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1. Uwagi wstêpne

Globalizacja to proces, który bez w¹tpienia jest jedn¹ z najwa¿niejszych
cech wspó³czesnej gospodarki. Towarzyszy mu liberalizacja wymiany miêdzynarodowej. Podwaliny instytucjonalne, sprzyjaj¹ce znoszeniu barier protekcjonistycznych, zosta³y ustanowione ju¿ w 1947 r. dziêki podpisaniu Uk³adu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Rozwój ekonomiczny
i nasilaj¹ca siê konkurencja spowodowa³y jednak, ¿e normy GATT sta³y siê
niewystarczaj¹cym gwarantem zwiêkszania swobody na ponadlokalnych rynkach. W zwi¹zku z tym uczestnicy Rundy Urugwajskiej GATT zdecydowali siê
powo³aæ wiatow¹ Organizacjê Handlu (World Trade Organization  WTO).
Pierwotny mandat Rundy Urugwajskiej z 1986 r. nie przewidywa³ ustanowienia organizacji miêdzynarodowej, strony pragnê³y tylko usprawniæ dotychczasowe regulacje. Inicjatywê utworzenia nowego cia³a zg³osi³a w 1990 r.
Kanada, a popar³y j¹ Wspólnoty Europejskie. Kluczow¹ przes³ank¹ by³a chêæ
wypracowania ram instytucjonalnych, które by³yby nakierowane na liberalizacjê ogó³u przep³ywów miêdzynarodowych [Croome, 1999].
Ustanowienie WTO zakoñczy³o blisko 50-letnie starania, gdy¿ ju¿ w 1946 r.
ONZ podjê³a uchwa³ê o zwo³aniu konferencji, która mia³a ustanowiæ wyspecjalizowan¹ agendê pod nazw¹ International Trade Organization. Narastaj¹cy konflikt pomiêdzy USA i ZSRR, jak równie¿ protekcjonistyczne nastawienie Kongresu USA pogrzeba³y jednak tê ideê. Tak¿e inicjatywy z lat 60.
i 70. XX w. nie uzyska³y szerszej aprobaty [Hoekman, Kostecki, 2001]. Tym
bardziej nale¿y uznaæ powo³anie WTO za najwiêksze osi¹gniêcie Rundy
Urugwajskiej. Znajomoæ instytucji i regu³ decyzyjnych, które obowi¹zuj¹
w WTO, staje siê wiêc warunkiem koniecznym zrozumienia zadañ, które stoj¹
przed t¹ organizacj¹. Dziêki temu mo¿na lepiej ogarn¹æ procesy globalizacyjne, którym bez w¹tpienia sprzyja i patronuje WTO.
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2. Struktura Porozumienia ustanawiaj¹cego wiatow¹
Organizacjê Handlu
wiatowa Organizacja Handlu zosta³a utworzona na mocy Aktu Koñcowego Rundy Urugwajskiej GATT. Akt ten zawiera równie¿ Porozumienie ustanawiaj¹ce WTO (WTO Agreement)1. Stanowi wiêc ono formaln¹ umowê za³o¿ycielsk¹ tej organizacji.
Porozumienie WTO wesz³o w ¿ycie 1 stycznia 1995 r. i to bez jakichkolwiek
warunków co do liczby krajów, które musia³y je zaakceptowaæ. Nie wprowadzono te¿ wymogu, by strony ratyfikuj¹ce Porozumienie osi¹gnê³y jaki minimalny udzia³ w wiatowym handlu. Odbiega³o to od zasad GATT, które stwierdza³y, ¿e Uk³ad ogólny wejdzie w ¿ycie dopiero po przyjêciu go przez pañstwa
posiadaj¹ce przynajmniej 85% tej czêci obrotów miêdzynarodowych, która
przypada³a na Uk³adaj¹ce siê Strony w 1947 r.2
Pomimo wspólnych korzeni WTO i GATT ich status prawny znacz¹co od siebie odbiega. GATT z 1947 r. by³ traktatem, który wi¹za³ Uk³adaj¹ce siê Strony,
natomiast nie by³ umow¹ za³o¿ycielsk¹ jakiejkolwiek organizacji miêdzynarodowej. Przyjêcie Protoko³u o Tymczasowym Stosowaniu GATT spowodowa³o,
¿e pañstwa wi¹¿¹ce siê Uk³adem ogólnym nigdy go nie ratyfikowa³y.
Stosowanie regu³ i zasad GATT wymaga³o jednak jakiej obudowy instytucjonalnej. Praktyka dzia³añ stron GATT doprowadzi³a wiêc de facto do powstania organizacji, choæ w wietle norm prawa miêdzynarodowego utworzony podmiot nie mia³ takiego charakteru. Zatem termin GATT odnosi³ siê do
dwóch p³aszczyzn: z jednej strony, by³ to typowy traktat miêdzynarodowy,
z drugiej  instytucja pe³ni¹ca funkcjê organizacji miêdzynarodowej.
Porozumienie WTO, jako ¿e jest umow¹ za³o¿ycielsk¹ nowej organizacji,
wymaga³o ju¿ przyjêcia w drodze ratyfikacji. Podkreliæ nale¿y, ¿e omawiany
traktat ma trwa³y charakter, gdy¿ zosta³ podpisany na czas nieokrelony.
W odró¿nieniu od Uk³adu ogólnego, WTO ma swoich cz³onków w normalnym
rozumieniu doktryny prawa miêdzynarodowego. Zatem wiatowa Organizacja Handlu ca³kowicie zast¹pi³a GATT w roli organizacji zajmuj¹cej siê liberalizacj¹ obrotu handlowego, natomiast GATT, postrzegany jako traktat, sta³
siê immanentn¹ czêci¹ Porozumienia WTO.
Porozumienie WTO jest niezwykle rozbudowanym uk³adem miêdzynarodowym. Oprócz tekstu umowy za³o¿ycielskiej zamieszczono w nim szereg za³¹czników, które dopiero razem ujmowane daj¹ pogl¹d na z³o¿onoæ i kompleksowoæ rozwi¹zañ przyjêtych przez Rundê Urugwajsk¹. Wspomniane aneksy to:
 Za³¹cznik 1A  Wielostronne porozumienia w sprawie handlu towarami;
 Za³¹cznik 1B  Uk³ad ogólny w sprawie handlu us³ugami wraz z za³¹cznikami (General Agreement on Trade in Services  GATS);
1

Porozumienie ustanawiaj¹ce wiatow¹ Organizacjê Handlu (WTO), sporz¹dzone w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (DzU 1995 nr 98, poz. 483); dalej okrelane bêdzie jako Porozumienie WTO.
2
GATT 1947, art. XXVI, ust. 6.
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 Za³¹cznik 1C  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw w³asnoci intelektualnej (Agreement on Trade  Related Aspects of Intellectual
Property Rights  TRIPS);
 Za³¹cznik 2  Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur reguluj¹cych rozstrzyganie sporów (Dispute Settlement Understanding  DSU);
 Za³¹cznik 3  Mechanizm przegl¹du polityki handlowej (Trade Policy
Review Mechanism  TPRM);
 Za³¹cznik 4  Fakultatywne porozumienia handlowe.
Najobszerniejsze s¹ Wielostronne porozumienia w sprawie handlu towarami. Najistotniejszym z tych porozumieñ jest Uk³ad ogólny w sprawie taryf
celnych i handlu 1994 (GATT 1994). W tym miejscu nale¿y wyjaniæ relacje
pomiêdzy pierwotnym GATT (obecnie okrelanym jako GATT 1947) a traktatem przyjêtym przez cz³onków WTO.
Porozumienie WTO expressis verbis stanowi, ¿e GATT 1994 jest pod wzglêdem prawnym odrêbny od GATT 1947 (zob. Porozumienia WTO art. II, ust. 4).
Jednoczenie wersja z 1994 r. powtarza wszystkie uregulowania swojego poprzednika, wy³¹czaj¹c jedynie postanowienia o tymczasowym stosowaniu
jego norm. Tak wiêc cz³onkowie WTO, mimo ¿e formalnie ustanowili nowy
Uk³ad ogólny w sprawie taryf celnych i handlu, to stwierdzili w jego treci tylko tyle, ¿e sk³ada siê on z wszystkich ju¿ istniej¹cych uzgodnieñ.
Wspomnieæ jednak trzeba o wyrazistych ró¿nicach pomiêdzy GATT 1994
i GATT 1947. Po pierwsze, zmniejszy³a siê ranga Uk³adu ogólnego, przesta³
ju¿ byæ jedynym narzêdziem liberalizacji wiatowego handlu, a sta³ siê tylko
elementem konstrukcyjnym wiêkszej ca³oci. Po drugie, wyeliminowano tymczasowy i prowizoryczny charakter postanowieñ GATT. Po trzecie, GATT
1994 nie ma ju¿ ¿adnych komponentów fakultatywnych, ka¿dy cz³onek WTO
musi przyj¹æ porozumienie w takim brzmieniu, w jakim ustali³a je Runda
Urugwajska. I po czwarte, GATT przesta³ pe³niæ funkcjê forum organizacyjnego. Ten aspekt GATT 1947 zosta³ ca³kowicie zast¹piony struktur¹ WTO.
Za³¹cznik 1A, oprócz GATT 1994, zawiera równie¿ porozumienia w sprawach rolnictwa, tekstyliów, barier technicznych w handlu, rodków ochronnych i antydumpingowych, regu³ ustalania wartoci celnej oraz kilka pomniejszych uzgodnieñ.
Wszystkie aneksy do Porozumienia WTO s¹ obligatoryjne dla cz³onków
wiatowej Organizacji Handlu. W zwi¹zku z tym ka¿de pañstwo, które stara
siê byæ przyjête w poczet tej organizacji, musi staæ siê stron¹ wszystkich wy¿ej wymienionych porozumieñ3. Odstêpstwa od tej regu³y s¹ nieliczne i dok³adnie wymienione w tekcie ka¿dego aneksu. Jedynym ogólnym wyj¹tkiem
s¹ cztery fakultatywne uzgodnienia zamieszczone w Za³¹czniku 4, jednak ich
znaczenie dla ogó³u wymiany handlowej nie jest zbyt wielkie4.
3

