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Szilágyi Réka: 
A Világkereskedelmi Szervezet – Új kérdések, új kihívások 

 

 

Pascal Lamy – a Notre Europe – Jacques Delors Intézet tiszteletbeli elnöke és 

korábbi WTO főigazgató 2014 szeptemberében megjelent írásában a 

Világkereskedelmi Szervezetet (a továbbiakban: WTO) érintő aktuális kérdésekről 

ír, melynek vizsgálatához elengedhetetlen visszatekinteni a múlt eseményeire, és 

felkészülni a jövő kérdéseire. 

 

A volt WTO főigazgató írásának első felében a nemzetközi kereskedelem 

átalakulását vizsgálja, majd a feltörekvő országok jelentőségéről ejt szót, és végül 

javaslatokat tesz a tagországok kormányai számára a haladás elősegítése érdekében. 

 

 

I. Beveztés  

 

A bevezetőben a szerző megállapítja, hogy a kereskedelem globalizációja a gazdasági 

válság ellenére tovább folytatódott, azonban arculata megváltozott. A fő kihívás, amellyel 

az elkövetkező évtizedekben szembe kell néznünk: a kollektív preferenciák 

konvergenciája. A feltörekvő országok új szerepet játszanak ebben a folyamatban. Új 

szövetségek születnek. A helyzet változásokat hoz a fejlett országok számára is, és a 

WTO működésében is szükség van változásokra. 

 

A WTO története tarifákkal kezdődött, de ma már egyre növekvő határokon átnyúló 

kapcsolatokat is jelent. A szerző kétli, hogy a gazdaságok folytathatják a hajszát az 

egymásrautaltságért anélkül, hogy maguk a társadalmak is egymásra utalttá válnának, 

ami növeli a kollektív érdekek és értékek körüli vitát. Ez nem csak érdekes feltevés, 

hanem nagyon találó is akkor, ha meg akarjuk ragadni a nemzetközi kereskedelem 

átalakulásának lényegét, és ennek hátterében a globalizált piaci kapitalizmus jövőjét. 

 

Pascal Lamy elméletét arra alapítja, hogy a piaci kapitalizmus autonomizációja a 

gazdaság és a társadalom elválásához vezetett. Ily módon lehetséges, hogy globalizált 

verziója a kisebb vagy nagyobb fokú reintegráció felé tolódik, egy globális társadalom 

megjelenésével, amely több megosztott értéket élvez. 

 

Az elmúlt néhány évtizedben, az értékesíthető áruk és szolgáltatások termelésében 

bekövetkezett változások a nemzetközi kereskedelem megnyitásáról szóló analízis 

újraértékelését okozták. A GATT 1947-es megalakulása óta, amely maga is a 19-20. 

századi gazdasági gondolkodás eredménye, a múlt világának helyébe fokozatosan új kép 

lépett. 

 

Kezdetben a technológiának nagy befolyása volt a gyártási rendszerek elhelyezésében. A 

technológiai evolúció oly módon alakította át a nemzetközi kereskedelmet, amelyről a 

tradicionális gondolkodók - mint Ricardo vagy Smith - nem is álmodhattak. Az ő 
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elméleteik gyakorlatias végrehajtásának hosszú ideig akadályt jelentettek a nagy 

távolságok a kereskedelemben. 

 

Azonban az új technológiák - mint a konténer vagy az internet - a logisztika és a 

kommunikáció területén új tényezőket hoztak, amelyek csökkentették a távolság árát, 

ezáltal fejlesztve a kereskedés hatékonyságát és a munkaerő nemzetközi elosztását 

világszerte. Egy példa a számtalan fejlesztésre a dugattyús hajtóművű repülők 

sugárhajtóművű repülőkkel történő helyettesítése, amely a szállítás költségét ötvened 

részére csökkentette az elmúlt 50 évben. Kevesebbe kerül elszállítani egy konténert 

Marseillesből Shanghajba, mint Avignonba. A folyamatos fejlődés az információs és 

kommunikációs technológiában, úgymint a számítógépek és okostelefonok széleskörű 

használata, szintén közreműködtek a világ termelési és fogyasztási mintáinak gyors 

változásában. 

