Az EU-s kereskedelmi és gazdasági egyezmények a
nemzetközi fejlesztés szemszögéből
A HAND Szövetség szakpolitikai ismertetője
Az EU és az Egyesült Államok között készülő
szabadkereskedelmi tárgyalások (Transz-atlanti
Kereskedelmi és Befektetési Partnerség – TTIP)1
közel egy évtized elteltével ismét ráirányították a
figyelmet a szabadkereskedelmi egyezményekre.
Amennyiben a TTIP – valamint az EU és Kanada
között tervezett hasonló egyezmény, a CETA2 és
társai – hatályba lépnek, az veszélybe sodorhatja
mindazokat a vívmányokat, amelyeket környezetés természetvédelem, élelmiszer-biztonság, emberi
jogok, munkajogok terén az elmúlt évtizedekben
Európában
elértünk,
továbbá
negatívan
befolyásolhatja a fejlődő országok sorsát, szembe
menve az ENSZ által elfogadott Millenniumi
Fejlesztési Célokkal vagy az azokat 2015-től
felváltó Fenntartható Fejlődési Célokkal és egyéb
fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel.
Ebben a háttéranyagban röviden összefoglaljuk a
szabadkereskedelmi
egyezményekkel
kapcsolatban az elmúlt évtizedek során összegyűlt
tapasztalatokat, valamint a TTIP és társai által
mind az Unió és tagállamai, mind pedig a fejlődő
országok
számára
veszélyeket
hordozó
aspektusokat.

Előzmények: A MAI-tól, a WTO-on át a
TTIP-ig és CETA-ig
A transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények
ötlete nem teljesen új gondolat. A neoliberális
gazdaságpolitika
és
gazdasági
globalizáció
terjedésével egyre nagyobb hatalmat szerző
nemzetek feletti vállalatok profitjuk növelése
érdekében már a 90-es évek elején támadást
indítottak
a
jólléti
állam,
valamint
a
„kereskedelmet korlátozó” egyéb akadályok,
például az élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi,
munkajogi szabályok lebontása érdekében. Ennek
az egyik első lépése volt a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO), illetve az Észak-amerikai
Szabadkereskedelmi Egyezmény, a NAFTA

létrehozása 1994-ben. A folyamat egy újabb lépése
lett volna a Multilaterális Befektetési Egyezmény
(MAI)3, amely már globális szinten felruházta volna
a cégeket azzal a joggal, hogy bepereljék azokat a
kormányokat,
amelyek
profitcélkitűzéseiket
veszélyeztető intézkedéseket hoznak.4 Miután a
tervezett megállapodás részletei kiszivárogtak,
olyan mértékű nemzetközi felháborodás született,
hogy végül a MAI kudarcot vallott, ahogy a
globalizáció-kritikus mozgalom hatására a WTO
keretei között történő megvalósítás is (vö. Seattle-i
csata és egyéb WTO elleni tüntetések).
Miután világossá vált, hogy globális szinten a civil
szervezetek, valamint egyes fejlődő országok
ellenállásán elbuknak ezek az elképzelések, az
ötletgazda érdekcsoportok és kormányok a
kétoldalú és regionális „szabadkereskedelmi”
egyezményeken keresztül próbálják keresztülvinni
az akaratukat. Ennek fényében indultak meg az
Egyesült Államok és másik 11 ország között a
csendes-óceáni szabadkereskedelmi egyezmény5
(TPP), az EU és Kanada közötti kereskedelmi
egyezmény (CETA) majd az EU és az Egyesült
Államok között a TTIP tárgyalásai.
Időközben lezajlottak a hamisítás elleni
kereskedelmi megállapodás (ACTA)6 tárgyalásai is,
de a széleskörű tiltakozássorozat következtében
2012-ben számos EU tagállam, majd az Európai
Parlament is elvetette a már aláírt egyezmény
ratifikálását.

