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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Η Ανάλυση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής 
σε Συγκεκριμένους Εισαγωγικούς και Εξαγωγικούς Κλάδους

Έως τώρα, όταν αναλύαμε τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, χρησιμοποιούσαμε 
υποδείγματα γενικής οικονομικής ισορροπίας. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του 
τυποποιημένου ανταγωνιστικού υποδείγματος του διεθνούς εμπορίου, με δύο χώρες, 
δύο αγαθά και δύο συντελεστές παραγωγής, έχουμε ήδη αναλύσει τις επιπτώσεις των 
γενικευμένων δασμών στον εισαγωγικό κλάδο.

Στη διάλεξη αυτή θα επικεντρωθούμε σε υποδείγματα μερικής ισορροπίας, 
προκειμένου να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της διεθνούς εμπορικής πολιτικής σε 
συγκεκριμένους κλάδους, δεδομένου ότι η εμπορική πολιτική σπάνια συνεπάγεται τα 
ίδια μέτρα για όλους τους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς κλάδους.

Αξίζει λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των επιπτώσεων της διεθνούς 
εμπορικής πολιτικής σε συγκεκριμένους κλάδους, να κάνουμε μία σύντομη 
επισκόπηση του ανταγωνιστικού υποδείγματος για μία συγκεκριμένη αγορά (κλάδο) 
και των επιπτώσεων μεταβολών των τιμών στους καταναλωτές και τους 
παραγωγούς.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Η Συνάρτηση Ζήτησης και το Πλεόνασμα των 
Καταναλωτών

Οι καταναλωτές ζητούν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία μέχρι το σημείο όπου η οριακή χρησιμότητα της 
κατανάλωσης είναι ίση με την τιμή (κόστος) της κατανάλωσης του αγαθού.

Με την παραδοχή ότι η οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης μειώνεται καθώς η κατανάλωση 
αυξάνεται, η ζήτηση στην αγορά για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία είναι αρνητική συνάρτηση της τιμής.

Έτσι, η καμπύλη της ζήτησης στην αγορά έχει αρνητική κλίση.

Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι καταναλωτές πληρώνουν μια ενιαία τιμή για όλα τα προϊόντα που 
καταναλώνουν. Η τιμή αυτή ισούται με την οριακή χρησιμότητα της τελευταίας μονάδας 
κατανάλωσης, άρα είναι χαμηλότερη από τη μέση χρησιμότητα της συνολικής κατανάλωσης.

Κατά συνέπεια, λόγω της μειούμενης οριακής χρησιμότητας της κατανάλωσης, σε ανταγωνιστική 
ισορροπία οι καταναλωτές απολαμβάνουν ένα πλεόνασμα σε σύγκριση με τη συνολική 
καταναλωτική τους δαπάνη. Το πλεόνασμα αυτό ονομάζεται πλεόνασμα καταναλωτή και είναι η 
διαφορά της αξίας της συνολικής χρησιμότητας των καταναλωτών από την αξία της καταναλωτικής 
δαπάνης. Ανά μονάδα κατανάλωσης, το πλεόνασμα καταναλωτή είναι η διαφορά της της μέσης 
χρησιμότητας της κατανάλωσης από την τιμή.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Το Πλεόνασμα των Καταναλωτών
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Η Συνάρτηση Προσφοράς και το Πλεόνασμα των 
Παραγωγών

Υποθέτοντας τέλειο ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις θα παράγουν μέχρι το σημείο όπου το 
οριακό κόστος παραγωγής είναι ίσο με την τιμή της αγοράς.

Εάν το οριακό κόστος παραγωγής είναι αυξανόμενο, δηλαδή δεν υπάρχουν οικονομίες 
κλίμακας, η προσφορά στην αγορά θα είναι θετική συνάρτηση της τιμής.

Επομένως, η αγοραία καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση.

Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι παραγωγοί πληρώνονται μια ενιαία τιμή για όλα τα 
προϊόντα που παράγουν. Αυτή η ενιαία τιμή είναι ίση με το οριακό κόστος παραγωγής 
αλλά υψηλότερη από το μέσο κόστος παραγωγής, λόγω του αυξανόμενου οριακού κόστους

Κατά συνέπεια, λόγω του αυξανόμενου οριακού κόστους παραγωγής, σε ανταγωνιστική 
ισορροπία, οι επιχειρήσεις (παραγωγοί) απολαμβάνουν πλεόνασμα σε σχέση με το 
συνολικό κόστος παραγωγής τους. Αυτό το πλεόνασμα ονομάζεται πλεόνασμα παραγωγού 
και είναι η διαφορά των συνολικών εσόδων από το συνολικό κόστος παραγωγής. Ανά 
μονάδα παραγωγής, το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η διαφορά της τιμής από το μέσο 
κόστος παραγωγής.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Το Πλεόνασμα των Παραγωγών
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Μεταβολές των Τιμών και Πλεόνασμα Καταναλωτών

Μια άνοδος των 
τιμών μειώνει το 
πλεόνασμα των 
καταναλωτών και 
συνεπάγεται 
απώλειες για τους 
καταναλωτές

Μία πτώση των 
τιμών αυξάνει το 
πλεόνασμα του 
καταναλωτή και 
συνεπάγεται 
οφέλη για τους 
καταναλωτές.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Μεταβολές των Τιμών και Πλεόνασμα Παραγωγών

Μία αύξηση των 
τιμών αυξάνει το 
πλεόνασμα των 
παραγωγών και ως 
εκ τούτου 
συνεπάγεται 
οφέλη για τους 
παραγωγούς.

