Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ)
Οη γεσξγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζην πιαίζην ηνπ Γύξνπ Νηόρα

1.
Σύληνκν ηζηνξηθό ηεο GATT - κία δηεζλήο ζπκθσλία γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ
ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δηάθνξεο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο
μεθίλεζαλ λα ιακβάλνπλ ρψξα, ζε κία πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα
αλαζεξκάλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
δηαπξαγκαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ απηή πνπ έγηλε ζηελ Αβάλα ηεο Θνχβαο ην
1947, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλάληεζεο γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε
ηνπ Ο.Ζ.Δ.
ηε ζπλάληεζε απηή απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ ιεγφκελνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηηο
επηθπιάμεηο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηα θξάηε, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ πνπ
κφιηο είρε ηειεηψζεη, ν νξγαληζκφο απηφο δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Απηφ φκσο πνπ
έγηλε ήηαλ ε ππνγξαθή απφ κία νκάδα 23 ρσξψλ κηαο ζπκθσλίαο, ηεο Γεληθήο
Σπκθσλίαο Γαζκώλ θαη Δκπνξίνπ (GATT). Ζ πκθσλία απηή δελ ήηαλ
ηίπνηα άιιν απφ κία ζεηξά θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εκπνδίσλ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη γεληθφηεξα ηελ αιιαγή ή θαη ηελ θαηάξγεζε
ησλ πνιηηηθψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο πξντφλησλ.
Ζ πκθσλία απηή άξρηζε λα ηζρχεη ηελ 1/1/1948, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ηελ
ππέγξαςε θαη ε Διιάδα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρψξα καο ζεσξείηαη φηη είλαη έλα απφ
ηα ηδξπηηθά «κέιε» ηεο GATT.

2.

Από ηελ GATT ζηνλ ΠΟΔ

Κέρξη ην 1995, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε GATT αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ
Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), γίλνληαλ ζπλερψο δηαπξαγκαηεχζεηο
γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ελψ
παξάιιεια ηα κέιε ηεο απμήζεθαλ θαηά πνιχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζήκεξα
ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ αξηζκνχληαη ζε 148 θαη γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο έληαμεο κε
κία ζεηξά αθφκα θξαηψλ.
Οη πνιπκεξείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ησλ
ιεγφκελσλ «γχξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ», θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηαξθεί
αξθεηά ρξφληα.
Κε ηε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε ζην πιαίζην ηνπ Γχξνπ Οπξνπγνπάεο (19861993), ε νπνία άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην 1995, ε GATT αληηθαηαζηάζεθε απφ
ηνλ ΠΟΔ, θάλνληαο ηειηθά πξάμε απηφ πνπ δελ είρε γίλεη δπλαηφ ην 1947,
δειαδή ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ην εκπφξην.
Ζ αλάγθε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο GATT ζε νξγαληζκφ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο
φηη πιένλ ππήξμε ζπκθσλία ζε κία ζεηξά απφ ηνκείο θαη ζέκαηα πνπ πιένλ
θάιππηαλ έλα πνιχ επξχηεξν πιαίζην απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία. Κεηαμχ ησλ
ηνκέσλ απηψλ ήηαλ θαη ν γεσξγηθφο ηνκέαο.

3.

Ο γεσξγηθόο ηνκέαο ζηηο πνιπκεξείο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο

Κέρξη ην Γχξν Οπξνπγνπάεο, ν γεσξγηθφο ηνκέαο εηχγραλε ηδηαίηεξεο
αληηκεηψπηζεο, κε ηελ έλλνηα φηη γη' απηφλ πξνβιέπνληαλ ηφζν κφληκεο φζν θαη
πξνζσξηλέο εμαηξέζεηο.
Κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, φκσο, ε ζεκαζία ηεο γεσξγίαο ζηηο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο ππνρψξεζε ζηαδηαθά, νη απνδφζεηο θαη ηα επίπεδα δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο
απμήζεθαλ ζεακαηηθά θαη πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηδίσο νη Δπξσπατθέο, απφ
θαζαξνί εηζαγσγείο ηξνθίκσλ κεηαηξάπεθαλ ζε θαζαξνχο εμαγσγείο. Παξάιιεια
ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζην κεγαιχηεξν άλνηγκα
ησλ αγνξψλ ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γηα
ηα βηνκεραληθά πξντφληα αιιά θαη γηα ηνκείο θπξίσο ησλ ππεξεζηψλ (αζθάιεηεο,
ηξάπεδεο, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ).
Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ην πξψην βήκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ έγηλε κε ηε γεσξγηθή ζπκθσλία ηνπ Γχξνπ ηεο
Οπξνπγνπάεο, ην 1995, πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε ακηγψο γεσξγηθή ζπκθσλία
ζε πνιπκεξέο επίπεδν, γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2000.
4.

