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PRZYCZYNY BRAKU KOMPROMISU
W RUNDZIE ROZWOJU WTO
Streszczenie: Negocjacje w ramach rundy Rozwoju WTO rozpoczęły się w stolicy Kataru –
Dosze, w 2001 r. Jednak mimo wyznaczanych wielokrotnie terminów zakończenia rokowań
ostateczne porozumienie jest nadal nieosiągnięte. Do braku sukcesu rundy doprowadziło wiele czynników, m.in. kontrowersje wokół kwestii rolnych, stosowania specjalnego mechanizmu ochronnego, wielkości możliwych linii taryfowych w zakresie tzw. produktów wrażliwych, dostępu do rynku, a także system podejmowania decyzji w WTO oraz sytuacja
wewnętrzna w państwach członkowskich WTO, spowodowana kryzysem.
Słowa kluczowe: WTO, liberalizacja handlu, negocjacje, Agenda Dohijska.

Celem artykułu jest analiza głównych przyczyn załamania się negocjacji handlowych, prowadzonych od 2001 r. w ramach Agendy Rozwoju z Dohy. Przedmiotem
artykułu jest także próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość rundy z Dohy i systemu WTO.
Decyzję o rozpoczęciu kolejnej rundy negocjacji handlowych, poświęconej
w większym stopniu problemom państw rozwijających się, członkowie WTO podjęli
w trakcie IV Konferencji Ministerialnej WTO w Dosze (Katar) w listopadzie 2001 r.1
Już wówczas widoczne były potencjalne punkty sporne przyszłych rokowań. Tradycyjnie do zagadnień tych należy m.in. dalsza liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi, większy zakres redukcji dostępu do rynku dla produktów nierolnych,
łatwiejszy dostęp do rynku dla produktów pochodzących z państw rozwijających
się, a także ułatwienia dla eksporterów bawełny z państw rozwijających się. Dotychczasowy przebieg rokowań nie pozwala na optymizm, a upadek rundy jest w zasadzie faktem. Na żadnej z czterech konferencji ministerialnych, które odbyły się po
rozpoczęciu negocjacji, nie osiągnięto porozumienia2. Pierwsze spotkanie członków
WTO po konferencji w Dosze odbyło się w meksykańskim Cancún we wrześniu
Wcześniej odbyły się konferencje ministerialne WTO w Singapurze w 1996 r., Genewie w 1998
oraz w Seattle w 1999. Zob. http://wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm (20.032013).
2
Kolejne konferencje ministerialne odbyły się w 2003 r. w Cancún, w 2005 r. w Hongkongu,
w 2009 i 2011 w Genewie. Zob. tamże.
1
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2003 r. Wówczas nie udało się osiągnąć kompromisu głównie z powodu bardzo
twardej postawy państw rozwijających się, które zjednoczyły się w dwóch blokach
reprezentujących ich interesy. Grupa G20 skupiła duże państwa rozwijające się, np.
