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Η Ανάλυση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής
σε Συγκεκριμένους Εισαγωγικούς και Εξαγωγικούς Κλάδους
Έως τώρα, όταν αναλύα+ε τις ε;ι;τώσεις του διεθνούς ε+;ορίου, χρησι+ο;οιούσα+ε
υ;οδείγ+ατα γενικής οικονο+ικής ισορρο;ίας. Για ;αράδειγ+α, στα ;λαίσια του
τυ;ο;οιη+ένου ανταγωνιστικού υ;οδείγ+ατος του διεθνούς ε+;ορίου, +ε δύο χώρες,
δύο αγαθά και δύο συντελεστές ;αραγωγής, έχου+ε ήδη αναλύσει τις ε;ι;τώσεις των
γενικευ+ένων δασ+ών στον εισαγωγικό κλάδο.
Στη διάλεξη αυτή θα ε;ικεντρωθού+ε σε υ;οδείγ+ατα +ερικής ισορρο;ίας,
;ροκει+ένου να εξετάσου+ε τις ε;ι;τώσεις της διεθνούς ε+;ορικής ;ολιτικής σε
συγκεκρι+ένους κλάδους, δεδο+ένου ότι η ε+;ορική ;ολιτική σ;άνια συνε;άγεται τα
ίδια +έτρα για όλους τους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς κλάδους.
Αξίζει λοι;όν, ;ριν ;ροχωρήσου+ε στην ανάλυση των ε;ι;τώσεων της διεθνούς
ε+;ορικής ;ολιτικής σε συγκεκρι+ένους κλάδους, να κάνου+ε +ία σύντο+η
ε;ισκό;ηση του ανταγωνιστικού υ;οδείγ+ατος για +ία συγκεκρι+ένη αγορά (κλάδο)
και των ε;ι;τώσεων +εταβολών των τι+ών στους καταναλωτές και τους
;αραγωγούς.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Συνάρτηση Ζήτησης και το Πλεόνασμα των
Καταναλωτών

Οι καταναλωτές ζητούν ένα αγαθό ή +ια υ;ηρεσία +έχρι το ση+είο ό;ου η οριακή χρησι+ότητα της
κατανάλωσης είναι ίση +ε την τι+ή (κόστος) της κατανάλωσης του αγαθού.
Με την ;αραδοχή ότι η οριακή χρησι+ότητα της κατανάλωσης +ειώνεται καθώς η κατανάλωση
αυξάνεται, η ζήτηση στην αγορά για ένα αγαθό ή +ια υ;ηρεσία είναι αρνητική συνάρτηση της τι+ής.
Έτσι, η κα+;ύλη της ζήτησης στην αγορά έχει αρνητική κλίση.
Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι καταναλωτές ;ληρώνουν +ια ενιαία τι+ή για όλα τα ;ροϊόντα ;ου
καταναλώνουν. Η τι+ή αυτή ισούται +ε την οριακή χρησι+ότητα της τελευταίας +ονάδας
κατανάλωσης, άρα είναι χα+ηλότερη α;ό τη +έση χρησι+ότητα της συνολικής κατανάλωσης.
Κατά συνέ;εια, λόγω της +ειού+ενης οριακής χρησι+ότητας της κατανάλωσης, σε ανταγωνιστική
ισορρο;ία οι καταναλωτές α;ολα+βάνουν ένα ;λεόνασ+α σε σύγκριση +ε τη συνολική
καταναλωτική τους δα;άνη. Το ;λεόνασ+α αυτό ονο+άζεται ,λεόνασ"α καταναλωτή και είναι η
διαφορά της αξίας της συνολικής χρησι+ότητας των καταναλωτών α;ό την αξία της καταναλωτικής
δα;άνης. Ανά +ονάδα κατανάλωσης, το ;λεόνασ+α καταναλωτή είναι η διαφορά της της +έσης
χρησι+ότητας της κατανάλωσης α;ό την τι+ή.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Πλεόνασμα των Καταναλωτών
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Η Συνάρτηση Προσφοράς και το Πλεόνασμα των
Παραγωγών
Υ;οθέτοντας τέλειο ανταγωνισ+ό, οι ε;ιχειρήσεις θα ;αράγουν +έχρι το ση+είο ό;ου το
οριακό κόστος ;αραγωγής είναι ίσο +ε την τι+ή της αγοράς.
Εάν το οριακό κόστος ;αραγωγής είναι αυξανό+ενο, δηλαδή δεν υ;άρχουν οικονο+ίες
κλί+ακας, η ;ροσφορά στην αγορά θα είναι θετική συνάρτηση της τι+ής.
Ε;ο+ένως, η αγοραία κα+;ύλη ;ροσφοράς έχει θετική κλίση.
Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι ;αραγωγοί ;ληρώνονται +ια ενιαία τι+ή για όλα τα
;ροϊόντα ;ου ;αράγουν. Αυτή η ενιαία τι+ή είναι ίση +ε το οριακό κόστος ;αραγωγής
αλλά υψηλότερη α;ό το +έσο κόστος ;αραγωγής, λόγω του αυξανό+ενου οριακού κόστους
Κατά συνέ;εια, λόγω του αυξανό+ενου οριακού κόστους ;αραγωγής, σε ανταγωνιστική
ισορρο;ία, οι ε;ιχειρήσεις (;αραγωγοί) α;ολα+βάνουν ;λεόνασ+α σε σχέση +ε το
συνολικό κόστος ;αραγωγής τους. Αυτό το ;λεόνασ+α ονο+άζεται ,λεόνασ"α ,αραγωγού
και είναι η διαφορά των συνολικών εσόδων α;ό το συνολικό κόστος ;αραγωγής. Ανά
+ονάδα ;αραγωγής, το ;λεόνασ+α του ;αραγωγού είναι η διαφορά της τι+ής α;ό το +έσο
κόστος ;αραγωγής.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Πλεόνασμα των Παραγωγών
P
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Μεταβολές των Τιμών και Πλεόνασμα Καταναλωτών
P

Μια άνοδος των
τι+ών +ειώνει το
;λεόνασ+α των
καταναλωτών και
συνε;άγεται
α;ώλειες για τους
καταναλωτές
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Μία ;τώση των
τι+ών αυξάνει το
;λεόνασ+α του
καταναλωτή και
συνε;άγεται
οφέλη για τους
καταναλωτές.
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Μεταβολές των Τιμών και Πλεόνασμα Παραγωγών
P

Μία αύξηση των
τι+ών αυξάνει το
;λεόνασ+α των
;αραγωγών και ως
εκ τούτου
συνε;άγεται
οφέλη για τους
;αραγωγούς.
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Μια ;τώση των
τι+ών +ειώνει το
;λεόνασ+α των
;αραγωγών και ως
εκ τούτου
συνε;άγεται
α;ώλειες για τους
;αραγωγούς.
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Επιπτώσεις Μεταβολών των Τιμών σε Έναν Εισαγωγικό
Κλάδο

P

Επιπτώσεις Αύξησης των Τιμών των Εισαγομένων
Απώλειες Καταναλωτών a+b+c+d
Οφέλη Παραγωγών a
Κοινωνική Απώλεια b+c+d

D

Σε έναν εισαγωγικό κλάδο, η τι+ή
ισορρο;ίας είναι τέτοια ;ου η ζήτηση
των καταναλωτών είναι υψηλότερη
α;ό την εγχώρια ;ροσφορά και η
διαφορά καλύ;τεται α;ό τις
εισαγωγές.