Η γεσξγηθή ζπκθσλία ζην Γύξν ηεο Οπξνπγνπάεο

Ζ ζπκθσλία απηή, πξνβιέπεη δεζκεχζεηο, θαλφλεο θαη πεηζαξρίεο ζε ηξεηο
ππιψλεο, φπσο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη. Οη ππιψλεο απηνί είλαη ν ππιψλαο ηεο
πξόζβαζεο ζηελ αγνξά, πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο δαζκνχο, ηνπ
αληαγσληζκνύ ζηηο εμαγσγέο, πνπ αθνξά ζηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο θαη
απηφο ηεο εζσηεξηθήο ζηήξημεο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο επηδνηήζεηο ζηνπο
παξαγσγνχο. Κε βάζε απηά πνπ ζπκθσλήζεθαλ, ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ
ππνρξεώλνληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αγξνηηθή ηνπο πνιηηηθή.
1.
Πξόζβαζε ζηελ αγνξά: Ζ πξνζηαζία απφ ηηο εηζαγσγέο δηαζθαιίδεηαη
πιένλ κφλν κε δαζκνχο, αθνχ ηα κε δαζκνινγηθά κέηξα φπσο γηα παξάδεηγκα νη
πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο ή ηα αληηζηαζκηζηηθά ηέιε πνπ πξνέβιεπε
ε ΘΑΠ  κεηαηξάπεθαλ ζε ηζνδχλακνπο δαζκνχο κε κία δηαδηθαζία πνπ
νλνκάζηεθε δαζκνπνίεζε. Ζ επαλαθνξά ηνπο ή/θαη ε επηβνιή λέσλ
απαγνξεχηεθε απφ ηε ζπκθσλία. Κεηά ηε δαζκνπνίεζε θαζνξίζηεθαλ ζηαδηαθέο
κεηψζεηο ησλ δαζκψλ (θάηη πνπ απνηειεί βαζηθφ θαλφλα ηεο GATT) ελψ επίζεο
θάζε ζπκβαιιφκελν θξάηνο αλέιαβε θαη δεζκεχζεηο γηα ην πνζνζηφ ηεο
εζσηεξηθήο ηνπ θαηαλάισζεο πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ εηζαγφκελα πξντφληα
(δεζκεχζεηο ειάρηζηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά). Γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο
ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα
επηβνιήο ππφ νξηζκέλνπο φξνπο πξφζζεησλ δαζκψλ (εηδηθή ξήηξα δηαζθάιηζεο).
2.
Αληαγσληζκόο ζηηο εμαγσγέο: Οη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, ζχκθσλα κε
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν
παξάγνληα πνπ πξνθαιεί ζηξεβιψζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη κεηψλεη ηηο
δηεζλείο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ο θαζνξηζκφο δεζκεχζεσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπο απνηέιεζε θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ
Οπξνπγνπάεο. Θαζνξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά κείσζεο ηφζν ηνπ φγθνπ
ησλ επηδνηνπκέλσλ εμαγσγψλ, φζν θαη ησλ δαπαλψλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ.
Παξάιιεια πξνβιέθζεθαλ πεξηνξηζκέλνη θαλφλεο γηα ηελ απνθπγή
θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δεζκεχζεσλ κέζσ έκκεζσλ εμαγσγηθψλ εληζρχζεσλ.
3.
Δζσηεξηθή ζηήξημε: Αθνξά ζην ζχλνιν ησλ κέηξσλ (εληζρχζεσλ
επηδνηήζεσλ) πνπ πξνβιέπνπλ νη αγξνηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Σν βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ επηδνηήζεσλ

ζε:
απηέο πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο θαη ζηξεβιψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη
πξέπεη λα κεησζνχλ. Οη επηδνηήζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζην ιεγφκελν
θερξηκπαξέλην θνπηί, γηα ην νπνίν ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ αλέιαβαλ ηελ
ππνρξέσζε λα ην κεηψζνπλ ζηαδηαθά. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη
εληζρχζεηο ζηελ παξαγσγή, ε ζηήξημε ηηκψλ κέζσ παξέκβαζεο θιπ.
απηέο γηα ηηο νπνίεο δελ επηβάιινληαη κεηψζεηο, γηαηί δελ ζπλδένληαη κε ηελ
παξαγσγή θαη ην εκπφξην θαη επνκέλσο δελ πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ζηηο
εκπνξηθέο ξνέο. Απηέο θαηαηάζζνληαη ζην ιεγφκελν πξάζηλν θνπηί θαη είλαη
γηα παξάδεηγκα νη εληζρχζεηο ζηηο επελδχζεηο, ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, νη εληζρχζεηο γηα ηελ αγξνηηθή έξεπλα, ελψ ζε απηέο
πεξηιακβάλνληαη θαη απηφ έρεη ζεκαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ πνπ
απνθάζηζε πξφζθαηα ε Δ.Δ.  θαη νη απνδεζκεπκέλεο εληζρχζεηο.
απηέο πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο, π.ρ.
πνζνζηψζεηο, θη επνκέλσο ζεσξνχληαη φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη
ζηξεβιψζεηο πνπ πξνθαινχλ ζην δηεζλέο εκπφξην δελ είλαη κεγάια. Γηα ηηο
επηδνηήζεηο απηέο δελ επηβάιινληαη κεηψζεηο, αθνχ δηαηεξνχληαη σο ζηάδην
κεηάβαζεο απφ ην θερξηκπαξέλην ζην πξάζηλν θνπηί. Θαηαηάζζνληαη ζην
ιεγφκελν κπιε θνπηί θαη ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη ειιεηκκαηηθέο
πιεξσκέο (κέηξν ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ) θαη
ζηξεκκαηηθέο εληζρχζεηο θαη νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη αλά δψν (κέηξα
ηεο ΘΑΠ πνπ πηνζεηήζεθαλ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1992).
Ζ ζπκθσλία ηνπ Γχξνπ Οπξνπγνπάεο ήηαλ ην απνηέιεζκα επίπνλσλ θαη
ζθιεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη πξνέθπςε κεηά απφ κηα "πξνζπκθσλία" κεηαμχ
ΔΔ θαη ΖΠΑ. Ζ "πξνζπκθσλία" απηή, πνπ νλνκάδεηαη «ζπκβηβαζκόο Blair
House» έγηλε δπλαηή κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ ηνπ 1992, νη βαζηθέο
αξρέο ηεο νπνίαο ηζρχνπλ αθφκα θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε θαη γηα ηελ πξφζθαηε
αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ.

5.