Chiny3, Indie, Brazylię, natomiast w grupie G90 zjednoczyły się kraje słabo i najsłabiej rozwinięte4. W Cancún nie udało się osiągnąć porozumienia w najbardziej newralgicznych punktach negocjacji, tzn. liberalizacji handlu artykułami rolnymi oraz
w tak zwanych kwestiach singapurskich, czyli globalnych regułach dotyczących
inwestycji zagranicznych, polityki konkurencji, zamówień rządowych oraz ułatwień
w handlu5. Szansa na zakończenie negocjacji pojawiła się w trakcie maratonu negocjacyjnego w Genewie w lipcu 2004 r., gdzie przyjęto wstępny zakres potencjalnych
redukcji i przyszłych zobowiązań (July Agreement). Dokument ten stanowił podstawę do rokowań podczas VI Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu w grudniu 2005 r.6 Efektem spotkania w Hongkongu było zobowiązanie członków WTO
do eliminacji subsydiów eksportowych w rolnictwie do końca 2013 r., naturalnie w
sytuacji pomyślnego zakończenia całości rokowań. Niestety, niedługo po tym spotkaniu negocjacje w ramach rundy rozwoju załamały się. Impasu nie przełamał dokument z lipca 2006 r. przedstawiający propozycje przyszłych obniżek w grupie
rolnej. W tej sytuacji w lipcu 2006 r. zawieszono negocjacje do odwołania7. Kolejną
szansą na zakończenie rokowań były negocjacje w Genewie w lipcu 2008 r.8 Spotkanie ministrów handlu zakończyło się jednak fiaskiem, a bezpośrednią przyczyną niepowodzenia był brak kompromisu w kwestii „specjalnego mechanizmu zabezpiePodczas IV Konferencji Ministerialnej w Dosze do Światowej Organizacji Handlu zostały przyjęte Chiny oraz Tajwan. Chiny rozpoczęły starania o przyjęcie do WTO już w 1986 r. W 1999 r. Państwo Środka podpisało porozumienie handlowe z USA, a w 2000 z Unią Europejską. Zob. WTO successfully concludes negotiations on China’s entry, http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/
pr243_e.htm (20.03.2013 r.)
4
G20 (znane również jako G20+, G23, G21) to grupa państw rozwijających się, utworzona
w sierpniu 2003 r., do której obecnie należą 23 państwa, tj. Argentyna, Brazylia, Boliwia, Chile, Kuba,
Ekwador, Egipt, Gwatemala, Indie, Indonezja, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Paragwaj, Peru, Filipiny,
RPA, Tanzania, Tajlandia, Urugwaj, Wenezuela, Zimbabwe. Z kolei grupa G90 jednoczy państwa afrykańskie, kraje z grupy AKP oraz państwa najmniej rozwinięte (LDCs). Zob. Groups in the negotiations,
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm (20.03.2013).
5
Zob. The WTO under fire, “The Economist”, 20 September 2003, s. 29-31; Przegrana systemu
wielonarodowych negocjacji, „Rynki Zagraniczne” 30 IX-3 X 2003; Singapure WTO Ministerial Declaration, WT/MIN(96)/DEC, 18 December 1996, http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
min96_e/wtodec_e.htm (20.03.2013).
6
Doha Work Programme, Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004 (July
Agreement), WT/L/579.
7
WTO, 2006 News Items, Talks suspended „Today there are only losers” http://www.wto.org/
english/news_e/news06_e/mod06_summary_24july_e.htm; WTO, 2006 News Items, „It’s time for serious thinking on what’s at stake here” – Lamy, http://www.wto.org/english/news_e/news06_e/tnc_
chair_report_27july06_e.htm (20.03.2013).
8
Zob. Report to the trade negotiations committee by the chairman of the special session of the
Committee on Agriculture, Ambassador Crawford Falconer, 11 August 2008, WTO, JOB 08/95.
3
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czającego”, pozwalającego państwom rozwijającym się podnieść cła w sytuacji
wzrostu importu produktów rolnych lub znacznego spadku ich cen9. Na przełomie
listopada i grudnia 2009 r. w Genewie odbyła się VII Konferencja Ministerialna
WTO, która ponownie nie przełamała impasu negocjacyjnego. Ministrowie handlu
państw członkowskich WTO podkreślili znaczenie rokowań, zwłaszcza dla państw
rozwijających się, oraz nowe zadania dla WTO w kontekście światowego kryzysu.
W grudniu 2011 r. odbyła się VIII Konferencja Ministerialna w Genewie, która nie
miała charakteru negocjacyjnego, jednak była traktowana jako ostatnia szansa na
zamknięcie rokowań. Termin ten z kilku względów, m.in. wyborów prezydenckich
w USA w 2012 r., uznawany był za realną szansę na zakończenie negocjacji (tzw.
window of opportunity). Ponownie jednak data zakończenia negocjacji nie została
dotrzymana, natomiast za pewien sukces spotkania można jedynie uznać sfinalizowanie przystąpienia Rosji do WTO10.
