∆ιαπραγµατεύσεις Γύρου Doha
6η Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ στο Hong Kong,
13 -18 ∆εκεµβρίου 2005
Το ∆εκέµβριο του 2005 (13-18 ∆εκεµβρίου 2005) πραγµατοποιήθηκε στο Hong Kong
η 6η Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ.
Η διάσκεψη του Hong Kong αποτέλεσε «ενδιάµεσο σταθµό» στην πορεία των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Doha.
Σκοπός ήταν η υιοθέτηση ενός πολιτικού κειµένου κατευθύνσεων µε στόχο την
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων στο τέλος του 2006, εξειδικεύοντας σ’ ένα
βαθµό τη συµφωνία – πλαίσιο της 31ης Ιουλίου 2004. Για το λόγο αυτό η διακήρυξη
δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένες ποσοτικές δεσµεύσεις ούτε, όπου αυτό είναι
αναγκαίο, διατυπώσεις νοµικού χαρακτήρα.
Με δεδοµένο ότι παραµένει ως στόχος η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους, η µόνη διέξοδος στο Hong Kong ήταν ο καθορισµός
ενός χρονοδιαγράµµατος που ουσιαστικά θα εξειδίκευε ορισµένες µόνο πτυχές της
διαπραγµάτευσης ανάλογα µε την πρόοδο αυτών.
Εκτιµώντας συνολικά τη διακήρυξη που υιοθετήθηκε µπορεί να ειπωθεί ότι, µετά την
αποτυχία του Cancun του 2003, η συµφωνία αυτή κρατάει ζωντανές τις ελπίδες για
επιτυχή ολοκλήρωση του Γύρου της Doha.
Παρά την τεταµένη και συχνά ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα των διαπραγµατεύσεων, το
αποτέλεσµα χαιρετίστηκε από όλες τις χώρες ως ένας ιστορικός συµβιβασµός χωρίς
νικητές και ηττηµένους, αλλά ταυτόχρονα ως ένα βήµα προς την επίτευξη των
στόχων του Γύρου.
Η γεωργία, όπως αναµενόταν, αποτέλεσε ένα από τα πιο επίπονα θέµατα των
διαπραγµατεύσεων και βρέθηκε στον πυρήνα όλων των συζητήσεων. Η Ε.Ε. βρέθηκε
κάτω από ισχυρή πίεση σχεδόν από το σύνολο των µελών του ΠΟΕ (αναπτυγµένες
και αναπτυσσόµενες χώρες) µε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις να βρίσκονται στο
στόχαστρο κατά προτεραιότητα και δευτερευόντως η πρόσβαση στην αγορά και η
εσωτερική στήριξη. Στόχος των εξαγωγικών χωρών δεν ήταν άλλος από την
«απαξίωση» και του τελευταίου διαπραγµατευτικού χαρτιού της Ε.Ε. (εξαγωγικές
ενισχύσεις) ώστε να ενταθεί στη συνέχει η πίεση σε ότι αφορά τη µείωση των
δασµών.
Τα κυριότερα σηµεία της συµφωνίας µπορούν να σταχυολογηθούν ως εξής:

Γενικά
Συµφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των προσπαθειών σε όλα τα
εκκρεµή θέµατα, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία στις διαπραγµατευτικές
µεθόδους (modalities) το αργότερο µέχρι την 30η Απριλίου 2006 και να υποβληθούν
αναλυτικοί πίνακες δεσµεύσεων των µελών του ΠΟΕ, το αργότερο µέχρι την 31η
Ιουλίου 2006.
Σηµειώνεται ότι το ίδιο χρονοδιάγραµµα συµφωνήθηκε και για την διαπραγµάτευση
σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά των µη γεωργικών προϊόντων (ΝΑΜΑ – Non
Agricultural Market Access). Για τους άλλους τοµείς της διαπραγµάτευσης τα
χρονοδιαγράµµατα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν λιγότερο «σφιχτά».

Εσωτερική Στήριξη
Συµφωνήθηκε ότι η φόρµουλα εναρµόνισης (όπως προβλέπεται στη συµφωνία –
πλαίσιο) µε βάση την οποία θα γίνει η µείωση τόσο της συνολικής στήριξης, όσο και
της στήριξης που παρέχεται µέσω του κεχριµπαρένιου κουτιού (δείκτης AMS) θα έχει
τρεις ζώνες. Στην πρώτη ζώνη θα είναι η Ε.Ε. (που θα κάνει και τις µεγαλύτερες
µειώσεις), στη δεύτερη θα είναι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία και στην τρίτη όλα τα υπόλοιπα
µέλη του ΠΟΕ.
Θα αναπτυχθούν πειθαρχίες ώστε να επιτευχθούν αποτελεσµατικές µειώσεις στη
στρεβλωτική του εµπορίου στήριξη, ενώ οι αναπτυσσόµενες χώρες που δεν έχουν
δεσµεύσεις στο κεχριµπαρένιο κουτί δεν θα κάνουν µειώσεις σε ότι αφορά τη ρήτρα
ελαχίστου (de minimis), καθώς και στη συνολική στήριξη.
Σε ότι αφορά τα κριτήρια του πράσινου κουτιού, αυτά θα πρέπει να προσαρµοστούν
ώστε να εξασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, ότι θα καλυφθούν τα προγράµµατα των
αναπτυσσοµένων χωρών που δεν προκαλούν στρέβλωση στο εµπόριο.