Porozumienia WTO, art. II, ust. 2.
W sk³ad Za³¹cznika 4 wchodz¹: Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi,
Porozumienie w sprawie zakupów rz¹dowych, Miêdzynarodowe porozumienie mleczarskie, Miêdzynarodowe porozumienie o miêsie wo³owym.
4
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Przedstawiona struktura Porozumienia WTO wyranie wskazuje, jak¹
ewolucjê przesz³a idea swobody w obrocie miêdzynarodowym. Dla GATT
1947 priorytetem by³y próby zmniejszenia stawek celnych oraz znoszenie pozataryfowych instrumentów ograniczaj¹cych nieskrêpowany przep³yw towarów, traktowanych jako dobra materialne. Obecnie przyjêty system zdecydowanie rozszerzy³ swoje pola zainteresowañ, ogarniaj¹c szereg zupe³nie nowych dziedzin, np. us³ugi lub w³asnoæ intelektualn¹.

3. Cele i funkcje WTO
W preambule porozumienia z Marrakeszu pañstwa ustanawiaj¹ce WTO
wyranie stwierdzi³y, ¿e stosunki pomiêdzy nimi, na polu wymiany miêdzynarodowej, powinny prowadziæ do
podniesienia standardu ¿ycia, zapewnienia pe³nego zatrudnienia oraz wysokiego
i stale rosn¹cego poziomu dochodów realnych i efektywnego popytu, jak równie¿ rozwoju produkcji i handlu towarami i us³ugami przy optymalnym wykorzystaniu wiatowych zasobów.
Dodatkowo, Porozumienie WTO stanowi, ¿e konieczne s¹
skuteczne wysi³ki maj¹ce na celu zapewnienie, by kraje rozwijaj¹ce siê, a zw³aszcza
najmniej rozwiniête sporód nich, mog³y uzyskaæ taki udzia³ we wzrocie handlu miêdzynarodowego, jaki odpowiada ich potrzebom5.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e celem WTO jest zapewnienie, aby przep³yw
towarów, us³ug oraz efektów dzia³alnoci intelektualnej odbywa³ siê w sposób uczciwy, na podstawie stabilnych i uzgodnionych regu³. WTO realizuje te
cele poprzez u³atwianie wprowadzania, stosowania i funkcjonowania wielostronnych porozumieñ handlowych, które z³o¿y³y siê na Porozumienie WTO.
WTO ma równie¿ stanowiæ forum dla negocjacji, których przedmiotem s¹
multilateralne stosunki handlowe w dziedzinach objêtych porozumieniami
WTO (czyli GATT 1994, GATS, TRIPS i innymi). Cz³onkowie WTO mog¹ równie¿ wszcz¹æ rokowania dotycz¹ce innych pól i ustanawiaæ ramy dla wdro¿enia efektów takich uzgodnieñ, tyle ¿e w tym przypadku niezbêdna jest decyzja
Konferencji Ministerialnej, czyli naczelnego organu WTO. Realizuj¹c zadania zwi¹zane z rokowaniami, pañstwa maj¹ce najwiêkszy potencja³ gospodarczy, czyli USA oraz kraje z Unii Europejskiej, zg³asza³y inicjatywê zwo³ania pierwszej rundy negocjacyjnej WTO, któr¹ okrelono jako Rundê Milenijn¹. Spodziewano siê, ¿e trzecia Konferencja Ministerialna (Seattle, 1999) formalnie rozpocznie tê Rundê, lecz w rzeczywistoci cz³onkowie WTO nie byli
przygotowani na podjêcie decyzji zmierzaj¹cych do dalszej liberalizacji
5

Preambu³a Porozumienia WTO.
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handlu. Nie bez znaczenia by³y równie¿ niespotykane wczeniej zamieszki
wywo³ane przez rodowiska tzw. antyglobalistów. W zwi¹zku z tym mandat
negocjacyjny Rundy Milenijnej znalaz³ siê dopiero w deklaracji z Doha (Katar), podpisanej 14 listopada 2001 r. na zakoñczenie czwartej Konferencji
Ministerialnej6.
Niezwykle istotnym elementem, który ma zapewniaæ wype³nienie zadañ
WTO, jest rozwi¹zywanie sporów pomiêdzy stronami obrotu miêdzynarodowego. Dlatego te¿ WTO administruje Uzgodnieniem w sprawie zasad i procedur rozstrzygania sporów. W ramach tej funkcji WTO ustanowi³a specjalne
organy i normy postêpowania, na wypadek, gdyby miêdzy cz³onkami tej organizacji powsta³ konflikt handlowy7.
WTO stawia sobie za cel przyczynianie siê do sprawnego stosowania i przestrzegania przez wszystkich swoich cz³onków regu³ i zobowi¹zañ podjêtych na
podstawie Porozumienia WTO. Organizacja ta pragnie tak¿e zapewniæ jak najwiêkszy stopieñ przejrzystoci przy podejmowaniu przez dany kraj decyzji,
które mog¹ rzutowaæ na jego wymianê miêdzynarodow¹. Dlatego te¿ utworzono mechanizm przegl¹du, który umo¿liwia kolektywn¹ ocenê ca³ego zakresu
polityk i praktyk handlowych poszczególnych cz³onków [Keesing, 1998]. Ewentualne wystawienie krytycznej noty stanowi zawsze element nacisku, który
przyczyniæ siê mo¿e do zmian zgodnych z liter¹ Porozumienia WTO.
Dzia³alnoæ wiatowej Organizacji Handlu jest jednym z najwa¿niejszych
ogniw globalnej polityki gospodarczej, lecz mimo wszystko nie jest jej jedynym komponentem. Dlatego realizacja celów WTO musi siê wi¹zaæ z odpowiedni¹ wspó³prac¹ z innymi organizacjami miêdzynarodowymi. Porozumienie WTO wyranie wymienia Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
i Miêdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) wraz z jego agendami8.
Mo¿liwie cis³e stosunki pomiêdzy tymi instytucjami maj¹ zapewniæ spójn¹
politykê ekonomiczn¹, zmierzaj¹c¹ do osi¹gniêcia jak najwiêkszego otwarcia
rynków miêdzynarodowych. Rzeczywistym wyrazem takiej wspó³pracy jest
przyznanie przedstawicielom Sekretariatu WTO sta³ego prawa obecnoci na
posiedzeniach Komitetów Wykonawczych (Executive Board) IMF oraz IBRD,
jak równie¿ nadanie tym organizacjom statusu obserwatora w ramach WTO.
Oczywicie wiatowa Organizacja Handlu wspó³pracuje równie¿ z innymi
podmiotami, lecz stosunki z IMF i IBRD s¹ najistotniejsze z punktu widzenia
zadañ WTO.
Z uwagi na to, ¿e zdecydowana wiêkszoæ cz³onków WTO to kraje rozwijaj¹ce siê, realizacja celów wiatowej Organizacji Handlu wymaga, aby w ramach jej struktur odbywa³y siê szkolenia i akcje technicznego wspomagania
takich pañstw w procesie ich w³¹czania siê do obrotu miêdzynarodowego. Ta
6

Zob. dokument WT/MIN(01)/DEC/1.
Wiêcej na ten temat w: [Kruszka, 2002].
8
Porozumienia WTO, art. III, ust. 5. Wzajemne powi¹zanie 3 wymienionych organizacji
(IMF, IBRD, WTO) stanowi wiêc powtórzenie koncepcji wiatowego ³adu ekonomicznego, który
by³ pierwotnie sformu³owany na konferencji w Bretton Woods w 1944 r.
7
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funkcja WTO jest ostatnio szczególnie akcentowana, gdy¿ bez udzia³u pañstw
najbiedniejszych misja globalnej liberalizacji handlu jest niemo¿liwa do
wype³nienia [Hoekman, 2002].

