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A kétoldalú és multilaterális kereskedelempolitika mint 
a globalizáció szabályok közé szorításának az eszköze

Szarvas Erik
A globalizáció a nemzetközi gazdasági valóság tényszerű eleme. Létezése nem akaratunk-
tól és szándékainktól függ. A globális integrációnak a jótékony hatások mellett kockázatai 
is vannak. A pozitív hatások erősítése és a negatívak mérséklése nemzetközi szabályozási 
erőfeszítést kíván. Ez különösen fontos az olyan, viszonylag kicsi, nyitott és a nemzetközi 
kereskedelemre ráutalt országok számára, mint Magyarország. A kereskedelempolitika ennek 
a tevékenységnek, a globalizáció nemzetközi szabályok közé szorításának a fontos eszköze. A GATT 
és a WTO kulcsszerepet töltött és tölt be e cél elérésében, de a két- és többoldalú szabad-
kereskedelmi egyezményeknek is komoly szerepük lehet ebben, különösen amikor azokat a 
világkereskedelem jelentős szereplői kötik. A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Part-
nerség (TTIP) ilyen potenciállal bír. A nemzetközi szabályozási erőfeszítésnek nincs reális 
alternatívája: a szabályozatlanság a globalizációs folyamat szélsőséges, kedvezőtlen jelensége-
inek a megerősödését eredményezné, s növelné a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok nyers 
erőkülönbségek alapján való alakulásának a kockázatát. A kereskedelempolitikai egyezmé-
nyek keretében – mint minden nemzetközi megállapodás esetében – a létrehozó államok vál-
lalják a szuverenitásukból eredő jogkörök gyakorlásának bizonyos fokú behatárolását. Ez tu-
datos, az egyezmények által kínált hozadékok és kötelezettségek egymáshoz való viszonyának 
megítélésén alapuló döntés. Az államok úgy vélik, hogy – a partnerállamoktól és gazdasági 
szereplőiktől elvárt viselkedés megállapodásokban foglalt kötelezettségeken keresztül történő 
biztosításának eredményeként – összességében megéri feladni mozgásterük egy részét.

Globalization is a factual element of the international economic reality. Its existence does not 
depend on our will and intentions. Global integration is posing risks besides having beneficial 
effects. Strengthening the positive effects and mitigating the negative ones require international 
regulatory efforts. This is especially important for relatively small and open countries that 
are reliant on international trade, like Hungary. Trade policy is one of the most important 
means for restraining globalization through international rules. The GATT and the WTO 
have been playing a key role in achieving this goal, but bilateral and multilateral free-trade 
agreements can also contribute, especially when concluded by major players of world trade. 
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) does have such potential. There 
is no realistic alternative to international regulatory efforts: the absence of regulations would 
just strengthen the excessive and potentially harmful effects of globalization and increase the 
risk for international trade relations to be governed by differences in raw power. Under trade 
agreements – as under all international treaties – states parties assume obligations limiting 
the exercise of competences deriving from their sovereignty. This is a conscious decision 
based on the assessment of the balance between the benefits and obligations offered by the 
treaties. The states consider that – as a result of ensuring an expected behaviour by partner 
states and their economic operators through the obligations contained in the agreements – 
overall it is worth giving up some of their room for manoeuvre.
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Az elmúlt időszakban – elsősorban 
az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok közötti sza-

badkereskedelmi tárgyalások (Transzat-
lanti Kereskedelmi és Beruházási Part-
nerség; TTIP) miatt – az EU-ban (és 
Magyarországon is) soha nem látott ér-
deklődés irányul a kereskedelempolitikai 
kezdeményezésekre. Természetes, hogy 
a vitában megjelennek a nemzetközi 
kereskedelemmel, annak eszközeivel és 
intézményeivel kapcsolatos tipikus kri-
tikák, amelyek esetenként nem mentesek 
a félreértésektől, mítoszoktól és a tény-
szerű pontatlanságoktól sem. Nem cso-
da, hogy ilyen elemek az e kérdésekkel 
foglalkozó tanulmányokban, esszékben 
is felbukkannak.

A kereskedelempolitikai kérdésekről 
folyó hazai vita informáltságának biz-
tosítása fontos, hiszen közös érdekünk, 
hogy az e kérdésekben elfoglalt magyar 
álláspontok tényszerűen megalapozottak 
legyenek, és ne érzelmi alapon, a globa-
lizációellenes kiadványok leegyszerűsítő 
félelemkeltése nyomán alakuljanak ki.

Azért is érdemes kísérletet tenni a mul-
tilaterális kereskedelmi rendszerrel, a 
Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) 
és egyes kétoldalú kereskedelmi tárgyalá-
sokkal kapcsolatos közkeletű félreértések 
és mítoszok eloszlatására, mert a nemzet-
közi kereskedelem területén a kritizált in-
tézmények és kezdeményezések jelentik a 
legígéretesebb eszközöket a globalizáció 
vadhajtásainak a lemetszésére.

Az alábbiak vázlatosan bemutatják a 
globalizációs folyamat jellemzőit, a tel-
jesség igénye nélkül áttekintik a GATT/

WTO-rendszer kialakításának motivá-
cióit és körülményeit, majd a multilate-
rális kereskedelmi szabályok és a TTIP-
tárgyalások összefüggésében reagálnak a 
megjelenő kritikák egy részére, köztük a 
nemzeti szuverenitás aláásásával kapcso-
latosakra is.1

A globalizációs folyamat

A globalizáció jelensége okkal foglalkoz-
tat sokakat. A folyamat idővonala, meg-
határozása és következményei – jótékony 
hatásainak és a kapcsolódó kockázatok-
nak a megítélése – alaposan megosztja a 
vitában részt vevőket. A globalizációnak 
nincs általánosan elfogadott meghatáro-
zása, de a közgazdászok a folyamattal 
kapcsolatban többnyire az áru-, tőke- és 
munkaerőpiacok nemzetközi integráció-
ját hangsúlyozzák.2

Abban egyetértés van, hogy a globali-
záció nem új jelenség, előrehaladása nem 
folyamatos, sőt nem mentes a sokkoktól 
és a költséges következményekkel járó, 
átmeneti visszarendeződésektől sem.3 
Egyes kutatók szerint a nemzetközi ke-
reskedelem a Közel-Keleten i.e. 3500 kö-
rül alakult ki, és i.e. 2000 körül az Asszír 
Birodalomban már olyan vállalatok is 
megjelentek, amelyeket ma multinacio-
nálisnak neveznénk.4 Többen a tőkepia-
cok integrációját a 17. századra vezetik 
vissza,5 és arra emlékeztetnek, hogy az-
zal párhuzamosan a gyarmati kereskede-
lemben megjelentek az első olyan, igazán 
nagy nemzetközi kereskedelmi válla-
latok, mint a Brit Kelet-India Társaság 
vagy a Királyi Afrika Társaság, amelyek 
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a multinacionális vállalatok elődeinek te-
kinthetők.6

Kevesen vitatják, hogy az utóbbi idők 
két legfontosabb globalizációs szaka-
sza közül az egyik a 19. század elejétől 
az első világháború kitöréséig tartott, 
a másik pedig a második világháborút 
követően kezdődött, és napjainkban is 
folytatódik. Mindkét szakaszt a terme-
lés és a nemzetközi kereskedelem gyors 
bővülése, a kereskedelem, a tőkeáramlás 
és a munkaerőmozgás megnövekedett in-
tegrációja jellemezte, amivel együtt járt 
és jár az érintett gazdaságok relatív nagy-
ságának a jelentős átrendeződése.7 A két 
szakasz közötti időben lényegi visszaren-
deződés következett be, példátlanul tra-
gikus társadalmi, gazdasági és politikai 
következményekkel.

A globális integrációs folyamat legfőbb 
mozgatórugói az elmúlt időszakban az in-
nováción alapuló technológiai fejlődés és 
a gazdaságpolitikák voltak. Az előbbi új 
termelési eljárásokat és termékeket pro-
dukált, valamint gyorsította és olcsóbbá 
tette a szállítást/közlekedést és a távköz-
lést. Az utóbbiak elsősorban a szükségte-
len szabályozások eltávolításán, valamint 
a nemzetközi kereskedelem és pénzügyi 
tranzakciók akadályainak fokozatos le-
bontásán keresztül fejtették ki ösztönző 
hatásukat. Míg a nemzetközi kereskedel-
mi akadályok lebontását az 1860-as évek 
és az első világháború között döntően 
a legnagyobb kedvezményes elbánást 
rögzítő, kétoldalú nemzetközi megálla-
podások szolgálták, a második világhá-
borút követően alapvető szerepet kaptak 
benne a többoldalú kezdeményezések is, 

különösen az Általános Vám- és Keres-
kedelmi Egyezmény (GATT). A politikai 
fejlemények – így a háborúk, a Marshall-
terv, a gyarmati rendszer, majd a Szovjet-
unió felbomlása – ugyancsak jelentős, de 
a fentieknél jóval összetettebb hatásúak 
voltak a globalizációra.

A nemzetközi gazdasági integráció elő-
rehaladásából származó előnyöket – az 
erőforrások hatékonyabb allokációja, a 
globális és az egy főre jutó kibocsátás 
növekedése, szélesebb termékválaszték, 
csökkenő árak, a nemzetközi stabilitás-
nak és biztonságnak az országok növek-
vő egymásrautaltságára visszavezethető 
erősödése – összességében nehéz vitat-
ni. A globalizáció kihívásai ugyanakkor 
számos területen váltottak és váltanak 
ki aggodalmakat; sokan mutatnak rá az 
előnyök társadalmon belüli és nemzetek 
közötti egyenlőtlen megoszlására, tar-
tanak a megnövekedett migráció ked-
vezőtlen hatásaitól, nemzeti kultúrájuk 
sérülésétől, vagy látnak fenyegetést a fo-
lyamatban a környezet megóvása szem-
pontjából. A növekvő aggodalmak rész-
ben annak tükröződései, hogy a globális 
integráció folyamata egyre gyorsabban 
halad előre. Az elmúlt 200 évben a világ 
népessége durván a hatszorosára emelke-
dett, a világtermelés a hatvanszorosára, 
a világkereskedelem pedig több mint a 
száznegyvenszeresére.8 1900 és 2000 kö-
zött a külföldi működő tőke (FDI) áram-
lása még a nemzetközi kereskedelemnél 
is nagyobb sebességgel, a világtermelés 
növekedésénél tízszer gyorsabban bő-
vült.9
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A vélt vagy valós kockázatok köré szer-
veződő globalizációellenes szervezetek 
megnyilvánulásai sok esetben azt a lát-
szatot keltik, hogy a folyamat leállítható, 
és a globalizációnak van reális alternatí-
vája. A globális gazdaság története azon-
ban nem támasztja alá ezt a vélelmet. 
A globalizáció a nemzetközi gazdasági 
valóság objektív eleme. Létezése nem az 
akaratunktól és a szándékainktól függ. 
Az igazi kérdés az, hogy milyen módon 
befolyásolható a folyamat a pozitív ha-
tások maximalizálása, a kedvezőtlen je-
lenségek elkerülése és a negatív hatások 
tompítása érdekében. A nemzetközi szer-
vezetek és megállapodások keretében ki-
alakított szabályoknak – a kereskedelem 
területén a GATT/WTO-rendszernek – 
alapvető szerepük volt és van ebben.