Przyczyny upadku rundy z Dohy można podzielić na trzy grupy: zewnętrzne –
związane ze zmieniającymi się uwarunkowaniami geopolitycznymi, wewnętrzne –
związane z funkcjonowaniem WTO i trybem podejmowania decyzji, oraz wynikające ze sprzecznych interesów państw członkowskich WTO. Bez wątpienia jednym z
czynników opóźniających negocjacje są zmieniające się okoliczności polityczne,
determinujące położenie WTO. Cykl wyborczy w największych państwach członkowskich WTO oraz ich sytuacja wewnętrzna nie pozostają bowiem bez znaczenia dla
funkcjonowania WTO. Dlatego niezwykle istotna jest synchronizacja tempa negocjacji, np. z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Przeoczenie dobrego momentu na
finalizację rokowań może wiązać się m.in. z oczekiwaniem na nową agendę polityki
handlowej USA. To samo zastrzeżenie dotyczy sytuacji wewnętrznej w Unii Europejskiej. Wybory w najważniejszych państwach UE, a także koniec kadencji Komisji Europejskiej wpływają na kalendarz negocjacji w WTO. Unia Europejska ustala
wówczas nowe stanowisko i proces ten może opóźniać negocjacje11. Poza tym w
ciągu ponad dziesięciu lat od rozpoczęcia negocjacji w znacznym stopniu zmieniła
się sytuacja w gospodarce światowej, pojawiły się nowe cele do osiągnięcia, ale
także nieprzewidziane problemy. Jednym z nich jest kryzys finansowy, którego konsekwencją jest narastający protekcjonizm. Członkowie WTO skupili się bardziej na
walce ze skutkami kryzysu w swoich państwach niż na szukaniu kompromisu w ramach WTO. Konsekwencją kryzysu jest także wzmożone zainteresowanie członków
WTO integracją regionalną, która może doprowadzić do erozji wielostronnego systemu handlu w wyniku przyjmowania dużej ilości dwustronnych porozumień ze
E. Kaliszuk, Negocjacje w Genewie – fiasko zamiast przełomu, „Wspólnoty Europejskie” 2008,
nr 4, s. 7.
10
FR wniosek o członkostwo w GATT złożyła już w 1993 r. http://www.wto.org/english/thewto_e/
acc_e/a1_russie_e.htm (20.03.2013); F. Erixon, Russia in the WTO: Unriddling the Mystery of Russia’s
Trade Policy, ECIPE Bulletin No. 05/2012.
11
Zob. np. The WTO Doha Trade Round — Unlocking the Negotiations and Beyond, 16 November 2011, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/111611.pdf (20.03.2013).
9
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szkodą dla stosunków wielostronnych12. Z drugiej strony jednym ze sposobów walki
ze spowolnieniem gospodarczym jest zwiększenie liberalizacji handlu poprzez ograniczenie stosowania nowych barier w handlu międzynarodowym i innych niezgodnych z regułami WTO praktyk13.
Kolejną przyczyną utrudniającą zakończenie rokowań jest duża liczba uczestników obrad. Obecnie do WTO należy 159 państw14, a wśród tak licznej grupy negocjujących stron trudno o szybkie decyzje i brak konfliktów interesów. Dodatkowo
pod względem technicznym negocjacjami rządzą dwie reguły: kompromisu oraz
zasada jednolitego zobowiązania (Single Undertaking). Ich realizacja w praktyce
oznacza „że nic nie będzie uzgodnione, dopóki wszystko nie będzie uzgodnione”.