4. Cz³onkostwo w WTO

WTO jest powszechn¹ organizacj¹ miêdzyrz¹dow¹, a w zwi¹zku z tym jej
cz³onkami mog¹ byæ wszystkie pañstwa wiata. Jednak w przypadku ka¿dej
uniwersalnej organizacji miêdzynarodowej mo¿na w jej ramach wyró¿niæ
cz³onków pierwotnych oraz przyjêtych.
Do pierwszej grupy nale¿¹ wszystkie Uk³adaj¹ce siê Strony GATT 1947,
o ile zaakceptowa³y one porozumienie z Marrakeszu i do³¹czy³y swoje listy
koncesji i zobowi¹zañ do GATT 1994 oraz GATS9. Porozumienie WTO przewidywa³o, ¿e pozostanie otwarte do zaakceptowania przez 2 lata od wejcia
w ¿ycie (tj. od 1 stycznia 1995 r.), dlatego te¿ pañstwo, które by³o sygnatariuszem Aktu Koñcowego Rundy Urugwajskiej, lecz ratyfikowa³o Porozumienie
w póniejszym okresie, mog³o nadal uzyskaæ status cz³onka pierwotnego. Tak
w³anie sta³o siê w przypadku Polski, gdy¿ nasz kraj uzyska³ cz³onkostwo 1 lipca 1995 r.
Pewn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e cz³onkiem WTO mo¿e byæ równie¿ obszar
niebêd¹cy suwerennym pañstwem. Jednak porozumienie z Marrakeszu wymaga, by by³o to odrêbne terytorium celne (separate customs territory), posiadaj¹ce pe³n¹ autonomiê w prowadzeniu swych zewnêtrznych stosunków
handlowych oraz innych zagadnieñ regulowanych Porozumieniem WTO10.
Dziêki tym przepisom formalnie niezale¿nymi cz³onkami wiatowej Organizacji Handlu s¹: Hongkong, Makau oraz Chiñska Republika Ludowa, choæ
w wietle prawa miêdzynarodowego stanowi¹ jedno pañstwo. Skomplikowana jest sytuacja Tajwanu, gdy¿ czêæ wspólnoty miêdzynarodowej traktuje
wyspê jako suwerenny kraj. Nacisk Chin kontynentalnych wywiera jednak
po¿¹dany dla nich skutek i stopniowo poparcie dla niezale¿noci Tajpej spada. Wyrazem tego jest w³¹czenie Tajwanu do WTO na zasadach analogicznych do Hongkongu i Makau, a wiêc tylko jako niezale¿nego terytorium celnego, nazywanego Chiñskim Tajpej11.
Status cz³onka pierwotnego uzyska³y równie¿ Wspólnoty Europejskie,
traktowane jako jeden podmiot. W stosunku do nich przewidziano zasady
otrzymywania cz³onkostwa w pe³ni odpowiadaj¹ce tym, które obowi¹zywa³y
normalne pañstwa, tzn. Wspólnoty musia³y zaakceptowaæ Porozumienie
WTO wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi uzgodnieniami, a tak¿e musia³y
do³¹czyæ swoje listy koncesji i zobowi¹zañ do GATT 1994 oraz GATS. Nie jest
9