Ο λένο γύξνο δηαπξαγκαηεύζεσλ - Γύξνο Doha

ηελ ηξέρνπζα δηαπξαγκάηεπζε, νη ζέζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ δηαθφξσλ
κειψλ ηνπ ΠΟΔ ζηεξίδνληαη αθξηβψο ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ ηξηψλ ππιψλσλ.
Ζ έλαξμε λένπ γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ γεσξγία πξνβιεπφηαλ, έηζη θη
αιιηψο, απφ ηε ζπκθσλία ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο (άξζξν 20),
εθθξάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο κεηαξξχζκηζεο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ γεσξγηθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηελ
αγνξά.
Οη γεσξγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ην 2000, κε ηελ πξψηε θάζε (Κάξηηνο
2000 - Κάξηηνο 2001) λα αθηεξψλεηαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηε δεχηεξε
(Κάξηηνο 2001 - Φεβξνπάξηνο 2002) ζηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο
πηπρψλ ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πξνηάζεσλ.
Ζ Τπνπξγηθή ζχλνδνο, πνπ έγηλε ζηε Doha ηνπ Θαηάξ ην Λνέκβξην ηνπ 2001,
ελέηαμε ηελ γεσξγηθή δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην ηνπ λένπ γχξνπ πνιπκεξψλ
εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. πλεπψο, ε γεσξγία απνηειεί πιένλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εληαίνπ ζπλφινπ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζχκθσλα
κε ηελ Τπνπξγηθή Γηαθήξπμε ηεο Doha ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηελ

31/12/2004.
Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθσλία ζηε γεσξγία αλ δελ ππάξμεη
παξάιιεια ζπλνιηθή ζπκθσλία γηα φια ηα πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηα.
Οη παξάγξαθνη 13 θαη 14 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξνληαη ζηελ γεσξγία
πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα. Δηδηθφηεξα, βάζε
δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί αθελφο ην άξζξν 20 ηεο ζπκθσλίαο γηα
γεσξγία θαη αθεηέξνπ νη δηαπξαγκαηεπηηθέο πξνηάζεηο ησλ Θ-Κ. ηφρνο
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ρσξίο λα πξνδηθάδεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, είλαη:

θαη
ησλ
ηελ
ησλ

ε νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά,
ε κείσζε - κε πξννπηηθή ηελ ζηαδηαθή ηνπο εμάιεηςε - φισλ ησλ κνξθψλ
εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, θαη
ε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζηήξημεο πνπ πξνθαιεί ζηξεβιψζεηο ζην
εκπφξην.
Αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί ε εηδηθή θαη
δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, δειαδή εηδηθέο
ξπζκίζεηο γηα ηηο πην θησρέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ελψ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
επίζεο ππφςε νη ιεγφκελεο κε-εκπνξηθέο πηπρέο. Ο φξνο «κε-εκπνξηθέο πηπρέο»,
ή θαηά ηελ θνηλνηηθή νξνινγία, ν πνιπιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο γεσξγίαο,
αλαθέξεηαη ζηελ ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ
απαζρφιεζε, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ (θπζηθνχ θαη
ηζηνξηθνχ), ζηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, θιπ.
Απφ πιεπξάο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε δηαθήξπμε πξνέβιεπε φηη κέρξη ηηο 31
Καξηίνπ 2003 ζα έπξεπε λα έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηηο κεζφδνπο
δηαπξαγκάηεπζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνζνζηψλ κεηψζεσλ, ελψ ζηελ
5ε Τπνπξγηθή ηνπ ΠΟΔ (Θαλθνχλ-επηέκβξηνο 2003) ζα γηλφηαλ ε ππνβνιή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαηαιφγσλ δεζκεχζεσλ, δειαδή ε εμεηδίθεπζε αλά
πξντφλ ησλ δεζκεχζεσλ πνπ ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ ζα είραλ αλαιάβεη. Θαλέλα αηα
αλσηέξσ ρξνλνδηαγξάκκαηα δελ ηεξήζεθε.

6.
Βαζηθέο επηδηώμεηο - Σεκεία ηξηβήο κεηαμύ ησλ βαζηθώλ
εκπνξηθώλ εηαίξσλ
Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ φξν «ζηαδηαθή
πξνζαξκνγή», θαη έρεη δηπιφ ζηφρν:
α) λα ιεηηνπξγήζεη σο άμνλαο γηα ηελ εμεχξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκκαρηψλ θαη
ζπγθιίζεσλ ζε επίπεδν ΠΟΔ θαη
β) λα δψζεη έλα ζεηηθφ κήλπκα πξνο ηελ θνηλφηεηα ησλ επξσπαίσλ αγξνηψλ.
Σα βαζηθά ηεο ζεκεία ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
• Βάζε γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηειεί ην άξζξν 20 ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε
γεσξγία, ζην ζχλνιφ ηνπ.
• Θεληξηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο
(πξφζβαζε ζηελ αγνξά, αληαγσληζκφο ζηηο εμαγσγέο, εζσηεξηθή ζηήξημε) θαη