Wydaje się, że reguły te sprawdzały się przy mniejszej liczbie uczestników rokowań
oraz mniej kontrowersyjnych tematach agendy negocjacyjnej15. Trudno sobie jednak
wyobrazić rezygnację WTO z zasady kompromisu, leży ona wszak u podstaw funkcjonowania tej organizacji, zapewnia też poczucie bezpieczeństwa stronom rokowań
bez względu na ich polityczne i ekonomiczne znaczenie na forum WTO. Poza tym
rezygnacja z wypracowanego przez lata systemu podejmowania decyzji mogłaby
być uznana za próbę wykluczenia części państw z możliwości wywierania wpływu
na podejmowane w WTO postanowienia. Byłby to krok niezrozumiały i szkodliwy
dla WTO, także ze względów wizerunkowych. Organizacja ta bowiem narażona jest
na krytykę ze strony przeciwników globalizacji, a zatem wprowadzenie np. głosowania lub innego mniej koncyliacyjnego systemu podejmowania decyzji mogłoby
być odebrane jako zamach na równe prawa państw członkowskich WTO. W obliczu
przedłużających się negocjacji należałoby jednak rozważyć opcję przyjmowania pojedynczych porozumień, nie czekając na zakończenie prac we wszystkich grupach
negocjacyjnych. Takie rozwiązanie mogłoby się przyczynić do szybszego przyjęcia
porozumienia końcowego i uniknięcia zablokowania negocjacji w sytuacji braku
kompromisu w jednej z grup, pozostawiając przy tym możliwość kontynuowania
rokowań w kontrowersyjnej grupie negocjacyjnej, aż do osiągnięcia kompromisu16.
Z drugiej strony, jak trafnie zauważa S. Harbinson, nie ma reguły, która nakazywałaby prowadzenie negocjacji zgodnie z zasadą jednolitego przedsięwzięcia, a praktyka funkcjonowania WTO pokazuje, że próby podejmowania negocjacji poza
wspólną agendą nie przynosiły żadnych postępów. Przykładem mogą być negocjacje
prowadzone w grupie rolnej oraz w usługach, które rozpoczęły się w 2000 r., a więc
12
F. Erixon, R. Sally, Trade, globalisation and emerging protectionism, ECIPE Working Paper
No. 2/2010.
13
Zob. np.: P. Lamy, The world economy needs more trade to stave off recession, http://www.wto.
org/english/news_e/news12_e/trdev_28nov12_e.htm, Protectionist pressures on the rise, latest G20
monitoring report says, http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/igo_24may11_e.htm (20.03.2013).
14
Dane WTO na dzień 2.03.2013 r., http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.
htm (20.03.2013).
15
Zob. The WTO Doha Trade Round…, s. 3.
16
J. Skrzypczyńska, GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe WNPiD,
Poznań 2010.
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przed rundą z Dohy, i nie doprowadziły do większych sukcesów. A zatem zasada ta
w pewnym zakresie gwarantuje jakikolwiek postęp w rokowaniach17. Ostatecznie
jednak na brak kompromisu wpływają przede wszystkim różnice stanowisk i interesów państw członkowskich WTO. W przeciwieństwie do GATT, gdzie wiodąca rola
należała do USA oraz Wspólnoty Europejskiej, obecnie podział sił w WTO jest zupełnie inny. Nie jest już możliwa sytuacja, że państwa Quad18 przeforsują swoje
stanowisko z pominięciem postulatów innych stron rokowań. Państwa rozwijające
się w porównaniu z poprzednimi rundami są znacznie lepiej przygotowane, zorganizowane i bardziej zdeterminowane do osiągnięcia swoich celów negocjacyjnych.