Porozumienia WTO, art. XI, ust. 1.
Porozumienia WTO, art. XII, ust. 1.
11
Rz¹d z Tajpej, pragn¹c normalizacji stosunków z ChRL (Peoples Republic of China), zgodzi³ siê na takie rozwi¹zanie, a nawet sam stopniowo zacz¹³ ograniczaæ zasiêg u¿ywania oficjalnej nazwy  Republika Chiñska (Republic of China) i coraz czêciej okrela swój kraj mianem
Tajwan.
10
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natomiast w pe³ni wyjaniony status terytoriów zale¿nych pañstw europejskich. Jednoznaczne stanowisko przyjê³a tylko Holandia, która zadeklarowa³a, i¿ jej prawa i obowi¹zki w ramach WTO rozci¹gaj¹ siê równie¿ na Antyle
Holenderskie.
Cz³onkowie przyjêci musz¹ przejæ przez akcesjê. Ogólna regulacja tego
procesu zawarta jest w art. XII Porozumienia WTO. W myl jego postanowieñ
warunki przyjêcia ustanawiane s¹ pomiêdzy wstêpuj¹cym oraz WTO, jednak
zawsze wymaga siê zaakceptowania porozumienia z Marrakeszu (wraz
z GATT 1994, GATS, TRIPS i innymi).
Procedury akcesyjne uregulowane zosta³y w marcu 1995 r.12 Kraj pragn¹cy przyst¹piæ do WTO zwraca siê z wnioskiem do Dyrektora Generalnego
WTO. Na tej podstawie Rada Generalna powo³uje grupê robocz¹ do spraw
przyst¹pienia. W jej pracach uczestnicz¹ najwiêksze gospodarcze potêgi
wiatowe (USA, Wspólnoty Europejskie, Japonia) oraz kraje z regionu kandydata. Pierwszym etapem akcesji jest przedstawienie Memorandum na temat
polityki handlowej aplikanta (Memorandum on the Foreign Trade Regime).
Ostateczna treæ tego Memorandum jest formu³owana w trakcie wielokrotnych spotkañ informacyjnych, podczas których cz³onkowie WTO maj¹ prawo
zadawania pytañ przedstawicielom kandydata. Szczególna rola na tym poziomie przypada Sekretariatowi WTO, gdy¿ to on organizuje takie spotkania
i udziela technicznego wsparcia kandydatom. Informacyjna faza przyst¹pienia trwa zwykle kilka lat, co wynika g³ównie ze szczegó³owoci stawianych pytañ i rozleg³ego pola uregulowañ Porozumienia WTO [Langhammer, Lücke,
1999].
Wstêpny etap koñczy siê sformu³owaniem raportu grupy roboczej do
spraw przyst¹pienia, konstruuje siê równie¿ zestawienie zobowi¹zañ i koncesji kandydata oraz sporz¹dza siê protokó³ akcesyjny. Dokumenty te trafiaj¹
do Rady Generalnej, która podejmuje decyzjê, czy przekazaæ dalszy bieg
spraw do Konferencji Ministerialnej13.
Równolegle do prac grupy roboczej odbywa siê równie istotny proces bilateralnych negocjacji kandydata i poszczególnych cz³onków WTO. Dotycz¹ one
zobowi¹zañ celnych, us³ugowych i innych zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem WTO, które obie strony uznaj¹ za najwa¿niejsze. Porozumienie WTO
oraz oficjalne regu³y przyjête w tej organizacji nie okrelaj¹ precyzyjnie, jaki
poziom uzgodnieñ nale¿y uznawaæ za wystarczaj¹cy dla zakoñczenia rokowañ
dwustronnych. Wydaje siê jednak oczywiste, ¿e uczestnicz¹cy w rokowaniach
cz³onek WTO nie poprze wniosku kandydackiego, dopóki sam nie owiadczy,
¿e osi¹gn¹³ konsens w negocjacjach z aspiruj¹cym.
Krajami, które pragn¹ w ostatnim okresie przyst¹piæ do WTO, s¹ g³ównie
pañstwa, które przeprowadzaj¹ proces transformacji od gospodarki centralnie zarz¹dzanej do systemu rynkowego [Micha³ek, 1999]. Zdecydowanie naj12
13
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Dokument WT/ACC/1.
Zob. dokument WT/GC/W/100 s. 2.
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wa¿niejszym z nich by³y Chiny, które ju¿ od 1986 r. stara³y siê o pe³noprawne
cz³onkostwo w GATT. Grupa robocza do spraw przyst¹pienia Chin zosta³a
ustanowiona w marcu 1987 r., a jej prace by³y kontynuowane w ramach WTO.
W listopadzie 1999 r. Chiny i USA owiadczy³y, ¿e dosz³y do porozumienia,
które koñczy ich dwustronne rokowania. Podobn¹ deklaracjê w maju 2000 r.
z³o¿y³a strona chiñska i Komisja Europejska. Taki stan jednoznacznie wskaza³, ¿e prace zmierzaj¹ce do przyjêcia Chin do WTO s¹ bliskie sfinalizowania.
Proces akcesji zawsze wieñczy decyzja Konferencji Ministerialnej, która zatwierdza warunki przyst¹pienia (wymagana jest wiêkszoæ 2/3 g³osów cz³onków WTO). W zwi¹zku z tym ostateczne rozstrzygniêcie w sprawie uczestnictwa ChRL w wiatowej Organizacji Handlu zapad³o w Doha, na czwartej Konferencji Ministerialnej WTO, a status cz³onka Chiny uzyska³y 11 grudnia 2001 r.
Obecnie WTO liczy 147 cz³onków zwyczajnych14. Od pocz¹tku dzia³alnoci
wiatowej Organizacji Handlu 17 pañstw przesz³o proces akcesji. W kolejnoci
chronologicznej by³y to15: Ekwador (21 stycznia 1996 r.), Bu³garia (1 grudnia 1996 r.), Mongolia (29 stycznia 1997 r.), Panama (6 wrzenia 1997 r.), Kirgizja
(20 grudnia 1998 r.), £otwa (10 luty 1999 r.), Estonia (13 listopada 1999 r.), Jordania (11 kwietnia 2000 r.), Gruzja (14 czerwca 2000 r.), Oman (9 listopada 2000 r.),
Chorwacja (20 listopada 2000 r.), Albania (8 wrzenia 2000 r.), Litwa (31 maja
2001 r.), Mo³dawia (26 lipca 2001 r.), Chiny (11 grudnia 2001 r.), Tajwan (1 stycznia 2002 r.), Armenia (5 lutego 2003 r.), Macedonia (4 kwietnia 2003 r.) i Nepal
(23 kwietnia 2004 r.).
Zasiêg WTO jest wiêc powszechny, a grono jej cz³onków obejmuje wszystkie najbardziej rozwiniête kraje wiata, choæ z drugiej strony 3/4 sk³adu WTO
to kraje rozwijaj¹ce siê i najmniej rozwiniête. Wród najwiêkszych nieobecnych trzeba wymieniæ Federacjê Rosyjsk¹. Przyczyny tego s¹ oczywiste 
kraj ten nie jest jeszcze gotowy do liberalizacji obrotu miêdzynarodowego,
choæ usilnie zabiega o cz³onkostwo w wiatowej Organizacji Handlu. Oprócz
Rosji jeszcze 28 innych pañstw z³o¿y³o formalne wnioski o przyjêcie w poczet
WTO16, choæ niektóre z nich zamrozi³y na tym etapie swoj¹ aktywnoæ. Przyk³adem mo¿e byæ Iran, który zg³osi³ chêæ wst¹pienia ju¿ we wrzeniu 1996 r.,
lecz z racji dalszej biernoci nie powo³ano nawet grupy roboczej. Analogicznie wygl¹da sytuacja Syrii i Libii  przez ponad rok od z³o¿enia wniosku
(padziernik i grudzieñ 2001 r.) nie poczyni³y one ¿adnych kroków w kierunku
intensyfikacji negocjacji akcesyjnych.
WTO przewidzia³a te¿ formê wspó³pracy z pañstwami, które do niej nie
nale¿¹. Jest to instytucja obserwatora. Pañstwa o takim statusie mog¹ braæ
udzia³ w pracach WTO, zw³aszcza w zakresie propagowania zasad nieskrêpowanej wymiany handlowej lub akcjach szkoleniowych, lecz z oczywistych
wzglêdów nie przys³uguje im prawo g³osu w organach decyzyjnych. Obserwa14
15
16