S

Η αύξηση των τι+ών σε έναν
εισαγωγικό κλάδο έχει ως
α;οτέλεσ+α την ;τώση των
εισαγωγών. Είναι ε;ιζή+ια για τους
καταναλωτές, ωφέλι+η για τους
;αραγωγούς και ε;ιζή+ια για τη χώρα
ως σύνολο.
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εισαγωγικό κλάδο έχει ως
α;οτέλεσ+α την αύξηση των
εισαγωγών. Είναι ευεργετική για τους
καταναλωτές, ε;ιζή+ια για τους
;αραγωγούς και ωφέλι+η για τη χώρα
ως σύνολο..
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Επιπτώσεις Μεταβολών των Τιμών σε Έναν Εξαγωγικό
Κλάδο

P

Σε έναν εξαγωγικό κλάδο, η τι+ή
ισορρο;ίας είναι τέτοια ;ου η ζήτηση
των καταναλωτών είναι χα+ηλότερη
α;ό την εγχώρια ;ροσφορά και η
διαφορά κατευθύνεται στις εξαγωγές.

Επιπτώσεις Μιας Αύξησης των Τιμών των Εξαγομένων
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ε;ιζή+ια για τους καταναλωτές,
ωφέλι+η για τους ;αραγωγούς και
ωφέλι+η για τη χώρα ως σύνολο.
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εξαγωγικό κλάδο έχει ως α;οτέλεσ+α
τη +είωση των εξαγωγών. Είναι
ευεργετική για τους καταναλωτές,
ε;ιζή+ια για τους ;αραγωγούς και
ε;ιζή+ια για τη χώρα ως σύνολο.
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Εισαγωγικοί Δασμοί
Οι εισαγωγικοί δασ+οί ιστορικά υ;ήρξαν το κυριότερο εργαλείο ε+;ορικής ;ολιτικής, λόγω και του
γεγονότος ότι συ+βάλλουν στα δη+όσια έσοδα.
Ένας εισαγωγικός δασ+ός είναι στην ουσία ένας φόρος ;ου ε;ιβάλλεται κατά την εισαγωγή ενός αγαθού.
Οι δασ+οί κατά +ονάδα ε;ιβάλλονται ως σταθερή ε;ιβάρυνση ε;ί κάθε +ονάδας αγαθού ;ου εισάγεται,
ενώ οι δασ+οί ε;ί της αξίας (ad valorem) είναι ένα ;οσοστό της αξίας του εισαγο+ένου αγαθού.
Και στις δύο ;ερι;τώσεις ο δασ+ός έχει ως α;οτέλεσ+α την αύξηση της τι+ής των εισαγο+ένων αγαθών
στη χώρα ;ου τον ε;ιβάλλει. Αν η χώρα ;αράγει και αυτή αυτά τα αγαθά, τότε ανεβαίνει και η τι+ή των
εγχωρίως ;αραγο+ένων αγαθών.
Η ε;ιβολή του δασ+ού ωφελεί του εγχώριους ;αραγωγούς του ;ροϊόντος, καθώς +ε την αύξηση των τι+ών
η ;αραγωγή τους αυξάνεται και ;ωλούν σε υψηλότερες τι+ές. Οι εγχώριοι καταναλωτές θίγονται καθώς
αναγκάζονται να +ειώσουν την κατανάλωσή τους και ;ληρώνουν υψηλότερες τι+ές για τη +ειω+ένη αυτή
κατανάλωση. Το κόστος για τους καταναλωτές είναι υψηλότερο α;ό το όφελος για τους ;αραγωγούς.
Ακό+η και να ληφθεί υ;όψη το όφελος για τα δη+όσια έσοδα, σε +ια +ικρή οικονο+ία η ο;οία λα+βάνει τις
διεθνείς τι+ές ως δεδο+ένες, το συνολικό όφελος για τους ;αραγωγούς και τα δη+όσια έσοδα δεν αρκεί για
να αντισταθ+ίσει το κόστος των καταναλωτών.
Oς εκ τούτου, +ια +ικρή οικονο+ία έχει +όνο να χάσει α;ό την ε;ιβολή δασ+ών.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Τιμή P

Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μικρή
Οικονομία
Κέρδος Παραγωγών =a
Απώλεια Καταναλωτών = a+b+c+d
Έσοδα από Δασμό = c
Κοινωνικό Αποτέλεσμα=-(b+d)

Προσφορά S
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Επιπτώσεις Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μικρή
Οικονομία
Μία +ικρή οικονο+ία λα+βάνει τους όρους ε+;ορίου της ως δεδο+ένους, λόγω
ασή+αντου +εγέθους ως ;ρος την ;αγκόσ+ια οικονο+ία.
Ένας εισαγωγικός δασ+ός αυξάνει την τι+ή των εισαγο+ένων, +ε α;οτέλεσ+α
την αύξηση της εγχώριας ;ροσφοράς και +είωση της εγχώριας ζήτησης, +ε
α;οτέλεσ+α να ;εριορίζεται ο όγκος των εισαγωγών.
Ένας εισαγωγικός δασ+ός ωφελεί τους ;αραγωγούς των εισαγο+ένων και θίγει
τους καταναλωτές των εισαγο+ένων.
Ένας εισαγωγικός δασ+ός ;ροκαλεί στρεβλώσεις στη διάρθρωση της οικονο+ίας
και το συνολικό κοινωνικό του α;οτέλεσ+α είναι αρνητικό, +ε την έννοια ότι
υ;άρχουν συνολικές α;ώλειες α;οτελεσ+ατικότητας ;ου +ειώνουν τη συνολική
κοινωνική ευη+ερία.
Για +ία +ικρή οικονο+ία ο βέλτιστος εισαγωγικός δασ+ός είναι +ηδέν.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Τιμή P

Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μεγάλη
Οικονομία
Κέρδος Παραγωγών =a
Απώλεια Καταναλωτών = a+b+c+d
Έσοδα από Δασμό = c
Όφελος από Βελτίωση Όρων Εμπορίου = e
Κοινωνικό Αποτέλεσμα= e-(b+d)

Προσφορά S
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Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού σε μία Μεγάλη
Οικονομία
Η ε;ιβολή ενός εισαγωγικού δασ+ού α;ό +ία +εγάλη οικονο+ία οδηγεί σε βελτίωση
των όρων ε+;ορίου της και έτσι +ειώνει τη διεθνή τι+ή των εισαγο+ένων της.
Για την τη χώρα ;ου ε;ιβάλλει το δασ+ό, το όφελος α;ό τη βελτίωση των όρων
ε+;ορίου +ετριάζει το κόστος των εγχώριων στρεβλώσεων ;ου δη+ιουργούνται, και
ενδεχο+ένως ο εισαγωγικός δασ+ός να είναι συνολικά ε;ωφελής για τη +εγάλη
οικονο+ία ;ου τον ε;ιβάλλει.
Oστόσο, η ε;ιβολή ενός εισαγωγικού δασ+ού θίγει τον υ;όλοι;ο κόσ+ο, καθώς
οδηγεί σε χειροτέρευση των όρων ε+;ορίου του υ;ολοί;ου κόσ+ου, και +;ορεί να
οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγικών δασ+ών και στον υ;όλοι;ο κόσ+ο.
Στην ;ερί;τωση ;ου υ;άρξουν αντί+ετρα α;ό την αύξηση των εισαγωγικών
δασ+ών στον υ;όλοι;ο κόσ+ο, τότε εξουδετερώνεται η ε;ί;τωση του εισαγωγικού
δασ+ού στους όρους ε+;ορίου, και καθώς οι δασ+οί +ειώνουν τον όγκο του διεθνούς
ε+;ορίου οδηγούν σε +είωση της ευη+ερίας σε όλες τις χώρες.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Επιπτώσεις Εξαγωγικής Επιδότησης σε μία Μικρή
Οικονομία
Οι εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις, συνίστανται σε ε;ι;λέον ;ληρω+ές α;ό το κράτος στους
εγχώριους ;αραγωγούς ;ου ;ραγ+ατο;οιούν εξαγωγές. ∆εδο+ένου ότι οι εξαγωγείς
α;ολα+βάνουν για τις εξαγωγές τους τι+ές ;ου είναι υψηλότερες α;ό τη διεθνή τι+ή του
;ροϊόντος τους, αυτό έχει σαν συνέ;εια την άνοδο της σχετικής τι+ής του εξαγο+ένου
αγαθού και στην εγχώρια αγορά ;άνω α;ό τη διεθνή τι+ή, σε ε;ί;εδο ;ου κάνει τους
;αραγωγούς αδιάφορους για το αν ;αράγουν για εξαγωγή ή για την εγχώρια
κατανάλωση.
Μία εξαγωγική ε;ιδότηση οδηγεί σε αύξηση της τι+ής των εξαγο+ένων στην εσωτερική
αγορά, +ε συνέ;εια να ωφελεί τους ;αραγωγούς των εξαγο+ένων και να θίγει τους
καταναλωτές των εξαγο+ένων.
Μία εξαγωγική ε;ιδότηση ;ροκαλεί στρεβλώσεις στη διάρθρωση της οικονο+ίας και το
συνολικό κοινωνικό της α;οτέλεσ+α είναι αρνητικό, +ε την έννοια ότι υ;άρχουν συνολικές
α;ώλειες α;οτελεσ+ατικότητας ;ου +ειώνουν τη συνολική κοινωνική ευη+ερία.
Για +ία +ικρή οικονο+ία η βέλτιστη εξαγωγική ε;ιδότηση ισούται +ε το +ηδέν.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Τιμή P

