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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το εμπόριο πάντοτε στην πορεία του κόσμου αποτελούσε την κινητήρια 

δύναμη με την οποία αυξανόταν ο πλούτος ενός κράτους, αλλά και το πολιτισμικό 

του επίπεδο. Η άνοδος του επιπέδου ενός πολιτισμού οδηγούσε αλυσιδωτά σε 

αύξηση των απαιτουμένων πρώτων υλών, οι οποίες δεν ήταν δυνατό πάντα να 

εξευρεθούν εντός του κράτους και έπρεπε να αναζητηθούν σε γειτονικές περιοχές. 

 Αυτή ήταν και η απαρχή του Διεθνούς Εμπορίου, του εμπορίου δηλαδή που 

διεξαγόταν μεταξύ διαφορετικών κρατών. Με την πάροδο το χρόνου και όσο οι 

ανάγκες σε πρώτες ύλες αυξάνονταν, το εμπόριο έφτασε στο σημείο να αποτελεί 

μία θεμελιώδη μορφή αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών1.  

 Η σπουδαιότητα του εμπορίου φανερώνεται και από τους πολέμους που 

προκλήθηκαν εξαιτίας του. Ο Άγγλο-Ολλανδικός πόλεμος που έληξε το 1765 με τη 

Συνθήκη του Ουινσμίνστερ για τις αποικίες της Ινδονησίας αποτελεί ένα από τα 

πολλά παραδείγματα. Η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί λειτουργούσε σε ένα 

άναρχο περιβάλλον όπου το κάθε κράτος επέβαλλε τους δικούς του κανόνες και 

νόμους για να προστατέψει τα εθνικά του συμφέροντα και εν γένει την εθνική του 

ασφάλεια με την έννοια που της δίνει ο κλασσικός ρεαλισμός. 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και με νωπές ακόμα τις μνήμες από το κραχ 

της δεκαετίας του ΄30, τα κράτη αποφάσισαν να θεσπίσουν κάποιους κανόνες που 

από τη μία θα βοηθούσουν στην ανάπτυξη του εμπορίου και από την άλλη θα 

απομάκρυναν όσο το δυνατό τον κίνδυνο ενός νέου κραχ. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ που ήταν αναμφισβήτητα ο 

οικονομικός ηγέτης εκείνης της εποχής, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη 

θέσπιση αυτών των κανόνων. Η κατάληξη ήταν η υπογραφή από 44 κράτη, μεταξύ 

αυτών και η Ελλάδα, του χάρτη της Αβάνας, ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεπε 

και τη δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (Δ.Ο.Ε). Για διάφορους 

όμως λόγους η ίδρυση αυτού του οργανισμού δεν ευοδώθηκε. Αυτό που εντέλει 

υλοποιήθηκε, ήταν η δημιουργία και συνυπογραφή από 23 χώρες της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT) που αποφασίστηκε σε συνομιλίες που γινόντουσαν στην Γενεύη, 

παράλληλα με τις εργασίες στην Αβάνα.. 

 Στην πάροδο των ετών έγιναν διάφοροι γύροι διαπραγματεύσεων για την 

βελτίωση της Συμφωνίας, με σημαντικότερο όλων το Γύρο της Ουρουγουάης όπου 

αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ) μετουσιώνοντας έτσι τη Συμφωνία που ήταν σε ισχύ για περίπου πενήντα 

                                            
1
 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 

σελ.130 
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χρόνια χωρίς να έχει οργανωτική δομή ως συνθήκη, σε έναν Οργανισμό που 

μπορούσε να καθορίσει κανόνες αλλά κυρίως, και αυτό ήταν το σημαντικότερο, να 

επιβάλει κυρώσεις σε όσες χώρες δεν τους τηρούσαν. 

 Η Ελλάδα, παρά την οικονομική δεινότητα που βρισκόταν μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμετείχε ενεργά τόσο στη διάσκεψη της Αβάνας, όσο και 

στις συζητήσεις της Γενεύης, ενώ ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΟΕ όπου  

έχει συνεχή και ενεργή παρουσία μέχρι σήμερα. Στην παρούσα διατριβή θα 

εξεταστεί πως η ένταξή της Ελλάδας σε αυτό τον Οργανισμό επηρέασε την 

οικονομία της. Το χρονικό διάστημα που θα εξεταστεί θα είναι για τα έτη 1995 έως 

2003. 

 Αναλυτικότερα η διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που 

περιλαμβάνουν και πραγματεύονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των καταστάσεων που 

οδήγησαν στην αναγκαιότητα υπογραφής της Συμφωνίας GATT και θα παρατεθεί 

ένα σύντομο ιστορικό της δημιουργίας της. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι  λόγοι 

που έκαναν απαραίτητη την εξέλιξη αυτής και της σύστασης του ΠΟΕ ως 

απότοκού της. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο Γύρο της Ουρουγουάης, του πιο 

σημαντικού Γύρου διαπραγματεύσεων, στον οποίο αποφασίστηκε και η 

δημιουργία του ΠΟΕ. Εδώ θα γίνει μία συνοπτική αναφορά στις αποφάσεις που 

παρθήκαν σε σχέση με τον αγροτικό τομέα και με τη ναυτιλία τους δύο τομείς που 

θα  πραγματευτούμε και στη συνέχεια σε σχέση με την ελληνική οικονομία.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θέσεις της Ελλάδας σε αυτούς τους 

δύο τομείς όπως αυτές εκφράστηκαν και υποστηρίχθηκαν από τους εκπροσώπους 

μας στην Ουρουγουάη για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. 

 Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλυθεί η 

επίδραση των αποφάσεων που πάρθηκαν στους δύο αυτούς νευραλγικούς για την 

ελληνική οικονομία τομείς, της γεωργίας, με έμφαση σε δύο βασικά προϊόντα, του 

βαμβακιού και του ελαιολάδου, και της ναυτιλίας και τα προβλήματα που αυτές 

επέφεραν στην ελληνική οικονομία. 

 Στον επίλογο γίνεται μία σύνοψη των αναφερθέντων σε όλη την εργασία, 

καθώς και κάποιες προτάσεις για το τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η Ελλάδα 

στο μέλλον για να ανταπεξέλθει με αξιώσεις στις προκλήσεις που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ) 

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

 Με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι χώρες ξεκίνησαν μία 

κούρσα ανάπτυξης. Το Διεθνές Εμπόριο ήταν αυτό που πρωτοστάτησε στην 

κούρσα και όλοι βάσισαν σε αυτό τις προσπάθειες για ανάπτυξη. Οι μνήμες όμως 

του οικονομικού κραχ του τέλους της δεκαετίας του 1930, ήταν ακόμα πολύ 

νωπές. Έτσι δρώντας στο πλαίσιο του κλασσικού ρεαλισμού που διέπει πάντα όλα 

τα κράτη, υπήρξε μία προσπάθεια διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας και εθνικού 

συμφέροντος.  

Στον τομέα του εμπορίου αυτή η προσπάθεια μεταφράστηκε σε λήψη 

μέτρων προστατευτισμού του παραγόμενων προϊόντων, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που παρατηρούνταν στο εσωτερικό των κρατών2. 

Έτσι μεταξύ των συναλλασσομένων μερών αναπτύχθηκαν δασμολογικοί φραγμοί 

με σκοπό να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων από άλλες χώρες. Η λήψη 

όμως τέτοιων μέτρων , σε συνδυασμό με την άνοδο του ναζισμού στην Γερμανία 

και την αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών να παρέμβει, δεν είχαν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Μετά τη λήξη και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Hνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής έχοντας το φόβο ότι θα ακολουθούσε μία ύφεση όμοια με αυτή που 

ακολούθησε τον Α’ΠΠ, με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για την οικονομία 

τους όσο και για την παγκόσμια οικονομία, συγκάλεσαν τους συμμάχους και 

συνιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών στο Bretton-Woods των ΗΠΑ. Έτσι την 1η 

Ιουλίου 1944, συνολικά 730 αντιπρόσωποι από 44 χώρες συγκεντρώθηκαν με 

σκοπό τη ρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας για την αποφυγή νέου κραχ.  

Το αποτέλεσμα  ήταν η πρόθεση για δημιουργία τριών διεθνών οργανισμών 

για τη διατήρηση της οικονομικής πολιτικής. Ο πρώτος οργανισμός που 

συμφωνήθηκε ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), που αποσκοπούσε στην 

ανάληψη των  ενεργειών που απαιτούνταν αρχικά για την ανασυγκρότηση των 

οικονομιών και στη συνέχεια την παροχή μακροπρόθεσμων δανείων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον αποφασίστηκε η ίδρυση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (International Momentary Fund), για τον έλεγχο των 

νομισματικών ισοτιμιών. 

Τέλος, αποφασίστηκε και η ίδρυση το Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου 

(International Trade Organization) με κύριο στόχο του τη μείωση των δασμών και 

των φραγμών που οι χώρες έθεταν και εμπόδιζαν την ανάπτυξη του διεθνούς  

εμπορίου. Οι συζητήσεις για την ίδρυση αυτού του οργανισμού ξεκίνησαν στα τέλη 

                                            
2
 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 

σελ.135 
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του 1945 και διεξήχθησαν από την κοινωνική και οικονομική επιτροπή του ΟΗΕ. 

Οι συνομιλίες έληξαν με επιτυχία το 1948 στην Αβάνα, όπου και υπογράφηκε ο 

Χάρτης της Αβάνας. Στο Χάρτη περιγράφονταν οι αρμοδιότητες και η οργανωτική 

δομή του Οργανισμού. Αναλυτικότερα, εκτός από τα ζητήματα εμπορικής 

πολιτικής που θα αποτελούσαν το βασικό αντικείμενο ενασχόλησής του, οι 

αρμοδιότητές του επεκτείνονταν και σε τομείς όπως η απασχόληση, η οικονομική 

ανάπτυξη, οι επιχειρηματικές πρακτικές κ.α. Ως όργανο του ΟΗΕ, ο ΔΟΕ θα είχε 

τη δυνατότητα επιβολής των κανόνων. Το τελευταίο σε συνδυασμό με τις νομικές 

υποχρεώσεις που συνεπαγόταν η συμμετοχή στον οργανισμό, οδήγησαν το 

κογκρέσο των ΗΠΑ να καταψηφίσει τη συμφωνία λειτουργίας του, με αποτέλεσμα 

ο ΔΟΕ να μην ενεργοποιηθεί ποτέ3.  

Παράλληλα όμως, στη Γενεύη συζητιόταν η Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου (General Agreement On Tariffs and Trade, GATT). Tον Οκτώβριο του 

1947, οι 23 χώρες, εκ των οποίων οι 11 αναπτυσσόμενες που συμμετείχαν σττη 

στις συνομιλίες συνομολόγησαν υπέρ της υπογραφής της Συμφωνίας. Η GATT 

δεν αποτελούσε τον επιθυμητό διεθνή οργανισμό μέσω του οποίου θα γινόταν η 

διαχείριση των διεθνών εμπορικών ζητημάτων. Ήταν μία συνθήκη και όχι ένας 

οργανισμός. Προβλεπόταν να υφίσταται μόνο μία απλή γραμματεία  η οποία θα 

παρακολουθούσε την εκπλήρωση των όρων της. Οι συμβαλλόμενοι θα 

συμμετείχαν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, τους λεγόμενους «Γύρους». 

Στόχος της ήταν να δημιουργηθεί ένα πολυμερές και πιο ελεύθερο σύστημα 

εμπορίου, χωρίς να εγκαταλειφθεί πλήρως ο εθνικός έλεγχος όσον αφορά τους 

εμπορικούς φραγμούς.
4
 Θεωρείτο μία ενδιάμεση συμφωνία που θα ίσχυε μέχρι 

την ίδρυση και λειτουργία του ΔΟΕ5, αλλά κατέληξε να τηρείται για τα επόμενα 47 

χρόνια. 

Η GATT βασιζόταν σε 3 βασικές Αρχές: της Αμοιβαιότητας, του Μάλλον 

Ευνοούμενου Κράτους και της Ισότιμης Μεταχείρισης. Η πρώτη καθιέρωνε την 

υποχρέωση των κρατών να ανταποδίδουν τις παραχωρήσεις που τους γίνονται 

από άλλα κράτη, η δεύτερη καθόριζε ότι όταν ένα κράτος υιοθετούσε τη μείωση 

δασμών για τα προϊόντα ενός άλλου κράτους, έπρεπε να επεκτείνει τη μείωση και 

προς όλα τα κράτη που συμμετείχαν στην GATT. Τέλος η Αρχή της Ισότιμης 

Μεταχείρισης, προβλέπει την ίδια μεταχείριση μεταξύ των εγχώρια παραγομένων 

προϊόντων και των εισαγόμενων. 

 

1.2  ΑΠΟ ΤΗΝ GATT ΣΤΟΝ ΠΟΕ 

  Όπως αναφέρθηκε, η GATT δημιουργήθηκε με την πρόβλεψη ότι θα 

παρέμενε σε ισχύ για μία μικρή μεταβατική περίοδο. Η Συνθήκη δεν αποτελεί 

οργανισμό, αλλά μαζί με τους άλλους 2 οργανισμούς που δημιουργήθηκαν μαζί 

                                            
3
 Βλ. Richard Pit, An;osia Tri;ada, 2010, σελ. 329-331 

4
 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 

σελ.138 
5
 Πουρναράκης Γ.,Διεθνής Οικονομική,1996, σελ. 381. 
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της, το ΔΝΤ και την Π.Τ, αποτελούσαν την «τριαδική δομή» πάνω στην οποία 

στηριζόταν το οικοδόμημα  της διεθνούς οικονομικής τάξης μετά το τέλος του Β’ 

ΠΠ6. 

 Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί οκτώ γύροι διαπραγματεύσεων, με τους 

σημαντικότερους να θεωρούνται οι ακόλουθοι7: 

1. Γύρος Γενεύης (1947). Συμμετείχαν 23 χώρες και το αποτέλεσμα 

ήταν η διαπραγμάτευση γα 45.000 δασμούς. 

2. Γύρος Annecy (1949). Συμμετείχαν 29 χώρες και το αποτέλεσμα 

ήταν μία συγκρατημένη μείωση δασμών. 

3. Γύρος Torquay (1950-1951). Συμμετείχαν 32 χώρες και επετεύχθη 

συγκρατημένη μείωση σε 8700 δασμούς. 

4. Γύρος Γενεύης (1955-1956). Συμμετείχαν 33 χώρες και επετεύχθη 

μία συγκρατημένη μείωση δασμών. 

5. Γύρος Ντίλον (1960-1961). Συμμετείχαν 39 χώρες και 

συμφωνήθηκαν δασμολογικές προσαρμογές που ακολούθησαν τη δημιουργία της 

ΕΟΚ. 

6. Γύρος Κέννεντι (1963-1967). Συμμετείχαν 74 χώρες και επετεύχθη 

μείωση κατά μέσο όρο 35% στους δασμούς των ανεπτυγμένων κρατών, ενώ 

κατέληξαν σε συμφωνία για το anti-dumping. 

7. Γύρος Τόκιο (1973-1979). Συμμετείχαν 99 χώρες και συμφωνήθηκε 

η μείωση των δασμών από τις ανεπτυγμένες χώρες κατά 1/3 περίπου, με μέσο 

όρο μείωσης για τα βιομηχανικά προϊόντα 6%. 

8. Γύρος Ουρουγουάης (1986-1994). Συμμετείχαν 125 χώρες και 

ελήφθησαν αποφάσεις για τα γεωργικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

 

Ο τελευταίος αποτελεί και το σημαντικότερο από όλους. Στην ατζέντα των 

συζητήσεων περιλαμβανόταν η αναθεώρηση των κανόνων και των πειθαρχιών της 

GATT καθώς και τα λεγόμενα «νέα θέματα». Αυτά αφορούσαν τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και τα μέτρα επένδυσης στα εμπορικές συναλλαγές που 

συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές και τις διεθνείς συναλλαγές υπηρεσιών. 

Η διαπραγμάτευση περιελάμβανε επίσης τα ευαίσθητα θέματα των τομέων  

της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίοι μέχρι τότε αποτελούσαν 

αντικείμενο ειδικών κανόνων, που εντάχθηκαν σταδιακά στη GATT. Η συμφωνία 

του Γύρου της Ουρουγουάης, που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο 1993, ενδυνάμωσε 

τους κανόνες και τις πειθαρχίες του διεθνούς εμπορίου, χάρη κυρίως στη 

μεταρρύθμιση των διατάξεων για τη διασφάλιση, τις επιδοτήσεις, το anti-dumping, 

το ισοζύγιο πληρωμών και τους κώδικες για τα πρότυπα και τις δημόσιες 

συμβάσεις. Όλες αυτές οι συμφωνίες της GATT έχουν ενσωματωθεί και στο 

ευρωπαϊκό δίκαιο. 

                                            
6
 Φατούρος Α.- Στεφάνου Κ., Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουραγουάης και το Διεθνές Εμπόριο 

Αγαθών και Υπηρεσιών , 1995, σελ.18-21 
7
 Κουμπαρούλη Ε.- Κουρούση Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Οικονομική Επιθεώρηση,2000, σελ.12 

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/safeguard/index_en.htm
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Τα ανωτέρω οδήγησαν σε βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των 

βιομηχανικών προϊόντων, με τη μείωση κατά τουλάχιστον 33% των δασμών που 

επιβάλλονταν από τις βιομηχανικές χώρες και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

στους τομείς των οικοδομικών υλικών, γεωργικών μηχανημάτων, 

ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, χάλυβα, οινοπνευματώδη, φαρμακευτικά 

προϊόντα, χαρτί, επίπλωση και κλωστοϋφαντουργία. Το μέσο επίπεδο δασμών για 

τα βιομηχανικές χώρες έπεσε από 5% σε περίπου 3,5%, ενώ πριν τις 

διαπραγματεύσεις της GATT το 1947, το ύψος των δασμών ανέρχονταν περίπου 

στο 40%. Αντίστοιχα, οι υπό ανάπτυξη  χώρες εφάρμοσαν ουσιαστικές μειώσεις 

των δασμών τους στα εν λόγω προϊόντα, ενώ πριν το Γύρο της Ουρουγουάης 

είχαν αναλάβει πολύ λίγες υποχρεώσεις. 

Με το εμπόριο να έχει πλέον διευρυνθεί ώστε πλέον να περιλαμβάνει την 

παροχή υπηρεσιών όλο και περισσότερο, πέραν της ανταλλαγής προϊόντων, 

κρίθηκε απαραίτητη η σύναψη μίας συμφωνίας που να περιλαμβάνει και αυτές. Οι 

γενικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές υπηρεσιών, συμπεριλήφθηκαν στη 

Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (General Agreements on Trade 

and Services (GATS)) μαζί με τις ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένους τομείς 

υπηρεσιών για τους οποίους κάθε χώρα ήταν διατεθειμένη να ανοίξει το εμπόριο. 

