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Με αφορµή την 5η Υπουργική ∆ιάσκεψη στο Κανκούν του 
Μεξικό, η Greenpeace παρουσιάζει τον ΠΟΕ και το ρόλο του  
και εξηγεί γιατί πρέπει να µας απασχολεί το διεθνές εµπόριο 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόµενα 
 
Τι ακριβώς είναι το διεθνές εµπόριο 
 
Γιατί η Greenpeace ασχολείται µε ζητήµατα διεθνούς εµπορίου 
 
Τι είναι ο ΠΟΕ 
 
Γιατί ο ΠΟΕ αποτελεί πρόβληµα 

• Το ελεύθερο εµπόριο σε προτεραιότητα έναντι σηµαντικών προβληµάτων του πλανήτη 
• Η ύπαρξη του ΠΟΕ αποτελεί απειλή για το περιβάλλον 
• Ο ΠΟΕ χρησιµοποιείται για να εξαναγκαστεί ο κόσµος στην κατανάλωση 

µεταλλαγµένων  
• Ο ΠΟΕ σαν όπλο των πλούσιων και ισχυρών χωρών 
• Ο ΠΟΕ και τα ισχυρά οικονοµικά λόµπι 
• Η λειτουργία του ΠΟΕ δε χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
• Ο ΠΟΕ δεν λειτουργεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες 
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Όσα θα θέλατε να µάθετε για τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
 

Τι είναι ο ΠΟΕ και γιατί µας απασχολεί το παγκόσµιο εµπόριο 
 
 

Τι ακριβώς είναι το διεθνές εµπόριο 
 
Ο όρος διεθνές εµπόριο αναφέρεται στην αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών η οποία 
πραγµατοποιείται µεταξύ κρατών. Εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης, τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες µπορούν να ταξιδεύουν γρηγορότερα και να διανύουν µεγαλύτερες αποστάσεις. 
Ένα από τα ορατά αποτελέσµατα αυτής της εξέλιξης, είναι ότι στη γειτονιά µας µπορούµε 
πλέον να βρούµε προϊόντα από όλον τον κόσµο, είτε αυτά είναι φρούτα και λαχανικά, είτε 
αυτοκίνητα, τραπεζικές υπηρεσίες, είδη ένδυσης ακόµα και εµφιαλωµένο νερό. Η κλίµακα και 
ο ρυθµός εξέλιξης αυτού του είδους εµπορίου αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε 
αποτέλεσµα το παγκόσµιο εµπόριο να έχει καταστεί ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο, να 
θεωρείται το βασικό κριτήριο ανάπτυξης µίας χώρας και να επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
ολόκληρη την πορεία της οικονοµίας διάφορων χωρών. 
 
Το εµπόριο ωστόσο, εκτός από εργαλείο µπορεί να εξελιχθεί και σε όπλο. Οι διάφορες χώρες 
έχουν τη δυνατότητα επιβολής περιορισµών - των γνωστών δασµών - σε αγαθά άλλων 
χωρών, καθιστώντας τα αγαθά αυτά λιγότερο ανταγωνιστικά από τα αντίστοιχα δικά τους. Ένα 
άλλο µέτρο στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να προβούν, είναι η επιδότηση ντόπιων 
επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι, οι κυβερνήσεις, παρέχουν οικονοµική ή και άλλη 
ενίσχυση στις ντόπιες επιχειρήσεις έτσι ώστε οι τελευταίες να επιτυγχάνουν τη µέγιστη δυνατή 
παραγωγή. Αυτό µπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα σε µέχρι πρότινος αποτυχηµένες και µη 
αποδοτικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους, µέσα από την κυβερνητική 
υποστήριξη. Καθώς αυτές οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, κάποιοι µικρότεροι ή τοπικής 
εµβέλειας παραγωγοί - ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται σε φτωχές χώρες και χρήζουν 
µεγαλύτερης βοήθειας - οδηγούνται σε καταστροφή. 
 
Κάθε µέτρο αυτού του είδους χαρακτηρίζεται “προστατευτικό” αφού, καθιστώντας τα ξένα 
αγαθά πιο ακριβά και άρα λιγότερο ελκυστικά στον καταναλωτή, έχει τη δυνατότητα να κλείνει 
τις πόρτες της αγοράς κάποιας χώρας, στα προϊόντα κάποιας άλλης. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία αλλά 
και τα κράτη-µέλη της ΕΕ, επιστρατεύουν τέτοια µέτρα επικαλούµενες την προστασία των 
οικονοµιών τους καθιστώντας ταυτόχρονα αδύνατη την πρόσβαση στη διεθνή αγορά για 
µικρότερες ή λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. 
 
