NEMZETKÖZI
SZERZİDÉSEK

NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
SZÜ
SZÜKSÉ
KSÉGESSÉ
GESSÉGE
 Egymásra utaltság (természeti
erıforrások hiánya)
 Méretgazdaságosság
(technikai-technológiai
fejlıdés)
 Komparatív elınyök

NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI GAZDASÁ
GAZDASÁGI
KAPCSOLATOK

Államok közötti:
együttmőködés kereteinek
kialakítása

Vállalkozások közötti:
konkrét külkereskedelmi
ügyletek, gazdasági
munkamegosztások
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ÁLLAMKÖ
LLAMKÖZI KAPCSOLATOK
FORMÁ
FORMÁI

Nemzetközi szerzı
szerzıdések
kötése
Nemzetközi szervezetek
tagsá
tagsága
Regionális gazdasági
integrá
integráció
ciók

VÁLLALATKÖ
LLALATKÖZI NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI
GAZDASÁ
GAZDASÁGI KAPCSOLATOK
 Külkereskedelmi
ügyletkö
gyletkötések
 Termelési és/vagy értékesítési
közös vá
vállalatok
 Nemzetkö
Nemzetközi vá
vállalatok
világmérető tevékenysége
globalizáció

ELSİ
ELSİ NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI
SZERZİ
SZERZİDÉSEK
 Elsı szerzıdés i.e. 4.é
4.évezred –
Mezopotámiában Umma és Lagasz között
a határ menti kutak használatáról
 Görög (700) városállam közötti élénk
kereskedelmi kapcsolatok
 Karavánok, tengeri hajózás
 Római Birodalom szerzıdései a limesen
kívüli „barbárokkal”
 HANZA Szö
Szövetsé
vetség (1385): kifejezetten
gazdasági szerzıdés
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MODERN ÉRTELMEZÉ
RTELMEZÉS
„ a szerzıdés államok között
írásban kötött és a nemzetközi jog
által szabályozott megá
megállapodá
llapodást
jelent, tekintet nélkül arra, hogy
egyetlen, kettı vagy több
egymással kapcsolatos okmányba
foglalták-e azt, és függetlenü
ggetlenül a
megállapodás sajátos
megnevezé
megnevezésétıl” (Bécsi
Egyezmény 2.cikk 1/a pont)

NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI SZERZİ
SZERZİDÉSEK
CSOPORTOSÍ
CSOPORTOSÍTÁSI
SZEMPONTJAI

Szerzıdı felek
Szerzıdık száma
Szerzıdés nyitottsága
Szerzıdések tárgya
Szerzıdés elnevezése

SZERZİ
SZERZİDÖ FELEK
 Államok egymá
egymással (Nemzetközi
jogi szabályozás: 1969 Bécs,
Egyezmény a nemzetközi
szerzıdések jogáról)

 Nemzetkö
Nemzetközi szervezetek
egymá
egymással
 Nemzetkö
Nemzetközi szervezetek és
államok (Nemzetközi jogi
szabályozás: 1986 Bécs)
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SZERZİ
SZERZİDİK SZÁ
SZÁMA
 Bilaterá
Bilaterális (kétoldalú)
szerzıdések
 Multilaterá
Multilaterális (sokoldalú)
szerzıdések
generális
regionális
egyes területeken

NYITOTTSÁ
NYITOTTSÁG
 Kétoldalú szerzıdések mindig
zártak
 Multilaterális generális
szerzıdések többnyire nyí
nyíltak
 Multilaterális regionális
szerzıdésekhez csak
valamennyi szerzıdı fél
egyetértésével lehet
csatlakozni

SZERZİ
SZERZİDÉS TÁ
TÁRGYA
Békeszerzıdés
Meg nem támadási
szerzıdés
Stb.
 Kereskedelmi szerzı
szerzıdés
 Árucsererucsere-forgalmi
megá
megállapodá
llapodás
 Fizeté
Fizetési megá
megállapodá
llapodás
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SZERZİ
SZERZİDÉS ELNEVEZÉ
ELNEVEZÉSE
 Szerzı
Szerzıdés
 Egyezmé
Egyezmény: generális sokoldalú,

nemzetközi szervezetek, szakkérdések

 Megá
Megállapodá
llapodás
 Jegyzı
Jegyzıkönyv: egyezményeket

kiegészítı, vagy kiegészítı, de önálló
szerzıdés, diplomáciai konferenciák,
nemzetközi szervezetek üléseinek
záróaktusa

 Paktum: újszerőség, ünnepélyesség

SZERZİ
SZERZİDÉS ELNEVEZÉ
ELNEVEZÉSE
 Alapokmá
Alapokmány (charta): nemzetközi
szervezetek (pl. ENSZ Alapokmánya)