A GATT/WTO-rendszer létrejötte 
és motivációi

A GATT/WTO-rendszer fontosságát 
és sikerességét jól illusztrálja, hogy a 
nemzetközi kereskedelem bővülésének 
üteme az 1950-es évektől folyamatosan 
meghaladta a globális termelés emelke-
désének mértékét. 1950 és 2006 között a 
világkereskedelem a huszonhétszeresére 
nőtt, értéke a globális GDP százalékában 
meghatározva az 1950-ben regisztrált 
5,5 százalékról 1998-ra 17,5 százalékra 
emelkedett.10 A WTO-tagok száma köz-
ben 161-re emelkedett: Kína és Oroszor-
szág belépésével a szervezet szinte vala-
mennyi jelentős kereskedelmi hatalmat a 
tagjai között tudja.11

A GATT felépítésének és céljainak 
a megértéséhez érdemes röviden meg-
vizsgálni azt a nemzetközi környezetet, 
amelyben a rendszert életre hívták.

Az első világháború, sőt már az azt 
közvetlenül megelőző évek alapvetően 
szétzilálták a 19. század második felében 
kialakult, kétoldalú megállapodásokon 
alapuló kereskedelmi viszonyokat. Bár a 
békekonferenciákon részt vevő kormány-
zatok a nemzetközi pénzügyi és kereske-
delmi kapcsolatokat 1914 előtt jellemző 
feltételek visszaállítását is célként jelöl-
ték meg, a jelentős háborús kártérítési 
kötelezettségek és a rossz nemzetgazda-
sági pozíciók mellett ehhez hiányzott a 
nemzetközi kereskedelmi egyezmények 
létrehozásához elengedhetetlen kölcsö-
nös bizalom. Az 1920-as évek versengő 
leértékelési politikái mellett nem volt re-
ális esély sikeres vámcsökkentési tárgya-
lásokra, a világgazdasági válság bekö-
szönte és az arra adott – vámemelésre, a 
tőkeáramlás korlátozására és az árfolya-
mok leértékelésre koncentráló – gazda-
ságpolitikai válaszok megakadályozták 
a kereskedelmi kapcsolatok normalizáló-
dását. A helyzetet tovább rontotta, hogy 
Németország vezetésével egyes kelet-
európai országok a kétoldalú barterke-
reskedelem és a klíringmegállapodások 
irányába fordultak. A világ legerősebb 
gazdaságává vált Egyesült Államok pe-
dig ezzel párhuzamosan a bezárkó-
zást választotta: távol tartotta magát 
a nemzetközi kereskedelmi kezdemé-
nyezésektől, sőt a gazdasági válság-
ra adott válaszul 1930-ban mintegy 
húszezer importcikkre kiterjedően 
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rekordmagasságra, átlagosan 50 százalék 
fölé emelte a vámokat (Smoot–Hawley 
Tariff Act). Az amerikai intézkedés a pro-
tekcionista ellenlépések dominóját indí-
totta el – többek között Kanadában, Spa-
nyolországban, Olaszországban és Svájc-
ban –, ami tovább mélyítette a válságot, és 
fokozta a világgazdaság töredezettségét.12

Az USA és Nagy-Britannia már a má-
sodik világháború közben tervbe vette a 
diszkriminációmentesség elvét tükröző 
nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi 
viszonyok kialakítását. A kereskedelem 
területén jól tükrözi ezt a szándékot az 
Atlanti Charta 4. pontja és különösen az 
1942 februárjában született brit–amerikai 
kölcsönös segítségnyújtási megállapodás 
VII. cikke. Ez utóbbi a Lend-Lease prog-
ram keretében adott amerikai segítség 
ellentételezését részben olyan – minden 
partnerország számára nyitott – nem-
zetközi kereskedelmi egyezmény létre-
hozásában jelölte meg, amelynek célja a 
diszkrimináció felszámolása,13 valamint 
a vámok és egyéb kereskedelmi akadá-
lyok csökkentése.

Az elképzelések egyik legbefolyáso-
sabb támogatója Cordell Hull ameri-
kai külügyminiszter volt, aki szerint az 
1930-as években jellemző kereskedel-
mi diszkrimináció és protekcionizmus 
súlyosbította az államok közti politikai 
rivalizálást, mélyítette a gazdasági vál-
ságot, és végső soron hozzájárult ahhoz, 
hogy a konfliktusok háborúhoz vezet-
tek.14 Hull azt remélte, hogy az egyenlő 
feltételek kialakítása a nemzetközi ke-
reskedelemben nemcsak előmozdítja a 
gazdasági integrációt, és a nemzetközi 

együttműködés bázisán ösztönzi a gaz-
dasági fellendülést, de lényegesen hoz-
zájárulhat a biztonság erősítéséhez és a 
béke megőrzéséhez is.

Az 1944 júliusában, Bretton Woodsban 
megtartott konferencián megegyezés 
született a Nemzetközi Valutaalap és 
a Világbank, azaz a nemzetközi pénz-
ügyi rendszer stabilitásáért felelős és a 
gazdaságfejlesztést (beleértve a háborút 
követő rekonstrukciót) finanszírozással 
segítő két intézmény felállításáról. Terv-
be vették egy nemzetközi kereskedelmi 
szervezet (ITO) létrehozását is, de az 
USA Kongresszusa végül nem ratifikálta 
annak alapokmányát, az 1948 márciusá-
ban aláírt Havannai Chartát. Ez a lépés 
azt eredményezte, hogy a 23 ország által 
kitárgyalt és eredetileg átmeneti megol-
dásnak szánt GATT-ot 1948 januárjától 
47 éven keresztül ideiglenesen alkalmaz-
ták.15 A GATT-hoz minden önálló vám-
politikával rendelkező állam és vámte-
rület csatlakozhatott, az aláírókra a meg-
állapodás ezért „Szerződő Felekként” 
hivatkozik.

A GATT tartalmát alapvetően megha-
tározta életre hívásának motivációja és vi-
lággazdasági-politikai környezete. A meg-
állapodás így az árukereskedelem terüle-
tét fedi le, és a korszak legjelentősebb és 
legjellemzőbb kereskedelmi korlátainak a 
mérséklésére, a magas vámok és a meny-
nyiségi korlátozások lebontására koncentrált.

A megállapodás létrehozása mögött az 
a gazdasági elmélet állt, amely szerint 
a piaci nyitottság, az átláthatóság és a 
diszkrimináció-mentesség elvén alapu-
ló kereskedelempolitika a nemzetközi 



2015. ősz 123

A kétoldalú és multilaterális kereskedelempolitika

kereskedelemben résztvevő valamennyi 
országban a nemzeti jólét növekedését 
eredményezi, a komparatív előnyök alap-
ján történő nemzetközi munkamegosz-
tásból eredően. 

Ezzel együtt fontos megérteni, hogy 
a GATT-ban, majd később a WTO-ban 
testet öltő multilaterális kereskedelmi 
szabályrendszer nem pusztán egy gazda-
sági elmélet nemzetközi jogi eszközök-
ben való megjelenése, a mögött markáns 
kül- és biztonságpolitikai szándék húzó-
dik meg.

A GATT lelke a diszkriminációmen-
tesség kettős elvének (a feltétel nélküli 
legnagyobb kedvezményes elbánás és a 
nemzeti elbánás elveinek) a rögzítése (I. 
és III. cikk). A GATT a kereskedelmet 
korlátozó, határon alkalmazott eszközök 
közül a vámok és a díjak jogszerűségét 
ismeri el; a mennyiségi korlátozások al-
kalmazását főszabályként megtiltja (XI. 
cikk). Célként rögzíti a vámok csökken-
tését, és időszakos tárgyalásokat irá-
nyoz elő ennek előmozdítása érdekében 
(XXVIIIbis). Az egyezmény garantálja 
a tranzitforgalom szabadságát (V. cikk), 
rögzíti az áruk vámérték-meghatározásá-
nak alapelveit és módszereit (VII. cikk) 
és az exporttal valamint az importtal 
kapcsolatban kivethető díjak, illetékek 
mértékét a vámkezelés tényleges költsé-
geihez kapcsolja (VIII. cikk). Közzétételi 
kötelezettséget határoz meg a nemzetkö-
zi kereskedelmi tevékenységgel és ügyle-
tekkel kapcsolatos, általános alkalmazá-
sú jogszabályokra vonatkozóan (X. cikk), 
szabályokat állapít meg az árfolyam-poli-
tika egyes elemeivel (XV. cikk), az állami 

támogatásokkal (XIV. cikk) és az állami 
kereskedelmi vállalatokkal kapcsolatban 
(XVII. cikk).

A GATT feltételekhez kapcsolt lehető-
séget teremt a dömpingben megtestesülő 
tisztességtelen vállalati versenymagatar-
tás elleni fellépésre és az exporttermé-
kekhez kapcsolódó állami támogatások 
hatásának kiegyenlítő vámmal történő 
ellensúlyozására (VI. cikk). A megálla-
podás a liberalizációs kötelezettségek 
alkalmazásából eredő és előre nem lát-
ható fejlemények esetén kereskedelmi 
védelmi intézkedések alkalmazását is le-
hetővé teszi (XIX. cikk). A szabályokat 
általános (XX. cikk), biztonsági (XXI. 
cikk), továbbá a tagok közti gazdasági 
integrációt – például vámunió és szabad-
kereskedelmi megállapodás létrehozását – 
lehetővé tevő (XXIV. cikk), valamint a fi-
zetési mérleg nehézségeinek a kezelésére 
lehetőséget adó (XII. cikk) kivételi ren-
delkezések egészítik ki. A megállapodás 
rendelkezéseinek megsértése esetén az 
egyezmény konzultációkat irányoz elő, 
azok sikertelensége esetén pedig lehető-
vé teszi az ügynek a Szerződő Felek elé 
utalását megvizsgálás és ajánlások meg-
fogalmazása, illetve döntés meghozatala 
érdekében (XXIII. cikk).