Μια πτώση των 
τιμών μειώνει το 
πλεόνασμα των 
παραγωγών και ως 
εκ τούτου 
συνεπάγεται 
απώλειες για τους 
παραγωγούς.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις Μεταβολών των Τιμών σε Έναν Εισαγωγικό 
Κλάδο

Σε έναν εισαγωγικό κλάδο, η τιμή 
ισορροπίας είναι τέτοια που η ζήτηση 
των καταναλωτών είναι υψηλότερη 
από την εγχώρια προσφορά και η 
διαφορά καλύπτεται από τις 
εισαγωγές.

Η αύξηση των τιμών σε έναν 
εισαγωγικό κλάδο έχει ως 
αποτέλεσμα την πτώση των 
εισαγωγών. Είναι επιζήμια για τους 
καταναλωτές, ωφέλιμη για τους 
παραγωγούς και επιζήμια για τη χώρα 
ως σύνολο.

Η πτώση των τιμών σε έναν 
εισαγωγικό κλάδο έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των 
εισαγωγών. Είναι ευεργετική για τους 
καταναλωτές, επιζήμια για τους 
παραγωγούς και ωφέλιμη για τη χώρα 
ως σύνολο..
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις Μεταβολών των Τιμών σε Έναν Εξαγωγικό 
Κλάδο

Σε έναν εξαγωγικό κλάδο, η τιμή 
ισορροπίας είναι τέτοια που η ζήτηση 
των καταναλωτών είναι χαμηλότερη 
από την εγχώρια προσφορά και η 
διαφορά κατευθύνεται στις εξαγωγές.

Η αύξηση των τιμών σε έναν 
εξαγωγικό κλάδο έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των εξαγωγών. Είναι 
επιζήμια για τους καταναλωτές, 
ωφέλιμη για τους παραγωγούς και 
ωφέλιμη για τη χώρα ως σύνολο.

Η πτώση των τιμών σε έναν 
εξαγωγικό κλάδο έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των εξαγωγών. Είναι 
ευεργετική για τους καταναλωτές, 
επιζήμια για τους παραγωγούς και 
επιζήμια για τη χώρα ως σύνολο.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Εισαγωγικοί Δασμοί
Οι εισαγωγικοί δασμοί ιστορικά υπήρξαν το κυριότερο εργαλείο εμπορικής πολιτικής, λόγω και του 
γεγονότος ότι συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα.

Ένας εισαγωγικός δασμός είναι στην ουσία ένας φόρος που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή ενός αγαθού. 
Οι δασμοί κατά μονάδα επιβάλλονται ως σταθερή επιβάρυνση επί κάθε μονάδας αγαθού που εισάγεται, 
ενώ οι δασμοί επί της αξίας (ad valorem) είναι ένα ποσοστό της αξίας του εισαγομένου αγαθού. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο δασμός έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των εισαγομένων αγαθών 
στη χώρα που τον επιβάλλει. Αν η χώρα παράγει και αυτή αυτά τα αγαθά, τότε ανεβαίνει και η τιμή των 
εγχωρίως παραγομένων αγαθών.

Η επιβολή του δασμού ωφελεί του εγχώριους παραγωγούς του προϊόντος, καθώς με την αύξηση των τιμών 
η παραγωγή τους αυξάνεται και πωλούν σε υψηλότερες τιμές. Οι εγχώριοι καταναλωτές θίγονται καθώς 
αναγκάζονται να μειώσουν την κατανάλωσή τους και πληρώνουν υψηλότερες τιμές για τη μειωμένη αυτή 
κατανάλωση. Το κόστος για τους καταναλωτές είναι υψηλότερο από το όφελος για τους παραγωγούς.

Ακόμη και να ληφθεί υπόψη το όφελος για τα δημόσια έσοδα, σε μια μικρή οικονομία η οποία λαμβάνει τις 
διεθνείς τιμές ως δεδομένες, το συνολικό όφελος για τους παραγωγούς και τα δημόσια έσοδα δεν αρκεί για 
να αντισταθμίσει το κόστος των καταναλωτών.

Ως εκ τούτου, μια μικρή οικονομία έχει μόνο να χάσει από την επιβολή δασμών.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μικρή 
Οικονομία
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μικρή 
Οικονομία

Μία μικρή οικονομία λαμβάνει τους όρους εμπορίου της ως δεδομένους, λόγω 
ασήμαντου μεγέθους ως προς την παγκόσμια οικονομία.

Ένας εισαγωγικός δασμός αυξάνει την τιμή των εισαγομένων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της εγχώριας προσφοράς και μείωση της εγχώριας ζήτησης, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται ο όγκος των εισαγωγών.

Ένας εισαγωγικός δασμός ωφελεί τους παραγωγούς των εισαγομένων και θίγει 
τους καταναλωτές των εισαγομένων.

Ένας εισαγωγικός δασμός προκαλεί στρεβλώσεις στη διάρθρωση της οικονομίας 
και το συνολικό κοινωνικό του αποτέλεσμα είναι αρνητικό, με την έννοια ότι 
υπάρχουν συνολικές απώλειες αποτελεσματικότητας που μειώνουν τη συνολική 
κοινωνική ευημερία.

Για μία μικρή οικονομία ο βέλτιστος εισαγωγικός δασμός είναι μηδέν.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μεγάλη 
Οικονομία
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μεγάλη 
Οικονομία

Η επιβολή ενός εισαγωγικού δασμού από μία μεγάλη οικονομία οδηγεί σε βελτίωση 
των όρων εμπορίου της και έτσι μειώνει τη διεθνή τιμή των εισαγομένων της.

Για την τη χώρα που επιβάλλει το δασμό, το όφελος από τη βελτίωση των όρων 
εμπορίου μετριάζει το κόστος των εγχώριων στρεβλώσεων που δημιουργούνται, και 
ενδεχομένως ο εισαγωγικός δασμός να είναι συνολικά επωφελής για τη μεγάλη 
οικονομία που τον επιβάλλει.