 Η πλέον όμως σημαντική εξέλιξη του Γύρου της Ουρουγουάης όμως 

αποτελεί η απόφαση για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ). Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει  το διεθνές εμπορικό 

σύστημα, βασιζόμενος στις αρχές που καθορίζονταν από την GATT. Καθώς είναι 

διεθνής οργανισμός που ενεργεί υπό τη σκέπη του ΟΗΕ, του έχουν παραχωρηθεί  

δεσμευτικές εξουσίες διαιτησίας και η δικαιοδοσία να επιβάλλει βαριά πρόστιμα 

στα κράτη που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του8. 

 Ο ΠΟΕ αριθμεί 161 μέλη, με το πιο πρόσφατο να αποτελούν οι Σεϋχέλλες 

που εισήλθαν στις 25 Απριλίου 20159, τα οποία διακινούν το 95% του παγκόσμιου 

εμπορίου. Με την είσοδό τους τα κράτη οφείλουν να αποδεχτούν τις προβλέψεις 

και τις δεσμεύσεις της GATT καθώς και μία σειρά από άλλες συμφωνίες για το 

εμπόριο αλλά και τις υπηρεσίες που διέπονται από τους κανόνες για τη διευθέτηση 

των διαφορών που αυτή ορίζει. 

 Ο ΠΟΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και παρέχει μία διοικητική 

ικανότητα στο διεθνές εμπορικό καθεστώς μέσω του Γενικού Συμβουλίου του και 

τη μόνιμης γραμματείας του. Προσφέρει ένα πλαίσιο για περαιτέρω εμπορικές 

διαπραγματεύσεις και για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που 

προκύπτουν. Επίσης προσφέρει ένα μόνιμο forum όπου τα συμμετέχοντα κράτη 

μπορούν να συζητούν τα εμπορικά θέματα που προκύπτουν και να εναρμονίζουν 

τις γενικές οικονομικές πολιτικές τους. 

                                            
8
 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 

σελ.148 
9
 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/acc_syc_01apr15_e.htm, 

(2015) 

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/acc_syc_01apr15_e.htm
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 Οι αρχές της GATT είναι αυτές που διέπουν τον ΠΟΕ μαζί με τις συμφωνίες 

που εξήχθησαν από το Γύρο της Ουρουγουάης για το εμπόριο υπηρεσιών , την 

πνευματική ιδιοκτησία , τη διαιτησία στις διαφωνίες που προκύπτουν  και την 

εμπορική πολιτική. Το σύνολο των κανόνων που είναι καταγεγραμμένο σε 30.000 

σελίδες, αριθμεί 30 επιμέρους συμφωνίες και δεσμεύσεις, που συνάφθησαν 

μεταξύ των μελών σε συγκεκριμένους τομείς, πάντα βασιζόμενοι και σεβόμενοι τις 

τρείς βασικές Aρχές της GATT. 

 Από το 1995 η αναβαθμισμένη συμφωνία της GATT έγινε η συμφωνία που 

επικάλυψε τη συμφωνία του ΠΟΕ για το εμπόριο αγαθών. Τα παραρτήματά της 

και οι συμφωνίες που τη συνοδεύουν ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

όπως η γεωργία και η κλωστοϋφαντουργία και με συγκεκριμένους τομείς όπως το 

διακρατικό εμπόριο, οι προδιαγραφές των προϊόντων, και ενέργειες εναντίον του 

dumping.  

 Οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες , οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί , οι 

αλυσίδες ξενοδοχείων και οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν  

επενδύσεις και να επεκταθούν εκτός των συνόρων της χώρας που εδρεύουν, 

διέπονται από τις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται στα αγαθά. Αυτές οι Αρχές 

εμφανίζονται στην νέα Γενική Συμφωνία Εμπορίου των Υπηρεσιών (General 

Agreement on Trade in Services (GATS)). Τα μέλη του ΠΟΕ έχουν δεσμευτεί στην 

τήρηση των κανόνων της GATS, δηλώνοντας σε ποιούς τομείς παροχής 

υπηρεσιών είναι πρόθυμα να επιτρέψουν τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες και 

πόσο ανοικτές είναι οι αγορές τους10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Σχετικά με το θέμα βλ., https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm  
(2015) 
 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΥΡΟΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 

Ο Γύρος της Ουρουγουάης αποτέλεσε την πράξη ορόσημο για τη 

δημιουργία του ΠΟΕ. Πέραν όμως από αυτό αναλήφθηκαν και μία σειρά ενεργειών 

που σκοπό είχαν διορθώσουν τις δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει από τη 

GATT. Οι περισσότερες ανεπάρκειες που είχαν διαπιστωθεί στρέφονταν γύρω 

από το κλαδικό εμπόριο, μέρος του οποίου δεν είχε συμπεριληφθεί στην τελευταία. 

Δύο σημαντικοί κλάδοι που δεν είχαν συμπεριληφθεί ήταν ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας. 

 Ο κύριος λόγος που η γεωργία δεν είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές 

προβλέψεις της GATT, ήταν η επιμονή των ΗΠΑ σε αυτή τη θέση και στις πιέσεις 

που δεχόταν η κυβέρνησή τους από το ισχυρό λόμπυ των αμερικανών αγροτών. Η 

παράλειψη αυτού του τομέα της οικονομίας είχε σαν αποτέλεσμα τη συνέχιση της 

ανεξέλεγκτης χρήσης των επιχορηγήσεων και τη διατήρηση των μηχανισμών 

στήριξης των τιμών των εγχώριων αγορών, υπονομεύοντας έτσι τις τιμές των 

εισαγομένων προϊόντων καθιστώντας τα μη ανταγωνιστικά. Αυτή η κίνηση 

αποτέλεσε μία μορφή οικονομικού εθνικισμού, καθώς οι ΗΠΑ κατάφεραν να 

περιορίσουν την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων εν ονόματι της αυτάρκειας σε 

τρόφιμα. 

 Η ΕΟΚ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκμεταλλεύτηκε την 

παράλειψη της γεωργίας από τη GATT και καθιέρωσε την Κοινή Αγροτική Πολιτική 

(ΚΑΠ) το 1962, θέτοντας τρεις στόχους: Πρώτον να εξαλείψει τις περιοδικές 

ελλείψεις τροφίμων και τις διακυμάνσεις στην προσφορά και την τιμή ενός τόσο 

σημαντικού κοινωνικά προϊόντος. Δεύτερον να εξασφαλίσει την οικονομική 

επιβίωση ενός τεράστιου ποσοστού του πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου που 

βασιζόταν στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα για την επιβίωσή του. Και τρίτον 

να προσφέρει σε αυτόν τον πληθυσμό ένα εισόδημα συγκρίσιμο με αυτό των 

απασχολουμένων σε άλλους κλάδους της οικονομίας11. 

 Για την επίτευξη αυτών των στόχων εφαρμόστηκε ένα ευρύ φάσμα 

πρακτικών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόντουσαν μία σειρά 

επιχορηγήσεων, μηχανισμών στήριξης των τιμών και κίνητρα για υπέρ-παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να υπάρχει αρκετή παραγωγή για να διοχετευθεί σε 

εξαγωγές με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Στον αντίποδα, για να αποτραπούν οι 

εισαγωγές από χώρες που δεν ήταν μέλη της Κοινότητας επιβλήθηκαν υψηλές 

εισφορές στα προϊόντα τους. 

Η ΚΑΠ αποτέλεσε ένα σημαντικό εγχείρημα για το οποίο η ΕΟΚ έφτασε να 

δαπανά πάνω από το 60% του προϋπολογισμού της. Αυτή η τακτική ευνόησε 

ιδιαίτερα τους ευρωπαίους αγρότες και παραγωγούς τροφίμων δημιουργώντας μία 

                                            
11

 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 
σελ.145 



-9- 
 

επικερδή αγορά για αυτούς, ενώ ταυτόχρονα την καθιστούσε απαγορευτική για 

τους εξαγωγείς ειδών διατροφής από χώρες μη μέλη . 

Οι ανωτέρω μεθοδεύσεις οδήγησαν την αγροτική άλλα και την κτηνοτροφική 

παραγωγή να καταστούν πλεονασματικές. Δεν έλειψαν βέβαια και οι υπερβολές. 

Παρήχθησαν υπερβολικές ποσότητες βουτύρου, τα φρούτα οδηγούνταν στην 

καταστροφή και όχι στην αγορά που αδυνατούσε να τα απορροφήσει, καθώς 

παράγονταν μόνο για να ληφθούν οι επιδοτήσεις που ήταν ανάλογες της 

παραγωγής. Επιπλέον πολλά σκάνδαλα αποκαλύφθηκαν για αγρότες που 

δήλωναν στοιχεία που απείχαν παρασάγγας από την πραγματικότητα. 

Αυτή η πρακτική που είχε σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς της 

Κοινότητας, είχε ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του διεθνούς εμπορίου. Η υπέρ- 

παραγωγή προϊόντων και η επιδότηση τους σε μεγάλο ποσοστό, παρείχε τη 

δυνατότητα στους παραγωγούς να εξάγουν τα προϊόντα τους σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό. 

Επιπρόσθετα οι ανεπτυγμένες χώρες επέβαλλαν διαφορετικά επίπεδα 

δασμών στα επεξεργασμένα ή μη προϊόντα. Παράδειγμα αποτελεί το φοινικέλαιο, 

το οποίο επιβαρυνόταν με δασμό 2% εάν εισαγόταν ανεπεξέργαστο. Στη συνέχεια 

ραφιναριζόταν σε κάποια χώρα της ΕΟΚ και επανεξαγόταν ως μαργαρίνη σε πολύ 

υψηλότερη τιμή. Αν η επεξεργασία γινόταν στη χώρα παραγωγής, κατά την 

εισαγωγή του στην Κοινότητα επιβαρυνόταν με δασμούς 25%12. Με αυτό τον 

τρόπο ο αναπτυγμένος κόσμος είχε πρόσβαση σε πολύ φτηνές πρώτες ύλες, τις 

οποίες μετά από επεξεργασία τις εξήγαγε αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. 

Αντίστοιχες τακτικές ακολουθήθηκαν και με άλλα προϊόντα όπως το τσάι και ο 

καφές. 

Μία άλλη μέθοδος που υπονόμευε τη διαφάνεια άλλα και την αμοιβαιότητα 

της GATT, ήταν η ύπαρξη δασμολογικών φραγμών, η επιβολή φόρων πολυτελείας 

σε ορισμένα αγαθά, οι εσωτερικοί κανονισμοί υγείας και ασφάλειας που άλλαζαν 

συχνά. Όλα τα ανωτέρω δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αντιβαίνουν τους κανόνες 

της GATT, αλλά στην πραγματικότητα παραβίαζαν τις υποκείμενες Αρχές και το 

πνεύμα της συμφωνίας υπονομεύοντας την ακεραιότητα και την μη διάκριση 

μεταξύ των κρατών, δημιουργώντας εντάσεις στο σύστημα του εμπορίου. 

 

2.1 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 Κατά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, υπήρξε μεγάλη 

διαμάχη μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών  και κυρίως μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των ΗΠΑ για το εάν έπρεπε ή όχι να συμπεριληφθεί στη συμφωνία 

και η γεωργία. Αύτη η διαφωνία που λίγο έλλειψε να οδηγήσει σε ναυάγιο τις 

συζητήσεις, ήταν ο λόγος που ο εν λόγω Γύρος καθυστέρησε πάνω από ένα 

                                            
12

 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 
σελ.147 
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χρόνο να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Η διαμάχη τελικά διευθετήθηκε σύμφωνα 

με τις αρχές που ορίστηκαν από την Blair House Agreement το 1992, ώστε να 

ολοκληρωθεί ο Γύρος το 199313. 

 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΑΠ αποσκοπούσε 

στην επίτευξη των ακολούθων στόχων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 33 

της ΣυνθΕΚ: α) την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, β) την 

εξασφάλιση ενός δικαίου βιοτικού επιπέδου στον αγροτικό πληθυσμό, γ) τη 

σταθεροποίηση των αγορών, δ) την εξασφάλιση εφοδιασμού, ε) την εξασφάλιση 

χαμηλών τιμών διάθεσης προς τους καταναλωτές.  

 Η υιοθέτηση όμως και κυρίως η υποστήριξη της ΚΑΠ απαιτούσε την 

εξασφάλιση τεράστιων ποσών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να 

χορηγούνται οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι 

δαπάνες που απαιτήθηκαν για κάλυψη των χορηγήσεων το 2001 ανήλθαν στα 44 

δισεκατομμύρια  ευρώ, αντιστοιχώντας στο 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού, 

ενώ παρόμοια ποσοστά και ποσά ίσχυαν και τα επόμενα έτη. 

 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο με τη λογική ότι εάν 

αυτά τα ποσά δεν αποδίδονταν, τα αποτέλεσμα θα ήταν μία ραγδαία μείωση των 

απασχολούμενων στη γεωργία, και κατ’ επέκταση μείωση των προσφερόμενων 

προϊόντων και αύξηση της ανεπάρκειας που θα απεικονιζόταν σε εκτίναξη των 

τιμών διάθεσης εις βάρος των καταναλωτών. 

 Από την 1η  Ιανουαρίου 1995 που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισήλθε ως 

ξεχωριστό μέλος του ΠΟΕ
14

 (ανεξάρτητα από την είσοδο των μελών της) ξεκίνησε 

μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια της ΚΑΠ. Στόχος ήταν η αποκοπή των 

επιδοτήσεων από τον όγκο της παραγωγής, δίνοντας προτεραιότητα στην 

ποιότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί η αρμονία στην παραγωγή και τη 

ζήτηση, αλλά και να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προερχόταν 

από την υπερπαραγωγή,  με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Η αναμορφωμένη ΚΑΠ διέπεται από δύο βασικές Αρχές15: 

 α)  Την Αρχή της Κοινοτικής Προτίμησης. Σύμφωνα με αυτή, τα κράτη 

μέλη πρέπει να προτιμούν να καταναλώνουν είδη που παράγονται μέσα στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για να τηρηθεί αυτό , θα πρέπει να προϊόντα να είναι 

ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίτων χωρών, ενώ παράλληλα έπρεπε 

να αυξηθούν οι δασμοί των εισαγομένων ειδών. Εδώ παρουσιάζεται η πρώτη 

σύγκρουση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου με το βασικό πνεύμα των 

Συμφωνιών του ΠΟΕ, που πρεσβεύουν την ελευθερία του εμπορίου και την 

προοδευτική κατάργηση των δασμών.  

                                            
13

 Βλ. Spyros Economides- Peter Wilson,Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 
σελ.150 
14

 Σχετικά με το θέμα βλ., https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm  (2015) 
 
15

 Βλ. Σαλτάνης Χ., Σκιαγραφώντας και Αποκωδικοποιώντας τον ΠΟΕ ως Έννομη Τάξη, 2007, 
σελ.73 
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β)  Η Αρχή της Χρηματοδοτικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με αυτή, οι 

δαπάνες στο πλαίσιο της ΚΑΠ χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό 

προϋπολογισμό και όχι από τα κράτη απευθείας. Η ΚΑΠ κατηγορήθηκε από τις 

ΗΠΑ ότι παρέχει έντονο προστατευτισμό επιδιώκοντας την προστασία της 

εγχώριας παραγωγής από τον εξωτερικό ανταγωνισμό με την παροχή 

ενισχύσεων. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι την ίδια τακτική ακολουθούσαν και οι 

ΗΠΑ  σε σχέση με την εισαγωγή χάλυβα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

επιβάλλοντας απαγόρευση εισαγωγής του. 

 Την 1η Ιανουαρίου 1995 μεταξύ άλλων Συμφωνιών που εντάχτηκαν στο 

σύστημα του ΠΟΕ, τέθηκε σε ισχύ και η Συμφωνία για τη Γεωργία ( Agreement of 

Agriculture, AoA). Μέσω αυτής της συμφωνίας θεσμοθετήθηκαν οι όροι που 

ρυθμίζουν το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα 

επιβάλλονται προς τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ πέντε υποχρεώσεις προς την 

κατεύθυνση της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Οι 

υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται με τη δημιουργία μίας βελτιωμένης πρόσβασης 

στην αγορά, το χειρισμό εσωτερικών μέτρων υποστήριξης, τη μείωση των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων, την τήρηση της ρήτρας ειρήνης ή της δέουσας 

μετριοπάθειας, και τέλος την ιδιαίτερη και διαφορετική μεταχείριση των 

αναπτυσσομένων κρατών.16  

 Μία βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, όπως αυτή περιγράφεται στο 

Άρθρο 4 του ΑοΑ17, εξασφαλίζεται με ένα καθολικό δασμολογικό σύστημα. Όπως 

ορίζεται και στη GATT (άρθρο ΧΙ παρ.1) θα πρέπει τα μη δασμολογικά εμπόδια 

(ποσοτικοί περιορισμοί, κτλ) να μετατραπούν σε δασμούς. Η μετατροπή των 

δασμών και των ποσοστών δασμών, αλλά και η περιοχή που θα εφαρμοστούν 

ορισμένες ρήτρες διασφάλισης καθίσταται προβληματική. Οι δασμοί παγώνουν ως 

προς το ύψος, και σταδιακά καταργούνται, ενώ προβλέπεται η μείωση των 

τελωνειακών δασμών ύψους 36%, ο οποία θα πραγματοποιούταν σε βάθος έξι 

ετών για τα αναπτυγμένα κράτη και σε τρεις δόσεις. Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Για αυτές προβλεπόταν η ολοκλήρωση της μείωσης 

των δασμών σε δέκα χρόνια, ενώ οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν 

υποχρεούταν να προβούν σε ανάλογες μειώσεις δασμών18.   

 Το άρθρο 5  του ΑοΑ περιέχει μία προστατευτική ρήτρα, ή ρήτρα 

διασφάλισης, η οποία θέτει ηπιότερες απαιτήσεις για τον προσωρινό αποκλεισμό 

της πρόσβασης στην αγορά. Η ρήτρα εφαρμόζεται όταν διαπιστώνεται μία 

απότομη αύξηση των εισαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται για το 

συγκεκριμένο προϊόν  μία ακριβώς προσδιορισμένη αύξηση εισαγωγών σε 

σύγκριση με το μέσο όρο των προηγούμενων τριών ετών ή η τιμή εισαγωγής του 

                                            
16

 Βλ. Σαλτάνης Χ., Σκιαγραφώντας και Αποκωδικοποιώντας τον ΠΟΕ ως Έννομη Τάξη, 2007, 
σελ.75-76 
17

 Σχετικά με το θέμα βλ., https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e 
/agriculture_01_e.htm#article4, (2015) 
18

 Σχετικά με το θέμα βλ., https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ 
agriculture_02_e.htm#article15, (2015) 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/
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προϊόντος πέφτει κάτω από το μέσο όρο των ετών 1986 έως 1988. Για την 

ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας δεν απαιτείται να έχει ήδη προκληθεί βλάβη ή 

ζημία της εγχώριας οικονομίας. . Το ύψος, ωστόσο, του προστατευτισμού δεν 

καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά κατά ορισμένο σχήμα που προσδιορίζεται στο άρθρο 

5, παρ.5 της ΑοΑ. 