ζηηο κε-εκπνξηθέο (πνιπιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο γεσξγίαο) πηπρέο.
• Δπηδηψθεη ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ήδε ζηε ζπκθσλία γηα ηελ γεσξγία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δνκή ζηνλ ππιψλα
ηεο εζσηεξηθήο ζηήξημεο, δειαδή θερξηκπαξέλην, κπιε θαη πξάζηλν θνπηί.
• πλδέεη ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά κε ηε δηαζθάιηζε
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ γεσγξαθηθώλ ελδείμεσλ.
• Δπηδηψθεη επηβνιή πεηζαξρίαο ζ' όιεο ηηο κνξθέο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ.
Γειαδή, φρη κφλν ζηηο άκεζεο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο κε ηε κνξθή πνπ ηηο
ρνξεγεί ε Δ.Δ., αιιά θαη ζηηο έκκεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εμαγσγηθέο
πηζηψζεηο, ε επηζηηηζηηθή βνήζεηα θαη νη εληζρχζεηο επηρεηξήζεσλ θξαηηθνχ
εκπνξίνπ (STE), κέηξα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ νη ΖΠΑ θαη άιιεο
κεγαινεμαγσγηθέο ρψξεο γηα λα παξαθάκςνπλ ηηο δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ
άκεζσλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ.
• Αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε ησλ
αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ
πνπ απνιακβάλνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζην δηεζλέο εκπφξην, κέζα απφ ηηο
εηδηθέο ζπκθσλίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ.
Ζ πξνζέγγηζε ησλ ΖΠΑ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ΔΔ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο
κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο «δξαζηηθή κεηαξξύζκηζε» ή «πξνζέγγηζε
ελαξκφληζεο».
Σα βαζηθά ζεκεία ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
•
Βαζηθό ζηόρν απνηειεί ε εμάιεηςε ησλ άκεζσλ εμαγσγηθώλ
επηδνηήζεσλ θαη δελ δέρνληαη σο πξνυπφζεζε ηελ πεηζαξρία ζηηο έκκεζεο
εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο.
•
ηελ εζσηεξηθή ζηήξημε επηδηψθνπλ ελζσκάησζε ηνπ κπιε θαη ηνπ
θερξηκπαξέληνπ θνπηηνχ, θαη ππνζηεξίδνπλ δξαζηηθέο κεηψζεηο. Όπσο θαη ε Δ.Δ.,
δελ δέρνληαη πεξηνξηζκνχο θαη αιιαγή ζην πξάζηλν θνπηί.
•
Αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε κε-εκπνξηθψλ πηπρψλ, αιιά δελ ζπκθσλνχλ λα
απνηειέζνπλ απηφλνκν αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ππνζηεξίδνπλ
αληηκεηψπηζή ηνπο κφλν κε κέηξα ζην πξάζηλν θνπηί.
•
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά επηδηψθνπλ δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ δαζκψλ,
κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπο, ζηνρεχνληαο ζην ζεκαληηθφ
άλνηγκα ησλ αγνξψλ ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
ρσξψλ.
•
Απνξξίπηνπλ θάζε ηδέα δηαζχλδεζεο ηεο γεσξγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε
ζέκαηα φπσο ε επέθηαζε θαη ηζρπξνπνίεζε πξνζηαζίαο γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ,
ε ζήκαλζε ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κέηξα πνπ ζα βνεζνχλ ζηνλ
έιεγρν ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θ.α.
Αλάινγε, αιιά αθφκε πην θηιφδνμε πξνζέγγηζε κε απηή ησλ ΖΠΑ έρνπλ θαη νη
ρώξεο ηεο νκάδαο Cairns (ρψξεο πνπ είλαη θαζαξνί εμαγσγείο αγξνηηθψλ

πξντφλησλ) νη νπνίεο σζηφζν, επηδηψθνπλ επηπιένλ κεηψζεηο ηεο εζσηεξηθήο
ζηήξημεο αλά πξντφλ, λα γίλνπλ πην απζηεξά ηα θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ησλ
κέηξσλ ζην πξάζηλν θνπηί θαη επηβνιή νξνθήο ζε νξηζκέλεο πνιηηηθέο πνπ
εκπίπηνπλ ζην πξάζηλν θνπηί. ηελ νκάδα Cairns πεξηιακβάλνληαλ κέρξη θαη
ηελ Τπνπξγηθή χλνδν ηνπ Θαλθνχλ νη αθφινπζεο ρψξεο: Αξγεληηλή, Απζηξαιία,
Βνιηβία, Βξαδηιία, Θαλαδάο, Υηιή, Θνινκβία, Θφζηα Ρίθα, Γνπαηεκάια, Ηλδνλεζία,
Καιαηζία, Λ. Εειαλδία, Παξαγνπάε, Φηιηππίλεο, Λ. Αθξηθή, Σατιάλδε,
Οπξνπγνπάε.
Ιίγν πξηλ ηελ Τπνπξγηθή χλνδν ηνπ Θαλθνχλ, πνπ έγηλε ην επηέκβξην ηνπ
2003, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε πξνεμάξρνπζεο ηε Βξαδηιία θαη ηελ Ηλδία,
δεκηνχξγεζαλ κία λέα νκάδα ρσξψλ, ηε ιεγφκελε νκάδα G-20 (ζηελ νπνία
αλήθνπλ νπζηαζηηθά φιεο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ ήηαλ κέιε ηεο νκάδαο
Cairns κε ηελ πξνζζήθε ηεο Ηλδίαο, ηεο Θίλαο θαη ηνπ Κεμηθνχ) δηαιχνληαο
νπζηαζηηθά ηελ νκάδα ρσξψλ Cairns (πνπ πιένλ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ
Απζηξαιία, ηε Λ. Εειαλδία θαη ηνλ Θαλαδά).
Ζ νκάδα απηή πφισζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε κία αληηπαξάζεζε πινπζίσλ
θησρψλ, πξνβάιινληαο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο, απφ ηε κία, ρσξίο λα
παξαρσξνχλ ζρεδφλ ηίπνηα νη ίδηεο απφ ηελ άιιε. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί "εμηξεκηζηηθή" ή "δηρνηνκηθή", θαζψο βαζηθή ηεο επηδίσμε είλαη ε
δεκηνπξγία δχν εληειψο δηαθνξεηηθψλ ζπλφισλ θαλφλσλ: Έλα ζχλνιν
εμαηξεηηθά ραιαξφ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη έλα δεχηεξν εμαηξεηηθά
πεξηνξηζηηθφ θαη απζηεξφ γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.

7.

Δμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ

Ο γχξνο Doha κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, ζπλνιηθά θαη φρη κφλν ζε φηη αθνξά ηε
γεσξγηθή δηαπξαγκάηεπζε, σο ν γχξνο ησλ ρακέλσλ πξνζεζκηψλ θαη
ρξνλνδηαγξακκάησλ. Γεδνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη
παξαπάλσ, ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ κειψλ ηνπ ΠΟΔ, δελ απνηειεί
έθπιεμε ε απνηπρία επίηεπμεο ζπκθσλίαο ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο κεζφδνπο
κέρξη ην ηέινο Καξηίνπ 2003. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ πξνηίκεζαλ λα
αθήζνπλ ηελ επίιπζε δηαθνξψλ γηα ηελ Τπνπξγηθή χλνδν ηνπ Θαλθνχλ, ε
νπνία θαη απέθηεζε κε απηφ ηνλ ηξφπν πνιχ κεγάιε ζεκαζία.
Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία δείρλεη φηη δχν είλαη νη εηδηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο βάζεο γηα ηελ ηειηθή ζπκθσλία. Ζ
εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ απ' ηελ κία κεξηά θαη ε εμέιημε ηεο Θνηλήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΘΑΠ) ηεο Δ.Δ. απφ ηελ άιιε.
·
Οη ΖΠΑ πξνζθάησο αλαζεψξεζαλ δξαζηηθά ηε γεσξγηθή ηνπο πνιηηηθή. Ο
λένο γεσξγηθφο λφκνο ησλ ΖΠΑ (FSRIA), θαηά γεληθή νκνινγία, θηλείηαη ζε
θαηεχζπλζε εληειψο αληίζεηε απ' απηήλ πνπ επηβάιεη ε ζπκθσλία γηα ηε
γεσξγία ηνπ Γχξνπ Οπξνπγνπάεο, αιιά αθφκα θαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ νη ΖΠΑ
είραλ ζέζεη γηα ην λέν γχξν. Απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ζηήξημεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνπο ακεξηθαλνχο αγξφηεο θαη επαλαθέξεη ζε πιήξε ηζρχ ην
ζχζηεκα ζηήξημεο κέζσ ησλ ηηκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε αληηκεηψπηζαλ
ζθνδξφηαηε θξηηηθή θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Γελεχεο.
·
Ζ Δ.Δ. απφ ηελ άιιε, κε ην ζπκβηβαζκφ πνπ επεηεχρζε ζην πκβνχιην
Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 επί ειιεληθήο πξνεδξίαο, πξνρψξεζε
ζε κία ηζηνξηθή αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ ζηνρεχνληαο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
επξσπατθήο γεσξγίαο πξνο ηελ αγνξά αιιά θαη πξνο ηα ελδηαθέξνληα ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Κε ηελ «εληαία ελίζρπζε», πνπ ζα ηεζεί
ζε ηζρχ ην 2005, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηδνηήζεσλ πιένλ δελ ζα είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο, νχηε κε ηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, αιιά κεηαηξέπνληαη ζε νπδέηεξεο εθηαηηθέο εληζρχζεηο ζηε βάζε
ηζηνξηθψλ θαη κφλν ζηνηρείσλ. Θαηά ζπλέπεηα, κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ φηη πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ. ηελ νπζία, ην κέγηζην κέξνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ κέρξη ζήκεξα
θαηαηάζζνληαλ ζην θερξηκπαξέλην θαη ην κπιε θνπηί πνπ δέρνληαη θαη ηε
κεγάιε θξηηηθή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο  ζα κπνξνχλ πιένλ λα ζεσξνχληαη κέξνο
ηνπ πξάζηλνπ θνπηηνχ. Απηή ε αλαζεψξεζε, ζίγνπξα αχμεζε ηηο δπλαηφηεηεο
ειηγκψλ απφ πιεπξάο Δ.Δ. ζηε γεσξγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ΠΟΔ.

8.

Κνηλή ζέζε Δ.Δ. - ΗΠΑ

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επέηξεςαλ ζηελ Δ.Δ. λα αλαδεηήζεη θνηλφ έδαθνο κε ηηο
ΖΠΑ. Άιισζηε κεηά ηελ απψιεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο 31/3/2003, πνιιά
κέιε ηνπ ΠΟΔ πίεζαλ ηνπο δχν θχξηνπο παίθηεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο εμεχξεζεο θνηλνχ εδάθνπο, ψζηε λα ηνλψζνπλ ηε
δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία.
Έηζη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 ππήξμε κία γεληθή ζπκθσλία - πιαίζην κεηαμχ ΖΠΑ
θαη Δ.Δ., πνπ νδήγεζε ζηε δεκνζηνπνίεζε κηαο θνηλήο ζέζεο ζε πνιιά ζέκαηα,
αθήλνληαο βέβαηα αλνηρηά θαη νξηζκέλα ζεκεία, ζηα νπνία δελ βξέζεθε θνηλφ
έδαθνο.
Σα βαζηθά ζεκεία ηεο θνηλήο απηήο ζέζεο, ε νπνία θαη νπζηαζηηθά απηή ηε