Wed³ug stanu z 23 kwietnia 2004 r.
W nawiasie podano datê uzyskania cz³onkostwa w WTO.
Zob. dokument WT/ACC/11/Rev.1.
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Formalnie wszyscy uczestnicy Konferencji Ministerialnej maj¹ równy status i ich g³os jest tak samo wa¿ny. W praktyce tworz¹ siê grupy i koalicje
zwi¹zane wspólnymi interesami ekonomicznymi, które czasami wystêpuj¹
w imieniu swoich cz³onków. W sposób niemal sformalizowany dzia³a grono
czterech potêg gospodarczych (Quad), tj. Japonii, Kanady, Wspólnot Europejskich oraz USA. Ich wyrana dominacja nie oznacza jednak, ¿e Quad zawsze
przemawia jednym g³osem. Wrêcz przeciwnie, tarcia pomiêdzy USA oraz
Europ¹ s¹ bardzo widoczne. Na Konferencji w Doha aktywnie wystêpowa³
zespó³ okrelany jako Like Minded Group, którego najwa¿niejszymi cz³onkami by³y Egipt, Indie i Pakistan. Pañstwa te niezwykle silnie zabiega³y o to, by
nie rozpoczynaæ nowej tury negocjacyjnej, lecz skupiæ siê na prawid³owej
implementacji ju¿ podpisanych uzgodnieñ Rundy Urugwajskiej.
Ze wzglêdu na ogromn¹ liczbê cz³onków WTO doprowadzenie do konsensu
graniczy z niemo¿liwoci¹. Dlatego te¿ powstawanie grup interesu jest wrêcz
po¿¹dane, gdy¿ wówczas zamiast kilkuset stanowisk mo¿na skoncentrowaæ
siê na kilkunastu lub kilkudziesiêciu, o ile powsta³e ad hoc koalicje uzgodni¹
wczeniej w³asne zdanie i wyznacz¹ swego reprezentanta. Praktyka Konferencji w Doha pokaza³a, ¿e jest to mo¿liwe, co znacz¹co u³atwi³o rozmowy
i rokowania.
Z drugiej strony ograniczono w ten sposób przejrzystoæ i demokratyzm
negocjacji, gdy¿ w toku obrad okaza³o siê, ¿e nadal zdecydowany prym wiod¹
g³ówne potêgi gospodarcze. Ich reprezentanci na nieformalnych spotkaniach
z najbardziej aktywnymi pañstwami rozwijaj¹cymi siê przygotowywali projekty decyzji, które nastêpnie przedstawiano pozosta³ym uczestnikom Konferencji. Taka procedura, nazwana spotkaniami w zielonym pokoju (green
room meetings), choæ usprawni³a prace, spotka³a siê z krytyk¹ pominiêtych
krajów oraz organizacji pozarz¹dowych, które coraz aktywniej ledz¹ prace
WTO. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e uczestnicy Konferencji Ministerialnej WTO,
czyli wszyscy cz³onkowie wiatowej Organizacji Handlu, s¹ formalnie równi,
lecz w rzeczywistoci potencja³ gospodarczy nadal odgrywa znacz¹c¹ rolê.
Jedyn¹ drog¹ dla krajów mniej rozwiniêtych, o ile nie chc¹ byæ pomijane, jest
w³asna aktywnoæ i budowanie koalicji. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e wówczas
nale¿y wystawiæ niezwykle kompetentn¹ delegacjê, a pañstwa rozwijaj¹ce
siê i w okresie transformacji wyranie cierpi¹ na niedostatek tak wysoko
kwalifikowanej kadry.
Kolejnym organem WTO jest Rada Generalna (General Council). Pe³ni ona
funkcje Konferencji Ministerialnej w przerwach miêdzy sesjami, lecz dodatkowo wyposa¿ona jest w kompetencje czyni¹ce z niej organ zarz¹dzaj¹co-wykonawczy. Rada jest równie¿ organem plenarnym, sk³adaj¹cym siê z przedstawicieli wszystkich cz³onków. Siedzib¹ Rady Generalnej jest Genewa, zwykle w jej posiedzeniach uczestnicz¹ ambasadorowie lub szefowie delegacji
poszczególnych krajów, lecz zdarza siê, ¿e na obrady przysy³ani s¹ przedstawiciele bezporednio ze stolicy cz³onka. Rada Generalna spotyka siê kilkanacie razy w roku. Oprócz wykonywania zadañ zarz¹dzaj¹co-wykonawczych
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Rada mo¿e funkcjonowaæ tak¿e na innych p³aszczyznach, gdy¿ przys³uguj¹ jej
kompetencje Organu Rozstrzygania Sporów (Dispute Settlement Body  DSB)
i Organu Przegl¹du Polityki Handlowej (Trade Policy Review Body 
TPRB)19.
Organami pomocniczymi Rady Generalnej s¹: Rada do Spraw Handlu
Towarami, Rada do Spraw Handlu Us³ugami oraz Rada do Spraw Handlowych Aspektów Praw W³asnoci Intelektualnej. Cia³a te dzia³aj¹ pod ogólnym tylko kierownictwem Rady Generalnej, a ich zadaniem jest nadzorowanie funkcjonowania wyspecjalizowanych porozumieñ handlowych, tj. odpowiednio GATT 1994, GATS oraz TRIPS. Cz³onkostwo w tych organach jest
otwarte dla wszystkich cz³onków WTO20, choæ oczywicie nie wszyscy z tego
korzystaj¹, bardzo widoczny jest brak reprezentantów pañstw najbiedniejszych. Poszczególne Rady tworz¹ równie¿ komitety robocze, które na jeszcze
bardziej szczegó³owym poziomie badaj¹ sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem umów WTO. Obecnie istnieje blisko 40 takich grup, co sprawia, ¿e wliczaj¹c w to spotkania gremiów pracuj¹cych w ramach procesu akcesyjnego,
jak równie¿ rozstrzygania sporów, rocznie w siedzibie WTO odbywa siê ponad
1200 ró¿nego rodzaju zebrañ. Liczba ta bêdzie w najbli¿szych latach rosn¹æ,
gdy¿ ju¿ rozpoczê³y siê prace komitetów negocjacyjnych, które maj¹ wype³niæ
mandat rokowañ Rundy Milenijnej, zapocz¹tkowanej w Doha.
Radzie Generalnej, wystêpuj¹cej w roli Organu Rozstrzygania Sporów,
podlegaj¹ te¿ instytucje orzekaj¹ce w konfliktach handlowych miêdzy cz³onkami WTO. Istniej¹ dwa takie gremia, z których Organ Apelacyjny (Appellate
Body) ma permanentny charakter  tworzy go 7 specjalistów z zakresu prawa
gospodarczego. Jest to swego rodzaju wyspecjalizowany sta³y s¹d miêdzynarodowy, który pe³ni funkcjê instancji odwo³awczej od orzeczeñ wydawanych
w pierwszej kolejnoci przez panele. Panel jest trzyosobowym organem tworzonym ad hoc przez DSB, która ka¿dorazowo ustala jego sk³ad [Kruszka,
2002].
Podporz¹dkowanie zespo³ów orzekaj¹cych Radzie Generalnej nie ma
charakteru cis³ej zale¿noci merytorycznej, gdy¿ zarówno panel, jak i Organ
Apelacyjny wydaj¹ zalecenia w sposób niezawis³y. Natomiast g³os decyduj¹cy ma DSB, z³o¿ona ze wszystkich cz³onków WTO, choæ jej uprawnienia
ograniczaj¹ siê do przyjêcia lub odrzucenia raportu orzekaj¹cego, bez mo¿liwoci jakiejkolwiek modyfikacji jego treci. Podkreliæ trzeba, ¿e zastopowanie procedury rozstrzygania sporów wymaga osi¹gniêcia konsensu w ³onie
DSB, co w praktyce dzia³añ WTO jeszcze nigdy nie mia³o miejsca.
Organem o administracyjnym charakterze jest Sekretariat, który liczy 556
cz³onków. Jego siedzib¹ jest równie¿ Genewa. Jest to nieplenarny organ funkcjonariuszy miêdzynarodowych, jednak w odró¿nieniu od wielu innych organizacji ma on tylko wspomagaæ aktywnoæ cz³onków WTO, a nie j¹ zastêpowaæ.
19
20

136

Porozumienia WTO, art. IV, ust. 24.
Porozumienia WTO, art. IV, ust. 5.
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Bior¹c pod uwagê bardzo szeroki zakres przedmiotowy uregulowañ zawartych w traktatach sk³adaj¹cych siê na Porozumienie WTO, tj. handel towarami (wraz z produktami rolniczymi), us³ugami (w tym finansowymi, telekomunikacyjnymi, transportowymi i ochrony zdrowia), przep³yw osób fizycznych, handel utworami i prawami w³asnoci intelektualnej, personel Sekretariatu WTO oraz bud¿et wiatowej Organizacji Handlu wydaj¹ siê niezwykle
skromne. Tak¹ tezê mo¿e poprzeæ zestawienie zawarte w tabeli 1., w którym
skoncentrowano siê tylko na organizacjach autonomicznych wobec ONZ oraz
wyspecjalizowanych agendach ONZ, których obszar dzia³ania choæ czêciowo
zazêbia siê z regulacjami WTO.

Tabela 1.

Liczba personelu i roczny bud¿et na rok 2002 w wybranych miêdzyrz¹dowych organizacjach
miêdzynarodowych
Lp.

Organizacja

Liczba personelu

1589,7a

1.

Bank wiatowy (World Bank)

2.

wiatowa Organizacja Zdrowia (World Health
Organization  WHO)

8354

970c

3.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Wy¿ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture
Organization of the United Nations  FAO)

3700

578c, f

4.

Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (International
Monetary Fund  IMF)

2976

736,9a

5.

Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organization for Economic Cooperation and
Development  OECD)

2550

235

6.

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (International
Labour Organization  ILO)

2500

234c

7.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Owiaty, Nauki i Kultury (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNESCO)

2176

439e, f

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Rozwoju Przemys³owego (United Nations
Industrial Development Organization  UNIDO)

2161g

375b

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European
Bank for Reconstruction and Development 
EBRD)

1170

215a

8.

9.

10.

10 007

Roczny bud¿et w mln
USD

wiatowa Organizacja W³asnoci Intelektualnej
(World Intellectual Property Organization 
WIPO)

859

201,1e

11.

Miêdzynarodowy Zwi¹zek Telekomunikacyjny
(International Telecommunication Union  ITU)

790

101e

12.

Miêdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
(International Civil Aviation Organization  ICAO)

759

61
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Lp.

Organizacja

Liczba personelu

Roczny bud¿et w mln
USD

13.

wiatowa Organizacja Handlu (World Trade
Organization  WTO)

556

78

14.

Miêdzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
(International Fund for Agricultural Development
 IFAD)

315b

451b

15.

Miêdzynarodowa Organizacja Morska
(International Maritime Organization  IMO)

300

28e

16.

Powszechny Zwi¹zek Pocztowy (Universal Postal
Union  UPU)

150

21,2d

17.

wiatowa Organizacja Turystyki (World Tourism
Organization  WTO)

100

9,8

Objanienia:
a  tylko bud¿et administracyjny, bez rodków przeznaczonych na po¿yczki finansowe;
b  dane z roku 2001;
c  po³owa bud¿etu na lata 20002001;
d  po³owa bud¿etu na lata 20012002;
e  po³owa bud¿etu na lata 20022003;
f  suma rodków pochodz¹cych z regularnego bud¿etu organizacji oraz wydatków pochodz¹cych
ze rodków nadzwyczajnych;
g  suma pracowników zatrudnionych bezporednio przez organizacjê oraz zewnêtrznych ekspertów op³acanych przez organizacjê, lecz formalnie niezale¿nych.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportów rocznych i informacji dostêpnych na internetowych stronach wymienionych organizacji.