Największe spory pośród około dwudziestu tematów negocjacyjnych poruszonych
w DDA tradycyjnie już towarzyszą negocjacjom rolnym. Paradoksalnie większość
państw rozwijających się nie dąży do nieograniczonego zliberalizowania handlu artykułami rolno-spożywczymi, obawiając się kosztów wprowadzenia nowych reguł
oraz ewentualnej utraty korzyści wynikających z mechanizmu specjalnego i zróżnicowanego traktowania w handlu19. A zatem stanowisko negocjacyjne państw rozwijających się jest zróżnicowane i zależy od ich potencjału ekonomicznego i udziału w
handlu międzynarodowym. Zdecydowanymi zwolennikami liberalizacji handlu rolnego są najwięksi eksporterzy rolni z grupy Cairns20. Choć również wśród tych
państw można znaleźć kraje, które podchodzą do zaproponowanych rozwiązań
z dużą nieufnością, np. RPA i Pakistan. Przeciwko liberalizacji w proponowanej
przez WTO formule występują Chiny i Indie. W opozycji do liberalizacji są też tradycyjnie kraje wysoko rozwinięte, w mocnym stopniu chroniące sektor rolny, tj.
Szwajcaria, Japonia, Norwegia i Korea Południowa21. Za liberalizacją w sektorze
rolnym opowiadają się Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska. Należy jednak
zauważyć, że stanowiska wewnątrz UE są zróżnicowane – od popierających liberalizacje (np. Wielka Brytania) do sceptycznych (np. Francja, Polska)22. Brak kompro17
Zob. S. Harbinson, The WTO must bounce back, ECIPE Policy Briefs, No. 09/2012, http://www.
ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201209.pdf (20.03.2013).
18
Skrót oznaczający Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Japonię. http://www.wto.
org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org3_e.htm.
19
Zob. np. M. Grącik-Zajaczkowski Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenie rundy WTO
z Doha, Biuletyn Instytutu Zachodniego w Poznaniu, nr 81 z dnia 16.04.2012 r.
20
Grupa Cairns to eksporterzy produktów rolnych, których eksport obejmuje 23% światowej
sprzedaży produktów rolnych. Należą do niej: Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile,
Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala, Indonezja, Malezja, Nowa Zelandia, Pakistan, Paragwaj, Peru,
Filipiny, RPA, Tajlandia, Urugwaj. Nazwa grupy pochodzi od miasta w Australii, w którym została
założona w sierpniu 1986 r. przed rozpoczęciem negocjacji w Urugwaju. Zob. http://www.cairnsgroup.
org (12.02.2013).
21
Zob. J.J. Michałek, J. Wilkin, Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej
Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, [w:] Polityka Unii Europejskiej po
2013 roku, UKIE, Warszawa 2008, s. 58-60.
22
J. Skrzypczyńska, Negocjacje rolne w ramach rundy z Doha WTO – przebieg i główne problemy
rokowań „Ekonomia” 12, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
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misu jest też odczuwalny w negocjacjach nad liberalizacją dostępu do rynku dla towarów nierolnych (NAMA). Chodzi przede wszystkim o projekt tzw. liberalizacji
sektorowej, która zakłada pogłębione redukcje ceł, a nawet ich wyeliminowanie w
wybranych sektorach przemysłu. Na podstawie dotychczasowego przebiegu negocjacji oraz analizy rokowań prowadzonych w ramach GATT można postarać się nakreślić kilka scenariuszy dalszego rozwoju wydarzeń.
Scenariusz optymistyczny zakłada, że negocjacje uda się sfinalizować na nadchodzącej konferencji ministerialnej na Bali w grudniu 2013 r. Za takim rozwojem
wydarzeń przemawia fakt, że byłby to wielki sukces ustępującego z końcem sierpnia
2013 r. dyrektora generalnego WTO Pascala Lamy’ego, który z niezwykłą determinacją namawiał strony sporu do podjęcia bardziej intensywnych prób zakończenia
rokowań23. Jednak na podstawie dotychczasowych doświadczeń taki rozwój sytuacji
wydaje się nieprawdopodobny. Zwłaszcza w kontekście wielokrotnie niedotrzymywanych terminów zakończenia rokowań, wyznaczania terminów „ostatecznych”,
nie do przekroczenia, i wielu podobnych sytuacji, które podkopały wiarę w sukces
Agendy Dohijskiej.
