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ПРИ СТУ ПА ЊЕ СР БИ ЈЕ СВЕТ СКОЈ 
ТР ГО ВИН СКОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Ре зи ме

Успостављањеноветехно-економскепарадигмесвет-
ске економије и интензивирање процеса глобализације као
њеногдоминантногфеномена,инициралојестварањеновог
светскогтрговинскогсистема.Валоризацијамогућихефе-
ката од увођења новог светског трговинског система на
динамизирањерастамеђународнетрговинеинапромоцију
повећањасветскепривреде,заснивасенесамонастварању
повољнијегинституционалногамбијентавећиууспешнијем
превазилажењуасиметријеупроцесулиберализацијесвет-
скепривредекаоиупревазилажењуспецифичнихнеравноте-
жаупроцесуукључивањапојединихземаљаумеђународне
трговинскетокове.Збогтога,замногеучесникеусветској
трговини,апосебнозамањеразвијенеземљедилемаоначи-
нуспровођењамера залиберализацију установљенихосни-
вањемСветскетрговинскеорганизације,адауистовреме
штителегитимнеинтересесвојихсопственихекономијауз
обезбеђивањединамичнограст,постајеодкључногзначаја.

Кључни фактор за успостављање компатибилности
самеђународнимекономскимокружењемзасрпскупривре-
дујестеизбороптималнеспољнотрговинскестратегијеко-
јабиомогућиларавнотежуизмеђулиберализацијеизашти-
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тедомаћепривредекаоиповољнијиприступмеђународном
тржиштуауконстелацијисановиммултилатералнимтр-
говинскимсистемом.Штавише,спољнаоријентација,оли-
ченакрозполитикупромоцијеизвоза,jeосновнапарадигма
просперитетногекономскограстаземље,каоинеопходан
корак у правцу проналажења одговора за знатно измењен
међународнитрговинскиамбијентзаједносановонасталим
околностимаунутардомаћегтржишта.

Радћесесастојатиизчетиридела.Упрвомделуби-
ће речи о измењеном међународномтрговинском амбијен-
ту,потомћедругидеобитипосвећенСветскојтрговинској
организацији каокључнојинституцијиновогмеђународног
трговинскогсистема.Утрећемделурадабићеанализирана
Светскатрговинскаорганизацијакрозосновнепроцесење-
ногразвојаиусловекојеземљекандидатиморајудаиспуне
дабипосталепуноправнечланице.Последњидеорадаћесе
бавитиусловимаприступањаСрбијеуСветскутрговинску
организацију,оценомдоклесестиглоутомпроцесууз за-
кључнаразматрањааутораколика јеважностпоменутог
чланствазаСрбију.
Кључнеречи: глобализација,мултилатерализам, либерали-

зација, Србија, Светска трговинска организа-
ција.

Измењенмеђународнитрговинскиамбијент
Ме ђу на род но еко ном ско по ве зи ва ње и у скла ду са тим 

ра сту ћа ин те гри са ност свет ског тр жи шта обе ле жи ли су го-
то во чи тав по сле рат ни пе ри од. Ин тен зи ви ра ње ових про це са 
то ком 90-тих го ди на, ме ђу тим, не по сред но се ве зу ју за ус по-
ста вља ње но ве тех но-еко ном ске па ра диг ме свет ске при вре-
де и струк ту ри ра ње усло ва за ли бе ра ли за ци ју то ко ва ро бе, 
услу га и фак то ра про из вод ње. У та квим окол но сти ма ис по-
ља ва ју се кључ не ка рак те ри сти ке про це са гло ба ли за ци је, ко-
је не са мо да до во де у пи та ње тра ди ци о нал не по сту ла те ме-
ђу на род не тр го ви не, већ и су штин ски ре де фи ни шу по и ма ње 
ме ђу на род не кон ку рент но сти.

Ја ча ње еко ном ске ме ђу за ви сно сти кроз гло ба ли за ци ју 
си сте ма про из вод ње, тр го ви не и по тро шње мо же се оче ки ва-
ти и у на ред ном пе ри о ду, али и за о штра ва ње про бле ма аси-
ме трич но сти у ин тен зи те ту ме ђу за ви сно сти (Sti glitz J., 2002). 
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Реч је о оним зе мља ма ко је су у не мо гућ но сти да ис кљу чи-
во пре ко тр жи шта оства ре при хва тљи во уче шће у рас по де ли 
по зи тив них ре зул та та гло ба ли за ци је. Ду го роч ни, из ра зи то 
ди на ми чан ци клус ства ра ња но ве струк тур не и тех но ло шке 
ма три це свет ске при вре де, као и це ли не раз вој них и ин те гра-
ци о них про це са опре де лио је да су успе шне са мо оне при вре-
де ко је су спо соб не за ефи ка сне и на зна њу уте ме ље не про-
ме не и при ла го ђа ва ње. С тим у ве зи, три су ве о ма зна чај не 
им пли ка ци је тих про ме на:

- ре ла тив ни раз вој ни по тен ци јал зе ма ља ни је де тер-
ми ни сан кла сич ном струк ту ром при вре де, са те жи-
штем на ин ду стри ји, не го на тзв. ква дри јал ном сек-
то ру ко ји ин те грал но об у хва та обра зо ва ње, на у ку, 
те ле ко му ни ка ци је, ин фор ма ти ку и ор га ни за ци ју;

- уме сто кла сич не, спон та не тр жи шне утак ми це ро ба 
и услу га кроз ме ха ни зме спољ но тр го вин ске раз ме-
не, прав но и ин сти ту ци о нал но уре ђе ни ре жи ми ме-
ђу на род ног по сло ва ња, пре све га се ми сли на Оп шти 
спо ра зум о ца ри на ма  и тр го ви ни (ГАТТ) – Свет ска 
тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО), фа во ри зу ју тзв. ин-
те грал ну кон ку рент ност при вре да, пред у зе ћа и про-
из во да;

- це нов на кон ку рент ност ни је од ре ђу ју ћи, па чак ни 
је дан од бит них фак то ра из во зних пред но сти ка да је 
реч о тр жи шти ма ви со ке и по у зда не пла те жне мо ћи. 
Ап со лут ну пред ност има ју ква ли та тив ни фак то ри 
кон ку рент но сти ве за ни за спе ци фич на свој ства про-
из во да.

Не сум њи во је да су на ве де не про ме не по ста ви ле низ 
иза зо ва пред ме ђу на род ну за јед ни цу. Гло ба ли за ци ја, пре ма 
ре чи ма Ре на та Ру ге и ра, бив шег ге не рал ног ди рек то ра Свет-
ске тр го вин ске ор га ни за ци је, укла ња ба ри је ре тр го вин ским 
и ин ве сти ци о ним то ко ви ма као „ли шће у је се њем да ну, али 
сна га ових ве тро ва про ме не већ те сти ра на шу спо соб ност 
да им се при ла го ди мо“ (Rug ge i ro, R.,1996). Ово се по себ но 
од но си на свет у раз во ју. Гло ба ли за ци ја је еро ди ра ла ста ра 
пра ви ла при вред ног ра ста, омо гу ћу ју ћи ин тен зив ни ји раз вој 
зе мља ма Ази је и Ла тин ске Аме ри ке, али и по ве ћа ње њи хо-
вог уде ла у свет ској тр го ви ни. Но, ни су све зе мље под јед на-
ко укљу че не у свет ски тр го вин ски си стем, ма да је не сум њив 
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на пре дак по стиг нут на свим ни во и ма - мул ти ла те рал ном, ре-
ги о нал ном и уни ла те рал ном у ци љу ја ча ња про це са ли бе ра-
ли за ци је тр го ви не као нај зна чај ни јег по кре та ча при вред ног 
ра ста.