Ωστόσο, η επιβολή ενός εισαγωγικού δασμού θίγει τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς 
οδηγεί σε χειροτέρευση των όρων εμπορίου του υπολοίπου κόσμου, και μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγικών δασμών και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στην περίπτωση που υπάρξουν αντίμετρα από την αύξηση των εισαγωγικών 
δασμών στον υπόλοιπο κόσμο, τότε εξουδετερώνεται η επίπτωση του εισαγωγικού 
δασμού στους όρους εμπορίου, και καθώς οι δασμοί μειώνουν τον όγκο του διεθνούς 
εμπορίου οδηγούν σε μείωση της ευημερίας σε όλες τις χώρες.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις Εξαγωγικής Επιδότησης σε μία Μικρή 
Οικονομία

Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, συνίστανται σε επιπλέον πληρωμές από το κράτος στους 
εγχώριους παραγωγούς που πραγματοποιούν εξαγωγές. ∆εδομένου ότι οι εξαγωγείς 
απολαμβάνουν για τις εξαγωγές τους τιμές που είναι υψηλότερες από τη διεθνή τιμή του 
προϊόντος τους, αυτό έχει σαν συνέπεια την άνοδο της σχετικής τιμής του εξαγομένου 
αγαθού και στην εγχώρια αγορά πάνω από τη διεθνή τιμή, σε επίπεδο που κάνει τους 
παραγωγούς αδιάφορους για το αν παράγουν για εξαγωγή ή για την εγχώρια 
κατανάλωση.

Μία εξαγωγική επιδότηση οδηγεί σε αύξηση της τιμής των εξαγομένων στην εσωτερική 
αγορά, με συνέπεια να ωφελεί τους παραγωγούς των εξαγομένων και να θίγει τους 
καταναλωτές των εξαγομένων.

Μία εξαγωγική επιδότηση προκαλεί στρεβλώσεις στη διάρθρωση της οικονομίας και το 
συνολικό κοινωνικό της αποτέλεσμα είναι αρνητικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συνολικές 
απώλειες αποτελεσματικότητας που μειώνουν τη συνολική κοινωνική ευημερία.

Για μία μικρή οικονομία η βέλτιστη εξαγωγική επιδότηση ισούται με το μηδέν.
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις Εξαγωγικής Επιδότησης σε Μία Μικρή 
Οικονομία
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Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις μιας Εξαγωγικής Επιδότησης σε μία Μεγάλη 
Οικονομία

Η επιβολή μιας εξαγωγικής επιδότησης από μία μεγάλη οικονομία οδηγεί σε 
επιδείνωση των όρων εμπορίου της καθώς αυξάνει την παγκόσμια σχετική 
προσφορά των εξαγομένων της και μειώνει την παγκόσμια σχετική ζήτηση 
των εξαγομένων της.

Για την ίδια τη χώρα που επιβάλλει την επιδότηση, το κόστος από την 
επιδείνωση των όρων εμπορίου της εντείνει το κόστος των εγχώριων 
στρεβλώσεων που δημιουργούνται.

Επιπλέον, η επιβολή μιας εξαγωγικής επιδότησης ωφελεί τον υπόλοιπο 
κόσμο, καθώς οδηγεί σε βελτίωση των όρων εμπορίου του υπολοίπου κόσμου.

Με αυτά τα δεδομένα, για μια μεγάλη οικονομία οι εξαγωγικές επιδοτήσεις 
έχουν πιο πολλά αρνητικά σε σχέση με μια μικρή οικονομία.
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Επιπτώσεις μιας Εξαγωγικής Επιδότησης σε Μεγάλη 
Οικονομία
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Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε ως μία 
προσπάθεια εγγυημένων κατώτατων τιμών για τους Ευρωπαίους αγρότες από την 
εποχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). 

Συνδυάστηκε αρχικά με δασμούς που εξουδετέρωναν τη διαφορά μεταξύ διεθνών και 
ευρωπαϊκών τιμών αγροτικών προϊόντων. 

Από τη δεκαετία του 1970 οι τιμές ήταν τόσο υψηλές που δημιουργήθηκε 
υπερβάλλουσα προσφορά. 

Η ΕΟΚ χρησιμοποίησε εξαγωγικές επιδοτήσεις για να διαθέσει την υπερβάλλουσα 
προσφορά στην παγκόσμια αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό η ΚΑΠ εξελίχθηκε στο μαζικότερο πρόγραμμα επιδοτήσεων 
εξαγωγών στην παγκόσμια οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια η ΚΑΠ έχει αναμορφωθεί με έμφαση στη εισοδηματική στήριξη 
των αγροτών
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Επιπτώσεις της ΚΑΠ

22

Ποσότητα Q

Τι
μή

 P

Προσφορά S

Ζήτηση DPW

PE

PC

Εξαγωγές QS-QD

QSQD

a b c

d

e

f
g

QD
WQS

W

Όφελος Ευρωπαίων Αγροτών = a+ b+c+d
Κόστος Ευρωπαίων Καταναλωτών = a+b+c+f+g+h

h

Κόστος Ευρωπαίων Φορολογουµένων  = c+d+e+f+i
Κοινωνικό Κόστος ΚΑΠ = c+e+2f+g+h+i

PW΄
i



Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική, 2019-2020

Επιπτώσεις της ΚΑΠ
Αδιαμφισβήτητο Όφελος για τους Ευρωπαίους Αγρότες.

Κόστος για Ευρωπαίους Καταναλωτές (το 2007 
υπολογίστηκε ότι ξεπερνά το όφελος για τους αγρότες 
κατά περίπου 20 δις ευρώ).

Κόστος για Ευρωπαίους Φορολογουμένους (υπολογίζεται 
σε 55 δις ευρώ για το 2009).

