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Miért kell(ett) a TTIP?
(kiváltó tényezők)

• A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2001 
óta zajló sikertelen Doha Forduló tárgyalásai

• A 2008. évi gazdasági válság

• Megnövekedett számú szabadkereskedelmi 
tárgyalások és megállapodások (regionális és 
bilaterális szinteken)
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A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership –TTIP )

• 2013. júliusában indultak a tárgyalások
• Célja a felek közti kereskedelem és beruházások útjában álló

akadályok (pl. vámok, szükségtelen szabályozások) jelentős 
részének lebontása 

• A két fél GDP-je a világ GDP-jének közel 50%-át adja
• Befektetések összértéke 3 ezer milliárd euró
• Világkereskedelmi részesedés: az áruforgalom 30%-a, a 

szolgáltatáskereskedelem 40%-a
• Napi szinten az áru- és szolgáltatásforgalom 2,7mrd euró
• Bár az EU és az USA közötti kereskedelemben az 

agrártermékek részesedése csupán 5-6 százalék, az ezekkel 
kapcsolatos egyeztetéseket és találgatásokat kiemelt 
közfigyelem övezi.
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A nagyobb kereskedelmi tárgyalások részes 
feleinek főbb adatai 

Résztvevő országok Adatok

TPP USA, Japán, Vietnam, Malajzia, Szingapúr, Brunei, 
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Chile, Mexikó, Peru

A tárgyalásokat 2015. október 5-én lezárták.

Terület (millió km²): 32,87

Népesség (millió): 805,01

GDP (2013, ezermilliárd USD): 27,83

RCEP ASEAN országok + Ausztrália, Kína, India, Japán, 
Korea, Új-Zéland

Tárgyalások folyamatban.

Terület (millió km²): 25,85

Népesség (millió): 3431,58

GDP (2013, ezermilliárd USD): 21,29

FTAAP Ausztrália, Brunei, Kanada, Indonézia, Japán, Korea, 
Malajzia, Új-Zéland, Fülöp-szigetek, Szingapúr, 
Thaiföld, USA, Tajvan, Hongkong, Kína, Mexikó, 
Pápua Új-Guinea, Chile, Peru, Oroszország, Vietnám
Tárgyalások folyamatban.

Terület (millió km²): 62,88

Népesség (millió): 2818,25

GDP (2013, ezermilliárd USD): 42,79

Eurázsiai 

Gazdasági 

Unió

Oroszország, Belorusz, Kazahsztán, Örményország

Létrejött és folyamatosan bővül.

Terület (millió km²): 20,26

Népesség (millió): 178,69

GDP (2013, ezermilliárd USD): 2,45
TTIP(viszon

yításként) 

EU, USA

Tárgyalások folyamatban.

Terület (millió km²): 14,15

Népesség (millió): 830,33

GDP (2013, ezermilliárd USD): 33,67
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Folyamatban levő nagyobb tárgyalások
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Regionális Átfogó Gazdasági Társulás (RCEP) és 
Csendes-óceáni Partnerség 
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Regionális Átfogó Gazdasági Társulás (RCEP) és 

Csendes-óceáni Partnerség 
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Csendes-óceáni Szabadkereskedelmi Térséggel (FTAAP), 
Csendes-óceáni Partnerség (TTP) és Regionális Átfogó

Gazdasági Társulás (RCEP)
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Az EU  fontosabb szabadkereskedelmi megállapodásai 

Országok Kezdés Jelenlegi státusz és várható lépések 

USA 2013. július 11. forduló 2015. okt 18-23. 
A felek a lezárást 2016-ra tervezik 

Kanada 2009 április Lezárás 2014. szeptember 26. 

