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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, γνωστή ως G.A.T.T. από τα 

αρχικά του ονόματός της (General Agreement on Tariffs and Trade), αποτέλεσε 

μεταπολεμικά το νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή της διεθνούς ανταλλαγής αλλά 

συγχρόνως και το κύριο όργανο ανάπτυξης και απελευθέρωσης του εμπορίου1. 

Ήταν ένα από τα όργανα το οποίο παράλληλα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

και τη Διεθνή Τράπεζα ιδρύθηκαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο για να 

βοηθήσουν τη σταθεροποίηση της διεθνούς οικονομίας και να εμποδίσουν την 

επανεμφάνιση των καταστροφικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία 

του 19302. Στόχος της G.A.T.T.  ήταν να δημιουργηθεί ένα πολυμερές και πιο 

ελεύθερο σύστημα εμπορίου, χωρίς να εγκαταλειφθεί πλήρως ο εθνικός έλεγχος 

όσον αφορά τους εμπορικούς φραγμούς. Υπήρξε μία ενδιάμεση συμφωνία που θα 

ίσχυε μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (ΔΟΕ) , 

αλλά κατέληξε να τηρείται για τα επόμενα 47 χρόνια3. 

Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της G.A.T.T. διενεργήθηκαν μέσω 

διαδοχικών «Γύρων». Λόγω της όλο και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των 

θεμάτων, που ήταν συνέπεια της αύξησης του αριθμού των συμβαλλόμενων 

μερών και του αριθμού των ρυθμιζόμενων τομέων, κάθε Γύρος χρειαζόταν όλο και 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Η διάρκεια των αρχικών 

διαπραγματεύσεων ήταν θέμα μερικών μηνών, ενώ ο Γύρος της Ουρουγουάης είχε 

διάρκεια επτά έτη. Ο Γύρος της Ουρουγουάης έγινε καταρχήν για να εξασφαλίσει 

τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Η 

απόφαση για έναρξη ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων λήφθηκε στην 

υπουργική συνδιάσκεψη της Punta del Este το 1986, εκεί ορίστηκαν ορισμένοι 

στόχοι οι οποίοι θα έπρεπε να επιτευχθούν κατά τη διάρκειά του1. 

Ο σημαντικότερος στόχος ήταν η μεγαλύτερη απελευθέρωση του εμπορίου 

με μείωση των δασμολογικών και άλλων φραγμών. Ακόμη, κατά τις 
                                            

1 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016) 

2 Φατούρος Α.- Στεφάνου Κ., Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης και το Διεθνές 
Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών , 1995, σελ.18-21 

3 Πουρναράκης Γ., Διεθνής Οικονομική, 1996, σελ. 381. 
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διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης επιδιώχθηκε η 

κάλυψη ορισμένων σοβαρών κενών του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Η 

G.A.T.T. για παράδειγμα δεν κάλυπτε τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, 

τη στιγμή που ο τομέας αυτός αντιστοιχούσε στο 20 % και πλέον του παγκόσμιου 

εμπορίου4.  

Επίσης, η ανεπαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

είχε όλο και περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο και υπήρχε επιτακτικά 

η ανάγκη θέσπισης διεθνών κανόνων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο 

Γύρος της Ουρουγουάης απέβλεπε στην προσαρμογή στη σύγχρονη 

πραγματικότητα των κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπόριο ώστε να 

ανταποκρίνονται στα διάφορα δεδομένα του νέου διεθνούς εμπορικού 

περιβάλλοντος4. 

Η εμπειρία κατέδειξε επίσης ότι οι διαδικασίες της G.A.T.T., ιδιαίτερα ο 

μηχανισμός επίλυσης των διαφορών, ήταν εξαιρετικά αδιαφανείς και χρονοβόρες. 

Το σύστημα στερούνταν ευελιξίας και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί εύκολα στις 

νέες ανάγκες. Ο Γύρος της Ουρουγουάης προσπάθησε να διορθώσει και αυτά τα 

αδύνατα σημεία. Τέλος, ο Γύρος προσπάθησε να δώσει λύση στο πρόβλημα της 

συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, να εξασφαλίσει την αναγνώριση της σχέσης 

μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και των λοιπών πολιτικών, ιδίως της οικονομικής 

μεγέθυνσης και της ανάπτυξης, και να ενισχύσει, στις περιπτώσεις που αυτό ήταν 

δυνατό, τις αναπτυσσόμενες χώρες5.  

Η πλέον όμως σημαντική εξέλιξη του Γύρου της Ουρουγουάης αποτελεί η 

απόφαση για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). Ο 

Π.Ο.Ε. ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει το διεθνές εμπορικό σύστημα, 

βασιζόμενος στις αρχές που καθορίζονταν από την G.A.T.T.. Ο Π.Ο.Ε. είναι 

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

                                            

4 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 7. 

5 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 8. 
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παραχωρηθεί δεσμευτικές εξουσίες διαιτησίας και η δικαιοδοσία να επιβάλλει 

βαριά πρόστιμα στα κράτη που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του6. 

Επιτυγχάνοντας αυτούς τους στόχους, υπήρχε η ελπίδα ότι θα ήταν δυνατή 

η αποκατάσταση της πολυμέρειας, ως βασικού μοχλού του διεθνούς εμπορικού 

συστήματος, και ο περιορισμός της ενδεχόμενης αύξησης των περιπτώσεων 

αντιμετώπισης εμπορικών θεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Αν ο Γύρος της 

Ουρουγουάης είχε αποτύχει, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είχε τουλάχιστον 

διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση. Αντίθετα, η αποδυνάμωση του πολυμερούς 

συστήματος θα οδηγούσε σε έξαρση των εμπορικών προβλημάτων και αντιδικιών. 

Αυτό πιθανώς θα ενθάρρυνε την χωρίς κανόνες μονομερή δράση του 

προστατευτισμού και την επικίνδυνη τάση δημιουργίας εσωστρεφών 

περιφερειακών συνασπισμών. 

Αναμφίβολα ο Γύρος της Ουρουγουάης κατάφερε να διευθετήσει μεγάλο 

αριθμό θεμάτων, χωρίς βέβαια να επιτευχθούν όλοι οι εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι, 

συντελώντας στην μεγαλύτερη απελευθέρωση τον διεθνούς εμπορίου. 

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές περικοπές των δασμών, και ταυτόχρονα 

επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίου. Η συμφωνία 

διασφάλισε επίσης την ανοδική τάση του διεθνούς εμπορίου, γεγονός που είναι 

ζωτικής σημασίας για την ευημερία της διεθνούς κοινότητας.  

Αυτή η απελευθέρωση του εμπορίου συνοδεύτηκε από βελτιωμένους 

κανόνες και διατάξεις, που στοχεύουν στην προστασία του συστήματος από τις 

καταχρήσεις. Ταυτόχρονα το σύστημα παρέχει στις χώρες τα απαραίτητα μέσα 

προστασίας εναντίον των αθέμιτων πρακτικών. Τα μέτρα διασφάλισης και τα 

μέτρα αντιντάμπινγκ  παραμένουν τα κύρια μέσα για τη διατήρηση της τάξης του 

εμπορικού συστήματος. Τα μέσα βελτιώθηκαν, όχι μόνο για να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους και 

να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατάχρησης. Η αναθεωρημένη διαδικασία 

επίλυσης των διαφορών προσφέρει στις χώρες τα μέσα για ταχεία επίλυση των 

                                            

6 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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διαφορών τους, μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και την αποδιοργάνωση στον 

επιχειρηματικό τομέα7. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών, οι αναπτυσσόμενες χώρες 

επέδειξαν πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα από ότι κατά τους προηγούμενους 

Γύρους. Ανέλαβαν υποχρεώσεις ανάλογες με το επίπεδο της ανάπτυξής τους, όχι 

μόνον όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά αλλά και για ευρύ φάσμα άλλων 

θεμάτων στα οποία περιλαμβάνονται η γεωργία, οι υπηρεσίες και τα θέματα που 

έχουν σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου. 

Αν και λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα των αναπτυσσόμενων 

χωρών, η συμφωνία στο σύνολό της εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη που γίνονται 

μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στις περιπτώσεις που κρίνεται 

αναγκαίο, προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 

της συμφωνίας. Για παράδειγμα, οι αναπτυσσόμενες χώρες υπόκεινται σε 

διαφορετική μεταχείριση στον τομέα των επιδοτήσεων και το αντιντάμπινγκ8. 

Ακόμη και αν είναι αδύνατο να υπολογιστούν επακριβώς οι επιπτώσεις του 

Γύρου της Ουρουγουάης, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλες οι υπάρχουσες 

εκτιμήσεις δεν υποτιμούν τα ενδεχόμενα οφέλη. Ο Γύρος δημιούργησε νέες 

σημαντικές ευκαιρίες για το διεθνές εμπόριο, μερικές από τις οποίες, ιδίως η 

μείωση των δασμών, είχαν άμεσα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα πραγματικά οφέλη 

διαφαίνονται ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης νομικής ασφάλειας του 

συστήματος. Ο Γύρος δημιούργησε ένα περιβάλλον από το οποίο όλοι 

ωφεληθήκαν. Οι επιπτώσεις του στη ζωή μας είχαν σχέση με τον τρόπο με τον 

οποίο οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις  

συμπεριφέρθηκαν σ’ αυτό το νέο περιβάλλον. 

 Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), τα επιμέρους κράτη μέλη της 

αποτελούν μέλη της G.A.T.T., αλλά οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό της Κοινότητας στο σύνολό της. Η Ελλάδα, 

παρά την οικονομική δεινότητα που βρισκόταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

                                            

7 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 8. 

8 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 8 – 9. 
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συμμετείχε ενεργά τόσο στη διάσκεψη της Αβάνας, όσο και στις συζητήσεις της 

Γενεύης, ενώ ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη του Π.Ο.Ε. όπου έχει συνεχή και 

ενεργή παρουσία μέχρι σήμερα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί 

η επίδραση των συμφωνιών του γύρου της Ουρουγουάης στην Ελληνική 

Οικονομία.  

Αναλυτικότερα η δομή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια που περιλαμβάνουν και πραγματεύονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των καταστάσεων 

που οδήγησαν στην υπογραφή της Συμφωνίας G.A.T.T. και θα παρατεθεί ένα 

σύντομο ιστορικό των γύρων διαπραγμάτευσης μέχρι και τον σημαντικότερο όλων, 

αυτόν της Ουρουγουάης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα αποτελέσματα - συμφωνίες του Γύρου 

της Ουρουγουάης. Εδώ θα γίνει μία συνοπτική αναφορά στις αποφάσεις που 

παρθήκαν σε όλους τους τομείς καταλήγοντας στην ίδρυση του Π.Ο.Ε.. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συμμετοχή της Ελλάδας όπως αυτή 

εκφράστηκε και πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους μας στον Γύρο της 

Ουρουγουάης με σκοπό την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. 

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλυθεί η επίδραση των 

συμφωνιών που πάρθηκαν στον Γύρο της Ουρουγουάης και οι αλλαγές που αυτές 

επέφεραν στην ελληνική οικονομία. 

Στον επίλογο γίνεται μία σύνοψη με τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

στην εργασία, καθώς και κάποιες προτάσεις για  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: G.A.T.T. 

          1.1    Η δημιουργία και ο σκοπός της G.A.T.T. 

 Η G.A.T.T. υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σχετικά μακράς εξελικτικής 

διαδικασίας στο πεδίο απελευθέρωσης του εμπορίου, στην οποία 

πρωταγωνίστησαν κυρίως οι Η.Π. Α. αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομικές 

δυνάμεις. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Η.Π.Α. είχαν αναγνωριστεί ως η 

πρώτη οικονομία στον κόσμο, κι όπως αναμενόταν, θα αναλάμβαναν την 

πρωτοβουλία για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. Παρόλα αυτά, η 

πρωτοβουλία αυτή άργησε να αναληφθεί και το ύψος των δασμών παρέμενε 

υψηλό. Στη δεκαετία του 1920, το μέσο επίπεδο εισαγωγικών δασμών ήταν 38% 

ενώ το 1930 αυξήθηκε σε 53%9. 

 Το παράδειγμα των Η.Π.Α. ακολούθησαν και άλλες χώρες ώστε τα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης να χαρακτηρίζονται από έντονο προστατευτισμό. Η 

εμπειρία της οικονομικής κρίσης του 1929 αποτέλεσε πειστικό επιχείρημα για την 

απελευθέρωση του εμπορίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες σύναψαν Συμφωνίες Αμοιβαιότητας με ένα μεγάλο αριθμό χωρών, με 

συνέπεια τη σημαντική μείωση των δασμών της χώρας. Η ρήτρα M.E.K. (Αρχή του 

Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους)  ήταν το μέσο με το οποίο επιτεύχθηκε η διεθνής 

μείωση των δασμών. Επίσης, το πνεύμα αυτό της μείωσης των δασμών σε 

πολλαπλή βάση μεταφέρθηκε στη διεθνή δασμολογική συμφωνία που 

υπογράφτηκε μεταπολεμικά και είναι γνωστή ως η Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου, G.A.T.T.10. 

 Η ιδέα του ελεύθερου εμπορίου χωρίς διακρίσεις δεν ήταν το ίδιο 

αποδεκτή από τη Μ. Βρετανία. Πάντως και οι δύο χώρες αναγνώρισαν την ανάγκη 

για έναν καλύτερο μεταπολεμικό κόσμο, όσο το δυνατό περισσότερο 

ελευθερωμένο από τον οικονομικό εθνικισμό. Προφανώς για να προχωρήσει η 

ιδέα της ελευθέρωσης του εμπορίου από τις δύο αυτές χώρες έπρεπε να βρεθεί 

                                            

9 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 24. 

10 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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μια κοινή γραμμή αποδοχής που απαιτούσε συμβιβασμό και από τις δύο πλευρές. 

Πράγματι κάτι τέτοιο έγινε σε πρώτη φάση όταν τον Αύγουστο του 1941 ο 

πρόεδρος Ρούζβελτ και ο πρωθυπουργός Τσόρτσιλ συνυπέγραψαν τον «χάρτη 

του Ατλαντικού», και σε δεύτερη φάση όταν τον Φεβρουάριο του 1942 η Μ. 

Βρετανία δέχτηκε να τροποποιήσει την υπό όρους συνεργασία με τις Η.Π.Α. για 

την ελευθέρωση του εμπορίου με την Συμφωνία Αμοιβαίας Βοήθειας που 

υπογράφτηκε από τις δύο χώρες11. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν οι διασκέψεις σε διεθνές επίπεδο του 

Bretton Woods το 1944 για τα νομισματικά θέματα και της Αβάνας το 1947 για τη 

διεθνή ανταλλαγή, ήταν αποτελέσματα της συνεργασίας των Η.Π.Α. και της Μ. 

Βρετανίας η οποία έβαλε τα θεμέλια για την εισαγωγή της διαρθρωτικής δομής του 

θεσμικού συστήματος στις διεθνείς εμπορικές και νομισματικές σχέσεις. Ο Χάρτης 

της Αβάνας (1947), προέβλεπε την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου 

(Δ.Ο.Ε.) ο οποίος έθετε τις βασικές αρχές για την ομαλή λειτουργία των εμπορικών 

συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο. Για διάφορους λόγους των κρατών- μελών, 

ένας από τους οποίους ήταν οι αρνητικές συνέπειες - επιφυλάξεις που είχαν από 

τον πόλεμο, ο οργανισμός αυτός δεν υλοποιήθηκε11. 

 Αντί αυτού υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 1947 η Γενική Συμφωνία 

Δασμών και Εμπορίου (G.A.T.T.), οι 23 χώρες, εκ των οποίων οι 11 

αναπτυσσόμενες που συμμετείχαν στις συνομιλίες συνομολόγησαν υπέρ της 

υπογραφής της Συμφωνίας. Η G.A.T.T. 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. Η Συμφωνία αυτή άρχισε να ισχύει την 01/01/1948, 

χρονιά κατά την οποία υπέγραψε και η Ελλάδα. Η ύπαρξη της G.A.T.T. απέβλεπε 

στη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και τη 

διαχρονικότητα στις διεθνείς συναλλαγές, τη σταδιακή εξάλειψη των υπαρχόντων 

περιορισμών που εμποδίζουν τη διενέργεια ελεύθερου εμπορίου και τη δημιουργία 

ενός συστήματος κανόνων και αρχών αποτροπής μονομερών και προστατευτικών 

                                            

11 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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μέτρων. Στόχος της ήταν να δημιουργηθεί ένα πολυμερές και πιο ελεύθερο 

σύστημα εμπορίου, χωρίς να εγκαταλειφθεί πλήρως ο εθνικός έλεγχος όσον 

αφορά τους εμπορικούς φραγμούς12. 

1.2 Βασικές αρχές G.A.T.T. 

 Οι βασικές αρχές λειτουργίας της G.A.T.T. οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν την νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία σε γενικές γραμμές είναι13: 

• Η απελευθέρωση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών 

• Η απουσία κάθε είδους διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των 

μελών της και 

• Η αμοιβαιότητα σε κάθε είδους συναλλαγές και παραχωρήσεις 

μεταξύ των μελών. 

 Με στόχο την υλοποίηση των βασικών αυτών αρχών της G.A.T.T., τα 

άρθρα της Γενικής Συμφωνίας μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας 

σειράς από βασικούς κανόνες λειτουργίας της, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι14: 

 1. Η διεξαγωγή των διεθνών εμπορικών συναλλαγών χωρίς 

διακριτική μεταχείριση ( Ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους). 

