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Περίληψη 

Η υποχρέωση που πηγάζει από την αρχή της μη διάκρισης, η οποία αναλύεται 

περαιτέρω στη ρήτρα του Μάλλον – Ευνοούμενου – Κράτους, και σε αυτήν της 

Εθνικής Μεταχείρισης στο Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

αποτυπώνεται ρητώς τόσο στις συμφωνίες του Οργανισμού όσο και στη Γενική 

Συμφωνία Εμπορίου στις Υπηρεσίες, αλλά και στη Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου, αποσκοπώντας σε ένα και μόνο αντικειμενικό στόχο: να διασφαλίσει την 

ισότητα στο εμπόριο και τις υπηρεσίες μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με την πρόθεση να απελευθερώσει το εμπόριο, 

καθιστώντας το παράλληλα προσβάσιμο και ανοιχτό προς ολοένα και περισσότερα 

μέρη. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του σκοπού τίθεται εν αμφιβόλω, εξαιτίας 

ποικιλόμορφων παραγόντων που περιορίζουν, μετριάζουν ή θέτουν στεγανά στην 

ισχύ και εφαρμογή των ανωτέρω ρητρών, χρήζοντας έτσι ενδελεχούς προσοχής και 

διερεύνησης. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μία επισκόπηση των ως άνω 

ρητρών με ταυτόχρονη ανάδειξη περιπτωσιολογικά κάποιων περιοριστικών 

παραγόντων ως και η διατύπωση μίας πρότασης ενός κατευθυντήριο άξονα 

επισκόπησης της εφαρμογής τους. Παράλληλα, προ της επισκόπησης της αρχής της 

απαγόρευσης διάκρισης, θα επιχειρηθεί μία κατά το δυνατόν σύντομη αναφορά του 

γενικότερου πλαισίου τόσο σχετικά με τις αρχές του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, 

όσο και των ειδικότερων συμφωνιών, αλλά και μία συνοπτική παρουσίαση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και αυτό διότι είναι αδύνατη η κατανόηση της 

αρχής της μη διάκρισης αν αυτή δεν τοποθετηθεί εντός του ευρύτερου πλαισίου, με το 

οποίο αλληλεπιδρά.   
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Εισαγωγή 

Ο πυρήνας της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων (ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους και της Εθνικής Μεταχείρισης) έγκειται στην ιδέα της μη 

διάκρισης μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών σε επίπεδο διεθνών εμπορικών 

συμφωνιών, τοποθετείται σε ένα ευρύ πλαίσιο διεθνών οικονομικών, εμπορικών και 

νομικών σχέσεων, ενώ οι ρίζες της μπορούν να εντοπισθούν ήδη στις ιταλικές πόλεις-

κράτη του 12ου αιώνα (Sengul, 2006).  

Η νεότερη εκδοχή της αρχής εμφανίσθηκε αρχικά στην Ευρώπη του 17ου 

αιώνα και υπήρξε συνυφασμένη με την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της 

εποχής. Οι συμφωνίες που βασίζονται σε αυτές τις ρήτρες, έχουν οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός δικτύου εμπορικών σχέσεων, καθώς, βάσει των αρχών αυτών, τα 

ανταγωνιζόμενα κράτη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν συγκεκριμένους όρους και να 

προβαίνουν σε παραχωρήσεις όσο αφορά στην εμπορική πολιτική τους με άλλα 

κράτη, προκειμένου και αυτά με τη σειρά τους να τύχουν ανταποδοτικά μιας 

καλύτερης μεταχείρισης. Ήδη από την καθιέρωση των Γενικών Συμφωνιών 

Δασμολογίων και Εμπορίου το 1947, η οποία εφεξής στην παρούσα εργασία θα 

αναφέρεται με το διεθνή όρο ''GATT'', η ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους 

και της Εθνικής Μεταχείρισης έχουν αποτελέσει τις πρώτες και θεμελιακές διατάξεις 

και είναι ευρέως και κατά κοινή παραδοχή αναγνωρισμένες ως οι βασικοί πυλώνες 

του συστήματος και του πλέγματος σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Σημειωτέον ότι, επειδή αφ’ ενός μεν από κοινού 

στοιχειοθετούν την πιο ευρεία αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων, αφ’ ετέρου δε στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η μία δύναται να θεαθεί σε συνδυασμό με την άλλη, 

είναι τόσο άρρηκτα συνυφασμένες που συνήθως γίνεται συνεκδοχική αναφορά και 

στις δύο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ακόμα και σε περιπτώσεις προσφυγής στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης, γίνεται 

επίκληση και στις δύο αρχές. 

Αναφορικά με τους τελωνειακούς δασμούς και τις χρεώσεις που επιβάλλονται 

σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου αγαθών,  η ρήτρα του Μάλλον – Ευνοούμενου - 

Κράτους (Most – Favored - Nation Clause, MFN) προβλέπει πως οποιοδήποτε 



  
 

3 
 

πλεονέκτημα, χάρη ή προνόμιο προορισμένο ή επιφυλασσόμενο για ένα οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος θα αποδίδεται κατά τρόπο άμεσο και άνευ όρων και διακρίσεων 

στο παρόμοιο προϊόν που προέρχεται ή προορίζεται από ή για τις επικράτειες όλων 

των συμβαλλόμενων μερών. 

Εύκολα γίνεται στον καθένα αντιληπτό ότι τα οικονομικά και πολιτικά 

πλεονεκτήματα της εφαρμογής της αρχής καθιστούν αυτή θεμελιώδους σημασίας στο 

Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και αυτό διότι παρέχει σε μικρότερες 

χώρες μια ασφαλιστική δικλείδα, εν είδη κοινώς αποδεκτής και θεσπισμένης εγγύησης 

αλλά και δημιουργεί ένα περιβάλλον κυριαρχικής ισότητας κρατών, ενάντια στη 

δυνητική εκμετάλλευση από μεγαλύτερα κράτη, τα οποία εκ των πραγμάτων 

διαθέτουν ισχυρότερη και πιο προσοδοφόρα εθνική αγορά και οικονομία. 

Επιπρόσθετα, αποτρέπει την ανάπτυξη δυσμενών σχέσεων, την εκδήλωση 

διακρίσεων και την εμφάνιση κύκλων αντιποίνων μεταξύ μελών, που θα συνεπάγετο η 

άνευ περιορισμών ισχύς των μεγαλυτέρων και ισχυρότερων κρατών. Επίσης, οι 

διαπραγματεύσεις αναφορικά με τα δασμολόγια υπό τη ρήτρα της αρχής του Μάλλον 

- Ευνοούμενου - Κράτους είναι λιγότερο κοστοβόρες, καθώς απαιτείται σημαντικά 

λιγότερος χρόνος για την καθιέρωση μιας δασμολογικής τιμής για ένα εισαγόμενο 

αγαθό, σε σύγκριση με το να χρειάζεται κανείς να αντιμετωπίζει κάθε χώρα που 

προβαίνει σε εξαγωγές σε διμερές επίπεδο. Η αρχή αυτή επικεντρώνεται στη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας καθώς με την πολιτική της μη διάκρισης μεταξύ 

ξένων προμηθευτών, οι εισαγωγείς αποκτούν κίνητρα ώστε να αγοράσουν το προϊόν 

από τον καλύτερο παραγωγό ή τον προμηθευτή με το χαμηλότερο κόστος (Sengul, 

2006). 

Η διαδεδομένη χρήση της ρήτρας του Μάλλον – Ευνοούμενου - Κράτους σε 

ποικίλες εμπορικές συμφωνίες έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή τόσο στην 

οικονομική όσο και στην νομική βιβλιογραφία, καθώς επίσης και μεταξύ φορέων 

εφαρμογής και υλοποίησής της. Υπό το πρίσμα ωστόσο μιας κριτικής θεώρησης της 

συγκεκριμένης αρχής, διατυπώνεται και η ευρέως αποδεκτή άποψη – κριτική, πως 

ενώ η ρήτρα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που εν γένει προάγουν τον 

ανταγωνισμό σε ένα πλαίσιο διεθνών οικονομικών δεδομένων ή τουλάχιστον 
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διαδραματίζουν έναν μάλλον ουδέτερο ρόλο, μπορεί ωστόσο να οδηγήσει σε 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα και απώλεια της ευημερίας του καταναλωτή (Fotoh, 2012). 

Για το λόγο αυτό, τόσο αμερικανικά όσο και ευρωπαϊκά δικαστήρια αλλά και 

υπηρεσίες εφαρμογής της ανά τον κόσμο διατυπώνουν σθεναρά την άποψη πως η 

ρήτρα οφείλει να θεάται και να εξετάζεται ως προς την ισχύ και την εφαρμογή της σε 

μια κατά περίπτωση βάση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των όρων της εκάστοτε σύμβασης. 

Ωστόσο, και παρά την αναγκαιότητα θεώρησης της ρήτρας κατά περίπτωση, η 

προσέγγιση αυτής απλώς και μεμονωμένα περιπτωσιολογικά ενέχει και δημιουργεί 

πολύπλευρα πρακτικά προβλήματα σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όσο 

αφορά στις αρχές ανταγωνιστικότητας που προσβλέπουν στο να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο τους πολύ συγκεκριμένους και περιορισμένους πόρους τους αλλά και όσο 

αφορά στην θεώρησή της από νομικής απόψεως, υπό την έννοια ότι δημιουργεί 

πρόβλημα στους νομικούς που προσβλέπουν στο να παρέχουν τη βέλτιστη 

καθοδήγηση και συμβουλή στους πελάτες τους.  

Συνεπώς, έχουν προκύψει δημοσιευμένοι στη διεθνή βιβλιογραφία 

καθοδηγητικοί άξονες όσον αφορά τη χρήση των ρητρών, που περιέχουν υποθέσεις 

καθώς και δικλείδες ασφαλείας, άξονες που θα μπορούσαν να αποβούν τόσο 

αποδοτικοί όσο και χρήσιμοι. Έτσι , κρίνεται σκόπιμο να επιχειρηθεί νομική και 

οικονομική ανάλυση των ρητρών του Μάλλον - Ευνοούμενου – Κράτους και της 

Εθνικής Μεταχείρισης σε εμπορικές συμβάσεις και να προταθεί ένας καθοδηγητικός 

άξονα εφαρμογής τους (Gonenc, Gurkaynak, Guner, Diniz & Filson, 2016). 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση και ο ορισμός βασικών 

εννοιών του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, η παρουσίαση των συνθηκών που 

οδήγησαν στη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και η 

παρουσίαση του ίδιου του Οργανισμό, καθώς το εγχείρημα της ανάλυσης της αρχής 

της μη διάκρισης στο δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προϋποθέτει μία 

κατά το δυνατόν σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες και οργανισμούς που 

συνθέτουν το πλαίσιο εφαρμογής της αρχής. 
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Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι δύο ρήτρες που συνιστούν την αρχή 

απαγόρευσης των διακρίσεων και θα επιχειρηθεί η πλήρης κατανόησή τους μέσα από 

παραδείγματα αλλά και από περιπτωσιολογική παράθεση πραγματικών 

περιστατικών. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί μια κριτική αποτίμηση των πτυχών 

των δύο ρητρών, με την παράθεση παραδειγμάτων εξαιρέσεων από την υπαγωγή σε 

αυτές, μερικής ισχύος ή μη ισχύος τους. Τέλος, επιχειρηθεί μία κριτική της αρχής, υπό 

την έννοια της παράθεσης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της, με 

ταυτόχρονη διατύπωση συμπερασμάτων που θα εξαχθούν από το σύνολο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ένα κράτος εμπλέκεται σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, όταν μέσω αυτών 

επωφελείται εισοδηματικά. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό όταν το κάθε κράτος 

εξειδικεύεται στην παραγωγή με γνώμονα την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

κόστους (Kohona, 1994). 

Σε ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του διεθνούς εμπορίου συγκαταλέγονται τα 

παρακάτω. Καταρχάς, η διεθνής εμπορική ορολογία είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιο  

τρόπο ώστε, με γνώμονα τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης σε διεθνές 

επίπεδο, να ευνοείται το εμπόριο μεταξύ κρατών.  Ακόμα, οι χώρες που 

συναλλάσσονται αποκτούν μεγαλύτερο όγκο από το εμπορευματικό αγαθό συγκριτικά 

με αυτόν που θα αποκτούσαν, αν δεν εμπλέκονταν σε διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές. Η υιοθέτηση ενιαίας διεθνούς ορολογίας αναφορικά με την προσφορά 

και ζήτηση των αγαθών ευνοεί επίσης το διεθνές εμπόριο. Επιπρόσθετα, οι χώρες 

επωφελούνται σε χρόνο εργασίας και έτσι αυξάνουν την παραγωγή και την 

κατανάλωση, ενώ οι ανταλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ αγαθών γίνονται σε 

πνεύμα ισοτιμίας, και ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτησή τους. Η χώρα μπορεί 

ακόμα να μεγεθύνει τον όγκο των αγαθών που διαθέτει προς εξαγωγή ή 

προγραμματίζει να εισάγει. Διαμείβεται ανταλλαγή των παραγωγικών συντελεστών, 

όπως είναι το κεφάλαιο αλλά και το εργατικό δυναμικό σε διεθνές επίπεδο, αυξάνεται 

η οικονομική ευημερία των συναλλασσόμενων χωρών, ενώ εμπεδώνεται το πνεύμα 

συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού σε επίπεδο εθνικών οικονομιών. 

Στα μειονεκτήματα που απορρέουν από το διεθνές εμπόριο, περιλαμβάνεται η 

εκδήλωση ανισορροπίας μεταξύ μεγάλων και μικρότερων χωρών, η εμφάνιση 

κυκλωμάτων που δεν αποδίδουν στις χώρες τα φορολογικά έσοδα τα προερχόμενα 

από εισαγωγικές διαδικασίες, καθώς και το ενδεχόμενο ένα εισαγόμενο προϊόν να 

διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη της εγχώριας αγοράς, με αποτέλεσμα να 

πληγεί η εθνική οικονομία της χώρας εισαγωγής.   



  
 

7 
 

1.2 ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι λόγοι ύπαρξης διεθνούς εμπορικής πολιτικής μπορούν να αναζητηθούν 

στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να εγκαθιδρύσουν 

ένα ενιαίο και καθολικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων. Και αυτό διότι κατέστη αντιληπτό πως η απρόσκοπτη διεξαγωγή και 

άνθιση του διεθνούς εμπορίου έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη μιας 

διεθνούς εμπορικής πολιτικής, με διακρατική ισχύ, με κοινά αποδεκτές αρχές και 

κανόνες, καθώς και διαδικασίες που θα αναγνωρίζονται και θα κρίνονται ως 

δεσμευτικές από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διεθνής εμπορική πολιτική, ωστόσο, 

δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά μέσο επίτευξης ειδικών ή γενικών στόχων, που θα 

καταστήσουν το εμπορικό σύστημα ένα δημόσιο αγαθό που θα συμβάλλει στον 

καταμερισμό της εργασίας σε διεθνές επίπεδο, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση των αγορών, καθώς και την 

ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για όλες τις συμμετέχουσες οικονομίες (Fisher, 2000). 

Αντικειμενικός στόχος της διεθνούς εμπορικής πολιτικής είναι να ανταποκριθεί 

στις επιταγές του διεθνούς οικονομικού συγκείμενου και status quo, να συμβάλλει 

προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των διεθνών αγορών, των προσφερόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των παραγωγικών συντελεστών. Τέλος, η διεθνής 

εμπορική πολιτική αξιώνει να σφυρηλατήσει τον διεθνή ανταγωνισμό και να 

οικοδομήσει τη διεθνοποίηση. 

1.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Στο Διεθνές Δίκαιο απαντώνται οι όροι του συγκριτικού και απόλυτου 

πλεονεκτήματος. Στην πρώτη περίπτωση, μία χώρα φέρει συγκριτικό πλεονέκτημα 

αναφορικά με την παραγωγή ενός προϊόντος, όταν το κόστος ευκαιρίας παραγωγής 

αυτού του εμπορευματικού αγαθού είναι πιο χαμηλό σε αυτή τη χώρα, συγκριτικά με 

άλλες. Απόλυτο πλεονέκτημα, από την άλλη, φέρει όταν κατορθώνει να παράξει μία 

μονάδα του προϊόντος επενδύοντας λιγότερη εργασία εν σχέσει με ένα άλλο κράτος 

(Davey, 2000). 
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1.4 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Ο όρος “Άμεσες Ξένες Επενδύσεις” αναφέρεται στις διεθνείς ροές κεφαλαίων 

με τις οποίες μία εγχώρια επιχείρηση προχωρά στη σύσταση ή στην επέκταση μίας 

θυγατρικής επιχείρησής της, σε μια άλλη χώρα. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

διακρίνονται για το ότι δεν μεταβιβάζονται μόνο πόροι αλλά ακόμα μετατίθεται το 

κέντρο άσκησης ελέγχου (Davey, 2000). 

Η σύσταση οργανισμών από πολυεθνικές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 

εθνικά σύνορα μιας χώρας προσομοιάζει τη διαδικασία του διεθνούς εμπορίου, με 

ό,τι αυτή συνεπάγεται, ιδίως το επικερδές σκέλος της κινητικότητας των 

παραγωγικών συντελεστών. Συνιστούν δηλαδή, κατά μία έννοια, μία μορφή 

οικονομικής ολοκλήρωσης και ενοποίησης σε διεθνές επίπεδο. 

Συγκριτικά με άλλες μορφές διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης, θα 

μπορούσε κανείς να υποθέσει πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις παράγουν συνολικά 

οφέλη. Ωστόσο, ασκούν τέτοια επιρροή στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 

και επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εισοδηματική κατανομή, 

ώστε δυσχεραίνεται η θέση ορισμένων κοινωνικών ομάδων. Ο αντίκτυπος που οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν στη διανομή του εισοδήματος δύναται να εντοπισθεί 

τόσο στο επίπεδο του εσωτερικού μιας χώρας όσο και μεταξύ των 

συναλλασσόμενων χωρών. 

Η εμπορική πολιτική συνίσταται σε μία δέσμη πολιτικών πρακτικών που 

υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών που συμβάλλονται σε 

διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Οι πολιτικές αυτές προβλέπουν ένα σύνολο 

ενεργειών, κάποιες από τις οποίες είναι η επιβολή φόρων σε ορισμένες διεθνείς 

συναλλαγές, οι επιδοτήσεις υπέρ κάποιων άλλων συναλλαγών, οι επιδοτήσεις 

εξαγωγών, οι εκούσιοι περιορισμοί εξαγωγών, οι ποσοστώσεις εισαγωγών, η επιβολή 

και τήρηση νόμιμων ορίων αναφορικά με την αξία ή των όγκο εισαγωγών για 

συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και η θεσμοθέτηση ελάχιστου εγχώριου μεριδίου στην 

παραγωγή. 
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1.5 ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ (DUMPING)  

Μία κοινή πρακτική που υιοθετείται για τη διάκριση τιμών στο διεθνές εμπόριο 

είναι αυτή του ντάμπινγκ (dumping), το οποίο συνίσταται σε μία τιμολογιακή πολιτική 

σύμφωνα με την οποία μία κυβέρνηση επιβάλλει χαμηλότερη τιμή στα προς εξαγωγή 

αγαθά, συγκριτικά με αυτή που χρεώνει όταν αυτά διατίθενται στην εγχώρια αγορά. 

Το ντάμπιγκ αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στο διεθνές εμπόριο διότι θεωρείται 

ως μία αθέμιτη πρακτική και διέπεται από ειδικούς κανόνες, ενώ επιβάλλονται σε 

βάρος του συγκεκριμένες ποινές (Stehmann, 2000). 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκδήλωση του ντάμπιγκ είναι σωρευτικά οι 

εξής: ο κλάδος οφείλει να είναι ατελώς ανταγωνιστικός ώστε οι επιχειρήσεις να 

επιβάλλουν τιμές αντί να δέχονται ως δεδομένες τις τιμές της αγοράς και δεύτερον, οι 

αγορές πρέπει να είναι απομονωμένες ώστε οι καταναλωτές της εγχώριας 

οικονομίας να μην έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εύκολα εμπορευματικά αγαθά 

τα οποία προορίζονται για εξαγωγικούς σκοπούς. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της πρακτικής του 

ντάμπινγκ, είναι η καλούμενη και επιβολή αντιντάμπινγκ δασμών. Μία τέτοια 

δασμολογική επιβάρυνση δύναται να επιβληθεί σε οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει 

στην ντάμπινγκ πρακτική και συνιστά αντικείμενό της. Το αν πρέπει η επιβολή του 

προαναφερθέντος δασμού να είναι οριστική, καθώς και το ύψος της δασμολογικής 

αυτής επιβάρυνσης, είναι ζητήματα για τα οποία αποφαίνεται το Συμβούλιο του ΠΟΕ, 

μέσω της θέσπισης κανονισμού που διέπει τον τρόπο είσπραξής τους από τα κράτη 

– μέλη (Fisher, 2000). 

1.6 ΝΗΠΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες φέρουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στη 

μεταποίηση. Ωστόσο, ο νεοσύστατος μεταποιητικός κλάδος μιας αναπτυσσόμενης 

χώρας με μία εξίσου αναπτυσσόμενη ή, όπως αλλιώς καλείται, νηπιακή οικονομία, 

αδυνατεί αρχικά να ανταγωνιστεί την εδραιωμένη μεταποιητική βιομηχανία μίας 

ανεπτυγμένης χώρας (Davey, 2000). 
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Έτσι, το κράτος καλείται να παράσχει προσωρινή στήριξη στους νέους 

κλάδους της βιομηχανίας, ώστε να ενισχυθούν και να παγιωθούν κατά τρόπο που θα 

τους καταστήσει δυνατούς απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Συνεπώς, σε αυτές τις 

περιπτώσεις, υιοθετούνται δασμοί ή ποσοστώσεις εισαγωγών ως προσωρινά μέτρα 

για τη βιομηχανική εκκίνηση της νηπιακής οικονομίας μιας αναπτυσσόμενης χώρας. 

Οι θιασώτες του επιχειρήματος της νηπιακής βιομηχανίας, υποστηρίζουν πως 

η αγορά διακρίνεται από δύο σημαντικές ανεπάρκειες που καθιστούν την προστασία 

μιας αναπτυσσόμενης βιομηχανίας θεμιτή και εύλογη. Αυτές οι ανεπάρκειες είναι οι 

ατελείς κεφαλαιακές αγορές καθώς και το πρόβλημα της δυνατότητας ιδιοποίησης. 

Ωστόσο, στα ισχυρά μειονεκτήματα υιοθέτησης μιας τέτοιας υποστηρικτικής 

προσέγγισης προς τη νηπιακή οικονομία συγκαταλέγεται και το ότι η ενίσχυση ενός 

οικονομικού κλάδου στον παρόντα χρόνο, εν είδη κρατικής παρέμβασης, μπορεί να 

οδηγήσει στο να αποκτήσει αυτός ο κλάδος συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων σε 

μελλοντικό χρόνο. Ακόμα, η προστασία του μεταποιητικού τομέα είναι επωφελής, 

μόνο στην περίπτωση που συμβάλλει προς την κατεύθυνση ισχυροποίησης της 

ανταγωνιστικότητας ενός άλλου κλάδου. Ενώ λοιπόν το επιχείρημα της νηπιακής 

βιομηχανίας κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθεί από πληθώρα κυβερνήσεων, οι 

επιστήμονες της Οικονομίας επεσήμαναν σημαντικές ελλείψεις και συστήνουν να 

χρησιμοποιείται με σύνεση (Stehmann, 2000).   

1.7 ΕΚΟΥΣΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

O καλούμενος και εκούσιος περιορισμός εξαγωγών συνιστά μία ποσόστωση 

στο εμπόριο, η επιβολή τη οποίας πραγματοποιείται από τη χώρα εξαγωγής αντί της 

εισαγωγικής χώρας. Ο εκούσιος περιορισμός εξαγωγών είναι κατά κανόνα 

περισσότερο κοστοβόρος για την εισαγωγική χώρα, συγκριτικά με έναν δασμό που 

περιορίζει κατά τον ίδιο τρόπο και βαθμό τις εισαγωγές. Η διαφορά αυτή συνίσταται 

ακριβώς στο ότι τα έσοδα που θα εισέρρεαν από την επιβολή ενός δασμού για τη 

χώρα εξαγωγής, μετασχηματίζονται σε προσόδους που αποκτούν οι κάτοικοι του 

εξωτερικού με την επιβολή του εκούσιου περιορισμού εξαγωγών από πλευράς των 

κυβερνήσεων, αντί άλλων πολιτικών αναφορικά με το διεθνές εμπόριο.   
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1.8 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Στην περίπτωση των οικονομιών κλίμακας, όταν διπλασιάζονται επί 

παραδείγματι οι εισροές σε έναν κλάδο, υπερδιπλασιάζεται και η παραγωγή του 

κλάδου αυτού. 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές οικονομίες κλίμακας έχουν διαφορετικό 

αντίκτυπο στη δομή της διεθνούς αγοράς. Στην περίπτωση ενός κλάδου που οι 

οικονομίες κλίμακας είναι κατά αποκλειστικότητα εξωτερικές, γεγονός που έγκειται 

στο ότι δεν εμφανίζονται πλεονεκτήματα για μεγάλες επιχειρήσεις, θα απαρτίζεται 

κατά κανόνα από μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα διέπονται από ένα καθεστώς 

τέλειου ανταγωνισμού. Στην αντίθετη περίπτωση των εσωτερικών οικονομιών 

κλίμακας, οι οικονομίες χορηγούν στις μεγάλες επιχειρήσεις πλεονεκτήματα ως προς 

το κόστος έναντι των μικρών επιχειρήσεων και έτσι προσανατολίζουν τη διάρθρωση 

της αγοράς προς ένα ατελώς ανταγωνιστικό μοντέλο (Kohona, 1994). 