 

A távolság költségének csökkentése felszámolta azt a paradigmát, hogy az idegenek 

földrajzi és geopolitikai értelemben tőlünk távoliak, amely állítólag gátolja a 

kereskedelmet. Ez az érv ma már idejétmúlt. Tény az, hogy a kereskedelem 

megnyitásának olyan nagy hatása volt az áruk és szolgáltatások elhelyezkedésére, hogy 

ma már nem olyan egyszerű megbecsülni egy termék hozzáadott értékét (akár árukról, 

akár szolgáltatásokról beszélünk), amelynek alkotóelemei a világ minden részéről 

érkeznek. Az export termékek import-tartalma világszerte a húsz évvel ezelőtti 20%-ról 

mára 40 %-ra emelkedett és úgy tűnik, 20 éven belül eléri a 60%-ot. 

 

Milyen konklúziót vonhatunk le ebből a fejlődésből, ha nem azt, hogy a kapitalizmus 

hamarosan végez a merkantilizmussal, amelynek ideológiai maradványa továbbra is 

gátolja gondolkodásunkat? Nem arról van szó, hogy a kereskedelmi örökség régi tanai 

mindig is rosszak voltak a tekintetben, hogy az importot háttérbe kell szorítani az export 

érdekében. De ha még ma is ragaszkodunk ehhez a gondolkodásmódhoz, azt jelenti, hogy 

elmulasztjuk észrevenni a valóságot, amely megköveteli az import-hasznot majdnem egy 

ország exportjának fele értékben. Más szóval, azt kívánni, hogy újjáéledjen a távolsági 

gát a kereskedelem korlátozásával a külföldi ráfordítások megadóztatása által, azzal lenne 

egyenértékű, mint ha az ember lábon lőné saját magát. 

 

 

II. A merkantilizmus veszít az erejéből 

 

A korábban túlsúlyban lévő merkantilista elképzelés, a kereskedelem megnyitásának 

kiterjesztése a „kölcsönös lefegyverzés” elvén alapult. A kiindulási pont egy olyan 

szituáció volt, ahol a kereskedelmet elsősorban vámkezelési illetékek korlátozták, és a 

vámcsökkentést a reciprocitás elve kormányozta, amely döntő jelentőségű a rendszer 

megértéséhez, a GATT mögött rejlő jogi teóriát megerősítve. 

 

A GATT eszmei szerkezete alapvetően a merkantilizmusra épült, szorosan összekötve a 

kölcsönösség elvével, és ezzel az eszmével együtt jár a fejlődő országokkal szembeni 

speciális, megkülönböztetett bánásmód a fejlődő országok irányában. 
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A megkülönböztetett bánásmód elvének beépítése a WTO elvei közé elismeri, hogy nem 

minden tag osztozik ugyanazon kötelezettségeken. 

 

A kevésbé fejlett országok felé a fejlett tagországok tehát kevésbé lennének nyitottak, 

mint amikor azok már felzárkóznak a fejlett országokhoz? Vajon mikortól számít egy 

„fejlődő” ország tartósan felzárkózottnak? 

A fejlődés szándéka homályos – az elvek egyértelműek, a megvalósulás nem. 

 

Példaként említhetjük Kínát: Kína ma fejlődő ország sok gazdag emberrel, vagy ezzel 

ellentétben egy fejlett ország nagyszámú szegény emberrel?  

A definíció az egyensúly és igazság elveire, valamint a kereskedelem megnyitásának 

szabályozása annak megfelelően fog alakulni, hogy ki milyen választ ad a fenti kérdésre. 

 

A szituáció tehát megváltozott: a nemzetközi színtér átalakulása a fentebb megvitatott 

technikai faktorok következtében, állandó csökkenést von maga után a kereskedelem 

tradicionális akadályaiban. 

