


Környezet
� 2008 DDA lezárásának kudarca

� Gazdasági válság

� Sokoldalú, többoldalú szektorális tárgyalások (ITA, 
EGA, TiSA)

� Szabadkereskedelmi tárgyalások és megállapodások 
kezdeményezésének növekedése regionális és 
bilaterális szinteken



Kereskedelmi tárgyalások  (Csendes-
óceán/Ázsia)



Folyamatban levő nagyobb 
tárgyalások
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TTIP/TPP tárgyalások közös jellemzői

� Modern, ambiciózus (szellemi tulajdon, fenntartható 
fejlődés szabályok/szabványok kölcsönös elismerése)

� USA mindkettőben partner

� A tárgyalások egymásra kölcsönösen hatnak

� Nagy feltörekvők (CHN, BRZ, IND) kimaradnak

� Iránymutatás az egyéb folyamatban levő tárgyaláshoz

� A világ GDP-jének jelentős részét adják (cca 50 %-t)



TTIP /TPP különbségek
� Csak EU és USA
� A fennmaradt vámcsúcsok, valamint 

az NTB-k lebontása a meghatározó
� EU számára prioritás
� Az USA ipari termékkivitelének 

17%-a az EU-ba(Baranyai,Szarvas, 
Wagner)

� Az USA agrárexport 8%-a EU-ba 
(Baranyai,Szarvas, Wagner)

� Áru- és szolgáltatás 
kereskedelemben tartós EU 
aktívum (áru: 106 mrd euró (2014), 
szolgáltatás.: 12,7mrd euró (2013)) 
(Baranyai,Szarvas, Wagner)

� Mások számára nyitott

� Vámok lebontása horizontálisan 
és az NTB-k lebontása a 
meghatározó

� USA számára elsődleges (ok: 
előrehaladott tárgyalások+ USA 
exportösszetétel)

� USA ipari termékkivitel 45%-a 
(Baranyai,Szarvas, Wagner)

� USA agrárexport 42%-a 
(Baranyai,Szarvas, Wagner)

� Az USA kereskedelmi mérlege 
egyes TPP országok 
viszonylatában deficites 



Az USA kétoldalú kereskedelmi forgalma a TPP országokkal



TTIP jellemzői
� A két fél GDP-je a világ GDP-jének közel 50%-t adja

� Befektetések összértéke 3 billió euró

� Világkereskedelmi részesedés: az áruforgalom 30%-a, a 
szolgáltatáskereskedelem 40%-a

� Napi szinten az áru- és szolgáltatásforgalom 2,7mrd 
euró

Kopint- Tárki, Baranyai et al.



TTIP hatásai (2027-ig)
� A TTIP hatására a GDP növekedési többlete /Kopint-Tárki

� A nyertesek EU részről: autóipar, vegyipar, a kozmetikai és 
gyógyszeripar, az élelmiszeripar, elektronikai és gépipar

� A nyertesek USA részről: elektronikai ipar, biztosítási és 
pénzügyi szolgáltatások, vegyipar, kozmetikai és 
gyógyszeripar

� NTB! 

ECORYS CEPR CEPII Bertelsmann

EU 0,34% 0,49% 0,30% 5,3%

USA 0,13% 0,40% 0,30% 13,9%



TPP várható hatásai



Vámok
� USA-ból EU import 5,2% / súlyozott 2,8%

� EU-ból USA import 3,5%/ súlyozott 2,1%

� Különösen magas vám EU-ban: USA feldolgozott 
élelmiszerek (14,6%) , gépjárművek (8%) –
tehergépjárművek (22%), lábbelik (17%), audiovizuális 
termékek (14%), ruhanemű (12%)

� Különösen magas vám USA-ban: dohány (350%), textil 
(40%), ruhanemű (32%), bőr és lábbelik (56%)



HU-USA termékforgalom egyenlege 
(millió USD)



Összes HU-USA export-import /Kopint-Tárki



HU export legnagyobb felvevőpiacai



Összes HU- USA export
� 2013-ban és 2014-ben az export 34,2%-al, 20,2%-al nőtt

� Az USA-ba irányuló HU export értéke és részaránya a 
teljes magyar kivitelből

• 2012: 2,5mrd USD;  2,4%

• 2013: 3,3mrd USD; 3% 

• 2014: 4mrd USD; 3,5%

� Legnagyobb export felvevőpiac: 14. hely USA (2010) 10. 
USA (2014) megelőzve: NL, ES, RU, UA, CN-t