Οι εσωτερικές αλλά και οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας πυροδοτούν το 

διεθνές εμπόριο και επενεργούν καταλυτικά σε αυτό. Νομοτελειακά συνηγορούν 

προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του τέλειου ανταγωνισμού. Έτσι σε επίπεδο 

διεθνούς εμπορίου, όταν μεταξύ των συναλλασσομένων μερών εμφανίζονται 

οικονομίες κλίμακας, κρίνεται σκόπιμο η ανάλυση των εμπορικών σχέσεων να γίνεται 

με τη χρήση υποδειγμάτων ατελούς ανταγωνισμού, όπως είναι αυτό του 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού και του ντάμπινγκ. 

1.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Η σημασία της υιοθέτησης δασμολογίων έχει μετριαστεί σημαντικά στη 

σύγχρονη διεθνή οικονομική πραγματικότητα, καθώς οι σύγχρονες κυβερνήσεις 

επιλέγουν να προστατεύουν τις εγχώριες βιομηχανίες με τη χρήση άλλων μη 

δασμολογικών πρακτικών, όπως επί παραδείγματι είναι η επιβολή ποσοστώσεων 

στις εισαγωγές, που οδηγεί στη μείωση του όγκου των εισαγόμενων προϊόντων, η 

περιστολή των εξαγωγών, που οδηγεί στον περιορισμό του όγκου  των προϊόντων 
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προς εξαγωγή, η οποία μάλιστα κατά κανόνα επιβάλλεται από την εξαγωγική χώρα 

κατόπιν αίτησης της χώρας εισαγωγής. 

Κατά αναλογία με τα παραπάνω λειτουργεί και ο οικονομικός αντίκτυπος που 

έχουν τα δασμολογικά εμπόδια στην οικονομία. Όταν πραγματοποιείται επιβολή 

δασμών, εκδηλώνεται φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των συναλλασσόμενων 

χωρών εν σχέσει με τους δασμούς. Συγχρόνως, αυξάνεται το κόστος των 

συναλλαγών και κατά συνέπεια κωλύεται η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων. Θα μπορούσε εύκολα να συναγάγει κανείς πως η 

επιβολή δασμολογικών εμποδίων αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια για 

διεθνοποίηση των αγορών και την οικονομική ολοκλήρωση (Fisher, 2000). 

1.10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΔΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Όταν επιβάλλεται ένας δασμός επί ενός εισαγόμενου εμπορευματικού 

αγαθού, ακολούθως αυξάνεται η τιμή στην οποία το αγαθό αυτό είναι διαθέσιμο για 

τους καταναλωτές της χώρας εισαγωγής. Σε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα κατά 

κανόνα στοχεύει η επιβολή του δασμού, καθώς το πνεύμα της πρακτικής αυτής είναι 

να προστατεύσει τους εγχώριους παραγωγούς αντίστοιχων αγαθών από την πτώση 

των τιμών, που θα προέκυπτε από τον ανταγωνισμό με τα αντίστοιχα εισαγόμενα 

προϊόντα  (Stehmann, 2000). 

Επιπρόσθετα, στις επιδράσεις των δασμών συγκαταλέγεται και ότι τελικά 

καταλήγουν να αυξάνουν την τιμή στην οποία διατίθεται το αγαθό στη χώρα 

εισαγωγής, ενώ μειώνουν την τιμή του αγαθού στην εξαγωγική χώρα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι καταναλωτές της χώρας εισαγωγής να ζημιώνονται, ενώ αυτοί της 

εξαγωγικής χώρας να αποκομίζουν έμμεσο οικονομικό όφελος. Ακόμα, η επιβολή 

ενός δασμού ευνοεί οικονομικά και τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της χώρας 

που τον επιβάλλει, καθώς αυτός επί του πρακτέου μεταφράζεται σε εισρέοντα 

έσοδα. 
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1.11 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Η εντύπωση πως η οικονομική ανάπτυξη δύναται να πραγματωθεί μέσω της 

υποκατάστασης των εισαγωγών, καθώς και ο σκεπτικισμός που ανέκυψε μετά και 

την αποτυχία της εκβιομηχάνισης μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών, 

τέθηκαν εν αμφιβόλω από τη ραγδαία οικονομική άνθιση  ενός συνόλου ασιατικών 

οικονομικών, όπως είναι αυτές της Ταϊβάν, της Νοτίου Κορέας, της Ταϋλάνδης, της 

Κίνας, της Ινδονησίας, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Και αυτό συνετελέσθη 

διότι  αυτές οι ταχέως αναπτυσσόμενες και υψηλών επιδόσεων οικονομίες της Ασίας, 

κατάφεραν να εκβιομηχανιστούν όχι δια της υποκατάστασης των εισαγωγών αλλά 

μέσω της αύξησης των εξαγωγών σε μεταποιημένα αγαθά. Διακρίνονται για τη 

συμβολή εσόδων στο εθνικό τους εισόδημα, προερχόμενων από το διεθνές εμπόριο, 

καθώς και για τους αξιοσημείωτα υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.  Δεν 

είναι λίγοι ωστόσο εκείνοι που αντιμετωπίζουν σκεπτικιστικά τις γενεσιουργούς αιτίες 

της αξιόλογης οικονομικής τους ανάπτυξης, ενώ πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα 

έχουν καταδείξει πως η επιτυχία τους μπορεί να οφείλεται, κατά ένα μεγάλο βαθμό 

σε εγχώριες αιτίες, όπως είναι τα υψηλά επίπεδα αποταμίευσης αλλά και η 

σημαντική άνοδος που συντελέσθηκε τις τελευταίες λίγες δεκαετίες στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης και της τεχνολογικής κατάρτισης (Κοhona, 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on 
Trariffs and Trade – GATT) 1947 
 

Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1947, κατόπιν 

πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συνάπτεται η Γενική 

Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη στη Γενεύη, μεταξύ 

αρχικά 18 χωρών στις 24 Σεπτεμβρίου 1947, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 

πρώτη Ιανουαρίου 1948. Ως κύριος στόχος της τέθηκε η ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου με την, στα πλαίσια του εφικτού, χαλάρωση της δασμολογικής προστασίας 

και των τυχόν υφιστάμενων περιορισμών.  

Αποτέλεσε επί της ουσίας τον προπομπό και το θεμέλιο λίθο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, καθώς αυτός προέκυψε μέσα από την ανάγκη 

επαναδιαπραγμάτευσης και αναθεώρησης της GATT.  

Η Γενική Συμφωνία Δασμολογίων και Εμπορίου καθορίζει συγκεκριμένους 

κανόνες με τους οποίους κάθε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οφείλει να 

συμμορφώνεται, καθώς επιλέγει τις εμπορικές πολιτικές του ως προς τα άλλα κράτη – 

μέλη του οργανισμού. Ακόμα, μέσα από τη μακρά ιστορία της GATT έχουν διαμειφθεί 

κύκλοι (ή γύροι) διαπραγματεύσεων1 κατά τη διάρκεια των οποίων τα κράτη – μέλη 

έχουν επιχειρήσει να φιλελευθεροποιήσουν τις εμπορικές πολιτικές τους, το ένα προς το 

άλλο. Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό πως με εξαίρεση τον διαπραγματευτικό κύκλο 

που έλαβε χώρα στη Γένοβα το 1947, οπότε και επετεύχθη αξιοσημείωτη δασμολογική 

μείωση της τάξης του 20%, οι περισσότεροι από τους αρχικούς κύκλους δασμολογικών 

διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της GATT απέτυχαν να έχουν ως αποτέλεσμα κάποια 

σημαντική εμπορική απελευθέρωση. Ακολούθησαν κύκλοι συζητήσεων το 1949, το 

1950 αλλά και στη Γένοβα κατά τα έτη 1955-56, η έκβαση των οποίων έγκειτο στην 

προσχώρηση περισσότερων χωρών στη GATT, ωστόσο οι περαιτέρω δασμολογικές 

                                            
1 Οι γύροι διαπραγματεύσεων της GATT: Γύρος της Γενεύης (1947), Γύρος Annecy (1949), Γύρος 
Torkay (1951), Γύρος Γενεύης (1956), Γύρος Dillon (1960-1961), Γύρος Kennedy (1964-1967), Γύρος 
Tokyo (1973-1979), Γύρος Ουρουγουάης (1986-1994). 
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μειώσεις υπήρξαν αμελητέες και μάλιστα της τάξης του 2% κατά μέσο όρο, σε κάθε γύρο 

(Saggi, 2003). 

Παρά τα μετριοπαθή αποτελέσματα της GATT αναφορικά με την περαιτέρω 

απελευθέρωση των διεθνών αγορών, τα πρώτα 13 χρόνια ύπαρξής της, αυτή επέφερε 

ως συμφωνία σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές πολιτικές των κρατών – μελών, υπό 

την έννοια ότι εκείνα όφειλαν να εναρμονιστούν με τους κανόνες που διατυπώθηκαν σε 

αυτήν. 

Αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος κανόνας της, θεωρούμενος άλλωστε και ως 

ακρογωνιαίος λίθος της,  είναι η ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους (Gatsios, 

1990) (εφ’ εξής MFN), η οποία στην εσωτερική της διάσταση εκφράζεται από την αρχή 

της εθνικής μεταχείρισης. Ενώ η GATT περιέχει πολλές αρχές και περικλείει πληθώρα 

άλλων κανόνων που αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου ως προς τη διεθνή 

μεταχείριση και διαφάνεια, τη διεθνή συνθήκη για την Εσωτερική Φορολόγηση και 

Νομοθεσία, καθώς και διατάξεις για την ελευθερία στη διαμετακόμιση αγαθών, είναι κατά 

κοινή ομολογία παραδεκτό πως η MFN αποτελεί τη θεμελιακή ιδέα επάνω στην οποία 

έχει οικοδομηθεί το σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στην 

πραγματικότητα, κατά την πρώτη δεκαετία, σε αδρές γραμμές της ισχύος της, η GATT θα 

μπορούσε να θεαθεί ως ένα πρωταρχικώς MFN club, μια ομάδα δηλαδή που διέπεται 

και δεσμεύεται από την αρχή της μη διάκρισης (Gonenc, Gurkaynak, Guner, Diniz & 

Filson, 2015). 

Η GATT δεν άργησε να λάβει τη μορφή ενός ανεπίσημου τυπικά, πλην όμως 

υπαρκτού ουσιαστικά διεθνούς οργανισμού, ο οποίος επίσης ανεπισήμως ήταν 

γνωστός ως με το αυτό ακρωνύμιο (GATT). 

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on 
Trariffs and Trade – GATT) 1994 
 

Πρόκειται για τη συμφωνία που υπεγράφη το 1994 και επί της ουσίας 

περιλαμβάνει και ενσωματώνει την GATT 1947, όλες τις νομικές πράξεις που τέθηκαν 

σε ισχύ προ της ιδρύσεως του ΠΟΕ, υπό το καθεστώς της GATT 1947, τα μνημόνια 
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συμφωνιών για την εφαρμογή της, που συνομολογήθηκαν στο γύρο της 

Ουρουγουάης, το Πρωτόκολλο του Μαρακές. 

Επί της ουσίας η GATT 1994 αποτελεί και την ιδρυτική πράξη του ΠΟΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ) 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συνιστά τον μοναδικό οργανισμό που 

δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο με αντικείμενο τη διαχείριση των κανονισμών 

που διέπουν το εμπόριο μεταξύ των εθνών. Στον πυρήνα του οργανισμού βρίσκονται 

οι συμφωνίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ πολλών 

μερών και στους κόλπους του έχουν υπογραφεί και συνομολογηθεί από όλα τα 

συμβαλλόμενα σε εμπορικές συναλλαγές κράτη του κόσμου, καθώς και έχουν 

επικυρωθεί από τις επίσημες κυβερνήσεις τους. Ο αντικειμενικός στόχος του 

οργανισμού έγκειται στη διευκόλυνση των παραγωγών, τόσο αγαθών όσο και 

υπηρεσιών, αλλά των εισαγωγέων και των εξαγωγέων να διαχειριστούν την 

επιχείρησή τους (Sengul, 2006).  

Ο Οργανισμός συγκροτήθηκε επίσημα την 1η Ιανουαρίου του 1995, ωστόσο το 

εμπορικό σύστημα στο οποίο βασίζεται μετρά παραπάνω από μισό αιώνα ζωής. Ήδη 

από το 1948, η παραπάνω αναφερόμενη Γενική Συμφωνία Δασμολογίων και 

Εμπορίου είχε παράσχει τους κατευθυντήριους κανόνες για το σύστημα. Η δεύτερη 

Υπουργική Σύνοδος του Οργανισμού, ήτοι αυτή που ακολούθησε την ίδρυσή του και η 

οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 1998, περιλάμβανε εκδηλώσεις εορτασμού 

για την συμπλήρωση της πεντηκοστής επετείου του συστήματος. 

Ο ΠΟΕ αποτελεί την οργανική μετεξέλιξη της GATT, όπως αυτή 

σχηματοποιήθηκε μετά από αρκετούς διαπραγματευτικούς γύρους. Ο τελευταίος και 

μεγαλύτερο γύρος, αυτός της Ουρουγουάης, με διάρκεια από το 1986 μέχρι το 1998 

οδήγησε στην επίσημη γένεση του Οργανισμού.  

Στις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ουρουγουάης συμμετείχαν 117 κράτη.  

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέρονταν σε αυτό το σημείο ότι η σημασία αυτού του 

γύρου δεν έγκειται μόνο στην ίδρυση του ΠΟΕ αλλά και στο ότι εισήχθησαν για πρώτη 

φορά νέα θέματα, σχετικά με υπηρεσίες, πνευματική ιδιοκτησία και τεχνολογικές 

εξελίξεις. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ο γύρος της Ουρουγουάης ευνόησε 
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κυρίως τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς αύξησε τα όρια δεσμεύσεων των 

συμβαλλόμενων μερών, γεγονός που «επιβάρυνε» κυρίως της αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

Προκειμένου να γίνει αυτό κατανοητό παρατίθεται παρακάτω ένας πίνακας με 

τα ποσοστά των δασμολογικών δεσμεύσεων πριν και μετά τις διαπραγματεύσεις του 

χρονικού διαστήματος 1986-94 

 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 78 99 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 21 73 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 73 98 

(Τα παραπάνω συνιστούν δασμολογικά όρια, άρα τα ποσοστά δεν εκτιμώνται 

σύμφωνα με τον όγκο του εμπορίου που πραγματοποιείται ή την αξία) 

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού, την 29η 

Ιουλίου 2016, αυτός απαριθμεί 164 κράτη - μέλη με τελευταίο προσχωρήσαν σε αυτό 

μέλος το Αφγανιστάν. Τα μέλη του αντικατοπτρίζουν το 95% της παγκόσμιας 

εμπορικής δραστηριότητας. 

Η έδρα του βρίσκεται στο Κέντρο William Rappard, στη Γενεύη (Ελβετία), το 

οποίο αποτελεί ατράνταχτη όσο και σιωπηρή μαρτυρία μιας διεθνούς συνεργασίας 

που μετρά περισσότερο από εβδομήντα χρόνια. Το Κέντρο William Rappard (CWR) 

θεάθηκε ως μέρος μιας προσπάθειας που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και είχε στο κέντρο της να δημιουργήσει ένα συνασπισμό κρατών και σχετιζόμενων 

ιδρυμάτων που θα ενθάρρυνε τις συναλλαγές μεταξύ των πολλών διαφορετικών 

μερών και θα συνέδραμε προς την κατεύθυνση της ειρηνικής επίλυσης των διενέξεων 

και των μεταξύ τους ασυμφωνιών. Ήδη από το 1995 ο ΠΟΕ είναι ο μόνος οργανισμός 

που φιλοξενείται στο κτίριο.  

Ο ΠΟΕ ουσιαστικά περικλείει όλο το θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με την 

συμφωνηθείσα παγκόσμια εμπορική τάξη.  
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3.2 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Κατ’ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι από τυπικής και νομικής σκοπιάς ο ΠΟΕ 

δεν αποτελεί διάδοχο οργανισμό της GATT και αυτό παρά το γεγονός ότι οι κανόνες 

της GATT ενσωματώνονται στον ΠΟΕ. Επί της ουσίας ο ΠΟΕ παρακολουθώντας την 

εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, στο οποίο με το πέρασμα των χρόνων προστέθηκε 

πέρα από την ανταλλαγή υλικών αγαθών και η ανταλλαγή υπηρεσιών κλπ, 

ενσωμάτωσε και ενοποίησε την GATT και ακόμα 60 πολυμερείς δεσμευτικές 

συμφωνίες, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο γύρο της 

Ουρουγουάης. Η διαπραγμάτευση αυτή οδήγησε τελικά στη συμφωνία για την ίδρυση 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η συνολική αποδοχή της οποίας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός κράτους στον οργανισμό ως μέλος του. 

Σε αντίθεση με την GATT, η οποία ως προαναφέρθηκε τυπικά δεν είχε νομική 

προσωπικότητα, η ιδρυτική συμφωνία του ΠΟΕ είναι μία διεθνής συνθήκη με 

αντικείμενο την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισμού, μίας ενώσεως δηλαδή κρατών ή 

άλλων διεθνών οργανισμών, που συνιστά ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο της 

διεθνούς έννομης τάξης, φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της τάξης αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο VIII της ιδρυτικής του πράξης ο ΠΟΕ έχει νομική 

προσωπικότητα, την οποία του προσδίδουν τα κράτη – μέλη του. (Γλαβίνης, 2009). 

Βέβαια, η νομική προσωπικότητά του, όπως άλλωστε και κάθε διεθνούς 

οργανισμού, διέπεται από την αρχή της ειδικότητας, όπερ σημαίνει ότι δύναται να 

χρησιμοποιεί αυτή μόνο στα πλαίσια και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

3.3 ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, η ίδρυση του ΠΟΕ πραγματοποιήθηκε στην τελική 

φάση του Γύρου της Ουρουγουάης, ενώ η ύπαρξή του αποσκοπούσε στο να 

αποτελέσει ένα προστατευτικό όργανο των τριών επιμέρους βασικών πυλώνων του 
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διεθνούς εμπορίου, δηλαδή της νέας GATT, της GATS2 και των TRIPS3.  

Και αυτό διότι σε αντίθεση με την GATT, η οποία ως κύριο αντικείμενο είχε το 

εμπόριο αγαθών, ο ΠΟΕ δεν περιορίζεται σε αυτό: Εντός των πεδίων αρμοδιότητάς 

του περιλαμβάνεται πλέον του εμπορίου αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών και η 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξ αυτού του λόγου αυτονόητο ότι 

αναπόσπαστα τμήματα αυτού είναι η GATT, αλλά και όλες οι επιμέρους συμφωνίες, 

παρελκόμενες αυτής, καθώς επίσης η GATS αλλά και η συμφωνία για τα TRIPS. είχε 

ως κύριο αντικείμενο το εμπόριο αγαθών, ο ΠΟΕ και οι συμφωνίες του καλύπτουν 

επιπλέον και το εμπόριο στις υπηρεσίες, τις δημιουργίες, τα σχέδια και τις επινοήσεις, 

και τα εν γένει υπαγόμενα στον γενικό ορισμό της πνευματικής ιδιοκτησίας.   

Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου φέρει πολυσχιδή χαρακτήρα. 

Λειτουργεί ως ένα διεθνές σύστημα εμπορικών κανονισμών, δραστηριοποιείται ως 

forum και παρέχει πρόσφορο έδαφος για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, 

επιλύει διαφορές αναφορικά με το εμπόριο και υποστηρίζει τις ανάγκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις – 

μέλη του ΠΟΕ, είτε μέσω υπουργών που συνήθως συνέρχονται σε σύνοδο ανά διετία 

είτε μέσω πρεσβευτών και εκπροσώπων τους, οι οποίοι συναντώνται τακτικά στη 

Γένοβα. Η βάση του εμπορικού συστήματος μεταξύ πολλών συμβαλλόμενων μερών – 

κρατών, διαπνέεται από έναν μικρό αριθμό απλών και θεμελιακών αξιών. Ο 

πρωτεύων σκοπός του Οργανισμού δεν είναι άλλος από το να καταστήσει το εμπόριο 

προσβάσιμο και ανοιχτό προς όφελος όλων. 

Πιο αναλυτικά, τα πεδία δράσης του οργανισμού είναι τα κάτωθι: 

α) Βαθμιαία απελευθέρωση του εμπορίου 

Η περιστολή των εμπορικών φραγμών είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και 

προφανή μέσα προώθησης του εμπορίου. Τα εμπόδια για τα οποία γίνεται λόγος είναι 

οι δασμολογικές επιβαρύνσεις και μέτρα όπως είναι οι απαγορεύσεις εισαγωγών ή 

                                            
2 Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services, GATS) 
3 Η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (Agreement on 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), 
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προσφορές που περιορίζουν επιλεκτικά τις ποσότητες των εισαγόμενων προϊόντων. 

Κατά καιρούς έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και άλλες πρακτικές, όπως 

πολιτικές σχετικές με το ύψος του συναλλάγματος (Kohona, 1994). 

Η απελευθέρωση των αγορών μπορεί να αποβεί επωφελής, αλλά χρήζει 

προσαρμογών και τροποποιήσεων. Οι συμφωνίες του  ΠΟΕ  επιτρέπουν στις χώρες 

να εισαγάγουν τις αλλαγές βαθμιαία, μέσω της ''προοδευτικής απελευθέρωσης''. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες με τις καλούμενες «νηπιακές οικονομίες», συνήθως 

παραχωρείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 

τους.   

β) Διασφάλιση σταθερότητας και προβλεψιμότητας 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπόσχεση πως δεν θα αυξηθούν οι δασμολογικοί 

περιορισμοί μπορεί να αποβεί τόσο σημαντική όσο και εκείνη της μείωσής τους, 

δεδομένου ότι η υπόσχεση παρέχει στις επιχειρήσεις μία καθαρότερη οπτική των 

μελλοντικών ευκαιριών τους. Με τη διασφάλιση της σταθερότητας και της 

προβλεψιμότητας, ενθαρρύνονται οι απόπειρες για επενδύσεις, δημιουργούνται 

θέσεις εργασίας και οι καταναλωτές μπορούν συνακόλουθα να απολαμβάνουν τα 

οφέλη του ανταγωνισμού, τα οποία συνίστανται στην ελευθερία επιλογής μέσα από 

μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις χαμηλότερες τιμές. Το 

εμπορικό σύστημα μεταξύ πολλών συμβαλλόμενων μερών δεν είναι παρά μία 

προσπάθεια των κυβερνήσεων να καταστήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον 

σταθερό και προβλέψιμο, άρα ασφαλές και ακμαίο (Stehmann, 2000). 

γ) Προαγωγή του υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού 

Ο ΠΟΕ συχνά περιγράφεται ως ένας θεσμός ''ελεύθερου εμπορίου'', ωστόσο 

αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Το σύστημα επιτρέπει την ύπαρξη δασμών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις άλλων μορφών προστασίας. Θέλοντας να το διατυπώσει 

κανείς σαφέστερα, συνιστά ένα σύστημα κανόνων αφιερωμένων στον ανοιχτό, δίκαιο 

και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμό.   
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Οι κανόνες της μη διάκρισης, η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους και 

της Εθνικής Μεταχείρισης, είναι σχεδιασμένοι ώστε να διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες 

εμπορίου. Το αυτό ισχύει και για εκείνους τους κανόνες που αναφέρονται στο dumping 

(στο να εξάγει δηλαδή μία χώρα κάτω από το κόστος για να αποκτήσει μερίδιο στην 

αγορά). Τα ζητήματα που αναδύονται είναι σαφώς σύνθετα και οι κανόνες επιχειρούν 

να τυποποιήσουν το τι είναι δίκαιο και τι μη δίκαιο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

οι κυβερνήσεις μπορούν να ανταποκριθούν, ειδικά με το να χρεώνουν πρόσθετες 

εισαγωγικές δαπάνες, υπολογισμένες έτσι ώστε να αποζημιώνονται για απώλειες που 

προκαλούνται από μη δίκαιο εμπόριο. 

Πολλές από τις συμφωνίες υπό την αιγίδα του Οργανισμού στοχεύουν στο να 

στηρίξουν τον δίκαιο ανταγωνισμό, τόσο στη γεωργία όσο και στην πνευματική 

ιδιοκτησία και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η συμφωνία η αναφερόμενη στην 

προμήθεια των κυβερνήσεων, η οποία έχει συνομολογηθεί και υπογραφεί μόνο από 

ορισμένα κράτη – μέλη του Οργανισμού, παρέχει ένα δομημένο σύστημα κανόνων 

ανταγωνισμού για αγορές από εκατοντάδες κυβερνητικές οντότητες σε πολλές χώρες. 

δ) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της οικονομικής αναμόρφωσης 

Το σύστημα του ΠΟΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να 

παραβλεφθεί πως οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται ευελιξία αναφορικά με το 

χρονικό διάστημα που τους παρέχεται ώστε να εφαρμόσουν τις συμφωνίες αυτού του 

συστήματος. Και οι συμφωνίες υιοθετούν και ενσωματώνουν αυτούσιες τις πρότερες 

διατάξεις της GATT, οι οποίες προβλέπουν ειδική υποστήριξη και εμπορικές 

παραχωρήσεις προς αναπτυσσόμενες χώρες. 

Πάνω από τα τρία τέταρτα των μελών του ΠΟΕ είναι αναπτυσσόμενες χώρες, 

καθώς και χώρες που διανύουν τη φάση μετάβασης των οικονομιών τους. Κατά τη 

διάρκεια των σχεδόν επτά χρόνων διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 

περισσότερες από 60 από αυτές τις χώρες εφάρμοσαν σε αυτόνομο επίπεδο 

προγράμματα εμπορικής απελευθέρωσης. Παράλληλα, οι αναπτυσσόμενες και οι 

μεταβατικές οικονομίες ήταν πολύ περισσότερο ενεργές και επιδραστικές στο Γύρο 

της Ουρουγουάης, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο γύρο και κύκλο 
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διαπραγματευτικών συνομιλιών, και ακόμα περισσότερες εκδηλώνουν την ίδια 

διάθεση στην τρέχουσα Ατζέντα για την Ανάπτυξη της Ντόχα4. 