Из ме њен ме ђу на род ни еко ном ски ам би јент на мет нуо 
је по тре бу за ства ра њем но вог тр го вин ског си сте ма у ко ме 
би се ма ње уре ђи ва ли тр го вин ски од но си ме ђу на ци ја ма, а 
ви ше уни фор ми са ле ре ла ци је у гло бал ном, над на ци о нал-
ном си сте му. По ла зе ћи од број них те о риј ских и ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња ко ја су ука зи ва ла на ве зу из ме ђу ли бе рал ног 
си сте ма еко ном ских од но са са ино стран ством и при вред ног 
ра ста и раз во ја, кре а то ри ме ђу на род ног еко ном ског си сте-
ма на кон Дру гог свет ског ра та, ука зи ва ли су и на по тре бу 
ин сти ту ци о нал не ре а фир ма ци је свет ског фи нан сиј ског и 
тр го вин ског си сте ма. Фор ми ра ње Бре тон вуд ских ин сти ту-
ци ја, Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) и Ме ђу на род-
не бан ке за об но ву и раз вој (ИБРД), тре ба ло је да обез бе ди 
ефи ка сно упра вља ње свет ским то ко ви ма ре про дук ци је под 
окри љем Ује ди ње них на ци ја (УН). Исто вре ме но, ука за ла се 
по тре ба за фор ми ра њем ме ђу на род не ор га ни за ци је ко ја би 
ре гу ли са ла ме ђу на род не тр го вин ске то ко ве и ин сти ту ци о на-
ли зо ва ла свет ски тр го вин ски си стем. Но, иде ја о кон сти ту и-
са њу Ме ђу на род не тр го вин ске ор га ни за ци је (ИТО) на и шла је 
на от пор САД, а „при вре ме но“ ре ше ње је на ђе но у усва ја њу 
ГАТТ-а, ко ји је де ло вао пу них 47 го ди на, све до осни ва ња 
СТО 1995. го ди не ко је је за по че то пре го во ри ма у окви ру Уру-
гвај ске рун де мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во ра. Но, 
кон сти ту и са ње ове ин сти ту ци је „гло бал не ар хи тек ту ре“ је 
са мо пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу иза зо ва ко је гло ба ли за ци-
ја и по сто је ће не рав но те же у свет ској при вре ди по ста вља ју 
пред свет ски тр го вин ски си стем.

Светскатрговинскаорганизација-
кључнаинституцијановогмеђународног

трговинскогсистема

Иако је ба зич на спољ но тр го вин ска те о ре ма, пре ма ко-
јој се тр го ви на из ме ђу зе ма ља од ви ја у скла ду са раз ли ка ма 
у њи хо вој фак тор ској рас по ло жи во сти у про те клом пе ри о-
ду зна чај но мо де ли ра на, осно ва ли бе ра ли стич ког ту ма че ња 
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спољ но тр го вин ске раз ме не ко ју је она по ста ви ла за др жа ла се 
све до да нас1. За та кав при ступ уре ђе њу свет ских тр го вин-
ских то ко ва опре де ли ле су се и зе мље уго вор ни це ГАТТ-а, 
упр кос не стан дард ним то ко ви ма ме ђу на род не тр го ви не ко ји 
су све че шће до во ди ли у пи та ње апли ка тив ност те о риј ских 
мо де ла спољ но тр го вин ске раз ме не, ини ци ра ју ћи кре и ра ње 
но вих при сту па. При то ме се, пре све га, ми сли на тр жи шне 
ин тер ак ци је, ко је се не за сни ва ју на кла сич ним ком па ра тив-
ним пред но сти ма из ве де ним из раз ли ка у фак тор ској рас по-
ло жи во сти, већ су ре зул тат тр жи шних им пер фек ци ја и ра-
сту ћих при но са у про из вод њи, по пут ин тра-ин ду стриј ске тр-
го ви не2. Ипак, број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња су по твр ди ла 
ва ља ност кључ не те зе ба зич не спољ но тр го вин ске те о ре ме 
пре ма ко јој тр го вин ска ли бе ра ли за ци ја до при но си (Ho ek-
man, B. M., 1995):

- по вољ ни јем раз ме шта њу рас по ло жи вих фак то ра 
про из вод ње, од но сно спе ци ја ли за ци ји у оним про из-
вод ним ак тив но сти ма у ко ји ма зе мља има ком па ра-
тив не пред но сти,

- ефи ка сни јој про из вод њи, ге не ри ше ве ћи до хо дак, па 
са мим тим и ве ћу ку пов ну моћ зе ма ља на свет ском 
тр жи шту.

Ово се по себ но од но си на ма ле зе мље као што је Ср би ја, 
ко је ја ча њем тр го вин ских ба ри је ра мо гу са мо да гу бе у свет-
ској тр жи шној утак ми ци, тим пре што ни су у мо гућ но сти да 
на ме ћу пра ви ла игре, већ мо ра ју да у уло зи “price takers”-а 
и “policy takers”-а (Bus siè re M., 2005) при хва та ју по сто је ћа. 
Обр ну то, ве ли ке зе мље мо гу има ти ко ри сти од тр го вин ских 
ба ри је ра, упра во за то што су у по зи ци ји да ути чу на фор-
ми ра ње це на на свет ском тр жи шту (по мо де лу: ви ша уво зна 
огра ни че ња - ни жа тра жња - фор ми ра ње це не на свет ском 
тр жи шту на ни жем ни воу). Но, упр кос ра сту ћем про тек ци-
о ни зму раз ви је них зе ма ља, ко ји се по себ но ис по љио то ком 
80-тих и по чет ком 90-тих го ди на про шлог ве ка3, уко ли ко би 
се све зе мље на ду жи рок опре де ли ле за ре стрик тив ну тр го-
вин ску по ли ти ку, на гу бит ку би би ли сви уче сни ци у ме ђу на-

1 Хекшер-Охлин-Самуелсон-ова теорија међународне размене (Х-О-С модел).
2 Истовремени извоз и увоз истоврсних производа.
3 Ја ча ње про тек ци о ни зма во ди ло је ка зна чај ним од сту па њи ма од про пи са них 

пра ви ла.
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род ној раз ме ни. Обр ну то, сма ње ње тр го вин ске за шти те, од-
но сно опре де ље ње за ли бе рал ни ји при ступ у струк ту ри ра њу 
спољ но тр го вин ске раз ме не во ди ка екс пан зи ји ин тра-ин ду-
стриј ске тр го ви не и ка по ве ћа њу оп штих дру штве них ко ри-
сти сва ког од уче сни ка у раз ме ни по је ди нач но, а ти ме и свих 
за јед но (Cen tre for Eco no mic Po licy Re se arch, 1996, стр. 269). 