ASEAN - Association of Southeast 
Asian Nations 

Singapur, Vietnam, Thaiföld, 
Japán, Burma, Fülöp szigetek, 

Indonézia, Brunei, Laosz, 
Kambodzsa  

2007. július Az EU bilaterális formában tárgyal az ASEAN 
országokkal 

Singapur  2014-ben lezárták a tárgyalásokat 

Vietnam 2012 folyamatban 

Thaiföld 2013 folyamatban 

Japán 2012. november  12. forduló 2015. szeptember Tokió 

Marokkó 2000. március folyamatban 

Tunézia 1995 2015. október 13-án megegyeztek a DCFTA 
tárgyalások elindításában 

ANDEAN community – Columbia, 
Ecuador, Peru, Bolívia 

2010 2014-ben lezárták a tárgyalásokat 

MERCOSUR –Argentína, 
Paraguay, Uruguay, Brazília, 

Venezuela, Bolívia ?Chile, 
Columbia, Equador, Peru  

2004 Jelenleg nics egyetértés  

Deep and Comprehensive Free 
Trade Area – Georgia, Moldova, 

Ukrajna 

2011 Társulási megállapodás aláírása 2014. június  

SADC EPA - Southern African 
Development Community - 

Botswana, Lesotho, 
Mozambique and Swaziland, 

South Africa 

 2014-ben lezárták a tárgyalásokat 

EAC – East African Communities 
(Kenya, Uganda, Tanzánia…) 

2005 2014-ben lezárták a tárgyalásokat 

Ausztrália - Bejelentették, hogy megkezdték a bilaterális 
megállapodás lehetőségeinek feltárását  

 

 



11



12

TTIP/TPP tárgyalások közös jellemzői

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

• Mindkettőben partner az USA 
• A tárgyalások egymásra kölcsönösen hatnak
• Nagy feltörekvők (CHN, BRZ, IND) kimaradnak
• Iránymutatás, igazodási pont az egyéb 

folyamatban levő tárgyalásokhoz
• A világ GDP-jének jelentős részét adják (cca 50 

%-t)
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TTIP/TTP különbségek

Tárgyalások folyamatban A tárgyalásokat 2015. október 5-én lezárták

EU és USA között zajlik - kizárólagos Nyitott újabb tagállamok számára (Korea)

A vámszintek nagyrészt alacsonyak, cél 
vámcsúcsok lebontása  
(Nem-vámjellegű akadályok (NTB)  
lebontása  meghatározó)

Viszonylag magas vámszintek, horizontális 
lebontás.
(Nem-vámjellegű akadályok (NTB)  lebontása  
meghatározó)

Az EU ipari exportjának 17%-a az USA-ba 
irányul

USA ipari exportjának 45%-a TTP 
országokba irányul

EU mezőgazdasági (főleg feldolgozott 
termékek) termékek kivitelének  8%-a 
USA-ba irányul 
(Baranyai, Szarvas, Wagner tanulmány)

USA mezőgazdasági exportjának 42%-a a 
TPP-be irányul
(Baranyai, Szarvas, Wagner tanulmány)

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

Az USA kereskedelmi mérlege egyes TPP 
országok viszonylatában deficites (főleg 
Japán)
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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 

ECORYS CEPR CEPII Bertelsmann

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

USA 0,13% 0,40% 0,30% 13,9%
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Fontosabb TTIP események

• 2011 EU-USA High Level Working Group for Jobs and Growth  -
közös tanulmány az EU-USA közötti lehetséges kereskedelmi 
kapcsolatokról

• 2013. 02.13. Obama – Barroso - van Rompuy  közös nyilatkozat, 
melyben kezdeményezték a tárgyalások megindítását

• 2013. június 14. Tanács tárgyalási irányelveinek elfogadása és ezt 
követően a tárgyalások megkezdése. 

• Mandátum: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/E
N/foraff/145014.pdf

• 2015.  október - 11. forduló
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TTIP 11. forduló
- 2015. október 14-23. Miami és Washington
- Minden témát érintettek a beruházás védelem kivételével.
- Piacra jutás (Vámok) - 2. vámajánlat csere a vámsorok 97 

%-ra vonatkozóan
- Mezőgazdaság
- Exportverseny (exporthitel, élelmiszersegély)
- NTB
- SPS
- GI 
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EU mezőgazdasági külkereskedelem 
(célországok és származási országok)
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EU-USA kétoldalú kereskedelmi forgalom
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Az EU és az USA közötti külkereskedelmi 
forgalom fontosabb termékei 2014-ben
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Mezőgazdasági termékek kereskedelmének 
megoszlása a világ nagy térségei között
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EU agrárimport USA-ból
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EU import USA-ból



