Szolgáltatáskereskedelmi tárgyalások (TiSA) a WTO
egyes tagországai között. Farkas jár a kertek alatt?
Vattai Tamás
A Kereskedelmi Világszervezet egyes tagjai között folyó, a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (TiSA) létrehozását célzó tárgyalások keretében a szerződő felek további piacnyitást
kívánnak elérni az exportpiacaikon, többek között a telekommunikáció, a pénzügyi szolgáltatások és az elektronikus kereskedelem terén, illetve tovább kívánják fejleszteni a nemzetközi
szolgáltatáskereskedelem szabályait. A cikk azt vizsgálja meg, hogy a TiSA a magyar exportőrök számára milyen eredményeket hozhat, illetve Magyarország érzékenységét mennyiben
érintheti. A szerző szerint hatékony uniós és magyar érdekérvényesítés révén a megállapodás
által lefedett szektorokban a globalizáció szabályrendszerét a nekünk kedvező irányba befolyásolhatjuk, továbbá a számunkra érzékeny szektorokban elkerülhetjük a piacnyitást, illetve
biztosíthatjuk a kellően széles nemzeti szabályozási mozgástér fenntartását.
In the framework of the ongoing negotiations aiming to establish the Trade in Services (TiSA)
agreement parties wish to acquire new market access in their export markets inter alia in
the telecommunication, financial services, and e-commerce as well as to develop further
international rules of trade in services. The author examines the possible benefits of the
negotiations for Hungarian service exporters and identifies potential Hungarian sensitivities
in the negotiations. Pursuing EU and (indirectly) Hungarian interests efficiently in the
negotiations the formation of global regulations in sectors covered by, the agreement can be
influenced in a way which is favourable to our national interests and Hungary can avoid the
liberalisation in certain sensitive sectors and can keep its national policy space.
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***

z informatikai forradalom, a
nemzeti és nemzetközi piaci
liberalizáció megteremtette a
szolgáltatás-külkereskedelem dinamikus
növekedésének feltételeit, számos területen csökkentette a szolgáltatások áramlásának korlátait, és új szükségleteket is
teremtett.1 A szolgáltatások bővülő nemzetközi kereskedelme egyben a világgazdaság globalizációs folyamatának egyik
fontos elemévé, hajtóerejévé is vált. Egyes
szolgáltatások azért válnak egyre inkább
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eladhatóvá a határokon átnyúló módon
is, mert az új technológiák, a világszerte
növekvő szélessávúinternet-lefedettség,
a csökkenő szállítási/közlekedési és telekommunikációs költségek (internetes
hangtovábbítás, e-mail, mobiltelefon)
elősegítik vagy pótolják a szolgáltatónak
és a felhasználónak a kereskedelmi tranzakció létrejöttéhez szükséges személyes
találkozását. Ennek eredményeképpen a
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás (az
ún. 1. módozat)2 jelentősége, valamint az
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elektronikus kereskedelem3 részaránya is
egyre nő. A McKinsey tanácsadó vállalat
becslése szerint a világ áru- és szolgáltatáskereskedelmi forgalmának 12 százalékát teszi ki jelenleg az elektronikus úton
zajló kereskedelem.4
Mindemellett a hagyományos szolgáltatási területek (pénzügyi, illetve – a világgazdaság egyik legdinamikusabban
bővülő területévé vált – üzleti szolgáltatások) is egyre jobban nemzetköziesednek.5 A szolgáltatások a termelő ágazatoknak is egyre inkább fontos inputját,
tevékenységi hátterét jelentik, hatékony
működésük fontos feltételeit teremtik
meg. A globális ellátási láncok – melyek
egyes termelési folyamatai eltérő helyszíneken zajlanak – nem működhetnének
megfelelően és hatékonyan, ha az egyes
termelési láncszemeket nem fognák össze
és koordinálnák jól működő szállítási, logisztikai, pénzügyi, kommunikációs, valamint egyéb üzleti és szakmai szolgáltatások. Másfelől a digitális gazdaság és az
adatok egyre nagyobb jelentősége (a big
data, illetve az egymással és a felhasználóval kommunikáló tárgyak és gépek
világa, az Internet of Things [IoT]) alapvetően át is alakítja a termelési folyamatokat (az utóbbi vonatkozásában egyesek
új ipari forradalomról is beszélnek).
A szolgáltatások globális kereskedelmi
szabályrendszere a gyorsan fejlődő szolgáltatásokkal és a termelési folyamatokat
újraalakító digitális gazdasággal nem tudott lépést tartani. A készülő szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (Trade in
Services Agreement, TiSA) létrehozását
célzó tárgyalások ezt a hiátust is igyekeznek
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betölteni, amellett hogy a tárgyalófelek
egymás piacaira történő bejutási lehetőségeket igyekeznek biztosítani maguknak.

A TiSA-tárgyalások története
A TiSA létrehozását célzó tárgyalásokat
2013 márciusában kezdték meg, abból
a célból, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Doha-fordulójának elakadása ellenére a hasonló érdekeltségű
WTO-tagországok tovább liberalizálják a
szolgáltatások kereskedelmét. A tárgyalások során a WTO 1995-ben hatályba
lépett, erre vonatkozó általános egyezményére (General Agreement on Trade in
Services, GATS) építenek (hatály, definíciók, piacra jutás, nemzeti elbánás, illetve egyes kivételek tekintetében), azzal a
céllal, hogy azt továbbfejlesszék. A megállapodás és a GATS teljes összhangja
azért is fontos, hogy az a későbbiekben
kiterjeszthető legyen a WTO összes tagjára (multilateralizálás).6 Jelenleg a tárgyalásokon az EU-28-on kívül huszonkét
WTO-tagország (illetve önálló vámterület) vesz részt. Ezek együttesen a világ
szolgáltatáskereskedelmének körülbelül
70 százalékát fedik le.7
A tagok 2016 júniusában miniszteri
szinten erősítették meg, hogy a tárgyalásokat még abban az évben le kívánják
zárni. Az Amerikai Egyesült Államok
számára fontos célkitűzés volt, hogy még
Barack Obama elnöksége alatt létrehozzák a TiSA-t. A transzatlanti kereskedelmi
és befektetési partnerség (Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP)
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egyre inkább elakadó tárgyalásai miatt
ugyanis az USA azon keresztül szerette
volna biztosítani magának azt az európai
szolgáltatási piacnyitást, amelyet az EU
Kanada számára a két fél által megkötött
átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásban (Comprehensive Economic
and Trade Agreement, CETA) megadott.
Emellett a 2016 februárjában aláírt csendes-óceáni partnerségből (Trans-Pacific
Partnership, TPP) is maradtak ki az USA
számára fontos rendelkezések, amelyeket
ezért a TiSA-ba szeretne beemelni. Ilyen
ügy például az adatok szabad áramlása,
amelyet a pénzügyi szektor vonatkozásában nem sikerült a TPP-ben biztosítania.
Az Európai Unió számára 2016 őszére
a szabadkereskedelmi tárgyalások közül
a legfontosabbá a CETA, pontosabban
annak minden EU-tagország részéről
történő jóváhagyása vált, miután nyáron
világossá vált, hogy a TTIP-tárgyalások
már nem zárhatók le az Obamaadminisztráció alatt. Ezért a CETA jóváhagyását az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) nem akarta olyan
érzékeny TiSA-témákkal veszélyeztetni,
mint az adatok szabad áramlása vagy a
még osztályozási rendszerbe nem sorolt
új szolgáltatások (new services) liberalizálásának a kérdése.
Donald Trump tavaly novemberi megválasztása végképp eloszlatta a tárgyalások 2016-os lezárásával kapcsolatos reményeket. Az új amerikai elnök a megválasztását követően világosan kijelentette,
hogy az Egyesült Államok kilép a TPPből, és csak az amerikai iparágakat és
a nemzeti munkahelyteremtést elősegítő
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kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat támogatja. Ez pedig lehetetlenné
tette, hogy az amerikai kereskedelempolitikai tárgyalók a TiSA sikeres lezárása
érdekében szükséges politikai döntéseket
és esetleges áldozatokat meghozzák.
A Brexit szintén lassítja a TiSA tárgyalási folyamatát, hiszen az Egyesült Királysággal az EU legnagyobb
szolgáltatásexportőre készül kiválni az
európai integrációból.8 Így a Brexit miatt az EU-nak és tárgyalópartnereinek
részben újra kell majd kalibrálniuk az
offenzív érdekeiket, illetve az egyes szolgáltatási (al)szektorokban meglévő érzékenységeiket.
Mindezek, valamint a globalizációval
és a globalizációt sokak számára megtestesítő szabadkereskedelmi megállapodásokkal szembeni, egyre erősödő társadalmi ellenérzések a TiSA-tárgyalások
hosszabb időszakra történő befagyását
valószínűsítik.

