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Összefoglaló 

A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP) az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett 

szabadkereskedelmi megállapodás (EU 2014/b, European Commission 2014). A 

megállapodás deklarált célja, hogy a két gazdasági tömb között még meglévő kereskedelmi 

akadályok lebontásával, illetve mérséklésével szorosabbra vonja az Európai Unió és az 

Egyesült Államok közötti kereskedelmet és gazdasági együttműködést, ami által a korábbinál 

versenyképesebb gazdasági övezet jöhet létre. 

Az Európai Unió és az Egyesült Államok együtt a világ GDP-jének mintegy 50%-át, a 

világkereskedelem áruforgalmának 30%-át és szolgáltatásforgalmának 40%-át képviseli. Az 

áru- és szolgáltatásforgalom értéke napi szinten 2,7 milliárd euró. A befektetések összértéke 

megközelíti a 3 billió eurót. A tárgyalások eredményeként létrejövő szerződés a világ 

legnagyobb bilaterális kereskedelmi egyezményét hozhatja létre. 

A megállapodásról szóló tárgyalásokat kezdettől fogva óriási nemzetközi érdeklődés kísérte. 

Mind az európai, mind az amerikai tárgyaló delegáció a megegyezés melletti erős 

elkötelezettségét fejezte ki, a szakmai, társadalmi, civil közösségek és politikai szervezetek 

azonban megosztottak a megegyezés előnyeit és kockázatait illetően. 

A témában készült tanulmányok nagy része pozitív gazdasági és társadalmi hatásokat mutatott 

ki a TTIP következtében a két fél közötti kereskedelem növekedésére és az EU-tagországok 

összesített GDP-jére és hosszú távú foglalkoztatásai hatásaira vonatkozóan (EU 2014/a, 

CEPR 2013, CEPII 2013). A kereskedelem élénkülése kisebb mértékben a vámok 

megszüntetéséből, nagyobb mértékben a nem vámjellegű akadályok csökkentéséből 

származik. Számításaik szerint az egyezmény kereskedelem-elterelő hatása jelentős lehet: az 

EU és az USA közötti forgalom számottevően nő, az EU-országok egymás közötti 

kereskedelme azonban csökken. Ennek következtében az egyezménynek a GDP addicionális 

növekedésére való hatása viszonylag szerény, de határozottan pozitív. 

Ugyanakkor készült az egyezményt teljes mértékben elutasító tanulmány is, amely a tervezett 

megállapodásnak Európa számára káros következményeit igyekezett bemutatni (Capaldo 

2014). Emellett a szakszervezetek, más civil szerveződések és tudományos kutatóintézetek is 

hangot adtak kritikájuknak a megállapodás bizonyos pontjait illetően (ETUI 2015, ÖFSE 

2014). Ilyen például a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok, technikai és bürokratikus 

szabályok leépíthetősége, illetve harmonizálhatósága, illetve ezek esetleges negatív hatásai; 

alapjában véve a két fél eltérő szabályozási filozófiájának az összeegyeztethetősége. Ezek 

olyan szempontok, amelyekre a tárgyaló delegációknak valóban nagy súlyt kell helyezniük, és 

a tárgyalások lassú előrehaladása arra utal, hogy a felek ezt is teszik. Különös tekintettel arra, 

hogy az egyezmény pozitív hatását nagyobb részben éppen a nem vámjellegű akadályok 

leépítésétől várják. 

A két legnagyobb vitát kiváltó kérdés egyike, az ISDS (Investor-State Dispute Settlement) a 

nyilvános konzultáció eredményeként legalábbis időlegesen lekerült a napirendről. Noha ez a 

klauzula hagyományosan része a két- és többoldalú beruházás-védelmi egyezmények döntő 

többségének, az ISDS-nek a TTIP-be való beemelése erős negatív visszhangot kapott.  
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A másik kiemelt és ellentmondásos kérdés a géntechnológiailag módosított (GMO) termékek 

kereskedelmének liberalizálása volt. Az EU több irányelvben is kinyilvánította a tagállamok 

jogát a géntechnológiával módosított növények esetében termesztési moratóriumok 

bevezetésére. Ennek ellenére Európában még mindig vannak olyan félelmek, hogy az 

amerikai lobbi hatására a TTIP végül zöld utat fog adni a GMO termékek behozatalának, noha 

az EU ezeket a félelmeket továbbra is cáfolja (European Commission 2015). 

A fentiekből is megállapítható, hogy az egyezménnyel szembeni aggodalmak jó része arra 

vezethető vissza, hogy viszonylag kevés az információ a tárgyalások konkrét tartalmáról és 

előrehaladásáról, mivel a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak, ami táptalajt ad téves 

információk vagy tévhitek elterjedésére. Pedig egy ilyen nagy volumenű változás hatásának 

megítélése esetén különösen fontos a kiegyensúlyozott véleményalkotás és az árnyalt 

megközelítés, amihez elengedhetetlen a rendelkezésre álló információk széles köre és 

kiegyensúlyozottsága. 

A tanulmány első fejezete elemzi a magyar-amerikai külkereskedelem jelenlegi helyzetét és 

szerkezetét. Az adatok alapján megállapítható, hogy a magyar-amerikai kereskedelem 

nagyságrendje makroszinten mindkét ország számára viszonylag csekély. 2014-ben az USA-

ba irányuló export a teljes magyar kivitel 3,5, az onnan származó import a teljes magyar 

behozatal mindössze 1,9%-át képviselte. A magyar termékek az USA importjában 0,22%-kal 

részesednek, az amerikai kivitelben pedig a magyar piac súlya még alacsonyabb, 0,11%. 

Mindazonáltal, a két ország közötti kereskedelem magyar szempontból nem elhanyagolható. 

Egyrészt azoknak a szállítóknak, amelyek az amerikai piacon találnak termékeik számára 

exportlehetőséget, legyen az bármilyen kicsiny tétel is, fontos ez a kereskedelmi kapcsolat. 

Másrészt, az amerikai piac részesedése a magyar exportban az elmúlt 6 évben jelentősen 

emelkedett (2008-ban még csak 2,3% volt). Harmadrészt, az USA-val folytatott kereskedelem 

a magyar külkereskedelemi többlet nem kis részét teszi ki. 2014-ben 2 milliárd dollár többlet 

keletkezett ebben a relációban, ami a teljes magyar kereskedelmi szufficit több mint 

egynegyede. 

A magyar export az USA-ba lényegében két árufőcsoportra koncentrálódik: 1. a feldolgozott 

termékek valamint 2. a gépek és szállítóeszközök képviselik a magyar export 95,3%-át, amely 

mellett még egy harmadik árufőcsoport, a vegyipar játszik némi szerepet, 2,8%-os 

részesedéssel. Az amerikai piacra irányuló magyar export legfontosabb termékcsoportjai: a 

közúti jármű (31%), az energiafejlesztő gépek, motorok, turbinák (22%) és az irodagép és 

adatfeldolgozó gépek (17%). Az előbbi kettő kivitele meredeken emelkedett, az utóbbié 

jelentősen csökkent az elmúlt években. De ha tovább haladunk a legnagyobb súlyt képviselő 

termékféleségek során, akkor is kizárólag olyan termékeket találunk, amelyeket a 

Magyarországon működő multinacionális vállalatok állítanak elő. Noha pontos számítás a 

vállalati adatvédelem miatt nem készíthető, az amerikai cégek magyarországi jelenlétének 

ismeretében megalapozottan feltételezhető, hogy az USA-ba menő magyar export 

(energiafejlesztő gépek, turbinák, irodatechnikai eszközök, számítógépek és részegységeik, 

elektronikai, optikai termékek, közúti jármű-alkatrész, autóvillamossági részegységek) 

legalább a felét, de inkább 60%-át maguk a Magyarországon működő amerikai tulajdonú 

vállalatok állítják elő és exportálják az Egyesült Államokba. Mellettük még a német tulajdonú 
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cégek (és kisebb mértékben más multinacionális vállalatok) bírnak szereppel ezekben a 

termékcsoportokban az USA-ba irányuló exportban. 

A magyar élelmiszerágazat elhanyagolható értékben exportál az Egyesült Államokba, 

mindössze 20 millió dolláros éves kivitellel, amely alapjában véve almalé és szárított 

gyümölcs exportjából áll. Az élelmiszeripari szakértők szerint jelenleg nincs is esély arra, 

hogy a magyar termelők nagyobb mértékben jelenjenek meg az amerikai piacokon, mert 

ehhez nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű áru. 

A vegyipar helyzete és exportkilátásai valamivel jobbak, de a kivitel értéke itt is nagyon 

szerény, és annak nagy része is a globális nemzetközi cégek tevékenységéhez kapcsolódik. 

A termékszerkezet vizsgálata alapján tehát megállapítható, hogy a magyar amerikai 

kereskedelemben mind a magyar export, mind az import túlnyomó része tovább-feldolgozásra 

kerülő, intermedier termék, amely nem érzékeny sem a vámok lebontására, sem a nem 

vámjellegű akadályok leépítésére. Ezek a termékek a multinacionális vállalatok által 

létrehozott globális termelési lánc integráns részei, ezért kevéssé függnek a 

kereskedelempolitikai intézkedésektől. Fogyasztási cikkek, amelyek elvileg kereslet- és/vagy 

ár-érzékenyek, a magyar-amerikai kereskedelemben csak elvétve fordulnak elő. 

A második fejezetben a magyar amerikai kereskedelemben alkalmazott effektív (a 

forgalommal súlyozott) vámtételeket tekintjük át. 2015 májusában a magyar exportot az 

Egyesült Államokban átlagosan 1,54%-os effektív vám terhelte a 2014. évi forgalommal 

súlyozva. Az amerikai termékek magyarországi effektív vámszintje ugyan ennél valamivel 

magasabb, 2,64%, a különbség azonban nem tekinthető lényegesnek. A vámok 

nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a forint/dollár árfolyam, amely a kereskedelemben 

elérhető árbevételt szintén meghatározza, akár egyetlen nap alatt ennél nagyobb mértékben 

változhat. 

A harmadik fejezetben mutatjuk be annak a modellszámításnak az eredményét, amelyben a 

TTIP-nek a magyar-amerikai kereskedelmi kapcsolatokra való lehetséges közvetlen hatását, 

valamint az EU-USA külkereskedelemben várható változásoknak a magyar-EU 

kereskedelemre való közvetett hatását modelleztük. 

A hatásvizsgálat során egy úgynevezett strukturális modellcsaládot (VAR modellek) 

alkalmaztunk, amelyhez nem szükséges más alapmodell, mivel együtthatói közvetlenül 

becsülhetők. A vámtételek lebontását a külkereskedelmi árindexben bekövetkezett 

változásként építettük be a modellbe, amely így a vámok lebontásának hatását közvetlenül 

képes volt megjeleníteni a külkereskedelmi forgalomban.  

A magyar-amerikai forgalomban jelentős súlyt képviselő árufőcsoportokra és ezeken belül a 

fontosabb kétszámjegyű árucsoportokra készítettünk egy kivetítést, amely a kereskedelem 

legvalószínűbb folyamatát jelzi előre, a TTIP hatása nélkül (ún. baseline szcenárió). Az 

elkészült hatásbecslések ennek az alappályának az elmozdulását jelzik a növekedés, vagy a 

lanyhulás irányában. 

Azokra a termékfőcsoportokra, amelyekben a forgalom nem éri el a teljes magyar export 1-

2%-át, nem lehetett hatásbecslést készíteni, mivel a forgalom rendszertelen, volatilis, trendje 
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pedig nem kiszámítható. Ezért a mezőgazdasági és élelmiszeripari, a nyersanyag és 

energiahordozó kivitelre nem készítettünk sem trendszámítást, sem hatásbecslést.  

Modellszámításra tehát ceteris paribus csak a vegyipar, a feldolgozott termékek és a gépek és 

szállítóeszközök árufőcsoportja alkalmas. 

A TTIP keretein belül a vámok lebontása elsősorban a közvetlen magyar-amerikai 

kapcsolatban jelent nagyobb változást, azon belül is a vegyipari termékek és feldolgozott 

termékek árucsoportokban várható 17% körüli exportnövekedés az alappályához képest. A 

gépek és szállítóeszközök kivitele fél százalékos pótlólagos bővülést érhet el, míg az egyéb 

feldolgozott termékek esetén a modell 6%-os exportnövekedést jelez előre. Összességében a 

közvetlen magyar-amerikai export az alappályához képest 3,2%-kal növekedhet. A 

modellszámítások ezzel párhuzamosan az import 0,3%-os növekedésével számolnak.  