Στο τέλος του Γύρου της Ουρουγουάης, οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων 

χωρών ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται ήδη στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, οι συμφωνίες τούς έδωσαν το περιθώριο μεταβατικών 

περιόδων για να προσαρμοστούν σε λιγότερο οικείες και, ενδεχομένως, δύσκολες ως 

προς τις απαιτήσεις τους διατάξεις του Οργανισμού – ειδικότερα στην περίπτωση 

φτωχότερων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Μία απόφαση των υπουργικής 

διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία υιοθετήθηκε στο τέλος του διαπραγματευτικού γύρου 

υποστήριξε πως οι χώρες που βρίσκονται σε θέση οικονομικής ισχύος οφείλουν να 

επιταχύνουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων αναφορικά με την πρόσβαση στην 

αγορά, για τα προϊόντα που εξάγονται προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 

ακόμα προβλέπει ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη προς αυτές. Πιο πρόσφατα, οι 

ανεπτυγμένες χώρες ξεκίνησαν να επιτρέπουν αφορολόγητες εισαγωγές σχεδόν σε 

όλα τα προϊόντα από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Εν κατακλείδι, ο Οργανισμός 

και τα μέλη του διανύουν ακόμα μία περίοδο εκπαίδευσης, με δεδομένο το σχετικά 

πρόσφατο της σύστασής του (Fisher, 2000). Η τρέχουσα Ατζέντα για την Ανάπτυξη 

της Ντόχα πραγματεύεται κυρίως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες στην εφαρμογή των συμφωνιών του Κύκλου της 

Ουρουγουάης.   

3.4 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΕ 

Το όραμα που καλείται να υπηρετήσει ο ΠΟΕ και το οποίο αναπροσαρμόζεται 

σύμφωνα με την εκάστοτε διεθνή οικονομική συγκυρία, μένει πιστό στις εξής 

θεμελιακές αρχές: Την κατάρτιση δεσμευτικών κανόνων γενικού και ειδικού 

χαρακτήρα που θα ρυθμίζουν την εμπορική πολιτική των κρατών – μελών του, τη 

σύσταση ενός ενεργού διεθνούς φόρουμ, χώρου διαβουλεύσεων και συζητήσεων, 

που θα παράσχει ένα πεδίο για διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, τη 

διαμεσολάβηση στη διευθέτηση τυχόν διαφορών μεταξύ κρατών – μελών με ειρηνικό 

                                            
4 Ο υπο εξέλιξη νέος γύρος, διαπραγματεύσεων υπό την ατζέντα της ανάπτυξης. 
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τρόπο, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη διασφάλιση ειδικής 

μεταχείρισης των αναπτυσσόμενων χωρών και δη των φτωχότερων εξ αυτών 

(Κοhona, 1994). 

Οι βασικές διατάξεις του ΠΟΕ περιέχονταν στο σύστημα της GATT ήδη από 

το 1947 και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι από τότε υιοθετούνται και εφαρμόζονται 

σε όλες τις συμφωνίες που πραγματοποιούνται μεταξύ πολλών συμβαλλόμενων 

κρατών (GATT, GATS, TRIPS). 

Οι δύο βασικοί στόχοι τόσο της GATT αρχικώς, όσο και του ΠΟΕ είναι η 

πολυμεροποιήση των εμπορικών σχέσεων των εμπλεκόμενων κρατών και το άνοιγμα 

των αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Στη βάση αυτής της θεώρησης είναι επιτρεπτή μία διάκριση των αρχών του 

ΠΟΕ βάση του εάν αυτές προάγουν την πολυμεροποίηση των εμπορικών σχέσεων 

και του εάν προωθούν το άνοιγμα των εθνικών αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό. Στην 

πορεία βέβαια ήρθε να προστεθεί κα μία τρίτη σειρά αρχών, οι οποίες αφορούν στην 

αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών που τορπιλίζουν τους κανόνες του υγιούς 

ανταγωνισμού των διεθνώς προσανατολισμένων εθνικών οικονομιών.  

3.4.1 ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Η αρχή της μη διάκρισης. 

Πολλάκις έχει τονιστεί ότι η αρχή αυτή συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της 

λειτουργίας και της πολυμεροποίησης του διεθνούς εμπορίου. Βάσει της αρχής αυτής 

έχει οριστεί ότι ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 

αντιμετώπισης, ανεξαρτήτου εθνικής προελεύσεως.  

Η γενική αυτή αρχή αναλύεται και εξειδικεύεται σε δύο ειδικότερες αρχές, οι 

οποίες αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας, ήτοι στην αρχή του μάλλον 

ευνοούμενου κράτους και στην αρχή της εθνικής μεταχείρισης, για τις οποίες εκτενώς 

γίνεται λόγος παρακάτω. 

Συγκεκριμένα,  η ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους αποτελεί τον 
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ακρογωνιαίο λίθο του καταστατικού του οργανισμού, μαζί με μια σειρά άλλων 

διατάξεων, όπως αυτή που αναφέρεται στην αρχή της Εθνικής Μεταχείρισης, της 

αμοιβαιότητας στις διαπραγματεύσεις, της απαγόρευσης μη δασμολογικών 

εμποδίων, της ειδικής μεταχείρισης των οικονομικά αδύνατων χωρών και της 

περιβαλλοντικής προστασίας. Οι διεθνείς αυτές διατάξεις, αρχές και ρυθμίσεις 

αποτελούν συστατικό κομμάτι οποιασδήποτε ειδικής εμπορικής συμφωνίας. 

Επιγραμματικά και μόνο παρατίθενται σε αυτό το σημείο και οι λοιπές αρχές, 

προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητό το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΟΕ, 

καθώς δεν είναι δυνατή η θεώρηση του μέρους χωρίς θεώρηση έστω και γενική του 

όλου. 

3.4.2 ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α. Κατάργηση ποσοστώσεων 

Ποσοστώσεις είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από ένα κράτος στις 

εισαγόμενες ποσότητες ενός προϊόντος στην αγορά του, προκαθορίζοντας ποσότητες 

που μπορούν να εισαχθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και 

απαγορεύοντας την εισαγωγή επιπλέον ποσοτήτων το διάστημα αυτό. (Γλαβίνης, 

2009) 

Η επιβολή αυτή αντίκειται τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμμα των 

θεσπισμένων κανόνων του ΠΟΕ 

β. Σταδιακή μείωση των δασμών 

Ως δασμός ορίζεται η είσπραξη από ένα κράτος ποσοστού επί της αξίας της 

εισαγόμενης ποσότητας προϊόντων. 

Πλέον, βάσει των αρχών και κανόνων του ΠΟΕ ένα κράτος – μέλος του δεν 

μπορεί να αυξήσει μονομερώς και εκ των υστέρων τους δασμούς του, σε σχέση με 

τους σταθεροποιημένους δασμούς που έχουν καταγραφεί στους προσαρτημένους στη 

Γενική σύμβαση Πίνακες Παραχώρησης. 
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γ. Κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. 

Ο ΠΟΕ, βάσει της GATT απαιτεί καταργήσει των μη δασμολογικών εμποδίων 

από τα κράτη – μέλη του. 

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΕ 

Οποιαδήποτε χώρα ή επικράτεια έχουσα πλήρη αυτονομία στην διεκπεραίωση 

των εμπορικών πολιτικών της μπορεί να συμμετέχει δια της ένταξής της στον ΠΟΕ, 

αλλά τα μέλη του πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τους όρους. Επιγραμματικά, η 

διαδικασία ένταξης διακρίνεται σε τέσσερα στάδια, όπως παρατίθενται ακολούθως : 

Η κυβέρνηση η οποία αιτείται την ένταξη της χώρας της στον ΠΟΕ οφείλει να 

περιγράψει όλες τις πτυχές των εμπορικών και οικονομικών πολιτικών της που 

βρίσκουν έρεισμα στις συμφωνίες του ΠΟΕ. Το αίτημα με την ως άνω περιγραφή 

υποβάλλεται στον Οργανισμό υπό τη μορφή ενός Μνημονίου (Μemorandum) το 

οποίο στη συνέχεια εξετάζεται από την ομάδα εργασίας που αναλαμβάνει την αίτηση 

της συγκεκριμένης χώρας. Αυτές οι ομάδες εργασίες είναι ανοιχτές προς όλα τα μέλη 

του ΠΟΕ. 

Κατά το δεύτερο ενταξιακό στάδιο, όταν η ομάδα εργασίας έχει σημειώσει 

επαρκή πρόοδο επί των αρχών και των πολιτικών, ξεκινούν παράλληλες διμερείς 

συνομιλίες μεταξύ του επίδοξου νέου μέλους και των κρατών – μελών, στη βάση της 

από κοινού συμφωνίας για το τι έχει το αιτούν μέλος να προσφέρει. Οι συζητήσεις 

είναι διμερείς διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά εμπορικά ενδιαφέροντα. Οι 

διαβουλεύσεις αυτές καλύπτουν ζητήματα όπως το ύψος των δασμών και το εύρος 

των δεσμεύσεων ως προς συγκεκριμένη πρόσβαση στην αγορά, αλλά και άλλες 

πολιτικές για προϊόντα και υπηρεσίες.  Οι δεσμεύσεις του νέου μέλους οφείλουν να 

παρασχεθούν κατά ίσο τρόπο προς όλα τα μέλη του Οργανισμού υπό κανόνες που 

δεν θα στοιχειοθετούν ή προάγουν διακρίσεις, παρά το γεγονός πως οι διαβουλεύσεις 

είναι εν πρώτοις διμερείς. Με άλλα λόγια, οι συνομιλίες καθορίζουν τα οφέλη (υπό τη 

μορφή ευκαιριών για εξαγωγές και εγγυήσεων) τα οποία τα άλλα μέλη του 

Οργανισμού μπορούν να αναμένουν με την ένταξη του νέου μέλους. Αξίζει να 
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σημειωθεί πως οι συνομιλίες μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και πολυσχιδείς, 

ενώ λέγεται πως συχνά οι διαπραγματεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τόσο 

χρονοβόρες και μακροσκελείς, όσο ένας ολόκληρος γύρος εμπορικών 

διαπραγματεύσεων που διαμείβεται μεταξύ πολλών μερών. 

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την κατάρτιση των όρων της ένταξης. Όταν η 

ομάδα εργασίας ολοκληρώσει την εξέταση του εμπορικού καθεστώτος της χώρας που 

αιτείται την προσχώρηση στον Οργανισμό και οι παράλληλες διμερείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις είναι επίσης ολοκληρωμένες, η ομάδα εργασίας οριστικοποιεί τους 

όρους της ένταξης. Οι όροι αυτοί διατυπώνονται στο κείμενο μιας εκτενούς αναφοράς, 

ένα προσχέδιο συνθήκης ένταξης, το καλούμενο και ''πρωτόκολλο ένταξης'' καθώς και 

σε καταλόγους ''προγράμματα'' των δεσμεύσεων του επίδοξου μέλους. 

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας έρχεται με την 

έκδοση της ''απόφασης''. Το τελικό πακέτο, το αποτελούμενο από την αναφορά, το 

πρωτόκολλο και τους καταλόγους που παραθέτουν τις ανειλημμένες δεσμεύσεις, 

παρουσιάζεται στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ ή την Υπουργική Σύνοδο. Αν τα δύο 

τρίτα της πλειοψηφίας των μελών του Οργανισμού ψηφίσουν θετικά υπέρ της ένταξης 

της αιτούσας χώρας, η τελευταία είναι ελεύθερη να υπογράψει το πρωτόκολλο και να 

προσχωρήσει στον Οργανισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, το κοινοβούλιο της αιτούσας 

χώρας ή το νομοθετικό σώμα της χρειάζεται να επικυρώσει τη συμφωνία, προτού 

κριθεί η ένταξη ολοκληρωμένη. 

3.6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΕ 

Στην οργανωτική του δομή, ο ΠΟΕ υιοθέτησε το μοντέλο της GATT.  

Τα κύρια όργανά του είναι η Διάσκεψη των Υπουργών (ή Υπουργική Σύνοδος), 

το Γενικό Συμβούλιο, ο Γενικός διευθυντής και η Γραμματεία. Αναλυτικά: 

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η Υπουργική Σύνοδος (Ministerial 

Conference) και το Γενικό Συμβούλιο.  

Το ανώτατο σώμα λήψης των αποφάσεων στη δομή του ΠΟΕ είναι η 
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Υπουργική Σύνοδος, η οποία είθισται να συνεδριάζει σε διετή βάση. Φέρνει κοντά όλα 

τα κράτη - μέλη του Οργανισμού, τα οποία είναι χώρες ή τελωνειακές ενώσεις. 

Η Υπουργική Σύνοδος μπορεί να λάβει αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα υπό όλες τις 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ πολλών μερών, ενώ είναι το σώμα στο οποίο λογοδοτεί 

το σύνολο των επιτροπών, ομάδων εργασίας και επιμέρους συμβουλίων του 

Οργανισμού. 

Το Γενικό συμβούλιο αναπληρώνει και υποκαθιστά την Υπουργική Σύνοδο, στο 

ενδιάμεσο των συνεδριάσεων της τελευταίας, με μηνιαίες συνεδριάσεις. Δύναται να 

συνεδριάζει ως Σώμα Επίλυσης Διαφορών και στην περίπτωση αυτή λογοδοτούν σε 

αυτό δύο φορείς, το  Εφετικό Σώμα και τα πάνελ διευθέτησης διαφορών. Ακόμα, 

δύναται να συνεδριάζει ως Σώμα Ελέγχου και Ανασκόπησης της Εμπορικής 

πολιτικής. Στο Γενικό συμβούλιο υπάγονται ευάριθμες επιτροπές, όπως ενδεικτικά οι 

παρακάτω : Εμπορίου και Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Ανάπτυξης με την υπο-

επιτροπή που επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 

την επιτροπή Τοπικών Συμφωνιών την Επιτροπή Περιορισμών αναφορικά με την 

Ισορροπία Πληρωμών, καθώς και η Επιτροπή  Προϋπολογισμού, Οικονομικών και 

Διοίκησης. 

Υπάρχουν ακόμα ομάδες εργασίας που  αναλαμβάνουν την επεξεργασία των 

αιτημάτων ένταξης στον Οργανισμό, αλλά και ομάδες εργασίας που επιλαμβάνονται 

θεμάτων όπως είναι το εμπόριο, ο δανεισμός και τα οικονομικά. Ακόμα υπάρχει η 

ομάδα εργασίας για το Εμπόριο και τη Μεταφορά της Τεχνολογίας, οι οποίες είναι επί 

του παρόντος ενεργές, καθώς και ομάδες εργασίας όπως αυτή που μελετά τις σχέσεις 

μεταξύ του εμπορίου και των επενδύσεων, την αλληλεπίδραση μεταξύ του εμπορίου 

και της πολιτικής ανταγωνιστικότητας (ανενεργές) και τέλος, η ομάδα εργασίας που 

μελετά τη διαφάνεια στην κυβερνητική προμήθεια. 

Υπό το Γενικό Συμβούλιο, λειτουργεί επίσης και το Συμβούλιο Εμπορίου 

Αγαθών, το οποίο με τη σειρά του διαθέτει επιτροπές που εργάζονται σε ζητήματα 

που το αφορούν, όπως η αδειοδότηση των εισαγωγών, οι ασφαλιστικές δικλείδες, τα 

μέτρα επενδύσεων τα σχετιζόμενα με το εμπόριο, η πρόσβαση στην αγορά, η 

γεωργία, οι κανονισμοί που διέπουν την προέλευση των αγαθών, οι κρατικές 
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επιχορηγήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, η εκτίμηση των δασμών αλλά και οι αντι-

ντάμπινγκ πρακτικές. Υπάρχει ακόμα ένα συμβούλιο που ασχολείται με τις εμπορικές 

πλευρές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ένα συμβούλιο αναφορικά με 

το εμπόριο υπηρεσιών, με πλήθος υφισταμένων επιτροπών που πραγματεύονται το 

εμπόριο σε οικονομικές υπηρεσίες, αλλά και άλλες με αντικείμενο τη μελέτη 

συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Ακόμα υπάρχουν ομάδες εργασίας επάνω στην 

εσωτερική νομοθεσία/κανονισμούς και τους κανόνες της GATS, ενώ αναμένεται η 

συγκρότηση πολυμερών επιτροπών που θα ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν 

στο εμπόριο πολιτικών αεροσκαφών και την κυβερνητική προμήθεια. 

Ο γενικός Διευθυντής έχει ως αντικείμενο καθηκόντων την εκτέλεση των 

αποφάσεων αμφότερων των ανωτέρω οργάνων, ως και την εποπτεία της Διοίκησης 

του Οργανισμού. 

Τέλος, η Γραμματεία του ΠΟΕ, έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και 

υλοποίηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μελών του ΠΟΕ και της διαδικασίας 

επίλυσης των διαφορών, την παροχή συμβουλών ως και την εποπτεία των 

δημοσιεύσεων των σχετικών με τις τρέχουσες εξελίξεις επί του διεθνούς εμπορίου. 

3.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Στα όργανα του ΠΟΕ, κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο, χωρίς πληθυσμιακά, 

οικονομικά ή άλλου είδους κριτήρια. Σημειωτέον ότι είναι ο μόνος διεθνής οικονομικός 

οργανισμός, στον οποίο ισχύει αυτός ο κανόνας. Η Ευρωπαϊκή ένωση ναι μεν 

εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της στον ΠΟΕ, πλην όμως έχει τόσες ψήφους όσες και τα 

μέλη της. 

Μόνο σε πέντε ρητά διατυπωμένες περιπτώσεις προβλέπονται συγκεκριμένες 

διαδικασίες και ορισμένες πλειοψηφίες για τη λήψη των αποφάσεων: 

 Απόφαση για την είσοδο στον Οργανισμό νέων Μελών: απαιτείται πλειοψηφία 

2/3.  

 Αποφάσεις σχετικές με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των συμφωνιών: 
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απαιτείται πλειοψηφία των ¾ 

 Απαλλαγή προσωρινά μέλους από τις αναληφθείσες συμβατικώς 

υποχρεώσεις του: απαιτείται πλειοψηφία των ¾ 

 Τροποποίηση των Συμφωνιών. απαιτείται πλειοψηφία των 2/3.  

3.8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Το έργο του ΠΟΕ αναλαμβάνεται να διεκπεραιωθεί από αντιπροσώπους των 

χωρών – μελών αλλά η ουσία του μπορεί να αναζητηθεί στην καθημερινή 

δραστηριότητα της βιομηχανίας και του εμπορίου. Οι εμπορικές πολιτικές και οι 

διαπραγματευτικές θέσεις εκπονούνται και προετοιμάζονται μεταξύ των πρωτευουσών 

των κρατών - μελών, συνήθως λαμβάνοντας υπόψη συμβουλευτική υποστήριξη από 

ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρηματικούς οργανισμούς, επενδυτικά και τραπεζικά 

ιδρύματα, καταναλωτές και λοιπές ομάδες ενδιαφέροντος. 

Η πλειονότητα των χωρών διαθέτει διπλωματική αποστολή στη Γενεύη, σε 

ορισμένες περιπτώσεις με επικεφαλής ειδικό πρεσβευτή στο ΠΟΕ. Οι εντεταλμένοι 

των αποστολών συμμετέχουν σε συναντήσεις των συμβουλίων, των επιτροπών και 

των ομάδων εργασίας αλλά και των διαπραγματευτικών ομάδων στα κεντρικά του 

Οργανισμού. Κάποιες φορές, ειδικοί αντιπρόσωποι στέλνονται απευθείας από τις 

πρωτεύουσες των κρατών – μελών προκειμένου να θέσουν τις κυβερνητικές τους 

θέσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. 

3.8.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΩΝ 

Με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, κράτη – μέλη του Οργανισμού 

συνασπίζονται στο σχηματισμό ομάδων ή συμμαχιών, εντός των κόλπων του ΠΟΕ. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες φτάνουν στο σημείο της 

εκπροσώπησης από μία αντιπροσωπεία ή διαπραγματευτική ομάδα. Στις 

διαπραγματεύσεις τις σχετικές με την αγροτική πολιτική επί παραδείγματι, παραπάνω 

από 20 συμμαχίες έχουν υποβάλει προτάσεις ή διαπραγματευθεί προς την 

κατεύθυνση ενός κοινού στόχου ή θέσης, οι περισσότερες εκ των οποίων παραμένουν 
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ακόμα ενεργές. Ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός των συμμαχιών στις οποίες 

εμπλέκονται αναπτυσσόμενες χώρες αντανακλά την περαιτέρω διεύρυνση της 

διαπραγματευτικής ισχύος υπό την αιγίδα του Οργανισμού και εντός του ρυθμιστικού 

πλαισίου που αυτός παρέχει. Μία ομάδα που θα μπορούσε να θεαθεί ως πολιτικά 

καταδεικτική αυτής της διαπίστωσης, είναι η καλούμενη και G-20, η οποία 

περιλαμβάνει χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Ινδία, η 

Νότια Αφρική, η Ταϋλάνδη αλλά και πολλές ακόμα, ενώ υπάρχει ο συνασπισμός 

ονόματι C-4 (Cotton Four), που δεν είναι άλλο από μία συμμαχία των χωρών της 

υποσαχάριας Αφρικής που διαχειρίζεται την εμπορική αναμόρφωση και μεταρρύθμιση 

στον τομέα εμπορίας του βαμβακιού.  Ο σχηματισμός συμμαχιών αποτελεί μερικώς το 

φυσικό απότοκο της οικονομικής ενοποίησης, υπό την έννοια πως περισσότερες 

τελωνειακές ενώσεις, περιοχές ελεύθερου εμπορίου και κοινές αγορές οικοδομούνται 

ανά τον κόσμο. Ακόμα θεωρείται ένα μέσο με το οποίο μικρότερες χώρες 

κατορθώνουν να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη στις διαβουλεύσεις, να 

υψώσουν το πολιτικό τους ανάστημα και να αναμετρηθούν ευθέως με μεγαλύτερους 

και ισχυρότερους εμπορικούς εταίρους, καθώς και να διασφαλίσουν την 

εκπροσώπησή τους όταν οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ μικρότερων 

ομάδων μελών.  Συχνά όταν ομάδες χωρών υιοθετούν κοινές θέσεις, η συναίνεση 

μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια. Σε άλλες περιπτώσεις ομάδες χωρών 

συγκροτούνται για να επιτευχθεί συμβιβασμός ή για να αποτραπεί ένα αδιέξοδο, 

παρά για να εκπροσωπηθεί μία συγκεκριμένη κοινή θέση.   

Η μεγαλύτερη και πιο περιεκτική ομάδα εντός των κόλπων του Οργανισμού 

είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 28 μέλη της. Η ΕΕ συνιστά μία τελωνειακή ένωση με 

μία ενιαία εξωτερική εμπορική πολιτική και δασμολογική προσέγγιση. Ενώ τα κράτη – 

μέλη συντονίζουν τη θέση τους στις Βρυξέλλες και τη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

μιλά εξ ονόματος της ΕΕ συλλήβδην, σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις του ΠΟΕ. H EE 

είναι ένα κυρίαρχο μέλος του Οργανισμού, υπό την έννοια της αυτοδιάθεσης, όπως 

ακριβώς είναι κάθε ένα από τα κράτη – μέλη της.   

Ένας μικρότερος βαθμός οικονομικής ενοποίησης έχει επιτευχθεί μέχρι ώρας από 

τα μέλη του ΠΟΕ στον Συνασπισμό για τα Έθνη της Νότιας και Ανατολικής Ασίας 
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(ASEAN), στον οποίο, μεταξύ άλλων εντάσσονται η Ινδονησία, η Μαλαισία, η 

Μιανμάρη,  οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, ενώ το εναπομείναν μέλος  

Λάος έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στον Οργανισμό. Παρόλα αυτά, έχουν πολλά 

κοινά εμπορικά ενδιαφέροντα και είναι συχνά σε θέση να συντονίζουν θέσεις και να 

εκπροσωπούνται ως μία ενιαία φωνή. 

3.9 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Στον ΠΟΕ, όταν οι χώρες συμφωνούν ώστε να ανοίξουν τις αγορές τους για 

αγαθά ή υπηρεσίες, ''κλειδώνουν'' αυτές τις δεσμεύσεις τους. Σε ό,τι αφορά στα 

αγαθά, οι δεσμεύσεις αυτές  μεταφράζονται σε ανώτατα όρια δασμών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις οι χώρες φορολογούν τις εισαγωγές σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα 

από τα επίπεδα δασμών για τα οποία έχουν δεσμευθεί. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Μία χώρα μπορεί να προβεί σε αλλαγή των δεσμεύσεών της, μόνο όμως 

κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους εμπορικούς εταίρους της, γεγονός που θα 

μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει πως θα πρέπει να τους αποζημιώσει για τυχόν 

εμπορικές απώλειες. Ένα από τα κατορθώματα των πολυμερών εμπορικών 

συνομιλιών του Γύρου της Ουρουγουάης ήταν το ότι κατάφερε να αυξήσει τον όγκο 

του εμπορίου του διαμειβόμενου υπό δεσμευτικές συμφωνίες. Στον τομέα της 

γεωργίας, το 100% των προϊόντων έχουν σήμερα ''κλειδωμένους'' δασμούς. Το 

αποτέλεσμα όλου αυτού είναι η διασφάλιση ενός σημαντικά υψηλότερου βαθμού 

ασφάλειας στην αγορά, τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους επενδυτές.   

Το σύστημα προσπαθεί επίσης να βελτιώσει την προβλεψιμότητα και τη 

σταθερότητα και με άλλους συνδυαστικούς τρόπους. Ένας τέτοιος τρόπος είναι το να 

αποθαρρύνει τη χρήση προσφορών και άλλων μέτρων που χρησιμοποιούνται για να 

θέσουν όρια στις ποσότητες των εισαγωγών – η διαχείριση προσφορών μπορεί να 

οδηγήσει σε κατηγορίες για μη ορθή πρακτική και αντι-ανταγωνιστική μεθόδευση. 