 Nyilatkozat (deklará
(deklaráció
ció):

nemzetközi szerzıdés, a szerzıdés
értelmezése, záró jegyzék (konferencia),
egyoldalú kötelezettségvállalás,ENSZ
közgyőlés határozata

 Akta: nemzetközi konferencián
megállapodás

 Statú
Statútum: alapszabály
 Jegyzé
Jegyzékvá
kváltá
ltás

SZERZİ
SZERZİDÉS SZERKEZETE
Preambulum
Érdemi rendelkezések
Záró rendelkezések
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NYELVEZET
 Latin
 Francia (XVlll.sz.)
 Angol is (l.vh.)
 ENSZ Alapokmánya: öt
nyelven
 A hiteles szö
szövegrı
vegrıl kü
külön
rendelkezni kell

SZERZİ
SZERZİDÉSKÖ
SKÖTÉSI
FOLYAMAT
 Kezdeményezık
 Résztvevık
 Tárgyalási folyamat (szakértıi
bizottságok, plenáris ülések)
 Parafálás
 Ratifikálás
 Kihirdetés
 Ratifikációs okmányok ünnepélyes
cseréje

SZERZİ
SZERZİDÉSKÖ
SKÖTÉSI
FOLYAMAT

Kétoldalú: kötetlen
megbeszélések
Sokoldalú: diplomáciai
konferenciák
Nemzetközi szervezetek:
ügyrendi szabályok
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PARAFÁ
PARAFÁLÁS
 A tárgyaló delegációk vezetıi
kézjegyü
zjegyükkel lá
látjá
tják el a
végleges szerzıdéstervezet
szövegét
 Egyoldalú változtatások nem
lehetségesek
 Nem kö
követi felté
feltétlenü
tlenül
ratifiká
ratifikáció
ció

RATIFIKÁ
RATIFIKÁLÁS
 A szerzıdı országok saját jogi
szabályozása szerinti személy vagy
testület jóváhagyja, törvé
rvényerı
nyerıre
emeli
 A bilaterális szerzıdés életbe
lépéséhez mindkét ország jogi
aktusa szükséges
 Multilaterális szerzıdések maguk
határozzák meg az életbe lépéshez
szükséges ratifikációk számát

SZERZİ
SZERZİDÉS HATÁ
HATÁLYA

Idıbeli hatály:
visszamenıleg nem
alkalmazható

Területi hatály: a szerzıdı
országok teljes területére
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SZERZİ
SZERZİDÉS BEIKTATÁ
BEIKTATÁSA
 ENSZ alapokmánya szerint: ENSZ
Titkárságánál beiktatás és közzététel
 Mintegy 50 000 nemzetkö
nemzetközi

szerzı
szerzıdés lé
létezik
 ENSZ Szerzı
Szerzıdés győ
győjtemé
jteménye (UN
Treaty Series): mintegy 20 000 szerzıdés
1 500 kötetben
 Be nem iktatott szerzıdés esetén arra
nem lehet hivatkozni az ENSZ szervezetei
elıtt

SZERZİ
SZERZİDÉS
ÉRVÉ
RVÉNYTELENSÉ
NYTELENSÉGE
 Tévedés (nem jogi): igaznak hiszi
azt, ami nem az
 Megtévesztés (csalárdság)
 Állam képviselıjének
megvesztegetése
 Belsı jog megsértésével kötött
 Erıszak hatására kötött
 Kogens jogszabályba ütközik

ÉRVÉ
RVÉNYTELENÍ
NYTELENÍTÉS
 Semmisség (automatikus)
 Megtámadhatóság (indokolni
kell)
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NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI SZERZİ
SZERZİDÉS
MEGSZÜ
MEGSZÜNÉSE

Lejárattal
Felek közös akaratával
Egyoldalú felmondással
(határozott idıre kötött
szerzıdés nem mondható
fel)
Új szerzıdéssel

KERESKEDELMI
SZERZİDÉS

KERESKEDELMI
SZERZİ
SZERZİDÉS
 Rendszerint bilaterá
bilaterális
szerzıdés
 A szerzıdı országok
gazdasági – kereskedelmi
kapcsolatainak
„játékszabályait” rögzíti
 Hosszú
Hosszú idı
idıre szabályoz
 Elvek rögzítésével szabályoz
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ELVEK A KERESKEDELMI
SZERZİ
SZERZİDÉSBEN

Legnagyobb
kedvezmény elve
Egyenlı vagy nemzeti
elbánás elve
Kölcsönösség
(viszonosság) elve

LEGNAGYOBB KEDVEZMÉ
KEDVEZMÉNY
ELVE
A feltüntetett területeken a
szerzıdı országok megadnak
egymás jogi és magán
személyeinek minden olyan
kedvezményt, amelyet a
múltban egy harmadik
orszá
országnak már megadtak, vagy
a jövıben meg fognak adni.