Επιπτώσεις Εξαγωγικής Επιδότησης σε Μία Μικρή
Οικονομία
Κέρδος Παραγωγών =a+b+c
Απώλεια Καταναλωτών = a+b
Δαπάνη Επιδότησης = b+c+d
Κοινωνικό Αποτέλεσμα=-(b+d)

Προσφορά S
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Επιπτώσεις μιας Εξαγωγικής Επιδότησης σε μία Μεγάλη
Οικονομία
Η ε;ιβολή +ιας εξαγωγικής ε;ιδότησης α;ό +ία +εγάλη οικονο+ία οδηγεί σε
ε;ιδείνωση των όρων ε+;ορίου της καθώς αυξάνει την ;αγκόσ+ια σχετική
;ροσφορά των εξαγο+ένων της και +ειώνει την ;αγκόσ+ια σχετική ζήτηση
των εξαγο+ένων της.
Για την ίδια τη χώρα ;ου ε;ιβάλλει την ε;ιδότηση, το κόστος α;ό την
ε;ιδείνωση των όρων ε+;ορίου της εντείνει το κόστος των εγχώριων
στρεβλώσεων ;ου δη+ιουργούνται.
Ε;ι;λέον, η ε;ιβολή +ιας εξαγωγικής ε;ιδότησης ωφελεί τον υ;όλοι;ο
κόσ+ο, καθώς οδηγεί σε βελτίωση των όρων ε+;ορίου του υ;ολοί;ου κόσ+ου.
Με αυτά τα δεδο+ένα, για +ια +εγάλη οικονο+ία οι εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις
έχουν ;ιο ;ολλά αρνητικά σε σχέση +ε +ια +ικρή οικονο+ία.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Τιμή P

Επιπτώσεις μιας Εξαγωγικής Επιδότησης σε Μεγάλη
Οικονομία
Κέρδος Παραγωγών =a+b+c
Απώλεια Καταναλωτών = a+b
Δαπάνη Επιδότησης = b+c+d
Κόστος από Επιδείνωση Όρων Εμπορίου = e
Κοινωνικό Αποτέλεσμα=-(b+d+e)

Προσφορά S

PX

a

c

b

d

PW

e

PW'

Ζήτηση D

QXD

QWD
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Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρω;αϊκής Ένωσης ξεκίνησε ως +ία
;ροσ;άθεια εγγυη+ένων κατώτατων τι+ών για τους Ευρω;αίους αγρότες α;ό την
ε;οχή της δη+ιουργίας της Ευρω;αϊκής Οικονο+ικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Συνδυάστηκε αρχικά +ε δασ+ούς ;ου εξουδετέρωναν τη διαφορά +εταξύ διεθνών και
ευρω;αϊκών τι+ών αγροτικών ;ροϊόντων.
Α;ό τη δεκαετία του 1970 οι τι+ές ήταν τόσο υψηλές ;ου δη+ιουργήθηκε
υ;ερβάλλουσα ;ροσφορά.
Η ΕΟΚ χρησι+ο;οίησε εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις για να διαθέσει την υ;ερβάλλουσα
;ροσφορά στην ;αγκόσ+ια αγορά.
Με τον τρό;ο αυτό η ΚΑΠ εξελίχθηκε στο +αζικότερο ;ρόγρα++α ε;ιδοτήσεων
εξαγωγών στην ;αγκόσ+ια οικονο+ία.
Τα τελευταία χρόνια η ΚΑΠ έχει ανα+ορφωθεί +ε έ+φαση στη εισοδη+ατική στήριξη
των αγροτών
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Επιπτώσεις της ΚΑΠ
Τιμή P

Κόστος Ευρωπαίων Καταναλωτών = a+b+c+f+g+h
Όφελος Ευρωπαίων Αγροτών = a+ b+c+d
Κόστος Ευρωπαίων Φορολογουµένων = c+d+e+f+i
Κοινωνικό Κόστος ΚΑΠ = c+e+2f+g+h+i

Προσφορά S

PC
d

PE

b

a

e

c

f
g

h

PW
PW΄

Ζήτηση D

i

Εξαγωγές QS-QD
QSW

QD
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Επιπτώσεις της ΚΑΠ
Αδια+φισβήτητο Όφελος για τους Ευρω;αίους Αγρότες.
Κόστος για Ευρω;αίους Καταναλωτές (το 2007
υ;ολογίστηκε ότι ξε;ερνά το όφελος για τους αγρότες
κατά ;ερί;ου 20 δις ευρώ).
Κόστος για Ευρω;αίους Φορολογου+ένους (υ;ολογίζεται
σε 55 δις ευρώ για το 2009).
Κόστος για άλλες χώρες ;ου εξάγουν τρόφι+α (ΗΠΑ,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή, αναδυό+ενες
οικονο+ίες).
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Ποσοστώσεις Εισαγωγών και Εθελούσιοι Περιορισμοί
Εξαγωγών
Οι ,οσοστώσεις των εισαγωγών α;οτελούν ά+εσους ;εριορισ+ούς στις ;οσότητες των
;ροϊόντων ;ου +;ορούν να εισαχθούν σε +ία χώρα. Μία ;οσόστωση εισαγωγών έχει ως
α;οτέλεσ+α να δη+ιουργείται υ;ερβάλλουσα ζήτηση για το ;ροϊόν το ο;οίο υ;όκειται σε
;οσόστωση, και έτσι να αυξάνει η τι+ή του, έως ότου η αγορά εξισορρο;ήσει και ;άλι. Μία
;οσόστωση έχει ;άντα ως α;οτέλεσ+α την αύξηση της τι+ής του εισαγο+ένου αγαθού.
Όφελος Παραγωγών Εισαγο+ένων στη χώρα εισαγωγής
Α;ώλεια Καταναλωτών στη χώρα εισαγωγής.
Πρόσοδοι ;αραγωγών εξαγο+ένων στη χώρα εξαγωγής.
Στρεβλώσεις και στις δύο χώρες
Αντίστοιχες ε;ι;τώσεις έχουν και οι ‘εθελούσιοι’ ;εριορισ+οί των εξαγωγών. Ένας τέτοιος
;εριορισ+ός ε;ιβάλλεται α;ό τη χώρα εξαγωγής, αλλά στην ουσία α;οτελεί αίτη+α της
χώρας εισαγωγής. Τα οικονο+ικά α;οτελέσ+ατά του είναι ανάλογα των ;οσοστώσεων των
εισαγωγών, αλλά οι ;ρόσοδοι ;ου δη+ιουργούνται ευνοούν τη χώρα εξαγωγής.
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Τιμή P