 

A rendszer rugalmasabbá válásával és a mobilitás növekedésével a vámok többé már nem 

jelentenek olyan erős akadályt a termelőnek, mint korábban. Egyszerűen dönthet úgy, 

hogy máshová költözik. Ez a megfigyelés részben megmagyarázza a vámok nagymértékű 

csökkentését globális szinten a GATT létrejötte óta. 

 

A kereskedelem útjában megmaradó akadályoknak lényegesen kevesebb közük van a 

vámokhoz vagy a határátkelés adminisztratív költségéhez, amit a Bali Egyezmény (még 

ratifikálás alatt) a jövőben csökkenteni fog, mint a szabályozási különbségekhez 

különböző szférákban, úgymint egészség, biztonság és környezet. 

Olyan okokból, amelyeknek ugyanannyi köze van a környezet védelméhez, mint a 

kereskedelem megszervezéséhez, az amerikaiak lemondanak autóikban a diesel 

motorokról a benzinmotorok javára. Ezzel ellentétben az európaiak a diesel motorokat 

részesítik előnyben, és olyan adókat vetettek ki a dieselre, amik az Egyesült Államokban 

egyáltalán nem léteznek. 

 

A szabályozásbeli különbség egy, a korábbi rendszertől teljesen eltérő világra mutat, 

amelyre olyan intellektuális szemlélet jellemző, amelynek célja egész egyszerűen a 

vámok teljes eltörlése. Ez a cél relatíve tiszta és könnyen érthető. 

 

Minél fejlettebb egy ország, annál elővigyázatosabbá válik olyan szabályok elfogadását 

illetően, amelyek a kereskedelem útjába állhatnak. Röviden és teljesen cinikusan 

megfogalmazva: lehetetlen megsemmisíteni szabályozásokat kizárólag a kereskedelem 

megnyitásából származó előnyök alapján. Például, egy európai biztos nem védene egy 

szabályozást az importált növényeken engedélyezett rovarirtó mennyiségről a fejlődő 

országok javára a támogató fejlődésre tervezett kereskedelmi politika jegyében. Az 

engedélyezett rovarirtó maximum szintje egy Európa által meghatározott szint, amit a 

határon ellenőriznek, és nem fog változni a származási hely alapján. 
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Más szóval, nem differenciálhatunk tovább. A valóság, amelynek megemlítését a 

kereskedelmi tárgyalók óvatosan próbálják elkerülni: a megkülönböztetett bánásmódnak 

vége. Ennek a folyamatnak lényeges konklúziója, hogy a már így is alacsony tarifákkal és 

a növekvő kötött szabályozású környezettel, egyre kevesebb lehetőség van kölcsönös 

engedményekről tárgyalni. 

 

A piacok nemzetközi megnyitása és a tarifák csökkentése csak a fogyasztóknak kedvez, 

mert nekik ez előnyt jelent, viszont a termelőknek nem, mert ők szenvedik meg a 

megnövekedett verseny hatását. 

A szerző véleménye szerint a magasabb standardok felé történő harmonizáció is mindig 

is előnyösebb lesz, mint ha egyáltalán nem lenne szabványosítás. Ebben a kontextusban, 

az USA-nak és az EU-nak mindene megvan annak megalapozásához, amelyből globális 

standardok lehetnek. 

Tehát: a nemzetközi kereskedelem, annak szabályozása már nem az, ami korábban volt, 

és a tárgyaló feleknek nincs más lehetőségük, mint elfogadni ezt. 

 

Ez az oka annak is, hogy a szerző amellett foglalt állást, hogy a kereskedelem mércéje a 

hozzáadott érték legyen és ne a mennyiség. Ezáltal valósabb képet kapunk a nemzetközi 

kereskedelemről. Különösen látni fogjuk, hogy a szolgáltatások jelentik a nemzetközi 

kereskedelem magját, miközben a forgalmazható áruk termelése szükségszerűen - 

mennyiség szempontjából - az árukereskedelem túlbecsüléséhez vezet. Azt is láthatjuk, 

hogy a legnagyobb importőrök egyben a legnagyobb exportőrök is, és ezek azok az 

országok, amelyek a legmagasabb hozzáadott értéket gyűjtik a nemzetközi 

kereskedelemből. 