LEGNAGYOBB KEDVEZMÉ
KEDVEZMÉNY
ELVE

 Külfö
lföldit kü
külfö
lföldivel tesz
egyenlı
egyenlıvé, nem diszkriminál
 Rendszerint az importvámokat
szabályozzák ezzel az elvvel
 Kivételek
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NEMZETI ELBÁ
ELBÁNÁS ELVE
 A szerzıdı partner jogi és/vagy
magánszemélyei mindazokat a
jogokat élvezik a
meghatározott területeken,
amelyeket a hazaiak.
 Ugyanazok a kötelezettségeik
is.
 Külfö
lföldit a belfö
belföldivel teszi
egyenlı
egyenlıvé

VISZONOSSÁ
VISZONOSSÁG ELVE

Kölcsönös elınyök
biztosítása, a
kedvezmények nem
egyoldalúak.
Lehetnek kölcsönös
hátrányok is („ha te nem,
én sem”)

ÁRUCSEREFORGALMI
MEGÁLLAPODÁS

11

ÁRUCSEREFORGALMI
MEGÁ
MEGÁLLAPODÁ
LLAPODÁSOK
 Az 1929-33-as gazdasági
válság „termékei”
 Bilaterá
Bilaterális,
lis rendszerint egy
évre szó
szóló megállapodások
 A kereskedelmi kapcsolatokat
konkrétan szabályozzák
 A szabályozás eszközei a
kontingenslistá
kontingenslisták

KONTINGENSLISTÁ
KONTINGENSLISTÁK
 Államkö
llamközi alkuk sorá
során alakulnak ki
árukapcsolá
rukapcsolásokkal
 Kemé
Kemény és puha áruk
összekapcsolása
 A kontingenslisták lehetnek export
vagy importlisták
 Export-import engedé
engedélyezé
lyezési
rendszerek révén figyelik a
teljesítést, az állam az engedélyek
kiadására vállalkozik

KONTINGENS
 Célja: az éves árucsereforgalom korlá
korlátozá
tozása
 Az éves szinten szállítható
(exportkontingens) vagy
vásárolható
(importkontingens) áruk felsı
határát rögzíti
 Lehet mennyisé
mennyiségi vagy
érté
rtékkontingens
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KLIRING (FIZETÉSI)
MEGÁLLAPODÁS

KLIRINGMEGÁ
KLIRINGMEGÁLLAPODÁ
LLAPODÁS
 Konvertibilis (szabadon átváltható)
valutahiány „termékei”
 Szigorú
Szigorúan bilaterá
bilaterális megállapodások,
visszaszorulóban
 A külkereskedelmi forgalmat (és a más
jogcímő követeléseket) kreált elszámoló
egységben – klíringdevizában – tartják
nyilván az év során
 Év végén szembe állítják a
tartozásokat és a követeléseket, a
különbséget az adós a következı évben
rendszerint többlet áruszállítással fizeti
meg

KLIRINGDEVIZA
 Nem valós pénz, csak számlapénz,

elszá
elszámoló
moló egysé
egység
 Csak a ké
két orszá
ország fizeté
fizetési
forgalmá
forgalmában értelmezhetı
rtelmezhetı, nem

konvertá
konvertálható
lható
 Rendszerint valamelyik
konvertibilis valutáról nevezik el,
de arra sem átváltható (pl. cl.
dollár, cl. svájci frank)
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VÁMOK

VÁM FOGALMA ÉS CÉ
CÉLJA
 A vámhatárokon áthaladó árukra kivetett

adó
adó
 A költségvetés bevételeit növeli

 Gazdasá
Gazdaság-, illetve
kereskedelempolitikai cé
célokat
való
valósít meg
 A megvámolás szabályait
vámjogszabályok tartalmazzák
 A vámok mértékét kereskedelmi
vámtarifák tartalmazzák

CSOPORTOSÍ
CSOPORTOSÍTÁSI
SZEMPONTOK

Megvámolás iránya
Megvámolás alapja
Megvámolás célja
Jogi szempontból
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VÁMOK A MEGVÁ
MEGVÁMOLÁ
MOLÁS
IRÁ
IRÁNYA SZERINT

Exportvám
Importvám
Tranzitvám

A MEGVÁ
MEGVÁMOLÁ
MOLÁS ALAPJA
SZERINT

 Érté
rtékvá
kvám: az áru
vámértékére százalékosan
kivetett vám
 Mérté
rtékvá
kvám (mennyisé
(mennyiségi,
súly, darab) vám
 Vegyes vá
vám: lehet
alternatív és összetett
vám