Ένας άλλος τρόπος είναι το να καταστήσει τους εμπορικούς κανόνες των 

συμβαλλόμενων χωρών όσο το δυνατόν πιο σαφείς και δημόσιους, διασφαλίζοντας 

έτσι τη διαφάνεια στις διακρατικές συμφωνίες και συναλλαγές. Πολλές είναι εκείνες οι 
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συμφωνίες υπό τον ΠΟΕ που αξιώνουν από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών να 

αποκαλύπτουν δημοσίως τις πολιτικές και τις πρακτικές τους εντός της επικράτειάς 

τους ή ειδοποιώντας τον Οργανισμό. Η τακτική παρακολούθηση των εθνικών 

εμπορικών πολιτικών μέσω του Μηχανισμού Επιθεώρησης Εμπορικής Πολιτικής 

(Trade Policy Review Mechanism) παρέχει σαφώς περισσότερα μέσα προαγωγής της 

διαφάνειας τόσο σε επίπεδο εγχώριας αγοράς όσο και μεταξύ πολλαπλών 

συμβαλλόμενων μερών (Sehman, 2000).   

3.10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η ιδρυτική πράξη του ΠΟΕ δεν περιλαμβάνει θεσμοθετημένη διαδικασία 

επίλυσης διαφορών. Το καθεστώς προβλέπεται κατά βάση στο Μνημόνιο συμφωνίας 

για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, το οποίο 

ενισχύεται από τη θεσμοθέτηση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΔ), η 

συμμετοχή στο οποίο είναι προαιρετική. 

Ο ΟΕΔ περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες επίλυσης διαφορών, τη διαβούλευση, τα 

πάνελ και το δευτεροβάθμιο όργανο. 

Πρακτικά, η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: Μετά από προσφυγή 

που θα κατατεθεί εναντίον του, το κράτος καλείται για διαβουλεύσεις, εντός 30 

ημερών. Αν δεν προσέλθει ή εάν η διαβούλευση αποβεί άκαρπη, σε χρονικό διάστημα 

60 ημερών, ακολουθεί η σύσταση του πάνελ. 

Το πόρισμα του πάνελ επιδίδεται εντός έξι μηνών από τότε που επιλήφθηκε, το 

αργότερο δε εντός εννέα μηνών. Η υιοθέτηση του πορίσματος πρέπει να γίνει 

αποδεκτή εντός 60 ημερών, πλην της περίπτωσης που το κράτος θα προσφύγει στο 

δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο υιοθετεί ή απορρίπτει το πόρισμα του πάνελ. Η 

απόφαση του Δευτεροβάθμιου Οργάνου απορρίπτεται μόνο ομόφωνα ή υιοθετείται 

από τον ΟΕΔ. Σε αυτή την περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να την 

αποδεχθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η αρχή της μη διάκρισης, συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους – μέλους 

του ΠΟΕ αφ’ ενός μεν να μην κάνει διακρίσεις των ξένων προϊόντων μεταξύ τους ως 

προς τις συνθήκες πρόσβασης αυτών στην αγορά του, αφ’ ετέρου δε να μη 

μεταχειρίζεται ευνοϊκότερα και διαφορετικά τα δικά του προϊόντα σε σχέση με ομοειδή 

προϊόντα αλλοδαπής προέλευσης, από τη στιγμή που τα τελευταία βρίσκονται εντός 

της επικράτειας τους. 

Η αρχή της μη διάκρισης εξειδικεύεται και διαχωρίζεται περεταίρω σε δύο 

ειδικότερες αρχές, των οποίων θα ακολουθήσει διεξοδικότερη ανάλυση: σε αυτήν της 

αρχής του μάλλον ευνοούμενου κράτους και στην αρχή της εθνικής μεταχείρισης. 

Το πνεύμα της αρχής έχει μια σεπτή προέλευση και ευγενή κίνητρα, καθώς 

αποσκοπεί στην ιδέα της ίσης, δίκαιης και μη διακριτής μεταχείρισης σε επίπεδο 

διεθνών εμπορικών συναλλαγών και αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους 

θεμελιώδεις πυλώνες του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου. Οι ιστορικές της ρίζες 

και αναφορές μπορούν να εντοπισθούν σε πρώιμες συμφωνίες σχετιζόμενες με το 

εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, ενώ η κεντρική ιδέα έγκειτο στο ότι οι χώρες που θα 

συνομολογούσαν αυτή τη συνθήκη θα εγγυόταν πως οι εισαγωγές από τις έτερες 

χώρες θα τύγχαναν μεταχείρισης εξαιρετικά ευνοϊκής, όπως αυτής που θα 

απολάμβαναν οι έμποροι από άλλες χώρες – τρίτα μέρη. Αυτό, επί παραδείγματι, 

μπορεί να σήμαινε πως οι χώρες θα εγγυόταν φορολογική ή δασμολογική μεταχείριση 

που θα κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα και δεν θα ήταν λιγότερο ευνοϊκή ή επικερδής 

από τη μεταχείριση που θα απολάμβαναν οι εισαγωγείς από οποιαδήποτε άλλη 

χώρα. Όπως άλλωστε περιγράφεται στη ''Ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - 

Κράτους του Διεθνούς Επενδυτικού Νόμου'', η ρήτρα αυτή μπορεί να εντοπισθεί ήδη 

από τον 12ο αιώνα, αν και η ακριβής διατύπωσή της και η φράση όπως έχει σήμερα 

φαίνεται να έκανε την εμφάνισή της τον 17ο αιώνα. 

Η συνομολόγηση της αρχής σε διεθνές επίπεδο δείχνει να γνώρισε μεγάλη 
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εξάπλωση παράλληλα με την ανάπτυξη του εμπορίου, στη διάρκεια του 15ου και 

16ου αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμπεριέλαβαν μία ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους στην πρώτη τους συμφωνία, μία εμπορική σύμβαση με τη 

Γαλλία, που τοποθετείται χρονικά ήδη στο 1778. Τον 18ο και 19ο αιώνα η ρήτρα του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους συμπεριλαμβανόταν τακτικά σε ποικίλες συνθήκες, 

ειδικότερα στις συμφωνίες που ρύθμιζαν ζητήματα Διεθνών Σχέσεων,  Εμπορίου και 

Ναυσιπλοΐας (Herman, 2013). 

Η εφαρμογή της αρχής αποτέλεσε μία από τις θεμελιακές υποχρεώσεις της 

εμπορικής πολιτικής που υπαγορεύθηκε από τον καταστατικό χάρτη της Αβάνα, 

σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη του ήταν υποχρεωμένα να αναλάβουν την 

υποχρέωση να πράξουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση της αποφυγής διακρίσεων 

μεταξύ ξένων επενδυτών.  Η ενσωμάτωση της ρήτρας του Μάλλον - Ευνοούμενου - 

Κράτους κατέστη προοδευτικά κοινή πρακτική στην πλειονότητα των διμερών 

τοπικών  αλλά και μεταξύ πολλών μερών συμφωνιών, των σχετιζόμενων με ξένες 

επενδύσεις, οι οποίες συνήφθησαν αφού ο καταστατικός αυτός χάρτης απέτυχε να 

περάσει σε ισχύ το 1950.  

Μια μακρά ιστορία  GATT και ΠΟΕ αποφάσεων καταμαρτυρά πως ο 

αντικειμενικός στόχος της υποχρέωσης που πηγάζει από την αποδοχή και 

συνομολόγηση της ρήτρας  είναι κάθε κράτος μέλος του  Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου να πρέπει να διασφαλίσει ίσο και δίκαιο ανταγωνισμό αναφορικά με τις 

εισαγωγές από όλες τις άλλες χώρες – μέλη, να αναγνωρίσει το παροιμιώδες ''fair 

play'' σε επίπεδο διακρατικών συναλλαγών και ακόμα έναν από τους νευραλγικής 

σημασίας και σπουδαιότητας κανόνες στο νόμο του διεθνούς εμπορίου. 

4.2 ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΕ 

Τρανταχτό παράδειγμα εφαρμογής (ή μη) της αρχής μη διάκρισης, αποτελούν οι 

διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ/ΕΚ τόσο στο πλαίσιο της GATT όσο όμως και του ΠΟΕ. 

  Συγκεκριμένα, ήδη από το 1960,  η ΕΕ με την τότε μορφή της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας προσχώρησε στην GATT ως συμβαλλόμενο μέρος και μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του '80, το 33% των διαφορών που υποβλήθηκαν προς εξέταση, πήγαζε 

από καταγγελίες από μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της ΕΕ.  Σε όλη τη 

διάρκεια των πενήντα και πλέον ετών παρουσία και λειτουργία της Γενικής Συμφωνίας 

Δασμολογίων και Εμπορίου από το 1947, εκδηλώθηκαν διαφορές αναφορικά με 

σημαντικά ζητήματα και για τα δύο σε αντιπαράθεση μέρη, ενώ δεν έλειψαν εντάσεις 

που έθεσαν σε κίνδυνο την πρόοδο και την αμοιβαία επωφελή έκβαση των 

προσπαθειών διευθέτησης, αποτελώντας έτσι μία πρόκληση για τον μηχανισμό 

επίλυσης διαφορών του Οργανισμού. 

Οι προαναφερθείσες διαφορές δύνανται να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

τομεακές διαφορές, που αφορούσαν στη βιομηχανία του σιδήρου και στο εμπόριο 

αεροσκαφών, διαφορές που αφορούσαν στις επιδοτήσεις των εξαγωγών στο πλαίσιο 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και υποθέσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα προχώρησε σε αύξηση δασμών, καταπατώντας τις δεσμεύσεις που είχε 

αναλάβει υπό την GATT για μείωσή τους (Fisher, 2000).   

Οι βασικότερες γενεσιουργές αιτίες για τις προαναφερθείσες διμερείς εμπορικές 

διαφορές και διενέξεις υπήρξαν αποφάσεις, νομοθετικές διατάξεις, καθώς και 

μεθοδεύσεις που επέφεραν επιδράσεις στο εξωτερικό εμπόριο στο πλαίσιο μιας 

εσωτερικής πολιτικής, που στόχο είχε να ευνοήσει μεμονωμένα οικονομικά 

συμφέροντα.   

Πέρα από τις προστατευτικές εθνικές πολιτικές που σκοπεύουν να 

διασφαλίσουν τους τομείς που συνιστούν αντικείμενο διενέξεων, τα δύο έτερα μέρη 

(ΗΠΑ και ΕΕ) διαφέρουν άρδην ως προς την προσέγγιση που επιλέγουν να 

υιοθετήσουν σχετικά με  θέματα αγροτικής, βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής.   

Οι περισσότερες διμερείς διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΚ/ΕΕ εκδηλώθηκαν κατά 

τη δεκαετία του 1980, οπότε και παρήλθε το διάστημα πρωτοκαθεδρίας της ΗΠΑ 

στη διεθνή οικονομική σφαίρα. Το χρονικό διάστημα αυτό διακρίνεται από υψηλούς 

τόνους και από τις δύο πλευρές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τα μέσα του 

1980 τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΚ/ΕΕ δημοσιεύουν ετησίως μακροσκελείς εκθέσεις, 
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που αντικείμενό τους έχουν τα φερόμενα ως αναχώματα που παρεμβάλλει η 

αντίπαλη πλευρά και τα οποία παρακωλύουν την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά 

της άλλης. 

Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις οι προερχόμενες από τις  ΗΠΑ, παραθέτουν πως 

ανάμεσα στα πιο σημαντικά εμπόδια που θέτει η ΕΕ στις διμερείς εμπορικές τους 

σχέσεις είναι η επιβολή αντισταθμιστικών τιμών στα αγροτικά προϊόντα προς 

εισαγωγή από την αμερικανική ήπειρο, η πλημμελής προστασία των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, οι επιδοτήσεις των εξαγωγών που προβλέπονται από την 

ενιαία Κοινοτική πολιτική, η απαγόρευση της χρήσης ορμονών στη κτηνοτροφία και 

οι οικονομικές ενισχύσεις τον τομέα της αεροναυπηγικής. 

Σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση της ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

παρουσιάζονται να διατηρούν νομοθεσία που περιορίζει τις προμήθειες των 

δημόσιων οργανισμών σε εγχώριους προμηθευτές, που επίσης επιδοτεί την 

εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, καθώς ότι διατηρεί σε ισχύ το Section 301 του 

Εμπορικού Νόμου, μετά και την τροποποίηση που έλαβε χώρα το 1988, το οποίο 

παρέχει νομιμοποίηση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να προβαίνει σε μονομερείς 

ενέργειες έναντι μιας τρίτης χώρας, για την οποία θεωρεί πως υιοθετεί πρακτικές 

αθέμιτου εμπορικού ανταγωνισμού (Fisher, 2000).   

Τη μήνη επισύρει επίσης και η πολιτική της ΕΕ να χορηγεί  εξαγωγικές 

επιχορηγήσεις που διευκολύνουν την κατάκτηση μεριδίων σε ξένες αγορές, με 

δεδομένο πως η εν λόγω πρακτική συρρικνώνει το μερίδιο που διατηρούσαν μέχρι 

πρότινος οι ΗΠΑ στις αγορές αυτές. 

Προοδευτικά σημειώνεται μία κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ  ΗΠΑ 

και ΕΕ. 

Την ανοχή που παρατηρείτο κατά το χρονικό διάστημα που μεσουρανούσαν 

στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι οι ΗΠΑ, διαδέχονται παραστάσεις 

διαμαρτυρίας κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ στη δεκαετία που ακολούθησε έγιναν 

απόπειρες επίλυσης των όποιων ζητημάτων μέσα από κύκλους ομιλιών και 
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διμερών διαπραγματεύσεων. Τη δεκαετία του  1980 οι ΗΠΑ προχωρούν στην 

υιοθέτηση αντίμετρων, ενώ από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέτει εν 

αμφιβόλω, ιδίως μετά τη σηματοδότηση του τέλους του ψυχρού πολέμου, την 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν, οι διμερείς 

σχέσεις γίνονται περισσότερο συμμετρικές, με την ΕΕ να ενισχύεται οικονομικά και 

να αυξάνει έτσι το βαθμό ανεξαρτησίας της, να αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στη λήψη αντίμετρων, 

καταδεικνύοντας έτσι μία νεοεμποριοκρατική προσέγγιση. Αξίζει ακόμα να 

σημειωθεί, πως παρά την εκδήλωση των όποιων τομεακών διαφορών, όπως 

ακροθιγώς σκιαγραφήθηκαν και ανωτέρω, δεν τίθεται σε κίνδυνο η ευημερία των 

διμερών εμπορικών συναλλαγών,  το ύψος των οποίων, το 1990 έφτασε τα 184 

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2000, το ύψος των διμερών εμπορικών 

συναλλαγών ανέρχεται στο ποσό των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ετήσια 

βάση (Stehmann, 2000).  

Επιλογικά και επιγραμματικά, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία που 

αφορούν στις εκδηλωθείσες διενέξεις μεταξύ ΗΠΑ- ΕΚ/ΕΕ στο πλαίσια της GATT 

κατά το χρονικό διάστημα από το 1948 μέχρι  και τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

διακρίνονται από τα εξής : 

O μηχανισμός επίλυσης διαφορών του Οργανισμoύ έχει χρησιμοποιηθεί και 

από τα 2 μέρη. Από τις 17 εν συνόλω διαφορές, οι 14 αφορούν προσφυγές των 

Ηνωμένων Πολιτειών στο μηχανισμό έναντι της ΕΕ, ενώ η Κοινότητα και μετέπειτα 

Ένωση καταλαμβάνει σαφώς μικρότερο μερίδιο επί των περιπτώσεων προσφυγής 

(μόλις στις 3 υποθέσεις). Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως η εξέλιξη αυτή 

θέτει εν αμφιβόλω, αν όχι αναιρεί, τις προθέσεις των ΗΠΑ, οι οποίες θεωρητικά 

εργάζονταν και υποστήριζαν την Κοινότητα στο δρόμο για την ολοκλήρωση με τη 

φιλοδοξία να βρουν στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έναν πιστό 

εμπορικό εταίρο. 

Επιπρόσθετα, οι 12 εκ των 17 περιπτώσεων διαφορών έχουν ως αντικείμενο 

το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές (στο 53% των 

περιπτώσεων προσφυγής) που οι διμερείς διενέξεις διευθετήθηκαν με τη λήψη 
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αντίμετρων τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ, όσο και από την ΕΚ.  Οι πιο οξείες και 

σημαντικές εξ αυτών των διαφορών προέκυψαν το χρονικό διάστημα που 

συντελέσθηκε η μετάβαση της μεταξύ τους σχέσης από ηγεμονία σε συγκυριαρχία, 

ενώ ως γενεσιουργός αιτία μπορεί να προσδιοριστεί η αλλαγή στους πολιτικούς 

συσχετισμούς και στην ισορροπία ισχύος. Αξίζει, τέλος να σημειωθεί πως 4 από το 

σύνολο των διαφορών παραμένουν επί του παρόντος σε εκκρεμότητα και 

αναζητούν επίλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΡΧΗ (ΡΗΤΡΑ) ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το υπόβαθρο των κανόνων: η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Άρθρο 1 GATT (1947): «κάθε πλεονέκτημα, ευεργέτημα ή προνόμια ή ατέλεια 

που παραχωρείται από ένα συμβαλλόμενο μέρος σε κάποιο προϊόν προερχόμενο 

από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή προοριζόμενο για αυτήν, θα επεκτείνεται άμεσα και 

άνευ όρων σε κάθε παρόμοιο προϊόν που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη 

συμβαλλόμενη χώρα ή που προορίζεται για αυτήν».  

Τα αυτά προβλέπονται επίσης στο άρθρο 1 της GATT 1994, άρθρο 2 της GATS 

και άρθρο 4 των TRIPS 

Σύμφωνα με τη ρήτρα του Μάλλον Ευνοουμένου κράτους, κάθε κράτος – 

μέλος έχει την υποχρέωση  στην περίπτωση κατά την οποία προβεί σε ευνοϊκή 

εμπορική προσφορά σε άλλο μέλος, να διευρύνει την προσφορά αυτή και σε άπαντα 

τα λοιπά κράτη – μέλη ως προς τα «ομοειδή» προϊόντα. 

Η ρήτρα αυτή προϋπήρχε του συστήματος της GATT. καθώς δύο κράτη είχαν 

τη δυνατότητα να προβούν σε μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας εάν σε 

μεταγενέστερο της συμφωνίας τους στάδιο ένα εκ των δύο προέβαινε σε ευνοϊκότερη 

παραχώρηση σε τρίτο κράτος, η παραχώρηση αυτή θα ίσχυε και μεταξύ των δύο 

αρχικά συμβαλλομένων κρατών.  

Ουσιαστικά δηλαδή, προ της GATT, η ρήτρα αυτή είχε διμερή χαρακτήρα, υπό 

την έννοια ότι αφορούσε σε δύο συμβαλλόμενα μέρη και ειδικό, υπό την έννοια ότι 

αφορούσε μόνο στους τελωνειακούς δασμούς. Επιπλέον προ της υπάρξεως του 

GATT/ΠΟΕ, η εφαρμογή της ρήτρας θα μπορούσε να τίθεται υπό όρους ακόμα και να 

μην ισχύει επ’ αυτής η αρχή της αμοιβαιότητας. 

Πλέον στα πλαίσια αρχικά της GATT και κατόπιν του ΠΟΕ, η εν λόγω ρήτρα 

είναι πολυμερής, υπό την έννοια ότι πλέον αφορά σε όλα τα κράτη – μέλη του, γενική, 

υπό την έννοια ότι αφορά σε κάθε πλεονέκτημα, ευεργέτημα, προνόμια ή ατέλεια και 
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όχι μόνο στους τελωνειακούς δασμούς, και άνευ όρων, υπόκειται δε σε αμοιβαιότητα. 

Επί της ουσίας, η αρχή αυτή συνιστά την υλοποίηση της αρχής της διεξαγωγής 

των διεθνών εμπορικών συναλλαγών χωρίς διακριτική μεταχείριση. Αποτελεί ως 

προαναφέρθηκε ακρογωνιαίο λίθο της συμφωνίας και διατυπώνεται στο άρθρο ΙΙ 

αυτής. 

Το προνόμιο της μάλλον ευνοϊκής μεταχείρισης απολαμβάνουν άπαντα τα 

κράτη – μέλη του ΠΟΕ, αυτοδίκαια και άνευ όρων, χωρίς να απαιτείται κάποια 

επιπλέον εξειδικευμένη συμφωνία. 

Αναλυτικά, με τη ρήτρα αυτή τα κράτη – μέλη του ΠΟΕ αναγνωρίζουν και 

παραχωρούν όμοια δικαιώματα και πλεονεκτήματα αναφορικά με το εξωτερικό 

εμπόριο όμοιων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων, προς όλους του εμπορικούς τους εταίρους, χωρίς καμία διάκριση. 

Η ρήτρα αυτή κυρίως εξυπηρετεί την επιβολή και διασφάλιση της διαφάνειας και 

της σταθερότητας στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Η ύπαρξή της είναι 

καταλυτικής σημασίας στο διεθνές εμπόριο, η δε καθιέρωσή της είναι 

πανθομολογουμένως καθοριστική για τη λειτουργία του. Τυχόν κατάργησή της θα 

οδηγούσε αν όχι στην κατάρρευση, σίγουρα και σε κάθε περίπτωση στη διασάλευση 

της εύρυθμης λειτουργίας των διεθνών εμπορικών σχέσεων. 

5.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου 

κράτους, θα πρέπει να δοθεί σε κάθε περίπτωση ζητήματος εφαρμογής της ή όχι, 

θετική απάντηση στα εξής τρία ερωτήματα: 

α. Το μέτρο που έλαβε ένα κράτος – μέλος εμπίπτει στο περίοδο εφαρμογής 

του άρθρου 1 της GATT 1994; 

Η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους εφαρμόζεται σε κάθε μέτρο, ήπιο 

όχι μόνο σε τελωνειακούς δασμούς, αλλά και σε κάθε φύσεως φόρους, στον τρόπο 

είσπραξης φόρων και δασμών, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων, ασχέτων 
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ονομασίας τους. 

β. το μέτρο που έλαβε ένα κράτος – μέλος παρέχει πλεονέκτημα, ευεργέτημα, 

προνόμιο ή ατέλεια; 

Υπό τους όρους αυτούς νοείται κάθε μέτρο που δημιουργεί ευνοϊκότερες 

δυνατότητες ανταγωνισμού ή επηρεάζει την εμπορική σχέση και την 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών προελεύσεων. (υπόθεση EC – 

Bananas III (1997) 

γ. Το πλεονέκτημα που παρέχει το μέτρο παρέχεται σε όλα τα «ομοειδή» 

προϊόντα; 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κρίσιμη προκειμένου να τύχει εφαρμογής η ρήτρα 

ή όχι, είναι η διασάφηση του τι θεωρείται ομοειδές προϊόν. 

Οι ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων (panels) κάθε φορά που χρειάστηκε να 

ασχοληθούν με το ζήτημα της έννοιας του ομοειδούς προϊόντος κατέληξαν στη 

διαπίστωση ότι η έννοια αυτή δεν ορίζεται στο πλαίσιο της GATT 1994 και στο ότι 

υπάρχει ελλιπής νομολογία ως προς το ζήτημα αυτό. Κατέληξαν επομένως να 

θεωρούν ως εφαρμοστέα τη νομολογία περί της έννοιας αυτής στο άρθρο 3 της GATT 

(π.χ. υπόθεση US –Tuna 2015) 

Επομένως σταθερά πλέον έχει παγιωθεί ότι, καθοριστικής σημασίας για να 

κριθεί εάν ένα προϊόν είναι ομοειδές ή όχι είναι αφ’ ενός μεν η διακρίβωση της φύσης 

και της έκτασης της ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ τους, αφ’ ετέρου δε η εξέταση 

κατά περίπτωση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των προϊόντων, ήτοι τα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους, η τελική χρήση τους, η προτίμηση και η συνήθειες του 

καταναλωτή και η δασμολογική τους κατάταξη. 

5.3 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Προκειμένου να γίνει έτι περαιτέρω κατανοητή η λειτουργία της ρήτρας, θα 

επιχειρηθεί η περιγραφή ενός εμπορικού μοντέλου και κατόπιν θα αναλυθούν δύο 

διαφορετικά σενάρια που ενσωματώνουν το σχηματισμό μιας ομάδας MFN. Η 
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περιγραφή του εμπορικού μοντέλου είναι σύντομη διότι αυτό οικοδομείται σε ένα 

καθεστώς τυποποιημένου ολιγοπωλίου υπό την τμηματοποίηση της αγοράς. Υπάρχουν 

τέσσερις χώρες οι οποίες θα αναπαριστώνται με τις μεταβλητές i = a, b, c, ή d. 

Υπάρχουν δύο αγαθά : x και y και καταναλωτικές προτιμήσεις οι οποίες είναι κατά 

κάποιο τρόπο γραμμικές  και αναπαριστώνται ως εξής: U (x, y) = u(x)+ y όπου y 

είναι το numeraire αγαθό που παράγεται σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Το 

αγαθό x παράγεται από τον  κάτοχο  μονοπωλίου σε κάθε χώρα (Saggi, 2003). 

Ο κάτοχος μονοπωλίου κάθε χώρας αναφέρεται ως επιχείρηση i. Το οριακό 

κόστος παραγωγής της επιχείρησης i αποδίδεται από το ζi,  όπου έστω ότι : ζd ≥ 

ζc ≥ ζb ≥ ζa =0. 

  Οι επιχειρήσεις αυτές συναγωνίζονται μεταξύ τους ως προς τις παραγόμενες 

ποσότητες και προβαίνουν σε ανεξάρτητες αποφάσεις αναφορικά με το τι ποσότητες 

σκοπεύουν να πουλήσουν σε κάθε αγορά (οι αγορές είναι τμηματοποιημένες). Η 

επιχείρηση j αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο δασμό tji όταν εξάγει στη χώρα  i, όπου 

tii= 0 για όλα τα i  (ευνόητα, το κόστος εξαγωγής μιας χώρας για την ίδια είναι μηδενικό). 

