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Az 1950-es években a világkeres-
kedelem (export/import) a világ 
összesített GDP-jének nagyjá-

ból 5-7 százalékát adta. Ez az arány a 
21. század második évtizedének elejére 
elérte a 20 százalék körüli értéket. A vi-
lágtermelés mintegy ötöde kereskedelmi 
forgalomba kerül, és „ennél is sokkal na-
gyobb mértékben van kitéve a nemzetkö-

zi versenynek: a kereskedelem soha nem 
látott szintet ért el, mind abszolúte, mind 
a világtermeléshez való viszonyát illető-
en”. A fejlett országokban az exportnak a 
GDP-hez viszonyított aránya 1913-ban 11 
százalék, 1950-ben 8, 1973-ban 18, 1985-
ben pedig 23 százalék volt. Ha világmé-
retekben szemléljük ezen adatokat, azt 
figyelhetjük meg, hogy míg 1870-ben az 
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Az új „lex mercatoria” azon kereskedelmi viszonyok egységes szabályozására törekszik, me-
lyek az állam politikai szférájától függetlenül fungálnak a kereskedők gazdaságilag egysé-
ges osztályán belül. A második világháborút követően először jelentek meg olyan globális 
nemzetközi szervezetek, amelyek az államok számára nemcsak általános célokat, de egyben 
magatartási szabályokat és mechanizmusokat is kialakítottak – olyan kardinális jelentőségű 
területeken, mint a pénzügyek, illetve a világkereskedelem. A Kereskedelmi Világszervezet-
ben (WTO) vállalt kötelezettségek a kölcsönösségre és a diszkriminációtól való tartózkodásra 
tekintettel alakítják az államok közötti kereskedelmi kapcsolatokat, ezzel korlátozva számos 
kulcsfontosságú területen a protekcionista kereskedelempolitikai eszközök alkalmazására 
való lehetőségeiket.

The new “lex mercatoria” aims at the comprehensive regulation of trade relations which 
function independently from the political sphere of state influence within the economically 
united class of traders. This means that for the first time after the Second World War global-
international organisations which determined not only general goals for national states but 
also established rules and mechanisms of conduct – in such vitally important areas as finances 
and world trade have appeared. Their obligations accepted in the WTO form international 
trade relations abiding by the principle of mutualism and avoidance of discrimination limiting 
the possibility of utilising protectionist trade policies in most key areas of operation.

* * *
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export GDP-hez viszonyított aránya 4,6 
százalék volt, addig 1998-ra ez az érték 
már 17,2 százalékos szintre emelkedett.1

A világkereskedelem ilyen szintű bő-
vülésének a hátterében természetesen jól 
körvonalazható okok állnak. A globali-
záció fejleményeként fellépő új aktorok 
(Nemzetközi Valutaalap [IMF], Világ-
bank, WTO) érvelése teljesen felülírta 
azt a klasszikus argumentációt, miszerint 
a gazdasági kapcsolatok a szuverén nem-
zetállamok közötti kereskedelmi, illetve 
pénzügyi kapcsolatokon nyugszanak.2 
A második világháborút követően első 
ízben jelentek meg olyan, a nemzetközi 
gazdaság és kereskedelem komplex és 
egységes szabályozására törekvő globá-
lis nemzetközi szervezetek, amelyek az 
államok számára nemcsak általános cé-
lokat, de egyben magatartási szabályokat 
és mechanizmusokat is kialakítottak az 
olyan kardinális jelentőséggel bíró terü-
leteken, mint a pénzügyek, illetve a vi-
lágkereskedelem.3

A Nemzetközi Kereskedelmi Szerve-
zet (ITO) létrehozásának meghiúsulását 
követően, 1947 márciusában, Genfben, 
23 állam részvételével jött létre az Álta-
lános vámtarifa- és kereskedelmi egyez-
mény (General Agreement on Tariffs 
and Trade, GATT), amely egyrészt a 
szerződő felek külgazdaság-politikai 
magatartására vonatkozó egyezmények 
rendszere volt, másrészt viszont jelentős 
apparátussal és kimunkált eljárási rend-
del is bírt.4 Blahó András és Prandler 
Árpád értékelése szerint a GATT nem 
nemzetközi szervezet, hanem nemzet-
közi egyezmény volt, amely a titkársá-

