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Beberapa Hasil Utama  Dari  
Uruguay RoundUruguay Round

Sampai dengan 
1993

Perjanjian 1993 Dampak Utama
1993

Tarif Industri

Tarif barang-barang 
industri rata-rata 

Negara kaya akan memotong 
tariff untuk barang-barang 

Akses ke pasar dunia 
untuk ekspor barang-

5% di negara 
industru – turun 
dari 40% pada 
akhir 1940-an

g g
industri lebih dari 1/3. 
Potongan tariff ini akan 
berlaku pada lebih dari 40% 
barang  manufaktur  

p g
barang industri lebih 
mudah. Harga untuk 
konsumen menjadi 
lebih rendah. 



Pertanian

Sampai dengan 
1993

Perjanjian 1993 Dampak Utama
1993

Subsidi tinggi untuk 
t i  d  

Subsidi dan hambatan lain untuk 
d  d k 

Peluang pasar yang lebih 
b ik t k d  pertanian dan 

pasar di Amerika 
dan Masyarakat 
eropa yang 
diproteksi 

perdagangan produk 
pertanian akan dipotong  
dalam 6 tahun. Subsidi yang 
dipotong mencapai 20%. 
Seluruh hambatan impor 

baik untuk produsen 
makanan yang 
efisien. Harga rendah 
untuk konsumen. 
Membatasi perang p

menyebabkan 
kelebihan 
produksi dan 
dumping

p
akan dikonversi menjadi 
tariff dan dipotong sampai 
36%. 

p g
subsidi pertanian



JasaJasa 
Sampai dengan 

1993
Perjanjian 1993 Dampak Utama

1993

Aturan GATT tidak Aturan GATT tentang prinsip- Peningkatan dalam 
mencakup 
perdagangan 
jasa. Beberapa 
negara 
memproteksi 

g p p
prinsip perdagangan yang 
fair mencakup pula untuk 
beberapa bidang jasa. Gagal  
untuk mencapai perjanjian 
dalam jasa keuangan dan 

g
perdagangan jasa. 
Tampaknya kan ada 
liberalisasi lebih jauh 
dalam perdagangan 
jasamemproteksi 

industri jasa dari 
kompetisi 
internasional.

dalam jasa keuangan dan 
telekomunikasi. Akan 
dilanjutkan dengan dialog 
khusus

jasa



Kepemilikan IntelektualKepemilikan Intelektual
Sampai dengan 1993 Perjanjian 1993 Dampak Utama

Standar perlindungan 
t k t  

Persetujuan yang lebih luas 
t t   t t  

Peningkatan  proteksi 
d   untuk paten, 

copyright dan 
trademark 
bervariasi. 
Penegakkan hokum 

tentang  patent, 
copyrights dan 
trademark. Penetapan 
standar proteksi 
internasional  dan 

dan pengurangan 
pembajakan 
kepemilikan 
intelektual akan 
memberikan g

yang tidak efektif 
menjadi sumber 
tumbuhnya friksi 
perdagangan

perjanjian untuk 
penegakkan hukum.

keuntungan kepada 
produsen (computer 
software, produk 
seni, dll). Hal ini 
meningkatkan meningkatkan 
transfer teknologi.



Tekstil

Sampai dengan 1993 Perjanjian 1993 Dampak Utama

Negara kaya 
membatasi impor 
tekstil dan pakaian 
jadi melalui kuota 

Kuota MFA akan ditinjau 
dalam 10 tahun. Aturan 
normal GATT akan 
berlaku pada akhir tahun 

Peningkatan perdangan 
tekstil 
menguntungkan 
negara berkembang.  

bilateral di bawa 
Multi-Fiber 
Agreement

ke 10. Terjadi pengurangan 
harga bagi 
konsumen di manca 
negara.



Aturan-Aturan GATT

Sampai dengan 1993 Perjanjian 1993 Dampak Utama

GATT  memberlakukan Banyak aturan GATT yang Transparansi yang lebih 
peraturan yang 
sama sejak 
didirikannya tahun 
1947, walaupun 
banyak negara yang 

y y g
direvisi dan di up date. 
Peraturan tersebut 
termasuk penyeragaman 
penilaian dan lisensi 
impor  penggabungan dan 

p y g
luas, keamanan dan 
kebijakan  
perdagangan yang 
lebih dapat 
diprediksikanbanyak negara yang 

telah memasuki 
perdagangan dunia 
dan pola 
perdagangan telah 

impor, penggabungan dan 
wilayah perdagangan 
bebas dan aturan-aturan 
bagi yang mengabaikan 
peraturan GATT 

diprediksikan.

berubah



WTO

Sampai dengan 1993 Perjanjian 1993 Dampak Utama

Awalnya GATT GATT menjadi suatu badan Kebijakan sistem y
digambarkan
sebagai bagian dari
International Trade
Organization (ITO).
ITO tidak pernah

j
perdagangan dunia yang
permanen dan
kepemilikan intelektual
dengan prosedur yang di-
perdebatkan WTO

j
perdagangan 
internasional yang 
lebih efektif. 

ITO tidak pernah
disahkan dan GATT
diterapkan sewaktu-
waktu

perdebatkan. WTO
bertugas untuk meng-
implementasikan hasil
dari Uruguay Round.



Lima Mata Dagangan Cina yang 
M I d i L k lMengancam Industri Lokal

(nilai impor dalam US$ juta)

Komoditas
1997 1998 1999 2000

Komoditas
Tekstil 59,7 47,8 54,7 17,6
Elektronik 29,6 9,8 23,5 13,2
Kulit dan sepatu 8,0 4,9 14,4 4,2Kulit dan sepatu 8,0 4,9 14,4 4,2
Makanan dan minuman 14,1 128,7 285 26,8
Otomotif, baja dan
mesin

481,2 218,1 154,6 70,4