Сто га је ин те рес и раз ви је них зе ма ља, али и оних ма ње 
раз ви је них да про гре сив ном ли бе ра ли за ци јом ме ра за штит-
не тр го вин ске по ли ти ке обез бе де рас ту ћи при ступ тр жи шту, 
ди на ми зи ра ју ћи соп стве ни, али и раст свет ске тр го ви не и 
при вре де, у це ли ни. Упр кос број ним пре го ва рач ким рун да-
ма у окви ру ГАТТ-а, ко је су ува жа ва ле ова кав при ступ али 
су ре зул ти ра ле са мо ње го вом де ли мич ном при ме ном, тек је 
Уру гвај ском рун дом мул ти ла те рал них пре го во ра по ста вљен 
основ но вог, ли бе рал ни јег свет ског тр го вин ског си сте ма, ко-
ји прет по ста вља сло бод ни ји про ток ро ба, услу га, ка пи та ла, 
али и ја ча ње ме ђу за ви сно сти по је ди них тр го вин ских ак те ра 
(Do u glas I., 2008). 

Опре де љу ју ћи се за оп ци ју нео ли бе ра ли зма у ци љу 
ди на ми зи ра ња свет ске тр го ви не, ак те ри Уру гвај ске рун де 
су усва ја њем Спо ра зу ма о осни ва њу СТО по ста ви ли ин сти-
ту ци о нал ни оквир за ре а ли за ци ју овог да ле ко се жног ци ља. 
Ин сти ту ци о нал ном тран сфор ма ци јом ГАТТ-а у СТО, од но-
сно кон сти ту и са њем ба зич не ин сти ту ци је но вог свет ског тр-
го вин ског си сте ма, зна чај но је из ме њен тр го вин ски ам би јент 
у функ ци ји хо мо ге ни за ци је тр го вин ских, ма кро е ко ном ских 
и раз вој них по ли ти ка. Мо де ли ра ју ћи пра ви ла, ме ха ни зме и 
ин стру мен те ГАТТ-а и ко ор ди ни ра ју ћи ак тив но сти на спро-
во ђе њу по сто је ћих, али и им пле мен та ци ји свих бу ду ћих спо-
ра зу ма, СТО не сум њи во опре де љу је ма не вар ски про стор по-
је ди них зе ма ља уче сни ца у свет ској тр жи шној утак ми ци и 
по сред но ути че на њи хо ве раз вој не оп ци је. Но, све те ак тив-
но сти ко је СТО пред у зи ма има ју за циљ: 

- по ве ћа ње жи вот ног стан дар да и до хот ка,
- оси гу ра ње пу не за по сле но сти,
- ин тен зи ви ра ње ра ста про из вод ње и тр го ви не,
- оп ти мал но ко ри шће ње свет ских ре сур са.
Ме ђу овим основ ним ци ље ви ма ко ји су на ве де ни у Пре-

ам бу ли Спо ра зу ма о осни ва њу СТО пре по зна ју се ци ље ви 
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ГАТТ-а, с тим што су они про ши ре ни и на област услу га. По-
ред њих, у Пре ам бу ли се још по себ но ис ти че:

- уво ђе ње иде ја о одр жи вом раз во ју, у ве зи са оп ти-
мал ним ко ри шће њем свет ских ре сур са и по тре бом 
за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не, на на чин ко-
ји је са гла сан са раз ли чи тим ни во и ма на ци о нал ног 
еко ном ског раз во ја,

- по тре ба да се зе мља ма у раз во ју, а по себ но они ма 
нај ма ње раз ви је ни ма, оси гу ра ве ће уче шће у свет-
ској тр го ви ни, при ме ре но по тре ба ма њи хо вог еко-
ном ског раз во ја. 

Као ба зич на ин сти ту ци ја но во у спо ста вље ног тр го вин-
ског си сте ма, СТО, мо же да се раз у ме не са мо као ме сто до го-
ва ра ња на ве де них аран жма на, већ и као сво је вр сно тр жи ште 
на ко ме зе мље раз ме њу ју тр го вин ске кон це си је, мо де ли ра ју-
ћи при том на ци о нал не тр го вин ске по ли ти ке сход но по ста-
вље ним ци ље ви ма.

За раз ли ку од прет ход них пре го ва рач ких по ду хва та у 
окви ру ГАТТ-а, у ко ји ма се углав ном ис по ља вао су коб ин-
те ре са на ли ни ји раз ви је ни-не раз ви је ни, спе ци фич ност Уру-
гвај ске рун де тр го вин ских пре го во ра је упра во по ла ри за ци ја 
раз ви је них зе ма ља. Флек си бил ни ји при ступ ма ње раз ви је-
них зе ма ља пре го во ри ма Уру гвај ске рун де узро ко вао је та кву 
про ме ну. Гло ба ли за ци ја свет ске при вре де и ви со ка сто па ра-
ста тех но ло шких про ме на на ве ле су ве ћи ну зе ма ља у раз во-
ју да еко ном ске и тр го вин ске по ли ти ке пре у сме ре ка из во зу, 
ка ко би ис ко ри сти ле пред ност укљу чи ва ња у ме ђу на род ну 
при вре ду. У мно гим аспек ти ма овај про цес је ко ин ци ди рао 
са пре го во ри ма во ђе ним упра во у окви ру Уру гвај ске рун де.

Но ви свет ски тр го вин ски си стем, чи ји су те ме љи по-
ста вље ни то ком пре го во ра Уру гвај ске рун де, об у хва та еко-
ном ске ком по нен те, тр го ви ну ро бом и услу га ма, пра ва за-
шти те ин те лек ту ал не сво ји не и тр го вин ске аспек те стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја, али и со ци јал не еле мен те, за шти ту 
чо ве ко ве око ли не и усло ве ра да. Од до след но сти у спро во-
ђе њу ње го вих ци ље ва-про гре сив ног сни жа ва ња тр го вин-
ских пре пре ка, про ши ре ња ман да та тр го вин ског си сте ма, 
по о штра ва ња пра ви ла и хар мо ни за ци је ре гу ла ти ва, као и бр-
жег и пра вич ни јег ре ша ва ња су ко ба ве за них за ме ђу на род ну 
тр го ви ну, за ви си ће и успех у са вла да ва њу број них иза зо ва 
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сло же ног ме ђу на род ног тр го вин ског ам би јен та (Bhag wa ti J., 
2008).

Зе мље у раз во ју у Уру гвај ској рун ди тр го вин ских пре-
го во ра ни су на сту па ле као блок, већ су сво је ста во ве усла гла-
ша ва ле по је ди нач но, са гла сно ин те ре си ма и при о ри те ти ма 
на ци о нал них еко ном ских по ли ти ка. На су прот то ме, раз ви је-
не зе мље, а по себ но САД и ЕУ, ко је су и по кре ну ле пре го во ре 
Уру гвај ске рун де ка ко би обез бе ди ле но ва тр жи шта и тран-
сфор ми са ле сво ја за кон ска ре ше ња у обла сти тр го вин ске по-
ли ти ке у ме ђу на род но при хва ће на и оба ве зу ју ћа пра ви ла, у 
су шти ни су ис по љи ле нај ве ћи от пор ли бе ра ли за ци ји свет ске 
тр го ви не.