 Η πρώτη αυτή αρχή αναφέρει ότι το διεθνές εμπόριο πρέπει να 

διεξάγεται με βάση την μη διακριτική μεταχείριση. Υλοποίηση της αρχής αυτής 

αποτελεί η εφαρμογή της καλούμενης "ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους" 

(ΡΜΕΚ), η οποία θεωρείται ως ο "ακρογωνιαίος λίθος" της φιλοσοφίας της 

G.A.T.T.. Σύμφωνα με την ρήτρα αυτή, σε περίπτωση που κάποιο μέλος 

πραγματοποιεί κάποια ευνοϊκή εμπορική προσφορά σε κάποιο άλλο, είναι 

αυτόματα δεσμευμένο να διευρύνει την προσφορά αυτή και σε όλα τα υπόλοιπα 

                                            

12 Spyros Economides- Peter Wilson, Ο Οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις,2007, 
σελ.138. 

13 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 36. 

14 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 37 – 45. 
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μέλη. Τα αρμόδια όργανα της G.A.T.T. μπορούν, σε περίπτωση που 

διαπιστώνουν ότι ένα κράτος μέλος δεν προσαρμόζεται στη ΡΜΕΚ, να 

απευθύνουν συστάσεις προς το κράτος αυτό και να το καλέσουν είτε να υιοθετήσει 

νέα μέτρα σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία, είτε να καταργήσει τα μέτρα που είναι 

αντίθετα σ' αυτήν.  

 2. Η προστασία της εγχώριας βιομηχανίας, αποκλειστικά μέσω 

δασμολογικών μέτρων, και η προοδευτική κατάργηση των τελευταίων. 

 Μία δεύτερη βασική αρχή είναι ότι εφόσον θεωρηθεί ως απαραίτητη 

η παροχή προστασίας σε τομέα της εγχώριας βιομηχανίας ενός μέλους, η 

προστασία αυτή θα πρέπει να καλυφθεί κύρια μέσω δασμολογικών ρυθμίσεων και 

όχι μέσω άλλων εμπορικών μέτρων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η σύνταξη 

«Προσαρτημένου Πίνακα στη Συμφωνία», με βάση τον οποίον τα μέλη 

προβαίνουν σε συγκεκριμένες τελωνειακές παραχωρήσεις. Η σταδιακή 

αναθεώρηση των παραπάνω πινάκων, με τρόπο ώστε να πραγματοποιείται 

βαθμιαία μείωση των δασμών αυτών, είναι ένα από τα βασικά έργα των εκάστοτε 

πολυμερών αποφάσεων, η εφαρμογή των οποίων παρακολουθείται από ειδική 

επιτροπή της G.A.T.T.. 

 3. Η αποθάρρυνση της χρήσης του μέτρου των ποσοτικών 

περιορισμών. 

 Ποσοτικοί περιορισμοί καλούνται οι ποσοστώσεις οι οποίες 

επιβάλλονται κατά τις εισαγωγές προϊόντων, των οποίων η αθρόα είσοδός στην 

εγχώρια αγορά θεωρείται ότι θα προκαλούσε σημαντική ζημία στην εθνική 

οικονομία. Σύμφωνα με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις, η χρήση των ποσοτικών 

περιορισμών ως μέσον προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας πρέπει να 

αποφεύγεται, επειδή αναστέλλει την εφαρμογή του μηχανισμού των τιμών και θέτει 

υπό αμφισβήτηση, το συνολικό σύστημα της οικονομίας το οποίο βασίζεται στον 

μηχανισμό της αγοράς.  

 Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών εν γένει, η οποία 

αποτελεί βασική αρχή της G.A.T.T. θεσμοθετήθηκε την εποχή που η χρήση τους 

παρουσίασε σημαντική αύξηση και αποτελούσε το μεγαλύτερο από τα εμπόδια 

στο διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, η διατύπωσή της δεν έχει την αυστηρότητα την 
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οποία θα επιθυμούσαν τα μέλη, τα οποία εξέφραζαν τις πλέον φιλελεύθερες 

απόψεις για τη διενέργεια του διεθνούς εμπορίου, με πρωτοστατούσες τις ΗΠΑ, 

λόγω της αντίδρασης τότε των ευρωπαϊκών κρατών. Επί πλέον, και ιδιαίτερα μετά 

το 1971, παρατηρήθηκε συστηματική παραβίαση των σχετικών διατάξεων της 

G.A.T.T. από σημαντικό αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, 

χωρίς οι σχετικές διαπραγματεύσεις του Γύρου του Τόκυο να επιφέρουν 

σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση αυτή. 

 4. Η δυνατότητα άσκησης άμεσης ενέργειας και χρήσης ρητρών 

διαφυγής. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στις διαδικασίες 

των «ρητρών διαφυγής», όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικονομία τους, 

σε σημείο που να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ως μέλη 

της G.A.T.T.. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της G.A.T.T. προβλέπουν τη 

δυνατότητα προσωρινής απαλλαγής του Συμβαλλόμενου Μέρους από τις 

υποχρεώσεις αυτές. 

 5. Ο Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών. 

 Στα πλαίσια της G.A.T.T. εντάσσονται επίσης και οι λειτουργίες του 

Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών. Το όργανο αυτό, μετά από καταγγελίες μέλους, 

έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει, να γνωμοδοτήσει και να επιλύσει τυχόν 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την διάρκεια των εμπορικών τους σχέσεων  

και αφορούν στην τήρηση των κανόνων της G.A.T.T..  

 Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών αποτελεί σημαντικό μέρος του 

έργου της G.A.T.T.. Βάσει του μηχανισμού αυτού κάθε μέλος μπορεί να 

απευθυνθεί στην G.A.T.T. προκειμένου να ζητήσει τον δίκαιο διακανονισμό των 

διαφορών του με άλλο μέλος, σε περίπτωση που πιστεύει ότι τα δικαιώματά του 

θίγονται, από άσκηση εκ μέρους του τελευταίου, εμπορικών πρακτικών 

ασυμβίβαστων με τις διατάξεις της G.A.T.T.. 
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1.3 Οι Γύροι διαπραγματεύσεων15 

 Οι αποφάσεις της G.A.T.T., που έχουν συναινετικό χαρακτήρα, 

λαμβάνονται στα πλαίσια των λεγόμενων «γύρων διαπραγματεύσεων», οι οποίοι 

συνέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και καθένας από αυτούς διαρκεί 

αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ανάμεσα στους Γύρους, πραγματοποιούνται συνεδριάσεις 

των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή των κρατών - μελών της 

G.A.T.T.. Η Σύνοδος των συμβαλλόμενων μερών γίνεται μια φορά το χρόνο και 

κάθε κράτος - μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

 Από το 1960 υφίσταται και το Συμβούλιο της G.A.T.T., το οποίο 

συνέρχεται κάθε μήνα και αποτελείται από αντιπροσώπους των συμβαλλόμενων 

μερών, τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στην επίβλεψη του έργου των 

επιμέρους ομάδων εργασίας. Λόγω της όλο και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των 

θεμάτων, που ήταν συνέπεια της αύξησης του αριθμού των συμβαλλομένων 

μερών και του αριθμού των ρυθμιζόμενων τομέων, κάθε Γύρος χρειαζόταν όλο και 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. 

             1.3.1.   Οι τέσσερις πρώτοι Γύροι15 

   Ο πρώτος γύρος της G.A.T.T. έγινε το 1947 στη Γενεύη, 

όπου και εδρεύει το Διοικητικό της όργανο, με κινητήρια δύναμη τις Η.Π.Α., και 

σχετιζόταν κυρίως με τις διαπραγματεύσεις κατά προϊόν και τις μειώσεις των 

δασμών. Ο δεύτερος γύρος ήταν ο Γύρος του Annecy το 1949, ενώ ο τρίτος έγινε 

το 1951 (ο Γύρος του Torquay). Ακολούθησε ο Γύρος της Γενεύης το 1956 και του 

Dillon το 1960 - 1961. 

   Η δυναμική των γύρων αυτών και ειδικότερα των δυο 

τελευταίων, ήταν φθίνουσα, γεγονός που οφείλεται αφενός στην προσέγγιση της 

διαπραγμάτευσης κατά αγαθό και αφετέρου στο ότι η εκκίνηση της 

διαπραγμάτευσης από ξεχωριστό επίπεδο δασμών για κάθε χώρα, έθετε σε 

μειονεκτική θέση τις χώρες εκείνες που διέθεταν εξαρχής τους σχετικά 

χαμηλότερους δασμούς. 

                                            

15 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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             1.3.2.   Ο Γύρος του Kennedy16 

   Αποφασιστική ώθηση στην προώθηση της 

φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου έδωσε ο Γύρος του Kennedy (1964 - 

1967), κύριο αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δασμολογικής 

προστασίας των βιομηχανικών προϊόντων που συναλλάσσονταν κυρίως μεταξύ 

των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Τα αγροτικά προϊόντα παρέμειναν εκτός 

των ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν. 

   Παρόλα τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο 

Γύρο του Kennedy, έμειναν άλυτα σπουδαία ζητήματα, όπως η αποτυχία ένταξης 

στις διαπραγματεύσεις του καθεστώτος προστασίας των αγροτικών προϊόντων, η 

ύπαρξη εξαιρέσεων μεταξύ των βιομηχανικών αγαθών  και η μείωση κυρίως των 

δασμών επί των πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών, το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσμα την ύψωση της αποτελεσματικής προστασίας των τελικών προϊόντων. 

              1.3.3.   Ο Γύρος του Tokyo16 

   Ο επόμενος Γύρος ήταν αυτός του Tokyo (1973 - 1979). Τα 

κύρια θέματά του ήταν αφενός η επιδεινούμενη θέση των λιγότερο οικονομικά 

ανεπτυγμένων χωρών, λόγω του ότι στους προηγούμενους γύρους είχε 

προωθηθεί η μείωση προστασίας των προϊόντων που, κατά κύριο λόγο, 

συναλλάσσονταν μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, αφετέρου η 

αντιμετώπιση μέτρων μη δασμολογικού χαρακτήρα. 

   Οι βασικές αποφάσεις του γύρου αυτού ήταν η ενίσχυση 

ενός γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων για τα βιομηχανικά και άλλα 

επιλεγμένα είδη εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, η περαιτέρω μείωση 

των δασμών στο εμπόριο των βιομηχανικών προϊόντων και η δημιουργία ενός 

δεσμευτικού κώδικα συμπεριφοράς για τα κράτη - μέλη. 

   Κατά την διάρκεια του Γύρου του Tokyo, οι Η.Π.Α. 

επιδίωξαν εκ νέου να θέσουν προς συζήτηση το ζήτημα των αγροτικών 

προϊόντων. Η θέση τους αναφορικά σε αυτό το θέμα ήταν ότι τα αγροτικά 

                                            

16 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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προϊόντα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα υπόλοιπα προϊόντα στις 

διεθνείς αγορές, χωρίς να έχουν κάποια ειδική μεταχείριση. 

   Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν αντίθετη με αυτή την 

αντίληψη, επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας τη διατήρηση ενός ιδιαίτερου 

καθεστώτος για τα αγροτικά προϊόντα, κάτι που είχε ήδη επιβάλλει στις 

συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο. 

   Ο Γύρος του Tokyo άφησε και αυτός άλυτα σημαντικά 

προβλήματα, όπως αυτό των αγροτικών προϊόντων, για τα οποία δεν 

αποφασίστηκε κανένα μέτρο μείωσης της προστασίας ούτε και δικαιότερη 

μεταχείριση των λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. 

              1.3.4.   O Γύρος της Ουρουγουάης17 

   Συμμετείχαν 125 χώρες και χρειάστηκαν 7,5 χρόνια, σχεδόν 

το διπλάσιο του αρχικού χρονοδιαγράμματος (1986-1994). Κάλυψε σχεδόν όλες 

τις εμπορικές συναλλαγές, από οδοντόβουρτσες σε σκάφη αναψυχής, από τις 

τράπεζες έως τις τηλεπικοινωνίες, από τα γονίδια από άγριο ρύζι σε θεραπείες του 

AIDS. Ήταν απλά η μεγαλύτερη εμπορική διαπραγμάτευση ποτέ, και πιθανότατα η 

μεγαλύτερη διαπραγμάτευση οποιουδήποτε είδους στην ιστορία. Κατά καιρούς 

φαινόταν καταδικασμένος να αποτύχει. Αλλά στο τέλος, ο Γύρος της 

Ουρουγουάης, επέφερε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 

του κόσμου. 

   Οι σπόροι του Γύρου της Ουρουγουάης σπάρθηκαν το 

Νοέμβριο του 1982 σε μια υπουργική συνεδρίαση των μελών της G.A.T.T. στη 

Γενεύη. Παρά το γεγονός ότι οι υπουργοί πρόκειται να ξεκινήσουν μια νέα μεγάλη 

διαπραγμάτευση, η διάσκεψη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο σχετικά με τη γεωργία και 

θεωρήθηκε ευρέως ως μια αποτυχία. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα 

εργασίας που συμφωνήθηκε αποτέλεσε τη βάση για ότι ήταν να γίνει στη 

διαπραγμάτευση του Γύρου της Ουρουγουάης. 

                                            

17 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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   Παρ 'όλα αυτά, χρειάστηκαν άλλα τέσσερα χρόνια της 

εξερεύνησης, διευκρινίζοντας ζητήματα και αναζητώντας την επίπονη συναίνεση, 

πριν οι υπουργοί συμφωνήσουν να ξεκινήσει ο νέος γύρος. Το έπραξαν το 

Σεπτέμβριο του 1986, στην Punta del Este, στην Ουρουγουάη. Τελικά η 

διαπραγματευτική ατζέντα κάλυπτε σχεδόν κάθε εκκρεμές ζήτημα της εμπορικής 

πολιτικής. Οι συνομιλίες επρόκειτο να επεκταθούν στο σύστημα εμπορίας και σε 

αρκετούς νέους τομείς, ιδίως το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη μεταρρύθμιση του εμπορίου σε 

ευαίσθητους τομείς της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Όλα τα 

πρωτότυπα άρθρα της G.A.T.T. ήταν για επανεξέταση. Ήταν η μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική εντολή για τις συναλλαγές που συμφωνήθηκε ποτέ. 

   Δύο χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 1988, οι υπουργοί 

συναντήθηκαν και πάλι στο Μόντρεαλ του Καναδά, για την αξιολόγηση της 

προόδου στα μισά της διαδρομής του γύρου. Ο σκοπός ήταν να διευκρινιστεί η 

ατζέντα για τα υπόλοιπα δύο χρόνια, αλλά οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο το 

οποίο επιλύθηκε όταν αξιωματούχοι συναντήθηκαν πιο ήσυχα στη Γενεύη τον 

επόμενο Απρίλιο. 

   Παρά τη δυσκολία, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του 

Μόντρεαλ, οι υπουργοί συμφώνησαν σε ένα πακέτο πρώτων αποτελεσμάτων. 

Αυτά περιλάμβαναν κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην 

αγορά για τα τροπικά προϊόντα - με στόχο την παροχή βοήθειας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες - καθώς και ένα βελτιωμένο σύστημα διευθέτησης των 

διαφορών. Ο γύρος πρόκειται να τελειώσει όταν οι υπουργοί συναντήθηκαν για μια 

ακόμη φορά στις Βρυξέλλες, τον Δεκέμβριο του 1990. Αλλά διαφώνησαν για το 

πώς να μεταρρυθμιστεί το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και αποφασίστηκε να 

παρατείνουν τις συνομιλίες.  

   Παρά την κακή πολιτική προοπτική, ένα σημαντικό ποσό 

των τεχνικών εργασιών συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα το πρώτο σχέδιο της τελικής 

νομικής συμφωνίας να τεθεί στη Γενεύη το Δεκέμβριο του 1991. Το κείμενο 

εκπλήρωσε κάθε μέρος της εντολής Punta del Este, με μία εξαίρεση - δεν περιείχε 

καταλόγους των δεσμεύσεων των συμμετεχουσών χωρών για την κοπή των 
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εισαγωγικών δασμών και άνοιγμα των αγορών των υπηρεσιών τους. Το σχέδιο 

ήταν η βάση για την τελική συμφωνία. 

   Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, οι 

διαπραγματεύσεις ταλαντεύτηκαν μεταξύ επικείμενης αποτυχίας και επιτυχίας. Τα 

νέα σημεία των μεγάλων συγκρούσεων αναδύθηκαν η γεωργία, οι υπηρεσίες, η 

πρόσβαση στην αγορά, οι κανόνες αντιντάμπινγκ, και η προτεινόμενη δημιουργία 

ενός νέου οργάνου. Οι διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν κεντρικής σημασίας για τις ελπίδες για μια τελική, 

επιτυχή κατάληξη. 