Κόστος για άλλες χώρες που εξάγουν τρόφιμα (ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή, αναδυόμενες 
οικονομίες).
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Ποσοστώσεις Εισαγωγών και Εθελούσιοι Περιορισμοί 
Εξαγωγών

Οι ποσοστώσεις των εισαγωγών  αποτελούν άμεσους περιορισμούς στις ποσότητες των 
προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν σε μία χώρα. Μία ποσόστωση εισαγωγών έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερβάλλουσα ζήτηση για το προϊόν το οποίο υπόκειται σε 
ποσόστωση, και έτσι να αυξάνει η τιμή του, έως ότου η αγορά εξισορροπήσει και πάλι. Μία 
ποσόστωση έχει πάντα ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του εισαγομένου αγαθού.

Όφελος Παραγωγών Εισαγομένων στη χώρα εισαγωγής

Απώλεια Καταναλωτών στη χώρα εισαγωγής.

Πρόσοδοι παραγωγών εξαγομένων στη χώρα εξαγωγής.

Στρεβλώσεις και στις δύο χώρες

Αντίστοιχες επιπτώσεις έχουν και οι ‘εθελούσιοι’ περιορισμοί των εξαγωγών. Ένας τέτοιος 
περιορισμός επιβάλλεται από τη χώρα εξαγωγής, αλλά στην ουσία αποτελεί αίτημα της 
χώρας εισαγωγής. Τα οικονομικά αποτελέσματά του είναι ανάλογα των ποσοστώσεων των 
εισαγωγών, αλλά οι πρόσοδοι που δημιουργούνται ευνοούν τη χώρα εξαγωγής.
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Ποσοστώσεις Εισαγωγών και Εθελούσιοι Περιορισμοί 
Εξαγωγών
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Επιπτώσεις Εναλλακτικών Εμπορικών Πολιτικών

Οι δασμοί αυξάνουν το πλεόνασμα των παραγωγών, μειώνουν το πλεόνασμα των 
καταναλωτών, αυξάνουν τα δημόσια έσοδα και ενδεχομένως οδηγούν σε βελτίωση 
των όρων εμπορίου.

Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις αυξάνουν το πλεόνασμα των παραγωγών, μειώνουν το 
πλεόνασμα των καταναλωτών, μειώνουν τα δημόσια έσοδα και ενδεχομένως 
οδηγούν σε επιδείνωση των όρων εμπορίου.

Οι ποσοστώσεις των εισαγωγών αυξάνουν το πλεόνασμα των παραγωγών, μειώνουν 
το πλεόνασμα των καταναλωτών, δεν αυξάνουν τα δημόσια έσοδα, αυξάνουν τις 
προσόδους των ξένων εξαγωγέων και ενδεχομένως οδηγούν σε βελτίωση των όρων 
εμπορίου.

Οι εθελούσιοι εξαγωγικοί περιορισμοί αυξάνουν το πλεόνασμα των παραγωγών, 
μειώνουν το πλεόνασμα των καταναλωτών, δεν αυξάνουν τα δημόσια έσοδα 
αυξάνουν τις προσόδους των ξένων εξαγωγέων και ενδεχομένως οδηγούν σε 
επιδείνωση των όρων εμπορίου.
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Άλλα Εργαλεία Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα εμπορικής πολιτικής. Τέτοια μέσα είναι οι επιδοτήσεις των εξαγωγικών πιστώσεων, 
η διακριτική μεταχείριση υπέρ των εγχωρίων προϊόντων στις προμήθειες του ∆ημοσίου και τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια στις εισαγωγές.

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγικών πιστώσεων λειτουργούν όπως οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, μόνο που λαμβάνουν τη 
μορφή επιδότητης των πιστώσεων των εξαγωγέων. Πολλές χώρες έχουν ειδικούς χρητοπιστωτικούς οργανισμούς 
για το λόγο αυτό, ή ακόμη και οργανισμούς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

Η διακριτική μεταχείριση υπέρ των εγχωρίων προϊόντων στις προμήθειες του ∆ημοσίου είναι και αυτή ένα εργαλείο 
εμπορικής πολιτικής. Οι προμήθειες του δημοσίου ή των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε πολλές χώρες 
κατευθύνονται προς εγχώριους παραγωγούς, ακόμη και αν το κόστος προμήθειας είναι υψηλότερο από το κόστος 
των εισαγομένων. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήταν ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 
μέχρι πριν μία εικοσαετία κυριαρχούσαν οι προγραμματικές συμφωνίες με εγχώριους προμηθευτές 
τηλεπικοινωνιακού υλικού, με συνέπεια υψηλότερες τιμές σε όλες τις χώρες, καθώς και ελάχιστο διεθνές εμπόριο.

Τέλος, πολλές φορές οι κυβερνήσεις καταφεύγουν σε γραφειοκρατικά εμπόδια. Υγειονομικοί κανόνες, κανονισμοί 
ασφαλείας προϊόντων και τελωνειακές διαδικασίες έχουν πολλές φορές χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία της εμπορικής 
πολιτικής. Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι ένα γαλλικό κυβερνητικό διάταγμα του 1982, ότι όλες οι εισαγωγές 
μηχανημάτων προβολής βιντεοκασσετών έπρεπε να διεκπεραιώνονται μέσω ενός μικρού τελωνείου στο Poitiers, το 
οποίο βέβαια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον όγκο των εισαγωγών, με αποτέλεσμα απίστευτες χρονοτριβές και 
σημαντικό περιορισμό των εισαγωγών μηχανημάτων βίντεο για ένα διάστημα.
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Ελεύθερο Εμπόριο και Εμπορική Πολιτική

Για τους περισσότερους οικονομολόγους το ελεύθερο εμπόριο προκαλεί σημαντικά οφέλη για όλες τις χώρες, λόγω της 
αύξησης της παγκόσμιας αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, η απελευθέρωση του εμπορίου συναντά σημαντικά εμπόδια, λόγω των επιπτώσεων της στη διανομή του 
εισοδήματος στις διάφορες χώρες.