Ωστόσο, οι ίδιες χώρες που προστατεύουν και κλείνουν στους άλλους την αγορά τους, 
πιέζουν άλλες χώρες να ανοίξουν τη δική τους αγορά. Η πρακτική του ανοίγµατος της 
αγοράς µίας χώρας είναι γνωστή ως “ελεύθερο εµπόριο” ή “απελευθέρωση του εµπορίου”. Η 
ουσία της απελευθέρωσης του εµπορίου αφορά στο άνοιγµα της αγοράς µίας χώρας µέσω 
της άρσης των περιορισµών στο εµπόριο, όπως είναι οι δασµοί. Με τον τρόπο αυτό αγαθά και 
υπηρεσίες που µπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε, µπορούν να ανταγωνίζονται 
εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες. Η απελευθέρωση του εµπορίου ωφελεί συνήθως τις 
µεγαλύτερες και πλουσιότερες χώρες, των οποίων οι µεγάλες επιχειρήσεις προσβλέπουν στην 
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επέκτασή τους και στη διάθεση των προϊόντων τους σε διάφορες άλλες χώρες. Ο τοµέας της 
αγροτικής παραγωγής - αυτός δηλαδή από τον οποίον οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν τις 
µεγαλύτερες δυνατότητες κέρδους - είναι αυτός στον οποίο οι πλουσιότερες χώρες διατηρούν 
τα αυστηρότερα µέτρα προστασίας της δικής τους αγοράς. 
 
Από όποια πλευρά και αν το δούµε, οι σηµερινοί κανόνες του παγκόσµιου εµπορίου, 
εξυπηρετούν το συµφέρον των ήδη πλούσιων χωρών ενώ ταυτόχρονα µεγαλώνουν το 
χάσµα ανάµεσα σε αυτές και τις φτωχότερες χώρες που προσπαθούν να µπουν στη 
µάχη της ανταγωνιστικότητας.  

 
 
Γιατί η Greenpeace ασχολείται µε ζητήµατα διεθνούς εµπορίου 
 
Από το ξεκίνηµά της η Greenpeace, έθεσε σαν στόχο της την προστασία της παγκόσµιας 
φυσικής κληρονοµιάς και µάχεται γι’ αυτό µέσα από διεθνείς εκστρατείες για την προστασία 
των αρχέγονων δασών, την απαλλαγή από τις τοξικές ουσίες, την απαγόρευση της 
απελευθέρωσης µεταλλαγµένων οργανισµών, την εξάλειψη των πυρηνικών, την αποτροπή 
των κλιµατικών αλλαγών κλπ. 
  
Ήδη από τη δεκαετία του 70, η Greenpeace ασχολήθηκε συστηµατικά µε ορισµένες από τις 
πτυχές του παγκόσµιου εµπορίου προκειµένου να περιορίσει τις επιπτώσεις του στο 
περιβάλλον. Παράδειγµα αποτελεί η συµβολή µας στην απαγόρευση του διεθνούς εµπορίου 
ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση και της εξαγωγής επικίνδυνων τοξικών και ραδιενεργών 
αποβλήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η συµβολή της Greenpeace υπήρξε καθοριστική στη 
σύναψη διεθνών συµφωνιών απαγόρευσης ή ελέγχου διαφόρων εµπορικών πρακτικών που 
οδηγούν στη µόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. 
  
Ωστόσο, από τη δεκαετία του 90’, και ιδιαίτερα µετά τη δηµιουργία του ΠΟΕ, το 1995, οι 
διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον βρίσκονται υπό την απειλή του καθεστώτος που διέπει 
το διεθνές εµπόριο. Οι κανόνες και οι πρακτικές που υπαγορεύει ο ΠΟΕ χρησιµοποιούνται 
όλο και περισσότερο προκειµένου να αποδυναµωθούν οι αντίστοιχοι διεθνείς κανόνες που 
διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος. Το άµεσο αποτέλεσµα είναι η συνεχής 
υποβάθµιση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 
 
Η Greenpeace αντιτίθεται στη σηµερινή εκδοχή της παγκοσµιοποίησης η οποία έχει 
σαν αποτέλεσµα την ισχυροποίηση των µεγάλων επιχειρηµατικών σχηµάτων. Το 
ελεύθερο εµπόριο που διεξάγεται µε κάθε κόστος, προκαλεί την κατάχρηση και 
κατασπατάληση των φυσικών πόρων, την αύξηση των επιπέδων της ρύπανσης - καθώς 
παράγουµε και καταναλώνουµε περισσότερο - και δηµιουργεί όλο και µεγαλύτερες ανισότητες 
τόσο µεταξύ των χωρών όσο και στο εσωτερικό τους. 
 
Η Greenpeace µάχεται ώστε οι αποφάσεις που λαµβάνονται στον ΠΟΕ να µην αγνοούν τις 
ανησυχίες των πολιτών από όλο τον κόσµο. Προωθούµε την καθιέρωση διεθνών, νοµικά 
δεσµευτικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και είµαστε αντίθετοι µε την 
πολιτική των δύο µέτρων και δύο σταθµών που εν πολλοίς ισχύει σήµερα. Συνηγορούµε υπέρ 
της καθιέρωσης ενός διεθνούς καθεστώτος σχετικά µε το εµπόριο, η εφαρµογή του οποίου θα 
εξυπηρετεί πραγµατικά το καλό όλων και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αλλά 
και να αποκαθιστά το περιβάλλον εκεί όπου έχει υποβαθµιστεί. Με βάση τα συµφωνηθέντα 
στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο το 1992 αλλά και 
στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη που έγινε το 2002 στο Γιοχάνεσµπουργκ, οι 
κυβερνήσεις οφείλουν να εργαστούν µε κατεύθυνση τη βιώσιµη ανάπτυξη. Για την επίτευξη 
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αυτού του στόχου απαιτείται ο συγκερασµός περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών 
προτεραιοτήτων. Γι αυτό το λόγο θα συνεχίσουµε την προσπάθειά µας ώστε να 
εξασφαλίσουµε ότι οι κυβερνήσεις θα δρουν µε τρόπο περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
υπεύθυνο. 
 