Przedstawione dane dobitnie pokazuj¹, ¿e WTO nie zalicza siê do czo³ówki
globalnych instytucji ani pod wzglêdem liczby zatrudnionych, ani rodków
pozostaj¹cych w jej gestii. Nawet podwojenie personelu lub bud¿etu pozwoli³oby zaj¹æ dopiero 10 miejsce w prezentowanym rankingu, a nale¿y dodaæ, ¿e
rok 2002 by³ dosyæ specyficzny dla WTO, gdy¿ z racji inauguracji Rundy Milenijnej zwiêkszono sk³ad osobowy Sekretariatu o blisko 50 osób, co jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii WTO.
Zgodnie z Porozumieniem WTO wiatowa Organizacja Handlu jest bezporednio zarz¹dzana przez cz³onków, a wiêc Sekretariat nie ma ¿adnych
uprawnieñ decyzyjnych. O jego ograniczonej roli wiadcz¹ nie tylko niski bud¿et i niewielka liczebnoæ (w porównaniu z innymi organizacjami), lecz równie¿ brak kompetencji w czasami kluczowych sprawach.
Szczególnie mocno nale¿y podkreliæ ca³kowite wyeliminowanie Sekretariatu z procesu rozstrzygania sporów. Nawet Dyrektor Generalny (stoj¹cy na
czele Sekretariatu) nie mo¿e zainicjowaæ procedury orzekaj¹cej, choæby
naruszenie umów WTO by³o oczywiste i znacznej wagi. Do sk³adu paneli, które s¹ pierwsz¹ instancj¹ rozwi¹zuj¹c¹ sprawê, nie wolno w³¹czaæ osób z Sekretariatu. Jedynym uprawnieniem zawodowych funkcjonariuszy WTO jest
oferowanie przez Dyrektora Generalnego mediacji lub koncyliacji, jest to
jednak skierowanie sprawy do polubownego rozstrzygniêcia, czyli wycofanie
siê z procedury quasi-s¹dowej.
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Personel Sekretariatu nie mo¿e równie¿ dokonywaæ wyk³adni przepisów
zawartych w umowach WTO, tylko organy rozstrzygania sporów lub Konferencja Ministerialna s¹ do tego uprawnione. Cz³onkowie Sekretariatu s¹
generalnie wy³¹czeni z przewodniczenia komitetom lub grupom roboczym,
które zajmuj¹ siê szczegó³owymi regulacjami miêdzynarodowych stosunków
handlowych.
Koncentruj¹c siê tylko na literze przepisów zawartych w Porozumieniu
WTO, nie mo¿na wiêc nie zauwa¿aæ, ¿e Sekretariat oraz jego funkcjonariusze
odgrywaj¹ w strukturze WTO poledni¹ rolê, szczególnie w zestawieniu z innymi organizacjami miêdzynarodowymi, np. Uni¹ Europejsk¹, IMF lub Bankiem wiatowym, w których wyspecjalizowane i relatywnie nieliczne organy
maj¹ g³os decyduj¹cy. Cz³onkowie WTO, choæ regularnie pojawiaj¹ siê postulaty rozszerzenia uprawnieñ Dyrektora Generalnego lub zmniejszenia sk³adu Rady Generalnej, nie zdecydowali siê na odrzucenie modelu bezporedniego zarz¹dzania. Najistotniejsz¹ przes³ank¹ jest bardzo silne upolitycznienie na szczeblu narodowym zagadnieñ zwi¹zanych z handlem. Wiêkszoæ
rz¹dów obawia siê wewnêtrznych konsekwencji politycznych, gdyby zgodzi³y
siê oddaæ kwestie zwi¹zane z dalsz¹ liberalizacj¹ wymiany w rêce miêdzynarodowych funkcjonariuszy [Blackhurst, 1998].
Dodatkowy argument za utrzymaniem dotychczasowego modelu ma charakter finansowy. Kraje rozwijaj¹ce siê s¹ nawet sk³onne zaakceptowaæ
wiêkszy i bardziej aktywny Sekretariat, gdy¿ wierz¹, ¿e to pomo¿e im w ochronie i promocji w³asnych interesów handlowych. Jednak pañstwa rozwiniête
natychmiast podnosz¹ kwestiê pozyskania na to rodków. Obecny system
bud¿etowy WTO (o czym dalej) zak³ada uzale¿nienie wysokoci sk³adki od
udzia³u w globalnym handlu. Zatem dodatkowe fundusze do dyspozycji wiêkszego Sekretariatu musia³yby pochodziæ od g³ównych aktorów wiatowego
handlu, podczas gdy wiêkszoæ korzyci z rozszerzenia uzyska³yby kraje
o mniejszym potencjale gospodarczym.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e zadaniem Sekretariatu (wobec braku uprawnieñ decyzyjnych) jest zapewnienie pomocy technicznej w pracach wielu organów WTO. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e WTO przyjê³a trzy jêzyki oficjalne (angielski, francuski i hiszpañski), zatem obs³uga translatorska obrad zespo³ów roboczych oraz przygotowanie odpowiednich wersji dokumentów jest dosyæ
skomplikowane. Oprócz tego Sekretariat prowadzi dzia³ania wspomagaj¹ce
kraje rozwijaj¹ce siê w ustanawianiu przez nich zasad nieskrêpowanego
handlu miêdzynarodowego, analizuje obroty miêdzynarodowe, co znajduje
swój wyraz w unikatowych publikacjach statystycznych, propaguje idee globalizacji handlu. Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguje równie¿ utworzenie internetowej bazy danych, w której mo¿na znaleæ niemal 95% oficjalnych
dokumentów, w ró¿nych wersjach jêzykowych.
Trzeba jednak bardzo wyranie zaznaczyæ, ¿e formalne umocowanie Sekretariatu (w drugim planie) nie zawsze odpowiada jego faktycznej pozycji.
W sytuacji s³abego merytorycznego przygotowania przewodnicz¹cego jakie-

ekonomia 12

139

Micha³ Kruszka

go komitetu lub grupy roboczej, rola ekspertów z Sekretariatu niepomiernie
wzrasta, gdy¿ bez prawa decyzji mog¹ jednak doradzaæ i w ten sposób ukierunkowaæ prace danego organu. Tak samo dzieje siê w przypadku, gdy w obradach organów plenarnych bierze udzia³ nieliczna lub ma³o kompetentna
delegacja cz³onka WTO.
Oprócz tego warto pamiêtaæ, ¿e ogromna liczba prac analitycznych i dyskusji politycznych na tematy zwi¹zane z regulacjami WTO odbywa siê w gremiach pracuj¹cych na terenie pañstw cz³onkowskich. Przypomnieæ nale¿y, ¿e
dzia³alnoæ jednostek zwi¹zanych z handlem zagranicznym (np. ministerstw
gospodarki, spraw zagranicznych, organów celnych), krajowych agencji wyspecjalizowanych w sprawach ochrony patentowej, ochrony rodowiska, telekomunikacji, standardów jakociowych itp., czy wreszcie banków centralnych, tworzy zbiór czynników, które wp³ywaj¹ na stanowiska cz³onków WTO
i stanowi¹ podstawy propozycji trafiaj¹cych na forum WTO. Sekretariat WTO
musi natomiast zorganizowaæ i nadzorowaæ system sprawnego przep³ywu
informacji. Tak wiêc, pomimo ¿e WTO jest organizacj¹ zarz¹dzan¹ bezporednio przez cz³onków, a Sekretariat odgrywa teoretycznie drugorzêdn¹
rolê, to realizacja jego zadañ poch³ania prawie ca³y bud¿et, bo 98% sporód
78 mln USD, które WTO zgromadzi³a w roku 2002.
Dosyæ szczególna rola w strukturze WTO przypada Dyrektorowi Generalnemu (Director-General), szefowi Sekretariatu, którego mianuje bezporednio Konferencja Ministerialna. Na mocy Porozumienia WTO pierwszym Dyrektorem Generalnym WTO automatycznie zosta³ Dyrektor Generalny Sekretariatu GATT 194721. Dlatego pierwotnie funkcjê tê pe³ni³ Peter Sutherland
z Irlandii. W latach 19951999 Dyrektorem by³ Renato Ruggiero (W³ochy),
a od 1 wrzenia 1999 r. funkcjê obj¹³ Mike Moore z Nowej Zelandii.
Pod rz¹dami GATT 1947 Dyrektor Generalny by³ traktowany jako ekspert,
którego zadaniem by³o mo¿liwie najlepsze wykonywanie powierzonych mu
zadañ administracyjnych22. W nowych warunkach WTO stanowisko to zaczêto
postrzegaæ jako miejsce dla polityka. Dlatego te¿ wybór nastêpcy Renato
Ruggiero by³ niezwykle trudny, gdy¿ przedstawiciele pañstw rozwijaj¹cych
siê odrzucali kandydatury zg³aszane przez kraje rozwiniête, twierdz¹c, ¿e
w ten sposób przeciwstawiaj¹ siê dyskryminacji biedniejszych cz³onków
WTO. Ostatecznie osi¹gniêto kompromis, który spowodowa³ podzia³ kadencji23. Mike Moore obj¹³ urz¹d na okres od 1 wrzenia 1999 r. do koñca sierpnia
2002 r., natomiast przez kolejne trzy lata na czele Sekretariatu bêdzie staæ
Supachai Panitchpakdi z Tajlandii. ¯aden z tych polityków nie mo¿e ponownie kandydowaæ na stanowisko Dyrektora Generalnego. Zgoda na kierowanie
21

