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ΔΙΑΓΩΓΗ
Η αλάγθε γηα δηαθάλεηα πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Η αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ησλ θελψλ πιεξνθφξεζεο νδήγεζε
δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο – επνπηείαο1.
Σήκεξα ζπλαληάκε ηέηνηνπο κεραληζκνχο θπξίσο ζηε δνκή δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΓΝΤ) θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). Βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ είδνπο κεραληζκψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ζχγθιηζεο πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα κέιε.
Σχκθσλα κε ηνπο Combacau θαη Sur2, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ρσξίδνληαη ζε
γενικές θαη αναλυτικές. Οη ηειεπηαίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε3 (orientation),
ηελ πξφβιεςε4 (prévision), ηελ αμηνιφγεζε5 (évaluation) θαη ηε δηφξζσζε6 (correction).
Σηελ αλάιπζε απηή ζα καο απαζρνιήζεη ε αμηνιφγεζε θαη εηδηθά ν ηξφπνο πνπ απηή
αζθείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Σχκθσλα κε ηελ Burdeau:
ε ζθαίξα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ δελ πξέπεη λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ
απνθνκκέλν απφ ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Η πξνζθφιιεζε
ζηηο αξεηέο ηεο αγνξάο θαη ζην δφγκα ησλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ, πνπ εκπλέεη
θαη θπξηαξρεί ζηελ δξάζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ απφ ην 1944, πξνυπνζέηεη
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη δηεζλνχο ζθαίξαο7.

Σηε πξάμε, ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ δηεζλψλ θαζεζηψησλ, εθαξκφδνληαη δηάθνξα
ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, επνπηείαο (surveillance) θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη
άιινηε γηα θξαηηθέο αλαθνξέο απηφ-αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ
(ILO), άιινηε γηα θπβεξλεηηθέο αλαθνξέο αμηνιφγεζεο ησλ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ άιισλ
θξαηψλ (θάηη πνπ γηλφηαλ απφ ηηο ΗΠΑ πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΔ) θαη άιινηε γηα
ζεζκηθή αμηνιφγεζε φπνπ ε γξακκαηεία ηνπ εθάζηνηε δηεζλνχο νξγαληζκνχ
ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ κειψλ ηνπ κε κηα δηαδηθαζία πνπ
νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Η αμηνιφγεζε απηή ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ
είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ζεζκηθήο αμηνιφγεζεο κηαο θαη ε
γξακκαηεία θαηαιήγεη ζε κηα ηειηθή αλαθνξά βαζηδφκελε ζε αλαθνξέο ησλ ίδησλ ησλ
θξαηψλ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΠΟΔ.
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Δλδεηθηηθά ηέηνηνη κεραληζκνί πθίζηαληαη, ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΣΑ, ηνπ ILO,ηνπ NEPAD, ηνπ
Σπκβνπιίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.
2
COMBACAU Jean, SUR Serge, Droit international public, Paris, Montchrestien, Lextenso éditions,
2008, pp. 35-38.
3
Οη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ κηα ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία έλα θξάηνο δεζκεχεηαη λα αθνινπζεί.
4
Η χπαξμε ελφο δεδνκέλνπ θαλφλα επηηξέπεη ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ πνπ ζα
δεζκεπζνχλ κειινληηθά απφ απηφλ.
5
Δπηηξέπεη ζην ζχλνιν ησλ δξψλησλ λα κεηξνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ ζπκβαηφηεηα
ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά βάζε.
6
Τξφπνη πνπ δηαζέηεη έλα θξάηνο γηα λα αληηδξάζεη, λα ιάβεη απνδεκίσζε θαη πηζαλψλ λα αλαηξέζεη ηηο
ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο.
7
BURDEAU G., «Les Etats au rapport ! Le développement des mécanismes d’examen systématique des
politiques des Etats», Mélange en l’honneur de Jean Charpentier, La France, l’Europe, le monde, op. cit.,
p.35.
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Η ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (TPRM) ΣΟΤ
ΠΟΔ
Αξρηθά παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ ΠΟΔ γηα κηα ζαθέζηεξε αληίιεςε ηνπ φινπ
ζπζηήκαηνο.