 Μία από τις σοβαρότερες αιτίες διαφωνίας και σύγκρουσης μεταξύ των 

μελών του ΠΟΕ αποτελούσε πάντα η κατάργηση των εσωτερικών ενισχύσεων. Η 

διάταξη που τη διέπει μνημονεύεται στο άρθρο 6 της ΑοΑ. Σύμφωνα με αυτή τα 

κράτη είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τις εσωτερικές ενισχύσεις κατά 20% σε 

διάστημα έξι ετών. Από τον κανόνα μείωσης των ενισχύσεων στα γεωργικά 

προϊόντα υφίστανται πολλές εξαιρέσεις , όπως π.χ. η περίπτωση των ενισχύσεων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, των ενισχύσεων για αλλαγή καλλιέργειας 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυξημένη καλλιέργεια ναρκωτικών, των 

ενισχύσεων σε τρόφιμα, των ενισχύσεων για ανακούφιση από φυσικές 

καταστροφές, των ενισχύσεων στα πλαίσια προγραμμάτων περιφερειακής 

ανάπτυξη, κ.α. 

 Έτερη υποχρέωση των κρατών, αποτελούσε η μείωση των κρατικών 

ενισχύσεων που σχετίζονται με εξαγωγικές επιδοτήσεις ενός γεωργικού 

προϊόντος, με επιδοτήσεις δηλαδή που εξαρτώνται από την εξαγωγική του 

επίδοση, κατά 36% σε σχέση με τις κατά μέσο όρο κυβερνητικές δαπάνες της 

περιόδου 1986-1990 και μέσα σε έξι έτη  (δηλαδή μέχρι τις 31-12-2000). Για τις 

ποσότητες γεωργικών προϊόντων που επιδοτούνταν με σκοπό την εξαγωγή, η 

μείωση για την ίδια χρονική περίοδο ανερχόταν σε 21%. Μακροπρόθεσμος 

σκοπός αυτής της σταδιακής μείωσης ήταν η πλήρης κατάργηση των εξαγωγικών 

επιδοτήσεων (άρθρο 8-11 της ΑοΑ) 

 Τέλος η ρήτρα ειρήνης ή δέουσας μετριοπάθειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 

της ΑοΑ, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα μέχρι τις 31-12-2003 να 

δείξουν αυτοσυγκράτηση, υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν  

αντισταθμιστικούς δασμούς ή να καταφύγουν σε διαδικασίες για την επίλυση 

διαφορών σχετικά με παραδεκτές κατά την ΑοΑ πρακτικές για εσωτερικές 

ενισχύσεις ή εξαγωγικές επιδοτήσεις19. 

 

2.2  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 Στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, όπως αναφέρθηκε, δημοσιεύτηκε 

η GATS όπου περιέχονταν οι αρχές που είχαν συμφωνηθεί, αλλά και για να 

προσφέρει το μηχανισμό για τη συνέχιση του έργου των υπηρεσιών και τη 

δημιουργία μίας εξειδικευμένης ομάδας που θα διαπραγματευόταν τις 

αρμοδιότητες της κάθε Υπηρεσίας. Μία από αυτές τις ομάδες αποτέλεσε και η 

Ομάδα  Διαπραγματεύσεων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, αρμόδια για το χειρισμό 

των ναυτιλιακών υποθέσεων. 

                                            
19

 Βλ. Μπερδήμα Α., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, τεύχος Β’,1996, σελ 23-33. 
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Παρόλη τη σπουδαιότητα των ναυτιλιακών μεταφορών, οι διαπραγματεύσεις 

που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωσή τους, ολοκληρώθηκαν στις 3 Ιουλίου 

1996, χωρίς να καταστεί δυνατό να καταλήξουν σε αμοιβαίες δεσμεύσεις των 

συμμετεχόντων κρατών για εξασφάλιση αυτών. 

Από τις 42 αντιπροσωπείες χωρών που συμμετείχαν σε αυτές τις 

διαβουλεύσεις, οι 24 είχαν υποβάλλει συγκεκριμένες προσφορές για δεσμεύσεις 

σχετικές με την πρόσβαση στην αγορά των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η απόφαση 

διακοπής των διαπραγματεύσεων περιείχε τέσσερα μέρη: 

α) Τη διακοπή της διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

β) Τη μη εφαρμογή της ρήτρας MFN (Most Favored Nation treatment) 

της GATS για τον τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών. 

γ) Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων καθορίστηκε για την 1η 

Ιανουαρίου 2000 και θα βασιζόταν στις δεσμεύσεις που είχαν ήδη αναληφθεί. 

δ) Κατά τη χρονική διάρκεια παγώματος των διαπραγματεύσεων οι 

συμμετέχουσες χώρες δε θα υιοθετήσουν πρόσθετα μέτρα περιορισμού 

πρόσβασης στην εθνική αγορά προκειμένου να βελτιώσουν την αρχική 

διαπραγματευτική θέση τους εν όψη του επερχόμενου νέου γύρου 

διαπραγματεύσεων (Stand Still Clause) 

Η βασική αιτία διακοπής των διαπραγματεύσεων ήταν η άρνηση της 

αντιπροσωπίας των ΗΠΑ να υποβάλλει εκτενή διαπραγματευτική προσφορά 

επικαλούμενη τις περιορισμένες υποβληθείσες προσφορές των υπολοίπων 

κρατών. 

Η βάση πάνω στην οποία θα γινόντουσαν οι διαβουλεύσεις αποτέλεσαν οι 

προσφορές για την απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών που 

αποσκοπούσαν στη βελτίωσή τους και στην ανάληψη ικανοποιητικών δεσμεύσεων 

από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη. Τον Οκτώβριο του 2000 στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΟΕ υποβλήθηκε κείμενο σχετικό με τη 

διαπραγματευτική διαδικασία στις ναυτιλιακές μεταφορές από ομάδα κρατών που 

αποτελείτο από την Ε.Ε, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα, τη Νορβηγία και τη 

Σιγκαπούρη.  

Το 2001 σε διαδοχικές συναντήσεις του εν λόγω Συμβουλίου, υποβλήθηκαν 

προτάσεις για τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων  και ειδικές προτάσεις για τις 

διαπραγματεύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Η Υπουργική 

Διάσκεψη στη Ντόχα του Κατάρ αποτέλεσε ορόσημο, καθώς υπήρξαν θετικά 

αποτελέσματα και σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων για τις 

υπηρεσίες GATS 2000. Για αυτούς τους λόγους ο Γύρος αυτός είναι γνωστός ως 

«Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα». 

Εδώ επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της απελευθέρωσης των ναυτιλιακών 

μεταφορών, που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση που θα εξασφάλιζε την 

απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. 
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Τα συμμετέχοντα κράτη δεν έδειξαν προθυμία να αναλάβουν δεσμεύσεις για 

την απελευθέρωση των ναυτιλιακών μεταφορών. Έτσι από την αρχή των 

διαπραγματεύσεων μέχρι και τον Αύγουστο του 2005 δεν είχε σημειωθεί αξιόλογη 

πρόοδος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ  

3.1 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η Ε.Ε Από τη δημιουργία της μέχρι και σήμερα, βασίζει κατά ένα μεγάλο 

μέρος, την ύπαρξή της αλλά και την εξέλιξή της στο διεθνές εμπόριο. Υπό αυτό το 

πρίσμα η προσπάθεια για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων και την 

απελευθέρωση του εμπορίου ήταν μονόδρομος. Έπρεπε να υποστηρίξει τη 

θεσμοθέτηση ενός πολυμερούς και ανοικτού διεθνούς εμπορικού συστήματος. 

Απέναντί της είχε τη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ για την υπογραφή της NAFTA, 

αλλά και αντίστοιχες κινήσεις ασιατικών και λατινοαμερικανικών κρατών για τη 

δημιουργία εμπορικών συνασπισμών. Όλα αυτά κατέστησαν επιτακτική την 

ανάγκη για επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. 

  Βρισκόμενη σε δίλλημα η Ε.Ε έπρεπε να ισορροπήσει μεταξύ της 

απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, ώστε να εξασφαλίσει τη συνεχεία της 

ύπαρξής της από τη μία, και  την προσπάθεια για περιορισμό της εισαγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτες χώρες από την άλλη. Μπροστά σε αυτές τις 

επιλογές,  επέλεξε να διατηρήσει διαπραγματευτική  στρατηγική υποχωρώντας σε 

συγκεκριμένους τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία και η γεωργία. 

 Η Ελλάδα αντιμετώπιζε αντίστοιχο δίλλημα. Από την μία ήταν μέλος της Ε.Ε 

και έπρεπε να συμπορευτεί με τις επιταγές της, από την άλλη ως κατεξοχήν 

αγροτική χώρα, θα ήταν άμεσα θιγόμενη από τις υποχωρήσεις που ήταν 

διατεθειμένη να κάνει η Ε.Ε. Έτσι επεδίωξε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

διατήρηση του κοινοτικού προστατευτισμού στα γεωργικά και 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δεδομένης της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων και των υποανάπτυκτων υφισταμένων δομών της 

βιομηχανίας, πιστεύοντας ότι αυτό θα εξασφάλιζε μία προνομιακή μεταχείριση των 

ελληνικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά 20. 

  Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων οδήγησαν στην απόφαση για 

μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Έτσι η ελληνική πλευρά επικέντρωσε τις 

προσπάθειές της στην εξαίρεση των «μεσογειακών προϊόντων» , όπως ελαιόλαδο, 

σταφίδα, κτλ, με το επιχείρημα ότι αυτά δε στρεβλώνουν το εμπόριο καθώς δεν 

υπάρχουν διαρθρωτικά πλεονάσματα. Η τελική απόφαση τη Επιτροπής ήταν να 

υποβληθεί προσφορά στην οποία θα περιλαμβανόταν και πρόταση για μείωση της 

δασμολογικής προστασίας και σε μερικά μεσογειακά προϊόντα. 

                                            
20

 Βλ. Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουραγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 305 
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 Η Ελληνική πλευρά έκανε επίκληση της δέσμευσης του Μικτού Συμβουλίου 

Γενικών Υποθέσεων, όπως αυτή εκφραζόταν στην ΚΑΠ του 1962 και 

περιλαμβανόταν στο άρθρο 33 της ΣυνθΕΚ. Σύμφωνα με αυτήν η Ε.Ε έπρεπε να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του εισοδήματος των αγροτών 

και της κοινοτικής προτίμησης. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τις προτάσεις της Ε.Ε στο πλαίσιο 

των διαπραγματεύσεων, τα μεσογειακά προϊόντα επρόκειτο να υποστούν 

επιπτώσεις από την Αναμορφωμένη Αγροτική Πολιτική. Συγκεκριμένα είχε 

αποφασιστεί ότι θα γινόταν μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων κατά 21% κατ’ 

όγκο και κατά 36% κατ’ αξία, μείωση δασμών κατά 20% ενώ για ορισμένα 

προϊόντα όπως νωπά σταφύλια, νωπά αμύγδαλα κ.α., η μείωση θα έφτανε το 36-

50%. 

 Επιπρόσθετα είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι το 1990, η Ελλάδα είχε καταφέρει 

να εξαιρέσει τα μεσογειακά προϊόντα από την προσφορά της Ε.Ε, με το 

αιτιολογικό ότι δεν ήταν πλεονασματικά και δεν προκαλούσαν εκτροπές στο 

εμπόριο. Τελικά όμως το 1990, αυτά συμπεριελήφθησαν στην προσφορά και 

παρέμειναν μέχρι το τέλος.21 

 

3.2 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Η Ελλάδα αποτελεί ενεργό και πολλές φορές ιδρυτικό μέλος των Διεθνών 

Οργανισμών όπως ο ΠΟΕ. Ως εκ τούτου η εμπορική της πολιτική , αλλά και η 

εθνική ναυτιλιακή πολιτική ειδικότερα, πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να συνάδει με 

τους κανόνες που οι Οργανισμοί επιβάλλουν. Παράλληλα όμως, η Ελληνική αλλά 

και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις 

που επιβάλλονται από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. 

 Η Ελλάδα την περίοδο των διαπραγματεύσεων ήταν ήδη μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν υποχρεωμένη λοιπόν να δρα μέσα από αυτό το 

πρίσμα ενεργειών. Όπως ειπώθηκε στον αγροτικό τομέα, οι θέσεις που ενίσχυαν 

το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος ήταν σε σύγκρουση με αυτές της Ε.Ε. Το ίδιο 

ίσχυε και στη Ναυτιλία. Η χώρα μας εκείνη την εποχή (1994) κατείχε το 47% της 

Κοινοτικής ναυτιλίας και βρισκόταν μακράν μπροστά από τις υπόλοιπες 

«παραδοσιακές» ναυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Το συμφέρον της λοιπόν βρισκόταν 

στην πλήρη απελευθέρωση της, κάτι για το οποίο έδωσε σκληρές μάχες , οι 

οποίες τελικά είχαν επιτυχή κατάληξη. 

 Το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτό την έφερε σε θέση να μπορεί να 

διαπραγματευτεί από ευνοϊκότερη θέση για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Η 

αρχική της θέση στις διαπραγματεύσεις ήταν να εξαιρεθεί ο τομέας της ναυτιλίας 

από τον τις διαπραγματεύσεις. Το βασικό επιχείρημα σε αυτό το αίτημα ήταν ότι 
                                            
21

 Βλ. Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουραγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 309 
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οποιαδήποτε συμφωνία και εάν επιτυγχανόταν στο πλαίσιο της GATT, θα 

οδηγούσε σε ένα περιβάλλον προστατευτισμού πιο περιοριστικό από το ήδη 

υπάρχον.  

 Παρ’ όλες τις τεκμηριωμένες προτάσεις που είχε υποβάλλει η Ελλάδα για να 

υποστηρίξει τη θέση της, η αρμόδια Επιτροπή της GATT ήταν αρνητική στην 

υιοθέτηση οιασδήποτε εξαίρεσης, φοβούμενη ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 

ντόμινο αιτημάτων εξαιρέσεων, που θα μπορούσε να είχε σαν δυνητικό 

αποτέλεσμα την γενικότερη αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Η γραμμή που 

τελικά ακολούθησε η Επιτροπή ήταν να δεχθεί προσφορές από τα συμμετέχοντα 

κράτη για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής απελευθέρωσης. 

 Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δε μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ικανοποιητικές καθώς εφ’ ενός ήταν λίγες και αφετέρου ουσιαστικά οδηγούσαν σε 

περαιτέρω περιορισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσαν οι προτάσεις 

των ΗΠΑ που προσπαθούσαν να  εντάξουν στο πλαίσιο τη GATT και να 

νομιμοποιήσουν την ήδη εγχώρια προστατευτική νομοθεσία τους. Ομοίως 

έπραξαν και τα υπόλοιπα κράτη του ΟΟΣΑ, τα οποία στις υποβληθείσες 

προτάσεις περιλάμβαναν τα μέτρα που είχαν ήδη υιοθετήσει. 

 Τα ανωτέρω οδήγησαν τη Ελλάδα να αρνηθεί να μπει στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών κι επέμεινε στο αίτημα για εξαίρεση του τομέα από 

τις διαπραγματεύσεις. Η θέση αυτή είχε και την υποστήριξη όλου του ελληνικού 

ναυτιλιακού λόμπυ, το οποίο και δημιουργούσε ανάλογο κλίμα και στα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης και διεθνή forum. 

 Τελικά η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους της, εμμένοντας στις απόψεις της ότι 

οι υποβληθείσες προσφορές θεωρήθηκαν μη σοβαρές και απαράδεκτες. Έτσι 

αποφασίστηκε η κατ’ εξαίρεση διετή παράταση των διαπραγματεύσεων μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας. Σκοπός της παράτασης ήταν η εξάλειψη των μέτρων 

προστατευτισμού, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε η απεριόριστη εφαρμογή της 

Ρήτρας του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους, προκειμένου να μην συναφθούν νέες 

διμερείς η ολιγομερείς συμφωνίες.22 

 

 

 

                                            
22

 Βλ. Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουραγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 312-314 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΑΓΟΥΑΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Όπως ειπώθηκε ήδη η Ε.Ε αποτελεί ξεχωριστό μέλος του ΠΟΕ και ως 

τέτοιο οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές του και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται. Υπό αυτές τα προϋποθέσεις και περιορισμούς, η Ε.Ε εξέδωσε την 

αναμορφωμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική του 1992, η οποία ήταν προσαρμοσμένη 

στη Συμφωνία GATT αλλά και στις αποφάσεις του Γύρου της Ουρουγουάης. 

Από τον τελευταίο αντλήθηκαν οι ακόλουθες δεσμεύσεις που επηρέασαν 

άμεσα την ελληνική γεωργία23: 

 α)  Πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. 

 Όλες οι μορφές εξωτερικής προστασίας μετατρέπονται σε 

δασμούς και μειώνονται κατά μέσο όρο 36% με ελάχιστη μείωση 15% κατά 

δασμολογική κλάση , σταδιακά από το 1995 μέχρι το 2000 σε σχέση με την 

περίοδο βάσης 1986-1988 

 Για όσα προϊόντα οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ήταν 

μικρότερες από 5% της εσωτερικής κατανάλωσης, προσφέρονται δασμολογικές 

ποσοστώσεις με μειωμένο δασμό κατά 68% του ισχύοντος κάθε χρόνο. 