A közvetett kapcsolatokban (tehát az európai-amerikai külkereskedelmi kapcsolatok 

élénküléséből fakadóan) az általunk alkalmazott modell 0,5%-os export-, és 0,7%-os 

importbővülést jelzett előre. 

A vámoknál nagyobb leépítést eredményezhet a nem vámjellegű akadályok csökkentése. 

Számításaink szerint, ha a nem vámjellegű akadályoknak csupán a negyedét sikerült leépíteni 

a kétoldalú kereskedelemben, akkor az a magyar-amerikai exportot 5,6%-kal, az importot 

0,6%-kal emelheti. Ezen nem tarifális akadályok lebontásából is elsősorban a vegyipar 

profitálhat, azon belül is a gyógyszeripar.  

A vámok lebontásának a közvetlen és közvetett, valamint a nem vámjellegű akadályok 

mérséklésének az összesített, forgalommal súlyozott hatása a magyar exportot várhatóan 

0,8%-kal emeli meg az alappályához képest, míg az import addicionálisan 0,7%-kal bővülhet. 

Így a TTIP 2014-es forintadatok alapján 2%-kal növelné a nettó exportot. Amennyiben tehát a 

TTIP-ben vállalt nem vámjellegű kereskedelmi akadályok 25%-os lebontása maradéktalanul 

teljesülne, az a magyar GDP-t várhatóan 0,16%-kal növelné. 

Mind a jelenlegi bilaterális forgalom elemzéséből, mind a modellszámítás hatásvizsgálatából 

az tűnik ki tehát, hogy a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség egyezménynek 

a magyar gazdaságra becsült hatása igen csekély. A magyar-amerikai kereskedelmi 

kapcsolatok a TTIP nélkül is jelentősen bővültek az elmúlt években. Az egyezmény hatására 

nem várható, hogy ennek a kapcsolatnak a nagyságrendjében és szerkezetében érzékelhető 

változás következzen be. Mindazonáltal, bizonyos ágazatok nyertesei lehetnek az 

egyezménynek, elsősorban a vegyipar, a gépipar és a közúti járműgyártás. 

Fontos kiemelni, hogy a számítások szerint súlyosan negatív hatások egyetlen ágazatban sem 

várhatóak az egyezmény hatására. Ugyanakkor az európai (elsősorban a német) közúti 

gépjárműgyártás számára az egyezmény egyértelmű és jelentős pozitív szaldóval bír, ami a 

magyarországi termelési és beszállítási lehetőségek számottevő bővülésével járhat. 
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1. Magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok 

A magyar külkereskedelem Európa-, azon belül is erősen EU-centrikus. 2014-ben Európa 

85,6%-kal, az Európai Unió (EU28) 76,4%-kal részesedett a teljes (export+import) magyar 

külkereskedelmi forgalomból. 2008-ban, a válság előtti utolsó évben ugyanezek az 

arányszámok 85,3%, illetve 74,3% voltak (az utóbbi adat az EU27-re vonatkozik, 

Horvátország nélkül). Európa mellett a többi földrész súlya a forgalomban nagyon alacsony, 

illetve jelentéktelen: (A magyar export és import megoszlását földrészek és kiemelt országok 

között lásd a 2.1. melléklet 1. és 2. táblázatában.) 

 

1.1. Az USA súlya a magyar külkereskedelemben és a bilaterális forgalom 

dinamikája 

Magyarország és az USA közötti kereskedelem értéke 2014-ben 6,0 milliárd USD, a 217,0 

milliárd USD értékű teljes magyar külkereskedelem 2,8%-a volt – ez utóbbi részarány 0,8 

százalékponttal magasabb a 2008. évinél. Az USA részesedése mind a kivitelt, mind a 

behozatalt tekintve emelkedett 2008-hoz viszonyítva, a forgalom dinamikája azonban 

irányonként jelentősen különbözött. 

1.1. ábra: Az összes és a magyar-USA bilaterális export és az import alakulása 
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Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Az USA-ba irányuló magyar export 2009 után minden évben bővült, értéke azonban – 

miután 2009-ben 25%-kal visszaesett – csak 2013-ban haladta meg a 2008. évit. Az elmúlt két 

évben, 2013-ban és 2014-ben az export növekedési üteme kifejezetten meglódult, az előző 

évhez képest 34,2, illetve 20,7%-kal növekedett. A kivitel értéke a 2012. évi 2,5 milliárd 

USD-ről 2013-ban 3,3 milliárd USD-re, 2014-ben 4 milliárd USD-re emelkedett. Az átlag 

feletti bővülés következtében az USA-ba irányuló export részaránya a 2008-2012 közötti 2-
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2,5%-ról 2013-ban 3%-ra, 2014-ben pedig 3,5%-ra nőtt. A következő táblázat a bilaterális 

forgalom összefoglaló adatait tartalmazza. 

1.1. táblázat: Az összes és az USA-ba irányuló magyar export alakulása 2008 és 2014 

között USD-ben 

Mutató megnevezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Összes magyar export, millió 

USD 
108 233 82 572 94 749 111 218 102 830 108 015 112 775 

Magyar export az USA-ba. millió 

USD 
2 478 1 859 1 921 2 268 2 454 3 292 3 974 

Az USA-ba irányuló export 

részaránya az összes magyar 

exportban, % 

2,3 2,3 2,0 2,0 2,4 3,0 3,5 

Összes magyar export értékének 

változása, 2008=100 
100,0 76,3 87,5 102,8 95,0 99,8 104,2 

Az USÁ-ba irányuló magyar 

export változása, 2008=100 
100,0 75,0 77,5 91,5 99,0 132,8 160,3 

Összes magyar export változása 

az előző évhez képest, % 
 -23,7 14,7 17,4 -7,5 5,0 4,4 

Az USÁ-ba irányuló magyar 

export változása az előző évhez 

képest, % 

 -25,0 3,4 18,1 8,2 34,2 20,7 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Magyarország 2014-ben több mint 200 országba szállított termékeket, a kivitel 86,7%-a 

azonban a 20 legnagyobb, 67%-a a 10 legnagyobb exportpiacra került. Az USA helyezése 

2010-14 között évről évre 1 hellyel javult, a 2014. évi 3,5%-os export-részesedésével a 

magyar export felvevőpiacainak rangsorát tekintve bekerült a TOP10-be – bár csak az utolsó 

helyre (kiszorítva a TOP10-ből Oroszországot). 

1.2. táblázat: Az összes és az USA-ból érkező magyar import alakulása 2008 és 2014 

között 

Mutató megnevezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Összes magyar import, millió 

USD 
108 820 77 273 87 434 101 375 94 308 99 307 104 274 

Magyar import az USA-ból. 

millió USD 
1 962 1 522 1 576 1 949 1 902 2 129 2 019 

Az USA-ba irányuló import 

részaránya az összes magyar 

importban, % 

1,8 2,0 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9 

Összes magyar import változása, 

2008=100 
100,0 71,0 80,3 93,2 86,7 91,3 95,8 

Magyar import az USA-ból, 

változás 2008=100 
100,0 77,6 80,3 99,3 97,0 108,5 102,9 

Összes magyar import változása 

az előző évhez képest, % 
 -29,0 13,1 15,9 -7,0 5,3 5,0 

Magyar import az USA-ból, 

változás az előző évhez képest, % 
 -22,4 3,6 23,6 -2,4 11,9 -5,2 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Az USA-ból származó magyar import értéke az összes importból 2008 óta – eltekintve a 

válság okozta erős visszaeséstől – alig változott: 2008-ban 1,96 milliárd USD értékű amerikai 

áru került a magyar piacra, 2014-ben 2,02 milliárd USD értékű. Tekintettel arra, hogy a 

magyar import még 2014-ben sem érte el a 2008. évi szintet, az USA-ból származó import 

részaránya a szerény növekedéssel is valamelyest emelkedett (2.2. táblázat.).  

Az USA-val folytatott kereskedelem export- és importbeli súlya, valamint az export javára 

növekvő dinamika-különbség ismeretében nem meglepő, hogy a bilaterális forgalom az 

utóbbi években jelentős (és emelkedő) aktívummal zárt.  

1.3. táblázat: A magyar-USA termékforgalom egyenlege, millió USD 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014 

Export 2 478,5 1 858,6 1 921,4 2 268,3 2 453,6 3 292,3 3 974,0 

Import 1 962,2 1 521,7 1 576,1 1 948,8 1 902,4 2 129,2 2 019,3 

    Egyenleg   516,3       336,9       345,2       319,6       551,2     1 163,21  1 954,7     

Egyenleg a teljes 

magyar aktívumból, 

% 

  6,4      4,7      3,2      6,5     13,4 23,0     

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A magyar-USA forgalom aktívuma 2011 óta növekszik erőteljesen, 2014-ben a teljes magyar 

termékforgalmi aktívumnak majdnem a negyedét tette ki (2.3. táblázat). 

 

1.2. Magyarország az USA külkereskedelmében 

A magyar-amerikai bilaterális kereskedelmi kapcsolatok jelentősége az USA külkereskedel-

mében összességében rendkívül csekély. Akár a Magyarországról érkező import súlyát, akár a 

Magyarországra irányuló USA export súlyát nézzük az USA importjában, illetve az USA 

exportjában, a magyar részarányok – lévén az USA a világ legnagyobb importőre és a 

második legnagyobb exportőre – nagyon szerények:  

1.4. táblázat: Az USA Magyarországról származó importja és a Magyarországra 

irányuló exportja az összes importjának, illetve exportjának %-ában 

Mutató megnevezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Az USA Magyarországról 

származó importja az összes 

importjában, % 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,16 0,22 

Az USA Magyarországra 

irányuló exportja az összes 

exportjában, % 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 

Megjegyzés: az USA által nyilvántartott, illetve nemzetközi szervezeteknek továbbított adatok az USA-magyar 

kereskedelemről nem egyeznek meg a Magyarország által a magyar-USA forgalomról továbbított adatokkal. 

Ebben többféle tényező játszik szerepet, például időbeni, számbavételi, módszertani különbségek léteznek a 

statisztikák összeállításában. 

Forrás: International Trade Center (http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-

country-product/) 

http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product/
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A csekély magyar részesedés ellenére megállapítható, hogy a magyar export súlya jelentősen 

meghaladja a többi közép-kelet-európai országokét: majdnem akkora, mint a háromszor 

nagyobb gazdasággal rendelkező Lengyelországé, és jócskán meghaladja a hazánkkal azonos 

méretű Csehországét. 

Az USA exportjának felvevőpiacai között 2014-ben Magyarország a 67., Lengyelország és 

Csehország ennél előbb áll a rangsorban (52. és 58.), míg Románia és Szlovákia hátrább.  

 

1.3. Az USA-ba irányuló magyar export áruszerkezete  

Az USA-ba irányuló magyar export értéke jelentősen növekedett az elmúlt három évben, 

SITC árufőcsoportos szerkezete azonban alig változott.1 A magyar szállítások csaknem 80%-a 

2008-ban és 2014-ben is a gépek és szállítóeszközök árufőcsoportba tartozó termékekből állt 

és a feldolgozott termékek árufőcsoport részesedése közelített a 20%-hoz. A nem az említett 

három árufőcsoportba (élelmiszerek, italok, dohány; nyersanyagok; energiahordozók) tartozó 

termékek együtt 2008-ban 4,1%-ot, 2014-ben 1,9%-ot tettek ki. (2.5. táblázat.) 