Τι είναι ο ΠΟΕ 
 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) συστάθηκε το 1995, ύστερα από ένα µαραθώνιο 
διαπραγµατεύσεων που διεξήχθη µεταξύ διαφόρων κρατών κατά την περίοδο 1986-1994. Ο 
ΠΟΕ είναι η συνέχεια και εξέλιξη της παλαιότερης Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου 
(GATT) η οποία αποτελούσε µία δέσµη κανόνων παγκόσµιας ισχύος και καθόριζε το πλαίσιο 
διεξαγωγής του εµπορίου αγαθών. Την περίοδο που διεξάγονταν οι διαπραγµατεύσεις για τη 
σύσταση του ΠΟΕ, η GATT ήδη µετρούσε 50 χρόνια ζωής. Ο ΠΟΕ είναι ουσιαστικά ένα άλλο 
όνοµα για αυτό που γνωρίζουµε σαν “πολυµερές σύστηµα εµπορίου”, δεδοµένου ότι καθορίζει 
το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ κρατών. Τη στιγµή αυτή, ο 
ΠΟΕ αριθµεί 146 κράτη-µέλη. 
 
Ο ΠΟΕ θεµελιώθηκε πάνω σε µία σειρά συµφωνιών. Ενσωµατώνει την παλαιά GATT, 
καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα πολύ ευρύτερο πεδίο. Ενώ η GATT εστίαζε αποκλειστικά την 
προσοχή της στο εµπόριο αγαθών, ο ΠΟΕ θέτει κανόνες για πολλούς άλλους τοµείς όπως η 
αγορά υπηρεσιών, η γεωργία και η υφαντουργία. Ο ΠΟΕ έχει καταστεί πολύ ισχυρός εξαιτίας 
και του γεγονότος ότι διαθέτει ένα σύστηµα διακανονισµών διαιτησίας που είναι νοµικά 
δεσµευτικοί και επιτρέπουν σε µία χώρα να επιβάλει τεράστιες οικονοµικές κυρώσεις σε µία 
άλλη, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η δεύτερη έχει παραβιάσει κάποιον κανόνα του ΠΟΕ. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως σε καµιά από τις υπάρχουσες διεθνείς νοµοθεσίες για το περιβάλλον 
δεν υπάρχει κάποιο σύστηµα διακανονισµών διαιτησίας που να µπορεί να ανταγωνιστεί το 
αντίστοιχο του ΠΟΕ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κάποιες χώρες να προτιµούν να 
προσφεύγουν στον ΠΟΕ προκειµένου να διευθετήσουν πάσης φύσεως διαφορές αντί να 
ακολουθούν άλλους - πολλές φορές ορθότερους - δρόµους. Για παράδειγµα, κάποιες από τις 
διαφορές που έχουν επιλυθεί µέσω του ΠΟΕ αφορούσαν σε περιβαλλοντικά θέµατα αλλά και 
σε θέµατα που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, ο ΠΟΕ γίνεται ολοένα και πιο 
ισχυρός, µε αρµοδιότητες σε πολλούς τοµείς και µεγάλη δύναµη επιβολής. 
 
Η Υπουργική ∆ιάσκεψη γίνεται τουλάχιστον µία φορά ανά διετία, είναι το ύψιστο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ και απαρτίζεται από όλα τα κράτη-µέλη. Σε αυτές τις διασκέψεις 
διεξάγονται διαπραγµατεύσεις πάνω σε πολλά διαφορετικά θέµατα και λαµβάνονται 
αποφάσεις που για τα κράτη-µέλη είναι νοµικά δεσµευτικές. Φέτος, µεταξύ 10 και 14 
Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί στο Κανκούν του Μεξικό η 5η Υπουργική ∆ιάσκεψη του 
ΠΟΕ. Οι τέσσερις προηγούµενες είχαν πραγµατοποιηθεί το 1996 στη Σιγκαπούρη, το 1998 
στη Γενεύη, το 1999 στο Σιάτλ και το 2001 στην Ντόχα (Κατάρ). 
 
Ήδη, από τη σύσταση του ΠΟΕ, εκφράστηκε δηµόσια έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τις 
λειτουργίες που επιτελεί ο Οργανισµός. Ο δηµόσιος προβληµατισµός µετατράπηκε σε 
δηµόσια οργή στην 3η Υπουργική ∆ιάσκεψη στο Σιάτλ όπου 50.000 άτοµα βρέθηκαν εκεί 
προκειµένου να διαµαρτυρηθούν σχετικά µε το πόσο άδικα λειτουργεί ο ΠΟΕ και µε το πόσο 
έχει πλήξει - και συνεχίζει να πλήττει - το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Οι 
διαπραγµατεύσεις του Σιάτλ δεν οδήγησαν τελικά πουθενά και η διάσκεψη απέτυχε 
παταγωδώς. 
 