Επιπλέον, οι μεγάλες οικονομίες μπορούν να ωφεληθούν από δασμούς και άλλους περιορισμούς των εισαγωγών, λόγω των 
ευμενών επιπτώσεων τους στους όρους εμπορίου. Ωστόσο, κινδυνεύουν από αντισταθμιστικά μέτρα από τους 
ανταγωνιστές τους, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ευημερίας για όλους. 

Η επί πολλά χρόνια λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και η σχετικά εκτεταμένη συνεχιζόμενη χρήση 
δασμών, ποσοστώσεων εισαγωγών και άλλων εργαλείων περιορισμού του διεθνούς εμπορίου αποτελούν απτά 
παραδείγματα της σημασίας της διανομής του εισοδήματος για τη διεθνή εμπορική πολιτική. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος 
της ανόδου του του εθνικισμού και λαϊκισμού σε διάφορες χώρες σχετίζεται με τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη 
διανομή του εισοδήματος. Σε τελική ανάλυση η εμπορική πολιτική στις διάφορες χώρες καθορίζεται από παράγοντες που 
σχετίζονται κυρίως με τη διανομή του εισοδήματος.

Η πολυμερής απελευθέρωση του εμπορίου προχωρά μόνο μέσω διεθνών θεσμών και συνεργασιών (GATT και ΠΟΕ).

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι περιοχές ελευθέρου εμπορίου (EFTA, NAFTA, Mercosur) και οι τελωνειακές ενώσεις όπως 
η ΕΕ.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταπολεμικά στην άρση των εμποδίων στο διεθνές 
εμπόριο, η διαδικασία της απελευθέρωσης έχει σταματήσει και έχουν γίνει και πολλά βήματα προς τα πίσω.
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Το Κόστος της Έλλειψης Συντονισμού στη Διεθνή 
Εμπορική Πολιτική

Αξίζει να δούμε το πως η έλλειψη συντονισμού στη διεθνή εμπορική πολιτική συνεπάγεται απώλεια ευημερίας για όλους τους 
συναλλασομένους, με τη βοήθεια ενός παραδείγματος από τη θεωρία των παιγνίων (δίλημμα των κρατουμένων).

Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο μεγάλες οικονομίες, την Ημεδαπή και την Αλλοδαπή, οι οποίες έχουν επιβάλλει δασμούς η μία στις εξαγωγές 
της άλλης. Το κόστος από τους δασμούς αυτούς επιβαρύνει την κάθε οικονομία κατά  $500 δισεκατομμύρια.

Αν η Ημεδαπή άρει μονομερώς του δασμούς στις εισαγωγές της από την Αλλοδαπή, χωρίς να κάνει την αντίστοιχη άρση και η Αλλοδαπή, η 
Ημεδαπή θα έχει ένα επιπλέον κόστος $500, από την απώλεια δασμολογικών εσόδων και την επιδείνωση των όρων εμπορίου της. Η 
Αλλοδαπή θα έχει ένα επιπλέον όφελος $1500 δις από τη βελτίωση των δικών της όρων εμπορίου. Έτσι, το συνολικό κόστος για την 
Ημεδαπή θα είναι $1000 δις ενώ η Αλλοδαπή θα έχει ένα συνολικό όφελος $1000 δις.

Αντίστοιχα, αν Αλλοδαπή άρει μονομερώς του δασμούς στις εισαγωγές της από την Ημεδαπή, χωρίς να κάνει την αντίστοιχη άρση και η 
Ημεδαπή, η Αλλοδαπή θα έχει ένα συνολικό κόστος $1000 δις (επιπλέον κόστος $500 δις) ενώ η Ημεδαπή θα έχει ένα συνολικό όφελος $1000 
δις (επιπλέον όφελος $1500).

Τέλος, αν και οι δύο ταυτόχρονα άρουν μονομερώς ή σε συντονισμό του τους δασμούς που έχουν επιβάλλει η μία στην οικονομία της 
άλλης, θα έχουν και οι δύο ένα επιπλέον όφελος $1000 δις, δηλαδή ένα καθαρό όφελος $500 δις η κάθε μία.

Ποια ισορροπία θα επικρατήσει σε περίπτωση έλλειψης συντονισμού; Η κάθε χώρα θα ακολουθήσει τη στρατηγική που την ευνοεί, με 
δεδομένη τη στρατηγική της άλλης. Αν η Αλλοδαπή δεν άρει τους δασμούς της, η καλύτερη επιλογή για την Ημεδαπή είναι να μην άρει 
τους δασμούς της. Αν η Αλλοδαπή άρει τους δασμούς της, η καλύτερη επιλογή για την Ημεδαπή είναι και πάλι να μην άρει τους δικούς της 
δασμούς της, διότι επωφελείται τώρα περισσότερο από τη βελτίωση των όρων εμπορίου της. Το ίδιο θα κάνει και η Αλλοδαπή. Ότι και αν 
κάνει Ημεδαπή, το καλύτερο για την Αλλοδαπή είναι να μην άρει τους δασμούς της. Η ισορροπία Nash στο παίγνιο αυτό είναι να 
παραμείνουν οι δασμοί ως έχουν.

Μόνο αν οι δύο χώρες μπορούν να συντονισμούν και να αλληλοδεσμευθούν θα προχωρήσουν σε άρση των δασμών με αποτέλεσμα το 
κοινό όφελος.
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Δίλημμα Κρατουμένων στη Διεθνή Εμπορική Πολιτική
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Δασμοί	
Αλλοδαπής

Αρση	Δασμών	
Αλλοδαπής

Δασμοί	Ημεδαπής (-$500,-$500) ($1000,	-$1000)

Αρση	ΔασμώνΗμεδαπής (-$1000,	$1000) ($500,	$500)
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To Σύστημα του Bretton Woods και η GATT

Μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και την δυσάρεστη διεθνή εμπειρία του μεσοπολέμου, υπήρξαν 
πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία τριών διεθνών οικονομικών οργανισμών για το 
συντονισμό της πολιτικής στα διεθνής νομισματικά ζητήματα, τη διεθνή ανασυγκρότηση και ανάπτυξη και 
το διεθνές εμπόριο.