По стиг ну ти до го во ри и аран жма ни на пла ну ли бе ра-
ли за ци је свих сег ме на та тр го вин ске по ли ти ке, као и ин сти-
ту ци о нал ни пре о бра жај ГАТТ-а у СТО, има ће да ле ко се жан 
ути цај на обим и ди на ми ку свет ске тр го ви не, а ти ме и на 
раст и раз вој свет ске при вре де. 

Кре и ра ње Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је је, та ко ђе, 
ди рек тан од го вор на ја ча ње но вог про тек ци о ни зма ко ји се 
ис по љио то ком 70-тих и 80-тих го ди на про шлог ве ка и ко ји 
је озбиљ но угро зио функ ци о ни са ње мул ти ла те рал ног тр го-
вин ског си сте ма. Рас пад Бре тон вуд ског си сте ма и на пу шта-
ње ве за но сти ме ђу на род ног мо не тар ног си сте ма за до лар и 
зла то, уз пре ла зак на си стем флук ту и ра ју ћих кур се ва, пр ва 
и дру га нафт на кри за то ком 70-тих го ди на, уз лет ка мат них 
сто па по чет ком 80-тих, као и про цес гло ба ли за ци је свет ске 
при вре де то ком 90-тих го ди на про шлог ве ка, до ми нант но су 
ути ца ли на об ли ко ва ње но вог тр го вин ског ам би јен та у ко ме 
је из ме ње на уло га по је ди них тр го вин ских ак те ра. 

Пре ма Спо ра зу му о осни ва њу СТО, ко ји је сту пио на 
сна гу 1. ја ну а ра 1995. го ди не, ова ор га ни за ци ја има свој ство 
прав ног ли ца и пред ста вља ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји об-
у хва та ГАТТ, на на чин ка ко су ње го ва пра ви ла и ди сци пли не 
из ме ње не и до пу ње не кроз пре го во ре Уру гвај ске рун де (тзв. 
ГАТТ из 1994.), све спо ра зу ме и аран жма не за кљу че не под 
ње го вим окри љем, као и укуп не ре зул та те пре го во ра Уру-
гвај ске рун де.4 СТО тре ба да обез бе ди при ме ну, ад ми ни стри-
ра ње, функ ци о ни са ње, као и уна пре ђе ње ци ље ва, ка ко са мог 
Спо ра зу ма о осни ва њу СТО, та ко и свих мул ти ла те рал них 

4 Детаљно елабориране у Анексима 1, 2, 3 и 4, који су саставни део Споразума 
о оснивању СТО.
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спо ра зу ма за кљу че них под ње го вим окри љем. Исто вре ме но 
пред ста вља и ин сти ту ци о нал ни оквир у ко јем се при ме њу ју, 
спро во де и де мон стри ра ју плу ри ла те рал ни тр го вин ски спо-
ра зу ми. 

Ова ме ђу на род на ор га ни за ци ја је и фо рум за пре го во ре 
чла ни ца о свим пи та њи ма ре ле вант ним за ме ђу на род не тр го-
вин ске од но се из до ме на спо ра зу ма и аран жма на об у хва ће-
них Спо ра зу мом о осни ва њу СТО. То по твр ђу је и ткзв. Ми-
ле ни јум ска рун да мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во ра 
(Ми ле ни јум ска рун да) ко ја је по кре ну та на кон осни ва ња 
СТО и ко ја је по све ће на да љој ли бе ра ли за ци ји ме ђу на род-
не тр го ви не на не ким кључ ним сег мен ти ма, ме ђу ко ји ма је и 
по љо при вре да. Ме ђу тим, по ка за ло се да ли бе ра ли за ци ја тр-
го ви не по љо при вред ним про из во ди ма, као је дан од кључ них 
сег ме на та де кла ра ци је из До хе, по ста је све озбиљ ни ја пре-
пре ка успе шној фи на ли за ци ји Ми ле ни јум ске рун де. Тр го-
вин ски пре го во ри ко ји су во ђе ни у Же не ви 2006. и Пост да му 
2007. го ди не за вр ше ни су без успе ха, углав ном због не сла га-
ња САД, ЕУ, Ин ди је и Бра зи ла око ли бе ра ли за ци је при сту па 
тр жи шту по љо при вред них про из во да. Сре ди ном ју ла 2008. 
го ди не по но во су ор га ни зо ва ни пре го во ри у Же не ви са ци-
љем да се на ђе при хва тљи во ре ше ње у до ме ну ли бе ра ли за-
ци је овог из у зет но ва жног сег мен та за при вре де зе ма ља чла-
ни ца СТО. И овај по ку шај је за вр шен не у спе хом, бу ду ћи да 
САД, ЕУ, Ин ди ја и Ки на ни су ус пе ле да пре мо сте раз ли ке у 
по себ ном трет ма ну ко ји би зе мље у раз во ју има ле у ли бе ра-
ли за ци ји тр го ви не по љо при вред ним про из во ди ма. 

Очи глед но је да СТО на и ла зи на све озбиљ ни је пре пре-
ке на пу ту ли бе ра ли за ци је свет ске тр го ви не. Њи хо во пре ва-
зи ла же ње у на ред ном пе ри о ду ће би ти кључ ни иза зов за ову 
ва жну ме ђу на род ну ин сти ту ци ју, по себ но у усло ви ма свет-
ске еко ном ске кри зе ко ја ће са свим из ве сно про ме ни ти од нос 
сна га на ме ђу на род ном тр жи шту. (Sut her land P., 2004)

Ин сти ту ци о нал ни пре о бра жај ГАТТ-а у Свет ску тр го-
вин ску ор га ни за ци ју зна чи, исто вре ме но, и кон сти ту и са ње 
тре ће, ре пер не тач ке ин сти ту ци о нал ног и прав ног тро у гла на 
ли ни ји ММФ, Свет ска бан ка (СБ) и СТО. На тај на чин, за о-
кру жен је про цес упра вља ња свет ским то ко ви ма ре про дук-
ци је. При то ме, су сва ва жни ја под руч ја ме ђу на род них еко-
ном ских од но са по кри ве на мре жом ме ђу на род них ин сти ту-
ци ја, ко је има ју над на ци о нал не ком пе тен ци је и, у су шти ни, 
одр жа ва ју рас по ред мо ћи у све ту. Ме ђу по ве за ност по ли ти ка 
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ММФ-а, СБ и СТО не сум њи во до при но си и сво је вр сном мо-
де ли ра њу по ли тич ког про фи ла свет ске тр го ви не, ко ји је оја-
чан опре де ље њем да ми ни стри вла да зе ма ља чла ни ца има ју 
ве ће ин ге рен ци је у ра ду и де ло ва њу СТО, али и чи ње ни цом 
да СТО5 има ја сан и пре ци зан ман дат да де лу је као фо рум за 
мул ти ла те рал не тр го вин ске пре го во ре. 