A tárgyalások menete
Az EU által harmadik országokkal folytatott szolgáltatáskereskedelmi tárgyalások főszabályként kizárólagos uniós hatáskörbe tartoznak.9 Így a TiSA tárgyalásain az uniós tagországok közvetlenül
nem vesznek részt, hanem az Európai
Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)
által adott mandátum alapján a Bizottság
képviseli őket és az EU egészét. A tárgyalások állásáról a Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Tanácsot és az Európai
Parlamentet (EP). A megállapodás elfogadásához az EP beleegyezése és a Tanács
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jóváhagyása is szükséges. Az EU-tagországok azon az állásponton vannak,
hogy a TiSA tagországi kompetenciákat
is érint (egyes szállítási szolgáltatások),
ezért vegyes nemzetközi megállapodásnak minősül, amelynek létrejöttéhez
minden egyes tagállamban a saját alkotmányos szabályoknak megfelelően
lefolytatott ratifikációs eljárásra is szükség van. A Magyar Országgyűlés is ezt
megerősítő határozatot fogadott el 2016.
június 13-án.10

A Bizottság tárgyalási
felhatalmazása (mandátuma)
2015 márciusában a Tanács nyilvánosan hozzáférhetővé tette a TiSAtárgyalásokhoz a Bizottságnak adott
mandátumát,11 amely rögzíti az EU-nak
a tárgyalásokkal kapcsolatos offenzív (új
piacra jutási lehetőségek, új szabályozások kialakítása) és defenzív érdekeit (érzékenységeit).
Az offenzív érdekek között szerepel, hogy
a megállapodásban a tagoknak általánosságban jogilag kötelezővé kell tenniük a piacukon már létező, általuk a korábbiakban
önként végrehajtott piacnyitást (autonóm
liberalizáció), illetve új piacra jutási lehetőségeket kell felajánlaniuk a többi részes
fél számára. A mandátum – példák említésével – felsorolja, hogy mely szektorokban
van szükség a szolgáltatáskereskedelmet
szabályozó új fegyelmeket kitárgyalására.
Defenzív oldalról a mandátum rögzíti, hogy a feleknek jogukban áll, hogy
– korlátozott számban – egyes szektorokat
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kizárjanak a liberalizációból. A megállapodásnak meg kell erősítenie a részes
államok azon jogát, hogy közpolitikáik
alakítása érdekében új szabályozásokat
fogadjanak el, ezenkívül meg kell őrizni az európai közszolgáltatások minőségének magas színvonalát. A mandátum
kizárja a megállapodás hatálya alól az
audiovizuális szolgáltatásokat. Emellett
a megállapodás nem korlátozhatja az EU
és tagországai azon jogát, hogy a természetes személyek beutazására és tartózkodására (entry and stay) vonatkozóan
az uniós vagy a tagországi szabályozásokat és követelményeket alkalmazzák (pl.
munkavállalási és tartózkodási engedélyek, vízumpolitika).

A TiSA felépítése
A TiSA-t négy részből tervezik felépíteni a felek. Az első rész, az úgynevezett
főszöveg a GATS horizontális rendelkezéseit és általános elveit tartalmazza,
köztük az állam szabályozáshoz való
jogának egyértelmű elismerését. A második részt az egyes szerződő felek kötelezettségvállalásainak jegyzéke (ún.
vállalási listák) alkotja, amely a piacra jutásra és a nemzeti bánásmódra vonatkozó
kötelezettségvállalásokat12 tartalmazza
(„ajánlatok”). Hangsúlyozandó, hogy valamennyi szerződő félnek szuverén joga,
hogy korlátozásokat és kivételeket alkalmazva megválassza, mely ágazatokat és
milyen mértékben nyit meg a külföldi
verseny előtt.
A harmadik rész szabályozási fejezetekből áll (mellékletek formájában). Ezek
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az egyes szolgáltatási szektorokra/módozatokra állapítanak meg közös szabályokat. Eddig közel húsz ilyen fejezetre
érkezett javaslat a TiSA–tagoktól: többek
között a pénzügyi szolgáltatásokra, a távközlésre, az elektronikus kereskedelemre, a szállítási szolgáltatásokra (tengerhajózás, közúti árufuvarozás, légi szállítások), a postai és futárszolgáltatásokra,
a szakmai szolgáltatásokra, a nemzeti
szabályozásokra (engedélyezési és szakképesítési előírások), továbbá a természetes személyek áramlásával megvalósuló
szolgáltatásnyújtással (ún. 4. módozat)
kapcsolatos rendelkezésekre fogalmaznak meg közös elveket, szabályokat.
Ugyanakkor várhatóan nem mindegyik
javasolt fejezet nyeri meg a tagok közös
támogatását, így nem biztos, hogy az ös�szes bekerül a végleges megállapodásba.
A negyedik rész foglalkozik majd azzal, hogy a megállapodás működésének
biztosításához milyen intézményi felépítés, illetve a vállalások kikényszeríthetősége érdekében milyen államközi
vitarendezési eljárás szükséges. A TiSA
nem szerepel majd – az utóbbi időkben
számos negatív kritikával illetett – ún.
beruházó–állam közötti vitarendezési
mechanizmus. Ilyent egyik WTO-megállapodás sem tartalmaz, hanem csak állam és állam közöttit.

