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Εισαγωγή

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένα από τα σημεία στον πλανήτη με την

μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Όντας ο φυσικός διάδρομος των ενεργειακών

ροών από την Κασπία Θάλασσα προς την Ευρώπη και την Ε.ε ειδικότερα οι λαοί

της Μαύρης Θάλασσας κινδυνεύουν να περιέλθουν στη δύνη των αντιπαραθέσεων

και μιας νέας διαδικασίας εξάρτησης, που ορίζεται από τις περιφερειακές και

παγκόσμιες υπερδυνάμεις. Χώρες της περιοχής διαμελίζονται, εμφύλιοι πόλεμοι

ξεσπούν και πα~τoύ όπου διέρχονται οι ενεργειακοί αγωγοί γεwιέται ένα

αυτονομιστικό κίνημα. Η μόνη πιθανή απάντηση στα όποια διεθνή σχέδια για την

περιοχή θα μπορούσε να είναι η περιφερειακή συνεργασία. Αν και ιδιαίτερα

φιλόδοξος στοχος, οι λαοί της περιοχής καλούνται να συνεργαστούν για το

σχεδιασμό του μέλλοντός τους και να βελτιώσουν τα περιθώρια ελιγμών τους στις

όποιες διεθνείς πιέσεις. Το μόνο υπαρκτό μέσο υλοποίησης των παραπάνω στόχων

είναι, μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

(Ο.Σ.Ε.Π.).

Ο 0.Σ.Ε.Π. δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ενώ πολλές από τις έως τώρα έρευνες

μελέτες δεν ασχολήθηκαν με την λεπτομερή εξέταση των αρχείων του, αλλά με

επιφανειακή έρευνα και προσωπικές εκτιμήσεις και υποθέσεις. Η παρούσα εργασία,

στοχεύει να αγγίξει τομείς του 0.Σ.Ε.Π. που έχουν αγνοηθεί από την έως τώρα

έρευνα. Στοχεύει, επίσης, να παρουσιάσει συστηματικοποιημένα τη δομή και τη

λειτουργία του οργανισμού, ώστε να παράσχει μια δευτερογενή πηγή προς τους

μελλοντικούς ερευνητές.

Στηρίζεται πέρα από την βιβλιογραφία, στη πρωτογενή έρευνα των αρχείων του

Οργανισμού κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του συγγραφέα στην έδρα της

Διεθνούς του Γραμματείας στην Κωνσταντινούπολη στο διάστημα 12.3.01-23.4.01.

Παράλληλα, στηρίζεται στην εμπειρία από την παρακολούθηση της συνάντησης της

Επιτροπής Ανωτέρων Αξιωματούχων της ο.Σ.Ε.Π. στις 19-23.3.01, όπου μεταξύ

άλ/ων έλαβε χώρα η διαπραγμάτευση του τελικού κειμένου της Οικονομικής

Ατζέντας του Οργανισμού. Τέλος, στηρίζεται και στην εμπειρία του συγγραφέα από

την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ο.Σ.Ε.Π., από την παρακολούθηση τριών
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Γενικών Συνελεύσεων (Βουκουρέστι, 23-25.6.1998. Αγία Πετρούπολη, 8-10.12.1998,

Κίεβο, 7-9.12.1999) και μίας συνάντησης της Μόνιμης Εmτροπης (Κίεβο,

8.12.1999). Για τους σκοπούς της έρευνας διενεργήθηκαν επισκέψεις στα γραφεία της

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του σΣ.Ε.Π. και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου

στη Κωνσταντινούπολη καθώς και του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου

Πόντου στην Αθήνα. Ιδιαίτερα χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ήταν σι συζητήσεις που

έλαβαν χώρα με διπλωματικούς εκπροσώπους των χωρών μελών και των στελεχών

των διαφόρων σωμάτων του ο.Σ.Ε.Π., τόσο στα πλαίσια της συνάντησης της

Επιτροπής Aνωτέ~ων Αξιωματούχων, όσο και κατά την πρακτική άσκησή μου στη

Διεθνή Γραμματεία και τις προσωπικές επισκέψεις του συγγραφέα στα άλλα σώματα

του Ο.Σ.Ε.Π.

Βασικά προβλήματα στην εκπόνηση της εργασίας ήταν η ανεπάρκεια της

βιβλιογραφίας και ιδιαίτερα ο χρονικός περιορισμός των προπτυχιακών

διπλωματικών εργασιών.

Στο πρώτο κεφάλαιο της Εργασίας παρουσιάζεται το διεθνές πλαίσιο στο οποίο θα

μπορούσε να ενταχθεί η δημιουργία της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Αφού εξετασθούν συνοπτικά οι μορφές που μπορεί να λάβει μια περιφερειακή

πολυμερής συνεργασία, εξετάζονται συνοπτικά 37 οργανισμοι, ώστε να έχει ο

αναγνώστης αίσθηση του μεγέθους του φαινομένου της δημιουργίας περιφερειακών

οικονομικών συνεργασιών παγκοσμίως. Στη συνέχεια εmχειρείται η ερμηνεία της

διάδοσης του φαινομένου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο. επιχειρείται η ανάλυση των δομών και διαδικασιών του

Ο.Σ.Ε.Π. Αφού περιγραφεί συνοπτικά το πολιτικό περιβάλλον που οδήγησε στην

ίδρυση του ο.Σ.Ε.Π., εξετάζονται οι συνθήκες, οι ανάγκες και οι πολιτικοί στόχοι

που οδήγησαν το κάθε κράτος ξεχωριστά να λάβει μέρος σε αυτόν, αλλά και οι

σύγχρονες προσδοκίες τους από αυτόν. Η ανάλυση αυτη θεωρήθηκε ιδιαίτερα

σημαντική αφού οι συνισταμένες αυτές ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια

κίνησης και εξέλιξης του ο.Σ.Ε.Π. Ακολουθεί ανάλυση της δομης του Οργανισμού

και των συσχετιζόμενων σωμάτων του, που δεν είχε έως σήμερα ερευνηθεί και

στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα.
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Τέλος, σε ένα τρίτο κεφάλαιο. η εργασίας ολοκληρώνεται με την διατύπωση κάποιων

πρώτων συμπερασμάτων από την ανάλυση, μια συνοπτική εκτίμηση των προοπτικών

εξέλιξης του ο.Σ.Ε.Π. και προτάσεις για δομικές αλλαγές στο πλαίσιο του

υπάρχοντος καταστατικού που θα επέτρεπαν τ/ βελτίωση της αποτελεσματικότητάς

του.
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1. Περιφερειακές Πολυμερείς Συνεργασίες

Τόσο μεταπολεμικά όσο και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ.

παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στον τομέα της πολυμερής περιφερειακής

συνεργασίας. Κράτη με γεωγραφική εγγύτητα, πολιτική και οικονομική ομοιότητα

συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών

σε συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σήμερα, μόλις πέντε κράτη στον

κόσμο δε συμμετέχουν σε κάποιου είδους περιφερειακής συνεργασίας, ενώ τα

περισσότερα συμμετέχουν σε πάνω από 30. J Οι πολυμερείς αυτές συνεργασίες

μπορούν να έχουν διάφορες μορφές και επίπεδα.

,
1.1 Τομεακή Συνεργασία

Η απλούστερη μορφή είναι η τομεακή συνεργασία. Στην τομεακή συνεργασία τα

κράτη συνεργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς κοινωνικής, οικονομικής ή πολιτικής

φύσης, με σκοπό την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων και στόχων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Οργανισμός για την απαγόρευση των

Πυρηνικών όπλων στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (OPANAL), που

ιδρύθηκε το 1967 με σκοπό την ειρηνική χρήση της Πυρηνικής ενέργειας.2

1.2 Πολιτική Συνεργασία

Πρόκειται για μια γενικευμένη συνήθως μορφή περιφερειακής συνεργασίας,. Μπορεί

να αγγίζει ένα μεγάλο εύρος τομέων και να έχει και οικονομικές διαστάσεις, όμως η

πολιτική της διάσταση είναι πάντα κυρίαρχη. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση

είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης που ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την προώθηση της

ενότητας και της ποιότητας της ζωής στην Ευρώπη.)

ι Βλ. σχετικά: hnp://www.cia.!!:ov/search?NS-search-pa!!:e-doclImenr&NS-reJ-doc

name:/cia!publications/facrbook!fieldsJinremationaJ or!!:anization parιiciparion.htmJ

2 βλ. σχετικά: !Ittp://W\vw.opanal.or!!l

, βλ. σχετικά: hnp://www.coe.intl
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1.3 Οικονομική Συνεργασία

Είναι συνήθως η πιο ολοκληρωμένη μορφή συνεργασίας. Έχει ως στόχο την

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των μελών της, μέσα από την διακρατική

συνεργασία. Οι τομείς δράσης της αγγίζουν πέρα των οικονομικών και κοινωνικά και

πολιτικά θέματα. Η τάση των κρατών να ενισχύουν μέσω πολιτικών συμφωνιών την

οικονομική ολοκλήρωση τους ονομάζεται Περιφερισμός (Regionalism).4 Έως σήμερα

έχουν υπογραφεί 163 περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, ενώ τουλάχιστον τα J;;'

των συμφωνιών που βρίσκονται σε ισχύ τέθηκαν σε λειτουργία την τελευταία

δεκαετία.

Το πρώτο στάδιο της οικονομικής συνεργασίας είναι μια πολυτομεακή συνεργασία

σε καίριους τομείς της οικονομίας όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές,

ο τουρισμός, το εμπόριο και η παραγωγή.

Το επόμενο στάδιο είναι συνήθως η προσπάθεια δημιουργίας Ζώνης Ελεύθερου

Εμπορίου. Η δημιουργία μιας Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου συνεπάγεται την μερική ή

πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου των περισσότέρων ή όλων των προϊόντων μεταξύ

των συμμετεχόντων χωρών:' Οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες δεν επηρεάζονται

από τη δημιουργία της Ζώνης και συνεχίζουν να ρυθμίζονται από τις εθνικές

αποφάσεις.6 Οι συνοριακοί έλεγχοι στη κίνηση εμπορευμάτων διατηρούνται. 7

Μια ακόμα πιο προωθημένη μορφή περιφερειακής οικονομικής συνεργασία είναι η

Τελωνιακή 'Ενωση. Στην μορφή αυτή περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας έχει

προχωρήσει μόνο η Ε.Ε. Η Τελωνειακή Ένωση συνεπάγεται πλήρη απελευθέρωση

όλων των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των συμβεβλημένων χωρών, αλλά και κοινή

εξωτερική εμπορική πολιτική προς τρίτες χώρες.8

4 βλ σχετικά: Κότιος, σ. 4

S βλ. σχετικά: Κότιος, σ. 13

6 Ομοίως με την υποσημείωση 5

7 Ομοίως με την υποσημείωση 5

8 Ομοίως με την υποσημείωση 5
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Ένα ιδιαίτερα προωθημένο σχήμα περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας που

πλησιάζει την επίτευξη της οικονομικής ολοκλήρωσης είναι η δημιουργία Κοινής

Αγοράς. Η Κοινή Αγορά συνεπάγεται μεταξύ άλλων, πέρα από την απελευθέρωση

της εμπορικής κίνησης, την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου και ανθρώπων,

αλλά και της διάθεσης υπηρεσιών και της εγκατάστασης επιχειρήσεων,9 Έτσι,

δημιουργείται ένα ενιαίος οικονομικός χώρος. ω Χαρακτηριστικό παραδείγματα είναι

η Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUR), η Κεντροαμερικάνικη Κοινή Αγορά

(CACM) και η Κοινή Αγορά Άνδεων (ANCOM), που παρουσιάζονται και παρακάτω.

Η Οικονομική Κοινότητα αποτελεί μία ακόμη mo ολοκληρωμένη μορφή

περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας. Είναι στην ουσία η πλαισίωση της

απελευθέρωσης των ροών ανθρώπων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων με την,
υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών οικονομικών πολιτικών. Ι Ι Συνεπώς, η σύσταση μιας

οικονομικής κοινότητας συνεπάγεται τη μεταφορά εθνικών αρμοδιοτήτων σε

υπερεθνικά όργανα. 12Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας δημιουργίας

οικονομικής κοινότητας είναι η Οικονομική κοινότητα Κεντροαφρικανικών Κρατών

(ECCAS), αλλά και η Οικονομική κοινότητα Δυτικο-αφρικανικών Κρατών

(ECOWAS) οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.

Η πιο προωθημένη έως σήμερα μορφή περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας είναι

η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στη μορφή αυτή η κοινή οικονομική

πολιτική συμπληρώνεται από κοινή νομισματική πολιτική αλλά και κοινό νόμισμα.:
:;

Το πιο πετυχημένο παράδειγμα τέτοιας περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας είναι

η Ε.Ε. Αλλά αντίστοιχες προσπάθειες επιχειρούν και τα κράτη που συμμετέχουν στην

Κεντροαφρικανική Οικονομική και Νομισματική 'Ενωση (UDEAC) και στην Δυτικο

αφρικάνική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (WAEMU), που παρουσιάζονται

παρακάτω.

q Ομοίως με την υποσημείωση 5

10 Ομοίως με την υποσημείωση 5

11 Ομοίως με την υποσημείωση 5

12 Ομοίως με την υποσημείωση 5

Ι] Ομοίως με την υποσημείωση 5
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Τα διάφορα στάδια που αναφέρονται παραπάνω είναι καθαρά ενδεικτικά. Συχνά,

σχήματα περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας ξεκινούν κατευθείαν με στόχο την

Κοινή Αγορά, ή την Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου. Η επιλογή του σταδίου στο οποίο

ξεκινά την εξέλιξή της μια συνεργασία σχετίζεται καθαρά από την ετοιμότητα και την

αποφασιστικότητα των κρατών να προχωρήσουν στην περιφερειακή συνεργασία.

Παρακάτω επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται επιγραμματικά 37 περιφερειακές

οικονομικές συνεργασίες και ορισμένες πολιτικές με σαφείς οικονομικούς στόχους.
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1.4 Παραδείγματα Περιφερειακών Οικονομικών ΣυνεΡΥ'ασιών

1.4.1 Συνεργασίες Χωρών της Αμερικάνικης Ηπείρου

Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ) 14

Ιδρύθηκε στις 14 Απριλίου του 1890 ως Διεθνής Ένωση Αμερικάνικών

Δημοκρατιών. Τον Απρίλιο του 1948 υιοθέτησε το ισχύον καταστατικό της.

Σκοπός: η προώθηση περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας καθώς και οικονομικής

και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μέλη: (35) Αντίγουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος,

Μπελίλ, Βολιβία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα (που

αποκλείσθηκαν από την επίσημη συμμετοχή από το 1962), Δομίνικο, Δομινικανή

Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Αϊτή,

Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, St Kitts

and Nevis, St Lucia, Άγιος Βικέντιος και σι Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και

Τομπάγκο, ΗΠΑ, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα

Παρατηρητές: (45) Η Αλγερία, Αγκόλα, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Αίγυmος, Ισημερινή Γουινέα, Ε.Ε.,

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία,

Ιαπωνία, Καζακστάν, Νότια Κορέα, Λετονία, Λίβανος, Μαρόκο, Κάτω Χώρες,

Πακιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Σρι

Λάνκα, Σουηδία, Ελβετία, Ταίλάνδη. Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Η.Β., Υεμένη

Βορειοατλαντική Συμφωνία Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου (NAFTA)"

Ιδρύθηκε το 1994

14 βλ. σχετικά: htιp://\VWW.oea-uruι:!.Uav.or!!.uv/

I~ βλ. σχετικά: htιp://www.nafla-sec-aJena.ore:.'ene:lishJindex.htm
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Σκοπός;η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας

Μέλη: (3) Μεξικό, Καναδάς, ΗΠΑ

1,4,2 Συνεργασίες Χωρών της Λατινικής Αμερικής

ΚεντροαμερικάνΙ,κη Κοινή Αγορά (CACM) 16

Ιδρύθηκε το 1960, κατέρρευσε το1969 και επανιδρύθηκε το 1991

Σκοπός: η προώθηση της ίδρυσης Κεντροαμερικάνικης κοινής αγοράς

Μέλη: (5) Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα

Ο Παναμάς, αν και δεν είναι μέλος, συμμετέχει στην περιφερειακή συνεργασία

Κοινή Αγορά Άνδεων (ANCOM) 17

Ιδρύθηκε το 1969

Η Κοινότητα των Εθνών των Άνδεων (CAN) ήταν Ύ\ιωστή στο παρελθόν ως Ομάδα

των Άνδεων (AG), Κοινοβούλιο των Άνδεων και πρόσφατα ως Κοινή Αγορά των

Άνδεων

Σκοπός: να προωθήσει την αρμονική ανάπτυξη μέσω της οικονομικής ολοκλήρωσης

Μέλη: (5) Βολιβίας, Κολομβία, Ισημερινός, Περού, Βενεζουέλα

Συνδεδεμένο μέλος: (Ι) Παναμάς

Λατινοαμερικάνικο Οικονομικό Σύστημα (LAES) (SELA) 18

Ιδρύθηκε το 1975

16 βλ. σχετικά: http://www.sieca.Or2..2t1

]7 βλ. σχετικά: http://www.cia.gov/search?NS-search-page=document&NS-I·el-doc

name-Icia/publications/factbookJdocs/app-c.html&NS-Querv=intemational+orgal1izations&NS-search·

tνpe-NS-boolean-guerν&NS-col!ection-Evervthine:&NS-docs-(ound-882&NS-doc-number-'7

18 Ομοίως με την υποσημείωση] 7
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Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω τ/ς

περιφερειακής συνεργασίας

Μέλη: (28) Αργεντινή, οι Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίλ, Βολιβία, Βραζιλία,

Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ

Σαλβαδόρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό,

Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο,

Ουρουγουάη, Βενεζουέλα

Παρατηρητές: (21) Των Άνδεων εταιρία προώθησης, Κίνα, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή

Δημοκρατία, Ελ Σ~λβαδόρ, Ε.Ε., Γουατεμάλα, Ονδούρα, Αμερικανικό Ίδρυμα για

την Γεωργική Συνεργασία, Ιταλία, Νικαράγουα, OAS, Παναμάς, Πορτογαλία,

Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία, Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την

Ανάπτυξη, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Λατινική Αμερική και την

•
Καραϊβική

Λατινοαμερικανική Ένωση Ολοκλήρωσης (LAIA) (ALADI) 19

Ιδρύθηκε το Ι 980

Σκοπός: να προαγάγει το ελεύθερο περιφερειακό εμπόριο

Μέλη: (12) παρατηρητές της Αργεντινής, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία,

Κούβα, Ισημερινός, Μεξικό, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα

Συσχετιζόμενα μέλη: (21) Κίνα, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Corporacion Andina de Fomento, Κόστα Ρίκα. Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ

Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Αμερικανική τράπεζα ανάπτυξης,

Αμερικανικό ίδρυμα για συνεργασία στη γεωργία, Νικαράγουα, o.A.S., Παναμάς,

Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων

Εθνών, η Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για την Λατινική Αμερική και την

Καραϊβική

19 βλ. σχετικά: httΡ:II .....ww.aιadιΟf<t/
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1.4.3 Συνεργασίες Χωρών της Καραϊβικής

Καραϊβική Κοινότητα (CARICOM) "

Ιδρύθηκε το 1973

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης ειδικά μεταξύ

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών

Μέλη: (14) Αντίγκουα και MπαΡ~ίoύντα,σι Μπαχάμες,Μπαρμπάντος,Μπελίλ,

Δομίνικο, Γρενάδα.. Γουιάνα, Τζαμάικα, Movτσερράτ,St Kitts and Nevis, St Lucia,

Άγιος Βικέντιος και σι Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Συσχ.ετιζόμενα μέλη: (3) Avyκoυίλα, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, Τούρκοι και νησιά

των Κάικος

Παρατηρητές: (10) Βερμούδες, Νήσοι Καίυμαν, Κολομβία, δομινικανή Δημοκρατία,

Αϊτή, Μεξικό, ολλανδικές Αντίλλες, Πουέρτο Ρίκο, Βενεζουέλα

Οργανισμός Ανατολικών Καρα'ίβικών Κρατών (OECS) 21

Ιδρύθηκε το 198 Ι

Σκοπός η προώθηση πολιτικής, οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας

Μέλη: (7) Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Δομίνικο, Γρενάδα, Μοντσεράτ, St Kitts

and Nevis, S( Lucia, Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες

Συνδεδεμένα μέλη: (2) ΑΥΥκουίλα, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Κοινή Αγορά του Νότου(ΜΕRCΟSUR) "

Ιδρύθηκε το Ι 991

Σκοπός;η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας

Μέλη: (4) ΑΡΎεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη

:!Ο βλ. Σχετικό: hιtΡ:!ι'WW\v,carίcοm.οr!!leΧΡframes3.htm

21 βλ. σχετικό: htφ:l!www.oecs.οr21

n βλ. σχετικά: hττ :IIwww.idrc.caI1acrolinvesti acioηlmercosur.htmI
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Συνδεδεμένα μέλη: (2) Βολιβία, Χιλή

Σύνδεσμος Καραϊβικών Κρατών (ACS) 23

Ιδρύθηκε το 1994

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και της τομεακής συνεργασίας

Μέλη: (16) Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίλ,

Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Δομίνικο, η δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ,

Γρενάδα, Γουατεμαλα, Γουιάνα, Ταϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα.

Συνδεδεμένα μέλη: (15) Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, 8ι Kitts and Nevis, 8ι Lucia,

Άγιος Βικέντιος και σι Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα,

Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Γαλλία

1,4.4 Συνεργασίες Χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου

Βόρειο Συμβούλιο (NC) "

Ιδρύθηκε το 1952

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής, πολιτιστικής και

περιβαλλοντικής συνεργασίας

Μέλη: (5) Δανία (συμπεριλαμβανομένου των Νήσων Φαρόι και της Γροιλανδίας),

Φινλανδία (συμπεριλαμβανομένου των νησιών Aland), Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία

Παρατηρητές: (3) τα τοπικά Κοινοβούλια της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, και της

Σουηδίας

20 βλ. σχετικά: hIιp://w\VW,aCS-i1ec.orv

14 βλ. σχετικά: IHlp:!lwww.nnlr.II/
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) 25

Ιδρύθηκε το 1960

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης

Μέλη: (29) Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία,

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια

Κορέα, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,

Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Η.Β., ΗΠΑ

Ειδικό μέλος: (Ι) Ε.ε

Ευρωπαϊκή Ένωση Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA) 26

Ιδρύθηκε το 1960

Σκοπός: η προώθηση της επέκτασης του Ελεύθερου Εμπορίου

Μέλη: (4) lσλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία

Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI) 27

Ιδρύθηκε το 1989 ως Τετραμερείς Πρωτοβουλία, το 1991 μετατράπηκε σε Εξαμελή

Πρωτοβουλία και το 1992 υιοθέτησε το τρέχων όνομα της

Σκοπός: να δημιουργήσει μία ομάδα οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας για την

περιοχή ανάμεσα στη Βαλτική και την Αδριατική Θάλασσα.

Μέλη: (16) Αλβανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,

Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, η πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία

2S βλ. σχετlκα: hnp:llwww.oecd.org/

26 βλ. σχετικά: hnp:llsecrerariar.efta.int/

27 βλ. σχετικα: hnp:I/\vww.ceinet.ord
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Συμβούλιο των Χωρών της Βαλτικής (CBSS)"

Ιδρύθηκε το Ι 992

Σκοπός: η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλτικής στους τομείς

της βοήθειας στους νέους δημοκρατικούς θεσμούς, οικονομικής ανάπτυξης,

ανθρωπιστικής βοήθειας, ενέργεια, πεpιβάλ/oVΤOς. πολιτιστικών προγραμμάτων και

εκπαίδευσης, μεταφορών και επικοινωνιών

Μέλη: (Ι2) Δανία, Εσθονία, Ε.Ε., Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λετονία,

Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Σουηδία

Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελεύθερης Ζώνης (CEFTΑ) "

Ιδρύθηκε το Ι 992

Σκοπός: η προώθηση της Οικονομίας της Αγοράς

Μέλη: (7) Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία

1.4.5 Συνεργασίες Χωρών της Ασίας

Σχέδιο Κολόμπο (CP) 30

Ιδρύθηκε το 1950, αλλά λειτουργεί πλήρως από το 1991

Σκοπός: η προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ασία και στον

Ειρηνικό

Μέλη: (24) Αφγανιστάν, Αυστραλία, Μπαγκλαντές,Μπουτάν, Βιρμανία, Καμπότζη,

Φίτζι, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Λάος, Μαλαισία, Μαλβίδες,

Νεπάλ, Ζ, Πακιστάν, Παπούα. έα Γουϊνέα, Φιλ\ππίνες, Σιγκαπούρη, Σρ\ Λάνκα,

Ταϊλάνδη, ΗΠΑ

21 βλ. σχετικά: htτp://www.cbss-commissioner.orgl

29 βλ. σχετικά: htt :/ΛV\yw.cefuι.οw

~O βλ. σχετικά: h!!ρ:/Iwww.colombo-oIan.or!!l

Ι4



Ι

ι

Σύνδεσμος Νοτιοανατολικών Ασιατικών Εθνών (ASEAN) 31

Ιδρύθηκε το 1967

Σκοπός: η Ενθάρρυνση τ/ς περιφερειακής οικονομικής, κοινωνικής. και πoλιτισn!Cής

συνεργασίας μεταξύ των μη κομουνιστικών χωρών της Νότιας Ασίας

Μέλη: (Ι Ο) Μπρούνεϊ, Βιρμανία, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Φιλιππίνες,

ΣΙΎκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ

Παρατ/ρητές: (1) Παπούα έα Γουϊνέα

Συμβουλευτικά μέλη: (2) Κίνα, Ρωσία

Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού (InOC) 32

Ιδρύθηκε το 1982

Σκοπός η οργάνωση και προώθηση τ/ς περιφερειακής συνεργασίας σε όλους τους

τομείς, ειδικά στον οικονομικό

Μέλη: (5) Κομόρες, Γαλλία (για τη αυγκέντρωση), Μαδαγαακάρη, Μαυρίκιος,

Σεϋχέλλες

Νοτιο-ασιατικός Σύνδεσμος Περιφερειακίις Συνεργασίας (SAARC) JJ

Ιδρύθηκε το 1985

Σκοπός η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας

Μέλη: (7) Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλβίδες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα

.1 βλ. σχετικά: htI ://www.aseansec.orf!1

.2 Ομοίως με τ/ν υποσημείωση ]7

I~ βλ. σχετικά: hrrp://www.saarC.oJ1!/
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (ECO) 34

Ιδρύθηκε το 1985

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στο εμπόριο, τις επικοινωνίες,

τις μεταφορές, των τουρισμό, τα πολιτιστικά θέματα και την οικονομική ανάπτυξη

Μέλη: (10) Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Παιcιστάν,

Τατζικιστάν, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν

Συνδεδεμένα μέλη: (Ι) "Toυριcική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" (το κράτος

αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία)

Οικονομική Συνεργασία Ασίας Ειρηνικού (APEC) 33
,

Ιδρύθηκε το 1989

Σκοπός: η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στη ζώνη του Ειρηνικού

Μέλη: (21) Αυστραλία, Μπρούνεϊ, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία,

Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Παπούα Νέα Γουϊνέα,

Περού, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Τα'ιλάνδη, ΗΠΑ, Βιετνάμ

Παρατηρητές (3) Ένωση των Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας, ειρηνική διάσκεψη

οικονομικής συνεργασίας, Νοτιο-ειρηνικό φόρουμ

1.4.6 Συνεργασίες Χωρών του Ειρηνικού

Κοινότητα του Ειρηνικού 36

Ιδρύθηκε το 1947

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας σε οικονομικά και κοινωνικά

θέματα

Μέλη: (26) η αμερικανική Σαμόα, Αυστραλία, νήσοι Κουκ, Φίτζι, Γαλλία, γαλλική

)οι βλ. σχετικά: hιtp;lΙWW\v.ecοsecτetarίaιοrg!

~)βλ. σχετικά: htιp:llwww.apecsec.or!.!:.sel

>6 βλ. σχετικά: hIιp:lIW\vw.spc.or2.ncl
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Πολυνησία, Γκουάμ, Κιριμπάτι, τα νησιά, συνενωμένα σε ομοσπονδία κράτη της

Μικρονησίας, του Ναούρου, τ/ς Νέας Καληδοvίας, Νέα Ζηλανδία, Niue, Βόρειες

Μαριάνες, Παλάου, Παπούα Νέα Γουϊνέα, των νησιών Pitcaim, τ/ς Σαμόα, των

νήσων του Σολομώντος, Tokelau, του Τόγκα, του Τουβαλού, των ΗΠΑ, του

Βανουάτου, Wallis και Futυna

Συμβούλιο Οικονομικής Συνεργασίας Ειρηνικού (PECC) 37

Ιδρύθηκε το Ι 969

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού

Μέλη: (5) Αυστραλία, Μπρούνεϊ Darussalam, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία,

Ισημερινός, Χονγκ ΚΟνΥΚ, Κίνα, Ινδονησία, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Μεξικό,

Νέα Ζηλανδία, Περού, σι Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη, ειρηνικό φόρουμ νησιών,

κινεζικό Ταιπέι, Ταϊλάνδη, εμείς, Βιετνάμ

Συνδεδεμένα Μέλη: (Ι) Γαλλία (ειρηνικά εδάφη), Μογγολία

Συμφωνία Εμπορικής και ΟικονομικήςσυνεργασίαςΝοτίου Ειρηνικού

(Spartcca) 38

Ιδρύθηκε το 198 Ι

Σκοπός: βελτίωση της ισοτιμίας των σχέσεων της Αυστραλίας και της Νέας

Ζηλανδίας με μικρές νησιωτικές κοινότητες του Ειρηνικού.

Μέλη: (16) Η Αυστραλία,νήσοι Κουκ, Φίτζι, Κιριμπάτι, τα νησιά, συνενωμένα σε

ομοσπονδία κράτη της Μικρονησίας,Ναούρου, Νέα Ζηλανδία,Niue, PaIau, Παπούα

Νέα Γουϊνέα, Σαμόα, νήσοι του Σολομώντος, Τόγκα, Τουβαλού, Βανουάτου

37 βλ. σχετικά: httΡ:!Γ.!:Ο2.Ι57.Ι4Ι.216!Ρecclίndeχ.htrn

~8 Ομοίως με την υποσημείωση ]7
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1.4.7 Συνεργασία Αραβικών Χωρών

Αραβική Συμμαχία(ΑL) 39

Ιδρύθηκε το Ι 945

Σκοπός η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και στρατιωτικής συνεργασίας

Μέλη: (21 συν την οργάνωση απελευθέρωσης της Παλαιστίνης) οργάνωση

απελευθέρωσης της ι:\λγερίας, Μπαχρέιν, Κομόρες, Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ιράκ,

Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική

Αραβία, Σομαλία, Σουδάν, Συρία, Τυνησία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη,

Παλαιστίνη.

Συμβούλιο Αραβικής Οικονομικής ·Ενωσης (CAEU) 40

Ιδρύθηκε το 1957

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των αραβικών χωρών

Μέλη: (1 Ι συν την οργάνωση απελευθέρωσης της Παλαιστίνης) οργάνωση

απελευθέρωσης της Αιγύπτου, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λιβύη, Μαυριτανία,

Σομαλία, Σουδάν, Συρία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Παλαιστίνη.

Αραβικό ταμείο για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη (AFESD) 41

Ιδρύθηκε το Ι 968

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

Μέλη: (21 συν την οργάνωση απελευθέρωσης της Παλαιστίνης) Αλγερία, Μπαχρέιν,

Κομόρες, Τζιμπουτί, Αίγυπτος (που αναστέΛλεται από το 1979 ως το 1988), Ιράκ

(που αναστέλλεται 1993), Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο,

Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σομαλία (που αναστέΛλεται 1993), Σουδάν (που

39 Ομοίως με την υποσημείωση Ι 7

40 Ομοίως με την υποσημείωση Ι 7

41 βλ. σχετικά: hnp://\\-"\vw.an:ιbtund.org/
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αναστέλλεται 1993), οργάνωση απελευθέρωσης της Συρίας, Τυνησία, Ενωμένα

Αραβικά Εμιράτα., Υεμένη, Παλαιστίνη.

Συμβούλιο Συνεργασίας Κόλπου (GCC) "

Ιδρύθηκε το 1985

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας σε οικονομικά, κοινωνικά,

πολιτικά και στρατιroτικά θέματα

Μέλη: (6) Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ενωση Αραβικών

Εμιράτων

Αραβικό Συμβούλιο Συνεργασίας(ΑCC)"

Ιδρύθηκε το 1989

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, πιθανότατα

οδηγώντας σε κοινή Αραβική Αγορά

Μέλη: (4) Αίγυπτος, Ιράκ, Ιορδανία, Υεμένη

Αραβική Ένωση του Μαγκρέμπ (AMU) "

Ιδρύθηκε το 1989

Σκοπός: η προώθηση της συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ των αραβικών

κρατών της Βόρειας Αφρικής

Μέλη: (5) Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο, Τυνησία

~2 Ομοίως με την υποσημείωση] 7

4, Ομοίως με την υποσημείωση Ι 7

44 βλ. σχετικά: tHtO:!/V'I\VW.ma2hreb<lrίlbe.org.!
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1.4.8 Συνεργασίες Αφρικανικών Χωρών

Κεντροαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (UDEAC) 45

Ιδρύθηκε το 1964

Σκοπός: να προωθήσει την δημιουργία μια Kεvτρσ-αφΡΙKάνικής Κοινής Αγοράς

Μέλη: (6) Καμερούν, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Τσαντ, Δημοκρατία του

Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν

Νοτιοαφρικανική ΤελωνειακήΈνωση (SACU) 46

Ιδρύθηκε το 196~

Σκοπός: η προώθηση του ελεύθερου εμπορίου και της συνεργασίας σε τελωνειακά

θέματα

Μέλη: (5) Μποτσουάνα. Λεσόθο. Ναμίμπια, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη

Οικονομική κοινότητα Δυτικο-αφρικανικών Κρατών (ECOWAS) 47

Ιδρύθηκε το 1975

Σκοπός: η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας

Μέλη: (16) Μπενίν, Burkina Faso, Πράσινο Ακρωτήριο, Ακτή Ελεφαντοστού, η

Γκάμπια, Γκάνα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισσάου, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας,

Νιγηρία, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο

Οικονομική κοινότητα Κεντροαφρικανικών Κρατών (ECCAS) 48

Ιδρύθηκε το 1983

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και δημιουργία

Η βλ. σχετικά: Intp:l!www.sοcaιeΙίnιneιcf.laccιleil!.hιmJ

J6 Ομοίως με την υποσημείωση J7

Ηβλ. σχετικά: Into://www.eco\vas.int/

J8βλ. σχετικά: hΙΙΡ:Ι!\vw\v.un.οrglDeΡιsJdΡkοIΊraίnίng/regiΟI13.hιm
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Κεντροαφρικανικής Κοινής Αγοράς

Μέλη: (Ι Ι) Αγκόλα, Μπουρούντι, Καμερούν, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής,

Τσαντ, λαϊκή Δημοκρατία του ΚΟΥΥκό, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα,

Γκαμπόν, Ρουάντα, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε

Διακυβερνητική Αρχή Ανάπτυξης (IGAD)"

Ιδρύθηκε το Ι986 ως IGADD και επαναλειτούργησε το Ι 996 ως IGAD

Σκοπός: η προώθηση κοινωνικής, οικονομικής και επιστημονικής κοινότητας μεταξύ

των μελών

Μέλη: (7) Τζιμπουτί, Ερυθραία, Αιθιοπία, Κένυα, Σομαλία, Σουδάν, Ουγκάντα

Νοτιοαφρικάνική Αναπτυξιακή Κοινότητα (SADC) 50

Ιδρύθηκε το Ι992

Σκοπός: η προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης

Μέλη: (14) Αγκόλα, Μποτσουάνα, λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λεσόθο,

Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σεϋχέλλες, Νότια Αφρική,

Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

Δυτικο-αφf:ικάνική Οικονομική και Νομισματική'Ενωση (WAEMU)
(UEMOA) ι

Ιδρύθηκε το 1994

Σκοπός: να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών αγορών των κρατών

μελών και να δημιουργήσει κοινή αγορά.

Μέλη: (8) Μπενίν, Burkina Faso, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα-Μπισσάου, Μαλί,

ίγηρας, Σενεγάλη, Τόγκο

., βλ. σχετικά: htt :I!www.state. ov/www/re2ionslafricalfs i2ad 980301.htιnl

)() βλ. σχετικά: htt :/Iwww.sadc.o

,ι βλ. σχετικά: htt :lIwww.imf.or2lextemaVn 'secfdecdol\\ϊ1emU.hιm
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1.4.9 Παρατηρήσεις

Τόσο κατά τις δεκαετίες του '60 και '70, α'λ/.ά και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του

'90, σημειώθηκε μια έξαρση του φαινομένου της περιφερειακής οικονομικής

συνεργασίας.

Προκύπτουν, λοιπόν, δύο ερωτήματα: α)Για ποιο λόγο τα κράπι προχωράνε στη

δημιουργία περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών; β) Ποιες ειδικές συνθήκες

οδήγησαν στην περαιτέρω ένταση του φαινομένου τα τελευταία δέκα χρόνια;
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1.4 Λόγοι δημιουργίας περιφερειακών οικονομικών

συνεργασιών

Το μέγεθος της αγοράς συνιστά βασική παράμετρο της οικονομικής προόδου. ;2 Τα

κράτη είτε μέσω πολυμερών συνεργασιών είτε μέσω του ανοίγματος των αγορών

προσπαθούννα διευρύνουντις εθνικές τους αγορές.

Επίσης, η διαπραγματευτική δυναμικότητα των κρατών στο επίπεδο της διεθνούς

οικονομικής διπλωματίας εξαρτάται και από το μέγεθος των αγορών τους και τον

, δ ' 53
οικονομΙΚΌ υναμισμο τους.

Οι επιδράσεις από τη συμμετοχή μιας χώρας σε μια περιφερειακή οικονομική

συνεργασία είναι πιο έντονες ή πιο περιορισμένες ανάλογα με την ένταση της

συνεργασίας.

Σύμφωνα με τη θεωρία της Τελωνειακής Ένωσης (Τ,Ε,) η εξάλειψη των δασμών έχει

θετικές επιδράσεις στις χώρες μέλη, αφού συνεπάγεται τη διεύρυνση των εμπορικών

συναλλαγών και την ενίσχυση του καταμερισμού εργασίας. ,4 Βέβαια ταυτόχρονα

περιορίζεται το εμπόριο με τρίτες χώρες. Αν η αύξηση του εμπορίου με τις χώρες

μέλη της Τ. Ε. είναι σημαντικότερη από τον περιορισμό του εμπορίου με τρίτες

χώρες, οι εθνικές αγορές διευρύνονται και η Τ. Ε. είναι συμφέρουσα για τις χώρες

μέλη της,"

Γενικά η διεύρυνση της αγοράς, επιτρέπει στις επιχεφήσειςνα πετύχουν το άριστο

μέγεθός τους, να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας και να μειώσουν το κόστος

παραγωγής,αυξάνονταςτην παραγωγικότητάτους.

51 βλ. σχετικά: Κότιος, σ. 3

" βλ ' Κ' ". σχετικα: οτιος, σ. _J

S. βλ. σχετικά: Κότιος, σ. [6

,5 Ομοίως με την υποσημείωση56
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Η κατάργηση των εμποδίων στη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ των

συνεργαζόμενων χωρών οξύνει τον ανταγωνισμό, οδηγεί σε ειδίκευση αλλά και σε

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και στην εξάλειψη

μονοπωλίων και oλιyoπωλίων.~6 Παράλληλα, σε συνδυασμό με την γενικότερη

οικονομική διασύνδεση επιτρέπει την διάδοση της τεχνογνωσίας, αλλά και στην

βελτίωση της διαφάνειας των αγορών με θετικές επιπτώσεις τόσο στην

αποδοτικότητα όσο και στην κατανομή των πόρων.

