2005=100)  a   179

TRADE POLICY

WTO accession 2 February 2013 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,015

Trade Policy Review ... Import duties collected (%, 2010-2012)

GPA accession - in total tax revenue 10,2

Tariffs and duty free imports to total imports 4,2

Tariff binding coverage (%)   100 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2008   8

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 8 - 3

All goods   18,7   9,7 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   19,2   19,5 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   18,7   8,2 Safeguards   0

  0,0   0,0

0 - 0

... Original panel / Appellate Body (AB) reports 0 - 0

... Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   79 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE 
Value

2013

 2 264

 3 020

2013

  0,01 0,02

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products ... Agricultural products ...

Fuels and mining products ... Fuels and mining products ...

Manufactures ... Manufactures ...

1. ... ... 1. ... ...

2. ... ... 2. ... ...

3. ... ... 3. ... ...

4. ... ... 4. ... ...

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2012 2011

  553

  335

2012

  0,01 0,01

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  9,0 5,1

  81,6 69,3

  9,4 25,6

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...   720

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports

a  Refers to 2012 and to the average annual percentage change for 2005-2012.

... ... ...   45   675

Patent grants by patent office Trademark registrations by office , 2003

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 42 26 3

2012

2005-2012 2012

Commercial services exports  (million US$) 17 8 5

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 17 27 -1

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 19 4 0

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

9 5 ...

9 22 ...

Real GDP (2005=100) 8 8 8

September 2014

Lao People's Dem. Rep.

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  53 259 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  56 408 Merchandise 89 95

GDP (million current PPP US$, 2013)  112 972 excluding intra-EU trade 64 70

Current account balance (million US$, 2011) - 1 424 Commercial services 137 130

Trade per capita (US$, 2009-2011)   266 excluding intra-EU trade 110 103

Trade to GDP ratio (2009-2011)   28,8

2011

  164

Exports of goods and services (volume, 2005=100) ...

Imports of goods and services (volume, 2005=100) ...

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,035

Trade Policy Review 11, 13 March 2014 Import duties collected

GPA accession - in total tax revenue ...

Tariffs and duty free imports to total imports ...

Tariff binding coverage (%)   17,8 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   32

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 7 - 3

All goods   84,1   5,6 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   106,2   8,6 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   21,2   5,1 Safeguards   0

  0,1   0,0

0 - 0

  0,1 Original panel / Appellate Body (AB) reports 0 - 0

  1,1 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   5 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 11 233

 12 043

2013  a

  0,06 0,06

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   26,6 Agricultural products 7,6

Fuels and mining products   40,4 Fuels and mining products 20,4

Manufactures   26,4 Manufactures 59,4

1. Thailand   41,7 1. China   27,1

2. Hong Kong, China   21,1 2. Singapore   27,0

3. India   12,6 3. Thailand   11,4

4. China   6,2 4. Korea, Republic of   6,1

5. Singapore   3,6 5. Japan   5,3

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2011 2010

  580

 1 067

2011

  0,01 0,03

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  29,9 70,4

  48,3 11,6

  21,7 18,0

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...  8 490

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2010)

a  Breakdowns by destination/origin refer to 2010.

... ... ...  4 422  4 068

Patent grants by patent office Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 14 27 42

2011

2005-2011 2011

Commercial services exports  (million US$) 16 19 75

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 26 2 31

2013  a

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 15 -4 27

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

... ... ...

... ... ...

Real GDP (2005=100) 9 4 10

September 2014

Myanmar

Annual percentage change

2005-2011 2010 2011
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  29 717 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  312 435 Merchandise 25 24

GDP (million current PPP US$, 2013)  692 335 excluding intra-EU trade 19 18

Current account balance (million US$, 2008)  38 914 Commercial services 30 28

Trade per capita (US$, 2011-2013)  16 510 excluding intra-EU trade 18 18

Trade to GDP ratio (2011-2013)   159,7

2013

  145

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   115

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   131

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 1,116

Trade Policy Review 3, 5 March 2014 Import duties collected (%, 2000-2001)

GPA accession Observer in total tax revenue 6,1

Tariffs and duty free imports to total imports 1,0

Tariff binding coverage (%)   84,3 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   31

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 13 - 8

All goods   22,9   6,0 Anti-dumping (30 June 2013) 19

Agricultural goods (AOA)   66,4   8,9 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   14,9   5,5 Safeguards   0

  2,9   1,0

1 - 1

  74,5 Original panel / Appellate Body (AB) reports 1 - 0

  76,7 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 1 - 0

Services sectors with GATS commitments   73 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 228 276

 206 014

2013

  1,21 1,09

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   13,2 Agricultural products 9,7

