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РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РАМКАХ
ДІЯЛЬНОСТІ СОТ
СОТ (Світова організація торгівлі) покликана регулювати торгово-політичні
відносини учасників організації у сфері міжнародної торгівлі на основі пакета
угод т.зв. Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів (19861994 р.).
Угода про створення Світової Організації Торгівлі передбачає створення
постійно діючого форуму держав-членів для врегулювання проблем, що
впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, а також здійснення
контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського раунду. СОТ
функціонує багато в чому також як і ГАТТ, але при цьому здійснює контроль за
більш широким спектром торговельних угод і має набагато більші повноваження у
зв’язку з вдосконаленням ряду процедур прийняття рішень.
Головним завданням СОТ є лібералізація світової торгівлі шляхом її
регулювання переважно тарифними методами при послідовному скороченні рівня
імпортних митних тарифів, а також усуненні різних нетарифних бар’єрів,
кількісних обмежень та інших перешкод у міжнародному обміні товарами і
послугами.
Всі країни-члени СОТ приймають зобов’язання по виконанню приблизно
двадцяти основних угод і юридичних інструментів, об’єднаних терміном
«багатосторонні торговельні угоди». Таким чином, СОТ являє собою своєрідний
багатосторонній контракт (пакет угод), нормами і правилами якого регулюється
понад 90% всієї світової товарами і послугами.
СОТ визнає, що наявні правила, які регулюють діяльність РТУ, у реаліях
сьогодення є недостатнім та неадекватним, а Комітет РТУ, покликаний
регулювати процес підписання та функціонування регіональних торговельних
угод, не виконує покладених на нього завдань. Визнання чи невизнання того чи
іншого інтеграційного угруповання зоною вільної торгівлі чи митним союзом має
принципове значення при врегулювання торговельних спорів та суперечок, і саме
з цієї причини воно є важливим.
Тому одною з головних цілей Доського раунду, який протікає в рамках СОТ, є
розробка нових правил та інструментів взаємодії СОТ та РТУ. Головним чином,
аналізується практика застосування існуючих положень СОТ, які відносяться до
РТУ. Інші питання мають концептуальний характер і стосуються глибокого
дослідження зв’язків між багатостороннім і регіональним підходами, а також рис
РТУ, які проявилися протягом останніх років і не були повністю відображені в
чинних нормах СОТ.
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