Ξένες επιχειρήσεις, :τροκειμένου να αποφύγουν την διακριτική μεταχείριση και να

απολαμβάνουν το προνομιακό καθεστώς των χωρών που συμμετέχουν στη

συνεργασία, αναγκάζονται συχνά να προβούν σε άμεσες επενδύσεις σε χώρες μέλη

της συνεργασίας.,7 Έτσι αυξάνονται οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, η

παραγωγικότητα και προωθείται η οικονομική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή χώρων σε περιφερειακά σχήματα βελτιώνει τη διαπραγματευτική τους

δύναμη και μπορεί να εξουδετερώσει την πληθυσμιακή ή οικονομική υπεροχή

περιφερειακών υπερδυνάμεων, με την ισότιμη συμμετοχή τους σε μια περιφερειακή

συνεργασία (βλ. Γερμανία - Ε.Ε.). Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε

αναπτυσσόμενες χώρες να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των βιομηχανικών χωρών

και των διεθνών οικονομικών θεσμών. Η βελτίωση της διαπραγματευτικής τους

δυνατότητας εξαρτάται από το μέγεθος της συνεργασίας και την εσωτερική της

συνοχή. ~~

,6 βλ. σχετικά: ΚότlOς, σ. 2 Ι

~7 Ομοίως με την υποσημείωση 58

~g Με τις παραπάνω απόψεις φαίνεται να συμφωνούν και ο Κότιος, σ. 23 και οι Hook, Keams, σ. 2
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1.5 Λόγοι περαιτέρω έντασης του φαινομένου του

Περιφερισμού

Το νέο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον δίνει μια περαιτέρω ώθηση στην

εξάπλωση του φαινομένου του περιφερισμού. Μερικά ενδεικτικά χαρακτηριστικά του

νέου περιβάλλοντος παρουσιάζονται ακολούθως.

α) παρατηρείται μια .διεύρυνση και εμβάνθηση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου που

ρυθμίζει τα θέματα της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. 59 Όμως. παγκόσμιες

εμπορικές συμφωνίες όπως αυτές στα πλαίσια του Π.σ.Ε., ευνοούν τα συμφέροντα

πρωτίστως των Η.Π.Α. και φέρνουν σε δύσκολη θέση μικρές χώρες60

β) οι πολυεθνικές εταιρείες αποκτούν όλο και πιο ρυθμιστικό ρόλο στην παγκόσμια

οικονομία. 6Ι Οι αγορές και πωλήσεις σημαντικών επιχειρήσεων τείνουν να γίνονται

στα πλαίσια υπερεθνικών σχεδιασμών 62

γ) αυξάνεται το ποσοστό του εξωτερικού εμπορίου ως προς το εθνικό Α.Ε.Π

(αυξάνεται ο βαθμός ανοίγματος των εθνικών οικονομιών)63

δ) οικονομικές διακυμάνσεις μεταδίδονται ταχύτατα από χώρα σε χώρα (αυξάνεται η

μακροοικονομική αλληλεξάρτηση)."

39 βλ σχετικά: Κότιος, σ. 4

60 βλ. σχετικά: Chomsky, ]997

61 Οι 40.000 πολυεθνικές εταιρείες ίδρυσαν ή ελtyχoυν πάνω από 250.000 θυγατρικές που ελtyχOυν το

\/3 της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Οι πωλήσεις των θυγατρικών υπερβαίνουν τις

παγκόσμιες εξαγωγές κατά V4, βλ σχετικά Κότιος, σ.6. ο οποίος χρησιμοποιεί στοιχεία του \995 από

τον σΗ.Ε. Επίσης ο ίδιος στη σ. 7 τεκμηριώνει ότι οι πολυεθνικές ελtyχουν σημαντικό μέρος του

διεθνούς εμπορίου.

62 βλ σχετικά: ΚότlOς, σ. 4

6, Ομοίως με την υποσημείωση64

64 Ομοίως με την υποσημείωση 64
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ε) έχουν διεθνοποιηθεί σημαντικά οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Τα τεράστια

κεφάλαια που διακινούνται και η μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας τους τείνουν να

ακυρώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών νομισματικών και δημοσιονομικών

πολιτικών και να πλήξουν έμμεσα το κοινωνικό κράτος.6,

ζ) οι αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν πλέον ενεργά στην διεθνή παραγωγή και

διάθεση. Μέρος της έρευνας και παραγωγής μεταφέρεται από τις αναπτυγμένες σε

αυτές.66

η) οι εμπορικές δραστηριότητες και γενικότερα οι οικονομικές σχέσεις, παράλληλα

με τη διεθνοποίησή τους, παρουσιάζουν τάση να συγκεντρώνονται και σε

ενδοπεριφερειακά σχήματα. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Περιφερειοποίηση

(Regionalisαtioη).&;

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, με την

κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ., οΙ περισσότερεςχώρες στράφηκαν προς την ενίσχυση των

μηχανισμώντης αγοράς και τον περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού.Όμως στη

δεκαετία του '80, οι αναπτυγμένες οικονομικά χώρες άρχισαν να αναπτύσσουν

προστατευτικές πολιτικές έναντι πολλών ανταγωνιστικών εισαγωγών από τις.

αναπτυσσόμενεςχώρες. Αυτό υποχρέωσε τις αναπτυσσόμενεςχώρες να αναζητήσουν

στην άμεση γειτονία τους εμπορικούς τους εταίρους και τον τρόπο διεύρυνσης της

αγοράς τους, μέσω της δημιουργίας μεγάλων περιφερειακών σχημάτων εμπορικής

συνεργασίας.68

6~ ΤΟ 1995 οι διεθνείς εκδόσεις αξιογράφων ανέρχονταν σε 2,8 τρις $ Η.Π.Α., οι συνολικές εξωτερικές

απαιτήσεις των διεθνών εμπορικών τραπεζών σε 7,9 τρις $ και οι συνολικές τοποθετήσεις σε

παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα σε 27 τρις $. Τα μεγέθη αυτά ξεπερνούν κατά πολύ το συνολικό ΑΕΠ

των βιομηχανικών χωρών. Βλ. σχετικά: Κότιος, σ. 8 Η κίνηση κεφαλαίων ευνοήθηκε ιδιαίτερα από

την μείωση των δασμών και άλλων δασμολογικών εμποδίων μέσω της GAπ, βλ σχετικά: Κότιος, σ.

10

66 βλ σχετικά: Κότιος, σ. 9

67 βλ σχετικά: Κότιος, σ. 1 Ι

68 βλ. σχετικά: Κότιος, σ. 22
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Παράλληλα, για την ερμηνεία των εκρηκτικών διαστάσεων που έχει πάρει το

φαινόμενο του Περιφερισμού πρέπει να ανατρέξουμε στη θεωρία του Ντόμινο του R.

Baldwin.69
Σύμφωνα με τον Baldwin, οι χώρες που είχαν μέχρι πρότινος εμπορικές

σχέσεις με χώρες που συμμετέχουν πλέον σε μια ανεπτυγμένη περιφερειακή

συνεργασία βλέπουν να υπόκεινται σε διακρίσεις. Αν η εξάρτηση των χωρών αυτών

από τις αγορές της περιφερειακής συνεργασίας είναι σημαντική και ο

προστατευτισμός της εσωτερικής αγοράς τ/ς συνεργασίας μεγάλος σι θιγόμενες

χώρες θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στην περιφεΡΕιακή συνεργασία. Στην

περίπτωση που αυτό, δεν είναι δυνατό ή έχει μεγάλο κόστος, οι θιγόμενες χώρες θα

προβούν στο σχηματισμό νέων περιφερειακών οικονομιών συνεργασιών.

Επίσης, η δημιουργία περιφερειακών συνεργασιών προστατεύει τις χώρες από το

ανεξέλεγκτο άνοιγμα των αγορών τους που πραγματοποιείται στις παγκόσμιες

οικονομικές συνεργασίες (Π.ο.Ε.)70

Στο ίδιο πνεύμα, οι περιφερειακές οικονομικές συνεργασίες, προσφέρουν τη

δυνατότητα δημιουργίας κοινών υπερεθνικών θεσμών, κοινού δικαίου και κοινής

, 71
αγορας.

Γενικά η έξαρση του περιφερισμού θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απάντηση σε δύο

καίρια προβλήματα της εποχής μας. Από τη μία την ανάγκη διεύρυνσης της αγοράς,

από την άλλη την ανάγκη προστασίας από τις άνισες και ασταθείς παγκόσμιες

οικονομικές συνθήκες.

Όσο και αν έχει οικονομικό χαρακτήρα μια περιφερειακή συνεργασία, ως συνεργασία

μεταξύ κρατών θα είναι πάντοτε πρώτιστα πολιτική συνεργασία με οικονομικούς

στόχους και αντικείμενα. Κατά συνέπεια και γεωπολιτικοί λόγοι συμβάλουν ιδιαίτερα

στην απόφαση μιας χώρας να συμμετέχει ή να πρωτοστατήσει σε μια συνεργασία.

Άλλωστε, η γεωπολιτική και η γεωοικονομία είναι έντονα αλληλεξαρτούμενες.

69 βλ. σχετικά: Κότιος, σ. 24

70 βλ. σχετικά: Κότιος, σσ. 26·27

" βλ ' Κ' 77. σχετικα: οτιος, G. _

27



72Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. που

αποσκοπεί και στη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας.

Στα επόμενα κεφάλαια επιχειρείται η διεξοδική ανάλυση του Οργανισμού

Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, ως χαρακτηριστικού σχήματος

περιφερειακής συνεργασίας.

71 Ως Γεωοικονομία ορίζεται η ικανότητα μιας οικονομίας να κατακτήσει σημαντικά μερίδια στη

διεθνή αΥΟΡά, στα πλαίσια τ/ς αυξανόμενης ΠαΥκοσμιοποίησης των οικονομιών. Παπασωτηρίου.Ι 998,

σσ. 148
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2. Ανάλυση του Οργανισμού Ο.Ι.Ε.Π.

2.1 Ιστορικό ίδρυσης του Ο.Σ.ε.Π.

Την ιδέα της δημιουργία μια περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Μαύρης

Θάλασσας διατύπωσε για πρώτη φορά ο Τούρκος πρέσβης Σουκρού Ελεκντάγκ τον

Ιανουάριο του 1990 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου.
73
Την ιδέα αυτή στη συνέχεια

υιοθέτησε ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ
74

και ήδη το Σεπτέμβρη

του 1990 επιτυγxάνε~ την προκαταρκτική συμφωνία της Βουλγαρίας και στη συνέχεια

και της Ρουμανίας και της Ε.Σ.Σ.Δ. 75

Μόλις το ΔεKέμ~ρη του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των
•

κυβερνήσεων της Ε.Σ.Σ.Δ .• της Βουλγαρία και της Ρουμανίας στην Άγκυρα. κατά την

οποία το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο

συμφωνίας για τον ο.Σ.Ε.π ..76 Στη συνάντηση, εκτός των άλλων, αποφασίστηκε ότι

υπό την ομπρέλα της Ε.Σ.Σ.Δ. θα συμμετείχαν έξι Σοβιετικές δημοκρατίες

(Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ρωσία).77

Τον Μάρτη του 1991 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη προπαρασκευαστική συνάντηση

στο Βουκουρέστι και τον Απρίλη του 1991 στη Σόφια. 78 Στη συνάντηση της Σόφιας

τέθηκαν οι προϋποθέσεις της συμμετοχής της Ελλάδας στον σΣ.Ε.Π. Συγκεκριμένα,

η Βουλγαρία πρότεινε να δοθεί στην Ελλάδα το καθεστώς του παρατηρητή στην

πρώτη συνάντηση σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη

7~ Βλ. σχετικά: Va1inakis, 1999, σ. ]24, ο οποίος χρησιμοποιεί στοιχεία από τον C. Okman, Turkish

Perceptions Regarding the B]ack Sea Economic Cooperacion, ΕΛΙΑΜΕΠ, ]996, σσ. ]·2, υποσημείωση

1. Επίσης βλ. Konidaris, σ. 4] ο οποίος χρησιμοποιεί στοιχεία από τον F. Sen, .. Black Sea Economic

Cooperation a Supplemenc [Q E.C.?", Aussepolicic, τ. 44(;),1993, σ. 281

74 Ομοίως με την προηγούμενη υποσημείωση χωρίς την παραπομπή στον Sen. Παράλληλα. βλ:

Pavliuk, σ. ]28

7S βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 66

76 βλ. σχετικά: Konidaris, σ. 41 και VaJinakis, 1999, σ. 124 καθώς και Κουτσίκος, ]999, σ. 66

77 βλ. σχετικά: Va1inakis, 1999. σσ. 1:24-125

78 Ομοίως με την υποσημείωση 77
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Ναχομπίνα της Μόσχας τον Ιούλη του ίδιου έτους.79 Η πρόσκληση αυτή

υποστηρίχθηκε και από τη Ρουμανία και τη Ρωσία.:ω Στην ίδια συνάντηση

αποφασίστηκε να προσκληθούν, ως ανεξάρτητες πλέον χώρες, το Αζερμπαϊτζάν, η

Αρμενία και η Ουκρανία.
81

Η επιλογή της Μόσχας για την φιλοξενία της πρώτης διακρατικής συνάντησης για

τον σ,Σ.Ε.η, όπου συμφωνήθηκε το τελικό κείμενο της Συμφωνίας ίδρυσής του,

φαίνεται να έγινε μετά από απαίτηση της Ε.Σ.Σ.Δ. ι;: Η Ε.Σ.Σ.Δ. δείχνει να

ενδιαφέρονταν ιδιαί;ερα για το αντίκτυπο που θα είχε στο εσωτερικό και στο

εξωτερικό της χώρας η επισήμανση της αποφασιστικότητάς της να συμμετάσχει

ενεργά στις εξελίξεις τις περιοχής και προκειμένου στη δημιουργία του ο.Σ.Ε.Π.::';

Εικάζεται ότι, η Τουρκία σαν αντάλλαγμα θα πρέπει να έλαβε τη φιλοξενία της

συνάντησης των αρχηγών κρατών, κατά την οποία υπογράφηκε η ίδρυση του

Ο.Σ.Ε.Π."

Στη συνάντηση της Μόσχας αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία, που

παρευρίσκονταν ως παρατηρητές, εφόσον επιθυμούσαν θα μπορούσαν να

απότελέσουν συνιδρυτικά μέλη του σΣ.Ε.π ..85 Αντίστοιχη αίτηση έφτασε στο

Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μόνο από την Ελλάδα. Η Γιουγκοσλαβία δεν

προχώρησε σε αντίστοιχη αίτηση, πιθανότατα επειδή βρισκόταν εν μέσω πολεμικών

συγκρούσεων και διάσπασης.86 Επίσης μετά από διπλωματικές πιέσεις της Τουρκίας,

στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης συμμετείχε ως συνιδρυτικό μέλος και η

Αλβανία."

79 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 67.

80 Ομοίως με την υποσημείωση 81

81 Ομοίως με την υποσημείωση 8]

82 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Κουτσίκος, ]999, σσ.67·68

8'; Ομοίως με την υποσημείωση 84

84 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Κουτσίκος, 1999, σ. 69

8~ βλ. σχετικά: Valinakis, 1999, σ. 125

86 Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Valinakis, ]999, σ. ]25: " ... the disintegration of

Yugoslavia rendered its appIication for membership meaningless ... "

87 βλ. σχετικά στο κεφάλαιο 2.2.2 "Αλβανία" σ. 37
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Χάρτης των χωρών-μελώντου Ο.Σ.Ε.Π.

Πηγή: ΔΙΚΕΜΕΠ, httΡ://www.fοrthneι.gr/-marceIΙο/icbss/maΡ/ίndeχ.hιml

Τον Φεβρουάριοτου 1992 στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, υπογράφηκε από

το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την

Ελλάδα, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ρουμανία, τη Ρωσία και τ/ν Τουρκία η

συμφωνία ίδρυσης του σΣ.Ε.π. 88 Στους ελάχιστους μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ

των δύο συναντήσεων είχε διαλυθεί η Ε.Σ.Σ.Δ., είχε συσταθεί η Κοινοπολιτεία

Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ.), ενώ είχαν ανεξαρτητοπηθεί και η Μολδαβία με τ/ν

Γεωργία. Έτσι στην υπογραφή αντί της Ε.Σ.Σ.Δ. συμμετείχαν η Γεωργία, η Μολδαβία

και η Ρωσία.

Θα μπορούσε να παρατηρηθεί, ότι από τη διατύπωση της Τουρκικής πρότασης το

Σεπτέμβρη του 1990, έως την υπογραφή της ίδρυσης του σΣ.Ε.Π. το Φεβρουάριο

του 1992 η δομή και το περιβάλλον του σΣ.Ε.Π. άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό.

Συγκεκριμένα, είχε ολοκληρωθεί η διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. και είχε αλλάξει το

γεωπολιτικό σκηνικό, μεταξύ άλλων, στέφοντας όλες τις χώρες τις περιοχής προς την

ανοικτή οικονομία. Οι νέες χώρες που εμφανίστηκαν σε γενικές γραμμές για πρώτη

φορά στην παγκόσμια σκηνή, προσπαθούσαν να καλύψουν το χαμένο του έδαφος,

88 Summit Declaration οη the Black Sea Economic Cooperation, BSEC Handbook of documenls, τ. Ι,

σσ.3·7
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διεκδικούσαν την οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία τους από την Ρωσία,

αναζητώντας νέους πολιτικούς και οικονομικούς εταίρους στην ευρύτερη περιοχή.

Μεταξύ άλλων, σε αυτές τις ανάγκες κλήθηκε να ανταποκριθεί ο Ο.Σ.Ε.Π.

Το 1998 στη συνάντηση κορυφής της Γιάλτας υπογράφηκε ο Καταστατικός Χάρτης

του σΣ.Ε.Π. και ο Ο.Σ.Ε.Π. από μια περιφερειακή πρωτοβουλία μετατράπηκε σε

οργανισμό. 89

Ακολούθως παρουσιάζεται το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό

περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου το κάθε κράτος ξεχωριστά έκανε την επιλογή να

συμμετέχει στον ο.Σ.Ε.Π. καθώς και σι προσδοκίες του από τον Ο.Σ.Ε.Π.

39 Charter of rhe Organization of the B!ack Sea Economic Cooperation, BSEC Handbook of

documents. Τ. 4, σσ. 3·15
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2.2 Λόγοι ένταξης και προσδοκίες τωνχωρών-μελών από τον

Ο.Σ.Ε.Π.

Για να περιγράψει κανείς ολοκληρωμένα ένα σίr(χρoνo σχήμα περιφερειακής

συνεργασία θα πρέπει να εξετάσει τις συνθήκες, τις ανάγκες και τους πολιτικούς

στόχους που οδήγησαν το κάθε κράτος ξεχωριστά να λάβει μέρος σε αυτό.

Ακολούθως γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν σι λόγοι ένταξης και οι προσδοκίες

των 11 ιδρυτικών με~ών του ο.Σ.Ε.Π.

2.2.1 Αζερμπαϊτζάν

ι R Α Ν A.\lMiI

J
]

J

Q, -

RUSSIA

f) "AJ ιr.p.,,,

ιι 10 'Qι ι rτ

'-;

"

\

\

Casp;an
s••

J

Εικόνα 1: Χάρτ/ς του Αζερμπαϊτζάν

Πηγή: C,ΙΑ" The World Factbook 2000, Azerbaijan

Το Αζερμπαϊτζάν ύπηρξε για πρώτη φορά ανεξάρτητο κράτος από το 1918 έως το

1920. Στη συνέχεια και έως το 1936 πέρασε διάφορες φάσεις ρωσικής κυριαρχίας,

ενώ από το 1936 έως το 1991 ήταν Δημοκρατία τ/ς Ε.Σ.Σ.Δ. 9Ο

90 Σχετικά με τη σύγχρονη ιστορία το\) Αζερμπα·ίτζάν, βλ. Κο\)τσίκος, 1999, σ. ]67-]68 και

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 2000, σ. 92
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Ήταν το πρώτο κράτος που αποσχίσθηκε από την Ε.Σ.Σ.Δ., το 1991. Στην αρχή της

επόμενης χρονιάς και σχεδόν παράλληλα με την αποχώρηση των Ρωσικών

στρατευμάτων από τη χώρα, και εν μέσω πολιτικής αστάθειας,91 ξέσπασε πόλεμος

στην ευρύτερη περιοχή της αυτόνομης δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια

περιοχή που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από Αρμενίους.92 Οι Αρμένιοι

αυτονομιστές είχαν καταλάβει το 20% του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, 9) όταν το

1994 διαμεσολάβησε η Ρωσία και επιτευχθηκε κατάπαυση πυρός.94 Έως τώρα, το

πρόβλημα της κατοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει, ενώ συνεχίζονται οι.
συνομιλίες στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. 9)

Σήμερα, το Αζερμπαϊτζάνβρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση (πίνακας 3). Αν
,

και είναι σημαντική πετρελαιοπαραγωγός χώρα, την περίοδο 1994-1996, ο πόλεμος

στη Τσετσενία κατέστρεψε τον αγωγό που μετέφερε πετρέλαιο προς τη Ρωσία και τον

υπόλοιπο κόσμο.96 Παράλληλα, λόγω του πόλεμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ,

δέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων.97 Βέβαια, στο άμεσο μέλ/ον, η κατασκευή νέων

αγωγών πιθανόν να βελτιώσει ιδιαίτερα την οικονομική και γεωπολιτική θέση του. 98

91 Στο διάστημα ]991-]993 τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι διακυβέρνησαν τη χώρα. Βλ. σχετικά:

Κουτσίκος, ]999, σ. ]69-] 70

92 Η σύρραξη ξεκίνησε μετά από την απόφαση της περιοχής να αυτονομηθεΙ "...Η Δημοκρατία του

Ναγκόρνο Καραμπάχανακήρυξε την ανεξαρτησίατης στις 6 lανουαρίου Ι 992 μετά από δημοψήφισμα

τον Δεκέμβριο του 1992 όπου η πλειοψηφία προτίμησε την απόσπαση από το Αζερμπαϊτζάν ... "

hnΡ:l/νirruals.cοmΡulink.gr/armen-νth/Ρages/rοπkρ:r.hιm,

93 βλ. σχετικά Σίσκος, ]998, σ. 74 και Κουτσίκος, 1999, σ. 165

94 1-1 παρέμβαση της Ρωσίας στη σύρραξη σε μια στιγμή που οι εξελίξει~ επιδεινώνονταν για το

ΑζερμπαΙτζάν, έγινε αφότου το Αζερμπα"ίτζάν αποφάσισε τελικά να εισέλθει στην Κ.Α.Κ. βλ σχετικά:

Κουτσίκος, 1999, σ. ]65

93 βλ. σχετικά: Annual Report 2000 οπ QSCE Activities,

http://www.osce.org/docs/englishlmisc/anrepOOe activ.htm#Anchor-l 1-931

96 βλ. σχετικά: Σίσκος, 1998, σ. 74

97 Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, συνολικά 850.228 πρόσφυγες

υπάρχουν στο Αζερμπα"ίτζάν και αποτελούν το 8% του πληθυσμού του.

hnp:llwww.unhcr.ch!worldletIro/azerba ί i.h Ιιη

98 Με την άποψη αυτή συμφωνείο Κουτσίκος, 1999, σ. 166 καθώς και ο Σίσκος, 1998, σ. 73. Αντίθετα

ο Ανδριανόπουλος, 2000 εκφράζει έντονη δυσπιστία για τη σημασία των κοιτασμάτων πετρελαίου του

Αζερμπα"ίτζάν.
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Αν και είναι μέλος της Κ.ΑΧ. από το 1993, το Αζερμπαϊτζάν φαίνεται να έχει

αναπτύσσει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την Τουρκίας. Με τη χώρα αυτή το συνδέει η

μουσουλμανική θρησκεία και γλωσσική συγγένεια,99 ενώ δεν υπάρχει κανένα διμερές

πρόβλημα. Αντίθετα, με την Ρωσία το χωρίζουν οι διεκδικήσεις στα πετρέλαια της

ΚασπίαςΙΟΟ και η υποστήριξη της στην Αρμενία κατά τη διάρκεια του πολέμου,1Ο1

ενώ με το Ιράν, τα εκατομμύρια Αζέρων στο έδαφός του lΟ2 και τα πετρέλαια της

ΚασπίαςlΟ3 και η lραvο-Αρμένικη συνεργασία lΟ4 . Η ανεπαρκής υποστήριξη της

Τουρκίας στη σύγκρ?υσή του με την Αρμενία, αλ/ά και έως σήμερα,lΟ';- φαίνεται να

99 βλ. σχετικά Σίσκος, ]998, σ. 74 και Κουτσίκος, 1999, σ. ]75

100 Η Ρωσία θεωρεί ότι η Κασπία είναι εσωτερική θάλασσα και ισχύει ο διεθνής νόμος για τη θάλασσα.,
(εθνική κυριαρχία σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από την ακτή και το υπόλοιπο διεθνή ύδατα)

Αντίθετα το Αζερμπαϊτζάν την θεωρεί λίμνη και πιστεύει ότι ο νόμος δεν ισχύει στην περίπτωσή της

(μοίρασμα τις Κασπίας σε εθνικές περιοχές). Η διαφορά είναι ότι στη μεν πρώτη περίπτωση η

δικαιοδοσία τω πετρελαίων της Κασπίας ανήκει από κοινού στη Ρωσία, στο Τουρκμενιστάν, στο Ιράν ,

στο Αζερμπαϊτζάν και στο Καζαχστάν, ενώ στην δεύτερη ανήκει κυρίως στο Αζερμπαϊτζάν και το

Τουρκμενιστάν. βλ. σχετικά Κουτσίκος, ]999, σ. 174,

69 Ο Κουτσίκος, 1999, σ. 165 σημειώνει σχετικά ότι: ", .Η υποστήριξη της Τουρκίας στη διαμάχη του

Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν ανεπαρκής, σε σύγκριση με τη βοήθεια που έδωσε το Ιράν και η Ρωσία

στην Αρμενία.. ,",

102 Σχετικά με την ιεράρχηση του θέματος ως ύψιστης εθνικής ασφάλειας από την Ιρανική πλευρά βλ.:

VaIinakis, ]999, σ. ]5, Επίσης ο Κουτσίκος, ]999, σς. 21 ]-2]2, σημειώνει ότι " .. ,Υπάρχουν περίπου

26 εκατομμύρια άτομα Αζερικής καταγωγής στο Ιράν και πολλοί από αυτούς κατέχουν υψηλές θέσεις

στην κυβέρνηση... ", ενώ ο Σίσκος, 1998, σ. 75 σημειώνει ότι .....στα στρατηγικά σχέδια του Μπακού

κυρίαρχη θέση κατέχει το πρόβλημα ενοποίησης με το Ιρανικό Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο κατοικούν

αρκετά εκατομμύριαομοεθνώντου ΑζερμπαΤτζάν","

103 ΤΟ Ιράν εκφράζει ταυτόσημες απόψεις με την Ρωσία επί του θέματος. βλ. σχετικά Κουτσίκος, 1999,

σ. 174

10( Ο Κουτσίκος., ]999, σσ. 21 ]-2]2 εκφράζει την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Αρμενίας

είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αρμένlκη οικονομία και στηρίζεται στην κοινή τους αντιπαλότητα

με την Τουρκία και το ΑζερμπαΤτζάν,

105 Ο Κουτσίκος, 1999, σ. ]75, σημειώνει σχετικά ότι: " ...η Άγκυρα δεν ανταποκρίθηκε στις

προσδοκίεςτου Baku κατά τη διάρκεία της διαμάχης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ", Παράλληλα, φαίνεται

η υποστήριξη αυτή σήμερα, να συνεχίζει να είναι ανεπαρκής, " ...Η Τουρκία παρέχει στο

ΑζερμπαΤτζάν διπλωματική υποστήριξη και μερική στρατιωτική βοήθεια, όμως και τα δύο με πολύ

μικρό αντίκρισμα... " Κουτσίκος, ]999, σ. 21]. Την περιορισμένη βοήθεια της Τουρκίας κατά τη

διάρκεια του πολέμου, θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε και ως αποτέλεσμα της Ρωσικής
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θέτει τα όρια της συνεργασίας των δύο χωρών. Έτσι, αν και το Αζερμπαϊτζάν θεωρεί

την Τουρκία κύριο πολιτικό και οικονομικό εταίρο,106 για οικονομικούς, πολιτικούς

και στρατιωτικούς λόγους, προσπαθεί να ικανοποιεί ταυτόχρονα και το Ιράν, τη

Ρωσία και τη Δύση,ΙΟΊ Έχει επίσης ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη Γεωργία, οι οποίες

βασίζονται στο κοινό συμφέρον από τ/ν υλοποίηση κοινών συγκοινωνιακών και

, δ . 108
ενεργειακων ικτυων,

Λόγω του γεγονότος ότι στην ουσία μόλις τα τελευταία δέκα χρόνια αποτελεί

αυτόνομο κράτος, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανεξάρτητη παρουσία του στη διεθνή

σκηνή και αναπτύσ<;ει τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. IΟ90 ίδιος λόγος

φαίνεται να παρακίνησε το Αζερμπαϊτζάν να επιδιώξει τη συμμετοχή του στον

ο.Σ.Ε.π. Η είσοδος του Αζερμπαϊτζάν το 1992 στον ο.Σ.Ε.π. πραγματοποιήθηκε εν

μέσω πολεμικών συγκρούσεων και πολιτικής αστάθειας. Κατά τη διάρκεια του

πολέμου, οι εργασίες του Ο.Σ.Ε.Π. ήταν η μόνη ευκαιρία για τις αντιπαρατηθόμενες

πλευρές να συναντηθούνε σε διάφορα μάλιστα επίπεδα. IΙΟ Αν και το Αζερμπαϊτζάν

δεν είναι χώρα παράκτια της Μαύρης Θάλασσας, λόγω της εγγύτητάς του σε αυτή,

αλλά και των πετρελαϊκών του κοιτασμάτων, η συμμετοχή του ολοκληρώνει

γεωγραφικά και οικονομικά την περιοχή δράσης του ο.Σ.Ε.Π.

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, βρίσκεται Στον ο.Σ.Ε.π. για την κατοχύρωση του

διεθνώς, και για την υλοποίηση συγκοινωνιακών και ενεργειακών έργων. Ι 11 Επίσης,

το Αζερμπαϊτζάν δε διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Αρμενία και η μόνη τους

επαφή, αλλά και συνεργασία είναι στα πλαίσια του ο.Σ.Ε.π.

δήλωσης ότι η στρατιωτική εμπλοκή ξένων δυνάμεων στο έδαφος των χωρών της Κ.Α.Κ. Οα ήταν

αιτία πολέμου. Βλ. σχετικά: Κοιιτσίκος, Ι 999, σ. 2 Ι Ι

106 Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί ο Κουτσίκος, Ι 999, σ. Ι 75 και ο Σίσκος, ]998, σ. 74

107 Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει παραχωρήσει μερίδια στις συμφωνίες εκμετάλλευσης των

πετρελαίων του και στη Ρωσία, Ιράν, Γαλ/.ία., Τουρκία βλ. σχετικά: Σίσκος, ]998, σσ. 74~75 και

Κουτσίκος, Ι 999, σσ. Ι 74- Ι 75

108 βλ σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. ]76

!09 Έχει \)πογράψει και συμφωνία συνεταιρισμοίι και συνεργασίας με την Ε.Ε.

hrcp://www.europa.eu.intlcomm!externa! reJationslceecalpcalpca aΖeΓbaiian.Ρdf , συμμετέχει από το

]994 στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα "Συνεργασία για την ειρήνη".hrtp:!!W\vw.natο.ίntlΡfΡ!sig-cntr.hrm

110 Οι εργασίες του ο.Σ.Ε.Π. γίνονται σε γενικές γραμμές σε επίπεδο υπουργών, διπλωματών και

υπαλ/.ήλων δημοσίων υπηρεσιών. Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο 2.3 "Διοικητική Δομή" σ. 65

111 Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Va1inakis, 1999, σσ. Ι 9~20
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Εικόνα 2: Χάρτης της Αλβανία

Πηγή: C.I.A., Tl1e World Factbook 2000, Albania

Η πτώση του κομουνισμού στην Αλβανία σήμανε το τέλος μιας περιόδου σχετικά

μεγάλου απομονωτισμού από τη διεθνή οικονομία και πολιτική. Μετά τον 20

παγκόσμιο πόλεμο, η Αλβανία είχε ιδιαίτερα αρνητικές σχέσεις με τις Η.Π.Α. και την

Αγγλία, ενώ προσκολλήθηκε διαδοχικά και σχεδόν κατά αποκλειστικότητα κάθε

φορά. στην Γιουγκοσλαβία (1945-1948), Ε.Σ.Σ.Δ. (1948-1961) και στην Κίνα (1961

1978),1!2Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, αλλά ιδιαίτερα στο διάστημα 1985

1990, η Αλβανία αρχίζει να ανοίγεται οικονομικά και πολιτικά προς τη Γερμανία, την

Ιταλία, ενώ η Γαλλία ήταν το μόνο δυτικό κράτος με το οποίο διατηρούσε σχέσεις

ήδη από το 1946. ι 13 Στο Βαλκανικό χώρο, η Αλβανία προσπάθησε να άρει την

αυτοαπομόνωσή της από το 1978, αναπτύσσοντας σταδιακά ισομερώς τις διμερείς

σχέσεις, αποφεύγοντας, όμως, έως το 1988 τις πολυμερείς συνεργασίες. Ι 14

Το 1991 αποτελεί χρονιά σταθμό και αποτελεί τη λήξη του διεθνούς απομονωτισμού

της Αλβανίας. Την χρόνια αυτή η Αλβανία εισάγει αναίμακτα τον πολυκομματισμό

και την οικονομία της αγοράς και αποκαθιστά τις σχέσεις της με τις Η.Π.Α., την

112 βλ. σχετικά Χαρβαλίας, ]995, σσ. ]22-]27

113 βλ. σχετικά Χαρβαλίας, ]995, σσ. 129- Ι 3 Ι

Ι μ βλ. σχετικά Χαρβαλίας, 1995, σσ. 13]·132
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Αγγλία, την Ε.Σ.ΣΔ, την Ε.Ο.Κ., ενώ μετά τις πρώτες ελευθερες εκλογές,

εντάσσεται και στην ΔΑΣΕ. ! l:ι

Στο πλαίσιο αυτό της πολιτικής της Αλβανίας για έξοδο από τη διεθνή απομόνωση θα

πρέπει να ενταχθεί και η επιλογή της να συμμετέχει στον ο.Σ.Ε.Π. Η συμμετοχή της

αυτή, δεν δικαιολογείται βάσει γεωγραφικών και οικονομικών κριτηρίων και

οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Αλβανία στην

ίδρυση του ο.Σ.Ε.Π. έγινε επιτρεπτή μετά από έντονες διπλωματικές πιέσεις της

Τουρκίας. Ι ]6 Η προσέγγιση της Αλβανίας με την Τουρκία στη δεκαετία του '90 θα.
μπορούσε να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, λόγω

πρωτίστως της Ελληνικής μειονότητας, J 17 αλλά και της Eλληνo~Σερβικής φιλίας και

από την άλλη λόγω της ανάγκης εύρεσης πολιτικής στήριξης στις ενδεχόμενες

αναφλέξεις σε' περιοχές όπου διαβιεί Αλβανική μειονότητα και του κοινού

λ ' θ ' J 18
μουσου μανικου ρησκευματος .

Η εξωτερική πολιτική της Αλβανίας είναι επικεντρωμένη στα θέματα των

Αλβανικών μειονοτήτων και δεν φαίνεται να την απασχολούν οι εξελίξεις στην

μακρινή Μαύρη Θάλασσα. Στο πλαίσιο της προώθησης των εθνικών στόχων, α').λά

και αποβλέποντας σε οικονομική ενίσχυση, η Αλβανική εξωτερική πολιτική έχει ως

πρώτες προτεραιότητες τις Αμερικανο-Αλβανικές σχέσεις και τις σχέσεις με την Ε.Ε.

Η Αλβανία βλέπει τον ο.Σ.Ε.Π. ως μια επιπλέον δίοδο χρημάτων προς την χώρα, που

θα προωθήσει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων εθνικού ενδιαφέροντος. J 19 Όμως,

η καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης έργων μειώνει περαιτέρω το ενδιαφέρον της

Αλβανίας για τον Ο.Σ.Ε.Π.

IIS βλ. σχετικά ΧαρβαΙίας, 1995, σσ. 137-139

116 " ... Due 10 the strong diplomatic ef'fΌrts of Prime Minister Demirel, Albania 100k its p]ace at the

summit as a founding member... " Ozoye, 1992, σ.53

Ιl7 Σχετικά τις Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις μετά το 1989 και πως τις επηρεάζουν οι εξελίξεις στο θέμα

της Ελληνικής μειονότητας βλ. Stavrou, 1999, σσ.337-360

118 Είναι χαρακτηριστικό της σημασίας που η σι)γχρονη εξωτερική πολιτική της Αλβανία δίνει στην

θρησκεία ότι από το Ι 992 η Αλβανία συμμετέχει στην Ισλαμική Συνδιάσκεψη. Σύμφωνα με τον

Stavrou. 1999, σ. 347, η Αλβανία έκανε αυτή την επιλογή στα πλαίσια των συγκρούσεων μεταξύ των

Μουσουλμάνων Αλβανών και των Ελλήνων και υπόλοιπων Ορθοδόξων Αλβανών

119 με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Valinakis, 1999, σ. :ω. καθώς και ο Kaymaksi, 2000, σ. Ι 1
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Εικόνα 3: Χάρτης της Αρμενίας

Πηγή: C.I.A., The World Factbook 2000, Armenia

Το σύγχρονο Αρμενικό κράτος ιδρύθηκε το 1918, και καταλαμβάνει το ανατολικό

τμήμα της αρχαίας και μεσαιωνικής Αρμενίας ,120 Το 1920 καταλαμβάνεται από τη

Ρωσία και το 1922 γίνεται μέλος της Διακαυκασιανής Ομοσπονδίας Σοβιετικών

Δημοκρατιών, ενώ από το 1936 έως την ανεξαρτησία της τ01991 αποτέλεσε

ξεχωριστή Δημοκρατία της Ε.Σ.Σ.Δ.
l21

Η περίοδος της Σοβιετικής Ένωσης άφησε μια βαριά κληρονομιά στην περιοχή. Το

1923 περιοχές με έντονη αρμενική παρουσία, όπως το Ναγκόρνο Καραμπάχ και το

Ναχιτσεβάν, παραχωρήθηκαν από την Ε.Σ.Σ.Δ. ως αυτόνομες δημοκρατίες στη

Σοβιετική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.!22 Ήδη το 1988 το θέμα επανήλθε στο

προσκήνιο και χρειάστηκε επανειλημμένα η παρέμβαση του Σοβιετικού στρατού. 123

120 βλ. σχετικά: htτp://virιuals.compulink.gr/anηen-YCll/pagesJI9182.r.hlm, καθώς και Κουτσίκος, 1999,

σσ. 205-207

121 Ομοίως με την υποσημείωση 122

!22 βλ. σχετικά: htτp://vinuals.compulink.gr/armen-Vl!ιJpa!:!esJhist!.!:r.htm, Κουτσίκος, 1999, σ. 206

123 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 207
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Με την αποχώρηση του Ρώσικου στρατού από το Αζερμπαϊτζάν, το 1992, ξεκίνησε ο

πόλεμος στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που οδήγησε σήμερα στην κατοχή του 20% των

εδαφών του Αζερμπαϊτζάν από Αρμένιους αυτονομιστές.124 Αντίθετα, αυτονόμηση

της δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν δεν επιχειρήθηκε, εκτός των άλλων, ]25 επειδή δεν

υπήρχε πλέον επαρκής Αρμένικη παρουσία. 1,/\

Η οικονομία της Αρμενίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, και τα τελευταία

χρόνια υπήρξε σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα.127 Πέρα από την οικονομική

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την έναρξη της μετάβασης στην ελεύθερη

οικονομία, η Aρμε~ία αντιμετώπισε έναν καταστροφικό σεισμό το 1988,128 τον

πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την εισροή πάνω από 300.000 προσφύγων, που

εκδιώχθηκαν από το ΑζερμπαϊτζάνΙ29 , αλ/ά και του ενεργειακού αποκλεισμού που

της επέβαλε η τόυρκία και το Αζερμπαϊτζάν. 130

Η Αρμενία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία l31 και το Ιράν. Συμμετέχει ήδη

από το 1991 στην Κ.Α.Κ., ενώ έχει υπογράψει 25ετή συμφωνία εγκατάστασης

Ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφός της.132 Επίσης, εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία

μέσω Γεωργίας. Με το Ιράν οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές, ιδίως στον οικονομικό

τομέα. Σήμερα, η οικονομία της Αρμενίας στηρίζεται σημαντικά στο εμπόριο με το

IZ~ βλ. σχετικά στο κεφάλαιο 2.2.1 "Aζερμπα'€τζάν" σ. 33

125 Επίσης, ένας ακόμη λόγος ποιι ΟΙ Αρμένιοι δεν προχώρησαν σε αιιτονομιστικές κινήσεις στο

Ναχιτσεβάν είναι σύμφωνα με τον Κουτσίκο, 1999, σ. 208. η σχετική προειδοποίηση της Τοιιρκίας

126 βλ. σχετικά hnp://virruals.compulink.!!:r/armen-yt/I/pages/nakh!!:r.htm

127 Σύμφωνα με τον Σίσκο, 1998, σ. 78, 600.000. Αρμένιοι μετανάστευσαν σε πρώην Σοβιετικές

Δημοκρατίες (κυρίως Ρωσία, Ουκρανία)

128 Εξαιτίας τοιι σεισμού υπήρξαν 25.000 νεκροί και 500.000 άστεγοι. σε μια χώρα 3,5 εκατομμυρίων

ανθρώπων. βλ. σχετικά:

Ιnφ:1!\... Ι) Ιη 00 Ι 8. worldbank .0rg/ecaJeca.ns f/ec6733e67523edfe8525 67d Ι 00 /2dddd/33838e84287562c6

cl2567e900551544

129 Τα στοιχεία για τους πρόσφυγες προέρχονται από την Ύπατη Αρμοστεία τοιι Ο.Η.Ε. για τους

Πρόσφυγες, hrrp:/lv,'\vw.unhcr.ch/world/euro/annenia.htm

Ι3Ο βλ. σχετικά Σίσκος, /998, σ. 78

Ι31 Σχετικά με τον προσανατολισμό της Αρμενίας προς την Μόσχα, ο Σίσκος, 1998, σ. 79, υποστηρίζει

ότι οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως η δύση υποστηρίζει το Αζερμπα'ίτζάν.