   Τον Νοέμβριο του 1992, οι ΗΠΑ και η ΕΕ γεφύρωσαν τις 

περισσότερες από τις διαφορές τους σχετικά με τη γεωργία σε μια συμφωνία 

γνωστή ανεπίσημα ως «Blair House συμφωνία». Μέχρι τον Ιούλιο του 1993, η 

«Quad» (ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία και Καναδάς) ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στις 

διαπραγματεύσεις για τους ναύλους και τα συναφή θέματα («πρόσβαση στην 

αγορά»). Κάθε ζήτημα που έπρεπε να επιλυθεί οριστικά για τις διαπραγματεύσεις 

σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα 

συναφθούν διευθετήθηκε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 1993. Στις 15 Απριλίου 1994, η 

συμφωνία υπεγράφη από τους υπουργούς από τις περισσότερες από τις 125 

συμμετέχουσες κυβερνήσεις σε μια συνάντηση στο Μαρακές, στο Μαρόκο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 

          2.1    Δασμολογικά μέτρα 

 Όταν κάποιος μιλά για απελευθέρωση του εμπορίου, αναφέρεται 

συνήθως στους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς, οι οποίοι 

αποτελούν τις ευρύτερα γνωστές μορφές προστασίας και οι οποίοι βρίσκονταν 

πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής στο πλαίσιο της G.A.T.T.. Είναι, ωστόσο, 

γνωστό ότι ένα μεγάλο φάσμα μέτρων επηρεάζει το εμπόριο και μπορεί να 

βοηθήσει ή να παρεμποδίσει την ανάπτυξή του. 

 Οι δασμοί βρίσκονταν στο επίκεντρο του συστήματος της G.A.T.T. 

και αποτέλεσαν, για άλλη μία φορά, σπουδαία πτυχή των διαπραγματεύσεων στο 

πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης. Οι στόχοι του Γύρου ήταν η μείωση κατά το 

ένα τρίτο τουλάχιστον των δασμολογικών φραγμών, κατά κανόνα εντός 

πενταετούς περιόδου, καθώς και η μείωση της αβεβαιότητας με αύξηση του 

αριθμού των παγιοποιημένων δασμών, δηλαδή με διεύρυνση του φάσματος 

προϊόντων για τα οποία οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην 

αυξήσουν τα επίπεδα δασμών. Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για το 

εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες πριν από τις υπόψη 

διαπραγματεύσεις είχαν αναλάβει ελάχιστες τέτοιες υποχρεώσεις18.  

 Ως αποτέλεσμα των διαφόρων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, το 

επίπεδο δασμών για τις βιομηχανικές χώρες μειώθηκε τελικά από 5 σε 3,5 % 

περίπου κατά μέσο όρο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος πριν από τις 

διαπραγματεύσεις του 1947 για τη G.A.T.T. ήταν ίσος με 40 % ή περισσότερο. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, οι σημαντικότερες εμπορικές χώρες συμφώνησαν 

να μειώσουν τους δασμούς κατά περισσότερο από τον αρχικό στόχο του ενός 

τρίτου. Τα στοιχεία αφορούν τη μέση τιμή μείωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

εξαγωγείς της Ε.Ε. διαπίστωσαν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Για παράδειγμα, οι 

                                            

18 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 11. 
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μέσοι δασμοί που εφαρμοστήκαν στο εμπόριο μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ 

μειώθηκαν σχεδόν κατά 50 %19. 

 

Σημ.: Ανοιχτό μπλε: μείωση βασικών επιπέδων δασμών, όχι εφαρμοσμένων επιπέδων. 

Εικόνα 1: Οι προτεινόμενες μειώσεις των δασμών από τις σημαντικότερες 

εμπορικές χώρες κατά τον Γύρο της Ουρουγουάης (πηγή: www.wto.org) 

 Σε ότι αφορά ορισμένα συγκεκριμένα προϊόντα οι κύριες 

βιομηχανικές χώρες μείωσαν τους δασμούς τους στο μηδέν. Από την πλευρά 

τους, οι αναπτυσσόμενες χώρες προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν σημαντικές 

μειώσεις για τα ίδια προϊόντα. Οι παρακάτω τομείς τους οποίους αφορούν οι 

μειώσεις αυτές έχουν εξαιρετική σημασία για την Ε.Ε.: οικοδομικά υλικά, 

γεωργικός εξοπλισμός, χάλυβας, μπίρα, ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά 

προϊόντα, παιχνίδια, χαρτί, έπιπλα και οινοπνευματώδη ποτά. Τα μέτρα αυτά 

επηρέασαν τις εξαγωγές της Ε.Ε. κατά περίπου 10 δισεκατομμύρια Ecu 

( Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα - ΕΛΜ ή ECU από τα αγγλικά European currency 

unit) και τις εισαγωγές της Ε.Ε. κατά 7 δισεκατομμύρια Ecu και πλέον. Συνολικά, 

γύρω στο 40% των συνολικών εισαγωγών της Ε.Ε. για βιομηχανικά προϊόντα θα 

εξάγονται στο μέλλον χωρίς δασμούς. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο είχε άμεσες 
                                            

19 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 12. 

30 

40 
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επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ε.Ε., αλλά κατέστησε 

επίσης φθηνότερες τις εισαγωγές προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και 

των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής20. 

 Σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε από πολλές αναπτυσσόμενες 

χώρες. Ο Γύρος της Ουρουγουάης αντιπροσωπεύει τις πρώτες πραγματικές τους 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο της G.A.T.T. (Εικόνα 2). Η θετική συνέπεια του 

γεγονότος αυτού ενισχύεται από σημαντικές παγιοποιήσεις δασμών, που 

αποτελούν ουσιαστικό βήμα λόγω του γενικά υψηλού επιπέδου δασμολογικής 

προστασίας που ισχύει σ’ αυτές. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στη δημιουργία 

μεγαλύτερης ασφάλειας στο διεθνές εμπόριο20.  

 

Εικόνα 2: Ο μέσος όρος των προτεινόμενων δασμών στον Γύρο της 

Ουρουγουάης (πηγή: www.wto.org) 

 Οι αναπτυσσόμενες χώρες αποδέχθηκαν ακόμη να μειώσουν την 

εφαρμογή μη δασμολογικών φραγμών. Οι νέοι κανόνες για τα μέτρα σχετικά με το 

ισοζύγιο πληρωμών επέβαλαν μία περισσότερο πειθαρχημένη εφαρμογή τέτοιων 

                                            

20 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 13. 
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μέτρων. Οι χώρες που λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων ισοζυγίου 

πληρωμών θα πρέπει να υποβάλλουν χρονοδιάγραμμα για την άρση των τυχόν 

επιβαλλόμενων περιορισμών. Τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει, κατά κανόνα, να 

βασίζονται στις τιμές. Περιορίστηκε η χρήση ποσοτικών περιορισμών, εκτός σε 

εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις, με τους ισχύοντες ποσοτικούς περιορισμούς να 

καταργούνται σταδιακά. Η διαφάνεια βελτιώθηκε με τη γνωστοποίηση των 

κριτηρίων για την επιβολή ποσοτικών περιορισμών. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση των διαβουλεύσεων και τη δυνατότητα προσφυγής 

στο μηχανισμό επίλυσης των διαφορών, εξασφάλισε ότι τέτοια μέτρα θα είναι 

πράγματι δικαιολογημένα και όχι άλλοθι για προστατευτισμό. Ειδικότερα, μετρίασε 

τη χρήση έκδοσης αδειών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, στην Ινδία και το Πακιστάν. 

Ο Γύρος λοιπόν εδραίωσε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει 

ορισμένες από τις χώρες αυτές υπό την καθοδήγηση του ΔΝΤ (Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου)21. 

            2.1.1. Κλωστοϋφαντουργία 

  Η συμφωνία πολυινών του 1973, η οποία καλύπτει τις φυσικές 

και συνθετικές ίνες καθώς και τα συναφή προϊόντα, είχε αποκλείσει το εμπόριο 

των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το κοινό καθεστώς της G.A.T.T.. 

Πράγματι, η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε ένα καθεστώς παρέκκλισης 

νομιμοποιώντας τις διμερείς συμφωνίες αυτοπεριορισμού μεταξύ κρατών, δηλαδή 

τους ποσοτικούς περιορισμούς, οι οποίοι απαγορεύονται από την G.A.T.T.22. 

  Οι διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης είχαν ως 

στόχο να εξασφαλίσουν την ομαλή ένταξη του τομέα των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και των ειδών ένδυσης στο πλαίσιο της G.A.T.T. του 1994. Με τον 

τρόπο αυτό η συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης 

προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της συμφωνίας πολυινών μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2005. Πρόκειται για τη σταδιακή κατάργηση των ποσοτικών 

περιορισμών, και ιδίως των διμερών ποσοστώσεων που υπήρξαν αντικείμενο 

                                            

21 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 13 - 14. 

22 Σχετικά με το θέμα βλ. eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
[Επίσημη Εφημερίδα L 336, 23.12.1994] (Πρόσβαση: 2016). 
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διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συμφωνίας πολυινών. Η ένταξη σημαίνει ότι 

μόλις το συγκεκριμένο προϊόν ενταχθεί, το εμπόριο του εν λόγω προϊόντος 

διέπεται από τους γενικούς κανόνες της G.A.T.T. του 1994. Το πρόγραμμα 

ένταξης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια ενώ όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν 

ενταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 200523.  

  Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι όλοι οι περιορισμοί στις 

εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, οι οποίοι δεν 

υπάγονται στη συμφωνία πολυινών πρέπει να κοινοποιηθούν και να 

συμμορφωθούν με την G.A.T.T. εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη 

ισχύος της συμφωνίας κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης ή να 

καταργηθούν σταδιακά εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της 

συμφωνίας (μέχρι το 2005). Μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης για τις 

χώρες των οποίων οι τοπικές βιομηχανίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

προσαρμογής. Τα μέτρα αυτά, διάρκειας το πολύ τριών ετών, θα αποτελέσουν 

αντικείμενο αυστηρής επιτήρησης εκ μέρους της Επιτροπής Επιτήρησης 

Κλωστοϋφαντουργίας23. 

 2.1.2. Γεωργία και μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής 

προστασίας 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και πολλές άλλες χώρες, π.χ. οι 

Η.Π.Α, εφάρμοζαν εδώ και πολλά χρόνια πολιτικές για τη στήριξη και την 

προστασία του γεωργικού τους τομέα. Βασικός στόχος, λοιπόν, των 

διαπραγματεύσεων ήταν να μειωθούν τα περιοριστικά για το εμπόριο 

αποτελέσματα των πολιτικών αυτών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της μη 

εγκατάλειψης των εθνικών στόχων και η θέσπιση μέσων γεωργικής πολιτικής 

προοριζόμενων για εξωτερική προστασία. Αυτό μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να 

επιτευχθεί μέσω διαδικασίας μετατροπής των διαφόρων μορφών προστασίας σε 

δασμούς. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη διαφάνεια των προστατευτικών μέτρων. Η 

μετατροπή του υπάρχοντος συστήματος προστασίας σε δασμούς θα 

εξακολουθήσει να επιτρέπει την κοινοτική προτίμηση, παράλληλα όμως θα 

                                            

23 Σχετικά με το θέμα βλ. eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
[Επίσημη Εφημερίδα L 336, 23.12.1994] (Πρόσβαση: 2016). 



- 21 - 
 

εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, καθώς καθορίζονται ελάχιστα 

επίπεδα εισαγωγών και μειώνονται ως και 36% οι νέοι δασμοί24. 

  Η συμφωνία για τη γεωργία προβλέπει πειθαρχία και 

δεσμεύσεις σε τρία επίπεδα ή πυλώνες όπως παρακάτω25: 

  1.  Πρόσβαση στην αγορά: Πριν από τον Γύρο 

Ουρουγουάης, η προστασία από τον εξωτερικό ανταγωνισμό στις αναπτυγμένες 

χώρες είχε κατά βάση ως στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών στην εσωτερική 

αγορά και διασφαλίζονταν με ποικιλία μέτρων που περιελάμβαναν εναλλακτικά ή 

σωρευτικά τους μεταβλητούς δασμούς, τους ειδικούς δασμούς, άλλα μη 

δασμολογικά εμπόδια όπως ποσοτικούς περιορισμούς, μονοπώλια εισαγωγών, 

συμφωνίες αυτοπεριορισμού των εξαγωγών. Το σύστημα αυτό άλλαξε δραστικά 

μετά την συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης.  

   Πλέον η προστασία από τις εισαγωγές διασφαλίζεται 

μόνο με δασμούς, αφού τα μη δασμολογικά μέτρα μετατράπηκαν σε ισοδύναμους 

δασμούς και απαγορεύεται η επαναφορά τους και η επιβολή νέων. Ο κανόνας των 

μη δεσμευμένων δασμών τερματίστηκε αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δύο είδη 

δασμών, οι κατ’ αξία και οι ειδικοί, των οποίων το ύψος καθορίζεται σε συνάρτηση 

με την ποσότητα του εισαγόμενου προϊόντος. Προκειμένου να διασφαλισθεί ένας 

βαθμός ανοίγματος των αγορών καθορίστηκαν μειώσεις των δασμών με βάση μια 

μέση μείωση για το σύνολο των δασμολογικών γραμμών για τα γεωργικά προϊόντα 

σε συνδυασμό με ελάχιστη μείωση ανά δασμολογική γραμμή, δεσμεύσεις 

διατήρησης της τρέχουσας πρόσβασης και για τα προϊόντα που υπήχθησαν σε 

δασμοποίηση, καθορίστηκαν δεσμεύσεις ελάχιστης πρόσβασης, με άνοιγμα 

δασμολογικών ποσοστώσεων, εφόσον οι εισαγωγές ήταν μικρότερες του 5% της 

εγχώριας κατανάλωσης. Για την αποφυγή πρόκλησης σοβαρών διαταραχών στην 

εσωτερική αγορά προβλέφθηκε η δυνατότητα επιβολής υπό ορισμένους όρους 

πρόσθετων δασμών (ειδική ρήτρα διασφάλισης). 

                                            

24 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 14. 

25 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 14 - 17. 
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  2.  Ανταγωνισμός στις εξαγωγές: Οι εξαγωγικές 

επιδοτήσεις αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα στρέβλωσης της παγκόσμιας 

αγοράς και της συρρίκνωσης των διεθνών τιμών των αγροτικών προϊόντων. Πριν 

από τον Γύρο της Ουρουγουάης, η χορήγηση εξαγωγικών επιδοτήσεων στα 

γεωργικά προϊόντα επιτρέπονταν υπό τον όρο ότι η εξάγουσα χώρα δεν 

υπερέβαινε το «δίκαιο μερίδιο στην αγορά», η έννοια του οποίου όμως δεν 

προσδιορίζονταν ούτε καν στοιχειωδώς. Η επιβολή πειθαρχίας για αυτές και η 

ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο των 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Η βασική αρχή που 

ακολουθήθηκε είναι η απαγόρευση χορήγησης άμεσων εξαγωγικών επιδοτήσεων 

σε συνδυασμό με τον καθορισμό συγκεκριμένων δεσμεύσεων μείωσης, τόσο του 

όγκου των επιδοτουμένων εξαγωγών όσο και των δαπανών εξαγωγικών 

επιδοτήσεων για όσα προϊόντα εφαρμόζονταν το μέτρο. Παράλληλα, 

προβλέφθηκαν κανόνες για την αποφυγή καταστρατήγησης των δεσμεύσεων 

μέσω έμμεσων εξαγωγικών ενισχύσεων (εξαγωγικές πιστώσεις, επισιτιστική 

βοήθεια, κρατικές - ημικρατικές εταιρείες εξαγωγών). 

   Το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται σε ανάληψη 

υποχρέωσης εκ μέρους των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση των εξαγωγικών 

επιδοτήσεων κατά 36%, και τον ισχύοντα όγκο επιδοτούμενων εξαγωγών κατά 

21%, εντός εξαετούς περιόδου. Όσον αφορά την Ε.Ε., οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις 

ευθυγραμμίζονται με αυτές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 

της Κοινοτικής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.), ενώ όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, οι μειώσεις είναι μικρότερες και η μεταβατική περίοδος ανέρχεται σε 10 

χρόνια. 

   Εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις 

που θα μπορούσε να έχει αυτή η πλευρά της συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες που εισάγουν περισσότερα είδη διατροφής από όσα εξάγουν και οι οποίες 

θα αναγκαστούν, λόγω της συμφωνίας, να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά για τις 

εισαγωγές τους. Για το λόγο αυτό, η συμφωνία θέτει επίσης ορισμένους στόχους 

που αφορούν μέτρα στήριξης της διαδικασίας γεωργικής ανάπτυξης στις χώρες 

αυτές, καθώς και τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας. Γίνεται επίσης μνεία της 

δυνατότητας βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης εκ μέρους του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και της Διεθνούς Τράπεζας. Η εφαρμογή των σχετικών 
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διατάξεων θα παρακολουθείται από την αρμόδια επιτροπή γεωργίας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

  3.  Εσωτερική στήριξη: Πριν από τον Γύρο της 

Ουρουγουάης τα μέτρα και οι πολιτικές εσωτερικής στήριξης της γεωργίας δεν 

υπόκεινται σε καμιά ουσιαστική πειθαρχία ή περιορισμό, παρά μόνο στον αρνητικό 

περιορισμό της μη πρόκλησης ζημιάς στους εμπορικούς εταίρους που προέβλεπε 

η συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα της G.A.T.T.. Οι 

αυτόματες μειώσεις της στήριξης που θα επέρχονταν λόγω των μειώσεων των 

δασμών και των εξαγωγικών επιδοτήσεων και συνεπεία των δημοσιονομικών 

σταθεροποιητών δεν κρίθηκαν επαρκείς και αναζητήθηκε η επιβολή συγκεκριμένης 

πειθαρχίας και περιορισμών που αποτελεί ίσως και το πιο καινοτόμο στοιχείο της 

συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης για τη γεωργία. Το βασικό στοιχείο είναι ο 

διαχωρισμός των επιδοτήσεων σε επιμέρους κατηγορίες αναλόγως του βαθμού 

στρέβλωσης που προκαλούν στην παραγωγή και το εμπόριο. Πρόκειται ειδικότερα 

για τρείς κατηγορίες: 

� Αυτές που προκαλούν μέγιστη στρέβλωση του 

εμπορίου (αύξηση εξαγωγών και / ή μείωση εισαγωγών) και επομένως πρέπει να 

μειωθούν.  