VÁMÉRTÉ
RTÉK
Az árunak az az értéke,
amelyre az értékvámot
kivetik
GATT/WTO Vámérték
Kódex

http://www.wto.org/engli
sh/docs_e/legal_e/20val.pdf
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A MEGVÁ
MEGVÁMOLÁ
MOLÁS CÉ
CÉLJA
SZERINT
 Fiskális vagy fináncvám
 Védıvám
 Piacbiztosító vám
 Nevelı vám
 Antidömping vám
 Preferenciális vám
 Tiltó vám
 Taktikai vám

JOGI SZEMPONTBÓ
SZEMPONTBÓL

Autonóm vám
Szerzıdéses vám

KERESKEDELMI VÁ
VÁMTARIFA
 Az áruk felsorolása a nemzetközi
vámegyezmény szerinti sorrendben
 Vámhasáb vagy vámoszlop: az adott
árura fizetendı vám mértékét
tartalmazza
 Többhasábos vámtarifák
származási országok szerint
differenciálnak
 Származási szabályok – származási
bizonyítványok
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VÁMUNIÓ
MUNIÓ
„(1) A Közösség alapja a
vámunió, amely a teljes
árukereskedelemre kiterjed. A
vámunió magában foglalja a
behozatali és a kiviteli vámok,
valamint a vá
vámmal egyenlı
egyenlı
hatá
hatású díjak alkalmazá
alkalmazásának
tilalmá
tilalmát a tagállamok között,
illetıleg egységes vámtarifa
bevezetését a harmadik
országokkal szemben”. (Római
Szerzıdés 9.cikk (23.cikk)

TARIC
AZ EK VÁ
VÁMTARIFÁ
MTARIFÁJA
 A TARIC az unió összes tarifális
kereskedelempolitikai
intézkedését (vámtétel, tarifális
kedvezmények, piacvédelmi
szabályok) tartalmazza.
 Dinamikus jellegő, naponta 25003000 módosítást hajtanak rajta
végre.
 A TARIC rendszer az interneten
valamennyi tagország nyelvén
hozzáférhetı.

http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taric
http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taric
web/
web/
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A NEMZETKÖZI
KERESKEDELEM
INTÉZMÉNYI KERETEI

WTO = WORLD TRADE
ORGANISATION
VILÁGKERESKEDELMI
SZERVEZET
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www.wto.org
DIRECTOR-GENERAL:

PASCAL LAMY

WTO – WORLD TRADE
ORGANISATION
 A nemzetközi kereskedelemmel
foglalkozó egyetlen nemzetközi
gazdasági intézmény.
 A nemzetközi jog által hivatalosan
elismert szervezet, a GATT-hoz
képest kibıvült hatáskörrel.
 A GATT csak ajánlásokat tett, a WTO
határozatai tagjaira kötelezı
érvényőek.
 Erejét mutatja, hogy a nem betartott
határozatok esetében szankcionálhat
is.

A WTO
TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGI KÖ
KÖRE
 Az árukereskedelem mellett a
szolgáltatás- és a szellemi
termékek kereskedelme is.
 153 tagországa van, és több
mint 500 kihelyezett titkársága.
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WTO CÉ
CÉLJAI
 Kereskedelmi liberalizá
liberalizáció
ció: áruk és
szolgáltatások kereskedelmének
útjában álló akadályok lebontása.
 A pé
pénzü
nzügyi szolgá
szolgáltatá
ltatások
multilaterá
multilaterális szabá
szabályozá
lyozása.
 Vitá
Vitás ké
kérdé
rdések rendezé
rendezése a
tagországok között nemzetközi
kereskedelmi tárgyalások révén.
(Alapelve, hogy a vitás kérdéseket
konszenzussal rendezzék.

GATT (ILLETVE WTO)
ALAPELVEI
Legnagyobb kedvezmény elve
Viszonosság elve
Nemzeti elbánás elve
 Nyilvá
Nyilvánossá
nosság (á
(átlá
tlátható
thatóság)
elve
 Konzultá
Konzultáció
ciós kö
kötelezettsé
telezettség
elve

LEGNAGYOBB
KEDVEZMÉ
KEDVEZMÉNY ELVE
 Külfö
lföldit kü
külfö
lföldivel tesz
egyenlı
egyenlıvé saját országában
Rendszerint az
importvámokat szabályozzák
ezzel az elvvel
Kivételek
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NEMZETI ELBÁ
ELBÁNÁS ELVE
 A szerzıdı partner jogi
és/vagy magánszemélyei a
hazaiakkal azonos jogokat
élveznek adott területeken.
 Ugyanazok a kötelezettségeik
is.
 Külfö
lföldit a belfö
belföldivel teszi
egyenlı
egyenlıvé.