Πεγή: ΠΟΔ

Η Μεραληζκφο Δπηζθφπεζεο Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο (TPRM) ηνπ ΠΟΔ είλαη έλαο
κεραληζκφο πνπ ζηφρν έρεη λα εγγπάηαη ηε δηαθάλεηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηνπ θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ. Δηδηθφηεξα, φια
ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ θαηά δηαζηήκαηα πνπ έρνπλ νξηζηεί αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή
ηνπο βαξχηεηα ζην δηεζλέο εκπφξην, λα παξνπζηάδνπλ ζηνπο εηαίξνπο ηνπο αλαθνξέο κε
ηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο γηα λα ειέγρεηαη ε ζπλέπεηά ηνπο πξνο ηνπο
θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Η Κίλα (πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Καλαδά), ε Ιαπσλία, νη
ΗΠΑ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε αμηνινγνχληαη θάζε 2 ρξφληα, ηα επφκελα 16 θξάηε θάζε
4 ρξφληα θαη φια ηα ππφινηπα θάζε 6 ρξφληα κε δπλαηφηεηα θαζπζηέξεζεο γηα ηηο
Διάρηζηα Αλαπηπγκέλεο Φψξεο (ΔΑΦ). Τν φξγαλν πνπ πξνβαίλεη ζε απηήλ ηελ
3

αμηνιφγεζε είλαη ην Όξγαλν Δπηζθφπεζεο Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο (Γεληθφ Σπκβνχιην). Τν
ίδην φξγαλν θαηά δηαζηήκαηα παξνπζηάδεη επίζεο αλαθνξέο γηα ηε γεληθή πνξεία ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ8.
Ο TPRM βξίζθεηαη ζηελ νπζία αλάκεζα ζην δίκαιο θαη ηελ πολιτική. Γη’απηφ θαη δελ
έρεη ζρέζε κε άιινπο, πεξηζζφηεξν δηθαζηηθήο θχζεο κεραληζκνχο ηνπ ΠΟΔ, δειαδή κε
ηνλ Μεραληζκφ Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (DSM). Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ πιαίζην ζηε
δνκή ηνπ ΠΟΔ φπνπ ηα θξάηε- κέιε κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ κε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε
φινπο ηνπο ηνκείο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην
απνθξπζηαιιψλνληαη νη πηζαλέο κειινληηθέο δηαθνξέο θαη ελδερνκέλσο
πξνιακβάλνληαη. Δπίζεο απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνθχπηεη έλαο ηεξάζηηνο φγθνο
πιεξνθνξηψλ9 ζρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο, φπσο γηα αθαδεκατθή έξεπλα.
ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ
Αλ εμεηάζεη θαλείο ηελ πνξεία ηνπ δηεζλνχο θαζεζηψηνο εκπνξίνπ απφ ηε δεκηνπξγία
ηεο GATT σο ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΔ, ζα παξαηεξήζεη πσο ν TPRM απνηειεί πξντφλ ηεο
επηζπκίαο λα ηεζεί ην δηεζλέο εκπνξηθφ ζχζηεκα ππφ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε. Ο
παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1950 έσο ζήκεξα.

Γεκαεηία
1950

Γεκαεηία
1960 - 1970

Μεηά ηον Γύρω
ηοσ Σόκιο
(1979-1985)

Αρτές ηοσ
γύροσ ηης
Οσροσγοσάης

Ο TPRM ζηο
πλαίζιο ηης
GATT
(1989-1994)

Ο TPRM
ζηο πλαίζιο
ηοσ ΠΟΔ

ύζηημα
Πληροθόρηζης

Ad hoc

Κξαηηθέο αλαθνξέο/
άιινπ είδνπο
αλαθνξέο/ ζεζκηθέο
αλαθνξέο

Θεζκηθέο
αλαθνξέο

Θεζκηθέο
αλαθνξέο ad
hoc

Δπίζεκεο
Θεζκηθέο
αλαθνξέο

Δπίζεκεο
Θεζκηθέο
αλαθνξέο

Θεζμικό
πλαίζιο

GATT

Δπηηξνπή
πεξηνξηζκψλ
Ιζνδπγίνπ
Πιεξσκψλ /
Δπηηξνπή
Κισζηνυθαληνπξγίαο/ Δπηηξνπή
εκπνξίνπ θαη
αλάπηπμεο