Οι οργανισμοί που συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν ήταν το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (∆ΝΤ), η 
Παγκόσμια Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (Παγκόσμια Τράπεζα) και ο ∆ιεθνής 
Οργανισμός Εμπορίου (∆ΟΕ). Ενώ οι δύο πρώτοι οργανισμοί δημιουργήθηκαν άμεσα (θα εξετάσουμε το 
ρόλο τους σε επόμενα κεφάλαια), η δημιουργία του ∆ιεθνούς Οργανισμού Εμπορίου καθυστέρησε για 
περισσότερα από πενήντα χρόνια, λόγω πολιτικών αντιδράσεων, κυρίως στις ΗΠΑ.

Τελικά ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε το 1995, με την επωνυμία Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
(ΠΟΕ), πενήντα χρόνια μετά την αρχική συμφωνία για τη δημιουργία του. Ήδη όμως από το 1947, μία 
ομάδα 23 χωρών είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και τη 
μείωση του προστατευτισμού κάτω από ένα προσωρινό σύνολο κανόνων γνωστό ως Γενική Συμφωνία για 
τους ∆ασμούς και το Εμπόριο (General Agreement on Tariffs and Trade ή GATT).

Επισήμως η GATT ήταν μία διεθνής συμφωνία και όχι ένας διεθνής οργανισμός. Οι χώρες που μετείχαν σε 
αυτή ονομάζονταν μέρη της συμφωνίας και όχι μέλη. Στην πράξη η GATT λειτουργούσε ως διεθνής 
οργανισμός με μία μόνιμη γραμματεία στη Γενεύη, στην οποία όλοι αναφέρονταν ως “Η GATT”. O 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) που τη διαδέχθηκε έχει τη ίδια λογική με αυτήν.
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με τη ρύθμιση 
του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των εθνών. Ο ΠΟΕ ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 1995 στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Marrakesh, η οποία υπογράφηκε από 123 χώρες στις 15 Απριλίου 1994, αντικαθιστώντας τη Γενική 
Συμφωνία ∆ασμών και Εμπορίου (GATT). Σε αριθμό μελών είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οικονομικός οργανισμός 
στον κόσμο.

Ο ΠΟΕ ασχολείται με τη ρύθμιση του εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών και πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών και μια διαδικασία 
επίλυσης διαφορών με στόχο την επιβολή της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στις συμφωνίες ΠΟΕ, οι οποίες 
έχουν υπογραφεί από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών και επικυρωθεί από τα κοινοβούλιά τους. 
Ο ΠΟΕ απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ των εμπορικών εταίρων, αλλά προβλέπει εξαιρέσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την εθνική ασφάλεια και άλλους σημαντικούς στόχους. Οι διαφορές που σχετίζονται με το 
εμπόριο επιλύονται από ανεξάρτητους διαιτητές στον ΠΟΕ μέσω διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Μια συμφωνία διευκόλυνσης του εμπορίου, μέρος της δέσμης αποφάσεων του Bali, συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη 
στις 7 ∆εκεμβρίου 2013, και αποτελεί την πρώτη συνολική συμφωνία στην ιστορία του οργανισμού. Στις 23 
Ιανουαρίου 2017, η τροποποίηση της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) του ΠΟΕ 
σηματοδοτεί την πρώτη τροποποίηση συμφωνίας του ΠΟΕ από την ίδρυση του οργανισμού το 1995 Η αλλαγή αυτή 
αναμένεται να εξασφαλίσει για τις αναπτυσσόμενες χώρες νομική οδό πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές λύσεις 
για τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.
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Τα Κράτη-Μέλη του ΠΟΕ
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Ο Ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία προς το ελεύθερο 
εμπόριο, με δύο τρόπους. 

Ο πρώτος είναι να ωθήσει προς σταδιακή μείωση των μέτρων προστατευτισμού παγκοσμίως (μέσω της διαδικασίας των 
λεγόμενων εμπορικών γύρων), και ο δεύτερος να εμποδίσει την επαναφορά μέτρων προστατευτισμού τα οποία έχουν 
εγκαταλειφθεί (μέσω της διαδικασίας των λεγόμενων δεσμεύσεων).

Η διαδικασία των δεσμεύσεων στην ουσία εμποδίζει την επαναφορά μέτρων προστατευτισμού για τα οποία έχει ήδη 
συμφωνηθεί η άρση τους.

Το σύνολο σχεδόν των δασμών στον αναπτυγμένο κόσμο είναι δεσμευμένο, ενώ το ίδιο συμβαίνει για περίπου τα τρία 
τέταρτα των δασμών στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Το σύστημα GATT-ΠΟΕ γενικά προσπαθεί να εμποδίζει και τα μη δασμολογικά εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο. 

Εξαγωγικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται, με μία μεγάλη εξαίρεση. Τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, για τις οποίες 
επέμεναν να εξαιρεθούν οι ΗΠΑ στις αρχικές διαπραγματεύσεις της GATT, και τις οποίες εκμεταλλεύθηκε υπερβολικά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, το σύστημα GATT-ΠΟΕ απαγορεύει γενικά την εισαγωγή νέων ποσοστώσεων στις εισαγωγές, ένα μέτρο που 
ιστορικά χρησιμοποιούν πολύ οι ΗΠΑ. Νέες ποσοστώσεις στις εισαγωγές γενικά απαγορεύνται, εκτός αν πρόκειται για 
προσωρινά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενες διαταραχές της αγοράς, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει 
απότομη αύξηση των εισαγωγών σε ένα κλάδο η οποία απειλεί την ύπαρξη του κλάδου σε μία χώρα. 
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Οι Εμπορικοί Γύροι
Οι εμπορικοί γύροι είναι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες μία μεγάλη ομάδα χωρών συμφωνούν 
να ξεκινήσουν οργανωμένες διαπραγματεύσεις για μειώσεις δασμών και άλλων μέτρων 
απελευθέρωσης του εμπορίου.