VISZONOSSÁ
VISZONOSSÁG ELVE
 Feltételezi, hogy a partnerek
azonos módon viszonyulnak
egymáshoz.
 Rendszerint kölcsönös elınyök
biztosítása, a nyújtott
kedvezmények nem egyoldalúak.
 Lehetnek kölcsönös hátrányok is
(„ha te nem, én sem”).

NYILVÁ
NYILVÁNOSSÁ
NOSSÁG
(ÁTLÁ
TLÁTHATÓ
THATÓSÁG) ELVE

A kereskedelmi
szabályozások
egyértelmőek,
átláthatók.
Publikus normákra van
szükség.
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KONZULTÁ
KONZULTÁCIÓ
CIÓS
KÖTELEZETTSÉ
TELEZETTSÉG ELVE
 A tagok vállalják, hogy a vitás
kérdéseket konzultáció révén
oldják meg.
 Megvalósulásához nem elég a
GATT (ill. WTO), az egyes
államok akarata, hozzáállása
is szükséges és fontos.

A WTOWTO-HOZ KAPCSOLÓ
KAPCSOLÓDÓ
SZERZİ
SZERZİDÉSEK
 TRIPS: a szerzıi jogok és
tulajdonok nemzetközi
fogalmát rendezi. Rendkívül
kritikus terület.
 TRIMS: a nemzetközi
tıkebefektetéseket szabályozó
szerzıdés.
 GATS: általá
ltalános szolgá
szolgáltatá
ltatáskereskedelmi szerzı
szerzıdés.

GATT ALAPOKMÁ
ALAPOKMÁNYA
Alapelvek (preambulum):
 az életszínvonal emelése,
 teljes foglalkoztatottság,
 a reáljövedelmek és az effektív
kereslet növelése,
 a természeti erıforrások hatékony
kihasználása a világgazdaságban,
 az áruk termelésének és
cseréjének lehetı
legdinamikusabb növelése
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GATT ALAPOKMÁ
ALAPOKMÁNYA
1. Ré
Rész - 2 cikkely: sokoldalú vámszerzıdés,
a legnagyobb kedvezmény elvének átfogó
érvényesítése
2. Ré
Rész - 21 cikkely, a legfontosabb
sokoldalú kereskedelempolitikai
megfontolások, pl.:
 a belföldi adózás és szabályozás
alapelvei;
 a tranzit szabadsága;
 a dömpingellenes és a kiegyenlítı vámok
alkalmazásának lehetıségei és korlátai;
 a vámérték megállapításának és a
vámeljárásnak legfontosabb szabályai

GATT ALAPOKMÁ
ALAPOKMÁNYA
 a beviteli kvóták felszámolására és
átmeneti alkalmazásuk
szabályozására vonatkozó
elıírások,
 devizagazdálkodási elıírások,
 az állami szubvenciók
szabályozása,
 az állami tulajdonú vállalatok
tevékenységének szabályozása,
stb.

GATT ALAPOKMÁ
ALAPOKMÁNYA
3. Rész - 12 cikkely a GATT
szervezetének mőködésérıl
4. Rész - 3 cikkely, 1965-ben
elfogadott önálló rész:
„Kereskedelem és fejlesztés”
a fejlıdı országoknak tett
speciális engedmények
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SOKOLDALÚ
SOKOLDALÚ KERESKEDELMI
KÖRTÁ
RTÁRGYALÁ
RGYALÁSOK A GATT
ÉGISZE ALATT
 Genfi – forduló, 1947 : a világkereskedelem felét
reprezentáló 45.000 termék vámjainak csökkentése
 Annecy – forduló, 1949: kismértékő vámcsökkentés
 Torquay - forduló, 1950-1951: 25 százalékos
vámcsökkentés
 2. Genfi – forduló, 1955-1956: kismértékő
vámcsökkentés
 Dillon - forduló, 1961-1962: kismértékő
vámcsökkentés

 Kennedy-forduló,1963-1967:
- az ipari termékek vámjainak átlagosan 35
százalékos csökkentése,
- az agrártermékek vámjainak szerény
csökkentése,
- dömpingellenes szabályozás,
- Alapokmány 4. része: fejlıdı országok pozitív
diszkriminációja

SOKOLDALÚ
SOKOLDALÚ KERESKEDELMI
KÖRTÁ
RTÁRGYALÁ
RGYALÁSOK A GATT
ÉGISZE ALATT
 Tokió
Tokió-forduló
forduló, 1972-1979:
- az ipari termékek átlagosan 34 százalékos
vámcsökkentése,
- nem vámjellegő korlátozásokra
vonatkozó szabályok.
 UruguayUruguay-forduló
forduló, 1986-1994:
- vámcsökkentés (aszimmetrikusan),
- a WTO lé
létrehozá
trehozása,
- a nemzetkö
nemzetközi szolgá
szolgáltatá
ltatáskereskedelem
vámjainak szabá
szabályozá
lyozása (GATS),
- a szellemi termé
termékek nemzetkö
nemzetközi
áramlá
ramlásának szabá
szabályozá
lyozása (TRIPS)