ga révén gyakorlatilag szervezetként is 
funkcionált. Ugyanezen logika alapján 
a szerzőpáros szerint a GATT tagorszá-
gait célszerűbb lenne szerződő felek-
ként aposztrofálni.5 Cséfalvay Zoltán a 
GATT-ot egy „fél évszázadon át sikeres 
provizóriumnak” tekinti, amely a ke-
reskedelmi liberalizáció területén elért 
sikerei ellenére egy instabil alapokon 
álló, két- és többoldalú tárgyalásokra, 
illetve szerződésekre épülő kereskedel-
mi rendszer volt, ráadásul a negatív sza-
bályozás eszközeivel élt: szabályait és 
egyezményeit a nemzetközi áruforgalom 
elé korábban emelt korlátok lebontása 
érdekében hozta. Norma- és szabályal-
kotó tevékenysége ugyanakkor redukált 
volt, hatásköre elsősorban a feldolgozó-
ipari termékekre terjedt ki.6 A GATT a 
partnerországok sokaságának laza rend-
szereként értékelhető. Az előnye egyér-
telműen az volt, hogy a tagállamok sza-
badon és önkéntesen választhatták meg, 
hogy valamely szerződést magukra néz-
ve kötelezőnek fogadnak-e el vagy sem, 
így mindenki csak a számára elfogadha-
tónak tartott konvenciókat vállalta. Ez a 
mechanizmus alapvetően azt szolgálta, 
hogy a piacnyitás „esetleges negatív ha-
tásai csak fokozatosan érvényesüljenek, 
és társadalmilag elviselhető, kezelhető 
keretek között maradjanak.”7

Bruhács János értékelése szerint a 
GATT jelentős mértékben járult hozzá a 
világkereskedelem expanziójához, való-
di multilaterális kereskedelmi rendszer-
ként funkcionálva pedig megvalósította 
az iparcikkek vámjainak nagymértékű 
csökkentését – ugyanakkor kevésbé volt 
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sikeres az egyéb kereskedelmi akadá-
lyok, így a mennyiségi korlátozások, il-
letve a szubvenciók kiküszöbölésében.8 
A szerző e sikerek sorában említi azt is, 
hogy a GATT szervezeti keretet bizto-
sított a világkereskedelmi tárgyalások 
számára a multilaterális egyeztetések 
(az ún. fordulók vagy roundok) során.9 
E véleményt osztja Simai Mihály is, aki 
szerint az egyezmény égisze alatt szerve-
zett tárgyalási fordulók jelentős mérték-
ben járultak hozzá a fejlett ipari országok 
közötti vámok csökkentéséhez, valamint 
a kvótáknak az iparcikkek nemzetközi 
kereskedelmében történt leépítéséhez.10 
Dani Rodrik is kiemeli, hogy a GATT 
– a kereskedelmi multilateralizmus in-
tézményi manifesztációjaként és teljes 
értékű multilaterális fórumként – a glo-
bális kereskedelem liberalizációjának 
a felügyelője volt, és az 1947–1995 kö-
zötti fordulókon sikerrel számolta fel a 
kereskedelmi korlátozások nagy részét, 
valamint leszállította a „rekordmagassá-
gú” vámtarifákat. A rendszer azonban a 
Bretton Woods-i kompromisszumból fa-
kadó jellemzők miatt óhatatlanul kettős 
célkitűzéssel operált: míg egyes területe-
ken azt kívánta elérni, hogy a kereskede-
lem szabadabb legyen a korábbinál, más 
területeken teljes egészében fenn kívánta 
tartani a korlátozásokat.11

A GATT rendszerének számos problé-
mával kellett szembesülnie. A gazdasági 
kapcsolatoknak nagyon sok területe nem 
tartozott az egyezmény hatálya alá (így 
a tőkeforgalom és a szolgáltatások sem). 
A GATT nem foglalkozott a mezőgaz-
dasággal (ezen a területen fennmaradtak 

a vámok és a nem vám jellegű korláto-
zások). A legtöbb szolgáltatási területen 
(biztosítás, bankszektor, építés, közüze-
mek) nem került sor a liberalizációra. 
A liberalizált feldolgozóipari ágazatokat 
hamarosan újra protekcióban kezdték 
részesíteni (például: 1974-től a fejlett or-
szágok textil- és ruházati ipara védelmet 
élvezett az ún. Multi-Fibre Arrangement 
keretében).12 Az 1980-as évektől azonban 
egyre fokozottabban érvényesült az áruk 
és a szolgáltatások dinamikus nemzetkö-
zi áramlása,13 a nemzetközi kereskedelem 
olyan javakkal gyarapodott, mint a szoft-
verek és egyéb informatikai, valamint 
a telekommunikációs szolgáltatások, a 
pénzügyi tanácsadással kapcsolatos ja-
vak, a reklám, továbbá a kulturális szol-
gáltatások. A GATT viszont nem foglal-
kozott a szellemi alkotások nemzetközi 
kereskedelmével sem. A harmadik prob-
léma, ami a GATT működése kapcsán 
merült fel, a transznacionális társaságok 
megerősödése volt.14