Μήπως λοιπόν το Σιάτλ σηµατοδότησε το τέλος του ΠΟΕ; Η απάντηση είναι όχι. Αντίθετα 
µάλιστα, ο εν λόγω οργανισµός αποφάσισε να πραγµατοποιήσει την επόµενη διάσκεψη στην 
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πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Η απόφαση για διεξαγωγή της διάσκεψης σε ένα πιο 
αποµονωµένο µέρος όπως η Ντόχα, ήταν ένας ελιγµός προκειµένου να µην επαναληφθεί η 
αποτυχία του Σιάτλ. Πράγµατι, στη Ντόχα η παρουσία των ΜΚΟ ήταν µηδαµινή γεγονός που 
ήταν ακριβώς και ο στόχος του ΠΟΕ (η Greenpeace ήταν η µόνη από τις ΜΚΟ που 
ασχολούνται µε θέµατα διεθνούς εµπορίου που είχε πετύχει να επισκεφθεί το Κατάρ). Οι 
κυβερνήσεις από την πλευρά τους, προσπάθησαν να εξωραΐσουν την εικόνα του ΠΟΕ, 
συµφωνώντας σχετικά µε µία “αναπτυξιακή δέσµη µέτρων”, η οποία θα προσφέρει 
οικονοµικής φύσης πλεονεκτήµατα σε αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας, του 
Νοτίου Ειρηνικού και της Λατινικής Αµερικής. Στις αναπτυσσόµενες χώρες δόθηκαν 
υποσχέσεις που αφορούσαν, για παράδειγµα, στην ευκολότερη προµήθειά τους µε φάρµακα 
που καταπολεµούν θανατηφόρες ασθένειες και την ευκολότερη πρόσβαση για τα αγροτικά 
τους προϊόντα στις διάφορες αγορές (ο λόγος είχε γίνει για όλα εκείνα τα προϊόντα, όπως είναι 
για παράδειγµα το βαµβάκι και ο καφές, των οποίων η καλλιέργεια αποτελεί σηµαντικό µέρος 
της οικονοµίας κάποιων αναπτυσσόµενων χωρών). 
 
Εξαιτίας του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος γύρω από “αναπτυξιακά ζητήµατα”, η διάσκεψη της 
Ντόχα χαρακτηρίστηκε ως η διάσκεψη της ανάπτυξης. ∆υστυχώς, ένας τέτοιος χαρακτηρισµός 
µοιάζει ειρωνικός αφού αυτά τα ζητήµατα είναι και τα σηµαντικότερα αντικείµενα διαφωνίας 
στο δρόµο για τη διάσκεψη του Κανκούν. Με ειρωνεία µοιάζει και το γεγονός ότι υπάρχουν 
χώρες που τώρα προσπαθούν να υπαναχωρήσουν από δεσµεύσεις που είχαν ήδη αναλάβει 
στη Ντόχα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως, ενώ τα κράτη-µέλη του ΠΟΕ συµφώνησαν 
οµόφωνα να καταστήσουν τα φάρµακα πιο προσιτά για τις αναπτυσσόµενες χώρες, οι ΗΠΑ 
συνεχίζουν να µπλοκάρουν τη συµφωνία. 
 
Οι υποσχέσεις που δόθηκαν στη Ντόχα δεν έχουν έως σήµερα υλοποιηθεί. Οι 
αναπτυσσόµενες χώρες συνεχίζουν να αντικρίζουν το παγκόσµιο εµπόριο από µειονεκτική 
θέση. 
 
Γιατί ο ΠΟΕ αποτελεί πρόβληµα 
 
Το ελεύθερο εµπόριο σε προτεραιότητα έναντι σηµαντικών προβληµάτων του 
πλανήτη 
 
Ένα σωστό σύστηµα εµπορικών συναλλαγών, θα εξασφάλιζε τις συνθήκες για ειρήνη, 
ασφάλεια και περιβαλλοντική αειφορία. Άντ’ αυτού, από την ίδρυσή του το 1995 και ύστερα, ο 
ΠΟΕ έχει σαν στόχο την προώθηση του ελεύθερου εµπορίου που εξυπηρετεί ιδιωτικά 
συµφέροντα µε αποτέλεσµα να υποβιβάζονται οι υπόλοιπες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες.  

 
Η ύπαρξη του ΠΟΕ αποτελεί απειλή για το περιβάλλον 
 
Υποτίθεται πως ο ΠΟΕ δεσµεύει νοµικά όλα τα κράτη-µέλη του να χρησιµοποιούν τους 
φυσικούς πόρους µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, όµως τα παρακάτω παραδείγµατα 
οδηγούν σε αντίθετα συµπεράσµατα. 
 
1. Το ελεύθερο εµπόριο επιταχύνει την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, όπως το 

νερό, τα δάση, τα αλιευτικά αποθέµατα και τα µεταλλεύµατα, µε ρυθµό πολύ ταχύτερο 
από το ρυθµό ανανέωσής τους. 