„MILLENIUMI FORDULÓ”
FORDULÓ”
SEATTLE, 1999
WTO:
 „a kereskedelem liberalizációja
befejezetlen”.
 Szolgáltatáskereskedelem
liberalizációjáról 2000. január 1.
elıtt tárgyalásokat kell kezdeni.
 Az agrárkereskedelem már
tárgyalt kérdéseit 1999. december
31-ig le kell(ett volna) zárni.
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„MILLENIUMI FORDULÓ”
FORDULÓ”
SEATTLE, 1999
Tervezett program:
 ipari vám és nem vám jellegő korlátozások
csökkentése,
 high-tech termékek vámjainak
megszüntetése,
 halászati szubvenciók csökkentése,
 közbeszerzések transzparenciája,
 teljes vámmentesség a legkevésbé fejlett
országok számára,
 internetes kereskedelem vámmentessége,
 befektetési és versenyszabályok, valamint a
dömping- és szubvenció-ellenes szabályok
további tárgyalása,
 WTO - megállapodások végrehajtásának
ellenırzése,
Egyik napirendi pontot sem fogadtá
fogadták el!

AZ URUGUAYURUGUAY-FORDULÓ
FORDULÓ
TÁRGYALÁ
RGYALÁSI PROGRAMJA
 agrárprotekcionizmus,
 textil- és ruházati termékek
nemzetközi kereskedelme,
 szolgáltatáskereskedelem,
 a szellemi tulajdonjogok nemzetközi
kereskedelmének kérdései,
 a piacra jutás liberalizálásának
kérdései,
 a GATT mint nemzetközi
kereskedelmi jogi rendszer kereteinek
finomítása, intézményes erısítése

AZ URUGUAYURUGUAY-FORDULÓ
FORDULÓ
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
 118 ország 27 külön egyezménye: a
nemzetközi kereskedelem eddigi
legátfogóbb liberalizációs programja
 Konkrét eredmények:
- a piacra jutás témakörben együtt
kezelte a vámokat és a nem vám jellegő
korlátozásokat (kivéve textilipar és
mezıgazdaság) + aszimmetrikus
vámcsökkentés,
- Nemzetközi Textil és Ruházati
Egyezmény (ATC): 2005-ig 49%-ban
általános GATT-normák,
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AZ URUGUAYURUGUAY-FORDULÓ
FORDULÓ
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
GATT megújult, kibıvített, egységes
szerkezető Alapokmánya, az un.
„Kódexek” újrafogalmazása:
 Szabvány Kódex : a kereskedelem
technikai akadályairól;
 TRIMs,
 Antidömping Kódex,
 „Preshipment Inspection”,
 a származási szabályok pontosítása és
egységesítése;
 Engedélyezési Kódex;
 a szubvenciókat és a kiegyenlítı vámokat
összefoglaló Szubvenciós Kódex
A

AZ URUGUAYURUGUAY-FORDULÓ
FORDULÓ
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
 GATS: MFN és
transzparencia a
szolgáltatásokban is
 Sok nyitott kérdés - a
hatalmas elırelépés
ellenére!

AZ URUGUAYURUGUAY-FORDULÓ
FORDULÓ
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
Mezıgazdasági termények kereskedelme:
 a nem vámjellegő importkorlátozásokból
vámok, az „új vámok” csökkentése (6 év,
36/24%),
 Exportszubvenció csökkentése: fejlett
országok 6 év alatt 1986-1990-hez viszonyítva
-36%, szubvencionált export volumen - 21%
(fejlıdök: az összes intézkedés 2/3-a 10 év
alatt),
 növény- és állategészségügyi elıírások
átláthatósága és egységesítése;
 önálló Mezıgazdasági Bizottság az elıírások
betartásának ellenırzésére.
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VILÁ
VILÁGKERESKEDELMI
SZERVEZET - WTO
WTO = GATT+GATS+TRIMs
+TRIPS + Kódexek

IMF

-

WB

-

WTO

DOHAI CSÚ
CSÚCS
(KATAR Fİ
FİVÁROSA) 2001
 Nagy hangsúlyt kap a fejlıdı országok
világgazdasági integrálódásának segítése.
 A szegénység elleni küzdelem.
 Korábbi kérdések is (pl. a szellemi tulajdon
védelme és szolgáltatáskereskedelem).
 Az agrár-szolgáltatások kereskedelmének
további liberalizációja.
 A vitarendezési mechanizmus könnyítése, a
transzparencia erısítése.
 Legfontosabb döntés a taglétszám
bıvítése: Kína és Tajvan is a WTO tagjai
lesznek.
 Elutasítja a TNC-k versenykorlátozó
magatartását.