Az Amerikai Egyesült Államok – mi-
közben 1980 és 1993 között 137 kiegyen-
lítő vámot vezetett be – a neoliberális 
karakterű kereskedelmi politika, illetve a 
nemzetközi jogszabályi környezet kiala-
kításának az élharcosa volt. Kimutatható, 
hogy a GATT és a WTO rendszerében ér-
vényesülő számtalan szabályt és rendel-
kezést valójában az amerikai retorikából 
„importáltak”. A WTO egyezményeiben 
szereplő fogalmak többségét ugyanis ere-
detileg az USA-ban használták, mielőtt 
átültették volna őket a nemzetközi szabá-
lyozás szintjére annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a „tisztességtelen 
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kereskedelmi gyakorlatokkal” szembeni 
védelmet, és nyomást lehessen gyakorol-
ni a többi államra a hasonló intézkedések 
elfogadása végett. Ez az állítás különösen 
igaz a tisztességtelen kereskedelem dog-
májára, illetve a dömpinggel, a támoga-
tásokkal és a kiegyenlítő vámokkal kap-
csolatos felfogásra nézve. Ezek a WTO-
rezsim talán legvitatottabb szabályainak 
minősülnek.15

Mindezen tendenciákra, illetve a neoli-
berális felfogás erősödésére figyelemmel, 
az 1986-ban kezdődött és 1993 végéig 
elhúzódó uruguayi forduló (Uruguay 
Round) tárgyalássorozat eredményeként 
egy olyan szerződési csomagot hoztak lét-
re, amely teljesen átstrukturálta a „GATT 
1947” addigi szisztémáját. Az 1994. ápri-
lis 15-én, a marokkói Marrakeshben alá-
írt és 1995. január 1-jén hatályba lépett 
megállapodás létrehozta a Kereskedelmi 
Világszervezetet (World Trade Organiza-
tion, WTO).16 Az 1994. évi megállapodás 
a „történelem legátfogóbb, az írólaptól 
a számítógépes memóriakártyáig ki-
terjedő kereskedelmi egyezményének” 
bizonyult.17 A WTO-t már egyértelmű-
en nemzetközi gazdasági-kereskedelmi 
intézménynek titulálhatjuk. Elsősorban 
az államok közötti kereskedelem szabá-
lyaival foglalkozik, de tevékenysége ki-
terjed a nemzetközi kereskedelmi egyez-
mények kidolgozására, érvényesítésére 
és ellenőrzésére, valamint a keletkezett 
viták rendezésére,18 és komoly reguláci-
ós szereppel rendelkezik a nemzetközi 
kereskedelem vonatkozásában.19 A WTO

fordulatot hajtott végre a vámenged-
ményeken alapuló kereskedelemli-

beralizációtól (sekély vagy negatív 
integráció) a belső politikák meg-
vitatása, az intézményi eljárások és 
szabályozások irányába (mély vagy 
pozitív integráció). … A tárgyalások 
jellegét átalakítja a termékekről való 
alkudozásról a verseny feltételeit ala-
kító politikákról folyó tárgyalásra.20

A WTO azonban Janus-arcú intéz-
ményként fogható fel. A globalizáció, 
illetve a „globális szabad verseny” hívei 
a nemzetállamok között keletkező, ke-
reskedelempolitikai tárgyú viták „leg-
harmonikusabb elsimítójának” tartják, 
amely semleges és szakszerű eljárásával, 
„szilárd nemzetközi jogi alapelveken” 
nyugodva menedzseli a nemzetközi ke-
reskedelem liberalizálását.21 A globali-
zációkritikus áramlatok szerint viszont 
a WTO nem más, mint a transznacio-
nális vállalatok érdekeit szem előtt tar-
tó, az állampolgárokat és a demokráciát 
súlyosan veszélyeztető, a kereskedelmet 
minden érték fölé helyező és az egész 
világot árunak tekintő, omnipotens szer-
vezet,22 amely az állami gazdaságpolitika 
manőverezőképességét csökkentve növe-
li a transznacionális gazdasági szereplők 
hatalmát.23

Annyi bizonyos, hogy a WTO egyrészt 
jelentősen átalakítja és formálja a nem-
zetállamok kereskedelem- és gazdaság-
politikai mozgásterét, és tevékenysége 
már nagymértékben érinti a tagországok 
társadalompolitikáját is.24 Másrészt a 
feladat- és hatásköre a GATT-rezsimhez 
képest drasztikus mértékben kibővült. 
Ahogy Sonali Deraniyagala és Ben Fine 
fogalmazott:
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a WTO nagyszámú szabályozás és 
szabvány elfogadtatásával próbálja 
elérni az intézményes, a szabályo-
zási és a jogi keretek harmonizáci-
óját. A kereskedelempolitika tehát 
olyan területekre is kiterjed, amelyek 
korábban nem tartoztak a szigorúan 
vett nemzetközi kereskedelem téma-
köréhez – például a belföldi befekte-
tésre, a szellemi javakra, a jogi refor-
mokra.25