 Διατηρούνται όλες οι προτιμησιακές ρυθμίσεις, δηλαδή η 

υφιστάμενη δυνατότητα πρόσβασης στην εσωτερική αγορά. Προβλέπεται ειδική 

ρήτρα διασφάλισης σε ειδικές περιπτώσεις  

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αφαίρεσαν από την Ε.Ε ένα όπλο από τη φαρέτρα 

της, αυτό των μεταβλητών αντισταθμιστικών εισφορών, που εξουδετέρωνε τη 

διαφορά μεταξύ ξένων τιμών και εσωτερικής τιμής και απέτρεπαν τον 

ανταγωνισμό επί των τιμών, επιτρέποντας τον μόνο επί της ποιότητας. Πλέον 

ισχύει μόνο η δυνατότητα επιβολής της ειδικής ρήτρας διασφάλισης υπό 

αυστηρούς όρους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον κάθε 

συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει δεσμεύσεις για άνοιγμα της αγοράς του ως 

ποσοστό που θα καλύπτεται από  εισαγωγές24 

β) Εξαγωγικές ενισχύσεις 

 Όλες οι ενισχύσεις των εξαγωγών σε τρίτες χώρες μειώνονται 

κατά 36% σε όλα τα προϊόντα από το 1995 μέχρι το 2000 σε σχέση με την 

περίοδο βάσης 1986-1990 

                                            
23

 Βλ. Μαραβέγιας Ν., Η Συμφωνία της GATT και οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία, 1998, 
σελ.57-58 
24

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νεων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ68-69 
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 Ο όγκος των εξαγόμενων προϊόντων σε τρίτες χώρες που 

επιδοτούνται , μειώνεται κατά 21% σε όλα τα προϊόντα από το 1995 μέχρι το 2000, 

σε σχέση με την περίοδο  1986-1990 

Με αυτές τις δεσμεύσεις μειώθηκε η δυνατότητα της  Ε.Ε να 

εξουδετερώνει την επιβάρυνση στις τιμές που οφείλεται στην εισοδηματική στήριξη 

των παραγωγών. Η συνέπεια αυτή θα αντιμετωπισθεί εν μέρει με την 

αντικατάσταση των παρεμβάσεων επί των τιμών με άμεσες εισοδηματικές 

ενισχύσεις25. 

γ) Εσωτερική στήριξη 

 Οι κάθε μορφής επιδοτήσεις που στηρίζουν τις τιμές στο 

εσωτερικό της Ε.Ε (εκτός των στρεμματικών ενισχύσεων για τα σιτηρά) μειώνονται 

κατά 20% από το 1995 μέχρι το 2000 σε σχέση με την περίοδο 1986-1988. 

Οι ενισχύσεις που δίνονται ανάλογα με την επήρεια επί του εμπορίου που 

ασκούν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) Αυτές που προκαλούν άμεσες στρεβλώσεις στην αγορά και πρέπει να 

μειωθούν (περιλαμβάνονται στο «κεχριμπαρένιο κουτί» (Amber Box)).Τέτοιες είναι 

η στήριξη των τιμών μέσω παρεμβάσεων και οι συνδεδεμένες με την ποσότητα 

της παραγωγής ενισχύσεις. 

β) Αυτές που δε συνδέονται με την παραγωγή και το εμπόριο και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται να μειωθούν (περιλαμβάνονται στο «πράσινο κουτί» (Green 

Box)). Τέτοιες είναι οι ενισχύσεις που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση 

του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη και την αγροτική έρευνα. 

γ) Αυτές που συνδέονται με μέτρα περιορισμού της παραγωγής στα 

πλαίσια ποσοστώσεων ( περιλαμβάνονται στο «μπλε κουτί» (Blue Box)) Εδώ 

ανήκουν οι εξισωτικές τιμές που χρησιμοποιούνται συχνά στις ΗΠΑ και οι 

στρεμματικές ενισχύσεις στα πλαίσια μέγιστων εγγυημένων εκτάσεων που 

υιοθέτησε η ΚΑΠ μετά το 1992. Στις ενισχύσεις αυτές δεν επιβάλλονται προς το 

παρών μειώσεις , αλλά διατηρούνται ως στάδιο μετάβασης από το κεχριμπαρένιο 

προς το πράσινο κουτί26. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμφωνία για την γεωργία κατέστη δυνατή μόνο 

μετά από μία «προσυμφωνία» Ε.Ε και ΗΠΑ που ονομάζεται « συμβιβασμός του 

Blair House» και επετεύχθη μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ του 199227 

 

                                            
25

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ. 69 
26

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ 69-70 
27

 Σχετικά με το θέμα βλ., http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/POE1.html , (2015) 
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4.1  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 Η αγροτική ανάπτυξη κάθε χώρας της Ε.Ε είναι προφανές ότι είναι 

διαφορετική. Η σημασία του αγροτικού τομέα σαν ποσοστό του ΑΕΠ, προσδιορίζει 

σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που κάθε χώρα διαχειρίζεται αυτό τον τομέα αλλά και 

τα συμφέροντα που αυτός εκπροσωπεί. Οι ομάδες που αντιπροσωπεύουν τόσο 

τον αγροτικό τομέα αλλά και όσους συνδέονται με αυτόν (βιομηχανία αγροτικών 

εφοδίων, συνδικάτα, κτλ) έχουν συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία κάθε 

κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της στον καθορισμό της αγροτικής 

πολιτικής που θα χαράξει. 

4.1.1 Βασικά μεγέθη Ελληνικού Αγροτικού Τομέα 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η θέση που κατέχει ο αγροτικός 

τομέας σε σχέση με τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία , καθώς και η 

ποσοστιαία σύνθεση της αγροτικής παραγωγής συγκριτικά το Μέσο Όρο της Ε.Ε -

25 και με ορισμένες άλλες χώρες μέλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σημασία του Αγροτικού Τομέα στη Συνολική  
Οικονομική Δραστηριότητα για το 2003 

 

Ποσά σε εκατ. € 

  Αξία Αγροτικής Παραγωγής ΑΠΑ 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Ελλάδα 6,6 11.014 74,4 25,6 10.526 6,1 

Γαλλία 2,6 62446 57,2 42,8 30.579 17,7 

Γερμανία 1,1 40.212 49,6 50,4 14.654 8,5 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 
1,0 22.823 38,9 61,1 11.164 6,4 

Ισπανία 3,7 39.908 63,2 36,8 31.497 18,2 

Ιταλία 2,5 43.208 63,5 36,5 30.930 17,9 

Ολλανδία 2,3 19.959 53,5 46,5 8.759 5,1 

Πολωνία 4,1 11.607 49,6 50,4 8933 5,2 

Ε.Ε-25 2,1 305.601 54,6 45,4 173.246 100,0 

Πηγή : EUROSTAT, New Cronos Database 
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[1]: Ποσοστό Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της γεωργίας στη συνολική 
ΑΠΑ 
[2]: Αξία Αγροτικής Παραγωγής σε τρέχουσες τιμές 
[3]: Ποσοστό φυτικής παραγωγής στη συνολική αξία αγροτικής παραγωγής 
[4]: Ποσοστό ζωικής παραγωγής στη συνολική αξία αγροτικής παραγωγής 
[5]: ΑΠΑ σε τρέχουσες τιμές 
[6]: Ποσοστό της ΑΠΑ ως προς την ΑΠΑ της Ε.Ε -25 

 Από τον ανωτέρω πίνακα είναι αντιληπτό ότι η συμμετοχή του αγροτικού 

τομέα στην Ελληνική οικονομία είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη του Μ.Ο της 

Ε.Ε-25 και αρκετά υψηλότερη από χώρες όπως η Πολωνία που εντάχθηκαν στην 

Ε.Ε με την τελευταία επέκταση. 

 Σημαντικό όμως στοιχείο αποτελεί και ο καταμερισμός της αγροτικής 

οικονομίας σε φυτική και ζωική παραγωγή. Στην Ελλάδα η φυτική παραγωγή είναι 

πολύ περισσότερο αναπτυγμένη από τη ζωική, όντας από τις μεγαλύτερες στην 

Ε.Ε. 

 Μόνο η απλή αντιπαράθεση αυτών των στοιχείων , καθιστά έκδηλη τη 

διαφορά στα συμφέροντα που καλούνται να υπερασπιστούν οι χώρες κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Στο Γύρο της Ντόχα, όπου έγινε και η 

ουσιαστική συζήτηση για τα αγροτικά θέματα, είναι σαφές ότι τα ελληνικά 

συμφέροντα ήταν σε αντίθεση με αυτά των χωρών του βορρά για τις οποίες η 

γεωργία έχει πολύ μικρότερη σημασία σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας 

τους.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την 

απασχόληση στη γεωργία  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Γεωργική Απασχόληση 
 

Σε χιλιάδες 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ελλάδα 644.6 624.4 604.8 598.9 593.5 585.7 578.2 571.2 532,1 

Γερμανία 792.0 762.1 739.9 727.4 714.7 684.7 658.9 632.5 610.3 

Ισπανία 1,102.0 1,104.9 1,117.3 1,160.4 1,112.7 1,101.4 1,098.7 1,069.3 1,022.7 

Γαλλία 1,138.2 1,108.7 1,080.8 1,061.1 1,043.5 1,028.4 1,001.3 976.6 953.2 

Ιταλία 1,579.0 1,534.0 1,514.0 1,465.0 1,396.0 1,383.0 1,396.0 1,350.0 1,288.0 

Πολωνία : 3,368.8 3,170.1 2,855.7 2,504.9 2,494.9 2,524.3 2,266.8 2,279.4 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

391.3 385.2 379.7 370.9 357.3 342.8 332.6 323.0 313.3 

ΕΕ-15 7,136.3 7,004.2 6,893.4 6,790.5 6,572.4 6,418.1 6,344.2 6,189.8 6,064.5 

ΕΕ-25 : : : 11,276.4590 10,734.1 10,437.6 10,323.8 9,916.3 9,691.9 

Πηγή : EUROSTAT, New Cronos Database 
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Τα ως άνω στοιχεία επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά τις διαφορές μεταξύ 

των κρατών που τα οδηγούν στην υιοθέτηση αντίστοιχης πολιτικής, 

διαμορφώνοντας τις προτεραιότητές τους αλλά και τα συμφέροντά τους. Βλέπουμε 

ότι στην Ελλάδα με την αγροτική παραγωγή απασχολείται ένα ποσοστό 15 έως 17 

% του γενικού πληθυσμού, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε που ο 

μέσος όρος κυμαίνεται περίπου στο 4,5 με 5 %. Η ελληνική γεωργική παραγωγή , 

παρά το μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού που απασχολεί, δεν παύει να 

αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής. Αυτό 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας, ενώ 

επιπρόσθετα καθιστά τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται να έχουν καίρια σημασία 

στην συνολική ελληνική οικονομία. 

4.1.2 Οι Διαρθρώσεις Του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα 

Οι διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ αποκτούν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα εάν εξεταστεί και η διάρθρωση του αγροτικού 

τομέα στη χώρα μας. Σε σχέση με την Ε.Ε. στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα στοιχεία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα για το 

έτος 2000 συγκρινόμενα με αυτές ορισμένων χώρων της Ε.Ε όσο αφορά τα 

μεγέθη των εκμεταλλεύσεων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Διάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
 

 

 Έκταση 
(σε εκτάρια) 

Εκμεταλλεύσεις 
(σε χιλιάδες) 

Ποσοστό 

Ελλάδα 
Μέση γ.ε. =4,4 

0-5 
5-10 
10-20 
20-50 

627,2 
109,0 
52,7 
28,2 

76,8 
13,3 
6,4 
3,5 

Γαλλία 
Μέση γ.ε. =42,0 

0-5 
5-10 
10-20 
20-50 
>50 

193,4 
60,5 
71,2 
23,9 
4,3 

29,1 
9,1 

10,7 
2,9 
0,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Μέση γ.ε. =67,7 

0-5 
5-10 
10-20 
20-50 
>50 

53,9 
25,7 
30,4 

137,8 
200,9 

23,1 
11,0 
13,0 
20,8 
30,3 

Ε.Ε-15 
Μέση γ.ε. =18,7 

0-5 
5-10 
10-20 
20-50 
>50 

3.903,3 
834,3 
691,3 
47,8 
75,5 

57,6 
12,3 
10,2 
20,5 
32,4 

 Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 
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4.1.3 Τα Εισοδήματα των Ελλήνων Αγροτών και η Σημασία της ΚΑΠ 

 Η ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε έδωσε στους αγρότες τη δυνατότητα 

ενισχύσεων επί των παραγομένων προϊόντων, ενισχύοντας το εισόδημά τους. Η 

στήριξη μάλιστα στη ΚΑΠ έφτασε σε τέτοιο βαθμό που περίπου το 50% του 

αγροτικού εισοδήματος να προέρχεται από τα μέτρα που ίσχυαν σε αυτή και μόνο 

το υπόλοιπο 50% να προέρχεται από την αγορά. 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων 

που λαμβάνει η ελληνική γεωργία κατευθύνεται προς τις μικρές εκμεταλλεύσεις. 

Συγκεκριμένα σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , στη χώρα μας για το έτος 

2003 , περίπου το 60% των άμεσων ενισχύσεων που εισπράχτηκαν κατευθύνθηκε 

σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που η κάθε μία από αυτές δεν εισέπραττε 

ποσό μεγαλύτερο από 5.000€. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από 

το Μ.Ο της Ε.Ε που ανέχεται στο 16%28. 

 Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία που έχει η ΚΑΠ για την 

Ελλάδα και κυρίως για το εισόδημα των μικρών παραγωγών, ενώ είναι φανερή η 

δεινή θέση που θα φέρει τους απασχολούμενους με την αγροτική παραγωγή η 

τυχόν κατάργησή της. 

 Σε ότι αφορά το συνολικό αγροτικό εισόδημα, στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η εξέλιξή του Δείκτη «Α»29 για την Ελλάδα και ορισμένα κράτη της 

Ε.Ε και του Μ.Ο της Ε.Ε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Αγροτικό εισόδημα (δείκτης Α) 

 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ελλάδα 106.1 95.0 99.3 99.8 99.1 98.1 99.2 98.0 93.3 94.4 97.9 

Γερμανία 109.1 118.7 103.4 89.6 98.8 129.6 123.3 73.7 92.4 148.1 89.5 

Γαλλία 106.5 100.9 102.4 104.2 95.8 98.7 99.2 99.4 98.3 100.6 93.4 

Ολλανδία 103.4 94.5 107.3 89.6 92.7 100.9 92.2 85.5 108.6 92.5 99.6 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

109.9 93.0 77.0 86.3 98.1 93.0 106.6 108.9 113.8 96.8 100.2 

ΕΕ-15 106.9 103.0 98.9 96.1 98.3 102.9 104.2 94.1 101.9 102.0 92.8 

ΕΕ-25 : : : : : 103.2 104.6 95.1 101.7 105.4 92.6 

Πηγή : EUROSTAT, New Cronos Database 

                                            
28

 Βλ. Μαραβέγιας Ν., Μέρμηγκας Γ., Η Διαπραγμάτευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και 
τα Ελληνικά Συμφέροντα,2006, σελ 63 
29

 Ο Δείκτης «Α» δείχνει την εξέλιξη στο πραγατικό εισόδημα του ομέα και συνδυάζεται με την 
εξέλιξη στον αριθμό των απασχολούμενων στη γεωργία. Αποτελεί το λόγο της καθαρής 
προστιθέμενης αξίας του τομέα σε τιμές συντελεστών παραγωγής προς τον αριθμό των 
απασχολούμενων. Θεωρείται ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός δείκτης μέτρησης του αγροτικού 
εισοδήματος στην Ε.Ε 
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 Στη χώρα μας, το 1996 παρατηρείται μία μεγάλη πτώση στο αγροτικό 

εισόδημα η οποία με μικρές διακυμάνσεις συνεχίζεται και στα επόμενα έτη. Η 

πτώση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών κρατών και διατηρείται και στη συνέχεια. Η πτώση αποτελεί 

αποτέλεσμα της αλλαγής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής , δηλαδή του συνεχώς 

μεγαλύτερου ανοίγματος της ελληνικής αγοράς στο διεθνή ανταγωνισμό, τον οποίο 

η ελληνική γεωργία δε μπορεί να αντιμετωπίσει. Η πίεση του ανταγωνισμού δεν 

εκδηλώνεται μόνο στο επίπεδο του όγκου της παραγωγής αλλά και στο επίπεδο 

των αγροτικών τιμών που οδηγεί στη μείωση της αξίας της παραγωγής. Εφόσον η 

αξία των ενδιάμεσων εισροών δεν μειώνεται αναλόγως ενώ οι επιδοτήσεις της 

ΚΑΠ μένουν σταθερές, είναι επόμενο ότι το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται στη 

μείωση του αγροτικού εισοδήματος.  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ελληνικά συμφέροντα στον τομέα της γεωργίας 

αποτελούν μία σύνθεση των επιμέρους συμφερόντων των διάφορων ομάδων 

πίεσης που ασχολούνται με αυτήν. Ωστόσο η τελική σύνθεση αυτή δεν είναι τελικά 

αντιπροσωπευτική των επιμέρους απόψεων. 

 Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί. Κατ΄ αρχήν γιατί η σημασία της 

αγροτικής οικονομίας στην συνολική οικονομία της Ελλάδα είναι πολύ σημαντική 

καθώς στη γεωργία απασχολείται πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά και 

μεγάλος ακόμα αριθμός ατόμων που έχουν έμμεση συνάφεια με τη γεωργία, αλλά 

τα συμφέροντά τους είναι άμεσα εξαρτώμενα από αυτήν (ετεροαπασχολούμενοι 

εργάτες, κάτοχοι αγροτικής γης, κτλ) με σημαντική επιρροή στα αγροτικά δρώμενα. 

 Δεύτερος λόγος είναι η μικρή έως ανύπαρκτη ανάπτυξη της βιομηχανίας 

των γεωργικών εφοδίων. Οι εκπρόσωποί της δεν μπορούν να προωθήσουν 

εύκολα τις απόψεις τους λόγω μικρής επιρροής, σε αντίθεση από αυτή των 

εισαγωγέων-αντιπροσώπων αντίστοιχων ειδών.  

Μικρή επίσης επιρροή έχει και η βιομηχανία τροφίμων, η οποία παρά την 

ανάπτυξή της δεν επηρεάζει σημαντικά τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τέλος το 

οικολογικό και καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι ακόμα στα σπάργανα και 

επίσης έχει μικρό βαθμό επηρεασμού των γεγονότων. 

 Συνεπώς η επικρατούσα τάση και αυτή που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

την ακολουθούμενη αγροτική πολιτική είναι αυτή των παραγωγών- αγροτών. Έτσι 

η ελληνική αγροτική πολιτική λόγω και των εγγενών διαρθρωτικών αδυναμιών που 

έχει, μπορεί να προσφέρει αγροτικά εισοδήματα στηριζόμενη δημοσιοοικονομικά 

και προστατευόμενη από το διεθνή ανταγωνισμό ούτως ώστε να διατηρήσει τον 

πληθυσμό στην ύπαιθρο και να πραγματοποιήσει τις όποιες , μικρές 

ομολογουμένως και επιδοτούμενες , εξαγωγές. Το ότι το κόστος στήριξης μίας 

τέτοιας πολιτικής έχει αναληφθεί σχεδόν εξολοκλήρου από την Ε.Ε μέσω της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι υπέρ της ελληνικής οικονομία που δεν 

αναγκάζεται να αναλώσει πόρους για να προσφέρει αυτή τη στήριξη. 
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 Είναι προφανές ότι μία Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα συνεχίσει προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι καθόλα θεμιτή και επικροτούμενη από την Ελλάδα, ενώ 

στον αντίποδα, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που θα περιόριζε την στήριξη και την 

προστασία της ελληνικής γεωργίας δε θα ήταν αποδεκτή. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της ΚΑΠ σε 

δύο χαρακτηριστικά προϊόντα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής που 

καλύπτουν μεγάλο ποσοστό τόσο της εγχώριας όσο και της συνολικής κοινοτικής 

παραγόμενης ποσότητας και επηρεάζονται από την τηρούμενη Αγροτική Πολιτική, 

το βαμβάκι και το ελαιόλαδο. 