Ποσοστώσεις Εισαγωγών και Εθελούσιοι Περιορισμοί
Εξαγωγών
Τιµή µετά την Ποσόστωση

Προσφορά S

Απώλεια Καταναλωτών a+b+c+d
Κέρδος Παραγωγών a
Πρόσοδοι Ποσόστωσης c
Κοινωνικό Αποτέλεσµα -b-d
PQ

a

b

c

d

PW
Ζήτηση D
Διεθνής Τιµή
Ποσόστωση
QS

QD
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Επιπτώσεις Εναλλακτικών Εμπορικών Πολιτικών
Οι δασ+οί αυξάνουν το ;λεόνασ+α των ;αραγωγών, +ειώνουν το ;λεόνασ+α των
καταναλωτών, αυξάνουν τα δη+όσια έσοδα και ενδεχο+ένως οδηγούν σε βελτίωση
των όρων ε+;ορίου.
Οι εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις αυξάνουν το ;λεόνασ+α των ;αραγωγών, +ειώνουν το
;λεόνασ+α των καταναλωτών, +ειώνουν τα δη+όσια έσοδα και ενδεχο+ένως
οδηγούν σε ε;ιδείνωση των όρων ε+;ορίου.
Οι ;οσοστώσεις των εισαγωγών αυξάνουν το ;λεόνασ+α των ;αραγωγών, +ειώνουν
το ;λεόνασ+α των καταναλωτών, δεν αυξάνουν τα δη+όσια έσοδα, αυξάνουν τις
;ροσόδους των ξένων εξαγωγέων και ενδεχο+ένως οδηγούν σε βελτίωση των όρων
ε+;ορίου.
Οι εθελούσιοι εξαγωγικοί ;εριορισ+οί αυξάνουν το ;λεόνασ+α των ;αραγωγών,
+ειώνουν το ;λεόνασ+α των καταναλωτών, δεν αυξάνουν τα δη+όσια έσοδα
αυξάνουν τις ;ροσόδους των ξένων εξαγωγέων και ενδεχο+ένως οδηγούν σε
ε;ιδείνωση των όρων ε+;ορίου.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