Μλεκφλην Σπκθσλίαο ζρεηηθά κε
γλσζηνπνηήζεηο,
ζπκβνπιέο,επίιπζε
δηαθνξψλ θαη
επνπηεία/ Δπηηξνπή
Κισζηνυθαληνπξγ
ίαο / Δπηηξνπή
εκπνξίνπ θαη
αλάπηπμεο 1979

Οκάδα
εμερνπζψλ
πξνζψπσλ,
1985/
Υπνπξγηθή
Γηαθήξπμε
ηεο Punta del
Este, 1986

Οκάδα
δηαπξαγκαηεχζε
σλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο
GATT (FOGS)1989

Σπκθσλία
ηνπ
Marrakech
1994
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Γηα πξψηε θνξά πξνέβε ζε κηα ηέηνηα γεληθή αμηνιφγεζε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2009 ελ φςεη ηεο δηεζλνχο
θξίζεσο.
9
Απφ ην 1989 πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε απηφο ν κεραληζκφο έσο ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεξίπνπ
250 επνπηείεο γηα 135 θξάηε ζε ζχλνιν 153.
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Πεδίο
Δνδιαθέρονηος

Πνζνηηθνί
Πεξηνξηζκνί,
θαη
ζέκαηα
νξγάλσζεο/
γεσξγία

Πεξηνξηζκνί
Ιζνδπγίνπ
Πιεξσκψλ,
θισζηνυθαληνπξγία, θψδηθεο
εκπνξηθψλ
πνιπκεξψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ,
εκπφδηα ζην
εκπφξην απφ
αλαπηπγκέλα θξάηε

Γεληθή πξφνδνο
εκπνξίνπ/ κε
δαζκνινγηθά
εκπφδηα/ εκπφξην
θαη αλάπηπμε

Δπηηξνπέο
standstill
(Status quo)
θαη rollback
(απειεπζέξσζε)

Δκπφξην
αγαζψλ, κέηξα
πνπ επεξεάδνπλ
ην εκπνξηθφ
ζχζηεκα/ φια
ηα κέιε

Αγαζά,
ππεξεζίεο,
πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία /
κεξηθή
αλάιπζε
δεκνζηνλνκηθψλ,
λνκηζκαηηθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ, /
φια ηα κέιε
πεξηνδηθήαλάινγα κε
ην κεξίδην
ζην δηεζλέο
εκπφξην

Περιοδικόηηηα

19541955/
19591962

Δηήζηα (2/ρξφλν γηα
ηα αλαπηπζζφκελα
θξάηε)

2/ρξφλν
Σπλεδξηάζεηο ηνπ
Σπκβνπιίνπ απφ ην
1980

3/ρξφλν απφ
ην 1987

πεξηνδηθήαλάινγα κε ην
κεξίδην ζην
δηεζλέο εκπφξην

Τπεύθσνος
αναθορών

4 νκάδεο
εξγαζίαο/
Δπηηξνπή
II

Δπηζεκάλζεηο απφ
ηα κέιε, monitoring
απφ αλεμάξηεηα
κέιε

Γξακκαηεία GATT

Όξγαλν
Δπηζθφπεζεο,
Δπηζεκάλζεηο
απφ ηα κέιε

Γξακκαηεία
GATT θαη
ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ
ησλ κειψλ

Γξακκαηεία
ΠΟΔ θαη
ρξεκαηνδφηε
ζε απφ πξνυπνινγηζκφ
ησλ κειψλ

Δποπηεύοσζα
Αρτή

Σπκβνχιην
GATT

Δηδηθφ Σπκβνχιην/
Υπν-επηηξνπή
εμηζνξξφπεζεο/
δηαβνπιεχζεηο κε
Δπηηξνπή
Δκπνξίνπ θαη
Αλάπηπμεο

