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General agreement on tariffs and trade 1947 pdf

De algemene overeenkomst inzake tarieven en handelsjurisdictie van handels- en douanerechten die op 30 oktober 1947 in Genève is ondertekend, is op 1 januari 1948 van kracht geworden door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties De status van een deel van de Wereldhandelsorganisatie voor de Conferentie van Bretton Woods, gevolgd door de Algemene
Tariefovereenkomst voor het Engels portaalbeleid van de Wereldhandelsorganisatie en de Handelsovereenkomst van tarieven en handel (GATT) een internationaal handelsverdrag en informele organisatie eromheen. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd besloten tot het Verdrag inzake de bevordering van de vrijhandel tussen de deelnemende landen door de invoerrechten te
verlagen en te vereenvoudigen, en het werd ondertekend op 30 oktober 1947. Een Internationale Handelsorganisatie (ITO) werd oorspronkelijk verwacht, maar omdat de Vs uiteindelijk foreste goedkeuring, het was nooit opgericht en Gott fungeerde als een minder ambitieus alternatief voor een lange tijd. In een paar rondes van goths, afspraken werden herhaaldelijk voltooid en
geregeld. Aangezien de noodzakelijke formaliteiten nooit hadden plaatsgevonden, kon er geen samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Naties worden bereikt. Het was pas in 1995 met Far Uruguay dat een officiële organisatie werd opgericht met de Wereldhandelsorganisatie, waarvan Gott werd een deel. Vanaf 1947 werden de douanerechten gedurende verschillende
rondes verlaagd, andere handelsbelemmeringen opgeheven en maatregelen tegen dumping genomen. Hoewel vaak wordt opgemerkt dat het gemiddelde tarief in 1947 40% bedroeg, ligt de kans groter dat het tussen de 20% en 30% ligt. Binnen is er ook een onderscheid tussen landen die al vroeg lage tarieven hadden, zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden en Binello, en
landen die in het begin nog hoge tarieven hadden, zoals Frankrijk, Italië, Portugal en Groot-Brittannië. Tussen 1967 en 1972 daalde het gemiddelde percentage met 35%. Na de ronde van Uruguay in 1995 bedroegen de tarieven gemiddeld 5%. [1]:206-207 De gatovereenkomstprocedure bevat een aantal regels inzake het handelsbeleid en biedt bovendien een platform voor
periodieke onderhandelingen over de openbare handel waar specifiek concessies voor verlaging van de invoerrechten werden uitgewisseld. De basisbeginselen van de GATT zijn in de eerste plaats de basisfilosofie van de GATT die moet proberen de verschillende manieren om de naoorlogse handel te belemmeren op basis van drie beginselen te vereenvoudigen en geleidelijk te
ontmantelen: het beginsel van non-discriminatie - wetten zijn van toepassing op alle landen transparantie van het beginsel van wederzijds beginsel van de resultaten van mfn-tariefverlaging door geïndustrialiseerde landen, zonder aardolie[1]:198, 207 Round Period Countries Weighted Rate Weighted Reduction Based on Result Geneva 1947 23 -26% 1939 Concessions on 15,000
Tariff Items Annecy 1949 33 -3% 1947 5000 Torquay 1950-51 34 -4% 1949 8700 Concessietarief Genève 1955-56 22 -3% 1954 Sommige punten Dillon 1961-62 45 -4% 1960 440 196 0 0 Kennedy-tariefpunten 1964-67 48 -38% 1964 33.000 beperkte tarieven, Tokyo Anti-Dumping Rechten 1973-79 99 -33% 1977 (of 1976) Vrijwillige gedragscode voor niet-barrières Tariff,
gescheiden van de Uruguay-beschermingsclausule 1986-194 103-117 -38% 1988 (of 1989) overeenkomst inzake landbouw, overeenkomst inzake textiel en kleding , GATS, TRIPs en oprichting van de Wereldhandelsorganisatie Een nieuwe reeks onderhandelingen werd een ronde genoemd. In alle perioden is een verdrag gesloten dat de ondertekenaars in wezen verplicht de
invoerrechten te verlagen. De meeste overeenkomsten bevatten veel uitzonderingen voor sommige producten en landen. Tijdens de eerste vijf ronden werd weinig vooruitgang geboekt en werden individuele producten besproken. In de kennedyronde, de zesde, daalden de invoerrechten voor alle producten met hetzelfde percentage. Het doel was om industriële producten met
50% te verminderen. Tussen 1967 en 1972 daalde dit percentage met 35%, niet helemaal het gewenste resultaat, maar het was toch de grootste sprong voorwaarts die binnen gatt werd gerealiseerd. De onderhandelingen over gewassen in het algemeen verliepen moeizaam en er vond hier of in een langzame ronde nauwelijks vooruitgang plaats. Het ronde doel van Tokio was
het verlagen van de invoerrechten en niet-tarifaire belemmeringen voor industriële producten en landbouwproducten. Bijzondere aandacht werd besteed aan de producten en grondstoffen van ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden waren teleurgesteld over het gebrek aan aandacht voor hun problemen tijdens de Gat-periodes, en onder druk van deze landen werd de
Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) opgericht. Hawley en Smoot's run in 1929 na de Tweede Wereldoorlog, Amerika was niet alleen de grootste militaire en economische macht, bereid om politieke leiding over te nemen in tegenstelling tot na de Eerste Wereldoorlog. Een terugkeer naar protectionisme in de nasleep van de crisis van de
jaren dertig had voorkomen moeten worden. Bijvoorbeeld, de Smoot-Hawley tariefwet had alleen maar verergerd die crisis door het verhogen van de tarieven in reactie op deze bedelaar-naburige beleid. Geschat wordt dat de reële internationale handel tussen 1929 en 1932 met ongeveer 33% is gedaald, waarvan 14% het gevolg was van een daling van het BBP per land, 8% als
gevolg van tariefverhogingen, 5% als gevolg van stijgende dalende trendcijfers en 6% als gevolg van het opleggen van niet-tarifaire belemmeringen. [2] Zo werd in 1934 de Mutual Trade Agreements Act (RTAA) aangenomen, waardoor de Verenigde Staten tussen 1934 en 1939 bilaterale overeenkomsten met 17 landen met lagere tarieven konden beëindigen. Omdat deze