1>2 Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας έχουν εγκατασταθεί δύο πλήρεις στρατιωτικές βάσεις και μια

μοίρα πολεμικών αεροπλάνων MIG-23, βλ. σχετικά: Κοιιτσίκος, 1999, σ. 21 Ι
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Ιράν, ενώ οι δύο χώρες έχουν διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά δίκτυα. ο,; Ικανοποιητικές

είναι και οι σχέσεις με τη Γεωργία, παρά το ιστορικό πρόβλημα της σημαντικής

Αρμένικης μειονότητας στο Αχαλκαλάκ.Ι)4 Με την Τουρκία σι σχέσεις είναι

φορτισμένες λόγω τόσο του ζητήματος τ/ς γενοκτονίας των Αρμενίων,13S όσο και της

έντονης υποστήριξης της προς το Αζερμπαϊτζάν και του αποκλεισμού των συνόρων.

Αν και η Τουρκία έχει αναγνωρίσει την Αρμενία, δεν διατηρεί διπλωματικές

σχέσειςΙ36 . Παράλληλα, αναπτύσσει τις σχέσεις της τόσο με την Ε.Ε. 13ί όσο και το

ΝΑτο Ι38 . Χάρει και στην Αρμένικη κοινότητα της Αμερικής, δέχεται σημαντική

'β 'θ 'ΗΠΑ'"οικονομικη ση εια απσ τις . . .

Σε αντιστοιχία με το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία φαίνεται να εισήλθε στον σΣ.Ε.Π.

προκειμένου να κατοχυρώσει την ανεξάρτητη διεθνή της παρουσία. Αν και δεν είναι
,

χώρα της Μαύρης θάλασσα, μόλις 200 χιλιόμετρα την χωρίζουν από αυτή. Όπως και

στην περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν, η συμμετοχή της στον σΣ.Ε.Π. ολοκληρώνει

γεωγραφικά και οικονομικά την περιοχή δράσης του.

Σήμερα, με την συμμετοχή της στον σΣ,ΕΠ η Αρμενία αποβλέπει τόσο στη διεθνή

αναγνώριση, όσο και κυρίως στην προώθηση συγκοινωνιακών και ενεργειακών

δικτύων που θα δώσουν τέλος στο γεωγραφικό της αποκλεισμό.140

13:; βλ. Σίσκος, ]998, σ. 78 και περί σύνδεσης δικτύων Κουτσίκο, ]999, σ. 2]2

134 Σχετικά με το ζήτημα του Αχαλκαλάκ βλ. httn://virtuals.compulίnk.l!:r/armen-yth/pages/akhale:r.htm

ns βλ σχετικά: Κουτσίκος, Ι 999, σ. 205, και http://virtuals.compulίnk.!.!r/anηen-vth/pages/tad2e:r.htm

136 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, Ι 999, σ. 2] ]

1:;7 Έχει συνάψει και συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ε.Ε.

http://www.euror-a.eu. int!con!m/extemal relat iOJ1s/ceeca/pcalpca armenia. pdf

138 Συμμετέχει από το 1994 στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα "Συνεργασία για την Ειρήνη"

http://\v\v\v.nato. iηtlρfn/sig-cntr. htm

139 Το 2000 δέχθηκε 102.380.000 $, όταν το διπλάσιο σε πληθυσμό και σημαντικότερο γεωπολιτικά

Αζερμπα'ίτζάν δέχθηκε μόλις 30.760.000 $ βλ. σχετικά: Giragosian, 2000 ή

http://www.anca.ore:lanca/transcaucasus.asp?trid= Ι 6

140 Με τη σημασία που έχει για την Αρμενία ο τερματισμός του γεωγραφικού της αποκλεισμού

φαίνεται να συμφωνεί και ο Valinakis, 1999, σ 20 ο οποίος εκτός των άλλων σημειώνει: " ... Armenia

reqιιires a regional sySIem ofcooperation \vith an emphasis οη the opening oftransport routes and free

circulation ofgoods"
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2.2.4 Βουλγαρία
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Εικόνα Ι: Χόρτης της Βουλγαρίας

Πηγή: C.I.A., The World Factbook 2000, Bulgaria

Μετά τη λήξη του 2
0υ

παγκοσμίου πολέμου η Βουλγαρία αποτέλεσε τον πιο πιστή

σύμμαχο της Ε.Σ.Σ.Δ. Η εξωτερική πολιτική της ακολουθούσε σε μεγάλο βαθμό την

πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ. με αποτέλεσμα να έχει περιορισμένες σχέσεις με τις

καπιταλιστικές χώρες. 141 Πάντως, στο διάστημα 1969-1985 η ένταση στις σχέσεις

της Βουλγαρίας με τις δυτικές δημοκρατίες μειώθηκε, ενώ το 1985, σι πολιτικές

μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ θα οδηγήσουν τη Βουλγαρία στην προσπάθεια

β λ . θ' . . λ' 142
ε τιωσης της εση της στην παγκοσμια οικοvομια και πο ιτικη.

Παρόλα αυτά, η πτώση του κομουνισμού βρήκε τ/ Βουλγαρία εξαρτ/μένη πολιτικά,

οικονομικά και στρατιωτικά από την καταρρέουσα Ε.Σ.Σ.Δ.
143
Η άσχημη οικονομική

και γεωπολιτική της κατάσταση υποχρέωσε τη Βουλγαρία να προχωρήσει με

προσεκτικά βήματα στην ταχεία αποδέσμευση της από την Ε.Σ.Σ.Δ.
144

και να

)41 βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ. 361-368

!41 βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ. 367-368

14J βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ. 368 και 373-374

144 βλ. σχετικά: Kεvτρωτής, 1995, σσ. 373-375
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επαναπροσδιορίσει τις διεθνείς της σχέσεις. 14, Ανοίχθηκε προς τους ευρωπα'ίκούς και

διεθνής οργανισμούς, ενώ επαναδιαμόρφωσε τις σχέσεις της με τις μεγάλες δυτικές,

αλλά και τις βαλκανικές γειτονικές χώρες στα πλαίσια της νέας γεωστρατηγικής της

πραγματικότητας.146

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η αποδοχή της πρότασης της Τουρκίας για τη

δημιουργία συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου Πόντου. Επίσης, με τη συμμετοχή

της στη περιφερειακή αυτή συνεργασία, η Βουλγαρία επεδίωκε να ανοιχθεί σε νέες

αγορές, 147 χωρίς να έρθει σε άμεση ρήξη με τον τότε σχεδόν αποκλειστικό

οικονομικό της εταίρο, τη Σοβιετική Ένωση. Από την άλλη, η συμμετοχή της σε ένα

περιφερειακό σχήμα που αποτελείται από πρώην κομουνιστικές χώρες και την

Τουρκία, δεν συμβάδιζε με την προσπάθεια πολιτικής αποδέσμευσης από την
,

Ε.Σ.Σ.Δ. και την στροφή της προς τη Δύση. Έτσι, η Βουλγαρία πρότεινε την είσοδο

ενός μέλους της Ε.Ε., της Ελλάδας, στο (J,(ήμα, προσπαθώντας να αποκτήσει ο

ο.Σ.Ε.π. μια πιο δυτικόστροφη εικόνα. 148 Βέβαια, δευτερευόντως, η αποδυνάμωση

της Τουρκίας θα πρέπει να ήταν επίσης ένας από τους στόχους της πρότασης της

Βουλγαρίας, δεδομένων των ιδιαίτερα άσχημων Βουλγαρο-Τουρκικών σχέσεων της

περιόδου 1984-1989.149

Σήμερα, η Βουλγαρία φαίνεται να έχει επιτύχει να καλύψει σε σημαντικό βαθμό το

χαμένο έδαφος στη διεθνή σκηνή. Έχει σοβαρές mθανότητες να ενταχθεί στην Ε.Ε.

στα επόμενα δέκα χΡόνια,l'Ο ενώ έχει αναπτύξει τις σχέσεις της με το ΝΑτο. ω

Ι4~ βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ. 368·369

Ι46 βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ. 368·373, 378-379, 386·387, 388-390 και 399-407

147 Ο Kaymakci, 2000, σ. Ι] σημειώνει ότι: ...Orientation of Bulgaria towards the Black Sea

subregion solves some ofthe problems of Bulgarian exρons ..

!JS Με την ύπαρξη σοβαρών φόβων για τις επιπτώσεις τις συμμετοχής της στο ο.Σ.Ε.Π. στις σχέσεις

της με ΝΑΤΟ και Ε.Ε. συμφωνεί και ο Kaymaksi, 2000, σ. 10

149 Οι Βουλγαρο-Τουρκικές σχέσεις επιδεινώθηκαν λόγω της προσπάθειας εκβουλγαρισμού της

μουσουλμανικής μειονότητας της Βουλγαρίας. Είναι χαρακτηριστικό της έντασης, ότι οι εμπορικές

συναλλαγές μειώθηκαν κατά 80-90% στο αντίστοιχο διάστημα. βλ. σχετικά: Κεντρωτής, 1995, σσ.

388-389

1'0 Ήδη, από τις 10.4.01 η Βουλγαρία εντάχθηκε στη ζώνη Σένγκεν, βλ. σχετικά:

http://W\V\v.enet.gr/online/online hprint.jsp?q=%E2%EF%F5%EB%E3%E J%F 1%DF%E] &id= 17879
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Αναφορικά με τον σΣ.Ε.Π., η Βουλγαρία φαίνεται να τον αντιλαμβάνεται ως μία

ελάσσονος σημασίας περιφερειακή συνεργασία, 1~2 που αποτελεί μέρος της

στρατ/Ύικής δημιουργίας δικτύων παράλληλα με τον ξεκάθαρο προσανατολισμό

προς την Ε.Ε. και που εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, δίοδο

χρηματοδοτήσεων για περιφερειακά συγκοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα

Βουλγαρικού ενδιαφέροντος. ι:.;

, επίσης έχει το καθεστώς της υποψηφίας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας.

hItp:llwww.turopa.tu.intlcommlenlargementlindex.htn\

Ι'Ι ΤΟ βοιιλγαρικό Κοινοβούλιο επικύρωσε στις 7.4. ΟΙ τη ΜεταβατικήΣυμφωνία με το ΝΑΤΟ.

επιτρέπονταςεις το εξής την παραμονή και τη διέλευσηΝΑΤΟϊκώνδυνάμεωναπό το έδαφος της

ΒουλΥαρΙας. hItp://www.naro.intldocuJupdaIel2001/0402'e0406a.hIm Επίσης συμμετέχει από το 1994

στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ "Συνεργασία για την εφήνη". hItp:l/www.naIo.intlpfplsi2-cnIr.hIm

ΙΗΜε την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Kaymakci, 2000, σ. 11: Today. Bulgaria views BSEC as a

supp]ement ιο stronger links wirh the ευ.

ι,, Την άποψη ότι η ΒουλΥαρία ενδιαι;ιέρεται για την "ταχεία ε1(7[λήρωση κοινών έργων μετΑΞU των

χωρών Ο.Ι.Ε.Π." εκφράζει και ο ΣίσκΟζ, 1998, σ.73
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2.2.5 Γεωργία
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Εικόνα 5: Χάρτης της Γεωργίας

Πηγή: C.ΙΑ., The World Factbook 2000, Georgia

Η Γεωργία αποτέλεσε ανεξάρτ/τσ κράτος ανάμεσα στο 1918 και 1921.154 Στη

συνέχεια καταλήφθηκε από τις Ρωσικές δυνάμεις και το 1922 έγινε μέλος της

Σοβιετικής Διακαυκασιανής Δημοκρατίας, ενώ το 1936 ενσωματώθηκε στην

Ε.Σ.Σ.Δ. 155 Από το 1991 είναι ανεξάρτητη δημοκρατία. 1)6

Όπως και το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία αντιμετωπίζει σημαντική απειλή της εδαφικής

της ακεραιότητας. Σήμερα η Γεωργία είναι μια χώρα κομμένη στα τρία. Η Αμπχαζία,

μια περιοχή στα βορειοδυτικά της σύνορα, διεκδικεί ομοσπονδοποίηση με τ/

Γεωργία, ενώ η Νότια Οσετία, μια περιοχή στα βόρεια ανατολικά της σύνορά της με

τη Ρωσία, διεκδικεί ένωση με τη Βόρεια Οσετία και είσοδο στη Ρωσική

Ομοσπονδία..ω Μετά από συγκρούσεις στη Νότια Οσετία, το 1991 και στην

Αμπχαζία το 1992 και 1993,1)8 η Γεωργία δεν έχει πλέον τον έλεγχο τους.1)9

Αυτονομία έχει επιτύχει και μία ακόμη περιοχή της Γεωργίας, η Ατζάρια, που

Ι54 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σσ. 239-240

ι",, βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 240

1~6 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 240·241

157 βλ. σχετικά: Σίσκος, 1998, σ. 23

1~8 βλ. σχετικά: hnp:l/ww\v.unhcr.chl\yorld/euro/2eOn!ia.htln

Ι59 Στην Νότια Οσετία, τον iliyxo έχει μια ενιαία Pωσo-ΓρωΡΎιανo-OσσετιαVΉειρηνευτική δύναμη,

αν και οι σχέσεις με τη Γεωργία έχουν εξομαλυνθεΙ Αντίθετα στην Αμπχαζία έχουν εκδιωχθεί όλοι οι

ΓεωΡΎιανοί, αν και οι Αμπχάζοl πριν τις σιryKΡOύσεις ήταν λlΎότεροl από τους ΓεωΡΎlανούς, και δεν

έχει επιτευχθείσυμβιβασμός. Βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 245·246
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κατοικείται από Γεωργιανούς Μουσουλμάνους και συνορεύει με την Τουρκία, όμως

χωρίς πολεμική σύγκρουση.160 Παράλληλα με τον πόλεμο, η Γεωργία είχε να

αντιμετωπίσει εμφύλιο πόλεμο στο διάστημα 1992-1993,161 ενώ και έως σήμερα

έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλες απόπειρες δολοφονίας του προέδρου της χώρας,

Έντβαρντ Σεβαρντνάντζε. :62

Η οικονομία της αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Πέρα από την οικονομική

κατάρρευση τ/ς Σοβιετικής Ένωσης και τ/ν έναρξη τ/ς μετάβασης στην ελεύθερη

οικονομία, η Γεωργία αντιμετώπισε τους πολέμους στην Αμπχαζία και την Νότια

Οσετία που συνεπάγονταν με απώλεια ελέγχου και εισροή μεγάλου αριθμού

προσφύγων,16:; που εκδιώχθηκαν από αυτές τις περιοχές.

Η Γεωργία πρσ'σπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς

"'παίκτες". Αν και ήθελε πλήρη ανεξαρτησία από τη Ρωσία, η ένταξη της στην Κ.ΑΧ.

θεωρήθηκε αναγκαία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Αμπχαζία. 164 Φαίνεται όμως

να έχει πλέον δυτικό προσανατολισμό, λόγω και της Ρωσικής

αναποτελεσματικότητας στο ζήτημα της Αμπχαζίας. Ι6) Διατηρεί καλές σχέσεις με τις

Η.Π.Α. από τις οποίες δέχεται και μικρή οικονομική βοήθεια,166 ενώ συνεργάζεται

και με το ΝΑτο. Ι67 Παράλληλα, αναπτύσσει τις σχέσεις της με την Ε.Ε. iuo Επίσης

160 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, Ι 999, σ. 245

161 βλ. σχετικά, Κουτσίκος, Ι 999, σ. 24 Ι

162 βλ. σχετικά: Σίσκος, Ι 998, σ. 76 και Κουτσίκος, ]999, σ. 243

16" Ο αριθμός των προσφιΥΥων από την Αμπχαζία ανέρχεται στις 270.000, βλ. σχετικά: Σίσκος, ]998, σ.

76

l64βλ. σχετικά: Κουτσίκος, ]999, σ. 244

16:> Τελικά αν και η παρέμβαση της Μόσχας σταμάτησε τη σύγκρουση, δεν έχει φέρει αποτέλεσμα

στην επίλυση του προβλήματος ( επιστροφή προσφύγων και αναγνώριση της Γεωργιανής κυριαρχίας)

βλ. σχετικά: Σίσκος, ]998, σ. 78

ΙΜ ΤΟ 2000 η οικονομική βοήθεια υπολογίζεται σε ]08.400.000 $ βλ. σχετικά: Giragosian, 2000 ή

http://www.a nca.orglanca/transcaucasus.asp'?trid-16

167 Από το 1994 συμμετέχει στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα "Συνεργασία για την Ειρήνη" βλ. σχετικά:

hnp:1/www.naI0 .int/p fp/si g-Cnlr.htnl

168 Έχει υπογράψει συμφωνία συνεταιρισμού και συνεργασίας με την Ε.Ε.

http://www.europa.eu.int/COmm!exlemal relaIions/ceeca/pca/pca georgia.pdt"
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προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και με το lράν. 169 Η

Γεωργία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει κάποια διπλωματική κινητικότητα,

προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Καυκάσου. ι 10

Η Γεωπολιτική σημασία τ/ς Γεωργίας έγκειται κυρίως στην mθανότητα να διέλθουν

από το έδαφός της πετρελαιαγωγοί όσο και συγκοινωνιακοί άξονες παγκοσμίου και

. δ' 171
περιφερικου εν ιαφεΡOVΤOς.

Η απόφαση της Γεωργίας να εισέλθει στον σΣ.Ε.Π. λήφθηκε εν μέσω πολεμικών

συρράξεων και πολιτικής αστάθειας. Θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως

αναζήτηση περιφερειακής σταθερότητας και ανεξάρτητης παρουσίας της στην διεθνή

σκηνή.

Σήμερα, η ΓεωΡΎία βρίσκεται στον αΣ.Ε.Π. εκτός των άλλων αποβλέποντας και

λ
. . .. 172

στην υ οποιηση συγκοινωνιακων κuι ενεργειακων εργων.

1(,9 Αν και ο Τοιφκ\κός τύπος υποοτηρίζει τους Αμπχάζιους, μέσω της κατασκευής των

πετρελαΙαΥω.,ών η Τουρκία έχει προσεΥΥίσει σημαντικά rη ΓεωρΥία. Με την άποψη αυτή συμφωνεί

και ο Κουτσίκος, 1999, σσ. 244-245 Ο ίδιος, σημειώνει ότι οι σχέσεις με το IΡάν δεν αναrrϊ'ίκJσoνται

περαιτέρω λό'Υω Η.Π.Α.

170 Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία rης ''Για την ειρήνη στον Κανκασσ Π, βλ.. σχετικά: Σίσκος,

1998,0.77

111 Σχετικά με τα ΠΡοΥραμμαπζόμενα έΡΥα βλ..: Σίοκος, 1998. ο. 76 και Valinakis, 1999,00. 9·12

1}2 Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνείκαι ο Valinakis, 1999, σ. 20
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Εικόνα 6: Χάρτης της Ελλάδας

Πηγή: C.ΙΑ., The World Factbook 2000, Greece

Η Ελλάδα μετά τον 20 Παγκόσμιο πόλεμο, είτε λόγω διμερών προβλημάτων

(Τουρκία, Αλβανία) είτε λόγω του ψυχρού πολέμου (Βουλγαρία) είχε ιδιαίτερα

περιορισμένες σχέσεις με όλες σχεδόν τις χώρες που είχαν χερσαία σύνορα με αυτή

(με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία). Με την Αλβανία δεν υπήρχαν διπλωματικές και

εμπορικές σχέσεις έως το 1971173, αJ..λά και στη συνέχεια και έως τη δεκαετία του '90

οι σχέσεις ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Είναι χαρακτηριστικό του επιπέδου των

σχέσεων ότι μόλις τον Αύγουστο του 1987, άρθηκε το καθεστώς εμπόλεμης

κατάστασης μεταξύ των δύο χωρών.
174

Με την Βουλγαρία υπήρχαν κακές σχέσεις

έως το 1964, λόγω διαφόρων διμερών θεμάτων.17~ Όσο οι Ελληνο·Τουρκικές σχέσεις

επιδεινώνονταν τόσο οι Ελληνο-Βουλγαρικές βελτιώνονταν, 17b με σημαντικούς

';-0,,"

ο,]

]

J
17.> βλ. σχετικά: Χαρβαλιάς Γ., Αρθρο: Αλβανία, στο βιβλίο του Βερέμης Θ., Βαλκάνια, Από το

διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα 1995, σ. 182

17J βλ. σχετικά: Χαρβαλιάς Γ., Αρθρο: Αλβανία, στο βιβλίο του Βερέμης Θ., Βαλκάνια, Από το

διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα 1995, σσ. 184 -185

17\ Τα διμερή θέματα σiιμφωνα με τον Κεντρώτη κ., Βουλγαρία, στο βιβλίο του Βερέμης Θ.,

Βαλκάνια, Από το διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα] 995, σ. 396 είναι: α) η ενίσχυση των Ελλήνων

κομουνιστών κατά τον εμφύλιο από τη Βουλγαρία, β) η άρνηση της Βουλγαρίας να καταβάλει την

πολεμική αποζημίωση, γ) η ιστορική αντιπαλότητα

176 Αυτό σχετίζεται με την αλλαγή της πολιτικής της Ελλάδας, που αρχίζει να νιώθει να απειλείται όχι

από βόρεια αλλά από ανατολικά και με την διάθεση της Βουλγαρίας να σταματήσει την απομόνωσή

Ι
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σταθμούς το 1964 και το 1974. Πάντως, λόγω του απόλυτου προσανατολισμού της

Βουλγαρίας προς τη Σοβιετική Ένωση οι οικονομικές διατηρήθηκαν σε χαμηλό

επίπεδο l77 . Με την Τουρκία οι σχέσεις διέπονταν πάντοτε από αμοιβαία δυσπιστία,

ενώ μόνο με τη Γιουγκοσλαβία οι σχέσεις ήταν σχετικά ικανοποιητικές. Έτσι, η

Ελλάδα ήταν αποκομμένη από ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού, γεωγραφικού,

ιστορικού και οικονομικού της χώρου. Παράλληλα, δεν είχε και δεν έχει χερσαία

σύνορα με την Ε.Ε., ενώ βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πλειοψηφία των

Ευρωπαϊκών αγορών.

Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούργησε μια νέα προοπτική. Η Ελλάδα έχει την

πιο αναπτυγμένη οικονομία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και όλων των πρώην

σοσιαλιστικών κρατών, είναι μέλος της Ε.Ε. και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών.

Είχε, συνεπώς, μια σειρά συγκριτικών πλεονεκπιμάτων απέναντι σε όλες αυτές τις

χώρες. Έτσί, όπως και στην Τουρκία, άρχισε μια συζήτηση περί φυσικού οικονομικού

χώρου. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για άνοιγμα νέων αγορών στρέφεται πρώτα προς

τα Βαλκάνια l78 και κατά δεύτερο λόγο προς τις πρώην Σοβιετικές χώρες. Η στροφή

πάντως της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια, δεν αναίρεσε τις προτεραιότητες της

Ελληνικής Εξωτερικής πολιτικής, που είναι σε διμερές επίπεδο οι σχέσεις με την

Τουρκία και τις Η.π.Α. και σε περιφερειακό τα Ευρωπαϊκά θέματα 179 . Επιπλέον, ήδη

από το 1991 η έναρξη των συγκρούσεων στα Βαλκάνια έθεσε σε αμφισβήτηση της

της σε βαλκανικό επίπεδο. βλ. Kεvτρώτη Κ., Βουλγαρία, στο βιβλίο του Βερέμης Θ., Βαλκανια, Από

το διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα] 995, σ. 396

177 Ακόμη και το 1987 μόλις το 1% των εξαγωγών της Βουλγαρίας πήγαινε στην Ελλάδα ( Κεντρωτής

Κ., Βουλγαρία, στο βιβλίο του Βερέμης Θ., Βαλκάνια, Από το διπολισμό στη νέα εποχή. Αθήνα] 995.

σ. 318) ενώ οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 0,43% των συνολικών εισαγωγών της Βουλγαρίας (ιδία

επεξεργασία στοιχείων πίνακα 8.] Ο, Κεντρωτής Κ., Βουλγαρία. στο βιβλίο του Βερέμης Θ ..

Βαλκάνια, Από το διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα] 995, σσ. 3] 8·3 ]9).

178 Σχετικά με την εντυπωσιακή ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων της Ελλιίδας με Βαλκανικές

χώρες βλ.: Wallden, 1999, σσ. 78·]21. Επίσης, σχετικά με τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στα

Βαλκάνια είναι χαρακτηριστικό ότι στην επίσημη τοποθεσία διαδικτύου της Ελληνικής Πρεσβείας

στην Ουάσιγκτον υπάρχει ειδική σελίδα με τις σχέσεις της Ελλάδας με καθε Βαλκανική Χώρα

ξεχωριστά και με τις δράσειςτης στην Περιοχή: http://2 t6.32.80.67//polίticslbalkanslindex.hrml

11Q Περί της ξεκάθαρης προτεραιότητας των Ευρωπα'Cκών Θεμάτων, είναι χαρακτηριστική η δομή της

επίσημης τοποθεσίας διαδικτύου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον:

http://2] 6.32.80.671/Ροtίτίcs!οr(!anίΖaιiοnslίndeχ.htmt. όπου στο κεφάλαιο "Διεθνείς Οργανισμοί"

γίνεται αναφορά μόνο περί ΟΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και Ε.Ε.
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προοπτικές της Βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας και έστρεψε κάπως το ενδιαφέρον

της και προς τ/ Μαύρη Θάλασσα, η οποία άρχισε να θεωρείται διπλωματική και

οικονομική "ασφαλιστική δικλείδα,,!80.

Όμως η συμμετοχή τ/ς Ελλάδας στον ο.Σ.Ε.Π δεν φαίνεται να είναι τόσο

αποτέλεσμα συστηματικής πολιτικής για τη δημιουργία εναλλακτικών ζωνών

οικονομικής και πολιτικής επιρροής στη Μαύρη Θάλασσα, ]81 αλ/ά μάλλον ακόμη

ένα κεφάλαιο της Ελληνο-Τουρκικής αντιπαράθ εσης l82. Η Ελλάδα έβλεπε τον

Ο.Σ.Ε.Π. ως μια προσπάθεια ελέγχου της περιοχής από την Τουρκία. Ακόμη και

σήμερα, που ο Ο.Σ.Ε.Π. έχει πλέον διαμορφωθεί σε ένα πολυπολικό σχήμα με

βασικούς πρωταγωνιστές την Ελλάδα Ι83 , τη Ρωσία και την Τουρκία, η Ελλάδα δείχνει

να θεωρεί τον σΣ.Ε.Π. ως ένα πεδίο αναμέτρησης, όπου η Τουρκία έχει σειρά

συγκριτικών π40νεκτημάτων l84 . Κατά τα άλλα, η συμμετοχή της Ελλάδας στον

σΣ.Ε.Π. πιθανόν να υποχρεώνει την Ελλάδα να ασχολείται με τη Μαύρη Θάλασσα

περισσότερο από ότι θα έκανε κανονικά.

Σήμερα, η Ελλάδα αξιοποιεί τη σημαντική της θέση στον Ο.Σ.ΕΠ για τον έλεγχο

και εξορθολογισμό της εξέλιξής του και την εγκαθίδρυση σε αυτήν κέντρων και

οργανισμών του ο.Σ.Ε.Π., όπως είναι η Ε.Α.Τ.Ε.Π. και το ΔΙΚΕΜΕΠ.

180 Σχετική άποψη εξέφρασε ο Valίnakis, Ι 999, σ. ]32

181 Είναι χαρακτηριστικό για την έλλειψη πολιτικού προσανατολισμού προς και τα ΠαΡΕUξείνlα

θέματα ότι ακόμη και στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του

σΗ.Ε. στις 26.9.97, έξι χρόνια μετά την ένταξή μας στον σΣ.Ε.Π., αυτή αναφέρεται προκειμένου να

επισημανθεί η δράση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και δεν γίνεται καμία αναφορά για τη Μαύρη

Θάλασσα: "Ιη the multilaceral field, we have persistently promoted the process of cooperation ' and

good neighborliness ίη South-Easter Europe acIively parIicipating ίη such regional schemes as

Royaumont, SECl Ba!kan Cooperation and Black Sea Economic Cooperacion."

http://216.32.80.671Ipolitics/unations.html

182 Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Valden, 1999, σ. 118: " ... Greek participation ίη

the BSEC is quiIe acIive, partly as a result of competition with Turkey... "

18, Η Ελλάδα θεωρείτε από τους κύριους "παίκτες" του Ο.Σ.Ε.Π., παρά το μικρό της μέγεθος, επειδή

έχει την ισχυρότερη οικονομία μεταξύ των] ] χωρών -μελών του σΣ.Ε.Π., και είναι μέλος της ΟΝΕ

της Ε.Ε.

184 ως τέτοια πλεονεκτήματα μπορούν να θεωρηθούν η εγκατάσταση της έδρας του οργανισμού και της

Γραμματείας στην Κωνσταντινούπολή και η ένταξη πολλών χωρών μελών του σΣ.Ε.Π. στη σφαίρα

επιρροής της Τουρκίας (Αζερμαϊτζαν, Αλβανία, Γεωργία και σταδιακά Ουκρανία).
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2.2.7 Δημοκρατία της Μολδαβίας
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Εικόνα 7: Χάρτης της Μολδαβίας

Πηγή: C.I.A., Tlle World Factbook 2000, Moldova

Η σημερινή Δημοκρατία τ/ς Μολδαβίας αποτελεί την ιστορική συνέχεια τ/ς

Σοβιετικής Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η Σοβιετική Δημοκρατία της Μολδαβίας

δημιουργήθηκε το 1940, με τη συνένωση τ/ς Ρουμάνικης Βεσσαραβίας, που είχε

παραχωρηθεί από τ/ Γερμανία στη Ε.Σ.Σ.Δ. και την Ρωσική περιοχή τ/ς

Υπερδνειστερίας.18:5 Το 1991 κήρυξε την ανεξαρτησία της.

Παρά το συσπψατικό "'εκρωσισμό" της, η PoυμανόφωVΗ περιοχή της Μολδαβίας

φαίνεται να διατήρησε την εθνική της συνείδηση. ,,'v Έτσι, οι κατά πλειοψηφία Ρώσοι

185 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, Ι 999, ο. 254

186 Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο διάστημα Ι 940-] 989 η επίσημη γλώσσα ήταν τα Ρώσικα και το

λατινικό αλφάβητο αντικαταστήθηκε από το ιruριλλΙKό, το Ι 989 υπό τη λαϊκή πίεση το Κομουνιστικό
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και Ουκρανοί κάτοικοι τ/ς Υπερδνειστερίας, φοβήθηκαν ότι η ανεξαρτησία της

Μολδαβίας θα ήταν το πρώτο βήμα για την ένωσή της με τη Ρουμανία. Για το λόγω

αυτό κήρυξαν και αυτοί την ανεξαρτησία τους από τη Μολδαβία στα τέλη του

1991. !87Με την υποστήριξη του Ρώσικου Στρατού που εδρεύει στην περιοχή σι

αυτονομιστές απέκτησαν τον έλεγχο όλης της περιοχής.188 Το 1992 επιτευχθεί

κατάπαυση πυρός, όμως έως σήμερα η περιοχή αρνείται να αναγνωρίσει την

κυριαρχία της Μολδαβίας. 189Αυτονομία έχει ζητήσει και η περιοχή της

ΓκαΥκαουζίας, στα νότια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που κατοικείται από

. • 190
τουρκοφωνους χριστιανους.

Η ήδη κακή οικονομική κατάσταση της Μολδαβίας στη διάρκεια της συμμετοχής της

στην Ε.Σ.Σ.Δ .. 191 επιδεινώθηκε περαιτέρω από τη σύγκρουση στην Υπερδνειστερία,
και την εισροή προσφύγων. 192 Σήμερα, η οικονομία της εξαρτάται κατά 40% από τον

αγροτικό τομέα, ενώ συνεχίζει να είναι ενεργειακά εξαρτημένη από την Ρωσία. 193

Η Μολδαβία είναι μέλος της Κ.Α.Κ. από το 1991, όμως δεν φαίνεται να βλέπει

θετικά την προοπτική περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων της με τη Ρωσία. 194 Θέλει να

έχει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ρωσία και την Ουκρανία, μιας και είναι

Κόμμα Μολδαβίας επαναφέρει τη Μολδαβική Γλώσσα και το λατινικό αλφάβητο. Βλ. σχετικά:

Κοuτσίκος, Ι 999, σ. 254

187 Είχε προηγηθεί το ]990 δημοψήφισμα για την αuτονομία από τη Μολδαβία. βλ. σχετικά:

Κοuτσίκος, ]999, σ. 255

188 βλ. σχετικά: Κοuτσίκος, Ι 999, σ. 255

'!~ Ομοίως με την προηγοuμενη υποσημείωση

190 βλ. σχετικά: Σίσκος, ]998, σ. 23

191 Ο Σίσκος, Ι 998, σ. 77, uποστηρίζει ότι η οικονομία της Μολδαβίας ήταν η χειρότερη μεταξι) των

Ευρωπαϊκών Δημοκρατιών της Ε.Σ.Σ.Δ.

19Ζ Σuμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία το\) Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, 5] .000 ο αριθμός τους

ανέρχεται στις 5 Ι .000. hnΡ://www.unhcr.chλ\lοr]d!eurο/mοΙdονa.htJΠ

19) βλ. σχετικά:

hnp://wblnOO 18.wor]dbank.org/ECA/eca.nsf/6f597da229d4c5bb852567d Ι 00] 3fddc/88] 570f3c0347 Ι a

b852567el"006a786 ]

194 Είναι χαρακτηριστικό ότι ".. η Μολδαβία δεν έχει πάρει μέρος σε καμία σuζήτηση νομισματικής

ενοποίησης, κι έχει αρνηθεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συλλογική συμφωνία ασφάλειας..

Κο\)τσίκος, ]999, σ. 259
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εγγυήτριες δυνάμεις στη διευθέτηση της κρίσης στην Υπερδνειστερία. 195 Θέλει,

όμως, να έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία, η οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον

για την κατάσταση των τουρκόφωνων στην Γκαγκαουζία. 196 Συμμετέχει στην

ΝΑΤΟϊκή "Συνεργασία για την Ειρήνη",197 οΧλ.ά δεν έχει καταθέσει αίτηση ένταξης

στο ΝΑΤΟ. ]98 Αν και δεν είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρα, έχει

αναπτύξει σχέσεις μαζί τηςΙ99 και, τόσο λόγω της θέσης της όσο και του μικρού της

μέγεθος, φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό να ενταχθεί σε αυτήν μετά και την ένταξη της

Ρουμανίας.

Η συμμετοχή της Μολδαβίας στον Ο.Σ.Ε.Π. πραγματοποιήθηκεεν μέσω πολεμικών

συγκρούσεων. Σήμερα η Μολδαβία φαίνεται να βλέπει το Ο.Σ.Ε.π. ως μια επιπλέον

δίοδο πόρων προς τη χώρα και να ελπίζει στην υλοποίηση συγκοινωνιακώνδικτύων.

Ι

I9~ βλ σχετικά: Σίσκος, Ι 998, σσ. 77-78

196 βλ. σχετικά: Σίσκος, Ι 998, σ. 78

197 βλ. σχετικά: httD://WW\v.113to.int!pfpIsjg-cntr.htm

198 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, Ι 999, σ. 260

19'1 Έχει υπογράψει συμφωνία για τη σύναψη εταφlκής σχέσης

htιp://europa.eu. intleur- lexleVlitϊdaLo'! 998/el 298ΑΟ624 Ο Ι .hIml

και συνεργασίας με την Ε.Ε.
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2.2.8 Ουκρανία

R ιl S!i ΙΑ

Εικόνα 8: Χάρτης της Ουκρανίας

Πηγή: C.IA, The World Fac!book 2000, Ukraine

Τα δύο πρώτα q.vεξάρτητα ουκρανικά κράτ/ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1918,

όμως ήδη το 1919 καταλήφθηκαν το ένα από τη Ρωσία και το άλλο από την

Πολωνία.2ΟΟ Στη συνέχεια η Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας πέρασε σειρά

εδαφικών αυξομειώσεων και τη Γερμανική κατοχή για να αποκτήσει τα σημερινά της

σύνορα το 1954.::c~ Το 1991 ανακήρυξε την ανεξαρτησία της.]fI?