A vámok lebontására vonatkozó alap-
cél elérése érdekében a Szerződő Felek 
összesen nyolc tárgyalási fordulót tar-
tottak. A tárgyalásokon kialakított kö-
telezettségeket vállalási listákban rög-
zítették, amelyek tartalmazták az egyes 
termékekre alkalmazható vámok maxi-
mális szintjét. Az 1948 és 1961 között 
megtartott öt fordulón a kötelezettségeket 
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elsősorban az adott termékek szállításá-
ban meghatározó érdekkel rendelkező 
Szerződő Felek közötti, reciprocitási ala-
pon folytatott tárgyalásokon alakították 
ki. 1962 után elsődlegesen ún. formulákat 
(matematikai képletekkel leírható szabá-
lyokat) alkalmaztak a vámcsökkentésre, 
de a Kennedy-fordulón (1962–67) és a 
Tokió-fordulón (1973–79) azok alól jelen-
tős számú termék volt mentesíthető. Ez-
zel együtt a GATT jelentős eredményeket 
ért el a vámcsökkentésben: 1947 és 1986 
között az ipari termékek területén a ke-
reskedelmi forgalommal súlyozott, átla-
gosan alkalmazott vámok 35 százalékról 
6,4 százalékra mérséklődtek.16

Fontos árukereskedelmi szektorokra, 
így a mezőgazdasági, valamint a tex-
til és ruházati cikkek kereskedelmére 
ugyanakkor nem (vagy csak részlegesen) 
vonatkoztak a GATT szabályai. A mező-
gazdaság esetében ezt a GATT-ban sze-
replő egyes kivételi rendelkezések és az 
egyes Szerződő Felek által kért felmenté-
sek (waiver) okozták. A textil és ruházati 
szektor esetében a kereskedelem mennyi-
ségi korlátozások és önkéntes exportkor-
látozások bonyolult rendszerén keresztül 
zajlott, amelyet többoldalú egyezmények 
szabályoztak.17

Bár 1947-ben GATT-ot 11 fejlődő és 
12 fejlett partner kezdte alkalmazni, az 
egyezmény eredetileg nem tartalmazott 
a fejlődő országok specifikus érdekeire 
és problémáira vonatkozó rendelkezése-
ket. Ezen a helyzeten változtatott 1965-
ben az egyezmény kiegészítése a három 
cikkből álló IV. résszel, amely elismeri a 
fejlődő partnerek különleges gazdasági 

szükségleteit, és a kötelezettségek terén 
megfogalmazza a nem teljes viszonosság 
elvét. 1979-ben a Szerződő Felek elfo-
gadták az ún. Felhatalmazási záradékot 
(Enabling Clause), amely állandóvá tet-
te a fejlődő országok számára nyújtott 
egyoldalú vámpreferenciákat jogszerűvé 
tevő felmentést a GATT legnagyobb ked-
vezményes elbánás nyújtására vonatkozó 
rendelkezése alól.

1964 után a tárgyalási fordulókon a 
vámcsökkentési tárgyalások mellett 
egyéb kereskedelmi intézkedések fegyel-
mek alá vonását is megkísérelték, az ese-
tek zömében a GATT vonatkozó cikkei-
nek részletesebb „kibontásával”. Az így 
kialakított legfontosabb egyezmények 
– amelyekhez a Szerződő Felek számára 
nem volt kötelező a csatlakozás – a döm-
pingellenes intézkedésekkel, vámértéke-
léssel, importengedélyezéssel, állami tá-
mogatásokkal, kormányzati beszerzéssel 
és a kereskedelem műszaki akadályaival 
foglalkoztak.

Az 1980-as évek közepére a nemzetkö-
zi kereskedelemben jelentős számú olyan 
probléma jelentkezett, amelynek kezelé-
se az 1940-es évek gazdasági realitása-
it tükröző, multilaterális kereskedelmi 
szabályrendszer alapos megújítását tette 
szükségessé. A vámok csökkenésével 
párhuzamosan a nemzetközi kereskede-
lem korlátozásában megnövekedett a nem 
vámjellegű akadályok szerepe, amelyek 
szabályozásával a GATT-rendszer vagy 
nem foglalkozott, vagy nem tartalmazott 
velük kapcsolatban kötelezően alkalma-
zandó, részletes szabályokat.
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Ez a hiányosság az 1970-es és 80-as 
évek gazdasági válságai során a protek-
cionizmus új formáinak elterjedését tette 
lehetővé, és szubvenciós versenyhez ve-
zetett, amely az agrárkereskedelemben 
volt a legjelentősebb. A Szerződő Felek 
köre jelentősen kibővült (1994-ben 128-
an voltak), és – különösen a fejlődő part-
nerek közül – egyre többen igényelték az 
általános GATT-fegyelmek kiterjeszté-
sét a mezőgazdaságra, valamint a textil/
ruházati szektorra. Emellett – főként a 
fejlettebb országok részéről – felmerült 
a külgazdasági kapcsolatokban egyre 
nagyobb szerepet kapó és a GATT-sza-
bályokon kívül eső olyan területek lefe-
désének az ötlete, mint a szolgáltatások 
kereskedelme, a szellemi tulajdonjogok 
oltalma és a beruházások. A vitarende-
zés hatékonyabbá tételének igénye rész-
ben abból táplálkozott, hogy a GATT 
keretében egy vitarendezési ajánlás el-
fogadása a kötelezettségeit megszegő tag 
egyetértését is igényelte. Fontos motivá-
ció volt az Egyesült Államok növekvő 
unilateralizmusának az ellensúlyozása 
is. Az 1974. évi kereskedelmi törvény 
301. szakasza ugyanis az USA kereske-
delmi megbízottja (USTR) feladatául 
szabta a partnerek által alkalmazott és 
az amerikai kivitel szempontjából káros 
kereskedelmi intézkedések felderítését 
és (az amerikai érdekeket tükröző kiiga-
zítás hiányában) kereskedelmi szankciók 
alkalmazását.

A multilaterális kereskedelmi sza-
bályrendszert átformáló Uruguay-for-
duló tárgyalásai 1986-tól 1994-ig tar-
tottak, és életre hívták a Kereskedelmi 

Világszervezetet. A GATT nemzetközi 
szervezetté történő „átformálása” erede-
tileg nem szerepelt a tárgyalások céljai 
között, de az ötlet 1990-től Kanada, majd 
az EK javaslatai alapján komoly támo-
gatást szerzett, és végül az USA-val is 
elfogadtatható lett.18 A tárgyalások ered-
ményeként a multilaterális kereskedelmi 
szabályok hatálya kibővült a szolgálta-
tások kereskedelmére,19 a kereskedelem-
hez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok-
ra20 és beruházási intézkedésekre.21 Az 
árukereskedelem területén megegyezés 
született a mezőgazdasági és a textil/ru-
házati cikkek kereskedelmére vonatkozó 
szabályoknak a GATT-alapszabályokhoz 
történő igazításáról, amely különösen a 
mennyiségi korlátozások felszámolásá-
ban öltött testet.22

A GATT eredeti rendelkezéseinek 
megőrzése mellett a nem vámjellegű 
akadályok kereskedelemtorzító hatásá-
nak fegyelmek közé szorítása és a GATT 
egyes rendelkezései értelmezése céljá-
ból megállapodások születtek a keres-
kedelem műszaki akadályai, az állat- és 
növényegészségügyi intézkedések, az 
állami támogatások és kiegyenlítő intéz-
kedések, a dömpingellenes intézkedések, 
a kereskedelmi védintézkedések, a vám-
értékelés és az előzetes áruvizsgálat terü-
letén. Az átláthatóság javítása érdekében 
az egyes WTO-tagok kereskedelempoli-
tikájának időszakos vizsgálatára egy új 
mechanizmust vezettek be, a kötelezett-
ségek betartásának a javítása érdekében 
pedig alaposan megreformálták a vita-
rendezési eljárást. Az Uruguay-fordulón 
kialakított eredmény kulcseleme volt, 
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hogy a felsorolt területeken született sza-
bályok a WTO-t létrehozó szerződéssel 
együtt megbonthatatlan vállalást (single 
undertaking) képeznek: azok egészének 
elfogadása és alkalmazása kötelező a 
WTO tagjai számára. A vámok, a mező-
gazdasági export- és belső támogatások, 
valamint a szolgáltatási piacnyitás terü-
letén nemzeti vállalási listák rögzítik a 
tagok kötelezettségeit, szerves részét ké-
pezve a WTO-megállapodásoknak. 
A minden WTO-tag számára kötelező 
szabályokat kisszámú és korlátozott ható-
körű, választható megállapodás egészíti 
ki, amelyek közül a kormányzati beszer-
zésekre vonatkozó a legfontosabb.

A WTO-megállapodások megőriz-
ték a GATT alapelveit. Szabályaik a 
diszkriminációmentesség (a legnagyobb 
kedvezményes elbánás és a nemzeti el-
bánás), valamint a transzparencia elvén 
alapulnak, és a vámokat tekintik a hazai 
termelés védelme érdekében használha-
tó egyetlen legitim eszköznek. A WTO-
tagok immár erős többségét adó fejlődő 
országok az ún. különleges és megkülön-
böztetett elbánás keretében eltérő mérté-
kű rugalmasságot szereztek, amelyek a 
fejlett tagok számára nem hozzáférhető-
ek.23 Az új vitarendezési mechanizmus 
hatékonyságát az eljárás lépéseinek és 
időkereteinek a pontos szabályozásán túl 
az biztosítja, hogy immár sem az első-
fokú, sem a másodfokú ítélet elfogadá-
sa nem igényli a vitarendezésben részes 
WTO-tagok egyetértését.

A WTO tevékenysége a következő négy 
alapfunkcióra bomlik: a multilaterális 
kereskedelmi szabályok működtetése, 

tárgyalások lefolytatása (a szabályok 
aktualizálása, kiegészítése és módosítá-
sa, valamint a tagok piacnyitási vállalá-
sainak elmélyítése érdekében), a tagok 
kereskedelempolitikáinak periodikus fe-
lülvizsgálata és a kötelezettségek betar-
tásával kapcsolatos viták tagok közötti 
rendezése.

