A gazdasági embargó és az egyoldalú
megszorító intézkedések hatása

Venezuelával
szemben elkövetett
emberiség elleni
bűntett

Szankciók:
Egyoldalú megszorító intézkedések
2017 augusztus 24-én a Trump adminisztráció a 13808-as
számú rendeletével egyoldalú megszorító intézkedések
garmadát zúdította a Venezuelai Bolivári Köztársaságra, amellyel
ellehetetlenítette az ország gazdaságát és finanszírozhatóságát.
Az intézkedés nyomon követi a Venezuelába vagy Venezuelából
irányuló pénzügyi folyamatokat és megtiltja hogy a nemzetközi
pénzügyi rendszer részt vegyen bármely olyan tranzakcióban,
amely a venezuelai államadósság megvásárlását, eladását,
tárgyalását vagy újratárgyalását, valamint a nemzeti olajtársaság,
a PDVSA adósságával kapcsolatos műveleteket vonna maga
után. A rendelet szintén megtagadta a PDVSA leányvállalatainak
- mint például az amerikai székhelyű CITGO-társaság - az
osztalékok vagy nyereségek visszaosztását a venezuelai állam
részére.
Azóta Donald Trump négy további rendeletet írt alá, amelyek
Venezuela gazdaságát büntetik, nevezetesen:
a) a 13827-es számú rendelet 2018. márciusából, a Petro
kriptovaluta ellen.
b) a 13835. számú 2018. májusában megfogalmazott rendelet a
pénzügyi követelési számlák és más venezuelai műveletek ellen.
c) a 2018. novemberi 13850. számú rendelet a venezuelai
aranyforgalmi műveletek ellen.
d) a 2019. január 28-án kelt, 13857. számú rendelet, amely
megállapítja a PDVSA (CITGO) vagyonának blokkolását és
befagyasztását az Egyesült Államokban.

Donald Trump rendeletei lezárják azt a 2014 decemberében
megkezdett ciklust, amikor is az amerikai Kongresszus
jóváhagyta az "Emberi jogok és a venezuelai civil társadalom
védelméről szóló törvényt", valamint a 2015. márciusi, 13692
számú Obama-dekrétumként ismert törvényt, amely Venezuelát
az USA nemzetbiztonságára és külpolitikájára nézve „nem
szokványos és rendkívüli fenyegetésnek” minősítette.

Összességében 2015 márciusa óta az Egyesült Államok hat
végrehajtási rendeletet adott ki, amelyek Venezuela gazdasági
tevékenységét gátolják és büntetik, különösképpen a pénzügyi és
az olajügyi szempontokra nézve, és de facto blokkolják a
venezuelai gazdaságot.
Ezen jogi eszközök sorozatával az USA kormánya legalizálta a
venezuelai szuverenitásba és belső ügyeibe való közvetlen
beavatkozási politikáját, és megsokszorozta a venezuelai
kormány és a gazdaság elleni támadásait.

2019 elejéig a gazdasági támadásokat számos adminisztratív
intézkedés követte, különösen az Egyesült Államok Kincstárügyi
Minisztériuma és azon belül az Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatal
(OFAC) részéről, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer
révén, folytatva a Venezuela gazdasági tevékenységét,
pénzügyeit és nemzetközi kereskedelmi folyamatainak blokádját
és büntetését.

“Egy szuverén állam ellen folyósított egyoldalú
megszorító intézkedések sértik és ellentétesek
a Nemzetközi Jog gyakorlatával”

Ez egy régi gyakorlat, amelyet az Egyesült Államok az első világháború alatt tervezett meg, az 1917-es
„Kereskedelem az Ellenséggel” című törvénybe foglaltak által, amely korlátozta és szankcionálta az
Egyesült Államokkal „katonai konfliktusban” álló országokkal folytatott bármilyen kereskedelmi
tevékenységet.
A gyakorlatban a Venezuelával szembeni büntetőintézkedések ugyanazon intervenciós gyakorlat részét
képezik, amelyet 1962 óta alkalmaznak Kubával szemben; vagy Chilében 1970-73 között; Nicaraguában
1979-től; Irán és Irakban az 1980-as évek óta, Afrika számos országában több évtizede, és újabban
Szíria, Líbia és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ellen.
A szuverén nemzetek pénzügyeire és kereskedelmére mért büntetőintézkedések arra hivatottak, hogy
gazdaságilag elszigeteljék az adott országot azzal a céllal, hogy társadalmi összeomlást okozzanak és ez
által előkészítsék a Washingtontól függetlenül működő kormányok összeroppantását, amit aztán olyan
szektorokkal helyettesítenek, amik felvállaltan kiszolgálják az amerikai érdekeket.
Venezuela esetében arról van szó, és ezt különböző nyilatkozataikban az Egyesült Államok magas rangú
vezetői megerősítettek, hogy megtagadják gazdasági erőforrásaikat, megzavarják pénzügyi
tevékenységét és megakadályozzák a kereskedelmi tevékenység szabad kibontakozását, beleértve a
legalapvetőbb élelmiszerekhez, az orvosi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való hozzáférést is, hogy
Venezuelában humanitárius jellegű katasztrófa alakuljon ki.