overeenkomsten werden gesloten in overeenstemming met het principe van de meest favoriete natie (MBN, of de meest favoriete van de natie, MFN), Tarieven rechtstreeks voor alle landen. Internationale handel was dus een belangrijk onderdeel van het Bretton Woods-systeem. De stimulans hiervoor werd al gegeven op het vierde punt van het Atlantisch Handvest van 1941
tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten: [...] Voor meer plezier door alle staten, groot of klein, zegevierend of gebroken, van toegang, op gelijke voorwaarden, tot de handel en de grondstoffen van de wereld die nodig zijn voor hun economische welvaart[3] Cordell Hall, genoemd door Roosevelt President Sr. van de Verenigde Naties, dit was anders dan de Geallieerde
Economische Conferentie in 1916. Waarin de toenmalige bondgenoten afspraken maakten om centrale machten tijdens en na de oorlog te dwarsbomen, waardoor het liberale tijdperk definitief werd beëindigd. President Wilson voorspelde dat op dat moment geen enkele kant van de Grote Oorlog zou worden weggehouden van alle markten die gedomineerd worden door de Britten
en - via het Amerikaanse systeem van Henry Kelly - zou protesteren tegen economische discriminatie tegen een regering en een militaire oorlog zou vervangen door een economische oorlog met het risico van permanente fragmentatie van Europa en een andere oorlog. [4] De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hall is dan ook fel gekant tegen geïsoleerde
maatregelen zoals het Morgenthau-plan en sinds 1916 onaangeboorde internationale handel als recept voor vrede: vanaf dat moment heb ik ongeritste handel met vrede verdstemd; [5] Behalve Wereldoorlog I, hoewel de Britten meer en meer kampioenen van vrijhandel sinds de tweede helft van de 19de eeuw waren geworden en, onder andere, zaadregels werden afgeschaft,
werden de pro-handel preferentiële overeenkomsten van Ottawa met hun Commonwealth gesloten in 1932. Na het verlaten van de gouden standaard, de landen gekoppeld hun munt aan sterling en vormde het sterling regio. Deze verschillen werden ook gevonden in het Atlantisch Handvest. De Amerikanen zagen de open wereld vooruit, terwijl de Britten vastzaten aan
preferentiële handel en de mogelijkheid om tijdelijk belemmeringen voor de invoer in te voeren. Een voorstel voor wat het Handvest van Havana voor een internationale handelsorganisatie zou worden, maakte een uitzondering om handelsbelemmeringen mogelijk te maken in geval van een betalingsbalans of zelfs een bestaande valutacrisis en preferentiële tarieven, hoewel het de
bedoeling bleef om deze te verminderen. Aan het einde van het Havana Charter, werd het ondertekend door 53 landen, maar een meerderheid in het Amerikaanse Congres tegen. Er zullen te veel niet-commerciële kwesties in verband zijn met en te weinig bescherming voor buitenlandse investeringen. Bij gebrek aan een internationale handelsorganisatie werd een motivatie
gegeven aan één De overeenkomst en daarom niet besproken door de lidstaten, maar over de contractuele partijen. [1]:179-180 De heffingen van de V.S. behoorden tot de hoogste geïndustrialiseerde landen in 1947, zelfs na besnoeiingen vanaf 1934-39 en sterke inflatie tijdens de oorlog. Europese landen hadden veel niet-tarifaire belemmeringen (NCB's) en probeerden
internationale transacties te beheren om voldoende dollarreserves te behouden. [1]:179-180, 201-202 Vroege jaren van de Ronde van Genève (1947) Gemiddelde tarieven van de V.S. sinds 1821, hoewel de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) niet de bevoegdheid heeft om tarieven te onderhandelen, werd dit opgeheven bij de VoorConferentie van
Londen in 1946 met het voorstel van de V.S. De V.S. had een haast, aangezien de uitbreiding RTAA in medio-1948 verliep, toestaand de voorzitter om tarieven te onderhandelen. De verlaging van de tarieven betekende de weg vrijmaken voor het wegnemen van niet-tarifaire belemmeringen waar de president nog niet de bevoegdheid toe had. De overeenkomsten moesten
wederkerig zijn en de oorspronkelijke leverancierswet werd toegepast, die volgens dat land, dat de belangrijkste leverancier van een bepaald artikel was, de eerste onderhandelaar was, meldde RTAA. Dit om te voorkomen dat het MFN-principe zou leiden tot de gratis behandeling van ruiters in sommige landen. [6] Dit beginsel voerde het uit in bilaterale onderhandelingen, die elk
betrekking hebben op afzonderlijke artikelen. Nadat de twee landen een akkoord bereikten, gold dit voor alle leden op basis van het MFN-principe. Om lagere tarieven aan te moedigen, zouden de partijen kunnen vragen naar de vooruitgang in andere onderhandelingen. Het beginsel van de belangrijkste leverancier was echter een nadeel voor landen die niet de belangrijkste
leverancier waren van een product dat belangrijk was voor hun economieën. Landen met lage tarieven zullen dus minder onderhandelingsmacht hebben, waardoor het sluiten van lage tarieven werd gezien als een verlaging van de hoge tarieven. Dit werd in 1947 gevolgd door de Lake Success Conference en de Conferentie van Genève, waar voorbereidingen moesten worden
getroffen om de ITO op te richten op de Conferentie van Havana in 1947-1948. Japan en Duitsland werden verslagen omdat zij hun soevereiniteit na de oorlog nog niet hadden bereikt. De Sovjet-Unie had de uitnodiging afgewezen. Drieëntwintig partijen namen deel aan de eerste ronde, waaronder 12 ontwikkelingslanden, hoewel Zuid-Afrika zichzelf pas na de ronde als uruguay
zag. Sommige van die ontwikkelingslanden waren toen echter nog koloniën en voerden zelf geen onderhandelingen. Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, onderhandelde Birma, Ceylan en zuid-Rhodesië. India onderhandelde ook voor Pakistan. Bovendien legden Nederland, België, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten hun tarieven zonder uitzondering op aan hun koloniën. Groot-
