Η Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) είλαη ε πξώηε, πξαγκαηηθά, θνηλή πνιηηηθή πνπ ζεζπίζηεθε κεηά ηελ
ίδξπζε ηεο ηόηε Επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο (ΕΟΚ). Έρεη ζαθείο θαη απζηεξνύο θαλόλεο
δεζκεπηηθνύο γηα ηα θξάηε-κέιε θαη εμαθνινπζεί λα απνξξνθά έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό από ηνπο
θνηλνηηθνύο πόξνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξ-ηεζζαξαθνληαεηνύο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε ΚΑΠ έρεη
ππνζηεί πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ώζηε λα θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο θαη
κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο (δεκνζηνλνκηθέο, θαηαλαισηηθέο, πεξηβαιινληηθέο θ.ά.) αιιά θαη λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ππεξεζληθέο θαη δηεζλείο ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίδνληαη ζε δηάθνξνπο Δηεζλείο
Οξγαληζκνύο ζηνπο νπνίνπο ε Επξσπατθή Έλσζε ζπκκεηέρεη είηε σο πιήξεο κέινο, είηε σο
παξαηεξεηήο, είηε ππό νπνηνδήπνηε εηδηθό θαζεζηώο.
Ωο ηέηνηνη Οξγαληζκνί ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Εκπνξίνπ (ΠΟΕ), ν
Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλαπηύμεσο (ΟΟΑ), ν Οξγαληζκόο Γεσξγίαο & Σξνθίκσλ ηνπ
ΟΗΕ (FAO), θαη κία ζεηξά άιισλ δηεζλώλ θνξέσλ.
Η ΕΕ δηαηεξεί επίζεο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε έλα κεγάιν αξηζκό ρσξώλ θαη, κε απηή ηελ έλλνηα,
δηαδξακαηίδεη έλα βαξύλνληα ξόιν ζε δηεζλέο επίπεδν, ν νπνίνο γίλεηαη νινέλα θαη ζεκαληηθόηεξνο.
Με ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ησλ ηόηε Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, όπσο απηέο εμειίρζεθαλ δηαρξνληθά,
ππήξμε παξαρώξεζε ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ εμνπζηώλ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ πξνο ηα όξγαλα ηεο ΕΕ θαη
εηδηθόηεξα πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ε νπνία αζθεί όια ηα δηθαηώκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ππνρξεώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη επηβάιινληαη από ηηο πλζήθεο. Με ηε λέα, ππό έγθξηζε,
πληαγκαηηθή πλζήθε, νη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο (θπξίσο δηαρεηξηζηηθέο, αιιά θαη σο
ζεκαηνθύιαθα ησλ πλζεθώλ) δηεπξύλνληαη θαη γίλνληαη ζαθέζηεξεο.
Σν εμσηεξηθό εκπόξην απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν (αιιά όρη θαη κνλαδηθό) ζεκέιην ησλ εμσηεξηθώλ
ζρέζεσλ ηεο ΕΕ, ε νπνία δηαπξαγκαηεύεηαη κε ηνπο δηεζλείο ηεο εηαίξνπο, κέζσ ηεο Επηηξνπήο, ηνπο
θαλόλεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, θαζνξίδεη ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ηηο απαιιαγέο ή κεηώζεηο
δαζκώλ, ηηο εηζαγσγηθέο πνζνζηώζεηο θαζώο θαη κία ζεηξά ζπλαθώλ ζεκάησλ.
Η ΚΑΠ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθαξκνγή κηαο εληαίαο πνιηηηθήο εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, ε νπνία,
κε ηε ζεηξά ηεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία δηαθόξσλ Δηεζλώλ πκθσληώλ. ηε βάζε
απηνύ ηνπ πιαηζίνπ, ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ΚΑΠ δελ κπνξεί λα λνεζεί ρσξίο εληαία εμσηεξηθή
εκπνξηθή πνιηηηθή.