2. Η Αρχή της Πρόληψης, η οποία υπογράφηκε µετά από συζητήσεις που έγιναν σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον το 1992 στο Ρίο 
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και της οποίας η τήρηση αποτελεί µία από τις βασικές προϋποθέσεις εξασφάλισης 
περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας, απειλείται άµεσα. 

3. Οι κανόνες του ελεύθερου εµπορίου υπονοµεύουν θετικές ρυθµίσεις για το 
περιβάλλον. Οι κανόνες του ΠΟΕ µπορούν για παράδειγµα να χρησιµοποιηθούν 
προκειµένου να περιοριστεί η οικολογική σήµανση προϊόντων, αφού σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του ΠΟΕ, τέτοιες ετικέτες ίσως θεωρηθούν “µεροληπτικές”.  

4. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου οι κανόνες για το εµπόριο έρχονται σε 
σύγκρουση µε τους κανόνες για το περιβάλλον, υπερισχύουν οι κανόνες του 
εµπορίου. Μάλιστα, κάποιες χώρες προωθούν την υπογραφή µίας συµφωνίας που θα 
χαίρει της έγκρισης του ΠΟΕ και άλλων οργανισµών και που θα προβλέπει ότι στην 
περίπτωση τέτοιων συγκρούσεων τελικά θα υπερισχύουν οι κανόνες του εµπορίου. Η 
εφαρµογή µίας τέτοιας συµφωνίας θα έπληττε σοβαρά την ισχύ και την 
αποτελεσµατικότητα πολλών περιβαλλοντικών συµφωνιών. Επειδή όµως ο ΠΟΕ είναι 
ένας οργανισµός που ξεκάθαρα µεροληπτεί υπέρ του εµπορίου και των οικονοµικών 
συµφερόντων, η Greenpeace αντιτίθεται στη διεξαγωγή συνοµιλιών για το εµπόριο και το 
περιβάλλον οι οποίες θα γίνονται στα πλαίσια ενός τέτοιου οργανισµού. 

 
Ο ΠΟΕ χρησιµοποιείται για να εξαναγκαστεί ο κόσµος  
στην κατανάλωση µεταλλαγµένων  
 
Στις 13 Μαΐου του 2003, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απευθυνόµενη στην επιτροπή διαιτησίας του 
ΠΟΕ, συνέταξε µία επιστολή διαµαρτυρίας κατά του de facto moratorium που ισχύει στην ΕΕ 
για τους µεταλλαγµένους οργανισµούς. Αυτή η εντός των πλαισίων του ΠΟΕ αντιδικία, έλαβε 
χώρα παρά το γεγονός ότι η ΕΕ ήδη σχεδίαζε να άρει την απαγόρευση στην έγκριση νέων 
µεταλλαγµένων οργανισµών εντός των προσεχών µηνών. Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός 
ότι η αµερικανική κυβέρνηση επέλεξε να συντάξει την επιστολή λίγο πριν τεθεί σε εφαρµογή το 
Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια που είχε υπογραφεί στην Καρθαγένη. Το Πρωτόκολλο για τη 
Βιοασφάλεια αποτελεί την πρώτη, νοµικά δεσµευτική παγκόσµια συµφωνία που επιτρέπει στις 
χώρες να θέτουν φραγµούς στους µεταλλαγµένους οργανισµούς µε βάση την Αρχή της 
Πρόληψης. Η αρχή αυτή, στην οποία έχουν συµφωνήσει όλες οι χώρες, επιτρέπει τη λήψη 
µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος - απαγορεύοντας για παράδειγµα την εισαγωγή 
µεταλλαγµένων οργανισµών - ακόµα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επιστηµονική 
αβεβαιότητα σχετικά µε την ύπαρξη περιβαλλοντικού κινδύνου. Έχοντας όµως υπ’ όψιν τους 
την προσφυγή των ΗΠΑ, πολλές χώρες ενδεχοµένως να διστάσουν να εφαρµόσουν τους 
κανονισµούς που πηγάζουν από το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, φοβούµενες αντίµετρα 
των ΗΠΑ.  
 
Στην καλύτερη περίπτωση, η προσφυγή των ΗΠΑ µπορεί απλώς να αποδυναµώσει το 
Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια. Στη δε χειρότερη, µπορεί να το καταστήσει εντελώς 
άχρηστο. Ο ΠΟΕ δε µπορεί να χρησιµοποιείται προκειµένου να υποβαθµίζονται οι συµφωνίες 
για το περιβάλλον, ιδιαίτερα µάλιστα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι για τη δηµόσια 
υγεία ή όπου δεν υπάρχει επιστηµονικά εδραιωµένη βεβαιότητα σχετικά µε την ασφάλεια της 
παραγωγής µεταλλαγµένων οργανισµών. Οι αποφάσεις σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα θα 
πρέπει να λαµβάνονται µε βάση το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια δεδοµένου ότι η δηµόσια 
υγεία και το περιβάλλον δεν εµπίπτουν στη σφαίρα αρµοδιότητας του ΠΟΕ. Εάν ο ΠΟΕ 
αρχίσει να λαµβάνει αποφάσεις και για αυτούς τους τοµείς τότε η εξουσία του θα είναι 
απεριόριστη. 
 