Mi a TTIP és a CETA lényege?
Az EU és az Egyesült Államok között készülő
szabadkereskedelmi egyezmény az eddigi egyik
legambiciózusabb kétoldalú szabadkereskedelmi
megállapodás lenne, létrehozva a világ legnagyobb
szabadkereskedelmi övezetét. A TTIP és a CETA
már nem a klasszikus szabadkereskedelmi
egyezmény, hiszen nem elsősorban a vámok
csökkentéséről szól, mivel a két régió között már
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Transatlantic Trade and Investment Partnership
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény - Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA)
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Multilateral Agreement on Investment
Ez az ún. befektető-állam vitarendezési mechanizmus - Investor-to-state
dispute settlement (ISDS)
Trans-Pacific Partnership
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
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így is alacsonyak a vámok. A két transzatlanti
szabadkereskedelmi
egyezmény
lényege
elsősorban az, hogy felszámolják a multik
profitjának további növekedését akadályozó „nemvámjellegű” kereskedelmi korlátokat (non-tariff
barriers). Ezért a két egyezmény fő pillére az ún.
„szabályozási koherencia” megteremtése lenne az
óceán két partja között, vagyis azonos szintre
hoznák, harmonizálnák az Egyesült Államok és az
EU, valamint a Kanada és az EU közötti
környezetvédelmi, egészségvédelmi, munkajogi
stb. jogszabályokat és azok végrehajtását. Ezzel azt
akarják elérni, hogy amennyiben például egy
bizonyos vegyi anyagot, növényvédő szert,
génmódosított
szervezetet
engedélyeznek
mondjuk
az
Egyesült
Államokban,
az
forgalmazható legyen Európában, és viszont.
Azonban ez a harmonizáció nem azt fogja
eredményezni, hogy a transzatlanti kereskedelmi
egyezmények
hatására
magasabb
szintre
emelkedik a környezetvédelmi és egyéb
szabályozások szintje, hanem ezzel pont
ellentétesen egy lefele irányuló szabályozási
sprirál („race to the bottom”) indul el. A másik fő
pillére ezeknek az egyezmények a befektető-állam
vitarendezési mechanizmus (ISDS), amely egyfajta
„magánbíróság”, ami lehetővé tenné, hogy egyes
cégek akár hazánkat is beperelhessék kártérítést
követelve a nemzeti szabályozásokból következő
elmaradt haszon miatt, vagy esetleg bizonyos
tiltott termékek esetén az engedélyezés
kikényszerítését megcélozva.

az eddig ismertté vált részletek alapján
egyértelmű, hogy a készülő megállapodás fő
célkitűzése és tartalma az ő igényeiknek a
kiszolgálása. A tárgyalások titkossága miatt ezért
eddig
elsősorban
korábbi,
hasonló
szabadkereskedelmi egyezmények tapasztalataira
és a kiszivárgott információkra támaszkodva,
továbbá
az
iparági
és
lobbiszervezetek
„kívánságlistája”,
az
amerikai
kormány
nyilatkozatai,
valamint
korábbi
hasonló
egyezmények (pl. NAFTA) tapasztalatai, illetve a
CETA már közzétett szövegtervezete alapján
kaphatunk képet a TTIP várható tartalmáról.

A várható gazdasági, környezeti és
társadalmi hatások

Egy az amerikai CIEL nevű szervezet által készített
tanulmány arra világít rá, hogy a TTIP növelheti a
mérgező növényvédő szerek felhasználását is.7A
tanulmány szerint a vegyipari óriáscégek
lobbiszervezetei azt javasolják, hogy a TTIP-n
keresztül az EU is vegye át a vegyi anyagokra
vonatkozó amerikai engedélyezési rendszert, ami
így 82, az EU-ban betiltott növényvédő szer
felhasználását tenné lehetővé. A CETA már közzé
tett szövegében közös célkitűzésként szerepel

A TTIP-vel kapcsolatos általános aggályok közül a
legelső az átláthatóság (transzparencia) hiánya. A
tárgyalások titkossága felveti a kérdést, hogy vajon
kinek hoz hasznot a tervezett megállapodás, illetve
vajon mit áldozunk fel a „szabályozási koherencia”
oltárán? A társadalom, a civilszervezetek,
szakszervezetek nem férnek hozzá a tárgyalási
anyagokhoz, ezzel szemben az ipar képviselői és
lobbiszervezetei szinte szabad bejárást kapnak, és