� Αυτές που προκαλούν σε μικρότερο βαθμό στρέβλωση 

του εμπορίου για τις οποίες δεν επιβάλλονται μειώσεις. Πρόκειται για άμεσες 

εισοδηματικές ενισχύσεις οι οποίες συνδέονται με περιορισμούς στην παραγωγή.  

� Αυτές που δεν προκαλούν ή προκαλούν ελάχιστη 

στρέβλωση του εμπορίου. Οι επιδοτήσεις αυτές θεωρούνται ουδέτερες, δεν 

υπόκεινται σε καμιά μείωση. 

   Αναφορικά στους μηχανισμούς εσωτερικών 

ενισχύσεων, αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται και, συνεπώς, είναι δυνατές οι 

ενέργειες στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας. Ωστόσο, συμφωνήθηκε να μειωθεί το 

συνολικό επίπεδο των εσωτερικών ενισχύσεων κατά 20%, μέσα σε μια περίοδο έξι 

ετών, απόφαση που ευθυγραμμίζεται με τα επίπεδα που προτείνει η 

μεταρρύθμιση της Κ.Γ.Π., εξαιρώντας παράλληλα ορισμένες μορφές εσωτερικών 

ενισχύσεων από αυτή την υποχρέωση. 
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  Το γενικότερο αποτέλεσμα του Γύρου αναμένεται ότι θα ήταν η  

δημιουργία σταθερότερου παγκόσμιου εμπορικού περιβάλλοντος. Συμφωνήθηκε 

μια ρήτρα ειρήνης, η οποία απαγορεύει στις χώρες, για εννεαετή περίοδο, να 

κινούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε σχέση με την εσωτερική πολιτική 

άλλων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέλη συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλει η συμφωνία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο τομέας 

δέχεται μεγαλύτερη επίδραση από τις δυνάμεις της αγοράς και είναι περισσότερο 

ανταγωνιστικός, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η συμβατότητα της G.A.T.T. με 

την Κ. Γ. Π.26. 

  Η αύξηση των ποσοστώσεων που ισχύουν για τις εισαγωγές 

στην Ε.Ε. θα έχουν κάποιες επιπτώσεις στις τιμές που καλούνται να πληρώσουν 

οι καταναλωτές, ωστόσο οι δασμοί που θα ισχύσουν, συγκριτικά με τους ήδη 

υφιστάμενους, παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί, και γι' αυτό θα έχουν ελάχιστες 

επιπτώσεις στις τιμές. Η ενσωμάτωση, της γεωργίας στην G.A.T.T. δημιουργεί τις 

προοπτικές για μεγαλύτερη ελευθέρωση εν καιρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται 

ότι, λόγω της μείωσης των εξαγωγικών επιδοτήσεων, είναι πιθανόν να υπάρξει 

κάποια αύξηση στις τιμές αγοράς των προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το γεγονός 

αυτό αναμένεται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον μεγάλο αριθμό 

κοινοτικών εξαγωγέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης 

αξίας26. 

  Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε σε συνδυασμό με 

τις διαπραγματεύσεις για τη γεωργία ήταν τα μέτρα υγειονομικής και 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. Η νέα συμφωνία, ενώ αναγνωρίζει τη νόμιμη 

χρήση αυτών των μέτρων, απαγορεύει την αυθαίρετη θέσπιση τους για 

προστατευτικούς σκοπούς και ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση διεθνών προτύπων. 

Καθορίζονται διαδικασίες για την εκτίμηση του κινδύνου και την καταλληλότητα του 

λαμβανόμενου μέτρου, καθώς και για τον έλεγχο και την εξέταση των προϊόντων27. 

 

                                            

26 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 16 - 17. 

27 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 17. 
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2.2 Ασφάλεια 

 Η απελευθέρωση του διεθνούς συστήματος συναλλαγών δεν 

εξαρτάται μόνο από τις μειώσεις των δασμών. Στο πλαίσιο του Γύρου επιδιώχθηκε 

η βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της 

αναβάθμισης των διαδικασιών παροχής έννομης προστασίας σε περιπτώσεις 

καταχρηστικής εφαρμογής του όλου συστήματος. Ο νέος, αναθεωρημένος, 

μηχανισμός επίλυσης διαφορών ωφέλησε σημαντικά τους παραγωγούς που έχουν 

κάποιο νόμιμο λόγο προσφυγής, διότι ότι αντικατέστησε την ισχύουσα διαδικασία 

διευθέτησης των διαφορών από ειδική επιτροπή. 

 2.2.1. Επιτρεπόμενα, μη δασμολογικά, μέτρα προστασίας 

  Η G.A.T.T. επέτρεπε στις χώρες να επιβάλλουν σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις υψηλότερα επίπεδα προστασίας σε σχέση με ότι θα ίσχυε κανονικά. 

Τα δύο κύρια μέτρα που επέτρεπε είναι οι ρήτρες διασφάλισης για την προστασία 

των εγχώριων κλάδων παραγωγής από απότομες και αιφνίδιες ανόδους του 

επιπέδου εισαγωγών, καθώς και η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ για την 

καταπολέμηση αθέμιτων συναλλακτικών πρακτικών28. Οι κανόνες που διέπουν και 

τις δύο ανωτέρω μορφές προστασίας πλέον, έχουν καταστεί αυστηρότεροι. 

  Η συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια του εμπορίου (συμφωνία 

OTC) αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι τεχνικοί κανονισμοί και τα πρότυπα, 

καθώς και οι διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης, δεν δημιουργούν 

άσκοπα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Η συμφωνία αναγνωρίζει το δικαίωμα των 

χωρών να θεσπίζουν τέτοια μέτρα, από τη στιγμή που τα μέτρα αυτά συμβάλλουν 

στην επίτευξη ενός θεμιτού στόχου, όπως η προστασία της υγείας ή της 

ασφάλειας των προσώπων ή η προστασία του περιβάλλοντος. Οι τεχνικοί 

κανονισμοί και τα πρότυπα δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική 

μεταχείριση των εθνικών προϊόντων έναντι ομοειδών εισαγόμενων προϊόντων. 

Παράλληλα, η συμφωνία ενθαρρύνει την προσφυγή σε διεθνείς κανόνες καθώς και 

                                            

28 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 18. 
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την εναρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών κανόνων, των προτύπων 

και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης29. 

  Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν κώδικα πρακτικής για την 

κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή προτύπων από τα όργανα της κεντρικής 

κυβέρνησης καθώς και διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή τεχνικών 

κανονισμών για τους τοπικούς δημόσιους φορείς και τους μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι διαδικασίες διαπίστωσης της 

συμμόρφωσης των προϊόντων προς τα εθνικά πρότυπα δεν πρέπει να εισάγουν 

διακρίσεις έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη 

δημιουργία εθνικών κέντρων πληροφόρησης προκειμένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς, τα πρότυπα 

και τις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε κάθε κράτος μέλος29. 

  Η συμφωνία για την εφαρμογή των υγειονομικών και 

φυτοϋγειονομικών μέτρων (μέτρα ΥΦΥ) αφορά όλα τα μέτρα ΥΦΥ τα οποία 

μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν το διεθνές εμπόριο. Τα μέτρα ΥΦΥ 

ορίζονται ως τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της ζωής των 

προσώπων και των ζώων ή για την προφύλαξη των φυτών από τους κινδύνους 

που προέρχονται από διάφορα πρόσθετα, μολυσματικές προσμίξεις, τοξίνες ή 

παθογόνους οργανισμούς, τα οποία υπάρχουν στα προϊόντα διατροφής, ή για την 

προστασία μιας χώρας από ζημίες που προέρχονται από την εισδοχή, 

εγκατάσταση ή διάδοση επιβλαβών οργανισμών29.  

  Η συμφωνία αναγνωρίζει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να 

λαμβάνουν μέτρα ΥΦΥ τα οποία να βασίζονται σε επιστημονικές αρχές, αλλά θα 

πρέπει τα κράτη αυτά να μεριμνούν ώστε τα εν λόγω μέτρα να μην εισάγουν 

διακρίσεις έναντι άλλων χωρών. Επιπλέον, τα μέτρα ΥΦΥ δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για προστατευτικούς σκοπούς. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

θεσπίζουν τα μέτρα τους βάσει διεθνών προτύπων, οδηγιών ή συστάσεων, όπου 

                                            

29 Σχετικά με το θέμα βλ. eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
[Επίσημη Εφημερίδα L 336, 23.12.1994] (Πρόσβαση: 2016). 
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αυτό είναι δυνατό. Η εφαρμογή των προτύπων μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση 

με έναρξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης των διαφορών30. 

2.2.2. Ρήτρες διασφάλισης 

  Οι διαπραγματεύσεις ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα του 

εν λόγω μέσου, αλλά παράλληλα περιόρισαν τις δυνατότητές του, τόσο από την 

άποψη των μέτρων που επιτρέπεται να ληφθούν όσο και από την άποψη της 

διάρκειας ισχύος τους. Και στις ρήτρες διασφάλισης εφαρμόζεται η αρχή της μη 

διάκρισης, δηλαδή η εγχώρια παραγωγή προστατεύεται όχι μόνο έναντι των 

κρατών που προκαλούν σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς, αλλά έναντι 

του συνόλου των συμβαλλόμενων μερών31. Η νέα συμφωνία πρόκειται να 

οδηγήσει στη σταδιακή εξάλειψη όλων των μέτρων αμφισβητούμενης νομιμότητας, 

όπως είναι η εκούσια υπαγωγή σε περιορισμούς των εξαγωγών και οι συμφωνίες 

με τις οποίες οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να τηρούν ορισμένη συμπεριφορά 

στην αγορά. Η επιτροπή μέτρων διασφάλισης θα παρακολουθεί όλα τα 

θεσπιζόμενα μέτρα και θα μεριμνά για τη μη αντίθεση τους προς τη συμφωνία. 

  Για την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης πρόκειται να 

καθιερωθούν αυστηρές προθεσμίες. Σε πρώτη φάση ένα μέτρο θα μπορεί να 

ισχύσει για τέσσερα το πολύ χρόνια, ενώ η ισχύς του θα είναι δυνατό να 

παραταθεί μία μόνο φορά για άλλα τέσσερα χρόνια. Όλα τα ισχύοντα μέτρα θα 

καταργηθούν σταδιακά, και κανένα από τα υφιστάμενα μέτρα δεν θα επιτρέπεται 

να εξακολουθεί να ισχύει από το 1999 και μετά32. 

  Για πρώτη φορά καθιερώνεται η έννοια της επιλεκτικότητας. 

Στο εξής είναι δυνατή η λήψη μέτρων έναντι μεμονωμένων χωρών, όταν κρίνεται 

ότι οι σχετικές εισαγωγές είναι ιδιαίτερα επιζήμιες. Τέτοια μέτρα δεν επιτρέπεται να 

έχουν άλλη μορφή εκτός από την τροποποίηση της ποσόστωσης που αναλογεί 

στη συγκεκριμένη χώρα. Οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα έχουν το δικαίωμα 

                                            

30 Σχετικά με το θέμα βλ. eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
[Επίσημη Εφημερίδα L 336, 23.12.1994] (Πρόσβαση: 2016). 

31 Φατούρος Α.- Στεφάνου Κ., Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης και το Διεθνές 
Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών , 1995, σελ.305-317. 

32 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 19. 
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επίλυσης της διαφοράς τους, καθώς και οι διαβουλεύσεις που πρέπει να 

πραγματοποιούνται πριν από την επιβολή μέτρων θα συμβάλουν στον περιορισμό 

των περιπτώσεων έμμεσου προστατευτισμού και, κατ' επέκταση, του αριθμού των 

διαφορών33. 

  Όσον αφορά τα πρότυπα, υπάρχει πλέον ένας κώδικας 

δεοντολογίας, ο οποίος καλύπτει όλους τους φορείς που τα θεσπίζουν, 

ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι ιδιωτικοί, κρατικοί ή αν ανήκουν στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα. Ο κώδικας περιλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις σχετικές με την 

ενημέρωση των υπολοίπων φορέων, την κοινοποίηση των προτύπων, κλπ. Ο 

κώδικας έχει προαιρετική ισχύ, αλλά είναι πιθανότερο ότι θα τον εφαρμόσει το 

σύνολο των σημαντικότερων φορέων που θεσπίζουν πρότυπα33. 

  Σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς, όλα τα κρατικά 

όργανα σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού (π.χ. οι πολιτείες που απαρτίζουν τις 

Η.Π.Α., οι καναδικές επαρχίες) είναι υποχρεωμένα εάν θεσπίζουν, να τους 

γνωστοποιούν στην G.A.T.T.. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς 

την κατεύθυνση της υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της G.A.T.T. 

των οργάνων σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, πράγμα που πρόκειται να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω κανόνων. Τέλος, η μέθοδος 

παραγωγής ενός προϊόντος, καλύπτεται από τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση 

ότι έχει επίπτωση στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος33. 

2.2.3. Αντιντάμπινγκ 

  Τα μέτρα αντιντάμπινγκ συγκαταλέγονται στα πλέον 

διαδεδομένα και αμφισβητούμενα μέτρα εμπορικής πολιτικής. Η κατάσταση αυτή 

επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω των διαφορετικών νομοθεσιών και ερμηνειών που 

διέπουν την εφαρμογή των μέτρων αυτών εκ μέρους των σημαντικότερων 

εμπορικών δυνάμεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Γύρος της Ουρουγουάης 

προσπάθησε να αποσαφηνίσει τα ανακύπτοντα θέματα, να αυξήσει την ασφάλεια 

δικαίου στον τομέα των μέτρων αντιντάμπινγκ και παράλληλα να διατηρήσει 

κάποια ισορροπία μεταξύ των νόμιμων συμφερόντων εισαγωγέων και εξαγωγέων. 

                                            

33 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 20. 
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  Τα κύρια αποτελέσματα των διεργασιών του Γύρου της 

Ουρουγουάης είναι τα εξής34: 

  1. Η νέα συμφωνία δεν φέρνει δραματικές μεταβολές, 

αλλά μάλλον τροποποιήσεις και αποσαφηνίσεις σε διάφορα σημεία του 

προηγούμενου κώδικα, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, της ακρίβειας και 

της βελτίωσης της ασφάλειας δικαίου. 

  2. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία καταγγελία για 

ντάμπινγκ μπορεί να γίνει αποδεκτή γίνονται αυστηρότερες: οι καταγγέλλοντες 

πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25 % της εγχώριας παραγωγής και, 

επιπλέον, άνω του 50 % των τοποθετούμενων πάνω στο ζήτημα παραγωγών 

πρέπει να τάσσονται σαφώς υπέρ της κίνησης διαδικασίας αντιντάμπινγκ. 

Δεδομένου του κατά τεκμήριο ολιγοπωλιακού χαρακτήρα των κλάδων που 

προστατεύονται από μέτρα αντιντάμπινγκ και της λειτουργίας θυγατρικών μεγάλων 

διεθνικών επιχειρήσεων, η διάταξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. 

  Μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες της νέας συμφωνίας 

είναι η αποδοχή της αρχής ότι οι εταιρείες δικαιούνται στα πρώτα στάδια της 

λειτουργίας τους να πωλούν επί ζημία μέχρι και το 20% της παραγωγής τους. Η 

ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα περιθώρια ευελιξίας των επιχειρήσεων 

στο στάδιο της κατάστρωσης των επιχειρηματικών του στρατηγικών. Οι κανόνες 

που αναφέρονται στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και τη διεξαγωγή των σχετικών 

ερευνών έχουν αποσαφηνιστεί και είναι πλέον παρόμοιοι με τους ισχύοντες στην 

Ε.Ε.. Ειδικότερα, τόσο ο ορισμός των γενικών εξόδων και των κερδών όσο και η 

έννοια της δίκαιης σύγκρισης των τιμών ευθυγραμμίζονται με τα ισχύοντα στην 

Ε.Ε.. Αυτό σημαίνει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο εντός του οποίου οφείλουν να 

κινούνται οι κοινοτικοί εισαγωγείς παραμένει το ίδιο, ενώ οι εξαγωγείς θα μπορούν 

πλέον να αξιοποιήσουν την πείρα και τη γνώση που έχει αποκτηθεί στην Ε.Ε. από 

την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής αντιντάμπινγκ34. 

  Πέραν της αύξησης της αξιοπιστίας του, εκτιμάται ότι επιπλέον 

το σύστημα καθίσταται πιο διαφανές. Εκτός από το γεγονός ότι η συμφωνία 

                                            

34 Φατούρος Α.- Στεφάνου Κ., Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης και το Διεθνές 
Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών , 1995, σελ.249-254. 
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καθορίζει τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά, καθιερώνεται 

επιπλέον καθήκον ενημέρωσης. Για πρώτη φορά καθιερώνεται στη συμφωνία η 

αρχή της υποχρεωτικής λήξης της ισχύος των μέτρων μετά την πάροδο ορισμένου 

χρονικού διαστήματος, το επονομαζόμενο «sunset clause». Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

μέτρο αντιντάμπινγκ θα πρέπει να εξετάζεται ανά πενταετία, για να διαπιστωθεί 

κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει. Με την εν λόγω αρχή, το καθεστώς που 

εφαρμόζουν οι Η.Π.Α. ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας35. 