Δπηηξνπή
Δκπνξηθψλ
δηαπαγκαηεχζεσλ

Σπκβνχιην
GATT

TPRM

Αριθμός
Κρηαών ποσ
ελέγτθηκαν

40 θαη
ΔΟΚ

Δπηηξνπή
πεξηνξηζκψλ ζην
Ιζνδχγην
Πιεξσκψλ/ φξγαλν
επνπηείαο
θισζηνυθαληνπξγίαο/ Υπφ-επηηξνπή
πξνζηαηεπηηθψλ
κέηξσλ ζην εκπφξην
άγλσζηνο

άγλσζηνο

άγλσζηνο

54

264 (ηέιε
2008)

Πηγή : GHOSH Arunabha, Information Gaps, Information Systems, and the WTO’s Trade Policy Review
Mechanism Global Economic Governance Programme, University College Oxford, Department of Politics
and International Relations, GEG Working paper 2008/40, p. 24, (κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηεο
ζπγγξαθέσο)
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ΘΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΑ
Τα ζεηηθά ηνπ ππφ εμέηαζε κεραληζκνχ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:


Κάζε κέινο ππφ αμηνιφγεζε έρεη ηελ επθαηξία λα εμεγήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη
πξαθηηθέο ηνπ ζηνπο εηαίξνπο ηνπ, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ απηή ηε
δηαδηθαζία καζαίλνληαο λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζην ζχζηεκα επνπηείαο
ηνπ ΠΟΔ10.



Πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πνηθηινηξφπσο. Απφ ηελ
πξψηε εκθάληζε ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ην 1989 ζην πιαίζην ηεο GATT, έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ απφ 250 έιεγρνη ζε 135 απφ ηα 153 κέιε.



Η αμία ησλ αλαθνξψλ ηνπ TPRM έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηέο είλαη ζεηηθέο θαη
φρη θαλνληζηηθέο. Γελ επηηάζζνπλ, απιά επηθεληξψλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη
ζηε δηάδνζή ηνπο. Πεξηγξάθνπλ ην πνιηηηθφ ηνπίν θαη ην δεκνζηνπνηνχλ ζηνπο
εηαίξνπο, ηηο θπβεξλήζεηο, ηνλ ηχπν, θαη ην επξχ θνηλφ, θάηη πνπ δίλεη έλα
θίλεηξν παξαπάλσ γηα ζπδεηήζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο ησλ πνιηηηθψλ θάζε
θξάηνπο.



Δηδηθά γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη πεξηνδηθνί έιεγρνη απνηεινχλ κηα
επθαηξία λα αλαδεηρζνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία θαη κε ηελ ζπκβνιή ησλ
πξνγξακκάησλ ηερληθήο βνήζεηαο λα μεπεξαζηνχλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν
TPRM ζπκπιεξψλεη ηα πξνγξάκκαηα ηερληθήο βνήζεηαο θαη αληηζηξφθσο.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη πσο παξακέλνπλ πνιιά πξνβιήκαηα:


Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη θπξίσο νη πην θησρέο, δελ θαηαθέξλνπλ αθφκα λα
πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο ζε απηή ηε δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαο πξνβιήκαηα
ζηνλ ηξφπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ
πνιπκεξνχο εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, θάπνηα θξάηε γηα ιφγνπο ζπλήζσο
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, αιιά θαη δηαθζνξάο, δελ έρνπλ πνηέ εθδψζεη
αλαθνξέο11 θάηη πνπ ζέηεη πξνβιήκαηα δηαθάλεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο αξρέο
ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ.