4.1.4  Επιπτώσεις επί της παραγωγής του βαμβακιού 

  Η παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια 

τόνους με την Κίνα να παράγει περίπου το 23 % της παγκόσμιας παραγωγής , τις 

ΗΠΑ με το 20% και την Ινδία το 13%. Το μερίδιο της Ε.Ε στην παγκόσμια 

παραγωγή ανέρχεται στο 2.5%. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και η 

καλλιέργεια νέων εκτάσεων σε περιοχές όπως η Βραζιλία και η Τουρκία, οδήγησαν 

την περίοδο 1960-2000 στη θεαματική αύξηση της παραγωγής. 

 Το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο, 

με τις ΗΠΑ να καλύπτουν το 30% της παγκόσμιας αγοράς. Το αντίστοιχο ποσοστό 

της Ε.Ε ανέρχεται στο 3% των συνολικών εξαγωγών. Τα τελευταία χρόνια ο 

βαθμός αυτάρκειας της ΕΕ ανήλθε στο 50% από το 25-30% που ήταν την αρχή 

της δεκαετίας του 90. Ο διπλασιασμός της αυτάρκειας οφείλεται στην αύξηση της 

κοινοτικής αλλά κυρίως της ελληνικής παραγωγής με παράλληλη μείωση της 

κατανάλωσης. Αντίστοιχα παρουσιάστηκε μείωση των εισαγωγών και θεαματική 

αύξηση των εξαγωγών. 

 Η κύρια βαμβακοπαραγωγός χώρα της Ε.Ε είναι η Ελλάδα και μετά  η 

Ισπανία, με τον κύριο όγκο προϊόντος να παράγεται στη Θεσσαλία και την 

Ανδαλουσία αντίστοιχα. Κατά το 1981, έτος που η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ, 

στη χώρα καλλιεργούνταν περίπου 126 χιλιάδες εκτάρια και παραγόντουσαν 360 

χιλιάδες τόνοι. Από το 2000 και μετά η καλλιεργήσιμη έκταση έφτασε τα 370 

χιλιάδες εκτάρια (3.700.000 στρέμματα) αποτελώντας το 30% του συνόλου των 

αρδευομένων εκτάσεων στα οποία παράγονται 1.200.000 τόνοι σύσπορου 

βαμβακιού. Στην Ισπανία η καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιάδες 

εκτάρια. Από την ένταξη τους οι δύο χώρες έχουν συνολικά υπερτριπλασιάσει και 

διπλασιάσει την παραγωγή τους αντίστοιχα. 

 Το καλλιεργούμενο στην Ελλάδα βαμβάκι αντιστοιχεί στο 9% περίπου της 

συνολικής ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με το 0,5% του 

μέσου όρου της Ε.Ε. Οι ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα 

ανέρχονται στις 75 χιλιάδες οι οποίες στο σύνολό τους σχεδόν είναι μικρές και 

εξειδικευμένες. Σε περιοχές μάλιστα που υπάρχει περίσσεια νερού, η καλλιέργεια 

του βαμβακιού είναι κυρίαρχη, καθώς το βαμβάκι έχει τα υψηλότερα ακαθάριστα 

περιθώρια κέρδους από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό προϊόν όπως το 
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καλαμπόκι ή το σιτάρι. Στην περιοχή της Θεσσαλία και της Στερεάς Ελλάδας η 

καλλιέργεια του βαμβακιού καλύπτει πάνω από την μισή καλλιεργούμενη έκταση. 

 Από περιβαλλοντολογική άποψη, το βαμβάκι και ειδικά εξαιτίας της 

εντατικής καλλιέργειας που του γίνεται, έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η καλλιέργεια 

του απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, αυξημένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, 

ευρεία χρήση γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων που μολύνουν τον 

υδροφόρο ορίζοντα.  Με στόχο την υιοθέτηση από τους καλλιεργητές παραγωγικές 

πρακτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον, περιορίζοντας τη νιτρορύπανση, 

εφαρμόστηκαν, με κοινοτική χρηματοδότηση,  αγροπεριβαλλοντολογικά 

προγράμματα30. 

Το βαμβάκι δεν περιέχεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ρώμης το 

οποίο περιέχει όλα τα αγροτικά προϊόντα που καλύπτονται από την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική. Το καθεστώς στήριξης της βαμβακοκαλλιέργειας θεσπίστηκε 

ειδικά για την Ελλάδα και στη συνέχεια την Ισπανία, που είναι οι μόνες 

βαμβακοπαραγωγοί χώρες της Ε.Ε. Το αρχικό καθεστώς θεσπίστηκε το 1995 και 

αναμορφώθηκε το 2001 με τη θέσπιση του νέου κανονισμού. 

 Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι το 2006 είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά31: 

 Δεν υπάρχει προστασία από τις εισαγωγές και η βιομηχανία αγοράζει 

την πρώτη ύλη στις διεθνείς τιμές. Ο εκκοκκιστής σύσπορου πρέπει να 

απολαμβάνει μία τιμή στόχο που εξασφαλίζεται μέσω εξισωτικών πληρωμών. Οι 

εξισωτικές πληρωμές αποτελούν τη διαφορά μεταξύ της τιμής στόχου και της τιμής 

της διεθνούς αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο 

εμπορευμάτων του Λίβερπουλ την ημέρα που το βαμβάκι παραδίδεται στο 

εκκοκκιστήριο. 

 Προκειμένου ο εκκοκκιστής να απολαύσει την τιμή στόχου, πρέπει να 

έχει καταβάλει στον παραγωγό την ελάχιστη τιμή, η οποία είναι το 95% της τιμής 

στόχου. Οι τιμές αυτές έχουν καθοριστεί εφάπαξ για όλο το διάστημα ισχύος του 

κανονισμού, δεδομένου ότι η κοινοτική τιμή είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια της 

διεθνούς, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πού, αυξάνοντας έτσι το ποσόν 

της αντισταθμιστικής πληρωμής). Οι τιμές αυτές ισχύουν για συγκεκριμένη 

ποσότητα προϊόντος. Για διαφορετικά χαρακτηριστικά γίνονται ανάλογες 

προσαρμογές στο επιδοτούμενο βάρος προϊόντος. 

 Η Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα (ΜΕΠ) έχει καθοριστεί σε 782.000 

τόνοι για την Ελλάδα και 249.000 τόνοι για την Ισπανία, εκτός εάν η διεθνή τιμή 

ανέβει τόσο ώστε οι αντισταθμιστικές εισφορές να μην υπερβούν την οροφή της 

μέγιστης ετήσιας δαπάνης που είχε οριστεί στα 770 εκατ. ευρώ, οπότε η 

ποσόστωση ανεβαίνει στις 850.000 και 270.000  τόνους αντίστοιχα. Σε περίπτωση 

υπέρβασης της ΜΕΠ υπάρχει μείωση της τιμής στόχου, η οποία εφαρμόζεται το 

                                            
30

 Βλ. Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ., Σπάθης Π., Αγροτική Πολιτική, 2005, σελ196-197 
31

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ 203-205 
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ίδιο έτος και για τους παραγωγούς της χώρας που έχει την υπέρβαση. Οι δύο 

χώρες παρουσιάζουν συνεχώς υπέρβαση των καθορισθέντων ποσοτήτων, η 

Ελλάδα με παραγωγή 1.210.000 τόνους τα έτη 1998-99  και η Ισπανία με 337.567. 

τόνους. Η αντίστοιχη παραγωγή το 1986 -87 ήταν 622.754 και 265.364 τόνοι. Αυτό 

δείχνει γιατί οι αγρότες αντικαθιστούν άλλες καλλιέργειες με βαμβάκι, αλλά και γιατί 

υπάρχει το μόνιμο αίτημα των αγροτών να επιδοτούνται για όλη την παραγωγή 

τους. 

 Στους εκκοκκιστές χορηγείται προκαταβολή έναντι της κοινοτικής 

ενίσχυσης, ενώ η εκκαθάριση γίνεται στο τέλος Μαΐου. Για τον υπολογισμό της 

προκαταβολής λαμβάνονται υπόψη: η τιμή στόχου που είναι σταθερή στα 

106,30€/100Kg σύσπορου βάμβακος, η διεθνής τιμή και το επίπεδο τη υπέρβασης 

που προβλέπεται κάθε φορά για την τρέχουσα περίοδο. Το επίπεδο 

προκαταβολής για το βαμβάκι είναι πολύ υψηλότερο από ότι προβλέπεται για τα 

άλλα προϊόντα με ανάλογο καθεστώς. Από το 1999-2000 προβλεπόταν χορήγηση 

επιπλέον ποσού 40δρχ/kg ως προκαταβολή προς τους βαμβακοπαραγωγού, 

ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους από την πρώτη κιόλας εκταμίευση.  

 Για την εκτίμηση της υπέρβασης γίνονται δύο φορές το χρόνο 

εκτιμήσεις της αναμενόμενης παραγωγής: στα τέλη Αυγούστου, πριν την έναρξη 

της εμπορικής περιόδου, με συντελεστή ασφαλείας +15% και το Νοέμβριο με 

συντελεστή τουλάχιστον +7,5%, οπότε και εφαρμόζονται ανάλογες τιμές 

συνυπευθυνότητας / στόχου για τον υπολογισμό της προκαταβολής. Με βάση 

αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχει σύμπτωση εκτιμήσεων ως προς το ύψος 

της παραγωγής μεταξύ των εκπροσώπων της Διοίκησης και εκείνων των 

παραγωγών, το οποίο θα εξασφάλιζε το μέγιστο εισόδημα για τους παραγωγούς 

και τη χώρα. 

Το σύστημα παρά το ότι είναι πολύ ευνοϊκό, γίνεται αρκετά περίπλοκο στη 

διαχείρισή του, εξαιτίας του πολύ μεγάλου μεγέθους του κλάδου και των  συχνών 

διαφωνιών και προστριβών. 

Σύμφωνα με το νεότερο κανονισμό του 2001 ενώ διατηρείται το γενικό 

σχήμα ενίσχυσης της παραγωγής, εν τούτοις επέρχονται ορισμένες αλλαγές επί το 

αυστηρότερο για να αντιμετωπισθεί η γενική τάση μεγάλης υπέρβασης της 

ποσόστωσης εκ μέρους της Ελλάδας και της Ισπανίας και αντίστοιχης υπέρβασης 

του σχετικού προϋπολογισμού της Κοινότητας. 

Έτσι η  μείωση της ενδεικτικής τιμής ως συνέπεια της υπέρβασης 

κλιμακώνεται: από το 50% του ποσοστού υπέρβασης που προέβλεπε το 

προηγούμενο καθεστώς , σε 50+2+2+…% για κάθε 15.170 τόνους υπέρβασης, 

πέραν από μια υπέρβαση 365.000 τόνων που έχει κατά κάποιον τρόπο 

νομιμοποιηθεί (δηλαδή έχει εκ των πραγμάτων αναγνωρισθεί μία ποσόστωση 

782.000+356.000=1.138.000 τόνους για την Ελλάδα, με την ανάλογη βέβαια 

μείωσης της τιμής, η οποία όμως φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των 

παραγωγών). Για την Ισπανία, οι προβλεπόμενες αντίστοιχες υπερβάσεις 

ανέρχονται περίπου στο 1/3 των ελληνικών. Περαιτέρω υπάρχει η πρόβλεψη ότι η 
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κάθε χώρα  «τιμωρείται» ανεξάρτητα από τη δική της υπέρβαση, αλλά λαμβάνεται 

υπόψη αν υπάρχει συνολική υπέρβαση. Αν δεν υπάρχει, δεν επιβάλλεται και 

«τιμωρία».  Η μείωση της ενδεικτικής τιμής περνάει αυτούσια στον παραγωγό, ως 

μείωση της ελάχιστης τιμής, όπως και οι μειώσεις για κατώτερη ποιότητα. 

Σε περίπτωση που η διεθνής τιμή του βαμβακιού ανέβει πάνω από 

30,20€/100Kg και η σχετική δαπάνη το προϋπολογισμού είναι μικρότερη από 770 

εκατομμύρια ευρώ και έχει εφαρμοσθεί η μείωση τιμής λόγω υπέρβασης της 

ποσόστωσης, τότε η μη εξαντληθείσα πρόβλεψη του προϋπολογισμού θα 

χρησιμοποιηθεί, εντός ορίων, για να ενισχύσει τους παραγωγούς που έχουν 

υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κοινοτικό καθεστώς 

ουσιαστικά δεν «τιμωρεί» τις υπερβάσεις, γίνεται όμως μία προσπάθεια να 

περιορισθεί η συνεχής επέκταση της παραγωγής εν όψει της μεγάλης πτώσης των 

διεθνών τιμών του προϊόντος, που δηλώνει ασθενή θέση στη διεθνή αγορά. 

Επιπλέον από τη μεριά του ΠΟΕ υπάρχει η συνεχής πίεση για να μην αυξάνονται 

οι εισοδηματικές ενισχύσεις που θα επιφέρουν αλλοίωση στην παραγωγή διεθνώς 

εμπορευσίμων προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή του 

συστήματος, ιδίως για τη διασφάλιση ότι το βαμβάκι που λαμβάνει ενίσχυση είναι 

πράγματι Κοινοτικό, για την ορθή πληρωμή των βαμβακοπαραγωγών σύμφωνα 

με τους κανόνες και για το ότι το βαμβάκι λαμβάνει βοήθεια που αντιστοιχεί στις 

δηλώσεις σποράς που έχουν υποβληθεί. 

Η Επιτροπή θα υποβοηθείται από την Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης για τις 

φυσικές ίνες που θεσμοθετήθηκε με τον Κανονισμό 1673/2000. Ο Κανονισμός 

αυτός εισάγει την υποχρέωση των καρτών μελών να επεξεργαστούν μέτρα για την 

μείωση των επιπτώσεων της βαμβακοκαλλιέργειας στο περιβάλλον, αλλά και την 

ευθύνη  για την εφαρμογή τους. 

Εκείνο που πρέπει να τονισθεί σε σχέση με το καθεστώς όπως ίσχυε μέχρι 

και τη σοδειά του 2004/05, είναι32: 

α) Ενώ ανέχεται τις συνολικές υπερβάσεις, πλήττει τους παραγωγούς 

που δεν ευθύνονται για αυτές. Δηλαδή τους παραγωγούς που έχουν μία σταθερή 

ποσότητα, ή έχουν υπέρβαση μικρότερη από τη μέση. Αυτοί υφίστανται μία 

μείωση της τιμής χωρίς να ευθύνονται ή χωρίς η αύξηση της ποσότητάς τους να 

αντισταθμίζει τη μείωση της τιμής. Αυτό συμβαίνει και στην αυτόματη λειτουργία 

της αγοράς, όταν όμως η αγορά είναι ρυθμιζόμενη η συνέπεια αυτής της 

υπερπαραγωγής δε γίνεται αποδεκτή και δημιουργεί κατανοητές αντιδράσεις. 

Εκτός αυτού δημιουργεί σε κάθε παραγωγό το κίνητρο να προσπαθεί να 

αντισταθμίσει την προβλεπόμενη πτώση της τιμής με αυξημένη δική του 

παραγωγή, οδηγώντας έτσι σε ένα φαύλο κύκλο. Η θέσπιση ενός συστήματος 

κατά τα πρότυπα της ζάχαρης όπου υπάρχουν ατομικές ποσοστώσεις ανά 
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 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ 206-207 
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παραγωγό κλιμακούμενες σε Α,Β, και Γ, όπου η Α θα έπαιρνε την πλήρη τιμή 

στόχου (για παραγωγή συμβατή με την ποσόστωση των 782.000 τόνων) ,η Β 

λιγότερο (για τους υπόλοιπους 356.000 τόνους) και η Γ μόνο την τιμή της αγοράς, 

θα καθιστούσε τη διαδικασία πιο διάφανη και πιο δίκαιη. 

β) Εάν οι εκκοκκιστές λαμβάνουν από την ενίσχυση ένα σταθερό ποσό 

ανά κιλό εκκοκκιζόμενου βάμβακος, αυτό δηλαδή που αντιστοιχεί στην τιμή 

στόχου μείον την ελάχιστη τιμή παραγωγού (106,30-100,99=5,31€/100Kg) τότε 

έχουν συμφέρον να μεγιστοποιήσουν χωρίς όριο την εκτιμώμενη ποσότητα 

παραγωγής, ερχόμενοι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παραγωγών, για τους 

οποίους τα συνολικά έσοδα μεγιστοποιούνται σε συγκεκριμένο ανώτατο όριο 

παραγωγής. Αυτό καθορίζει ο Κανονισμός στα άρθρα 3.2 και 9, όπου αναφέρει ότι 

η μείωση της τιμής στόχου λόγω υπερπαραγωγής μεταφέρεται αυτούσια, ως ποσό 

και όχι ως ποσοστό, στην ελάχιστη τιμή παραγωγού, αφήνοντας απείραχτη την 

ενίσχυση κατά κιλό του εκκοκκιστή. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζονται 

συνεχώς αντιδικίες μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών. Αυτή η αντίθεση 

συμφερόντων όμως θα μπορούσε να χρησιμεύσει και ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ 

των ταμειακών συμφερόντων της Κοινότητας, αν δεν είχαν εμφανιστεί και 

κρούσματα τεχνητής μεγαλοποίησης της παραγωγής με τη σύμπραξη ορισμένων 

παραγωγών και εκκοκκιστών, εις βάρος βέβαια των εντίμων και από τις δύο 

πλευρές. Ίσως θα ήταν σκόπιμη η άρση αυτής της αντιπαράθεσης συμφερόντων 

και να οριστεί μία ελάχιστη τιμή παραγωγού ως ποσοστό , π.χ. 95%, της 

οποιαδήποτε τιμής προκύψει τελικά, ώστε η μείωση της ενίσχυσης να έχει 

επίπτωση και στους εκκοκκιστές. Έτσι τα συμφέροντα του συνόλου των 

εμπλεκομένων θα συνέπιπταν με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση του ποσού 

της ενίσχυσης. 