Milyen mértékben liberalizálja
majd a TiSA a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelemét?
2013 végéig a legtöbb tárgyalófél benyújtotta az ún. induló piacnyitási vállalási listáját, amelyben jelzik, hogy mely
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szolgáltatási szektorokat és milyen mértékben készek megnyitni a TiSA keretében. Az EU ezt 2013 novemberében tette
meg,13 s abban az addigi legambiciózusabb (az EU–Korea közti szabadkereskedelmi megállapodásban vállalt) piacnyitást ajánlotta fel a TiSA-tagok részére.
Így szerepeltek benne többek között a
számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások, a telekommunikációs, postai
és futárszolgáltatások, üzleti, tengerhajózási, építési, egyes kereskedelmi, környezetvédelmi, pénzügyi szolgáltatások
egyaránt. Az EU jellemzően az utóbbi
szektorokban kíván a szolgáltatói piacra
jutásán javítani a TiSA-ban részes országokban. A természetes személyek áramlásával megvalósuló szolgáltatásnyújtásra (4. módozat) az EU csak korlátozott
mértékben (a vállalaton belüli áthelyezettek, az üzleti célú látogatók és az ún.
szolgáltatásértékesítő kategóriákban) tett
vállalást. Az EU 2016 októberében tett
újabb piacnyitási ajánlatának ambíciószintje megközelítette a Kanada számára
a CETA-ban felajánlottét.
Amíg Trump elnök nem jelentette be
az Egyesült Államok kilépését a TPPből, addig arra lehetett számítani, hogy
a TiSA részes felei által vállalt liberalizáció mértékére sok szektorban jelentős
hatást gyakorol majd az EU és az USA
által a legutóbbi időkben létrehozott szabadkereskedelmi
megállapodásokban
(CETA, TPP) foglalt piacnyitások ambíciószintje, valamint hogy a TiSA az utóbbi szerződésekben foglalt számos vállalást multilaterális szintre is kierjeszt majd.
A TPP-ből való amerikai kilépés várhatóan csökkenti majd a TiSA-tárgyalásokon
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részt vevő azon országok ambíciószintjét, amelyek a TPP-t aláírták. Számukra
ugyanis a csendes-óceáni partnerség bukását megelőzően nem okozott nagyobb
nehézséget a TPP-ben felajánlott szolgáltatási piacnyitás biztosítása a TiSA-ban
is, különösen akkor, ha a TiSA keretében
azért cserébe ők is újabb piacnyitást kapnak.
A szolgáltatások liberalizációja tekintetében a TiSA nem haladja majd meg
sem az EU belső piacát, sem az Európai
Gazdasági Térséget (amely a 28 EU-tagállamból, valamint Norvégiából, Liechtensteinből és Izlandból áll). A megállapodás viszont új fejezetet jelenthet az EU
és Svájc közötti szolgáltatáskereskedelmi
kapcsolatokban is. Svájc ugyanis egy sor
egyedi bilaterális szerződéssel kapcsolódik az EU-hoz, amelyek csak az árukereskedelmet fedik le (a mezőgazdaság
kivételével), a legtöbb szolgáltatási szektorra (például pénzügyi szolgáltatások)
azonban nem terjednek ki.

Az Európai Parlament által
elfogadott ajánlások
Ahogy arról már szó volt, a TiSA elfogadásához többek között az Európai Parlament beleegyezésére is szükség lesz majd.
A tárgyalás menetének alakítása céljából
az EP annak során bármikor kifejtheti az
álláspontját. Eddig utoljára 2016. február
3-án fogadott el a TiSA-val kapcsolatos
ajánlásokat.14 Az akkori véleményéből a
következőket érdemes kiemelni:
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Az EP egy olyan átfogó és kiegyensúlyozott megállapodást támogat, amely a
viszonosság alapján új piacokat nyit az
európai vállalatok számára. Felszólítja
a Bizottságot, hogy mihamarabb tegye
közzé a TiSA-ra vonatkozó fenntarthatósági hatástanulmányt (ez eddig nem készült el).
Offenzív oldalról szorgalmazza, hogy
a részes felek ambiciózus piacnyitási
kötelezettségeket vállaljanak, különös tekintettel a közbeszerzésekre, a
telekommunikációra, a közlekedésre,
a pénzügyi és a szakmai szolgáltatásokra. A határon átnyúló szolgáltatások
vonatkozásában a műholdas távközlési,
illetve a tengerhajózási szolgáltatásokat,
valamint a viszontbiztosítás területét nevezi meg az EU szempontjából offenzív
területnek. Az üzleti jelenléttel és letelepedéssel (3. módozat), illetve a magasan képzett szakemberek kifelé irányuló
mobilitásával (4. módozat) kapcsolatos
TiSA-tagországi vállalásokat általánosan
offenzív európai érdekként rögzíti. Az
EP szerint a digitális gazdaságra vonatkozó szabályok tekintetében a megállapodásnak biztosítania kell az adatok határokon átnyúló biztonságos – az európai
polgárok személyes adatainak az EU-ban
hatályos adatvédelmi és biztonsági szabályoknak megfelelő – áramlását. A lokalizációs gyakorlatok visszaszorítását
hangsúlyozza, mivel azok a szolgáltatásnyújtás feltételeként a helyi infrastruktúrák használatára, az adatok helyben történő tárolására vagy helyi képviselet létrehozására kényszerítik a szolgáltatókat.
A fogyasztók érdekeit szem előtt tartó
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szabályokat sürget továbbá a nemzetközi
barangolás (roaming) és a hitelkártyahasználat nemzetközi díja, a kereskedelmi célú kéretlen elektronikus üzenetek
(spam), továbbá az internetes tartalmakhoz való hozzáférésnek a felhasználó
földrajzi helyzetétől függő blokkolása
(geoblocking) tekintetében. Az EP támogatja Kínának a TiSA-tárgyalásokhoz
való csatlakozását.
Az EU szempontjából érzékenynek
számító területek vonatkozásában (defenzív oldalon) az EP felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki a köz- és audiovizuális szolgáltatásokat a megállapodás hatálya alól. Azaz a TiSA nem tartalmazhat
kötelmeket a közszolgáltatásokra, illetve
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra (ideértve többek között a vízzel, az
egészségüggyel kapcsolatos és a szociális szolgáltatásokat, a szociális biztonsági
rendszereket, az oktatást, a hulladékkezelést és a tömegközlekedést). Biztosítania kell viszont a szabályozáshoz való
jogot, illetve annak jogát, hogy a felek
legitim közpolitikai célokat valósítsanak
meg, többek között a közegészségügy, a
közbiztonság és a környezetvédelem terén. Az EP elvárja a Bizottságtól, hogy
az a tárgyalások során képviselni fogja
az EU–tagállamoknak azt a szuverén jogát, hogy eldöntsék, mely ágazatokat és
milyen mértékben kívánnak megnyitni
a külföldi verseny előtt (korlátozások és
kivételek alkalmazása). Az EP szerint
az EU-nak szűkebb körű kötelezettséget
szabad csak vállalnia a határon átnyúló
szolgáltatások (1. módozat) keretében,
különösen a digitális és a pénzügyi
2017. tavasz

szolgáltatások, valamint a közúti szállítás terén. A befelé irányuló mobilitás (4.
módozat) tekintetében azt javasolja, hogy
az EU tartózkodjon a GATS-on felüli, új
kötelezettségek vállalásától, amíg a többi aláíró fél nem javít jelentősen a piacra
jutási ajánlatán. Óva inti a Bizottságot attól, hogy az az új szolgáltatások nyújtása
terén piacnyitási vállalást tegyen.