Porozumienia WTO, art. XVI, ust. 2.
Do anegdoty przeszed³ pewien dyplomata, który na nieformalnym spotkaniu w ramach
Rundy Urugwajskiej zwróci³ siê do Dyrektora Generalnego ze s³owami Sir, there is a difference
between you and me; I am a Contracting Party and you are a Contracted Party. Cytat za: [Hoekman, Kostecki, 2001, s. 54].
23
Zob. dokument WT/L/308.
22
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Sekretariatem WTO przez przedstawiciela Tajlandii ma charakter precedensowy, gdy¿ jest to pierwszy w historii przypadek objêcia tak eksponowanego
stanowiska w strukturach miêdzynarodowych instytucji gospodarczych przez
reprezentanta pañstw rozwijaj¹cych siê.
Dyrektor Generalny mianuje cz³onków personelu Sekretariatu i kieruje
jego pracami, g³ównie za porednictwem swoich 4 zastêpców. Dyrektor Generalny nie jest organem decyzyjnym, nie mo¿e wiêc bezporednio kszta³towaæ
polityki WTO. W rzeczywistoci jest swoistym depozytariuszem zbiorowych
interesów pañstw cz³onkowskich, powinien tak pracowaæ, aby jak najlepiej
i najpe³niej zrealizowane by³y kluczowe cele WTO. Podkreliæ trzeba, ¿e
pozycja Dyrektora jest bardzo znacz¹ca z tego te¿ powodu, i¿ personifikuje on
WTO, a tak¿e nadaje impuls nowym pracom.
Mike Moore przyzna³, ¿e bardzo du¿e trudnoci przy jego wyborze sta³y siê
jednym z czynników przyczyniaj¹cych siê do fiaska rozmów w Seattle w 1999
roku, gdy¿ obj¹³ on swoje stanowisko zaledwie trzy miesi¹ce przed Konferencj¹ Ministerialn¹, a jego zastêpcy zaczêli prace na kilka tygodni przed obradami. Taki popiech uniemo¿liwia³ w³aciwe przygotowanie rozmów, tym
bardziej ¿e wczeniejsze konflikty miêdzy pañstwami rozwiniêtymi i rozwijaj¹cymi siê popsu³y atmosferê dialogu i usztywni³y pozycje delegatów [Moore,
2000]. Za³amanie siê rokowañ w Seattle i odroczenie Rundy Milenijnej grozi³o za parali¿em WTO.
Ogromny wysi³ek Dyrektora Generalnego, jego aktywnoæ i zdolnoci negocjacyjne umo¿liwi³y jednak zmianê trybu przygotowañ do nowej Konferencji Ministerialnej w Doha. Przed 1999 r. cz³onkowie WTO przyjêli system budowania stanowiska wyjciowego na podstawie wszystkich zg³oszonych propozycji (proposal driven system). Efekt by³ taki, ¿e ka¿de pañstwo zabiega³o
o przyjêcie swego stanowiska i nie wyra¿a³o woli kompromisu. Ostatecznie
rozmowy mia³y siê rozpoczynaæ od rozpatrzenia dokumentu licz¹cego wiele
stron, w którym ka¿dy punkt sporny mia³ bardzo du¿o wariantów ewentualnych rozstrzygniêæ. Osi¹gniêcie porozumienia stawa³o siê wówczas niemal
niemo¿liwe.
Moore doprowadzi³ jednak do tego, ¿e w 2001 r. wyjciowe stanowiska negocjacyjne zosta³y przygotowane przez przewodnicz¹cych komitetów roboczych,
a projekt deklaracji stanowi¹cej mandat dla rokowañ Rundy Milenijnej kompilowa³ Przewodnicz¹cy Rady Generalnej. Taki system (chairman driven system) by³ niezwykle ryzykowny, gdy¿ czêciowo pozbawia³ WTO charakteru
organizacji bezporednio zarz¹dzanej przez cz³onków. Jednak w ten sposób
stworzono mo¿liwoæ opracowania w miarê zwartej propozycji, któr¹ mo¿na
by³o przedyskutowaæ w ci¹gu kilku dni Konferencji Ministerialnej. Oczywicie
w fazie wstêpnej delegacje cz³onków WTO mog³y i powinny zg³aszaæ w³asne
pomys³y i stanowiska, natomiast przewodnicz¹cy danego komitetu, wiadom
trudnoci technicznych i organizacyjnych, powinien stworzyæ dokument podsumowuj¹cy i bilansuj¹cy przedstawione propozycje [Harbinson, 2002]. Jak
pokaza³a Konferencja w Doha, która zainicjowa³a Rundê Milenijn¹, taki tok
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prac przygotowawczych siê sprawdzi³. Bezsprzecznie osi¹gniêty efekt by³ wielk¹ osobist¹ zas³ug¹ Dyrektora Generalnego  Mikea Morrea.
wiatowa Organizacja Handlu nie jest wyspecjalizowan¹ agend¹ ONZ,
dlatego te¿ dysponuje w³asnym bud¿etem. Jest on zasilany poprzez sk³adki
cz³onkowskie, kalkulowane na podstawie udzia³u w handlu miêdzynarodowym w trzech ostatnich latach poprzedzaj¹cych okres sk³adkowy. Istnieje
jednak dolny próg wynosz¹cy 0,015% ogólnej wartoci bud¿etu, który musz¹
wnieæ pañstwa maj¹ce mniej ni¿ 0,015% w wiatowym handlu przypadaj¹cym na ogó³ cz³onków WTO. Dobrowolne datki wnosz¹ pañstwa rozwiniête,
a tak pozyskane fundusze s¹ przeznaczone na pomoc techniczn¹ dla krajów
rozwijaj¹cych siê.