  Στις υπόλοιπες σημαντικές τροποποιήσεις των εφαρμοστέων 

κανόνων περιλαμβάνονται:  

•   η καθιέρωση ρήτρας αποκλεισμού από το πεδίο 

εφαρμογής της συμφωνίας των πράξεων με αντικείμενο που δεν υπερβαίνει 

κάποιο κατώτατο όριο,  

• η ειδική μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών και  

•   η καθιέρωση νέας προϋπόθεσης όσον αφορά την 

υποβολή καταγγελιών. 

  Η συμφωνία δεν περιέχει κάποια κοινή ρύθμιση για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των καταστρατηγήσεων, δηλαδή της αλλαγής του 

«δρομολογίου» των εξαγωγών, προκειμένου να μην υποβάλλονται αυτές σε μέτρα 

αντιντάμπινγκ. Κάθε χώρα πάντως θα μπορεί αυτοτελώς να καταρτίζει τη δική της 

νομοθεσία για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, υπό τον όρο ότι δεν 

θα παραβιάζονται οι κανόνες της G.A.T.T.35. 

2.3 Επιδοτήσεις και αντισταθμιστικά μέτρα 

 Ο αρχικός κώδικας για τις επιδοτήσεις, ο οποίος είχε προκύψει από 

παλαιότερες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της G.A.T.T., αποδείχτηκε ότι δεν 

οδηγούσε σε απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πρωταρχικός στόχος του 

                                            

35 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 20. 
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συγκεκριμένου σκέλους των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ήταν 

και σε αυτή την περίπτωση η επίτευξη ασφάλειας και σαφήνειας. 

 Η νέα συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 

αντίθετα προς τη συμφωνία που προέκυψε από το Γύρο του Τόκιο, ορίζει τον όρο 

«επιδότηση» και διευκρινίζει ότι μόνο οι ειδικές επιδοτήσεις υπόκεινται στους 

περιορισμούς της. Επίσης, αναφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται αν μια 

επιδότηση είναι ειδική για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο παραγωγής ή 

όμιλο επιχειρήσεων ή ομάδα κλάδων παραγωγής. Η συμφωνία κατατάσσει τις 

επιδοτήσεις στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: εκείνες που απαγορεύονται, εκείνες 

για τις οποίες μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα και εκείνες για τις οποίες δεν 

μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα. Η συμφωνία προβλέπει διαφορετικά 

διορθωτικά μέτρα για κάθε κατηγορία επιδοτήσεων36. 

 Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τη 

χρησιμοποίηση αντισταθμιστικών μέτρων, δηλαδή των δασμών που επιβάλλονται 

από τη χώρα εισαγωγής για να αντισταθμίσει τα αποτελέσματα της επιδότησης. 

Πρόκειται για κανόνες παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόζονται στην περίπτωση 

των δράσεων αντιντάμπινγκ. Οι εφαρμοστέες ρυθμίσεις διαφέρουν πλέον, 

αναλόγως αν πρόκειται για ανεπτυγμένη, αναπτυσσόμενη ή ελάχιστα ανεπτυγμένη 

χώρα. Τόσο η αυστηρότητα των κανόνων όσο και η διάρκεια ισχύος των μέτρων 

ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης και το βαθμό ανταγωνιστικότητας 

που ισχύει για τον συγκεκριμένο τομέα36.  

 Ο κώδικας για τις επιδοτήσεις προβλέπει μια «διαβάθμιση» για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αρχίζοντας από τις ελάχιστα ανεπτυγμένες και 

καταλήγοντας στις αναπτυσσόμενες, με κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Ακόμη, για τις οικονομίες που διανύουν περίοδο μετάβασης ισχύει ειδικό 

καθεστώς, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στο καθεστώς που ισχύει για τις 

ανεπτυγμένες χώρες και σε εκείνο των αναπτυσσομένων χωρών. Η διαφορά είναι 

ότι για τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες εν γένει η διαβάθμιση αυτή έχει μόνιμο 

χαρακτήρα και κάθε χώρα περνά από τη μία βαθμίδα στην άλλη, ανάλογα με τη 

βελτίωση των οικονομικών της δεδομένων, ενώ η διαφοροποίηση για τις υπό 
                                            

36 Σχετικά με το θέμα βλ. eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex 
[Επίσημη Εφημερίδα L 336, 23.12.1994] (Πρόσβαση: 2016). 
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μετάβαση χώρες είναι προσωρινή και προβλέπεται να καταργηθεί σταδιακά με την 

πάροδο του χρόνου37. 

 Με τον τρόπο αυτό, οι επιδοτήσεις γίνονται δεκτές ως ένα νόμιμο 

εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, αλλά παράλληλα καθιερώνεται 

αυστηρότερος έλεγχος της χρήσης τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκούν 

επίδραση στις συναλλαγές. Και στην περίπτωση αυτή, εάν μια πλευρά θεωρεί ότι 

υπάρχει παραβίαση των κανόνων, μπορεί να αξιοποιήσει τη νέα διαδικασία 

επίλυσης των διαφορών. Αν διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένη χώρα παραβιάζει τους 

κανόνες ή ότι οι επιδοτήσεις που παρέχει έχουν αρνητικές συνέπειες για τους 

εμπορικούς της εταίρους, το γεγονός αυτό επισύρει κάποιες κυρώσεις37. 

 Οι χώρες εισαγωγής, οι οποίες θίγονται από επιδοτήσεις που 

παρέχουν άλλες χώρες, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν 

αντισταθμιστικούς δασμούς, αλλά παράλληλα έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες εξασφαλίζονται η ορθή εφαρμογή και η διαφάνεια των 

σχετικών διαδικασιών. Εκτός από αυτό, καταρτίστηκαν νέοι, σαφέστεροι και 

αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την πραγματική χρησιμοποίηση του μέτρου των 

επιδοτήσεων και τις διάφορες αρνητικές συνέπειες που είναι δυνατό να 

προκαλούνται από τις επιδοτήσεις. Αν η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την 

επίλυση μιας διαφοράς διαπιστώσει ότι έχει σημειωθεί παραβίαση των κανόνων 

που διέπουν τη χρήση των επιδοτήσεων ή ότι συγκεκριμένες επιδοτήσεις έχουν 

προξενήσει σοβαρή ζημία σε κάποια άλλη χώρα, τότε δύναται να εισηγείται την 

ανάκληση της επιδότησης ή κάποιο εναλλακτικό κατασταλτικό μέτρο και, ως 

ύστατη λύση, να εγκρίνει την επιβολή αντιμέτρων37. 

 Οι παραπάνω κανόνες αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην 

αντιμετώπιση της τάσης αντικατάστασης εισαγωγών που ενδέχεται να 

δημιουργούν οι επιδοτήσεις, καθώς και στην άρση των επιπτώσεων τους επί των 

αγορών τρίτων χωρών. Με άλλα λόγια, οι κανόνες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν 

ένα πολύτιμο εργαλείο για το άνοιγμα των αγορών τρίτων χωρών στις εξαγωγές 

της Ε.Ε.. 

                                            

37 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 20. 
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2.4 Νέοι τομείς 

 Όταν δημιουργήθηκε η G.A.T.T., ο κύριος όγκος του εμπορίου 

αφορούσε το εμπόριο αγαθών, και ιδίως των βιομηχανικών αγαθών, έτσι 

αιτιολογείται και το βάρος που αποδίδουν οι κανόνες της G.A.T.T. στα 

δασμολογικά και τα μη δασμολογικά εμπόδια. Κατά τη διάρκεια όμως, η διεθνής 

οικονομία έχει υποστεί πλήθος μεταβολών, με αποτέλεσμα ο Γύρος της 

Ουρουγουάης να θεωρηθεί μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει το εμπόριο, έτσι ώστε να αντανακλά αυτές τις μεταβολές38. 

 Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) αποτελούν ένα 

μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, πράγμα δικαιολογεί την υπαγωγή του 

συγκεκριμένου τομέα στο πεδίο εφαρμογής της G.A.T.T., καθώς και την 

καθιέρωση κοινών κανόνων σχετικά με αυτόν38. 

 Εκτός των συναλλαγών, ένας άλλος παράγοντας με σημαντικές 

συνέπειες για το διεθνές εμπόριο είναι η συνεχώς αυξανόμενη ροή των 

επενδύσεων μεταξύ των χωρών. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ξένες άμεσες 

επενδύσεις και τη διαχείρισή τους, θα δημιουργήσουν σοβαρές συνέπειες για τις 

συναλλαγές και σε ορισμένες περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε νόθευση των όρων 

των συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό, ο Γύρος ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα 

επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου (TRIM). Παρόμοιο με τη αυξανόμενη 

ροή των αγαθών, των υπηρεσιών και των επενδύσεων είναι το θέμα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας38. 

  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το υψηλό κόστος της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, την ταχύτατη μετάδοσης των πληροφοριών και την κατάστρωση νέων 

επιχειρηματικών στρατηγικών με βάση την ανάπτυξη πολλών και καινοτόμων 

προϊόντων. Υπό τις συνθήκες αυτές, προέκυψε με πιο επιτακτικό τρόπο η ανάγκη 

ενίσχυσης των υφιστάμενων κανόνων και η υπαγωγή τους σε κάποιο σύστημα 

επιτήρησης, ώστε να είναι εφικτή η πιστή τήρηση τους. Σκοπός των 

διαπραγματεύσεων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 

εμπορίου (TRIP) ήταν η ενδυνάμωση και θωράκιση των δικαιωμάτων πνευματικής 

                                            

38 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 21. 
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ιδιοκτησίας και ταυτόχρονα η διασφάλιση της συνεχούς ροής του διεθνούς 

εμπορίου39. 

 2.4.1. GATS 

  H συμφωνία GATS εφαρμόζει ιδίως τις αρχές40:  

• της μεταχείρισης του πλέον ευνοουμένου έθνους, αρχή 

σύμφωνα με την οποία όλες οι τρίτες χώρες πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση·  

• της διαφάνειας ως προς την πρόσβαση στην αγορά· 

•  και της εθνικής μεταχείρισης, που σημαίνει ότι μια 

επιχείρηση τρίτου κράτους δεν μπορεί να υφίσταται ανταγωνιστικά μειονεκτήματα 

σχετικά με μια εθνική επιχείρηση.  

 Η συμφωνία χαράσσει για πρώτη φορά ένα πολυμερές 

πλαίσιο που βασίζεται σε ικανοποιητικούς κανόνες και περιλαμβάνει επαρκείς 

δεσμεύσεις για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απελευθέρωσης. O 

οπτικοακουστικός τομέας περιλαμβάνεται στη GATS, πράγμα που σημαίνει ότι 

εφαρμόζονται και ως προς αυτόν οι κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και την 

ελευθέρωση της πρόσβασης.  

 Η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS), 

περιλαμβάνει γενικούς κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές υπηρεσιών, ειδικές 

διατάξεις για συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών, καθώς και εθνικούς πίνακες που 

καθορίζουν τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που κάθε χώρα δέχεται να ανοίξει 

στο εμπόριο, με ενδεχόμενους προορισμούς. 

  Η συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες όλων των 

τομέων με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους φορείς. 

Επίσης, εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα που ισχύουν στις υπηρεσίες, τα οποία 

                                            

39 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 21. 

40 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/7/23/04/index .tkl?lang=gr&all=1 



- 35 - 
 

λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ορίζει τέσσερα είδη παροχής 

υπηρεσιών41: 

  • παροχή μιας υπηρεσίας από ένα κράτος - μέλος με 

προορισμό ένα άλλο μέλος (π.χ. διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις) 

  • παροχή μιας υπηρεσίας στο έδαφος ενός κράτους 

μέλους με προορισμό έναν καταναλωτή οποιουδήποτε άλλου μέλους (π.χ. 

τουρισμός) 

  • παροχή μιας υπηρεσίας χάρη στην εμπορικού 

χαρακτήρα παρουσία ενός μέλους στο έδαφος ενός άλλου μέλους (π.χ. τραπεζικές 

υπηρεσίες) 

  • παροχή μιας υπηρεσίας από πρόσωπα ενός κράτους 

μέλους στο έδαφος οποιουδήποτε άλλου μέλους (π.χ. κατασκευαστικά έργα). 

  Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, η 

συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση για τις κυβερνήσεις να δημοσιεύουν όλους 

τους σχετικούς νόμους και νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι διμερείς συμφωνίες που 

συνάπτονται μεταξύ κυβερνήσεων σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων 

πρέπει να είναι ανοιχτές στα άλλα μέλη τα οποία θα επιθυμούσαν να 

διαπραγματευτούν την προσχώρησή τους στις συμφωνίες αυτές. Κάθε μέλος 

πρέπει να μεριμνά ώστε τα μονοπώλια και αυτοί που παρέχουν αποκλειστικά 

υπηρεσίες να μην κάνουν κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά41.  

  Επίσης, τα μέλη πρέπει να διαβουλεύονται μεταξύ τους με 

σκοπό την κατάργηση κάποιων  εμπορικών πρακτικών, οι οποίες θα μπορούσαν 

να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Οι διεθνείς πληρωμές και μεταβιβάσεις σχετικά 

με τις τρέχουσες συναλλαγές, που γίνονται στο πλαίσιο των ειδικών δεσμεύσεων 

δυνάμει της GATS, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο περιορισμών, εκτός 

                                            

41 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 22 – 23. 
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από την περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών και υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις42. 

2.4.2. TRIMS 

  O Γύρος της Ουρουγουάης κατέληξε επίσης σε συμφωνία 

σχετικά με τις πολιτικές επενδύσεων που σχετίζονται με το εμπόριο (TRIMS). Στη 

συμφωνία αυτή, περιέχεται ένας ενδεικτικός κατάλογος απαγορευμένων μέτρων 

που αφορούν κανόνες τοπικού περιεχομένου, ισορροπία του εμπορικού ισοζυγίου 

και απαιτήσεις ως προς τις επιτόπιες πωλήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 

ξένες άμεσες επενδύσεις είναι ένα στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας με 

αυξανόμενη σπουδαιότητα. Η αυξανόμενη σημασία των ξένων άμεσων 

επενδύσεων έχει προκαλέσει αύξηση της ανησυχίας όσον αφορά τις συνέπειες 

που έχουν για το εμπόριο ορισμένες υποχρεώσεις που επιβάλλουν διάφορες 

χώρες για τις ξένες επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Γύρος της 

Ουρουγουάης συμπεριέλαβε για πρώτη φορά μια συμφωνία για τα επενδυτικά 

μέτρα στον τομέα του εμπορίου (TRIM)43. 

  Η συμφωνία για τα TRIM, η οποία είναι η πρώτη συμφωνία 

αυτού του είδους, έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που 

διέπουν τη θέσπιση και εφαρμογή τέτοιων μέτρων, έτσι ώστε να καταστεί σαφές τι 

επιτρέπεται και τι όχι, και παράλληλα να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για τις ενέργειες 

που θα αναληφθούν μελλοντικά στον συγκεκριμένο τομέα. Ο παραπάνω στόχος 

έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η συμφωνία περιέχει ενδεικτικό κατάλογο με τα 

μη επιτρεπόμενα μέτρα και παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τα TRIM που 

απαγορεύονται από άλλους κανόνες της G.A.T.T.. Στα μη επιτρεπόμενα μέτρα 

εντάσσονται μεταξύ άλλων οι περιορισμοί όσον αφορά την χρήση εντόπιων 

υλικών για την παραγωγή των προϊόντων, οι περιορισμοί που αναφέρονται στο 

εμπορικό ισοζύγιο, οι υποχρεώσεις όσον αφορά τις εγχώριες πωλήσεις. Τα μέτρα 

αυτού του είδους πρέπει να καταργηθούν σταδιακά εντός χρονικού διαστήματος 

                                            

42 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 22 – 23. 

43 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 25. 
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που κυμαίνεται από τα δύο μέχρι τα επτά χρόνια, ανάλογα με το αν πρόκειται για 

ανεπτυγμένη ή για αναπτυσσόμενη χώρα44. 

2.4.3. TRIPS 

  Ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου 

άπτεται θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τη μία ή την άλλη μορφή, είτε 

πρόκειται για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και τη χρήση λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε πρόκειται για τη μουσική βιομηχανία, τα εμπορικά 

σήματα, κλπ. Παράλληλα με την αύξηση του εμπορίου έχουν ενισχυθεί και τα 

κίνητρα όσων παρανομούν καταπατώντας τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 

προσώπων στα οποία ανήκουν τα διάφορα αγαθά. Οι πρακτικές παραποίησης και 

απομίμησης παρατηρούνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα και λειτουργούν 

ως αντικίνητρο για την εμπορική δραστηριότητα45. 

  Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται περαιτέρω λόγω διαφόρων 

παραγόντων. Πρώτον οι περισσότερες περιπτώσεις απομίμησης δεν είναι 

παράνομες στις χώρες στις οποίες παρατηρούνται. Πολλές χώρες, και ιδίως 

ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν ελλιπή νομοθεσία για την προστασία 

των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, με αποτέλεσμα οι πρακτικές απομίμησης να 

θεωρούνται νόμιμες. Τέτοιες πρακτικές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στους τομείς 

των χημικών και των φαρμακευτικών προϊόντων45.  