Οκτώ τέτοιοι γύροι έχουν ολοκληρωθεί από το 1947. Οι πρώτοι πέντε γύροι της GATT είχαν τη μορφή 
“παράλληλων” διμερών διαπραγματεύσεων για τη μείωση των δασμών.

Ο έκτος γύρος, γνωστός ως γύρος Kennedy, ολοκληρώθηκε το 1967 και κατέληξε στη μείωση των 
δασμών κατά 50% σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, με την εξαίρεση συγκεκριμένων κλάδων. Η μέση 
μείωση των δασμών, λόγω των εξαιρέσεων, ήταν 35%.

Ο έβδομος γύρος, ο γύρος του Τόκυο, ολοκληρώθηκε το 1979 και οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των 
δασμών, αλλά και στην καθιέρωση κωδίκων συμπεριφοράς σχετικά με τα μη δασμολογικά εμπόδια, 
όπως οι εθελούσιοι περιορισμοί στις εισαγωγές.

Ο όγδοος γύρος ολοκληρώθηκε το 1994 (γύρος της Ουρουγάης) και κατέληξε ανάμεσα στα άλλα στην 
περαιτέρω μείωση των δασμών, στην μείωση της προστασίας στα αγροτικά προϊόντα, το ρουχισμό 
και τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και στη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ο τελευταίος (ένατος) γύρος, ο οποίος κατέρρευσε χωρίς συμφωνία είναι ο λεγόμενος γύρος της 
Ντόχα, που ξεκίνησε το 2001 και έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
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Ο ΠΟΕ και το Διεθνές Σύστημα Συναλλαγών

Οι συμφωνίες της GATT και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι εκτεταμένα και πολύπλοκα κείμενα, επειδή είναι νομικά 
κείμενα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ασχολούνται με τη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, τις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες, τις κυβερνητικές προμήθειες, 
τα βιομηχανικά πρότυπα και την ασφάλεια των προϊόντων, κανονισμούς υγιεινής τροφίμων, την πνευματική ιδιοκτησία, και πολλά άλλα. 

Μια σειρά από απλές, βασικές αρχές διατρέχουν όλο το σύνολο των εγγράφων αυτών. Αυτές οι αρχές αποτελούν το θεμέλιο του 
πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Απουσία ∆ιακρίσεων - Κάθε χώρα θα πρέπει να αποφεύγει τις διακρίσεις μεταξύ των εμπορικών εταίρων της (δίνοντάς τους εξίσου 
καθεστώς «πλέον ευνοούμενου κράτους" ή καθεστώς ΠΕΚ) και δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις μεταξύ των δικών της και των ξένων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή υπηκόων (παρέχοντάς τους "εθνική μεταχείριση" )

Μεγαλύτερη Ελευθερία - Τα εμπόδια στις συναλλαγές πρέπει να μειώνονται μέσω διαπραγματεύσεων

Προβλεψιμότητα - Οι αλλοδαπές εταιρείες, οι επενδυτές και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι εμπορικοί φραγμοί 
(συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών) δεν θα αυξάνονται αυθαίρετα. Οι δασμολογικοί συντελεστές 
και οι δεσμεύσεις για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς θα βρίσκονται στα πλαίσια του ΠΟΕ.

Ανταγωνιστικότητα - Θα αποθαρρύνει τις «άδικες» πρακτικές, όπως οι εξαγωγικές επιδοτήσεις και ντάμπινγκ προϊόντων σε τιμές κάτω του 
κόστους για αύξηση του μεριδίου της αγοράς.

Περισσότερα οφέλη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες - δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν, μεγαλύτερη ευελιξία, και 
ειδικά προνόμια.

Ο ΠΟΕ ως μετεξέλιξη της GATT έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν. Ωστόσο, έχει αρμοδιότητες και στον τομέα των υπηρεσιών, κάτι που 
δεν είχε η GATT. Για παράδειγμα ο ΠΟΕ είναι υπεύθυνος για τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ είναι αρμόδιος και για τη διευθέτηση 
διενέξεων που ανακύπτουν στο διεθνές εμπόριο, χωρίς όμως να μπορεί ο ίδιος να επιβάλλει κυρώσεις.
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Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες

Γενικά οι κανόνες της GATT και του ΠΟΕ βασίζονται στην αρχή της απουσίας διακρίσεων, δηλαδή 
κάθε χώρα πρέπει να αποφεύγει διακρίσεις μεταξύ των εμπορικών της εταίρων. Ωστόσο, διακρίσεις 
επιτρέπονται με βάση τις λεγόμενες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (Preferential Trading 
Agreements ή PTAs) μεταξύ ομάδων χωρών, όταν όμως αυτές συνεπάγονται πλήρη άρση των δασμών 
και των άλλων εμπορικών περιορισμών μεταξύ των χωρών που μετέχουν στη συμφωνία.

Οι επιτρεπόμενες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες συνήθως λαμβάνουν μία από δύο μορφές. 
Περιοχές Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade Areas), και τελωνειακές ενώσεις (Customs Unions).