Brittannië maakt uitzonderingen voor Jamaica en Frankrijk Marokko. Het werd gemakkelijker voor de kolonies die op deze manier na hun onafhankelijkheid deelnemen. Tijdens deze ronde werden 123 overeenkomsten gesloten, die naar verluidt ongeveer 45.000 tarieven en meer dan de helft van de wereldhandel bestrijken. Hoewel een gedetailleerde analyse door het gebruik van
veel verschillende benaderingen onmogelijk is gebleken, lijkt het te gaan om ongeveer 15.000 tariefzaken die ongeveer 40% van de wereldhandel bestrijken. [1]:204 De Verenigde Staten riepen de Britten op om preferentiële handel met hun Commonwealth te beëindigen, maar na de oorlog en de Sterling crisis van 1947, ging Groot-Brittannië vrijwel failliet en ging niet akkoord. Om
aan de onderhandelingen te werken, maakten de Amerikanen de grootste tariefverlagingen mogelijk met een sterke economische positie na de Tweede Wereldoorlog en hoge tarieven. De bezuinigingen moesten ook amerika's Nia-partners overhalen om geen nieuwe hoge tariefmuur te verhogen. Deze bezuinigingen gaven de Europese landen meer productie. Het was ook de
bedoeling om ito te lanceren in deze ronde, maar de Verenigde Staten bezwaar tegen een uitvoerende en regelgevende handelsorganisatie waarin zij had slechts een van de stemmen, en dus bleef met een meer vrijblijvende overeenkomst genaamd Gott. [1]:180-181, 202-207 Annecyronde (1949) De tweede termijn was niet duidelijk: als iemand in de beginjaren van de Algemene
Tarief- en Handelsovereenkomst (GATT) werd gevraagd of niet lang zou overleven, zou zijn antwoord ongetwijfeld zeer pessimistisch zijn. [7] Zonder organisatie, secretariaat, en praktisch zonder financiering, kwam de volgende ronde. Nu werd de overeenkomst tussen de bestaande 22 partijen - China was een stichtend lid, niet besproken, maar verliet in 1949 na de
Communistische Revolutie - maar slechts 11 partijen en 5.000 artikelen werden behandeld. [1]:181 Turkirandeh (1950-1951) in 1951 liepen de bestaande overeenkomsten af, waarna in de herfst van 1950 nieuwe onderhandelingen voor een derde ronde begonnen. Er werden overeenkomsten gesloten met zowel bestaande partijen als zes bewonderende landen, waaronder West-
Duitsland, die een groot deel van de soevereiniteit met de Verdragen van Parijs hebben verworven. De meeste bestaande overeenkomsten werden voortgezet en 8.700 artikelen werden toegevoegd. De vooruitgang werd echter belemmerd door het feit dat het Britse Gemenebest niet te veel bezuinigingen wilde doorvoeren, omdat de tarieven vervolgens werden benaderd door hun
wederzijdse tarieven. Bovendien hadden de bezuinigingen de onderhandelingsmacht van landen met lage tarieven sinds de Oslo-verdragen in 1930 vertraagd, en president Truman had eindelijk in het kader van de ITO in de rij staan. [1]:181 Ontwikkelingslanden, EEG en Genève lange termijn ronde (1955-56) ondanks Japan Het terugwinnen van soevereiniteit sloot zich aan bij
Gatt met het San Francisco Peace Treaty, de vierde ronde had slechts 22 deelnemers. Het aanbod om lid te worden van de Organisatie voor Handelssamenwerking (OTC) in plaats van ito werd ook afgewezen door de Amerikanen, en deze ronde richtte zich op gott's toekomst op lange termijn. Artikel 16 werd bijvoorbeeld herschreven over opkomende jonge industrieën, waarbij
overeenkomsten als beleidsuitzonderingen en geen omleidingen, vetorechten werden geschrapt en weinig beperkingen voor jonge industrieën werden uitgebreid. Er werden ook weinig beperkingen uitgebreid voor ontwikkelingslanden met betalingsbalansproblemen. Een derde aanpassing werd ook toegepast voor ontwikkelingslanden, met artikel XXVIIIa toegevoegd, erkennen
wederzijds belang in de tariefonderhandelingen, terwijl de behandeling van minder ontwikkelde landen gebogen en niet vragen om volledige wederzijdse liberalisering. Niettemin is het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel afgenomen en verleggen zij steeds meer de grenzen van overeenkomsten. Ondanks hun protesten stonden de ontwikkelde landen gott's
succes toe, zelfs in het licht van de aanhoudende Koude Oorlog. In deze achtergrond werd in de vierde ronde ongeveer twee vijfde van de internationale handel gedekt door overeenkomsten. [1]:181-182 Dillonroand (1961-62) De zorgen over ontwikkelingslanden leidden tot een groep die door Getfried Habler wordt geleid, die een rapport schreef. In 1958 toonde deze trend van de
internationale handel aan dat de prijzen voor landen met primaire producten daalden en de prijzen voor industriële producten stegen. Bovendien was er een probleem met de economische integratie van de zes Gatt-landen die in 1951 de European Coal and Steel Society (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1958 oprichtten. Daarna begon de
Amerikaanse onderzaadse minister van Buitenlandse Zaken Dillon aan een vijfde ronde waarin de tarieven uit zes landen moesten worden geëgald. De gewassen hebben de onderhandelingen tussen de VS en de EEG echter zoveel mogelijk verlaten, aangezien hun beleid prijsbescherming omvatte die in 1962 door de EEG in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd
uiteengezet. Amerika was daar zeer kritisch over, omdat er voorheen geen of vrijwel geen heffing op zijn gewassen was, maar het gaf uiteindelijk de Europese integratie. Ongeveer 4.000 tariefpunten werden ook uitgevoerd tegen een kostprijs van $4.9 miljard in handel. Ook werd overeengekomen dat het handelscontract voor katoenproducten op lange termijn (LTA) een
uitzondering zou maken, zodat quota kunnen worden vastgesteld voor de exporterende landen van katoen. Ontwikkelingslanden erkenden echter dat er geen Tropische producten, maar dit leidt slechts tot weinig concrete resultaten. [1]:182-183 Ontevredenheid over achterblijvende resultaten voor ontwikkelingslanden leidde in 1964 tot de oprichting van de Conferentie van de