Η προσφυγή των ΗΠΑ αποτελεί επίσης τακτική εκφοβισµού προκειµένου να “παρακινήσει” 
διάφορες χώρες του Νότου να ανοίξουν την αγορά τους στα µεταλλαγµένα τρόφιµα. Ως 
αποτέλεσµα της τακτικής των ΗΠΑ, αρκετές χώρες φοβούνται πλέον ότι αν φράξουν το δρόµο 
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στους µεταλλαγµένους οργανισµούς θα τους επιβληθούν τεράστιες εµπορικές κυρώσεις στα 
πλαίσια του ΠΟΕ. Η ζηµία από τέτοιες κυρώσεις ενδέχεται να ανέλθει σε εκατοντάδες 
εκατοµµύρια ή ακόµα και σε δισεκατοµµύρια δολάρια. 
 
Πράγµατι, οι ΗΠΑ έχουν ήδη υιοθετήσει µία επιθετική πολιτική απέναντι σε διάφορες 
αναπτυσσόµενες χώρες (όπως η Βολιβία, η Αίγυπτος, η Ταϊλάνδη, η Σρι Λάνκα και η Νότια 
Κορέα) τις οποίες απειλούν µε κυρώσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ, στην περίπτωση που 
υιοθετήσουν νόµους για τους µεταλλαγµένους οργανισµούς. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί ο 
νόµος που επιβάλει την επισήµανση, που θα πληροφορεί τον καταναλωτή αν ένα προϊόν είναι 
µεταλλαγµένο και ως εκ τούτου, θα δίνει στον καταναλωτή το δικαίωµα να διακρίνει τα 
µεταλλαγµένα τρόφιµα από τα υπόλοιπα και άρα αυτός θα µπορεί να επιλέξει αν θέλει να 
καταναλώσει µεταλλαγµένες τροφές ή όχι. Οι ΗΠΑ προβάλουν το επιχείρηµα ότι αυτοί οι 
διαχωρισµοί µεταξύ των προϊόντων δεν είναι υποχρεωτικοί εντός της επικράτειάς τους και ως 
εκ τούτου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και οπουδήποτε αλλού. Όλα τα παραπάνω 
αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσπάθειας των ΗΠΑ να πείσουν τις άλλες 
χώρες να αποδεχθούν τα δικά τους µέτρα και σταθµά ως παγκόσµια και να βρουν νέες 
αγορές για τις αµερικανικές εταιρίες παραγωγής µεταλλαγµένων οργανισµών οι οποίες 
αποτελούν ένα πανίσχυρο λόµπι. 
 
Το παράδειγµα αυτό δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο η ατζέντα για το ελεύθερο εµπόριο 
παίρνει προτεραιότητα έναντι άλλων σοβαρών ζητηµάτων, όπως είναι η ανθρώπινη υγεία, τα 
δικαιώµατα του καταναλωτή και η προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επισηµαίνει 
την επιρροή που έχουν στον ΠΟΕ οι µεγάλες επιχειρήσεις αφού τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι 
υπόλοιπες χώρες παραγωγοί µεταλλαγµένων οργανισµών έχουν επιδοθεί σε µία επιθετική 
εκστρατεία εξεύρεσης νέων αγορών για τις βιοµηχανίες τους. 
 
Ο ΠΟΕ σαν όπλο των πλούσιων και ισχυρών χωρών 
 
Οι ιθύνοντες του ΠΟΕ διατείνονται ότι ο συγκεκριµένος οργανισµός καθοδηγείται από τα µέλη 
του, εννοώντας ότι, όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται από τα κράτη-µέλη και όχι επί 
παραδείγµατι από τις επιχειρήσεις ή από τον ίδιο τον ΠΟΕ. Παρόλα ταύτα, η ατζέντα για το 
παγκόσµιο εµπόριο, βασικά καταρτίζεται από µία µικρή οµάδα πλούσιων χωρών και κυρίως, 
από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Οι περισσότερες από τις φτωχές χώρες, 
παρ’ όλο που αποτελούν και την πλειοψηφία των κρατών µελών του ΠΟΕ, είτε έχουν 
περιορισµένη επιρροή είτε αποκλείονται εντελώς από τις διαπραγµατεύσεις. Πολλές εξ αυτών 
δεν παίρνουν καν µέρος στις κρίσιµες συναντήσεις για τις οποίες απαιτείται πρόσκληση. 
 