Az Uruguay-fordulón kialakult ered-
mény egyes kérdésekben – szolgáltatáske-
reskedelmi piacnyitás, a mezőgazdasági 
reform folytatása, borokkal kapcsolatban 
használt földrajzi eredetnevek multilate-
rális regisztere – tárgyalási feladatokat 
határozott meg a WTO-tagok számára 
(built-in-agenda). A szolgáltatáskereske-
delmi és mezőgazdasági területen a tár-
gyalásokat a WTO hatályba lépése után 
öt évvel kellett megkezdeni (2000).24 Az 
Uruguay-forduló sikerén fellelkesülve 
a tagság egy része, különösen a fejlett 
országok, további területekre szerette 
volna kiterjeszteni a WTO-fegyelmek 
hatályát – beruházások, versenypolitika, 
közbeszerzések átláthatósága25 –, és úgy 
gondolták, hogy egy bővebb, az egységes 
vállalás elve által összekapcsolt tárgyalá-
si csomag jobb lehetőséget teremt az am-
biciózus eredmény elérésére. A fejlődő 
tagok jelentős része – az agrárkereskede-
lem mellett – a WTO-szabályok fejleszté-
si szempontokat tükröző (számukra ked-
vező) új egyensúlyának elérését kívánta a 
tárgyalások középpontjába állítani.

A seattle-i miniszteri értekezlet (1999) 
kudarcát követően az újabb tárgyalá-
si forduló beindítására közvetlenül a 
szeptember 11-i terrortámadások után, 
2001 novemberében került sor. A Dohai  
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Fejlesztési Forduló (DDA) egységes vál-
lalást formáló csomagjába a WTO-meg-
állapodások végrehajtásával kapcsolatos 
kérdések, a szolgáltatáskereskedelem, 
a mezőgazdaság, az ipari termékek 
piacrajutása, a WTO-szabályok (döm-
pingellenes intézkedések, állami támo-
gatások, regionális kereskedelmi megál-
lapodásokra vonatkozó szabályok), vala-
mint a kereskedelem és a környezet kap-
csolata kerültek. A beruházások, a ver-
senypolitika, a közbeszerzések átlátha-
tósága és a kereskedelemkönnyítés azzal 
a feltétellel lett része a DDA-csomagnak, 
hogy a tárgyalások csak később, a tagok 
kifejezett, konszenzusos egyetértésé-
vel kezdődhetnek meg. A Vitarendezési 
Egyetértés felülvizsgálatára indult tár-
gyalások nem képezték részét az egy-
séges vállalásnak. A DDA-tárgyalások 
lezárásának eredeti határideje 2005 vége 
volt. A tagok ezt annak ellenére sem tud-
ták tartani, hogy 2004-ben a beruházá-
sok, a versenypolitika és a közbeszerzési 
transzparencia kérdését ejtették a tárgya-
lási csomagból. A tárgyalások jelenleg 
is folynak; eddigi egyetlen komolyabb 
eredményük a Kereskedelemkönnyítési 
Megállapodás kitárgyalása (2014), amely 
a tagok kétharmada által történő megerő-
sítést követően léphet majd hatályba.26

A multilaterális kereskedelmi rendszer 
fejlődésének vázlatos ismertetése után 
érdemes áttekinteni néhány, a kapcsoló-
dó vitákban, elemzésekben Magyaror-
szágon is gyakorta megjelenő félreértést 
és tévedést. Ezek ismertetése és észre-
vételezése közben igyekszem kitérni a 
WTO előtt álló talán legfontosabb kihí-
vásokra is:

• A WTO hatásaira, következményei-
re vonatkozó megállapítások számos 
esetben azt a téves látszatot keltik, 
mintha a szervezet olyan önálló aktor 
lenne, amely a tagjai akaratától füg-
getlenül, sőt akár azokkal szemben 
lenne képes akciókra, alkotna keres-
kedelmi szabályokat, és kényszeríte-
ne döntéseket a részes államokra. 
A WTO-nak mint szervezetnek nincs 
ilyen jogosítványa, nincs a tagoktól 
független akarata. A WTO Titkár-
sága és a szervezet vezérigazgatója 
nem dönthet kereskedelmi tárgyalá-
sok beindításáról és lezárásáról, nem 
hozhat a tagokra kötelező szabályo-
kat (tehát nem alakítja a nemzetál-
lamok szabályozási mozgásterét), 
nem jogosult a WTO-szabályok és 
-kötelezettségek értelmezésére és be-
tartásuk megítélésére, nem indíthat 
a tagok ellen vitarendezési eljárást. 
A szaknyelvben ezt úgy szokták rö-
viden megfogalmazni, hogy a WTO 
„member-driven” szervezet, a kez-
deményezés joga a tagságé. Ez nem 
jelenti azt, hogy a WTO Titkársága 
ne készítene jelentéseket, például a 
kereskedelmet korlátozó intézkedé-
sekről, vagy a kereskedelempolitikai 
vizsgálatokhoz ne állítana össze a 
vizsgált tag szakpolitikáit ténysze-
rűen bemutató, kritikus jelentést, il-
letve ne foglalhatná össze az egyes 
rendelkezésekkel kapcsolatosan a vi-
tákban megjelenő és a vitarendezési 
eljárásokban kialakított értelmezése-
ket, de ezeket minden alkalommal a 
tagság felkérésére teszi.
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Ráadásul a tagság – amint azt a 
WTO-t létrehozó megállapodás IX. 
cikke rögzíti – a döntéseit konszen-
zussal hozza. A szabályok ugyan le-
hetőséget adnak a szavazásra, ameny-
nyiben nem sikerülne konszenzust 
kialakítani, de e lehetőséggel nem 
szoktak élni. A konszenzusos dön-
téshozatal elve ugyanis mindenkit 
– kis és nagy tagországokat, fejlődő 
és fejlett tagokat – felruház az érde-
kei és akarata elleni döntések meg-
akadályozásának jogával. A vitaren-
dezési eljárásokban születő ítéletek 
elfogadása logikus módon kivételt 
képez ez alól, annak érdekében, hogy 
ennek az eszköznek a hatékonyságát 
biztosítsák.27 A konszenzusos dön-
téshozatal alkalmazásának azonban 
komoly ára van, a WTO-ban a dön-
tések előkészítése, kiérlelése rendkí-
vül időigényes és nehézkes. A tagok 
számának bővülésével és különösen 
a fejlődő partnerek csoportjainak 
egyre határozottabb fellépésével és 
érdekérvényesítésével a döntésho-
zatal egyre nehezebbé válik. Egyes 
elemzők szerint a WTO a döntéskép-
telenség felé halad, és ezért megvizs-
gálandó a döntéshozatal megújítá-
sának a lehetősége. A konszenzusos 
megközelítéstől való eltérés – külö-
nösen a legfontosabb kérdésekben – 
azonban nem tűnik valószínűnek.

• Gyakori vád a WTO-val szemben, 
hogy az harmonizációs kötelezettsé-
gek előírásával és szabványok alko-
tásával korlátozza a tagok szabályo-
zási mozgásterét. Ez a megközelítés 

pontatlan és torzító. A WTO – ellen-
tétben az ISO-val, az EGB-vel vagy 
a Codex Alimentariusszal – nem 
foglalkozik szabványalkotással. 
A szervezetben a tagok a piacnyitási 
engedmények cseréje mellett a ke-
reskedelempolitika alkalmazásához 
viselkedési szabályokat alkotnak, 
amelyeket a WTO-megállapodások 
rendelkezéseiben testesülnek meg. 
A tagoknak e piacnyitási engedmé-
nyek és a komplex viselkedési kódex 
betartása mellett kell folytatniuk ke-
reskedelempolitikájukat. A szabá-
lyok behatárolják ugyan a kormány-
zatok mozgásterét a kereskedelemre 
kihatással levő eszközök alkalma-
zásában, de az egyes szakpolitikák 
területén nem határoznak meg szá-
mukra szabályozási célokat, és nem 
írják elő az azok eléréséhez alkal-
mazandó eszközöket. A kormányzati 
mozgástér behatárolása ugyanakkor 
nem a tagok akaratától független és 
nem egyoldalú. A viselkedési kódex 
szabályainak betartásáért cserében a 
WTO-tagok számíthatnak arra, hogy 
a szervezet többi tagja is hasonló-
képpen jár el, s ez jelentősen növeli 
a nemzetközi kereskedelmi környe-
zet kiszámíthatóságát, javítja annak 
stabilitását.

• Visszatérő kritika, hogy a WTO-sza-
bályok a fejlődő országoknak nem 
hagynak elegendő mozgásteret fej-
lesztési politikáik alkalmazásához, 
nem tartalmaznak megfelelő mérté-
kű rugalmasságot számukra. Ennek a 
kérdésnek, igénynek a megvizsgálása 
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nem választható el attól a ténytől, 
hogy a WTO eddig nem volt képes 
megbirkózni a fejlődő tagok közötti 
objektív, fejlettségi, versenyképes-
ségi és sérülékenységi különbségek 
szabályokban való tükröztetésének 
kihívásával. A szabályok jelenleg 
a fejlődők – azokon belül specifi-
kusan a legkevésbé fejlett országok 
(LDC) – számára állapítanak meg 
rugalmasságokat, de a fejlődő or-
szágok csoportján belül tovább nem 
differenciálnak. Ráadásul oda (az 
LDC-országoktól eltérően) önbeso-
rolás alapján, tehát nem objektív kri-
tériumok teljesülése esetén kerülnek 
be a tagok, így gyakorlatilag maguk 
döntik el, hogy jogosulttá válnak-e 
a megállapodásokban foglalt rugal-
masságokra. Nincs a „fejlődő ország” 
státusz megszűnésére vonatkozó me-
chanizmus, és arra sem volt még pél-
da, hogy valamelyik ország önként 
lemondott volna arról. A következ-
mény az, hogy a viszonylagos ver-
senyképességüket jelentősen javító 
nagy feltörekvő országok (pl. Kína, 
Brazília és India) és egyes igen fej-
lett partnerek (pl. Hongkong, Tajvan, 
Szingapúr, Korea, Mexikó), amelyek 
egy része OECD-tag, ugyanazokra 
a rugalmasságokra jogosultak, mint 
például az LDC-csoportba nem tar-
tozó fekete-afrikai WTO-tagok. 
A fejlődő partnerek közti objektív 
különbségek tükröztetésének hi-
ánya viszont gátolja az egyes ru-
galmasságokra ténylegesen rászo-
ruló fejlődő partnerek igényeinek 

teljesítését.  A fejlett tagok ugyanis 
– érthető okokból – nem igazán lel-
kesen járul(ná)nak hozzá a feltörekvő 
versenytársaik számára is elérhető új 
rugalmasságokhoz.
Ez a problémahalmaz – a fejlődők 
közti különbségek és a feltörekvő 
partnerek által elért relatív verseny-
képesség-növekedés megfelelő tük-
röztetésének hiánya – a multilaterális 
kereskedelmi rendszer aktualizálá-
sának és fejlesztésének talán legna-
gyobb mai kihívása. Egyértelmű, 
hogy a WTO tárgyalási funkciójának 
működési nehézségei (a 14 éve meg-
kezdett DDA-tárgyalások sikeres le-
zárása a közeljövőben sem várható) 
elsősorban arra vezethetők vissza, 
hogy a feltörekvő fejlődő partnerek 
nem készek a tényleges fejlettségi 
szintjükkel és versenyképességükkel 
arányos kötelezettségek vállalására, 
egy kiegyensúlyozatlan eredmény 
viszont egyre kevésbé elfogadható 
a fejlett országok számára. A mul-
tilaterális piacnyitási tárgyalások 
eredménytelensége (és annak kivál-
tó okai) pedig erős ösztönzést jelen-
tenek a fejlett országoknak ahhoz, 
hogy két- vagy többoldalú szabadke-
reskedelmi tárgyalásokat indítsanak 
egymással.