Horváthy Balázs is rámutat arra, 
hogy a globális külgazdasági rendszer 
(a GATT/WTO-rezsimhez köthető kül-
gazdasági jogi anyagi és eljárási norma-
rend) biztosítja a globális térben az ipari 
és mezőgazdasági termékek forgalmá-
nak, a szolgáltatások nyújtásának és az 
egyéb termelési tényezők áramlásának 
„tendenciózusan egyre nagyobb szabad-
ságát”.26

A WTO első pillére a „GATT 1994”, 
amelynek az áruk kereskedelmével kap-
csolatos „profiljából” adódóan továbbra 
is fontos kitűzései maradtak az aláb-
bi célok: a vámok és a nemzetközi ke-
reskedelmet korlátozó egyéb eszközök 
csökkentése, a megkülönböztető elbánás 
kiküszöbölése és a piacokra való bejutás 
lehetőségének szélesítése. A második pil-
lér a GATS, a Szolgáltatások kereskedel-
méről szóló általános egyezmény, a har-
madik pedig a TRIPs és a TRIMs, azaz 
a Szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló egyezmény, illet-
ve a kereskedelmi vonzatú beruházások 
szabályozása.27 A kritikus vélemények 
szerint a WTO-n belüli egyezmények 
mindegyike korlátozza a fejlődő országo-

kat az iparpolitikai megoldások gyakor-
lásában azzal, hogy nem hagy elegendő 
mozgásteret (policy space) a gazdaság-
politika számára.28

A WTO-val összefüggésben megál-
lapítható továbbá, hogy önálló, a nemzet-
közi jog hatálya alá tartozó szervezetként 
– szemben a GATT megoldásával – a 
nemzetközi kereskedelem egészének sza-
bályozását és liberalizálását próbálja 
elérni. Emellett döntően a pozitív sza-
bályozás „arzenáljával” él: új (korábban 
nem létező) és a tagokra nézve kötelező 
hatályú szabályozási rezsimeket alakított 
ki, így tevékenysége sokkal élesebben és 
közvetlenebb módon érinti a tagállamok 
belső szabályozási viszonyait. A WTO 
által gyakorolt tevékenységi kör ekként 
messze túlmutat a vámpolitikán: a tagor-
szágok gazdaság- és társadalompolitiká-
jának tetemes szegmensét érinti. A WTO 
multilaterális alapon, valamennyi tagor-
szágra kötelező hatályú egyezményeket 
és szabályokat alkot, azaz a tagállamok 
nem szelektálhatnak „à la carte” az álta-
luk alkalmazni kívánt szabályok között. 
Ez akkor is így van, ha a WTO határoza-
tait a tagállamok hozzák, méghozzá kon-
szenzusos úton.29

Vitarendezési eljárás a GATT és 
a WTO keretében

A WTO megjelenése és a megerősített 
vitarendezési eljárás fokozta a szervezet-
nek a világkereskedelem felügyeletére, 
illetve a szuverén államok között poten-
ciálisan keletkező jogviták, konfliktusok 
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kezelésére vonatkozó hatalmát. Minderre 
egy olyan időszakban kerül sor, amikor 
az egyre növekvő globalizáció folyomá-
nyaként az államok gazdasági és politi-
kai értelemben mind nehezebben tudják 
betartani a nemzetközi kereskedelmi kö-
telezettségeket.30

A GATT alapokmánya szerint a saját 
állásfoglalásai általában csak ajánlás jel-
legűnek minősültek, nem alkalmazhatott 
szankciókat,31 ráadásul a rendszerben a 
viták rendezése félúton helyezkedett el a 
diplomáciai rendezés és a jogi elintézés 
között.32 A GATT vitarendezéssel kap-
csolatos eljárását az alapokmány XXII. 
és XXIII. cikkelyei rögzítették: a szerző-
dő felek bármilyen, az egyezmény mű-
ködését érintő ügyben tett kifogás esetén 
kötelesek voltak „kedvező megfontolás 
tárgyává tenni” a konzultációk lehető-
ségét, és „azoknak megfelelő alkalmat” 
is kellett nyújtaniuk. Valamely szerződő 
fél indítványára, továbbá bármilyen ki-
fogásolt ügyben, ha nem sikerült kielégí-
tő megoldást találniuk, a szerződő felek 
konzultációt folytathattak. Az egyezmé-
nyekben vállalt kötelezettségek teljesíté-
sének elmulasztása, illetve az egyezmény 
rendelkezéseivel ellentétes kereskede-
lempolitikai intézkedés foganatosítása 
esetén sem volt biztosított a szankcioná-
lás lehetősége: a sérelmet szenvedett fél 
csupán írásbeli kifogást vagy javaslatot 
terjeszthetett elő a jogsértő félnek, illetve 
az általa érdekelteknek tekintett feleknek. 
E kifogást azonban legfeljebb „jóindula-
tú megfontolás tárgyává” kellett tennie a 
jogsértő félnek.