Το πρόγραμμα δασμών της χώρας i   είναι   ti≡(tai...tdi)0  Τα προγράμματα δασμών όλων 

των χωρών πλην της i, συμβολίζονται με  t−i a και το σύνολο όλων των εμπορικών 

πολιτικών των χωρών με t όπου t ≡ (ta....td). Έστω xi= j xji, όπου j = a, b, c, or d, 

συμβολίζεται η συνολική παραγωγή του αγαθού x που πωλείται στη χώρα i και έστω ότι 
x−i=xi−xii    ακόμα, συμβολίζεται η συνολική εισαγωγή κάθε χώρας του αγαθού x 

(Sengul, 2006). 

Είτε υπάρχει μία MFN ομάδα ή όχι, όλες οι χώρες ταυτόχρονα αποφασίζουν τα 

προγράμματα δασμολογίων τους ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Λόγω του 

γραμμικού κόστους και της τμηματοποίησης της αγοράς, ο προγραμματισμός μιας 

χώρας αναφορικά με το ιδανικό ύψος δασμών καταλήγει να είναι ανεξάρτητος από 

τους δασμολογικούς προγραμματισμούς των άλλων χωρών. Ως αποτέλεσμα, από εδώ 

και στο εξής, η εξάρτηση του εγχώριου πλεονάσματος που συμβολίζεται με Si(ti) μιας 

χώρας που συμβολίζεται με  i (το οποίο ορίζεται ως το σύνολο του καταναλωτικού 
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πλεονάσματος και των κερδών της ίδιας της επιχείρησης που πηγάζουν από την 

εγχώρια αγορά) από τους δασμούς στις άλλες χώρες αγνοείται. Αν η χώρα i 

ασκήσει δασμολογική διάκριση προς τις άλλες χώρες, προκύπτει ότι : Max 

Wi(t)≡Si(ti)+Xπij(tj) όπου Si(ti)≡CSi(ti)+πii(ti)+TRi(ti) (2.1) 

όπου  ως CSi  συμβολίζεται το καταναλωτικό πλεόνασμα στη χώρα  i και δίδεται από 

τον τύπο 

CSi= u(xi)−pixi, (2.2) 

πii(ti) συμβολίζει τη λειτουργία κέρδους της επιχείρησης I στη δική της αγορά 

 j6i=πij(tj) όπου το πii= (pi−ζi)xii      και πij=(pj−ζi−tij)xij 

(2.3) 

Μια άμεση συνέπεια του αποτελέσματος 2.1 μέσα στο συμφραζόμενο αυτό είναι 

πως η χώρα με το υψηλότερο κόστος δεν έχει τίποτα να αποκομίσει με το να λάβει MFN 

status από οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλότερες 

δασμολογικές τιμές σε καθεστώς MFN, συγκριτικά με το αν υφίστατο διάκριση ως προς 

την επιβολή δασμών. Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις σχηματισμού ενός MFN 

γκρουπ, θα περιοριστούμε σε ομάδες MFN μεταξύ των άλλων τριών χωρών, 

κατανοώντας πως η χώρα με το υψηλότερο κόστος πάντα θα προτιμά να μένει εκτός 

της MFN ομάδας. 

Ο Saggi (2003) έχει καταδείξει πως όταν η ζήτηση είναι γραμμική, η εναλλαγή 

οποιασδήποτε χώρας από το καθεστώς δασμολογικής διάκρισης στο MFN (εν σχέσει 

με ορισμένες ή όλες τις χώρες) δεν έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 

εμπορίου στο βαθμό που οι δασμοί προς τις χώρες που δεν έχουν λάβει MFN status 

μπορούν να αυξηθούν σχετικά με τη διάκριση. 

Το σύνολο των δασμών μιας χώρας μπορεί να θεωρηθεί ως η συνολική 

προστασία της χώρας αυτής. Η ιδέα της συνολικής προστασίας έχει νόημα σε ένα 

ολιγοπωλιακό μοντέλο, διότι όταν τα κόστη είναι γραμμικά, ο συνολικός όγκος των 
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εισαγωγών της χώρας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη συνολική της προστασία 

Ti και όχι από την κατανομή των δασμών.  Ωστόσο, κάποιος θα μπορούσε ευλόγως να 

παρατηρήσει,  πως αν κάποιες χώρες προχωρήσουν στη συγκρότηση ενός MFN club, 

τότε τα μέλη του δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να αυξήσουν τους δασμούς προς τα μη 

– μέλη, λόγω της δασμολογικής διάκρισης (Sengul 2006). 

5.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ : ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΜΗ – ΜΕΛΗ 

Αξίζει να αναφερθεί πως, όπως ορίζεται από την GATT, η ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους παρέχει τη δυνατότητα και μάλιστα δίνει το περιθώριο στα 

μέλη μιας ομάδας κρατών – ολιγοπωλίου να επιβάλουν χαμηλότερους δασμούς σε μη-

μέλη, συγκριτικά πάντα με τα επίπεδα των δασμών που ισχύουν σε ό,τι αφορά τις 

μεταξύ τους συναλλαγές (Saggi, 2003). Και αυτό διότι σε ό,τι αφορά την GATT, η 

ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους το μόνο που επιτάσσει είναι κάθε μέλος 

να μεταχειρίζεται όλα τα υπόλοιπα μέλη κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεν υπαγορεύει 

πως κάποιο μέλος οφείλει να μεταχειριστεί τα άλλα μέλη κατά τρόπο περισσότερο 

ευνοϊκό ή εξίσου ευνοϊκό με τα μη – μέλη. Δυνητικά, θα μπορούσε να εκδηλωθεί το 

παραπάνω παράδοξο. Εντούτοις,  το ενδεχόμενο να προκύψει μια ομάδα κρατών 

ενός MFN κλαμπ στα μέλη της οποίας επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί εν σχέσει με 

μη – μέλη, όχι μόνο φαντάζει ανέφικτο σε πραγματικές συνθήκες αλλά ακόμα και αν 

προέκυπτε, θα αποτύγχανε να επιτύχει και να διατηρήσει ένα ισοζύγιο. 

Για να καταδειχθεί το παραπάνω πιο γλαφυρά, ας υποθέσουμε πως υπάρχει 

μια ομάδα δύο κρατών μεταξύ των οποίων ισχύει η ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου 

- Κράτους, έστω h{ij}i και έστω το μέλος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δασμών να 

είναι η χώρα i. Ο αυστηρός ορισμός τη ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτος 

επιτρέπει στη χώρα i την ελευθερία να ασκήσει διάκριση σε ό,τι αφορά την επιβολή 

δασμών, ενώ η  j είναι η μοναδική άλλη χώρα – μέλος, απουσία τρίτου μέλους που θα 

μπορούσε να αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση. Ως 

αποτέλεσμα, κάθε MFN club αποτελούμενο από δύο μέλη χωρίς τον περιορισμό που 

έγκειται στο να μην αντιμετωπίζονται τα μέλη του κατά λιγότερο ευνοϊκό τρόπο από τα 
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μη – μέλη, θα ασκούσε την ίδια ακριβώς δασμολογική κατανομή όσο και διάκριση και 

δεν θα πορευόταν χωρίς να έχει επιπτώσεις (Sengul, 2006).   

Έστω τώρα ότι η ομάδα κρατών ήταν η  h{abc}i και πως η χώρα με το πρόβλημα 

δασμών ήταν η a, η οποία βέβαια θα τελούσε μόνο υπό τον περιορισμό πως πρέπει 

να μεταχειριστεί τα άλλα δύο μέλη  (b και c) κατά ίσο τρόπο. Επειδή οι χώρες b και c 

έχουν χαμηλότερα κόστη από τη χώρα d (π.χ. ζb ≤ ζc ≤ ζd), το αποτέλεσμα 1 

υποδεικνύει πως θα ήταν ιδανικό για τη χώρα a να επιβάλει υψηλότερο (κοινό) 

δασμό σε αυτές, από ό,τι στη χώρα d. Τα αποτελέσματα 1 και 2 υποδεικνύουν πως 

αυτός ο δασμός αποτελεί το μέσο όρο των δασμών της χώρας a στις χώρες b και c. 

Όμως αυτός ο δασμός ο επιβαλλόμενος από τη χώρα a στη χώρα c είναι υψηλότερος 

από τον ιδανικό. Με δεδομένο αυτό, θα ήταν πιο συμφέρον για τη χώρα c να 

αποσυρθεί από την ομάδα, καθώς ως μη μέλος θα της επιβαλλόταν χαμηλότερος 

δασμός, ενώ παράλληλα οι ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτή ως προς τις εξαγωγές 

χώρες θα έρχονταν αντιμέτωπες με ελαφρώς υψηλότερους δασμούς. 

Συμπερασματικά δηλαδή, θα  τύγχανε ευνοϊκότερης μεταχείρισης  ως μη- μέλος. 

Επομένως, μια ομάδα τριών κρατών – μελών με μοναδική προϋπόθεση τη συμμετρική 

μεταχείριση και χωρίς να επιτάσσει τα μέλη της να τυγχάνουν εξίσου καλής ή καλύτερης 

μεταχείρισης συγκριτικά με  τα μη – μέλη, δεν μπορεί να υπάρξει σε ισορροπία. Για το 

λόγο αυτό και ενώ δεν υπαγορεύεται από τη ρήτρα, ας θεωρηθεί δεδομένο πως τα μέλη 

μιας MFN ομάδας μεταχειρίζονται τα άλλα μέλη όχι λιγότερο ευνοϊκά από τα μη – μέλη 

(Saggi, 2003). 

5.5  ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΜΩΝ  

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν περαιτέρω αποτελέσματα τα οποία, ενώ 

είναι αρκετά στενά συνδεδεμένα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τη 

ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους σε καθεστώς ολιγοπωλίου, δεν έχουν 

επισήμως εξαχθεί εκεί. Τα αποτελέσματα αυτά είναι οργανικά σε ό,τι αφορά την 

ανάλυσή μας του ενδογενούς σχηματισμού ενός MFN club. Η ποικιλία της 

δασμολογικής προστασίας μεταξύ κρατών είναι όπως ακολουθεί : 

 Η συνολική δασμολογική προστασία της χώρας I (υπό τη διάκριση δασμών ή 
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οποιουδήποτε MFN club) μειώνεται με δικό της κόστος ως εξής : ∂Ti < 0. 

Με άλλα λόγια, οι χώρες με χαμηλότερο κόστος επιβάλλουν δασμούς 

υψηλότερους κατά μέσο όρο σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Η έννοια αυτού του 

ευρήματος έγκειται στο ότι οι δασμοί χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν κόστη 

μίσθωσης σε ένα ολιγοπωλιακό μοντέλο : καθώς η ζήτηση είναι συμμετρική μεταξύ 

των κρατών – μελών, κάθε δοθείσα μείωση στις εισαγωγές επιφέρει ίση βλάβη στην 

καταναλωτική ευημερία όλων των συμβαλλόμενων χωρών, ενώ καταλήγει σε 

μεγαλύτερη αύξηση των κερδών των εγχώριων επιχειρήσεων στις χώρες με 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής (και αυτό διότι απολαμβάνουν υψηλότερες 

ανατιμήσεις). 

Πώς ένα MFN club τροποποιεί την ισχύουσα κατάσταση των ιδανικών επιπέδων 

δασμών;  Έστω ότι το ∆tij(m) δηλώνει τον περιορισμό δασμών που λαμβάνει η χώρα i 

από τη χώρα j στην ομάδα χωρών m: 

∆tij(m) = tij(φ) − tij(m) 

όπου το φ σημαίνει τη δασμολογική διάκριση και λειτουργεί ως η ισχύουσα κατάσταση 

όπου  m = h{abc}i, h{ab}i , h{ac}i, ή h{bc}i. Το πρώτο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς 

να δώσει έμφαση είναι πως το αν μια χώρα λαμβάνει ή όχι περιορισμό δασμών (i.e. 

∆tij(m)> 0) από άλλες χώρες εξαρτάται από την κατανομή του παραγωγικού κόστους 

μεταξύ των χωρών (Saggi, 2003). 

Σε κάθε  MFN club m, το μέλος με το χαμηλότερο παραγωγικό κόστος λαμβάνει 

περιορισμό δασμών από όλα τα άλλα κράτη – μέλη. Γενικά, όσο υψηλότερο είναι το 

κόστος παραγωγής μιας χώρας, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να λάβει περιορισμό 

δασμών από τα άλλα μέλη. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της ρήτρας μεταξύ χωρών – 

μελών δεν έχει πάντα ως αποτέλεσμα να απολαμβάνουν όλα τα μέλη περιορισμό ως 

προς τους δασμούς από τα άλλα μέλη. 
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5.6 ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ MFN 

Λόγω της στρατηγικής ανεξαρτησίας των δασμών και της τμηματοποίησης των 

αγορών, το βασικό τίμημα που καλείται να καταβάλει μια χώρα στην απόφασή της να 

συμμετάσχει σε μια ομάδα MFN είναι αρκετά προφανές: το κόστος της ιδιότητας μέλους 

είναι η συνολική απώλεια στο εγχώριο πλεόνασμα που προκύπτει από την έλλειψη της 

δυνατότητας να ασκήσει διάκριση ως προς την επιβολή διαφορικών δασμών, ενώ το 

πλεονέκτημα είναι η δυνητική αύξηση στα κέρδη από τις εξαγωγές, που προκύπτει από 

τη συγκράτηση και τον περιορισμό των δασμών που λαμβάνει από τις άλλες χώρες – 

μέλη.  Η υιοθέτηση της ρήτρας του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους μόνο μειώνει τα 

έσοδα από τους δασμούς που συλλέγονται από μία χώρα χωρίς να επηρεάζεται το 

εγχώριο πλεόνασμα κατά άλλους τρόπους. Φυσικά, ο βαθμός της μείωσης των εσόδων 

αυτών εξαρτάται από το ποια άλλη χώρα εισέρχεται στην ομάδα. 

Έστω ότι η ∆T Ri(m) μετρά τη μείωση στα έσοδα της χώρας από δασμούς i 

όταν αυτή εισέρχεται στο MFN club m όπου m = h{abc}i, h{ab}i , h{ac}i, or h{bc}i. Έτσι 

έχουμε : 

∆T Ri(m) = T Ri(φ) − T Ri(m) 

 

Το κέρδος που προκύπτει για τη χώρα i  από την είσοδό της στην ομάδα m μετράται 

από τη συνολική αύξηση των εξαγωγικών κερδών της, που προκύπτουν από 

οποιαδήποτε δασμολογική μείωση που συνοδεύει το MFN status που απολαμβάνουν οι 

άλλες χώρες : ∆πi(m) = X πij(m)− Xπij(φ) 

5.6.1 Μια ομάδα συμβαλλόμενων κρατών με ιδιότητα ανοιχτού μέλους 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί το καθεστώς που προκύπτει από τη 

συμμετοχή με την ιδιότητα του ανοιχτού μέλους σε μια MFN ομάδα. Έστω ότι υπάρχει 

μια ομάδα, τα μέλη της ομάδας υπόκεινται στην αρχή της μη διάκρισης, με την είσοδο 

στην οποία μια χώρα οφείλει να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει τη ρήτρα του Μάλλον 

- Ευνοούμενου - Κράτους σε όλα τα άλλα κράτη που έχουν εισέλθει σε αυτή την 
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ομάδα ( σε περίπτωση που απόφασή της είναι να παραμείνει στην ομάδα). Κάθε 

χώρα έχει την ελευθερία να εισέλθει ή να εγκαταλείψει την ομάδα αυτή. Οι χώρες που 

δεν εισέρχονται στην ομάδα ασκούν διάκριση ως προς την επιβολή δασμών και δεν 

λαμβάνουν το MFN status  από τις χώρες – μέλη. Η MFN ομάδα τελεί σε ισορροπία 

αν αρκετές χώρες εισέλθουν σε αυτή και αποφασίσουν να παραμείνουν. 

Η παραπάνω υπόθεση παγιώνεται ως εξής. Σε ένα πρώτο στάδιο, οι χώρες 

αποφασίζουν ταυτόχρονα το αν θα εφαρμόσουν ή όχι τη ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους αναφορικά με τη δασμολογική πολιτική και τον 

προγραμματισμό τους. Κάθε χώρα, προβαίνει ακολούθως σε μία δήλωση : είτε 

δεσμεύεται από τη ρήτρα είτε όχι. Εφόσον όλες οι χώρες ολοκληρώσουν τις σχετικές 

δηλώσεις τους, κάθε χώρα που έχει αποφασίσει να δεσμευθεί από τη ρήτρα 

παραχωρεί το καλούμενο και  MFN status προς όλες τις άλλες χώρες που έχουν 

προχωρήσει στην ίδια δέσμευση. Εξ ορισμού, όταν η χώρα i παραχωρήσει  MFN status 

στη χώρα j, τότε η χώρα j δικαιούται  το χαμηλότερο δασμό που η χώρα i επιβάλλει 

σε κάθε άλλη χώρα. Ακόμα, αν μόνο μία χώρα προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με 

τη ρήτρα, τότε δεν αναγνωρίζει τα προβλεπόμενα της ρήτρας σε κάποια άλλη χώρα, 

καθώς καμία άλλη δεν έχει προβεί στην ίδια δήλωση.  Στη συνέχεια, με δεδομένη  την 

ισχύουσα πολιτική τους (MFN ή διάκριση ως προς τους δασμούς) όλες οι χώρες 

επιλέγουν ταυτόχρονα τα δασμολογικά τους προγράμματα. Ως άμεσο επακόλουθο 

των παραπάνω εξελίξεων, οι επιχειρήσεις επιλέγουν και καθορίζουν τα επίπεδα 

παραγωγής τους (Sengul, 2006).   

Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς πως το καθεστώς της ανοιχτής συμμετοχής ως 

μέλος μια τέτοια ομάδας συνεπάγεται πολλαπλά Nash ισοζύγια – καμία χώρα δεν θα 

έμενε σε μια MFN ομάδα ως μονάδα. Επιπρόσθετα, με δεδομένο πως το ενδιαφέρον 

μας έγκειται στο σχηματισμό μιας MFN ομάδας, είναι ανεπαρκές να εξετάσουμε μόνο το 

Nash ισοζύγιο μιας ομάδας με μέλη με ανοιχτή ιδιότητα, καθώς θα έπρεπε να επιτρέψει 

κανείς σε χώρες να σχηματίσουν συνασπισμούς που τους επιτρέπουν να αποκλίνουν 

συγκροτημένα και ομαδικά από οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όταν αυτές οι αποκλίσεις 

είναι εφικτές, ένας καταλληλότερος όρος που αφορά στο ισοζύγιο είναι το CPNE, που 

αφορά στο Nash ισοζύγιο που παρουσιάζει ανοσία  σε όλες τις έγκυρες αποκλίσεις 
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λόγω συνασπισμών. Ωστόσο, σε ένα καθεστώς κρατών – μελών υπό την ανοιχτή 

ιδιότητα μέλους, μόνο υπό σπάνιες συνθήκες τα επίπεδα των NE και CPNE ισορροπιών 

καταφέρνουν να  συμπίπτουν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό μπορεί να σκιαγραφηθεί ως 

εξής : έχει σημασία να εξετάσει κανείς τις αποκλίσεις από τους συνασπισμούς μόνο όταν 

το h{abc}i εμφανίζεται ως μια ομάδα. Επιπρόσθετα, από αυτή την ομάδα, η μόνη απόκλιση 

που μπορεί να λάβει κανείς υπόψη του είναι  η κοινή απόκλιση των χωρών b και c από τη 

δασμολογική διάκριση. Ωστόσο, υπό σπάνιες συνθήκες μπορεί να αποβεί αξιοσημείωτη 

αυτή η απόκλιση, καθώς κάθε χώρα θα προτιμούσε να  σχηματίσει ομάδα με την χώρα 

a σχετικά με τη δασμολογική διάκριση. 

5.6.2 Μια ομάδα συμβαλλόμενων κρατών με ιδιότητα αποκλειστικού μέλους 

Στο πρώτο στάδιο μιας αποκλειστικής ιδιότητας μέλους, κάθε χώρα προβαίνει 

σε μία δήλωση σχετικά με τις χώρες με τις οποίες επιθυμεί να συγκροτήσει μια MFN 

ομάδα. Για παράδειγμα, το σύστημα στρατηγικής Sa μιας χώρας a είναι το εξής :    

Sa= {h{φ}i , h{ab}i , h{ac}i , h{abc}i} 

Στο επόμενο στάδιο, μια MFN ομάδα σχηματίζεται αν και μόνο αν κάποιες 

χώρες προβούν στην ίδια ανακοίνωση. Για παράδειγμα, το  h{abc}i εμφανίζεται ως 

ομάδα αν και οι τρεις συμβαλλόμενες χώρες κάνουν αυτή τη δήλωση. Αν η δήλωση 

κάθε χώρας είναι διαφορετική και με δεδομένο πως κάθε χώρα μπορεί να προβεί σε 

μία και μόνο σχετική ανακοίνωση, τότε δεν προκύπτει σύσταση MFN ομάδας και η 

διάκριση ως προς την επιβολή φόρων είναι το καθεστώς που τελικά υπερισχύει. 

Όπως και στο καθεστώς ανοιχτής συμμετοχής ως μέλος,  h{φ}i (π.χ. 

Δασμολογική διάκριση) συνιστά NE για όλες τις τιμές των παραμέτρων. Ωστόσο, σε 

αντίθεση με το καθεστώς ανοιχτής συμμετοχής, σε αυτό της συμμετοχής με την 

αποκλειστική ιδιότητα μέλους, το σύστημα των NE και CPNE είναι λιγότερο πιθανά να 

συμπίπτουν. 

5.7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ  

Η σχετικότητα της υποχρέωσης για ίση μεταχείριση και της εφαρμογής της 
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αρχής της μη - διάκρισης, όπως υπαγορεύεται από τη σχετική ρήτρα MFN, έχει 

περιοριστεί, ως επί το πλείστον ως αποτέλεσμα της ανάγκης να προστατευθούν άλλα 

σχετικά ζητήματα που έρχονται σε σύγκρουση με την φιλελευθεροποίηση του 

εμπορίου, όπως είναι οι κοινωνικές αξίες και το κοινωνικό συμφέρον, καθώς και άλλες 

ανακύπτουσες συγκυρίες. Για το λόγο αυτό, διατάξεις που προβλέπουν την εξαίρεση 

από την υπαγωγή στη ρήτρα είναι παρούσες στη διατύπωση τόσο της GATT όσο και 

της GATS και επιτρέπουν σε κράτη – μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

υπό δεδομένες και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες να υιοθετήσουν μέτρα, τα οποία σε 

άλλο εννοιολογικό συμφραζόμενο και υπό άλλες παραμέτρους θα έρχονταν σε ευθεία 

αντίθεση με την ρήτρα MFN. Κάποιες από αυτές τις εξαιρέσεις έχουν παροδικό και 

άλλες μόνιμο χαρακτήρα (Evans, 2013). 

Τα άρθρα XX και XIV που περιέχονται στην GATT και GATS, αντίστοιχα, και 

τιτλοφορούνται ως ''Γενικές Εξαιρέσεις'' παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ομοιότητα, εκτός 

από ορισμένες ελαφρές διαφοροποιήσεις που περιγράφονται και διατυπώνονται στα 

σχετικά εδάφια των διατάξεων των αντίστοιχων συμφωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις 

το άρθρο XX της GATT έχει θεαθεί ως η βάση πάνω στην οποία ερμηνεύεται το 

άρθρο XIV των GATS. Οι διατυπώσεις των δύο αυτών άρθρων επιβάλλουν μία διττή 

δοκιμασία προκειμένου να καθορισθεί αν ένα μέτρο, που υπό άλλες συνθήκες θα 

ερχόταν σε ασυμφωνία με τις επιταγές των GATT και GATS, στην προκειμένη 

περίπτωση μπορεί να δικαιολογηθεί και έχει λόγο ύπαρξης. Η πρώτη δοκιμασία 

προϋποθέτει μία θεωρητική τεκμηρίωση των διατάξεων, υπό οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις που περιέχονται στις παραγράφους των σχετικών αντίστοιχων 

Άρθρων, ενώ η δεύτερη δοκιμασία προϋποθέτει μια εξέταση του αν το θεωρητικώς 

τεκμηριωμένο πια μέτρο πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθεται από το 

καταστατικό των παραπάνω άρθρων. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύει η 

εξαίρεση από την MFN  περιέχουν οικονομικές και μη οικονομικές μεταβλητές υπό τις 

παραγράφους s (a) to (j).  Κάποιες από τις προϋποθέσεις αυτές περιέχουν αλλά δεν 

περιορίζονται στην αναγκαιότητα προστασίας δημόσιων ιδανικών, την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής και υγείας, της βιωσιμότητας της χλωρίδας και πανίδας καθώς και 

την ανάγκη διατήρησης της τάξης, αλλά και της ανάγκης συμμόρφωσης με τους 

νόμους και τους κανονισμούς που δεν είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις των GATT 
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και GATS (Bown, 2014). 

Επιγραμματικά, ως προς το ζήτημα των εξαιρέσεων, πρέπει αυτές να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες: αυτές που προβλέπονται ρητώς από τη Γενική 

Συμφωνία και τις υπόλοιπες, για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται συμφωνία των 

μερών (50%). 3 

Οι εξαιρέσεις εφαρμογής της ρήτρας, δεδομένης της ύπαρξης της δεύτερης 

κατηγορίας είναι πολυάριθμες, ωστόσο στην παρούσα εργασία θα γίνει μία 

αναλυτικότερη αναφορά στις σημαντικότερες. Αυτές ονομαστικά είναι οι διατάξεις που 

περιέχονται στο με αριθμό XX άρθρο της GATT και εκείνες που διατυπώνονται στο 

άρθρο XIV της GATS και μεριμνούν για την προστασία ζωτικών ζητημάτων όπως είναι 

οι κοινωνικές αξίες και τα κοινωνικά συμφέροντα. Ακόμα, είναι το άρθρο ΧΙΧ  της 

GATT το σχετιζόμενο με έκτακτες οικονομικές καταστάσεις, τα άρθρα XXIV της GATT 

και το V των GATS αναφορικά με τη γεωγραφική ενοποίηση, καθώς και η εξαίρεση 

της οικονομικής ανάπτυξης που επιτρέπει διατάξεις για Ειδική και Διαφορική 

Μεταχείριση (Special and Deferential (S&D)). 