 

Ezek a változások kihatással vannak az átalakulás mértékére, amely vitát generál arról, 

hogy lehet átadni a merkantilista mentalitást a történelemkönyveknek. 

 

Miközben a piac globális megnyitása azzal a lehetőséggel látja el a fejlődő országokat, 

hogy kereskedelmi előnyöket szerezzenek, ebben az új alakzatban észrevehető a világos 

különbség az országok csábítása között. A csábítás, egyrészt, hogy irányítsák a saját 

fejlődésüket a bőséges természeti erőforrások kizsákmányolására alapítva, másrészt, hogy 

az európai vagy az ázsiai modellt követve elsőbbséget adjanak a munkaerő-tényezőnek. 

Ebben a szellemben az oktatásba és képzésbe való befektetés a legjobb módja a gazdaság 

fejlesztésének. 

 

És végül, ezzel kapcsolatban érdemes rámutatni, hogy sok ország a két tendencia között 

ingadozik. Ez a helyzet például Indonéziával, Dél-Afrikával, Nigériával, Kenyával, ahol 

szintén hamarosan találkozni fognak ezzel a kettősséggel. Afrika, ami a következő 

felemelkedő kontinens, természeti erőforrásokban és emberekben (munkaerőben) is 

bővelkedik. 

 

III. A feltörekvő országok megváltoztatják a képet 

 

A késő 1990-es évek nagy változást hoztak a nemzetközi kereskedelemben. A 

rendszerben egészen addig az USA, az Európai Unió, Japán és Kanada dominált. A 
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feltörekvő országok felemelkedése nem csak hogy alapjaiban változtatta meg a listát, 

megváltoztatta a kormányzati tárgyalások módozatait és a fő játékosok elosztását is. 

 

Szigorúan földrajzi értelemben, Ázsia új, kirobbanó hatása Kínán, Indián (és Ausztrálián 

is) keresztül érződött. Ezen országok tulajdonképpen átvették a helyet Kanadától, ahol 

inkább belső viszályokra, problémákra koncentrált akkoriban a kormányzás. 

 

Abban az időben jellemző volt a változás a mezőgazdasági árakban és ez valószínűleg a 

következő 20-30 évben is folytatódni fog. Ezeknek az árváltozásoknak köze van az 

elmúlt évek egyik legfontosabb fejlesztéséhez, név szerint a feltörekvő erők tényleges 

felbukkanásához, és ahhoz az „élelmiszer-átalakuláshoz”, ami sokkal magasabb 

(közvetett) fogyasztáshoz vezetett a protein és szénhidrátfogyasztást illetően a 

középosztályokban, mint a világ sokkal szegényebb országaiban. 

 

A mezőgazdasági nyersanyagok árának növekedése sértette a Doha-forduló (2001-2006) 

terveit, mert alapvető változáshoz vezetett, mivel veszélybe került az eredeti terv, hogy 

egyensúlyt biztosítsanak egyrészt az akadályok csökkentésében a mezőgazdasági 

kereskedelmet illetően, másrészt az iparban és szolgáltatásokban való kereskedés között. 

Ez a „csere-ráta”, amely a tárgyalók gondolataiban magától értetődő volt a tárgyalások 

kezdetekor, alapjaiban megváltozott. A mezőgazdasági árak növekedése a tarifák 

megnyirbálásához vezetett, amelyek így elvesztették a csere-értéküket. 

 

Tágabb értelemben, a nemzetközi mezőgazdasági piacok még mindig relatíve gyengék. A 

„hozzáigazítási probléma” valós probléma, és megmagyarázza, hogy miért maradnak 

magasak a mezőgazdasági árak. 