26

Άλλα Εργαλεία Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής
Υ;άρχουν ό+ως και άλλα +έσα ε+;ορικής ;ολιτικής. Τέτοια +έσα είναι οι ε;ιδοτήσεις των εξαγωγικών ;ιστώσεων,
η διακριτική +εταχείριση υ;έρ των εγχωρίων ;ροϊόντων στις ;ρο+ήθειες του ∆η+οσίου και τα γραφειοκρατικά
ε+;όδια στις εισαγωγές.
Οι ε,ιδοτήσεις των εξαγωγικών ,ιστώσεων λειτουργούν ό;ως οι εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις, +όνο ;ου λα+βάνουν τη
+ορφή ε;ιδότητης των ;ιστώσεων των εξαγωγέων. Πολλές χώρες έχουν ειδικούς χρητο;ιστωτικούς οργανισ+ούς
για το λόγο αυτό, ή ακό+η και οργανισ+ούς ασφάλισης εξαγωγικών ;ιστώσεων.
Η διακριτική "εταχείριση υ,έρ των εγχωρίων ,ροϊόντων στις ,ρο"ήθειες του ∆η"οσίου είναι και αυτή ένα εργαλείο
ε+;ορικής ;ολιτικής. Οι ;ρο+ήθειες του δη+οσίου ή των δη+οσίων ε;ιχειρήσεων και οργανισ+ών σε ;ολλές χώρες
κατευθύνονται ;ρος εγχώριους ;αραγωγούς, ακό+η και αν το κόστος ;ρο+ήθειας είναι υψηλότερο α;ό το κόστος
των εισαγο+ένων. Ένα κλασσικό ;αράδειγ+α ήταν ο κλάδος των τηλε;ικοινωνιών στην Ευρω;αϊκή Ένωση, ό;ου
+έχρι ;ριν +ία εικοσαετία κυριαρχούσαν οι ;ρογρα++ατικές συ+φωνίες +ε εγχώριους ;ρο+ηθευτές
τηλε;ικοινωνιακού υλικού, +ε συνέ;εια υψηλότερες τι+ές σε όλες τις χώρες, καθώς και ελάχιστο διεθνές ε+;όριο.
Τέλος, ;ολλές φορές οι κυβερνήσεις καταφεύγουν σε γραφειοκρατικά ε",όδια. Υγειονο+ικοί κανόνες, κανονισ+οί
ασφαλείας ;ροϊόντων και τελωνειακές διαδικασίες έχουν ;ολλές φορές χρησι+ο;οιηθεί ως εργαλεία της ε+;ορικής
;ολιτικής. Ένα κλασσικό ;αράδειγ+α είναι ένα γαλλικό κυβερνητικό διάταγ+α του 1982, ότι όλες οι εισαγωγές
+ηχανη+άτων ;ροβολής βιντεοκασσετών έ;ρε;ε να διεκ;εραιώνονται +έσω ενός +ικρού τελωνείου στο Poitiers, το
ο;οίο βέβαια δεν +;ορούσε να αντα;οκριθεί στον όγκο των εισαγωγών, +ε α;οτέλεσ+α α;ίστευτες χρονοτριβές και
ση+αντικό ;εριορισ+ό των εισαγωγών +ηχανη+άτων βίντεο για ένα διάστη+α.
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Ελεύθερο Εμπόριο και Εμπορική Πολιτική
Για τους ;ερισσότερους οικονο+ολόγους το ελεύθερο ε+;όριο ;ροκαλεί ση+αντικά οφέλη για όλες τις χώρες, λόγω της
αύξησης της ;αγκόσ+ιας α;οτελεσ+ατικότητας.
Oστόσο, η α;ελευθέρωση του ε+;ορίου συναντά ση+αντικά ε+;όδια, λόγω των ε;ι;τώσεων της στη διανο+ή του
εισοδή+ατος στις διάφορες χώρες.
Ε;ι;λέον, οι +εγάλες οικονο+ίες +;ορούν να ωφεληθούν α;ό δασ+ούς και άλλους ;εριορισ+ούς των εισαγωγών, λόγω των
ευ+ενών ε;ι;τώσεων τους στους όρους ε+;ορίου. Oστόσο, κινδυνεύουν α;ό αντισταθ+ιστικά +έτρα α;ό τους
ανταγωνιστές τους, η ο;οία θα είχε ως α;οτέλεσ+α τη +είωση της ευη+ερίας για όλους.
Η ε;ί ;ολλά χρόνια λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και η σχετικά εκτετα+ένη συνεχιζό+ενη χρήση
δασ+ών, ;οσοστώσεων εισαγωγών και άλλων εργαλείων ;εριορισ+ού του διεθνούς ε+;ορίου α;οτελούν α;τά
;αραδείγ+ατα της ση+ασίας της διανο+ής του εισοδή+ατος για τη διεθνή ε+;ορική ;ολιτική. Ε;ι;λέον, ένα +εγάλο +έρος
της ανόδου του του εθνικισ+ού και λαϊκισ+ού σε διάφορες χώρες σχετίζεται +ε τις ε;ι;τώσεις του διεθνούς ε+;ορίου στη
διανο+ή του εισοδή+ατος. Σε τελική ανάλυση η ε+;ορική ;ολιτική στις διάφορες χώρες καθορίζεται α;ό ;αράγοντες ;ου
σχετίζονται κυρίως +ε τη διανο+ή του εισοδή+ατος.
Η ;ολυ+ερής α;ελευθέρωση του ε+;ορίου ;ροχωρά +όνο +έσω διεθνών θεσ+ών και συνεργασιών (GATT και ΠΟΕ).
Ε;ίσης ση+αντικό ρόλο ;αίζουν οι ;εριοχές ελευθέρου ε+;ορίου (EFTA, NAFTA, Mercosur) και οι τελωνειακές ενώσεις ό;ως
η ΕΕ.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ;αρά την ;ρόοδο ;ου έχει ση+ειωθεί +ετα;ολε+ικά στην άρση των ε+;οδίων στο διεθνές
ε+;όριο, η διαδικασία της α;ελευθέρωσης έχει στα+ατήσει και έχουν γίνει και ;ολλά βή+ατα ;ρος τα ;ίσω.
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Το Κόστος της Έλλειψης Συντονισμού στη Διεθνή
Εμπορική Πολιτική
Αξίζει να δού+ε το ;ως η έλλειψη συντονισ+ού στη διεθνή ε+;ορική ;ολιτική συνε;άγεται α;ώλεια ευη+ερίας για όλους τους
συναλλασο+ένους, +ε τη βοήθεια ενός ;αραδείγ+ατος α;ό τη θεωρία των ;αιγνίων (δίλη++α των κρατου+ένων).
Υ;οθέτου+ε ότι έχου+ε δύο +εγάλες οικονο+ίες, την Η+εδα;ή και την Αλλοδα;ή, οι ο;οίες έχουν ε;ιβάλλει δασ+ούς η +ία στις εξαγωγές
της άλλης. Το κόστος α;ό τους δασ+ούς αυτούς ε;ιβαρύνει την κάθε οικονο+ία κατά $500 δισεκατο++ύρια.
Αν η Η+εδα;ή άρει +ονο+ερώς του δασ+ούς στις εισαγωγές της α;ό την Αλλοδα;ή, χωρίς να κάνει την αντίστοιχη άρση και η Αλλοδα;ή, η
Η+εδα;ή θα έχει ένα ε;ι;λέον κόστος $500, α;ό την α;ώλεια δασ+ολογικών εσόδων και την ε;ιδείνωση των όρων ε+;ορίου της. Η
Αλλοδα;ή θα έχει ένα ε;ι;λέον όφελος $1500 δις α;ό τη βελτίωση των δικών της όρων ε+;ορίου. Έτσι, το συνολικό κόστος για την
Η+εδα;ή θα είναι $1000 δις ενώ η Αλλοδα;ή θα έχει ένα συνολικό όφελος $1000 δις.
Αντίστοιχα, αν Αλλοδα;ή άρει +ονο+ερώς του δασ+ούς στις εισαγωγές της α;ό την Η+εδα;ή, χωρίς να κάνει την αντίστοιχη άρση και η
Η+εδα;ή, η Αλλοδα;ή θα έχει ένα συνολικό κόστος $1000 δις (ε;ι;λέον κόστος $500 δις) ενώ η Η+εδα;ή θα έχει ένα συνολικό όφελος $1000
δις (ε;ι;λέον όφελος $1500).
Τέλος, αν και οι δύο ταυτόχρονα άρουν +ονο+ερώς ή σε συντονισ+ό του τους δασ+ούς ;ου έχουν ε;ιβάλλει η +ία στην οικονο+ία της
άλλης, θα έχουν και οι δύο ένα ε;ι;λέον όφελος $1000 δις, δηλαδή ένα καθαρό όφελος $500 δις η κάθε +ία.
Ποια ισορρο;ία θα ε;ικρατήσει σε ;ερί;τωση έλλειψης συντονισ+ού; Η κάθε χώρα θα ακολουθήσει τη στρατηγική ;ου την ευνοεί, +ε
δεδο+ένη τη στρατηγική της άλλης. Αν η Αλλοδα;ή δεν άρει τους δασ+ούς της, η καλύτερη ε;ιλογή για την Η+εδα;ή είναι να +ην άρει
τους δασ+ούς της. Αν η Αλλοδα;ή άρει τους δασ+ούς της, η καλύτερη ε;ιλογή για την Η+εδα;ή είναι και ;άλι να +ην άρει τους δικούς της
δασ+ούς της, διότι ε;ωφελείται τώρα ;ερισσότερο α;ό τη βελτίωση των όρων ε+;ορίου της. Το ίδιο θα κάνει και η Αλλοδα;ή. Ότι και αν
κάνει Η+εδα;ή, το καλύτερο για την Αλλοδα;ή είναι να +ην άρει τους δασ+ούς της. Η ισορρο;ία Nash στο ;αίγνιο αυτό είναι να
;αρα+είνουν οι δασ+οί ως έχουν.
Μόνο αν οι δύο χώρες +;ορούν να συντονισ+ούν και να αλληλοδεσ+ευθούν θα ;ροχωρήσουν σε άρση των δασ+ών +ε α;οτέλεσ+α το
κοινό όφελος.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