Οι τελευταίες ρυθμίσεις που έγιναν το 2004, προβλέπουν για πρώτη φορά 

την άμεση ενίσχυση του παραγωγού, αντί της έμμεσης μέσω της ελάχιστης τιμής 

από τον εκκοκκιστή. Από τη συνολική ενίσχυση που αφορά τον κλάδο ποσοστό 

65% τουλάχιστον μεταφέρεται στην ενιαία ενίσχυση, ενώ ο υπόλοιπο θα συνδέεται 

με την βαμβακοκαλλιέργεια ως στρεμματική ενίσχυση και μάλιστα διαμορφωμένη: 

για τα πρώτα 3 εκατ. στρέμματα θα είναι 59,4 €/στρέμμα, ενώ για τα υπόλοιπα 

700.000 θα είναι 34,285€/στρέμμα. Αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο την Ελλάδα. 

Εφαρμόζεται δηλαδή σύστημα παρόμοιο με της ζάχαρης όπως είχε αναφερθεί 

παραπάνω, μόνο που αντί να προσμετράει ποσότητες, μετράει στρέμματα. Αν 

σημειωθεί  υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης έκτασης, η μείωση της 

στρεμματικής ενίσχυσης θα είναι και πάλι αναλογική. Και πάλι ειδικά για την 

Ελλάδα , η αναλογική μείωση θα εφαρμόζεται στις 700.000 στρέμματα και όχι στο 

σύνολο της βασικής έκτασης των 3.700.000 στρεμμάτων, ούτως ώστε να τηρηθεί 

το συνολικό ποσό των 202,2 εκατ. ευρώ που προβλέπεται από τη συνδεδεμένη 

ενίσχυση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 110γ του Κανονισμού 864/2004. 

Μέρος της συνολικής ενίσχυσης θα μεταφερθεί σε προγράμματα 

αναδιαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές που το νέο καθεστώς θα 
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δημιουργήσει αναστάτωση. Επίσης ένα άλλο κονδύλι θα διατεθεί μέσω των 

διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού. 

Με αυτό το σύστημα που αυξάνει τη διαφάνεια, ελπίζεται ότι θα εκλείψουν 

οι αφορμές για συνεχείς αμφισβητήσεις απέναντι στους φορείς εφαρμογής της 

πολιτικής. Εντούτοις, επειδή οπωσδήποτε οι αλλαγές θα είναι μεγάλες, η 

Επιτροπή  δημιούργησε ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση των επιπτώσεων 

ανά κλάδο. 

Το νέο καθεστώς άρχισε να εφαρμόζεται από το 2006. 

Η αναθεώρηση του καθεστώτος του βαμβακιού θεωρείται ότι θα διευκολύνει 

τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Το ισχυρό 

ποσοστό αποδέσμευσης  (65% τουλάχιστον) διευκολύνει τις προσπάθειες να 

ενταχθούν στο πράσινο κουτί ως μη στρεβλωτικές του εμπορίου. Άλλωστε η 

Ένωση δεν παρέχει εξαγωγικές επιδοτήσεις για το βαμβάκι, η πρόσβαση στην 

αγορά της είναι ελεύθερη και είναι μεγάλος καθαρός εισαγωγέας του προϊόντος. 

Με τη συνεισφορά της Ε.Ε στη συνολική παγκόσμια παραγωγή να φτάνει το 2,5% 

μάλλον δέχεται τις διεθνείς τιμές παρά τις διαμορφώνει. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ το 

Δεκέμβριο του 2005, οι ανεπτυγμένες χώρες όφειλαν εντός του 2006 να 

καταργήσουν όλες τις μορφές εξαγωγικών ενισχύσεων και να δώσουν 

αδασμολόγητες και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στις εξαγωγές από τις 

λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες. Σε ότι αφορά την εσωτερική στήριξη, στόχος των 

διαπραγματεύσεων ήταν η μείωση των στρεβλωτικών επιδοτήσεων σε μεγαλύτερο 

βαθμό και σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι για το σύνολο των προϊόντων. 

Μετά την προσαρμογή στην Κοινή Οργάνωση της Αγοράς του 1995, οι 

συνολικές κοινοτικές δαπάνες για το βαμβάκι που ταυτίζονται με το κόστος του 

μέτρου της ενίσχυσης στην παραγωγή, κυμαίνονται και επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από την διεθνή τιμή του βαμβακιού. Η τελευταία παρουσιάζει επίσης  

έντονες διακυμάνσεις. Τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί κατά δεικνύουν ότι 

στην Ελλάδα και την Ισπανία ακόμα περισσότερο, από τις εισπράξεις των 

παραγωγών ανά μονάδα προϊόντος μόνο το ένα τρίτο περίπου προέρχεται από 

την τιμή της αγορά και τα άλλα δύο τρίτα οφείλονται στην εφαρμογή του μέτρου 

της ενίσχυσης της παραγωγής. Λόγω της λειτουργίας του σταθεροποιητικού 

μηχανισμού οι κοινοτικές δαπάνες δε συνιστούν μέγεθος ανάλογο του ύψους της 

συνολικής κοινοτικής παραγωγής. Η Ελλάδα απορροφά κατά μέσο όρο το 78% 

του συνόλου των  πόρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά για το βαμβάκι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Τιμές Βάμβακος και Ενισχύσεις 
 

Εμπορική 

Περίοδος 

Ενίσχυση στην 

Παραγωγή 

(εκατ. Ευρώ) 

Διεθνής τιμή 

σύσπορου 

βαμβακιού 

(ευρώ/τόνο) 

Ελάχιστη τιμή 

σύσπορου 

βαμβακιού 

στην Ελλάδα 

(ευρώ/τόνο) 

Ελάχιστη τιμή 

σύσπορου 

βαμβακιού 

στην Ισπανία 

(ευρώ/τόνο) 

1995/96 740 359 792 1010 

1996/97 800 318 911 900 

1997/98 761 359 850 778 

1998/99 903 221 719 821 

1999/00 856 199 622 668 

2000/01 733 370 745 949 

2001/02 804 185 593 822 

2002/03 871 238 744 855 

Πηγή: Commission of the European Communities, “the cotton sector”, Working paper of the 

Directorate-General for Agriculture, Brussels,2004 

 Από τον πίνακα επίσης προκύπτει ότι οι ελάχιστες τιμές παρουσιάζουν 

μεγάλη διακύμανση που οφείλεται στην εφαρμογή του σταθεροποιητικού 

μηχανισμού μέσω του οποίου επιβάλλονται ποινές για υπερβάσεις των 

εγγυημένων ποσοτήτων. Επειδή για κάθε εμπορική περίοδο ο βαθμός υπέρβασης 

στο ένα κράτος μέλος συνήθως διαφέρει από αυτόν στο άλλο κράτος μέλος, οι 

ελάχιστες τιμές μεταξύ των κρατών διαφέρουν. Οι υψηλότερες ελάχιστες τιμές 

επομένως και οι ενισχύσεις ανά μονάδα παραγωγής που παρατηρούνται στην 

Ισπανία σχεδόν σε κάθε εμπορική περίοδο, οφείλονται στην επιτυχέστερη 

διαχείριση του συστήματος, στη συγκράτηση της παραγωγής και στην περιστολή 

των υπερβάσεων στη χώρα αυτή33.  

4.1.5  Επιπτώσεις επί της παραγωγής του ελαιολάδου 

Η παγκόσμια ελαιοκομία περιλαμβάνει περίπου 800-850 εκατ. ελαιόδεντρα, 

με το 95% αυτών να συγκεντρώνεται στις χώρες πέριξ της λεκάνης της Μεσογείου. 

Σε αντίθεση με την κοινοτική παραγωγή βαμβακιού που εξετάστηκε παραπάνω, η 

παραγωγή ελαιόλαδου από χώρες της Κοινότητας διαδραματίζει πρωταρχικό 

ρόλο, παράγοντας το 80% της παγκόσμιας παραγωγής από την Ισπανία , την 

                                            
33

 Βλ. Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ., Σπάθης Π., Αγροτική Πολιτική, 2005, σελ.202-203 
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Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Γαλλία., ενώ η Ε.Ε καταναλώνει το 

70% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Οι εκτάσεις με ελαιώνες στην Ε.Ε 

καλύπτουν 5,5 εκατ. εκτάρια που αντιστοιχούν στο 4% της συνολικής 

καλλιεργούμενης έκτασης. Από το σύνολο  της καλλιεργούμενης έκτασης το 40% 

βρίσκεται στην Ισπανία, το 25% στην Ιταλία, το 20% στην Ελλάδα, το 10% στην  

Πορτογαλία και το 1% στην Γαλλία. Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον 

τομέα της ελαιοκομίας, μερικής και λήρους απασχόλησης, φτάνει τα 2,5 εκατ. 

άτομα. 

Το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ποικίλει από 3,2 εκτάρια 

στην Ελλάδα μέχρι 13,5 εκτάρια στην Ισπανία. Ομοίως υφίστανται σημαντικές 

διαφορές στον τύπο των ελαιώνων, οι οποίοι μπορεί να είναι από παραδοσιακοί, 

με παραδοσιακές δομές επεξεργασίας, μέχρι σύγχρονοι με εντατικότερη διαχείριση 

(άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία). Ο ρόλος των παραδοσιακών ελαιώνων είναι 

πολύ σημαντικός και στην αποφυγή της ερημοποίησης και την προώθηση της 

βιοποικιλότητας. 

Η Ε.Ε είναι αυτάρκης στο ελαιόλαδο, παρόλο που σε αυτό αντιστοιχεί πολύ 

μικρό μέρος κατανάλωσης ελαίων. Κυρίως καταναλώνονται άλλα φυτικά έλαια στα 

οποία υπάρχει υπερπροσφορά και η τιμή τους είναι κατά πολύ χαμηλότερη από 

αυτή του ελαιόλαδου. Το εμπόριο στην αγορά του ελαιόλαδου έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, την τελευταία δεκαετία η Ε.Ε έχει διπλασιάσει 

τις εξαγωγές του προϊόντος, κυρίως σε εμφιαλωμένη/ τυποποιημένη μορφή, ενώ οι 

εισαγωγές έχουν διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο. 

Η ανάδειξη των ευεργετημάτων τη μεσογειακής δίαιτας και η προσπάθεια  

ενσωμάτωσή της στις γαστρονομικές προτιμήσεις των καταναλωτών παγκοσμίως, 

έχει οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου τόσο στην Ε.Ε όσο και 

σε τρίτες χώρες. Οι κυριότερες αγορές για το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο είναι οι ΗΠΑ, η 

Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Βραζιλία. Η διάδοση πληροφοριών 

σχετικά με τις ιδιότητες του ελαιολάδου έχει συμβάλει ουσιαστικά στο άνοιγμα των 

αγορών, με το βασικό παράγοντα προσέλκυσης των καταναλωτών να τον παίζει η 

ποιότητα. 

Η κοινοτική πολιτική έχει θέσει σαν στόχο την ενδυνάμωση της θέσης του 

προϊόντος στις διεθνείς αγορές με την ενθάρρυνση της παραγωγής ελαιολάδου 

υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Ακολούθως παρατίθεται ένας πίνακας με 

στοιχεία του 1999/00 που φαίνεται η παραγωγή ελαιολάδου , οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές από την Ελλάδα και τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε , καθώς 

και ο ΜΟ των στοιχείων αυτών στην Ε.Ε-15. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Εισαγωγές – Εξαγωγές Ελαιολάδου 

 

Σε χιλιάδες τόνους 

Κράτος μέλος Παραγωγή 
Συνολικές 

εισαγωγές 

Εισαγωγές 

από χώρες 

εκτός Ε.Ε 

Συνολικές 

εξαγωγές 

Εξαγωγές 

προς χώρες 

εκτός Ε.Ε 

Κατανάλωση 

Ελλάδα 360 0 0 100 15 270 

Ισπανία 1,412 10 2 595 105 598 

Γαλλία 3 94 0 4 1 94 

Ιταλία 610 484 58 273 170 735 

Πορτογαλία 34 44 0 21 17 62 

Άλλα κράτη 

μέλη 
0 119 0 6 1 113 

Ε.Ε-15 2.420 751 60 998 309 1.872 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, European Agriculture Entering 

the 21st Century, Οκτώβριος 2002. 

Κατά την ίδρυση της ΕΟΚ το 1966, η μόνη ελαιοπαραγωγός χώρα ήταν η 

Ιταλία. Τότε υπήρξε η θέσπιση της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, 

περιλαμβάνοντάς το ελαιόλαδο στον Κανονισμό περί λιπαρών ουσιών 136/66, ο 

οποίος ανανεώθηκε ριζικά το 1998.  

Συνοπτικά μέχρι το 1998 προέβλεπε τα εξής34: 

 Μία ενδεικτική τιμή η οποία ήταν θεσμική και αποφασίζεται από το 

Συμβούλιο των Υπουργών. Η ενδεικτική τιμή αντιστοιχούσε στην τιμή που ενώ θα 

καθιστούσε δυνατή την απορρόφηση του παραγόμενου ελαιολάδου από την 

αγορά, δε θα έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση της προσφοράς, διασφαλίζοντας ένα 

δίκαιο εισόδημα στους αγρότες. 

 Μία τιμή παρέμβασης στην οποία οι παραγωγοί μπορούν να 

διαθέσουν το ελαιόλαδο που παράγουν σε φορείς παρέμβασης. Αργότερα η 

δυνατότητα παράδοσης σε αυτούς τους φορείς περιορίσθηκε στους τέσσερις 

τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας, δηλαδή από Ιούλιο έως Οκτώβριο με 

την ελάχιστη ποσότητα παράδοσης να μην υπερβαίνει τους 100 τόνους. 

                                            
34

 Βλ. Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ., Σπάθης Π., Αγροτική Πολιτική, 2005, σελ.191 
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 Μία τιμή κατωφλίου που ίσχυσε μέχρι το 1995 και που είχε ως στόχο 

τον προσδιορισμό μίας μεταβλητής εισφοράς κατά την εισαγωγή, έτσι ώστε οι 

τιμές του εισαγόμενου ελαιολάδου να εξισώνονται με την αντιπροσωπευτική τιμή 

της Κοινοτικής αγοράς. Στο πλαίσιο της συμφωνίας της GATT η τιμή κατωφλίου 

και επομένως η μεταβλητή  εισφορά καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ένα 

σταθερό εισαγωγικό τέλος, μειούμενο όμως σταδιακά από μία περίοδο αναφοράς 

(1986-88) έως το 2001 κατά 20%. 

 Επιδοτήσεις εξαγωγών, οι οποίες τέθηκαν υπό περιορισμό στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Γεωργία του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με 

την οποία επιβλήθηκε η μείωση του όγκου των επιδοτουμένων εξαγωγών καθώς 

και η μείωση του ύψους της επιδότησης. 

 Γα την εξασφάλιση ικανοποιητικής τιμής από τον παραγωγό χωρίς να 

επηρεαστεί η τιμή διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, η Κοινή Οργάνωση της 

Αγοράς του ελαιολάδου προέβλεπε το μέτρο της ενίσχυσης στην παραγωγή 

καθώς και αυτό της ενίσχυσης στην κατανάλωση. Η πρώτη χορηγούνταν στους 

παραγωγούς μέσω των Ομάδων Παραγωγών ανά μονάδα παραγόμενου 

προϊόντος. Οι παραγωγοί μικρής κλίμακας που δεν παρήγαγαν περισσότερα από 

500 κιλά, εισέπρατταν κατ΄ αποκοπή ενισχύσεις με βάση την έκταση που 

καλλιεργούσαν και τη μέση απόδοση της περιοχής. Στους παραγωγούς μικρής 

κλίμακας αντιστοιχούσε μόνο το 25% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου της 

Ε.Ε. 

 Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου σε 

σχέση με τα έλαια που παράγονται από ελαιούχους καρπούς, χορηγούταν 

ενίσχυση στην κατανάλωση στους τυποποιητές για τυποποιημένο ελαιόλαδο σε 

συσκευασίες μέχρι 5 λίτρων. Για τον έλεγχο των Ομάδων Παραγωγών και των 

εγκεκριμένων ελαιοτριβείων και για την αποφυγή παρατυπιών κατά την εφαρμογή 

των κοινοτικών κανόνων, έχουν συσταθεί και χρηματοδοτηθεί για τη λειτουργία 

τους Οργανισμοί Ελέγχου Ελαιολάδου σε κάθε παραγωγό χώρα. 

 Με τα μέτρα σταθεροποίησης του 1988 ορίσθηκε Μέγιστη Εγγυημένη 

Ποσότητα (ΜΕΠ) για το ελαιόλαδο στο επίπεδο των 1.350.000 τόνων. Όμως η 

πραγματική παραγωγή ήταν μικρότερη από αυτό το όριο, η διαφορά μεταφερόταν 

στο επόμενο έτος και η ενίσχυση παρέμενε ολόκληρη. Κάθε φορά που η 

παραγωγή ήταν μεγαλύτερη, επιβαλλόταν ανάλογη μείωση της ενίσχυσης στην 

παραγωγή. 

 Ειδικά μέτρα για την τόνωση της κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών 

και για την εξομάλυνση της προσφοράς ,μέσω χρηματοδότησης της ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης. 

Το 1998 υπήρξε αναθεώρηση στο ισχύον καθεστώς, με ένα νέο αλλά 

μεταβατικό. Σκοπός ήταν να αντιμετωπισθούν διάφορες δυσλειτουργίες του 

συστήματος. Τα μέτρα που υιοθετηθήκαν είχαν στόχο να καταστήσουν τον τομέα 

πιο ανταγωνιστικό, να επιφέρουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 
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ζήτησης και να κάνουν πιο αποτελεσματικούς τους ελέγχους για τη διασφάλιση της 

νομιμότητας. Το καθεστώς αυτό εφαρμόστηκε μέχρι την καλλιεργητική περίοδο 

2004/05, και προέβλεπε35: 

 Την κατάργηση της κατ΄ αποκοπή ενίσχυσης των μικρών παραγωγών 

(κάτω των 500 κιλών) διότι έδινε δυνατότητα για απάτες. Όλοι ενισχύονται πλέον 

με βάση την πραγματική παραγωγή τους εντός της εθνικής εγγυημένης 

ποσότητας, η οποία για την Ελλάδα έχει ανέλθει στις 419.529 τόνους, που 

αναλογεί στο 23,61% της συνολικής ποσότητας στην Κοινότητα. 

 Την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση, καθώς 

αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα του μέτρου από τη στιγμή που το ελαιόλαδο 

είχε μπει στη συνείδηση του καταναλωτή και η κατανάλωσή του έναντι των 

σπορέλαιων δεν διαφοροποιείτε με τη μείωση της ενίσχυσης. 

 Την αύξηση της ΜΕΠ κατά 30% προκειμένου ανέλθει στους 

1.777.261 τόνους για να καλυφθεί η ανάπτυξη της Κοινοτικής και διεθνούς αγοράς. 