• Nem ritka, hogy a WTO kritikusai a 
multilaterális megállapodások kötele-
zőségével szemben pozitív példaként 
hivatkoznak a GATT a la carte jelle-
gére, és a szabadon választhatóságot 
a piacnyitási hatások tompításának 
szándékával hozzák összefüggésbe. 
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Ez a markáns szembeállítás indoko-
latlan, a magyarázat pedig figyelmen 
kívül hagyja a GATT- és a WTO-
szabályok kialakulásának és moti-
vációinak kontextusát. Az 1947-ben 
született GATT rendelkezései a nem-
zetközi kereskedelem háború utáni 
akadályainak (a magas vámoknak, 
az elterjedt mennyiségi korlátozá-
soknak) lebontására koncentráltak, 
és valamennyi aláíróra kötelező jel-
leggel bírtak. Az 1960-as és 70-es 
években (a Kennedy- és Tokió-for-
dulón) kitárgyalt kódexek valóban 
szabadon választhatók voltak, ami 
alapvetően csorbította a hatékony-
ságukat. A szabadon választhatóság 
mögött azonban nem az a szándék 
állt, hogy a GATT aláírói a nem vám-
jellegű eszközökkel „visszavehesse-
nek” a piacnyitási kötelezettségeik 
hatásából – egyszerűen nem sikerült 
megegyezni a kódexek kötelező jel-
legéről.28 Végül az 1970-es és 80-as 
évek világgazdasági változásai és az 
azokra adott nemzeti gazdaság- és 
kereskedelempolitikai válaszok hoz-
ták felszínre azokat a problémákat, 
amelyek motiválták és elfogadhatóvá 
tették a nem vámjellegű akadályok-
kal kapcsolatban a részletes és köte-
lező érvényű szabályok kialakítását.

• Ugyancsak téves és a GATT/WTO-
szabályrendszer alapfilozófiájának 
félreértését tükröző az a kritika, 
amely szerint a multilaterális keres-
kedelmi szabályozás egyik célja az 
állami támogatások általános felszá-
molása lenne, amely nyilvánvalóan 

károsan hatna a különböző közpoli-
tikai (pl. környezetvédelmi, egész-
ségügyi, oktatási) célok elérésére. 
A multilaterális kereskedelmi sza-
bályok célja az egyenlő és tisztessé-
ges verseny feltételeinek biztosítása, 
aminek érdekében az állami támo-
gatások esetében a kereskedelmet 
torzító hatást igyekeznek kiszűrni. 
A legtorzítóbb támogatásokat (pl. 
ipari exportszubvenciókat) a WTO 
szabályai tiltják, a kevésbé torzítókat 
keretek közé szorítják (pl. a termelés 
mennyiségéhez kapcsolt, ún. sárga 
dobozos mezőgazdasági belső támo-
gatások), vagy kiegyenlítő vámok al-
kalmazásának lehetővé tételével esz-
közt teremtenek a torzító hatásoknak 
a nemzeti piacokon történő kivédé-
sére. Az olyan állami támogatások, 
amelyek a nemzetközi kereskedelmet 
nem torzítják (pl. a termelés meny-
nyiségéhez nem kapcsolódó, ún. zöld 
dobozos belső agrártámogatások), 
kifejezetten megengedettek. A Közös 
Agrárpolitika 2003-as reformja, a 
WTO fenti megközelítését tükrözve, 
megkezdte az uniós belső agrártámo-
gatások termeléstől való elszakítását 
(decoupling). További fontos tény, 
hogy jelenleg a multilaterális ke-
reskedelmi szabályrendszer csak az 
árukereskedelem területén tartalmaz 
az állami támogatásokra vonatkozó 
fegyelmeket. A WTO szolgáltatáske-
reskedelmi egyezményébe mindössze 
egy, a szubvenciókra vonatkozó álta-
lános információcsere-kötelezettség 
és egy rövid, a kereskedelmet torzító 
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támogatásokkal kapcsolatos szabá-
lyok szükség szerinti kialakításáról 
szóló tárgyalási mandátum (GATS 
XV. cikk) került, de e területen még 
nem történtek komoly tárgyalások.

• A WTO-tagok szabályozási moz-
gásterének bővítése mellett érvelő 
kritikusok gyakran azzal próbálják 
alátámasztani igényüket, hogy amint 
azt a WTO vitarendezési ügyek nagy 
száma is mutatja, a szervezet tagjai 
egyre kevésbé tudják betartani a kö-
telezettségeiket. Emellett gyakran 
hangoztatott vélelem, hogy a vita-
rendezési mechanizmus tényleges 
célja eszközt adni az Egyesült Ál-
lamok és az Európai Unió kezébe a 
fejlődő partnerek által tett vállalások 
betartatására. Ezeket az állításokat a 
WTO-vitarendezés tapasztalatai nem 
támasztják alá. A WTO Vitarendezé-
si Egyetértése alatt kezdeményezett 
eljárások száma 2015 novemberében 
elérte az ötszázat, de az új ügyek 
mennyisége folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat. Míg a WTO első 
hat évében 219 ügy indult, 2001 és 
2006 között már csak 137, 2007 és 
2012 között 98, azt követően pedig 
46. Különösen érdekes képet ad a té-
mák szerinti statisztika.29 Az ügyek 
több mint egyharmada kereskedelmi 
védelmi intézkedésekhez, azokon 
belül is a dömpingellenesekhez kap-
csolódik. Emellett a mezőgazdasági 
és az ipari termékkereskedelem te-
rületén kezdeményezett ügyek ré-
szesedése domináns (27–27 száza-
lék). A multilaterális kereskedelmi 

szabályokkal újonnan lefedett terü-
letek részesedése ugyanakkor szinte 
elenyésző: szolgáltatások (2,6 száza-
lék), szellemi tulajdonjogok (6,2 szá-
zalék). Beszédes és talán meglepő az 
az adat is, hogy az ügyek több mint 40 
százaléka az USA (24,8 százalék) és 
az EU (16,4 százalék) ellen indult, és 
e két tag együttesen kevesebb ügyet 
(203) kezdeményezett, mint ahányat 
ellenük indítottak (206). A tíz leg-
aktívabb fejlődő ország (Argentína, 
Brazília, Chile, a Fülöp-szigetek, In-
dia, Indonézia, Kína, Mexikó, Orosz-
ország és Thaiföld) összesen 146 
esetben kezdeményezett vitarende-
zést, és ellenük 149 esetben indítot-
tak eljárást. A BRICS-országoknak 
(Brazília, Oroszország, India, Kína 
és Dél-Afrika) összesen 85 offenzív 
és 100 defenzív ügye volt. Összes-
ségében a tagság 63 százaléka vette 
igénybe a vitarendezés lehetőségét, 
és az 500 ügyből 282 jutott el a bíró-
sági szakaszba. Figyelemreméltó az 
az adat, hogy a vitarendezési ítéletek 
90 százalékát a felek végrehajtották. 
A Vitarendezési Testület 18 ügyben, 
az ítéletek kevesebb mint egytizede 
kapcsán adott felhatalmazást keres-
kedelmi megtorló intézkedés30 beve-
zetésére.31

• A vitarendezést sokan azzal is vá-
dolják, hogy az első fokon eljáró 
vizsgálóbizottság (panel) és a má-
sodfokon eljáró Fellebviteli Testület 
az emberi jogokat, a környezetvédel-
mi és munkajogi megfontolásokat a 
WTO-szabályokban megtestesülő 
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kereskedelmi érdekek alá rende-
li. Többen adottnak veszik, hogy a 
GATT-/WTO-szabályok szükség-
szerűen ütköznek ezekkel a jogok-
kal és megfontolásokkal. Mások a 
ténylegesen egyenlő versenyfeltéte-
lek biztosítása érdekében szeretnék 
elérni azt, hogy a nemzetközi mun-
kaügyi és környezetvédelmi normák 
betartását kötelezettségként illesszék 
be a WTO-szabályokba, és azok ki-
kényszeríthetőek legyenek a vita-
rendezésben. Ez a kérdéskör a mul-
tilaterális kereskedelmi szabályokkal 
kapcsolatos vitának az erős érzelmi 
töltéstől sem mentes eleme. Néhány 
alapvető megállapítás azonban – a 
téma komplexitása ellenére – nagy 
biztonsággal megtehető. Egyrészt 
nem igaz az, hogy a WTO az emberi 
jogokat, a munkaügyi szabályokat a 
kereskedelem akadályainak tekinte-
né. Példaként érdemes utalni a GATT 
azon rendelkezésére (XX.e cikk),32 
amely a börtönmunkával előállított 
termékekre vonatkozóan engedélye-
zi a megállapodás szabályaitól való 
eltérést. A környezetvédelem terüle-
tén e rendelkezés két további bekez-
dése (XX.b és g cikk) engedi meg 
a GATT-szabályoktól való eltérést: 
egyrészt az emberi, állati és növényi 
élet és egészség védelme érdekében 
történő intézkedések esetében, más-
részt a nem megújuló erőforrások 
megóvása céljából (az utóbbiak ese-
tén azzal a feltétellel, hogy az adott 
rendelkezést a hazai termelést vagy 
fogyasztást korlátozó intézkedésekkel 

együtt alkalmazzák). A fentiek mel-
lett a GATT-nak a közerkölcsre vo-
natkozó kivételi rendelkezése (XX.a 
cikk) is releváns lehet. Amint azt a 
fókatermékek importjára beveze-
tett európai uniós tilalom kapcsán a 
Kanada által indított vitarendezési 
ügyben született ítélet jelezte, egy 
állatjóléti-környezetmegóvási célú 
intézkedés jogszerűségét a WTO-ta-
gok a közerkölcsre vonatkozó kivétel 
alapján is igazolhatják.33