29

Δίλημμα Κρατουμένων στη Διεθνή Εμπορική Πολιτική

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 Παγκόσ+ιο Πόλε+ο, και την δυσάρεστη διεθνή ε+;ειρία του +εσο;ολέ+ου, υ;ήρξαν
;ολυ+ερείς δια;ραγ+ατεύσεις για τη δη+ιουργία τριών διεθνών οικονο+ικών οργανισ+ών για το
συντονισ+ό της ;ολιτικής στα διεθνής νο+ισ+ατικά ζητή+ατα, τη διεθνή ανασυγκρότηση και ανά;τυξη και
το διεθνές ε+;όριο.
Οι οργανισ+οί ;ου συ+φωνήθηκε να δη+ιουργηθούν ήταν το ∆ιεθνές Νο+ισ+ατικό Τα+είο (∆ΝΤ), η
Παγκόσ+ια Τρά;εζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανά;τυξη (Παγκόσ+ια Τρά;εζα) και ο ∆ιεθνής
Οργανισ+ός Ε+;ορίου (∆ΟΕ). Ενώ οι δύο ;ρώτοι οργανισ+οί δη+ιουργήθηκαν ά+εσα (θα εξετάσου+ε το
ρόλο τους σε ε;ό+ενα κεφάλαια), η δη+ιουργία του ∆ιεθνούς Οργανισ+ού Ε+;ορίου καθυστέρησε για
;ερισσότερα α;ό ;ενήντα χρόνια, λόγω ;ολιτικών αντιδράσεων, κυρίως στις ΗΠΑ.
Τελικά ο οργανισ+ός αυτός δη+ιουργήθηκε το 1995, +ε την ε;ωνυ+ία Παγκόσ+ιος Οργανισ+ός Ε+;ορίου
(ΠΟΕ), ;ενήντα χρόνια +ετά την αρχική συ+φωνία για τη δη+ιουργία του. Ήδη ό+ως α;ό το 1947, +ία
ο+άδα 23 χωρών είχαν ξεκινήσει δια;ραγ+ατεύσεις για την α;ελευθέρωση του διεθνούς ε+;ορίου και τη
+είωση του ;ροστατευτισ+ού κάτω α;ό ένα ;ροσωρινό σύνολο κανόνων γνωστό ως Γενική Συ+φωνία για
τους ∆ασ+ούς και το Ε+;όριο (General Agreement on Tariffs and Trade ή GATT).
Ε;ισή+ως η GATT ήταν +ία διεθνής συ+φωνία και όχι ένας διεθνής οργανισ+ός. Οι χώρες ;ου +ετείχαν σε
αυτή ονο+άζονταν +έρη της συ+φωνίας και όχι +έλη. Στην ;ράξη η GATT λειτουργούσε ως διεθνής
οργανισ+ός +ε +ία +όνι+η γρα++ατεία στη Γενεύη, στην ο;οία όλοι αναφέρονταν ως “Η GATT”. O
Παγκόσ+ιος Οργανισ+ός Ε+;ορίου (ΠΟΕ) ;ου τη διαδέχθηκε έχει τη ίδια λογική +ε αυτήν.
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)
Ο Παγκόσ+ιος Οργανισ+ός Ε+;ορίου (ΠΟΕ) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισ+ός ;ου ασχολείται +ε τη ρύθ+ιση
του διεθνούς ε+;ορίου +εταξύ των εθνών. Ο ΠΟΕ ξεκίνησε ε;ίση+α την 1η Ιανουαρίου 1995 στο ;λαίσιο της
συ+φωνίας του Marrakesh, η ο;οία υ;ογράφηκε α;ό 123 χώρες στις 15 Α;ριλίου 1994, αντικαθιστώντας τη Γενική
Συ+φωνία ∆ασ+ών και Ε+;ορίου (GATT). Σε αριθ+ό +ελών είναι ο +εγαλύτερος διεθνής οικονο+ικός οργανισ+ός
στον κόσ+ο.
Ο ΠΟΕ ασχολείται +ε τη ρύθ+ιση του ε+;ορίου αγαθών, υ;ηρεσιών και ;νευ+ατικής ιδιοκτησίας +εταξύ των
συ++ετεχουσών χωρών ;αρέχοντας ένα ;λαίσιο για τη δια;ραγ+άτευση ε+;ορικών συ+φωνιών και +ια διαδικασία
ε;ίλυσης διαφορών +ε στόχο την ε;ιβολή της συ++όρφωσης των συ++ετεχόντων στις συ+φωνίες ΠΟΕ, οι ο;οίες
έχουν υ;ογραφεί α;ό εκ;ροσώ;ους των κυβερνήσεων των κρατών +ελών και ε;ικυρωθεί α;ό τα κοινοβούλιά τους.
Ο ΠΟΕ α;αγορεύει τις διακρίσεις +εταξύ των ε+;ορικών εταίρων, αλλά ;ροβλέ;ει εξαιρέσεις για την ;ροστασία
του ;εριβάλλοντος, την εθνική ασφάλεια και άλλους ση+αντικούς στόχους. Οι διαφορές ;ου σχετίζονται +ε το
ε+;όριο ε;ιλύονται α;ό ανεξάρτητους διαιτητές στον ΠΟΕ +έσω διαδικασίας ε;ίλυσης διαφορών.
Μια συ+φωνία διευκόλυνσης του ε+;ορίου, +έρος της δέσ+ης α;οφάσεων του Bali, συ+φωνήθηκε α;ό όλα τα +έλη
στις 7 ∆εκε+βρίου 2013, και α;οτελεί την ;ρώτη συνολική συ+φωνία στην ιστορία του οργανισ+ού. Στις 23
Ιανουαρίου 2017, η τρο;ο;οίηση της Συ+φωνίας για τα δικαιώ+ατα ;νευ+ατικής ιδιοκτησίας (TRIPS) του ΠΟΕ
ση+ατοδοτεί την ;ρώτη τρο;ο;οίηση συ+φωνίας του ΠΟΕ α;ό την ίδρυση του οργανισ+ού το 1995 Η αλλαγή αυτή
ανα+ένεται να εξασφαλίσει για τις ανα;τυσσό+ενες χώρες νο+ική οδό ;ρόσβασης σε οικονο+ικά ;ροσιτές λύσεις
για τα ;νευ+ατικά δικαιώ+ατα, σύ+φωνα +ε 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 Παγκόσ+ιου Οργανισ+ού Ε+;ορίου (ΠΟΕ) είναι να ωθήσει την ;αγκόσ+ια οικονο+ία ;ρος το ελεύθερο
ε+;όριο, +ε δύο τρό;ους.
Ο ;ρώτος είναι να ωθήσει ;ρος σταδιακή +είωση των +έτρων ;ροστατευτισ+ού ;αγκοσ+ίως (+έσω της διαδικασίας των
λεγό+ενων ε+;ορικών γύρων), και ο δεύτερος να ε+;οδίσει την ε;αναφορά +έτρων ;ροστατευτισ+ού τα ο;οία έχουν
εγκαταλειφθεί (+έσω της διαδικασίας των λεγό+ενων δεσ+εύσεων).
Η διαδικασία των δεσ+εύσεων στην ουσία ε+;οδίζει την ε;αναφορά +έτρων ;ροστατευτισ+ού για τα ο;οία έχει ήδη
συ+φωνηθεί η άρση τους.
Το σύνολο σχεδόν των δασ+ών στον ανα;τυγ+ένο κόσ+ο είναι δεσ+ευ+ένο, ενώ το ίδιο συ+βαίνει για ;ερί;ου τα τρία
τέταρτα των δασ+ών στον ανα;τυσσό+ενο κόσ+ο.
Το σύστη+α GATT-ΠΟΕ γενικά ;ροσ;αθεί να ε+;οδίζει και τα +η δασ+ολογικά ε+;όδια στο ελεύθερο ε+;όριο.
Εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις δεν ε;ιτρέ;ονται, +ε +ία +εγάλη εξαίρεση. Τις εξαγωγές αγροτικών ;ροϊόντων, για τις ο;οίες
ε;έ+εναν να εξαιρεθούν οι ΗΠΑ στις αρχικές δια;ραγ+ατεύσεις της GATT, και τις ο;οίες εκ+εταλλεύθηκε υ;ερβολικά η
Ευρω;αϊκή Ένωση.
Ε;ι;λέον, το σύστη+α GATT-ΠΟΕ α;αγορεύει γενικά την εισαγωγή νέων ;οσοστώσεων στις εισαγωγές, ένα +έτρο ;ου
ιστορικά χρησι+ο;οιούν ;ολύ οι ΗΠΑ. Νέες ;οσοστώσεις στις εισαγωγές γενικά α;αγορεύνται, εκτός αν ;ρόκειται για