5.7.1 ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

α) Κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης 

Η κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης στοιχειοθετεί την παρέκκλιση από 

την υποχρέωση που συνεπάγεται η ρήτρα MFN. Αυτή παρέχεται από το άρθρο ΧΙΧ 

της GATT, το οποίο επιτρέπει στις χώρες να υιοθετούν μέτρα που υπό άλλες 

συνθήκες βρίσκονται σε ασυμφωνία με τις διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, όπου μία αύξηση του όγκου των εισαγωγών προκαλεί ή απειλεί να 

ζημιώσει την εγχώρια βιομηχανία. Από αυτή την άποψη, κρίνεται επιτακτικό, για το 

σκοπό της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας, να υιοθετήσει το κράτος – μέλος 

μέτρα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό στις εισαγωγές για δεδομένη χρονική 

περίοδο, τα οποία έχουν παροδική ισχύ και αποσκοπούν  να παράσχουν στην 

εγχώρια οικονομία τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστεί στη νέα οικονομική 

πραγματικότητα. Τέτοιου είδους μέτρα καλούνται μέτρα διασφαλίζοντα την ασφάλεια 
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(safeguard measures), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοια μέτρα ασφαλείας δεν 

προβλέπονται στην περίπτωση του εμπορίου υπηρεσιών. Ακόμα, η εφαρμογή αυτών 

των μέτρων ασφαλείας αναφορικά με το εμπόριο προϊόντων εξαρτάται από την αρχή 

του ''fair trade'', όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αντισταθμιστικών ή anti-

dumping μέτρων (Bown, 2014). 

β) Γεωγραφική ενοποίηση μέσω Τοπικών Εμπορικών Συμφωνιών 

Kατά παρόμοιο τρόπο, η γεωγραφική ενοποίηση μέσω Τοπικών Εμπορικών 

Συμφωνιών (RTAs) επίσης δικαιολογεί την παρέκκλιση από την υποχρέωση που 

συνεπάγεται η MFN ρήτρα. Αυτό παρέχεται από τα άρθρα XXIV της GATT και το V 

της GATs, που επιτρέπουν στις συμβαλλόμενες χώρες να δημιουργούν περιοχές 

ελεύθερου εμπορίου, τελωνειακές ενώσεις, οικονομικές ή νομισματικές ενώσεις ή 

ακόμα πολιτικούς συνασπισμούς οι οποίοι δύνανται να καλύπτουν διαφορετικές 

οικονομικές δραστηριότητες, όπως το εμπόριο, οι υπηρεσίες και οι ξένες επενδύσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η διαφορική μεταχείριση που περιορίζεται στα μέλη των 

επιμέρους αυτών RTA συμφωνιών, αντίκειται στην αρχή της μη διάκρισης της ρήτρας 

MFN, επιτρέπεται, για το λόγο ότι το εν λόγω μέτρο προοδευτικά αποσκοπεί στην 

επίτευξη της γεωγραφικής ενοποίησης, ακριβώς με τον απώτερο στόχο να προαγάγει 

το εμπόριο. Είναι επακόλουθο, επομένως, τα συμβαλλόμενα μέρη – κράτη των RTAs 

να μην εγείρουν δασμολογικούς φραγμούς ενάντια σε άλλα κράτη – μέλη του ΠΟΕ 

υψηλότερους από αυτούς που κανονικά προϋπήρχαν πριν τη σύσταση της 

Γεωγραφικής Εμπορικής Συμφωνίας (RTA). 

γ) Οικονομική ανάπτυξη 

Η οικονομική ανάπτυξη στοιχειοθετεί λόγο απόκλισης από την υποχρέωση που 

συνεπάγεται η MFN ρήτρα. Αυτή η εξαίρεση από την αρχή της μη – διάκρισης 

επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων μέτρων προς το συμφέρον των αναπτυσσόμενων 

χωρών ώστε να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα και 

να προαγάγει την οικονομική τους ανάπτυξη. Αυτή η θετική προσπάθεια προς όφελος 

των αναπτυσσόμενων χωρών που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου λαμβάνει πολλές μορφές και διατυπώνεται σε όλες σχεδόν τις 
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συμφωνίες του οργανισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι νομικές διατάξεις του ΠΟΕ 

προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται ειδικής και διαφορικής μεταχείρισης. Αξίζει 

ακόμα να σημειωθεί πως οι διατάξεις S&D δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, καθώς 

η συμμόρφωση στην πράξη καθώς και η επιτυχία αυτής αποτελούν αντικείμενο 

έντονης αντιπαράθεσης (Evans, 2013). 

δ) Σιωπηρές διακρατικές συμφωνίες 

Υπάρχει ένας αξιοσημείωτος τροποποιητικός όρος στη ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους, ωστόσο. Η Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, όπως η GATT πριν από αυτή, κατοχυρώνει και προασπίζει το δικαίωμα 

των κρατών – μελών να εισέρχονται σε σιωπηρές διακρατικές συμφωνίες (PTAs) 

σύμφωνα με τις οποίες η διαφορική μεταχείριση είναι επιτρεπτή μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών αυτών των συμφωνιών, παρόλη την κατά τα άλλα εφαρμογή 

σε επίπεδο πολλών μερών της παραπάνω ρήτρας. Το άρθρο  XXIV του GATT, στην 

παράγραφο με αριθμό 5, η οποία ενσωματώνεται στη Συμφωνία του Παγκόσμιου  

Οργανισμού Εμπορίου, επιβεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, με την εξής διατύπωση “...οι 

διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θα εμποδίσουν, αναφορικά με τις επικράτειες 

των συμβαλλόμενων μερών, το σχηματισμό φορολογικών συνασπισμών και 

ενώσεων ή μιας περιοχής ελεύθερου εμπορίου ...'' (Herman, 2013). 

ε) Προνομιακές συμφωνίες 

Μια παρόμοια εξαίρεση στη ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους 

υπάρχει σε προνομιακές συμφωνίες που επιτρέπουν το εμπόριο υπηρεσιών υπό το 

Άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας του Εμπορίου Υπηρεσιών. 

Σκοπός αυτών των επιμέρους συμφωνιών είναι να αποδώσουν καλύτερη 

μεταχείριση προς προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από τους έτερους 

συμβαλλόμενους σε αυτές τις συνθήκες, συγκριτικά με τη μεταχείριση που 

υπαγορεύεται από τη ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους, υπό τη Συμφωνία 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
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5.7.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ 

α. Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Trade 
and Economic Agreement ) (CETA) 

Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) είναι μια συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί 

μία ρηξικέλευθη περιεκτική εμπορική και Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Καναδά 

και των κρατών – μελών της ΕΕ, τον Οκτώβριο του 2013, η οποία κινητοποίησε 

έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και προκάλεσε ευρεία επικοινωνιακή κάλυψη. Η 

CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement), για την οποία στην 

παρούσα εργασία θα γίνεται λόγος με το διεθνές της ακρωνύμιο, πρόκειται για ένα 

μεμονωμένο συνομολογούμενο έγγραφο, το οποίο είναι πιο εκτεταμένο και 

γενικευμένο εν σχέσει με την προϋπάρχουσα Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της 

Βορείου Αμερικής (North American Free Trade Agreement, NAFTA) σε ό,τι αφορά το 

βάθος και την κάλυψή της (Saggi, 2003). 

Ο κεντρικός πυλώνας της CETA θα είναι η γενική υποχρέωση κάθε πλευράς, 

δηλαδή του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

αντίστοιχων πολιτικών υπο – ομάδων, δηλαδή των κρατών – μελών της  να μην 

εφαρμόζουν διακρίσεις ως προς τα προϊόντα,  τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις το ένα 

του άλλου και να εφαρμόζουν ίση μεταχείριση στις αντίστοιχες εισαγωγές. Αυτό 

σημαίνει ίση μεταχείριση με αυτή που απολαμβάνουν τα αγαθά, υπηρεσίες και 

κεφάλαια μέσα στις εγχώριες αγορές, όπως επίσης και ίση ως προς την 

αντιμετώπιση που έχουν οι εισαγωγές οι προερχόμενες από τρίτα μέρη. Όλα αυτά 

είναι πλήρως τυποποιημένα και σε συμφωνία με τα στοιχεία – κλειδιά του Διεθνούς 

Εμπορικού Δικαίου, όπως αυτό αποδίδεται και ασκείται από τη Συμφωνία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο γενικός στόχος του Εμπορικού Δικαίου 

άλλωστε, δεν είναι άλλος από το να βελτιώσει την πρόσβαση στις αγορές κατά 

ανταποδοτικό και αμοιβαία επωφελή τρόπο. Ωστόσο, στην περίπτωση της CETA 

αλλά και όλων των άλλων τοπικών εμπορικών συμφωνιών υπάρχει μία σημαντική 

διάκριση: Ο σκοπός τους είναι να καταστήσουν προσβάσιμες αυτές τις αγορές κατά 

διαφορικό τρόπο και τελικά σε μια επιλεκτικά προνομιακή βάση. Για το λόγο αυτό, 
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συμφωνίες όπως η CETA και η NAFTA, καθώς και οι μυριάδες άλλων σχετικών 

συμφωνιών, αναφέρονται κατά το κοινώς λεγόμενων ως ''προνομιακές εμπορικές 

συμφωνίες'' ή ''PTAs'' (preferential trade agreements) (Herman 2013). 

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο ότι αυτή η συμφωνία θα παράσχει 

μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές σε ό,τι αφορά κυρίως τις εξαγωγές αγαθών, 

υπηρεσιών και επενδύσεων από κάθε συμβαλλόμενο μέρος προς το άλλο, ανακύπτει 

το εύλογο ερώτημα για το αν αυτή η εμπορική συνθήκη θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις 

για τους άλλους εμπορικούς εταίρους του Καναδά, από τη σκοπιά της ρήτρας του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (Herman, 2013). 

Η CETA θα αποτελέσει μία κατά πολύ ενισχυμένη διακρατική συμφωνία του 21ου 

αιώνα, στα πρότυπα της συνθήκης NAFTA, που θα πραγματευθεί και θα διευθετήσει 

ζητήματα όπως οι κρατικές προμήθειες, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, ενώ θα 

λάβει υπόψη της γεωγραφικές ενδείξεις, την προστασία ευρεσιτεχνιών και πολλά 

περισσότερα θέματα από αυτά που αποτελούν αντικείμενο της NAFTA.  Αυτές οι 

ρήτρες θα καταστούν σε ισχύ προοδευτικά σε ένα δεσμευτικό επίπεδο συμφωνίας 

μεταξύ κρατών, που θα βασίζεται σε ένα μηχανισμό επίλυσης ασυμφωνιών και 

αντικρουόμενων συμφερόντων, άμα τη εκδηλώσει τους. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι 

εξελίξεις από τις αρχές του 2017. 

Εκτός από μία διαιτησία σε επίπεδο κρατών, η CETA θα εκχωρήσει δεσμευτικά 

δικαιώματα διαιτησίας σε ιδιώτες – επενδυτές οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν τη 

δυνατότητα να προσφύγουν εναντίον κυβερνήσεων, σε περιπτώσεις που μπορεί 

κανείς να ισχυριστεί πως οι υποχρεώσεις της συνθήκης αναφορικά με τις εξωτερικές 

επενδύσεις καθίστανται αντικείμενο καταστρατήγησης. Οι επενδυτές οι προερχόμενοι 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν αυτά τα 

δικαιώματα απέναντι στη χώρα του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των 

περιπτώσεων όπου οι επαρχιακές διοικήσεις ή οι δημοτικές αρχές αποτυγχάνουν να 

ανταποκριθούν στους όρους της CETA. Οι Καναδοί επενδυτές, με τη σειρά τους, θα 

έχουν τα ίδια δικαιώματα vis-à-vis απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (Herman, 

2013). 
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της CETA, όπως ισχύει και σε όλες τις 

εμπορικές συμφωνίες, είναι πως θα ενσωματώσει τη ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους. Η αναφορά στην αρχή της μη-διάκρισης μεταξύ κρατών έχει 

θεαθεί γενικά ως ευνοϊκή, αν και πιθανότατα η πλειονότητα των εμπλεκόμενων μερών 

δεν είναι απόλυτα σίγουρη για τη σημασία της ούτε έχει εμπεδώσει το δυνητικό 

αντίκτυπο από την εφαρμογή της ρήτρας στη συμφωνία εν γένει.   

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι ο Καναδάς αλλά και η ΕΕ είναι μέλη του 

ΠΟΕ, δεσμεύονται αμφότεροι και υποχρεούνται να εφαρμόσουν τους ίδιους φόρους, 

επιβαρύνσεις ή κανονιστικές προϋποθέσεις στα εισαγόμενα αγαθά από όλα του μέλη 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αδιακρίτως της πηγής και να αναγνωρίσει 

ίδια μεταχείριση σε άλλες περιοχές εσωτερικής ρύθμισης στα παρόμοια προϊόντα 

από όλες τις χώρες του Οργανισμού, σε μια βάση που θα αντίκειται σε οποιαδήποτε 

διάκριση. Μένει επομένως να διαφανεί εντός των επόμενων ετών εάν θα 

κατορθώσουν τα εμπλεκόμενα μέρη να θεωρηθεί αυτή η συμφωνία ως εξαίρεση ή 

όχι. 

β. Αποφάσεις του σώματος εφετών (δευτεροβάθμιο όργανο ΟΕΔ) 

Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Σώματος  Εφετών του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου που πραγματεύονται την πρόθεση και την οπτική της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ κρατών. Μεταξύ αυτών είναι η ΑΒ απόφαση στην 

''εξειδικευμένη για τον Καναδά απόφαση που αφορά στα μέτρα που επηρεάζουν τη 

βιομηχανία αυτοκινήτων'' (AB-2000-2, WT/DS139/AB/R; WT/DS142/AB/R, 31 May 

2000) όπου η ΑΒ αναφέρθηκε σε λέξεις όπως ''οποιοδήποτε πλεονέκτημα'' ή 

''οποιοδήποτε προϊόν'' στο άρθρο I:1 της GATT, με την πρόθεση να καταδείξει τον 

καταλυτικό χαρακτήρα της ρήτρας του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους σχετικά με 

τη μη διάκριση. 

 Η παράγραφος υπ' αριθμόν 4 του Άρθρου XXIV διατυπώνει τη γενική αρχή 

κατά αυτόν τον τρόπο ''Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη διάθεση για 

αυξούμενη ελευθερία εμπορίου μέσω της ανάπτυξης, μέσω εθελούσιων συμφωνιών, 

στενότερης ενοποίησης μεταξύ των οικονομιών των χωρών   που συμβάλλονται σε 
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αυτές τις συμφωνίες. Ακόμα αναγνωρίζουν πως ο σκοπός της σύστασης μία 

φορολογικής ένωσης ή συνασπισμού ή μίας περιοχής ελεύθερου εμπορίου θα 

γινόταν προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης του εμπορίου μεταξύ των 

συμβαλλόμενων επικρατειών και σε καμία περίπτωση προς την κατεύθυνση ύψωσης 

τειχών ή περιορισμών στο εμπόριο άλλων συμβαλλόμενων μερών με αυτές τις 

επικράτειες.” 

Αυτού του είδους η προνομιακή μεταχείριση αποτυπώνεται στα Καναδικά 

Δασμολόγια. Υπάρχει μία στήλη που δείχνει το ύψος των δασμολογίων που 

εφαρμόζονται γενικά στα αγαθά από όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. Υπάρχουν, ωστόσο, ξεχωριστές στήλες που καταδεικνύουν το προνομιακό 

ύψος (συχνά μηδενικό) για προϊόντα προερχόμενα από χώρες με τις οποίες ο 

Καναδάς έχει συνάψει διμερείς προνομιακές εμπορικές συμφωνίες, όπως επί 

παραδείγματι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Χιλή ή το Περού 

(Herman, 2013). 

Καθώς αυτού του είδους η προνομιακή μεταχείριση είναι νόμιμη υπό τη GATT 

και το Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, σημαίνει πως κανένα άλλος μέλος του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν δύναται να ισχυριστεί πως η υποχρέωση της 

ρήτρας του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους παραχωρεί αυτά τα προνόμια, όπως 

μια συμφωνία απαλλαγμένη από υποχρέωση φορολογικών εισφορών, πέρα από τις 

συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες (PTAs) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλων 

των άλλων χωρών – μελών του οργανισμού. 

Υπό αυτό το πρίσμα, αναφορικά με τη CETA, εξυπακούεται πως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, δεν μπορούν να ισχυριστούν πως ο Καναδάς 

πρέπει τώρα να παραχωρήσει στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα μεταχείριση – 

εξίσου ανταγωνιστικές ευκαιρίες – στην καναδική αγορά, στην ίδια βάση με τις 

εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί παραδείγματι, αυτό θα μπορούσε να 

σημαίνει στην πράξη πως οι εξαγωγείς τυριού από τις ΗΠΑ δεν μπορούν να 

διεκδικήσουν τις ίδιες απαλλαγμένες από φόρους προσφορές που ο Καναδάς έχει 

συμφωνήσει και συνομολογήσει με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους εξαγωγείς 

τυριού. Αυτό βρίσκει βέβαια εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις χωρών με τις οποίες 
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ο Καναδάς έχει προβεί σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, όπως η Χιλή, το Περού 

και η Κολομβία. Αυτή η ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ της ρήτρας του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους και της προνομιακής μεταχείρισης, είναι θεμελιώδους 

σημασίας να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

γ. Η επίδραση της ρήτρας σε άλλες διμερείς συμφωνίες 

Παράλληλα με τις εμπορικές συμφωνίες, το κράτος του Καναδά έχει μια ενεργή 

ατζέντα συναφθεισών συμφωνιών που σχετίζονται με την προστασία των ξένων 

επενδύσεων, τις επονομαζόμενων στη διεθνή ορολογία και FIPAs. Αξίζει να 

σημειωθεί πως οι FIPAs δεν συνιστούν εμπορικές συμφωνίες. Δεν εμπίπτουν και δεν 

περιέχονται στους κανονισμούς της GATT ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

Δεν καλύπτουν ή διέπουν τη μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών αλλά εφαρμόζονται στις 

ροές κεφαλαίων, δηλαδή αφορούν τους επενδυτές και τις επενδύσεις.   

Ο αντικειμενικός σκοπός ύπαρξης αυτών των συμφωνιών είναι να 

διασφαλίσουν πως Καναδοί επενδυτές θα λαμβάνουν ίση μεταχείριση σε μια βάση μη 

- διάκρισης στις ξένες αγορές. Ακόμα, αναγνωρίζουν το ίδιο δικαίωμα στους ξένους 

επενδυτές που δραστηριοποιούνται εντός του Καναδά. 

Ακριβώς επειδή οι FIPAs είναι εκτός της σφαίρας επιρροής και της 

δικαιοδοσίας της Συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η υποχρέωση 

που υπαγορεύεται από το πρώτο άρθρο της GATT για ''άμεση'' και ''άνευ όρων'' 

μεταχείριση σε μια βάση μη-διάκρισης, δεν ισχύει. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάθε 

επιμέρους τέτοια συμφωνία (FIPA) οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένα τη ρήτρα του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους σε επενδυτές και επενδύσεις, στο βαθμό 

διαφοροποίησης και το ακριβές αντικείμενο για το οποίο και οι δύο συμβαλλόμενες 

πλευρές έχουν συμφωνήσει. 

Το πρότυπο των συμφωνιών FIPA που έχει επιστρατευθεί και εφαρμοσθεί 

πολλές φορές από τον Καναδά, υπαγορεύει το εξής : 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα χορηγήσει  προς τις επενδύσεις ή τις 

επιστροφές από επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, στη δική του περιοχή 
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επικράτειας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που χορηγεί και 

αναγνωρίζει, σε παρόμοιες συνθήκες, σε επενδύσεις ή επιστροφές επενδυτών κάθε 

τρίτης χώρας. 

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός όρος στο πρότυπο FIPAs του Καναδά ο 

οποίος υπαγορεύει το εξής : 

Οι διατάξεις για Εθνική Μεταχείριση ή Μεταχείριση του Μάλλον-Ευνοούμενου-

Κράτους αυτής της Συμφωνίας δεν θα εφαρμόζονται για πλεονεκτήματα που 

παρέχονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο έχει συνομολογήσει και 

συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις ως μέλους μίας φορολογικής, οικονομικής ή 

νομισματικής ένωσης, μίας κοινής αγοράς ή μίας περιοχής ελεύθερου εμπορίου. 

Αυτό το είδος της πρότυπης διατύπωσης αντανακλά τη βασική αρχή που διέπει 

την πολιτική του Καναδά τη σχετική με το εμπόριο και τις επενδύσεις, το ότι δηλαδή η 

υποχρέωση για τη ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους, σε κάθε μεμονωμένη 

συνθήκη ή συμφωνία δεν θα επεκτείνεται αυτόματα σε πλεονεκτήματα και προνόμια 

χορηγούμενα από τη χώρα του Καναδά, υπό άλλες υπάρχουσες ή μελλοντικές 

διμερείς εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες. 

Το παραπάνω, βέβαια, έχει πολλές προεκτάσεις.   

 Ένα παράδειγμα αυτής της αρχής προσαρμοσμένο στη γλώσσα και την 

ορολογία των συνθηκών αποτελεί και η διμερής συμφωνία FIPA που συνήφθη μεταξύ 

του Καναδά και της Κίνας, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Η συμφωνία στη 

διατύπωσή της περιέχει τον όρο πως η διάταξη η σχετική με τη ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους δεν επεκτείνεται σε : 

 ''.. μεταχείριση από ένα συμβαλλόμενο μέρος που συμμορφούται με οποιαδήποτε 

παρούσα ή μελλοντική διμερή ή μεταξύ πολλών μερών συμφωνία που εγκαθιδρύει, 

ισχυροποιεί, ενισχύει ή επεκτείνει την περιοχή ελεύθερου εμπορίου ή την τελωνειακή 

ένωση.'' 

Αυτός ο τροποποιητικός όρος είναι βασικός. Σημαίνει πως στην περίπτωση 
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εμπορικών συμφωνιών όπως είναι η NAFTA και η CETA, οι οποίες δημιουργούν 

''περιοχές ελεύθερου εμπορίου'', ο Καναδάς διατηρεί την ευελιξία και το δικαίωμα να 

δώσει σε επενδυτές από αυτές τις χώρες καλύτερη μεταχείριση εν σχέσει με τη 

μεταχείριση που θα χορηγήσει σε άλλους ξένους επενδυτές υπό την υπάρχουσα 

FIPA.  Πρακτικά σημαίνει πως ο Καναδάς μπορεί να παραχωρήσει πλεονεκτήματα και 

προνόμια στις ΗΠΑ και το Μεξικό ή να αναγνωρίσει ελαφρύνσεις προς τους 

Ευρωπαίους επενδυτές, χωρίς να παρεκκλίνει ή να καταστρατηγεί τις δεσμεύσεις που 

έχει αναλάβει απέναντι στις τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει FIPA (Herman, 

2013).   

δ. Επίδραση της ρήτρας σε εμπορικές συμφωνίες 

Ως προς την εξαίρεση ή μη εφαρμογής της ρήτρας σε επιμέρους εμπορικές 

συμφωνίες, υπάρχει η περίπτωση της NAFTA και πιθανότατα και της CETA. 

Το άρθρο 1103 στο Κεφάλαιο 11 της NAFTA σκιαγραφεί το σημείο αυτό. 

Επαναλαμβάνει τη δεδομένη υποχρέωση ως προς τη μη-διάκριση μεταξύ κρατών 

προς τους NAFTA επενδυτές. Ωστόσο, σε αντίθεση με την τροποποιητική ορολογία 

και διατύπωση που εντοπίζεται στις FIPAs του Καναδά, πως τα δικαιώματα τα 

υπαγορευόμενα από τη ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους δεν 

εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε πλεονεκτήματα προς ξένους επενδυτές, με τους 

οποίους έχει συνάψει  PTAs ο Καναδάς, η ΝΑFTA δεν περιέχει τέτοια διατύπωση που 

να αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό ρητά. 

Αυτό είναι καταλυτικής σημασίας, διότι σημαίνει πως προνομιακή μεταχείριση 

προς επενδυτές ή επενδύσεις που χορηγείται από τον Καναδά υπό οποιαδήποτε 

υπάρχουσα ή μελλοντική διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, συνακόλουθα 

επεκτείνεται εξίσου και προς τους NAFTA επενδυτές αλλά και επενδύσεις. Σημαίνει 

πρακτικά πως οι Αμερικανοί και Μεξικανοί επενδυτές οφείλουν να είναι αντικείμενο 

ίσης μεταχείρισης και να τους αποδίδονται τα ίδια προνόμια με τους Ευρωπαίους 

επενδυτές ή επενδύσεις που διέπονται από τη CETA (Herman, 2013). 

Ωστόσο σημειώνεται, πως παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει γενική 
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διατύπωση στη NAFTA που να αποκλείει την εφαρμογή της MFN υποχρέωσης προς 

τους NAFTA επενδυτές σε παρούσες ή μελλοντικές συνθήκες με τον Καναδά – 

επιτρέποντας στους Αμερικανούς ή Μεξικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από 

οποιεσδήποτε αυξήσεις στα επενδυτικά δικαιώματα, υπάρχουν περιορισμοί στα 

υπομνήματα της NAFTA, τα οποία αφορούν και καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς. 