Scenariusz drugi, realistyczny, zakłada brak kompromisu przez najbliższy czas
i podjęcie ostatecznej decyzji na kolejnej konferencji ministerialnej w 2015 r. Być
może udałoby się wypracować scenariusz przyjmowania porozumień w poszczególnych sektorach albo inne rozwiązanie, choć w części odpowiadające celom zawartym
w DDA24. Należy wspomnieć, że obecnie trwają prace nad wyborem nowego szefa
WTO. W wyborach bierze udział dziewięciu kandydatów reprezentujących: Kenię,
Ghanę, Brazylię, Meksyk, Kostarykę, Indonezję, Nową Zelandię, Jordanię oraz Koreę. Ostateczna decyzja o wyborze nowego dyrektora generalnego WTO zapadnie
w maju 2013 r. Nie sposób nie zauważyć, że wśród kandydatów dominują przedstawiciele państw rozwijających się. To również pokazuje, jak rozkładają się dzisiaj
siły w WTO. Dotychczas bowiem tylko raz szef WTO pochodził z państwa rozwijającego się25. Scenariusz trzeci, pesymistyczny, zakłada, że rokowania po utknięciu
w martwym punkcie nie zostaną nigdy sfinalizowane. Konsekwencją takiej sytuacji
może być jeszcze większa skłonność państw członkowskich WTO do zawierania
porozumień dwustronnych, erozja systemu WTO, wzrost protekcjonizmu. Cenę za
taki finał DDA, oprócz światowego handlu, zapłaciłaby też sama WTO, dla której
23
Zob. Lamy urges „credible” results at Bali Ministerial, http://wto.org/english/news_e/news12_
e/tnc_stat_07dec12_e.htm (20.03. 2013).
24
Doświadczenia GATT pokazały, że osobowość DG może znacząco wpłynąć na negocjacje.
Pozytywnym przykładem jest tu postać Arthura Dunkela, który skutecznie mediował w trakcie
przeciągającej się rundy urugwajskiej GATT. Jego pozycja (Dunkel’s Draft) stała się podstawą do
negocjacji ostatecznego porozumienia. Zob. http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl13_e.htm
(20.03.2013).
25
Był to sprawujący funkcję od 2002 do 2005 r., pochodzący z Tajlandii, Supachai Panitchpakdi,
Previous GATT and WTO Directors-General, http://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/exdgs_e.htm
(20.03.2013).
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byłaby to dotkliwa porażka, marginalizująca jej znaczenie na arenie międzynarodowej i wpływ na handel międzynarodowy.
Bez zdecydowanych sygnałów płynących ze strony Unii Europejskiej, Stanów
Zjednoczonych oraz państw rozwijających się funkcjonowanie WTO jest zagrożone,
a jej znaczenie ograniczone26. Przełamanie impasu i próby sfinalizowania rokowań
przyniosłyby z całą pewnością korzyści wynikające ze zwiększenia wymiany handlowej oraz wzmocnienia wielostronnych reguł handlu. Państwa członkowskie
WTO powinny podjąć trud refleksji na temat przyszłości WTO, zwłaszcza w kontekście ewentualnej reformy instytucjonalnej, która poprawi jej funkcjonowanie, a także roli, jaką WTO ma odgrywać w gospodarce światowej.
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THE REASONS FOR THE LACK OF COMPROMISE
IN THE NEGOTIATIONS IN THE WTO DEVELOPMENT ROUND
Summary: The Doha Round began with a ministerial-level meeting in Doha, Qatar in 2001.
Despite the ambitious agenda of the negotiations, the WTO members failed to meet the
deadline settled in Doha. The main negotiations problems still are: agriculture, the special
safeguard mechanism (SSM), sensitive products, NAMA. The causes of lack of compromise
are also the system of decision making under WTO and the domestic situation in member
countries caused by the financial crisis.
Keywords: WTO, trade liberalization, negotiations, Doha Agenda.
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