 

1.5. táblázat: Az USA-ba irányuló magyar export SITC árufőcsoportok szerint 

SITC árufőcsoportok 

Összes magyar 

export 

USA-ba irányuló 

magyar export 

Összes magyar 

export 

USA-ba irányuló 

magyar export 

2008 2014 2008 2014 2 008 2014 2 008 2014 

Millió USD Megoszlás, % 

0-1 Élelmiszer, ital, dohány 7 214,7 8 608,8 19,1 21,9 6,7 7,6 0,8 0,6 

2 és 4 Nyersanyagok 2 540,3 2 966,9 18,8 52,2 2,3 2,6 0,8 1,3 

3 Energiahordozók 4 064,0 3 952,2 61,4 0,9 3,8 3,5 2,5 0,0 

5 Vegyipari termék 
9 226,2 

12 

457,7 107,4 112,6 8,5 11,0 4,3 2,8 

6, 8, és 9 Feldolgozott 

termékek 

19 

572,2 

23 

224,5 313,8 662,3 18,1 20,6 12,7 16,7 

7 Gépek és szállítóeszközök 
65 

615,6 

61 

564,7 
1 958,0 3 124,1 60,6 54,6 79,0 78,6 

Export összesen 
108 

233,1 

112 

774,8 
2 478,5 3 974,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Megjegyzés: A táblázat első oszlopában a megnevezés előtti számok a SITC Rev 3 nómenklatúra 

árufőcsoportjainak sorszámát jelzik 

Az 1.5 táblázat adatai két fontos üzenetet hordoznak. Egyrészt, hogy 2014-ben valamennyi 

árufőcsoportban magasabb volt az USA-ba irányuló kivitel, mint 2008-ban (kivéve az 

energiahordozókat, amelyek amúgy sem tipikus exporttermékek). Másrészt, az USA-ba 

irányuló export szerkezete jelentősen eltér a teljes magyar export szerkezetétől. A gépek és 

szállítóeszközök részaránya messze meghaladja a teljes exportban betöltött részesedést, 

miközben minden más árufőcsoport súlya jóval alacsonyabb, mint a teljes magyar exportban.  

 
1  SITC: Standard International Trade Classification  



A TTIP komplex hatásvizsgálata 

13 

1.3.1. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoportjának kivitele 

Az USA-ba irányuló magyar export 2 számjegyes SITC bontása szerint a kivitel mintegy 

négyötödét (79, illetve 78,6%-át) mind 2008-ban, mind 2014-ben a gépek és szállítóeszközök 

tették ki. Ennek az árucsoportnak a teljes exportjából az Egyesült Államok 2014-ben 5,1%-kal 

részesedett (2008-ban ez még csak 3% volt).  

Az USA-ba irányuló export 2014-ben különösen fontos volt az iroda- és adatfeldolgozó 

gépek (amerikai részesedés az árucsoport összes exportjából 11,8%), az energiafejlesztő 

gépek (6,8%), valamint a közúti járművek kivitele számára (5,5%). (2.2. ábra.) Mint a 2.2. 

ábra és a 2.6 táblázat adataiból kiolvasható, a növekedés volumenhordozói az elmúlt 5 évben 

a turbina és a közúti jármű amerikai kivitele volt. A közúti járművek amerikai exportjának 

értéke 2008-14 között több mint ötszörösére, a turbina-export pedig több mint 10-szeresére 

nőtt. Az irodagép és híradástechnikai készülékek kivitelén kívül mindegyik termékcsoport 

exportja növekedett az elmúlt 5 évben. 

2008-ban a gépek és szállítóeszközökön belül a TOP3-ba még csak az iroda- és adatfeldolgo-

zó gépek tartoztak (35,3%!), míg a közúti járművek és az energiafejlesztő gépek részesedése 

viszonylag alacsony volt (9,1%, illetve 3%). Helyettük a híradástechnikai-szórakoztató 

elektronikai termékek, valamint a villamos gépek, készülékek tartoztak a három legnagyobb 

árucsoport közé (30.3%, illetve 14%-kal). A magyar gépipari export összességében is hasonló 

szerkezeti változások zajlottak az elmúlt években, a változás mértéke azonban a magyar-

amerikai viszonylatban erősebb volt (2.10. táblázat).  

1.6. táblázat: Az USA-ba irányuló magyar export gépek és szállítóeszközök 

árucsoportjának szerkezete SITC 2 számjegyű bontás (árufejezetek) szerint 

SITC 2 számjegyű 

árufejezet 

Összes export  Export az USA-ba Összes export  
Export az USA-

ba  

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Millió USD Megoszlás, % 

Energiafejlesztő gép és ber. 9 577,5 10 033,4 58,6 685,1 14,6 16,3 3,0 21,9 

Speciális szakipari gép 2 092,8 1 609,5 59,4 60,6 3,2 2,6 3,0 1,9 

Fémmegmunkáló gép 160,5 148,5 1,5 2,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Általános rendeltetésű ipari 

gép és berendezés 
4 592,6 5 354,9 86,7 248,5 7,0 8,7 4,4 8,0 

Irodagép és gépi 

adatfeldolgozó berendezés 
5 375,7 4 552,1 691,2 537,7 8,2 7,4 35,3 17,2 

Híradás-technikai, hangrög-

zítő és -lejátszó készülék 
19 863,0 8 163,6 602,3 127,6 30,3 13,3 30,8 4,1 

Villamos gép, készülék és 

műszer 
11 239,9 13 368,1 274,7 476,8 17,1 21,7 14,0 15,3 

Közúti jármű (beleértve a 

légpárnás járművet) 
12 320,8 17 759,8 177,5 975,7 18,8 28,8 9,1 31,2 

Egyéb szállítóeszköz 392,7 574,7 6,0 10,0 0,6 0,9 0,3 0,3 

Fentiek összesen 65 615,6 61 564,7 1 958,0 3 124,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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1.2. ábra: Az USA-ba irányuló export részesedése a gépek és szállítóeszközök összes 

magyar exportjából  
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Forrás: 1.6. táblázat alapján 

A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport exportjának szerkezeti eltolódásai 2008 és 2014 

között túlnyomórészt a magyarországi külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok ebben az 

időszakban született, cégcsoport-szintű döntéseinek a leképeződése (Nokia bezárása, Elcoteq 

csődje, a GE magyarországi termelésének átstrukturálása, stb.). Az árufőcsoportba tartozó 

termékek kivitelének szinte 100%-a a multinacionális vállalatok magyarországi termeléséhez 

kötődik. Ennek következtében az exportról szóló döntések is a külföldi vállalat székhelyén 

születnek meg, és feltételezhető, hogy ezek a cégek a TTIP következtében megváltozott 

kereskedelmi szabályokat minden további nélkül kezelni tudják.  

Ráadásul, minden előzetes becslés ara a következtetésre jutott, hogy a TTIP legnagyobb 

nyertesei Európában a gépjárműgyártók lehetnek. A magyar exportszerkezet tehát azt 

sugallja, hogy a TTIP akár a magyarországi gyártás szempontjából is kedvező lehet. 

 

1.3.2. Egyéb árufőcsoportok a magyar kivitelben 

A második legjelentősebb árufőcsoport, a „feldolgozott termékek” csoportjának (SITC 6, 8 

és 9) amerikai kivitele (értékben) több mint kétszeresére nőtt 2008-2014 között. Itt a fő 

húzóerőt a „Szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszer és készülék” árucsoport jelentette, 

amelynek kivitele az elmúlt 5 évben 5-szörösére nőtt, ezen belül elsősorban az optikai 

műszerek, mérőműszerek és folyamatszabályozási készülékek exportja. De jelentősen 

emelkedett a gumitermékek és a „nemfémes ásványból készült termékek” amerikai exportja 

(173,6, illetve 169,4%-kal), ami szintén alapjában véve külföldi tulajdonú vállalatokhoz 

köthető kivitel (2.7. táblázat). Ebben a termékcsoportban, a termékszerkezet alapján becsülve, 

elvétve akár már meg is jelenhetnek belföldi tulajdonú cégek, de arányuk itt is rendkívül 

alacsonyra tehető. 



A TTIP komplex hatásvizsgálata 

15 

A harmadik árufőcsoport a vegyipar, amelynek amerikai kivitele csökkent a vizsgált 

időszakban, miközben az ágazat teljes exportja a vizsgált időszakban évről-évre jelentősen 

nőtt. Az amerikai pozícióvesztés elsősorban a vegyiparba sorolt „Gyógyszerek és gyógyászati 

termékek” körében következett be, ennek az árucsoportnak az amerikai exportja 2014-ben 

14%-kal alacsonyabb volt, mint 2008-ban. Hozzá kell tenni, hogy a 2012. évi mélypont után 

az elmúlt 2 évben a magyar gyógyszerkivitel az USA-ba ismét növekedésnek indult. Csökkent 

a szerves vegyi termékek kivitele is. Jelentősen nőtt azonban a műanyag alapanyagok és a 

műanyag termékek kivitele, mindkét termékcsoportban a kivitel növekedése a 2008-12 közötti 

erősen ingadozó teljesítmény után, 2013-14-ben következett be. 

1.7. táblázat: A feldolgozott termékek árufőcsoportján belül a legfontosabb export-

termékcsoportok a magyar exportban 

Árufejezetek (SITC 2 számjegy) 

(m.f.n.t.= máshol fel nem tüntetett) 

Részesedés 

az 

árufőcsoport 

összes 

exportjából 

Az árucsoport 

részesedése az 

összes 

exportból 

2008=100 

Szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszer és készülék, 

m.f.n.t. 5,7 1,9 491,0 

Nemfémes ásványból készült termék, m.f.n.t. 6,8 1,7 269,4 

Különféle feldolgozott termék, m.f.n.t. 3,6 3,7 110,8 

Gumigyártmány, m.f.n.t. 2,8 1,0 273,6 

Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 0,8 2,0 86,2 

Bútor és bútorelem; ágyfelszerelés, ágybetét, ágybetét-tartó, 

párna és hasonló párnázott berendezési tárgy 2,6 1,0 158,7 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A magyar élelmiszerek, ital és dohány termékek kivitele az Egyesül Államokba rendkívül 

alacsony értékű, 2014-ben nem érte el a 22 millió dollárt (2008-ban 19 millió dollár volt). Ez 

az USA-ba irányuló teljes magyar kivitel mindössze 1,55%-át tette ki 2014-ben, miközben a 

teljes magyar kivitelben betöltött részaránya 7,6% volt. A volumenhordozó ebben az 

árufőcsoportban a „zöldség és gyümölcs” termékcsoport volt, 2014-ben mintegy 10 millió 

dolláros kivitellel (2008-2014 között mintegy hatszorosára nőtt). A „zöldség és gyümölcs” 

export az USA-ba gyakorlatilag két termékféleséget takar: almalét, és szárított gyümölcsöt. 

Almalét Magyarország régóta exportál az amerikai piacra, évenként jelentősen változó 

mennyiségben. 2008 óta azonban az almalé export értéke folyamatosan emelkedett, 2014-ben 

pedig az előző évi értéke több mint megkétszereződött. A szárított gyümölcs export több mint 

a háromszorosára nőtt 2008-14 között, értéke 2014-ben 3,3 millió dollár volt. 

A többi élelmiszer-árucsoport exportja azonban csökkent (a méz kivitele pl. az egyharmadá-

ra), vagy stagnált (tejtermék, tojás), vagy csak nagyon csekély mértékben növekedett (hús, 

húskészítmény). A legnagyobb értékben exportált élelmezési termékek – vámtarifa mélységű 

bontásban exportjuk 1-2 millió USD közötti – 2014-ben az almalé és a szárított zöldségen 

kívül a zöldségvetőmag, tokaji fehérbor (pl. aszú, szamorodni), szőlőcukor és szőlőcukor-

szirup voltak. (A 20 millió USD értékben az USA-ba exportált nyers toll és pehely SITC 

osztályozás szerint az állati eredetű nyersanyagok közé tartozik.) 
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Az USA-ba irányuló magyar élelmiszerexport tendenciái globálisan összhangban vannak 

ugyan a teljes magyar kivitel alakulásával, az export szerkezetének a változása azonban nem 

azonos irányú. Más termékcsoport kivitele nőtt, vagy éppen csökkent az USA-ba irányuló 

exportban, mint a teljes kivitelben. A magyar méz teljes exportja ugyanis határozottan 

növekedett a vizsgált időszakban, miközben az USA-ba irányuló exportja csökkent. A 

tejtermék és tojás teljes exportja is emelkedett, az amerikai export stagnálása mellett. A 

gabonakivitel, amely a magyar export kiemelkedő terméke, az amerikai exportban – érthetően 

– elenyésző szerepet játszik- 

Mindez az élelmiszeripari export esetlegességének, nagyfokú volatilitásának és alacsony 

exportpiaci beágyazódottságának, azaz nem stabil versenyképességének és piaci pozíciójának 

a jele. Ráadásul, olyan csekély exportértékről van szó (az egész ágazat amerikai kivitele 

nagyjából 5,5 milliárd forintot tett ki 2014-ben), hogy az – miközben az érintett termelőknek 

minden bizonnyal fontos bevételi forrás lehet – makrogazdasági szinten elhanyagolható. 