Η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση, εξολοκλήρου Ευρωπαϊκή χώρα και η

τρίτη σε πληθυσμό χώρα του σΣ.Ε.Π. (πίνακας 3). Η οικονομία της Ουκρανίας

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα .. Μετά την ανεξαρτητοποίηση, σημειώθηκε

μεγάλη μείωση της παραγωγής.20:;

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας φαίνεται να

είναι η προσέγγιση με την Ευρώπη και η αποφυγή ρήξης με τη Ρωσία 204Σε

200 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, [999, σ. 264

201 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 265

202 βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σ. 268

201 Από την ανεξαρτησία της έως και το [999 το Α.Ε.Π. μειώθηκε κατά 60%. Με δεδομένο ότι η

παραοικονομία που αυξήθηκε τα τελεuταία χρόνια σημαντικά ανέρχεται σε ποσοστό 60%, η μείωση

αυτή του Α.Ε.Π. φαίνεται αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της παραγωγής.

hn ρ:/IW\\'W .odc ί. gOV/c ia/pub Ι ical ί onsJfaClbooklgeos!up.htm 1,

hnp:llwblnOO [8.worldbank.orgIECAleca.nsf/e858492deecO?89085;567d Ι 00 [4b [5c/8880e8e6aea334a

c852567fΌ005bfbJ8

21),1 Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Κουτσίκος, 1999, σσ. 272-273
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στρατιωτικό επίπεδο προσπαθεί να διατηρήσει καθεστώς ουδετερότητας.20, Οι

σχέσεις της με τη Ρωσία είναι σχετικά καλές, αλλά έχουν κατά περιόδους περάσει

εντάσεις. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας και ο

βασικός προμηθευτής ενέργειας.206 Κύρια σημεία έντασης στις διμερείς σχέσεις ήταν,

μεταξύ άλλων, η διευθέτηση του θέματος του Σοβιετικού Στόλου στην Σεβαστούπολη

και της κυριαρχίας της χερσονήσου της Κριμαίας.207 Όμως, το κλίμα βελτιώθηκε

σημαντικά με την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας φιλίας. Ανήκει στην ΚΑ.Κ,

άμως δε συμμετέχει στο στρατιωτικό σκέλος της.2CS Με τις Η.Π.Α. οι σχέσεις είναι

επίσης καλές, και η Ουκρανία δέχεται σημαντική οικονομική βοήθεια.
2Ο9

Συμμετέχει,

επίσης, ενεργά στην ΝΑΤΟϊκή "Συνεργασία για την ΕιΡήνη".210 Η Ουκρανία έχει

'ξ' Ε Ε 211 Δ' , 'ξ Ε Ε ' 212αναπτυ ει σχεσεις με την .. εν ειναι υποψηφια προς εντα η στην . . χωρα

και το μέγεθός της και η οικονομική της κατάσταση περιορίζουν σημαντικά την
,

προοπτική της βραχυπρόθεσμης ένταξής της, Όμως, στο απώτερο μέλλον η

περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή.

Η Ουκρανία φαίνεται να συμμετέχει στον ο.Σ.Ε.Π., εκτός των άλλων και για τη

κατοχύρωση της διεθνούς της παρουσίας και της ομαλής αποδέσμευσης από τη

Ρωσία. 2Ι3 Ο ο.Σ.Ε.Π. της προσέφερε τη δυνατότητα να είναι σε μια κοινή οργάνωση

με τη Ρωσία, αλ/ά και να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει διμερείς σχέσεις και με

τρίτες χώρες σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Σήμερα από τον ο.Σ.Ε.Π.

προσδοκά και την υλοποίηση κοινών συγκοινωνιακών και ενεργειακών έργων.

20~ έχει μάλιστα κατοχυρώσει συνταΥματικά την ουδετερότητά της και καθόρισε έτσι τη μη συμμετοχή

της στο ΝΑΤΟ και στο στρατιωτικό σκέλος της Κ.Α.Κ. το Σύμφωνο της ΤασKΈVδης. Βλ. σχετικά:

Σίσκος, 1998, σ. 56

206 Βλ. σχετικά: Σίσκος, Ι 998, σ. 56

207 βλ. σχετικα: Σίσκος, 1998, σσ. 24-25

20& βλ. σχετικά: Σίσκος, Ι 998, σ. 56

209 Δέχεται την τέταρτη μεΥαλύτερη μετά το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Ρωσία. Βλ. σχετικά:

Κουτσίκος, 1999, σ. 273

210 βλ. σχετικά: hrιp://wW\\'.nato.int/ptp/sjg-cntr.lltm

21~Eχει υπογράψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας,

htιp://w.\'w.e uropa.eu. intlcomm/externa Ι relarions/ceecalpca!pca uk raine.pdr
212 βλ. σχετικά: http://ww\v.europa.eu.intlcomm/enlargementlindex.hrm

21, Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και ο Valinakis, 1999, σ. 19
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Εικόνα 9: Χάρτης της Ρουμανίας

Πηγή: C.I.A., The World Factbook 2000, Romania

Σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, η Ρουμανία ήταν στα μεταπολεμικά χρόνια η πιο

ανεξάρτητη σύμμαχος της Ε.Σ.Σ.Δ. Αν και ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Κοινής

Οικονομικής Βοήθειας (ΚΟΜΕΚΟΝ), η Ρουμανία αντέδρασε στα πολυεθνικά σχέδια

του, που την ήθελαν χώρα γεωργίας και πηγή πρώτων υλών και ξεκίνησε ένα

πρόγραμμα γρήγορης εκβιομηχάνισης.214 Σε αντίθεση με τις περισσότερες

κομουνιστικές χώρες, δεν φαίνεται να είχε ενεργειακή εξάρτηση από την Ε.Σ.Σ.Δ.,

γεγονός που της επέτρεψε να αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με τις δυτικές χώρες. 215

Με την ανάπτυξη των σχέσεων αυτών, η Ρουμανία στόχευε να εξασφαλίσει

πιστώσεις και να προσελκύσει επενδύσεις προκειμένου να επιτύχει το στόχο της για

ταχεία εκβιομηχάνιση.216 Στα πλαίσια αυτά, ήταν η πρώτη κομουνιστική χώρα που

έγινε μέλος της ΟΑΠ το 1971, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της

θ

J

J

214 βλ. σχετικά: Μούρτος, Ι 995, σσ. 680-681

215 βλ. σχετικά: Μούρτος, 1995, σ. 685, όπου αναφέρεται ως παράδειγμα το γεγονός ότι : " ...το 1983 η

Ρουμανία εισήγαγε από την Ε.Σ.Σ.Δ. μόλις το 19% των ενεργειακών αναγκών, όταν το ποσοστό αυτό

για την Ουγγαρία ήταν 77% και την Πολωνία 96%...". Βέβαια, επειδή η ανάπτυξη των σχέσεων με τις

Καπιταλιστικές χώρες άρχισε στη δεκαετία του '60, θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε στοιχεία για την

ενεργειακή εξάρτηση της Ρουμανίαςτότε.

216 βλ. σχετικά: Μούρτος, 1995, σ. 685
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Διεθνούς Τράπεζας το 1972 και σύναψε σχέσεις με την Ε.ο.κ. το 1980.217

Παράλληλα, είχε έντονη διεθνή παρουσία)IR με σειρά διαμεσολαβητικών

παρεμβάσεων σε περιφερειακές συγκρούσεις και διεθνή θέματα. 219 Παραδόξως όμως,

στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν σι υπόλοιπες κομουνιστικές χώρες άρχισαν να

ανοίγονται προς τη Δύση, οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ρουμανίας με τη

Δύση επιδεινώθηκαν και η ίδια στράφηκε προς τη ΚΟΜΕΚΟΝ.22Ο

Η αποκαθήλωση του καθεστώτος Τσαουσέσκου βρήκε τη Ρουμανία σε μια

δυσάρεστη θέση. Αν και πριν τα μέσα της δεκαετίας του '80 είχε κατοχυρωμένηθέση.
στη διεθνή σκηνή με οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τους δυτικούς θεσμούς και

τις δυτικές χώρες, η θέση της αυτή είχε επιδεινωθεί σημαντικά μέσα σε μια

πενταετία, ενώ δεν είχε περάσει το στάδιο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της

'δ r ' ,221
περιο ου κορμπατσοφ.

217 βλ. σχετικά: ΜοίΙρτος, Ι 995, σ. 683

218 Η παρουσία αυτή ερμηνεύεται από τον Μούρτο, Ι 995, σ. 723, ως αποτέλεσμα και των μειονοτικών

προβλημάτων στο εσωτερικό της και εξωτερικό της, αλλά και της " ... ακόρεστη(ς) επιθυμία(ς)

διεθνούς προβολής των ηγετών της ... "

219 Διαδραμάτισε ρόλο διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, ήταν ο μεσολαβητής του ανατολικού

μπλοκ στη Κίνα και το Ισραήλ. Στα πλαίσια, του σΗ.Ε. ανέπτυξε πολυάριθμες πρωτοβουλίες σε

θέματα ασφάλειας, ελέγχου εξοπλισμών, εξάλειψης πυρηνικών και συμβατικών οπλοστασίων, στα

πλαίσια της ΔΑΣΕ υπέβαλε προτάσεις, όπως η αποχώρηση των ξένων βάσεων και στρατευμάτων από

το έδαφος τρίτων χωρών. Επίσης, στις περιφερειακές της πρωτοβουλίες συγκαταλέΎεται πρόταση

αποπυρηνικοποlημένης ζώνης στα Βαλκάνια, προτάσεις για τη συνεργασία δημιουργία κλίματος

ασφάλειας στη μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

220 Χαρακτηριστικό της μεταστροφής είναι το γεγονός ότι ενώ το ]980 οι εξαγωγές προς τις χώρες της

ΚΟΜΕΚΟΝ αποτελούσαν μόλις το 34,6% των εξαγωγών της Ρουμανίας, αυτές έφτασαν το 58,3% το

]986. Αιτία της μεταστροφής αυτής φαίνεται να ήταν ο αποκλεισμός των προ'(όντων της Ρουμανίας

από τις αγορές της δύσης και της Μέσης Ανατολής, λόγω της χαμηλής τους ποιότητας. βλ. σχετικά:

Μούρτος, 1995, σσ. 688·689

211 Η επιδείνωση, πέρα από την απώλεια των δυτικών αγορών, αφορά και το πολιτικό επίπεδο, όπου

λόγω του καθεστώτος Τσαουσέσκου δεχόταν πιέσεις για την βελτίωση της πολιτικής της στα

ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που την οδήγησε σε σύγκρουση με ΗΠΑ. , Ε.σκ. Αυτό, βέβαια, δεν

εμπόδισε μεμονωμένες δυτικές χώρες να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τη Ρουμανία βλ. σχετικά:

Μούρτος, 1995, σ. 685 και 729-730
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Σήμερα, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά είναι σε χειρότερη θέση από πολλές

πρώην κομουνιστικές χώρες. Πάντως, και η Ρουμανία αναπτύσσει τις σχέσεις της με

την Ε.Ε. και το ΝΑτο222, και η ένταξη της σε αυτούς είναι στις προτεραιότητες της

ξ ' λ''''ε ωτερικης της πα ιτικης.

Τη συμμετοχή της στον Ο.Σ.Ε.π. θα μπορούσαμε να τη συνδέσουμε με την

παλαιότερη πολιτική της για ενεργή συμμετοχή στις περιφερειακές και διεθνείς

πρωτοβουλίες. Σε αντιστοιχία με την παλιότερη, η σημαντικά περιορισμένη

σημερινή διεθνής ~ινηΤΙKότητα της Ρουμανίας, θα μπορούσε να αποδοθεί στην

πολιτική της για επίλυση των εσωτερικών και εξωτερικών της συγκρούσεων, λόγω

των μειονοτήτων.224

Σήμερα, η Ρουμανία, αντιμετωπίζει τον σΣ.Ε.π. ως μία ελάσσονος σημασίας

περιφερειακή συνεργασία, στα πλαίσια της πολιτικής της, τόσο για προσέγγιση με την

Ε.Ε. όσο και για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην άμεση περιοχή της, που εν

δυνάμει μπορεί να αποτελέσει δίοδο χρηματοδοτήσεων για περιφερειακά

συγκοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα Ρουμάνικου ενδιαφέροντος225.

:l.21 Το 1994, ήταν η πρώτη χώρα που εισήλθε στην ΝΑΤΟΤκή "Συνεργασία για την Ειρήνη",

Iιttp://\nvw.nato.intlpfp/sig-cncr.htn1 , ενώ είναι συσχετιζόμενο μέλος της Ε.Ε. και υποψήφια προς

ένταξη χώρα. hΙΙΡ: l/www.europa.eu.intlcomm/enlar!!ement/index_htm

22'> Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι Σίσκός, 1998, σ. 58, Κουτσίκος, [999.0.291

224 Κυρίως η ύπαρξη δύο εκατομμυρίων Ούγγρων στη Ρουμανία και πολιτική για ένωση με την Ρωσο

Ουκρανικού ενδιαφέροντος Δημοκρατία της Μολδαβίας, όπου το 60% των κατοίκων είναι Ρουμάνοι.

βλ. σχετικά: Κουτσίκος, 1999, σσ, 287-288 και 292-293

πs Με τις οικονομικές προσδοκίες της Ρουμανίας από τον αΣ.Ε.Π. φαίνεται να συμφωνεί και ο

Σίσκός. 1998. σσ. 59-60
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Από τη Συμφωνία της Γιάλτας το 1945 έως τη δ<άλυσή της το 1991, η Σοβιετική

Ένωση ήταν ο απόλυτος κυρίαρχός της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Σημερινές

ανεξάρτητες χώρες όπως η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία κα< η

Ουκρανία ήταν Σοβιετικές Δημοκρατίες, ενώ η Βουλγαρία είχε έντονους πολιτικούς,

στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς και η Ρουμανία mo χαλαρούς, αλλά

. (Χ' Ι) '"σημαντικους αρτης .

1

Όμως, μετά τη διάλυση της, η κληρονόμος της Ρωσική Ομοσπονδία, άρχισε να χάνει

τα ερείσματά της στην περιοχή. Η ανεξαρτητοποίηση Σοβιετικών Δημοκρατιών της

Μαύρης Θάλασσας και η στροφή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προς τη Δύση

εισήγαγαν νέους "περιφερειακούς παίκτες,,227. Όλα αυτά σε μία εποχή που η ίδια η

Ρωσία διένυε μεταβαπκό στάδιο κα< η εξωτερική της πολιπκή

επαναπροσδιοριζότανε.

]
226 Σχετικά με τις σχέσεις της Αρμενίας, του ΑζερμπαΥτζάν, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της

Ουκρανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με την Ε.Σ.Σ.Δ. βλ. στα αντίστοιχα κεφάλαια

227 Ως τέτοιοι θα μπορούσαν να αναφερθούν οι Η.Π.Α., η Τουρκία ΚΟΙ το lράν. βλ.σχετικά: Valinakis,

1999, σσ. 14-16
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Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Ρωσία αποδέχθηκε την Τουρκική πρόταση για σύσταση

του Ο.Σ.Ε.Π., αποβλέποντας πρώτα απ' όλα στη συμμετοχή της στις εξελίξεις μιας

περιοχής ζωτικών συμφερόντων για την ίδια. Φαίνεται, από τη κίνησή της αυτή, να

αποδέχθηκε την συνκηδεμοvία της περιοχής, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της να

παραμείνει ο απόλυτος κυρίαρχος.

Σήμερα, αν και αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, η Ρωσία, διατηρεί,

ακόμη, μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές μηχανές παγκοσμίως και το δεύτερο

μεγαλύτερο πυρηνι~ό οπλοστάσιο, γεγονός που την καθιστά αναμφίβολα μία από τις

ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη.228 Βέβαια, δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις

δυτικές χώρες μίας και σταδιακά εντάσσεται στις δυτικές δομές.229Στις

προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής είναι η διατήρηση τ/ς επιρροής τ/ς

στον άμεσο περίγυρο της, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μαύρης

Θάλασσας?30 Η Μαύρη Θάλασσα ήταν πάντοτε σημαντική για τ/ν Ρωσία, .:!3! εκτός

των άλλων και ως ναυτική έξοδος προς τ/ Μεσόγειο και τους ωκεανούς. Σήμερα, η

Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό χώρα τ/ς περιοχής (πίνακας 3).

Διατ/ρεί στρατιωτική παρουσία σε δύο χώρες της περιοχής (Αρμενία,

228 Είναι χαρακτηριστικό ότι από το ]997 είναι μέλος της G8, της ομάδας δηλαδή ισχυρότερων

οικονομικά κρατών του πλανήτη, παρόλο της οικονομικής κατάρρευσης της. hIIp://www.g80nJine.ore:

229 Είναι από το 1992 μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,

http://www.imf.org/np/lre/tadlextin2.cfm'?memberKevj=819 , ζητάει να εισέλθει στον Παγκόσμιο

Οργανισμό Εμπορίου hl1p://wwv./.wto.orgJeng!ishlnews e/presO Ι e/pr216 e.hlm και έχει υπογράψει

διμερή συμφωνία εταιρικής σχέσεις και συνεργασίας με την Ε.Ε.

hl1p://www.europa.eu.intlconlmlexternal reJations/ceecaι'pcaι'pca russia.pdf

2,0 Σχετικά με την πολιτική του "εγγειούςεξωτερικού"βλ.: Valinakis, ]999, σσ. ]2· Ι 3, ενώ σύμφωνα

με την Κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των Η.Π.Α." Near Abroad. Russian term for Ihe 14 non

Russian successor Slates ofthe USSR, ίπ which 25 million ethnic Russians Iive and ίπ which Moscow

has expressed a strong nationaJ securilY interesl; Ihe ]4 countries are Armenia, Azerbaijan, BeJarus,

Estonia, Georgia. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lίthuania. MoJdova, Τajikislan, Τurkmenislan,

Ukraine, Uzbekislan", http://www.cia.gov/search?NS-search-page=document&NS-reI-doc

name=/ciaι'pubIicaιions/faclbook/docs/app-c.html&NS-guelv=inlemationaJ+organizations&NS-search

tvpe-NS-boolean-guerv&NS-coJle"ion=Evervthing&NS-docs-found=882&NS-doc-number=7

2,1 Σχετικά με τη σημασία της Μαύρης Θάλασσας για την Ρωσία βλ.: Αρβανιτόπουλος, 2000, σ. 136,

Valinakis, ]999. σ. ]2
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Γεωργία)'::;':και, μέχρι στιγμής, ήταν η μόνη χώρα έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά

προς επίλυση τοπικών συγκρούσεων, 233 αν και με μικρή επιτυχία. 234

Παρόλα αυτά, η πολιτική της επιρροή στην περιοχή συνεχίζει να μειώνεται. Οι

παραδοσιακοί σύμμαχοί της στη Μαύρη Θάλασσα, όλο και περισσότερο χαλαρώνουν

τους δεσμούς τους με αυτή και στρέφονται προς τις Η.π.Α., την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ,

ενώ κάποιες συνδέονται όλο και περισσότερο με την Τουρκία,Β) Από την άλλη, έχει

χάσει σημαντικό μέρος των προσβάσεών της Ε.Σ.Σ.Δ. στη Μαύρη Θάλασσα και έχει

μόλις ένα σύγχpoν~ λιμάνι στην περιοχή (Νοβοροσίσκ).2J6 Παράλληλα, λόγω της

οικονομικής της κατάρρευσης, είναι υποχρεωμένη να υποχωρεί σε ζητήματα

εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να λάβει οικονομικές ενισχύσεις από τους

δυτικούς οργανισμούς. Έτσι, αν και βλέπει την επέκταση του ΝΑΤΟ ως απειλή

ζωτικών της συμφερόντων, συμμετέχει από το 1994 στην ΝΑΤΟϊκή "Σύνεργασία για

την Ειρήνη".2J7

B~ Σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας βλ. : Va]jnakis, ]999, σ. ]2 καθώς και Σίσκος,

]998, σ.44

ZJ, Αναφέρομαι στη σύγκρουση στην Μολδαβία ( περιοχή πέρα τοι> Δνειστέροu) και στη Γεωργία

(Νότια Οσετία, Αφχαζία) βλ. σχετικά: Valinakis, ]999, σ. ]3, και Μακεδονικό Πρακτορίο Ειδήσεων,

2000, σ. 107 καθώς και Σίσκος, 1998, σσ. 23, 44-45

2,4 Σχετικά με την anoTuxia της επίλuσης των συγκρούσεων, που στην περίπτωση της Αμπχαζίας,

έκανε τη Γεωργία να στραφεί προς τις ΗΠΑ. βλ.: Σίσκος, ]998, σσ. 44·45, 76

Ζο3 Αναφέρομε βασικά στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά και δευτερεuόντως και στην Γεωργία και τριτεuόντως

στην OUKpavia.

136 βλ. σχετικά: Va]jnakis, ]999, σ. 12

231 Η Ρωσία έχει κάνει σεφά αμήχανων κινήσεων, κινούμενη μία προς προσέγγιση με το ΝΑΤΟ και

μια προς ρήξη. Ενώ σUΜμετέχει ήδη από το 1994 στο ΝΑΤΟϊκο πρόγραμμα "Σuνεργασία για την

Ειρήνη", έχει αρνηθεί να λάβει μέρος σε ναυτικές ασκήσεις στη Μαύρη θάλασσα. Επίσης έχει

υπογράψει την Ιδρυτική Πράξη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ ενώ συμμετέχει στο μόνιμο μεικτό

σuμβούλιο του ΝΑΤο. Η Ιδρuτική Πράξη φαίνεται να έχει ήδη μονομερώς παραβιαστεί από το ΝΑΤΟ

ποι> αρχίζει να προχωρά στη στρατιωτική συνεργασία και χρήση των εδαφών των πρώην

Κομοuνιστικών χωρών (πχ. περίπτωση Βουλγαρίας, βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο). Αuτό φαίνεται να

δημιουργεί σημαντική ανησuχία και εκνεuρισμό στην Ρωσική nλεuρά ποι> το ]997 ανακο(νωσε ότι για

την άμuνά της εις το εξής θα βασιστεί στο πuρηνικό της οπλοστάσιο. Βλ. σχετικά και:

Αρβανιτόπουλος, 2000, σσ. 134- 137
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Προτεραιότητά της Ρωσικής πολιτικής φαίνεται να είναι η διατήρηση της

περιφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια του μεταβατικού σχήματος της Ε.Σ.Σ.Δ., της

ελεγχόμενης από αυτήν Κ.Α.κ. Ζ:;:;

Η Ρωσία φαίνεται να βρίσκεται στον ο.Σ.Ε.π. προκειμένου, πρωτίστως, να ελέγξει

την εξέλιξη αυτής της εν δυνάμει ανταγωνιστικής2J9 προς την Κ.Α.Κ. πολυπολικής

περιφερειακής συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι η Ρωσία, αν και θα

μπορούσε, δεν διεκδίκησε την έδρα κανενός οργανισμού του Ο.Σ.Ε.Π.

:l>8 Είναι χαρακτηριστικό ότι αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια σύστασης συνεργασιών μεταξύ

των μελών της κ'Α.Κ. Σχετικό παράδειγμα είναι η στάση της στην σύσταση της συΑΜ, μιας

συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του ΑζερμπαΤτζάν και της Μολδαβίας, για την

μεταφορά πετρελαίου της Κασπίας, αλ/ά και του Πανκαυκάσιου Οργανισμού Συνεργασίας μεταξύ της

Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Τσετσενίας, Γεωργίας και του Τουρκμενιστάν. Βλ. σχετικά: Valinakis,

1999,13, Σίσκος, 1998, σ. 53

2'>9 Σχετικά, ο Valinakis, 1999, 13 σημειώνει: " ... Russia has pushed for closer securiιy and economic

agreements in the ClS framework, and ιhe BSEC could be seen as potentially threatening the CΙS if ίι

posed an alternative to Russian predominance ... "
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Εικόνα 11: Χάρτης της Τουρκίας

Πηγή: C.ΙΑ., The World Factbook 2000, Turkey

Μετά το τέλος.του 2
0ΙΙ

παγκοσμίου πολέμου η Τουρκία βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα

δύσκολη θέση. Όλες σι συνορεύουσες με αυτή χώρες, εκτός της Ελλάδας, έως το

1989 ανήκαν σε αντίθετο ιδεολογικό στρατόπεδο (χάρτης Ι). Έτσι είχε αποκλειστεί

από ένα μεγάλο τμήμα του ιστορικού οικονομικού της χώρου. Λόγω όμως της θέσης

της αυτής η Τουρκία θεωρήθηκε από τους Δυτικούς της συμμάχους ως ιδιαίτερης

στρατιωτικής σημασίας χώρα, μιας και εκτός των άUων, είχε χερσαία σύνορα με την

ίδια την ΕΣΣΔ.

Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έθεσε σε αμφισβήτηση τη γεωστρατηγική σημασία

της Τουρκίας240, αλλά την έφερε και σε μια νέα ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Είναι η

δεύτερη ισχυρότερη οικονομία ( πίνακας 3) στην ευρύτερή της περιοχή και μια

ιδιαίτερα ισχυρή στρατιωτική δύναμη241. Παράλληλα, αρκετές πρώην κομουνιστικές

χώρες, είτε επειδή είναι κατά πλειοψηφία Μουσουλμανικές (Αλβανία, Τατζικιστάν) ή

ακόμη και έχουν επίσημες γλώσσες συγγενείς της Τουρκικής (Αζερμπαϊτζάν,

Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν), είτε για πολιτικούς και

οικονομικούς λόγους (Γεωργία) είναι φιλικές προς την Τουρκία. Ο νέος

240 Με τ/ν άποψη αυτή συμφωνεί και ο Michael Collins Dunn στο άρθρο του "Turkey Loses Ozal at Α

Crucial Moment", στο Washington Repon of Middle ΕΜΙ Affairs, hnp://w",w.washington

repon.org/backissuesJ0693/9306046.htm

24/ βλ. σχετικά: Σίσκος, ]998, σ. 50
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γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας συνίσταται προς το παρόν και μεταξύ άλλων242

από τον ηγεμονικό της ρόλο που διεκδικεί να διαδραματίζει στις Μουσουλμανικές

δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., ανταγωνιζόμενη τη Ρωσία και το Ιράν,Κ' am και

το ρόλο της στην Μέση Ανατολή, όπως αυτός αναδείχθηκε στον Πόλεμο του

Κόλπου
244

•

Το νέο αυτό στρατηγικό ρόλο, η Τουρκία δεν τον κέρδισε μόνο λόγο συγκυριών,

αλ/ά τον έκτισε εν μέρει, μέσα από συγκεκριμένεςπολιτικές κινήσεις Την περίοδο

της πτώσης της EΣ~Δ, βρισκόταν σε μια διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων,

υπό το γενικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργούτης ΤουργκούτΟζάλ24) δημιουργώντας

τις βάσεις που οδηγούσαν σε οικονομική ανάπτυξη246. Στα πλαίσια αυτής της

οικονομικής κινητικότητας, ο Οζάλ ξεκίνησε μια συζήτηση στην Τουρκία, περί του
,

φυσικού οικονομικού χώρου που ανοίγεται με τις νέες εξελίξεις και των δυνατοτήτων

οικονομικής ανάπτυξης από την αξιοποίησή του. Αναπτύχθηκε μια πολιτική

δημιουργίας διεθνών περιφερειακών συνεργασιών. Με πρωτοβουλία της Τουρκίας

συστήθηκαν τρεις συνεργασίες. (σΣ.Ε.Π., Αναπτυσσόμενες 8 και Τράπεζα

242Σύμφωνα με τον Drakopou]os, 2000, σ. 117, οι ΗΠΑ. εκτιμούν τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας

ως αναντίρρητα σημαντική προκειμένου εκτός της προστασίας των συμφερόντων στον Περσικό

Κόλπο και για την ασφάλειας του lσραήλ και τη δυνατότητα στρατιωτικής απάντησης του ΝΑΤΟ.

~~:; Σχετικά με την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή ο Ε. Σίσκός θεωρεί ότι είναι επιτυχημένη,

λόγω της αδυναμίας της Ρωσίας να αποτρέψει την επικράτηση του προερχόμενου από το lράν

Φονταμενταλισμού (Σίσκος, Ε., ]998, σ. 49). Ταυτόχρονα, ο Ουππ, χαρακτηρίζει την Τουρκία

Πολιτιστικό Μεγάλο Αδελφό των τουρκογενών χωρών (Ουππ, ]993).Avτίθετα ο Π. Κουτσίκος"

υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να είναι επιτυχής εκτιμώντας ότι η παρουσία της Ρωσίας είναι ακόμη

ισχυρή (Κουτσίκος, 1999, σσ. 334-335).

2~~ Σχετικά με το ρόλο της Τουρκίας στον Πόλεμο του Κόλπου είναι χαρακτηριστική η αντίστοιχη

αναφορά στο άρθρο του Michae] Collins Dunn, "Turkey Loses OzaJ at Α Crucia] Moment",

Washington Report of Midd]e EasI Affairs, ]993, σ. 46 ή htΙΡ:IIWWW.washίnί!ιοn

report.org/backissuesJ0693/9306046.hIm " ...Then Saddam Hussain invaded Kuwait. The Turkish

govemmenI shut down the Iraqi οίl pipelines passing through Turkey and made air bases ίπ eastern

Τurkey avai IabIe ΙΟ aircraft of Ihe U.S.-led internationa] coalίtion for the war ΙΟ IiberaIe KuwaiI ... "

245 βλ. Betin ΜυπίΓ, Languishing aI Ihe bottom of Ihe Ieague tab]e, FinanciaI Times Survey: Turkey:

IndusIry & Inward InvestmenIs, FinanciaJ Times, 18.4.01 και Κουτσίκος, 1999, σ. 324

~~6 βλ. MichaeI Collins Ουππ, "Turkey Loses Oza] at Α Crucia] MomenI", WashingIon ReporI of

MiddIe East Affairs, 1993, σ, 46 ή hIt :1/www.washin!!:ιon·reorιor2l.backissues/0693!9306046.htm
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Ανάπτυξης για τη Μέση Ασία και τον Καύκασο
247

), ενώ διευρύνθηκε σημαντικά ο

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, που είχε ιδρυθεί το 1968 μετά από πρόταση

της248. Πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, ίσης αν όχι μεγαλύτερης σημασίας για

την Τουρκία ήταν τα πολιτικά οφέλη από την ανάδειξή της ως σημαντικού

ρυθμιστικού παράγοντα μιας τεράστιας περιοχής που ξεκινά από τα Βαλκάνια και

επεκτείνεται ως τον Καύκασο
249

και όλες τις νότιες πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες

για να ολοκληρωθεί στη μέση ανατολή. Μέσα από αυτή την ανάδειξη του ρόλου της

στην περιοχή η Τουρκία επιδίωξε και ως ένα σημείο κατάφερε να αναδείξει τη

σημασία της, τόσο για την Ε.Ε. όσο και κυρίως για τις Η.Π.Α.

Από τις διάφορες περιφερειακές συνεργασίες της η πιο ανεπτυγμένη είναι ο Ο.Σ.Ε.Π.,

που εκτός των άλλων, αποτελεί και εν δυνάμει εργαλείο για την ενίσχυση της θέσης,
της Τουρκίας, προκειμένου των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την ένταξή της

'·0
στην Ε.Ε. )

2~7 βλ. σχετικά: Σίσκος, 1998, σσ. 49

248 βλ. σχετικά: Σίσκος, 1998, σσ. 4] -42

249 Είναι χαρακτηριστική η άποψη που διατυπώνεται στην επίσημη τοποθεσία διαδικτίΙου της

Τουρκικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον: htιρ://www.ιurkev.οrg!t' QOlitics.htnl. " ...Afιer the end ofIhe

Cold war, European poinIs ofrisk and instabilίty moved over Το the Balkans and the Caucasus. Ιη the

meantime Turkey's role ίη the strategic "flank cουηΤΓΥ" ιο one of central imponance involving the

Middle East and other nearby regions. Turkey has since become a key country ίη the region with

extensive influence, and has gained wide international prestige and imponance as a result." ",

250 Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο F. Kaymakci, 2000, σ, 10 καθώς και ο Valinakis, 2000, σ, ]9
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2.3 Διοικητική Δομή '"

2.3.1 Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών

Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (Σ,Υ.Ε.) αποτελείται συνήθως από τον

υπουργό ή τον υφυπουργό εξωτερικών κάθε χώρας-μέλους. Αν και ο Καταστατικός

Χάρτης παρέχει στο Σ.Υ.Ε. επιτελικό ρόλο
252

, έως σήμερα οι συνελεύσεις του Σ.Υ.Ε.

έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Στην αρχή γίνεται η ανάγνωση των λόγων των

υπουργών ή υφυπουργών, όπου σκιαγραφούνται τόσο οι προσδοκίες τους από τον

ο.Σ.Ε.Π., όσο και η κατεύθυνση προς την οποία ενδιαφέρονται να κινηθεί ο Ο.Σ.Ε.Π.

Στη συνέχεια απλά επικυρώνονται οι αποφάσεις της Επιτροπής ανωτέρων

Αξιωματικών. Ίσως η πιο σημαντική λειτουργία του Σ.γ.Ε. είναι σι συνομιλίες που

γίνονται στο περιθώριο του. Δεν είναι λίγες σι φορές που πραγματοποιήθηκαν

σημαντικές διμερείς και πολυμερείς επαφές για θέματα της περιοχής και βγήκαν

κοινές ανακοινώσεις. XαραιcrηρισΤΙKό είναι το παράδειγμα σειράς συναντήσεων που

, Υ 'Εξ 'Ελλ'δ Τ ,2,Jειχαν οι πουρΥΟΙ ωτερικων α ας και ουρκιας.

251 Οι λεπτομέρειες της δομής είναι ανοικτές σε αλλαγές λόγω των αποφάσεων των οργάνων, ενώ αν

υπάρχει πολιτική βούληση όλες οι αρχές και οι διατάξεις είτα παραβιάζονται είτε τροποποιούνται.

Επίσης η Γραμματεία μερικές φορές δεν διατηρεί σταθερό τον τρόπο με τον οποίο ονομάζει διάφορα

υπο-όργανα.

Η2 Καταστατικός Χάρτου ο.Σ.Ε.Π., Άρθρο Ι Ι, "Συμβοίιλιο Υπουργών Εξωτερικών. Το Συμβούλιο

είναι το κύριο τακτικό αποφασιστικό όργανο του ο.Σ.Ε.Π. που λαμβάνει αποφάσεις.

Το συμβούλιο, στο πλαίσιο των σκοπών του ο.Σ.Ε.Π.

α. αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που προσιδιάζουν στη λειτουργία του ο.Σ.Ε.Π.,

β. μελετά όλα τα θέματα που υποβάλλονται από τα Ε.ο. και λαμβάνει αναλόγως κατάλληλες

αποφάσεις,

γ. λαμβάνει αποφάσεις επί του καθεστώτος μέλους και του καθεστώτος παρατηρητή,

δ. εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανόνες Διαδικασίας,

ε. συνιστά Ε.ο. εντός του ο.Σ.Ε.Π. για να αναθέτει καθήκοντα σε αυτά, να ορίζει, τροποποιεί ή να

τερματίζει τις εντολές τους,

στ. εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα, τα οποία μπορεί να θεωρήσει κατάλληλα."

( Για τις παραπομπές στον Καταστατικό Χάρτο ο.Σ.Ε.Π. χρησιμοποιείται η μετάφραση στα

Ελληνικά του Κυρωτικού Νόμου 271 ]/1999, ΦΕΚ A'S3/]6/4/99, σσ. 1423 επ.)

2'3 Yannis Valinakis, The B!ack $ea Region: Challenges and Opponunities [or Europe, [nstiτute [or

Security Sιudies in the Western European Union, Paris, 1999, σ. 2]
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2.3.2 Πρόεδρος εν ενεργεία

Η προεδρία του ο.Σ.Ε.π. εναλλάσσεται μεταξύ των κρατών μελών ανά εξάμηνο

κατά αλφαβητική σειρά. 2:4 Η προεδρεύουσα χώρα παρουσιάζει το πρόγραμμα της

για την προεδρία και έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλες τις πτυχές του

Ο.Σ.Ε.Π?". Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι έχει την ευκαιρία να οδηγήσει

τον σΣ.Ε.Π. προς την κατεύθυνση που συνάδει με τα συμφέροντα και τις προσδοκίες

της. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ρωσικής Προεδρίας που θέλοντας να

ενισχύσει το ρόλο της Τρόncα προγραμμάτισε δύο συναντήσεις της σε διαφορετικά

μάλιστα επίπεδα, ενώ, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της

περιφερειακής 'συνεργασίας σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης, προγραμμάτισε τόσο

συνάντηση Ομάδας Εργασίας, όσο και συνάντηση κορυφής σε επίπεδο Υπουργών ~56

2.3.3 Σύστημα Τρόικας

Η Τρόικα, κατά αντιστοιχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αποτελείται από

εκπροσώπους της προεδρεύουσας χώρας και της προηγούμενης και επόμενης από

αυτήν, στην προεδρία, χώρας. Αν και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, η

Τρόικα είναι υποβοηθητικό όργανο της Προεδρίας με ρόλο την ανταλλαγή απόψεων

και κάποια ειδίκευση στις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς257 φαίνεται να

συνέρχεται κατά το δοκούν για θέματα ακόμη και πέρα των αρμοδιοτήτων της.

Συγκεκριμένα, η πρώτη της συνέλευση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση του

2,4 ΚαταστατικόςΧάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο 13

2Η Καταστατικός Χάρτου σΙ.Ε.Π., Άρθρο 13, " Πρόεδρος εν ενεργεία. σ Πρόεδρος εν ενεργεία θα

συντονίζει όλες τις δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου του σ.Σ.Ε.Π. και θα

εξασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή των διαδικασιών του σΣ.Ε.Π. καθώς επίσης και την εφαρμογή των

Ψηφισμάτων και Αποφάσεων που εγκρίνονται ...."

,S6 Chainηanship in offίce of the Russian Federation in the Organization of the Black Sea Economic

Cooperation, Calendar οΓ Activities, Παράρτημα

,S7 ΚαταστατικόςΧάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο 14, "Σύστημα Τρόικας. Κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου

εν ενεργεία, η Τρόικα συνέρχεται στο κατάλληλο επίπεδο για να ανταλλάξει απόψεις επί τρεχουσών

και μελλοντικών δραστηριοτήτων του σΣ.Ε.Π. και επί των σχέσεών της με άλλους διεθνείς

οργανισμούς και θεσμούς."
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Σ. Υ,Ε. για να διαπραγματευτεί με την Τουρκία τις λεπτομέρειες της συμφωνίας

'δ ' 258
ε ρας του σργανισμου.

2.3.4 Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων

Η Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.) αποτελείται από εκπροσώπους των

Υπουργείων Εξωτερικών, συνήθως υψηλόβαθμους, και σκοπός της είναι να

λειτουργεί υποβοηθητικά προς το Σ.γ.Ε., ελέγχοντας την εφαρμογή των αποφάσεών

του και επιλύvοvτd.ς οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα.2 59 Ήδη όμως από τον

Καταστατικό Χάρτ/ οι ανώτεροι αξιωματούχοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για

λογαριασμό των υπουργών τους.260 Στην πράξη το Ε.Α.Α. έως σήμερα είναι

υπεύθυνο για κάθε απόφαση και εφαρμογή που λαμβάνει χώρα στον σΙ.Ε.Π. σε

υψηλό επίπεδο κάνοντας πλήρη χρήση, όχι μόνο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και

των αρμοδιοτήτων που ο χάρτης κατοχυρώνει στο Σ. Υ.Ε .. Έτσι, αν και θεωρητικά οι

αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από το Σ. Υ.Ε., στην ουσία το Σ.Υ.Ε. απλά επικυρώνει

τις αποφάσεις της ΕΑΑ"

258 MCMFA, Thessaloniki 27.10.99, Resolutions ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. 134, παρ.

24

2'9 ΚαταστατικόςΧάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο ]5, "Επιτροπή Ανωτέρων ΑξιωματοίΙχων. Στην Επιτροπή

Ανωτέρων ΑξlωματοίΙχων, που αντιπροσωπείΙουν τους υπoυργoUς Εξωτερικών των Κρατών ~Mελών

και ενεργοίΙν για λογαριασμό τους, ανατίθενται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α. να εξετάζει δραστηριότητες των Επικουρικών Οργάνων, να αξιολογεί την εφαρμογή των

αποφάσεων και συστάσεων του Συμβουλίου και να επεξεργάζεται συστάσεις και προτάσεις που θα

παρουσιαστούν στο Συμβούλιο,

β. να μελετά θέματα σχετιζόμενα με το συντονισμό και συνεργασία με τα σχετικά όργανα του

Ο.Σ.Ε.Π. , να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με αυτά τα Οέματα και να επεξεργάζεται, εάν είναι

αναγκαίο, συναφείς συστάσεις και προτάσεις,

γ. να μελετά οργανωτικά θέματα των δραστηριοτήτων του σΣ.Ε.Π., να συμμετέχει στην

επεξεργασία του προκαταρκτικού ημερολογίου συμβάντων, να λαμβάνει αποφάσεις επί σχετικών

θεμάτων, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του συμβουλίου και του Προέδρου εν

ενεργεία,

δ. να υποβάλει στο Συμβούλιο για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του σΙ.Ε.Π.,

ε. να διορίζει εμπεφογνώμονες σε μια εξειδικευμένη υπό-ομάδα για τη διεξαγωγή του

ελέγχου του προΟπολογlσμού.