Potenciális ütközés lehet ugyan pél-
dául egy kereskedelmi rendelkezése-
ket tartalmazó multilaterális környe-
zetvédelmi megállapodás (MEA) és 
a WTO jelenlegi szabályai között, de 
ennek tényleges következménye csak 
azokban az esetekben valószínűsít-
hető, amelyekben egy WTO-tag által 
a MEA végrehajtása során hozott, a 
WTO szabályait sértő kereskedelmi 
intézkedés egy olyan WTO-tagot 
érint hátrányosan, amely nem tagja 
az adott MEA-nak. Erre viszonylag 
kicsi az esély, mert a MEA-k túlnyo-
mó többsége nem tartalmaz kereske-
delmi rendelkezéseket.34

Mindeddig tehát nincs gyakorlati bi-
zonyíték arra, hogy lehetetlen lenne 
a multilaterális kereskedelmi, illetve 
környezetvédelmi és munkaügyi sza-
bályok együttes, ütközésmentes alkal-
mazása. A kulcskérdés a különböző 
szakpolitikai területekkel foglalkozó 
nemzetközi szervezetek szabályai kö-
zötti koherencia biztosítása. Ez alapve-
tően a nemzetközi megállapodásokat 
kialakító kormányzatok felelőssége.
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• A kereskedelempolitikáról folytatott 
vitákban gyakran felbukkan az a vé-
lemény, amely szerint a kereskedelmi 
védelmi eszközök (dömpingellenes 
intézkedések, kiegyenlítő intézke-
dések és védintézkedések) alkalma-
zása szükségszerűen protekcionista 
természetű. Nem ritka az a vélelem 
sem, hogy a kereskedelmi védelmi 
eszközöket döntően a fejlett orszá-
gok alkalmazzák, a fejlődő partne-
rektől származó importra. Ezek a 
megállapítások túlzottan leegyszerű-
sítőek, és figyelmen kívül hagyják a 
vonatkozó multilaterális szabályokat 
és tendenciákat. A multilaterális ke-
reskedelmi szabályok megengedik 
ugyan, de a visszaélések elkerülése 
érdekében szigorú szabályok közé 
szorítják a kereskedelmi védelmi 
eszközök használatát. A dömpingel-
lenes és a kiegyenlítő intézkedések a 
partnerek nemzetközi árukereskede-
lemben tapasztalható versenytorzító 
magatartása káros hatásainak sem-
legesítésére szolgálnak, a vállalati 
árképzési gyakorlatok, illetve az ál-
lami támogatások miatti torzulások 
esetén. A mögöttes logika az, hogy 
az importtal szembeni nagyobb nyi-
tottságnak együtt kell járnia az im-
portáruk és a hazai termékek közötti 
verseny tisztességes feltételeinek a 
biztosításával. Az intézkedések ha-
tása (a bevezetendő dömpingelle-
nes és kiegyenlítő vámok nagysága) 
ugyanakkor nem lehet nagyobb a 
versenyidegen magatartás orvoslá-
sához szükségesnél. A kereskedelmi 

védintézkedés meghozásának lehe-
tősége nem függ a versenytorzító 
magatartás meglététől. Ilyen intéz-
kedések átmeneti jelleggel akkor 
hozhatók, ha egy áru behozatala hir-
telen olyan mértékben megemelke-
dik, amely a hazai iparnak kárt okoz, 
vagy azzal fenyeget. A cél időt adni 
a hazai iparnak a megnövekedett ver-
seny miatt szükségessé váló struktu-
rális átalakulásra. A kereskedelmi 
védelmi eszközök között a dömping-
ellenes intézkedések alkalmazása a 
legelterjedtebb, és amint azt a WTO 
vitarendezésre vonatkozó statiszti-
kák is mutatják, ez a tagok közötti 
komoly viták forrása. A dömping-
ellenes intézkedésekre vonatkozó 
statisztikák azt jelzik, hogy a fejlődő 
tagok – különösen a feltörekvő gaz-
daságok – egyre gyakoribb használói-
vá váltak ennek az eszköznek. A 2014 
és 2015 júliusa közötti 12 hónapban 
a legtöbb ideiglenes és végleges an-
tidömping-intézkedést Brazília hoz-
ta (65), az Egyesült Államokat (40) 
és Indiát (37) megelőzve. Ebben az 
időszakban a fejlődő WTO-tagok 
vezették be az összes intézkedés két-
harmadát. A BRICS részesedése 39,1 
százalék – az EU és az USA együttes 
részesedésének (16,9 százalék) több 
mint kétszerese – volt. A WTO vo-
natkozó rendelkezései alatt 2015 júli-
usáig notifikált intézkedéseket (1068) 
közel azonos arányban (50,1 száza-
lék, illetve 49,1 százalék) fogadták el 
a fejlett és a fejlődő WTO-tagok. 
A BRICS részesedése (26,5 százalék) 
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ezen a téren megközelítette az USA 
és EU együttes részesedését (34,3 
százalék).35

A Transzatlanti Kereskedelmi és 
Beruházási Partnerség (TTIP)

A két- vagy többoldalú preferenciá-
lis (szabadkereskedelmi) egyezmények 
(FTA) a globalizáció nemzetközi sza-
bályok közé szorításának ugyancsak 
fontos, de a multilaterális szabályalko-
tásnál jóval kevésbé hatékony eszközei. 
Az ilyen egyezmények általában torzít-
ják a nemzetközi kereskedelmet, mert a 
piacrajutási akadályoknak a partnerek 
közti szelektív leépítésével megváltoztat-
ják a relatív versenypozíciókat. A meg-
állapodást létrehozó felek között keres-
kedelemteremtő, a harmadik országok 
felé pedig többnyire kereskedelemeltérítő 
hatást okoznak, de a torzító hatás annál 
kisebb, minél alacsonyabbak a lebontott 
piacrajutási akadályok (pl. vámok). A har-
madik országok számára akár pozitív ha-
tásuk is lehet az ilyen egyezményeknek, 
ha az akadályok mérséklése (pl. a szabá-
lyozásokban megtestesülő korlátok csök-
kentése) a nemzetközi szabványokhoz 
való igazodás bázisán, illetve diszkrimi-
nációmentesen következik be. Különösen 
jelentős lehet ez a hatás a nagy piacokat 
összekapcsoló szabadkereskedelmi meg-
állapodások esetén.

Az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok 2013 júliusában kez-
dett szabadkereskedelmi tárgyalásokat 
egymással. A kezdeményezést a DDA-

tárgyalások kilátástalansága és a feltörek-
vő fejlődő országok versenyképességi ki-
hívása is motiválta. A TTIP-tárgyalások 
egyik nem titkolt célja olyan szabályok 
kialakítása, amelyek mintául szolgál-
hatnak más nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokhoz, beleértve a WTO 
keretében kötendőket is. A globalizációs 
folyamat nemzetközi szabályozása szem-
pontjából különösen érdekesek a fenn-
tartható fejlődésre (környezetvédelem 
és munkaügy), a nyersanyagokhoz való 
hozzáférésre és az energiakereskede-
lemre, az elektronikus kereskedelemre, 
a korrupcióellenes fellépésre, a beruhá-
zásokra és a versenypolitikára, valamint 
a kis- és középvállalkozások nemzetközi 
kereskedelemben játszott szerepének az 
erősítésére vonatkozó elképzelések.

A TTIP tárgyalások folyamata az eu-
rópai közfigyelem homlokterébe emelte 
a kereskedelempolitikát. A tárgyalások 
motivációival, tartalmával, a kialakí-
tandó megállapodás várható hatásaival 
és a folyamat idővonalával kapcsolatos 
vita szinte azonnal megkezdődött, és a 
kezdetektől túlzásokkal, félreértésekkel 
volt terhelt. A véleményekben a pozitív 
hozadékokkal kapcsolatos (gazdasági) 
csodavárás és a negatív (gazdasági és 
társadalmi, környezetvédelmi) hatások 
szinte apokaliptikus víziói egyaránt meg-
jelennek.

A TTIP-t érintő bírálatoknak sok eset-
ben az a kiindulópontjuk, hogy a fo-
lyamat titkos, a formálódó egyezmény 
tartalma nem ismerhető meg. A transz-
parencia hiányát kifogásoló kritikusok 
azonban gyakran nem állnak itt meg, 
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hanem – érdekes logikai bakugrással – 
azonnal vázolják a megállapodás tartal-
mát, sőt annak alapvető hátrányos követ-
kezményeit is.