ЧланствоуСветској
трговинскојорганизацији

Члан ство у СТО под ра зу ме ва че ти ри ка те го ри је зе ма-
ља (Ho ek man, B. M., 1995, стр.50-51):

- ори ги нал не чла ни це, од но сно чла ни це ГАТТ-а из 
1947. го ди не ко је су уче ство ва ле у пре го во ри ма Уру-
гвај ске рун де и чи је су ли сте ца рин ских и кон це си ја 
у обла сти услу га би ле укљу че не у мо мен ту пот пи си-
ва ња Фи нал ног ак та 1994. го ди не у Ма ка ре шу. Реч је 
о 110 зе ма ља ко је су од 1. ја ну а ра 1995. го ди не по ста-
ле ори ги нал не чла ни це СТО;

- зе мље чи ји је по сту пак при сту па ња ГАТТ-у из 1947. 
го ди не био у то ку и ко ји се ни је окон чао до мо мен та 
сту па ња на сна гу СТО (20 зе ма ља);

- зе мље ко је су при сту пи ле ГАТТ-у на кон 1994. го ди-
не, а пре сту па ња на сна гу СТО, 1. ја ну а ра 1995. го-
ди не;

- зе мље ко је ни су чла ни це ГАТТ-а из 1947., или оне 
ко је су има ле тај ста тус, а чи је ли сте кон це си ја ни-
су би ле спрем не на да тум сту па ња на сна гу СТО, 
или ко је ни су уче ство ва ле у пре го во ри ма Уру гвај ске 
рун де.

Ова по след ња ка те го ри ја зе ма ља об у хва та оне зе мље 
(ме ђу ко ји ма је и Ср би ја) ко ји ма тек пред сто ји сло жен по сту-
пак при сту па ња у члан ство СТО, ко ји се у осно ви са сто ји из 
три фа зе. У пр вој, вла да зе мље ко ја под но си зах тев за при-
сту па ње СТО мо ра да до ста ви Ме мо ран дум, ко ји об у хва та 
све аспек те на ци о нал не и спољ но тр го вин ске по ли ти ке ре ле-
вант не за Спо ра зу ме СТО. У сле де ћој фа зи, зе мља ко ја же ли 
да при сту пи СТО, ула зи у би ла те рал не пре го во ре са за ин те-

5 Пу но прав но члан ство у СТО има ју 153 зе мље, док је 28 зе ма ља у про-
це ду ри при сту па ња и тре нут но у свој ству  по сма тра ча.   
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ре со ва ним чла ни ца ма у ци љу раз ме не кон це си ја. Па ра лел-
но с тим пре го во ри ма од ви ја се ак тив ност рад не гру пе СТО 
ко ја ис пи ту је спољ но тр го вин ски ре жим и усло ве за при ступ 
тр жи шту по тен ци јал не чла ни це. Ко нач но, у тре ћој фа зи, из-
ве штај рад не гру пе, на црт про то ко ла о при сту па њу и до го-
во ре не ли сте кон це си ја пре зен ти ра ју се Ге не рал ном са ве ту 
или Ми ни стар ској кон фе рен ци ји на усва ја ње. О при је му но ве 
чла ни це од лу чу је се гла са њем, а за по зи тив ну од лу ку до вољ-
на је дво тре ћин ска ве ћи на.

При сту па ње СТО прет по ста вља при хва та ње свих ре-
зул та та Уру гвај ске рун де без из у зе та ка. Исто вре ме но, члан-
ство у СТО зна чи и сво је вр сно су жа ва ње на ци о нал ног су ве-
ре ни те та у во ђе њу спољ но тр го вин ске по ли ти ке, али до но си 
и не сум њи ве пред но сти за зе мље чла ни це кре и ра ју ћи по вољ-
ни је усло ве за на ступ на свет ском тр жи шту. Исто вре ме но, уз 
по ве ћа ни при ступ тр жи шту, ја ча и прав на си гур ност тог на-
сту па, тим пре, што СТО има ста тус ме ђу на род не ор га ни за-
ци је са свој ством прав ног ли ца, чи ме се она свр ста ва у исти 
ранг са ММФ-ом и СБ-ом. 

Зах тев за члан ство у СТО од стра не зе мље кан ди да та се 
под но си по од ре ђе ној про це ду ри (Wil li ams P.Ј., 2008). Др жа ва 
кан ди дат под но си зах тев у фор ми из ја ве да же ли да при сту пи 
СТО. Па ра лел но, зе мља кан ди дат тре ба да под не се и зах тев 
за ста тус по сма тра ча у Ге не рал ном са ве ту, што је оба ве зу је 
да у сле де ћих пет го ди на от поч не пре го во ре о при сту па њу. 
Ово је ујед но и по моћ зе мљи кан ди да ту да при су ство ва њем 
сед ни ца ма Ге не рал ног са ве та и Ми ни стар ске кон фе рен ци је 
и ко ри шће њем тех нич ке по мо ћи од Се кре та ри ја та, стек не 
од ре ђе на зна ња  и спо соб но сти за во ђе ње пре го во ра. Ка да 
се зах тев за при сту па ње усво ји од стра не Ге не рал ног са ве-
та – Ми ни стар ске кон фе рен ци је, фор ми ра се рад на гру па за 
при сту па ње те кон крет не зе мље. Члан ство у рад ној гру пи је 
отво ре но за све за ин те ре со ва не чла ни це, а оба ве зно су при-
сут не ЕУ, САД, Ка на да и Ја пан.6

 У Ме мо ран ду му о спољ но тр го вин ском ре жи му са 
пра те ћим анек си ма ко ји је зе мља кан ди дат ду жна да до ста-
ви рад ној гру пи на раз ма тра ње, у де фи ни са ном, стан дар-
ди зо ва ном фор ма ту, мо ра ју се из не ти  ин фор ма ци је о свим 
аспек ти ма еко ном ске и спољ но тр го вин ске по ли ти ке, по да ци  

6 Од осталих земаља најчешће оне са којима земља има највећи обим трговин-
ске размене
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о ца рин ским сто па ма, за кон ски про пи си, и то  при о ри тет но 
из обла сти спољ не тр го ви не, по да ци  о по ли ти ка ма и про пи-
си ма ко ји ре гу ли шу по љо при вре ду, услу ге, ин те лек ту ал ну 
сво ји ну и др. Рад на гру па са зи ва пр ви са ста нак на ко ме пред-
став ни ци зе мље кан ди да та од го ва ра ју на сва до дат на пи та ња 
чла ни ца и до но си се оце на о сте пе ну уса гла ше но сти спољ-
но тр го вин ског ре жи ма зе мље кан ди да та са оба ве за ма СТО 
и де фи ни шу ко ра ци ко је кан ди дат тре ба да пре ду зме у ци љу 
уса гла ша ва ња.