A TiSA-val kapcsolatos
társadalmi aggályok
Az utóbbi időkben – az EU által folytatott
bilaterális szabadkereskedelmi tárgyalásokhoz (CETA, TTIP) hasonlóan – a
TiSA-tárgyalások vonatkozásában számos társadalmi aggály, illetve a politikai
pártok és civil szervezetek részéről sok
negatív kritika merült fel.15
A bírálatok egy része szerint a megállapodás a multinacionális vállalatok
érdekeit szolgálják. Ez azonban csak
részben igaz. Nyilván a tárgyalók figyelembe veszik egyes, az ország exportjában fontos szerepet játszó multinacionális cégek érdekeit is. Ez az EU esetében
pl. a telekommunikációs, a pénzügyi, a
szállítási és a futárszolgáltatási szektorban működő nyugat-európai multinacionális nagyvállalatok szempontjait jelenti.
Azonban a Bizottságnak az európai kisés középvállalkozások érdekeire is figyelemmel kell lennie (és ezt az EP ajánlásai
is kiemelik), mert a kkv-k adják az uniós
szolgáltatási export egyharmadát. Fontos
kiemelni azt is, hogy a nem vámjellegű
akadályok – amelyek a határokon átnyúló szolgáltatások költségeinek átlagosan
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több mint felét jelentik – arányaikban
jobban érintik a kis- és középvállalkozásokat. Hiszen nekik jóval kevesebb (emberi és pénzügyi) erőforrásuk van azok
leküzdéséhez, mint a nagyvállalatoknak.
Így a megállapodás a szükségtelen akadályok felszámolásával számos kkv külpiacokra történő kilépését, nemzetközivé
válását is megkönnyítheti.
Sokan érvelnek amellett, hogy a megállapodás csorbítja majd a nemzeti szuverenitást, korlátozza a nemzetállamok
szabályozási jogát, és fenyegeti a társadalmi szempontból érzékenynek számító közszolgáltatásokat (egészségügy,
oktatás, kultúra), illetve az azokhoz
történő hozzáférést. Ez utóbbi tekintetében kiemelendő, hogy a TiSA értelmében valamennyi szerződő félnek
továbbra is szuverén joga, hogy korlátozásokat és kivételeket alkalmazva
megválassza, mely ágazatokat és milyen
mértékben nyit meg a külföldi verseny
előtt. A jelenlegi tervezet elismeri a
szabályozáshoz való szuverén jogot is,
azaz a feleknek jogukban áll, hogy legitim közpolitikai célokat valósítsanak
meg, többek között a közegészségügy,
a közbiztonság és a környezetvédelem
terén. Így a közszolgáltatások nyújtására, finanszírozására, megszervezésére a
jövőben is tetszőleges szabályozásokat
vezethetnek be, tarthatnak fenn vagy
vonhatnak vissza. A TiSA nem kötelezi őket arra, hogy a közszolgáltatásaikat
privatizálják vagy a korábban privatizáltakat újra állami kézbe vegyék. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos
piacnyitási kötelezettség szempontjából
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az EU horizontális fenntartással él, és
további szektorális fenntartást alkalmaz
a vízelosztási, a közösségi finanszírozású oktatási, egészségügyi és szociális
szolgáltatások vonatkozásában. A közszolgáltatások érzékenységét az EU, illetve az Egyesült Államok főtárgyalója
külön is kiemelte a 2015. március 20-án
tett nyilatkozatában.16 Emellett az EU
ajánlata az európai kulturális sokszínűség védelme érdekében nem tartalmaz
piacnyitási vállalást az ún. audiovizuális
szolgáltatások terén.
Magyarország esetében külön fenntartások biztosítják a magyar szempontból
különösen érzékeny szektorokban a hazai szabályozások fennmaradását, illetve
a nemzeti szabályozási mozgástér fenntartását – ezek speciális esetekben még a
harmadik országokkal szembeni diszkriminatív intézkedések bevezetését is lehetővé teszik. (Ez utóbbiakról a tanulmány
végén részletesebben is szó lesz.)
Számos kritika éri a TiSA-tárgyalásokat
amiatt is, hogy azok „titkosan”, zárt ajtók
mögött, a civil társadalom kizárásával
zajlanak. Ennek ellentmond, hogy éppen a tárgyalások átláthatósága érdekében – az uniós kereskedelempolitika
történetében először –2014. július 22-én
a Bizottság a TiSA-val kapcsolatos dokumentumokat (tárgyalási szövegek, illetve
az EU piacnyitási vállalásait bemutató kötelezettségvállalási listája) hozott
nyilvánosságra a weboldalán. Ugyanott
számos további információval is szolgál
a tárgyalásokról. Az Európai Bizottság
és az Európai Parlament emellett rendszeresen és nyilvánosan egyeztet nem
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kormányzati szervezetekkel, fogyasztói
érdekképviseletekkel, ipari szövetségekkel és más érintett felekkel. A TiSA-ról
a Bizottság 2013 májusa és szeptembere
között nyilvános konzultációt is tartott,
amelynek eredménye szintén hozzáférhető a honlapján.17
A TiSA-tárgyalások nem ássák alá a
munkavállalók jogait. A megállapodás
nem akadályozza sem a munkavállalók
szakszervezeti tagságát, sem a minimálbér alkalmazását, hiszen ezekre vonatkozólag nem tartalmaz rendelkezéseket. Az
országok továbbra is szabadon határozhatják meg, hogy milyen szociális juttatásokat biztosítanak a munkavállalóknak
(pl. munkanélküli segély, baleset- és betegbiztosítás), illetve milyen feltételekkel
engednek be (vízum, munkavállalási engedély) harmadik országbeli természetes
személyeket.
A TiSA nem befolyásolja a részes felek
jogát a pénzintézetek és a pénzügyi piacok – például a pénzügyi rendszer stabilitása, a fogyasztók, befektetők védelme
érdekében történő – szabályozásában
sem. E szabályok azonban nem lehetnek a
harmadik országok szolgáltatóival szemben hátrányosabbak (diszkriminatívak),
mint a hazai szolgáltatókkal. A pénzügyi
szolgáltatások vonatkozásában a TiSA
keretében a felek egyrészt a többieknél
kívánnak újabb piacra jutást elérni, másrészt a szabályozásban igyekeznek közös
elveket kidolgozni. A tárgyalások nagyrészt a már az EU-tagországok által is alkalmazott, e területre vonatkozó18 GATSmellékleten alapulnak. Az uniós tagállamok – köztük Magyarország – pénzügyi
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piaca már jelenleg is igen nyitottnak számít, így az Uniónak jellemzően inkább
offenzív érdekei vannak ezen a téren.
Az Egyesült Államoknak az adatok
határon átnyúló áramlására vonatkozó
2014-es javaslatának kiszivárgását követően felerősödtek azok az aggályok is,
hogy a TiSA megkönnyíti majd a szolgáltatási szektorokban az adatok (beleértve
a személyeseket is) határon átnyúló továbbítását, feldolgozását, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a védelmüket nem tudják megfelelőképpen biztosítani. Pedig az
EP ajánlása is kiemeli, hogy az európai
polgárok személyes adatainak globális
áramlása kizárólag az Európában hatályos adatvédelmi és biztonsági szabályoknak megfelelően történhet. Az EU
2016 végéig nem dolgozott ki szövegjavaslatot a TiSA-ban az adatok áramlásának témájában. Ebben egyrészt a kérdésben folyó uniós belső jogszabályalkotási
folyamatok, másrészt az EU és az USA
közötti, ún. magánélet-védelmi pajzsról
(Privacy Shield) szóló megállapodás19
játszanak szerepet, de a CETA EU-tagországi jóváhagyásának az elhúzódása
is. A személyes adatok áramlásával kapcsolatos aggályokra felhozható ellenérv,
hogy azok védelmét a GATS,20 illetve a
már hatályos uniós szabadkereskedelmi
megállapodások21 is garantálják. Hasonló
rendelkezéseket a TiSA-nak az elektronikus kereskedelemre vonatkozó tervezete
is tartalmaz.
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A megállapodás gazdasági hatásai
A TiSA főszövegének, mellékleteinek
egyelőre nem készült el a végső formája. A felek az újabb, felülvizsgált piacra
jutási ajánlatukat 2016 októberében tették le a tárgyalóasztalra, de még nem
látszik pontosan, hogy mely szektorokat
és milyen feltételekkel nyitják majd meg
a verseny előtt. Így a megállapodás – elsősorban az EU-ra gyakorolt – gazdasági hatása jelenleg hozzávetőlegesen sem
becsülhető meg, de a tárgyalópartnerek
végső piacra jutási ajánlatai ismeretében is igen nehéz lesz. A szolgáltatások
kereskedelmét ugyanis nem a határokon
korlátozzák az országok, mint az árukét, hanem belső jogszabályokkal, „határ
mögötti intézkedésekkel” („behind the
border” measures). E korlátozások, valamint az esetleges leépítésük hatását igen
nehéz számszerűsíteni, a legjobb esetben
is csak becsléseket lehet megadni.
Az Ecorys által az Európai Bizottság
részére 2014-ben készített ún. kezdeti
jelentés (Inception Report) módszertani
leírása22 kitér arra, hogy a TiSA ambíciószintje és hozadéka attól függ, hogy
végül kik leszek a megállapodás részes
felei. A tárgyalások akkor járnának a
legnagyobb sikerrel, ha a most még távol
maradó nagy feltörekvő országok (Kína,
India, Brazília) is csatlakoznának. Kína
2013 szeptemberében hivatalosan jelezte
erre vonatkozó szándékát, ugyanakkor
ahhoz az összes jelenlegi tárgyalófél beleegyezésére is szükség van. Az Európai Unió (és Ausztrália) támogatja Kína
csatlakozását,23 mivel az ország vezetése
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vállalta a többiek által kitűzött célokat
(egyebek között egy magas ambíciószintű
megállapodás létrehozását), és beleegyezett abba is, hogy elfogadja majd a csatlakozásáig kitárgyalt TiSA-eredményeket.
Az Egyesült Államok és Japán viszont
gyanakvó(bb) a kínai csatlakozási szándékkal kapcsolatban.24 Részben azért,
mert attól tartanak, hogy már maga a
csatlakozás, valamint az esetleges kínai
érzékenységek erodálni fogják a tárgyalások ambíciószintjét és/vagy lassítják a
tárgyalások menetét. Az USA a 2015 végén tető alá hozott információtechnológiai megállapodás kibővítéséről folytatott
egyeztetések során is azzal vádolta Kínát, hogy nem mutat kellő konstruktivitást, és a sok érzékenységével akadályozza a tárgyalások lezárását.
Amennyiben a kevésbé ambiciózus
forgatókönyv érvényesül, és a TiSA keretében nem sikerül a partnerországok piacain érdemi új nyitást elérni (illetve a korábbiakban autonóm módon végrehajtott
liberalizációs szintet lekötni), még akkor
is fontos előrelépést jelentene az egyes
szolgáltatási szektorokban a GATS-nál
szigorúbb szabályok lefektetése. A szabályozás átláthatósága ugyanis egyes
fontos szektorokban (telekommunikáció,
e-kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, tengerhajózás) segítené az EU-t abban, hogy harmadik országok felé hatékonyabban tudjon szolgáltatásokat nyújtani, illetve azokét igénybe venni.
Elmondható, hogy a fejlett országokban a szolgáltatási szektorok általánosságban véve (és néhány kivételtől – pl. a természetes személyek
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ideiglenes mozgásával megvalósuló szolgáltatásnyújtás – eltekintve) nyitottabbak – szolgáltatási piacukhoz könnyebben
férhetnek hozzá a külföldi szolgáltatók –,
illetve szabályozásuk átláthatóbb25 (3. melléklet). Ezért a GATS-nál szigorúbb szabályok lefektetése elsősorban a fejlődő országok számára jelentene nagyobb terhet.
Belső nemzeti szabályozásukat az elfogadott TiSA-szabályokkal kell majd szükség
esetén összhangba hozniuk.