Verenigde Naties over handel en ontwikkeling (UNCTAD). Consolidatie van Kennedy (1963-1967) Vermindering van het Condirvand Tarief[1]:208 De tarieven van de partij voor tarieven na de vermindering van invoer (MFN) miljarden dollars (1964) De V.S. 9.2% 5.9%-36% 12 Japan 7.3% 4.. 5% -39% 2 5 EEG (6) 7,7% 4,8% -37% 16 Groot-Brittannië 12,0% 7,2% -40% 7 Totaal
partijen 8,9% 5,5% -38% 41 in de zesde ronde, De groei van de Europese interne markt was een grote zorg voor de Verenigde Staten, die in 1962 door president Kennedy werden benoemd in zijn speciale boodschap aan het Congres voor buitenlands handelsbeleid. Hoewel Amerika voorstander was van een grotere integratie en groei van de EEG om het risico van oorlog en een
beleid om de verspreiding van het communisme te beteugelen, zag het geen hoge Europese heffingen. Een Atlantisch bondgenootschap had de betrekkingen moeten versterken. Met de invoering van de Trade Promotion Act van 1962, werd het langzaam gemandateerd om een nieuwe ronde te starten, in het proces van het betrekken van communistische landen uitsluitend. Zo
begonnen de onderhandelingen in 1964 met 66 landen die de liberalisering van de landbouwmarkt benadrukten, de positie van ontwikkelingslanden verbeteren en handelsbelemmeringen zonder tarieven of niet-tarifaire belemmeringen verminderen. Het was de eerste keer dat de EEG onderhandelde in plaats van individuele lidstaten, en nu was het ook onderhandelingen over
brede bedrijfscategorieën in plaats van individuele artikelen. In naam waren alle perioden multilateraal, maar tot dan toe was het grotendeels een combinatie van bilaterale overeenkomsten die werden gegeven door het MFN-principe van een multilaterale persoonlijkheid. Vanaf deze ronde werden de onderhandelingen multilateraaler, of op zijn minst multilateraal. Een belangrijk
voordeel van multilateraal overleg is dat asymmetrische relaties die door andere partners kunnen worden uitgevoerd wanneer zij geen overeenkomsten sluiten met een partner. Dit maakt het een multilateraal gevangenendilemma, omdat alle landen met wereldwijde vrijhandel beter zullen zijn dan het evenwicht van Nash. In een voorbeeld met drie landen waar land A netto-invoer
uit land B, andersom met land C en land B netto-invoer uit land C, hebben ze een ongelijke bilaterale onderhandelingsmacht. Land A kan land C niet straffen voor heffingen, maar het kan op land B rekenen om C-landheffingen op te leggen. [8] [1]:159 in 1967, beëindigde deze ronde met overeenkomsten op handel met een waarde van ongeveer $40 miljard en een gemiddelde
belastingssnoe van 38%. Er werden ook antidumpingrechten opgenomen. De reductie heeft voornamelijk te maken met chemicaliën, pulp en papier, machines en transportmiddelen. Maar uiteindelijk was de landbouw grotendeels uit den boze Zoals katoen, kleding, staal en ijzer. De onderhandelingen verliepen ook moeizaam omdat de noodzakelijke Europese landen preferentiële
handelsovereenkomsten sloten met voormalige koloniën zoals de Overeenkomst tussen de EEG en 18 voormalige Franse koloniën. Ontwikkelingslanden buiten de deal vroegen ook om een voorkeursbehandeling. Dit werd niet in deze ronde opgenomen, maar werd in 1968 opgenomen in het Algemene Preferentiesysteem (APS, of algemeen preferentiesysteem, SAP). Voor
ontwikkelingslanden was de zesde ronde bijzonder belangrijk om te bepalen dat het niet wederzijds hoefde te zijn. Dus kwamen ze met slechts een zeer beperkte hoeveelheid belastingverlagingen. [1]:183-185, 208 TokyoRonde (1973-1979) Tokyoronde tariefverlagingen[1]:209 Partijtarieven op tarieven na invoervermindering (MFN)Miljard $(1977) Verenigde Staten 6,3% 4,3% -2
32% 78 Japan 5,4 %2,7%-50% 32 EEG (9) 6,5% 4,6%-29% 62 totaal Deze partijen 6,2% 4,1%-34% 172 Eric Wyndham White, algemeen directeur van Gott, moeite om in beweging te blijven, maar de partijen hadden toen andere prioriteiten en gaven geen prioriteit aan verdere liberalisering. Bijvoorbeeld, de VS wilde niet de American Sale Price (ASP) waar belastingen waren
gebaseerd op de prijs van een goede Amerikaanse equivalent, niet de prijs in het productieland te negeren. Maar in de late jaren 1960, Bretton Woods 'systeem van de financiering van de Oorlog van Vietnam en de enorme stroom van dollars naar Amerika, die naoorlogse leningen betaald, kwam onder druk om geld te verdienen in de Verenigde Staten. Om de recessie in te
dammen, liet president Nixon de gouden standaard in 1971 vrij onder de Economic Consolidation Act van 1970, waarbij hij een limiet van 10% op invoerrechten oplegde, nixon's schok. Dit was het begin van het einde, en in 1973 hadden de meeste ontwikkelde landen de vaste wisselkoers ten opzichte van de dollar teruggedraaid. Na tientallen jaren van hausse waarin de
Verenigde Staten concessies konden doen zonder al te veel te lijden onder de hausse, waren het deze gevoelens nu er veel concessies waren gedaan. Handelstekorten, het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EEG en het Lidmaatschap van groot-Brittannië in 1973 hebben de VS ertoe gebracht nieuwe onderhandelingen te zoeken. De EEG hield zich echter bezig met
interne consolidatie en door uitbreiding van het aantal lidstaten en voelde aanvankelijk weinig voor de nieuwe ronde, maar met het einde van de wisselkoers werd Bretton Woods een belangrijk probleem en wilden zij ook van het ASP af. Zo begon de ronde van Tokio in 1973. De openingsverklaring spitste zich toe op de positie van de minst ontwikkelde landen. Hoewel de ronde
nog steeds werd gedomineerd door ontwikkelde landen, sloten ook bijna 30 ontwikkelingslanden zich aan, waardoor het totale aantal op 102 kwam. Ontwikkelde landen De oliecrisis van 1973, de beurscrash van 1973-1974 en de recessie van 1973-1975 werden echter getroffen door werkloosheid en een groeiende recessie, wat pas jaren later tot serieuze onderhandelingen