DOHAI CSÚ
CSÚCS
A 2001. novemberi Doha-i WTO Miniszteri
Konferencia felhívásában arra szólította
fel a WTO tagokat, hogy:
 2002. június 30-ig adják meg a többi
tagországtól várt konkrét
kötelezettségvállalásra vonatkozó
igényeiket,
 2003. március 31-ig adják meg induló
ajánlataikat a többi tagország számára.
 2002. július 4-én az Európai Unió
benyújtotta a többi tagország felé a
szolgáltatások jobb belsı piaci
hozzáférése iránti kiindulási javaslatát.
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DOHA WORK PROGRAMME
 Mezıgazdaság: cél a „fair and marketoriented trading system through a programme
of fundamental reforms”.
 Kereskedelemeltérítı belsı támogatások
csökkentése, a termék specifikus
támogatások radikális csökkentése (lehet
az átlagosnál/elıírtnál nagyobb csökkentés
is).
 Legkevésbé fejlett országok pozitív
diszkriminációja, vám- és kvótamentes
piacra jutásuk.

DOHA WORK PROGRAMME
 Gyapot: más nemzetközi szervezetekkel
együttmőködve, a fejlıdés
támogatással összekapcsolva.
 Nem mezıgazdasági piacra jutás:
értékvámok teljes körő elterjesztése.
MFN-alapú vámok referencia-éve 2001,
fejlıdık hosszabb idı alatt valósítják
meg a vámcsökkentéseket, legkevésbé
fejlettek teljes vám-és
kvótamentessége.

DOHA WORK PROGRAMME
 Gyapot: más nemzetközi szervezetekkel
együttmőködve, a fejlıdés
támogatással összekapcsolva.
 Nem mezıgazdasági piacra jutás:
értékvámok teljes körő elterjesztése.
MFN-alapú vámok referencia-éve 2001,
fejlıdık hosszabb idı alatt valósítják
meg a vámcsökkentéseket, legkevésbé
fejlettek teljes vám-és
kvótamentessége.
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MINISZTERI ÉRTEKEZLET HONGHONGKONGBAN (2005. DECEMBER 1818-22)
 59 PONTOS KÖZÖS NYILATKOZAT
(„Ministerial Declaration”)
 2013-ra minden mezıgazdasági
exporttámogatás felszámolása
 Gyapotkereskedelmi megállapodás USA
vs „négyek” (Mali, Csád, Burkina Faso,
Benin) – 2006 végére 0 vám
 32 LDC - ország számára teljes vám- és
kvótamentesség
 Piacra lépési megállapodás kereteit
elfogadták
 Szolgáltatáskereskedelmi megállapodás
alapszövegét elfogadták

MINISZTERI ÉRTEKEZLET
HONGHONG-KONGBAN

Pascal Lamy (WTO vezérigazgató) értékelése
szerint: „Új egyensúly a
fejlıdı országok érdekeinek
megfelelıen – immár a fejlıdı
országok érdekei állnak a
tárgyalások középpontjában”

DOHADOHA-I FORDULÓ
FORDULÓ
Miniszteri értekezletek:
 Szingapúr, 1996
 Genf, 1998
 Seattle, 1999 (súlyos kudarc)
 Doha, 2001
 Cancun, 2003
 Hong Kong: 2005.
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A GATT/WTO
TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGÉNEK
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
A GATT tevékenysége nagyon
sikeres:
 a világkereskedelmi forgalom
megtízszerezıdött,
 a világkereskedelem mind
szabadabbá vált,
 soha nem vett részt annyi állam a
nemzetközi kereskedelempolitikai
tárgyalásokon, mint ma - amikor a
WTO-nak 153 tagja van.

A GATT/WTO
TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGÉNEK
EREDMÉ
EREDMÉNYEI
 nemzetközileg szabályozza a
vámtételeket,
 liberalizálta a közbeszerzési eljárásokat,
 szabályozza az importengedélyezési
rendszert,
 szabályozza az állami támogatásokat és a
kiegyenlítı vámok alkalmazását,
 keretek közé szorította a nem vámjellegő
korlátozásokat (szabványok, növény-,
állat- és humán-egészségügyi elıírások),
 megindult a nem vámjellegő korlátozások
‘vámosítása’ stb.