A vitás ügyet végső soron a szerződő 
felek elé lehetett utalni, akik a tényál-
lás kötelező jellegű vizsgálatát követően 
ajánlásokat tettek az érintett feleknek, 
és csak mintegy ultima ratio jelleggel, a 
„szükségnek megfelelően” kellett döntést 
hozniuk az ügyben. A legdrasztikusabb 
szankcionálási lehetőség szerint egy 
vagy több szerződő felet feljogosíthattak 
arra, hogy azok a koncessziók vagy az 
egyezményből eredő egyéb kötelezettsé-
gek alkalmazását felfüggesszék.33 A ke-
reskedelmi szankciók alkalmazásához 
azonban az összes tagország egyetérté-
sére (egyhangúságra) volt szükség – be-
leértve azét az országét is, amely ellen 
a szankciókat érvényesíteni kívánták.34 
A GATT „jogérvényesítő jogosítványai” 
sokak szemében bizonyultak komolyta-
lannak, erőtlennek, és a rendelkezéseinek 
az esetek többségében nem is lehetett ér-
vényt szerezni.35

A WTO-ban érvényesülő vitarendezési 
eljárás kialakításánál viszont már azt a 
szempontot tartották figyelemmel, hogy 
a viták rendezése a multilaterális keres-
kedelmi rendszer „kiszámíthatóságának 
és biztonságának” primus inter pares 
biztosítéka. A vitarendező testület és a 
vitarendezési egyetértés (DSU) – amely 
a szükséges szabályokat és eljárási rendet 
rögzíti – a tagországok közötti kereske-
delmi viták eldöntését és szankcionálását 
szolgálja.36 A vitarendezési eljárás során 
négy alapelvet érvényesítenek. A vita-
rendezés általánosságának elve szerint a 
WTO-egyezmények mindegyikére kiter-
jed a vitarendezési fórumok hatásköre, és 
vonatkoznak rájuk az eljárási szabályok. 
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A vitarendezés automatizmusa arra utal, 
hogy a panelek felállításához, mandátu-
mához, az eljárási szabályok megállapítá-
sához nincs szükség a felek egyetértésé-
re, továbbá a következtetések és ajánlások 
kötelező hatályát csak konszenzus révén 
lehet megakadályozni. A kereskedelmi 
viták „jogiasítása” azt takarja, hogy a vi-
tarendezési testület végső soron kötelező 
határozatot hoz. Végül a kétszintű meg-
oldás módszerének (two-track approach) 
alkalmazása szerint először konzultáció-
ra kell sort keríteni, és csak annak siker-
telensége esetén indulhat meg a kötelező 
döntést eredményező eljárás.37

Az alapokmány 4. cikke értelmében 
a vitában álló feleket tehát elsődlegesen 
konzultációs kötelezettség terheli, ame-
lyet 60 napon belül kötelesek lefolytatni 
egymással. A konzultációk bejelentése a 
Vitás Kérdések Rendezésének Testüle-
te (Dispute Settlement Body, DSB) előtt 
történik, annak első ülésén. Amennyiben 
a konzultáció nem vezetne eredményre, 
a DSB második ülésén felállítják a Vi-
tarendezési Bizottságot, amelynek húsz-
napos határidő áll rendelkezésére a vitás 
kérdésekre vonatkozó esettanulmányok 
beszerzésére (pótlólagos tíz nap illeti 
meg, amennyiben a WTO vezérigazga-
tóját kérték fel a bizottság felállítására). 
Ezt követi a bizottság vizsgálata, amely-
nek során az érintett feleket is meghall-
gatják. A vita alapjául szolgáló történeti 
tényállás leírásának összefoglalása az ún. 
közbenső jelentésben történik; ezt köte-
lező a feleknek is megküldeni, hogy azok 
reagálni tudjanak a benne foglaltakra. 
A bizottság felállítását követő hat hóna-

pon belül el kell készíteni az ún. végső 
jelentést, és a bizottság megalakulásától 
számított kilenc hónapon belül el kell vé-
gezni a jelentés „köröztetését”.