 Τη βελτίωση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης και την κατάργηση του 

καθεστώτος αγοράς σε φορείς παρέμβασης. Προτεραιότητα στην 

αποθεματοποίηση δόθηκε στις ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις τους 

 Χορηγία απευθείας στους καλλιεργητές ενίσχυση που έχει ορισθεί σε 

132,25 ecu/100Kg για το διάστημα μέχρι το 2001 και για την πραγματική ποσότητα 

που παράγει ο καθένας. Οι ποσότητες ελέγχονται με βάση τις προεκτιμήσεις της 

συνολικής παραγωγής πριν από την 1η Οκτωβρίου και με διασταυρώσεις των 

στοιχείων από τα ελαιουργία. Μεγάλο μέρος της ενίσχυσης προκαταβάλλεται. Η 

δικαιούμενη ενίσχυση παραγωγής και το μοναδιαίο ποσό ενίσχυσης 

οριστικοποιείται εντός οκτώ μηνών από τη λήξη της εμπορικής περιόδου. 

 Αν ένα κράτος υπερβεί την ΜΕΠ τότε η ανά μονάδα ενίσχυση 

μειώνεται αναλόγως. 

 Αν αντιθέτως υποληφθεί, τότε το 80% της διαφοράς μεταφέρεται στην 

ΜΕΠ της επόμενης χρονιάς, αυξάνοντάς τη, το υπόλοιπο 20% κατανέμεται μεταξύ 

των κρατών που υπερέβησαν την ΜΕΠ τους την ίδια περίοδο, κατ΄ αναλογία των 

ποσοστώσεών τους, προκειμένου να αντισταθμίσει τις υπερβάσεις τους. Αυτό 

θεωρείται ως αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και δείχνει ότι στόχος της Κοινότητας 

δεν είναι η μείωση της παραγωγής ακόμα και εάν η αγορά θεωρείται 

πλεονασματική, καθώς το ελαιόλαδο θεωρείται ως ένα προϊόν με ευνοϊκές 

προοπτικές ως προς την κατανάλωση. 

 Ένα ποσοστό της ενίσχυσης που προβλέπεται για το σύνολο ή μέρος 

των παραγωγών  διατίθεται για την χρηματοδότηση ενεργειών σε περιφερειακό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και της 

                                            
35

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
σελ 218-219 
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επίπτωσης στο περιβάλλον. Για τις περιόδους μέχρι το 2000/01 το ποσοστό αυτό 

είχε οριστεί στο 1,4% 

 Η Κοινότητα από την πλευρά της μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα 

ή έμμεσα ενέργειες για την προώθηση του ελαιολάδου και τη ελιάς και κυρίως 

έρευνα και διάδοση για τις θρεπτικές ιδιότητες, μελέτη αγοράς, ενέργειες 

διαφήμισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προώθησης. Οι σχετικές 

δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Κοινότητα μέχρι και στο 100%. 

 Επίσης ένα περαιτέρω ποσοστό 0,8% της ενίσχυσης, παρακρατείται 

και καταβάλλεται στους συνεταιρισμούς για τη χρηματοδότηση δαπανών που 

προβλέπονται  (καθορισμό αποδόσεως σε ελιές και λάδι κατά ομοιογενείς ζώνες 

παραγωγής, κ.α.) 

 Σε περίπτωση ανάγκης, ένα τμήμα της ΜΕΠ και των πόρων που 

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του ελαιολάδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τα κράτη για τη στήριξη της επιτραπέζιας ελιάς, με αντίστοιχη μείωση του 

ΜΕΠ του ελαιολάδου. 

 Η ισχύουσα τιμή παρέμβασης αντικαθίσταται από την ενδεικτική τιμή 

στην παραγωγή μειωμένη κατά την ενίσχυση, καθώς και κατά ένα ποσό που 

λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της αγοράς και τα έξοδα διακίνησης από τις 

ζώνες παραγωγής προς τις ζώνες κατανάλωσης. 

 Η ενδεικτική τιμή στο στάδιο του εμπορίου χονδρικής πώλησης για 

συγκεκριμένη ποιότητα ελαιόλαδου (κουράντε, οξύτητας 3,3/200). Για το διάστημα 

2000/01 η ενδεικτική τιμή στην παραγωγή είχε καθοριστεί στα 383,77Ecu/100Kg. 

 Θεσπίζεται αυστηρότερο σύστημα ελέγχου για τη λειτουργία του 

συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 

(GIS) προς τη δημιουργία του οποίου προσανατολίζονται οι εργασίες που 

αφορούν το ελαιοκομικό μητρώο. 

 Για να μην κινδυνεύει η μελλοντική ισορροπία της αγοράς η οποία 

είναι ήδη πλεονασματική, τα επιπλέον ελαιόδεντρα και οι εκτάσεις που θα 

φυτευτούν μετά την 1η Μαρτίου 1998 δεν θα δικαιούνται ενίσχυση, εκτός εάν 

αφορούν μετατροπή παλαιού ελαιώνα ή πρόγραμμα φύτευσης εγκεκριμένο από 

την Επιτροπή εντός του ορίου των 3.500 εκταρίων που  έχει αναγνωριστεί ως όριο 

για νέες φυτεύσεις για την Ελλάδα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2001 

 Οι ορισμοί των κατηγοριών ελαιολάδου τροποποιούνται ώστε να είναι 

δυνατή η αναφορά στις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους ανάλυσης. 

Το καθεστώς προβλεπόταν να αναθεωρηθεί μέχρι το 2001. Όμως με τον 

Κανονισμό 1513/2001 παρατάθηκε η ισχύς του μέχρι και το τέλος της περιόδου 

2003/04 και στη συνέχεια και για την περίοδο 2004/05. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2003, έγινε μετάβαση από το 

καθεστώς της στήριξης των προϊόντων, στο καθεστώς της στήριξης των 

παραγωγών. Αυτό επετεύχθη με την εισαγωγή μίας νέας ενίσχυσης ανά γεωργική 
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εκμετάλλευση που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την περίοδο 2004/05. Τα οφέλη 

από την υπαγωγή του ελαιολάδου στην νέα ρύθμιση είναι ο καλύτερος 

προσανατολισμός στην αγορά, η σταθερή ενίσχυση για τους αγρότες και η 

ενίσχυση της θετικής εικόνας των ελαιώνων για το περιβάλλον και το τοπίο. Οι 

συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις στον τομέα του ελαιολάδου 

μετατρέπονται σε άμεση εισοδηματική στήριξη με τη μορφή της ενιαίας ενίσχυσης 

ανά εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα36: 

 Τουλάχιστον το 60% των συνδεδεμένων με την παραγωγή 

επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2002 και οι 

οποίες αντιστοιχούσαν σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο κατά μέσο όρο στην 

Ε.Ε-15, μετατρέπονται σε δικαιώματα για τους παραγωγούς, στα πλαίσια 

εφαρμογής του μέτρου της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, και για 

εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες του 0,3 εκταρίων (3 στρέμματα). Για τον υπολογισμό 

της ενιαίας ενίσχυσης για κάθε ελαιοπαραγωγό ορίζονται ως περίοδος αναφοράς 

τα τέσσερα καλλιεργητικά έτη μεταξύ 1999-2003. Από το έτος 2006 οι ενισχύσεις 

που καταβάλλονται είναι πλήρως αποσυνδεδεμένες από το ύψος της παραγωγής 

και σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις που έχουν μέγεθος μικρότερο 

από 0,3 εκτάρια. 

 Η διαχείριση του υπόλοιπου 40% των ενισχύσεων γίνεται από τα 

ελαιοπαραγωγικά κράτη προκειμένου αυτά να χορηγηθούν στους 

ελαιοπαραγωγούς ως πρόσθετη ενίσχυση υπό τη μορφή της στρεμματικής 

ενίσχυσης για τους ελαιώνες. 

 Για να μην διαταραχθεί η ευαίσθητη ισορροπία στην αγορά του 

ελαιολάδου, το καθεστώς του ενιαίου πλαισίου θα περιορισθεί σε ελαιώνες που 

είχαν φυτευτεί πριν το 1998 καθώς και σε νέες φυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της εφαρμογής εγκεκριμένων από την Ε.Ε προγραμμάτων 

αναδιάρθρωσης. 

 Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 865/2004 που αντικατέστησε τους βασικούς 

136/1966 και 1638/1998 προκειμένου να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς του 

ΠΟΕ, η Κοινή Οργάνωση της Αγοράς του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 

ενοποιείται και περιορίζεται πλέον στα τα ακόλουθα37: 

 α) Στις προδιαγραφές ποιότητας και εμπορίας.  

 β) Στην  παρέμβαση με ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ο μηχανισμός αυτός 

ενεργοποιείται εφόσον η τιμή πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει οριστεί  

στα 1,78€/Kg για να αποτραπεί σοβαρή διαταραχή της αγοράς. 

                                            
36

 Βλ. Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ., Σπάθης Π., Αγροτική Πολιτική, 2005, σελ.193-194 
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 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
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 γ) Στις οργανώσεις των ελαιοκομικών φορέων και τη χρηματοδότηση 

των δράσεών τους από τα ποσά που παρακρατούνται από τις εισοδηματικές 

ενισχύσεις ( με συμπληρωματικά χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους )  

 δ) Και τέλος στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες.  

 Αυτές οι τελευταίες βασίζονται στου κανόνες του ΠΟΕ και εφαρμόζουν το 

κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Όμως υπόκεινται σε καθεστώς αδειών εισαγωγής και 

εξαγωγής, με δυνατότητα εφαρμογής εκτάκτων μέτρων περιορισμένης διάρκειας, 

όπως είναι η μείωση ή αναστολή δασμών σε περίπτωση που η αγοραία τιμή του 

ελαιόλαδου υπερβαίνει κατά 1,6 φορές την ελάχιστη τιμή, την απαγόρευση 

προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και η εφαρμογή και 

άλλων μέτρων περιορισμένης διάρκειας  απέναντι σε χώρες που δεν είναι μέλη 

του ΠΟΕ. Γενικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μπορούν να ληφθούν 

και μέτρα που παρεκκλίνουν του κανονισμού για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 

διάστημα και με σεβασμό πάντοτε των διεθνών συμφωνιών38. 

Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία 

χρόνια, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε με ποσοστό 

25%. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού παράγεται στην Κρήτη και τη Θεσσαλία με 

ποσοστά 36 και 32 % της συνολικής ελληνικής παραγωγής αντίστοιχα. 

Αυτό δεν οφείλεται τόσο στη δημιουργία νέων ελαιώνων, όσο στη 

εντατικοποίηση της καλλιέργειας που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Για την εντατικοποίηση της καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκαν 

πρακτικές όπως η άρδευση, η φυτοπροστασία και η ανανέωση μη παραγωγικών 

δέντρων. Αυτό απομάκρυνε τη ελαιοκομία από τους παραδοσιακούς τρόπους που 

εφαρμοζόντουσαν μέχρι τώρα. 

Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει θετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που το 

κατατάσσουν στην υψηλότερη ποιοτική κατηγορία , αυτή του έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου. Μεγάλο πρόβλημα όμως αποτελεί η ανωνυμία και το παραεμπόριο 

που οδηγεί τους καταναλωτές σε σύγχυση. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής 

παραγωγής , που υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής, διατίθεται 

χύμα και ανώνυμα στο εσωτερικό ή με ξένα ονόματα στο εξωτερικό. Από το 

ελαιόλαδο που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά , μόνο το 30% κυκλοφορεί 

τυποποιημένο σε επώνυμες συσκευασίες. Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου 

γίνονται σε συντριπτικό ποσοστό σε χύμα μορφή. Έτσι μεγάλες ποσότητες 

ελληνικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου εξακολουθούν και εξάγονται κυρίως στην 

Ιταλία, όπου αναμειγνύονται με άλλα έλαια, τυποποιούνται εκεί και διατίθενται στην 

αγορά με ονόματα ξένων εμπορικών οίκων. Οι ελληνικές εξαγωγές τυποποιημένου 

ελαιολάδου καλύπτουν μόνο το 5% των συνολικών εξαγωγών του προϊόντος. 

 

 

                                            
38

 Βλ. Παχακη Κ., Η Ελληνική Γεωργία ενώπιων των Νέων Συνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου, 2006, 
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4.2  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 Η Ελλάδα είναι μία καθαρά ναυτιλιακή χώρα με παράδοση που πάει 

πολλούς αιώνες πίσω. Τόσο στα αρχαία χρόνια όσο και σήμερα η ναυτιλία 

αποτελεί το σημαντικότερο όχημα ανάπτυξης της οικονομίας της, με διεθνή και 

ποικιλόμορφη δραστηριότητα και προσφορά. 

Ο ρόλος της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι 

εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλιακή πολιτική επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή 

της Συμφωνίας της GATT εντός του περιβάλλοντος της παγκόσμιας οικονομίας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ανέκαθεν στην ιστορία της η ελληνική ναυτιλία αποτέλεσε τον κατ΄ εξοχήν 

τομέα ανάπτυξης τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Σήμερα 

εκτός από τη συμβολή της στην ανάπτυξη τη εθνικής οικονομίας έχει και ρόλο 

εθνικής ασφάλειας δεδομένου ότι ο ακτοπλοϊκός στόλος συνδέει τα δεκάδες νησιά 

με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ενέχει επίσης και ευρωπαϊκό ρόλο καθώς το μέγεθός 

της  αλλά και η ποικιλία των εμπορικών δραστηριοτήτων που εκτελεί καλύπτει 

περίπου το 50% της ναυτιλιακής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος 

κατέχει και παγκόσμιο ρόλο καθώς αποτελεί περίπου το 16% του παγκόσμιου 

στόλου. Αυτά τα στοιχεία προσδίδουν στην Ελλάδα ίσως το μοναδικό τομέα που 

έχει ισχυρή διαπραγματευτική βάση και μπορεί να επηρεάσει τις διεθνής τάσεις. 

 Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέσθηκαν ως απόρροια του Γύρου της 

Ουρουγουάης και έχουν φέρει τη ναυτιλία σε ένα μεταβατικό στάδιο επηρεάζοντας 

την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες είναι οι εξής39: 

 Η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και κατά συνέπεια και 

η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου που έχει ως άμεσο επακόλουθο την ποσοτική 

και ποιοτική αύξηση των μεταφορών γενικά και των θαλασσίων μεταφορών 

ειδικότερα. 

 Οι αλλαγές στους θαλάσσιους προορισμούς, η ποικιλία των φορτίων 

και η αύξηση των αποστάσεων των θαλασσίων δρόμων με την ανάπτυξη νέων 

μεγάλων οικονομιών στην Ασία , την Αφρική , την Νότιο Αμερική που συνήθως 

απαιτούν όλο και πιο νέου τύπου πλοία. 

 Οι νέοι κανονισμοί σε θέματα ασφαλείας των πλοίων και των 

πληρωμάτων καθώς και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δημιουργούν 

νέες ανάγκες στις ναυπηγικές κατασκευές, την ναυσιπλοΐα, την ασφάλιση, την 

τεχνολογία, την ασφάλιση, την τεχνολογία αποφυγής ατυχημάτων και κατά 

συνέπεια τη δημιουργία νέων αναγκών στις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση 

αυτών. 

 Οι αλλαγές που συντελούνται στους τρόπους χρηματοδότησης 

προσφέρουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και με τη σειρά τους δημιουργούν 

                                            
39
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ολόκληρη σειρά υπηρεσιών που διευρύνουν το χώρο των έμμεσων οικονομικών 

λειτουργιών που προκαλεί η ναυτιλιακή επιχειρησιακή δραστηριότητα. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων και η μεγάλη 

αύξηση των μετακινήσεων σε συνάρτηση με σύγχρονη απαίτηση για ποιότητα 

έχουν μεταβάλει το σκηνικό στο χώρο της ακτοπλοΐας και των κρουαζιερόπλοιων 

και θα τον  μεταβάλουν ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό της Ε.Ε και ειδικότερα 

στην Ελλάδα και μετά την άρση του καμποτάζ. 

 Τέλος υπάρχει το σημαντικότατο θέμα της ανατροπής των διεθνών 

δεδομένων και της σχέσεις μεταξύ των παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών και 

των αναπτυσσόμενων κυρίως χωρών στο θέμα των λεγόμενων σημαιών 

ευκαιρίας. 

Η ελληνική ναυτιλία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες 

ναυτιλιακές χώρες, που μεταξύ τους είναι αντιφατικές. Μία μορφή ιδιαιτερότητας 

αποτελεί η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία, που έχει μεγάλο ειδικό βάρος στην Ε.Ε 

αλλά και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ από την άλλη υπάρχει η 

ακτοπλοΐα με το θέμα του καμποτάζ, της υποαπασχόλησης της 

ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της ανεργίας αυτού του κλάδου. 

Για την ελληνική ναυτιλία γενικά, το κύριο σημείο που πρέπει να την 

απασχολεί σε ότι αφορά το μέλλον της είναι η ισορροπία μεταξύ των βασικών 

εθνικών αναγκών της και της αναπόφευκτης λειτουργίας της μέσα στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Όπως τονίσθηκε, στον κλάδο των παγκοσμίων θαλάσσιων μεταφορών 

ηγετικό ρόλο παίζει η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία. Ο ελληνόκτητος στόλος 

ανέκαθεν ήταν από τους μεγαλύτερους διεθνώς,  ενώ την τελευταία πενταετία 

παρατηρείται υψηλός ρυθμός αύξησης της χωρητικότητας αλλά και ποιοτικής 

αναβαθμίσεώς του. Τον Φεβρουάριο του 2009 ο ελληνόκτητος στόλος κατείχε και 

πάλι την πρώτη θέση παγκοσμίως με 4.161 πλοία άνω των 1.000 κοχ, με 

συνολική χωρητικότητα 263,6 εκατ. dwt και αποτελούσε περίπου το 15,2% της 

παγκόσμιας χωρητικότητας. Σε αυτά τα πλοία συμπεριλαμβάνονται 1.072 πλοία 

που είναι υπό κατασκευή, συνολικής χωρητικότητας 53,4 κοχ. Ο ελληνόκτητος 

στόλος αποτελείται κατά το 50% περίπου από πλοία μεταφοράς ξηρού (χύδην) 

φορτίου και κατά 35% περίπου από πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου. Τα 

τελευταία αποτελούν το 21,7% περίπου του παγκοσμίου στόλου σε 

δεξαμενόπλοια.  

Εξίσου σημαντικό στοιχείο των τελευταίων ετών – η σημαντικότερη εξέλιξη 

κατά το 2008, σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών – αποτελεί η 

σταθερή μείωση του μέσου όρου ηλικίας των πλοίων του ελληνόκτητου στόλο. Το 

2009, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου συμπεριλαμβανομένων και 

των υπό ναυπήγηση πλοίων μειώθηκε στα 11,9 έτη (ενώ του παγκοσμίου στόλου 

ήταν 12,9 έτη), έναντι 12,5 έτη το 2008 και τα 20,3 το 2003 . Ο μέσος όρος ηλικίας 

του υπό ελληνική σημαία στόλου είναι 9,5 έτη συγκρινόμενος με 9 έτη το 2008 
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(περιλαμβάνονται τα υπό ναυπήγηση πλοία)40. Η εν λόγω μείωση της ηλικίας των 

πλοίων έχει θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη μεγαλύτερων ναύλων και 

χαμηλότερων ασφαλίστρων, κάτι που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής ναυτιλίας. 