;ροσωρινά +έτρα ;ροκει+ένου να αντι+ετω;ιστούν οι λεγό+ενες διαταραχές της αγοράς, κάτι ;ου ουσιαστικά ση+αίνει
α;ότο+η αύξηση των εισαγωγών σε ένα κλάδο η ο;οία α;ειλεί την ύ;αρξη του κλάδου σε +ία χώρα.
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Οι Εμπορικοί Γύροι
Οι ε+;ορικοί γύροι είναι διαδικασίες σύ+φωνα +ε τις ο;οίες +ία +εγάλη ο+άδα χωρών συ+φωνούν
να ξεκινήσουν οργανω+ένες δια;ραγ+ατεύσεις για +ειώσεις δασ+ών και άλλων +έτρων
α;ελευθέρωσης του ε+;ορίου.
Οκτώ τέτοιοι γύροι έχουν ολοκληρωθεί α;ό το 1947. Οι ;ρώτοι ;έντε γύροι της GATT είχαν τη +ορφή
“;αράλληλων” δι+ερών δια;ραγ+ατεύσεων για τη +είωση των δασ+ών.
Ο έκτος γύρος, γνωστός ως γύρος Kennedy, ολοκληρώθηκε το 1967 και κατέληξε στη +είωση των
δασ+ών κατά 50% σε όλες τις βιο+ηχανικές χώρες, +ε την εξαίρεση συγκεκρι+ένων κλάδων. Η +έση
+είωση των δασ+ών, λόγω των εξαιρέσεων, ήταν 35%.
Ο έβδο+ος γύρος, ο γύρος του Τόκυο, ολοκληρώθηκε το 1979 και οδήγησε σε ;εραιτέρω +είωση των
δασ+ών, αλλά και στην καθιέρωση κωδίκων συ+;εριφοράς σχετικά +ε τα +η δασ+ολογικά ε+;όδια,
ό;ως οι εθελούσιοι ;εριορισ+οί στις εισαγωγές.
Ο όγδοος γύρος ολοκληρώθηκε το 1994 (γύρος της Ουρουγάης) και κατέληξε ανά+εσα στα άλλα στην
;εραιτέρω +είωση των δασ+ών, στην +είωση της ;ροστασίας στα αγροτικά ;ροϊόντα, το ρουχισ+ό
και τις δη+όσιες ;ρο+ήθειες, καθώς και στη δη+ιουργία του Παγκόσ+ιου Οργανισ+ού Ε+;ορίου.
Ο τελευταίος (ένατος) γύρος, ο ο;οίος κατέρρευσε χωρίς συ+φωνία είναι ο λεγό+ενος γύρος της
Ντόχα, ;ου ξεκίνησε το 2001 και έως σή+ερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
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Ο ΠΟΕ και το Διεθνές Σύστημα Συναλλαγών
Οι συ+φωνίες της GATT και του Παγκόσ+ιου Οργανισ+ού Ε+;ορίου (ΠΟΕ) είναι εκτετα+ένα και ;ολύ;λοκα κεί+ενα, ε;ειδή είναι νο+ικά
κεί+ενα ;ου καλύ;τουν ένα ευρύ φάσ+α δραστηριοτήτων.
Ασχολούνται +ε τη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, τις τρά;εζες, τις τηλε;ικοινωνίες, τις κυβερνητικές ;ρο+ήθειες,
τα βιο+ηχανικά ;ρότυ;α και την ασφάλεια των ;ροϊόντων, κανονισ+ούς υγιεινής τροφί+ων, την ;νευ+ατική ιδιοκτησία, και ;ολλά άλλα.
Μια σειρά α;ό α;λές, βασικές αρχές διατρέχουν όλο το σύνολο των εγγράφων αυτών. Αυτές οι αρχές α;οτελούν το θε+έλιο του
;ολυ+ερούς ε+;ορικού συστή+ατος.
Α,ουσία ∆ιακρίσεων - Κάθε χώρα θα ;ρέ;ει να α;οφεύγει τις διακρίσεις +εταξύ των ε+;ορικών εταίρων της (δίνοντάς τους εξίσου
καθεστώς «;λέον ευνοού+ενου κράτους" ή καθεστώς ΠΕΚ) και δεν ;ρέ;ει να κάνει διακρίσεις +εταξύ των δικών της και των ξένων
;ροϊόντων, υ;ηρεσιών ή υ;ηκόων (;αρέχοντάς τους "εθνική +εταχείριση" )
Μεγαλύτερη Ελευθερία - Τα ε+;όδια στις συναλλαγές ;ρέ;ει να +ειώνονται +έσω δια;ραγ+ατεύσεων
Προβλεψι"ότητα - Οι αλλοδα;ές εταιρείες, οι ε;ενδυτές και οι κυβερνήσεις θα ;ρέ;ει να είναι βέβαιοι ότι οι ε+;ορικοί φραγ+οί
(συ+;εριλα+βανο+ένων των δασ+ών και των +η δασ+ολογικών φραγ+ών) δεν θα αυξάνονται αυθαίρετα. Οι δασ+ολογικοί συντελεστές
και οι δεσ+εύσεις για το άνοιγ+α της εσωτερικής αγοράς θα βρίσκονται στα ;λαίσια του ΠΟΕ.
Ανταγωνιστικότητα - Θα α;οθαρρύνει τις «άδικες» ;ρακτικές, ό;ως οι εξαγωγικές ε;ιδοτήσεις και ντά+;ινγκ ;ροϊόντων σε τι+ές κάτω του
κόστους για αύξηση του +εριδίου της αγοράς.
Περισσότερα οφέλη για τις λιγότερο ανε;τυγ+ένες χώρες - δίνοντάς τους ;ερισσότερο χρόνο να ;ροσαρ+οστούν, +εγαλύτερη ευελιξία, και
ειδικά ;ρονό+ια.
Ο ΠΟΕ ως +ετεξέλιξη της GATT έχει ;ολλά κοινά ση+εία +ε αυτήν. Oστόσο, έχει αρ+οδιότητες και στον το+έα των υ;ηρεσιών, κάτι ;ου
δεν είχε η GATT. Για ;αράδειγ+α ο ΠΟΕ είναι υ;εύθυνος για τα ;νευ+ατικά δικαιώ+ατα, ενώ είναι αρ+όδιος και για τη διευθέτηση
διενέξεων ;ου ανακύ;τουν στο διεθνές ε+;όριο, χωρίς ό+ως να +;ορεί ο ίδιος να ε;ιβάλλει κυρώσεις.
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Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες
Γενικά οι κανόνες της GATT και του ΠΟΕ βασίζονται στην αρχή της α;ουσίας διακρίσεων, δηλαδή
κάθε χώρα ;ρέ;ει να α;οφεύγει διακρίσεις +εταξύ των ε+;ορικών της εταίρων. Oστόσο, διακρίσεις
ε;ιτρέ;ονται +ε βάση τις λεγό+ενες ,ροτι"ησιακές ε",ορικές συ"φωνίες (Preferential Trading
Agreements ή PTAs) +εταξύ ο+άδων χωρών, όταν ό+ως αυτές συνε;άγονται ;λήρη άρση των δασ+ών
και των άλλων ε+;ορικών ;εριορισ+ών +εταξύ των χωρών ;ου +ετέχουν στη συ+φωνία.
Οι ε;ιτρε;ό+ενες ;ροτι+ησιακές ε+;ορικές συ+φωνίες συνήθως λα+βάνουν +ία α;ό δύο +ορφές.
Περιοχές Ελευθέρου Ε+;ορίου (Free Trade Areas), και τελωνειακές ενώσεις (Customs Unions).
Οι ,εριοχές ελευθέρου ε",ορίου είναι ο+άδες χωρές ;ου έχουν καταργήσει τους +εταξύ τους
δασ+ούς, αλλά στις ο;οίες η κάθε χώρα ορίζει τους δικούς της δασ+ούς σε σχέση +ε τις υ;όλοι;ες
χώρες, ενώ οι τελωνειακές ενώσεις είναι ο+άδες χωρών ;ου έχουν ε;ι;λέον κοινούς δασ+ούς
α;έναντι στον υ;όλοι;ο κόσ+ο.