A WTO VITARENDEZÉ
VITARENDEZÉSI
ELJÁ
ELJÁRÁSI RENDJE
 A vitákat békés úton, a WTO vitarendezési
mechanizmusán keresztül kell megszüntetni.
 A WTO egyik legfontosabb szerve a DSB, a
Vitá
Vitás Ké
Kérdé
rdések Rendezé
Rendezésének Testü
Testülete
(Dispute Settlement Body,).
 A rendezés menete szabályozott, az egyes
szakaszokra rendelkezésre álló idıtartam is.
 A WTO fennállása óta több száz kereskedelmi
vitát rendezett, ezek jelentıs része az USA és
az EU között zajlott.
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MEGHATÁ
MEGHATÁROZÓ
ROZÓ FONTOSSÁ
FONTOSSÁGU
INTÉ
INTÉZMÉ
ZMÉNYEK
GATT: Általános Kereskedelmi és Vámtarifa
Egyezmény (General Agreement on Trade
and Tariffs) a tervezett Nemzetközi
Kereskedelmi Szervezett (International
Trade Organisation, ITO) helyett.
 protekcionizmus fölszámolása,
 szabad kereskedelem

IMF + WB + GATT : Bretton WoodsWoods-i
rendszer inté
intézmé
zményi keretei
A rendszer 1946. július 1-tıl mőködött, ma is
meghatározó szerepet töltenek be az
intézmények nemzetközi gazdasági
kapcsolatokban

INTERNATIONAL
COMMERCIAL CHAMBER
NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI
ERESKEDELMI KAMARA

NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI
KERESKEDELMI KAMARA
 1919-ben alapították, központja
Párizsban van.
 Nemzeti bizottságai mintegy 70
országban mőködnek, tagjai
mintegy 140 ország vállalkozásai
és szakmai szervezetei.
 Magyar tagszervezete a
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
Magyar Nemzeti Bizottsága.

www.icc.co.hu
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ICC MAKES POLICY IN:
 Anti-Corruption
 Arbitration
 Banking Technique & Practice
 Business in Society
 Commercial Law & Practice
 Competition
 Customs & Trade Regulations
 E-business, IT & Telecoms

http://www.iccwbo.org/policy/
anticorruption/
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ICC MAKES POLICY IN:
 Economic Policy
 Environment & Energy
 Financial Services &
Insurance
 Intellectual Property
 Marketing & Advertising
 Taxation
 Trade & Investment Policy
 Transport & Logistics

ICC SZERVEZETEI
 Nemzetkö
Nemzetközi Dö
Döntı
ntıbíróság (ICC’s
International Court of Arbitration),
 Kereskedelmi bő
bőnözés megelı
megelızését
segí
segítı irodá
irodák (Commercial Crime
Bureau, International Maritime
Bureau, Counterfeiting Intelligence
Bureau),
 Könyvkiadója: www.iccbooks.com

ICC SZERVEZETEI
 BASCAP - Business Action to
Stop Counterfeiting and
Piracy: www.iccwbo.org/bascap
 Az üzleti élet tisztasága
érdekében etikai szabályokat
dolgozott ki a marketingre és
a reklámozásra, a korrupció és
az etikátlan üzleti gyakorlatok
ellen.
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http://www.iccwbo.org/uploaded
Files/BASCAP/Statements/
BASCAP%20Prospectus%202009.
pdf

NEMZETKÖ
NEMZETKÖZI KERESKEDELEM
LEGISMERTEBB SZOKVÁ
SZOKVÁNYAI
 INCOTERMS (International
Commercial Terms)
 Az okmá
okmányos meghitelezé
meghitelezésre
(akkredití
(akkreditívre) vonatkozó szokvány
(UCP = Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits)
 Az okmá
okmányos beszedvé
beszedvényre
vonatkozó szokvány (URC = Uniform
Rules for Collections)

SZOKVÁNYOK
 UCP 500
 URC 522
 URR 525
 URDG 458
 ISBP
 eUCP version 1.0
 ISP 98
 UCP 600
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INCOTERMS 2000

ICC MINTASZERZİ
MINTASZERZİDÉSEI
 ICC Model International Sale Contract
(nemzetközi adásvételi szerzıdés),
 ICC Model Commercial Agency Contract
(kereskedelmi képviseleti szerzıdés),
 ICC Model Distributorship Conract
(egyedárusítási szerzıdés),
 ICC Model International Franchising
Conract (nemzetközi franchising
szerzıdés),
 ICC Model Occasional Intermediary
Contract (ad hoc közvetítıi szerzıdés).

ICC MINTASZERZİ
MINTASZERZİDÉSEI
 ICC Model International Trademark
License
 ICC Model Turnkey Contract for
Major Projects
 ICC Legal Handbook for Global
Sourcing Contracts
 ICC Model Confidentiality
Agreement
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TÁJÉKOZTATÓ
KOZTATÓ AZ ICC
TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGÉRİL
http://www.iccwbo.org/
uploadedFiles/ICC/ICC_
Home_Page/
pages/ICC%202007-1complete.pdf

ICC 2008 ÉVI JELENTÉ
JELENTÉSE
http://www.iccwbo.org/
uploadedFiles/ICC/ICC_Home
Page/pages/ ICC_2008.pdf
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