ζηηγκή απνηειεί ηε ζέζε ηεο Δ.Δ. ζηε γεσξγηθή δηαπξαγκάηεπζε, είλαη ηα εμήο:
•
εκαληηθή κείσζε ηνπ θερξηκπαξέληνπ θνπηηνχ, θαζψο θαη πεξηνξηζκφο ηνπ
κπιε θνπηηνχ ζην 5% ηεο αμίαο ηεο παξαγσγήο, ελψ ηα θξηηήξηα ηνπ πξάζηλνπ
θνπηηνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη. Γεζκεχζεηο κείσζεο θαη γηα ην άζξνηζκα ησλ
ηξηψλ θνπηηψλ. Οπζηαζηηθά δειαδή πξφθεηηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο δνκήο
ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ζηήξημεο, κε ην θερξηκπαξέλην θαη ην κπιε θνπηί λα
θαζνξίδνληαη ζε επίπεδα πνπ λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ Δ.Δ.,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ.
•
Κείσζε δαζκψλ γηα νξηζκέλα πξντφληα κε ηελ ίδηα θόξκνπια ηνπ
γύξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, πνπ πξνβιέπεη θαηά κέζν φξν κεηψζεηο ζηνπο
δαζκνχο ησλ πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα δίλεη ηελ επειημία ζηα θξάηε λα
επηιέγνπλ ηα πνζνζηά κείσζεο αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ θάζε πξντφληνο ζην
εκπφξην ηνπο. Γηα νξηζκέλα άιια πξντφληα, κείσζε δαζκψλ κε ηε ιεγφκελε
ειβεηηθή θόξκνπια, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη έλα κέγηζην χςνο
επηηξεπηνχ δαζκνχ θαη κεηά κεηψλνληαη νη δαζκνί, έηζη ψζηε φινη λα είλαη
κηθξφηεξνη απφ απηφ ην κέγηζην χςνο. Ζ κέζνδνο απηή κεηψλεη νπζηαζηηθά ηελ
πξνζηαζία. Σέινο, γηα ηα ππφινηπα πξντφληα πξνβιέπεηαη κεδεληζκόο ησλ
δαζκώλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ε Δ.Δ. ζεσξεί φηη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλερίζεη λα πξνζηαηεχεη ηα πξντφληα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν
ζηελ εζσηεξηθή ηεο αγνξά.
•
Θαηάξγεζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ γηα νξηζκέλα πξντφληα
ελδηαθέξνληνο αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ θαη κεηψζεηο γηα ηα ππφινηπα πξντφληα.
Αληίζηνηρε πεηζαξρία θαη γηα ηηο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο.
Ζ πιένλ εληππσζηαθή θαη κε αλακελφκελε εμέιημε πνπ πξνθάιεζε ε θνηλή απηή
ζέζε ήηαλ ε «αλαγέλλεζε» κηαο αληηπαξάζεζεο θαη δηακάρεο βνξξά λφηνπ, ζε
ζέκαηα παγθνζκίνπ εκπνξίνπ. Ζ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο G-20 ήηαλ αθξηβψο ην
απνηέιεζκα απηήο ηεο θνηλήο ζέζεο.

9.

Η Σύλνδνο ηνπ Καλθνύλ

Ζ αληηπαξάζεζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε ζηελ ππνπξγηθή ζχλνδν πνπ έγηλε
ζην Θαλθνχλ, ζην Κεμηθφ, ην επηέκβξην ηνπ 2003.
Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
κεγάινπ αξηζκνχ Κε Θπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΚΘΟ) θαη θηλήζεσλ πνιηηψλ,
πφισζαλ ηελ αηκφζθαηξα θαη πξνζπάζεζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πηέζνπλ ηελ
Δ.Δ. θαη ηηο ΖΠΑ ψζηε λα ππνρσξήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ θνηλή ηνπο
ζέζε, ζέζε πνπ εμαξρήο είρε ηνληζηεί φηη απνηειεί ηελ θφθθηλε γξακκή, πίζσ
απφ ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή θακία ππνρψξεζε.
Σειηθά ε ζχλνδνο ηνπ Θαλθνχλ δελ θαηέξξεπζε ιφγσ ησλ γεσξγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπιάρηζηνλ δελ πξφιαβε λα θαηαξξεχζεη ιφγσ απηψλ 
αιιά ιφγσ ησλ ιεγφκελσλ ζεκάησλ ηγθαπνχξεο (αληαγσληζκφο, θξαηηθέο
πξνκήζεηεο, δηεπθφιπλζε εκπνξίνπ θαη επελδχζεηο) πνπ δελ αθνξνχλ ην
γεσξγηθφ ηνκέα, αιιά πνπ αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθφηεξα ηεο γεσξγίαο
ζέκαηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Παξά ηελ επειημία πνπ επέδεημε ε Δ.Δ. ζηα
ζέκαηα απηά, απνδεηθλχνληαο ηελ θαιή ηεο πξφζεζε γηα ηελ επίηεπμε
ζπκθσλίαο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, ε θνηλνηηθή ζέζε ήηαλ ζαθήο: Κε
ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΠ, ε Δ.Δ. πξνζδηφξηζε κέρξη πνηνπ ζεκείνπ κπνξεί λα
δηαπξαγκαηεπηεί θαη έδεημε ηε ζέιεζε ηεο γηα ζπκθσλία θαη φηη πιένλ έπξεπε θαη
νη εηαίξνη ηεο λα δείμνπλ ηε δηθή ηνπο θαιή ζέιεζε.