 

1.3.3. A magyar exportszerkezet részletesen 

Az USA-ba irányuló kivitel részletesebb bontását tekintve (4 számjegyű HS) a TOP3-ba 

tartozó termékféleségek az export 44%-át, a TOP5-be tartozók több mint felét teszik ki. A 

TOP3-ba tartozó termékféleségek (gépkocsik, adatfeldolgozó gépek, áramfejlesztők) egyúttal 

az USA-ba menő export három legfontosabb SITC 2 számjegyes árucsoportjának 

reprezentánsai is (2.8. táblázat).  

1.8. táblázat: Az USA-ba irányuló export legfontosabb termékféleségei 

Termékfajták 

(HS4 kód és megnevezés) 

2008 2010 2012 2014 
Növekedés 

2014/2008 

2008=100% 

Részesedés a 

termék-fajta 

összes magyar 

exportjából 

2014-ben% 

Millió USD 

8703 Személygépkocsi és más 

gépjármű, amelyet elsősorban 

személyszállításra terveztek 

0,1 62,8 92,0 845,9 * 7,6 

8471 Automatikus adatfeldolgozó gép 

és részegységei; mágneses és optikai 

leolvasó; kódolt adatot átíró gép 

623,0 531,0 590,3 489,0 78,5 16,2 

8502 Elektromos áramfejlesztő egység 

és forgó áramátalakító 
0,0 0,9 0,1 424,8 * 70,2 

TOP3, millió USD 623,1 594,7 682,4 1759,7 282,4  

TOP3 részesedése, % 25,1 31,0 27,8 44,3   

8539 Elektromos izzólámpa és kisülési 

cső; ibolyántúli vagy infravörös lámpa; 

ívlámpa; mindezek alkatrésze 

130,3 125,2 139,1 210,8 161,8 37,2 

8708 Alkatrész és tartozék gépjárműhöz 133,3 72,6 117,0 120,9 90,7 2,3 

TOP5, millió USD 886,7 792,4 938,5 2091,4 235,9  

TOP5 részesedése, % 35,8 41,2 38,2 52,6   

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Az USA-ba irányuló export a termékfajtákat (HS4) tekintve erősen koncentrált: 2014-ben 

több mint 600 sora volt ugyan, de az 5 legnagyobb értékben kivitt termékfajta az összes USA-

ba irányuló kivitel 52,6%-át képviselte, a TOP20-ba tartozók pedig csaknem háromnegyedét. 

A TOP5 termékek közül az USA-beli értékesítés különösen fontos az elektromos 

áramfejlesztő egységek (a kiviteléből 70,2%-os az USA részesedése), valamint az izzólámpák 

(37,2%) számára. A vezető termékfajták körében az értékesítés növekedésének motorjai 

elsősorban a közúti járművek és az elektromos áramfejlesztő voltak, míg az adatfeldolgozó 

gépek kivitele számottevően csökkent. 

Mint láttuk korábban, az amerikai összes importban a magyar exporttermékek súlya csekély. 

2014-ben a részarány a teljes magyar származású importra vonatkozóan 0,22% volt. Ennél az 

átlagos részesedésnél magasabb mutató 2014-ben a HS 2 számjegyű árucsoportok közül 16-

hoz tartozott (2.9. táblázat.). 

1.9. táblázat: Az USA Magyarországról származó importjának részesedése az összes 

USA importból 2014-ben árucsoportok szerint (HS 2 számjegy) 

(Sorrend a legmagasabb részesedéstől csökkenő) 

Sor-

rend 

HS2 

kód 
HS 2 számjegy, megnevezés 

Import 

Magyarországról 

USA összes 

importja 

Részesedés 

USA importból 

Ezer USD % 

  Összes termék 5 347 982 2 409 790 147 0,22 

1 '05 
Másutt nem említett állati eredetű 

termékek 22 217 1 119 949 
1,98 

2 '69 Kerámia termékek 46 193 6 356 554 0,73 

3 '68 
Kőből, gipszből, cementből és hasonló 

anyagokból készült áruk 52 250 7 244 582 
0,72 

4 '87 
Járművek és ezek alkatrészei, sínhez 

kötött járművek kivételével 1 756 086 265 435 770 
0,66 

5 '59 
Impregnált, bevont, beborított vagy 

rétegelt szövetek, műszaki textiláruk 15 615 2 515 045 
0,62 

6 '33 
Illóolajok és rezinoidok, illatszerek, 

szépség- és testápoló készítmények 51 220 11 549 532 
0,44 

7 '84 

Atomreaktorok, kazánok, gépek és 

mechanikus berendezések, ezek 

alkatrészei 1 459 764 330 873 143 

0,44 

8 '93 
Fegyver és lőszer, ezek alkatrésze és 

tartozéka 14 139 3 261 029 
0,43 

9 '86 
Vasúti mozdonyok és villamos 

motorkocsik, jelzőberendezés 8 883 2 156 742 
0,41 

10 '53 
Más növényi textilszál, papírfonal és 

papírszövet 886 233 011 
0,38 

11 '55 
Szintetikus vagy mesterséges vágott 

szálak 7 243 1 973 493 
0,37 

12 '90 
Optikai, fényképészeti, mérő-, 

ellenőrző-, precíziós, orvosi műszerek  272 811 76 260 692 
0,36 

13 '51 
Gyapjú, finom és durva állati szőr, 

lószőrfonal és szövet 945 326 579 
0,29 

14 '99 Máshol nem specifikált termékek 205 614 73 027 467 0,28 

15 '40 Gumi és ebből készült áruk  78 003 29 051 100 0,27 

16 '85 
Elektromos gépek, elektronikus 

eszközök és ezek alkatrészei 857 473 319 871 958 
0,27 

Forrás: International Trade Center (ITC) 
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Az USA-ba irányuló magyar export árustruktúrájában is tükröződnek azok a változások, 

amelyek a magyar feldolgozóiparban – főképpen a közúti járműgyártás és kapcsolódó ágaza-

tok megerősödése, valamint az irodagép- és híradástechnikai és szórakoztató elektronikai 

termékgyártás visszaesése következtében – a struktúra számottevő változásához vezettek. 

 

1.4. Az USA-ból származó magyar import áruszerkezete 

Az USA-ból származó magyar importban 2014-ben mintegy kétharmad volt a gépek és 

szállítóeszközök aránya és egynegyed a feldolgozott termékeké. 2008-hoz képest az előbbiek 

aránya 3,4 százalékponttal, az utóbbiaké 1 százalékponttal emelkedett (az energiahordozók 

rovására, amelyek részaránya 4,3%-ponttal csökkent). Az összes magyar import 

szerkezetéhez képest magas a gépek és szállítóeszközök részaránya (2014-ben 21,3 %-ponttal 

magasabb) és alacsony a feldolgozott termékeké és energiahordozóké (10,4, illetve 6,7%-

ponttal alacsonyabb). (2.10. táblázat.) Az USA-ból származó importban az árufőcsoportok 

közül legnagyobb súlyt, hasonlóan az exporthoz, a gépek és szállítóeszközök képviselik.  

 

1.10. táblázat: Az USA-ból származó magyar import SITC árufőcsoportok szerint 

SITC árufőcsoportok Összes magyar import 

USA-ból 

származó magyar 

import 

Összes 

magyar import 

USA-ból 

származó 

magyar import 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Millió USD Megoszlás, % 

Élelmiszerek, italok, 

dohány 5 021,5 5 306,7 40,0 42,4 4,6 5,1 2,0 2,1 

Nyersanyagok 2 102,2 2 288,6 19,3 18,9 1,9 2,2 1,0 0,9 

Energiahordozók 13 916,6 12 511,6 189,0 107,7 12,8 12,0 9,6 5,3 

Feldolgozott termékek 34 448,4 35 860,6 453,4 484,7 31,7 34,4 23,1 24,0 

Gépek és szállítóeszközök 53 331,6 48 306,1 1 260,4 1 365,6 49,0 46,3 64,2  

Export összesen 108 820,3 104 273,6 1 962,2 2 019,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

Az árucsoport bontása alapján kitűnik, hogy 2014-ben az importban a legnagyobb súlya – az 

árucsoporton belül 37% – az energiafejlesztő gépeknek és berendezéseknek volt, mögöttük az 

iroda- és adatfeldolgozó gépek, valamint a villamos gépek pozíciója gyakorlatilag azonos 

(részesedésük az árucsoportba tartozó importból 19, illetve 18%). Ugyanakkor 2008-hoz 

viszonyítva szembeszökő az energiafejlesztő gépek pozíciójának javulása és a villamos gépek, 

készülékek pozíciójának romlása. 

Az összes magyar gép- és járműipari termékimportból az USA 2014-ben 2,8%-kal részesedett 

(2008-ban 2,4%-kal). Különösen nagy súlyú volt az USA-ból származó import az 

energiafejlesztő gépek és az iroda- és adatfeldolgozó gépek behozatalában – 2014-ben az 

előbbiek importjában az USA részaránya 9,4%, az utóbbiakéban 7,8% volt. (2.11. táblázat) 

Az import koncentráltságára jellemző, hogy a TOP5 termékfajta az import 43,5%-át, míg a 

top 10 az 53%-át képviselte 2014-ben.  

 



A TTIP komplex hatásvizsgálata 

19 

 

1.11. táblázat: Az USA-ból származó magyar import gépek és szállítóeszközök 

árucsoportjának szerkezete SITC 2 számjegyű bontás (árufejezetek) szerint 

SITC 2 számjegyű 

árufejezet 

Összes magyar 

import 

USA-ból származó 

import 

Összes magyar 

import 

USA-ból 

származó import 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Millió USD Megoszlás, % 

Energiafejlesztő gép és ber. 5876,1 5438,3 180,0 510,9 11,0 11,3 14,3 37,4 

Speciális szakipari gép 2370,2 2286,5 85,4 55,2 4,4 4,7 6,8 4,0 

Fémmegmunkáló gép 664,6 642,5 31,3 5,7 1,2 1,3 2,5 0,4 

Általános rendeltetésű ipari 

gép és berendezés 5510,8 6372,3 113,6 152,3 10,3 13,2 9,0 11,1 

Irodagép és gépi 

adatfeldolgozó berendezés 3525,5 3313,9 192,3 257,7 6,6 6,9 15,3 18,9 

Híradás-technikai, 

hangrögzítő és -lejátszó 

készülék 10779,1 6824,9 188,3 69,6 20,2 14,1 14,9 5,1 

Villamos gép, készülék és 

műszer 14946,8 12773,9 419,2 249,6 28,0 26,4 33,3 18,3 

Közúti jármű (beleértve a 

légpárnás járművet) 9393,6 9498,6 42,5 59,9 17,6 19,7 3,4 4,4 

Egyéb szállítóeszköz 265,0 1155,1 7,8 4,8 0,5 2,4 0,6 0,4 

Fentiek összesen 53 331,6 48 306,1 1 260,4 1 365,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

A magyar export koncentráltsági fokával összehasonlítva, megállapítható, hogy a magyar 

export az USA-ba jóval koncentráltabb a TOP5 termékfajtát tekintve (52,6%), mint a magyar 

import az USA-ból (43,5%). 

 

1.5. Az USA szerepe a magyarországi tőkebefektetésekben  

Az amerikai tulajdonú vállalatok kiemelkedő szerepet játszanak a magyar gazdaságban. A 

KSH adatai szerint az USA a vállalatok számát tekintve a harmadik legnagyobb külföldi 

befektető Magyarországon (Németország és Ausztria után), de az árbevételt, a hozzáadott 

értéket és a foglalkoztatottak számát tekintve stabilan a második helyen áll a külföldi 

befektetők sorában2. A két adat összevetése egyúttal arra is rámutat, hogy az amerikai 

vállalatok átlagos nagysága Magyarországon meghaladja a külföldi befektetők átlagát. A 

vitathatatlanul első helyen álló Németországét nem: az egy vállalatra eső foglalkoztatottak 

átlagos száma valamivel magasabb a német cégeknél, mint az amerikai vállalatoknál.  

 
2  Fel kell hívni a figyelmet a külföldi befektetési statisztikáknak a származási országra vonatkozó 

bizonytalanságára. A statisztika ugyanis azt az országot regisztrálja származási országnak, amelyben a 

közvetlenül befektető vállalat székhelye van. Nem tudja azonban azokat az eseteket kezelni, amikor egy 

eredetileg harmadik országbeli (pl. amerikai) cég európai (vagy akár más országbeli) leányvállalatán keresztül 

alapít további leányvállalatot egy országban. A statisztikák ugyan tesznek erőfeszítéseket az eredeti tulajdonos 

(ultimate owner) megállapítására, ez azonban nem mindig sikeres. Pedig az amerikai cégek esetében ez nagyon 

is jellemző: számos amerikai vállalat európai leányvállalata fektetett be Magyarországon.  