Οι περιοχές ελευθέρου εμπορίου είναι ομάδες χωρές που έχουν καταργήσει τους μεταξύ τους 
δασμούς, αλλά στις οποίες η κάθε χώρα ορίζει τους δικούς της δασμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες, ενώ οι τελωνειακές ενώσεις είναι ομάδες χωρών που έχουν επιπλέον κοινούς δασμούς 
απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αρχέτυπο παράδειγμα τελωνειακής ένωσης. Έχει όχι μόνο καταργήσει 
του δασμούς και τα άλλα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των μελών της, αλλά έχει συμφωνήσει και 
κοινούς δασμούς απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Από την άλλη, η NAFTA, η περιοχή ελευθέρου 
εμπορίου της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό) συνεπάγεται κατάργηση των δασμών 
μεταξύ των τριών αυτών χωρών, αλλά κάθε μία από αυτές διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει μόνη 
της τους δασμούς που επιβάλλει σε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο.
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Δημιουργία Εμπορίου και Εκτροπή Εμπορίου

Ενώ η γενικευμένη απελευθέρωση του εμπορίου θεωρείται ότι βελτιώνει την 
ευημερία όλων των χωρών, οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες δεν είναι βέβαιο 
ότι οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Από τη μία, αυξάνουν τον όγκο του εμπορίου μεταξύ των χωρών που καταργούν τους 
μεταξύ τους δασμούς. Η επίπτωση αυτή καλείται δημιουργία εμπορίου (trade 
creation), και θεωρείται γενικότερα επωφελής. 

Από την άλλη, μία προτιμησιακή εμπορική συμφωνία υποκαθιστά το εμπόριο της 
κάθε χώρας με τρίτες χώρες προς όφελος του εμπορίου με τις χώρες που μετέχουν 
στην προτιμησιακή εμπορική συμφωνία. Η επίπτωση αυτή καλείται εκτροπή 
εμπορίου (trade diversion). 

Μέρος του αμοιβαία επωφελούς εμπορίου της κάθε χώρας με τρίτες χώρες εκτρέπεται 
σε εμπόριο μεταξύ των χωρών που μετέχουν στην προτιμησιακή εμπορική συμφωνία. 
Η εκτροπή του εμπορίου δεν είναι πάντοτε επωφελής (βλ. Mercosur).
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Νέες Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες χωρίς 
πλήρη κατάργηση των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των εταίρων. Αυτό γίνεται με τη μείωση των δασμών, 
αλλά όχι με την πλήρη κατάργησή τους, όπως προβλέπουν οι κανόνες του ΠΟΕ. Η διαχωριστική γραμμή σε 
αυτές τις νέου τύπου PTAs με τις ρητά επιτρεπόμενες είναι θολή, δεδομένου ότι σχεδόν κάθε νέου τύπου 
PTA έχει ως κύριο στόχο να γίνει μια Περιοχή Ελευθέρου Εμπορίου, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Αυτές οι νέου τύπου PTAs έχουν δημιουργήσει πολυάριθμες αποκλίσεις από την αρχή των συνήθων 
εμπορικών σχέσεων, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) πρέπει να 
εφαρμόζουν τον ίδιο δασμό στις εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη του ΠΟΕ.

Αυτό ισχύει ακόμη και για Mega-PTAs, όπως η ∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, ή TTIP), μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την 
Εταιρική Γέφυρα του Ειρηνικου (Trans Pacific Partnership (TPP) μεταξύ Βορείου Αμερικής και οικονομιών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Με τον πρόσφατο πολλαπλασιασμό των διμερών PTAs και την εμφάνιση των Mega-PTAs έχουν 
υπονομευθεί οι κανόνες του ΠΟΕ, παρά το ότι όλες αυτές οι συμφωνίες κάνουν αναφορά σε αυτόν και στο 
ότι στόχος τους είναι να εξελιχθούν σε Περιοχές Ελευθέρου Εμπορίου. Η αυξημένη πολυπλοκότητα του 
διεθνούς εμπορικού συστήματος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των PTAs είναι σε μεγάλο 
βαθμό αποτέλεσμα της αποτυχίας του γύρου της Doha να καταλήξει σε συμφωνία για την απελευθέρωση 
του διεθνούς εμπορίου στις υπηρεσίες.
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Συμπεράσματα
Η ανάλυση μας υποδεικνύει ότι τα εργαλεία της εμπορικής πολιτικής πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
μεγάλη φειδώ, λόγω των στρεβλώσεων που προκαλούν. Για παράδειγμα, μία μεγάλη οικονομία μπορεί να 
ωφεληθεί από δασμούς και εξαγωγικούς φόρους, λόγω των ευμενών επιπτώσεων τους στους όρους 
εμπορίου. Ωστόσο, κινδυνεύει από αντισταθμιστικά μέτρα από τους ανταγωνιστές τους, με αποτέλεσμα 
αύξηση του παγκόσμιου προστατευτισμού και μείωση της ευημερίας για όλους (δίλημμα φυλακισμένων).

Λόγω των εξωτερικών επιπτώσεων της διεθνούς εμπορικής πολιτικής, μετά την καταστροφική εμπειρία 
του μεσοπολέμου, η απελευθέρωση του εμπορίου προχώρησε από το 1945 και μετά μέσω διεθνών θεσμών 
και συνεργασιών (GATT και ΠΟΕ).

Οι διεθνείς συνεργασίες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συντονισμού που ανακύπτουν σε ένα ζήτημα 
όπου οι πρωτοβουλίες μιας χώρας επηρεάζουν την ευημερία των άλλων. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν 
οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, όπως οι περιοχές ελευθέρου εμπορίου και οι τελωνειακές ενώσεις.

Οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες είναι λιγότερο επιθυμητές από τις γενικευμένες συμφωνίες, λόγω 
του εκτός από την προαγωγή του διεθνούς εμπορίου οδηγούν και σε εκτροπή του διεθνούς εμπορίου από το 
εμπόριο με τρίτες χώρες σε εμπόριο μεταξύ των χωρών που μετέχουν σε κάθε μία τέτοια συμφωνία.

Λίγες είναι οι χώρες που δεν χρησιμοποιούν περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, καθώς η εμπορική πολιτική 
καθορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τη διανομή του εισοδήματος.
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