Για παράδειγμα, το υπόμνημα υπ' αριθμόν IV της  NAFTA αποκλείει τη μεταχείριση  

στη βάση της μη- διάκρισης μεταξύ κρατών για τις ΗΠΑ και τον Καναδά σε 

μελλοντικές καναδικές συμφωνίες που καλύπτουν την εναέρια κυκλοφορία, την αλιεία, 

τα θαλάσσια θέματα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες μεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών. 

Αυτό ως ζήτημα έχει σημαντικές επιπλοκές. Με την ακριβή διατύπωση του 

κειμένου της CETA, έχουν επεξηγηθεί και παρατεθεί κάποια από τα ειδικά προνόμια 

για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Για παράδειγμα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 

πως οι επενδυτές οι προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν 

πρόσθετα προνόμια σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά, για επενδύσεις 

στον τομέα αξιοποίησης του ουρανίου.  Επιπρόσθετα σε αυτό, θα παγώσει το 

ρυθμιστικό καθεστώς που αφορά τις ξένες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. 

Μεταξύ των προνομίων που θα αποκομίσουν οι επενδυτές οι προερχόμενοι 

από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι η αύξηση του κατώτατου ορίου για 

εξέταση επένδυσης υπό το Επενδυτικό Νομοσχέδιο του Καναδά, από το σημερινό 

τρέχον επίπεδο αξίας της επιχείρησης που βρίσκεται στα 344 εκατομμύρια δολάρια 

στα 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Καθότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,  το Κεφάλαιο 11 της NAFTA δεν 

περιέχει οποιαδήποτε τροποποιητική διατύπωση, οι διατάξεις οι σχετιζόμενες με την 

MFN τίθενται και ισχύ και εφαρμόζονται και στην περίπτωση επενδυτών 

προερχόμενων από τις ΗΠΑ και το Μεξικό, οι οποίοι με τη σειρά τους δικαιούνται τα 

ίδια προνομιακά δικαιώματα όπως και οι Ευρωπαίοι επενδυτές, καθώς και τη 

μεταχείριση που εκείνοι λαμβάνουν, καθ' υπαγόρευση της CETA. Αυτό σημαίνει πως 

το αυξημένο κατώτατο όριο του 1.5 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα ισχύσει και για 

εκείνους, κατά τον ίδιο τρόπο που θα ισχύει και για τους επενδυτές από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το σημείο που μόλις σκιαγραφήθηκε αναφέρεται στη θέση των Αμερικανών και 

Μεξικανών επενδυτών υπό τη NAFTA. Άλλες εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει 

ο Καναδάς – όπως είναι οι PTAs με τη Χιλή, το Περού και την Κολομβία – επίσης δεν 

περιέχουν τροποποιητικούς όρους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της MFN εν σχέσει με 

τους ξένους επενδυτές και τις επενδύσεις τους. Αυτό σημαίνει πως αυτοί οι επενδυτές 

θα επωφεληθούν από οποιαδήποτε νέα ή πρόσθετα προνόμια αποδοθούν προς τους 

Ευρωπαίους επενδυτές υπό τη CETA (Herman, 2013). 

Αυτό το σημείο ουσιαστικά σκιαγραφείται από την Τεχνική Περίληψη της CETA 

από την Οττάβα, στα ψιλά γράμματα της οποίας υπάρχει η διατύπωση πως σχετικά 

με το κατώτατο όριο των 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ''άλλοι FTA εταίροι θα 

επωφεληθούν ως αποτέλεσμα της δέσμευσης για συμμόρφωση με την αρχή του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους σε αυτά τα FTA.''. Αυτή η πρόταση δεν έχει 

αποτελέσει αντικείμενο γενικευμένου σχολιασμού και δεν έχει τύχει ειδικής 

επισήμανσης, είναι όμως εξέχουσας σημασίας. 

Υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό σημείο που οφείλουμε να αναδείξουμε σχετικά 

με τις επενδύσεις στον τομέα του ουρανίου, το οποίο, όπως σκιαγραφείται από την 

Τεχνική Περίληψη ''χαλαρώνουν σε ό,τι αφορά τους επενδυτές από την Ε.Ε.''. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το παράρτημα I της NAFTA, o Καναδάς διατύπωσε επιφυλάξεις 

και εισηγήθηκε περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των υποχρεώσεων σε ό,τι 

αφορά τις υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την MFN προς του Αμερικανούς και 

Μεξικανούς επενδυτές. Αυτός ο περιοριστικός όρος αφορά  μόνο σε μη 

συμμορφωτικά μέτρα όταν η NAFTA ετέθη σε ισχύ, ωστόσο, δεν ισχύει σε ό,τι αφορά 

νέα επενδυτικά δικαιώματα στην καναδική βιομηχανία ουρανίου που χορηγούνται σε 

Ευρωπαίους επενδυτές από τη CETA. 

Το αποτέλεσμα είναι πως, λόγω της ύπαρξης και ισχύος της ρήτρας του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους, οι Αμερικανοί και Μεξικανοί επενδυτές θα λάβουν 

ίδιου επιπέδου επενδυτικά δικαιώματα με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους σε 

αυτόν τον τομέα δραστηριοποίησης. Αυτή είναι μία σημαντική παράμετρος της CETA 
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που συνεπάγεται ενδεχόμενες αλλαγές στη ανάπτυξη της Καναδικής βιομηχανίας 

εξαγωγής και επεξεργασίας ουρανίου (Herman, 2013). 

5.8 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ - ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ - ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Παραμένει ένα συναρπαστικό ερώτημα το αν και κατά πόσο θα διευρυνθεί ο 

κανόνας της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτος στη NAFTA αλλά και σε άλλες 

διμερείς οικονομικές συμφωνίες του Καναδά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε όχι 

μόνο ουσιώδεις αλλαγές αλλά και σε ενισχυμένες διαδικασίες για την επίλυση 

διαφωνιών και αντιπαραθέσεων κράτους - επενδυτή, στον καταστατικό επενδυτικό 

χάρτη της CETA. 

H Τεχνική Περίληψη αναφέρει πως οι διατάξεις που αφορούν και προβλέπουν 

για την επίλυση ασυμφωνιών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) στον καταστατικό 

επενδυτικό χάρτη της CETA θα είναι ένα βήμα παραπέρα, άρα θα επεκταθεί, 

συγκριτικά με το πρότυπο των FIPA συμφωνιών του Καναδά και το προβλεπόμενο 

σύστημα επίλυσης διαφωνιών μεταξύ κράτους και επενδυτή του Κεφαλαίου 11 της 

NAFTA, αυτολεξεί επιτρέποντας “amicus curiae” παρεμβάσεις, περιλαμβάνοντας 

διατάξεις που θα αποκλείσουν ως επιβλαβείς επιπόλαιους ισχυρισμούς, καθώς και με 

το να αποσαφηνίσει το νόημα της έμμεσης απαλλοτρίωσης. Όπως σημειώθηκε 

παραπάνω, αυτή η διαδικασία αναγνωρίζει και εκχωρεί στους ιδιώτες επενδυτές  από 

οποιαδήποτε πλευρά το δικαίωμα να επικαλεστούν δεσμευτική διαιτησία ενάντια στον 

Καναδά ή την Ευρωπαϊκή Ένωση,  στις περιπτώσεις που είναι ισχυριστέο πως τα 

υπαγορευθέντα από τις διατάξεις που αφορούν στη ρήτρα του Μάλλον - 

Ευνοούμενου - Κράτους δεν έχουν τηρηθεί (Herman, 2013). 

Το αναπάντητο ερώτημα παραμένει για το αν νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες 

που αφορούν στην επίλυση ασυμφωνιών και αντιπαραθέσεων μεταξύ κράτους και 

επενδυτών – όπως, επί παραδείγματι, πιο αποτελεσματικά χρονοδιαγράμματα ή 

αποσαφήνιση και διευκρίνιση νομικής ορολογίας ή εννοιών αυτού του κεφαλαίου – θα 

επεκταθούν σε συμβαλλόμενα μέρη εκτός της CETA, εξ αιτίας της MFN ρήτρας. Αν 

αυτό ισχύσει, το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι το αν αυτές οι αλλαγές θα επιφέρουν 

κάποιο αντίκτυπο σε οποιαδήποτε από τις τρέχουσες ασυμφωνίες, τις σχετικές με 



  
 

65 
 

επενδύσεις και τις υπαγόμενες στη NAFTA, που έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται 

σε εξέλιξη ενάντια στο κράτος του Καναδά. Το αν αυτά ή άλλα προνόμια που 

χορηγούνται βάσεις της  CETA στους επενδυτές της Ε.Ε., θα διευρυνθούν αυτόματα 

και για επενδυτές από άλλες χώρες οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης στη 

διατύπωση του κειμένου του καταστατικού της συμφωνίας . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

Η Αρχή της Εθνικής Μεταχείρισης (Άρθρο ΙΙΙ της GATT) αποτελεί μαζί με την 

Αρχή του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους, τις θεμελιακές αρχές της συμφωνίας 

του ΠΟΕ. Ο ορισμός της έγκειται στο ότι τα Μέλη του Οργανισμού δεν πρέπει να 

ασκούν διακριτική μεταχείριση μεταξύ  των εισαγωγών και των “παρόμοιων” 

εγχώριων προϊόντων, με την εξαίρεση της επιβολής δασμών, το οποίο συνιστά ένα 

συνοριακό μέτρο. Η συμφωνία GATS περιέχει στη διατύπωσή της παρόμοιες 

προβλέψεις. Αυτός ο κανονισμός απαγορεύει στις χώρες να λαμβάνουν μέτρα που 

στοιχειοθετούν διακριτική μεταχείριση επί των εισαγωγών από τη μία πλευρά και ακόμα 

αποτρέπει τις χώρες από το να αντισταθμίζουν τον αντίκτυπο των δασμών με την 

επιβολή μη δασμολογικών μέτρων.  

Για να καταστεί περισσότερο σαφές το παραπάνω, έστω το παράδειγμα μιας 

χώρας – μέλους του Οργανισμού Α, η οποία μειώνει τον δασμό εισαγωγής για το 

προϊόν Χ από το επίπεδο του 10 στο 5 τοις εκατό, ενώ παράλληλα επιβάλλει έναν 

φόρο κατανάλωσης της τάξης του 5 τοις εκατό στο ίδιο  εισαγόμενο προϊόν Χ, κάτι που 

στην πράξη ουσιαστικά αντισταθμίζει τη δασμολογική μείωση του 5 τοις εκατό. Ο 

σκοπός της αρχής της Εθνικής Μεταχείρισης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το 

δεσμευτικό πλαίσιο του κανόνα που την εκφράζει, είναι να ελαχιστοποιήσει τους 

λανθάνοντες εγχώριους περιορισμούς και τα επιμελώς ''κρυμμένα'' στεγανά που 

περιορίζουν το εμπόριο μεταξύ των μελών του ΠΟΕ, μέσω της χορήγησης προς τα 

εισαγόμενα προϊόντα όχι λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από αυτήν που λαμβάνουν τα 

προϊόντα εθνικής προέλευσης 

Η συμμόρφωση με αυτή την αρχή είναι εξέχουσας σημασίας για τη διατήρηση 

της ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μεταξύ των κρατών – μελών 

του Οργανισμού και είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της ευρυθμίας του εμπορικού 

συστήματος, όπως αυτό διαρθρώνεται μεταξύ πολλών μερών. 
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Το άρθρο ΙΙΙ της GATT προβλέπει πως τα μέλη του ΠΟΕ οφείλουν να 

παρέχουν εθνική μεταχείριση προς όλα τα άλλα μέλη. Το Άρθρο III:1 διατυπώνει τη 

γενική αρχή πως τα μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν και να εφαρμόζουν 

εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές χρεώσεις, νόμους, κανονισμούς και 

προϋποθέσεις που επηρεάζουν τα εισαγόμενα ή εγχώρια προϊόντα, με την πρόθεση 

να χορηγήσουν διακριτική προστασία προς την εγχώρια παραγωγή τους.   

Σε σχέση με τους εσωτερικούς φόρους και τις άλλες εσωτερικές χρεώσεις, το 

Άρθρο III:2 προβλέπει πως τα μέλη του ΠΟΕ δεν θα εφαρμόσουν μέτρα 

μεγαλύτερου ύψους από εκείνα που επιβάλλονται στα εγχώρια προϊόντα, μεταξύ   

εισαγόμενων και ''παρόμοιων'' εγχώριων προϊόντων ή μεταξύ εισαγόμενων 

προϊόντων και ''ενός ευθέως ανταγωνιστικού υποκαταστάσιμου προϊόντος''. 

Αναφορικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς και νόμους, το Άρθρο III:4 προβλέπει 

πως τα μέλη θα χορηγούν στα εισαγόμενα προϊόντα μεταχείριση όχι λιγότερο 

ευνοϊκή από αυτή που χορηγούν σε ''παρόμοια προϊόντα'' εθνικής προέλευσης.   

Όπως εύλογα προκύπτει από τα παραπάνω, στον καθορισμό της ομοιότητας 

των ''παρόμοιων προϊόντων''  η GATT έχει προβλέψει ένα σύνολο κριτηρίων 

συμπεριλαμβανομένων της κατηγοριοποίησης των δασμών, των τελικών χρήσεων 

των προϊόντων στη δεδομένη αγορά, των καταναλωτικών προτιμήσεων, καθώς και 

των διακριτικών γνωρισμάτων του προϊόντος, όπως η φύση αλλά και η ποιότητά του. 

Η ίδια αντίληψη για τον ορισμό των ''παρόμοιων προϊόντων'' μπορεί να εντοπισθεί και 

στις αναφορές των συνεδριάσεων του ΠΟΕ.  

 Με την εισαγωγή της έννοιας της Εθνικής Μεταχείρισης στη Συμφωνία του 

ΠΟΕ, η ιδέα της έχει επεκταθεί, σε ένα περιορισμένο ωστόσο πλαίσιο, σε συμφωνίες 

για προϊόντα, υπηρεσίες και πνευματική ιδιοκτησία. Μεταξύ των συμφωνιών για 

προϊόντα, για παράδειγμα, το Άρθρο   5.1.1 της συμφωνίας TBT5 επίσης επικαλείται 

την Εθνική Μεταχείριση. Το Άρθρο XVII της GATS, ακόμα, προβλέπει Εθνική 

Μεταχείριση για υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών, ενώ το Άρθρο 3 της  Συμφωνίας 

                                            
5 ΤΒΤ: Πολυμερής συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία προέκυψε στο γύρο της 
Ουρουγουάης και περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της Συμφωνίας για την ίδρυση το ΠΟΕ, ενώ 
συμπληρώνει/ τροποποιεί τον αντίστοιχο κώδικα του 1979. 
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TRIPS παρέχει Εθνική Μεταχείριση για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Η πολυεπίπεδη Συμφωνία για την Κυβερνητική Προμήθεια επίσης 

περιέχει μία ρήτρα Εθνικής Μεταχείρισης.    

6.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 

Παρά το γεγονός πως η Εθνική Μεταχείριση αποτελεί μία βασική αρχή υπό της 

συμφωνία της GATT, η ίδια προαναφερθείσα συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένες 

περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υπαγωγή σε αυτήν, όπως παρατίθενται ακολούθως.   

α) Κυβερνητική Προμήθεια 

Το Άρθρο  III:8(a) της GATT επιτρέπει στις κυβερνήσεις να προβαίνουν στην αγορά 

εγχώριων προϊόντων κατά προτίμηση και σε βάση διάκρισης, καθιστώντας την προμήθεια των 

κυβερνήσεων μία από τις εξαιρέσεις υπαγωγής στην αρχή της Εθνικής Μεταχείρισης. Αυτή η 

εξαίρεση επιτρέπεται διότι τα μέλη του  ΠΟΕ αναγνωρίζουν το ρόλο της κυβερνητικής 

προμήθευσης στην εκπόνηση της εθνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, μπορεί να 

προκύψει μία ανάγκη που άπτεται ζητήματος ασφαλείας, για την αγορά προϊόντων 

από την εγχώρια αγορά ή η κυβερνητική προμήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως 

συχνά γίνεται, ως εργαλείο πολιτικής για την προώθηση μικρότερων επιχειρήσεων 

της εγχώριας βιομηχανίας ή εθνικών τεχνολογιών. 

 Ενώ η  GATT κατέστησε την κυβερνητική προμήθεια εξαίρεση στον κανόνα της 

Εθνικής Μεταχείρισης, η Συμφωνία για την Κυβερνητική Προμήθεια, η οποία ήρθε ως 

απότοκο του κύκλου ομιλιών και διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών  - μελών του 

ΠΟΕ του Γύρου της Ουρουγουάης, επιτάσσει οι υπογράφοντες να προσφέρουν εθνική 

μεταχείριση στην κυβερνητική τους προμήθεια. 

Ωστόσο, τα μέλη του ΠΟΕ δεν διατηρούν την υποχρέωση να προσχωρήσουν 

στη Συμφωνία για την Κυβερνητική Προμήθεια. Στην πραγματικότητα, κυρίως 

ανεπτυγμένες χώρες είναι εκείνες που έχουν συνομολογήσει την προαναφερθείσα 

συμφωνία. Συνεπώς, στο συμφραζόμενο της κυβερνητικής προμήθευσης, ο 

κανόνας της Εθνικής Μεταχείρισης ισχύει μόνο μεταξύ εκείνων που έχουν 

συναινέσει  στη Συμφωνία για την Κυβερνητική Προμήθεια και για τους υπόλοιπους, 
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ισχύει η συμβατική εξαίρεση. 

β) Εγχώριες επιχορηγήσεις  - κρατικά βοηθήματα 

Το άρθρο  III:8(b)  της GATT  επιτρέπει την καταβολή κρατικών επιχορηγήσεων 

και βοηθημάτων αποκλειστικά στους εγχώριους παραγωγούς ως μία ακόμα εξαίρεση 

στον κανόνα της Εθνικής Μεταχείρισης, υπό την προϋπόθεση όμως πως αυτό δεν 

παραβιάζει τα άλλα προβλεπόμενα του Άρθρου ΙΙΙ και τη Συμφωνία για Κρατικές 

Επιχορηγήσεις και Αντισταθμιστικά Μέτρα. Ο λόγος αυτής της εξαίρεσης είναι πως οι 

κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέσω του 

οποίου ασκείται η εθνική πολιτική και αναγνωρίζεται επίσης πως το καθεστώς των 

βοηθημάτων που χορηγούνται από το κράτος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των 

εθνικών πολιτικών και στο εύρος δικαιοδοσίας των εγχώριων αρχών. Παρόλα αυτά, 

ακριβώς διότι είναι γενικά παραδεκτό πως αυτά τα κρατικά βοηθήματα ενδέχεται να 

επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο, η Συμφωνία για τις Κρατικές 

Επιχορηγήσεις και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα θέτει αυστηρές αρχές που διέπουν τη 

χορήγησή τους. 

γ) Άρθρο XVIII:C της GATT ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 Τα μέλη τα οποία βρίσκονται σε πρώιμα στάδια οικονομικής ανάπτυξης μπορούν 

να ανεβάσουν το βιοτικό τους επίπεδο μέσα από την προώθηση της ανάπτυξης 

νηπιακών βιομηχανιών, αλλά αυτό ενδέχεται να απαιτεί κυβερνητική υποστήριξη και ο 

στόχος μπορεί να μην είναι ρεαλιστικά εφικτός με μέτρα που συμμορφώνονται κατά 

απόλυτο τρόπο στην GATT. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χώρες δύνανται να κάνουν 

χρήση των προβλέψεων του Άρθρου XVIII:C της GATT, που έγκεινται στο να 

ενημερώσουν σχετικώς τα μέλη του ΠΟΕ και να προχωρήσουν στην εκκίνηση 

διαβουλεύσεων. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και υπό συγκεκριμένους 

περιορισμούς, οι χώρες αυτές επιτρέπεται να λάβουν μέτρα που αντίκεινται στις 

προβλέψεις της  GATT , με την εξαίρεση των άρθρων I, II και XIII. Σε αντίθεση με τους 

εμπορικούς περιορισμούς για λόγους διατήρησης της ισορροπίας των πληρωμών για 

τους οποίους γίνεται μνεία στο Άρθρο XVIII:B της GATT, η διαδικασία που προβλέπεται 
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από το Άρθρο XVIII:C επιτρέπει τόσο συνοριακά μέτρα όσο και παραβιάσεις των 

υποχρεώσεων της Εθνικής Μεταχείρισης για την προώθηση της ανάπτυξης νηπιακών 

επιχειρήσεων στην εγχώρια οικονομία.  

Απτό παράδειγμα για αυτή την κατηγορία εξαιρέσεων αποτελεί η περίπτωση που 

αφορά το σύστημα αδειοδότησης των εισαγωγών πετροχημικών προϊόντων στη 

Μαλαισία, η Μαλαισία κατέφυγε στο Άρθρο XVIII:C της GATT  για να αιτιολογήσει την 

ενίσχυση των εισαγωγικών περιορισμών που επέβαλε για το πολυαιθυλένιο και το 

πολυπροπυλένιο. Παρά το ότι η Σιγκαπούρη προσέφυγε εναντίον της στον ΠΟΕ 

καταγγέλλοντας αθέμιτη την πρακτική της Μαλαισίας, αναγκάστηκε να αποσύρει τις 

ενστάσεις της και έτσι δεν υπήρξε σύγκληση της Υπουργικής Συνόδου του 

Οργανισμού ούτε το Εφετικό Σώμα είχε την ευκαιρία να γνωμοδοτήσει επί της 

υπόθεσης. Σημειωτέον ότι αυτή η περίπτωση διατύπωσης παραπόνου είχε την 

ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη προς επίλυση διχογνωμία υπό το νέο καθεστώς 

επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. 

δ) 'Άλλες εξαιρέσεις από την αρχή για Εθνική Μεταχείριση 

Άλλες εξαιρέσεις στον κανόνα της Εθνικής Μεταχείρισης περιλαμβάνονται στην 

περίπτωση οικονομικών προσφορών (quotas) προβολής κινηματογραφικών ταινιών, 

όπως προβλέπεται από τα Άρθρα III:10 και IV. Ακόμα, οι προβλέψεις του Άρθρου ΧΧ 

της GATT περί γενικών εξαιρέσεων, του Άρθρου XXI επί των εξαιρέσεων ασφαλείας και 

το Άρθρο IX του ΠΟΕ, το σχετιζόμενο με παραιτήσεις επίσης ισχύουν στην 

περίπτωση του κανόνα της Εθνικής Μεταχείρισης. 

6.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 Εντοπίζεται μία διαφαινόμενη τάση των χωρών εισαγωγής να επιχειρούν 

διακριτική εφαρμογή εγχώριων φόρων και κανονισμών προκειμένου  να 

προστατεύσουν την εθνική τους παραγωγή, συχνά ως αποτέλεσμα πιέσεων που τους 

ασκούνται από τους εγχώριους παραγωγούς, προς την κατεύθυνση της άσκησης 

προστατευτισμού. Αυτό αλλοιώνει τις συνθήκες του ανταγωνισμού μεταξύ 

εισαγόμενων και εγχώριων προϊόντων και προοδευτικά οδηγεί σε απώλεια της 
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οικονομικής ευημερίας και της εμπορικής ευρυθμίας σε διεθνές επίπεδο. 

  Ο κανόνας της Εθνικής Μεταχείρισης δεν επιτρέπει αυτού του είδους πολιτικών 

που είναι σχεδιασμένες και υλοποιούνται για την προστασία των εγχώριων 

προϊόντων. Το Άρθρο  II  της GATT επιτρέπει τη χρήση δασμών ως μέσου 

προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι οι δασμοί 

επιδεικνύουν υψηλό βαθμό διαφάνειας και προβλεψιμότητας, καθότι 

δημοσιοποιούνται και οι χώρες δεσμεύονται ως προς αυτούς στα δασμολογικά τους 

προγράμματα. Από την άλλη, οι εγχώριοι φόροι και κανονισμοί συνιστούν ''κρυφούς 

φραγμούς για το εμπόριο” που υπολείπονται τόσο σε διαφάνεια όσο και σε 

προβλεψιμότητα, γεγονός που μεταφράζεται στο ότι δυνητικά έχουν αλλοιωτική 

επίδραση στη διεκπεραίωση των εμπορικών συναλλαγών. Η ύπαρξη του Άρθρου ΙΙΙ 

της GATT γενικά παρεμποδίζει την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων που συνηγορούν 

προς την κατεύθυνση χρήσης πρακτικών εγχώριου προστατευτισμού και κατά αυτόν τον 

τρόπο προάγει την απελευθέρωση του εμπορίου.   

Επιπρόσθετα, σχετικά με τις δασμολογικές παραχωρήσεις, το Άρθρο ΙI της  

GATT αναγνωρίζει τους δασμούς ως εργαλείο για την προστασία της εγχώριας 

βιομηχανίας και ακολούθως προβλέπει μία διαδικασία για την επίτευξη της 

απελευθέρωσης της αγοράς μέσω της προοδευτικής μείωσης των δασμών. Ακόμα και 

αν συνέβαιναν σημαντικές δασμολογικές μειώσεις, ως αποτέλεσμα εμπορικών 

διαπραγματεύσεων, αν παράλληλα εφαρμόζονταν εγχώριοι φόροι και εσωτερικοί 

κανονισμοί σε ένα πρότυπο διάκρισης για να προστατεύσουν την εγχώρια οικονομία, οι 

εσωτερικοί εμπορικοί φραγμοί θα παρέμεναν σε ισχύ. Ο κανόνας της Εθνικής 

Μεταχείρισης απαγορεύει στις χώρες να αντισταθμίζουν την αξία των δασμολογικών 

παραχωρήσεων και συνιστά, για το λόγο αυτό, ένα σημαντικό εργαλείο για την 

προώθηση της απελευθέρωσης του εμπορίου και της προοδευτικής επίτευξης 

οικονομικής ενοποίησης.   