Ο ΠΟΕ και τα ισχυρά οικονοµικά λόµπι 
 
Οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί δεν είναι η µοναδική περίπτωση όπου διαπιστώνουµε την 
επιρροή των επιχειρηµατικών λόµπι στις κυβερνήσεις. Οι ΗΠΑ έχουν µπλοκάρει επίσης µία 
συµφωνία που είχε πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΟΕ και προέβλεπε την προµήθεια 
φαρµάκων πρώτης ανάγκης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ωστόσο, δεν είναι µόνο οι ΗΠΑ που 
δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η ΕΕ δέχεται µεγάλες πιέσεις από τους ευρωπαίους 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων προκειµένου να διατηρήσει τις υψηλές επιδοτήσεις προς 
τον αγροτικό τοµέα. Επιπροσθέτως, η ΕΕ, µε βάση την συµφωνία του ΠΟΕ για τις υπηρεσίες, 
επιχειρεί να διευρύνει την αγορά για τις τεράστιες ευρωπαϊκές εταιρίες εµφιαλώσεως. Παρά το 
γεγονός ότι τα αποθέµατα του καθαρού νερού ολοένα και λιγοστεύουν, η ΕΕ προωθεί µία 
δέσµη µέτρων που θα είναι ευνοϊκή για τις εταιρίες και όχι για το περιβάλλον. 
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Κάθε φορά που στα πλαίσια του ΠΟΕ γίνονται διαπραγµατεύσεις επάνω σε µία συµφωνία 
που µπορεί να αποφέρει κέρδη σε κάποια µεγάλη επιχείρηση αυτή πιέζει την κυβέρνηση της 
χώρας της προκειµένου οι διαπραγµατεύσεις να αποβούν ευνοϊκές στον µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό. Οι όποιες επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον µπαίνουν σε πολύ χαµηλότερη 
προτεραιότητα. 
 
Η επερχόµενη διάσκεψη στο Κανκούν είναι πιθανό να αποτελέσει ένα τέτοιο παράδειγµα. Ένα 
από τα θέµατα που θα απασχολήσουν τις κυβερνήσεις είναι η δυνατότητα µίας νέας 
συµφωνίας για τις επενδύσεις. Η διαδικασία ενδέχεται να καταλήξει σε µία “διακήρυξη των 
δικαιωµάτων των επιχειρήσεων” στην οποία δεν θα περιλαµβάνονται όροι που θα αναγκάζουν 
τις επιχειρήσεις να λογοδοτούν και να δρουν κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο. Μία τέτοια 
συµφωνία µπορεί να ανοίξει το δρόµο για τις επιχειρήσεις των πλουσίων χωρών να 
διευρύνουν τις δραστηριότητες και να αυξήσουν την ισχύ τους, την ίδια στιγµή που το χάσµα 
µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών θα διευρύνεται συνεχώς. 
 
Η λειτουργία του ΠΟΕ δε χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
 
Ο ΠΟΕ χρησιµοποιεί µία σειρά από µεθόδους οι οποίες φυλάσσονται µακριά από τα 
“αδιάκριτα µάτια” της κοινής γνώµης. Οι περισσότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
λαµβάνουν χώρα κεκλεισµένων των θυρών. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο οι κυβερνήσεις έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής και έκθεσης των απόψεών τους. Υπάρχει επίσης η συνήθεια τα 
πρακτικά να παραµένουν κρυφά και να µην κοινοποιούνται. Ακόµα και οι διαιτητικοί 
διακανονισµοί γίνονται κεκλεισµένων των θυρών, που σηµαίνει ότι διάφοροι ειδικοί που 
ανήκουν σε ΜΚΟ συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στην επιτροπή διακανονισµών 
χρήσιµες πληροφορίες ή γνώσεις που διαθέτουν. 
 
Αδιαφανείς είναι όµως και οι ζυµώσεις για τη δηµιουργία κλίµατος κοινής συναίνεσης που 
γίνονται πριν από την Υπουργική ∆ιάσκεψη. Εάν αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αξίζει 
τότε να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε την Υπουργική ∆ιάσκεψη, πραγµατοποιούνται κλειστές 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ συγκεκριµένων κυβερνήσεων, στις οποίες απαιτείται ειδική 
πρόσκληση. Το δε σκεπτικό µε το οποίο µοιράζονται οι προσκλήσεις είναι ασαφές και το 
αποτέλεσµα είναι να αποκλείονται από τις συζητήσεις πολλές χώρες.  
 
Οι µέθοδοι άσκησης πίεσης που χρησιµοποιούν οι πιο ισχυρές χώρες προκειµένου να 
επιτύχουν τους βασικούς τους στόχους, είναι πολλές. Με τέτοιους όρους, αρκετές 
αναπτυσσόµενες χώρες αδυνατούν να υψώσουν το ανάστηµά τους. Η 3η Υπουργική 
∆ιάσκεψη, που έγινε στο Σιάτλ, στην ουσία διακόπηκε και τελείωσε ανεπιτυχώς, ακριβώς 
εξαιτίας των προαναφερθέντων αιτίων. Κοινώς, εξαιτίας της αδιαφάνειας, της µη συµµετοχής 
όλων των ενδιαφεροµένων και της αδικίας, που χαρακτήρισαν τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 
 