Az igazság az, hogy a tárgyaló felek, 
különösen az EU, példátlan bőségű infor-
mációt tesz nyilvánosan hozzáférhetővé a 
tárgyalási folyamatról. A Tanács nyilvá-
nossá tette az Unió és a tagországok ne-
vében tárgyaló Európai Bizottság moz-
gásterét meghatározó tárgyalási irányel-
veket.36 A Bizottság pedig a tárgyalások 
várható hatásainak előzetes felmérését 
szolgáló tanulmányok mellett nemcsak 
információs anyagokat publikált a tár-
gyalások tartalmáról és folyamatáról, 
de az EU tárgyalási álláspontjait és va-
lamennyi szövegjavaslatát folyamatosan 
elérhetővé teszi, az egyes tárgyalási for-
dulókról készült részletes jelentésekkel 
együtt.37 Ezekből az anyagokból egyér-
telműen kiderül, hogy a társadalmi vita 
jóval megelőzte a tárgyalási folyamatot, 
amely igen messze van a végjátéki sza-
kasztól. A megállapodásnak egyelőre 
nincs konszolidált szövegtervezete, sőt 
bizonyos területeken még a szövegala-
pú egyeztetésekre, az induló piacnyitási 
ajánlatok kicserélésére sem került sor.38

A TTIP tartalmi, a létrehozásának el-
járási elemeivel kapcsolatos kritikákból a 
következőkre érdemes kitérni:
• Egyesek szerint a TTIP-t multinaci-

onális nagyvállalatok kényszerítik 
rá az EU-ra (és az USA-ra), és an-
nak létrehozásával ezek az óriáscé-
gek kerülnének a demokratikusan 
választott kormányok helyébe, majd 
hatalmukat bebetonoznák, hiszen az 

egyezményt csak egyhangúsággal 
lehetne módosítani. Ezek a kritikák 
figyelmen kívül hagyják a nemzetkö-
zi egyezményeknek az Unión belüli 
létrehozásával kapcsolatos eljárást és 
az abban foglalt garanciákat. A Ta-
nács az Európai Bizottságnak a tár-
gyalások lefolytatására adott felha-
talmazást, nem pedig a megállapodás 
megkötésére. Sőt, tárgyalási irányel-
veket fogadott el, amelyek kijelölik a 
Bizottság mozgásterét, rögzítik az el-
érendő célokkal, a megvédendő érde-
kekkel kapcsolatos elvárásokat. Az 
egyezmény EU számára elfogadható 
tartalmi elemeinek köréről az irány-
elvek tanulmányozásával nyerhető 
reális kép. Ezek között nincs olyan, 
amely kormányzati jogok és köteles-
ségek átadását eredményezhetné vál-
lalatok számára. 
A tárgyalások közben a Bizottság 
folyamatosan konzultál a Tanáccsal, 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, 
és egyeztet az érintettekkel (köztük 
a gazdasági és a civil szféra képvi-
selőivel). Míg a tárgyalások lezárásá-
ról a Bizottság dönthet, a kitárgyalt 
megállapodás aláírásáról és esetleges 
ideiglenes alkalmazásáról a Tanács 
fog határozni. A TTIP-hez hasonló, 
széles tárgykörű szabadkereskedel-
mi megállapodások jellemzően ún. 
vegyes egyezmények, amelyekben a 
tagországok is szerződő felek. Meg-
kötésük így a Tanács egyhangú dön-
tését, az Európai Parlement egyetérté-
sének megadását és az EU tagországok 
nemzeti megerősítési folyamatának 
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sikeres lezárását egyaránt igényli. 
A TTIP megkötése kapcsán az Euró-
pai Bizottság sem kérdőjelezi meg a 
tagállamok ratifikációjának szüksé-
gességét. Ez Magyarország esetében 
azt jelenti, hogy a megállapodás ki-
zárólag a magyar kormány és az Or-
szággyűlés egyetértése mellett lesz 
megköthető.

• Visszatérően hangoztatott félelem, 
hogy a TTIP kereskedelmi akadály-
ként kezeli, és le kívánja bontani a 
magas szintű egészségügyi, bizton-
sági, környezetvédelmi, szociális, 
munkaügyi, fogyasztó- és adatvédel-
mi normákat. Többen attól tartanak, 
hogy a felek ezen normái közti eset-
leges különbségek a lefelé való ni-
vellálással fognak megszűnni, vagy 
eltűnik az oltalmi szintek emelésére 
vonatkozó szabályozási mozgástér. 
Az érintett témák fontossága miatt az 
aggodalmak érthetőek, de a tárgya-
lási dokumentumok alapján egyértel-
műen nem megalapozottak. Az Eu-
rópai Bizottság számára elfogadott 
tárgyalási irányelvek célként jelölik 
meg a szabályozások összeegyeztet-
hetőségének az erősítését, valamint 
a kereskedelmet és a beruházáso-
kat gátló szükségtelen akadályok 
lebontását. De azt is rögzítik, hogy 
ez „nem sértheti azt a jogot, hogy a 
felek az egészségügy, a biztonság, a 
munkaügy, a fogyasztók, a környezet 
és a kulturális sokszínűség általuk 
megfelelőnek ítélt védelmi szintje 
alapján, illetve egyéb legitim szabá-
lyozási célokkal összhangban szabá-
lyozási intézkedéseket hozzanak”.39

• A beruházásvédelem területe továb-
bi akut aggodalmak forrása. A TTIP 
kritikusai azt vélelmezik, hogy a be-
ruházók és a fogadó állam közötti 
nemzetközi vitarendezés lehetőségé-
nek megteremtése korlátlan lehetősé-
get nyújtana arra, hogy egy beruházó 
bármilyen neki nem tetsző, a profit-
várakozásait sértő jogszabály-módo-
sítás esetén kártérítési igényt nyújt-
son be, és azt nemzetközi vitarende-
zésben érvényesítse. Ez a kritikusok 
vélelmei szerint „kerékbe törné” a 
nemzetállamok fogyasztóvédelmi, 
környezetvédelmi, élelmiszerbizton-
sági és közegészségügyi szabályo-
zásait. A félelmek kapcsán érdemes 
megvizsgálni a Tanács által elfoga-
dott tárgyalási irányelvek releváns 
elemeinek (22. és 23. bekezdés) tar-
talmát. Az irányelvek szerint a beru-
házások területén a cél a felek eddigi 
egyezményei szerinti legmagasabb 
piacnyitási és beruházásvédelmi 
rendelkezések kialakítása. Közben 
azonban biztosítani kell, hogy a fe-
leknek a legitim közpolitikai (a szo-
ciális, környezetvédelmi, biztonsági, 
a pénzügyi rendszer stabilitásához 
kapcsolódó, közegészségügyi és 
közbiztonsági) céloknak megfelelő, 
diszkriminációmentes intézkedések 
meghozatalára való joga ne csorbul-
jon. A beruházók és a fogadó ország 
közötti vitarendezés megállapodásba 
foglalása pedig annak a függvénye, 
hogy sikerül-e az uniós aggályoknak 
megfelelő megoldásokat kialakíta-
ni, például az átláthatóság biztosítá-
sára, a választottbírói függetlenség 
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garantálására, az egyértelműen in-
dokolatlan követelések kiszűrésére. 
Az irányelvek azt is rögzítik, hogy 
a beruházók és a fogadó ország kö-
zötti vitarendezés semmiképpen 
sem vonatkozhat a piacnyitási kö-
telezettségekre (a letelepedés előtti 
szakaszra).40 E mellett leszögezik, 
hogy a tárgyalások végén, a kialakult 
eredmény egyensúlyának vizsgálatát 
követően kell dönteni arról, hogy a 
beruházási vitarendezés területére 
vonatkozó szabályok bekerülhet-
nek-e a megállapodásba. Összessé-
gében megállapítható, hogy az uniós 
tárgyalóknak nincs felhatalmazásuk 
a vélelmezett eredmény kialakítá-
sára. Sőt, az irányelvek szerint a 
beruházásvédelmi vitarendezésnek 
a TTIP-be illesztése hármas felté-
telrendszerhez kapcsolt, amelynek 
része, hogy az Egyesült Államoknak 
– az uniós offenzív érdekek teljesíté-
sével – gyakorlatilag „fizetnie” kell 
majd azért.
Az Európai Bizottság az aggályo-
kat is figyelembe vevő reform-
elképzeléseket41 dolgozott ki a 
beruházásvédelemre vonatkozóan. 
Az új elemek közül kiemelkedik a 
szabályozási mozgástérre vonatkozó 
2. cikk, amely kifejezett garanciát ad 
arra, hogy a beruházásvédelmi feje-
zet nem csorbítja a részes feleknek a 
közpolitikai célok érdekében történő 
szabályozásra vonatkozó jogát (pél-
dául a közegészségügy, a biztonság, 
a környezetvédelem, a közerkölcs, 

a szociális és a fogyasztóvédelem, 
valamint a kulturális sokszínűség 
védelme területén). Továbbá meg-
erősíti, hogy a beruházásvédelmi 
rendelkezések nem értelmezhetők 
arra vonatkozó kötelezettségként, 
hogy a felek nem módosítanak jogi 
és szabályozási környezetükön úgy, 
hogy az negatívan érintse a rendel-
kezések hatálya alá tartozó beruhá-
zások működését és profitvárakozá-
sait. Ugyancsak fontosak a javaslat 
azon elemei, amelyek célja, hogy a 
vitarendezési eljárásokban a meg-
állapodás részes felei által kijelölt, 
megfelelő felkészültségű és pártatlan 
választottbíróság hozhasson ítéletet, 
és amelyek bevezetnék az elsőfokú 
döntés elleni fellebbezés lehetőségét. 
Egyértelmű, hogy a reformjavaslat 
ezen elemei érdemben javítanak az 
Unió által a beruházásvédelmi terü-
leten alkalmazott tárgyalási megkö-
zelítésen, de nem válaszolják meg azt 
az alapvető kérdést, hogy a fejlett és 
megbízható jogszolgáltatási rendsze-
reket működtető USA és EU közötti 
megállapodásban miért van szükség 
beruházási vitarendezésre. Megemlí-
tendő, hogy a javaslat szerint az Euró-
pai Bizottság a TTIP-tárgyalásokkal 
párhuzamosan többoldalú egyezteté-
seket kíván kezdeményezni egy ál-
landó nemzetközi beruházási bíróság 
felállítása céljából. Idővel ez a bíró-
ság vehetné át a kétoldalú beruházási 
megállapodások alatti viták rendezé-
sének feladatát.
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A nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások és a nemzeti 
szuverenitás

A multilaterális kereskedelmi rendszer-
rel, a két- és többoldalú nemzetközi ke-
reskedelmi megállapodásokkal össze-
függésben megélénkült vitákban egyre 
gyakrabban megjelenő kritika, hogy ezek 
a megállapodások alapvetően behatárol-
ják a kormányzatok szabályozásalkotásra 
vonatkozó mozgásterét, sőt korlátozzák 
a nemzeti szuverenitást. A bírálatok rá-
adásul gyakran azt sugallják, hogy erre 
kényszer hatására és egyoldalú módon 
kerül sor, tehát az egyezményekben ré-
szes államok gyakorlatilag semmit sem 
kapnak cserében.