leidde. Crises hebben hen minder ondersteunend en liberaal met een interne oproep, dat is waarom het heeft benadrukt niet belastingverlagingen, maar andere kwesties om de handelsbelemmeringen te verminderen. Met name de landbouw bleef een verstikkend blok tussen de EEG en de Verenigde Staten, en dat eindigde tot in 1977 kwesties als markttoegang en subsidies van
tafel waren. Uiteindelijk is er alleen een akkoord bereikt over rundvlees en zuivel op dit gebied. Succesvoller waren tropische producten die een voorrangsstatus kregen en door de meeste ontwikkelde landen van heffing werden vrijgesteld. Dit gold vooral voor koffie, thee en cacao en in mindere mate voor vis, suiker en tabak. De belastingverlaging bedroeg 126 miljard dollar,
waarbij de VS de gemiddelde heffing verlaagden van 6,3% naar 4,3% en de EEG van 6,5% naar 4,6%. Veel landen maakten gebruik van de Zwitserse formule, een niet-lineaire tariefverlagende formule waarbij hogere heffingen over lagere heffingen vallen. Het gemiddelde grondstofpercentage daalde met 64%, voor halffabrikaten met gemiddeld 30% en 34% voor eindproducten.
Ontwikkelingslanden gaven de voorkeur aan SAP, terwijl de ontwikkelde landen betoogden dat MBN ook voordelen voor hen had. Het waren echter vooral APS-kosten die werden ingetrokken, en het APS-principe werd ook onderdeel van gatt door de licentieclausule. In 1971 lanceerde de EEG de communautaire regeling voor openbare preferenties. Ondanks protesten van
ontwikkelingslanden werd ook het graduatiemechanisme ingevoerd om meer toezeggingen te doen aan ontwikkelingslanden door hun situatie te verbeteren. De codes werden ook opgenomen: de moedige complicaties van de advertentie opgelegd als een percentage van de waarde van de goederen om te berekenen op een meer uniforme wijze vereenvoudigen de Afdeling Import
toenemende concurrentie in de algemene aanbesteding van de subsidiecontrole, het tegengaan van het gebruik van nationale normen om buitenlandse producten te verbieden en de anti-dumping overeenkomst. Veel ontwikkelingslanden hebben geen codes getekend, waardoor ze hun invloed op codes verloren, terwijl ze vaak tot hen beperkt werden via het MBN-principe. Er
werden geen beschermingsclausules opgenomen, die als een grote tekortkoming van deze ronde werden beschouwd, en vrijwillige uitvoerbeperkingen (VER) werden ook niet afgeschaft. Het was vooral frustrerend voor Aziatische tijgers dat landbouwproducten, levensmiddelen, textiel, kleding, staalproducten, consumentenelektronica en scheepsbouw nauwelijks werden gedekt.
Frustraties waren duidelijk in de woorden van een woordvoerder van ontwikkelingslanden: het was moeilijk voor ontwikkeling Om te bepalen welke extra voordelen zijn bereikt in de onderhandelingen, omdat de resultaten niet overeenkomen met hun wensen zoals vermeld in de Verklaring van Tokio. Dit was echter de eerste keer dat de ontwikkelingslanden een belangrijke bijdrage
leverden aan de Gott-besprekingen, waarna hun belang zal toenemen. [1]:185-189, 208-209 Na de Ronde van Tokio (1979-1986) in 1981, president Reagan ingevoerd ernstige belastingverlagingen met de 1981 Economic Recovery Tax Act om de recessie te beëindigen door middel van de supply economy en percolating effect. Japan werd dat jaar aangemoedigd om vrijwillige
uitvoerbeperkingen op auto's in te voeren en in latere jaren werden de invoer van staal uit Brazilië, de EEG, Japan en Mexico opgenomen in antidumpingrechten. Als hoofd van het fed-systeem gebruikte Paul Volker een strikt monetair beleid om de inflatie (prijs) te beteugelen. Dat is de reden waarom de federale fondsen tarief steeg tot 20% in 1981, terwijl de prime rate steeg tot
21,5%, Volker's schok. Dit leidde tot de recessie van 1982-1984 over de hele wereld, de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis en de Amerikaanse spaar- en leencrisis (S&amp;L-crisis). Meer protectionisme en de Noord-Zuidkloof werden bedreigd en de gesprekken begonnen opnieuw in 1982. Opnieuw bleek de landbouw een omdat de VS, Australië en Nieuw-Zeeland beweerden
niet alleen van andere markten te zijn uitgesloten, niet alleen van de Europese interne markt, maar ook vanwege de zware landbouwsubsidies in Europa. Voor de EEG was de multifunctionaliteit van de landbouw - niet-commerciële landbouwvoordelen zoals voedselzekerheid, plattelandsontwikkeling, werkgelegenheid, milieubescherming en armoedealliviteit - zo belangrijk dat het
werd opgenomen in het Oprichtingsverdrag van de Europese Economische Gemeenschap van 1957. Volgens de EEG was het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet alleen in lijn met Gott, maar steunde Amerika zijn landbouw sterk. In 1985 begonnen de Verenigde Staten de export van landbouwproducten te ondersteunen met het Export Increase Program (EEP). Een andere
stelling was het verzoek van Amerika om diensten in de deal op te nemen, iets waar ontwikkelingslanden tegen waren. Dus de discussies waren moeilijk en bijna markeerde het einde van Gatt. De VS zochten toen regionale overeenkomsten, het Caribbean Basin Initiative (CBI), waarvan de eerste in 1983 was, gevolgd door de Vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Israël
(FTA) in 1985. Deze multi-track aanpak moest landen vervangen die, volgens de VS, waren het ophangen van meer en meer obstakels gericht op Japan. Daarna hadden de ontwikkelde landen een nieuwe groeironde nodig, maar veel ontwikkelingslanden vreesden dat belangrijke kwesties aan hen zouden worden blootgesteld. In 1985 besloten de ministers van Handel van het
AGENTSCHAP dat Er moest een voorbereidende vergadering worden gehouden en het was belangrijk dat ook de ontwikkelingslanden deelnemen. Brazilië en India stellen specifiek voorwaarden voor de start van de onderhandelingen, waaronder de afschaffing van de multivezelregeling (MFA), die in 1974 werd ingevoerd uit de LTA en de opneming van de vrijwaringsclausule.