Az „alapeljárást” követheti a fellebbe-
zési szak, amennyiben bármely tag (!) 
élni kíván e jogával. A kijelölt fellebbvi-
teli bizottság 30 napon belül megvizsgál-
ja a fellebbezés okát, majd döntést hoz. 
Amennyiben a DSB elfogadta a fellebbe-
zési jelentést, az jogerőre emelkedik, és 
elkezdődik a végrehajtási szak. A vesztes 
félnek jelentést kell készítenie arról, hogy 
a döntésben foglaltakat miként hajtja 
„ésszerű határidőn belül” végre. Végre-
hajtás hiányában a feleknek a vitára okot 
adó kárral arányos mértékű kártérítésben 
kell megállapodniuk. Ha a felek nem tud-
nak konszenzusra jutni, a WTO a legke-
ményebb szankciót is alkalmazhatja: a 
DSB felhatalmazást adhat a „megtorlás-
ra”, egészen addig, amíg a határozatban 
foglaltak végrehajtását meg nem kezdik. 
A represszió egyébként foganatosítha-
tó a vita területét jelentő ágazatban, de 
történhet más szektorban vagy akár más 
egyezményt illetően is.38 „A belföldi bí-
róságokhoz hasonlóan – de nagyon is 
eltérően attól, ami a legtöbb nemzetközi 
szervezetre jellemző – a WTO jogi úton 
hozott döntése végleges és kötelező. 
A tagországoknak nincs mérlegelési le-
hetőségük: el kell fogadniuk a WTO dön-
tésének következményeit.”39

A WTO vitarendezési eljárását számos 
kritika érte a DSB széles hatásköre mi-
att. Susan George egyenesen a WTO leg-
felsőbb bíróságának nevezte a testületet, 
amely szerinte törvényhozó, végrehajtó 
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és bírói szerepeket halmoz, ítélkezhet, 
szankcionálhat és „illegálisnak” nyilvá-
níthatja a tagországok (nemzetállamok) 
törvényhozása által alkotott jogforrá-
sok rendelkezéseit.40 George értékelése 
szerint ezzel a WTO az ellenőrzése alá 
vonja a tagországok teljes szuverenitását. 
A DSB bíráiról azt állította, hogy keres-
kedelmi jogi szakértőkként csak a keres-
kedelmi érdekeket tartották szem előtt a 
döntéseik meghozatala során, és negli-
gálták a környezetvédelmi vagy a köz-
egészségügyi szempontok alkalmazását. 
Az egészségügyi és a munkabiztonságra 
vonatkozó belső jogi normákat nemkívá-
natosnak titulálhatják, amennyiben az il-
lető ország nem tud azok megalapozásául 
és alátámasztásául „tudományos bizonyí-
tékokat” szolgáltatni.41

Bár az emberi jogokra és a kereskede-
lemre vonatkozó nemzetközi egyez-
mények történelmi gyökerei közösek, 
a GATT és különösen a WTO végső 
soron a tőke, a transznacionális tár-
saságok érdekeit védi. Mivel a WTO 
az emberi jogokat, a munkaügyi sza-
bályokat régóta a kereskedelmet aka-
dályozó korlátoknak tekintette, eddig 
viszonylag könnyedén és sikeresen 
bújt ki az emberi jogi, szociális és 
környezetvédelmi előírások betartása 
alól.42

George szerint ezért arra kell kény-
szeríteni a DSB-t, hogy döntései során 
maradéktalanul tartsa be a nemzetközi 
jogelveket. (Itt George főként az Embe-
ri jogok egyetemes nyilatkozatára, illet-
ve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
[International Labour Organisation] 

megállapodásaira, valamint a környe-
zetvédelmi tárgyú multilaterális egyez-
ményekre gondolt.) Meglátása szerint a 
szankcionálás során pénzbüntetést kel-
lene kiszabni, nem pedig a termelőket 
büntető, egy-egy terméket sújtó „adót”.43 
Czeglédy Tamás úgy látja, hogy a WTO 
a szabad kereskedelem védelme ürügyén 
gyakorlatilag rákényszerítheti az akaratát 
az egyes államokra, ezáltal pedig a glo-
balizáció egyik leghatékonyabb támoga-
tó szervezetévé vált.44

George megrázó leírása sajnálatos 
módon nagyfokú korrelációt mutat a va-
lós állapotokkal. A neoliberális felfogás 
térnyerésével, illetve a gazdasági globa-
lizáció intenzitásának erősödésével az 
államok kereskedelempolitika-alakítási 
lehetősége is csökkent, ami elsősorban 
a liberalizáció folyamatának felgyorsítá-
sában öltött testet. Ezt a globális kapita-
lizmus hívei támogatják, sőt követendő 
receptként ajánlják a fejlődő országok 
számára is. A globalizációellenes moz-
galmak viszont éles támadást indítottak 
e gyakorlat érvényesülése ellen, hol át-
fogó reformokat, hol a dezetatizációs, 
„államtalanítási” törekvéseket zászlajára 
tűző monetarista felfogással való teljes 
szakítást követelve. Láthattuk, hogy míg 
a jóléti állam aranykora idején a GATT is 
inkább a nemzetállami érdekekre érzé-
keny szervezetként funkcionált, addig a 
jóléti állam ellen indított támadással, il-
letve a „globális szabad verseny” kitelje-
sedésével, valamint a WTO megjelenésé-
vel a liberalizációs folyamat már markán-
san rányomja a bélyegét a nemzetállami 
gazdaság- és kereskedelempolitikákra – a 
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Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt 
született megállapodások pedig még in-
kább fokozzák a gazdasági globalizációt, 
a szabad kereskedelem további expanzi-
ója által.45 A WTO a hiperglobalizáció 
„hírnökeként” alárendelte a belföldi gaz-
daságpolitikát a nemzetközi kereskedel-
mi és pénzügyi folyamatoknak. A gazda-
sági globalizáció, az áru- és tőkepiacok 
nemzetközi szintű integrációja önmagá-
ért való cél lett, amelyet alkalmasnak és 
érdemesnek találtak arra, hogy felülírják 
vele a belföldi szempontokat és kérdése-
ket.46