Ο ΠΟΕ δεν λειτουργεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες 
 
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του ΠΟΕ είναι πολύπλοκη. Ένας από τους 
κανονισµούς προβλέπει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται “µε συναίνεση”. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να συµφωνούν όλα τα κράτη-µέλη. Επίσης, στο τέλος κάθε 
διάσκεψης θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση για όλα τα θέµατα. Είτε θα υπάρχει συµφωνία 
για όλα τα θέµατα είτε δε θα υπογραφεί καµία συµφωνία και η διάσκεψη θα αποτύχει 
(επικρατεί η λογική του “όλα ή τίποτα”). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σε κάποιες χώρες µεγάλη 
πίεση προκειµένου να υπαναχωρήσουν σχετικά µε κάποιο ζήτηµα, αφού διαφορετικά 
κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν πολιτικά ή οικονοµικά αντίµετρα από τα υπόλοιπα κράτη-
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µέλη. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δηµιουργεί µία κατάσταση “συναλλαγής”. Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι όλα τα θέµατα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός και µόνο πακέτου, κάποιες 
κυβερνήσεις συχνά υπαναχωρούν σε ένα ζήτηµα κερδίζοντας σαν αντάλλαγµα την 
υπαναχώρηση των άλλων κυβερνήσεων σε κάποιο άλλο. Το σύστηµα αυτό ωφελεί κατά βάση 
τις ισχυρές χώρες που έχουν στη διάθεση τους περισσότερα ζητήµατα προς συναλλαγή και 
ως εκ τούτου µπορούν να αποκοµίσουν και περισσότερα οφέλη.  
 
Πριν από κάθε Υπουργική ∆ιάσκεψη συχνά πραγµατοποιούνται κάποιες “µίνι υπουργικές 
διασκέψεις”, κατά τις οποίες υπουργοί ορισµένων κυβερνήσεων συναντώνται προκειµένου να 
οικοδοµήσουν κλίµα συναίνεσης πριν να αρχίσει η µεγάλη διάσκεψη. Εκεί συζητούνται τα 
θέµατα που θεωρούνται ως τα πλέον ακανθώδη και οι διάφορες αντιπροσωπείες αρχίζουν να 
επεξεργάζονται πιθανές “λύσεις”. Το πρόβληµα είναι ότι αυτές οι συναντήσεις εντάσσονται σε 
εκείνη την προαναφερθείσα κατηγορία συναντήσεων όπου χρειάζεται ειδική πρόσκληση µε 
αποτέλεσµα να συµµετέχει µόνο ένας µικρός αριθµός εκπροσώπων. Η παράδοση θέλει τις 
ΜΚΟ να αποκλείονται από αυτές τις συζητήσεις. 
 
Η λογική των συναντήσεων κεκλεισµένων των θυρών όπου απαιτείται ειδική πρόσκληση, 
αφαιρεί από τις διαδικασίες του ΠΟΕ και τα αποτελέσµατα των συναντήσεών του κάθε είδος 
νοµιµότητας. Είναι ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι οι ΗΠΑ, οι χώρες της ΕΕ, ο Καναδάς, η 
Αυστραλία και η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που δεν λείπουν ποτέ από τις “µίνι-διασκέψεις”. 
Αυτό εξηγείται αν αναλογιστούµε την πραγµατικότητα σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις, µία 
πραγµατικότητα που µας λέει ότι µόνο αυτές οι συγκεκριµένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να 
συνάπτουν ή να ακυρώνουν συµφωνίες αλλά και να έχουν µία φωνή υπολογίσιµη. 
 
Οι αναπτυσσόµενες χώρες βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση αναφορικά και µε τη δυνατότητά 
τους να χρησιµοποιούν το Σώµα ∆ιαιτητικών ∆ιακανονισµών του ΠΟΕ. Όπως ήδη αναφέραµε, 
οι ΗΠΑ, δεδοµένου ότι είναι ένα πλούσιο κράτος µε µεγάλη πολιτική ισχύ, έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιούν το Σώµα ∆ιαιτητικών Κανονισµών προκειµένου να εκφοβίζουν 
άλλα κράτη, όπως άλλωστε κάνουν αυτή τη στιγµή σχετικά µε την άρνηση της ΕΕ να δεχθεί τα 
µεταλλαγµένα. Πολλές όµως από τις φτωχότερες χώρες δε µπορούν να δράσουν παροµοίως 
δεδοµένου ότι οι απειλές τους για αντίµετρα εναντίον των πλουσίων χωρών δε θα ακούγονταν 
ρεαλιστικές. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές εκ των αναπτυσσόµενων χωρών δε διαθέτουν την 
πολιτική ισχύ και την οικονοµική δυνατότητα για να πλήξουν κατά τρόπο ουσιαστικό κάποια 
άλλη χώρα µέσω της επιβολής οικονοµικών κυρώσεων. Οι ΗΠΑ αντιθέτως - δεδοµένου ότι 
πολλές χώρες είναι εµπορικοί τους εταίροι - µπορούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους 
σχετικά µε τις εµπορικές κυρώσεις. Πρόκειται για µία τακτική εκφοβισµού που µπορεί να 
προσφέρει στις πλούσιες χώρες περισσότερα διαπραγµατευτικά όπλα και την οποία οι 
πλούσιες χώρες πράγµατι εφαρµόζουν. 
 
Η ουσία είναι ότι η δοµή του ΠΟΕ δηµιουργεί τις προϋποθέσεις προκειµένου η κάθε χώρα να 
διαθέτει διαφορετικό βαθµό επιρροής στις αποφάσεις και στις πολιτικές του ΠΟΕ. Το γεγονός 
ότι για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η συναίνεση όλων των χωρών δε σηµαίνει ότι 
κάθε χώρα έχει την ίδια δύναµη µπροστά στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. 
 
 
 
 
 

 

 