A másik fő probléma, hogy a TTIP és a CETA
kiüresíti a demokratikus intézményeket. Azáltal,
hogy a „szabályozási koherencia” megteremtésére
hivatkozva kötelező erejű kétoldalú kereskedelmi
egyezményen keresztül elérik környezetvédelmi és
egyéb normák fellazítását, illetve befagyasztását, az
lényegében aláássa a kormányok lehetőségét, hogy
a társadalom részéről érkező aggodalmakra
válaszul demokratikus döntéseket hozzanak. A
TTIP-n és a CETA-n keresztül veszélybe kerülhet az
európai környezetvédelmi döntéshozatal alapját
képező két legfontosabb elv is: az elővigyázatosság
elve és a „szennyező fizet” elve. Amennyiben azok a
vegyszerek vagy génmódosított fajták, amelyeket
az Egyesült Államok vagy Kanada engedélyez,
automatikusan forgalmazási engedélyt kapnának
Európában is, lényegében feleslegessé válna a
demokratikus döntéshozatal Európában.
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„a
biotechnológiai
termékekre
vonatkozó
szabályozás által a kereskedelemre gyakorolt
negatív hatások minimalizálása.” A CETA és a TTIP
elfogadása így azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy
az EU feloldaná az engedéllyel nem rendelkező
génmódosított szervezetekre vonatkozó "zéró
toleranciát"
az
élelmiszerekben
és
a
vetőmagokban.
Szintén a demokrácia megkerülését jelenti, ha az
egyezmény által különleges előjogokat biztosítanak
a vállalatok számára, amelyekkel magánbíróság
előtt (ISDS) megtámadhatják a demokratikusan
elfogadott döntéseket. Jóllehet már évtizedek óta
szerepelnek befektetésvédelmi fejezetek az egyes
országok közötti kereskedelmi egyezményekben, a
multinacionális cégek csak a NAFTA hatályba
lépését követően kezdték el beperelni az egyes
kormányokat, s ez a folyamat jelentősen
felgyorsult az elmúlt évtized során. Mára több mint
600 ISDS-per indult az egyes országok ellen, 2011
és 2013 között már évente több mint 50 keresetet
indítottak a vállalatok az egyes kormányok ellen8,
és félő, hogy a TTIP és a CETA a perek további
hullámát indítják majd el.
Felmerült még veszélyként az is, hogy az
Európában
néhány
évvel
ezelőtt
nagy
felháborodást kiváltó és aztán megbukott ACTA
egyezményben szereplő javaslatokat és más a
szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó
ötleteket is vissza próbálnak csempészni a TTIP
keretein belül.
Kiszivárogtak olyan hírek is, amelyek szerint a
TTIP tárgyalások során a pénzügyi szféra
szabályozását is szeretnék enyhíteni. Ez pedig
azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ha netán ismét
kialakulna a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonló
helyzet, akkor megint közpénzen kellene
megsegíteni a bajba jutott bankokat és más
pénzintézeteket.

Bár a támogatói szerint a TTIP és a CETA a
gazdasági növekedés fellendítésének egyik
eszköze, egyre több kritika merült fel a TTIP
gazdaságra
gyakorolt
állítólagos
jótékony
hatásával kapcsolatban is. Ha figyelembe vesszük,
hogy a CEPR által a Bizottság felkérésére készített
tanulmányban szereplő legoptimistább előrejelzés
egy-másfél évtized alatt is csupán 0,48% GDP
növekedést jósol az EU-ban, ez éves szinten
mindössze 0,05%-ot, vagy még kevesebbet
jelentene, ami teljesen elhanyagolható. Egy ilyen
csekély mértékű esetleges GDP-növekedés viszont
nem igazán indokolja, hogy felvállaljuk az egyéb
negatív következményeket. Az amerikai Tufts
egyetem kutatója, Jeronim Capaldo által készített
független gazdasági elemzés rávilágított, hogy a
TTIP gazdasági hatásaival foglalkozó eddigi
tanulmányok egy hibás gazdasági modellre
alapulnak – egy olyan modellre, amely többek
között a 2008-as pénzügyi válsághoz is vezetett.
Capaldo, aki egyébként a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) szakértője is, egy ENSZ által
kidolgozott modellt lefuttatva arra jutott, hogy a
TTIP hatására Európában 600 ezer munkahely
szűnne meg, évente több ezer euróval
csökkennének a munkajövedelmek, csökkenne az
export, csökkennének a kormányzati bevételek,
növekedne a pénzügyi instabilitás és csökkenne a
GDP is.9 Ezen felül még az Európai Bizottság saját,
belső értékelése is elismerte, hogy „jelentős
mértékű és elhúzódó” hatásai és költségei lesznek
a
TTIP
által
okozott
munkahelymegszűnéseknek.10 Míg a TTIP esetén csak előzetes
hatásvizsgálatok
vannak,
korábbi
szabadkereskedelmi egyezményekkel (pl. NAFTA,
WTO) kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy
ezeknek az egyezményeknek az állítólagos
9