 Ugyanígy, ha egy amerikai cég leányvállalata Magyarországon további vállalatot hoz létre (vagy esetleg 

eredeti tevékenységét, vagy annak egy részét egy újonnan alapított magyarországi vállalatba telepíti), akkor ez a 

vállalat már hazainak számít, mivel az alapító magyarországi rezidens.  
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1.5.1. A Magyarországon működő amerikai cégek szerepe a termelésben és a 

foglalkoztatásban 

Az amerikai tulajdonú vállalatok száma az elmúlt években csökkent. 2012-ben a KSH adatai 

szerint 1750 amerikai tulajdonú cég működött Magyarországon, ami 223-mal kevesebb, mint 

2008-ban. (Egyúttal 379-cel marad el a 2009. évi csúcsponthoz képest, amikor még 2.129 

amerikai cégek tevékenykedett Magyarországon.) 

1.3. ábra: A legnagyobb külföldi befektetők részesedése a külföldi cégek magyarországi 

hozzáadott értékéből (bal ábra) és az egy foglalkoztatottra eső éves hozzáadott érték, 

millió forint (jobb ábra) 

Forrás: KSH STADAT táblák 3.2.18.  Az első tíz ország a külföldi leányvállalatok száma, 
árbevétele, hozzáadott értéke, a foglalkoztatottak száma és aránya szerint (2008–) 
http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_2, 

A vállalatok számának a csökkenése azonban nem járt együtt az összesített árbevételből, és 

különösen nem a hozzáadott értékből való részesedés mérséklődésével. 2012-ben a külföldi 

tulajdonú cégek teljes árbevételének 16,2%-át termelték meg amerikai vállalatok (2008-ban 

16%-át), a hozzáadott értékből pedig még magasabb arányban részesedtek: 2008-ban 20,1, 

2012-ben pedig már 21,7%-kal (2.3. ábra bal grafikonja). Ami pedig a foglalkoztatottak 

számát illeti, az amerikai vállalatok az összes, külföldi tulajdonú cég által foglalkoztatott 

munkaerő stabilan 14%-át foglalkoztatják. 

Az amerikai vállalatoknál az egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték jócskán meghaladja az 

összes külföldi befektetés átlagát: az amerikai vállalatok termelékenysége másfélszerese a 

külföldi vállalatok átlagának, azaz az amerikai vállalatok jóval termelékenyebb, magasabb 

hozzáadott értéket képviselő termeléseket hoztak Magyarországra, mint a külföldi befektetők 

átlagosan. Itt is érdemes a német befektetésekkel való összevetés, amelyben ezúttal a német 

cégek maradnak alul az amerikai vállalatokkal szemben. Az USA székhelyű cégek egy 

foglalkoztatottra eső hozzáadott értéke 2012-ben 16,8 millió forint volt, míg a német 

http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_2


A TTIP komplex hatásvizsgálata 

21 

vállalatoké „csak” 11,2 millió. 2008-ban a megfelelő értékek még 12,3, illetve 11,2 millió 

forint voltak, azaz, miközben a magyarországi német cégek termelékenysége gyakorlatilag 

stagnált, az amerikai vállalatoké mintegy egyharmadával emelkedett3 (2.3. ábra jobb oldala). 

A fajlagos hozzáadott érték növekedése részben annak a jele, hogy egyrészt a kevésbé 

termelékeny amerikai cégek hagyták el Magyarországot az elmúlt években (szerkezeti hatás), 

illetve, hogy a magyar piacon működő amerikai vállalatok folyamatos technológiai 

megújuláson mentek keresztül. 

1.5.2. Az amerikai működőtőke befektetések a magyar fizetési mérlegben 

A Magyar Nemzeti Bank adatai a külföldi cégek magyarországi működőtőke-befektetéseinek 

állományáról (stock) és éves változásáról (flow) adnak képet. Az amerikai befektetések 

magyarországi állománya e statisztika szerint 2007-ben érte el csúcspontját (2,8 milliárd 

euróval), a válság utáni években az állomány jelentősen csökkent. S noha 2012-ben és 2013-

ban az állomány ismét növekedett (2013-ban már ismét megközelítette a 2 milliárd eurót), 

még mindig nem érte el a 2007. évi szintet. Összehasonlításul: a német befektetések 

állománya szintén csökkent kissé a válság hatására (a 2007. évi 14,8 milliárd euróról 13,7 

milliárdra), 2012-13-ban azonban már jócskán meghaladta a 17 milliárd eurót.  

Az amerikai működőtőke befektetéseknek teljes Magyarországra irányuló FDI állományában 

betöltött részesedése tekintetében a kép kifejezetten aggasztó. 2008-13 között az a durván 2 

milliárd euró, amely körül az állomány (viszonylag jelentős éves kilengésekkel) ingadozik, 

jócskán csökkentette az amerikai befektetések súlyát Magyarországon (közel 5%-ról mintegy 

3%-ra). Hosszabb távon szemlélve az amerikai működőtőke-befektetések állományának a 

relatív pozíció-romlása még szembetűnőbb, mivel 2001-ben még majdnem 9% volt az ameri-

kai cégek a súlya a teljes magyar FDI-on belül. A német és a holland működőtőke-

befektetések állománya 2001-13 között a duplájára, a brité majdnem a 10-szeresére nőtt. 

Természetesen ezekkel a növekedési adatokkal (különösen a holland befektetések több mint 8 

milliárd eurót kitevő állományával) szemben vethetők fel kételyek, a származási ország 

számbavételének módja szerint. Bizonyos vállalatokról konkrétan tudjuk, hogy tengerentúli 

cég európai leányvállalatán keresztül jelenik meg a magyar befektetési piacon. 

Ezt mutatják az éves tőkebeáramlást regisztráló (tranzakciós) adatok is. 2008 után (érdekes 

módon, 2009 kivételével), az amerikai vállalatok több tőkét vontak ki az országból (szüntettek 

meg termelési kapacitásokat), mint amennyi friss tőkét behoztak Magyarországra. 2011-től ez 

a folyamat megfordulni látszik: abban az évben a megtermelt nyereségnek még csak csekély 

részét fektették be újra a magyar gazdaságban (26 millió euró, a 181 milliós nyereséghez 

képest) de 2012-13-ban már ismét 200 millió eurót meghaladó jövedelmet fektettek be újra a 

magyar gazdaságba. Azaz, a magyar piacon megtermelt nyereségük túlnyomó részét nem 

vitték ki az országból, hanem újra befektették.  

 
3  Érdemes megjegyezni, hogy ugyanakkor a hazai tulajdonú vállalatoknál az egy főre jutó hozzáadott 

érték 4,4 millió forint volt. Forrás: KSH Statisztikai Tükör 2015/03. 2015. március 20. A Magyarországon 

működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2012. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kulfleany12.pdf 
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1.5.3. Az amerikai működőtőke-befektetések ágazati szerkezete és jelentősége a főbb 

makrogazdasági indikátorokban 

Az amerikai befektetések ágazati szerkezetéről Magyarországon nem áll rendelkezésre 

statisztikai adat, mivel 2000 óta a Központi Statisztikai Hivatal nem közöl ország- és ágazati 

bontású külföldi befektetési adatokat. 

A US Bureau of Economic Analysis (BEA) ugyan elvileg közöl ágazati megoszlást az 

Egyesült Államok külföldi tőkeberuházásairól, többek között Magyarországról is. Ebben 

azonban a magyar soron – adatvédelmi okokból – az ágazatok jelentős részénél nincs adat (3-

nál kevesebb szereplő van), ezért megbízható ágazati összetételt az amerikai vállalatok 

magyarországi ágazati megoszlásáról ebből sem lehet kiolvasni4. 

Egyéb információkból azonban ismeretes, hogy az amerikai befektetések a magyar gazdaság 

lényegében teljes ágazati spektrumát lefedik (ezt a US BEA rendelkezésre álló adatai is 

alátámasztják). Az amerikai cégek jelen vannak a szolgáltató szektor minden alágában 

(pénzügyi szolgáltatások, gazdasági és jogi tanácsadó cégek, szállítmányozási vállalatok, 

postai szolgáltatók és kereskedelmi cégek). Emellett különösen erős az amerikai cégek 

jelenléte a feldolgozóiparban. Noha pontos számítás nem készíthető, az amerikai cégek 

magyarországi jelenlétének ismeretében, valamint az USA-ba irányuló exportstatisztikák 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az USA-ba irányuló magyar export főbb 

termékeinek (energiafejlesztő gépek, turbinák, irodatechnikai eszközök, számítógépek és 

részegységeik, elektronikai, optikai termékek, közúti jármű-alkatrész, autóvillamossági 

részegységek) legalább a felét, de inkább 60%-át maguk az amerikai tulajdonú vállalatok 

állítják elő és exportálják. Mellettük még a német tulajdonú cégek bírnak jelentős szereppel 

ezekben a termékcsoportokban az USA-ba irányuló exportban. 

Az amerikai vállalatok nem csak ágazati eloszlásban, hanem területi dimenzióban is lefedik a 

magyar gazdaságot. Nem csak minden régióban, hanem lényegében minden megyében jelen 

vannak a jelentős amerikai cégek. Egyes amerikai nagyvállalatok Magyarország 4-5 

különböző megyéjében rendelkeznek telephellyel (vagy önálló vállalattal). Ami a 

foglalkoztatásban betöltött részarányt illeti, az amerikai vállalatok a magyar 

versenyszektorban alkalmazott dolgozók mintegy 5%-át foglalkoztatják (2008-ban ez az 

arány még csak 4,63% volt). Igaz, figyelembe veendő, hogy az amerikai munkahelyek 

részarányának a növekedése jórészt azzal magyarázható, hogy miközben az amerikai 

vállalatok stabilan kb. 90 ezer munkahelyet biztosítottak, 2008-2012 között lényegesen 

csökkent a versenyszektor foglalkoztarása. 

A KSH GDP termelési és a külföldi befektetéseket regisztráló adatainak összevetéséből az 

derül ki, hogy az amerikai cégek 2012-ben a magyar GDP 6,4%-át állították elő. 

 

4  http://bea.gov/international/di1usdbal.htm 

 Érdemes megjegyezni, hogy a US BEA adatai szerint a Magyarországra irányuló amerikai közvetlen 

befektetések állománya 2013-ban 6 milliárd dollár volt, ami több mint a duplája az MNB adatának (2 milliárd 

euró, azaz kb. 2,6 milliárd USD) 

 

http://bea.gov/international/di1usdbal.htm
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2. Effektív vámtételek az amerikai-magyar külkereskedelemben 

Az Európai Unió, valamint az Amerikai Egyesült Államok között több ezer darab vámtétel él, 

amelyek már-már termékszinten védik a két régió belső piacát az importtermékektől. A 

vámtételek igen széles sávban mozognak; vannak vámmentes áruk (pl.: különböző fémipari 

termékek), de vannak olyanok, amelyeket igen magas tarifa véd (pl.: dohánytermékek, 

amelyekre mind az EU, mind az USA 50% fölötti vámot vet ki). Köszönhetően a GATT-

WTO fordulóknak és megállapodásoknak, ma már inkább az egyszámjegyű vámok a 

jellemzőek az EU és az USA közötti forgalomban, ahol a vámokon kívül más 

kereskedelemkorlátozó intézkedés az iparcikkekre vonatkozóan nem jellemző. 

Magyarország a harmadik országokkal szembeni egységes vám EU-s előírásnak megfelelően 

ugyanazokat a vámtételeket alkalmazza az USA-val szemben, mint az EU, és az Amerikai 

Egyesült Államok sem tesz különbséget a magyar és más EU-s árucikk között. Mindazonáltal 

a teljes vámterhelés tagállamonként eltérő, mivel az áruszerkezetek is eltérőek. 

Magyarországon az átlagosan alkalmazott importvámtarifa az USA-ból származó termékekkel 

szemben 4,15%. A legmagasabb tétel szintén a dohányipari termékeket terheli, amely a 

magyar behozatal a teljes forgalom mindössze 0,17%-át teszi ki. 