Δίλαη πξνθαλέο πσο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ε απφιπηε δηαθάλεηα ζε έλα
πνιππιεζέο ζχζηεκα 153 κειψλ. Τα κέιε ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζην λα ειέγρνπλ
ελδειερψο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ ππνινίπσλ, πφζν κάιινλ φηαλ
πξφθεηηαη γηα ρψξεο κε ειιείςεηο πφξσλ θαη ηερληθνχ ππνβάζξνπ. Έηζη,

10

«Surveillance was not an entirely independent activity of the international regime; rather it was a learning
process», GHOSH Arunabha, Information Gaps, Information Systems, and the WTO’s Trade Policy Review
Mechanism, Global Economic Governance Program, University College Oxford, department of politics and
international relations, GEG Working paper 2008/40, ζει. 23.
11
Αθηή Διεθαληνζηνχ, Αιβαλία, Αξκελία, Βηεηλάκ, Γνπηλέα-Μπηζάν, Κακπφηδε, Κνλγθφ, Κνχβα,
Κνπβέηη, Κξναηία, Μνιδαβία, Μπαλκάξ, Νεπάι, Οπθξαλία, Τφλγθα, ΠΓΓΜ, Σανπδηθή Αξαβία.

6

αζπκκεηξίεο κεηαμχ θξαηψλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν αληηθαηνπηξίδνπλ θαη
αζπκκεηξίεο ζε επίπεδν πξφζβαζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ.


Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κεγάιν ράζκα φρη κφλν κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη
αλαπηπζζνκέλσλ θξαηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ. Ωο
πξνο απηφ νη πεξηπηψζεηο ηεο Κίλαο, Βξαδηιίαο θαη Ιλδίαο είλαη νη πην πξνθαλείο
αιιά φρη νη κνλαδηθέο.



Αλακθίβνια, ε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ηνπ κεραληζκνχ απηνχ νθείιεηαη φρη κφλν
ζε ηερληθά πξνβιήκαηα ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θπξίσο θξαηψλ, αιιά ζηε
δηζηαθηηθφηεηα ησλ θξαηψλ γεληθφηεξα λα απνδψζνπλ αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ησλ
εκπνξηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ ζε δηεζλείο γξαθεηνθξάηεο. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ
πνπ ρξεηάζηεθε πάλσ απφ 40 ρξφληα λα ηδξπζεί έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο ζην
πιαίζην ηεο GATT. Όπσο ππνζηήξημε θαη ν θαζεγεηήο Violet κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία είλαη εχθνιν λα απνηχρεη θαζψο ππαγνξεχεηαη ζηελ νπζία απφ ηελ
ζέιεζε ησλ θξαηψλ12.

Ο TPRM έρεη γεληθά ζηφρν ηελ δηαθάλεηα. Γίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πξφνδν ζηηο
δαζκνινγηθέο κεηψζεηο, ζηα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα θαη ζηηο επελδχζεηο. Καηά γεληθή
νκνινγία, ν TPRM απνηειεί κηα ζρεηηθά πεξηζσξηαθή δηαδηθαζία. Σε θάζε πεξίπησζε
σζηφζν, απηφ ην ζχζηεκα επνπηείαο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε άιια κέξε
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΠΟΔ θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε αιιαγψλ ζηηο πνιηηηθέο ησλ
θξαηψλ κειψλ.

ΓΤΝΑΣΟΣΔ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ TPRM
Σχκθσλα κε κεξηθνχο ζπγγξαθείο θαη ΜΚΟ13, ν TPRM κπνξεί λα απνθηήζεη
κεγαιχηεξν θχξνο δηεπξχλνληαο ην ξφιν θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα.
Μηα πηζαλή αλακφξθσζε ηνπ κεραληζκνχ, ζα νδεγνχζε ζε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ζε
πην απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ηετνικό επίπεδο, ζα’ηαλ ρξήζηκν λα αλαζθεπαζηεί ην πεξηερφκελν
ησλ αλαθνξψλ θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην πεδίν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
ηεο πξφιεςεο ησλ δηθαζηηθψλ δηακαρψλ. Σε επίπεδο περιετομένοσ, ππάξρνπλ δχν
πηζαλέο νδνί. Απ΄ηελ κία πιεπξά ν TPRM παξακέλεη επηθεληξσκέλνο ζην εκπφξην απηφ
θαζ’ απηφ δηαηεξψληαο ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ σο ζεζκφο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε
ηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ θαη απνθεχγνληαο λα αλακεηρζεί ζε κε εκπνξηθά
ζέκαηα. Απ΄ηελ άιιε πιεπξά, αλ ζεσξήζνπκε φηη εκπφξην θαη αλάπηπμε βαίλνπλ καδί,
12