ε όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΠ, έρνπλ ιάβεη ρώξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΟΕ (πξώελ GATT),
αξθεηνί Γύξνη πνιπκεξώλ εκπνξηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε αληηθείκελν ην όινλ ή κέξνπο ηνπ
Γεσξγηθνύ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλίεο.
Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν, βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξόηεηα ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην
ηνπ ιεγόκελνπ «Αλαπηπμηαθνύ Γύξνπ Doha», ζεκαληηθή ζπληζηώζα ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν θάθεινο
«Γεσξγία», σο ζπλέρεηα ηεο γεσξγηθήο ζπκθσλίαο ηνπ πξνεγνύκελνπ Γύξνπ Οπξνπγνπάεο. Οη ζρεηηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο βξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε. Μηα λέα, επνκέλσο, ζπκθσλία, εθόζνλ επηηεπρζεί, ζα
επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην δηεζλέο εκπόξην πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο απειεπζέξσζήο ηνπ θαη
ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο ζηήξημεο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηνπιάρηζηνλ απηήο πνπ είλαη ζεσξείηαη
όηη ζηξεβιώλεη ηηο ξνέο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ.
Εθηόο από ηηο πνιπκεξείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ζπκθσλίεο ε ΕΕ ζπλάπηεη επίζεο νηθνλνκηθέο
θαη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρώξεο ή νκάδεο ρσξώλ, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα ΚξάηεΜέιε. Οη ζπκθσλίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ηελ κνξθή κε-πξνηηκεζηαθώλ ή πξνηηκεζηαθώλ πκθσληώλ,
πκθσληώλ ύλδεζεο ή θαη εηδηθώλ πκθσληώλ (π.ρ. ζπκθσλία ΕΕ – Απζηξαιίαο γηα ηνλ νίλν, ε
πκθσλία ΕΕ – Ρσζίαο ζηνλ θηεληαηξηθό ηνκέα θ.ι.π.)
Όια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ΚΑΠ, ηόζν ζηελ εζσηεξηθή όζν θαη εμσηεξηθή ηεο πηπρή, είλαη
αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Η Δ/λζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο &
Σεθκεξίσζεο, ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ ηα παξαπάλσ, ζπκκεηέρεη ελεξγά κε
εθπξνζώπνπο ηεο, είηε απεπζείαο ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο είηε κέζσ θνηλνηηθώλ ζπληνληζκώλ, ζηνπο

νπνίνπ θαη δηακνξθώλεηαη ε εθάζηνηε θνηλνηηθή ζέζε πνπ πξόθεηηαη λα πξνβιεζεί ζηηο δηεζλείο
δηαβνπιεύζεηο.
Παξά ηελ ύπαξμε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξζέληνο πιέγκαηνο δηεζλώλ ζρέζεσλ θαη ζπκθσληώλ ζηνλ
αγξνηηθό ηνκέα, ε ρώξα καο έρεη ζπλάςεη θαη ηνκεαθέο δηκεξείο ζρέζεηο κε έλα κεγάιν αξηζκό ρσξώλ.
Οη ζρέζεηο απηέο έρνπλ ηε κνξθή ζπκθσληώλ πξσηνθόιισλ ή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο θαη θαηά θαλόλα
απνηεινύλ κέξνο επξύηεξσλ ζπκθσληώλ πνπ ζπλάπηεη & ζπληνλίδεη ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ.
Οη ζρέζεηο απηέο ζπλάπηνληαη, θαηά θαλόλα, κε ρώξεο ησλ νπνίσλ ην επίπεδν αλάπηπμεο είλαη
ρακειόηεξν από απηό ηεο ρώξαο καο θαη πξνβιέπνπλ παξνρή ηερλνγλσζίαο, εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε
ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, παξνρή βνήζεηαο θιπ. Η ύπαξμε ηέηνησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα
καθξνρξόληα θαη κειινληηθή ζπλεξγαζία θαη ζε άιινπο ηνκείο, κε πξνζδνθώκελν ακνηβαίν όθεινο,
ιακβάλεηαη δε πάληα ππόςε ην θνηλνηηθό πιαίζην ησλ εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ ζηε Γεσξγία, όπσο
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.
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