6.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 

 Τα προβλεπόμενα από τη ρήτρα της Εθνικής Μεταχείρισης, όπως επίσης και 
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της ρήτρας του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους, συχνά γίνονται αντικείμενο 

αντιπαράθεσης και τροφοδοτούν διχογνωμίες, στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Παρόλα αυτά, 

σπάνια διατυπώνεται επιχείρημα, που βασίζεται και στοιχειοθετείται αποκλειστικά 

στην  Εθνική Μεταχείριση. Και αυτό διότι η αρχή της Εθνικής Μεταχείρισης συχνά 

επικαλείται σε συνδυασμό με άλλες προβλέψεις αναφορικά  με τη ρήτρα του Μάλλον- 

Ευνοούμενου -Κράτους, ποσοτικούς περιορισμούς και την αξιολόγηση προτύπων και 

συμμόρφωσης. Παρακάτω θα χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα του Φόρου Συντήρησης 

Λιμένων και της πράξης για τα εμπορικά πλοία των ΗΠΑ, καθώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις η αρχή διάκρισης έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό ζήτημα.   

α) Φόρος Συντήρησης Λιμένος (Επιβάρυνση Υπηρεσιών Λιμένα) 

 Από το 1987, σύμφωνα με την Πράξη ανάπτυξης Υδάτινων Πόρων (Water 

Resources Development Act) και των σχετικών τροποποιήσεών της που 

ακολούθησαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν θέσει σε λειτουργία ένα 

σύστημα σχεδιασμένο ώστε να επιβάλλει κατ' εκτίμηση φόρους, της τάξης του 0.125% 

(με προσαρμογές ως προς το ύψους τους με την πάροδο του χρόνου) επί του 

φορτίου (εισαγώγιμου, εξαγώγιμου φορτίου, καθώς και μέρος εθνικών φορτίων) στους 

κατόχους του φορτίου που χρησιμοποιούν τους λιμένες εντός της επικράτειας των 

Ηνωμένων Πολιτειών. 

 Υπό αυτό το καθεστώς, τα εισαγόμενα προϊόντα υποβάλλονται σχεδόν 

αναπόδραστα στο φόρο καθώς αυτός συλλέγεται στο σημείο της εισαγωγής όπου 

επιβάλλονται σχετικοί τελωνειακοί δασμοί. Από την άλλη, η φορολογική επιβάρυνση 

στις εξαγωγές και στο εθνικό φορτίο είναι συγκριτικά χαμηλότερη, καθώς οι 

πλοιοκτήτες ή οι εξαγωγείς καταβάλλουν σε αυτές τις περιπτώσεις  το φόρο εκουσίως 

και σε τριμηνιαία βάση. Σχετικά με το εθνικό φορτίο που διακινείται  μέσω των 

αμερικανικών λιμένων, επιτρέπονται εξαιρέσεις σε αυτό το σύστημα επιβολής φόρου 

στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις : (α) αν το ύψος της αξίας του είναι χαμηλότερο των 

10.000 δολαρίων ανά τριμηνία (β) αν η διακίνηση λαμβάνει χώρα στην Αλάσκα, τη 

Χαβάη και τα εξαρτώμενα από αυτές μέρη (γ) στη διακίνηση αλιευμάτων και σε 

ορισμένα φορτία αργού πετρελαίου προερχόμενα από την Αλάσκα. Ωστόσο, σχετικές 

εξαιρέσεις δεν επιτρέπονται στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων. 'Ένα ετήσιο 
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όριο των προαναφερθέντων κατ' εκτίμηση φόρων που χορηγείται στο προσωπικό των 

αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει 

καταγραφεί πως μόνο για τον Οκτώβριο του 1997, συγκεντρώθηκε ένα πλεόνασμα 

της τάξης του 1.1. δις δολαρίων.   

Αυτό το νέο σύστημα που θεσμοθετήθηκε από της Ηνωμένες Πολιτείες, 

ενδεχομένως να βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμφωνία του ΠΟΕ στα ακόλουθα τρία 

σημεία : 

 (a) Άρθρο ΙΙ της GATT  (Πρόγραμμα Παραχωρήσεων): Το σύστημα, που επιβάλλει 

ad valorem φόρους στα εισαγόμενα προϊόντα, επιβάλλει φόρο που είναι υψηλότερος 

από αυτόν που περιγράφεται στα προγράμματα φορολογικών παραχωρήσεων. 

  (b) Άρθρο ΙΙΙ της GATT  (Εθνική Μεταχείριση): Τα εισαγόμενα αγαθά τυγχάνουν 

λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τα εγχώρια, όπως περιγράφηκε 

ανωτέρω. 

(c) Άρθρο VIII της GATT  (Αντίτιμα και Επιβαρύνσεις Συνδεδεμένες με τη 

Εισαγωγή και Εξαγωγή): Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να επιβάλλει χρεώσεις 

οι οποίες είναι υψηλότερες των αντιτίμων που προορίζονται για τη συντήρηση των 

λιμένων. 

Το Φεβρουάριο του 1988, η Ευρωπαϊκή Ένωση αιτήθηκε διαβουλεύσεων με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το εν λόγω σύστημα, επικαλούμενη το Άρθρο XXII 

της  GATT. Η Ιαπωνία συμμετείχε στις διαβουλεύσεις ως τρίτο μέρος.  Τον Οκτώβριο 

του 1995, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε πως το 

σύστημα αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτάσσοντας την 

απαγόρευση άμεσης φορολόγησης στα εξαγώγιμα προϊόντα. Τον Ιούνιο του 1997, το 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Προσφυγών, υποστηρίζοντας αυτή την απόφαση, 

παρήγγειλε την απαγόρευση αυτών των φόρων συντήρησης λιμένων και την επιστροφή 

των συλλεχθέντων φόρων, που έφταναν τότε τα 1.1. δις δολάρια. Το Μάρτιο του 1998, 

το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης κατέληξε σε μία παρόμοια 

απόφαση σχετικά με τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα της εν λόγω φορολογίας. Σε 
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συμφωνία με αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να μην συλλέξει το 

φόρο από τους εξαγωγείς ή τις εξαγωγές, αρχής γενομένης την 25η Απριλίου του 1998. 

Ωστόσο, τα σχετικά προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα πλήρως. Το Μάιο του 1995, 

η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπέβαλε το  νομοσχέδιο HR 1947 για να εισαγάγει Αντίτιμο 

Υπηρεσιών Λιμένα, προς υποκατάσταση του Φόρου Συντήρησης Λιμένος, με την 

πρόθεση το αντίτιμο αυτό να παρακρατείται και να διατίθεται όχι μόνο για λόγους 

συντήρησης αλλά και ανάπτυξης του λιμένα. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο δεν 

επιλύει τα προβλήματα του Φόρου Συντήρησης Λιμένα , όπως είναι η εξαίρεση από τα 

μέτρα των Αμερικανικών εγχώριων πλοίων και των χρεώσεων που είναι υψηλότερες 

από το κόστος συντήρησης του λιμένα. Επιπρόσθετα, έχει διατυπωθεί η κριτική πως 

το νομοσχέδιο αυτό έχει μάλλον το χαρακτήρα φόρου, καθώς το αντίτιμο που προτείνει 

χρεώνεται ανεξάρτητα του φορτίου και της πραγματικής αξίας των υπηρεσιών λιμένα. 

Ακόμα, υπάρχουν ισχυρισμοί πως το νομοσχέδιο κάνει διάκριση κατά των πλοίων – 

κοντέινερ, που κατά βάση είναι ξένα πλοία και διάκειται ευνοϊκά προς τα non-container 

πλοία, που είναι συνήθως αμερικανικά εγχώρια πλοία, ενώ επιβάλλει ένα αντίτιμο κατά 

25 φορές υψηλότερο στα πρώτα. 

β) Η Πράξη για τα Εμπορικά Πλοία (Jones Act) 

Ο νόμος αυτός (Merchant Shipping Act) προβλέπει πως μόνο τα πλοία των 

οποίων οι ιδιοκτήτες είναι πολίτες των ΗΠΑ, κατασκευασμένα σε ναυπηγεία των ΗΠΑ, 

που βρίσκονται σε λειτουργία από πληρώματα των ΗΠΑ, αδειοδοτούνται να 

συμμετέχουν σε μεταφορά επιβατών και εμπορικού φορτίου εντός της επικράτειας 

των ΗΠΑ. Το μέτρο αυτό συνιστά παραβίαση των Άρθρων III και XI της GATT, αλλά οι 

ΗΠΑ επιμένουν στη νομιμότητά του υπό τις προβλέψεις που αφορούν την προσωρινή 

εφαρμογή της GATT 1947. Κατά τη διάρκεια του κύκλου διαπραγματεύσεων της 

Ουρουγουάης, οι ΗΠΑ κατάφεραν να διατηρήσουν επιτυχώς την εξαίρεση των 

προβλέψεων της GATT υπό την παράγραφο  3 της GATT 1994. 

 Παρόλα αυτά, η παράγραφος 3 της GATT 1994 στη διατύπωσή της προβλέπει 

πως το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει να επιθεωρήσει αυτή την εξαίρεση όχι αργότερα 

από την πάροδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της από τη 

συμφωνία του ΠΟΕ και από εκεί και πέρα η υποχρέωση προκύπτει κάθε δύο χρόνια 
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όσο η εξαίρεση είναι ακόμα σε ισχύ, με την προϋπόθεση πως οι συνθήκες που 

δημιούργησαν την ανάγκη υπαγωγής στην εξαίρεση είναι ακόμα ισχύουσες. 

 Το Γενικό συμβούλιο του  ΠΟΕ ξεκίνησε τη σχετική εξέταση της υπόθεσης τον 

Ιούλιο του περασμένου χρόνου. Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν πως η ισχύς της εξαίρεσης 

κρίνεται αναγκαίο να συνεχιστεί καθώς δεν υπήρξε σχετική αλλαγή στο Εθνικό Δίκαιο. 

Ένας μεγάλος αριθμός μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, υποστηρίζουν 

την άποψη πως πρέπει το Συμβούλιο να υιοθετήσει μία περιοριστική στάση όταν 

ανανεωθεί η εξαίρεση και πως οφείλει να εξετάσει κατά αυστηρό τρόπο την 

περίπτωση των ΗΠΑ, καθώς οι εξαιρέσεις της Παραγράφου 3 της GATT 1994 

συνιστούν αποκλίσεις από τις βασικές αρχές της GATT. Το ζήτημα δεν έχει ακόμα 

επιλυθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Η ευρεία χρήση των ρητρών που στοιχειοθετούν την αρχή απαγόρευσης των 

διακρίσεων σε εμπορικές συμφωνίες έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον καθώς 

και την προσοχή της διεθνούς οικονομικής και νομικής βιβλιογραφίας, αλλά και των 

φορέων που ασχολούνται με την εφαρμογή τους. Από μία σκοπιά άρθρωσης 

αμφισβήτησης, υπάρχει η γενική ομολογία πως ενώ οι διατάξεις οι σχετικές με την 

απαγόρευση διακρίσεων μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που τελικά 

προάγουν την ανταγωνιστικότητα ή τουλάχιστον διαδραματίζουν έναν ανταγωνιστικά 

ουδέτερο ρόλο, μπορούν ακόμα να επιφέρουν βλάβες σε ό,τι αφορά την 

ανταγωνιστικότητα κάποιων συμβαλλόμενων μερών, καθώς επίσης και σε διατάραξη 

ή απώλεια της ευρυθμίας του καταναλωτικού γίγνεσθαι. Για το λόγο αυτό, τόσο οι 

φορείς που  είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων τόσο στις 

ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ αλλά και οι δικαστικές αρχές, υποστηρίζουν πως η ρήτρα του 

Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους θα πρέπει να μπορεί να θεαθεί και να εξετασθεί 

μεμονωμένα σε μία ''κατά περίπτωση'' βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά τόσο της διάταξης της συνθήκης όσο και της εκάστοτε οικονομίας. 

Καθώς μία ''κατά περίπτωση'' προσέγγιση θα ήταν ενδεδειγμένη, δεν θεωρείται 

ιδανική από πολλές απόψεις : εκείνης των αρχών ανταγωνιστικότητας που επιζητούν 

να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους περιορισμένους πόρους τους 

και εκείνης από τη σκοπιά των όσων, στα πλαίσια παροχής συμβουλών ως προς την 

εφαρμογή των προβλεπομένων της διάταξης, επιζητούν να παράσχουν την καλύτερη 

δυνατή καθοδήγηση προς τους εντολείς τους. Αντιστοίχως, θα ήταν τόσο χρήσιμη όσο 

και αποτελεσματική η εκπόνηση και δημοσίευση κατευθυντήριων αξόνων που θα 

ρυθμίζουν την εφαρμογή της MFN, που θα περιέχουν υποθέσεις και δικλείδες 

ασφαλείας. Ωστόσο, κρίνεται ως εύλογο πως θα ενισχυόταν η αποτελεσματικότητα και 

η αξιοπιστία του σκεπτικιστικού κινήματος που επικρίνει τη ρήτρα, αν αυτοί οι 

κατευθυντήριοι άξονες εκδίδονταν από τις πρωτοστατούσες, διεθνείς αρχές 

ανταγωνιστικότητας. Ακόμα παρατίθεται ένα σύστημα προϋποθέσεων αλλά και 

ασφαλιστικών δικλείδων που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε τέτοια 

καθοδηγητική οδηγία και άξονα (Herman, 2013). 
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Oι συνθήκες που περιέχουν τη ρήτρα του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους 

συνιστούν ουσιαστικά συμφωνίες μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός πελάτη, στις 

οποίες ο προμηθευτής υπόσχεται και δεσμεύεται εγγράφως στον πελάτη πως θα του 

αναγνωρίσει εξίσου ευνοϊκούς όρους όπως θα αναγνώριζε και θα χορηγούσε σε 

οποιοδήποτε άλλο πελάτη. Διατάξεις που βασίζονται στην αρχή της μη-διάκρισης και 

διαπνέονται από τη θέληση για ίση μεταχείριση, συχνά επιστρατεύονται  και σε 

κατακόρυφες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες εμπλέκονται σε περίπλοκες 

αλυσίδες διανομής μεταξύ διαφόρων τομέων δραστηριοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της ασφάλειας, της υγείας, της διανομής 

κινηματογραφικών θεαμάτων, της λιανικής πώλησης αγαθών και  διαφόρων άλλων 

τομέων. 

Παρά τις ποικίλες λειτουργίες τους που προάγουν την αποτελεσματικότητα, οι 

διατάξεις οι σχετικές με την απαγόρευση διακρίσεων μπορούν να οδηγήσουν σε 

ανταγωνιστική ζημία, καθώς και διακινδύνευση της ευημερίας των καταναλωτών μέσα 

από την αύξηση της τιμής των καταναλωτικών αγαθών. Οι ανησυχίες σχετικά με τους 

δυνητικούς κινδύνους σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα που μπορεί να 

προκαλέσει η MFN, εμπίπτουν αδρά σε τρεις κατηγορίες : (1) μειωμένο ανταγωνισμό 

τιμών, (2) τη διευκόλυνση της συμπαιγνίας κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των 

ανταγωνιστών (3) και το αποτέλεσμα του αποκλεισμού των ανταγωνισμού στο 

επίπεδο των αγοραστών (McCalman, 2002). 

Μέχρι σήμερα, ενώ έχουν υπάρξει ευάριθμες περιπτώσεις αμφισβήτησης που 

περιβάλλουν την MFN, υπάρχει λίγη στέρεη νομική καθοδήγηση διαθέσιμη και 

πλήρης απουσία κατευθυντήριων αξόνων που μπορούν να υιοθετηθούν στις περιοχές 

δικαιοδοσίας της. Με δεδομένη τη σύνθετη φύση του αντίκτυπου που μπορούν να 

επιφέρουν οι διατάξεις για την αρχή του Μάλλον - Ευνοούμενου - Κράτους στον 

ανταγωνισμό, η ανάλυση του αποτελέσματος των ρητρών μπορεί να ορθώσει 

προκλήσεις τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις αλλά και τους 

φορείς εφαρμογής της. Ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το σύνθετο και 

πολυπαραγοντικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τα προβλεπόμενα των MFN 

διατάξεων θα ήταν αν οι αρχές ανταγωνιστικότητας ή οι επίσημες δικαστικές αρχές 
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έκαναν χρήση ενός διακριτού κανόνα ανάλυσης των λόγων που αφορούν στην κάθε 

υπόθεση εξειδικευμένα. Ωστόσο, με γνώμονα μόνο το παραπάνω και χωρίς την 

παρουσία δευτερεύουσας νομοθεσίας και πρόσθετων ρυθμίσεων θα είχε πολλά 

μειονεκτήματα. 

Θα ήταν μακράν συμφερότερο αν αντί για μια ''κατά περίπτωση'' προσέγγιση 

μπορούσε να υιοθετηθεί ένας καθοδηγητικός άξονας. Μπορεί κανείς  να ταυτοποιήσει 

συγκεκριμένες δυναμικές που διέπουν την αγορά ή χαρακτηριστικά που εμφανίζονται 

στις συνθήκες και θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα, καθώς και πιθανές 

υποθέσεις παραβίασης της νομιμότητας ώστε να παράσχουμε πιο εξειδικευμένη 

καθοδήγηση και νομική διαφάνεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης είναι ποικίλα και 

ποικιλόμορφα: Κατ’ αρχάς, όσο αφορά στον οικονομικό τομέα, με την αρχή της μη 

διάκρισης αλλοδαπών και εγχώριων επιχειρήσεων, αγαθών και υπηρεσιών, 

προωθείται η ορθή και αποτελεσματική κατανομή των πόρων, καθώς η πλέον 

ανταγωνιστική επιχείρηση, αγαθό ή υπηρεσία είναι αυτή που κυριαρχεί. Περαιτέρω, 

υφίσταται μία ασφάλεια στις συναλλαγές, καθώς η ύπαρξη της αρχής εξασφαλίζει ένα 

σταθερό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίσταται λόγος συνεχών διαπραγματεύσεων. 

Το κυριότερο όμως είναι ότι η αρχή αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον 

σταθερότητας και διαφάνειας σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις διεθνείς 

εμπορικές σχέσεις. Εάν κάθε κράτος προέβαινε σε διαφοροποιημένη μεταχείριση σε 

έκαστο εμπορικό του εταίρο, τότε θα παρουσιάζονταν το φαινόμενο τις ύπαρξης άνω 

των 300 γεωγραφικώς διαφοροποιημένων εμπορικών καθεστώτων, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, καθώς κάτι τέτοιο θα ενίσχυε και θα υποδαύλιζε την αδιαφάνεια ενώ θα 

δημιουργούσε τεράστιο και πιθανόν δυσβάσταχτο κόστος, διαχειριστικό και 

οικονομικό, στις επιχειρήσεις. Εάν στα παραπάνω προστεθεί και το γεγονός ότι η 

διακριτική και διαφορετική μεταχείριση των εταίρων εκ των πραγμάτων προκαλεί 

τριβές και έριδες, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι χωρίς την ύπαρξη της αρχής (και του 

ΠΟΕ) η κατάσταση δε θα ήταν ευκόλως διαχειρίσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της αρχής, δεν λείπει και ο εύλογος 

αντίλογος. 

Από τις τρέχουσες εξελίξεις, κάποιος εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί 

σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές της υποχρέωσης που εκπορεύεται από την 

εφαρμογή της ρήτρας της Εθνικής Μεταχείρισης και της μη διάκρισης, εν γένει. Θα 

μπορούσαν τα προβλεπόμενα των ρητρών αυτών να θεωρηθούν πια παρωχημένα ή 

σε μη ισχύ; Τόσο η GATT όσο και η GATS δεν παρείχαν ποτέ έναν απολύτως 

ελεύθερο και απαλλαγμένο από περιορισμούς καταστατικό χάρτη. Στην πράξη, 

κατάφεραν το παρέχουν ένα δομημένο, συγκροτημένο και λειτουργικά 

αποτελεσματικό τρόπο να ρυθμίσουν και να συστηματοποιήσουν την αξία του 
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ανοιχτού εμπορίου, προς την κατεύθυνση της αρχής της μη διάκρισης, 

αποσκοπώντας σε ένα πνεύμα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, Ωστόσο, οι 

κανόνες και οι επιμέρους διατάξεις παρέχουν δικλείδες ασφαλείας αλλά και σημεία 

που χρήζουν ελέγχου και προσεκτικής εξισορρόπησης (Gatsios, 1990). 

Εύκολα μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η επίτευξη της 

φιλελευθεροποίησης και διάνοιξης του εμπορίου προς περισσότερα συμβαλλόμενα 

μέρη εξαρτάται τόσο από τους επιμέρους κανονισμούς όσο και από συνθήκες 

κοινωνικό – οικονομικού και πολιτικού ρεαλισμού. Ο κίνδυνος από την τρέχουσα 

υπαναχώρηση από τη ρήτρα MFN και την κατά γράμμα εφαρμογή της ρήτρας 

Εθνικής Μεταχείρισης στο επίπεδο του παγκόσμιου εμπορίου έχει αναγνωρισθεί και  

επισύρει τον διεθνή προβληματισμό. Οι κανονισμοί δεν είναι ανελαστικοί και 

ερμηνεύονται σε κάθε περίπτωση με σκοπό να μην ηττηθεί ο στόχος της 

απελευθέρωσης και πολυεθνικοποίησης του εμπορίου. Κατά τον τρόπο αυτό, η 

υπαναχώρηση από την ΜFN ρήτρα θα μπορούσε να θεαθεί ως μία αναπόδραστη 

συνέχεια και ένα εξελικτικό βήμα στο μονοπάτι της περαιτέρω απελευθέρωσης του 

εμπορίου. Εξάλλου, το σημείο στο οποίο το διεθνές ενδιαφέρον καλείται να εστιάσει, 

δεν είναι το κόστος και τα προνόμια που εκπορεύονται από αυτή τη ρήτρα αλλά ο 

τρόπος με τον οποίο αυτή επιτυγχάνει να ενισχύσει το εμπόριο και τη διεθνή 

συναλλαγή μεταξύ ολοένα και αυξανόμενων συμβαλλόμενων μερών . Αυτό 

καταδεικνύει το πραγματικό ρεύμα της προσπάθειας και η πρόσφατη υπαναχώρηση 

από τη ρήτρα οφείλει, έτσι, να θεαθεί ως μια εξέλιξη του Δικαίου που διέπει τις 

υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την εν λόγω αρχή, καθώς η πραγματική 

πρόκληση του Δικαίου είναι να καταφέρνει να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στην 

τρέχουσα πραγματικότητα και διεθνή οικονομική και εμπορική συγκυρία, όπως αυτή 

διαμορφώνεται και δυναμικά εξελίσσεται (Hoekman; Kostecki, . 2001).   

Η αρχή της μη διάκρισης έχει ως στόχο -  σκοπό τη λειτουργία των εθνικών 

αγορών ως συγκοινωνούντων δοχείων, διασφαλίζοντας ίδιους όρους ανταγωνισμού 

σε όλους τους εταίρους. 

Το σύστημα θεωρητικά, αλλά και εν μέρει πρακτικά, φαίνεται ευφυές. Πλην 

όμως παραβλέπει ή σε κάθε περίπτωση δεν έχει καταφέρει να επιλύσει και να θέσει 
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στην εξίσωση το ζήτημα της σύγκλησης του διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης 

μεταξύ ισότιμων κατά τα άλλα εταίρων – κρατών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ναι μεν υφίσταται μία παγκόσμια αύξηση της εμπορικής 

δραστηριότητας και του παραγόμενου πλούτου, παράλληλα όμως παρατηρείται αν όχι 

αύξηση, σε κάθε περίπτωση διατήρηση του ήδη υφιστάμενου αναπτυξιακού χάσματος 

των εταίρων. Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος δεν κατόρθωσε να 

εξομοιώσει τις εθνικές οικονομίες, δεδομένου ότι η προσαρμογή αυτών στις συνθήκες 

του διεθνή ανταγωνισμού δεν μπορεί να είναι αυτόματη. 

Βέβαια, θα ήταν άδικο να «χρεώνονταν» την αποτυχία σύγκλησης εξ 

ολοκλήρου η αρχή της μη διάκρισης, καθώς επί της ουσίας η αποτυχία αυτή 

συνίσταται στο ότι για τη σύγκληση δεν αρκούν οι ουδέτερες αρχές λειτουργίας, χωρίς 

ανάπτυξη παράλληλων δράσεων σύγκλησης στο νομισματικό και χρηματοδοτικό 

τομέα του διεθνούς οικονομικού συστήματος. 

Οι κανόνες της GATT και του ΠΟΕ εν γένει και κατά συνέπεια και η αρχή της 

μη διάκρισης αδιαμφισβήτητα τάσσονται υπέρ της ελευθερίας του διεθνούς εμπορίου 

Δεν λείπει όμως και η κριτική των ρυθμίσεων, καθώς αυτές θεωρούνται 

υπερβολικά δειλές και περιορισμένες. Όλα αυτά έχουν γίνει αντιληπτά από τους 

αρμόδιους φορείς, η οποίοι στη Διακήρυξη της Ντόχα περιέλαβαν μεταξύ άλλων και 

την ανάγκη υιοθέτησης μίας συνθήκης και λήψης μέτρων αναφορικά με το 

μονοπώλιο. Εντός αυτού του πλαισίου θα εξεταστεί εκ νέου και η διευκρίνιση της 

αρχής της μη διάκρισης, πάντα σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι τα τελευταία έτη όλο και 

πιο έντονα παρατηρείται επιδίωξη των κρατών για διμερή αμοιβαιότητα, ταυτόχρονα 

δε υπάρχει και η τάση για δημιουργία περιφερειακών εμπορικών συστημάτων.  

Τίθεται επομένως το ερώτημα εάν το υπάρχον διεθνές εμπορικό status quo 

είναι σε θέση να εξασφαλίσει, ποικιλοτρόπως, την «πειθαρχία» των κρατών. Εάν κάτι 

τέτοιο είναι εφικτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την βούληση των 

εμπλεκομένων μερών και τη διορατικότητά τους, καθώς ιστορικά ουδέποτε ευνόησε η 
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εσωστρέφεια. 
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