260 Ομοίως με υποσημείωση 259
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2.3.5 Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία

Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (PERMIS) συστάΘηκε για την εκτέλεση καθαρά

γραμματειακών υπηρεσιών26Ι • τελώντας πάντα κάτω από τις εντολές του κράτους που

έχει την προεδρία262 . Παρόλα αυτά, ήδη από το 1999, η ανάγκη

αποτελεσματικότερης λειτουργίας του οργανισμού είχε ως αποτέλεσμα μια

επιφυλακτική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, παρέχοντάς της κάποιες

αρμοδιότητες εκπροσώπησης του οργανισμού απέναντι σε τρίτα πρόσωπα, αλλά και

ρόλο στην παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων του

ο.Σ.Ε.π.
26)

Σήμερα η PER..ι\1IS, κινούμενη βέβαια πάντα εντός του δεσμευτικού

θεσμού πλαισίου της, έχει επιδείξει μια ενδιαφέρουσα δυναμική και τη δυνατότητα

να προωθεί την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού. Έτσι το 2001 το
,

Σ.Υ.Ε. για ακόμη μια φορά, ενίσχυσε ελαφρά τις αρμοδιότητές της, καθιστώντας την

ακόμη περισσότερο επιτελικό όργανο του οργανισμού. Εκτός των άλλων, το Σ.γ.Ε.

καθιστά την PER.MIS ως κέντρο αντα/.λαγής πληροφοριών και συντονισμού των

κοινών δράσεων του ο.Σ.Ε.π., αλλά και υπεύθυνη για τον σχεδιασμό κοινών

προγραμμάτων, ενώ ενισχύει και παλιότερες αρμοδιότητές της.264

261 Καταστατικός Χάρτου ο.Σ.Ε.Π., Άρθρο Ι6, " Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία. ΟΙ Γραμματειακές

υπηρεσίες του ο.Σ.Ε.Π. θα διεξάγονται από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία. η οποία θα αποκαλείται

εφεξής στο παρόν PERMIS, η οποία συνίσταται για αυτόν το σκοπό... "

262 Καταστατικός Χάρτου ο.Σ.Ε.Π, Άρθρο 16, " .. Η PERMIS θα λειτουργεί υπό την εξουσία του

Προέδρου εν ενεργεία του Ο.Σ.Ε.Π.. "

263 MCMFA. Thessaloniki 27.10.99, Attachment 2, Regulations for ιhe stafT of Ihe Permanent

Intemational Secretariat. .. , "Functions. RuIe 11. The PERMIS shalI be entrusted wiIh the foIIowing

functions:

... g) ΙΟ attend other relevant meetings with the consent ofthe Chairman -in-Office;

... k) Ιο monitor and faciIitate progress ίπ τhe elaboration and implementation BSEC οπ of projects and

programs of common inIeresI;

Ι) ΙΟ conduc! consultations wiIh Member States, Obserνers, BSEC Related Bodies and non

governmenIal organizaIions (NGOs), involved ίπ the BSEC activiIies;

m) το mainIain dialogue wiIh international organizations and third countries under mandate given by

the Council and ίπ consulIaIion wiIh the Chairman-in·Office; .. .''Handbook of Documents, t. ιν, σ.

146

254 BSEC Economic Agenda, "The Role ofthe BSEC PERMIS. Ιπ conformity with the BSEC Charter,

the PERMIS shouId act as a dynamic and efTective organ at Ihe core of Ihe BSEC activities. The
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Αναφορικά με την τρέχουσα δομή της, η PERMIS απαρτίζεται κυρίως από

διπλωμάτες και λίγους επαγγελματίες. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προσωπικού, όπως

περιγράφονται παρακάτω
265

:

Υποστηρικτικό

Λογιστής

Αρχειοθετης

Γραμματείς, ...

ΚατηγορίεςΠροσωπικού

Επαγγελματικό

Project Coordinator
Νομικός Συμβοuλος

Executive Managers

Διευθυντικό

Γενικός Γραμματέας

Πρώτος Αναπληρωτής Γενικός

Γραμματέας Αναπληρωτής Γενικός

1

]

1

Η θητεία των μελών του Διευθυντικού και Επαγγελματικού προσωπικού είναι τριετής

με δυνατότητα ανανέωσης έως και για δύο έτη, με εξαίρεση τον Γενικό Γραμματέα

που έχει δικαίωμα ανανέωσης έως και για τρία έτη. Για το Υποστηρικτικό προσωπικό

η θητεία είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης266. Έχει ληφθεί ειδική

μέριμνα, ώστε να εκπροσωπούνται το δυνατό περισσότερα κράτ/-μέλη.267 Πράγματι,

σήμερα τα διευθυντικά και επαγγελματικά στελέχη τ/ς PERMIS, προέρχονται από 9

J

growing need το transform the BSEC ίηΙο a project-oriented endeavor requires further stream1ining of

its struc1Ures and enhancing its capacity ίη project elaboration, promotion and implementation.

ΤΟ Ihis end, the role ofthe BSEC PERMIS needs το be redefined, ίη order το be ίη line with the new

phase ofthe BSEC developmen1. The ΡΕR.ι\ι11S should act as a center for communication, exchange of

information and coordination οΓ joint activities in all spheres of multilateral cooperation. PERMIS

should also ensure the fol1ow-up of resolutions and decisions adopted by the Council, develop and

promote projects and programs of common interest and prepare documents for consideration by

member sIates.

Οη the basis οΓ the conso1idation process that is being caπίed ουΙ ίη the BSEC, consultations between

the BSEC Related Bodies and the BSEC PERMIS should be intensified ίη order Ιο allow the reciprocal

f10w of information concerning their activities. FUΓIhenηore, the Council of Ministers, through the

Secretary General, should monitor the activities and follow the decision-making process οΓ these

bodies, ίη order το maintain practical interaction and coordination with them." Annex ΙΙΙ Ιο

J
J

BS/SOMlR(O Ι )2, σ. 20

26~ MCMFA, Thessaloniki 27.10.99, Attachment 2, Regulations for the statT of the Permanent

Intemational Secretariat ... , C1assification of Posts, Rule Υ, παρ. 4, BSEC Handbook of Documents, τ.

4, σ. Ι48

266 MCMFA, Chisinau 27.4.00, Attachment 3, Job Descriptions and Terms ofOffίce ofthe StatTofthe

PERMIS, Repon ofthe 2nd MCMFA Chisinau 27.4.00, σ. 205-2] 6

26, MCMFA, Thessaloniki 27.10.99, Attachment 2, Regulations for the staff of the Permanent

International Secretariat ... , Appointments, Rule ΥΙ, παρ 2,Handbook of Documents, τ. 4, σ. Ι49

J
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1

από τις Ι Ι χώρες.μέλη 268, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησαν στον οργανισμό και

στελέχη προερχόμενα και από τις υπόλοιπες δύο. 2b~

Ο προϋπολσΥιομός της Διεθνούς Γραμματείας. Σε αυτόν συμμετέχουν όλες οι χώρες

μέλη με διαφορετική συνεισφορό. Σvyκεκρψένα η Ελλάδα. η Ρωσία. η Ουκρανία και

η Τουρκία συνεισέφέραν από 16 % του αρχικού κεφαλαίου, η Βουλγαρία, η

Ρουμανία και από 8%. ενώ το Αζερμπαϊτζάν. η Αρμενία, η Αλβανία. η Γεωργία και η

Μολδαβία από 4%.27.

Διάγραμμα 2

Συνεισφορά των χωρών·μελών στον Προϋπολογισμό του Ο.Σ.Ε.Π.

]

Ι

1.....

2.3.6 Επικουρικά Όργανα

..,
16,00%

8AζφρMJίιι(eν

.ΑρμενίαD_D_

.Γι.ωρνfα

D ........

--.
ΩPoυμαvlα

.Ρωσία

ιJDt-pmna::

t:lΠE:ι!p)iιΣι
:,

Τα ΕπικουρικάΌργανα (Ε.Ο.) είναι τα πιο σημαντικά εΡΥαλεία στην προσπάθεια

επίτευξης πρακτικών αποτελεσμάτων μέσα από τη διαδικασία του Ο.Σ.Ε.Π. Έως

!61 βλ. σχετικά με διορισμούς: MCMFA, TbίIisi 30.4.99, Resoluιions... , BSEC Handtxιok or

Documenιs, τ. 4, σ. 96, χαρ. 56, και MCMFA. TbessaIonίki 27.10.99, ResoIuιions.... BSEC

Handbook or Documenιs, τ. 4, aς. 134-135, χαρ. 25-28. καθώς ιcω MCMFA, Chisinau 27.4.00,

Resoluιioos... , Report οι ιhe 211d MCMFA Chisinau 27.4.00, σ. 179, χαρ. 36

<69 βλ. ΣXετtKά με διορισμούς: MCMFA, Isιanbul, 30.4.97. ResoluLioos...• BSEC Handboσk or

Documenιs, τ. 3. σ. 43. χαρ. 25.

!70 MMFA. Aιhcns. 14.4.95. Repαt or ιhe...• Terms οι Rererence or ιhe BSEC Budgeιary Process,

BSEC Handbook or Documenιs. τ. 1, σ. 130. χαρ. 6
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σήμερα έχουν κυρίως την μορφή Ομάδων Εργασίας (Q.E.)271, αλλά και άλλες, όπως

σΕ. Εμπειρογνωμόνων .Αν και ο καταστατικός χάρτης ορίζει ότι συστήνονται από

το Σ. Υ.Ε.,272 ειδικά οι σΕ. Εμπειρογνωμόνων μπορούν να συσταθούν και άμεσα από

την Ε.Α.Α?73 Ο ρόλος τους μπορεί να είναι, τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η

παρακολούθηση της πορείας των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο τομέα

δραστηριοποίησης του Ο.Σ.Ε.Π.,274 ή οποιοσδήποτε άλλος οριστεΙ Αποτελούνται

συνήθως από εκπροσώπους των καθύλην αρμοδίων υπουργείων των κρατών-μελών,

αν και μερικά κράτη στέλνουν εκπροσώπους του Υπουργείου EξωτεΡΙKών."~

2.3.7 Συναντήσεις και Ομάδες Εργασίες σε επίπεδο Υπουργών ή

Υφυπουργών

Μετά από πρόταση ενός ΚΡάτους_μέλους,276 το Σ.Υ.Ε. αποφασίζει την

πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας σε επίπεδο Υπουργών ή Υφυπουργών με

προκαθορισμένο αντικείμενο εργασίας.277 Συνήθως, στόχος τους είναι η περαιτέρω

θεσμοθέτηση της συνεργασίες στον συγκεκριμένο τομέα. Η θεσμοθέτηση αυτή έως

σήμερα είχε την μορφή υπογραφής κοινής δήλωσης278 που να προετοιμάζει το έδαφος

για την υπογραφή πρωτοκόλλου,279 με απώτερο σκοπό την υπογραφή συμφωνίας 280,

211 Η έννοια του Ε.ο. εμφανίζεται για πρώτη φορά το ]993 στο Rules of Procedure of the Black Sea

Economic Cooperation, BSEC Handbook of Documenls, τ. ], σ. 520-52]. Αντίθετα οι σΕ.

δραστηριοποιούνται ήδη από το 1992.

212 Καταστατικός Χάρτου ο.Σ.Ε.Π., Άρθρο 12

213 βλ. σχετικά στο κεφάλαιο" Συναντήσεις και Ο.Ε. Εμπεφογνωμόνων" σ. 72

21~ Καταστατικός Χάρτου ο.Σ.Ε.Π., Άρθρο 12,"...Τα Ε.Ο. θα εκτελούν εντολές που προσδιορίζονται

από το Συμβούλιο, θα συντάσσουν κοινά σχέδια, καθώς επίσης θα παρακολουθούν την

πραγματοποίησηαυτών των σχεδίων Ι δραστηριοτήτωνστους αντίστοιχουςτομείς"

215 ενδεικτικά βλ. από το αρχείο της PERMIS: Report of the Meeting of the working group οη

Transport, Istanbu], 26-27.2.01, Annex J ιο BSITRJWG/R(2001)1

216 Η πρόταση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια των σΕ. ή της Ε.Α.Α.

211 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχης απόφασης του Σ.Υ.Ε. βλ.: MCMFA, Thessaloniki

27.] 0.99, Resolulions ... , παρ. 57, BSEC Handbook of Documents, τ. 4, σ. 14 Ι

32 Meeting of the Ministers of Inlemal AfTairs ... ,Yerevan, ]7.] 0.96, Joint Statement Adopled al the

Meeting ... , Reporl of... , Handbook of Documents, τ. 3, σ. ]39- 142

219 Report of the Meeting of the Ministers of Internal Affairs ... , Istanbul, 2]·22.!0.97, Joint

Declaralion Adopted al the second Meeting... , BSEC Handbook of Documents, τ. 3, σ. 148-149
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είτε υπογραφης συμφώνου
281

. Κατά κανόνα, έχουν τη μορφή Συνάντησης Υπουργών

ή γφυπoυργών,"ιr~ αλλά κάποιες φορές εμφανίζονται ως Ο.Ε. στο αντίστοιχο

επίπεδο')Jtl. Συνέρχονταιόσες φορές θεωρήσουν αναγκαίες, για να καταλήξουν στην

δημιουργία δεσμευτικού κειμένου κοινής αποδοχής. Οι αποφάσεις τους έχουν ισχύ

. θ θ' . ~YE"4
εφοσον υισ ετη συν απο ΤO~. . .

2.3.8 Συναντήσεις και Ο.Ε. Εμπειρογνωμόνων

ΗΕΑΑ " ", .. ",. ΣΥΕ .... . . ε1τε αμεσα ,ε1τε εμμεσα ,μεσω του . . " κατα καιρους συστηνει

ειδικά Ε. Ο. (πίνακας 2)287,

210 Report ofthe Meeting ofthe Ministers of Internal Affairs ... , Corfu, 1·2.10.98, Agreemenτ among

the governments of lhe B[ack Sea Economic Cooperation participating states οη the Cooperation ιη

Combating Crime...., BSEC I-Iandbook οΓ Documents, τ. 4, σ. 220-228

281 Report of the MeeIing of the Ministers of Energy ... , Yerevan ]5.4.98, Memorandum οπ

CooperaIion of the Black Sea Economic CooperaIion Participating SIaIes οπ the Cooperation ίπ the

Field ofElectric Power Industry.... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. ]98·20]

282 Παραπομπές σε κείμενα τέτοιων συναντήσεων έχουν γίνει στις υποσημειώσεις

28~ Για χαρακτηριστικό παράδειγμα συνάντησης σΕ. σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας υπουργείων βλ.:

Reporl ofthe Meeting of Ihe Working Group οη Energy at the Deputy Ministers Level, Yerevan, 10

1] .02.98, BSEC Handbook ofDocumenιs, τ. 4, σ. 256-260

ΖΙοΙΓια χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπομπής για έγκριση στο Σ.Υ.Ε. βλ.: Repon ofthe Meeting of

the Ministers of Intemal Affairs ... , Istanbul, 21·22.10.97, BSEC Handbook of Documenιs. τ. 3, σ.

146, παρ. 23

28) Για χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης σύστασης ειδικού Ε.Ο. από την Ε.Α.Α. βλ.: Report of the

Senior Officials Meeting, Istanbul, 4-6.2.97, BSEC Handbook ofDocuments, τ. 3, σ. 120. παρ. 9

186 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεσης σύστασης ειδικοu Ε.σ από την Ε.Α.Α. βλ.: MCMFA,

Istanbul, 30.4.97, Resolutions .... BSEC Handbook ofDocumenιs, τ. 3. σ. 45, παρ. 33.

117 Ομοίως με υποσημείωση 288
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Πίνακας 2
Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας Ειδικών'
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Συνα

Ο άδα Ε aaia Ε πει ο νω όνων 10:

πο Διπλ Φο λ6 σ

Προετοιμασiα Συμφωνiας για Αλιεύματα κ

Διατήρηση τον 810σποθεμάτων της Μ. Θ.

Π Ωσl ασΙα,Συ ων(ο Kαταπoλt σ Ε κλ

Π σοι oaio Π ωτοκόλλου Π ονο (ων κ Ασυλιών

Οργανωτικά θΙ ατα··

Προετοιμασiα,ΣυμφωνfaςΆ.μεσης Συνδρομήςκ

παλοιφήςΕπιπτ. Φυσ. και AνθρJyενών Καταστρ.

Π σοι σΙιΗου KατασταΠKOιJΧά τ

Ηλεκτ ικά Δ(κτυα

Π ώθ σ και Π oσToaia Επενδύσεων

Μετακιν σεl Επl ει απών

Ποώθ ,Μεταοάτ Τενολ Ια

1
1
1
1

1
Μετα IK6,4Ικτuo

Τε νι . Συνε oaia στον το Ιο του Του lσ ύ

J Συναντ σεl ΙΈτο 1 4 4 5 5 8 7 2
• Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες των ο.Ε. στο διάστημα 1992· 1999 προέρχονται από το Haπdbook of
Oocumeπts, τ. 1·4, ενώ για 10 διάστημα 2000-2001 από το αρχείο της PERMIS

1 .. Η ο.Ε. για τα Οργανωτικά θέματα αναφέρεται στα κείμενα του αρχείου άλλοτε ως Ομάδα Εργασίας και άλλοτε ως Ο.Ε.

Ειδικών,

)

Τα όργανα αυτά έχουν ως σκοπό τ/ν ενασχόληση με κάποιο συγκεκριμένο τεχνικό

θέμα. Διακρίνονται, έως σήμερα, σε δύο κατ/γορίες:

α) Ad Hoc Συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων που σκοπό έχουν να υποβοηθούν τ/ν

Ε.Α.Α. (π.χ. με την προετοιμασία προκαταρκτικών κειμένων συμβάσεων: ο8)

β) Ad Hoc Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων (Ο.ΕΕ.) που σκοπό έχουν να

υποβοηθούν τις αντίστοιχες σΕ., δίνοντας νομική διάσταση στο έργο τους

(προετοιμάζοντας νομικά κείμενα όταν οι Ο.Ε. έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες

αποφάσεις)289.

]

]

J

J
Ί

188 π.χ. συστάθηκε επιτροπή για την δημιουργία ΠΡOKαταpKΤΙKOιJ κειμένου του KατασταΤΙKOιJ Χάρτη

του ο.Σ.Ε.Π. βλ.: Report of the Seπior Officials Meeting, Istaπbul, 4-6.2.97, BSEC Handbook of

Oocuments, τ. 3, σ. 120, παρ. 9

289 Σχετικά με την απόφαση και την υλοποίηση της συνάντησης της Ομάδας Ειδικών για την εξέταση

του OυKρανΙKOιJ Σχεδίου για το Συνολικό Σχεδιασμό του MεταφOΡΙKOιJ Δικτύου Ο.Σ.Ε.π. βλ. Report

of the Meeting of the Workiπg Group οπ Tntnsport, IsIanbul, 2-3.06.94, BSEC Handbook of

Oocuments, τ. Ι, σ. 418, παρ. 21 και Report of the Meeting of the Ad Hoc Group of Experts οπ

Transport Networking... , AIhens 3.1 [.94, BSEC Haπdbook of Documents, τ. 1, σ. 431-436
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Μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, τα ειδικά αυτά Ε.ο. παύονται. ~90

2.3.9 Ομάδες Εργασίας

Οι ο.Ε. είναι τα όργανα του Ο.Σ.Ε.Π. που προτείνουν και παρακολουθούν τις

τομεακές πολιτικές του οργανισμού. Η αρμοδιότητα του συντονισμού των ο.Ε., που

δημιουργήθηκαν πριν το 1999, έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στις χώρες μέλη.29Ι Κάθε

δύο χρόνια η ευθύνη αυτή μεταφέρεται σε κάποιο άλλο ΚΡάτος_μέλος,292 που είναι

στις περισσότερες περιπτώσεις προκαθορισμένο. 293 Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί

15 ο.Ε. Από αυτές 1 διασπάστηκε και 1 αντικαταστήθηκε. Έτσι σήμερα, έχουμε 13

ο.Ε. από τις οποίες 2 συνεδρίασαν τελευταία φορά το 1996, 1 το 1997, 2 το 1998, 3

το 1999, 2 το 2000 και 3 συνεδρίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2001 (πίνακας 1).294

Πολλές φορές οι ο.Ε. θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αντιπαραγωγικές, υπό

την έννοια ότι κάνουν πολλές συναντήσεις για τα ίδια θέματα, προτείνουν και

αποφασίζουν δράσεις που δεν υλοποιούνται. 29 ) Άλλοτε πάλι δεν είναι συνεπείς,

συνέρχονται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα και πολλές φορές δε συνέρχονται

για μεγάλες χρονικές περιόδους, έως και για πέντε χρόνια (πίνακας 1).

290 Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα κείμενα της Ε.Α.Α. B$EC Handbook of Documencs, τ. ]-4,

άλλωστε προκύπτει και από τον χαρακτηρισμό των επιτροπών ως "ad hoc"

291 MMFA, Sofia, 22.10.98, Resolutions ... ,Report of che T\velIth MeeIing ... , Sofia, 22.10.98, σ. [ Ι 7,

παρ.36

292 Ομοίως με υποσημείωση 288

293 MMFΑ, Sofia, 22.10.98, Resolutions ... ,Report of the Twelfth Meeting... , Sofia, 22.] 0.98, σ.] 17,

παρ.37, ο σχετικός πίνακας βρίσκεται στο BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. 70

29-1 Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες των ο.Ε, στο διάστημα 1992~]999 βρίσκονται στο

Handbook of Documencs, τ. 1~4, ενώ για το διάστημα 2000-200 [ στο αρχείο της PERMIS

29S Για χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας Ο.Ε. βλ.: τις συναντήσεις της ο.ε. για τις Μεταφορές.

BSEC Handbook ofDocuments, τ. 14
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Πίνακας 1
Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας'

ασία

άδα Ε ασία lα:
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Διάγραμμα 1
Διακύμανση Συνολικών Συναντήσεων σΕ. ανά έτος
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1.Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες των σε. στο διάστημα Ι 992, Ι 999 προέρχονται από το Handbook of Documenιs,τ. Ι-4,
ενώ για το διάστημα2000-2001 από το αρχείο της PERMIS
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Παρόλα αυτά, κάποιες Ο.Ε. προχωρούν σταδιακά (π.χ. σι ο.Ε.: Μεταφορών,

Επικοινωνιών). Παράλληλα, συζητήθηκαν, σε επίπεδο εκπροσώπων κρατών-μελών,

οι υπάρχουσες καταστάσεις στις χώρες-μέλη και πραγματοποιήθηκε κάποια

μεταφορά τεχνογνωσίας για σύγχρονες μεθόδους και απόψεις σε διάφορα θέματα. 296

Ακολούθως σημειώνεται η προσφορά της κάθε Ο.Ε. στην διαδικασία του ο.Σ.Ε.Π.

Μεταφορές και Επικοινωνίες

Οι τομείς των μεταφορών και των επικοινωνιών, απασχολούν ιδιαίτερα τα κράτη

μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. Ήδη από το 1992, μία από τις τέσσερις πρώτες Ο.Ε. που

δημιουργήθηκε, ασχολιόταν με τους τομείς αυτούς (πίνακας 1). Το 1994 αυτή η

ομάδα διασπάσ'~ηKε σε δύο επιμέρους ομάδες, έχοντας έως τότε συνεδριάσει τρεις

φορές, ασχολούμενη με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τομέων

στα κράτη μέλη.297

Μεταφορές

Η Ο.Ε. των Μεταφορών δημιουργήθηκε το 1994 μετά τη διάσπαση της Ο.Ε.

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν και συνήλθε σχεδόν κάθε χρονιά από την σύστασή

του έως και το 200 Ι, πραγματοποιώντας τις περισσότερες συναντήσεις από κάθε

άλλη θεματική Ο.Ε. (πίνακας 1), το μόνο απτό έργο της είναι το πρόσφατο" Σχέδιο

296 Για χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα βλ.: W.G. οη Agricu]ture and Argo-Indusτry, Thessa]oniki,

]0-12.5.93, Reporτ of the ... , BSEC Handbook of Documents, τ. ], σσ. ]60-16] και W.G. οη

Agricu]ture and Argo-Industry, ThessaIoniki, ]0-12.3.95, Reporτ of the ... , BSEC Handbook of

Documents, τ. Ι, σσ. ]66·168

297 Σχετικά με το περιεχόμενο των Συναντήσεων βλ.: Meeτing of the Working Group οη Transporτ and

Communications, Bucharest, ]5-] 6. 12.92, Report ofthe Meeτing... , BSEC Handbook ofDocuments, τ.

Ι. σ. 439-443 και Meeting ofthe Working Οτουρ οη Transporτ and Communications, Athens, ]-2.6.93,

Reporτ of the Meeτing... , BSEC Handbook of Documenrs, τ. ], σ. 445-454 καθώς και Meeting of τhe

Working Group οη Transporτ and Communications, Athens 23-24.] 1.93, Reporτ of the Meeτing ... ,

BSEC Handbook ofDocumenτs, τ. Ι, σ. 457-466
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Δράσης για τις Μεταφορές στον σΣ.Ε.π.,,298. Το Σχέδιο έχει ήδη υιοθετηθεί από

τους καθύλην αρμοδίους και μένει στο Σ. Υ,Ε. να υπαγορεύσει στην σε. την

εφαρμογή του?99 Παράλληλα. ετοιμάζεται το προκαταρκτικό κείμενο του "

Μνημονίου Κατανόησης για την Διευκόλυνση της Οδικής Μεταφοράς Αγαθών".300

Επικοινωνίες

Όπως και η σε. των Μεταφορών, έτσι και η Ο.Ε. των Επικοινωνιών δημιουργήθηκε

το 1994 μετά τη διάσπαση της σε. Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν και αυτή

συνήλθε σχεδόν κάθε χρονιά από την σύστασή της έως και το 200 Ι,

πραγματοπσιωντας 6 συναντήσεις (πίνακας 1), το μόνο απτό έργο της είναι το

πρόσφατο" Σχδδιο Δράσης για τις Επικοινωνίες στον σΣ.Ε.Π:':'Οι. Το Σχέδιο έχει

ήδη εγκριθεί από το Σ. γ.Ε. '"

Καταπολέμησητου Εγκλήματος

Η Καταπολέμησητου ΔιακρατικούΕγκλήματοςέχει αναδειχθείως ένα από τα καίρια

αντικείμενα εργασίας του σΣ.Ε.π. Ήδη το 1995, στη Κοινή Δήλωση του

Βουκουρεστίου, εκφράζεται η βούληση των κρατών του σΣ.Ε.Π. να ασχοληθούν με

298 Meeting ofthe Ministers οfΤransΡοrι .. , Sochi, Russian Federation, 30.3.0], Transpor! Action Plan

for the Organization ofthe Black Sea Economic Cooperation, Report ofthe Meeting ofthe Ministers

ofTransport ... , Sochi, Russian Federation, 30.3.01

299 Meeting ofthe Ministers ofTranspon ... , Sochi, Russian Federation, 30.3.01, Joint Statement ofthe

Ministers of Transpon of the BSEC Member States, RepoΓt of the Meeting of the Ministers of

Transpon .. " Sochi, Russian Federation, 30.3.01, σ. 3

300 Meeting ofthe Working Group οπ Transport, Istanbul, BSEC PERMIS, 26-27.2.2001, Repon of

the Meeting ofthe Working Group οπ Transpon, Istanbul, BSEC PERMIS, 26-27.2.200[, σ. 2, παρ.

13

,01 Meeting of the Working Group of Communication, Chisinau, 1.3,00, Action Plan for the

Communications ίπ the Black Sea Area, Report of the Meeting of the Working Group of

Communication, Chisinau, ].3.00

302 MCMFA, Chisinau 27.4.00, Resolutions... , Repon ofthe 2nd MCMFA Chisinau 27.4.00, σ. 181,

παρ.48
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το θέμα:Λ~. Έτσι, το 1996, ο οργανισμός ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, σε υπουργικό

μάλιστα επίπεδο.:'
Ο4

Από τότε οι υπουργοί συνήλθαν τρεις φορές, καταλήγοντας το

1998 στην υπογραφή συμφωνίας για την " Καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα

στις οργανωμένες μορφές του ".305 Για την προετοιμασία της συμφωνίας είχε

συνέλθει δύο φορές το 1998 ο.Ε. Εμπειρογνωμόνων (πίνακας 2). Παράλληλα με την

επικύρωση της συμφωνίας από το Σ.Υ.Ε., η σε. των Υπουργών Εσωτερικών

πρότεινε την σύσταση σε., που θα ασχολείται με την "εξέταση των τρόπων

εφαρμογής και προώθησης της συνεργασίας, στα πλαίσια της Συμφωνίας"JΟ6, Έτσι

δημιουργήθηκε η Ο;Ε. για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος που συνέρχεται έως

σήμερα κάθε χρονιά από το 1999 έως το 2001 (πίνακας Ι). Το απτό έργο της ο.Ε.

είναι η προετοιμασία προκαταρκτικού επιπρόσθετου πρωτοκόλλου στην Συμφωνία

του 1998.307

Οργανωτικά Θέματα

Η Ο.Ε. για τα Οργανωτικά Θέματα, συστάθηκε από το Σ.γ.Ε. το1992, προκειμένου

να ετοιμάσει το προκαταρκτικό κείμενο των "Κανόνων των Διαδικασιών".308 Ήδη

από τότε είχε οριστεί ότι θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία προτάσεων των

κρατών-μελών σχετικών με τα οργανωτικά θέματα,309 αλλά και της είχε δοθεί η

εντολή να επιλύσει τρέχοντα διαδικαστικά προβλήματα στη δομής και λειτουργίας

30) $tatement of the High Level Meeting of the B$EC Participating States, Bucharest. 30.6.95, BSEC

Handbook of Documents, τ. ], σ. ]6. παρ. 5c

304 Meeting ofthe Ministers of]nterna] Affairs, Yerevan, ]7.10.96, Report ofthe ... , BSEC Handbook

ofDocuments, τ. 3, σσ. 135·143

:05 Agreement among of the Govemments of the B]ack Sea Economic Cooperafion Participating States

οπ the Cooperation ίη Combating Crime ίπ Particu]ar ίπ its Organized Forms, BSEC Handbook of

Documents. τ. 4, σσ. 220-228

306 Meeting of the Ministers of ]nterior of the BSEC.... Corfu, Greece, 1·2.10.98. Report of the

Meeting... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. 2 14, παρ. 7,9

307 Meeting of the Working Group οπ Cooperation ίη Combating Crime... , Istanbul. 7·8. ]2.2000, Draft

Additional ProΙOco] ιο the Agreement ... on Cooperation ίπ Combating Crime... , ]stanbu]. 7·8. ]2.2000

308 MMFA, Anta]ya, 10.]2.92, Resolution, Report of...• B$EC Handbook of Documents, τ. Ι, σ. 28

παρ. Ι

,,09 Ομοίως με υποσημείωση 307
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του οργανισμού.3lΟ Έως σήμερα, ασχολείται τόσο με την εξέταση των προτάσεων

των χωρών μελών επί των οργανωτικών θεμάτων, καθώς και την επίλυση τεχνικών

προβλημάτων, όσο και με την εξέταση και επεξεργασία διακρατικών συμφωνιών

σχετικών με τη δομή του Ο.Σ.Ε.Π. (όπως Π.χ. η συμφωνία έδρας του οργανισμού)j�!.

Από το 1992 έως το 2000 συνεδρίασε 13 φορές (πίνακας Ι ,2), αποτελώντας έτσι την

πιο δραστήρια σΕ. Παρόλα αυτά, το καθεστώς της δεν είναι ξεκαθαρισμένο, μιας

και αναφέρεται άλλοτε ως Συνάντηση Eμπειρoγvωμόνων,312άλλOτε ως σΕ. Ε.,3!.> και

άλλοτε ως Ο.Ε.3Ι4 Πράγματι, ο χαρακτήρας της είναι ενδιάμεσος, μιας και ενώ

ασχολείται με θέματα αρμοδιότητας των σε. Εμπειρογνωμόνων, σε αντίθεση με.
αυτές, δεν παύεται με το τέλος των εργασιών της, σJ..λά, ακριβώς όπως οι Ο.Ε., είναι

διαρκές όργανο.

Εμπόριο και Βιομηχανική Συνεργασία

Δύο ακόμη από τις προτεραιότητες του Ω.Σ.Ε.Π. ήταν οι τομείς του Εμπορίου και της

Βιομηχανικής Συνεργασίας. Πρόκειται για την πιο δραστήρια θεματική Ο.Ε. στο

διάστημα 1992-1995 (πίνακας 1), η οποία όμως, χωρίς να φαίνεται να συντρέχει

κάποιος λόγος, έπαψε να συνέρχεται το 1995. Αν και ποτέ δεν λήφθηκε η

απαιτούμενη απόφαση, η Ο.Ε. για το Εμπόριο και την Βιομηχανική Συνεργασία

φαίνεται να μετονομάσθηκε. Στο διάστημα δραστηριοποίησής της και μετά από

JIO MMFA, Antalya, 10.12.92, Reso1ution. Report οΓ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. ], σ. 28

παρ. 10,] ],]3

311 Working Group οη Organizationa] Maners, Istanbul, BSEC PERMIS, 29-30.6.99, Report οΓ ... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. 409 παρ. ]4

,12 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς ως ΣιΙνάντηση ΕμπεΙΡO'yVωμόνων βλ.: MeeIing of

Ε:φerτs οη OrganizaIiona] Matters, IstanbuI, 23-24.9.92, Recommendations ofthe ... , BSEC Handbook

ofDocuιnents, τ. Ι, σ. 323-328

;13 Για χαρακτηριστικόπαράδειγμα αναφοράς ως σΕ. Εμπειρογνωμόνωνή ad hoc Ο.Ε. βλ.: Meeting

οΓ the Ad Hoc Working Group οη Organizationa! Matters, Istanbu], 23-24.2.93, Report of the ... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. ], σ. 331-335

,Ι~ Για χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς ως σΕ. βλ.: Meeting οΓ the Working Group οη

OrganizationaI Matters, Istanbul, BSEC PERMIS. 29-30.6.99, ReporI of the ... , BSEC Handbook of

Documents, τ. 4, σ. 407-4]0
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πρωτοβουλία της"', δημιουργήθηκαν τρεις σΕ.Ε. για την Αποφυγή Διπλής

Φορολογίας, για την Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων και για τις

Μετακινήσεις Επιχειρηματιών (πίνακας 2), δύο από τις οποίες ήταν ικανοποιητικά

αποτελεσματικές.

Η σε.Ε. για τις Μετακινήσεις Επιχειρηματιών συστάθηκε προκειμένου να

επεξεργαστεί το "ΠΡOKαταριcrΙKό Κείμενο Συμφωνίας για τις Μετακινήσεις

Επιχειρηματιών μεταξύ των Χωρών σΣ.Ε.Π.", που είχε κατατεθεί από την

Τουρκία.
JΙ6

Συνήλθε το 1993, όντας η πρώτη θεματική σε.Ε., και έκανε προτάσεις

στο Σ.γ,Ε. για την βελτίωση της ήδη "ικανοποιητικής,,3Ι7 κατάστασης στο καθεστώς

εκδόσεων Βίζας,318 επιτυγχάνονταςτους στόχους της.

Η Ο.Ε.Ε. για τ/ν Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων συστήθηκε

προκειμένου να ετοιμάσει ένα κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση

και προστασία 'των επενδύσεων.3Ι9Η Ο.Ε.Ε. συνήλθε δύο φορές και ετοίμασε το

αντίστοιχο κείμενο, που στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Σ.Υ.Ε.:;::" Έτσι και αυτή η

σΕ.Ε. ολοκλήρωσε το έργο της.

Η Ο. Ε. Ε. για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, ομοίως, συστήθηκε προκειμένου να

ετοιμάσει ένα κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την αποφυγή της διπλής

Φορολόγησης στις εμπορικές σχέσεις των χωρών σΣ.Ε.π.321 Συνεδρίασε μόνο μια

3JS MeeIing ofthe Working Group οη Trade and Industrial Developmen(, Ankara, 4-5.11.92, Repon of

... , BSEC Handbook ofDocuments, Τ. Ι. σ. 388-390, παρ. 6. 9, ] Ι

,16 Meeting ofthe Working Group οη Trade and lndustrial Developmen(, Ankara, 4-5.1 Ι.92, Repon of

... , BSEC Handbook of Documents, Τ. Ι, σ. 390, παρ. 2 Ι

,17 Ad Hoc Working Group οη Travel of lndividuals from the Business Community, Ankara, 14

15.4.93," ... The WG found (he siτua(ion το be satisfactory for most Panicipating States ... ", Repon of

(he ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι, σ. 472, παρ. 5

,1& Ad Hoc Working Group οη Travel of lndividuals from (he Business Communi(y, Ankara, 14

15.4.93, Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι, σ. 472, παρ. 8

319 Meeting of (he Working Group οη Trade and lηdusΙrial Development, Ankara, 4-5.1 1.92, Repon of

... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι, σ. 388, παρ. 9

320 MMFΑ, Moscow, 25.10.96, Basic Principles of (he !nves(ment Collaboration ίη (he Black Sea

Economic Coopera(ion Region, Report of the .... Attachment 2, BSEC Handbook of Documents, τ. 3,

σσ.21-22

321 Meeting ofthe Working Group οη Trade and !ndustrial Development, Ankara, 4-5.1 1.92, Report of

... , BSEC Handbook of Documents, τ. Ι, σ. 388. παρ. 6 κατ πιο αναλυτικά Working Group οη

Organization Matters, Athens, 2Ι-22.9.94, Guidelines of the Ad Hoc working Group of Experts οπ

Avoidance of Double Ta;l;a(ion, BSEC Handbook ofDocumen(s, τ. 1, σ. 376
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φορά, το 1995, συζητώντας διερευνητικά τα προβλήματα του αντικειμένου της.322

Ενδεχομένως, η μη συνέχιση του έργου της σΕ. Εμπορίου και της Βιομηχανικής

Συνεργασίας να είναι και η αιτία της έλλειψης έργου από την σΕ.Ε., μιας και αυτή

είχε συσταθεί μόλις ΕWιά μήνες πριν την τελευταία συνάντηση της Ο.Ε.

Αν και η σΕ. δεν παρουσίασε κανένα απτό έργο, πέρα από το σχετικό με τις Ο.Ε.Ε.,

τα θέματα που συζητήθηκαν και σι ιδέες που γεWΉθηKαν κατά τη διάρκεια των πέντε

συναντήσεών της συνεχίσθηκαν να επεξεργάζονται και στην νέα Ο.Ε. 323 Έτσι το έργο

των δύο σΕ. ίσως να πρέπει να κριθεί συνολικά.

Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη

Η Q.E. για το Εμπόριο και την Οικονομική Ανάπτυξη φαίνεται να προέκυψε από την

μετονομασία της σε. για το Εμπόριο και την Βιομηχανική Συνεργασία. Δεν υπάρχει

κανένα κείμενο που να αναφέρει αντίστοιχη συγχώνευση, μετονομασία ή δημιουργία,

έτσι μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν βάση το περιεχόμενο των δύο Ο.Ε. Από την

εμφάνισή της το 1998 έως και το 2000, η Ο.Ε. συνεδρίασε τρεις φορές (πίνακας Ι).

Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάσθηκαν γενικά τα ίδια θέματα με αυτά της Ο.Ε. για το

Εμπόριο και την Βιομηχανική Συνεργασία. Το μόνο θέμα που έχει εξελιχθεί

ικανοποιητικά είναι αυτό των Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών, για το οποίο η Ο.Ε.

ετοίμασε Σχέδιο Δράσης.324

Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία

Η Ό.Ε. για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία, είναι μια από τις

δραστήριες σΕ. Έχει συνέλθει από το 1994 έως το 2000 έξι φορές (πίνακας Ι). Στα

,22 Ad Hoc Working Group of Experts οη Avoidance of Double Taxation, Chisinau,g-9.2.95, Report of

the Meeting ofthe... , BSEC Handbook of Documents, τ. Ι, σ. \ 73- Ι 76

,2" Αναφορικά Π.χ. με τις Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών, η συζήτηση της ιδέας ξεκίνησε στη

Συνάντηση της σε. για το Εμπόριο και την Βιομηχανική Συνεργασία, το Δεκέμβρη του 1994 και το

Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε από την σε. για το Εμπόριο και την Οικονομική Ανάπτυξη, στη

Συνάντησή της, τον Ιανουάριο του ]999

,24 Interim Meeting of che BSEC Working Group οη Trade and Economic Deve]opment, Istanbul, 27

29.1.99, P]an of Action for the Establishmenc ofthe BSEC Free Trade Area, Repon ofthe ... , BSEC

Handbook of Documencs, τ. 4, σσ. 25 \-252
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πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ο.ε και μετά από προτροπή της, συστάθηκε Ο.Ε.ε

για την Προώθηση της Μεταφοράς Τεχvολογίας.j25

Η Ο.Ε.Ε. για την Προώθηση της Μεταφοράς Τεχνολογίας συστάθηκε προκειμένου να

ετοιμάσει υπόμνημα σχετικά με την μεταφορά τεχνολογίας στις χώρες ο.Σ.Ε.π,j26 Το

κείμενο αυτό ετοιμάστηκε και διαβιβάστηκε στην σε.327

Όμως αναμφίβολα το πιο σημαντικό και το μόνο απτό έργο της σε. είναι η

δημιουργία ενός συσχετιζόμενου σώματος, του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου

Πόντου.
328

Τραπεζικό Τομέα και Οικονομικά

Η Ο.Ε. για τον ,Τραπεζικό Τομέα και τα Οικονομικά πρόκειται για την μακροβιότερη

σε. (πίνακας 1). Από το περιεχόμενό των θεμάτων που απασχόλησαν τις

συναντήσεις της, μπορεί να υποτεθεί ότι συστάθηκε προκειμένου να υλοποιήσει την

πολιτική απόφαση για την ίδρυση της Εμπορικής και Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ευξείνου Πόντου (ΕΑΤΕΠ), όπως αυτή αναφέρεται στη Κοινή Δήλωση του

Βουκουρεστίου. 329 Ήδη από την πρώτη συνάντηση της η σΕ. άρχισε να

επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για την Τράπεζα με αφετηρία ένα

κείμενο "Προκαταρκτικής Συμφωνίας για την Ίδρυση της Εμπορικής και

Αναπτυξιακής Τράπεζας Ο.Σ.Ε.Π.", που είχε κατατεθεί από την Τουρκία. Τελικά, το

1993 και μετά από τέσσερις συναντήσεις, η Ο.Ε. κατέληξε σε μία "Προκαταρκτική

Συμφωνία Ίδρυσης της Εμπορικής και Αναπτυξιακής Τράπεζας Ευξείνου Πόντου,,330.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από το Σ.γ.Ε. το 1993331 και υπογράφηκε τελικά τοI994 332 .

..l~ Meeting of che Working Group οπ Cooperation ίπ Science and Techno]ogy, Yerevan, 10· [] [1.94

Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. [, σ. 217, παρ. [2

326 Ομοίως με υποσημείωση 305

.>27Meeting of Expeπs οπ Promotion of Techno]ogy Transfer. Bucharest, 29.5.95, Report of che... ,

BSEC Handbook of Documents, τ. Ι, σ. 234, παρ. 6

.. 28 Για το ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. γίνεται αναλυτική αναφορά στο αντιστοιχο κεφάλαιο σ. 90

,29 Ομοίως με υποσημείωση305

))0 WG οη Banking and Finance, Sinaia, ]4-]5.]0.93, Report of Ihe Meecing of the ... , BSEC

Handbook ofDocumenιs, τ. ], σ. 202, παρ. 8

331 MMFA, Tbilisi, 30.6.94, Reso]ucions .... Reporc ofche .. , BSEC Handbook ofDocumencs, τ. 1, σ.

92, παρ.Ι6
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Μετά την ίδρυση της Τράπεζας, η σΕ. δεν είχε πλέον αντικείμενο εργασίας. Έτσι το

1996 το Σ.Υ.Ε. επικύρωσε το κείμενο των όρων αναφοράς της Ο.Ε. δίνοντας ένα νέο

ρόλο στο όργανο.)3) Ο νέος αυτός ρόλος περιλαμβάνει την συνεργασία με την

Τράπεζα και την λειτουργία ως γέφυρας μεταξύ Τράπεζας και Ο.Σ.Ε.Π., α'λ/.ά και την

ανάπτυξη των Τραπεζικών Τομέων των χωρών μελών. Η σΕ. δεν συνήλθε καθόλου

στο διάστημα '94-'98 και η πρώτη και τελευταία, έως σήμερα, συνάντ/σήτης, με τις

νέες της αρμοδιότητες, πραγματοποιήθηκετο 1999. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα

της συνάντησης ήταν η έγκριση του κειμένου των Μηχανισμών Συνεργασίας μεταξύ

Ο Π 33'
της ΕΑΤΕΠ και .Σ.Ε. .

Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού

Η Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού ξεκίνησε το 1993, μετά από απόφαση του

Σ.Υ,Ε. να δημιουργήσει την Ο.Ε. για την Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού.33 ,

Το 1994, εγκρίθηκαν οι 'Όροι Αναφοράς" της σΕ., που όριζαν ότι η Ο.Ε. θα

ασχολείται με την προώθηση της συνεργασίας στα πλαίσια του Ο.Σ.Ε.Π. για την

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού τομέα. 336 Η σΕ. συνήλθε για

πρώτη φορά αργότερα τον ίδιο χρόνο. Παράλληλα με τη συνάντηση αυτή και στα

πλαίσια σύστασης του Σ.Υ.Ε., για την δημιουργία Ο.Ε.Ε. με αντικείμενο την τεχνική

,,2 Agreement Establishing the Black Sea Τrade and Development Bank, BSEC Handbook of

Documents, τ. Ι, σσ. 48 [-5 [4

,,, MMFΑ, Moscow, 25.] 0.96, Τeπηs of Reference of the Working Group οη Banking and Finance,

Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 3, σσ. 23·24

334 WG οη Banking and Finance, Athens, 29-30.9.99, Modalities [ΟΓ the BSEC-BSTDB interaction,

Report ofthe... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σσ. 417·4]9

335 MMFA, Sofia, 9.12.93, Resolutions... , Report ofthe ... , BSEC Handbook of Documents, τ., σ. 63,

παρ. [8

336 MMFA, Τbilisi, 30.6.94, Resolutions ... , Repon of the... , BSEC Handbook of Documents, Τ.1 , σ.

89, παρ. 5 και MMFΑ, Tbilisi, 30.6.94, Τeπηs of Reference of the Working Group οη Cooperation ίη

Tourism, Report of the ... , BSEC Handbook of Documents, τ. ] ,σ. 98
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συνεργασία στους διάφορους τομείς του σΣ.Ε.Π.,337 πραγματοποιήθηκε παράλληλη

συνεδρίαση Ο.Ε.Ε. για την Τεχνική Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμσύ.338

Η σε.Ε. για την Τεχνική Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού συνεδρίασε μία και

μοναδική φορά, εξετάζοντας θέματα του τομέα, και δεν συγκλήθηκε ποτέ ξανά από

την σε. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι ακόμα και η ίδια Ο.Ε. δεν

συνήλθε στο διάστημα 95-96 (πίνακας Ι). Την περίοδο 1997-1999 η Ο.Ε. συνήλθε

τρεις φορές. Στο διάστημα αυτό άρχισε η επεξεργασία ενός "Σχεδίου Δράσης,,339 και

συστάθηκε από ιδιωτικούς φορείς χωρών μελών ο Οργανισμός Τουριστικής

Σ . Ε ξ . Π' 340
υνεργασιας υ εινου οντου .

Συνδρομή σε Καταστάσεις Έκτατης Ανάγκης

Το ενδιαφέρον του ο.Σ.Ε.Π. για την ''Αλληλεγγύη'' σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης

ξεκίνησε μετά από το συνέδριο των Ερυθρού Σταυρού της Μαύρης Θάλασσας.34ι Το

Σ. Υ.Ε. έλαβε υπόψη του τα συμπεράσματα και αποφάσισε να ξεκινήσει τις

διαδικασίες για την υπογραφή συμφωνίας για την πρακτική συνεργασία σε

καταστάσεις έκτατης ανάγκης και την εξάλειψη επιπτώσεων φυσικών και

ανθρωπογενών καταστροφών. 342 Αργότερα, τον ίδιο χρόνο, συνήλθε Ο.Ε.Ε. για την

προετοιμασία της συμφωνίας, βάσει πρότασης της Ρωσίας, 343 Το Ι 998 και μετά από

πέντε συναντήσεις (πίνακας 2), η σε.Ε. ετοίμασε συμφωνία ή οποία ακολούθως

337 MMFA, Tbi1isi, 30.6.94, Resoluτions ", Report of th~ ... , BSEC Handbook of Documents, Τ.ι , σ.

94,παρ.23

338 W. σ. οη Cooperation ίη Tourism, Jzmir, 25-27.10.94, Repor! of the Meeting of... , BSEC

Handbook of Documents, τ. Ι , σ. 240, παρ. 8

339 W. σ. οη Cooperation ίη Tourism, istanbul, 30.6-2.7.94, Report of the Meeting of... , BSEC

Handbook of Documents, τ. 4 , σσ. 324-325, παρ. 10

340 W. σ, οη Cooperation ίη Tourism, Sofia, 23-24.7.98, Report ofthe Meeting of... , BSEC Handbook

ofDocuments, τ. 4, σ. 321, παρ. 37,38

ΗI MMFA, istanbul, 30.4.97, Resolutions ... , Report ofthe.. , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 3, σ.

41, παρ. 18

342 MMFA, Jstanbul, 30.4.97, Resolutions ... , Report of the .. , BSEC Handbook of Documents, τ. 3 , σ.

41,παρ.19-20

j4,Ad Hoc Meeting of Experts οη Drafting the ''Agreement οη Cooperation ίη Emergency Relief and

e1imination of Consequences of Na1Ural and Man-Made Disasters ϊη the ... ", [stanbul, 13-14.5.97,

Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 3, σ. 181, παρ, 1
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υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουΡΥούς.344Παράλληλα με την υπογραφή, σι

υπουργοί αποφάσισαν να συστήσουν σΕ. για τη Συνδρομή σε Καταστάσεις Έκτατης

Ανάγκης.34) Η Ο. Ε. που είχε ως αντικείμενο εργασίας την υλοποίηση της

συμφωνίας, και την ανάπτυξη τ/ς περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας,346

συνήλθε δύο φορές το 1999 (πίνακας 1) και συζήτησε επί συγκεκριμένων προτάσεων,

χωρίς να καταλήξει σε κάποια οριστική απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ

άλλων, έχει αρχίσει η εξέταση υπογραφής Σχεδίου Δράσης.347

Περιβαλλοντική Προστασία

Ήδη από τη Διαι<ήρυξη της Κωνσταντινούπολης, το 1992, ο Ο.Σ.Ε.π. περιλαμβάνει

την περιβαλλογτική προστασία μεταξύ των τομέων δράσης της.348 Το 1993

συστάθηκε σΕ. για την Περιβαλλοντική Προστασία. Η σΕ. συνήλθε από το 1993

έως και το 1998 πέντε φορές (πίνακας 1), όντας από τις πιο παραγωγικές σε κείμενα

προτάσεων και στόχων,3
4
9 χωρίς όμως να έχει έως σήμερα εφαρμοστεί κάτι. Στα

,44 Agreement among the Governments of the Participating States of che Black Sea Economic

Cooperation (BSEC) οη collaboration in Emergency Assistance and Emergency Response Ιο natural

and man-made Disasters, BSEC Handbook of Documents, Τ. 4 , σσ. 270-279

';4sReport of che Signing Ceremony by the Ministers for Emergency ΟΓ Heads of Related Agencies of

the BSEC Countries of che ''Agreement among the Govemments οΓ the Participating States οΓ the

Black Sea Economic Cooperacion (BSEC) οη collaboration ίη Emergency Assistance and Emergency

Response Ιο natural and man-made Disasters", Sochi (Russia), 15.4.98, BSEC Handbook of

Documents, τ. 4 , σ. 268 παρ.4

,46 Reporι of the Signing Ceremony by che Ministers for Emergency or Heads of Related Agencies of

che BSEC Countries οΓ the ''Agreement among che Governments οΓ the Participating States of the

Black Sea Economic Cooperation (BSEC) οη collaboration ίη Emergency Assistance and Emergency

Response Ιο natural and man-made Disasters", Sochi (Russia), 15.4.98, Draft Terms of Reference of

the BSEC Working Group οη Cooperacion ίη Emergency Assistance, BSEC Handbook of Documents.

τ.4, σσ. 281-282,

,47 W.G. οπ Cooperation ίη Emergency Assistance, Athens, Greece, 19-20.10.99, Report of che

Meeting ofthe... , BSEC Handbook ofDocumencs, τ. 4, σ. 290, παρ. 7-9

348Summit Declaration οη che Black Sea Economic CooperaIion, Istanbul, 25.6.92, BSEC Handbook οΓ

DocumenIs, τ. Ι , σ. 5, παρ. 15

';49 W.G. οπ Environmental ProtecCion, Varna, 3-4.] 1.93, Proposals ofche ... , ReporI ofthe Meecing of

the ... , BSEC Handbook οΓ Documents, τ. 1 , σ. 277 και W.G. οπ EnvironmenIa! Protection, Athens,

21-22.3.95, Goals and Organizing Principles for BSEC Environmental Cooperation, Report of the
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ευρύτερα πλαίσιά της, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο και μια συνάντηση των

καθύλην αρμοδίων υπουργών, και πάλι παράγοντας κείμενα προτάσεων και

στόχων.35Ο

Ενέργεια

Ένας από τους τομείς συνεργασίας του ο.Σ.Ε.Π. ήδη από την ιδρυτική της

Διακήρυξη, ήταν αυτός της ενέργειας. 3SI H Q.E. για την Ενέργεια συστήθηκε από το

Σ.γ.Ε. το 19943'2. με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της περιφερειακής

συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. j»)Από τότε έχει συνεδριάσει τέσσερις φορές

(πίνακας 1), δύο μάλιστα ?ε επίπεδο υφυπουργών. Στην πρώτη συνάντ/ση

υφυπουργών το, Ι 996, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του

Σχεδίου Περιφερειακής Διασύνδεσης Συστημάτων Εvέργειας.3)4Στσ Μνημόνιο έγιναν

προσθήκες κατά τη δεύτερη συνάντηση της Q.E. σε επίπεδο υφυπουργών,)) στην

οποία συστάθηκε και οργανωτική επιτροπή για την υλοποίησή του. :.~.:; Η Οργανωτική

Επιτροπή συνήλθε δύο φορές. Στο διάστημα αυτό ενέκρινε κείμενο για τις

Meeting of the .... BSEC Handbook of Documents, τ. 1 , σσ. 297·298 και W.G. οπ Enνironmental

Protection, Athens, 1 Ι ·22.3.95, Joint Endeaνors, Report of the Meeting of the ... , BSEC Handbook of

Documents, τ. 1 , σσ. 297·298

,so Black Sea Ecollomic CooperaIion Conference οπ Enνironment & Deνelopment, Τbilisi, 25-27.9.94,

Conference Declaration, BSEC Handbook of Documents, τ. Ι , σσ. 285-287 και MinisteriaI Meeting of

Enνironment of the BSEC Member States, Τhessaloniki, Greece, 23-24.9.99, Report of the ... , BSEC

Handbook of Documents, τ. 4 , σ. 231, παρ. Ι 2

;S! Summit Declaration οπ the BIack Sea Economic Cooperation, Istanbut, 25.6.92, BSEC Handbook of

Documents, τ. Ι , σ_ 4, παρ. Ι 3

,S2 Meeting of the Ministers of Foreign Affairs, Tbilisi, 30.6.94, Resolutions ... , BSEC Handbook of

Documents, τ. ] , σ. 9], παρ. ]4

3S; Meeting ofthe Ad Hoc Working Group οπ Organizational Matters, Athens, 2 Ι -22.9.1994, Report of

the ... , BSEC HandbookofDocuments, τ. ] ,σ. 361, παρ. 12

H~ W. G. οπ Energy at the Level ofMinisters, Moscow, 30.9.96, Report ofthe ... , BSEC Handbook of

Documents,t.2,o. ]2Ι,παρ. 17

3Η W. G. οπ Energy aI the Leνel ofMinisters, Yereνan, ]0-] 1.2.98, Report ofthe ... , BSEC Handbook

ofDocuments, τ. 2, σ. 257, παρ. 7-9

3~W. G. οη Energy at the Leνel of Ministers, Yerevan, \Ο-Ι ].2.98, Report of the ... , BSEC Handbook

of Documents, τ. 4 , σ. 258, παρ. Ι 7
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λειτουργίες και τους κανόνες διαδικασιών της.357Η Οργανωτική Επιτροπή φαίνεται

να διαδέχθηκε την Ο.Ε.Ε. για τα ηλεκτρικά δίκτυα που λειτούργησε στο διάστημα

1995-1997 (πίνακας 2).

Ανταλλαγή Στατιστικών Δεδομένων και Οικονομικών Πληροφοριών

Όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί κάποια διαδικασία οικονομικής

συνεργασίας χωρίς γνώση του όγκου των υφιστάμενων ροών μεταξύ των κρατών

μελών και άλλων σ.τατιστικών στοιχείων. Αυτός θα πρέπει να ήταν ο λόγος για τον

οποίο, μια από τις τέσσερις πρώτες Ο.Ε. ήταν αυτή της Ανταλλαγής Στατιστικών

Δεδομένων και Οικονομικών Πληροφοριών. 358 Δυστυχώς, παρά τις 4 συναντήσεις

της στο διάστηι.ια 1992-1997 (πίνακας 1), δεν παρουσίασε πρακτικά αποτελέσματα.

Το πιο σημαντικό έργο της θα πρέπει να θεωρείτε η δημιουργία του Κέντρου

ο.Σ.Ε.Π. για τον Συντονισμό της Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων,3,9 που όμως

φαίνεται να μη λειτουργεί- 36Ο

Γεωργία και Αγρο-Βιομηχανία

Ένας ακόμη από τους τομείς συνεργασίας του Ο.Σ.Ε.Π., ήδη από την ιδρυτική της

Διακήρυξη, ήταν αυτός της Γεωργίας και Aγρo-Bιoμηχανίας.~6Ή Ο.Ε. για την

Γεωργία και Αγρο-Βιομηχανία συνήλθε από το 1993 έως το 1996 τρεις φορές και

μετά έπαψε να συνέρχεται (πίνακας 1). Δεν υπάρχει εντολή σύστασης, αλλά το

Σ.γ.Ε. περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας και τα καθήκοντα της ο.Ε. σε κείμενό του

το 1994. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η διερεύνηση και προώθηση της διακρατικής

;)7 Steering Commillee for the BSEC Project " Interconnection of the Electric Power Systems of the

BSEC Countries", Athens, 24-25.5.99, Functions and Rules of Procedures of the Steering

Committee ... (As amended by the Second Meeting of the Steering Committee), BSEC Handbook of

Documents, τ. 4, σσ. 397·399

.iS8 Μιας και η Q.E. σνστάθηκε πριν ακόμη την πρώτη Σ.γ.Ε. δεν έχουμε κείνο σύστασης

359 W. G. Eχchange ofStatistical Data and Economic Information, Ankara, 5-6.10.93, Report ofthe ... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι , σ. 3] 7, παρ. Ι Ι

-'6Ο Για το Κέντρο σΣ.Ε.π. για τον Συντονισμό της Aνταλλcryής Στατιστικών Δεδομένων γίνεται

αναλυτική αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο

,61 Ομοίως με υποσημείωση 153

&&



συνεργασίας στον αντίστοιχο τομέα.-'U'; Πράγματι, στις συνεδριάσεις αυτές

διερεύνησε την υπάρχουσα κατάσταση και ξεκίνησε να διατυπώνει προτάσεις.

Υγεία και Φάρμακα

Ένας ακόμη από τους τομείς συνεργασίας του ο.Σ.Ε.π. που περιγράφονται στην

ιδρυτική Διακήρυξη της, ήταν αυτός της Υγεία και Φάρμακων.J6J Παρόλα αυτά η

αντίστοιχη Ο.Ε. ήταν η πιο βραχόβια έως σήμερα (πίνακας 1). Συνήλθε μια μόνο

φορά το 1996, όπα~ ενέκρινε και τους "ηρους Αναφοράς" της,J64 και ξεκίνησε την

ξ , "Σ δ' Δ' " ",επε εργασια του χε ιου ρασης.

,
Ομάδα Οικονομικών Ελεγκτών

Η Ομάδα Οικονομικών Ελεγκτών αποτελεί το όργανο ελέγχου του ετήσιου

απολογισμού του Ο.Σ.Ε.π. Αποτελείται από τρεις ειδικούς που διορίζονται από την

Ε,Α.Α. με σεβασμό προς το κριτήριο της εναλλαγής."6

362 MMFA, Istanbul, 17.6.9.3, Resoluιions .. , Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, Τ. 1,

σσ. 43-44, παρ. 18-19

~6] Ομοίως με υποσημείωση 153

364 W.G. οη HcaIth Care and Pharmaceutics, Tbilisi, 4-5.6.96, Repor! οΓ (he Mceting... , BSEC

Handbook ofDocuments, τ. 2, σ. 135, παρ. 8

365 W.G. οπ Health Care and Pharmaceutics, Tbilisi, 4-5.6.96, Report of Ihe Meeting ... , BSEC

Handbook of Documents, Τ. 2 , σ. 135, παρ. 9-10

366 MMFA, Alhens, 14.4.95, Aιtachment 2, Terms of Refercnce ofthe BSEC Budgetary Process, BSEC

Handbook οΓ Documcnts, Τ. Ι, σ. 13], παρ. 10,12
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2.4 Εκδηλώσεις Ο.Σ.Ε.Π.

2.4.1 Σεμινάρια και Συναντήσεις Εργασίας

Τα Σεμινάρια και οι Συναντήσεις Εργασίας οργανώνονται μετά από προτάσεις των

κρατών μελών367 , των Συσχετιζόμενων Σωμάτων,368 τρίτων προσώπων (κρατών

εκτός Ο.Σ.Ε.π 3G9 • κτλ), σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα των

εκδηλώσεων αυτών δεν δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τον οργανισμό. Το

Σ.Υ.Ε. ενημερώνεΤ€lΙ για τις δραστηριότητές τους και πολλές φορές κάνει κάποιο

σχόλιο επί αυτών. 31Ο Μερικές φορές, τα αποτελέσματα οδηγούν ακόμη και στην

σύσταση Συσχετιζόμενων Σωμάτων.::;:

2.4.2 Κοινές Συνεδριάσεις με τρίτα μέρη

Σε παρόμοια πλαίσια με τα Σεμινάρια και τις Συναντήσεις Εργασίας

πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του ο.Σ.Ε.π. και άλλων

οργανισμών. 372 Οι συναντήσεις αυτές πολλές φορές έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον μιας

και αναδεικνύουν το διεθνές χαρακτήρα του οργανισμού. Για το λόγο αυτό χαίρουν

μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από το Σ. Y.E.~Τ;

367 Ομοίως με υποσημείωση 259

JI>I Για χαρακτηριστικό παράδειγμα πρότασης Συσχετιζόμενου Οργάνου βλ.: MCMFΑ, Bucharest

20. ]0.00, Resolutions ... , Report ofthe Meeting ofthe council ... Bucharest 20.] 0.00, σ.] 57, παρ. 42

,,6~ Για χαρακτηριστικό παράδειγμα πρότασης τρίτου κράτους για οργάνωση σεμιναρίου βλ.: MCMFΑ,

Sofia, 22. ]0.98, Resolu!ions... , Repor! ofthe Meeting ofthe counciI ... Sofia, 22.10.98, σ. Ι Ι 5, παρ. 29

,,70 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολιασμού δραστηριοτήτων βλ.: MCMFA, Chisinau 27.04.00,

ResoIutions ... , Report of the Meeting ofthe council. ..Chisinau 27.04.00, σ.] 82, παρ. 57

371 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα σύστασης Συσχετιζόμενου Οργάνου β\.: MCMFA, Bucharest

20.10.00, Resolutions ... , Repon ofthe Meeting ofthe counciI ... Bucharest 20.10.00, σ. 157, παρ. 42

,,72 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συνάντησης βλ.: ISE-BSEC Meeting οη Capital Markeτs

and Areas of Cooperation ίη the Black Sea Region. Istanbui Stock Exchange, 3-4.4.97. Summary of

Proceedings, BSEC Handbook of Documents. τ. 3, σ. 249

,7) Το Σ.γ.Ε., σε αντίθεση με τους λακωνικούς σχολιασμούς του αναφορικά με τις υπόλοιπες

εκδηλώσεις του ο.Σ.Ε.Π., όταν αναφέρεται σε αυτές τις εκδηλώσεις κάνει μικρές τοποθετήσεις. Βλ.

σχετικά: MCMFA. Sofίa, 22.10.98. Resolutions ... , Repot1 of the Meeting οΓ the counciI ... Sofιa.

22.10.98, σ.] ] 5, παρ. 26-27
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2.5 Συσχετιζόμενα Σώματα

Τα Συσχετιζόμενα Σώματα δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία είτε του σ.Σ.ε.Π. είτε

τρίτων προσώπων (κοινοβούλια), με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του. Είναι

διοικητικά και οικονομικά αυτοτελή σώματα. που υποχρεούνται όμως να κινούνται

στα πλαίσια των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Ο.Σ.Ε.π.374 Σήμερα υπάρχουν

έξι Συσχετιζόμενα Σώματα τα οποία και παρουσιάζονται εν συντομία ακολούθως.

2.5.1 Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Η Ακαδημαϊκή Συνεργασία πρόκειται για μια "συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών

κοινοτήτων, των πανεπιστημίων, λειτουργών και επιστημών των ΚΡατών_Μελών"J7S,

Το Σ,Υ,Ε. προσκάλεσε τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν προκειμένου να

εφαρμόσουν τα επιτεύγματα της εmστήμης και τεχνολογίας για να ενδυναμώσουν

τομείς της οικονομικής συνεργασίας.316 Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το

1996, όπου αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τομείς δραστηριοτήτων.317το συμβούλιο

υιοθέτησε της αποφάσεις της συνάντησης και κάλεσε τα σχετικά Συσχετιζόμενα

Σώματά να εξετάσουν της προτάσεις δράσεων.378 Δημιουργήθηκε μία Μόνιμη

Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία συνήλθε δύο φορές ΤΟ 199537Q
, εγκρίνοντας το Σχέδιο

Δράσης για το διάστημα 1999_2001380 και προτείνοντας Κανόνες Αναφοράς381.

,74 Καταστατικός Χάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο 19

.7, Καταστατικός Χάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο 23

)16 MMFA, Athens,.14.4.95, ResoIuIion, Reporι οΓ... , BSEC Handbook οΓ Documenls. τ. Ι, σ. 114.

παρ.]

.17 BSEC Conference of the Representatives οΓ the Academic CommuniIies. Athens. 9·[ 1.12.96,

Report ofIhe ...• BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4.00. 158-160

371 MMFA, Istanbul, 30.4.97. Resolutions ...• Report ofthe ... , BSEC Handbook of DocumenIs. Τ. 3. σ.

39. παρ. 6

)79 Meeιing of the Standing Academic Comminee. Sinaia. 26-27.2.98, Report of the ... ,BSEC

Handbook of Documenιs. τ. 4 , σσ. 485-489 και Meeting οΓ ιhe Standing Academic Committee,

Ankara. 34-.] 2.98, Report ofιhe ... ,BSEC Handbook ofDocumenιs, τ. 4 , σσ. 49] -495

.80 P1an οΓ Action of the Standing Academic CommiItee of the B1ack Sea Economic Cooperation

(1999-200 Ι), BSEC Handbook οΓ Documents, τ. 4 ,σο. 500-501
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Μετά το 1998, δεν παρουσιάζεται άλλη αναφορά σχετικά με δράσεις της

Ακαδημαϊκής Συνεργασίας στα αρχεία της PERMIS.

2.5.2 Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου

Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) έχει ως βασικό στόχο

την "μελέτη πρακτικών τρόπων για την ενδυνάμωση των διεθνών οικονομικών

σχέσεων στην περισιχή της Μαύρης Θάλασσας και την προώθηση της εφαρμογής των

επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς της

πολυμερούς συνεργασίας".382 Αν και το πιο πρόσφατο συσχετιζόμενο σώμα, έχει από

την ίδρυσή του, νομική προσωπικότητα?::: Ιδρύθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο

Εξωτερικών το 1998384 μετά από σχετική απόφαση του Σ.Υ.Ε. 38 :; Είχε προηγηθεί η

έγκριση αντίστοιχης Ελληνικής πρωτοβουλίας από το Σ.Υ.Ε.
j86

και επεξεργασία των

λεπτομερειών από την Ομάδα Εργασίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική

Συνεργασία. 387 Έχει ετήσιο προϋπολογισμό 100.000.000 δρχ. 388 που καλύπτεται

προς το παρόν και για το αρχικό στάδιο λειτουργίας του, αποκλειστικά από το

λλ
' , 389

ε ηνικο κρατος.

:81 Draft Terms of References of che Standing Academic Committee of the Black Sea Economic

Cooperation, BSEC Handbook οΓ Documencs, τ. 4 ,σσ. 497-499

:82 Aπεuθείας μετάφραση κειμένου, htto:l/www.fοrthneιgrΙ-marceJlο/ίcbsslhοnle/ίndeχ.htmJ

383 Βλ. σχετικά: Ν. 259411998, άρθρο 50, παρ. 2

,84 Ομοίως με την υποσημείωση430

.i8~ MMFA, Moscow, 25. 10.96, Resolutions ... , Report ofthe .. , BSEC Handbook ofDocuments, τ. 3,

σ. 17, παρ. 47 .....The MMFΑ ... called upon the HeJlenic Republic ιο undertake the necessaιy measures

which wίlJ enable the ICBSS ίη Athens ιο start ics operaIions wiIhin [997 as an internacional body open

to a1J the incerested'BSEC StaIes .....

;86 MMFA, Athens, ]4.4.95, Reso!utions ... , Report ofthe ... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι, σ.

114,παρ.5

,57 WG οη Cooperation ίη Science and Techno]ogy, Bucharest, 30-3 Ι. 5, 95, Report of Ihe Meeting of

the ... , BSEC Handbook ofDocuments, Τ. Ι, σσ. 225-226, παρ. 19-22

,88 βλ. σχετικά: Προεδρικό Διάταγμα: Οργάνωση και Λειτουργία ενός Νομlκο)) Προσώπο)) lδιωτικο))

Δικαίου με την Επωνυμία Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου.

,89 " ...The Greek Govemment provides the necessary materia] support for Ihe development of che

Cencer in iIs first fomative yeaγs....., hΙιΡ:l!W\νw.fοnhneιgr/-marce]lο!icbssJ1ιοme/indeχ.hιml
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Αν και έχει πλήρες κανονισμό λειτουργίας,:i90 αυτός δεν εφαρμόζεται πλήρως, επειδή

προς το παρόν μόνο πέντε χώρες συμμετέχουν στη διοίκηση του ΔΙΚΕΜΕΠ., 391 αν

και οι περισσότερες συμμετέχουν σε δράσεις του. 391

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του το ΔΙΚΕΜΕΠ πραγματοποίησε σειρά δράσεων που

προώθησαν την έρευνα και την συνεργασία στα θέματα του Ο.Σ.Ε.Π. Οι δράσεις

αυτές περιελάμβαναν δημιουργία δικτύων, συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, ενίσχυση

της πανεπιστημιακής κινητικότητας.393 Το πιο απτό έργο του είναι ο καίριος

συντονιστικός και επισπιμονικός του ρόλος στο σχεδιασμό της ''Οικονομικής

Ατζέντας του Ο.Σ.Ε.Π. για το Μέλλον",394 ενός κειμένου που εγκρίθηκε πρόσφατα

από το Σ.Υ.Ε. 395 και χαράσσει την στρατηγική του σΣ.Ε.π. για το άμεσο μέλλον.

Παραλληλα, με πρωτοβουλία του ΔΙΚΕΜΕΠ, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η Ένωση
,

για την Αντισεισμική Προστασία των χωρών μελών του ο.Σ.Ε.Π, ενώ σχεδιάζει την

δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομιών Ο.Σ.Ε.π.396

Το ΔΙΚΕΜΕΠ φαίνεται να αποτελεί ένα εν δυνάμει ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα

στη προώθηση των στόχων του ο.Σ.Ε.Π. Παράλ/ηλα είναι μια μοναδική γέφυρα

j90 βλ. σχετ.κά: Προεδρικό Διάταγμα; Οργάνωση και Λειτουργίαενός Νομικού Προσώπού Ιδιωτικού

,91 Αν και καλούνται όλες να ορίσουν εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, βλ. σχετικά:

Προεδρικό Διάταγμα: Οργάνωση και Λειτουργία ενός Νομικού Προσώπού Ιδιωτικού Δικαίου με την

Επωνυμία Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου,

έως σήμερα μόνο η Αλβανία, η Γεωργία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Ρωσία εκπροσωπούνται.

http:JI\vww. forthnet.gr/-marce Ilo/icbss/home/index.htln!

,92 Συγκεκριμέναη Ουκρανίασυμμετέχειενεργά σε δράσειςτου κέντρου, ενώ κατά καιρούς

συμμετέχει και η Αρμενία και η Βουλγαρία.Θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι από τις τρεις χώρες

που απέχουν, η Μολδαβίααπέχει λόγω εσωτερικώναδυναμιών,ενώ η Τουρκίαγια πολιτικούςλόγους

και το Αζερμπαϊτζάνκαι για τους δύο λόγους.

,9, Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων είναι η προσπάθεια δημιουργίας Δικτύου

Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων των χωρών του σΣ.Ε.Π., το Διεθνές Συνέδριο της Χάλκης το

Ι 999, το Πρόγραμμα Επισκεπτών Καθηγητώνγια το διάστημα 1999-200]. βλ. σχετικά:

[.ttp://www.forthnet.er/-marceI]o/icbss/newslindex.hrmI

J94 MCMFA, Moscow, 27. 4. ΟΙ, Resolutions , Report ofthe , σ. ]0, παρ. 49-50

,93 MCMFA, Mosco\v,27. 4. ο], Reso]utions , Repon of!he , σ. 2, παρ. Ι

,96 hnp :llwww.fοrthneιgr/-marceΙ]ο/ίcbss/Ρrοjectslίndeχ.hιmΙ
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ανάμεσα στις πρώην Σοβιετικές Χώρες και την Ε.Ε.';97 Η έναρξη χρηματοδοτήσεως

προγραμμάτων του πιθανότατα θα προσελκύσει την ενεργότερη συμμετοχή και των

υπολοίπων έξι χωρών. Παράλληλα, έτσι θα καταστεί δυνατή η διεθνοποίηση του

προϋπολογισμού του, προωθώντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη των χωρών του

Ο.Σ.Ε.π. προς το κέντρο.

2.5.3 Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευξείνου Πόντου

Η Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευξείνου Πόντου (Ε.Α.Τ.Ε.Π.) έχει ως σκοπό

"τη χρηματοδότηση και προώθηση περιφερειακών σχεδίων και την παροχή άλλων

τραπεζιτικών υπηρεσιών σε προγράμματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις

χώρες μέλη και σε εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των χωρών μελών".398

Η ίδρυση εμπορικής και αναπτυξιακής τράπεζας από τα κράτη μέλη του Ο.Σ.Ε.Π.

ήταν στις προτεραιότητές τους ήδη από την Ιδρυτική Διακήρυξη Κορυφής της

Κωνσταντινούπολης το 1992.399 Πριν ακόμη από την πρώτη συνάντηση του Σ.γ.Ε.

είχε συσταθεί η Ομάδα Εργασίας για τον Τραπεζικό Τομέα και τα Οικονομικά και

είχε αρχίσει να επεξεργάζεται το Προκαταρκτικό Κείμενο Συμφωνίας για την

E.A.Τ.E.Π.'~OO Το κείμενο αυτό, στην τελική του μορφή, εγκρίθηκε από το Σ.Υ.Ε. τον

Ιούνιο του 1994,401 ενώ λίγες μέρες μετά υπογράφηκε από τους αρχηγούς των

,97 Ο προσανατολισμόςτου ΔΙΚΕΜΕΠ προς την Ε.Ε. ξεκινά από την αναζήτηση κονδυλίωναπό αυτήν

("... The Ministers approved the initiative of Greece to establish, with the financial support of the

European υηίοη ... ", MMFA, Athens, 14.4.95, Resoluτions... , Report ofthe... , BSEC Handbook of

Documents, τ. Ι, σ. Ι Ι4, παρ. 5), αλλά ολοκληρώνεταικαι με την ένταξη στους πρωτεύοντεςστόχους

του κέντρου της ανάπτυξης της συνεργασίας Ο.Σ.Ε.Π.· Ε.Ε. στο τομέα της Επιστήμης και της

Τεχνολογίας. Βλ. σχετικά: httΡ:J!w\V\ν.fοrthηeιgrΙ-marcellο!icbSs!ΡrojecιslilldeΧ.hιml

,98 Agreement Establishing the Black Sea Trade and Development Bank, BSEC Handbook οΓ

Documenτs, τ. Ι, σσ. 483, άρθρο Ι

399 Summit Declaration οη Black Sea Economic Cooperation, Istanbul, 25 June 1992, BSEC Handbook

οΓ Documents, τ. Ι, σ. 5, παρ. Ι6

400 W.G. οη Banking and Finance, Istanbu!, 15-16 October 1992, Repon ofthe Meeting ofthe ... ,

BSEC Handbook οΓ Documents, τ. Ι, σσ. 183-184

401 MMFA, Tbilisi, 30.6.94, Resolutions .. , Report ofthe... , BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι, σ.