A TiSA várható hatása
Magyarország számára
Mielőtt áttekintenénk, hogy a TiSAtárgyalások során milyen magyar érdekeket, érzékenységeket lehet beazonosítani,
vessünk egy pillantást hazánk szolgáltatáskereskedelmének fontosabb ágazati és
relációs szerkezetére, valamint a nemzetgazdaságra gyakorolt hatására!
Magyarország szolgáltatáskereskedelme
Hazánkban a szolgáltatások aránya a
bruttó hazai termékben és a foglalkoztatásban egyaránt 65 százalékot tesz ki, a
bruttó export értékének pedig a 17 százalékát adja. Magyarországon a szolgáltatás-külkereskedelem GDP-hez mért aránya lényegesen kisebb a külkereskedelmi
termékforgaloménál, ennek ellenére fontos szerepet játszik nemzetgazdaságunk
megítélésében,
versenyképességében,
továbbá külkereskedelmi mérlegünk
egyenlegének alakulásában. A szolgáltatás-külkereskedelem egyenlege az
utóbbi öt évben folyamatosan aktívumot
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mutatott, ami folyamatosan segítette a
külkereskedelmi aktívum bővülését, valamint a bruttó hazai termék növekedését.
2014-ben a szolgáltatások a folyó áras
külkereskedelmi aktívum 60 százalékát
tették ki, s ennek fele a turizmusból, 27
százaléka a fuvarozási, 20 százaléka pedig a feldolgozási szolgáltatásokból származott.26 Magyarország abban az évben
24,7 milliárd dollár értékben exportált,
és 17,9 milliárd dollár értékben importált
szolgáltatásokat (1. melléklet).
A magyar szolgáltatási export legnagyobb hányadát (2014-ben 25 százalék)
a szállítási szolgáltatások, valamint a
magánturizmus (personal travel) (21,5
százalék), az importét pedig az egyéb
üzleti szolgáltatások (61,3 százalék) adják. A fuvarozási szolgáltatások jelentős
részarányát a magyar külkereskedelmi
termékforgalom magyarázza. Az importban kulcsszerepet betöltő üzleti szolgáltatások a feldolgozóipar (a versenyképes
termeléshez szükséges szolgáltatási infrastruktúra) és a szolgáltatási szektor
egyre növekvő arányú inputját adják.
Kiemelendőek közülük a szakmai és üzleti tanácsadási, illetve a PR-szolgáltatások (ezek együtt az összes szolgáltatási
behozatalunk 12,7 százalékát adják), a
kutatás-fejlesztési szolgáltatások (8 százalék), továbbá a műszaki, kereskedelmi
és egyéb, máshová nem sorolt üzleti szolgáltatások importja (15,4 százalék).
A magyar szolgáltatáskereskedelmi
forgalmat lebonyolító cégek honosságát
vizsgálva kijelenthető, hogy több mint
háromnegyedük külföldi többségi tulajdonú vállalat. Ez különösen jellemző
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az üzleti szolgáltatások kereskedelmére,
ugyanis ott ez az arány megközelíti a 90
százalékot (89 százalék az importban, és
86 százalék az exportban). Ezen belül a
külföldi vállalatok a legnagyobb súllyal
a számítástechnikai, a PR-, valamint a
szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások, illetve az üzletviteli tanácsadás
külkereskedelmében vesznek részt.
A szolgáltatások kereskedelmében
részt vevő vállalatok mérete szempontjából az állapítható meg, hogy a hazai
(pénzügy és biztosítás nélkül számított)
szolgáltatási import közel 60 százalékát
a 250 fő feletti vállalkozások adják. Közülük is nagyon jelentős az árutermelő
ágazatokban tevékenykedő cégek aránya.
A szolgáltatások (szintén a pénzügy és a
biztosítás nélküli) exportjának több mint
45 százaléka ugyancsak a 250 fő feletti
nagyvállalatoknak köszönhető.
Összességében tehát elmondható, hogy
a nagyvállalatok a teljes szolgáltatáskereskedelmi forgalom több mint felét adják, és a külföldi hátterű cégek szerepe
meghatározóbb a hazai tulajdonú vállalkozásokénál.
Hazánk
szolgáltatás-külkereskedelmének relációs szerkezete évről évre
hasonló: az egyes országok, illetve
országcsoportok részesedése a (turizmussal együtt számított) forgalomból
csak kismértékben változik. Szolgáltatási exportunk és importunk döntő hányada
(sorrendben: 72, illetve 73 százaléka) az
EU-országokkal zajlott 2014-ben (1. melléklet).
A bruttó export értékének említett
17 százalékánál nagyobb jelentőségű
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a szolgáltatások szerepe és aránya a
magyar gazdaságban, ha a hozzáadott
értékhez való tényleges hozzájárulást
nézzük.27 A hozzáadott értéken alapuló
(Trade in Value Added, TiVA) számítás
jobban megmutatja egy-egy ágazatnak a
növekedésre, a foglalkoztatásra és a jövedelem termelésére gyakorolt hatását.
Általánosságban igaz az a megállapítás,
hogy minél inkább a szolgáltatásokra
szakosodik egy ország, annál nagyobb
lesz az exportjának a hazai hozzáadott
értéke, a munkaerő és a tőke hazai javadalmazása, illetve az állam adóbevétele.
Hozzáadott értékben mérve a magyar
export körülbelül 53 százalékát teszi ki
a szolgáltatáskereskedelem. Ezen belül
a nagy- és kiskereskedelem, a vendéglátás, továbbá az üzleti szolgáltatások növelik leginkább a magyar export hazai
hozzáadott értékét (az előbbiek 7,3, az
utóbbi 4,8 százalékkal)28 (5. melléklet).
Mindez azt tükrözi, hogy hazánk áruexportja jelentősen a szolgáltatásokra,
a szolgáltatási inputokra alapul.29 Magyarországon a szolgáltatások (a mezőgazdaság és a bányászat mellett) jobban
épülnek a hazai hozzáadott értékre,
mint a feldolgozóipar (járműipar, elektronika). Habár az utóbbi volumenben
az export nagyobb részét adja, azonban
arányaiban alacsonyabb magyar hozzáadott értéket állít elő.
A magyar gazdaságnak a világgazdaságba való beágyazottságát, külpiacokra
való utaltságát szintén jól mutatja a hozzáadott érték alapján készült statisztika.
Az áru- és szolgáltatás-külkereskedelem
egészét tekintve Magyarország esetében
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a hazai hozzáadott érték az exportban
51,5 százalék (2011-es adat).30 Ez azt jelenti, hogy a teljes bruttó export fele külföldi inputokból épül fel, és jól szemlélteti, hogy hazánknak a globális értékláncokba való integrációja kiemelkedő (az
OECD-országok közül Luxemburgé után
a második legmagasabb szintű). Ennek
lényeges részét képezi (elsősorban a járműiparon keresztül) a német értékláncokba történő beágyazódás.31 A hozzáadott
érték számítása is megerősíti azt, hogy a
magyar külkereskedelemben elsősorban
az európai országok a meghatározók.
Azt, hogy hazánk mennyiben korlátozza a szolgáltatások kereskedelmét,
az OECD ún. STRI-mutatója (Services
Trade Restrictiveness Index)32 szemlélteti. Ez az egyes országok (jellemzően
a hazai szabályozások következtében jelentkező) korlátozásait igyekszik számszerűsíteni. Magyarországon a belső
szabályozási környezet a 21 vizsgált
szolgáltatási szektor közül 20-ban az
átlagosnál kevésbé korlátozó, csupán a
jogi szolgáltatások terén rendelkezünk az
átlagosnál korlátozóbb viszonyokkal (4.
melléklet). Ezenkívül a légi szállítási és a
műsorszórási szolgáltatások tekintetében
magasabb a magyar STRI-érték.33
Magyarország a kereskedelmi szolgáltatásokat (kis- és nagykereskedelem),
egyes logisztikai, valamint a vasúti szállítási szolgáltatásokat korlátozza a legkevésbé. Az EU egészén belül hazánknál csak
Németország, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, illetve az Egyesült Királyság
esetén kevésbé korlátozott a szolgáltatáskereskedelem. A többi tagország hozzánk
2017. tavasz