Fuels and mining products   25,5 Fuels and mining products 22,2

Manufactures   60,7 Manufactures 66,0

1. Singapore   13,9 1. China   16,4

2. China   13,5 2. Singapore   12,3

3. Japan   11,1 3. European Union (28)   10,9

4. European Union (28)   9,1 4. Japan   8,7

5. United States   8,1 5. United States   7,9

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 39 834

 45 045

2013

  0,86 1,03

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  11,7 31,7

  54,0 27,0

  34,3 41,3

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...  23 819

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

  295  2 165  2 460  10 201  13 618

Patent grants by patent office , 2012 Trademark registrations by office , 2011

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 10 13 6

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 9 5 6

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 8 5 5

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 6 0 0

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

2 -2 1

3 3 2

Real GDP (2005=100) 5 6 5

September 2014

Malaysia

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  98 394 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  272 017 Merchandise 56 46

GDP (million current PPP US$, 2013)  642 764 excluding intra-EU trade 39 29

Current account balance (million US$, 2008)  3 627 Commercial services 38 52

Trade per capita (US$, 2011-2013)  1 440 excluding intra-EU trade 23 36

Trade to GDP ratio (2011-2013)   56,0

2013

  151

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   136

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   132

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,341

Trade Policy Review 20, 22 March 2012 Import duties collected

GPA accession - in total tax revenue ...

Tariffs and duty free imports to total imports ...

Tariff binding coverage (%)   67,0 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   21

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 9 - 4

All goods   25,7   6,3 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   35,1   9,9 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   23,4   5,7 Safeguards   7

  0,1   0,0

5 - 6

  8,4 Original panel / Appellate Body (AB) reports 2 - 2

  49,5 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   51 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 56 698

 65 097

2013

  0,30 0,34

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   11,3 Agricultural products 11,0

Fuels and mining products   9,8 Fuels and mining products 23,7

Manufactures   73,4 Manufactures 64,9

1. Japan   21,2 1. China   13,1

2. United States   14,5 2. United States   10,9

3. China   12,2 3. European Union (28)   10,0

4. European Union (28)   11,4 4. Japan   8,6

5. Hong Kong, China   8,2 5. Chinese Taipei   7,9

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 21 671

 14 389

2013

  0,47 0,33

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  7,2 24,4

  21,6 45,3

  71,2 30,3

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

  441  14 968

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

  11  1 100  1 111  7 282  7 245

Patent grants by patent office , 2012 Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 12 16 5

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 22 8 7

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 3 3 0

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 4 8 9

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

4 9 -1

4 5 5

Real GDP (2005=100) 5 7 7

September 2014

Philippines

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  5 399 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  297 941 Merchandise 14 15

GDP (million current PPP US$, 2013)  425 155 excluding intra-EU trade 9 10

Current account balance (million US$, 2005)  26 429 Commercial services 12 7

Trade per capita (US$, 2011-2013)  197 864 excluding intra-EU trade 7 5

Trade to GDP ratio (2011-2013)   366,2

2013

  156

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   151

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   150

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 2,306

Trade Policy Review 24, 26 July 2012 Import duties collected (%, 2010-2012)

GPA accession 20 October 1997 in total tax revenue 0,0

Tariffs and duty free imports to total imports 0,0

Tariff binding coverage (%)   69,6 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   4

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 21 - 17

All goods   9,9   0,2 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   24,9   1,4 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   6,5   0,0 Safeguards   0

  0,5   0,0

1 - 0

  98,6 Original panel / Appellate Body (AB) reports 0 - 0

  100,0 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   67 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 410 250

 373 016

2013

  2,18 1,97

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   2,7 Agricultural products 3,8

Fuels and mining products   18,6 Fuels and mining products 32,9

Manufactures   70,3 Manufactures 61,2

1. Malaysia   12,2 1. European Union (28)   12,4

2. China   11,8 2. China   11,7

3. Hong Kong, China   11,2 3. Malaysia   10,9

4. Indonesia   9,9 4. United States   10,4

5. European Union (28)   7,8 5. Chinese Taipei   7,8

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 122 137

 128 430

2013

  2,63 2,93

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  36,1 28,7

  15,6 19,1

  48,3 52,2

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

 6 263  15 143

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

a  Break in series for commercial services: 2009.

  410  5 223  5 633  3 367  5 513

Patent grants by patent office , 2012 Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$)  a ... 9 4

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$)  a ... 7 4

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 8 4 -2

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 8 0 0

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

5 1 4

5 3 3

Real GDP (2005=100) 6 3 4

September 2014

Singapore

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  67 011 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  387 252 Merchandise 24 21

GDP (million current PPP US$, 2013)  964 282 excluding intra-EU trade 18 15

Current account balance (million US$, 2008)  2 211 Commercial services 23 23

Trade per capita (US$, 2011-2013)  8 086 excluding intra-EU trade 12 14

Trade to GDP ratio (2011-2013)   147,4

2013

  131

Exports of goods and services (volume, 2005=100)   146

Imports of goods and services (volume, 2005=100)   139

TRADE POLICY

WTO accession 1 January 1995 Contribution to WTO budget (%, 2014) 1,129

Trade Policy Review 28, 30 November 2011 Import duties collected (%, 2010-2012)

GPA accession - in total tax revenue 5,3

Tariffs and duty free imports to total imports 1,3

Tariff binding coverage (%)   75,0 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   12

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 11 - 6

All goods   27,8   11,4 Anti-dumping (30 June 2013) 34

Agricultural goods (AOA)   38,9   29,9 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   25,4   8,3 Safeguards   2