Ανταγωνισµός στις Εξαγωγές
Συµφωνήθηκε ότι οι εξαγωγικές ενισχύσεις θα καταργηθούν µέχρι το 2013, µε ένα
σηµαντικό µέρος αυτών να καταργείται µέχρι τη µέση της περιόδου εφαρµογής της
συµφωνίας.
Σε ότι αφορά τον παραλληλισµό, συµφωνήθηκαν γενικές ρυθµίσεις σε ότι αφορά
κυρίως τις εξαγωγικές πιστώσεις αλλά και την επισιτιστική βοήθεια και λιγότερο τις
Εξαγωγικές Εταιρείες Κρατικού Εµπορίου και ευελιξία υπέρ των αναπτυσσοµένων
χωρών.

Πρόσβαση στην Αγορά
Σε ότι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, αποφασίστηκε ότι η φόρµουλα
εναρµόνισης µε βάση την οποία θα µειωθούν οι δασµοί θα έχει τέσσερις ζώνες, αλλά
ακόµα µένουν ανοιχτά τα υπόλοιπα στοιχεία της φόρµουλας (κατώφλια, ποσοστά
µείωσης κλπ).
Επαναεπιβεβαιώθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσει το θέµα του χειρισµού των
ευαίσθητων προϊόντων, ενώ σε ότι αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες συµφωνήθηκε
ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτοκαθορισµού του κατάλληλου αριθµού Ειδικών
Προϊόντων µε βάση τα κριτήρια της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας
διαβίωσης και της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και της προσφυγής σε ένα
Ειδικό Μηχανισµό ∆ιασφάλισης που θα ενεργοποιείται µε κριτήριο είτε τον όγκο είτε
την αξία των εισαγωγών.
Βασικό σηµείο της ∆ιακήρυξης αποτελεί η παράγραφος 24, η οποία συνδέει το
επίπεδο φιλοδοξίας που θα επιτευχθεί στην πρόσβαση στην αγορά των αγροτικών
προϊόντων µε το αντίστοιχο που θα επιτευχθεί στην πρόσβαση στην αγορά των µη
γεωργικών προϊόντων.
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διαπραγµάτευσης. Σε ότι αφορά τους επιµέρους πυλώνες συµφωνήθηκαν τα εξής:
Κατάργηση όλων των µορφών των εξαγωγικών ενισχύσεων από τις αναπτυγµένες
χώρες µέσα στο 2006.
Σε ότι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, όλες οι αναπτυγµένες χώρες θα δώσουν
αδασµολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στις εξαγωγές βαµβακιού από
τις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες.
Σε ότι αφορά την Εσωτερική Στήριξη, αποφασίστηκε ότι στόχος
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διαπραγµατεύσεων θα πρέπει να είναι η µείωση των στρεβλωτικών επιδοτήσεων
για το βαµβάκι πιο φιλόδοξα από τη συνολική µείωση που θα συµφωνηθεί και ότι
η µείωση αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε µικρότερο χρονικό διάστηµα από τη
συνολική.

Γεωγραφικές Ενδείξεις
Το θέµα των γεωγραφικών ενδείξεων δεν κινήθηκε σχεδόν καθόλου στο Hong Kong
και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξουν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στο µέλλον,
παρά το γεγονός ότι παραµένει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.

Ειδική και ∆ιαφοροποιηµένη Μεταχείριση
Συµφωνήθηκε ότι οι αναπτυγµένες χώρες, αλλά και οι αναπτυσσόµενες που θα
δηλώσουν ότι είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο, θα δώσουν ελεύθερη από
δασµούς και ποσοστώσεις πρόσβαση στις αγορές τους για τα προϊόντα καταγωγής
των Λιγότερο Αναπτυγµένων Χωρών σε ότι αφορά τουλάχιστον το 97% του συνόλου
των δασµολογικών κλάσεων.
Η πρόσβαση αυτή πρέπει να παραχωρηθεί µέχρι το 2008, ή το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της συµφωνίας.