23

EU export USA-ba
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Nem vám jellegű kereskedelmi akadályok (NTB)
� Egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) intézkedések

• intézkedések az elővigyázatosság elvén az emberek, állatok vagy 
növények egészsége, a környezet és a vadvilág, valamint az emberek 
biztonságának védelme érdekében   � import szállítmányok 
visszautasítása 

• nemzeti szabványok a nemzetközinél szigorúbbak lehetnek, amennyiben 
tudományosan megalapozottak   � figyelembe vehetők a tudományos 
bizonytalanságok is

� Kereskedelem technikai akadályai (TBT)
• mindazon technikai intézkedések és normák, tesztek és igazolási 

eljárások, amelyeket az SPS Megállapodás nem foglal magában (pl. 
minőségi garanciák, csomagolás, márkázás, címkézés stb.) 

� Szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai (TRIPS)
• földrajzi árujelzők használatára jogosult termékek termelőinek védelme a 

jogosulatlan használat tiltásával
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EU mezőgazdaság offenzív érdekei

• Az EU agrártermékek USA piacrajutási 
feltételeinek javítása

• A nem-vámjellegű akadályok lebontása 
(NTB-k)

• A földrajzi árujelzővel rendelkező EU 
termékek teljes körű jogi védelmének 
biztosítása az USA piacon (GIs)
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EU mezőgazdaság defenzív érdekei

• A „status quo” megtartása.

• Az érzékeny termékekre vonatkozó kvótanyitás 
mértéke megfelelő legyen.

• Reciprocitás elvének megtartása (Kvótanyitás 
abban az esetben, amennyiben az USA is 
betartja az EU-ban használatos állatjóléti 
előírásokat. )

• GIs
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Magyar pozíció

• Magyar részről támogatjuk a megállapodás 
létrehozását, de kizárólag egy 
kiegyensúlyozott, ambiciózus megállapodást 
tartunk elfogadhatónak.

• Cél a gazdasági növekedés, a munkahely 
teremtés továbbá a földrajzi árunevek védelme, 
a nem-vámjellegű akadályok és az állat- és 
növény-egészségügyi előírások megfelelő
figyelembe vétele.
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Magyar érzékenységek a mezőgazdaságban 

• Politikai: GMO

• Gazdasági: vámok nem kifejezetten magasak 

• Ipari átlagvám 3-5% között

• Átlagos mezőgazdasági vámtételek 
vámegyenértéken: 4,9% US, 13,8%  EU

• Fokozott figyelem: feldolgozott zöldségfélék, 
(csemegekukorica), bioetanol, 
élelmiszerbiztonság eltérő megközelítése 
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TTIP tárgyalások - GMO szabályozás

• Magyarországon az Alaptörvény rögzíti a magyar 
mezőgazdaság GMO mentességét.

• Politikai és társadalmi egyetértés 

• A TTIP létrehozásához szükséges a magyar kormány 
egyetértése és a magyar Országgyűlés általi megerősítése. 

• Az Európai Bizottság tárgyalási mandátuma nem terjed ki 
a génmódosított szervezetekre vonatkozó Uniós és nemzeti 
szabályok módosítására. 
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TTIP tárgyalások - Földrajzi árujelzők (GI)

• A GI lista alapja az EU által korábban használt borlist
a („List of spirit names”, ez a korábbi EU-USA bormegállapodás része)

+ nem bor élelmiszerek

• A listában szereplő magyar földrajzi árujelzők: 

Tokaji

Szegedi szalámi

Szegedi téliszalámi,

Pálinka és Törkölypálinka 



31

Várható fejlemények

• Az EU és az USA jelenlegi szándékai szerint a 
cél a  tárgyalások 2016. végi lezárása.
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Phil Hogan (mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
biztos) kereskedelmi  tárgyalásainak 

állomásai
• A jelenlegi megállapodások (Kolumbia, Peru, 

Ukrajna, Kanada, Dél-Afrika és Vietnam) után 
folynak a tárgyalások (Japán, USA, Mercosur, 
Fülöp-szigetek stb.)

• 2016-ban tervezett tárgyalások :

• Első negyedév: Mexikó, Kolumbia , Japán, 
Kína,  Mercosur (Brazília, Argentína, Peru, 
Uruguay )
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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