Tehát a Venezuela belügyeibe történő közvetlen beavatkozás egy feltételezett „humanitárius katasztrófa”
forgatókönyv és kifogás mentén zajlik, ami az egész féltekét destabilizálná és különleges nemzetközi
odafigyelés mellett, belügyekbe avatkozó doktrínák, pl. „a megvédéshez való jog” és egyéb, a Nemzetközi
Jog eszköztárán kívül eső diskurzív fejtegetések által valósulna meg.

"A Venezuelával szembeni
nyomásgyakorlás működik. Az
általunk kiszabott pénzügyi
szankciók (...) arra kényszerítették
a kormányt, hogy mind az
államadósság, mind a PDVSA
olajtársaság adósságai
tekintetében a minimumon
kezdjenek működni. Amit látunk
pedig (...), az egy teljes gazdasági
összeomlás Venezuelában. Tehát
a politikánk működik, a stratégiánk
működik, és mi ezt folytatjuk
tovább."
Az Amerikai Egyesült Államok
Külügyminisztériumának nyilatkozata/
2018 január 9

"Mindezt agóniaként,
tragédiaként kell kezelnünk,
amely addig folytatódik, amíg
véget nem ér (...), és ha bármit
is tehetünk azért, hogy ezt a
folyamatot felgyorsítsuk, azt
meg kell tennünk, de meg kell
értenünk, hogy ez több millió
emberre lesz hatással,
olyanokra, akik már amúgy is
nehézségekkel küszködnek a
mindennapi betevő falat vagy a
gyógyszerek beszerzése terén
(...) Nem tehetünk úgy, mintha
ennek nem lenne hatása, de
ezt a kemény döntést meg kell
hoznunk, és a kívánt végkifejlet
majd igazolja e súlyos büntetés
szükségességét. "
William Brownfield, az USA volt venezuelai
Nagykövete / 2018 október 12.

“A venezuelai népnek élelmiszerhez és gyógyszerhez
való hozzáférési jogának korlátozása gyakorlatilag az
emberiség ellen elkövetett bűncselekménynek számít”
A nyilvános elismerés az USA vezetőinek részéről Venezuela folyamatos befeketítéséről árulkodik
a nemzetközi közösség tagjai előtt:
1.- Az egyoldalú megszorító intézkedések melyeket „szankciókként” emlegetünk, a gyakorlatban
Venezuela gazdaságának, pénzügyeinek és nemzetközi kereskedelmének blokádját jelentik és
céljuk a demokrácia destabilizációja, valamint a venezuelai „rezsim leváltása”.

2.- A gazdasági és pénzügyi blokád akadályozza Venezuela élelmiszerekhez, gyógyszerekhez,
alapvető árukhoz és nemzetközi finanszírozáshoz való hozzáférését, amely 2015 óta negatívan
befolyásolta a venezuelai gazdasági teljesítményt, ami súlyosan érintette a venezuelai népet.
3.- A gazdasági és pénzügyi blokád olyan tett, amely sérti a nemzetközi közjogot, az Egyesült
Nemzetek Alapokmányát, a humanitárius jogot és az államok közötti kapcsolatokat szabályozó
elveket a nemzetközi rendszer keretén belül.
4.- A népességre gyakorolt szörnyű hatásai, az általa termelt gazdasági nehézségek és a
venezuelai nép társadalmi életére és egészségére gyakorolt hatása miatt, a gazdasági és
pénzügyi blokád egy tudatos cselekedet, amely a venezuelai nép emberi jogainak hatalmas
megsértését jelenti, és az emberiség elleni bűncselekménynek kell tekinteni. Mindezt Alfred de
Zayas, az „Egyesült Nemzetek egy fenntartható demokratikus rendért” előadója, nyilatkozta az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának szóló jelentésében.

Venezuelai pénzügyleteivel
kapcsolatos intézkedések


A szuverén államadóssági és a PDVSA adósságeszközeivel
való kereskedelemi ügyeletek lebonyolításának tilalma



A Venezuelai állam tulajdonában lévő CITGO
vagyonának befagyasztása az Egyesült Államokban

cég

A gazdasági és pénzügyi
embargó hatásai



Nemzetközi pénzügyi intézetek és bankok zárolták a
különböző venezuelai intézmények és cégek bankszámláit.