Daarover kan geen overeenstemming worden bereikt, waarbij de VS de partijen zagen vergaderen als de enige uitweg, omdat een tweederde meerderheid hier genoeg was. Zo werd in 1986 afgesproken een nieuwe ronde te beginnen. [1]:189-190 naar de Uruguayaanse Wereldhandelsorganisatie (1986-1995) Tokyorvand tariefverlaging[1]:209 Lottarieven voor tarieven na
invoerverlaging (MFN)miljard dollar (1988) US 5,4% 3,5% -1 35% 2 97 Japan 3,9% 1,7% -56% 133 EEG (12) 5,7% 3,6% -37% 197 Totaal Deze partijen 5,2% 3,1%-39% 627 voorbereidende vergaderingen waren zeer moeilijk. Ontwikkelingslanden zagen geen inspanningen om diensten, intellectuele eigendom en internationale investeringen aan de deal toe te voegen, omdat dit
beperkte economische beleid zich met de economie zou bemoeien. De European Free Trade Association (EVA) vormde een werkgroep met Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, waarin 20 ontwikkelingslanden zich ontwikkelden. Later sloten de EEG, de VS en Japan zich aan. De taskforce bereikte een compromis waarin werd opgeroepen tot meer liberalisering en meer discipline
en anticipatie en een aparte confrontatie met drie nieuwe kwesties. Tot nu toe was Uruguay in staat om te beginnen en het is uitgegroeid tot de meest uitgebreide ronde tot nu toe, met betrekking tot tarieven, niet-tarifaire maatregelen, tropische producten, natuurlijke hulpbronnen, textiel en kleding, landbouw, GATT artikelen, beschermende maatregelen, Tokio ronde codes,
subsidies en compenserende maatregelen, geschillenbeslechting, intellectuele eigendomsrechten, investeringen, diensten en gatt systeem prestaties. Voor alle vijftien kwesties werd een onderhandelingsgroep opgericht, die de landbouw bleek te zijn, die maatregelen, intellectuele eigendomsrechten en textiel en kleding veilig stelde, waarvan de meest onaangename. Op het
gebied van de landbouw heeft Amerika de EEG opgeroepen de subsidies volledig te verlagen, iets wat de EEG slechts in beperkte mate bereid was te doen. De door Australië geleide Kearns-groep was ook voorstander van verdere liberalisering en ontmanteling van zowel het Europese GLB als het Amerikaanse EEP, waardoor protectionisme werd vervangen door het
neoliberalisme. In 1987, de VS voorgesteld ter vervanging van marktverstorende subsidies met neutrale marktsubsidies die boeren kunnen ondersteunen zonder prijssteun. De EU kon het ermee eens zijn, maar desondanks heeft de landbouw jarenlange vooruitgang tegengehouden, totdat de EEG besloot het gemeenschappelijk landbouwbeleid te heroverwegen met wat de
hervormingen van McScherry zou worden, en in 1992 zou het verstikkende blok kunnen worden overgenomen. Echter, de jarenlange vertraging, de sluiting van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president dreigde te wissen momentum en aandacht voor andere kwesties dan de landbouw. President Clinton
kreeg echter een verlenging van het mandaat van zijn voorganger en kan eind 1993 na bilaterale besprekingen tussen de VS en de EG worden overeengekomen. [1]:190-192 Resultaat Uruguyronde De 26.000 pagina's tellende Overeenkomst van Marrakech begint met de twaalf pagina's tellende Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, het WTO-Handvest.
Toen waren er 4 bijlagen, waarvan de overeenkomsten voor alle partijen als single-pledges in de eerste 3 bindend waren, terwijl ze in het verleden alleen van toepassing waren op ondertekenende landen. Bijlage 1 omvat de Gott van 1994, de Algemene Overeenkomst inzake handel in diensten (GATS) en de Overeenkomst inzake de handel in intellectuele eigendom (TRIPs).
Bijlage 2 betreffende de beslechting van het geschil, bijlage 3 bij het Trade Policy Review Plan (TPRM) en bijlage 4 bij multilaterale handelsovereenkomsten, namelijk de handelsovereenkomst voor de burgerluchtvaart, de algemene aanbestedingsovereenkomst, het Internationaal Zuivelverdrag en de Internationale Overeenkomst inzake rundvlees en vleesput. Met de overgrote
meerderheid, de 22.500 pagina's omvatten de verplichtingen van individuele verdragspartijen. De heffingen verminderen industriële goederen door ontwikkelde landen van gemiddeld 6,3% tot 3,8% over vijf jaar, en het aantal ongetaede tarieflijnen is gestegen van 20% naar 44%. Het aantal tariefposten met tarieven van meer dan 15 procent - piekpercentages - daalde van 14
procent naar 10 procent. Mede doordat de landbouw in deze ronde is opgenomen, steeg het aantal gekoppelde tarieven - tariefplafonds voor bepaalde groepen goederen - van 78% naar 99%, van overgangseconomieën van 73% naar 98% en van ontwikkelingslanden van 21% naar 73% en werd de wereldhandel stabieler. De landbouwovereenkomst voor de liberalisering van de
handel in landbouwproducten was gericht op markttoegang, huishoudelijke hulp en exportsubsidies. De markttoegang had moeten worden verbeterd met minimale markttoegang en tarieven - het omzetten van alle grensbeschermingsmaatregelen in douanerechten - en vervolgens de gemiddelde tarieven met 37% en tropische producten met maar liefst 43% hebben verlaagd.