A szuverenitásból fakadó jogkörök 
gyakorlásának nemzetközi megállapodá-
sokon keresztül történő behatárolása nem 
új, és nem kereskedelempolitika-specifi-
kus. Gyakorlatilag minden tényleges ha-
tással bíró nemzetközi egyezmény az azt 
létrehozó államok mozgásterének vala-
milyen mértékű szűkítését eredményezi. 
Létrehozásuk az államok részéről tuda-
tos, az egyezmény által kínált hozadékok 
és kötelezettségek egymáshoz való viszo-
nyának megítélésén alapuló döntés. Így 
van ez a kereskedelempolitika területén 
is. A nemzetközi kereskedelmi megálla-
podások elfogadási eljárásában az álla-
mok azt mérlegelik, hogy – a partnerálla-
moktól és azok gazdasági szereplőitől el-
várt viselkedésnek a megállapodásokban 
foglalt kötelezettségeken keresztül történő 
biztosításáért cserében – összességében 

megéri-e feladni saját mozgásterük egy 
részét. Ez azonban nem azonosítható a 
szuverenitásuk korlátozásával, hiszen az 
államok nem mondanak le az egyezmé-
nyek felmondásának a jogáról.

A multilaterális kereskedelmi szabály-
rendszer a nemzetközi kereskedelmet be-
folyásoló politikák alakításához határoz 
meg viselkedési szabályokat. A WTO-
megállapodásokban foglalt szabályok a 
tagok jogi egyenlőségét tükrözik, tiltják 
a közöttük való hátrányos megkülönböz-
tetést, növelik a külgazdasági környezet 
kiszámíthatóságát, és segítenek elke-
rülni, hogy a nemzetközi kereskedelem 
területén a kapcsolatokat a nyers erőkü-
lönbségek alakítsák. Az ilyen szabályok, 
még ha nem is tökéletesek, különösen 
fontosak és hasznosak a Magyarország-
hoz hasonló, viszonylagosan kicsi, nyi-
tott és a külgazdasági kapcsolatokra rá-
utalt államok számára.

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy az 
Európai Unióhoz történt csatlakozással 
Magyarország a kereskedelempolitika te-
rületén jelentős mértékben szűkítette az 
önálló mozgásterét, hiszen ez a szakpoli-
tika uniós hatáskör, amelyben a tagorszá-
gok közösen gyakorolják a szerződéskö-
tési jogaikat.
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19 Megjegyzendő, hogy az Általános Szolgálta-
táskereskedelmi Megállapodás (GATS) beru-
házási piacrajutási elemet is tartalmaz, mert a 
szolgáltatási ágazatokban lefedi a letelepedést 
(commercial presence).

20 A TRIPS Egyezmény a szerzői és szomszédos 
jogok, szabadalmak, földrajzi eredetnevek, 
védjegyek, ipari minták, az integrált áramkö-
rök topográfiája és a kereskedelmi titkok te-
rületén minimum oltalmi szinteket ír elő, és a 
jogérvényesítésre vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz. Az egyezmény a diszkrimináció-
mentesség és az átláthatóság elveire épül.

21 A vonatkozó WTO-egyezmény (TRIMS 
Megállapodás) az árukereskedelemmel össze-
függésben tiltja azoknak a beruházási intéz-
kedéseknek az alkalmazását, amelyeknek a 
nemzeti elbánás biztosítására és a mennyiségi 
korlátozások tilalmára vonatkozó rendelkezé-
sekkel ellentétes, kereskedelemtorzító vagy 
-korlátozó hatása lenne (pl. a kötelező hazai 
hányad előírása a felhasznált alapanyagok/al-
katrészek esetében).

22 A mennyiségi korlátozások felszámolására a 
mezőgazdaság területén – minimális számú, 
elsősorban a rizsre vonatkozó kivétellel – a 
WTO hatályba lépésekor, a textil és ruházati 
szektor esetében 2005. január 1-jéig, szaka-
szokban került sor. A mezőgazdaság eseté-
ben a mennyiségi és egyéb adminisztratív 
korlátozásokat vámokká alakították (vagyis 
kiszámolták, hogy milyen vámszinttel azonos 
hatású védelmet jelentettek), és a csökkentési 
kötelezettséget erre a számított értékre kellett 
alkalmazni. A tradicionális piacrajutási fel-
tételek megőrzéséről alacsonyabb vámszintű 
vámkontingensek előírásán keresztül gondos-
kodtak.

23 A WTO-megállapodások a legkevésbé fejlett 
országok (LDC) számára specifikusan meg-
határozott külön rugalmasságokat is tartal-
maznak, amelyek nem állnak a többi fejlődő 
WTO-tag rendelkezésére.

24 GATS XIX. 1. cikk, Mezőgazdasági Megálla-
podás 20. cikk, TRIPS 23.4. cikk.

25 A WTO 1996-ban, Szingapúrban megtar-
tott miniszteri értekezlete négy témában 
– beruházások, versenypolitika, közbeszerzési 

transzparencia és kereskedelemkönnyítés – 
döntött elemző munka megkezdéséről tár-
gyalások lehetséges előkészítése érdekében. 
E négy témára a szakirodalom szingapúri 
témákként (Singapore issues) hivatko-
zik. A kereskedelemkönnyítés annyiban nem 
tekinthető újnak, hogy döntően az áruk vám-
határon való átlépésével kapcsolatos GATT-
rendelkezések hatékonyabbá tételét célozza, 
és a szükségtelen bürokratikus akadályok 
lebontásával igyekszik könnyíteni a nemzet-
közi kereskedelmet.

26 A megállapodást 2015. november 20-ig ösz-
szesen 52 WTO-tag ratifikálta, a hatályba 
lépéshez további 56 tag megerősítésére van 
szükség.

27 A Vitarendezési Egyetértés alatt születő ítéle-
tek ugyanakkor konszenzussal elutasíthatók.

28 A kódexek a GATT-nál nem kevesebb, hanem 
több kötelezettséget róttak a részes felekre. 
Alkalmazásukra pedig, komoly vitákat köve-
tően, legnagyobb kedvezményes alapon ke-
rült sor. John H. Barton, Judith L. Goldstein, 
Timothy E. Josling és Richard H. Steinberg: 
The Evolution of the Trade Regime: Politics, 
Law and Economics of the GATT and the WTO. 
Princeton: Princeton University Press, 2008.

29 A témánkénti statisztika a 2013 eleji helyzetet 
tükrözi. Lásd: VanGrasstek: i. m.

30 A megtorló intézkedésekkel kapcsolatban 
elterjedt tévedés, hogy azokat a WTO alkal-
mazza a szabályait megszegő tagokkal szem-
ben. A valóságban ilyen intézkedéseket azok 
a WTO-tagok hozhatnak, amelyek által meg-
nyert vitarendezési ügyben az elítélt félről a 
Vitarendezési Testület megállapítja, hogy 
nem vagy nem teljes mértékig hozta össz-
hangba a kifogásolt intézkedését a WTO sza-
bályaival. A megtorló intézkedések bevezeté-
séhez tehát multilaterális felhatalmazásra van 
szükség. A szankciók főszabályként abban a 
szektorban hozandók, amelyben a kötelezett-
ségek megsértése történt, és mértékük nem 
haladhatja meg az okozott kár mértékét. 
A szankciók formája a WTO alatt tett enged-
mények – többnyire vámengedmények – alkal-
mazásának szelektív felfüggesztése az elítélt 
taggal szemben.
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31 WTO: „WTO Disputes Reach 500 Mark”. 
World Trade Organization, https://www.
w t o . o r g /e n g l i s h / n e w s _ e / n e w s15 _ e /
ds500rfc_10nov15_e.htm, 2015. november 10.

32 A GATT XX. cikke alatti általános kivételek 
alkalmazásának feltétele, hogy az intézke-
dések ne legyenek önkényesen diszkriminatí-
vak, és ne jelentsék a kereskedelem burkolt 
korlátozását.

33 A fókaügyben (DS 401) született ítélet ugyan-
akkor kötelezte az EU-t az intézkedés diszkri-
minációmentes alkalmazásának biztosítására.

34 A hatályban levő, 250-nél is több MEA keve-
sebb mint 10 százaléka tartalmaz kereskedel-
mi rendelkezéseket. Ezek alkalmazása kap-
csán eddig nem került sor WTO-vitára.

35 World Trade Organisation: „Report of the 
Committee on Anti-Dumping Practices 
(2015) (G/L/1134)”. WTO, https://www.wto.
org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm. Letöl-
tés ideje: 2015. december 2.

36 A Bizottság számára kötelező erejű irányel-
vek magyarul a következő címen találhatók 
meg: „Az Európai Unió és az Amerikai Egye-
sült Államok között létrehozandó transzatlan-
ti kereskedelmi és beruházási partnerségre 
irányuló tárgyalási irányelvek”. Az Európai 
Unió Tanácsa, http://data.consilium.europa.
eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/hu/
pdf, 2014. október 9.

37 Az anyagok a következő címen érhetők 
el: „Trade”. European Commission, http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/, 2015. 
november 18.

38 A TTIP-nek a magyarországi fenntartható 
fejlődésre vonatkozó potenciális hatásáról 
lásd: Baranyai Gábor, Szarvas Erik és Wag-
ner Zsófia: „A Transzatlanti Kereskedelmi és 
Beruházási Partnerségről szóló megállapodás 
lehetséges hatásai a fenntartható fejlődésre 
Magyarországon”. Nemzeti Fenntartható Fej-
lődés Tanácsa, http://nfft.hu/assets/NFFT_
mt_24_TTIP_ jogi_elemzes_2015_kezirat.
pdf, 2015. május; a potenciális gazdasági 
hatásokról: Nagy Ágnes, Palócz Éva, Tarnai 
Zoltán és Vakhal Péter: „Az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és 
befektetési egyezmény komplex hatásvizsgá-
lata a magyar gazdaságra”. Nemzeti Fenntart-
ható Fejlődés Tanácsa,

 http://nfft.hu/assets/NFFT_mt_25_TTIP_gaz-
dasagi_elemzes_Kopint_Tarki_2015_kezirat.
pdf, 2015. június 30.

39 „Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült 
Államok között létrehozandó transzatlan-létrehozandó transzatlan-
ti kereskedelmi és beruházási partnerségre 
irányuló tárgyalási irányelvek”. 25. bekezdés.

40 Ez azért fontos, mert ellenkező esetben a piac-
nyitási kötelezettségek esetleges megsértése 
miatt elvileg a partnerország olyan vállalatai 
is perbe hívhatnák a fogadó államot, amelyek 
abban nem hoztak létre beruházást .

41 A reformelképzelések nyilvánosan hozzáfér-
hetőek: „Transatlantic Trade and Investment 
Partnership Trade in Services, Investment 
and e-Commerce, Chapter II - Investment”. 
European Commission, http://trade.ec.europa.
eu/doclib/html/153955.htm, 2015. november 12.
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