92, παρ.16
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κρατών_μελών.
4Ο2

Η έναρξη λειτουργίας της έγινε τον Ιούνιο του 1999, μετά από

μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 403

1 Η έδρα της Τράπεζας είναι στη Θεσσαλονίκη,404 Στο αρχικό κεφάλαιο συμμετέχουν

όλες οι χώρες μέλη του Ο,Σ.Ε.Π. με διαφορετική συνεισφορά. Συγκεκριμένα η

Ελλάδα, η Ρωσία και η ΤoυρΙCΊα συνεισέφέραν από 16.5 % του αρχικού κεφαλαίου, η

Βουλγαρία, η Ρσυμανία και η Ουκρανία από 13,5%, ενώ τσ Αζερμπαϊτζάν, η

Αρμενία, η Αλβανία, η Γεωργία και η Μολδαβία από 2%..0,

16,50%

~γ .:.1.3,5O%

~_~2%

13,50%

2% 2'''2''16.50%

13,50%

Διάγραμμα3

Συνεισφορά των χωρών-μελών στον Προϋπολογισμό της Ε.Α,Τ.Ε.Π.

ΕιΑζερμ-πάτζόν

.Αρμενία

OAλβσ'Vία

OBouλγαρίo

.Γεωργία

[3 Ελλάδα

• f.'bλδαβία

Ο Fbuμανiα

• Α:.ι:σία

11 OuKρανiα

Ο Τουρκία

Ι

J
J

Σήμερα η Ε.Α.Τ.Ε.Π. είναι το πιο δραστήριο και συνεπές τμήμα της διαδικασίας της

οικονομικής συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Έχει πλήρες καταστατικό,

4α/ Αgreemeηι Ει;tabιίshίηg the Black Sea Trade and Deνelορmenι Bank, BSEC Handbook of

Documcnts, τ, Ι, σσ. 481-514

..ιο] Για την ανησυχία χου χροκαλούσε στα κράτη μέλη η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουρΎίας της

Τράχεζας είναι χαρακτηριστικότο αχόλουΟο α/[όσχασμα: ..... (the Μίnίsιers) expressed their ooncem

abouι the deJay ίη convening an Exιraordinary Meeιing of the Board of Governors on wbich the daιe of

commencemenιof the BSTD Bank operations would be announced. and emphasized ιhe necessίΙΥ ιο

speed υρ preparat.ίons. part.ίcularly CΙ ιhe Business Plan for ιbe Μι sιage of oρeraιions..... MMFA,

Sofia. 22.10.98. Resol.uιions ... ,Report oftbe Twelftb Meeιing ...• BSEC Handbook of Documenιs.τ.

4, σ, 67. χαρ.45

4Οι βλ, ΣXεnιc:ά: AgreemenI EsιabJisbing tbe Black Sea Trade and Develoρment Bank, BSEC Handbook

οι Documenιs, τ. J. σ. 501. άρθρο 32, ωρ. J

.ιos βl.. σχεttKά: Agreement EsιabJisbing ιbe Black Sea Trade and DeνeΙoρmenιBank. BSEC Handhook

οΙ' Documenιs. τ. Ι. σο. 485-486. άρθρο 5
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διεθνοποιημένη διοίκηση406 και προϋπολογισμό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με

ειδικές πολιτικές"Ο7 για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και εξειδικευμένες πολιτικές για κάθε χώρα του σΣ.Ε.Π. ξεχωριστά,408

πλήρη λειτουργία με χρηματοδοτήσεις έργων από το 1999"09 και κέρδη τον πρώτο

κιόλας πλήρη χρόνο λειτουργίας της 2,549 χιλιάδες $,410

Η Τράπεζα λειτουργεί με πλήρη αυτονομία από τον ο.Σ.Ε.π.
41

] Ιδίως τα μικρά κράτη

φαίνεται να ενοχλούνται από τα καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με βάση τα

οποία λαμβάνονται σι αποφάσεις της Τράπεζας, οδηγώντας την στη χρηματοδότηση

κυρίως εμπορικών δραστηριοτήτων και ζητάνε τη χρηματοδότηση και έργων

αναπτυξιακής υποδομής, που δεν είναι άμεσα προσοδοφόρα.412

2.5.4 Επιχειρηματικό Συμβούλιο

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι ένας φορέας περιφερειακής συνεργασίας

σε επίπεδο επιχειρηματικών κοινοτήτων, στα πλαίσια της ευρύτερης διαδικασίας του

σΣ.Ε.π.
413

Συνίσταται από τα Επιχειρηματικά Συμβούλια κάθε χώρας, που

συμμετέχουν μέσω εκπροσώπων τους και στο Διοικητικό Συμβούλιο414 , Ως τέτοια

ορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις επιμελητήρια και άλλες συνεργασίες του

ιδιωτικού τομέα, ακόμη και κρατικοί φορείς. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από μια

ένωση δεκαπέντε επιχειρηματικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ... ). Η Τουρκία από το

ΟΕΙΚ, που είναι η εθνική ομοσπονδία συμβουλίων που ασχολούνται με διμερής

406 βλ. σχετικά: htΙΡ:I/www.bSΙdb.!!r/defau!ιhm11?/ΟΓl!sιruc.hιn1]

407 βλ. σχετικά: hΙΙΡ:/!www.bsιdb.!!r/defaulι.hιml?/ΡοΙίc S1raιhιn1Ι

~08 βλ. σχετικά: htm://www.bstdb.gr/defauI1.htm]?opup.htmi

409 βλ. σχετικά: r1ttΡ:I/w\νw.b_~ιdb.gr/defaulιhtml?/ΟΡUΡs.h{m]

410 βλ. σχετικά: hllp://WWW.l1S1db.!.!r/arOO/fm a.hllnI

411 Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κείμενα τον Σ.Υ.Ε. γίνονται αναφορές για διάθεση για πιο στενή

συνεργασία. Βλ. σχετικά: MCMFΑ, Moscow, 27. 4. Ο Ι, Reso]utions ... , Repon oflhe ... , σ. 10, παρ.

46

411 Προσωπικό σνμπέρασμα από συζητήσεις στο περιθώριο της Ε.Α.Α. στην Κωνσταντινοίιπολη στις

]8-23 Μαρτίον 200].

~13 Agreement EstabIishing B]ack Sea Economic Cooperation CounciI, AnIa]ya, 6.12.92, σ. Ι, preamb]e

και παρ.]

414 Agreemenc ESlablishing Biack Sea Economic Cooperation CounciI, Antaiya, 6. ]2.92, σ. 2, nap.2a
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σχέσεις (Τουρκία-Ελλάδα, Τουρκία-Ρωσία, κτλ). Υπάρχουν πλήρεις κανόνες

λειτουργίας του Ε.Σ.
41
" αλλά δεν εφαρμόζονται

4Ι6
. Έως τον Απρίλιο του 2000 όλα τα

έξοδα καλύπτονταν από το DEIK, ενώ από το Μάιο του 2000, οπότε και διορίστηκε

έλληνας Γενικός Γραμματέας, το ελληνικό επιχειρηματικό συμβούλιο καλύπτει τα

έξοδα μισθοδοσίας του. Η Γραμματεία του Ε.Σ. αποτελείται από το Γενικό

Γραμματέα, τον Διαχειριστή Έργων και μια γραμματέα.
4
!7 Έως σήμερα το έργο της

είναι περιορισμένο και αφορά διοργανώσεις συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.418 Το

μόνο "'σχέδιο" που έχει υλοποιηθεί είναι ένα σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών

στο διαδίκτυο, που βοηθάει επιχειρηματίες να βρουν εταίρους στην περιοχή

(www.bsbin.com). Από τα βασικά προβλήματα του Ε.Σ. είναι ότι δεν έχει νομική

προσωπικότητα και διεθνοποιημένο προϋπολογισμό. Πάντως πρόκειται αναμφίβολα

για έναν ενδυνάμει βασικό παράγοντα στην διαδικασία του Ο.Σ.Ε.Π. Βασικό

πρόβλημά του προς την επίτευξη των στόχων του είναι η έλλειψη πείρας σχετικά με

τη σύσταση φορέων συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και γενικότερα τη λειτουργία του

ιδιωτικού τομέα στις πρώην Κομουνιστικές χώρες. Αν ξεπεράσει τα βασικά αυτά

προβλήματα, μπορεί να μεταμορφωθεί σε φορέα εφαρμογής πολυμερών σχεδίων και

μάλιστα με ρυθμούς και διαδικασίες ιδιωτικού τομέα. Για να ενεργοποιηθούν οι

τοπικές επιχειρηματικές δομές στις χώρες-μέλη και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους

για το Ε.Σ., είναι απαραίτητή η επιτυχημέ\Π1 εφαρμογή σχεδίων. Κάτι τέτοιο θα

δημιουργήσει και την απαραίτητη δυναμική στο Ε.Σ.

2.5.5 Κέντρο Ο.Σ.Ε.Π. για τον Συντονισμό της Ανταλλαγής

Στατιστικών Δεδομένων

Το Κέντρο ο.Σ.Ε.Π. για τον Συντονισμό της Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων

είναι μια μικρή μονάδα στα πλαίσια του Εθνικού Στατιστικού Ιδρύματος της

41S Agreement Establishing Black Sea Economic Cooperation Councίl, AntaIya, 6.] 2.92,

JI6 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρΟϋπολογισμού που ενώ σύμφωνα με τη συμφωνία

iδρυσης θα έπρεπε να καλύπτεται από όλα τα κράτη, σήμερα μόνο η Τουρκία και η Ελλάδα

συνεισφέροuν

JJ7 Όπως διαπίστωσακατά την επίσκεψή μου στη Γραμματείατου Ε.Σ.

JI8 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.: MMFA, Sofia, 22.10.98, Resolutions .. " Repon of the ... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σ. 67, παρ. 49
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Τουρκίας. 419 Είναι υπεύθυνο για την περιφερειακή συνεργασία σε τομείς όπως η

ανταλλαγή δεδομένων και εναρμόνιση στατιστικών μεθόδων, μεταφοράς

τεχνογνωσίας, ενω εχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το σύνολο του Ο.Σ.Ε.π. σε

δ θ ' ,420 Δ 'θ 1992 ' 'θ' 'ΣΥΕ 421
ιε νη γεγονοτα. ημιουργη ηκε το , μετα αΠΩ υιο ετηση απσ το . . .

της απόφασης της Ο,ε. για την Ανταλλαγή Στατιστικών Δεδομένων και Οικονομικών

Πληροφοριών, 422περί αποδοχής της σχετικής πρότασης της Τουρκίας. Στα αρχεία της

PERMIS δεν αναφέρεται καμία ολοκληρωμένη δραστηριότητα του κέντρου, ενώ

ιδιαίτερα σπάνιες είναι και οι αναφορές στο ίδιο το κέντρο.

2,5.6 Κοινοβουλευτική Συνέλευση σ.Σ.Ε.Π. (PABSEC)

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ό.Σ.Ε.π. συστάθηκε το 1993, λίγους μήνες μετά

την ίδρυση το;υ ο.Σ.Ε.π. 423 Πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία μεταξύ των

κοινοβουλίων των χωρών που συμμετείχαν στον ο.Σ.Ε.π. Σύμφωνα με την ιδρυτική

της Διακήρυξη, οι βασικοί στόχοι της PABSEC είναι η προώθηση του θεσμικού

πλαισίου για την ενίσχυση του ο.Σ.Ε.Π., αλλά και η εκπροσώπηση των λαών των

κρατών στον ο.Σ.Ε.Π. και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων.
424

Ο

ρόλος της αναφορικά με τον ο.Σ.Ε.Π. είναι καθαρά συμβουλευτικός.42'Στην πράξη

και κατά κανόνα, η PABSEC υιοθετεί συστάσεις χωρίς ουδεμία δεσμευτικότητα,

παροτρύνοντας τα κοινοβούλια και τον ο.Σ.Ε.π. να τις ακολουθήσουν.

Τα βασικά όργανα της PABSEC περιγράφονται ακολούθως:

419 W. G. Exchange of Statistica] Data and Economic Information, Ankara, ]·2. ]0.93, Report of the... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. ] ,σ. 305-306, παρ. 14

420 W. G. Exchange ofStatistical Data and Economic Information, Ankara, ]-2.10.93, Repon ofthe ... ,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. Ι ,σ. 305·306, παρ. ]4

Η1 MMFΑ, Antalya, 10.12.92, Resoluιion, Repon of... , BSEC Handbook of Documents, τ. Ι, σ. 30

παρ. 16

n2 W. G. Exchange of Statistical Data and Economic Information, Ankara, ]-2. 10.93, Report of the

BSEC Handbook ofDocuments, τ. ] ,σ. 305·306, παρ. 14

42, Dec]aration οη the Establishment of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic

Cooperation, Istanbul, 26.2.93, PABSEC Bulletin, τ. Ι, σ. 5

424 Ομοίως με υποσημείωση 377

42, Καταστατικός Χάρτου σΣ.Ε.Π., Άρθρο 19, ..... παρέχει σταθερή υποστήριξη στη διαδικασία

συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου σε συμβουλευτική βάση ... "
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Γενική Συνέλευση

Σε αντίθεση με το Σ.γ.Ε. του Ο.Σ.Ε.Π., η Γενική Συνέλευση της PABSEC είναι το

όργανο που ψηφίζει τις συστάσεις, μετά από συζήτηση προτάσεων. Οι προτάσεις

αυτές έχουν γίνει από τις επιτροπές και υιοθετηθεί αρχικά από το Bureau426 και στη

συνέχεια από τη Μόνιμη Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τις εθνικές

αντιπροσωπίες των συμμετεχόντων κοινοβουλίων.
427

Οι εθνικές αντιπροσωπίες

διορίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια και το μέγεθός τους εξαρτάται από τον

πληθυσμό της εκάστοτε χώρας.428 Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να

, β , , θ' 429
κατεχουν κυ ερνητιιcη εση.

Το Bureau

Ρόλος του Bureau είναι η επιλογή των θεμάτων συζήτησης και της ημερομηνίας

συνάντησης της Μόνιμης Επιτροπής.430 Παράλληλα, ασχολείται και με οργανωτικά

θέματα.43 ! Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία.432

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κάποιας χώρας~

μέλους. Η προεδρία εναλλάσσεται κάθε έξι μήνες, με βάση το Αγγλικό

Αλφάβητο.4330ι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι μεταξύ άλλων, η σύγκληση του

426 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Μeetίng of the Bureau, ΚΥϊν, 29.! 1.93, Report οη the Activity

ofthe Bureau, PABSEC Bulletin, τ. 2, σ. 6, παρ. Ια

427 PABSEC, Rules of Procedure, lntemationaI Secretariat, Istanbul, 3.99, σ. Ι, άρθρο Ι, παρ. Ι

428 PABSEC, Rules of Procedure, lηtemational Secretarial, Istanbul, 3.99, σσ. 1-2, άρθρο Ι, παρ. 2~3

429 PABSEC, Rules of Procedure, International Secretariat, lstanbul, 3.99, σ. 2, άρθρο Ι, παρ. 5

4:;0 PABSEC, RuIes of Procedure, lntemationaI Secretariat, Istanbul, 3.99. σσ. 2-3, άρθρο 2, παρ. Ι, Ι Ι

4,>~ Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Μeelίng of the Bureau, ΚΥίν, 29.11.93, Report οη the Activity

ofthe Bureau, PABSEC Bulletin, τ. 2, σ. 6, παρ. Ια

4,1 PABSEC, Rules of Procedure, International Secretariat, Istanbul, 3.99, σσ. 2-3, άρθρο 2, παρ. Ι, Ι Ι

433 PABSEC, Rules of Procedure, Inlernalional SeCrelariat, Istanbul, 3.99, σ. 2, άρθρο 2, παρ. 2

99



Ι

Ι

1

J

Γραφείου, καθώς και η προεδρία στο Bureau, στην Μόνιμη Επιτροπή και στη Γενική

Σ 'λ 434υνε ευση.

Οι Αντιπρόεδροι της Συνέλευσης

Υπάρχουν τέσσερις θέσεις αντιπρόεδρων. Οι αντιπρόεδροι εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση με διετή θητεία.4:', Κατά την απουσία του Προέδρου, τον αναπληρεί

αντιπρόεδρος της επιλογής του ...\36

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.
437

Ρόλος του είναι η

επίβλεψη του προϋπολογισμού της Συνέλευσης και η υποβολή αναφοράς στο

Bureau.438

Η Μόνιμη Επιτροπή

Η Μόνιμη Επιτροπή είναι ένα όργανο όπου γίνεται ουσιαστική εξέταση των

προτάσεων πριν εισηγηθεί την έγκρισή τους στην Γενική Συνέλευση. Ως προς αυτό.

είναι ιδιαίτερα όμοιο με την Ε.Α.Α. του ο.Σ.Ε.π., αν και εδώ συμμετέχουν

κοινοβουλευτικοί και όχι διπλωμάτες. Ο Ρόλος της μεταξύ άλ/ων είναι η επίβλεψη

της εφαρμογής των συστάσεων της Συνέλευσης, η σύσταση επιτροπών και

υποβοηθητικών προς αυτήν ομάδων εργασίας, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων

της PABSEC και η προώθηση της συνεργασίας της PABSEC με τον ΟΣΕΠ και

άλλους διεθνείς οργανισμούς.439Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους,

434 PABSEC, Rules of Procedure, Internalional Secreearial, ISlanbul, 3.99, σσ. 3-4, άρθρο 3, παρ. 1~2

43S PABSEC, Rules of Procedure, Intemalional Secretarial, Is!anbul, 3.99, σσ. 2-3. άρθρο 2, παρ. 6

436 PABSEC, Ru!es of Procedure, Intemalional Secretarial. Istanbul, 3.99, σ. 2, άρθρο 2, παρ. 3

437 PABSEC, Rules of Procedure, Inlernacional Secretariat, Iscanbul, 3.99, σσ. 2-3, άρθρο 2, παρ. 6

438 PABSEC, Rules of Procedure, inlemational SeCrelariat, Istanbul, 3.99, σ. 5, άρθρο 5, παρ. 1

439 PABSEC, Rules of Procedure, InlernaliOnal SeCrelariat, iSlanbul, 3.99, σσ. 4-5, άρθρο 4, παρ. 9
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τον Ταμεία, τους Προέδρους των Επιτροπών και τους Επικεφαλής των Εθνικών

Α
' 440

ντιπροσωπειων.

Επιτροπές

Οι Επιτροπές είναι τα όργανα που προτείνουν τις τομεακές συστάσεις. Παράλληλα

έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν την πορεία των συστάσεων μετά την

έγκρισή τους από τη Γενική συνέλευση.44Ι Υπάρχουν τρεις επιτροπές442:

α. Οικονομικών,Εμπορικών,Τεχνολογικώνκαι ΠεριβαλλοντικώνΥποθέσεων

β. Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων

γ. Πολιτιστικώνl Εκπαιδευτικώνκαι ΚοινωνικώνΥποθέσεων

Διεθνής Γραμματεία

Η Διεθνής Γραμματεία της PABSEC είναι υπεύθυνη για την γραμματειακή

υποστήριξη της PABSEC.443 Αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα, τους

Αναπληρωτές Γενικους Γραμματείς, τους Γραμματείς, έναν Αρχειοθέτη και

βοηθητικό προσωπικό444 και έχει έδρα στην Kωνσταντινoύπoλη.44~

Γενικ6ς Γραμματέας και ~ναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς

Ο Γενικός Γραμματέας της PABSEC εκλέγεται με τριετή θητεία, όπως και οι δύο

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς. JJ6

Οι ΓραμματεΕς

440 PABSEC, Ru]es of Procedure, Intemational Secretariat, Istanbul, 3.99, ο. 4, άρθρο 4, παρ. 2

441 PABSEC, Ru]es of Procedure, International Secretariat, Istanbul, 3.99, 0.10, άρθρο ]7, παρ. 6

442 PABSEC, Rules of Procedure, Internationa] Secretariat, IstanbuJ, 3.99, 0.10, άρθρο ]7, παρ. Ι

443 PABSEC, Rules of Procedure, Internationa] Secretariat, Istanbul, 3.99, ο. 12, άρθρο 2 Ι, παρ. 2,4

.\44 βλ. οχετlκά: http://W\v\v.pabsec.or2lPabsecIntSec.11tm]

44S PABSEC, Ru]es of Procedure, Intemational Secretariat, Istanbul, 3.99, ο. 12, άρθρο 21, παρ. 1

446 PABSEC, Ru]es of Procedure, International Secretariat, istanbu], 3.99, ο. Ι Ι, άρθρο 19, παρ. 1,2
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Κάθε επιτροπή έχει τον Γραμματέα της. Οι τρεις Γραμματείς διορίζονται με τριετή

θητεία.
447

Το έργο της PABSEC

Ίσως το σημαντικότερο έργο της PABSEC, έως σήμερα, να είναι η προσπάθεια

δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με τους νόμους των κρατών-μελών. Η

προσπάθεια ξεκίνησε στα πλαίσια σύστασης που ψηφίστηκε το 1994 για την

"Νομοθετική εναρμόνιση μεταξύ των χωρών-μελών ο.Σ.Ε.π.'Α48 Το 1996

υπογράφηκε "Συμφωνία για τη συνεργασία στην ανταλλαγή νομικών πληροφοριών

μεταξύ των κψνοβουλίων των χωρών-μελών σΣ.Ε.π.,,449 Στη συνάντηση του

Συντονιστικού Συμβουλίου το 2000, αποφασίστηκε η οργάνωση ενός "Συστήματος

της PABSEC για την ανταλλαγή νομικών και κανονιστικών κειμένων μεταξύ των

εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών σΙ.Ε.η", και η σύσταση μιας Ο.Ε. για τον

καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων του σχεδιασμού και της εφαρμογής του

Συστήματος.4)Ο

Πέρα από τα παραπάνω, η προσφορά της PABSEC περιορίζεται στην παραγωγή μη

δεσμευτικών συμβουλευτικών κειμένων σε τομείς όπως : Εμπόριο και Οικονομική

Ανάπτυξη4)Ι, Κοινωνικά Θέματα (μεταξύ άλλων, της μετανάστευσης452), γγεία4)3,

ω PABSEC, RuIes of Procedure, internationai Secretariat, Istanbui, 3.99, σ. 12, άρθρο 20, παρ. 1,2

.\.18 PIenarγ Session ofthe GeneraI Assembly, Recommendation 2/1994, PABSEC BuIIetin, τ. 2, σ. 11

~~9 Agreement οη cooperation in the exchange οΓ lega! infonηation among the parIiaments of che

PABSEC member countries, Tbilisi 10.12.96, PABSEC BuIletin, τ. 7, σο. 37-38

~,o Meeting of che PABSEC Coordination CounciI οη Exchange of LegaI Information, Athens, 3.10.00,

PABSEC BuIletin, τ. 14, σ. 48

~)I Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:ΡΙenarγ Session of the General Assembly, Recommendation

37/1999, Trade Deve!opment ίπ the BIack Sea Region, PABSEC BuIIelin, τ. 13, σσ. 10-[ Ι

4,2 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρlenarγ Session of the GeneraI Assembly, Recommendation

43/2000, Legislative Framework for Cooperation among Law-Enforcing Customs and Immigration

Auchorities, PABSEC Bulietin, τ. [4, σσ. [2-[3

~I, Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρlenarγ Session of the GeneraI Assembly, Recommendation

4412000, Cooperation in che field of publίc heaIch among che BSEC Member-Countries, PABSEC

Bulletin, τ. 14, σσ. 14-[5
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Μ ,4~4 Ε ,4~, Μ 'Ε ' 4,6 Τ ' 457
εταφορες, πικοινωνιες, ικρομεσαιες πιχειρησεις, ουρισμος,

ΠεριβάλλΟΥ4)8, Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος4)9, Καταπολέμηση

Δ θ ,460 Π λ 'Σ ,461 Ε 'δ 462 'Ε ' ,
ιαφ ορας , ο ιτιστικη υνεργασια , κπαι ευση . ως σημερα εχουν

ψηφιστεί σαράντα οκτώ συστάσεις, τα θέματα των οποίων είναι συχνά όμοια με τις

αποφάσεις του Σ. γ.Ε. Κάποιες φορές διακρίνεται μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε

κοινωνικά θέματα. Παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και συναντήσεις με

αντίστοιχα θέματα, αλλά και σε άλλους τομείς.

Σύνδεσμος ΠρωΤε1'.Ιουσών Μαύρης Θάλασσας.

Μετά από τρεις συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ των Διοικητών και

Δημάρχων των,Πρωτευουσών της Μαύρης Θάλασσας (Κωνσταντινούπολη (1994),

4)4 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρlenary Session of che General AssembJy, Recommendarion

40/1999, LegaJ and Polirical Aspecrs of the Transport Sysrem Integrarion ίπ rhe B]ack Sea Region,

PABSEC Bulletin, τ. ]3, σ. 16

4~> Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.: General Assembly, Yerevan, 28-30.1 ].2000, Recommendarion

46/2000, Developmenr ofCommunications ίπ rhe Black Sea Region, Final DocumenIS, σσ. 30-32

4>b Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:ΡΙenary Session of rhe General Assembly, Recommendation

4212000, Promorion of Sma[[ and Medium Enrerprises ίη rhe BJack Sea, PABSEC Βu]]eιίn, τ. J4, σσ.

10-11

4Η Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρ!enary Session of the General AssembJy, Recommendation

32/1999, Development ofTourism ίπ che Black Sea Region, PABSEC BuJletin, τ. ]2, σσ. 12-13

4>ΙΓια χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρ]enary Session οΓ Ihe General Assembly, Recommendation

5/1994, The Black Sea EnvironmentaJ Health, PABSEC Bu][etin, τ. 3, σσ. 26-27

4$9 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρlenary Session of the Genera] Assembly, Recommendation

35/1999, The LegaJ Frame\york for Combating Traffjcking ofPeopJe, PABSEC BuJJecin, τ. J2, σ. 16

460 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.: General AssembJy, Yerevan, 28-30. Ι J.2000, Recommendation

46/2000, The Legislarive Framework for Combacing Comιption, Fina! Documencs, σσ. 45·47

./6! Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:Ρlenary Session of the General Assembly, Recommendation

18/1996, Οη the Guidelines for the Programme of the Protection οΓ the CuJtural Hericage ίπ the Black

Sea Region, PABSEC BuJletin. τ. 7, σσ. 23-24

462 Για χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ.:ΡΙenary Session of che GeneraJ Assembly. Recommendation

31/1998, The Mutυal Recognicion of Higher Education Dip]omas by the BSEC Member States,

ΡΑΒSΕCΒu[[etin,Τ. ΙI,σσ. ]4-15
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Κίεβο (Ι 995), Βουκουρέστι (Ι 998))''',

θεσμοθέτηση της συνεργασίας μέσα

Π 'Μ' Θάλ '"ρωτευουσων αυρης" ασσας. . ....

η PABSEC ψήφισε

από τη δημιουΡΊ'ία

Σύσταση για την

του Συνδέσμου

463 General Assembly, Buchamr, 23-25.6.1998. Recommendarion 2811998, The Black Sea Capital

Association, σ. 25, παρ. 2

.ψ GeneraJ Assembly, Bucharest. 23-25.6.1998, RecommendaIion 28/1998. The BJack Sea CapiIal

Associarion. σα. 25·26
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2.6 Εξωτερικές σχέσεις Ο.Σ.Ε.Π.

Ο Ο.Σ.Ε.Π. σταδιακά αναπτύσσει τις επαφές και συνεργασίες με άΛλους διεθνείς και

περιφερειακούς σχηματισμούς. Η ανάπτυξη των σχέσεων γίνεται για δύο λόγους.

α. για την ανάδειξη του διεθνούς χαρακτήρα και την ενίσχυση του κύρους του

οργανισμού

β. για την εξεύρεση χρημάτων για την υλοποίηση έργων

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η συνεργασία κυρίως με τον Ό.Η.ε και με την Ε.Ε.

2.6.10.Η.Ε.

Οι σχέσεις με τον Ο.Η.Ε. ξεκίνησαν ήδη από το 1995. 4650 ο.Σ.Ε.π. διεκδίκησε και
•

κατάφερε να αποκτήσει, το 1999, καθεστώς παρατηρητή στον Q.H.E.466
Επίσης,

πρόσφατα η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε απόφαση για την συνεργασία

μεταξύ σΗ.Ε. και Ο.Σ.Ε.π.
467

Η σχέσεις με τον Ο.Η.Ε. έχουν τη μορφή συνεργασίας

με τις διάφορες οργανώσεις και επιτροπές του, τα διάφορα προγράμματά του και τους

συσχετιζόμενούς του οργανισμούς.

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO)

Συμφωνήθηκε, μεταξύ των δύο οργανισμών, η Περιφερειακή Στρατηγική για την

Α 'Α' ξ Α 'λε Τ ' 468γροτικη ναπτυ η και την σφα ια ροφιμων.

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO)

465 MMFA, Athens, 14.4.95, Progress Report ofthe Secre!ary Genera] οη the Operations and Activities

ofthe BSEC Penηanent Intemationa] Secretariat, BSEC Handbook ofDocuments, σ. [52, παρ. 25

466 United Nations General Assembly, A/RES/54/5, Obserνer sfalUs ίη the Genera] Assemb]y for the

B]ack Sea Economic Cooperation Organization, 8.10.99

467 United Nations Genera] Assemb]y, A/RES/55/5, Cooperation between the United Nations and Ihe

Black Sea Economic Cooperation Organization, 20.12.00

468 MCMFA, Bucharest, 20.10.00, Progress Report of the Secretary General οη the Operations and

Activities ofthe BSEC Permanent InternationaI Secretariat, Report ofthe... , σ. ]66, παρ. ]8
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Οι σχέσεις με την UNIDO ξεκίνησαν ήδη από το 1995. 469Τον Αύγουστο του 1997,

υπογράφηΚΕ Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.
47Ο

Το Μάρπο του

1998 πραγματοποιήθηκε κοινό Εργαστήριο για την "Καθαρότερη Βιομηχανική

Παραγωγή","71

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO)

Υπάρχει συνεργασία επί του κοινού προγράμματος οΙ Σύστημα Παρατήρησης

Υδρολογικού Κύκλου Μαύρης Θάλασσας" (BS HYCOS).472 Η συνεργασία ξεκίνησε

το 1999:113

Διεθνής Οργαν;σμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ)

Υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο οργανισμών από το 1999.474

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ιΙΟ)

Οι σχέσεις μεταξύ Ο.Σ.Ε.Π. και ΙΙΟ ξεκίνησαν από το 1995."'Το Μάρτιος του 2000

πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της PERMIS με τον Διευθυντή του

W) Ομοίως με υποσημείωση462

470 Η Συμφωνία δεν είναι δημooιεuμένη. Υπάρχει στα αρχεία της PERMIS, με ημερομηνία 27.8.97.

Επίσης, αναφορά γίνεται στην MCMFA, Moscow, 27.4.01, Progress RepoΓt of the Secreιary General

οπ the Operations and Αcιίνίιίes of ιhe BSEC Permanent Ιntematίοnal Secretariat, RepoΓt of rhe ... ,

παρ.27

471 MMFA, Yerevan, 30.4.98.Reρorι ofthe ... , Handbook ofDocuments. ο. 39, παρ. 35-37

412 MCMFA, Bucharest. 20.10.00, Progress Report of Ihe Secreιary General οπ the Operations and

Activities ofrhe BSEC Permanent Intemational Secretariat, Reporι ofthe .... ο. 167, παρ. 25

47, MCMFA, Bucharest, 20.10.00, Progress Reporι of the Secretary General οη the Operations and

Activiries ofthe BSEC Permanent IntemationaI Secretariat, Reporι ofthe ... , ο. ]67, παρ. 25

474 MMFA, Τbίlίsί. 30.4.99. Progress Reporι ofιhe Secretary General οπ the Operations and Αctίνίtίes

ofthe BSEC Permanent lnternational Secretariat. BSEC Handbook ofDocuments. ο. 167. παρ. 23

4" Ομοίως με uποσημείωση 462
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Παραρτήματος της ΙΙΟ στην Άγκυρα, με αντικείμενο την θεσμοποίηση των σχέσεων

δ
· . 476

των υο οργανισμων.

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (U ΕΡ)

·Ηδη από το 1995 άρχισαν οι πρώτες επαφές μεταξύ UNEP και 0.Σ.Ε.π.
477

Σήμερα, η

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ό.Σ.Ε.Π. και του Πρόγραμμα των Ηνωμένων

Εθνών για το Περιβάλλον είναι έτοιμη για υπογραφή.478

Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)

Το 1995 άρχισαν οι πρώτες επαφές μεταξύ UNECE και 0.Σ.Ε.π479 Το 1997

πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες για το ενδεχόμενο συνεργασίας στους τομείς της

Ενέργειας, των Μεταφορών και των Μικρομεσαίων Εmχειρήσεων.4~ήμερα. η

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ο.Σ.Ε.Π. και της Οικονομικής Επιτροπής των

Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη είναι έτοιμη για υπογΡαφή.481

Πρόγραμμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP)

Οι επαφές του Ο.Σ.Ε.Π. με το UNDP ξεκίνησαν το 1995482

υπήρχε περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Αργότερα δεν

HfIo MCMFA. Moscow, 27.4.01, Progress Report of the Secretary General οη the Operarions and

Activities ofrhe BSEC Permanent Intemational Secretariat. Report ofrhe .. , παρ. 34-35

ΗΊ Ομοίως με υποσημείωση 462

~1' MCMFA, MOSCQw, 27.4.01, Progress Report of the Secretary General οη the Operations and

Activiries ofrhe BSEC Pennanent Intemationa] Secretariat, Report ofthe ...• παρ. 25

~,' Ομοίως με υποσημείωση 462

410 MMFA, ΚΥίν, 22.10.97, Progress Repon of Ihe SecreIary General οη Ihe OperaIions and Activities

of the BSEC Permancn! Intemational Secretariat. Report οΓ the... , BSEC Handbook of Documents, σ.

102, παρ. 10

411 MCMFA, MOSCQW, 27.4.0], Progress Reporι of ιhι: Secretary General οη the Operations and

Activities ofthe BSEC Permanen! Intemational Secretariat. Repon ofIhe.. , παρ. 24

~'2 ΟμοΙως με uποσημεΙωση 462
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

Οι επαφές του ο.Σ.Ε.Π. με το υΝΟΡ ξεκίνησαντο 1995.483

υπήρχε περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO)

Αργότερα δεν

Ι
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Οι επαφές του Ο.Σ.Ε.Π. με το WTO ξεκίνησαν το 1995.
484

Τον Ιούλιο του 1998 ο

ο.Σ.Ε.π. συνδιοργqvωσε με τον Π.ο.ε. Σεμινάριο για τα "Πολυμερή Εμπορικά

Συστήματα,,485Επίσης το 1997 πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες για το ενδεχόμενο

συνεργασίας στους τομείς της Εμπορικής Νομοθεσίας και της Ζώνης Ελευθέρων

Συναλλαγών.
486

Παράλληλα. την ίδια χρονιά ο Ο.Σ.Ε.Π., ο Π.Ο.Ε. και το C.E.I.,

δ · Σ' Ε' Ν θ . 487συν ιοργανωσαν εμιναριο για την μπορικη 1 ομο εσια.

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

Τον Απρίλιο 2001 αποφασίστηκε να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των

δύο οργανισμών για την υλοποίηση προγράμματος για ''Ολοκληρωμένη Τουριστική

Ανάπτυξη ,,488

2,6.2 Ε.Ε.

Το 1999 το Σ.Υ.Ε. ενέκρινε ένα Πλαίσιο Συνεργασίας με την Ε.Ε. Πρόκειται για ένα

μονομερές κείμενο, ιδιαίτερης αξίας, μιας και οι ένδεκα χώρες αποφάσισαν από

48> Ομοίως με υποσημείωση 462

484 Ομοίως με υποσημείωση462

48' MCMFΑ, Sofίa, 22.10.98. Resolutions .. , Report ofthe ... , BSEC Handbook of Documents, σσ. 63

64, παρ. 26-27

486 Ομοίως με υποσημείωση 473

487 MMFA, ΚΥίν, 22.10.97, Reso[utions ... , Report ofthe ... , BSEC Handbook of Documents, σ. 66,

παρ. 12-14

488 MCMFA, Moscow, 27.4.0], Progress Report of the Secretary General οη the Operations and

Activities ofthe BSEC Permanent lnternational Secretariat. Report ofthe... , παρ. 42
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κοινού με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνεργαστούν με την Ε.Ε. 489 Αν και ο

Ο.Σ.Ε.Π. επιδιώκει να είναι μόνιμος εταίρος της Ε.Ε. στην περιοχή,490 η Ε.Ε. δεν

επιθυμεί την θεσμοποίηση τις σχέσεις της με τον ο.Σ.Ε.π. και αντιπροτείνει ότι η

προσέγγιση των δύο οργανισμών πρέπει να συνεχιστεί μέσω της συνεργασίας επί

προγραμμάτων.49Ι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC)

Τον Δεκέμβριο του 1998 συνδιοργανώθηκε από τον σ.Σ.Ε.Π. και την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή Εργαστήριο για «Συνοριακές Διαδικασίες και Διευκόλυνση Εμπορίου".492

,
Σύμφωνο Σταθερότητας (Stability Pact)

Ο ιδιαίτερος ρόλος του Ο.Σ.Ε.Π. στην περιοχή αναγνωρίζεται επίσημα στο Σύμφωνο

Σταθερότητας. Μάλιστα αφιερώνεται ξεχωριστή παράγραφος στον σ.Σ.Ε.π.

καλώντας το να συμβάλει στην υλοποίηση του Συμφώνου,493

Διαδικασία Ρογισμόντ (Royaumont Proccss)

Ο Ο.Σ.Ε.Π. είχε επαφές με την Δταδικασία Ρογωμόντ,494 η οποία στην ουσία

ενσωματώθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας

489 MMFA, Tbilisi, 30.4.99, Placform (οτ Cooperation between the BSEC and the Ευ" BSEC

Handbook ofDocuments, σσ. ]10-] 13

490 MCMFA, Moscow, 27.4.01, Progress Repor1 of the Secretary Genera] οη the Operations and

Activities ofthe BSEC Permanent [nternaciona] Secretaria1. Report ofthe ... , παρ. 17

491 MCMFA, Moscow, 27.4.01, Progress Repor1 of che Secrecary General οπ the Operacions and

Activities ofthe BSEC Permanent ]ntemational Secretariat, RepOr1 ofthe... , παρ. 18

492 MCMFA, Tbilίsi, 30.4.99, Resolutions ... , Report ofthe... , BSEC Handbook ofDocuments, σ. 94,

παρ. 45

49; Stabi1ity Pact (οτ Souιh Eastern Europe, Cologne, 10.6.99, παρ.35

494 Ενδεικτικά βλ.: MCMFA, Thessaloniki, 27.10.99, Progress Report ofthe Secrecary Genera] οη the

Operations and Activities of the BSEC Permanent ]nternationa] Secretariai. BSEC Handbook of

Documents, σ. ]67, παρ. 23

109



\

]

Ι

Ι

Ι

J

Πανευρωπαϊκές Μεταφορικές Περιοχές (PETrAs)

Το Απρίλιος του 2001 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της σΕ. για Μεταφορές με την

Οργανωτική Επιτροπή για την PETrAs της Μαύρη Θάλασσας, προκειμένου να

θ ' αλ' δ ,49)
αποφευχ συν επΙΚ υψεις ραστηριοτητων.

2,6,3 Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Χάρτης

Υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο οργανισμών,496

2.6,4 Άλλες Περιφερειακές Πρωτοβουλίες

Με τους ακόλούθους περιφερειακούς σχηματισμούς ο Ο.Σ.Ε.Π. συνεργάζεται για την

, "λ λ' δ ,497αποφυγη αll.Λη οκα υψεων ραστηριοτητων.