Η Ευρω;αϊκή Ένωση είναι το αρχέτυ;ο ;αράδειγ+α τελωνειακής ένωσης. Έχει όχι +όνο καταργήσει
του δασ+ούς και τα άλλα ε+;όδια στο ε+;όριο +εταξύ των +ελών της, αλλά έχει συ+φωνήσει και
κοινούς δασ+ούς α;έναντι στον υ;όλοι;ο κόσ+ο. Α;ό την άλλη, η NAFTA, η ;εριοχή ελευθέρου
ε+;ορίου της Βορείου Α+ερικής (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό) συνε;άγεται κατάργηση των δασ+ών
+εταξύ των τριών αυτών χωρών, αλλά κάθε +ία α;ό αυτές διατηρεί το δικαίω+α να ε;ιλέγει +όνη
της τους δασ+ούς ;ου ε;ιβάλλει σε ;ροϊόντα α;ό τον υ;όλοι;ο κόσ+ο.
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Δημιουργία Εμπορίου και Εκτροπή Εμπορίου
Ενώ η γενικευ+ένη α;ελευθέρωση του ε+;ορίου θεωρείται ότι βελτιώνει την
ευη+ερία όλων των χωρών, οι ;ροτι+ησιακές ε+;ορικές συ+φωνίες δεν είναι βέβαιο
ότι οδηγούν σε αυτό το α;οτέλεσ+α.
Α;ό τη +ία, αυξάνουν τον όγκο του ε+;ορίου +εταξύ των χωρών ;ου καταργούν τους
+εταξύ τους δασ+ούς. Η ε;ί;τωση αυτή καλείται δη+ιουργία ε+;ορίου (trade
creation), και θεωρείται γενικότερα ε;ωφελής.
Α;ό την άλλη, +ία ;ροτι+ησιακή ε+;ορική συ+φωνία υ;οκαθιστά το ε+;όριο της
κάθε χώρας +ε τρίτες χώρες ;ρος όφελος του ε+;ορίου +ε τις χώρες ;ου +ετέχουν
στην ;ροτι+ησιακή ε+;ορική συ+φωνία. Η ε;ί;τωση αυτή καλείται εκτρο;ή
ε+;ορίου (trade diversion).
Μέρος του α+οιβαία ε;ωφελούς ε+;ορίου της κάθε χώρας +ε τρίτες χώρες εκτρέ;εται
σε ε+;όριο +εταξύ των χωρών ;ου +ετέχουν στην ;ροτι+ησιακή ε+;ορική συ+φωνία.
Η εκτρο;ή του ε+;ορίου δεν είναι ;άντοτε ε;ωφελής (βλ. Mercosur).
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Νέες Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ;ολλα;λασιάζονται Προτι+ησιακές Ε+;ορικές Συ+φωνίες χωρίς
;λήρη κατάργηση των ε+;οδίων στο ε+;όριο +εταξύ των εταίρων. Αυτό γίνεται +ε τη +είωση των δασ+ών,
αλλά όχι +ε την ;λήρη κατάργησή τους, ό;ως ;ροβλέ;ουν οι κανόνες του ΠΟΕ. Η διαχωριστική γρα++ή σε
αυτές τις νέου τύ;ου PTAs +ε τις ρητά ε;ιτρε;ό+ενες είναι θολή, δεδο+ένου ότι σχεδόν κάθε νέου τύ;ου
PTA έχει ως κύριο στόχο να γίνει +ια Περιοχή Ελευθέρου Ε+;ορίου, σύ+φωνα +ε τους κανόνες του ΠΟΕ.
Αυτές οι νέου τύ;ου PTAs έχουν δη+ιουργήσει ;ολυάριθ+ες α;οκλίσεις α;ό την αρχή των συνήθων
ε+;ορικών σχέσεων, δηλαδή ότι τα κράτη-+έλη του Παγκόσ+ιου Οργανισ+ού Ε+;ορίου (ΠΟΕ) ;ρέ;ει να
εφαρ+όζουν τον ίδιο δασ+ό στις εισαγωγές α;ό άλλα κράτη-+έλη του ΠΟΕ.
Αυτό ισχύει ακό+η και για Mega-PTAs, ό;ως η ∆ιατλαντική Εταιρική Σχέση Ε+;ορίου και Ε;ενδύσεων
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, ή TTIP), +εταξύ ΗΠΑ και Ευρω;αϊκής Ένωσης, ή την
Εταιρική Γέφυρα του Ειρηνικου (Trans Pacific Partnership (TPP) +εταξύ Βορείου Α+ερικής και οικονο+ιών
της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Με τον ;ρόσφατο ;ολλα;λασιασ+ό των δι+ερών PTAs και την ε+φάνιση των Mega-PTAs έχουν
υ;ονο+ευθεί οι κανόνες του ΠΟΕ, ;αρά το ότι όλες αυτές οι συ+φωνίες κάνουν αναφορά σε αυτόν και στο
ότι στόχος τους είναι να εξελιχθούν σε Περιοχές Ελευθέρου Ε+;ορίου. Η αυξη+ένη ;ολυ;λοκότητα του
διεθνούς ε+;ορικού συστή+ατος ;ου ;ροκύ;τει α;ό τον ;ολλα;λασιασ+ό των PTAs είναι σε +εγάλο
βαθ+ό α;οτέλεσ+α της α;οτυχίας του γύρου της Doha να καταλήξει σε συ+φωνία για την α;ελευθέρωση
του διεθνούς ε+;ορίου στις υ;ηρεσίες.
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Συμπεράσματα
Η ανάλυση +ας υ;οδεικνύει ότι τα εργαλεία της ε+;ορικής ;ολιτικής ;ρέ;ει να χρησι+ο;οιούνται +ε
+εγάλη φειδώ, λόγω των στρεβλώσεων ;ου ;ροκαλούν. Για ;αράδειγ+α, +ία +εγάλη οικονο+ία +;ορεί να
ωφεληθεί α;ό δασ+ούς και εξαγωγικούς φόρους, λόγω των ευ+ενών ε;ι;τώσεων τους στους όρους
ε+;ορίου. Oστόσο, κινδυνεύει α;ό αντισταθ+ιστικά +έτρα α;ό τους ανταγωνιστές τους, +ε α;οτέλεσ+α
αύξηση του ;αγκόσ+ιου ;ροστατευτισ+ού και +είωση της ευη+ερίας για όλους (δίλη++α φυλακισ+ένων).
Λόγω των εξωτερικών ε;ι;τώσεων της διεθνούς ε+;ορικής ;ολιτικής, +ετά την καταστροφική ε+;ειρία
του +εσο;ολέ+ου, η α;ελευθέρωση του ε+;ορίου ;ροχώρησε α;ό το 1945 και +ετά +έσω διεθνών θεσ+ών
και συνεργασιών (GATT και ΠΟΕ).
Οι διεθνείς συνεργασίες αντι+ετω;ίζουν τα ;ροβλή+ατα συντονισ+ού ;ου ανακύ;τουν σε ένα ζήτη+α
ό;ου οι ;ρωτοβουλίες +ιας χώρας ε;ηρεάζουν την ευη+ερία των άλλων. Ε;ίσης ση+αντικό ρόλο ;αίζουν
οι ;ροτι+ησιακές ε+;ορικές συ+φωνίες, ό;ως οι ;εριοχές ελευθέρου ε+;ορίου και οι τελωνειακές ενώσεις.
Οι ;ροτι+ησιακές ε+;ορικές συ+φωνίες είναι λιγότερο ε;ιθυ+ητές α;ό τις γενικευ+ένες συ+φωνίες, λόγω
του εκτός α;ό την ;ροαγωγή του διεθνούς ε+;ορίου οδηγούν και σε εκτρο;ή του διεθνούς ε+;ορίου α;ό το
ε+;όριο +ε τρίτες χώρες σε ε+;όριο +εταξύ των χωρών ;ου +ετέχουν σε κάθε +ία τέτοια συ+φωνία.
Λίγες είναι οι χώρες ;ου δεν χρησι+ο;οιούν ;εριορισ+ούς στο διεθνές ε+;όριο, καθώς η ε+;ορική ;ολιτική
καθορίζεται α;ό ;αράγοντες ;ου σχετίζονται +ε τη διανο+ή του εισοδή+ατος.
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