hasonló vagy korlátozóbb gyakorlatot
folytat (3. melléklet).
Magyarország érdekei
a TiSA-tárgyalásokon
A magyar szolgáltatók számára a TiSA
várhatóan jelentős piacra jutási lehetőségeket közvetlenül nem hoz majd, mivel hazánk szolgáltatáskereskedelmének
döntő hányada – amint arról fentebb is
szó volt – az uniós államokkal zajlik. Az
EU-n kívüli TiSA-tagországokba a szolgáltatási exportunk 18 százaléka áramlik. A megállapodáshoz csatlakozni szándékozó országok legtöbbjével azonban az
EU már vagy kötött szabadkereskedelmi
megállapodást (Dél-Korea), vagy az éppen elfogadásra vár (CETA), illetve még
folynak a tárgyalások (uniós–japán szabadkereskedelmi megállapodás, TTIP).
Így a TiSA tárgyalásain sem az EU, sem
a partnerek részéről nem várható e bilaterális megállapodásokhoz képest érdemi
pótlólagos piacnyitás. Az EU azok esetén
számíthat esetleg új piacra jutási lehetőségekre, amelyekkel a szolgáltatáskereskedelmet kétoldalúan még nem liberalizálta (elsősorban Törökország, Izrael,
Chile).
Az EU számára akkor lenne érdemi
gazdasági hozadéka a megállapodásnak, ha annak a komoly gazdasági erővel
bíró, nagy feltörekvő gazdaságok (Kína,
India, Brazília, Oroszország) is részes
felévé válnának, mivel velük eddig nem
kötött szabadkereskedelmi megállapodást. A 2. mellékletből is látható, hogy
az EU húsz legfontosabb exportpiaca
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között hét olyan – jellemzően feltörekvő –
ország van, amely nem részese a TiSAtárgyalásoknak. Ezeknek az EU összes
szolgáltatáskereskedelmi exportjából
való együttes részesedése 15 százalékra rúg.
A
jelenlegi
WTO-szabályoknál
(GATS) szigorúbb fegyelmeket tartalmazó szektorális mellékletekkel a TiSA
egyes, az EU-szolgáltatók számára fontos szektorok (telekommunikáció, e-kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások,
tengerhajózás) terén segítheti majd a
szolgáltatások nyújtását a részes országokban. Ilyen fegyelmek lehetnek például az átláthatóbb szabályozások, a
versenysemlegesebb engedélyezési és
képesítési eljárások, a szabályozó hatóságok függetlensége, illetve a hálózatokhoz
való megkülönböztetésmentes hozzáférés. E feltételeket az EU fejlett belső
szolgáltatási piaca jellemzően biztosítja a
harmadik országok szolgáltatói számára.
Így a TiSA elsősorban a szolgáltatások
kereskedelmét általánosságban jobban
korlátozó, fejlődő és feltörekvő országokban teremtene az uniós szolgáltatók
számára egyenlőbb versenyfeltételeket,
továbbá kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá és
diszkriminációmentesebbé teheti a szolgáltatások kereskedelmét meghatározó
nemzetközi szabályozási környezetet.
A magyar szolgáltatási piac az OECD–
országoké között az átlagosnál nyitottabbnak számít. Hazánknak a TiSA miatt
várhatóan nem kell majd a szolgáltatások
kereskedelmét érintő nemzeti szabályozásán változtatnia, szolgáltatási szektorát
tovább liberalizálnia. A piaci nyitottság
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következtében a vállalkozások rendelkezésére áll nálunk a versenyképes működésükhöz szükséges – világszínvonalú
és kedvező árú – szolgáltatási (telekommunikációs, pénzügyi, szállítási) infrastruktúra.
Tekintettel Magyarországnak a globális
értékláncokban való jelentős beágyazottságára, illetve a szolgáltatásoknak a hazai gazdaságban és külkereskedelemben
betöltött szerepére, hazánk érdekében áll
egy átfogó és kiegyensúlyozott szolgáltatáskereskedelmi megállapodás, amely
a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos
közös ágazati szabályozások felállításával és új piacok megnyitásával növeli az
európai szolgáltatók versenyképességét
harmadik országokban.
A megállapodással összefüggő érzékenységek tekintetében ismét kiemelendő, hogy valamennyi szerződő félnek
továbbra is szuverén joga marad, hogy
korlátozásokkal és kivételekkel élve
megválassza, mely ágazatokban és milyen mértékben engedélyezi a külföldiek
versenyzését.
Ezzel a lehetőséggel Magyarország és
az EU – a már kitárgyalt szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonlóan – a
piacnyitási ajánlatban szereplő fenntartások megtételével élt is. Fentebb már szó
volt arról, hogy az érzékenynek számító
ágazatokban (egészségügy, oktatás, kultúra) az EU és Magyarország is elutasította a piacnyitást. Hazánk esetében
külön fenntartások biztosítják a magyar
szempontból érzékeny egyéb szektorokban meglévő magyar szabályozások
fennmaradását. Így az EU piacnyitási
Külügyi Szemle
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vállalásában kivétel jelenik meg többek
között a magyar termőfölddel, a Magyarországon történő ingatlanszerzéssel,34
a hazánk számára érzékeny energetikai
szektorokkal (pl. nukleáris energia), a
pénzügyi és bizonyos szakmai (pl. jogi,
mérnöki, állatorvosi) szolgáltatások
nyújtásával, illetve a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
Magyarország érdekeit és hazánk kétoldalú árufuvarozási megállapodásait
sértené a magyar közúti árufuvarozási
piac megnyitása harmadik országok számára. Az ugyanis jelentősen rontaná a
hazai fuvarozók versenyképességét, negatív hatással lenne a közutak állapotára
és a környezetre. Az e szektor liberalizálására irányuló kezdeményezést egyelőre
a tagok csekély hányada támogatja, így
a megállapodásba történő beemelése jelenleg nem tűnik valószínűnek. Az is kiemelendő magyar cél, hogy a harmadik
országbeli természetes személyek ideiglenes jelenlétén keresztül megvalósuló
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szolgáltatásnyújtás (4. módozat) kapcsán
Magyarországnak minél szélesebb diszkrecionális joga legyen az ilyen típusú
legális migráció engedélyezésére vagy
megtiltására (gazdasági szükségességi
vizsgálat). A speciális magyar érdekek/
érzékenységek képviseleténél kiemelkedő fontosságú, hogy azt a Tanács illetékes munkacsoportjaiban a velünk hasonló érzékenységgel rendelkező többi uniós
tagországgal összefogva tehetjük.
Emellett a TiSA-tárgyalások során arra
is figyelni kell, hogy az új szolgáltatási
fegyelmek ne sértsék az EU vonatkozó
belső piaci szabályozását – többek között
a digitális belső piacra és a személyes
adatok védelmére vonatkozó uniós normákat.
A megállapodás gazdasági hatását modellező, leendő EU-s fenntarthatósági
tanulmány segítheti majd a TiSA-nak az
Európai Unióra és Magyarországra várható hatásai pontosabb megbecslését.
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1. melléklet35
Magyarország szolgáltatáskereskedelme a világ egyes országaival (millió USD), 2014
(EU, EU-n kívüli TiSA-tagok és EU-n kívüli nem TiSA–tagok
[országcsoportonként a 10 legfontosabb magyar szolgáltatási exportpiaccal])
Világ összesen
EU-28
Németország
Ausztria
Egyesült Királyság
Olaszország
Románia
Hollandia
Franciaország
Szlovák Köztársaság
Spanyolország
Lengyelország
EU-n kívüli TiSA-tagok összesen
Egyesült Államok
Japán
Svájc
Dél-Korea
Törökország
Izrael
Kanada
Ausztrália
Norvégia
Mexikó
EU-n kívüli nem TiSA-tagok összesen
Ukrajna
Orosz Föderáció
India
Szingapúr
Brazília
Irán
Kína
Indonézia
Fülöp-szigetek
Egyesült Arab Emírségek
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Import