6. Zasady podejmowania decyzji w WTO
WTO jest organizacj¹ zarz¹dzan¹ przez cz³onków. Zatem regu³¹ jest podejmowanie decyzji w drodze konsensu24. Jest to zasada przejêta od poprzednika WTO, czyli GATT 1947. Oczywicie ta regu³a odnosi siê tylko do dzia³añ organów decyzyjnych, jakimi s¹ Konferencja Ministerialna i Rada Generalna.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia WTO przyjmuje siê, ¿e dany organ podj¹³ decyzjê w drodze konsensu, je¿eli ¿aden cz³onek obecny na posiedzeniu, na którym j¹ podejmowano, nie sprzeciwi³ siê formalnie proponowanemu rozstrzygniêciu. Jest to tzw. konsens pozytywny. Odmienn¹ zasadê przyjêto tylko w odniesieniu do decyzji Rady Generalnej wystêpuj¹cej w roli
Organu Rozstrzygania Sporów (Dispute Settlement Body  DSB). W takich
przypadkach DSB pos³uguje siê tzw. konsensem negatywnym. Wynika to z daleko posuniêtego automatyzmu procesu rozstrzygania konfliktów, która to cecha ma usprawniaæ jego przebieg i zapobiegaæ nieuzasadnionemu przeci¹ganiu spraw. Dlatego te¿ od DSB wymaga siê konsensu tylko w przypadku decyzji, która ma powstrzymaæ bieg rozstrzyganej sprawy, a wiêc wtedy, gdy sprawa nie ma byæ przekazywana do kolejnego etapu rozwi¹zania [The Results of
the Uruguay Round , 1994].
Osi¹gniêcie konsensu wcale nie oznacza jednomylnoci wród cz³onków
WTO. Teoretycznie w organach decyzyjnych zasiadaj¹ przedstawiciele
wszystkich pañstw nale¿¹cych do WTO, jednak czêsto zdarza siê, ¿e w danym
posiedzeniu jaki delegat nie wzi¹³ udzia³u. Wówczas, nawet gdyby mia³ odmienne stanowisko, nie uwzglêdnia siê go. Równie¿ g³osy wstrzymuj¹ce siê
nie s¹ liczone. System konsensu ma zapewniaæ podejmowanie decyzji, co do
których nie ma powa¿nych zastrze¿eñ, a zatem jest bardzo wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e rozstrzygniêcia bêd¹ wprowadzane w ¿ycie. Jest to o tyle
istotne, ¿e WTO, jako organizacja, ma niezwykle ma³y arsena³ narzêdzi nacisku na kraj, który nie podporz¹dkowa³ siê jakie decyzji. Nawet sankcje na³o¿one w toku procedury panelowej s¹ wprowadzane tylko przez poszkodowane
24
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pañstwa, a nie przez WTO. Dla kontrastu mo¿na przytoczyæ przyk³ad Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, który zadecydowa³ o zasadach programu
naprawczego dla danego kraju. Jeli nie s¹ one realizowane, to IMF mo¿e dotkliwie ukaraæ ³ami¹cego porozumienie poprzez wstrzymanie dalszego kredytowania.
Je¿eli osi¹gniêcie konsensu w WTO okazuje siê niemo¿liwe, decyzja mo¿e
zostaæ podjêta przez g³osowanie. Novum wzglêdem zasad GATT 1947 jest uzale¿nienie procedury g³osowania od rangi rozstrzygniêcia. Je¿eli szczegó³owe
postanowienia Porozumienia WTO nie stanowi¹ inaczej, to decyzje s¹ podejmowane wiêkszoci¹ oddanych g³osów25. Kwestie dotycz¹ce przyst¹pienia do
wiatowej Organizacji Handlu, jeli maj¹ byæ poddane pod g³osowanie, wymagaj¹ jednak wiêkszoci 2/3 pañstw cz³onkowskich. Takiej samej wiêkszoci wymaga zatwierdzenie projektu bud¿etu oraz przepisów finansowych obowi¹zuj¹cych w WTO, jak równie¿ wprowadzenie poprawek do traktatów
(z wy³¹czeniem podstawowych regu³)26. W celu dokonania interpretacji przepisów wszelkich obligatoryjnych umów wchodz¹cych w sk³ad Porozumienia
WTO niezbêdne jest uzyskanie wiêkszoci 3/4 g³osów. Ta sama zasada obowi¹zuje przy ewentualnym zawieszeniu przez Konferencjê Ministerialn¹
zobowi¹zañ na³o¿onych na cz³onka WTO27 (takie zawieszenia, mo¿liwe tylko
w szczególnych przypadkach i na z góry okrelony czas, to tzw. waivers).
Poprawki, które prowadz¹ do zmiany postanowieñ maj¹cych najistotniejsze znaczenie dla systemu WTO, czyli klauzuli najwiêkszego uprzywilejowania oraz zasad podejmowania decyzji, nie mog¹ byæ poddawane pod g³osowanie. Jedyn¹ drog¹ wprowadzania takich poprawek jest uzyskanie akceptacji
wszystkich cz³onków, czyli jednomylnoæ28.
Pomimo takich regulacji traktatowych cz³onkowie WTO ju¿ w 1995 r. zadecydowali, ¿e sprawy dotycz¹ce akcesji oraz prób o zgodê na waivers bêd¹ rozstrzygane w drodze konsensu29. Okazuje siê wiêc, ¿e zakres spraw rozwi¹zywanych przez g³osowanie nie jest zbyt wielki i nadal najistotniejszy jest kompromis pomiêdzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jest to po¿¹dane
rozwi¹zanie, gdy¿  jak wspomniano wy¿ej  zapewnia bardzo du¿e prawdopodobieñstwo implementacji danej decyzji. Z drugiej jednak strony tworzy
siê niebezpieczeñstwo nadmiernego konserwatyzmu organizacyjnego, gdy¿
trudno sobie wyobraziæ, by nigdy nikt nie protestowa³ przeciwko postulowanym zmianom.
Gdyby organ decyzyjny WTO, czyli Konferencja Ministerialna lub Rada
Generalna, mia³y jednak rozstrzygn¹æ dan¹ kwestiê przez g³osowanie, to na
podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e ka¿dy cz³onek WTO ma tylko jeden g³os. Oznacza to, ¿e potencja³ ekonomiczny, jakim dysponuje dany kraj w obrocie wia25
26
27
28
29

Porozumienia WTO, art. IX, ust. 1.
Porozumienia WTO, art. VII, ust. 3; art. X, ust. 3 oraz art. XII, ust. 2.
Porozumienia WTO, art. IX, ust. 23.
Porozumienia WTO, art. X, ust. 2.
Dokument WT/L/93.
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towym, nie odgrywa ¿adnej roli  wszyscy maj¹ te same uprawnienia. Jest to
ca³kowicie odmienna sytuacja w porównaniu z pozosta³ymi filarami globalnego ³adu ekonomicznego, czyli Miêdzynarodowym Funduszem Walutowym
i Bankiem wiatowym. W ich przypadku g³osowanie zawsze odbywa siê
z uwzglêdnieniem wag, bazuj¹cych na znaczeniu gospodarczym danego
cz³onka. Oczywicie system WTO jest bardziej demokratyczny, lecz czasami
utrudnia sprawne zarz¹dzanie.
Wyj¹tkiem jest korzystanie przez Wspólnoty Europejskie ze swego prawa
g³osu, w ich przypadku bowiem liczba g³osów odpowiada liczbie pañstw
cz³onkowskich bêd¹cych cz³onkami WTO. Odrêbne g³osy przys³uguj¹ równie¿
Hongkongowi, Makau oraz Chiñskiej Republice Ludowej, choæ trudno przypuszczaæ, by przedstawiciele pierwszych dwóch cz³onków g³osowali inaczej
ni¿ delegat Pekinu.

7. Uwagi koñcowe

Ustanowienie wiatowej Organizacji Handlu bez w¹tpienia siêga korzeniami do idei liberalizacji miêdzynarodowych stosunków gospodarczych,
która przywieca³a uczestnikom konferencji w Bretton Woods. Jednak przez
piêædziesi¹t lat realizacja zadañ zmierzaj¹cych do znoszenia ograniczeñ
w globalnym handlu udawa³a siê tylko czêciowo. Funkcjonowanie GATT
1947, ca³kiem efektywne i skuteczne, by³o jednak obarczone piêtnem tymczasowoci, brakiem nale¿ytej obudowy instytucjonalnej i prawnej oraz zawê¿eniem regulacji tylko do sfery wymiany towarów. Powstanie WTO skutecznie
te mankamenty zlikwidowa³o.
WTO jest w pe³ni ukszta³towan¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹, a Porozumienie WTO bardzo precyzyjnie okrela jej strukturê, cele, zasady nabywania
cz³onkostwa czy te¿ procedury podejmowania decyzji. Elementy te usprawniaj¹ funkcjonowanie i zarz¹dzanie podmiotem, do którego nale¿y 147 pañstw.
Liczne grono krajów, które nadal stara siê o przy³¹czenie do WTO, jak równie¿ coraz wiêksze zainteresowanie opinii publicznej (nie zawsze przychylne) wskazuj¹, ¿e dzia³anie wiatowej Organizacji Handlu i propagowanie zasad nieskrêpowanej wymiany gospodarczej jest bardzo wa¿ne dla wspó³czesnego systemu ekonomicznego. Sami cz³onkowie WTO w pe³ni zdaj¹ sobie
z tego sprawê i dlatego mandat negocjacyjny Rundy Milenijnej obj¹³ praktycznie wszystkie pola ju¿ znajduj¹ce siê w traktatach WTO, jak równie¿ szereg nowych zagadnieñ. Aspekty instytucjonalne tak¿e zosta³y w³¹czone do
tematyki rokowañ. Trudno spodziewaæ siê rewolucyjnych zmian w tym zakresie, lecz szczegó³owe rozwi¹zania mog¹ siê przyczyniæ do sprawniejszego
dzia³ania wiatowej Organizacji Handlu.
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Institutional Aspects of the World Trade Organizations Functioning
The main objective of the paper was to analyze the institutional aspects of the
functioning of the World Trade Organization. To this end, the structure of the
1994 WTO Agreement, the Organizations tasks, the principles of membership
acquisition, as well as the organs and the decision-making rules of the WTO
were presented.
The WTO is (as opposed to GATT 1947) a fully structured international organization and its operation is of utmost importance for gradual abolition of restrictions on the global trade in goods, services and intellectual property
rights. Thus, the knowledge of the WTOs functioning principles is a factor substantially facilitating the understanding of the globalization process.
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