 

 

IV. Különféle egyesülések/tömörülések a feltörekvő országok között 

 

Ezek az országok különböznek egymástól, mindegyiknek más a gazdasági profilja és 

különböző szinten integrálódtak a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe, ezért nincs 

köztük természetes szövetség. Majdnem 60 éve, a Bandung konferencián (ahol 29 ország 

vett fel „el nem kötelezett” státust); ez továbbra is fontos gyújtópont. 

 

A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások szempontjából főképpen Brazília indította el az 

„el nem kötelezett” státus-kezdeményezést. 2003-ban a WTO Miniszteri Konferenciáján 

Cancunban Brazília magához ragadta a kezdeményezést és ennek hatására létrejött a G20, 

válaszul az EU és az USA közti alacsony mezőgazdasági egyetértés tervére. Vitán felül 

áll, hogy különböző érdekek közötti szövetség volt ez, de felölelte a fő feltörekvő erőket, 

úgymint India, Kína és Dél-Afrika, más országokkal együtt, amelyek kereskedelmi 

szempontból kevésbé voltak dinamikusnak mondhatók (pl. Bolívia, Tanzánia). A G20, 

vagyis „húszak csoportja” lehetővé tette Brazília számára, hogy újra megerősítse 

pozícióját vezető feltörekvő erőként, és ő legyen a főtárgyaló a Doha-fordulóban. 
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/G20: fejlődő országok koalíciója abban a reményben, hogy a fejlett országokban 

mezőgazdasági reformokat és rugalmasságot láthassanak a fejlődő országok 

irányában/ 

 

 
Magyarázat az ábrához:  

A csoport tagja 

A csoportnak nem, de a WTO-nak tagja  

Sem a csoportnak, sem a WTO-nak nem tagja 

 

A legkevésbé fejlett országok hamar rájöttek, hogy talán nem az áll érdekükben, ha 

kizárólag ehhez a koalícióhoz csatlakoznak, ezért létrehozták a G90-t, azaz a 

„kilencvenek csoportját” amely a legkevésbé fejlett országokat és néhány fejlődő 

országot tartalmazott. A közös tagság és a két különböző koalíció közötti interakció 

lehetővé tette a G20 számára, hogy valamennyi fejlődő ország 

képviselőjeként/megbízottjaként működjön. 

 

 

V. A „kilencvenek csoportja”: 
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Magyarázat az ábrához:  

A csoport tagja 

A csoportnak nem, de a WTO-nak tagja  

Sem a csoportnak, sem a WTO-nak nem tagja 

 

Brazília befolyása később fokozatosan fogyni kezdett. A mezőgazdasági szektor 

megnyitásával összefüggő agresszív pozíció manapság a Cairns mezőgazdasági exportáló 

országok keblére tért vissza. Egy csoport, amely 1986 óta szigorúbb GATT/WTO-

fegyelmet akart, megcélozva az EU és az USA mezőgazdasági politikáját. 

 

Ezáltal a fejlődő országok egy csoportja zavarba ejtette a fejlett országok többé-kevésbé 

homogén csoportját, úgy, hogy néhány területen összetartottak, néhány területen viszont 

különböztek a nézeteik. A G20-on (amely elvesztette Brazília vezető erejét) belüli 

kötelékek utóbbi lazulása valószínűleg lehetővé fogja tenni a G90-nek, hogy erősítse 

befolyását a következő években. 