10. Τν ζέκα ηνπ βακβαθηνύ

Σν ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηεο Doha, αιιά πξνέθπςε θαηφπηλ
πξσηνβνπιίαο ηεζζάξσλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ (Benin, Burkina-Faso, Mali, Chad),
πξψελ γαιιηθψλ απνηθηψλ, ε νηθνλνκία ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή βάκβαθνο (Ηνχληνο 2003).
Ζ πξσηνβνπιία ππνζηεξίρζεθε ζεξκά απφ ηηο κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη
απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ ρσξψλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζνκέλσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ Θ-Κ ηεο Δ.Δ. - θπξίσο ηεο Γαιιίαο - ε
ζπλαθήο βηνκεραλία ηεο νπνίαο έρεη «κεηαλαζηεχζεη» ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξψελ
απνηθίεο.
Σα βαζηθά ζεκεία ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
•
Αλαγλψξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ βάκβαθνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο ζηηο Διάρηζηα Αλαπηπγκέλεο Υψξεο.
•
Δμάιεηςε φισλ ησλ κέηξσλ ζηα ζχλνξα, ζηελ εζσηεξηθή ζηήξημε θαη ησλ
εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ ζην βακβάθη (πξνζέγγηζε ηξηπινχ κεδέλ).
Άκεζα, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο
αγνξάο, νη ελδηαθεξφκελεο ρψξεο είραλ πξνηείλεη:
•
Ιήςε απφθαζεο ζην Cancun γηα επηηαρπλφκελε κείσζε ηεο ζηήξημεο ζηνλ
ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα θαζνξηζκφ ηεο ηειηθήο εκεξνκελίαο θαηάξγεζεο.
•
Κέρξη ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο ζηήξημεο, ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο
απνδεκίσζεο ζηνπο παξαγσγνχο ησλ πην θησρψλ ρσξψλ, γηα ηηο απψιεηεο
εηζνδήκαηφο ηνπο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ, ε νπνία είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο ζηήξημεο πνπ ρνξεγνχλ νη πην πινχζηεο ρψξεο.
Οπζηαζηηθά δειαδή, νη ρψξεο απηέο δεηνχζαλ λα θαηαξγεζνχλ νη επηδνηήζεηο
ζην βακβάθη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηνπο λα ηνπο
δνζνχλ ρξήκαηα πνπ ζα αληηζηαζκίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
απηέο νη επηδνηήζεηο.
Ζ Διιάδα ζην Cancun, ζρεδφλ απνκνλσκέλε, κε κνλαδηθή ζχκκαρν ηελ
Ηζπαλία, βξέζεθε ζε πνιχ δπζρεξή ζέζε εμ αηηίαο ηεο πξφηαζεο απηήο. Γχξσ
απφ απηφ ην ζέκα, ζην Cancun αιιά θαη πξν Cancun, έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο
θαη παξεκβάζεηο, ηφζν απφ νξηζκέλνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δ.Δ. φζν θαη απφ
άιιεο ηξίηεο ρψξεο θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, πξάγκα πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ην ζέκα λα απνηειέζεη ζεκαία θαη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο.
Ζ ειιεληθή ζέζε ζπλνςίδεηαη ζην φηη ην πξφβιεκα ηεο θηψρηαο ζε απηέο ηηο
ρψξεο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνθιεηζηηθά κε εκπνξηθά κέζα θαη φηη
απαηηνχληαη πην νινθιεξσκέλεο δξάζεηο. Ζ ζέζε απηή, γηλφηαλ πνιχ δχζθνια
θαηαλνεηή, φρη γηαηί ηα επηρεηξήκαηα δελ ήηαλ δίθαηα θαη νξζά, αιιά επεηδή:
α) ην φιν ζέκα έρεη ζπλδεζεί κε ηε θηψρηα, πξάγκα πνπ έθεξλε ηε ρψξα καο
εζηθά θαη πνιηηηθά ζε δπζρεξή ζέζε θαη
β) επεηδή ζην ζηφραζηξν ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ.

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε βεβαίσο νη Έιιελεο παξαγσγνί ζα απνηεινχζαλ ηηο
"παξάπιεπξεο απψιεηεο" πνπ ζπλεπάγεηαη ε επίζεζε ζηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ.
Κε απηά ηα δεδνκέλα, ε απνηπρία ηεο ζπλφδνπ απάιιαμε ηελ ειιεληθή πιεπξά
απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Πξφζθαηα, ε Δ.Δ. απνθάζηζε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ βάκβαθνο
ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΠ. Σν λέν θαζεζηψο πξνβιέπεη απνδέζκεπζε ζε πνζνζηφ
65%, ελψ ην ππφινηπν 35% ησλ εληζρχζεσλ ζα ρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ
θαιιηεξγνχκελε έθηαζε (αλά ζηξέκκα). Έηζη, νη εληζρχζεηο ηνπ βακβαθηνχ
«κεηαθέξνληαη» απφ ην θερξηκπαξέλην θνπηί ζην πξάζηλν (απνδεζκεπκέλε
ελίζρπζε) θαη ζην κπιε (ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε). Κε ηελ αλαζεψξεζε απηή, ε
Δ.Δ. δηεπθνιχλεηαη λα αληηκεησπίζεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο δηεζλείο πηέζεηο ζην
ζέκα απηφ θαη ηεο δίλεη ηελ επρέξεηα λα κεηαβάιιεη ηελ κέρξη ηψξα ζηάζε ηεο,
ζε επίπεδν ΠΟΔ, ζηε βάζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ θαζεζηψηνο.
εκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα βγήθε κία απφθαζε απφ panel, (δηαδηθαζία πνπ
νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο «δηθαζηήξην» ηνπ ΠΟΔ), εηο βάξνο ησλ ΖΠΑ γηα ηελ
πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ ζην βακβάθη. Ζ Βξαδηιία, πνπ είρε πξνζθχγεη θαηά
ησλ ΖΠΑ, ππνζηήξημε φηη νη ΖΠΑ, κε ηελ πνιηηηθή ηνπο, ρηππνχλ ηα ζπκθέξνληα
ησλ βξαδηιηάλσλ παξαγσγψλ θαη ην «δηθαζηήξην» ηνπ ΠΟΔ ηελ δηθαίσζε. Όζν
θαη αλ ε νξηζηηθή απφθαζε ζα αξγήζεη ιφγσ ηεο έθεζεο πνπ ζα αζθήζνπλ νη
ΖΠΑ, απνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
θαζεζηψηνο πνπ απνθάζηζε ε Δ.Δ., ελψ επίζεο απνηειεί κία αθφκα απφδεημε ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη παγθφζκηεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκθσλίεο ζε επίπεδν
ΠΟΔ, επεξεάδνπλ θαη ηειηθά δηακνξθψλνπλ ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο.

11. Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο
Οη γεσγξαθηθέο ελδείμεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη ηεζεί ζηε
δηάξθεηα ηνπ γχξνπ θαη ελδηαθέξεη άκεζα ηε ρψξα καο.
Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
λα παξάγνπλ απνθιεηζηηθά έλα πξντφλ κε θάπνηα νλνκαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε
ρψξα καο πξφζθαηα πέηπρε λα θαηνρπξψζεη ζε επίπεδν Δ.Δ. ηελ νλνκαζία
«θέηα» ε νπνία παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Έηζη,
θαλέλα άιιν θξάηνο ηεο Δ.Δ. δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα
νλνκαζία γηα ηελ παξαγσγή νκνεηδνχο πξντφληνο.
Ζ πξνζπάζεηα ηεο Δ.Δ. ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη αθξηβψο λα ππάξμεη ηέηνηνπ
είδνπο «απνθιεηζηηθφηεηα» ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ησλ νλνκάησλ ζε
παγθφζκην επίπεδν, γηα κία ζεηξά απφ νλνκαζίεο πξντφλησλ ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο
απηή ηε ζηηγκή θαθψο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιια θξάηε. ε απηά ηα πξντφληα
πεξηιακβάλνληαη απφ ειιεληθήο πιεπξάο ε θέηα θαη ην νύδν.

12. Πξννπηηθέο
Ζ απνηπρία ζην Θαλθνχλ νπζηαζηηθά πάγσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Παξφκνηεο
απνηπρίεο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε πνιινχο γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην
παξειζφλ (π.ρ. ζχλνδνο Βξπμειιψλ 1990 πνπ επηκήθπλε ην γχξν Οπξνπγνπάεο
θαηά 3 ρξφληα).
Ζ γεσξγία εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην αγθάζη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, παξά ην

γεγνλφο φηη δελ ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ζπλφδνπ ηνπ
Θαλθνχλ. Οη ρψξεο G-20 ζηήξημαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζηελ πξνζδνθία φηη ε Δ.Δ.
ζα ππνρσξνχζε ζηε γεσξγία γηα λα θεξδίζεη άιια ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ,
θάηη πνπ ηειηθά απνδείρζεθε εζθαικέλν.
Κεηά απφ ηελ απνηπρία ζην Θαλθνχλ, ππήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη
εξσηεκαηηθά γηα ην κέιινλ ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δίλαη ζαθέο φηη
ην πνιπκεξέο εκπνξηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ σθειεί ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
φισλ ησλ ρσξψλ, ηδηαίηεξα ησλ αλαπηπγκέλσλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ Δ.Δ., ε ζέζε
απηή ζίγνπξα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε πνιιψλ επξσπατθψλ θνινζζψλ ζηνπο
δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ
επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ θαη θπζηθά ηε ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο
γεσξγίαο.
Όκσο, ε δπλαηφηεηα γηα ηε δηελέξγεηα νπζηαζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κέζα ζην
2004 θαίλεηαη πεξηνξηζκέλε. Κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο νη πξνεδξηθέο
εθινγέο ζηηο ΖΠΑ ην Λνέκβξην ηνπ 2004 θαη ε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κεηψλνπλ ηα πεξηζψξηα ειηγκψλ γηα
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηαίξνπο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Οη ΖΠΑ εκθαλίδνληαη, κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ έθαλαλ κέζα ζην 2004, λα
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θνηλή ζέζε κε ηελ Δ.Δ., ζε κία πξνζπάζεηα πξνθαλψο
λα κελ απνκνλσζνχλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο, κε ηηο νπνίεο
επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ηεο ακεξηθαληθήο
επείξνπ. Όκσο, νη παξεκβάζεηο απηέο πεξηζζφηεξν σο πξνζπάζεηα
εληππσζηαζκνχ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ παξά σο παξεκβάζεηο νπζίαο.
Απφ ηελ άιιε, ε Δ. Δπηηξνπή επηζπκνχζε εμαξρήο, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ
Θαλθνχλ, λα ππάξμεη πξφνδνο πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ 2004, γηα λα κπνξέζεη λα
δηαπξαγκαηεπζεί ρσξίο λα έρεη ην βάξνο ηεο αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο ηεο.
ήκεξα ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο έρεη μεθηλήζεη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε
κίαο ζπκθσλίαο πιαίζην κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004. Ζ ζπκθσλία απηή δελ
κπνξεί λα είλαη εηδηθή, αιιά πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ είδνπο, πνπ ζα κπνξεί λα
δψζεη ψζεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.
Κε βάζε, φκσο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δ.Δ.,
είλαη κάιινλ βέβαην φηη κηα ελδερνκέλσο εζπεπζκέλε ζπκθσλία δελ ζα κπνξεί
λα είλαη εμεηδηθεπκέλε. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα θαηαιήμεη ζε έλα γεληθφ θείκελν,
πνπ ζα δίλεη ζε φινπο ηε δπλαηφηεηα λα απνκπνιήζνπλ ηηο επζχλεο κηαο
ελδερφκελεο λέαο απνηπρίαο θαη ηαπηφρξνλα ζα παξέρεη ην πιαίζην γηα λα
μαλακπνχλ ζε νπζηαζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηά ην ηέινο ησλ ζεκαληηθψλ
εζσηεξηθψλ εμειίμεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ην 2004.
Δπνκέλσο, ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Τπνπξγηθήο Γηαθήξπμεο ηεο
Doha πνπ πξνβιέπεη νινθιήξσζε ηνπ γχξνπ ζηηο 31/12/2004, είλαη αδχλαηε.
Δίλαη βέβαην φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα παξαηαζνχλ. Οπζηαζηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη πιένλ κέζα ζην 2005 θαη
πηζαλφηεξν έηνο επίηεπμεο ζπκθσλίαο λα ζεσξείηαη ην 2007.
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