A kétoldalú és regionális megállapo-
dások a külső korlátok tekintetében rá-
adásul továbblépnek annál, mint ami a 
WTO-egyezményekben szerepel. A WTO 
megalapítása óta több mint 250 ún. ked-
vezményes kereskedelmi megállapodást 
(Preferential Trade Agreements, PTAs) 
fogadtak el. Ezek lényegében lehetővé 
tették, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok és az Európai Unió exportálja a 
saját szabályozási filozófiáját a fejlődő 
országokba. Az ilyen jellegű konvenciók 
ugyanis lényegüket tekintve olyan intéz-
kedéseket tartalmaznak, amelyeket az 
USA és az EU sikertelenül próbált meg 
felvetetni a WTO és a többi multilaterális 
szervezet normái közé, így széles körben 
érintik a befektetésvédelem, a fogyasztó-
védelmi politika, a munkaügyi normák, 
valamint a környezetvédelem területét.47 
Az Egyesült Államok például a fejlődő 
országokkal létrehozandó szabad ke-
reskedelmi megállapodásokba olyan 
klauzulákat kívánt felvetetni, amelyek 
megnehezítenék a tőkemozgások kor-

látozását, illetve a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogokkal kapcsolatos szabályo-
zások önálló alakítását. Az IMF részéről 
az egyes fejlődő országokkal létrehozott 
programok is számos – részletekbe menő – 
előírást tartalmaznak a kereskedelmi- és 
iparpolitika alakítására vonatkozóan.48

A kereskedelempolitikai
szabályozás jövőjének
lehetséges irányai

A WTO vitarendező testülete egészen 
2014 májusáig nem hozott olyan verdik-
tet, amely túlmutatott volna a szabad ke-
reskedelmi preferenciák érvényesítésén. 
A free trade eszménye a döntések meg-
hozatala során mindig előtérben állt, és 
a környezetvédelmi, közegészségügyi, 
morális aspektusokat, valamint a fair 
trade kívánalmát teljes mértékben igno-
rálták a testület tagjai. A jelzett időpont-
ban fordult elő első ízben, hogy a DSB az 
állatok jólétére mint figyelembe veendő 
szempontra hivatkozott az ítéletében.49 
A vita hátterében egyébként az állt, hogy 
az Európai Unió 2009-ben arra hivatkoz-
va tiltotta meg a kanadai bébifókaszőr 
exportját, hogy a kanadai vadászok Új-
Fundland partjainál brutális, kíméletlen 
módon mészárolták le az állatokat. A fó-
kák száma ezt követően csökkenésnek 
indult, Kanada viszont az EU „egyoldalú 
lépése” miatt a jogvita rendezése érdeké-
ben a WTO-hoz fordult. A vitarendezési 
testület az ítéletben megállapította, hogy 
az EU importtilalmi aktusa valóban sérti 
a szabad kereskedelem elveit, de a fókák 
jólétével, illetve a likvidálásuk brutális 



2015. tavasz 113

A nemzetközi kereskedelem liberalizálásának főbb aspektusai

módjával kapcsolatos aggodalmak előbb-
re valóak, mint a free trade princípiumai.

A pozitív fejlődés irányába történő el-
mozdulás lehetőségét magában hordozó 
döntés mellett azonban számos negatív 
tendenciával is találkozhatunk. A keres-
kedelmi fundamentalizmuson alapuló 
szabályok még mindig integráns részét 
képezik a WTO szabálykönyvének.50 
A szervezet fő tevékenysége továbbra 
is arra irányul, hogy a liberalizálásból 
kimaradt szektorokat is belefoglalják a 
szabad kereskedelmi megállapodásba.51 
Nem megoldott az emberi jogok, illetve 
a szociális vívmányok védelme, elma-
radt ugyanis egy ilyen záradék beépíté-
se a WTO vonatkozó egyezményeibe.52 
Mindezeken túlmenően éppen e sorok 
írásának idején zajlik egy olyan egyez-
ménytervezet zárt ajtók mögött történő 
kidolgozása, amelyet a neoliberalizmus 
Magna Chartájaként lehet aposztrofálni, 
mert a szabályozási filozófiát és a (terve-
zett) gyakorlati intézkedéseket illetően is 
remekül vegyíti azon ideálokat, amelye-
ket a globális kapitalizmus formálói és 
szimpatizánsai emelnek piedesztálra.