A külföldi bíróságok jogkeresletei, amelyek célja a venezuelai
vagyon elkobzása, különösen a venezuelai olajipari társaságtól.



A nemzetközi pénzügyi rendszer visszautasítása a
Venezuelába vagy onnan induló pénzügyi tranzakciók
feldolgozására, vagy a pénzügyi tranzakciók feldolgozásának
késleltetése.





A
PDVSA
olajvállalat
tevékenységeinek
korlátozása több milliós veszteséget okozott a
nemzeti olajipar számára, és komoly hatást gyakorolt
az iparág operatív tevékenységeire.



A gazdasági blokád Venezuela hazai gazdasági
tevékenységének és nemzetközi kereskedelmének
csökkenését okozza.

pénzforrások



Venezuela tranzakciós költségeinek növelése érdekében
kiszabott bírságok, szankciók és különböző adminisztratív
megszorító intézkedések.



A venezuelai aranytartalék
befagyasztása és visszatartása.

és

egyéb



Ösztönözte a külföldi valuták értéknövekedését,
így hozzájárult a nemzeti fizetőeszközzel szembeni
spekulatív támadások megsokszorozódásához




A blokád hiányos ellátottságot okozott a
gazdaság alapvető ágazataiban, mint például az
élelmiszeriparban a gyógyszerek területén és az ipar
számára elengedhetetlenül fontos termékek sorában.

Az élelmiszer-szállítmányok elkobzása

A transznacionális gyógyszeripari vállalatok intézkedései a
Venezuela által megvásárolt gyógyszerek szállításának
korlátozásában.



Élelmiszerszállítmányok elkobzása, vagy a szállítás
akadályozása a Venezuelával ellenséges kormányok részéről



Venezuelai
diplomáciai
képviseletek
bankszámláinak
zárolása, amely ellehetetleníti a külföldi szolgálat normális
működését.




A gazdasági agresszió tőkekiáramlást okozott.

A hitelek megtagadása, a pénzügyi blokád és a
Venezuelának nyújtott nemzetközi hitelek folyamatos
drágulása hatalmas pénzügyi veszteségeket okozott
a Köztársaság számára.

A Venezuelával
szembeni gazdasági
blokád hatásai
Globális szintű gazdasági
veszteségek
2017 augusztus – 2018 december

23.238 milliárd $
Az USA-ban
befagyasztott
kintlévőségek

30.000 milliárd $

A gazdasági blokád hatásai
a pénzügyi szektorban
(2017 augusztus – 2018 október. Millió $-ban)

1.100

1.200

476

Euroclear által
visszatartott
összeg

Közvetlen
pénzügyi
veszteségek

1.300

Az
élelmiszerimport
költségének
emelkedése

150

Az angliai
bankban
visszatartott
aranytartalék
pénzben
kifejezett
értéke

631

A bankszámlák
befagyasztása
következtében
visszatartott összeg

Közvetett
pénzügyi
veszteségek az
államadósságértékpapírok
esetében

A gazdasági blokád
hatásai a kőolajiparban
(2017 augusztus – 2018 október)

20.000
Milliárd
$

17.000
Milliárd
$

A nemzeti
össztermeléshez
történő
hozzájárulás
csökkenése

3.000
Milliárd
$

Bevételek
csökkenése

500.000
hordó/
nap

A termelés
csökkenése

400.000
hordó/
nap

A hazai
piac
ellátásának
költségei

Beruházások
elmaradása az
Orinoco-i
kőolajsávban

Az élelmiszer
szektorra
gyakorolt hatások
A Venezuelával szembeni
döntően
befolyásolta
a
élelmiszerkészleteit.

gazdasági zárlat
venezuelai
nép

Hazai élelmiszerállomány
2015-2018
(mill. ton./év)

14,6

14,2

13,4

12,9

A mennyiséget tekintve Venezuela 2016-tól 3
millió 930 tonnával, 2017-től pedig további 6 millió
150 ezer tonnával rövidült meg az ellátottság.
2018-ban az élelmiszer-állomány 20%-kal volt
alacsonyabb a 2015-ös mértékekhez képest. Ez a
visszaesés az étkezési kultúra színvonalának
csökkenését is eredményezte, ami befolyásolta az
energia-bevitel értékét is. Az elérhető kalória 39%kal, a fehérjemennyiség pedig felére redukálódott
az utóbbi négy évben.