На кон то га се отва ра ју би ла те рал ни пре го во ри о ца-
рин ским сто па ма, по љо при вре ди и услу га ма ко је нај че шће 
ини ци ра чла ни ца под но ше њем сво јих ини ци јал них по ну да 
за ли бе ра ли за ци ју ро бе и услу га. Пре го во ри се во де са оним 
чла ни ца ма СТО ко је су за ин те ре со ва не за тр жи ште зе мље 
кан ди да та. Ка да се пре го во ри за вр ше, пот пи су ју се у ви ду 
би ла те рал ног про то ко ла. Сви би ла те рал ни про то ко ли се ин-
те гри шу у је дин стве ну Ли сту кон це си ја у обла сти ро ба (ин-
ду стриј ских и по љо при вред них про из во да) и ли сту спе ци-
фич них оба ве за у обла сти услу га. Ове ли сте чи не са став ни 
део Про то ко ла о при сту па њу у ви ду анек са. Ка да се пре го во-
ри за вр ше, при пре ма се Из ве штај рад не гру пе (до са да је Ср-
би ја има ла осам са ста на ка рад не гру пе и низ би ла те рал них 
са ста на ка са чла ни ца ма), са на цр том Од лу ке и Про то ко лом 
о при сту па њу. За вр шет ком на цр та Из ве шта ја, Про то ко ла и 
ли ста кон це си ја за ро бе и услу ге, рад на гру па их до ста вља 
Ге не рал ном са ве ту на усва ја ње (или Ми ни стар ској кон фе-
рен ци ји), дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва чла ни ца до но си 
од лу ку о при сту па њу. Ти ме Про то кол о при сту па њу сту па 
на сна гу, а у ро ку од 30 да на на кон што зе мља кан ди дат при-
хва ти Про то кол (ње го вим пот пи си ва њем или де по но ва њем 
ин стру мен та о ра ти фи ка ци ји), она по ста је чла ни ца СТО. 

Пре ма по да ци ма из 2010. го ди не СТО оку пља 153 зе-
мље, а чла ни це по кри ва ју ви ше од 95 % свет ске тр го ви не ро-
ба ма и услу га ма. У овом тре нут ку још 28 зе ма ља се на ла зи 
у про це су при сту па ња СТО. Уз Бо сну и Хер це го ви ну и Цр ну 
Го ру, Ср би ја при па да гру пи по след њих зе ма ља у ре ги о ну ко-
је ни су по ста ле чла ни це те ор га ни за ци је. Број чла ни ца, као и 
ак тив но на сто ја ње оста лих зе ма ља да по ста ну чла ни це СТО, 
нај бо ље по ка зу је ко ли ко је ва жно при па да ти ве ли кој по ро ди-
ци чла ни ца СТО.
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ПриступањеСрбијеСветској
трговинскојорганизацији

Ср би ја је зе мља скром ног тр жи шног ка па ци те та оп те-
ре ће на на сле ђем пор шло сти и не е фи ка сно сти.  Та ко ђе, Ср-
би ја је зе мља уво зно за ви сне при вре де и зе мља са ре ла тив но 
ви со ким спољ ним ду гом по сма тра ним у од но су на дру штве-
ни про из вод и из воз. 

Оба ве зе про ис те кле из фи нан сиј ских аран жма на са 
ино стран ством мо ра ју да бу ду бла го вре ме но и у пу ном из-
но су сер ви си ра не, те је нео п ход но да се обез бе ди ре до ван де-
ви зни при лив до во љан за функ ци о ни са ње при вре де као и за 
сер ви си ра ње спољ ног ду га. За ма лу при вре ду по пут Ср би је, 
основ но пи та ње је сте ка ко то оства ри ти. Ка ко, с јед не стра-
не, обез бе ди ти ква ли тет ну и кон ку рент ну по ну ду а, с дру-
ге стра не, спољ нтр гвин ску раз ме ну учи ни ти јед но став ном, 
стан дар ди зо ва ном и ин те ре сант ном стра ним куп ци ма. Вре-
ме и ис ку ство је по ка за ло да је ла жна ди ле ма да ли Ср би ја 
тре ба да сво ју при вре ду из ла же не ми ло срд ној ме ђу на род ној 
кон ку рен ци ји, вeћ да срп ска при вре да мо ра да бу де и све ви-
ше је сте отво ре на при вре да укљу че на у свет ске тр го вин ске 
то ко ве са свим по зи тив ним ефек ти ма те отво ре но сти. 

Од но си Ср би је са СТО по чи њу још дав них 60- их го ди-
на XX ве ка ка да је још та да шња Ју го сла ви ја сте кла услов да 
при сту пи ГАТТ-у. За та да шњу Ју го сла ви ју то је би ло на ро чи-
то ва жно из раз ло га што је у том пе ри о ду 68% укуп ног ју го-
сло вен ског из во за и 65% укуп ног уво за по ти ца ло из раз ме не 
са зе мља ма ГАТТ-а. На кон то га је усле дио пре кид пре го во ра 
и пе ри од стаг на ци је, да би Ср би ја 2005. го ди не до не ла од лу-
ку о по нов ном от по чи ња њу по ступ ка ње ног при сту па ња у 
СТО и фор ми ра ла рад ну гру пу за при сту па ње. Ми ни стар-
ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја је име но ва но за ко ор-
ди на то ра у во ђе њу пре го во ра са СТО.   

Ср би ја је ини ци јал ну по ну ду за пре го во ре о ца рин ским 
сто па ма до ста ви ла Се кре та ри ја ту СТО у ју ну 2006. го ди не, и 
на кон то га су одр жа ни би ла те рал ни пре го во ри са ви ше за ин-
те ре со ва них чла ни ца СТО. У ок то бру 2007. го ди не је до ста-
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вље на Ре ви ди ра на по ну да, за тим Дру га ре ви ди ра на  по ну да 
за ца рин ске пре го во ре, но вем бра 2008. го ди не.

Зах те ви чла ни ца за сни жа ва њем ца рин ских сто па об-
у хва ти ли су ши рок спек тар про из во да као и зах те ве за при-
хва та њем по је ди них сек тор ских ини ци ја ти ва (спу шта ње ца-
рин ских сто па за чи та ве сек то ре), а на ро чи то за про из во де 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ме ди цин ску опре му, ци вил не 
ва зду хо пло ве, хе миј ске и фар ма це ут ске про из во де, пре во зна 
сред ства, тек стил не про из во де, ма ши не и уре ђа је. У скла ду 
са над ле жно сти ма, ми ни стра ства су при пре ми ла пред ло ге 
би ла те рал них по ну да за ин ду стриј ске и по љо при вред не про-
из во де. Би ла те рал ни пре го во ри о ви си ни ца рин ске сто пе на 
ин ду стриј ске и по љо при вред не про из во де се во де са САД, 
Ка на дом (за вр ше ни), Ја па ном (за вр ше ни и пот пи са ни), Швај-
цар ском (за вр ше ни), Нор ве шком (за вр ше ни), Ко ре јом, Бра-
зи лом, Еква до ром, Сал ва до ром, Укра ји ном. Са Тур ском су 
би ли отво ре ни пре го во ри али је у ме ђу вре ме ну  за кљу чен 
Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни.