  19,1   9,8

13 - 3

  23,1 Original panel / Appellate Body (AB) reports 6 - 2

  44,8 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   75 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 228 530

 250 723

2013

  1,21 1,33

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   17,7 Agricultural products 6,6

Fuels and mining products   7,6 Fuels and mining products 24,3

Manufactures   73,3 Manufactures 63,0

1. China   11,9 1. Japan   16,4

2. United States   10,1 2. China   15,0

3. European Union (28)   9,8 3. European Union (28)   9,1

4. Japan   9,7 4. United Arab Emirates   6,9

5. Hong Kong, China   5,8 5. United States   5,9

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 58 584

 55 005

2013

  1,26 1,26

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  10,5 51,7

  71,8 12,1

  17,7 36,2

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

...  19 825

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

  57   951  1 008  11 821  8 004

Patent grants by patent office , 2012 Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 9 2 4

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 15 19 19

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 10 9 0

2013

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 9 3 0

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

5 3 4

4 6 2

Real GDP (2005=100) 3 8 2

September 2014

Thailand

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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BASIC INDICATORS

Population (thousands, 2013)  89 709 Rank in world trade , 2013 Exports Imports

GDP (million current US$, 2013)  171 392 Merchandise 34 32

GDP (million current PPP US$, 2013)  474 845 excluding intra-EU trade 24 22

Current account balance (million US$, 2012)  9 000 Commercial services 54 54

Trade per capita (US$, 2011-2013)  2 757 excluding intra-EU trade 35 37

Trade to GDP ratio (2011-2013)   158,7

2013

  160

Exports of goods and services (volume, 2005=100)  a   188

Imports of goods and services (volume, 2005=100)  a   187

TRADE POLICY

WTO accession 11 January 2007 Contribution to WTO budget (%, 2014) 0,438

Trade Policy Review 17, 19 September 2013 Import duties collected

GPA accession Observer in total tax revenue ...

Tariffs and duty free imports to total imports ...

Tariff binding coverage (%)   100 Number of notifications to WTO and measures in force 

MFN tariffs Applied 2013   35

Simple average of import duties Goods RTAs - services EIAs notified to WTO 8 - 4

All goods   11,5   9,5 Anti-dumping (30 June 2013) ...

Agricultural goods (AOA)   19,1   16,2 Countervailing duties (30 June 2013) ...

Non-agricultural goods   10,4   8,3 Safeguards   1

  0,0   0,1

2 - 0

  39,6 Original panel / Appellate Body (AB) reports 1 - 0

  44,3 Compliance panel / AB reports (Article 21.5 DSU) 0 - 0

Services sectors with GATS commitments   105 Arbitration awards (Article 22.6 DSU) 0 - 0

MERCHANDISE TRADE Value

2013

 132 033

 132 033

2013  b

  0,70 0,70

Breakdown in economy's total exports

Agricultural products   21,6 Agricultural products 12,0

Fuels and mining products   8,0 Fuels and mining products 11,2

Manufactures   70,4 Manufactures 76,8

1. European Union (28)   17,7 1. China   25,5

2. United States   17,2 2. Korea, Republic of   13,7

3. Japan   11,4 3. Japan   10,2

4. China   11,2 4. European Union (28)   7,7

5. Korea, Republic of   4,9 5. Chinese Taipei   7,5

COMMERCIAL SERVICES TRADE Value

2013 2012

 10 380

 13 015

2013

  0,22 0,30

Breakdown in economy's total exports

  By principal services item

  21,1 70,1

  72,5 15,8

  6,4 14,2

INDUSTRIAL PROPERTY 

Madrid  Total 

 4 524  23 410

Outstanding notifications in WTO Central Registry

MFN duty free imports (%, 2012)

a  Refers to 2012 and to the average annual percentage change for 2005-2012.

b  Breakdowns by destination/origin refer to 2012.

  52  1 016  1 068  15 319  3 567

Patent grants by patent office , 2012 Trademark registrations by office , 2012

Residents Non-residents  Total Direct residents Direct non-residents

Travel Travel

Other commercial services Other commercial services

Share in world total exports Share in world total imports

Breakdown in economy's total imports

  By principal services item

Transportation Transportation

Commercial services imports  (million US$) 14 6 5

2013

2005-2013 2013

Commercial services exports  (million US$) 12 11 9

Breakdown in economy's total imports

  By main commodity group (ITS)   By main commodity group (ITS)

  By main destination   By main origin

Annual percentage change

Merchandise imports , c.i.f. (million US$) 17 7 16

2013  b

Share in world total exports Share in world total imports 

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013

Merchandise exports , f.o.b. (million US$) 19 18 15

Final bound

Non ad-valorem  duties (%  total tariff lines) Number of disputes (complainant - defendant) 

Requests for consultation

in agricultural goods (AOA)

in non-agricultural goods

9 16 ...

9 9 ...

Real GDP (2005=100) 6 5 5

September 2014

Viet Nam

Annual percentage change

2005-2013 2012 2013
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