Interne ondersteuning kan bestaan uit oranje, blauwe en groene dozen. De Orange Box of Aggregation Support (AMS) bestaande uit prijs- en productiesteun moest gedeeltelijk worden uitgefaseerd, de blauwe doos van leveringsplannen mag niet hoger zijn dan het niveau van 1992, en de groene doos bestaande uit zaken als onderzoek, opleiding, binnenlandse voorraden en
infrastructuur, en aan de andere kant, van de stopzette productie uit de productie. Fabrikanten mochten volledig betrouwbaar blijven om de inkomsten en veiligheid te garanderen. De exportsteun zou in zes jaar tijd met 36% moeten zijn gedaald. Drie categorieën bleven achter en daalden tussen de 18 en 26 procent. Na de Uruguayaanse ronde, textiel en kleding gemiddeld 15,5%,
leer, rubber en schoenen gemiddeld 8,9% en transport apparatuur gemiddeld 7,5%. Hout, pulp, papier, metalen, niet-elektrische machines, minerale producten en andere industriële producten daalden daarentegen met 52% tot 69%, met een gemiddelde percentage hier tussen 1,1% en 2,4%. De textiel- en kledingovereenkomst maakte in de loop van tien jaar een einde aan het
multivezelregime, iets wat vooral in het belang van de ontwikkelingslanden was. Toch was de categorie nog steeds een van degenen met de hoogste tarieven. De overeenkomst inzake beschermingsmaatregelen voor de vaststelling van duidelijkere beperkingen op het gebruik van beschermingsmaatregelen en beëindigde de praktijk van vrijwillige uitvoerbeperkingen.
Geschillenbeslechting moest worden gedaan via de GESCHILLENcommissie van de WTO volgens een strikte procedure, en het werd onmogelijk voor landen om te verliezen om een actie te voorkomen. Gats trachtte ook de belemmeringen voor de handel voor diensten, het onderscheid tussen grensoverschrijdende handel, overzeese consumptie, aanwezigheid van bedrijven en
de aanwezigheid van natuurlijke mensen te verminderen. TRIPs streven naar een evenwicht tussen enerzijds de bescherming van intellectuele eigendom die nodig is om innovatie te stimuleren door onderzoeks- en ontwikkelingskosten terug te vorderen en anderzijds misbruik van deze bescherming te voorkomen om de internationale handel te verstoren door de verkoop van een
product of merk in een bepaald land te voorkomen. [1]:192-196, 209 Aftermath Uruguyronde hoewel noodzakelijk werd bereikt in de ronde van Uruguay maar er is nog veel bereikt. Van de meer dan 30 kwesties was GATS een topprioriteit, omdat het nog steeds niet effectief was. Er werden ook inspanningen geleverd om de transparantie van de WTO te vergroten. Het groeiende
aantal regionale handelsovereenkomsten (RTA's) was ook een punt van zorg toen het Comité voor regionale handelsovereenkomsten (CRTA) werd opgericht om te bepalen in hoeverre zij voldoen aan de WTO-regels. In 1997 concludeerde de Information Technology Agreement (ITA) dat zij ongeveer 300 IT-producten belastingvrij maakte. Om nieuwe afspraken te maken, begon
de Doha-ronde in 2001. [1]:196-197, 210 Groei in de internationale handel globale groei [9] (gemiddelde jaarlijkse) BBP jaarlijkse Percapita Export 0 - 1000 0,02% 0,01% 0,00% 1000 - 100 0 1500 0,10% 0,15% 0,05% 1500 - 1820 0,27% 0,32% 0,05% 1820 - 1870 0,40% 0,93% 0,53% 1870 - 1913 (Liberaal tijdperk) 0,80% 2,11% 2,11% 2 .11 1,30% 3,40% 1913 - 1950 0,93%
1,85% 0,91% 0,90% 1950 - tijdperk) 1,92% 4,91% 2,93% 7,88% 1973 - 1998 (neoliberaal tijdperk) 1,66% 3,01% 1,33% 5,07% tussen 1950 en 1999, de internationale handel groeide aanzienlijk sneller dan het mondiale BBP. Waar de laatste ongeveer zes keer groeide, groeide de export ongeveer 20 keer. Deze groei was ongeveer twee keer zo snel als in het liberale tijdperk
tussen 1870 en 1914. Deze groei kende historisch gezien ongekende proporties. De groei van industriële producten was veel sterker dan gewassen, brandstof en minerale producten. Deze sterke economische groei werd mogelijk gemaakt door bevolkingsgroei, toegang tot goedkope energie en vooruitgang in wetenschap en technologie die al was begonnen. Bretton Woods was
het hart van de economische stabiliteit die bedrijven in staat stelde zich te vestigen over de hele wereld. De technologische vooruitgang is geboekt door schaalvoordelen in de luchtvaart en met name het vervoer, waar tankers altijd groter zijn, maar vooral containerschepen, zetten enorme relatieve verlagingen van de verzendkosten in, door de ontwikkeling van de
informatietechnologie die de groei beheersbaar houdt, te bevorderen. Al deze factoren versterkten elkaar tot grote impuls. De mate waarin de GATT bijdraagt, is het onderwerp geweest van verschillende studies die zich richten op het vergroten van zichzelf en de stabiliteit van de handel aan de andere kant. Dit omvatte het gebruik van het zwaartekrachtmodel van de bilaterale
handel, dat de omvang van de handel tussen de twee landen voorspelt op basis van de omvang van hun economieën en de afstand tussen hen. Aanvankelijk werd geen bewijs van positieve invloed gevonden. Verder onderzoek maakte meer onderscheid tussen de verschillende groepen binnen Gatt en wees uit dat de resultaten afhingen van hoe landen hun lidmaatschap
gebruiken, waarmee ze onderhandelen en met welke producten. De geïndustrialiseerde landen hadden meer aan onderhandelingen deelgenomen dan ontwikkelingslanden en hadden een verdere toename van de handel doorgemaakt. De bilaterale handel nam ook verder toe als beide partners de liberalisering ten uitvoer zouden leggen, terwijl slechts één van hen dat deed.