ΠρωτοβουλίαΣυνεργασίαςΝοτιοανατολικήςΕυρώπης (SECI)

Μεταξύ του ο.Σ.Ε.π. και του SECI έχουν αναπτυχθεί σχέσεις και εξετάζονται τρόποι

συνεργασίας.498 Παράλληλα, τα 1997 πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες για το

ενδεχόμενο συνεργασίας στο τομέα των Μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων,499

Κεντρο-Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI)

Μεταξύ του Ο.Σ.Ε.Π. και του CEJ έχουν αναπτυχθεί σχέσεις και εξετάζονται τρόποι

συνεργασίας.500 Ειδικότερα έγιναν συνομιλίες για το ενδεχόμενο συνεργασίας στον

495 MCMFA, Moscow, 27.4.01, Progress Report of the Secretary Genera] οη the Operations and

Activities ofthe BSEC Penηanenι InternationaJ Secretariat, Report ofthe ... , παρ. 46

496 Ομοίως με υποσημείωση468

497 Ομοίως με υποσημείωση474

498 MMFA, Sofιa, 22.10.98. Progress Report ofthe Secrerary Genera] οη the Operations and Activiries

ofrhe BSEC Permanent Internationa! Secretariat, Report ofthe ο., BSEC Handbook ofDocuments, σσ.

77-78, παρ. 23

499 Ομοίως με ιιποσημείωση473

,σο Ομοίως με υποσημείωση484
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τομέα του Εμπορίου.'ΟIΤο 1997 ο σΣ.Ε.Π., ο Π.σΕ. και το C.E.I. συνδιοργάνωσαν

Σεμινάριο για την Εμπορική Νομοθεσία.;Ο2Επίσης, το 1997. πραγματοποιήθηκε κοινή

συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών των χωρών μελών του σΣ.Ε.Π. και της

CH'OJ

Οργανισμόςγια την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE)

Το Μάρτη του 1999 ο Ο.Σ.Ε.Π. συνδιοργάνωσε με τον ΟΑΣΕ Διεθνή Συνάντηση

ΣΤΡΟΥΥυλής Τράπεζσς με θέμα" Ο ο.Σ.Ε.Π. στην στροφή του 2Iαl".""

ΟργανισμόςΟικονομικήςΣυνεργασίας (ECO)

Το Ι 998 ο ECO προσκάλεσετον Ο.Σ.Ε.Π. για συνομιλίες.'Ο,

>οι Ομοίως με υποσημείωση473

:>01 Ομοίως με "ποσημείωση 476

SO) MMFA, Istanbul, 30.4.97, Resolutions ...• Report of the .. " BSEC Handbook of Documenιs, σ. 38,

παρ. 1-2

$Οι MMFA, Tbilίsίo 30.4.99, Resolutiorιs ... , Repor1 ofthe... , BSEC Handbook ofDocuments. σο. 90

91, παρ. 23·26

~ Ομοίως με υποσημειωση 484
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3. Συμπεράσματα - Προοπτικές- Προτάσεις

3.1 Συμπεράσματα από την ανάλυση του Ο.Σ.Ε.Π.

Συγκρίνοντας τον ο.Σ.Ε.π. με τα υπόλοιπα σχήματα περιφερειακής οικονομικής

συνεργασίας βγαίνει το συμπέρασμα ότι ανήκει στις οικονομικές περιφερειακές

συνεργασίες πολυτομεακής συνεργασίας, με τάση να εξ;;:λιχθεί σε ζώνη ελευθέρου

εμπορίου. Όμως έως σήμερα αν και αποφεύγονται σι πολιτικές συζητήσεις και ο

χαρακτήρας της σννεργασίας είναι καθαρά οικονομικός, έχει να επιδείξει κυρίως

πολιτικά αποτελέσματα.

Τα προβλήματα που είχε να υπερβεί ο σΣ.Ε.η ήταν αρκετά σημαντικά, όπως:
•

1. Η μεγάλη οικονομική ανομοιογένεια. Ο Ο.Σ.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει

ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ελλάδα και ιδιαίτερα φτωχές χώρες όπως η

Αλβανία (πίνακας 3). Επίσης. οι χώρες του σΣ.Ε.Π. έχουν διαφορετικά

οικονομικά συστήματα και διαφορετικό βαθμό ένταξης στη διεθνή οικονομία

και στους διεθνείς θεσμούς.

2. Η δεινή οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων χωρών μελών. (πίνακας 3)

3. Η περιορισμένη εδαφική κυριαρχία, λόγω αυτονομιστικών κινημάτων στο

εσωτερικό χωρών-μελών, και άλλες απειλές της εδαφικής τους ακεραιότητας.

4. Η σημαντική πολιτιστική και θρησκευτική ανομοιογένεια

5. Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ κάποιον χωρών-μελών που συνεπάγεται

αμοιβαίας δυσπιστίας και θέτει ουσιαστικά προβλήματα στη μεταξύ τους

συνεργασία και τελικά στη λειτουργία του σ.Σ.Ε.Π.

6. σ ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών-μελών

(πίνακας 4).
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7. Οι διαφορετικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των χωρών-μελών.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ε.Ε. η εξωτερική της

πολιτική ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς τα Ευρωπαϊκά και τα Βαλκανικά

θέματα. Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία στοχεύουν στην

ένταξή τους στην Ε.Ε., ενώ η Ρωσία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την διατήρηση

και την ανάπτυξη της Κ.Α.Κ, ενός περιφερειακού σχήματος σχετικά

ανταγωνιστικού της Ο.Σ.Ε.Π.

Παρόλα αυτά στα εwιά χρόνια από την σύστασή της ως περιφερειακής

πρωτοβουλίας και στα τρία χρόνια από τη μετατροπή της σε οργανισμό, ο Ο.Σ.Ε.Π.

έχει πετύχει σειρά επιτευγμάτων, όπως:

Ι. Συνέβαλε ώστε χώρες χωρίς επίσημες διπλωματικές σχέσεις να

συνεργαστούν. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του σΣ.Ε.π. το Αζερμπαϊτζάν, η

Αρμενία και η Τουρκία, που δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους"Ο6

συνεργάστηκαν στη διαμόρφωση του κοινού τους μέλλοντος. Στη περίπτωση

που δεν υπήρχε ο Ο.Σ.Ε.π. πιθανότατα οι χώρες αυτές δεν θα είχαν επαφές

μεταξύ τους, αναπαράγοντας ευκολότερα ένα κλίμα σύγκρουσης. Σήμερα, οι

χώρες αυτές υποχρεώνονται κατά κάποιο τρόπο, να συζητάνε το ενδεχόμενο

προώθησης κοινών συγκοινωνιακών έργων στα πλαίσια του Ο.Σ.Ε.Π. Στην

κατηγορία αυτή ανήκουν το σύνολο σχεδόν των χωρών-μελών του ο.Σ.Ε.Π.

που αν και διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, έχουν σημαντικές διμερείς

διαφορές που αφορούν την αμφισβήτηση της εδαφικής τους ακεραιότητας.,Ο7

2. Αναδεικνύοντας κοινά συμφέροντα, άρχισε να αναπτύσσει μια κοινή

στρατηγική για την περιοχή. Σε μια ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας

περιοχή αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, μιας και επιτρέπει στις χώρες-μέλη

του να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να αποφύγουν την απόλυτη επιβολή

των σχεδίων των Η.π.Α. και άλλων περιφερειακών υπερδυνάμεων.

:06 Βλ σχετικά στα κεφάλαια 2.2.1 "Αζερμαϊτζάν" σ. 33, 2.2.3 "Αρμενία" σ. 39 , "Τουρκια" σ. 61

';07 Βλ σχετικά στο κεφάλαιο 2.2 "Λόγοι ένταξης και προσδοκίες των χωρών-μελών από τον Ό.Σ.Ε.Π.",

σ.33
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Παράλληλα ενισχύει το κλίμα ασφάλειας και συνεργασίας και προωθεί

μακροπρόθεσμα την ειρήνη στην περιοχή.

3. Αποτέλεσε το κατάλληλο περιφερειακό σχήμα για τ/ν μετάβαση των πρώην

σοσιαλιστικών χωρών από τ/ν εξάρτηση από τ/ Ρωσία προς την πολιτική και

οικονομική ανεξαρτητοποίησή τους. Σε μια περίοδο που οι πρώην

Σοσιαλιστικές χώρες αγωνιούσαν να ανεξαρτητοποιηθούν από την Ρωσία και

να ανοιχτούν προς τη Δύση, χωρίς όμως να έρθουν σε ρήξη με αυτήν, ο

ο.Σ.Ε.Π. α~oτέλεσε το περιφερειακό σχήμα που, με τη συμμετοχή της

Ρωσίας, προχωρούσε προς την οικονομία τ/ς αγοράς, εμπεριείχε ένα μέλος

της Ε.Ε. και δύο δυτικές οικονομίες, ενώ ανοιγόταν προς τους δυτικούς

θεσμούς.
,

4. Έδωσε εμπορικές διεξόδους στις χώρες-μέλη. Σε ένα αρνητικό οικονομικό

περιβάλλον που είχε ως βασικές συνιστώσες τ/ν κατάρρευση των

Σοσιαλιστικών οικονομιών, την κατάργηση του απόλυτου οικονομικού

προσανατολισμού προς την Ε.Σ.Σ.Δ. και τον εμπορικό προστατευτισμό της

Ε.Ε., οι πρώην Σοσιαλιστικές χώρες ασφυκτιούσαν από τ/ν έλλειψη αγορών.

Η δημιουργία του Ο.Σ.Ε.Ω. είχε ως αποτέλεσμα το άνοιγμα μιας εμπορικής

διεξόδου για αυτές τις χώρες. Παράλληλα, για τ/ν Ελλάδα και την Τουρκία

ανοίχθηκαν εναλλακτικές αγορές, όπου τα προϊόντα τους υπερτερούσαν σε

ποιότητα.

5. Αποτέλεσε το πρώτο "σχολείο" για πολλές πρωτοεμφανιζόμενες στη διεθνή

σκηνή χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία). Στα

πλαίσια του Ο.Σ.Ε.Ω. οι χώρες αυτές κατοχύρωσαν την ανεξάρτητη παρουσία

τους στην διεθνή σκηνή και έμαθαν πώς να διαπραγματεύονται και να

συμμετέχουν σε διεθνή και περιφερειακά σχήματα.

114



]

]

Ι

]

J

6. Προώθησε την τομεακή συνεργασία. Το 1998 υπογράφηκε συμφωνία για την

"Καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα στις οργανωμένες μορφές του ".508

και για τη συνεργασία για Συνδρομή σε Έκτατες Καταστάσεις Φυσικών και

Ανθρωπογενών καταστροφών. ,09 Επίσης το 1996 υπογράφηκε Μνημόνιο

Συνεργασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου Περιφερειακής Διασύνδεσης

Συστημάτων Ενέργειας.'ΙΟ, ενώ ετοιμάζεται το προκαταρκτικό κείμενο του

"Μνημονίου Κατανόησης για την Διευκόλυνση της Οδικής Μεταφοράς

Αγαθών".511 Παράλληλα, έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης για τους τομείς των

, 512 . ,13 •• • •
μεταφορων και των επικοινωνιων • ενω ετοιμα προς εγκριση ειναι τα.
σχέδια δράσης για δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου Ο.Σ.Ε.Π. 5 [4 και

σε φάση επεξεργασίαςτα σχέδια δράσης για τον Τουρισμό5Ι " την Υγεία και

τα Φάρμακα)Ι6

,ΟΒ Agreement among of the Governments of the BJack Sea Economic Cooperation Participating States

οη the Cooperation ίη Combating Crime ίη ParticuJar ίπ its Organized Forms, BSEC Handbook of

Documents, τ. 4, σσ. 220-228

,09 Agreement among the Governments of the Participating States of the BJack Sea Economic

Cooperation (BSEC) οπ collaboration ίπ Emergency Assistance and Emergency Response 10 natural

and man-made Disasters, BSEC Handbook ofDocuments, τ. 4, σσ. 270-279

510 W. G. οη Energy at the LeveJ of Ministeτs, Moscow, 30.9.96, Report ofthe.. , BSEC Handbook of

Documents, τ. 2, σ. 121,παρ. 17

SII Meeting of the Working Group οη Transport, Istanbul, BSEC PERMIS, 26-27.2.200 Ι, Repon of

the Meeting ofthe Working Group οη Transport, Istanbul, BSEC PERMIS, 26-27.2.200J, σ. 2, παρ.

ι)

512 Meeting ofthe Ministers ofTτanspon... , Sochi, Russian Federation, 30.3.01, Transpon Action pJan

for the Organization ofthe Black Sea Economic Cooperation, Repon ofthe Meeting ofthe Ministers

ofTranspon... , Sochi, Russian Federation, 30.3.0 Ι

513 Meeting of the Working Group of Communication, Chisinau, J.3.00, Action Plan for the

Communications ίπ the BJack Sea Area, Repon of the Meeting of the Working Group of

Communication, Chisinau, 1.3.00

,14 [nterim Meeting ofthe BSEC \Vorking στουρ οη Tτade and Economic Deve]opment, Istanbul, 27

29.1.99, pJan of Action for the Establishment ofthe BSEC Free Trade Area, Repon ofthe ... , BSEC

Handbook ofDocuments, τ. 4, σσ. 25!-252

'15 W. G. οπ Cooperation ίπ Tourism, IstanbuJ, 30.6-2.7.94, Report of the Meeting of. .. , BSEC

Handbook of Oocuments, τ. 4 , σσ. 324·325, παρ. JΟ

SI6 W.G. οπ HeaJth Care and Pharmaceutics, TbiJisi, 4-5.6.96, Report of the Meeting... , BSEC

Handbook ofDocuments, τ. 2, σ. 135, παρ. 9-10
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7. Στα πλαίσια του δημιουργήθηκαν συσχετιζόμενα σώματα που προωθούν την

περιφερειακή συνεργασία και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα,

η Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευξείνου Πόντου, το Διεθνές Κέντρο

Μελετών Ευξείνου Πόντου, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο, το Κέντρο

Ο.Σ.Ε.Π. για τον Συντονισμό της Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων, η

Ακαδημαϊκή Συνεργασία και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

8. Ο ο.Σ.Ε.π. έχει αρχίσει να κατοχυρώνεται διεθνώς. Είναι παρατηρητής στον

Ο.Η.Ε. και ;:ον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό ΧάρπΊ, αναπτύσσει τις σχέσεις του με

την Ε.Ε. και άlJ..α περιφερειακά σχήματα, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία

και η Τυνησία είναι παρατηρητές στον οργανισμό.)!7

Εκτός όμως από τα εmτεύγματα αυτά, παρουσιάζονται και σημαντικά προβλήματα

και αποτυχίες, όπως:

Ι. Οι 13 Q.E. έχουν αβέβαια πολιτική στήριξη και μικρό πρακτικό αποτέλεσμα,

μιας και εκτός των άλλων αποτελούνται από δημόσιους υπαλλήλους με

εμπειρική πολλές φορές γνώση επί του αντικειμένου και σπάνια με κάποια

επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο. Το πρόβλημα αυτό είναι

σημαντικό ιδίως όταν οι Ο.Ε. αυτές καλούνται να διαχειριστούν θέματα

τεχνολογιών αιχμή, όπως αυτό των επικοινωνιών. Παράλληλα θα μπορούσαν

να χαρακτηριστούν ως αντιπαραγωγικές, υπό την έwοια ότι κάνουν πολλές

συναντήσεις για τα ίδια θέματα, προτείνουν και αποφασίζουν δράσεις που δεν

λ ' 'Ι' Αλλ 'λ δ' " ,υ οποιουνται: οτε πα ι εν ειναι συνεπεις, συνερχονται σε ακανονιστα

χρονικά διαστήματα και πολλές φορές δε συνέρχονται για μεγάλες χρονικές

περιόδους, έως και για πέντε χρόνια (πίνακας 1).

2. Τα διάφορα συσχετιζόμενα κέντρα του σΣ.Ε.Π. δεν είναι συνδεδεμένα

ικανοποιητικά μεταξύ τους, ούτε και με τον σΣ.Ε.π.

3Ι7 CMFΑ, Moscow, 27.4.01, Report ofIhe Meeting ofIhe ...• ResoluIions ...• σ. 5. παρ 18
,ι& Για χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας Q.E. βλ.: τις συναντήσεις της Ο.Ε. για τις Μεταφορές,

BSEC Handbook ofDocuments, τ. 1-4
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3. Παράλληλα με την απουσία συντονισμού μεταξύ του ο.Σ.Ε.Π. και των

συσχετιζόμενων οργάνων, εμφανίζεται έλλειψη συντονισμού και των

εκπροσώπων των χωρών στα διάφορα όργανα. Συγκεκριμένα, σι εθνικοί

αντιπρόσωποι στις σε. είναι υπάλληλοι των αντίστοιχων με το αντικείμενο

εργασίας της Ομάδας υπουργείο. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν έχουν επαρκή

συνεργασία με τους διπλωμάτες των ΥΠΕΞ που συμμετέχουν στην Ε.Α.Α. και

λαμβάνουν τις αποφάσεις στον Ο.Σ.Ε.Π.

4. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα του σΣ.Ε.Π. είναι η έλλειψη ενός

επιτυχημένου εφαρμοσμένου προγράμματος. Απόλυτη προτεραιότητα για ταν

ο.Σ.Ε.Π. είναι η εφαρμογή κάποιου κοινού προγράμματος, που θα φέρει

πόρους στην περιοχή, θα κινήσει το ενδιαφέρον των χωρών και θα
,

δημιουργήσει την απαραίτητη δυναμική στον οργανισμό. Έως σήμερα έχει

αναλωθεί στην παραγωγή κειμένων και σχεδίων δράσης, αμφίβολης

ποιότητας και χωρίς χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όμως, ακόμη και με την

έναρξη εφαρμογής αυτών των σχεδίων, οι προοπτικές του Ο.Σ.Ε.Π. είναι

περιορισμένες.

Ποιες είναι όμως οι προοπτικές εξέλιξης του ο.Σ.Ε.Π. βάσει ης υφιστάμενες δομές;
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3.2 Προοπτικές εξέλιξης του οργανισμού βάσει τις

υφιστάμενες δομές

Σήμερα παρά τα σημαντικά κατορθώματα του ο.Σ.Ε.Π. η συνεργασία στην περιοχή

της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να έχει κυρίως διμερή χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται

τόσο στην περιορισμένη εξέλιξη του οργανισμού όσο και στην απουσία διάθεσης των

χωρών μελών να παραχωρήσουν δικαιώματα τους σε έναν υπερεθνικό φορέα. Οι δύο

αυτοί λόγοι είναι αλληλένδετοι και δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο. Γενικά, φαίνεται

να κυριαρχεί στα κράτη μέλη η λογική απόκτησης το δυνατό περισσότερων ωφελειών

με ελάχιστο ή μηδένικό κόστος.

Τα δομικά προβλήματα του οργανισμού που αναφέρθηκαν και παραπάνω, ορίζουν

ένα ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο για τον οργανισμό.

Ένα θετικό στοιχείο είναι η προσπάθεια που πραγματοποίησε ο οργανισμός για την

βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την Οικονομική Ατζέντα. Ένα κείμενο

στόχων για το μέλλον που κινδυνεύει λόγω των οργανικών προβλημάτων του

σΣ.Ε.Π. να παραμείνει ένα απλό "ευχολόγιο".

Σε αυτά τα πλαίσια, το εμπόριο μεταξύ των χωρών του Ο.Σ.Ε.Π. δεν αναμένεται να

αυξηθεί, μιας και δεν φαίνεται να υπάρχει η πολιτική ωριμότητα να προωθηθούν τα

αναγκαία νομοθετικά πλαίσια που θα το ενθαρρύνουν, αλλά και εξαιτίας της κακής

οικονομικής κατάστασης πολλών χωρών μελών και τον προσανατολισμό τους προς

τη Δύση.

Αναφορικά με την διακήρυξη του Ο.Σ.ΕΠ για τη δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου

Εμπορίου, το πιο πιθανό είναι αυτή να μείνει στα χαρτιά, λόγω της μη δυνατότητας

συμμετοχής σε αυτών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος

της Ε.Ε. και η Τουρκίας έχει Τελωνιακή ένωση με αυτή. Παράλληλα, η Ρουμανία και

η Βουλγαρία προωθούν τις σχέσεις τους με την Ε.Ε. και έχουν συνάψει συμφωνία

Ελεύθερης Ζώνης Εμπορικών Συναλλαγών. Αρά, η όποια Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου

θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου με περιορισμένη ελευθερία στο εμπόριο.
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Οι σχέσεις του Ο.Σ.Ε.Π. με την Ε.Ε. αναμένεται να ίσως να βελτιωθούν ελαφρά,

αλλά σε γενικές γραμμές να παραμείνουν υποτονικές.

Αναφορικά με την διεύρυνση του οργανισμού, αν και θα μπορούσε μελλοντικά να

περιλάβει και την Ω.Γ.Δ.Μ. και την Γιουγκοσλαβία, σήμερα με δεδομένα τα

προβλήματα του οργανισμού, αυτό θα επιβάρυνε την υπάρχουσα κατάσταση. Η όποια

διεύρυνση θα πρέπει να παραπεμφθεί στο μέλλον, όταν ο Ο.Σ.Ε.Π. θα έχει αναπτύξει

μια δυναμική, που θα προσελκύει διεθνείς πόρους και θα υλοποιεί έργα.
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3.3 Προτάσεις για την προώθηση της αποτελεσματικότητας

του Ο.Σ.Ε.Π.

Μελετώντας τον οργανισμό δίδεται συχνά η εντύπωση πως αυτός μπορεί να

προχωράει σε μερικά θέματα πιο γρήγορα από ότι θα επιθυμούσαν οι ηγεσίες των

κρατών-μελών. Αυτό μάλιστα θα πρέπει να εντάσσεται στις επιδιώξεις του. Ο

οργανισμός θα πρ~πει να πιέζει μέσω των δομών του για περαιτέρω πολυμερή

συνεργασία. Αναμφίβολα, τα προβλήματα του οργανισμού, όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω, δεν είναι μόνο δομικά. Όμως, παρά την ανομοιογενή σύνθεσή του και τα

σημαντικά προβλήματα των χωρών μελών, ο σΣ.Ε.Π. θα μπορούσε να προσφέρει
•

αρκετά περισσότερα στην περιοχή, απ' ότι έχει ως τώρα προσφέρει. Παρακάτω

προτείνεται μια νέα δομή του οργανισμού, που χωρίς να απαιτεί καταστατικές

αλλαγές θα μπορούσε να προωθήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του.

3.3.1 Διεθνής Γραμματεία

Ο ρόλος της γραμματείας θα πρέπει να είναι συντονιστικός. Σήμερα η Διεθνής

Γραμματεία αποτελείται κυρίως από διπλωμάτες.)19 Όμως, όσο ευρύ και να είναι το

γνωστικό αντικείμενο ενός διπλωμάτη δεν παύει να αδυνατεί να σχεδιάσει και να

συντονίσει τους εξειδικευμένους τομείς της πολυμερούς συνεργασίας του σΣ.Ε.Π.

Αντίθετα η τοποθέτηση στης καίριες αυτές θέσεις του οργανισμού διπλωματών

εκφράζει ακριβώς την έλλειψη εμπιστοσύνης των κρατών μελών προς τον οργανισμό

και την αγωνία των υπουργείων εξωτερικών να ελέγξουν την πορεία του οργανισμού

παρά να προωθήσουν της εξέλιξή του.

Ο συντονισμός και ο σχεδιασμός του τομεακού έργου του σΣ.Ε.Π. πρέπει να

ανατεθεί σε στελέχη των αντίστοιχων τομέων με διεθνή πείρα, οι οποίοι θα πρέπει να

519 βλ. σχετικά με διορισμούς MCMFA, Tbilisi 30.4.99, Resolucions ... , BSEC Handbook οΓ

Documenes, τ. 4, σ. 96, παρ. 56, και MCMFA, Thessaloniki 27.10.99, Resolucions ... , BSEC

Handbook οΓ Documents, τ. 4, σς. ]34-135, παρ. 25-28, καθώς και MCMFA, Chisinau 27.4.00,

Resolutions ... , Report ofthe 2nd MCMFΑ Chisinau 27.4.00, σ. 179, παρ. 36

120



J

1

J

1

καταλαμβάνουν τις θέσεις των Project Coordinator και των Executive Managers.

Αυτό άλλωστε προέβλεπε και το καταστατικό του ο.Σ.Ε.π.)20

3.3.2 ΔΙΚΕΜΕΠ

Το ΔΙΚΕΜΕΠ, αν και πολλά υποσχόμενο νέο σώμα του Ο.Σ.Ε.π., έως σήμερα δεν

έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του ο.Σ.Ε.π. θα

μπορούσε μέσα από διαπανεπιστημιακές συνεργασίες να εκπονεί μελέτες και να

σχεδιάσει τα πλαίσια πολιτικής του οργανισμού στα αντίστοιχα θέματα, όπως

περιορισμένα έκανε και στα πλαίσια της οικονομικής ατζέντας. Παράλληλα, θα

πρέπει να ασχολείται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στα πλαίσια

του Ο.Σ.Ε.Π. ,

3.3.3 Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Η Ακαδημαϊκή Συνεργασία φαίνεται να βρίσκεται σε σχετική αδράνεια. Η έντονη

διασύνδεσή της με το ΔΙΚΕΜΕΠ θα μπορούσε να την επανενεργοποιήσει και να την

μετατρέψει σε απαραίτητο και ιδιαίτερα παραγωγικό όργανο του σΣ.Ε.Π.

3.3.4 Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ο.Σ.Ε.Π.

Ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης χρήζει να ξεκαθαριστεί και να

επαναπροσδιοριστεί. Σήμερα η PABSEC ασχολείται με μεγάλο αριθμό αντικειμένων

χωρίς να συνεισφέρει στην περιφερειακή συνεργασία. Πρέπει να μειωθεί η παραγωγή

κειμένων και να αυξηθεί η σύνδεση των αποφάσεων της με της εθνικές νομοθεσίες.

Στην ουσία σε άμεση συνεργασία με την Διεθνή r ραμματεία η PABSEC θα πρέπει να

επεξεργάζεται τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υλοποιούν της αποφάσεις του σΣ.Ε.π.

και να τους προωθεί στα εθνικά κοινοβούλια προς ψήφιση. Παράλληλα, συστάσεις

της PABSEC για τις τομεακές πολιτικές του σΣ.Ε.Π. θα πρέπει να αποτελούν

παράγοντα συνδιαμόρφωσης των πολιτικών αυτών.

η0 MCMFA, Chisinau 27.4.00, Aιtachment 3, Job Descripcions and Terms ofOffice ofIhe Staffofthe

PERMIS, Reporι ofthe 2nd MCMFA Chisinau 27.4.00, σ. 205-216
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3.3.5 Επιχειρηματική Συνεργασία

Η επιχειρηματική Συνεργασία πρέπει να συνεχίσει το έργο της αποτελώντας και

γέφυρα μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και του Ο.Σ.Ε.Π. Οι προτάσεις και

σι παρατηρήσεις του επί της πορείας του οργανισμού και των τομεακών πολιτικών θα

πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη.

3.3.6 Σ.Υ.Ε.- Ε.Α.Α.- Ο.Ε.

Σήμερα υπάρχει μια στρέβλωση στην εφαρμογή του καταστατικού αναφορικά με το

ρόλο του Σ,νiΞ. και της Ε.Α.Α. 521 Με την συσσώρευση όλων των αρμοδιοτήτων

στην Ε.Α.Α. η εξέλιξη του Ο.Σ.Ε.Π. καθορίζεται αποκλειστικά από Διπλωμάτες και

όχι από τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ενίσχυση

της έλλειψης πολιτικού οράματος στον οργανισμό και της φαλκίδευση του στα στενά

εθνικά συμφέροντα των χωρών-μελών. Θα πρέπει οι ρόλοι των δύο οργάνων να

ξεκαθαριστούν, σε συμφωνία με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Οι ομάδες εργασίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα όργανα και με περιορισμένο και

πολλές φορές αμφίβολης ποιότητας έργο. Θα πρέπει να καταργηθούν ως έχουν

σήμερα και να συνέρχονται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις. Άλλωστε η νέα μορφή της

Διεθνούς Γραμματείας, περιορίζει τον αναγκαιότητά τους. Η κατάργηση των Ο.Ε. θα

δημιουργούσε ένα σημαντικό κενό στην συμμετοχική λήψη των αποφάσεων.

Προς την κάλυψη αυτού του κενού προτείνεται η διεύρυνση του υπάρχοντος

σχήματος της Ε.Α.Α., ώστε εκτός από τους διπλωμάτες στις εθνικές αντιπροσωπίες

να συμμετέχουν και οι έως πρότινος εκπρόσωποι των χωρών στις Ο.Ε. Η διευρυμένη

αυτή Ε.Α.Α. θα εξετάζει τις προτάσεις της Διεθνής Γραμματείας κάνοντας τις

αναγκαίες τροποποιήσεις πριν προχωρήσει στην προώθηση τους στο Σ. γ.Ε. για

τελική έγκριση. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να ξεπεραστεί ένα βασικό

ηlβλ. σχετικά στα κεφάλαια 2.3.4, "Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματονχων ", σ. 67 και 2.3.1,

"Σuμβούλιο Υποuργών Εξωτερικών", σ. 65
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πρόβλημα του οργανισμού, που σχετίζεται με την πολυδιάσπαση και έΛλΕιψη

συντονισμού πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό των εθνικών αντιπροσωπειών.

Η επεξεργασία των πολιτικών θεμάτων θα πρέπει να γίνεται από το Σ.Υ.Ε. με την

συμμετοχή των διπλωματών, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται

αποκλειστικά από τους Υπουργούς.

3.3.7 Ε.Α.Τ.Ε.Π.

Η τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει να εκτελεί ανεξάρτητα το εμπορικό σκέλος των

αρμοδιοτήτων της. Όμως το αναπτυξιακό σκέλος των δραστηριοτήτων της θα πρέπει

να συναπoφασiζεται και από την Διεθνή γραμματεία, ως υλοποίηση της τομεακής

πολιτικής του Ο.Σ.Ε.Π.

3.3.8 Κέντρο Ο.Σ.Ε.Π. για τον Συντονισμό της Ανταλλαγής

Στατιστικών Δεδομένων

Ο ρόλος του κέντρου αυτού είναι απόλυτα αναγκαίος για την εξέλιξη του ο.Σ.Ε.Π.

όμως, όπως έδειξε η ως τώρα εμπειρία, με την υπάρχουσα δομή του δεν' μπορεί να

τον εκτελέσει. Είτε θα πρέπει να αποτελέσει ανεξάρτητη οντότητα στα πρότυπα του

ΔΙΚΕΜΕΠ ή ο ρόλος του να παραχωρηθεί στο ΔΙΚΕΜΕΠ. που μέσω της

διαπανεπιστημιακής συνεργασίας είναι σε θέση να τον φέρει εις πέρας.

3.3.9 Οργάνωση της διαδικασίας διαμόρφωσης των πολιτικών

του Ο.Σ.Ε.Π.

Το ΔΙΚΕΜΕΠ σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Συνεργασία θα συντάσσουν

μελέτες για τον ο.Σ.Ε.Π. και την πολιτική του στους διάφορους τομείς. Οι μελέτες

αυτές θα προωθούνται στην Διεθνή Γραμματεία, ως πλαίσια για την πολιτική του

οργανισμού. Ομοίως, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, αλλά και το Επιχειρηματικό

Συμβούλιο θα στέλνουν τις απόψεις τους στη Διεθνή Γραμματεία. Με βάση τις

παραπάνω εισροές η Διεθνής Γραμματεία θα διαμορφώνει την πρότασή της για την

πολιτική του ο.Σ.Ε.Π. στους διάφορους τομείς. Την πολιτική αυτή θα την προωθεί
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προς έγκριση στην Ε.Α.Α. και το Σ.Υ.Ε. Με την τροποποίηση αυτή της λειτουργίας

του οργανισμού, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διασύνδεσης των διαφόρων σωμάτων

του οργανισμού μεταξύ τους, ενώ σι πολιτικές του σΣ.Ε.Π. δεν διαμορφώνονται από

εθνικούς αντιπροσώπους με βάση τα στενά συμφέροντα των χωρών μελών, αλλά από

πιο ανεξάρτητα σχήματα με βάση το συμφέρον της περιοχής. Αυτό περιορίζει

σημαντικά τα περιθώρια κίνησης των εθνικών αντιπροσώπων, που τοποθετούνται

πλέον επί διαμορφωμένων κειμένων, για τα οποία βεβαία διατηρούν τον τελευταίο

λόγο.

Διάγραμμα 3

Διαδικασίας Διαμόρφωσης της Πολιτικής του ο.Σ.Ε.Π.

ΔΙΚΕΜΕΠ Ι + Ι Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ι

Επιχειρηματικό

Συμβούλιο

Διεθνής

Γραμματεία

Διευρυμένη

Ε.Α.Α.

Σ.Υ.Ε.

Κοινοβουλευτική

Συνέλευση
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Πίνακας 2
Συναντήσεις Ομάδων ΕΡΎασίας Ειδικών·

Οι πληροφοριες για τις δραστηριότητες των ο.ε. στο διάστημα 1992·1999 προέρχονται από το Handbook οΓ Docuιnents, τ. 1-4,
ενώ Υια το διάστημα 2000·2001 από το αρχεΙο της PERMIS
•• Η Ο.Ε. για τα ΟΡΥανωτικαθέματα αναφέρεταιστα κείμενα του αρχείου άλλοτε ως Ομαδα Εργασίας και άλλοτε ως Ο.Ε. Ειδικών.

Συναντήσει Ομάδων Εμπιι ΟΥνωμόνων

Ομάδα ΕΡΥασlας Εμπειρογνωμόνωνγια: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2000 1992-2000
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Πρonoιμασkι του.Κατασταπκοιί ΧάρΠ1 4
HλΣκτo,_ά-Alιmιo 4.

σπ και nooσταoia Eπtνδι)σιων 2
i\n ΑmλήcΦο

. 1.
anmcMπo TΣYYoλovloc 1

Μετο..,.._ό Alιmιo 1
ΙΤεννlκή Σuνιoνασkι στον TQuta του TOUΩtαUoύ 1
MITΩKΙVfIOtIc Επαιιαπυατιών 1
υναντήσεις Ι ΈΤQC 1 4 4 5 5 8 7 2 2 38.
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Πίνακας 3
Γενικά Στοιχεία για τις χώρες-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π.*

Ιισaση
ιιXι]θuσμός

Mtση:<τ/<JΚJ ΑΕΠ κoιδ!ιcεφιιXΩν'AEIIml',,)
XIiIριs; ΙX~

lιπmι.oνισιια'
αΟ(ιισΠ!ΑΕΠ 1_.$tIAA) Ισε;,sl""*)

;~ Ι.χ.μ.)
2000}

1888-1998 (υπολογισμοI1999) ~'-Ι.
Aι:εoυπαlrΙάν 86,60 7,8 3,2 3700 460
AλBανfα 28,75 3,5 1,3 3.100 870
ADuEvla 29.8 3,3 -3,2 1.900 490
Βουλναοlα 110,90 7,8 -3,3 11.400 1.390
Γεωονlα 69,70 5,0 -172 3.400 620
Ελλάδα 132,00 2001 109 1 8 124000 11.170
ΜολδαΒlα 33,80 4,5 -11,3 1.500 410
OυKoαvfα 603,70 49,8 -10,7 37.500 750
Poυμανfα 237,50 22,3 -1,5 34,100 1.520
Ι'ωσια 17075.40 1464 -6,2 329,000 2.250
ουρκ(a 781,00 65,6 4,0 186,600 2.900

b<όJotc(),r,E,n, 191989,60 326,9
•Τα στοιχεια πο)) αφοροuν το Α.Ε.Π. προηλθαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ τα αvrιστοιχα για την εκταση και

τον πληθuσμό των χωρών από την έκθεση για το 2000 της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Η.Π.Α. Για το

πληΟuσμό της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκε το αποτέλεσμα της εθνικής απογραφής το)) 200 Ι
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Πίνακας 4
Ύψος διμερών εμπορικών σχέσεων το 1997*

ΑΙ:::εοuπαΤ~άv ΑΙ! ενία Aλi ανία Βουλ αοία Γεωovία Ελλάδα Μολδαβία OVK ανία Ρου ανία Ρωσία Του )..ία
tπόmnοc -- Μ " ~ Χ Μ Χ οι Χ Μ Χ Μ Χ Μ Χ Μ Χ Μ Χ Μ Χ Μ~

AΙ::εoιιπαΤτCάν ... . .. Ο Ο Ο 12 2 25 16 2 Ι5 Ι 4 78 35 3 Ι 220 26Ι 320 58
Αρμενία Ο Ο ... ... Ο Ο Ι5 ι Ι9 22 7 Ι Ο Ι7 6 4 Ι 96 60 Ο Ο

Αλβανία Ο Ο Ο .. ... 2Ι Ο Ο Ο 150 32 Ι Ο 2 Ο 3 Ο Ι Ι 4Ι 3
Βουλ"ι'αοία 4 2 Ο Ι6 Ο 2Ι 9 46 Ι74 416 10 62 ΙΙΟ Ι50 57 50 9Ι4 26Ι Ι75 408
Γεωrrviα Ι33 37 20 2Ι 46 9 110 5 ... ... l3 Ι 4 Ο 69 9 37 1 Ι47 Ι50 Ι74 65
Ελλάδα ι, 2 Ι 8 32 Ι50 378 Ι9Ι Ι Ι4 ... ... 5 9 589 343 Ι75 Ι7Ι 202 Ι85 298 430
Μολδαβία ι 8 Ο Ο Ο Ι 89 7 Ο 8 ; ... ... Ι92 54 Ι28 56 38Ι 841 2Ι Ι5

ΟυΚΩανία 32 8ό 6 Ι9 Ο 2 Ο 8 56 179 Ι39 49 2ΙΙ ... ... 9Ι Ι69 7239 3981 337 9Ιό

Ρουιιανία Ο ι Ι 4 Ο 3 60 53 Ο 15 171 Ι92 59 101 Ι69 ιοο ... 739 202 359 394
Ρωσία Ι8Ι 152 55 Ι05 1 Ι 339 103 69 Ι25 Ι68 222 509 339 3619 7963 248 ]233 ... _.. 2056 2]63
!Τουρκία 4Ι Ι80 Ο Ο 3 41 428 95 30 114 391 328 5 14 833 371 353 191 1983 794 ...

"πηγή: IMF, Directioll ofTrade SIatistics, 1998
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Χάρτης Ι

Ζώνες Επιρροής Η.Π.Α. - Ε.Σ.Σ.Δ. 1960-1991*
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•

-~ '-~
A'r .- ..Vp__~-.

~. "',,,...._~-,- ';

- ΗΠΑ και Σύμμαχοι
Αμιριιςάνιι.:η

ΣιραTlωτικr1 Βοήθεια

Άλλη όυιική

ΣτρrAlIωτική BoήIΚI,:

Γαλλική Στραιιωτικήl1iiJιi ΕΣ:ΣΔ κα, ΣψμαχOl

Παρouσfα Σοβιιτική ΣΙρQ:ηωnKή
Γαλλική ΣΤΡlΙιιωllκή Βοήβοο

&ήθιιa

*ΠηΥή: 11lιp://users,erols,oonJfnIwIIIIu2gfαI]I!wflr2.IIιm
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Διάγραμμα 2

Συνεισφορά των χωρών-μελών στον Προϋπολογισμό του αΣ.Ε.Π.

IIlΑζι.ρμπαΊζόν

8 Aρμινlα

ο ΑλβανΙα

[] BoυλγCΙΡ[α

• Γιωργlα

liI Ελλόδα

• to/cιλδaβiα
oPouμανlα

• """α
• Oυlςpaviα

αΤouρKIα

• Ουκρανία

16,50%

13,50%

16,5O'Itι

13,50%

Διάγραμμα 3
Συνεισφορά των χωρών-μελών στον προυπολογισμό της Ε.Α.Τ.Ε.π.

αΑζερμπαιζάν

• Aρμtνία

ο AλβcJνic:ι

[] Bouλyσρi:J

• Γεωρylα

[] Ελλάδα

• t.bλδαβία
Ο ΡουμανΙα

.~Iα

Ι3Ι