The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European
Disintegration, Unemployment and Instability
http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html
Magyar nyelvű összefoglaló: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/1403CapaldoTTIP_ES_Hungarian.pdf
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UNCTAD, “Recent Trends in IIAs and ISDS,” February 2015,
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf

http://www.waronwant.org/attachments/TTIP%20mythbuster,%20
Sept%202014.pdf
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jótékony
hatásával
kapcsolatos
ígéreteket
fenntartásokkal kell kezelnünk. A NAFTA
elfogadása
előtt
az
amerikai
kormány
megrendelésére készült egyik tanulmány azzal
kecsegtetett, hogy a NAFTA hatályba lépését
követő első két évben 170 ezer új munkahely
keletkezik az Egyesült Államokban. A NAFTA
hatályba lépése óta eltelt több mint 20 év
tapasztalata azonban azt mutatja, hogy a beígért
gazdasági előnyök nem teljesültek. Csak az
Egyesült Államokban több mint 1 millió (frissebb
források szerint 5 millió11) munkahely szűnt meg
2004-ig a NAFTA következtében, csökkentek a
munkabérek, nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek.
Mexikót elárasztotta az agyontámogatott amerikai
kukorica, aminek hatására több mint egymillió
mexikói
kistermelő
továbbá
1,4
millió
mezőgazdasági munkás vesztette el megélhetését.
Ennek következtében 1994 és 2013 között 6,2
millióról 12 millióra, azaz majdnem kétszeresére
nőtt a Mexikóból az Egyesült Államokba áttelepülő
bevándorlók száma.12

A kereskedelmi egyezmények hatása a
fejlődő országokra
Számos civil szervezet figyelmeztet arra, hogy a
TTIP és általában is az EU kereskedelmi és
befektetési szakpolitikája szembe megy az EU
szegénység
felszámolására
vonatkozó
célkitűzéseivel és a különböző uniós vonatkozású
szakpolitikák nemzetközi fejlesztési célokat is
tekintetbe
vevő
koherenciájának
(PCD)
13
kialakításával.
A TTIP ugyanis nyomást
gyakorolna más országokra azok lokalizációval és a
helyi fejlesztést segítő intézkedéseit fenyegetve,
mivel
azok
a
„kereskedelmet
korlátozó
akadálynak” minősülhetnek (ráadásul ez ellentétes
az EU által gyakran hangoztatott „szubszidiaritás”
elvével is).