Amennyiben azonban a vámokat a tényleges áruforgalom szerkezete alapján súlyozva 

számítjuk ki, úgy az effektív vám5 a teljes EU beszállításokon az USA-ba 1,69%, a magyar 

exporton az USA-ba 1,54%. Az Egyesült Államok EU-ba irányuló kivitelét 2,56%-os 

effektív vám terheli, a Magyarországra irányulót pedig 2,64%. 

2.1 ábra: Az amerikai behozatalt terhelő effektív vámok Magyarországon (%) 

 

Forrás: Európai Bizottság, US International Trade Comission alapján saját számítás 

 

 
5  Effektív vám: a külkereskedelmi forgalommal súlyozott vámtételek. 
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Az egyes árucsoporton belül (nyolc számjegy mélységben) azonban éles különbségek 

mutatkoznak az egyes terméktípusok között. Például az EU kétféle vámtételt szab ki a 

legalább 10 főt szállítani képes gépjárművekre hengerűrtartalom szerint (a 2500 cm3 

alattiakra 16%, az afölöttiekre 10% a vám), de külön tételek vonatkoznak a haszongépjármű-

vekre is, teljesítmény és hengerűrtartalom szerint. A személygépjárműveket egységesen 10%-

os vámtétel terheli. 

Az Egyesült Államokban is léteznek megkülönböztetések, ám az eltérő metrika miatt a 

határok is mások. Ugyanakkor a közúti személygépjárművek vámtétele – szemben az EU-val 

– igen alacsony, mindössze 2,5%-os (nincs teljesítmény szerinti differenciálás). 

2.2 ábra: Az amerikai behozatalt terhelő effektív vámok az Európai Unióban (%) 

 

Forrás: Európai Bizottság, US International Trade Comission alapján saját számítás 

2.3 ábra: A magyar kivitelt terhelő effektív vámok az Amerikai Egyesült Államokban 

(%) 

 

Forrás: Európai Bizottság, US International Trade Comission alapján saját számítás 
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2.4 ábra: Az EU kivitelét terhelő effektív vámok az Amerikai Egyesült Államokban (%) 

 

Forrás: Európai Bizottság, US International Trade Commission alapján saját számítás 

A 2014. évi forgalommal számolva és az aktuális vámtételeket alkalmazva az Európai Unió és 

az Amerikai Egyesült Államok költségvetése megközelítőleg 5 milliárd eurónyi bevételtől 

esik el, amiből az importforgalom alapján Magyarországra nagyságrendileg kevesebb, 

mintegy 35 millió euró jutna. A magyar bevételkiesés azonban pontosan nem becsülhető, mert 

a vámokat nem a rendeltetési tagállam szerint kell megfizetni, hanem abban az országban, 

ahol az áru az Unió területére érkezik. Ez jelentősen leszűkíti a kört, a kizárólag légi úton 

történő kereskedelemre, amelynek nagysága elenyésző lehet a teljes forgalomhoz képest. 

 

2.1. Nem vámjellegű akadályok  

Az EU-USA kereskedelemben a nem vámjellegű akadályokról a legrészletesebb felmérést az 

ECORYS(2009) készítette. Az ECORYS tanulmány többlépcsős vizsgálatra épül, amely 

egyszerre használja fel a releváns szakirodalmat, üzleti felméréseket, ökonometriai elemzést 

(a gravitációs modellel kombinált CGE modellt), a szabályalkotókkal és vállalkozásokkal 

folytatott konzultációk eredményeit, illetve ágazati szakértők által használt becsléseket. 

Az ECORYS felmérése alapján megállapítható, hogy az árukat érintő nem vámjellegű 

akadályok általában magasabbak az Atlanti-óceán mindkét oldalán, mint a szolgáltatásokat 

érintők, átlagosan 20% és 56% között mozognak. A legmagasabb akadályok a légi- és űripari 

termékeknél figyelhetők meg. Az Egyesült Államokba exportált áruk esetében a gépipari 

termékek is súlyos akadályokba ütköznek. Az Európai Unióba importált áruknál a vegyszerek, 

kozmetikumok és biotechnológiai termékek ütköznek a legsúlyosabb nem vámjellegű 

akadályokba, miközben az elektronikai, vas-, acél- és fémtermékek behozatala az USA-ból 

viszonylag akadálymentesen történik. 
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Szignifikáns különbség, hogy a vámakadályokhoz képest a nem vámjellegű akadályok 

megszüntetése sokkal komplexebb. Olyannyira, hogy a nem vámjellegű akadályok lebontása 

akár alkotmánymódosítást, jogszabályi változtatásokat, illetve magas fokú technikai 

változtatásokat is igényelhet az egyes tagállamokban.  

A nem vámjellegű akadályok makroszintű mérésének nehézsége jelenti az egyik fő kihívást a 

TTIP számára a vámszabályozások területén. Az iránymutató becslésekre kidolgozandó 

regulációk akkor fognak valódi sikert produkálni, ha a megállapodás nem szektorszinten, 

hanem célzottan, akár termékspecifikusan foglalkozik a nem vámjellegű akadályok 

felszámolásával. 

 

2.2. táblázat: A nem vámjellegű akadályok becsült teljes kereskedelemi költsége (%) 

Érintett szektor 

Összes kereskedelmi akadály: 

Az USA exportját korlátozó 

Uniós akadályok 

Összes kereskedelmi akadály: 

Az EU exportját korlátozó 

Amerikai akadályok 

Élelmiszerek és italok  56,8 73,3 

Vegyszerek 13,6 19,1 

Elektromos gépek 12,8 14,7 

Gépjárművek 25,5 26,8 

Egyéb közlekedési berendezések 18,8 19,1 

Fémek és fémtermékek 11,9 17,0 

Fa- és papírtermékek 11,3 7,7 

Egyéb termékek N/A N/A 

Áruk átlaga 21,5 25,4 

Légi közlekedés 2,0 2,0 

Vízi közlekedés 8,0 8,0 

Pénzügyi szolgáltatások 11,3 31,7 

Biztosítás 10,8 19,1 

Üzleti szolgáltatás és IKT 14,9 3,9 

Kommunikáció 11,7 1,7 

Építőipar 4,6 2,5 

Személyes, kulturális és egyéb szolg. 4,4 2,5 

Átlagos szolgáltatások 8,5 8,9 

Forrás: ECORYS(2009) 
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3. A TTIP várható hatása a magyar külkereskedelmi folyamatokra 

Ebben a fejezetben először röviden áttekintjük a témában eddig készült kvantitatív kutatások 

alkalmazott módszertanait, majd összefoglaljuk az általunk alkalmazott VAR modellek 

felépítését. A hatásvizsgálat eredményeit termékcsoportonként közöljük, majd az aggregált 

kereskedelemre és a reálgazdaságra gyakorolt becsült hatással zárjuk a fejezetet.  

Az elemzés alapján kijelenthetjük, hogy a TTIP bevezetésének rövid és hosszú távú hatása 

csekély mértékű. Léteznek azonban olyan kis súlyú termékcsoportok, amelyeknél a vám- és 

nem vámjellegű akadályok komoly hátrányt okoztak a külkereskedőknek mind az USA-ban, 

mind az EU-ban és Magyarországon. Ilyen például az italok vagy a vegyipari termékek 

csoportja, ahol jelentős változásokat okozhat elsősorban nem is a vám, hanem a nem 

vámjellegű akadályok lebontása. 

 

3.1. Alkalmazott módszertan 

A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség eddig elkészült kvantitatív jellegű 

hatástanulmányainak szinte mindegyike valamilyen általános egyensúlyi modellen alapult. 

Ezek olyan kiterjedt, a gazdaság minden szereplőjére vonatkozó (háztartások, vállalatok, 

állam, jegybank, külföld) modellek, amelyek hosszú távú közgazdasági, gazdaságpolitikai 

összefüggésekre épülnek. Előrejelzéseik horizontja általában 4-5 év, vagy annál is hosszabb, 

ezért kevésbé rugalmas modellekről van szó, amelyek nem veszik figyelembe (nem tudják 

figyelembe venni) az időközben bekövetkező, de előre nem látható változásokat (és 

sokkokat), úgymint az árfolyamváltozást, technológiai változást stb. Az egyensúlyi 

módszereknek ugyanakkor előnye, hogy képesek komplex módon, aggregáltan megjeleníteni 

a teljes nemzetgazdaságot, és érvényesíteni tudják a mikro-megalapozású közgazdasági 

összefüggéseket. Segítségükkel modellezhetőek a tervezett gazdaságpolitikai változások és 

szimulálhatóak egyes ad hoc sokkok hatásai. 

Hátrányuk ugyanakkor, hogy az egyensúlyi modellek a legtöbbször erősen túlkondicionáltak, 

azaz túl sok gazdasági változót jelenítenek meg, ami bonyolult, nehezen kezelhető 

sztochasztikus rendszert eredményez. A kalibrálási lehetőségek (mikor az elemző a modellt a 

tényadatokhoz illeszti) széles tárháza kínál lehetőséget az eredmények finomhangolására. 

Ugyanakkor a modell kimeneti értékei rendkívül érzékenyek az ilyen kalibrációkra, ezért az 

eredmények igen széles sávban mozoghatnak. 

További gondot okozhat a modellek lezárása, azaz annak eldöntése, hogy mely változókat 

vesz figyelembe a rendszer, és melyeket nem. Nemzetközi egyensúlyi modellek esetén ez 

legtöbbször országokat, régiókat jelent, de kérdés továbbá, hogy a nem fókuszban lévő, de a 

modellben szereplő nemzetgazdaságokat milyen mélységig jelenítsék meg, hiszen minden 

addicionális ország további modellezendő változókat jelent, ami esetlegesen ronthatja az 

előrejelző képességet. 

A TTIP kvantitatív hatáselemzésére eddig elkészült tanulmányok egy kivétellel minden 

esetben számítható általános egyensúlyi modellt (computable general equlibrium model - 
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CGE) alkalmaztak. Abban mindegyik tanulmány egyetértett, hogy nem különálló nemzet-

gazdasági, hanem nemzetközi modellre van szükség. A tanulmányok közös vonása, hogy 

mindegyik egy intézményi alapmodellre épül. A hatástanulmányok tehát már meglévő 

modulokat használnak fel, és kalibrálják. Minden alapmodell különböző feltevésekre épül, bár 

felépítésük hasonló, a gazdasági szereplők interakciói azonban sokban különbözhetnek, ezt az 

eredmények összehasonlításánál figyelembe kell venni. A következő táblázat az elkészült 

tanulmányokat mutatja be módszertani szempontból: 

3.1. táblázat: A TTIP kvantitatív hatásbecslésével foglalkozó tanulmányok módszertani 

összegzése 

Szerző Módszer 

Alapmode

ll 

Eredmény Magyarországra 

nézve 

CEPR Nemzetközi CGE GTAP 

Csak Kelet-Európa: -0,04% 

(GDP) 

Európai 

Bizottság 

Multi-regionális globális 

CGE GTAP Csak EU: + 0,1% (GDP) 

Jeronim 

Capaldo Nemzetközi CGE GPM 

Csak Dél- és Közép-Kelet 

Európa:  -0,21% (GDP) 

Kutasi Gábor et 

al. Nemzetközi CGE NBER +0,2% (GDP) 

GED 

súrlódásos 

munkanélküliség modell n/a 

Foglalkoztatottság növekedés: 

0,15%-0,6% között 

Forrás: saját gyűjtés 

A CGE modellekkel kapcsolatos problémák nehezen áthidalhatók, a hosszú előrejelzési 

periódus miatt pedig lényegében ellenőrizhetetlenek. A közgazdasági és gazdaságpolitikai 

összefüggések csak hosszú távon és egyensúlyi állapotban érvényesek, és bár a gazdaság 

mindig az egyensúly felé konvergál, rövidtávon indokoltabb lehet olyan modellcsaládot 

választani, amely jobban illeszkedik a múltbéli adatokra. 

Az ökonometriai modellek függvényforma szerint figyelembe veszik a közgazdasági 

összefüggéseket, ám nagyobb hangsúlyt fektetnek azokra a tényadatokra, amelyek a 

gazdaságot jellemezték az elmúlt időszakban. Használatuk során nem szükséges a gazdasági 

változók akkora halmazát felhasználni, mint a CGE modellekben, az illeszkedés már néhány 

komponens esetén is jó lehet. Az ökonometriai modellek hátránya ugyanakkor, hogy 

megbízhatóan csak rövid távú (egy, legfeljebb két év) előrejelzésre alkalmasak. 