A Transzatlanti Kereskedelmi és Be-
ruházási Partnerség (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) vagy 
másként transzatlanti szabad kereskedel-
mi egyezmény (Transatlantic Free Trade 
Agreement, TAFTA) néven elhíresült 
szerződéstervezetről Lori Wallach úgy 
nyilatkozott, hogy ha az USA és az EU 
által megkötendő szabad kereskedelmi 
egyezmény a jelenlegi formájában ha-
tályba lépne, akkor lényegében az óriás-
cégek kerülnének a demokratikus úton 

megválasztott kormányok helyébe.53 
A szerző értékelése szerint a TAFTA-t 
azért szövegezték így, hogy az elfoga-
dása esetén az Atlanti-óceán mindkét 
partján intézményesíteni lehessen az 
európai és amerikai óriásvállalatok által 
kialakított és érvényesíteni kívánt szabad 
kereskedelmi regulákat. Az egyezmény 
a befektetői érdekek számára biztosítana 
védelmet és privilégiumokat a nemzetál-
lami élelmiszer-szabályozással, az adat-
védelemmel, a világháló szabadságával, 
a kulturális politikával és a klímaváltozás 
elleni fellépéssel szemben. A megállapo-
dás hatályba lépését követően ráadásul 
rendkívül nehéz lenne a szerződést mó-
dosítani: ahhoz ugyanis az egyezményt 
ratifikáló összes állam egyhangú hozzá-
járulása szükségeltetne. A TAFTA-t ra-
tifikáló országokat arra köteleznék, hogy 
a jogszabályaikat és a közigazgatási eljá-
rásaikat az egyezményben foglaltakkal 
harmonizálják. Amennyiben ezt mégsem 
tennék meg, felelősségre vonási eljárás 
hatálya alá lehetne őket vonni. Az eljá-
rás egy olyan döntőbíróság előtt zajlana, 
amely az érintett államokkal szembeni 
kereskedelmi szankció kiszabására is 
jogosult lenne. A TAFTA rendelkezései 
alapján ráadásul az említett bíróság előtt 
egy ún. extrajudiciális eljárás kereté-
ben a cégek is megtámadhatnák a rájuk 
nézve sérelmes, hátránnyal járó állami 
szabályozást. A speciális bíróságokon 
három – az ügyben döntőbírói pozícióba 
kerülő – gazdasági jogászt jogosítanának 
fel arra, hogy korlátlan adófizetői „kárté-
rítést” állapítsanak meg, amennyiben az 
inkriminált nemzetállami intézkedések, 
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illetve kormányzati lépések valóban ve-
szélyeztetnék az érintett vállalkozások 
„várható profitját”.

Amennyiben ez a szabályozás életbe 
lépne, a transz- és multinacionális válla-
latok gyakorlatilag felhatalmazást kap-
nának arra, hogy „kerékbe törjék” a 
nemzetállamok fogyasztóvédelmi, kör-
nyezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, 
közegészségügyi szabályozásait. Ezáltal 
lehetetlenné tenné őket a szociális és gaz-
dasági vonatkozású ügyek önálló vitelé-
re, megfosztva ezzel az államokat a „cse-
lekvőképességüktől”. A kül- és belföldi 
leányvállalatok bonyolult szövedékén 
keresztül a nemzetközi magánvállalatok 
valóságosan is a nemzetállamok szintjére 
emelkednének, a rendszer pedig összes-
ségében a kormányok regulációs és belső 
irányítói joga fölé pozícionálná a válla-
lati jogokat. A vállalatok egy számukra 
kedvezőtlen szabályozás léte vagy elfo-
gadása esetén az érintett kormányokat a 
bíróság elé idéztethetnék, intézményesít-
ve a „befektető vs. állam” szabályozási 
rendszerét.54

2015 tavaszán mindazonáltal még nem 
tudni, hogy a kereskedelempolitika glo-
bális szintű szabályozását tekintve mi-
lyen irányba is lendül az inga. Az egyelő-
re csak a „tervezőasztalon” létező TTIP/
TAFTA-rezsim részletszabályainak ki-
szivárgását követően – a civil mozgal-
maknak köszönhetően – erőteljes figye-
lem összpontosult a tárgyalásokra, így 
nem zárható ki, hogy a közvélemény és 
a civil társadalom globális léptékű nyo-
mására – az egykori multilaterális befek-
tetési megállapodás elfogadtatását célzó 
tárgyalásokhoz55 hasonlóan – végül ez az 

ötlet is hamvába fog halni. Abban, hogy a 
fejlődés végül milyen irányt vesz, az álla-
mi döntéshozókon kívül nekünk, állam-
polgároknak is kiemelkedő szerepünk és 
felelősségünk van.
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