Bovendien zagen sectoren die niet werden vrijgegeven geen toename van de handel. In het algemeen, Gott geschat op een 120 procent toename van de export. [10] De tekortkoming van de noodzakelijke onderzoeken met het ernstmodel is dat slechts de bilaterale handelsstromen als positief werden beschouwd. Nieuwe zakelijke relaties kunnen niet worden overwogen. Dit lijkt
een van de voordelen van het GATT-partnerschap, waar landen die voorheen een handelsrelatie hadden, meer kans hebben om samen te komen binnen het GATT-kader. Bovendien moeten de bedrijfskosten laag genoeg zijn om de zakelijke relatie te behouden. Naast verzendkosten zijn de commerciële kosten inclusief transactiekosten, en dit is de laatste die door Gatt kan
worden verlaagd. De De stabiliteit van de handel is onduidelijk, ook als gevolg van verschillen in het gebruik van het zwaartekrachtmodel. [1]:243-247 Vergelijking van de volumegroei in de internationale handel en het mondiale bbp[11] 1950 = 100 tekorten van meet af aan, grote gewasgroepen trokken zich terug uit onderhandelingen zoals landbouwgoederen, grondstoffen en
diensten. Het was een multilateraal verdrag en er zou alleen actie worden ondernomen als alle verdragspartijen dat wilden. Er was een rechtbank of iets dergelijks om te gaan met schendingen. Nieuwe liberaliseringen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en investeringen hadden ook geen plaats binnen Gott. Zie ook de algemene overeenkomst over de handel in de
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Foundation. De belegering werd uitgevoerd door Jon Kolbert meta.wikimedia.org. De gegeven reden is open proxy: Colocatie webhost - call partygoers als u wordt beïnvloed. Start belegering: 15 november 2019 18:18 Einde van de belegering: 15 februari 2022 18:18 Uw huidige IP-adres is 88.198.48.21 en het bereik is geblokkeerd 88.198.0.0/16. Vermeld alle bovenstaande
informatie als je ergens op deze belegering reageert. Als u denkt dat u per ongeluk bent geblokkeerd, u meer informatie en instructies vinden over het wereldwijde beleid geen open proxy's. Voor andere gevallen u een beoordelingsverzoek op de meta-wiki plaatsen of een e-mail sturen naar OTRS STEWARDS stewards@wikimedia.org. Vergeet niet bovenstaande informatie te
vermelden. U bewerkt de rechten op de reden waarom uw blok is: open proxy - meer info. Als je gewoon Wikipedia wilt lezen, maakt dat niet uit. U heeft toegang tot alle beschikbare informatie. U klikte op een link om een pagina op Wikipedia te bewerken, de tekst ervan te wijzigen of een nieuw artikel te maken. U dit (voorlopig) niet doen omdat u bent geblokkeerd. Als je gewoon
Wikipedia wilt lezen, verliest het niets. Niet aangemeld: als u het account niet gebruikt en deze melding ontvangt, wordt uw externe IP-adres geblokkeerd. Een IP-adres is het nummer dat uw computer op internet identificeert. De jouwe is 88.198.48,21. Als er problemen zijn met onbekende gebruikers, zoals het geval van vandalisme, wordt het IP-adres soms geblokkeerd. Het is
niet per se persoonlijk. Veel mensen delen hun IP-adres met andere gebruikers. Dit is vrijwel zeker het geval als u verbonden bent met het internet via een school of bedrijf. Helaas kan ongewenste bewerking van iemand anders zijn omdat u uw bewerkingsrechten al hebt. Uw IP-adres kan ook worden geblokkeerd omdat u wilt bewerken via een mobiele internetverbinding op
Wikipedia. Mobiele netwerken wijzen om veiligheidsredenen dynamische IP-adressen toe die standaard worden geblokkeerd voor anonieme bewerkingen. Oplossing: Sommige blokken worden voor een korte tijd opgelegd. Kijk naar het logboek tot het blok op is. U ook zien wat voor soort blokkering wordt opgelegd. Als u de lijst alleen anoniem ziet, hebt u bewerkingsrechten als u
zich aanmeldt als geregistreerde gebruiker. Als u ook de lijst met geblokkeerde accounts bekijkt, u een account maken via uw huidige internetverbinding. Als dit laatste item echter niet bestaat, u gewoon een account aanmaken. Informatie over andere oplossingen is te vinden op de pagina Oplossingen voor geblokkeerde gebruikers. Geregistreerde gebruiker: uw account kan
worden geblokkeerd. Als je niet weet waarom je bent geblokkeerd, kijk dan op je adviespagina. zou je daar een verklaring vinden. Je ook doorgaan met het bewerken van je adviespagina tijdens het beleg en vragen stellen over de reden van de belegering; Tenzij u deze mogelijkheid expliciet wordt ontzegd. Neem contact op met het Nederlandse Wikipedia e-mailteam voor meer
vragen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, moet u een link naar uw gebruikerspagina opnemen. U de brontekst van deze pagina bekijken en kopiëren. In het Gott-contract werden een aantal regels voor het handelsbeleid vastgelegd en vormde het bovendien het platform voor periodieke openbare handelsbesprekingen waarin het voornamelijk concessies deed met
betrekking tot Er werden invoerrechten uitgewisseld. Goth's basisfilosofie moet in de eerste plaats zijn om inspanningen te leveren om de verschillende manieren van het belemmeren van de naoorlogse handel op basis van drie principes te vereenvoudigen en geleidelijk te ontmantelen: #Non-discriminatie principe - wetten van toepassing zijn op alle landen # Het principe van
transparantie # het wederzijds principe van terugkeer naar de algemene overeenkomst van tarieven en handel. Overgenomen uit
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