Зах те ви чла ни ца пре ма Ср би ји су до ка за ли на ста вак 
прак се ко ја се уста но ви ла ме ђу чла ни ца ма СТО да су за сва-
ког но вог кан ди да та они све обим ни ји и ри го ро зни ји, тј. да се 
оче ку је  да у сег мен ту ни воа ца рин ске за шти те до ма ће про-
из вод ње то бу де све ни же и ли бе рал ни је. Та кав од нос је из ра-
жен ка ко од стра не раз ви је них зе ма ља као и од стра не но вих 
чла ни ца. Та ко је Ср би ји у ве зи са ца рин ском за шти том ин-
ду стриј ских про из во да пре по ру че но при хва та ње ујед на че не 
сто пе са ма лим бро јем из у зе та ка и ко ри шће њем тран зи ци о-
ног пе ри о да са мо у слу ча је ви ма где се ца рин ска сто па сни жа-
ва са при ме ње ног ни воа.

Што се ти че по љо при вред них про из во да, пи та ња се по-
ред ни воа за шти те од но се и на при мед бе у ве зи са при ме ном 
ком би но ва не ца рин ске за шти те. Пре го ва рач ки тим је из ме ђу 
оста лог, ко ри стио у пре го во ри ма ар гу мен те да се спе ци фич-
ни део ком би но ва не ца ри не за јед но са адвалорем ца ри ном 
при ме њу је на ма лом бро ју про из во да и да по љо при вре да има 
ве ли ки зна чај за Ср би ју. Ср би ја ва жи за зе мљу ко ја има ре ла-
тив но ни ску ца рин ску за шти ту. Пр ви та лас ли бе ра ли за ци је 
је био 2001. го ди не ка да је про сеч на ца рин ска сто па из но си ла 
14,5%. Да нас про пи са на ца рин ска сто па је 8,74% (17,1% за по-
љо при вред не про из во де и за ин ду стриј ске про из во де 6,18%). 
Са ЕУ про сеч на ца рин ска сто па је 3,65 % (за по љо при вред не 
про из во де 8,96% и за ин ду стриј ске про из во де 2,04%).
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Та бе ла 1. Пре глед ди на ми ке  и ре а ли за ци је при ступ них пре го во-
ра и ак тив но сти за при јем Ср би је у СТО

При мљен зах тев 10. де цем бар 2004.
 Фор ми ра на рад на гру па 

 Пред се да ва ју ћи: 
  Њ.Е. Мр. Кар сен Вагн Ни ел-

сен (Дан ска-ок то бар 2006.) 
  Мр. Фран цо ис Роуx 

  (Бел ги ја –мај 2005.-ок то бар 
2006.)

15. фебруар 2005.

 Ме мо ран дум 17. март 2005.
 Пи та ња и од го во ри 13. ју ли 2005.

Пре го во ри са за ин те ре со ва-
ним чла ни ца ма

20. сеп тем бар 2005. 
11. ок то бар 2005. 
26. април 2006. 

10. но вем бар 2006.

 Састанци радне групе
7. ок то бар 2005. 

8. јун 2006. 
6. де цем бар 2006.

 Оста ла до ку мен та
 По љо при вре да 22. ју ли 2005. 

18. април 2006.
 Услу ге 

 Спо ра зум о при ме ни са ни-
тар них и фи то са ни тар них 

ме ра  

15. но вем бар 2006. 
27. но вем бар 2006.

 Пра во ин те лек ту ал не сво ји не 
ТРИПС 

13. ју ли 2005. 
7. но вем бар 2006.

 Ак ци о ни план у ве зи за ко но-
дав ства

13. ју ли 2005. 
15. но вем бар 2006.

 Пре го во ри у ве зи при сту па 
тр жи шту

  По ну да за ро бе 26. април 2006.
  По ну да за услу ге 18. ок то бар 2006.

Извор: Влада Републике Србије: Нацрт Извештаја радне групе за
приступањеСрбијеСТО

Про цес при сту па ња Ср би је у Свет ску тр го вин ску ор-
га ни за ци ју ди рект но је усло вљен бр зи ном спро во ђе ња уну-
тра шњих еко ном ских ре фор ми. Ка ко за ко но дав не та ко и 
си стем ске ре фор ме тре ба ускла ди ти са ди на ми ком про це са 
пре го ва ра ња са СТО. За ко но дав на ак тив ност Ср би је је пред-
ста вље на кроз до ку мент „План за ко но дав не ак тив но сти у 
ци љу от кла ња ња пре пре ка у про це су при сту па ња СТО”, у 
ко ме је дат при каз у од ре ђе ном мо мен ту иден ти фи ко ва них 
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за ко на и дру гих прав них  ака та чи је је до но ше ње ре ле вант но 
за окон ча ње про це са пре го во ра о при сту па њу. Про цес иден-
ти фи ка ци је си стем ских пи та ња у сми слу њи хо ве ускла ђе но-
сти са пра ви ли ма СТО је кон ти ну и ра ни про цес, јер све до 
са мог кра ја пре го во ра, чла ни це СТО мо гу ука зи ва ти на не ке 
ак те за ко је сма тра ју да ни су у пот пу но сти у скла ду са ме-
ђу на род ним пра ви ли ма. За то се тај до ку мент ажу ри ра пре 
све га у скла ду са за ко но дав ном ак тив но шћу срп ског Пар ла-
мен та, као и евен ту ал ним но вим ко мен та ри ма и чла ни ца.

План за ко но дав не ак тив но сти Ср би је је об у хва тио низ 
за ко на и под за кон ских ака та  из обла сти тр го ви не ро бом, 
спољ не тр го ви не, де ви зног по сло ва ња, кон ку рен ци је, за шти-
те по тро ша ча, са ни тар них и фи то са ни тар них ме ра, тех нич-
ких пре пре ка  тр го ви ни, ин те лек ту ал не сво ји не, тр го ви не 
услу га ма, за шти те жи вот не сре ди не, ком па ниј ског пра ва и 
др. Обим ном за ко но дав ном ак тив но шћу, као и ни зом ин сти-
ту ци о нал них про ме на, на по след њој осмој рад ној гру пи оце-
ње но је да је Ср би ја до сти гла зна ча јан на пре дак.   

Закључнаразматрања
Ди на мич ни ја ре ин те гра ци ја при вре де Ср би је у ме ђу-