 

 

VI. A mezőgazdasági exportáló országok Cairns-csoportja 

 

 
Magyarázat az ábrához:  

A csoport tagja 

A csoportnak nem, de a WTO-nak tagja  

Sem a csoportnak, sem a WTO-nak nem tagja 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a WTO-n belül földrajzi, politikai és tematikai 

koalíciókat találunk, és az ezek összekötését megcélzó valamennyi próbálkozás belső 

ellentmondáshoz vezet. Ez a helyzet például Indonéziával, ami Brazília mellett G20-tag, 

egy olyan ország, amely különösen agresszív a mezőgazdasági szférában, de ugyanakkor 

a G33-nak is tagja, egy csoportnak, amely támogat egy speciális záradékot a nemzetközi 

piac megnyitásának korlátozásával kapcsolatban. Az „új játékosok” befolyása a 

nemzetközi kereskedelemre nagy mértékben függ a többi ország nyitottságától is, nem 

csak a GDP-szintjüktől.  
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A „harminchármak csoportja”: Fejlődő országok, amelyek mezőgazdasági piacaik 

csökkentett megnyitásában reménykednek 

 

 
Magyarázat az ábrához:  

A csoport tagja 

A csoportnak nem, de a WTO-nak tagja  

Sem a csoportnak, sem a WTO-nak nem tagja 

 

 

VII. Az USA és Európai Unió a jelenlegi rendszerben 

 

Pascal Lamy a WTO-nál eltöltött ideje alatt végigkövette az USA pozícióinak változásait, 

amelyet a résztvevők okoztak. Az USA nagyban közreműködött a GATT és a WTO 

létrehozásában, másodpilóta szerepet játszott a rendszer kigondolásában. Elfogulatlanul 

állítható, hogy a szerepe csökkent, ahogy Brazília, Kína és India szerepe nőtt. Ennek 

következtében az USA hajlott arra, hogy oda tegye át cselekvési terét, ahol a befolyása 

erős marad. Szerepének fejlődése különösen függ olyan politikai kérdésektől, mint Kína 

képe az USA-ban és az a növekvő politikai nehézség, hogy kereskedelmi egyezményeket 

fogadtat el a Kongresszussal, amik akár engedményekként is értelmezhetők Kína felé. 

 

Az EU, a maga részéről belső politikai homogenitást élvez, valamint más európai 

országokkal is szövetkezik, akiknek a gazdasági befolyása távol áll a jelentéktelentől, 

mint Norvégia és Svédország, és bizonyos fokban még Törökország is. Ha 

mezőgazdasággal kapcsolatos elvei miatt aggódnak, az Unió mindig védekezik, viszont 

támadó pozícióban van az ipar és a kereskedelem szférájában. Igaz, hogy kevésbé 

agresszíven, mint az USA, szellemi tulajdont érintő kérdéseket is figyelembe véve. Az 

USA egyre nagyobb igényeket támaszt a beavatkozás védelme tekintetében, és továbbra 

is léteznek a főbb ellentétek az európaiakkal, különösen a márkák és földrajzi 

védjegyek/elnevezések védelme tekintetében az élelmiszeriparban. 

 

A szerző véleménye szerint az Európai Uniónak a stratégiai és a politikai eszközei is 

megvannak ahhoz, hogy szövetségeket kovácsoljon a feltörekvő országokkal, akár 

bilaterális, akár multilaterális egyezményekkel. De minden jel arra mutat, hogy ez nem 

egyszerű. Indiával eddig semmire nem vezettek a tárgyalások; Kínával szintén próbálnak 

tárgyalni befektetés-védelemről, de az USA egy lépéssel előrébb jár ebben a szférában. 
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VIII. Mit tehet a kormányzat a fejlődés érdekében? -  avagy a „globális 

csomag”-megközelítés korlátozása 

 

Amit egy tapasztalatlan megfigyelő első látásra a legfeltűnőbbnek tarthat abban, ahogy a 

nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok működnek, az a gyötrelmes lassúságuk. Ez egy 

olyan koncepció eredménye, ami egyben törvényessé is teszi őket: diplomácia, ami nem 

csúszik a nehéz és gyakran hiábavaló úgynevezett „diplokrácia” irányába. Konkrétan 

fogalmazva, az érdekek nem egyeznek, és az eltérések lelassítják a tárgyalásokat. A 

politikai és diplomatikai munka nagy részét „árral szemben” kell elvégezni a „csomagok” 

fejlesztése érdekében, amik ahhoz kellenek, hogy elsimítsák a különböző játékosok 

pozícióit azáltal, hogy lehetővé teszik a kölcsönös engedményeket. 