HU export
� 80%-a gépek és szállítóeszközök
• Irodagép és gépi adatfeldolgozók (árufőcsoport összes export 11,8%-a az 

USA-ba)
• ! Energiafejlesztő gépek (turbinák) (árufőcsoport összes export 6,8%-

a)  több mint 10x-ére (2008-14) 
• ! közúti gépjárművek (árufőcsoport összes export 5,5%-a) 5x-ére 

(2008-14) nőtt
� Feldolgozott termékek (közel 20%)
• Optikai műszerek, mérőműszerek, folyamatszabályozási műszerek 

exportja 5x-ére nőtt (az árufőcsop össz exp 5,7%-a)
• Gumitermék 173,6%-al, nemesfémásványból készült termékek 169,4%-

al nőtt
• -14% (2008-14) gyógyszerek és gyógyászati termékek
• Élelmiszer, ital nem éri el a 22M USD-t (zgy: 10M USD);  toll 20M USD
• Forrás: KOPINT-TÁRKI



HU USA-ból származó importja
� Az import értéke közel azonos a válság előtti állapottal: 

• 1,96 mrd USD (2008)

• 2,02 mrd USD (2014) 

� A teljes HU import 1,8%-a,  15. hely (2010), 

� A teljes HU import 1,9%-a, 13. hely (2014). Az USA 
megelőzi UK-t, UA-t és ES-t.



Az USA behozatalt terhelő effektív 
vámok HU-n (%)  /Kopint-Tárki



USA-HU FDI
� Az USA a 3. legnagyobb (DE, AT)
� Összes külföldi vállalat 10%-a USA
� A versenyszektorban alkalmazott dolgozók 5%-a 

(90.000 munkahely)
� HU GDP 6,4%t állítják elő
� Magas hozzáadott értéket előállító beruházások 
• Hozzáadott érték/foglalkoztatott 16,8 M Ft (2012)
� HU befektetések az USA-ban 321M euró (2013)

Kopint-Tárki



Várható hatások 
� Minimális bővülést mutatnak az elemzések (Kutasi et 

al, Kopint-Tárki) a nettó exportpozíciónk kapcsán

� Minimális GDP növekedés 

� A megállapodás tartalma???



Magyar pozíció
� Közös kereskedelempolitika része, a Bizottság tárgyal, 

de a tagországok egyhangú támogatása, az EP 
jóváhagyása és a nemzeti parlamentek ratifikációja 
szükséges 

� Érdekünk a TTIP, de a tartalom a meghatározó!

� Cél: munkahelyeket teremtsünk Magyarországon 
és a gazdaság növekedjen Magyarországon is

� GMO red line, 

� ISDS nincs szükség rá EU-USA relációban



Magyar érzékenységek
� Politikai: GMO, ISDS, uniós áeü, növeü, 

élelmiszerbiztonság, környezetvédelem szintjének 
megőrzése

� Gazdasági: vámtételek nem kifejezetten magasak 

� Fokozott figyelem: feldolgozott zöldségfélék, 
(csemegekukorica), élelmiszerbiztonság eltérő 
megközelítése 



Tárgyalások helyzete
� 10 forduló, de az érdemi kérdések tárgyalásai még nem 

kezdődtek el

� Lassító tényezők: 

• Az USA prioritásának számító TPP lezáratlansága

• Az EU-ban az ISDS reformról nincs megállapodás

• Az USA 2016 novemberében esedékes elnökválasztása

• Globalizáció ellenes tiltakozások

• Transzparencia vita



Folyamat, garanciák
� A Bizottság rendszeres beszámolói Tanács, EP, internet

� TTIP ellenzői

� Nyilvános tanácsi mandátum, EP határozat

� Elfogadás: egyhangúság  a Tanácsban+EP jóváhagyás + 
nemzeti ratifikáció

� Időkeret 2016 nyár?? , A tárgyalások lezárását követően 
további cca minimum 1 évvel kell számolni a finomításra,  
jogász-nyelvészi felülvizsgálatra, fordításra mire a 
ratifikációs eljárást meg lehet indítani 

� Van idő a nemzeti parlamenti vitákra



Nagy Gábor
gabor.nagy@mfa.gov.hu