A magunk részéről az úgynevezett vektor-autoregresszív (VAR – Vector Autoregression) 

modellcsaládot választottuk a TTIP hatásbecsléséhez. Ezen modellek előnye, hogy könnyen 

kezelhetőek, és alkalmasak különböző strukturális változások, mint például gazdaságpolitika 

intézkedések rövid távú hatáselemzésére. 

Az általános VAR modellek arra a megfontolásra épülnek, hogy a változók múltbéli idősora 

és annak trendje elegendő információt hordoz a jövőbeli értékek megfelelő előrejelzéséhez. 

Szemben a hagyományos regressziós egyenletekkel, a VAR modellekben a változók egymást 

kölcsönösen (szimultán módon) határozzák meg, vagyis esetünkben a bilaterális 

kereskedelmet, nem csupán a korábbi áruforgalmi adatok alapján jelezzük előre, hanem az 
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árindex valamint a kiskereskedelmi forgalom múltbéli trendjei alapján is. Tömören6 a VAR 

modellek formális alakja a következő: 

 

ahol, 

Y: Az idősorokat tartalmazó mátrix, 

B: együttható mátrix, 

Z: magyarázó változók mátrixa, 

U: hibatagok mátrixa. 

Felhasznált adatok 

A modell viszonylag hosszú idősorú adatokat igényel, minél több változóval kívánunk 

dolgozni, annál nagyobb elemszámra van szükség. A modellezés során ezért havi szintű 

adatokkal dolgoztunk, ami 2002 és 2014 között 144 elemű idősort jelent, a minta teljes 

nagysága pedig 3 változó esetén 432 elem. 

A modellépítés során a külkereskedelmi forgalom minden vonatkozó relációját elemeztük 

magyar-amerikai export-import, valamint a hatásvizsgálat elkészítésekor további változóként 

építettük be a modellbe a magyar és amerikai kiskereskedelmi és fogyasztói árindexeket. 

Kezdetben része volt a modellnek a feldolgozóipari termelés volumenindexe is, azonban nem 

bizonyult a modell szignifikáns összetevőjének, sem ágazati, sem aggregált szinten. Ez 

részben abból fakadhat, hogy a külkereskedelem ágazatközi (például vegyipari terméket nem 

csak vegyipari vállalatok importálhatnak). 

Nem csak a közvetlen külkereskedelmi hatásokat vizsgáltuk, hanem – külön modellben – azt 

is elemeztük, hogy átlagosan mekkora beszállítói lehetőséget teremt a magyar vállalatok 

számára a megállapodás az Európai Unión keresztül (közvetett hatás). 

A folyóáras adatokat a külkereskedelmi árindexekkel defláltuk, bázisként a 2010-es évet 

használva. 

Impulzus-reakció függvények 

A hatásvizsgálatot a becsült VAR modellen keresztül végeztük, impulzus-reakció (IRF – 

impuse-response function) elemzés segítségével. Az IRF dinamikus rendszerek vizsgálatára 

szolgál, amelyben egy bemeneti érték állapotváltozásának (impulzus) a rendszer állapotára 

gyakorolt hatását (reakció) vizsgáljuk az idő függvényében7. Ezzel tulajdonképpen egy 

szimulációt hajtunk végre, amelyben azt vizsgáljuk, hogy miként reagál a rendszer, ha egy 

elemében komoly változás áll be. 

 
6  A VAR módszerekről bővebben lásd Lütkepohl, H. [2005]. New Introduction to Multiple Time Series 

Analysis. Berlin: Springer. 
7  Az IRF módszerek gazdaságpolitikai hatáselemzésekre való alkalmazhatóságról lásd Litterman, R. 

[1984]: Forecasting and Policy Analysis With Bayesian Vector Autoregression Models. In: Federal Reserve 

Bank of Minneapolis, Quarterly Review. Vol. 8. No. 4. pp. 30-41. 
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Az impulzust jelen esetben az árindexekben bekövetkezett változás jelenti. A vámtételek 

csökkenése vagy eltörlése ugyanis elméletileg azonos hatású, mintha az exportáló 

alacsonyabb áron kínálná termékét, azaz ár-versenyképessége javulna az adott piacokon. 

Direkt és indirekt hatások 

Ahogy már korábban is utaltunk rá, két típusú hatást különböztethetünk meg. Az egyik a 

közvetlen amerikai-magyar külkereskedelmi kapcsolatokat jelenti (direkt hatás), míg a másik 

a magyar beszállítói lehetőségeket az EU-n keresztül az USA-ba. Ez utóbbiban tehát a magyar 

export változását vizsgáljuk meg az Európai Unióba, annak hatására, hogy az importvámok 

leépítése következtében javul az európai exportálók amerikai kiviteli lehetősége. 

Feltételezésünk szerint európai beszállítóként a magyar vállalatok közvetett (indirekt) módon 

nagyobb eséllyel jelenhetnének meg az amerikai piacon, mint közvetlenül. 

 

3.2. A vámok és nem vámjellegű akadályok eltörlésének hatása a magyar gazdaságra 

A TTIP megállapodás hatását két vetületben vizsgáljuk meg. Egyrészt, a vámok teljes 

lebontásának hatását az amerikai-magyar közvetlen és közvetett kereskedelemre, másrészt a 

nem vámjellegű akadályok csökkentésének a hatását. A két vetület közvetlenül nem 

ágyazható egymásba, mivel a vámok azonnali hatást képviselnek, míg a nem vámjellegű 

akadályok lebontása feltehetőleg fokozatosan és késleltetve fejti ki a hatását. Ezért a hatásokat 

elkülönítve jelenítjük meg a kutatás során. Hosszú távon a két hatás összeadódik. 

3.2.1. A szabadkereskedelmi megállapodás hatása egyes termékfőcsoportokra 

A hatásvizsgálatokat egy alappálya kivetítésével kezdjük, amely azt mutatja be, hogy ha nem 

lenne megállapodás, akkor legvalószínűbben milyen átlagos trend szerint alakulna a 

kereskedelem. Az alappályák hossza 12 hónap, mivel a hatásvizsgálatok is ekkora távra 

szólnak. A szezonalitásokat az alappálya, amennyire csak lehetséges, figyelmen kívül hagyja.  

A hatások minden esetben addicionális hozzájárulást jelentenek a trendhez. Másképpen 

megfogalmazva a vámok és egyéb akadályok lebontásával a trend az általunk becsült hatás 

mértékével változik. 

Csak azokban a termékcsoportokban végeztük el a hatásvizsgálatot, ahol becsülhető az 

árrugalmasság, és amelynek idősora dekomponálható. Ezek a termék(fő)csoportok a 

következők: Vegyipar, Feldolgozott termékek, Energiafejlesztő gépek, Irodagépek és 

adatfeldolgozók, Villamos gépek, Közúti járművek, Egyéb feldolgozott termékek. 

Vegyipari termékek 

Az amerikai vegyi termékek importja Magyarországon a teljes forgalom 5,66%-át teszi ki. A 

kereskedelem az elmúlt néhány évben trendjében emelkedett ugyan, de a közeljövőben inkább 

a stagnálás lesz a jellemző. Ezzel szemben az export alappályája némi emelkedést mutat, bár a 

termékcsoport súlya így is csupán 3,67%. 

A közvetlen hatásokat tekintve a modellszámítás az export további jelentős bővülését jelzi a 

vámtételek eltörlése után, ez akár a 20%-ot is elérheti. Elsősorban a szerves vegyi termékek 
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kivitelének a növekedése várható, akár 50%-kal. A gyógyszerek és gyógyászati készítmények 

piaca rendkívül szabályozott, ezért az importkereslet kevéssé rugalmasan reagál a vámok 

eltörlésére. 

3.1. ábra: Vegyi termékek kereskedelme Magyarország és az USA között – alappálya 

(millió Euró) 

 

Az vegyipari import a vámleépítés hatására 0,5% körüli mértékben nőhet, elsősorban az 

egyéb vegyi termékek (pl. növényvédő-szerek) 6% körüli bővülése következtében. Az 

amerikai gyógyszerek magyar importjára ugyanaz vonatkozik, mint az exportra, ezért 

számottevő változás nem várható a vámok eltörlésétől. 

Ami a közvetett hatásokat illeti, elsősorban az import növekedése várható a modellszámítás 

szerint, 0,2%-os mértékben, míg a közvetett export várhatóan nem növekszik.  

Ebben a termékcsoportban különösen fontos lehet a nem vámjellegű akadályok lebontása, 

mivel a jelenlegi szabályozási környezet mindkét fél exportőreire komoly terhet ró. A 

korlátozó akadályok lebontása közvetlenül akár 30%-os exportbővülést is okozhat a magyar 

exportban, az import 0,5%-os növekedése mellett. 

Feldolgozott termékek 

A feldolgozott termékek súlya az USA-ba irányuló magyar exportban 8,3%-os, míg az 

importban 12%-os. A főcsoport kereskedelme mindkét irányban dinamikusan bővült az elmúlt 

években, így a kereskedelmi akadályok lebontása nélkül is számottevő növekedés lenne 

várható a következő években. 

A modellszámítás szerint a közvetlen export akár további 16%-kal is emelkedhet a TTIP 

hatására, alapvetően a színesfémek kivitelének köszönhetően, de a textilipari gyártmányok is 

pozitívan reagálnak a vámok lebontására. Az importban a vámok lebontásának hatása 1%-os 

növekedést okozna. A főcsoportban a legnagyobb súlyú, egyéb nemfémes ásványból készült 

termékek (pl.: üveg, cement stb.) forgalma várhatóan nem fog változni (ebben a csoportban a 

vám mindösszesen 1,3%-os). 
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3.2. ábra: Feldolgozott termékek kereskedelme Magyarország és az USA között – 

alappálya (millió Euró) 

 

A közvetett hatás egyik irányban sem kimutatható. Megjegyzendő, hogy az EU-ba irányuló 

magyar exportban 2,46%-os súlyt képviselő vas- és acéltermékek amerikai importvámtétele 

0%, vagyis ebben a csoportban a vámok lebontása ab ovo nem okoz semmilyen hatást. 

Ugyanúgy 0%-os vám terheli az EU-ban, az amerikai vas- és acéltermékeket, ám hazánk se az 

USA-ból, se az EU-ból vas és acélipari terméket szinte alig importál (súlya a teljes magyar 

uniós importban mindösszesen 0,6%). 

Gépek és szállítóeszközök 

A gépek és szállítóeszközök teszik ki az USA-ba irányuló magyar export 78,6%-át (lásd 2.9 

táblázat az előző fejezetben), a magyar importnak pedig a 67,6%-át (2.16. táblázat). Kiemelt 

jelentősége miatt ezt a főcsoportot megbontjuk a legfontosabb termékcsoportokra: 

energiafejlesztő gépekre, irodagépekre és közúti járművekre. Közúti járműből a közvetlen 

kereskedelem az USA-val nem jelentős, közvetett módon azonban annál inkább, ezért ezt a 

termékcsoportot is kiemeljük. 

Energiafejlesztő gépek 

Az USA-ba irányuló magyar export 22,3%-át az energiafejlesztő gépek adják (pl.: motorok). 

Ugyanez a termékcsoport az import közel 33%-át teszi ki. A magyar export 2012 után kezdett 

felfutni, a kivitel értéke folyó áron mérve megtriplázódott. Habár egy-egy hónapban kiugróan 

magas akár 60 millió eurónyi exportot is regisztráltak, a trend jelenleg átlagosan havi 3 millió 

euró körül alakul. Az import területén hasonló irányú, bár mérsékeltebb folyamatok 

figyelhetők meg, szintén 2012-től kezdődően. Jelentős különbség azonban, hogy míg a 

magyar behozatal alapvetően gázturbinák és alkatrészeik importjára épül, addig az export 

nagy részét áramfejlesztő gépek forgóalkatrészei adják. 

A modellszámítás alapján az emelkedő trend minden bizonnyal mindkét esetben megmarad, a 

vámok eltörlésével pedig a közvetlen export 15,3%-kal növekedhet addicionálisan, míg az 

import 0,3%-kal lehet magasabb. Ami a közvetett hatást illeti, a vámok megszüntetése növeli 

az Európából származó importot 0,1%-kal, míg az exportot 0,5%-kal emeli. 
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3.3. ábra: Energiafejlesztő gépek kereskedelme Magyarország és az USA között – 

alappálya (millió euró) 

 

Irodagépek 

Az USÁ-ba irányuló, illetve az onnan származó magyar külkereskedelem nagy részét 

számítógépek és alkatrészeik alkotják. Az exportban jelentős szerepe van még az 

adattárolóknak is. 2014-ben összesen 214 millió euró értékben exportált Magyarország az 

USA-ba számítógép-alkatrészeket. Az import szerkezete többé-kevésbé hasonló, kiegészülve 

a pénztárgépekkel, amelyből tavaly közel másfél millió euró értékben hoztak be az országba. 