 

A WTO kormányzatában van helye fejlődésnek, és ez nyilvánvalóan a tárgyalási szférára 

értendő, más szóval az országokra vonatkozó szabályok létrehozásában, maguk által a 

tagállamok által kieszközölve. 

 

A Vitarendezési Testület (Dispute Settlement Body - DSB) kezeli a kereskedelmi vitákat, 

amelynek döntő szerepe van abban, hogy szabályokkal biztosítsa az egyetértést, így ez a 

testület a WTO egyik leghatékonyabb eszköze. A fegyelem a WTO áttekinthetőségének 

is köszönhető, mert köteles teljes egészében publikálni a döntéseit a bírósági szférában. 

 

 

IX. A WTO a gazdasági válságban 

 

A gazdasági válság, amely 2008-ban kezdődött és 2009-ben recesszióba taszította a 

világot, alaposan próbára tehette volna a GATT és a WTO által elért eredményeket. 

Azonban a védővámrendszer emelkedését jelentősen elhárították, és a WTO segített 

biztosítani ezt a körülmények elfogadásával. A szerző itt különösen az utólagos ellenőrző 

mechanizmusokra gondol, amelyek 2008 novemberében léptek életbe. Ez a jelentős lépés 

a tagállamok ellenőrzése felé lehetővé tette a nagyobb átláthatóság biztosítását, ami 

részükről nagyobb erőfeszítéseket jelentett, hogy megfeleljenek a szabályoknak. 

 

Pascal Lamy 2008-ban megszerzett egy átfogó ellenőrzési utasítást a G20-tól, az 

általános kiértékelési értékre is kiterjedően, valamennyi tagállammal kapcsolatban, 

globális szinten. Ez a kiértékelés lehetővé teszi a hagyományos kiértékelés kiegészítését 

különböző forrásokból gyűjtött információkkal és beszámoló készítéséhez vezet. Ez a 

G20 által támogatott horizontális ellenőrzés nyilvánvalóan lehetővé tette az alapvető 

szabályok könnyebb implementálását. Segített a világnak szembeszállni a gazdasági 

válsággal, a protekcionizmus jelentős növekedése nélkül. 

 

X.  Erősebb szerep a WTO-Titkárságnak 

 

Azonban ezen elért eredmények, teljesítmények mellet és ezeken túl, egy olyan szervezet 

számára, mint a WTO, a nehézségek továbbra is ott vannak és csak növekszenek, ahogy, 

mint láttuk, tagjainak száma is növekszik. A változási kérdések változást követelnek a 

kormányzati módozatokban is. 
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Bár nem homogén konvergencia, a WTO egy 160 tagállamot összefogó szervezet, és egy 

titkárság igazgatóval, aki kissé alkalmatlan elnevezéssel úgy ismert, mint a WTO 

„főigazgatója”. Közismerten elfogadott nézet, hogy a főigazgatót és a szerepét gyakran 

túlértékelik. Valójában, ő csak a WTO Titkárságának főigazgatója. Válaszolva erre a 

gyakran ismétlődő túlértékelésére a szerepnek, amelyet a szerző is betöltött 2005-től 

2013-ig: ez egy  olyanszerep, amelynek a befolyása valójában a körülményeknek és a 

személyiségnek megfelelően változik. Természetesen, a tagállamok engedélyezhetnek 

neki befolyást a tárgyalások megkönnyítése érdekében. Hogy túljussunk a velejáró 

nehézségeken a tárgyalások keretének hagyományos megközelítését illetően, szükséges 

lenne növelni a WTO Titkárság lehetőségét a manőverezésre, és megengedni neki, hogy 

maga is javaslatokat nyújtson be, ahelyett, hogy különböző és gyakran egymásnak 

ellentmondó javaslatok tucatjaival kelljen megbirkóznia, amelyeket a tagok azért 

nyújtanak be, hogy szigorúan nemzeti pozíciójukat támogassák. 