Export

Export-Import

24 719
17 489
4 425
2 052
1 847
936
1 007
908
749
832
623
660
4373
1 641
501
978
467
187
184
100
62
136
30
1 998
479
306
291
250
239
117
95
48
35
33

17 935
13 169
4 033
1 390
1 168
409
513
803
710
687
188
370
3354
1 997
278
455
145
146
89
63
22
83
15
952
268
216
43
40
51
5
146
7
13
35

6 784
4 320
392
662
679
527
494
105
38
146
435
291
1019
-356
222
524
322
41
95
37
40
53
15
1 046
212
89
248
209
188
112
- 51
41
22
-2

Export százalékos
megoszlása
100,00%
71,59%
19,01%
8,75%
6,29%
4,74%
3,74%
3,54%
3,26%
3,18%
3,17%
2,37%
18,34%
6,16%
4,23%
3,29%
1,28%
0,86%
0,78%
0,64%
0,38%
0,36%
0,17%
5,96%
2,02%
1,09%
0,12%
0,20%
0,74%
0,01%
0,63%
0,27%
0,09%
0,09%
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2. melléklet36
Az EU húsz legfontosabb szolgáltatási exportpiaca (millió EUR), 2014
(EU-n kívüli TiSA-tagok és EU-n kívüli nem TiSA–tagok)
Export

Export
százalékos megoszlása

764,9

100,0%

Egyesült Államok

197,0

25,8%

Svájc

109,7

14,3%

Norvégia

27,7

3,6%

Japán

25,7

3,4%

Szingapúr

20,4

2,7%

Ausztrália

18,6

2,4%

Kanada

16,5

2,2%

Dél-Korea

11,9

1,6%

Törökország

11,0

1,4%

Hongkong

10,7

1,4%

Jersey (offshore pénzügyi központ)

10,5

1,4%

Mexikó

7,9

1,0%

Izrael

6,2

0,8%

Kína

29,1

3,8%

Oroszország

29,0

3,8%

Brazília

15,0

2,0%

India

12,3

1,6%

Egyesült Arab Emirátusok

12,3

1,6%

Szaúd-Arábia

9,3

1,2%

Dél-Afrika

7,4

1,0%

Világ összesen
EU-n kívüli TiSA-tagok

EU-n kívüli nem TiSA-tagok
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3. melléklet37
Egyes országok szabályozási mozgástere („water”) és STRI-mutatója,
15 szolgáltatási szektor átlagában

4. melléklet38
Az OECD STRI-mutatója Magyarország esetében, egyes szolgáltatási szektorokban
(minél nagyobb a korlátozás az adott szektorban, annál nagyobb a mutató értéke)
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5. melléklet39
Egyes szektorok hazai és külföldi hozzáadott értéke a bruttó magyar exportban,
(a bruttó export százalékában, 2011)

DVA: Domestic Value Added (hazai hozzáadott érték)
FVA: Foreign Value Added (külföldi hozzáadott érték)