  Σε άλλους τομείς, η χρήση του όρου «πειρατεία» 

δικαιολογείται πλήρως. Πρόκειται για πρακτικές με υπέρογκο κόστος. Είναι, 

φυσικά, δύσκολο να υπολογισθεί ακριβώς η έκταση μιας δραστηριότητας η οποία 

σε τελική ανάλυση είναι παράνομη και για την οποία συνεπώς δεν τηρούνται 

πλήρη στοιχεία. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η ιδιοποίηση των σημάτων, καθώς 

επίσης, στην περίπτωση των κρασιών και των τροφίμων, ορισμένων γεωγραφικών 

ενδείξεων. Η χρήση σημάτων και ενδείξεων, σε συνδυασμό με τις χαμηλές 

προδιαγραφές ποιότητας, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τη φήμη των 

                                            

44 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 25. 

45 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 24. 
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γνήσιων προϊόντων και να οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για τα συγκεκριμένα 

προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού46. 

  Τα TRIP συμπεριελήφθησαν στις διαπραγματεύσεις του Γύρου 

της Ουρουγουάης ακριβώς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω 

προβλήματα. Αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών 

συμβάσεων, παραδείγματος χάρη των Συμβάσεων της Βέρνης και των Παρισίων, 

για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών, μέσω της 

εφαρμογής και ως προς αυτές των διαδικασιών επίλυσης διαφορών της G.A.T.T.. 

Επιπλέον, επετεύχθη η ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια 

σειρά τομέων46: 

  • αυξημένη προστασία των εμπορικών σημάτων, πράγμα 

που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της προστασίας των 

κοινοτικών σημάτων 

  • τα βιομηχανικά σχέδια χαίρουν στο εξής μεγαλύτερης 

προστασίας εν συγκρίσει με το παρελθόν, ενώ παρέχεται ειδική προστασία στις 

δημιουργίες της κλωστοϋφαντουργίας και του κλάδου παραγωγής ειδών ένδυσης 

  • καθιέρωση προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε όλες τις 

χώρες στους τομείς των φαρμακευτικών και των χημικών προϊόντων 

  • επέκταση σε διεθνές επίπεδο της προστασίας που ήδη 

παρέχεται για τις διατάξεις ημιαγωγών στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

  • θέσπιση νέων κανόνων για την απαγόρευση των 

μελλοντικών πρακτικών παράνομης ιδιοποίησης και των υφιστάμενων πρακτικών 

πλημμελούς χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων. 

  Η συμφωνία TRIPS ενδυνάμωσε τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας ως προς την προστασία των σημάτων κατασκευής ή εμπορίου, των 

βιομηχανικών σχεδίων και προτύπων, των ευρεσιτεχνιών και των γεωγραφικών 

ενδείξεων. Ένα σύνολο κανόνων θεσπίστηκε για την προστασία από τις εθνικές 

                                            

46 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 24. 
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δικαιοδοσίες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η παραβίαση αυτών 

των δικαιωμάτων υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τη διαδικασία διακανονισμού 

των διαφορών47. 

2.5 Η G.A.T.T. και το περιβάλλον 

 Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων διατυπώθηκαν 

εκκλήσεις από πολλές και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς 

και από άλλους φορείς για το λεγόμενο «πρασίνισμα της G.A.T.T.». Για το σκοπό 

αυτό, η διακήρυξη των υπουργών, η οποία επισυνάπτεται στη συμφωνία, θέτει τα 

θεμέλια για την περαιτέρω εξέταση του συγκεκριμένου θέματος και για την 

ενσωμάτωση του στο όλο έργο του Π.Ο.Ε.48. 

 Τα μέτρα που θεσπίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

θεωρούνται ως νόμιμες παρεκκλίσεις από τους κανόνες της συμφωνίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι κρίνονται επιβεβλημένα και ότι δεν συνεπάγονται υπέρμετρους 

περιορισμούς σε σχέση με το πρόβλημα που επιδιώκεται να αντιμετωπισθεί με 

αυτά. Στην ουσία, μια χώρα δύναται να θεσπίζει υψηλές περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται δικαιολογημένο, αλλά ο τρόπος με τον 

οποίον θα καταστεί δυνατή η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές αυτές είναι 

κάτι για το οποίο αποφασίζει ο παραγωγός. Οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις είναι 

μία από τις μορφές επιτρεπόμενων επιδοτήσεων που προβλέπει η νέα συμφωνία. 

Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται ότι όποιος ρυπαίνει πληρώνει48. 

 Η σχέση εμπορίου και περιβάλλοντος ήταν ένα θέμα που προκάλεσε 

προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, 

διότι ενώ αρχικά εξαγγέλθηκε πως ο Π.Ο.Ε. θα επεδίωκε τη βελτίωση του 

συγκεκριμένου τομέα, το βασικό κείμενο της συμφωνίας δεν προέβλεπε με 

σαφήνεια τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη σχέση αυτή, λόγω των 

αντιρρήσεων που εξέφρασαν οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ανησυχούν για 

                                            

47 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 24. 

48 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 27. 
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την πιθανότητα άσκησης πρακτικών προστατευτισμού, καθώς και για την έλλειψη 

διαφάνειας σε ότι αφορά τη μορφή και τις εξουσίες μιας τέτοιας επιτροπής49. 

2.6 Από την G.A.T.T. στον Π.Ο.Ε.  

 Στην Τελική Πράξη που υπεγράφη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 

1994, περιλαμβάνεται απόφαση για την ίδρυση του Π.Ο.Ε., ο οποίος 

αντικατέστησε τη G.A.T.T. και ενδυνάμωσε το θεσμικό πλαίσιο στις διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις. Το πρωτόκολλο του Μαρακές, το οποίο επισυνάπτεται στη 

συμφωνία G.A.T.T. του 1994, αποτελεί το νομικό μέσο που ενσωματώνει στην εν 

λόγω συμφωνία τους καταλόγους των παραχωρήσεων και δεσμεύσεων για τα 

εμπορεύματα που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Γύρο της 

Ουρουγουάης50. 

 Το πρωτόκολλο του Μαρακές αναγνωρίζει τη νομιμότητα των 

καταλόγων αυτών και καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Συγκεκριμένα, κάθε μέλος του Π.Ο.Ε. καταρτίζει έναν κατάλογο παραχωρήσεων 

σχετικά με τα εμπορεύματα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της G.A.T.T. 

του 1994. Κάθε κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις παραχωρήσεις που προσέφερε 

το συγκεκριμένο μέλος κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης ή στο 

πλαίσιο προγενέστερων διαπραγματεύσεων50. 

2.7 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) σηματοδοτεί μία 

καινούρια αφετηρία για το διεθνές εμπορικό σύστημα. Σε σύγκριση με παλαιότερες 

διαπραγματεύσεις, ο Γύρος της Ουρουγουάης αποτελεί ένα τεράστιο και 

πολυσύνθετο εγχείρημα, καταφέρνοντας να αναπτύξει το πεδίο των 

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την πολυμερή διαδικασία θέσπισης 

κανόνων, στο οποίο πλέον εντάσσεται μεγάλος αριθμός θεμάτων. Για την 

αναβάθμιση των κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπορικό σύστημα ήταν 

επιβεβλημένη η αναθεώρηση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 

                                            

49 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 27. 

50 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm, 
(Πρόσβαση: 2016). 
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θεσμικού πλαισίου. Ο Π.Ο.Ε. προσφέρει ακριβώς το κατάλληλο πλαίσιο για το 

σκοπό αυτό51. 

 Σκοπός του Π.Ο.Ε. είναι η διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 

χωρών με κοινές συμφωνίες και όχι με διμερείς ή μονομερείς ρυθμίσεις, 

συντελώντας έτσι στην προαγωγή της διαφάνειας του διεθνούς συστήματος. Ο 

μηχανισμός ελέγχου εμπορικών πολιτικών (Μ.Ε.Ε.Π.) που δημιουργείται στο 

πλαίσιο της G.A.T.T., χρησιμεύει για την εξέταση των πολιτικών που εφαρμόζουν 

τα μέλη της, για την αναλυτική καταγραφή των πολιτικών τους στον τομέα του 

εμπορίου αγαθών, και τον εντοπισμό τυχόν θεμάτων σε σχέση με τα οποία 

ανακύπτουν προβλήματα. Οι ρυθμίσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ, αλλά ο 

Μ.Ε.Ε.Π. θα καλύπτει πλέον πολύ μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων, δεδομένου ότι σε 

αυτόν θα υπάγονται όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Π.Ο.Ε.. 

Η διαδικασία επίλυσης διαφορών είναι ένα από τα σημαντικότερα νέα γνωρίσματα 

του Π.Ο.Ε., έχοντας παράλληλα έναν πιο αυτόματο, πιο απλό, πιο διαφανή και πιο 

αξιόπιστο χαρακτήρα51. 

 Διάφορες ειδικές επιτροπές στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. θα 

παρακολουθούν την πορεία ορισμένων θεμάτων, όπως είναι ιδίως η σχέση 

εμπορίου και ανάπτυξης, οι υπηρεσίες, η γεωργία, τα TRIP, τα μέτρα διασφάλισης 

και οι άλλες βασικές συμφωνίες. Επιπλέον, με τον Π.Ο.Ε. τίθεται τέλος στην 

εφαρμογή της «ρήτρας αρχαιότητας», δηλαδή στην αρχή με την οποία 

διαιωνίζονταν οι προϋφιστάμενες παρεκκλίσεις από τους κανόνες της G.A.T.T.. 

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρέωση ότι η εσωτερική νομοθεσία κάθε μέλους 

πρέπει να συμβαδίζει με τα ισχύοντα στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., απαγορεύοντας 

πλέον ρητώς τις μονομερείς ενέργειες51.  

 

 

 

 

                                            

51 Σχετικά με το θέμα βλ. bookshop.europa.eu/el/--...C/CC8394143GRC_001.pdf/Γύρος της 
Ουρουγουάης : Παγκόσμια συμφωνία — Παγκόσμια οφέλη, σελ. 27. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΓΥΡΟ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 

Η Ελλάδα προσχώρησε στη G.A.T.T. το 1950 με τον ΑΝ 1419/27-2-50.Το 

1965 προστέθηκε το μέρος IV της G.A.T.T. (Εμπόριο και Ανάπτυξη). Η Ελλάδα 

κύρωσε το IV Μέρος με τον ΑΝ 563/28-9-6852. 

Κατά την περίοδο της έναρξης των διαπραγματεύσεων στην Punta del Este, 

αρμόδιο για τα θέματα της G.A.T.T.  ήταν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

(ΥΠ.ΕΘ.Ο.), το οποίο διατηρούσε εκπρόσωπό του στην μόνιμη αντιπροσωπεία 

της Γενεύης, με τίτλο Οικονομικού Συμβούλου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος να 

παρακολουθεί και να συμμετέχει στις σχετικές εργασίες53. 

Όσον αφορά στην επάρκεια της Ελληνικής αντιπροσωπείας για την 

παρακολούθηση των παραπάνω προγραμματισμένων ομάδων εργασίας οι οποίες 

λειτουργούσαν στα πλαίσια της G.A.T.T., μέχρι και την περίοδο η οποία 

προηγήθηκε των διαπραγματεύσεων του Γύρου Ουρουγουάης, η παρουσία του 

εκπροσώπου αυτού ήταν αρκετή. Η κατάσταση αυτή όμως άλλαξε με την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων του Γύρου και την οργάνωση του νέου πλαισίου εργασίας. 

Συγκεκριμένα οι πολυάριθμες επίσημες διαπραγματευτικές ομάδες του γύρου, 

αλλά και οι άτυπες ομάδες εργασίας, έκαναν αδύνατη την παρακολούθηση από 

ένα και μόνο άτομο. Επιπλέον, οι αυξημένες υποχρεώσεις τις οποίες θα 

αναλάμβανε η ελληνική αντιπροσωπεία της Γενεύης, σε σχέση με την επερχόμενη 

ελληνική προεδρία (κατά το Β' εξάμηνο του 1998), οδηγούσε  επιτακτικά στην 

ανάγκη ενίσχυσης στο προσωπικό της μόνιμης αντιπροσωπεία53. 

Για τους παραπάνω λόγους, και εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας των 

διαπραγματεύσεων για την εξέλιξη του παγκόσμιου, του ευρωπαϊκού αλλά και του 

ελληνικού εμπορίου, αλλά και λόγω του ότι τα διαπραγματευτικά θέματα του γύρου 

επιλύονταν πλέον κατά κανόνα, σε επίπεδο επιτροπής, το αρμόδιο Υπουργείο 

Εμπορίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναμιχθεί ενεργά στην όλη διαδικασία. 

Αρχικά απέστειλε δύο υπαλλήλους του στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Γενεύης, 

                                            

52 Σχετικά με το θέμα βλ. https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/greece_e.htm 
(Πρόσβαση 2016) 

53 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 301. 
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έναν Εμπορικό Σύμβουλο και έναν Εμπορικό Ακόλουθο αντίστοιχα, καθώς και 

γραμματειακή υποστήριξη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε στην κεντρική υπηρεσία 

ομάδα χειριστών των διαπραγματευτικών ομάδων του Γύρου. Το Υπουργείο 

Εμπορίου ανέλαβε την αρμοδιότητα όλων των διαπραγματευτικών ομάδων του 

Γύρου, εκτός από τις ομάδες των TRIMS και των υπηρεσιών, τις οποίες είχε το 

ΥΠ.ΕΘ.Ο., ενώ την αρμοδιότητα για τη διαπραγματευτική ομάδα της Γεωργίας είχε 

το αρμόδιο υπουργείο. Δημιουργήθηκε επίσης ειδική ομάδα (Task Force), η οποία 

αποτελούνταν από συμβούλους των υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, 

Εμπορίου και Γεωργίας, με κύριο ρόλο τον συντονισμό της ελληνικής 

εκπροσώπησης. Τέλος, λόγω της αυξανόμενης διαπλοκής των θεμάτων μεταξύ 

των διαπραγματευόμενων θεμάτων, αποφασίστηκε επίσης η συνάντηση των 

εθνικών εκπροσώπων σε τακτικά διαστήματα προκειμένου να έχουν συνέχεια 

πλήρη εικόνα των διαπραγματεύσεων54. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, διαπιστώνεται ότι το 

διαπραγματευτικό αυτό σχήμα λειτούργησε και ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικό 

βαθμό στις ανάγκες της ελληνικής Προεδρίας, η οποία συνέπεσε και με την πορεία 

των διαπραγματεύσεων προς την υπουργική Σύνοδο στο Μόντρεαλ. Το διάστημα 

από τη συνάντηση Μόντρεαλ - Γενεύης, έως την επόμενη ελληνική προεδρία, 

συνοδεύτηκε από το πάγωμα των διαπραγματεύσεων, αλλά και από τη μείωση 

των διαπραγματευτικών ομάδων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μεταβολές και 

στον ελληνικό διαπραγματευτικό μηχανισμό. Στις αλλαγές αυτές συνέβαλλε 

σημαντικά και η αλλαγή της κυβερνήσεως η οποία μεταξύ άλλων οδήγησε 

συνολικά σε αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό54.  

Οι αλλαγές αυτές, είχαν άμεσες επιπτώσεις και στον σχετικό ελληνικό 

διαπραγματευτικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα η δημιουργία θέσης Υπουργού 

Αναπληρωτή Εξωτερικού Εμπορίου στο ΥΠ.ΕΘ.Ο., είχε, μεταξύ των άλλων ως 

αποτέλεσμα, την μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού Εμπορίου 

(αρμόδιας για τις διαπραγματεύσεις στην G.A.T.T.), στο ΥΠ.ΕΘ.Ο.. Αποτέλεσμα 

των μεταβολών αυτών υπήρξε και το ότι το σύνολο των διαπραγματεύσεων, εκτός 

από τον τομέα της γεωργίας, πέρασαν πλέον στην αρμοδιότητα του ΥΠ.ΕΘ.Ο.. 

                                            

54 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 302. 
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Αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις ήταν πλέον ο Γ.Γ. Εξωτερικού Εμπορίου ο 

οποίος, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Εξωτερικού Εμπορίου  έφεραν το κύριο 

βάρος των διαπραγματεύσεων, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Το 

έργο τους υποστηρίζονταν από το αρμόδιο τμήμα κοινοτικών υποθέσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης, ενώ οι επιμέρους διαπραγματευτές είχαν απαλλαγεί των 

καθηκόντων τους και είχαν περάσει στο περιθώριο55. 

Η κατάσταση αυτή παρέμεινε έως τις παραμονές της τρίτης ελληνικής 

Προεδρίας, (το πρώτο εξάμηνο του 1994). Η νέα αλλαγή της κυβέρνησης ένα μήνα 

πριν από την συμφωνία για τον τερματισμό του Γύρου (15/12/93) δεν επέφερε 

ουσιαστικές αλλαγές στο διαπραγματευτικό σχήμα.  Άλλωστε κατά τα τελευταία 

στάδια των διαπραγματεύσεων, και μέχρι την τελική υπογραφή της Συμφωνίας στη 

σύνοδο του Μαρακές, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε αλλεπάλληλες συνόδους του 

Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και συνεπώς το έργο των επιμέρους 

διαπραγματευτών, όλων των Συμβαλλόμενων Μερών αλλά και της Ελλάδος, είχαν 

εστιάσει κυρίως, στην παροχή συνεχούς ενημέρωσης και τεχνικής βοήθειας προς 

τους υπουργούς των56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

55 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 302. 