VIOLET Franc « La norme Technique, une entrave au commerce international », in OSMAN Filali,
L’organisation mondiale du commerce : Vers un droit mondial du commerce ?, actes et débats de colloque,
Lyon, 2 mars 2001, Bruxelles, Bruylant, 2001, ζει 212, 213.
13
Η ΜΚΟ Oxfam international έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δνκψλ ηνπ ΠΟΔ
δηεπξχλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. (www.oxfam.org/en)
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ηφηε ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην δηεχξπλζεο ησλ ζεκάησλ γηα εμέηαζε απφ ηνλ TPRM
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Θα κπνξνχζε δειαδή λα επεθηαζεί ζηνλ
πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα14, εμεηάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ ηήξεζε απφ ηα
θξάηε κέιε ηνπ ΠΟΔ ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ θαλφλσλ
εξγαζίαο θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο15
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη εηδηθνί νξγαληζκνί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ TPRM θαη λα ππνβνεζνχλ ην έξγν ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα
κε ηελ Evers, «the development of a domestic trade policy review could build on recent
initiatives that provide trade-related technical assistance at strengthening domestic
transparency on WTO matters. (…) In our view, these trade-related capacity building
initiatives could provide a helpful entry point for technical assistance to support local
organisations build a more poverty oriented trade policy review16».

ΔΠΙΛΟΓΙΚΑ
Αθφκε θη αλ ν παξαπάλσ κεραληζκφο δελ αλαιάβεη κηα πην δηεπξπκέλε δξαζηεξηφηεηα,
ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ιεηηνπξγψληαο σο φξγαλν
πξνιεπηηθήο δηπισκαηίαο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αλακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ζα
κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε έλα είδνο κνληέινπ θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ γηα ηα ππνςήθηα
αιιά θαη ππάξρνληα θξάηε κέιε ηνπ ΠΟΔ. Σε ηειηθή αλάιπζε, αλ ηα κέιε
αθνινπζνχζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ TPRM, ζα ζέβνληαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ θαη απηφ θαη’ επέθηαζε ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ησλ δηαθνξψλ πνπ θηάλνπλ
ζηνλ DSM.
Η ζέιεζε ησλ θξαηψλ απνηειεί ηε ζεκέιην ιίζν φισλ ησλ δηεζλψλ θαζεζηψησλ. Γηα ην
ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ λα επηθνπξνχλ ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ
ζπκθεξφλησλ κε ην ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο ηεο δηεζλνχο επεκεξίαο. Ο TPRM κπνξεί θαη
πξέπεη λα ζπκβάιεη πξνο ην ζθνπφ απηφ.

14

Τν επξσπατθφ θνηλνβνχιην είρε εγθξίλεη απφ ην 1994 κηα έθζεζε γηα «εηζαγσγή θνηλσληθήο ξήηξαο ζην
δηεζλέο εκπφξην» (έθζεζε André Sainjon, [δηαδίθηπν]: http://wwweuroparl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1998-0508+0+DOC+XML+V0//EN). Σηηο δηακαξηπξίεο
θαηά ηνλ γχξν ηεο Doha είρε γίλεη ιφγνο γηα κηα αλάινγε ξήηξα, βι. « La clause sociale et le commerce »,
Alliance Sud, fact sheet, [ζην δηαδίθηπν]: http://www.alliancesud.ch/francais/ files/T_HoAeLe.pdf,
consulté le 21 juin 2009.
15
VANDER STICHELE Myriam, « A Gender Analysis of Trade and WTO Rules. A Case Study of
Ghana »,
TNI,
transnational
institute,
1998,
[ζην
δηαδίθηπν]:
http://www.tni.org/
detail_page.phtml?act_id=2135&username=guest@tni.org&password=9999&publish=Y.
16
EVERS Barbara, Linking Trade and Poverty: Reinventing the Trade Policy Review Mechanism, op. cit.
p. 16-17.
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