Jegyzetek
1

Dr. Bagó Eszter: „Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák”. Statisztikai Szemle, Vol. 86. No. 1. (2008). 22–37. o.
2	�������������������������������������������
A GATS négy szolgáltatásnyújtási/szolgáltatáskereskedelmi módozatot definiál. Ez abból
fakad, hogy az Uruguay-forduló során a szolgáltatások liberalizálását célzó tárgyalásokon
a felek igyekeztek beazonosítani a szolgáltatások nyújtását akadályozó intézkedéseket.
Ez jóval nehezebb, mint az áruk esetében,
ahol a legtöbbször a vámhatáron alkalmaznak
az országok korlátozást (pl. vámtételek,
mennyiségi korlátozások), míg a szolgáltatások kereskedelmét ún. „határok mögötti
intézkedésekkel” korlátozzák (jellemzően
belső, nemzeti szabályozásokkal). E korlátok beazonosításához a tárgyalók először az
(akkor létező) szolgáltatásnyújtási módokat/
módozatokat igyekeztek meghatározni. Az
1. módozat a határon átnyúló szolgáltatás,
amikor a szolgáltató egyik országból egy
másik ország fogyasztójának nyújt szolgáltatást (a szolgáltató nem, csak a szolgáltatás
keresztez országhatárokat). Egyszerű példa
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3

erre a nemzetközi telefonhívás. A 2. módozat esetében (külföldi fogyasztás) a szolgáltatás igénybevevője külföldön, a szolgáltató
országában vesz igénybe szolgáltatást. Példa
erre a turizmus, vagy ha külföldön javítanak
meg egy tengerjáró hajót. A 3. módozat (letelepedés) esetén a szolgáltató egy másik
országban telepszik le, ott céget alapít, majd
ugyanott nyújtja a szolgáltatást is. Példának
okáért, ha egy pénzintézet bankhálózatot
hoz létre egy másik országban. A 4. módozat során természetes személyek egy másik
országba utaznak, ahol ideiglenesen (rövidebb
időszakra) szolgáltatást nyújtanak (pl. divatmodellek, vagy amikor egy új gépet üzemelnek be a külföldi gyártó cég szakemberei).
Az elektronikus kereskedelem fogalmát a
jelenleg folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokon (TiSA, illetve bilaterális vagy regionális megállapodások) tágabb értelemben
használják, mint a kifejezés hagyományos
jelentése, azaz az áruk interneten keresztül történő vásárlása. A TiSA keretében
beleértenek minden olyan nemzetközi szolgáltatáskereskedelmi tranzakciót, amely elektronikus úton jön létre. Így az e-kereskedelem
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több szolgáltatási szektort is érint: beletartoznak mindazon kiskereskedelmi, pénzügyi,
utazásszervezői és szakmai szolgáltatások,
amelyeket elektronikus úton nyújtanak.
4 „International Data Flows. Priceless”. The
Economist, http://www.economist.com/news/
finance-and-economics/21700700-trade-data-seems-very-important-there-are-no-gooder-data-it-priceless, 2016. június 16.
5 Frédéric Gonzales, J. Bradford Jensen,
Yunhee Kim és Hildegunn Kyvik Nordås:
„Globalisation of Services and Jobs”. In:
Policy Priorities for International Trade
and Jobs (szerk. Douglas Lippoldt). Párizs:
OECD, 2012.
6	����������������������������������������������
Ennek az a feltétele, hogy a részes felek száma elérje az ún. kritikus tömeget, azaz a világ
szolgáltatáskereskedelmének döntő hányadát
fedjék le. A kritikus tömeg meghatározásában
a TiSA-partnerek még nem állapodtak meg.
Ebben olyan korábbi WTO-megállapodások
szolgálhatnak zsinórmértékül, amelyeket már
sikeresen kiterjesztettek az összes WTOtagra. Ilyen például az információtechnológiai megállapodás, illetve a telekommunikációs
és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
WTO-megállapodások. Ez utóbbiak esetén a
részes felek a világkereskedelem legalább 90
százalékát lefedték az érintett szektorokban.
7 Ausztrália, Kanada, Chile, Tajvan, Kolumbia,
Costa Rica, Hongkong, Izland, Izrael, Japán,
Dél-Korea, Liechtenstein, Mauritius, Mexikó,
Új-Zéland, Norvégia, Panama, Pakisztán,
Peru, Svájc, Törökország, USA. (Korábban
Paraguay és Uruguay is részt vett a tárgyalá sokon , időközb e n a z onba n k i lé pt ek).
A WTO-tagság egyik sajátossága, hogy a
tagállamoknak nem feltétlenül kell teljesen
szuveréneknek lenniük, elég ha olyan vámterületek (pl. Hongkong, Tajvan), amelyek teljes autonómiával rendelkeznek
a külkereskedelmi kapcsolataik alakításában, illetve az Uruguay-forduló
keretében létrehozott megállapodások által
szabályozott kérdésekben.
8 Az Egyesült Királyság részesedése az EU28-ak EU-n kívüli szolgáltatáskereskedelmi
exportjából 22 százalékra rúgott 2014ben. Forrás: European Commission: „DG
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Trade Statistical Guide”. Trade, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/
tradoc_151348.pdf, 2016. június. 61. o.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
207. cikke alapján.
„11/2016. (VI. 17.) OGY határozat az
Európai Unió harmadik országokkal kötött
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival
kapcsolatos követelményekről”. Wolters
Kluver, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A16H0011.OGY&timeshift=fffffff
4&txtreferer=00000001.TXT, 2016. június 17.
Council of the European Union: „Draft
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a személyes adatok feldolgozása és terjesztése
során, és az egyéni nyilvántartások és számlák titkosságának védelme;”
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kötelezettségvállalását az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmére,
vállalja, hogy megfelelő védintézkedéseket
alkalmaz a magánélet védelmére, különös tekintettel a személyes adatok továbbítására.”
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a gazdasági növekedésre vagy a munkahelyteremtésre gyakorolt valós hatásáról.
OECD–WTO: „Trade in Value Added:
Hungary”. OECD, https://www.oecd.org/sti/
ind/tiva/CN_2015_Hungary.pdf, 2015. október.
„OECD Services Trade Restrictiveness Index
(STRI): Hungary”. OECD, https://www.oecd.
org/tad/services-trade/STRI_HUN.pdf, 2016.
december.
OECD–WTO: i. m. 1. o.
Kopint–Tárki: „A hozzáadott-érték kereskedelem tendenciái az OECD-országokban”.
Országgyűlés,
http://www.parlament.hu/
docu ments/126660/712568/TiVA _v2 _ a.
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a legnagyobb korlátozást. A STRI 34 OECDtagország, továbbá Brazília, Kína, Kolumbia,
India, Indonézia, Oroszország és Dél-Afrika
belső szabályozásait veszi alapul. Az adatbázis

a legnagyobb kedvezmény elve (Most Favoured Nations, MFN) alapján mutatja az alkalmazott korlátozásokat, és a preferenciális
kereskedelmi megállapodásokat nem veszi figyelembe. A légi és közúti szállítás terén csak
a letelepedési (commercial establishment)
feltételeket és a természetes személyek ideiglenes mozgására vonatkozó korlátozásokat
vizsgálja.
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A szóban forgó STRI-számítások a légi közlekedési és a közúti árufuvarozási szektorban
csak a már letelepedett vállalatokkal szemben alkalmazott korlátozásokat vizsgálja, és
nem veszi figyelembe a harmadik országok
által határon átnyúló módon nyújtott (például árufuvarozási) szolgáltatásokat. Mivel
Magyarország – más EU-tagországokhoz hasonlóan – a harmadik országok közúti fuvarozóival szemben kétoldalú nemzetközi
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34	���������������������������������������
A szolgáltatáskereskedelmi tárgyalásokban kevésbé jártas olvasó számára első
látásra furcsának tűnhet, hogy egy szolgáltatáskereskedelmi piacnyitási ajánlat a
termőföldvásárlással, illetve ingatlanszerzéssel kapcsolatosan tartalmaz korlátozást. E
fenntartásoknak az ún. 3. szolgáltatáskereskedelmi módozatban van jelentősége, amelynek
keretében egy külföldi szolgáltató (jelen esetben) Magyarországon letelepedve nyújt szolgáltatást. Ez esetben előfordulhat, hogy ehhez
ingatlant vagy (ritkábban) termőföldet kíván
vásárolni.
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