56 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 303. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ  

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ  

Οι ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν σε όλη την περίοδο των 

διαπραγματεύσεων του Γύρου, έως και την υπογραφή της Συμφωνίας στο 

Μαρακές, δεν ευνοούσαν καμία προσπάθεια για μία τεκμηριωμένη ανάλυση των 

επιπτώσεων των διαπραγματεύσεων του Γύρου για κάθε ένα από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη της G.A.T.T., μεταξύ αυτών και της Ελλάδος. Ο λόγος είναι 

ότι η πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Μερών  συμπεριλαμβανομένης και της 

Ε.Ε., ακολουθούσε την τακτική  στο εσωτερικό να μεγεθύνει τα διαπραγματευτικά 

οφέλη παρουσιάζοντας ως θρίαμβο το διαπραγματευτικό της έργο, ενώ στο 

εξωτερικό πρόβαλλε υπέρμετρα τις ζημίες από τον Γύρο με αποτέλεσμα να 

υπάρχει πάντα το περιθώριο για την βελτίωση των διαπραγματευτικών θέσεων. 

Για να υπάρχει πάντως ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, όχι μόνον τα επιμέρους κέρδη και οι ζημίες των Συμβαλλόμενων Μερών 

στην G.A.T.T., αλλά και οι συνολικές επιδράσεις των διαπραγματεύσεων στην 

γενικότερη εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου. 

Είναι γεγονός ότι από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων του Γύρου 

Ουρουγουάης εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, 

και η τελική επιλογή προς την κατεύθυνση του πολυμερισμού ή του 

προστατευτισμού, με όλες τις επακόλουθες επιδράσεις που συνεπάγεται η 

επιλογή αυτή. 

Η τελικά θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων έδωσε μία νέα θεσμική 

διάσταση στη G.A.T.T., η οποία μέχρι τότε είχε τη μορφή "Συμφωνίας", γεγονός 

που περιόριζε σημαντικά τις δυνατότητές της και το ρόλο της στο διεθνές εμπόριο. 

Ένα από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, όπως προαναφέρθηκε, ήταν 

και η απόφαση μετεξέλιξης της G.A.T.T. σε διεθνή οργανισμό (World Trade 

Organization -WTO-), με ευρύτατες αρμοδιότητες. Ο οργανισμός αυτός καλύπτει 

νέους τομείς, όπως αυτούς των υπηρεσιών, των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, και των επενδυτικών μέτρων που επιδρούν στο διεθνές εμπόριο, 

επεκτείνει τις ρυθμίσεις του σε πεδία εμπορίας τα οποία, έως την ίδρυσή του, 

εξαρτιόταν από πολύπλοκους μηχανισμούς και γενικότερα έδωσε νέα ώθηση στο 

διεθνές εμπόριο. Αυτό σήμανε μια σημαντική μείωση ή και απάλειψη φραγμών στη 
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διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, ύψους τεσσάρων τρισεκατομμυρίων 

δολαρίων, τα οποία διασχίζουν τα εθνικά σύνορα κάθε χρόνο. Οι αναπτυσσόμενες 

χώρες διασφάλισαν ανοικτές προσβάσεις στις αγορές των πλουσίων κρατών, που 

τους επέτρεψαν να εξάγουν βασικά προϊόντα τους, ενώ αντίστοιχα οι πλούσιες 

χώρες μπορούν να εμπορεύονται ευχερέστερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες κλπ, τομείς στους οποίους 

κατέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα 57. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εγκύρων αναλυτών, 

ακόμα και μία μερικούς επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μία αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου κατά 100 δις δολάρια  

ετησίως 58.  

Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα 

σήμαινε το τέλος της G.A.T.T.,η οποία ήταν πλέον φανερό ότι με την υπάρχουσα 

μορφή της βρισκόταν σε αδυναμία να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στο ρόλο της, 

δηλαδή στη θεσμοθέτηση και επίβλεψη της τήρησης των κανόνων του συστήματος 

του πολυμερούς και ανοικτού διεθνούς εμπορικού συστήματος το οποίο 

εκπροσωπούσε. Κατόπιν τούτου υπήρχε πλέον ορατός ο κίνδυνος για επιστροφή 

στον προστατευτισμό και τα μονομερή μέτρα, πράγμα το οποίο θα είχε 

καταστροφικές συνέπειες ιδιαίτερα για την Ε.Ε., η οποία βασίζει, κατά μεγάλο 

βαθμό την ύπαρξη και την εξέλιξή της στο ανοιχτό διεθνές εμπόριο. Η παράλληλη 

με τις διαπραγματεύσεις του Γύρου Ουρουγουάης, δραστηριοποίηση των ΗΠΑ για 

την υπογραφή της NAFTA (North American Free Trade Agreement), αλλά και 

άλλες παρόμοιες κινήσεις ασιατικών, λατινοαμερικανικών χωρών, για την 

δημιουργία εμπορικών Blocks, έδινε ευκρινέστατα μηνύματα για τον άμεσο 

κίνδυνο για το μέλλον του ανοικτού διεθνούς εμπορικού συστήματος, και έκανε την 

ανάγκη επιτυχούς έκβασης των διαπραγματεύσεων του Γύρου ακόμα πιο 

επιτακτική59. 

                                            

57 θ. Χριστοδουλίδης ,Πρόλογος στην έκδοση :"Οι Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
Ουρουγουάης. Η Κοινοτική και η Ελληνική Οπτική''. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κέντρο Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Αθήνα, 1991.. 

58 Εκτίμηση του Institute for International Economics. The Wall Street Journal,8/11/90 

59   Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 304. 
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Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Ε.Ε. στις διαπραγματεύσεις του 

Γύρου Ουρουγουάης, δεν μπορούσε παρά να υποστηρίξει ένθερμα, τις 

προσπάθειες απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου, από το οποίο εξαρτάται, 

σε σημαντικό βαθμό, η ευημερία της. Από την άλλη πλευρά όμως η Ε.Ε. 

αντιμετώπισε ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, 

το γεγονός ότι η υπό διαπραγμάτευση ενιαία κοινοτική αγορά θα ήταν, ουσιαστικά, 

ανοικτή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει κανένα ιδιαίτερα σοβαρό κίνητρο για να προβούν οι διαπραγματευόμενοι 

εταίροι της στην G.A.T.T. σε αντίστοιχες προς αυτήν παραχωρήσεις. Τελικά 

προκειμένου να επιτύχει τους διαπραγματευτικούς της στόχους η Ε.Ε., δεν 

μπορούσε να προβεί σε ικανοποιητικές παραχωρήσεις, παρά σε περιορισμένο 

αριθμό τομέων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά και η γεωργία60.  

Τα προαναφερόμενα δεδομένα τα οποία επέδρασαν καθοριστικά στη 

διαμόρφωση της Κοινοτικής διαπραγματευτικής στρατηγικής, καθόρισαν, όπως 

ήταν φυσικό, και τα περιθώρια ελιγμών της Ελλάδος. Παρά το γεγονός ότι η 

Ελλάδα όφειλε ,ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, να υποστηρίξει 

τους γενικότερους κοινοτικούς διαπραγματευτικούς στόχους, οι οποίοι θα 

οδηγούσαν σε γενικότερη ευημερία τον κοινοτικό χώρο, εντούτοις είχε ιδιαίτερες 

ευαισθησίες σχετικά με τα ανταλλάγματα τα οποία έπρεπε να προσφέρει η Ε.Ε.. 

Ειδικότερα η Ελλάδα επεδίωξε την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διατήρηση του 

κοινοτικού προστατευτισμού στα γεωργικά και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 

διότι ο προστατευτισμός αυτός εξασφάλιζε την προνομιακή μεταχείριση των 

ελληνικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Στο βαθμό που ο κοινοτικός αυτός 

προστατευτισμός θα έπρεπε να εξαλειφθεί, η Ελλάδα επεδίωκε την όσο το δυνατό 

πιο ανώδυνη μετάβαση στην τελική κατάσταση61. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Γύρου, η Ελλάδα, 

αντιμετώπισε από την αρχή σημαντικά προβλήματα για την υπεράσπιση των 

συμφερόντων της. Ο λόγος ήταν ότι, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των υπό 

                                            

60 Κ. Στεφάνου : "Σύνοψη- Συμπεράσματα" στην έκδοση :"Οι Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
Ουρουγουάης. Η Κοινοτική και η Ελληνική Οπτική". Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Αθήνα, 1991. 

61 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 305. 
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διαπραγμάτευση τομέων, οι προτεραιότητες της πλειοψηφίας των κρατών μελών 

της Ε.Ε. διέφεραν σημαντικά από αυτές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

προαναφέρθηκε, η γενικότερη τάση των ευρωπαϊκών κρατών χαρακτηρίζονταν 

από την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση του 

διεθνούς εμπορίου, και ιδιαίτερα σε τομείς "αιχμής" για το διεθνές εμπόριο, όπως 

εκείνους των υπηρεσιών. Η γενικότερη αυτή θέση ερχόταν σε αντίθεση με τα 

συμφέροντα της Ελλάδος η οποία λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων της και των υπαρχόντων δομών της βιομηχανίας της, ήταν λογικό να 

επιδιώκει την διατήρηση της υπάρχουσας προστασίας στους περισσότερους από 

τους υπό διαπραγμάτευση τομείς, γεγονός το οποίο συχνά την έφερε σε ευθεία 

αντίθεση με τους περισσότερους εταίρους της στην Ε.Ε.62. 

Με εξαίρεση λοιπόν τις διαπραγματεύσεις στον τομέα της Ναυτιλίας, όπου η 

Ελλάδα, έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων εταίρων της στην 

Ε.Ε., επεδίωκε την όσο το δυνατό μεγαλύτερη απελευθέρωση, στους υπόλοιπους 

τομείς η Ελλάδα έδωσε σκληρή μάχη για να χάσει όσο το δυνατόν λιγότερα. Από 

την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούσε να εμποδίσει την ροή των 

διαπραγματεύσεων, από τις οποίες εξαρτιόταν το μέλλον του διεθνούς, του 

κοινοτικού και του ελληνικού εμπορίου. 

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές ευαισθησίες επικεντρώθηκαν στους 

ακόλουθους τομείς 63: 

• Ναυτιλία: Ο τομέας της Ναυτιλίας ήταν ο μόνος τομέας, από τους 

υπό διαπραγμάτευση σε επίπεδο G.A.T.T., για τον οποίο η Ελλάδα  μαχόταν για 

την πλήρη απελευθέρωσή του. Να σημειωθεί ότι ελληνική ναυτιλία αποτελούσε το 

47% της ευρωπαϊκής, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτόν η ελληνική ναυτιλία, 

ήταν σε θέση να υπερασπίζεται επιτυχώς τα συμφέροντά της. Για το λόγο αυτό 

επεδίωκε από την αρχή την εξαίρεση του τομέα από τις διαπραγματεύσεις της 

                                            

62 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 305. 

63 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 306 - 311. 
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G.A.T.T., εκτιμώντας ότι η οποιαδήποτε κατάσταση προέκυπτε από τις 

διαπραγματεύσεις θα ήταν, πιθανότατα, περισσότερο περιοριστική από την ήδη 

υπάρχουσα. Η Ελλάδα είχε επανειλημμένα υποβάλει τεκμηριωμένες απόψεις στην 

Επιτροπή όσον αφορά τη θέση της αυτή. Το πρόβλημα ήταν ότι, για λόγους 

αρχής, η Επιτροπή δεν ήταν πρόθυμη να ζητήσει την εξαίρεση του οποιοσδήποτε 

τομέα από την G.A.T.T., φοβούμενη ότι αυτό θα ήταν η αρχή για ανάλογα 

αιτήματα και από άλλα συμβεβλημένα μέρη, πράγμα το οποίο θα είχε ως τελικό 

αποτέλεσμα την γενικότερη αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό 

επιχείρησε να ακολουθήσει τελικά μια διαδικασία "προσφορών" από τα 

συμβεβλημένα μέρη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η περαιτέρω απελευθέρωση 

του τομέα.  

Η Ελλάδα ακολούθησε τη διαδικασία αυτή παρόλο που, σύμφωνα με τις 

ελληνικές απόψεις, οι προτάσεις αυτές όχι μόνο δεν υπήρξαν ικανοποιητικές, αλλά 

οδηγούσαν και σε περιορισμό τον τομέα αυτόν, αφού οι λίγες χώρες οι οποίες 

υπέβαλαν προτάσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ΗΠΑ, προσπαθούσαν 

απλώς να νομιμοποιήσουν την εγχώρια προστατευτική τους νομοθεσία, 

εντάσσοντάς την στα πλαίσια της G.A.T.T.. Επιπλέον όλες οι προτάσεις οι οποίες 

κατατέθηκαν με τη διαδικασία αυτή προέρχονται από χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), οι οποίες ούτως ή άλλως 

είχαν προχωρήσει σε διαδικασίες απελευθέρωσης του τομέα, ενώ δεν υπήρχαν 

προσφορές από τις υπόλοιπες χώρες. 

Για τους λόγους αυτούς η Ελλάδα, κατά την τελική φάση, αρνήθηκε να μπει 

στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών αυτών, και ζητούσε την εξαίρεση του 

τομέα. Η Ελληνική αυτή θέση είχε άλλωστε και την πλήρη υποστήριξη και του 

εφοπλιστικού κλάδου, ο οποίος δημιούργησε και ανάλογο κλίμα στα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης. 

Η όλη αυτή διαδικασία εμπόδισε τελικά την Επιτροπή να υποχωρήσει στο 

θέμα της ναυτιλίας, πράγμα που από ανεπίσημες πληροφορίες, δεν ήταν, αρχικά, 

μέσα στις προθέσεις της. Η Ελλάδα πέτυχε τελικά την υιοθέτηση από το 

Συμβούλιο της θέσης της ότι οι υπάρχουσες προσφορές, από τα υπόλοιπα 

συμβαλλόμενα μέρη, όσον αφορά στην πορεία για περαιτέρω απελευθέρωση του 

τομέα, υπήρξαν απαράδεκτες και μη σοβαρές. 
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Κατόπιν τούτου αποφασίσθηκε η διετής παράταση των διαπραγματεύσεων 

στον τομέα της Ναυτιλίας και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, τον Απρίλιο του 

1994, με στόχο την εξάλειψη των υπαρχόντων προστατευτικών μέτρων στον 

τομέα αυτόν (Rollback). Κατά το διάστημα αυτό θα ίσχυε στον τομέα αυτόν 

απεριόριστη Ρήτρα του Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους, πράγμα που σημαίνει ότι 

δεν θα είναι δυνατόν να εφαρμόζονται νέες, διμερείς ή ολιγομερείς, συμφωνίες 

στον τομέα αυτόν, (Standstill) ενώ η Ε.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάξει με κάθε τρόπο 

κάθε ενδεχόμενη απόκλιση. 

Οι διαπραγματεύσεις αυτές αποφασίστηκε να διεξαχθούν από ειδική ομάδα 

στα πλαίσια της G.A.T.T., στην οποία η Ελλάδα θα είχε τη δυνατότητα αυτοτελούς 

συμμετοχής, μετά την ικανοποίηση σχετικής απάντησής της. Εφόσον μετά το 

πέρας των διαπραγματεύσεων διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική συμβολή 

από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης του 

τομέα, η Ναυτιλία θα εξαιρούνταν οριστικά από την G.A.T.T.. Τονίζεται ότι όλες οι 

παραπάνω θέσεις, υπήρξαν τα βασικά αιτήματα από την ελληνική πλευρά. Τόσο 

της πολιτείας όσο και των εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλίας. 

Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέσθηκαν αργότερα ως απόρροια του 

Γύρου της Ουρουγουάης και έχουν φέρει τη ναυτιλία σε ένα μεταβατικό στάδιο 

επηρεάζοντας την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες μέχρι και σήμερα είναι οι 

εξής64 : 

� 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. 

                                            

64 Παπαγιαννούλης Κ.Ν., Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής 
Ναυτιλία, 2002, σελ. 263-264. 
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� 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 

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. 

• Οπτικοακουστικά: Για την Ελλάδα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

ο τομέας αυτός παρουσίαζε την ιδιαιτερότητα ότι τα προϊόντα του δεν ήταν μόνο 

οικονομικά αλλά καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και πνευματικά,  με τα περισσότερα από 

αυτά να συντηρούνται, κυρίως, από επιδοτήσεις. Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία 

στους τομείς αυτούς η Ελλάδα, επεδίωξε κατά τις διαπραγματεύσεις τη διατήρηση 

του δικαιώματος της ελεύθερης εφαρμογής εθνικών επιδοτήσεων. Η θέση αυτή, η 

οποία υποστηριζόταν και από τη Γαλλία, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις 

αντίστοιχες επιδιώξεις των ΗΠΑ, οι οποίες πίεζαν προς την πλήρη απελευθέρωση 

του τομέα. Τελικά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν θετικό προς τα 

συμφέροντα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα η Ε.Ε. παρέμεινε ελεύθερη να εφαρμόζει 

την μέχρι σήμερα πολιτική της στον τομέα αυτό. Έτσι το γαλλικό και ελληνικό 

αίτημα για την διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης των πολιτιστικών 
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ευαισθησιών, όπως για παράδειγμα του εθνικού κινηματογράφου, ικανοποιήθηκε 

πλήρως65. 