на род не тр го вин ске то ко ве из о ста ла је у про те клом пе ри о ду 
услед деј ства ни за не по вољ них фак то ра. За раз ли ку од оста-
лих зе ма ља, ко је су при хва та њем из во зно ори јен ти са ног кон-
цеп та раз во ја са ви ше или ма ње успе ха ис ко ри сти ле ме ђу на-
род не тр жи шне мо гућ но сти, Ср би ја је уво ђе њем ем бар га УН, 
прак тич но би ла изо ло ва на од спољ них ути ца ја. При то ме, уз 
гу би так прет ход но сте че них по зи ци ја на свет ском тр жи шту, 
из о стао је и ста тус рав но прав не чла ни це у во де ћим ме ђу на-
род ним тр го вин ским и фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма. Реч 
је пр вен стве но о не ре гу ли са ном ста ту су Ср би је у СТО, што 
ус кра ћу је пре фе рен ци јал ни трет ман за срп ске про из во де и 
услу ге. У усло ви ма ка да сте пен са рад ње и ин те гра ци је ни је 
за до во ља ва ју ћи ни на ре ги о нал ном пла ну, знат но је успо рен 
из во зни ри там ка тр жи шту ЕУ, уз на гла шен де ба ланс раз ме-
не са нај зна чај ни јим спољ но тр го вин ским парт не ри ма. Ди на-
мич не про ме не ме ђу на род ног тр го вин ског ам би јен та, уз све 
оштри ју кон ку рен ци ју, до дат но оте жа ва ју по вољ ни је по зи-
ци о ни ра ње срп ског из во за. Оту да и осет но сма ње ње уче шћа 
срп ског из во за у свет ском, али и не по вољ на тен ден ци ја у до-
ме ну ње го вог уде ла у дру штве ном про из во ду зе мље. 
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Но, чи ни се да узро ке не по вољ них ре зул та та при вре-
де Ср би је на ме ђу на род ном тр жи шту, а по себ но ње ног из во-
зног сек то ра тре ба тра жи ти пр вен стве но на до ма ћем те ре ну. 
На гла ше но при сут на ло ги ка и по ли ти ка суп сти ту ци је уво за, 
уз ре ла тив ну за тво ре ност срп ске при вре де, опре де ли ли су 
не тр жи шну ало ка ци ју рас по ло жи вих ре сур са и њи хо во ве-
зи ва ње за оне про из вод не сек то ре ко ји ис ка зу ју стаг нант не 
или опа да ју ће ка рак те ри сти ке кон ку рент но сти на гло бал ном 
тр жи шту. Оту да и не при ла го ђе на про из вод на струк ту ра уте-
ме ље на на за ста ре лој тех но ло ги ји, ко ја у усло ви ма не ус кла-
ђе них ква ли та тив них пер фор ман си до ма ће по ну де са ди на-
мич ним про ме на ма тра жње на свет ском тр жи шту, пред ност 
да је из во зу при мар них про из во да ни ске тех но ло шке и на уч-
не ин тен зив но сти. Сма ње ње тр жи шта и ње го ва не до вољ на 
ап сор ци о на сна га, уз знат но ре ду ко ва не мо гућ но сти уво за и 
тех но ло ги је и не сол вен тан фи нан сиј ски сек тор, усло ви ли су 
ис цр пљи ва ње до ма ћих про из вод них фон до ва и знат но ус по-
ри ли про цес струк тур не ре а дап та ци је срп ске при вре де. 

Пре ва зи ла же ње број них огра ни ча ва ју ћих фак то ра раз-
во ја при вре де прет по ста вља, да кле, при хва та ње кон цеп та 
из во зне про мо ци је ко ји ће омо гу ћи ти из во зно ори јен ти са-
ни раст, али и кре и ра ње тран спа рент ног за штит ног си сте-
ма при ме ре ног но вој ме ђу на род ној тр го вин ској ре гу ла ти ви. 
Ли бе ра ли за ци ја не ис кљу чу је, већ под ра зу ме ва и раз ви јен 
за штит ни си стем, на ро чи то у слу ча ју ма ње раз ви је них зе ма-
ља по пут Ср би је. Уре ђе ње за штит ног си сте ма об у хва та не 
са мо сег мент ак тив не за шти те ко ји пер со ни фи ку је по ли ти ку 
уна пре ђе ња из во за, већ и сло жен ин стру мен та риј па сив не за-
шти те до ма ћег тр жи шта при ме рен прак си тр жи шне при вре-
де и ускла ђен са стан дар ди ма СТО. Реч је, да кле, о кре и ра-
њу ста бил ног, тран спа рент ног си сте ма еко ном ских од но са са 
ино стран ством ко ји ће фа во ри зо ва ти из во зну ори јен та ци ју, 
али и по ступ ну се лек тив ну ли бе ра ли за ци ју при сту па до ма-
ћем тр жи шту у функ ци ји ду го роч ног про гра ма раз во ја при-
вре де. 

Из ме ње на кон фи гу ра ци ја ме ђу на род ног тр го вин ског 
ам би јен та фа во ри зу је оп ци ју мул ти ла те ра ли зма као до ми-
нант ни при ступ у ја ча њу из во зне ори јен та ци је при вре де Ср-
би је, али и под сти ца ње ње не кон ку рент но сти. Упр кос из у-
зет но сло же ној про це ду ри при сту па ња у члан ство СТО, па 
и сво је вр сном су жа ва њу на цо нал ног су ве ре ни те та у до ме ну 
кре и ра ња спољ но тр го вин ске и раз вој не по ли ти ке зе мље, ин-
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сти ту ци о нал ни оквир но вог свет ског тр го вин ског си сте ма 
обез бе ђу је усло ве за по вољ ни ји и об у хват ни ји при ступ свет-
ском тр жи шту. Ду же од су ство из СТО по гор ша ло би из во зне 
пер спек ти ве при вре де, а не мо гућ ност да се ко ри сти кла у зу-
ла нај по вла шће ни је на ци је и прин цип не ди скри ми на тор ног 
трет ма на у тр го ви ни са зе мља ма чла ни ца ма СТО учи ни ло би 
срп ски из воз из ра зи то не кон ку рет ним на свет ском тр жи шту. 
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SERBIA’SACCESSIONTOTHEWORLD
TRADEORGANIZATION

Sum mary

Establishinganewtechno-economicparadigmoftheworld
economy,aswellasintensificationofprocessesofglobalization
asitspredominantphenomenon,haveinitiatedthecreationofa
newworldtradingsystem.Valorizationofpossibleeffectsofin-
stitutinganewworldtradingsystemondynamizationofgrowth
ofinternationaltradeandonpromotionofincreaseofworldeco-
nomy,isbasednotonlyoncreationofamorefavourableinstituti-
onalambience,butonamoresuccessfulovercomingofasymme-
tryinprocessofliberalizationoftheworldeconomyandaspeci-
ficimbalancewithinthelevelofintegrationofcertaincountries
into the tendencies of international trade. Therefore, formany
actorsinworldtrade,andespeciallyforlessdevelopedcountries,
thedilemmaoffindingawaytocarryoutmeasuresforliberaliza-
tion,inauguratedbythefoundationoftheWTO,whileprotecting,
atthesametime,legitimateinterestsoftheirowneconomiesand
providingfortheirdynamicgrowth,isbecomingthecrucialone.

FortheSerbianeconomy,aswell,thechoiceofoptimalfo-
reigntradestrategy,whichwouldprovideaspecificbalancebet-
weenliberalizationandprotectionofthedomesticeconomyand
amorefavourableaccesstotheinternationalmarketwithinthe
constellationofthenewmultilateraltradingsystemisthecrutial
factor forestablishingcompatibilitywith the internationaleco-
nomicsurrounding.Themoreso,sinceanexternalorientation,
personifiedthroughapolicyofexportpromotion,isthebasicpa-
radigmofacountryprosperouseconomicgrowth,aswellasan
indispensablestepoutintoadirectionoffindingananswertothe
significantlychangedinternationaltradeambience,aswellasto
thenewlycreatedcircumstanceswithinthedomesticmarket.
Keywords:globalization,multilateralism,liberalization,Serbia,

WorldTradeOrganization.
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