Gyakran elhangzik az is, hogy az EU a TTIP-t a világ
többi része felé mintaként szolgáló ún. „arany
standardnak” szánja. Ez azt is jelentené, hogy a
jövőben esetleg fejlődő országokkal megkötendő
hasonló egyezmények esetén kész tények elé
állítanák ezeket az országokat, megfosztva őket
attól a lehetőségtől, hogy egyenrangú félként
vegyenek
részt
egy
ilyen
egyezmény
megkötésében.
Egyes tanulmányok szerint a TTIP hatására
csökkenne a fejlődő országokból az EU-ba történő
export, amely a legkevésbé fejlett országokat
sújtaná a legjobban, akár a GDP 3%-os csökkenését
is eredményezve.14
Néhány hete az új-zélandi miniszterelnök
elismerte, amiről a szakértők már évek óta
beszélnek: a csendes-óceáni szabadkereskedelmi
egyezmény (TPP) hatására növekedhet a
gyógyszerek ára.15
A TPP ugyanis lehetővé tenné a gyógyszeripari
cégek számára, hogy 1) a szabadalmaikat 20 éven
felüli időszakra is kiterjesszék, 2) újra
szabadalmaztassanak már ismert gyógyszereket és
3) megakadályozzák a generikus gyógyszerek
bejegyzését. A várható hatásokat jól bemutatja egy
perui példa: az olanzapine hatóanyagú skizofrénia
és más mentális betegségek elleni gyógyszer ára
21-szeresére nőtt, miután a szabadalom
tulajdonosa érvényesítette a jogdíjjal kapcsolatos
követeléseit. Míg korábban 20 cég is gyártott
olanzapine tartalmú gyógyszereket, ezt követően
egyre csökkent a piacon kapható termékek száma,
és verseny visszaszorításával sokszorosára
emelkedett a gyógyszer ára.16 Az ENSZ számos
szakértője, köztük Alfred de Zayas az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsának különleges megbízottja
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http://www.citizen.org/documents/manufacturing-job-loss.pdf
‘NAFTA at 20’, Washington DC: Public Citizen, January 2014,
www.citizen.org/documents/NAFTA-at-20.pdf,
https://www.foreignaffairs.com/articles/canada/2013-12-06/naftasmixed-record
TTIP Why the Rest of the World Should Beware
https://www.tni.org/files/download/ttip_world_beware.pdf
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Assessing the Claimed Benefits of the TTIP; OFSE 2014
http://www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
https://www.techdirt.com/articles/20150729/22404531796/new-zealandprime-minister-admits-drug-prices-will-rise-under-tpp-leaves-out-partabout-more-people-dying.shtml
The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) threatens access to
affordable medicines; Public Citizen,
http://www.citizen.org/documents/1-pager%20final%20draft.pdf
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közös állásfoglalásban fejtette ki a TTIP-vel és a
TPP-vel kapcsolatos aggodalmait.17 Véleményük
szerint a multinacionális cégek a hivatalos
igazságszolgáltatási
rendszeren
kívül
eső
bíróságok felhasználásával aláásnák az emberi
jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot.
Állásfoglalásukban arra is felhívják a figyelmet,
hogy ezek a kereskedelmi és befektetési
egyezmények megnövelhetik a szegénységet,
hatással lehetnek a bennszülött közösségek,
kisebbségek, idősek és hátrányos helyzetű
emberek jogaira is. Zayas a TTIP tárgyalások
felfüggesztését is szorgalmazta.18
Augusztusban emberi jogi szervezetek arra hívták
fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság anélkül
zárta
le
az
EU
és
Vietnam
közötti
szabadkereskedelmi
egyezményről
szóló
tárgyalásokat, hogy emberi jogi hatásvizsgálatot
készítettek volna. A civil szervezetek szerint az,
hogy
a
Bizottság
nem
volt
hajlandó
hatásvizsgálatot készíteni, rossz üzenetet közvetít,
mondván, a Bizottság a saját törvényeit is
megszegi. A szervezetek amiatt aggódnak, hogy az
EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi
egyezmény az emberi jogsértések számának
növekedéséhez fog vezetni.19
Közvetlenül leginkább pedig a multinacionális
cégek által az érintett országok kormányai ellen
indított perek jelentenek veszélyt a fejlődő
országok számára. A már említett példákon túl
érdemes megemlíteni azt az esetet, amelynek
során a francia Veiola cég perelte be az egyiptomi
kormányt, azért, mert az ország megemelte a
minimálbéreket. A Veiola egy Franciaország és
Egyiptom közötti befektetési egyezmény alapján
110 millió dollár kártérítést követel, mivel a

minimálbér-emelés megnövelte a cég kiadásait.20
Mexikó ellen is számos pert indítottak a NAFTA
alapján amerikai cégek, s az eddig lezárult ügyek
miatt eddig 203,6 millió dollár kártérítés
megfizetésére kényszerült az ország.21

Ajánlások
A fentiekben felvázolt tapasztalatok és veszélyek
fényében szorgalmazzuk az EU és az Egyesült
Államok közötti kereskedelmi egyezmény (TTIP)
és más hasonló egyezmények (EU-Mexikó, EUVietnam) tárgyalásainak leállítását; továbbá azt,
hogy az EU és tagállamai a Kanadával kötendő
szabadkereskedelmi egyezményt (CETA) ne
ratifikálják.
Szerző: Fidrich Róbert
Lektorálta: Balogh Réka

A kiadvány megjelenését az Európai Unió és Magyarország Külgazdasági és

Külügyminisztériuma támogatta.Annak tartalmáért egyedül a szerzők
tartoznak felelősséggel, a támogatók semmilyen tekintetben nem vonható
felelősségre a dokumentumban foglalt információk bármilyen módon történő
felhasználása esetén.A projekt az Európai Bizottság és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium finanszírozásával valósult meg.
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Public Citizen, “Table of Foreign Investor-State Cases and Claims under
NAFTA and Other U.S. ‘Trade’ Deals,” June 2015.
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