• Γεωργία: Όπως προαναφέρθηκε οι διαπραγματεύσεις στον τομέα 

αυτόν οδήγησαν στην απόφαση μείωσης των κοινοτικών εξαγωγικών 

επιδοτήσεων. Έτσι η προσπάθεια της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας 

επικεντρώθηκε κυρίως στο να μην θιγούν τα λεγόμενα "μεσογειακά" προϊόντα 

(ελαιόλαδο, σταφίδα κλπ), με το επιχείρημα ότι τα προϊόντα αυτά δεν 

παρουσιάζουν "διαρθρωτικά πλεονάσματα" και συνεπώς δεν προκαλούν 

στρεβλώσεις στο εμπόριο. Η ελληνική αντιπροσωπεία μετά την τελική απόφαση 

για υποβολή προσφοράς στην οποία περιλαμβάνεται και μείωση της 

δασμολογικής προστασίας και για ορισμένα μεσογειακά προϊόντα, με γραπτή 

δήλωσή της, ζήτησε από την Ε.Ε. να εφαρμοσθεί η δέσμευση η οποία είχε 

αποφασισθεί και διατυπωθεί στα συμπεράσματα του Μικτού Συμβουλίου Γενικών 

Υποθέσεων - Γεωργίας στις 20/9/93. Σύμφωνα με την δέσμευση αυτή θα έπρεπε 

να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση του εισοδήματος των 

παραγωγών και της κοινοτικής προτίμησης, στα προϊόντα των οποίων η Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς δεν είχε ακόμη αναθεωρηθεί. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε την 

ύπαρξη της δέσμευσης, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά  

έπρεπε να επαναπαυτεί αλλά αντίθετα να συνεχίσει να ασκεί την απαραίτητη 

πίεση, για την υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής66. 

Τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή δέσμευσή, η οποία έγινε για 

να εξομαλυνθούν τα προβλήματα στον τομέα αυτόν, τα μεσογειακά προϊόντα τα 

οποία γινόταν δέκτες ήδη των αποτελεσμάτων της Αναμορφωμένης Αγροτικής 

Πολιτικής, πρόκειται να υποστούν επίσης και τις επιπτώσεις της τελικής 

συμφωνίας (μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων κατά 21 %,κατ' όγκο, και 36% 

κατ' αξία, μείωση δασμών κατά 20%, ενώ για ορισμένα από αυτά η μείωση 

ανέρχεται από 36-50%). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι μέχρι το 1990, η 

Ελλάδα είχε καταφέρει, κατά τις διαπραγματεύσεις στην G.A.T.T., την εξαίρεση 

των μεσογειακών προϊόντων από την κοινοτική προσφορά, με το αιτιολογικό ότι 
                                            

65 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 307. 

66 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 308. 
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δεν ήταν πλεονασματικά και συνεπώς δεν προκαλούσαν εκτροπές εμπορίου. Τα 

μεσογειακά προϊόντα συμπεριλήφθησαν στην κοινοτική προσφορά το 1990 και 

στη συνέχεια παρέμειναν μέχρι τέλους67. 

Συμπερασματικά η συμφωνία της G.A.T.T. για τα γεωργικά προϊόντα ήταν 

δυσμενής για την ελληνική γεωργία, αφού η απόφαση για μείωση των ενισχύσεων 

και επιδοτήσεων στέρησε στους Έλληνες αγρότες ένα σημαντικό ποσοστό των 

επιδοτήσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων που απολάμβαναν. Άρα, ένας 

σημαντικός παράγοντας στήριξης του αγροτικού εισοδήματος έχει πάψει να 

υφίσταται. Βέβαια, όπως ήδη τονίστηκε, η Ε.Ε. προτίθεται να εξασφαλίσει 

εισοδηματικό αντιστάθμισμα για την απώλεια αυτή, όμως οι περιορισμοί στον 

προϋπολογισμό της Κοινότητας δημιουργούν βάσιμες αμφιβολίες για την 

υλοποίηση των προθέσεων αυτών. Τα γεωργικά προϊόντα που κυριαρχικά 

επηρεάστηκαν είναι το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά και το ελληνικό κρασί68. 

• Κλωστοϋφαντουργικά: Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι 

διαπραγματεύσεις του Γύρου κατέληξαν, όπως προαναφέρθηκε, στην απόφαση 

κατάργησης της Πολυϊνικής Συμφωνίας και προοδευτικής υπαγωγής των κανόνων 

της διεθνούς εμπορίας τους στο θεσμικό πλαίσιο της G.A.T.T.. Σύμφωνα λοιπόν 

με την τελική συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης προβλέπονται περιληπτικά οι 

παρακάτω μεταρρυθμίσεις69: 

� Θέσπιση δεκαετούς μεταβατικής περιόδου. 

� Ενίσχυση των πειθαρχικών κανόνων της G.A.T.T.,όσον αφορά 

την ανάγκη σεβασμού των διατάξεων που αφορούν την άσκηση αθέμιτων 

πρακτικών προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα, όταν χρειάζεται, άμεσης λήψης 

μέτρων κατά των πρακτικών αυτών. 

                                            

67 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 308. 

68 Καρασαββόγλου Γ. Αναστάσιος, «Διεθνές εμπόριο, θεωρία και πολιτική», (1994), σελ. 121. 

69 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 309. 
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� Η θέσπιση συγκεκριμένων ρυθμών απελευθέρωσης των 

κλωστοϋφαντουργικών σε τρία χρονικά στάδια, διάρκειας τριών, τεσσάρων και 

τριών χρόνων, με ρυθμούς αντίστοιχα 16%, 17% και 18%. 

� Η θέσπιση ειδικής ρήτρας διασφάλισης που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από συμβαλλόμενο κράτος μέλος (ή, σε περίπτωση τελωνειακών 

ενώσεων, από κράτος μέλος της Τελωνειακής Ένωσης), κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου, σε έκτακτες περιπτώσεις μαζικών εισαγωγών, οι οποίες θα 

δημιουργούσαν, ή θα απειλούσαν να δημιουργήσουν, σοβαρά προβλήματα στην 

αγορά της εισάγουσας χώρας. 

� Προβλέφθηκε επίσης η επιβολή ειδικών κυρώσεων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης Συμβαλλομένου μέρους προς τις διατάξεις της 

Συμφωνίας. 

� Τέλος, η παρακολούθηση της λειτουργίας και η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της Συμφωνίας, 

ανατέθηκε σε ειδική επιτροπή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της G.A.T.T.. 

Οι παραπάνω αποφάσεις, πολλές από τις οποίες αποτέλεσαν 

διαπραγματευτικά αιτήματα της Ελλάδος, ικανοποιούσαν αρκετά από τα αιτήματα 

του κλάδου. Παρόλα αυτά, γεγονός ήταν ότι στα κλωστοϋφαντουργικά και τα 

ενδύματα, οι επιπτώσεις της Συμφωνίας στην αντίστοιχη ελληνική βιομηχανία ήταν  

αρνητικές. Η αιτία ήταν ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων συμφωνήθηκε η 

κατάργησή της Πολυϊνικής Συμφωνίας γεγονός που πρακτικά σήμαινε μεγαλύτερη 

απελευθέρωση στις εισαγωγές χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να υποστούν τον ισχυρό ανταγωνισμό των 

κλωστοϋφαντουργικών των αναπτυσσόμενων χωρών, όχι μόνο στην ελληνική, 

αλλά, κυρίως, στην αγορά των υπολοίπων κρατών μελών, διότι ο κύριος όγκος 

των ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών εξαγόταν προς τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Θετικό σημείο της συμφωνίας θα έπρεπε να θεωρηθεί η απόφαση για τη 

σταδιακή μετάβαση από την Πολυϊνική Συμφωνία στην G.A.T.T., σε μια περίοδο 

δέκα ετών, έτσι ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στον κλάδο να 

αντιμετωπίσει τις μελλοντικές συνέπειες της απελευθέρωσης. Θετικό επίσης 

σημείο απετέλεσε και η σχετική απόφαση για ενδυνάμωση του σχετικού αμυντικού 
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μηχανισμού των συμβεβλημένων μερών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αθέμιτες 

πρακτικές από τις χώρες αυτές. Και τα δύο αυτά σημεία αποτελούσαν πάγια 

αιτήματα και της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων70. 

Αντίθετα, αρνητικό σημείο στην όλη διαπραγμάτευση του τομέα των 

κλωστοϋφαντουργικών στην G.A.T.T.  αποτέλεσε η Πορτογαλική επιτυχία της  

σύνδεσης των αποτελεσμάτων του Γύρου με τα προβλήματα της πορτογαλικής 

κλωστοϋφαντουργίας. Η ενέργεια αυτή οδήγησε, τελικά, στην εξασφάλιση 

πιστώσεων για την κλωστοϋφαντουργία της. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το 

αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση της ελληνικής 

βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων, το οποίο υπέβαλε η Ελλάδα 

προς την Ε.Ε. το 1991, ύψους 1,9 δις Ευρώ, απορρίφτηκε από τις κοινοτικές 

αρχές. Γεγονός είναι ότι στη συγκεκριμένη φάση το όλο θέμα εμφανίστηκε ως μια 

μεγάλη διαπραγματευτική νίκη της Πορτογαλίας και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι  

μόνη πέτυχε τη στήριξη αυτή, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη (Ισπανία, 

Ελλάδα κλπ)71. 

Συμπερασματικά η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου στα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σαφώς έπληξε την εθνική κλωστοϋφαντουργία, η 

οποία τύγχανε μεγάλης προστασίας από το κράτος. Αυτή ακριβώς η 

προστατευτική πολιτική δεν βοήθησε στη δημιουργία ενός ευέλικτου, δυναμικού 

και ανταγωνιστικού κλάδου, με αποτέλεσμα η απελευθέρωση να δημιουργεί 

κινδύνους από την ανταγωνισμό χωρών με χαμηλό κόστος. Η ελληνική πλευρά 

δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σημαντικά ποσά 

για την αναδιοργάνωση και στήριξη της εθνικής κλωστοϋφαντουργίας της, με 

συνέπεια το μέλλον της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας να είναι τουλάχιστον 

αβέβαιο. 

                                            

70 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 310. 

71 Μυρογιάννης Γ., Ο Ρόλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Διαπραγματεύσεις του Γύρου 
της Ουρουγουάης και η Ελλάδα. Αθήνα, 1994,σελ 311. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μετά από μακροχρόνιες και σκληρές διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματευτικών Γύρων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της G.A.T.T. και 

παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντά, τα συμβαλλόμενα μέρη κατόρθωσαν τελικά 

να βρουν τη χρυσή τομή σε πολλά σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τον τρόπο 

διεξαγωγής του εμπορίου και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών από 

χώρα σε χώρα, θέτοντας υπό περιορισμό εμπόδια που στο παρελθόν ενεργούσαν 

ανασταλτικά προστατεύοντας ταυτόχρονα και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με 

την θεσμοθέτηση κατάλληλων μέτρων. 

Σημείο αναφοράς των διαπραγματευτικών Γύρων ήταν αυτός της 

Ουρουγουάης, κατά τη διάρκεια του οποίου όχι μόνο επήλθε συμφωνία στα 

περισσότερα ζητήματα, αλλά συντέλεσε στην συμφωνία ορόσημο της δημιουργίας 

του Π.Ο.Ε., του οργανισμού δηλαδή που αντικατέστησε την G.A.T.T. και είναι 

υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του εμπορίου, στα πλαίσια των οριοθετημένων 

συμφωνιών. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα είναι γεγονός ότι η διοικητική δομή, η απουσία 

ειδικευμένων στελεχών στα θέματα της G.A.T.T. καθώς και η έλλειψη κατάλληλου 

μηχανισμού παροχής διαρκούς και έγκαιρης πληροφόρησης, την κατέστησε  κατά 

τα αρχικά στάδιά των διαπραγματεύσεων αδύναμη και ανέτοιμη να συμμετέχει 

αποτελεσματικά στον μεγάλης σημασίας, όπως προαναφέρθηκε, Γύρο της 

Ουρουγουάης. Στην συνέχεια βέβαια υπό την πίεση των υποχρεώσεων η Ελλάδα 

κατόρθωσε να οργανώσει ικανοποιητικά το σχετικό διαπραγματευτικό μηχανισμό ο 

οποίος, παρά τα προβλήματα, της επέτρεψε να ανταπεξέλθει θετικά στις 

υποχρεώσεις της, υποχρεώσεις οι οποίες κορυφώθηκαν κατά την Υπουργική 

Διάσκεψη στο Μόντρεαλ . 

Από τη διάσκεψη του Μόντρεαλ και ύστερα, ο διαπραγματευτικός αυτός 

μηχανισμός ατόνησε, όπως άλλωστε ατόνησαν και οι διαπραγματεύσεις του 

Γύρου. Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως, η εξέλιξη αυτή συνδυάστηκε από τη 

μεταφορά σημαντικού βάρους των διαπραγματευτικών χειρισμών και 

πρωτοβουλιών από τους επιμέρους χειριστές προς τα ανώτατα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και την πολιτική ηγεσία. Το γεγονός αυτό από την μία πλευρά 
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είχε θετικά αποτελέσματα, σε ότι αφορά την αύξηση του βαθμού ευαισθησίας της 

πολιτικής ηγεσίας και στη βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης της Δημόσιας 

Διοίκησης. Από την άλλη πλευρά όμως η εξέλιξη αυτή απέφερε αρνητικά 

αποτελέσματα όσον αφορά την σταθερότητα τροφοδότησης και ενημέρωσης του 

μονίμου στελεχιακού δυναμικού της. Επέδρασε επίσης αρνητικά στη δυνατότητα 

εμβάθυνσης και εμπεριστατωμένης ανάλυσης των τεχνικών κειμένων του Γύρου 

από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες καθώς και την δυνατότητα άντλησης 

σημαντικών πληροφοριών από τους ομοιοβάθμους τους, προκειμένου να έχουν 

έγκαιρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απετέλεσε η αδυναμία του μηχανισμού αυτού να 

συντονισθεί, να αντιδράσει έγκαιρα και να εκμεταλλευτεί την Πορτογαλική 

πρωτοβουλία σύνδεσης των αποτελεσμάτων του Γύρου με την ενίσχυση της 

κλωστοϋφαντουργίας. 

Στο ερώτημα βέβαια εάν ο ελληνικός διαπραγματευτικός μηχανισμός είχε 

την δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των διαπραγματεύσεων, η 

απάντηση είναι αρνητική. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να επιφέρει ουσιαστικές και 

ριζικές μεταβολές στο σύνολο της διαπραγματευτικής πολιτικής της Ε.Ε., αφού ο 

ρόλος του κάθε κράτους μέλους είναι περιορισμένος. Η Ελλάδα όμως είχε τη 

δυνατότητα επίτευξης μικρών επιμέρους διαπραγματευτικών επιτυχιών, οι οποίες 

όμως, στην περίπτωση κρατών μελών όπως η Ελλάδα, μπορούν να έχουν 

καθοριστικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του εμπορίου και της βιομηχανίας της. 

Η Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, λόγω των δομών, του προσανατολισμού 

και των προβλημάτων του εμπορίου και της βιομηχανίας της, ήταν υποχρεωμένη 

να τηρεί αμυντική στάση στους περισσότερους από τους υπό διαπραγμάτευση 

τομείς, γεγονός το οποίο συχνά την οδηγούσε σε σύγκρουση με το σύνολο σχεδόν 

των εταίρων της στην Ε.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη όμως την επιτυχή πορεία των 

διαπραγματεύσεων στον τομέα της Ναυτιλίας, μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι 

εφόσον η Ελλάδα ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί  με διάρκεια και συνέπεια τους 

στόχους της, ήταν σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις και άλλες διαπραγματευτικές 

επιτυχίες. 

Ο Γύρος Ουρουγουάης, λόγω του εξαιρετικά εκτεταμένου εύρους των υπό 

διαπραγμάτευση τομέων τους οποίους περιελάμβανε, θα μπορούσε να 
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υποστηριχθεί ότι είχε ως έργο την ριζική αναμόρφωση του συνόλου του θεσμικού 

πλαισίου του διεθνούς εμπορίου. Κατά τη διάρκεια των πολυετών 

διαπραγματεύσεων δόθηκε η μοναδική ευκαιρία στα εμπλεκόμενα στελέχη της 

δημόσιας διοίκησης να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στην όλη διαδικασία της 

δημιουργίας και διαμόρφωσης των εμπορικών κανόνων, οι οποίοι θα ρύθμιζαν το 

διεθνές εμπόριο, τουλάχιστον κατά την επόμενη δεκαετία. Σε ότι αφορά την 

Ελλάδα θεωρείτε ότι η διαχρονική αποδυνάμωση του πυρήνα εξειδικευμένων 

στελεχών στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου, στέρησε τη δημόσια διοίκηση από μία 

μοναδική ευκαιρία δημιουργίας νέων εμπείρων στελεχών εξειδικευμένα με το 

διεθνές εμπόριο.  

Ο Γύρος της Ουρουγουάης εξέλιξε τη συνεργασία στον τομέα του διεθνούς 

εμπορίου σε ένα νέο, ανώτερο επίπεδο. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του 

διεθνούς εμπορίου για την οικονομική ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο και 

δημιούργησε πλήθος νέων ευκαιριών. Για την Ε.Ε. η πρόκληση ήταν να φροντίσει 

για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση του Γύρου με την εφαρμογή ανοικτής εξωτερικής οικονομικής 

πολιτικής καθώς και την ενεργό προώθηση της συνεργασίας με τις άλλες χώρες.  

Η Ελλάδα ως ενεργό μέλος τόσο στη Συμφωνία της G.A.T.T. αλλά και ως 

ιδρυτικό μέλος του Π.Ο.Ε. αποκόμισε, όπως αναλύθηκε στην παρούσα εργασία, 

οφέλη σε κάποιους τομείς, ενώ σε άλλους αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και να έχει 

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, τόσο από πλευράς τιμής, αλλά κυρίως από 

πλευράς ποιότητας. 
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