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι η οδηγία της Ε.Ε που αφορά τους όρους 

αμοιβής και απασχόλησης των ναυτικών που είναι πολίτες της. Οι διατάξεις αυτές 

δημιουργούν ένα νομικό καθεστώς που διαχωρίζει την πολιτική των χωρών της 

Ε.Ε από τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με αυτή θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι 

όροι αμοιβής και απασχόλησης όλων των ναυτικών επί κοινοτικών πλοίων 

ασχέτως εάν είναι ή όχι πολίτες της Ε.Ε. 

Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς πλοιοκτησίας της ποντοπόρου ναυτιλίας 

όπως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας αλλά 

και άλλοι προτείνουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διάφορα 

μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους. Άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα όπως η επιδότηση των 

λειτουργικών εξόδων του πλοίου (Ιταλία, ΗΠΑ), την επιδότηση των εργοδοτικών 

εισφορών (Δανία, Φιλανδία), την πλήρη φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων των 

ναυτικών (Δανία , Ην. Βασίλειο) και άλλα αντίστοιχα μέτρα41. 

Έτσι οι χώρες αυτές έχουν σχεδόν απελευθερώσει τον τομέα της επιλογής 

των πληρωμάτων ή επιδοτούν την πρόσληψη ημεδαπών ναυτικών, στην Ελλάδα 

βαδίζουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στη 

μείωση της επάνδρωσης των πλοίων μας με ελληνικά πληρώματα.  

 Η ναυτιλία στην Ελλάδα χρειάζεται μία πολιτική που θα έχει διαμορφωθεί με 

τέτοιο τρόπο που να στηρίζει τόσο την ποντοπόρο ναυτιλία που είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την οικονομία , όσο και την ακτοπλοΐα που αποτελεί πρωτεύοντα 

παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας, εξασφαλίζοντας την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή της, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα ένα σπουδαίο ρόλο στη 

τουριστική της ανάπτυξη. 

Ειδικότερα ο τομέας των κρουαζιερόπλοιων και των πλοίων διεθνών πλόων 

θεωρείται πολύ σημαντικός και πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η παγκόσμια 

τουριστική βιομηχανία που αφορά πλόες με κρουαζιερόπλοια βρίσκεται σε 

άνθηση. Ειδικά αυτός ο τομέας εξυπηρετεί τουρίστες υψηλού σχετικά εισοδήματος.  

Το καμποτάζ που ίσχυε θεωρητικά μέχρι το 2012 που ψηφίστηκε η 

τροπολογία του νόμου 3872/2010, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ακόμα αρθεί, είχε  

σκοπό να προστατέψει την ελληνική ακτοπλοΐα που δεν είναι έτοιμη να αντέξει 

στον ανταγωνισμό. Το καμποτάζ, δηλαδή η απαγόρευση ενός ξένου πλοίου να  

μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα που φορτώθηκαν  από ένα λιμάνι σε ένα άλλο 

στην ίδια χώρα, είναι από τα μέτρα προστατευτισμού που ελήφθησαν για την 
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ενίσχυση της ναυτιλίας. Όμως στην Ελλάδα αυτό έχει δυσμενής επιπτώσεις στον 

τουρισμό. Πλοία που προέρχονται από π.χ. την Ιταλία, που είναι κατ’ εξοχήν χώρα 

αναχώρησης κρουαζιερόπλοιων, δεν μπορούν να αποβιβάσουν επιβάτες σε 

κάποιο ελληνικό λιμάνι. 

Αν όμως αναλογιστούμε τα μεγέθη που έχουν πλέον αυτά τα πλοία και τον 

αριθμό των επιβατών που μεταφέρουν ο οποίος μπορεί να αγγίξει και τους 3.000, 

γίνεται κατανοητό πόσο μπορεί να τονωθεί η τοπική αγορά των λιμένων κατάπλου 

από τόσους καταναλωτές. Εάν προστεθούν και οι υπηρεσίες για την υποστήριξη  

που παρέχονται στα πλοία, ο κύκλος εργασιών διευρύνεται πολύ. Στις υπηρεσίες 

αυτές μπορούν να ενταχθούν οι υπηρεσίες επισκευών, τροφοδοσίας, μεταφοράς 

των τουριστών κ.α. 

Το υπουργείο όμως εμμένει στη διατήρηση αυτού του μέτρου ερχόμενο 

ενάντια και στους κανονισμούς της Ε.Ε αλλά και στους πλοιοκτήτες που είναι 

θετικοί σε μία τέτοια εξέλιξη. Αποτέλεσμα αυτού του παρεμβατισμού στην 

παράκτια ναυτιλία είναι η μετατροπή της σε μία ολιγοπωλιακή αγορά, όπου κάθε 

ναυτιλιακή εταιρεία επιβάλλει το δικό της μονοπώλιο. Μία αγορά ανοιχτή στον 

ανταγωνισμό όπου όλα τα κράτη θα είχαν πρόσβαση στην παράκτια ναυτιλία θα 

είχε σαν αποτέλεσμα την επέκταση της αγοράς, την προσέλκυση επενδύσεων και 

την αύξηση των θέσεων εργασίας, τα οποία θα οδηγούσαν σε μία αύξηση και του 

εθνικού εισοδήματος. 

Η άρση του καμποτάζ θα δημιουργούσε σημαντικό πλεονέκτημα για τη 

χώρα με τα έσοδα να ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι άξιο 

παρατήρησης ότι τα κρουαζιερόπλοια με κοινοτική σημαία, μπορούν να 

προσαράζουν σε ελληνικά λιμάνια. Τα περισσότερα όμως κρουαζιερόπλοια έχουν 

σημαία κράτους εκτός Ε.Ε με αποτέλεσμα ο προστατευτισμός αυτός να στερεί από 

την ελληνική οικονομία περίπου το 80% των εσόδων που θα μπορούσε να έχει.  

Επιπρόσθετα οι θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δεν 

θα είχαν σχέση αποκλειστικά με τα λιμάνια και τις υπηρεσίες αυτών, αλλά θα 

επεκτεινόντουσαν και σε κλάδους που έχουν σχέση με την υποστήριξη των 

πλοίων, τις τουριστικές επιχειρήσεις, την τροφοδοσία κ.α. Οι επιβιβάσεις στα 

πλοία θα μπορούσαν να γίνονται από κάποιο λιμάνι του εσωτερικού. Οι αφίξεις 

των τουριστών θα ωφελούσε την οικονομική δραστηριότητα του τόπου, τη 

δημιουργία νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αλλά και αύξηση της 

επισκεψιμότητας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. 

Παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες όμως, η Ελλάδα αποτέλεσε τον 

τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό πλοίων κρουαζιέρα το 2011 με 4,78 εκατ. 

επιβάτες , σε σύγκριση με την Ιταλία που έφτασε τους 6,7 επιβάτες. Τα έσοδα 

όμως δεν είναι ανάλογα, αφήνοντάς τη στην έκτη θέση της κατάταξης με 605 εκατ. 

Ευρώ. Η πρώτη στην κατάταξη Ιταλία το 2011 εισέπραξε 4,45 δις ευρώ από τη 

βιομηχανία της κρουαζιέρας.42 

                                            
42

 Βλ. http://www.naftemporiki.gr/finance/story/601691/xamenoi-sti-metafrasi-peri-kampotaz 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/601691/xamenoi-sti-metafrasi-peri-kampotaz


-43- 
 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες 

για το έτος 2012, ενώ στο διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των εισπράξεων ανά 

λιμένα προορισμού, επίσης για το 2012. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Εισπράξεις από Τουρισμό Κρουαζιέρας το 2012 
 

 

 Συνολικές 
Εισπράξεις 

(σε εκατ. ευρώ) 
 
 

Εισπράξεις 
μέσω 

Έρευνας 
Συνόρων 

Εισπράξεις 
εκτός 

Έρευνας 
Συνόρων 

Συνολικοί 
Επισκέπτες 
(σε χιλιάδες) 

Συνολικές 
Διανυκτερεύσεις 

εκτός 
κρουαζιερόπλοιων 

(σε χιλιάδες) 

Α’ Τρίμηνο - 2012 9,5 4,2 5,3 26,5 77,4 
Β’ Τρίμηνο - 2012 159,7 27,5 132,2 510,5 930,9 
Γ’ Τρίμηνο - 2012 246,1 54,7 191,5 773,8 1.627,0 
Δ’ Τρίμηνο - 2012 104,0 15,4 88,6 351,1 622,9 
ΣΥΝΟΛΟ 519,4 101,8 417,6 1.661,9 3.258,2 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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Η ακτοπλοΐα, λόγω της γεωγραφικής  διαμόρφωσης της χώρας μας 

συμβάλει στην γεωγραφική ενότητα , την κοινωνική συνοχή και την οικονομική 

ανάπτυξη πολλών περιοχών της Ελλάδας. Με την αναδιοργάνωση των 

θαλάσσιων συγκοινωνιών και την ασφαλή και γρήγορη  μετακίνηση του επιβατικού 

κοινού και των προϊόντων εξασφαλίζεται η ασφάλεια αλλά και την επιβίωση των 

κατοίκων των νησιών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ναυτιλιακού Ινστιτούτου της Βρέμης, η Ελλάδα 

διαθέτει το μεγαλύτερο επιβατηγό στόλο στην Ε.Ε με 273 πλοία που αντιστοιχούν 

στο 27% του στόλου της Ε.Ε. Όμως η ενέργειες που έκανε ενόψει της άρσης του 

καμποτάζ που αρχικά προβλεπόταν για το 2004 δεν ήταν επαρκής για να μπορεί 

να σταθεί ισάξια δίπλα στον ανταγωνισμό. Σε μία προσπάθεια μείωσης των 

λειτουργικών εξόδων, οι εταιρείες προχώρησαν σε συγχωνεύσεις ώστε να αυξηθεί 

η κερδοφορία του πλοίου κα η οικονομική θέση του σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Πέραν των διοικητικών εξόδων , το πλοίο έχει και λειτουργικά έξοδα το ίδιο, τα 

οποία μπορούν να περιοριστούν με ορθολογικότερη οργάνωση, καλύτερη 

εκπαίδευση των πληρωμάτων, προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων 

συστημάτων, κ.α. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για το επερχόμενο καθεστώς της ελεύθερης 

αγοράς στις ακτοπλοϊκές θαλάσσιες μεταφορές της Ελλάδας, από το 1998, τα τότε 

Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκπόνησαν ένα πολυδιάστατο 

πρόγραμμα ανάπτυξης με την επωνυμία «Αριάδνη»43. Το πρόγραμμα αυτό 

προέβλεπε: 

 Τη ριζική αναμόρφωση της δομής του δικτύου των ακτοπλοϊκών 

γραμμών μέσω θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε το νέο 

σύστημα να αποκαθιστά τη συνέχεια του εθνικού χώρου, συνδέοντας 

αποτελεσματικά τις νησιωτικές και χερσαίες περιοχές της χώρας. 

 Την παροχή κινήτρων και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος που θα 

ωθήσουν στην ανανέωση του γερασμένου ακτοπλοϊκού στόλου 

 Την ταυτόχρονη ανάπτυξη  της λιμενικής και χερσαίας υποδομής σε 

περισσότερα από 100 λιμάνια της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής χώρα. 

 Τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη εγχώριας 

ναυπηγοεπισκευαστικής περιοχής μέσω της ανάληψης βιομηχανικού έργου. 

Το πρόγραμμα «Αριάδνη» καλύπτει τις εσωτερικές γραμμές ακτοπλοΐας 

μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας αλλά και μεταξύ των 

νησιωτικών λιμένων. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται και τα φορτηγά πλοία 

κάτω των 1000ΤΝΒ που εξυπηρετούν τα νησιά σε συνδυασμό με το οδικό δίκτυο, 

αλλά και η τουριστική ακτοπλοΐα. 

 

                                            
43

 Βλ.Παπαγιαννούλης Κ.Ν., Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής 
Ναυτιλία, 2002, σελ. 273 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Το διεθνές εμπόριο αποτελεί την ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Η 

προσπάθεια των χωρών να προστατεύσουν τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα 

οδήγησε τα κράτη στην εφαρμογή τεχνικών που θα απέτρεπαν την εισαγωγή 

όμοιων ειδών από το εξωτερικό. Αυτό όμως γύρισε σαν μπούμερανγκ επάνω τους 

γιατί δε μπορούσαν να εξάγουν ούτε τα δικά τους τα προϊόντα τους. 

 Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά τη αποτυχία στις προσπάθειες για τη 

δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, η υπογραφή της Συνθήκης της 

GATT  έδειξε τη κατεύθυνση προς την οποία ήθελαν να οδεύσουν οι ανεπτυγμένες 

αλλά και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η δυναμική ήταν προς μία σταδιακή αλλά 

συνεχή προσπάθεια απελευθέρωσης του εμπορίου μέσω της μείωσης των 

δασμών, όπως φάνηκε και από τις αποφάσεις των διαφόρων Γύρων 

διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Η τήρηση των τριών βασικών Αρχών της Συμφωνίας και ο αλληλοσεβασμός 

που τηρήθηκε μεταξύ των κρατών στην εφαρμογή της,  ήταν αυτό που την έκανε 

να διατηρηθεί ενεργή και ουσιώδης στα σχεδόν πενήντα χρόνια εφαρμογής της.  

 Η μετουσίωσή της σε Διεθνή Οργανισμό με την ίδρυση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου μετά το Γύρο της Ουρουγουάης και μάλιστα υπό την σκέπη 

του ΟΗΕ, έδωσε τη ώθηση που χρειαζόταν για εντατικοποίηση των προσπαθειών 

για την επίτευξη των στόχων του, αλλά και τη δυνατότητα επιβολής προστίμων και 

ποινών στις χώρες που δε συμμορφωνόντουσαν με τους κανόνες που είχαν 

προσυπογράψει. 

Η Ελλάδα ως ενεργό μέλος τόσο στη Συμφωνία της GATT αλλά και ως 

ιδρυτικό μέλος του ΠΟΕ αποκόμισε οφέλη σε κάποιους τομείς, ενώ σε άλλους 

αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και να έχει κάποιες απώλειες. 

Όπως και να έχει όμως δεν είναι δυνατό να αποκοπούμε από τη Διεθνή 

Κοινότητα και να απομονωθούμε από τις αγορές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως 

χώρα προκειμένου να καταφέρουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για 

την τόνωση της οικονομίας. 

Οφείλουμε να επιφέρουμε τέτοιες αλλαγές στην παραγωγική αλυσίδα που 

θα καταστήσουν τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά στις διεθνείς 

αγορές, όχι μόνο από πλευράς τιμής, αλλά κυρίως από πλευράς ποιότητας.  

Αναφερόμενοι στην αγροτική παραγωγή που αναλύθηκε στην παρούσα 

εργασία, μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για την αλλαγή του τρόπου παραγωγής 

και διακίνησης των προϊόντων. Η μεταποίηση και η τυποποίηση είναι τα κυριότερα 

κεφάλαια που πρέπει να στοχεύσει η παραγωγική διαδικασία. Οι αγορές και ειδικά 

αυτές του εξωτερικού δε βλέπουν θετικά την εμπορία χύμα και ανώνυμων ειδών. 

Αντιθέτως, αναζητούν τα τυποποιημένα επώνυμα προϊόντα που δίνουν σταθερή 

και ελεγχόμενη ποιότητα.  Τα ελληνικά προϊόντα είναι μοναδικά στον κόσμο και 
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πολύ ανώτερης ποιότητας. Αυτό είναι που πρέπει να αναδειχθεί ώστε να δώσει 

στα διατιθέμενα είδη την απαραίτητη πιστοποίηση που απαιτείται για να αυξηθούν 

οι εξαγωγές. Επιπλέον η προστιθέμενη αξία που παίρνει ένα μεταποιημένο/ 

τυποποιημένο προϊόν αυξάνει γεωμετρικά και την τιμή διάθεσής του. 

Αυτή είναι η τακτική που ακολουθεί η Ιταλία στην οποία εξάγεται ένα μεγάλο 

μέρος του ελληνικού ελαιολάδου, το οποίο συσκευάζεται εκεί και στη συνέχεια 

διατίθεται στις αγορές ως Ιταλικό.    

 Επιπλέον θα πρέπει οι αγρότες με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της 

Πολιτείας, να στραφούν σε εναλλακτικές καλλιέργειες οι οποίες από τη μία θα τους 

εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα και από την άλλη θα οδηγήσουν στην έστω 

και μερική αποδέσμευση του εισοδήματός τους από τις επιδοτήσεις. 

Λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου ποσοστού του Προϋπολογισμού της Ε.Ε 

που απορροφούν οι επιδοτήσεις, είναι αναμενόμενο στο μέλλον να οδηγηθούμε σε 

νέα αναδιάρθρωση της ΚΑΠ και πιθανή μείωσή τους. Μία στροφή σε άλλες 

καλλιέργειες θα γίνει απαιτητή και από άλλες αιτίες όπως οι κλιματικές αλλαγές. Το 

βαμβάκι μπορεί να αποφέρει μεγάλες επιδοτήσεις στους αγρότες, είναι όμως από 

τις καλλιέργειες που απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού.  

 Τα αντίστοιχα ισχύουν και στη ναυτιλία. Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία 

βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση διεθνώς και η συνεχής ανανέωση των πλοίων με 

το χτίσιμο νέων, θα τη διατηρήσει σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια. Δεν ισχύει 

όμως το ίδιο και για την ακτοπλοΐα. Το καμποτάζ δεν θα διαρκέσει για πάντα και ο 

ελληνικός στόλος θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Τα 

πλοία πρέπει να ανανεωθούν με νεότευκτα σύγχρονης τεχνολογίας και με 

δυνατότητα να προσφέρουν στον επιβάτη ότι απαιτεί η σύγχρονη μετακίνηση και 

με τιμές που θα τα κάνουν πιο ελκυστικά. 

 Πάνω από όλα όμως σε όλες αυτές τις απαραίτητες για την επιβίωση της 

Ελλάδας αλλαγές, το κράτος πρέπει να είναι αυτό που πρέπει να τεθεί επικεφαλής 

της κούρσας και με συντονισμένες κινήσεις να δώσει σωστές κατευθύνσεις, 

κίνητρα και αλλαγή των χρονοβόρων διαδικασιών που χρειάζονται για την 

πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.  
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