2015

2016

2017

2018

Hatás a táplálkozási
mutatókra
A ENSZ FAO szervezetének mutatói szerint az ország
alultáplálkozási indexe a 2015–2017-es időszakban
majdnem kétszeres növekedést mutatott a megelőző
időszakhoz képest, ezáltal Venezuelát a „mérsékelten
alacsony élelmiszer-kockázatú” kategóriába helyezve,
megsemmisítve a korábbi évtizedek éhségellenes
küzdelmének eredményeit.
Az élelmiszerkészlet csökkenése miatt az alultápláltság
elhatalmasodott a gyermekpopulációban is: 2017-ben
már meghaladta az 5%-ot. Az Egyesült Államok blokádja
miatt 2017-ben 145. 215 főre nőtt az akut
alultápláltságban, 381.189 főre pedig a krónikus
alultápláltságban szenvedő gyermekek száma. Ez a
stratégia, a venezuelai népben okozott fájdalom
stratégiája, ahhoz vezetett, hogy a Venezuela által elért
táplálkozási mutatók visszaestek a pozitív tartományból,
amely lehetővé tette az ország számára korábban a FAO
általi „éhségmentes ország” besorolást.

Egészségügyre
gyakorolt
hatások
Az egészségügy vonatkozásában a blokád fő célja az volt, hogy
ellehetetlenítse
Venezuelának
a
nyersanyagokhoz,
gyógyszerekhez és orvosi berendezésekhez való hozzáférését,
kiprovokálva ezáltal az egészségügy válságát. Ennek fényében
az egyoldalú kényszerítő intézkedések a legjelentősebb
eseményei 2017-hez köthetők:

Az amerikai bank Citibank blokkolja a 300.000 adag inzulin
behozatalára szánt forrásokat, amellyel több mint 450 000
beteget sodornak veszélybe.
2 millió egységnyi malária kezelésére szolgáló gyógyszer
blokádja. A Kolumbiában székhellyel rendelkező BSN Orvosi
Laboratórium visszautasította a gyógyszer árusítását a fizetés
beérkezését követően. A tranzakciót megvalósító céget az
Egyesült Államok hamarosan szankcionálta.
A svájci UBS bank zárolta Venezuela ügyleteit a Pan American
Egészségügyi Szervezettel (PAHO) a 2017-es immunizációs
program keretében védőoltás megvásárlására irányulóan. Mindez
arra kényszerítette Venezuelát és PAHO-t, hogy alternatívákat
keressen más bankokkal, más országokban, ami, ugyanakkor az
immunizációs
program
négy
hónapos
késleltetését
eredményezte.

Pfizer és a Novartis nevű transznacionális gyógyszeripari cégek
felhagytak az idült betegségek kezeléséhez szükséges
orvosságok, valamint egyes vegyszerek és alapanyagok
kereskedelmével. Venezuelától többek között a Parkinson kór
kezelésére szolgáló gyógyszereket, transzplantáción átesett
személyek
kezeléséhez
szükséges
immunszupresszív
gyógyszereket, és a laboratóriumi munkák nélkülözhetetlen vegyi
anyagait vonták meg.
Az Euroclear által 1200 millió dollár összegű Venezuelai
pénzeszközök visszatartása is gátolta a gyógyszerek és
felszerelések vásárlását Venezuelában.
Immunszármazékok, különösen az immunglobulin vásárlására
szánt pénzügyi ügyletek blokkolása.
A spanyol Santander Bank blokkolja a gyermekek szív- és
érrendszeri sebészetére szánt berendezések pótalkatrészeinek
megvásárlására irányuló pénzügyi műveleteket. A venezuelai
Gyermek Kardiológiai Kórházban több mint 800 beavatkozási
programot nem lehetett elvégezni, mert nem tudták beszerezni a
megfelelő alkatrészeket.

A venezuelai
vagyon elrablása

2019. január 28-án Donald Trump kormánya az 13857-es
végrehajtási rendeleten keresztül kiterjesztette a szankciókat a
PDVSA-ra is. Ennek eredményeképpen az Egyesült Államok
joghatósága alatt álló PDVSA vagyon összes eszköze és
érdekeltsége, amelynek értéke 30 000 millió dollár, zárlat alá
került. Az amerikai állampolgároknak innentől kezdve megtiltották
a társasággal folytatott ügyletekben való részvételt.
Továbbá ebben a rendeletben az Egyesült Államok elismeri, hogy
Juan Guaidó „Venezuela átmeneti elnöke”, és módosítja a korábbi
rendeleteket annak biztosítása érdekében, hogy Nicolás Maduro
törvényes és alkotmányos kormánya továbbra is a szankciók
középpontjában álljon.