 

Ha a tárgyalócsoport elnöke ügyes, végül elkezdhet kirajzolódni egy kompromisszum, de 

ez elkerülhetetlenül egy hosszú folyamat lesz. Más nemzetközi szerkezetekben, mint a 

WHO, az ILO, és az ITU, nagyobb gyorsasággal kezelik a tárgyalásokat. Bármilyen 

probléma is adódik, azok megtárgyalására sok szakértő ül össze és ez által sok időt 

spórolnak. 

 

Az is igaz, hogy a WTO-nak címzett kérdések, problémák gyakran extrém érzékenyek 

politikailag. Ez a különbség magyarázatot ad arra az egyedülálló módra, ahogy a WTO 

működik, a fentebb említett többi szervezettel szemben. Egyértelmű, hogy a WHO által a 

közegészségért vívott harc nem vezet annyi nézeteltéréshez, mint a kereskedelem 

megnyitása. Egy járvány leküzdésében mindenki együttműködik, nincs ellenérdekű fél. 

A WTO által elért eredmények megfontolandók és ennek járulékos bizonyítéka az 

összeszólalkozás hiánya a védővámrendszerrel/protekcionizmussal kapcsolatban a válság 

során. Valójában, ez még egy ok annak biztosítására, hogy a szervezetnek a legjobb 

lehetőségei legyenek folytatni, hogy sikerrel járjon egy olyan helyzetben, ahol a 

társadalmak közötti konvergenciában a nemzetközi kereskedelem, amely egyre szorosabb 

kötelékeket kovácsol, növekvően fontossá válik. Ez tárgyalást és újbóli cselekvést 

igényel a kollektív preferenciák szférájában, és ezen preferenciák keresztülvitelében. Ez 

nem fog csak úgy magától megtörténni.  

 

A WTO működését irányító mai szabályok és különösképp az egyetlen kötelező szabály 

és kényszer, a kezdeményezés erejének kényszere, amelyet a titkárságvezetés és a 

főigazgató élvez, akadályozzák a WTO azon képességét, hogy hatékonyan működjön. Ha 

multilateralizmust akarunk, hogy győzedelmeskedhessünk a bilateralizmuson, a 

szabályozó konvergenciánk bilaterális szféráján, a szervezet folyamatait és feladatát is 

felül kell vizsgálnunk.  

 

 

XI. Konklúzió 

 

Alapvetően elmondható, hogy az EU kereskedelmi politikája nagyon hatékony, piaca 

erős, a megkívánt ideológiai egységet is élvezi és az intézményi rendszere jól működik. 
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Az EU precedens nélküli játékos a történelemben. Belső együttműködése egy 

kiterjedtebb és őszintébb tagállamok közötti információcserével lenne fejleszthető.  

 

Kívülről nézve Franciaország az EU más országaihoz képest továbbra is protekcionista 

ethoszú országnak tűnik. Francia politikai kérdések és nemzeti hagyományok 

foglalkoztatják, ezekre különösen érzékeny.  

 

Köszönhetően a produktív gyárak és a kereskedelmi struktúrák növekvő behatolásának, 

egyre kevésbé megfelelő egy országnak szándékosan korlátozni az importjait annak 

érdekében, hogy megmentse azokat a munkahelyeket, amelyeket az export miatt veszít el.  

Az emberek gyakran beszélnek „francia depresszióról”, mert a franciák 60%-a feketének 

látja a jövőt, a globalizációt pedig fenyegetésnek tekinti az országra nézve.  

 

Pascal Lamy szerint a globalizáció sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen létező dolog, 

amely állandóan változik, fejlődik. A szerző úgy véli, Franciaországnak megvan a 

képessége, hogy a legtöbbet hozza ki ebből, és megtalálja benne a helyét. 