3.4. ábra: Irodagépek kereskedelme Magyarország és az USA között – alappálya (millió 

euró) 

 

Általánosan elmondható, hogy a kereskedelem mindkét irányba igen hektikus, a trend időben 

állandó. A vámok eltörlése az import trendjét 0,1%-kal csökkenti, az exportét ugyanakkor 

1,3%-kal emeli. A közvetett hatás igen hasonló az energiafejlesztő gépek esetén becsültekhez; 

a vámok eltörlése után az indirekt import 3%-kal, az export 1%-kal emelkedik. 

Villamos gépek 

A villamos gépek jelentik Magyarország USA-ból származó importjának 10,3%-át, az oda 

irányuló export 17%-át. Az import fele nyomtatott áramkörökből, vezetőkből és félvezetőkből 

áll, míg az export izzólámpákból, kisüléses lámpákból valamint elektromos átalakítókból áll. 

Ezen termékcsoportokból a magyar export 2014-ben elérte a 160 millió eurót. Míg a kivitel 

dinamikusan emelkedik, a behozatal jóval alacsonyabb szinten stagnál. Az export esetében 

már az alappálya is határozottan emelkedő trendet mutat. 
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3.5. ábra: Villamos gépek kereskedelme Magyarország és az USA között – alappálya 

(millió euró) 

 

Számításaink szerint az alappályától az export mintegy 1,8%-kal fog eltérni a növekedés 

irányában, míg az importot 1,1%-kal emeli meg a megállapodás. Tekintve, hogy ezen 

termékcsoportban szigorú műszaki megfelelési szabványok vannak, a nem-vám jellegű tételek 

eltörlésekor a kereskedelem akár 10%-os emelkedése sem kizárt hosszú távon. A közvetett 

kereskedelemben a bővülés jóval szerényebb léptékű; az importban nincs kimutatható hatás, 

míg az export 0,9%-os bővülését várjuk. 

Közúti járművek 

A közvetlen amerikai-magyar kereskedelemben a járművek ki- és behozatala nem jelentős 

tétel. Az importban 3%-ot tesz ki, az exportban 4,3%-ot. A forgalomban szereplő áruk döntő 

része alkatrész, az USA-ból származó magyar import túlnyomó részben tengelyváltóból áll, 

míg a magyar export egyéb járműipari alkatrészekből. Érdekesség, hogy személygépjárművek 

magyar importja (amely egyébként alig 780 ezer euró) triplája az exportnak (252 ezer euró), 

míg haszongépjárműből hazánk 3,5 millió euró értékben importál (haszongépjármű export az 

USA-ba Magyarországról nincsen). 

Számításaink szerint a közvetlen magyar import Amerikából 1,1%-kal fog növekedni, és 

ugyanekkora mértékű exportbővülésre számítunk. A közvetett forgalomban a modell nem 

mutat importbővülést, az exportban azonban 2,2%-os növekedést jelez előre. A vámok 

leépítése következtében tehát a magyar közúti járműgyártók nettó exportja nő.  

A TTIP-vel foglalkozó tanulmányok többsége egyetért abban, hogy elsősorban az európai 

járműipar lesz majd a megállapodás nyertese, azon belül is a német autóipar. Ez a magyar ipar 

számára rendkívül kedvező, részben a nagy közúti járműgyártó globális cégek magyarországi 

jelenléte, részben az ezekhez való magyar beszállítás bővülő lehetősége miatt. A nem 

vámjellegű tételek a gépjárművek esetében mindkét irányban 25% körül mozognak, ennek 

csak részleges leépülése is jelentős mértékben emelheti a magyar járműexportot. 

A TTIP-vel foglalkozó tanulmányok többsége egyetért abban, hogy elsősorban az 

európai járműipar lesz majd a megállapodás nyertese, azon belül is a német autóipar. Ez 

a magyar ipar számára rendkívül kedvező, részben a nagy közúti járműgyártó globális cégek 

magyarországi jelenléte, részben az ezekhez való magyar beszállítás bővülő lehetősége miatt. 
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A nem vámjellegű tételek a gépjárművek esetében mindkét irányban 25% körül mozognak, 

ennek csak részleges leépülése is jelentős mértékben emelheti a magyar járműexportot. 

3.6. ábra: Közúti járművek kereskedelme Magyarország és az USA között – alappálya 

(millió euró) 

 

Összességében a Gépek és szállítóeszközök főcsoportban a közvetlen export 0,5%-os 

emelkedését jelezzük előre, míg az import nem fog változni. Ezzel szemben a közvetett 

behozatal 0,6%-os növekedése várható, és a kivitel 1% körüli mértékben bővülhet. 

Egyéb feldolgozott termékek 

A termékcsoport USA-ból származó importjában komoly súlya van a tudományos 

mérőműszereknek és berendezéseknek, amelyek a teljes amerikai behozatal mintegy 4%-át 

teszik ki, az exportban pedig 7%-os részt képviselnek az elsősorban folyamatszabályozási 

eszközök. Bár alapvetően nem terheli a termékcsoportot magas vám egyik irányba sem 

(átlagosan 2,5%), jelentős élénkülést várunk az export területén. 

3.7. ábra: Szakmai, tudományos mérőműszerek és berendezések kereskedelme 

Magyarország és az USA között – alappálya (millió Euró) 

 

Modellszámításaink alapján az importban a teljes főcsoportban 1,4%-os lehet a növekedés, 

ugyanakkor a vámok eltörlése komoly lökést adhat az egyébként is dinamikusan emelkedő 

csoportnak; a tudományos eszközöknél nem kizárt a közvetlen export alappálya 20-30%-os 

emelkedése sem, ami a teljes főcsoportban 6%-os bővülést jelentene. A közvetett hatás 

lényegében semleges az exportban (0,2%), és némiképp jelentősebb az importban (0,9%). 
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3.2.2. A hatásvizsgálat összefoglaló eredménye 

A modellszámítás eredményeit összegző táblázatot az egyszerűbb átláthatóság érdekében 

termék-főcsoportonként közöljük (3.2. táblázat). Az eredményeket minden esetben, mint a 

termékcsoport exportjának és importjának az alappályája trendjétől a TTIP hatására való 

eltérését kell értelmezni. A pozitív érték növekedést, a negatív csökkenést jelent.  

A nem vámjellegű akadályoknál a következő forgatókönyvvel dolgoztunk: a teljes nem 

vámjellegű akadályok lebontása nagy valószínűséggel nem lehetséges, mivel a legtöbb 

szabványügyi, népegészségügyi stb. szabályozás eltörlése nagyobb ráfordítást igényelne, mint 

a várható nyereség (például az USA-ban használt egyfázisú feszültség 120V, míg Európában 

230V és a csatlakozók is eltérőek. Erről nincs is szó. A nemzetközi szakértői becslések a nem 

vámjellegű akadályok 25-50%-os csökkentésével számolnak, az utóbbi különösen ambiciózus 

tervnek számít. Ezért a modellben az feltételeztük, hogy a nem vámjellegű akadályok 

egynegyedét sikerül megszüntetni. 

A 3.2. táblázat a vámok teljes leépítésének közvetlen és közvetett hatását, valamint a nem 

vámjellegű akadályok csökkentésének a közvetlen hatását összegzi. A teljes hatás 

kiszámításánál a nem vámjellegű akadályok csak a közvetlen hatáshoz adódnak hozzá, mivel 

Magyarország és az EU között nincsenek ilyen típusú korlátozó tényezők. Megalapozottan 

feltételezhető azonban olyan forgatókönyv, miszerint a nem vámjellegű akadályok 

csökkentése pótlólagos keresletet támaszt az EU olyan termékei iránt az USA-ban, amelyek 

gyártásában magyar vállalatok beszállítóként vesznek részt.  

3.2. táblázat: A TTIP megállapodás várható hatása az alappályára termékcsoportonként 

SITC 

kód 
Termékcsoport 

Vám jellegű akadályok Nem vámjellegű 

akadályok8 Közvetlen hatás (%) Közvetett hatás (%) 

Export Import Export Import Export Import 

05 Vegyipari termékek 18,8 0,4 0 0,2 29,8 0,5 

06 Feldolgozott termékek 16,0 1,0 0 0,1 18,8 1,4 

07 Gépek és szállítóeszközök 0,5 0,0 0,6 1,0 1,7 0,2 

08 
Egyéb feldolgozott 

termékek 
6,1 1,4 0,2 0,9 12,9 2,9 

Összesen 3,2 0,3 0,5 0,7 5,6 0,6 

Megjegyzések: 

Közvetlen hatás: közvetlenül az amerikai-magyar külkereskedelemre gyakorolt hatás 

Közvetett hatás: az EU és az USA külkereskedelem változásából fakadó hatás a magyar-EU külkereskedelemre 

Nem vámjellegű akadályok: az eltérő szabályozásokból fakadó többletköltségek 

A közvetlen kereskedelmi hatás ugyan jelentős magyar nettó exporttöbbletet mutat, a 

közvetett hatás azonban inkább az EU-ból származó nettó import növekedését jelzi a TTIP 

hatására. Mivel azonban az USA súlya a magyar külkereskedelemben lényegesen 

alacsonyabb, mint az EU részesedése, a közvetlen és a közvetett hatások kereskedelmi 

forgalommal súlyozott átlaga a magyar nettó export enyhe csökkenését jelezné előre. 

Ugyanakkor a nem vámjellegű akadályok részleges lebontása inkább a magyar kivitelnek 

kedvez. Ha tehát az utóbbit is bevonjuk a hatáselemzés számszerűsítésébe (a magyar-amerikai 

közvetlen kereskedelmi forgalommal súlyozva), akkor összességében az az eredmény adódik, 

 
8  A nem vámjellegű akadályok forrása Ecorys (2009) adatok alapján saját számítás.  
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hogy a TTIP hatására a magyar export 0,8%-kal, az import 0,7%-kal emelkedik. A nettó 

exportra való hatás tehát enyhén pozitív. 

3.2.3. A TTIP reálgazdasági és jóléti hatása 

A nettó export 1-2%-os bővülésének hatása a teljes magyar nemzetgazdaságban csekély 

mértékű, megközelítőleg 0,16%-os GDP bővülést eredményez. Mindez azonban csak akkor 

teljesül, ha a TTIP-ben megfogalmazott célok, azaz a vámok teljes leépítése, valamint a 

jelenlegi nem vám jellegű akadályok legalább negyedének eltörlése, maradéktalanul teljesül. 

Mindez csupán marginális jelentőségű változást idézhet elő a foglalkoztatottságban.  

Mindazonáltal, a teljes hatás aszimmetrikusan oszlik el az iparágak között, ám minden 

ágazatban a nettó kihatás pozitív, azaz várhatóan nem lesz olyan nemzetgazdasági iparág, 

amely vesztene a megállapodással. A közvetlen hatások eredményeképpen a vegyipar és a 

feldolgozott termékeket előállítók járnak a legjobban, és a relatív foglalkoztatottság-bővülés is 

itt lehet a legnagyobb.  

A tervezett megállapodásnak jótékony hatása lehet egyes ágazatok további integrációja, a 

globális értékláncokba való beépülés szempontjából. A vámok és nem vám jellegű 

kereskedelmi akadályok lebontása elősegíti a termelési folyamatok globális asszimilációját, 

amely versenyképességi előnyöket teremt harmadik országokkal szemben. 

Az USA-ból származó magyar importnak mindössze 5,8%-a számít háztartási fogyasztási 

cikknek, amiből a magyar fogyasztók amerikai importtermékekre fordított kiadásainak 

átlagosan 0,3%-os csökkenése következik. Fogyasztási cikkek terén az EU-n kívülről 

Magyarországra behozott termékeknek csak 6%-át teszik ki az USA-ból származó 

gyártmányok, vagyis a teljes EU-n kívüli import árindexre gyakorolt hatás alig kimutatható 

(0,02%). Mindazonáltal egyes konkrét amerikai termékek ára 2-5% között csökkenhet 

Magyarországon, ami kismértékű megtakarítást jelent a fogyasztók számára. 
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