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Külgazdasági Stratégia és a Nyugat-Balkán

2020-ig szóló új Külgazdasági Stratégia

• Magyar export megduplázása (2020-ban 140 Mrd euró)

• Az exporton belül a KKV-k aktivitásának növelése

• A beáramló külföldi működő-tőke (FDI) megduplázása

• A Magyarországról külföldre irányuló befektetések megduplázása 

• Termékdiverzifikáció a külgazdaság-fejlesztés ágazati fókuszai mentén

Földrajzi diverzifikáció 4 irányban

• Erőteljes keleti nyitás

• Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre, EU és EFTA országok 
tekintetében piaci pozícióink megtartása, ill. fejlesztése

• Visegrádi és nyugat-balkáni együttműködés

• Kárpát-medencei gazdasági együttműködés
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A Nyugat-Balkán régió 

Gazdasági kapcsolatok fejlesztése:

• a kereskedelmi kapcsolatok élénkítése, 

• a magyar tőkekivitel növelése, 

• a KKV-k piacépítése, 

• és az EU által finanszírozott projektekbe való 

bekapcsolódás

Külgazdaság-politikánknak és külpolitikánknak egyaránt 

prioritása

Hagyományosan kiváló gazdaságdiplomáciai kapcsolatok 

tovább erősítése
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Miért fontos a Nyugat-Balkán?

• 7 ország - 23 milliós piac

• Fejlődő piac - nagy gazdasági növekedési 
potenciál

• Magyarország  regionális Balkán-centrum 

• A magyar vállalatoknak terjeszkedési lehetőség 

• A gazdasági válság hatására beszűkülő nyugati 
piacok ellensúlyozása
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Kétoldalú kereskedelem

• Növekvő forgalom és jelentős mértékű aktívum

• 2011: 3,5 Mrd euro forgalom (+24,2%)

• A régió aránya az össz-magyar külkereskedelmi forgalomból: 2,1% 

• Három meghatározó kereskedelmi partnerünk (2011): Szerbia (41% forgalmi 

arány), Horvátország (41%), Bosznia-Hercegovina (10%). 

• Korszerű export struktúra 70-89%-át a magas hozzáadott értékű árucsoportok adják

• Számos olyan KKV vesz részt, amelyeknek kizárólag a szomszédos országok 

jelentik az elérhető külső piacot 

• Fontos piac a magyar agrár- és élelmiszeripari termékeknek

• A magyar import fontosabb cikkei: ércek, színesfémek, a kohászati termékek, 

cukor(készítmény), villamos energia, szerves vegyi termékek, műtrágya, gépek, 

berendezések, élelmiszerek, kőolaj és kőolajtermékek 
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Kétoldalú kereskedelmi forgalom alakulása 

(millió euró)

2008 2009 2010 2011

Horvátország 1423,1 1037,6 1105,3 1455,0

Bosznia-Hercegovina 521,3 293,5 344,4 344,2

Szerbia 1260,0 904,0 1122,3 1434,2

Montenegró 52,5 40,7 60,4 83,4

Macedónia 137,0 108,4 109,6 112,2

Albánia 66,3 53,5 61,8 55,1

Koszovó 20,9 23,6 27,1 32,0

Összesen: 3481,1 2461,3 2830,9 3516,1
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Tőkekihelyezés

• 2010 végéig mintegy 3,8 Mrd EUR befektetés

• Magyarország a térség minden országában az első tíz 
befektető között szerepel

Horvátország - 2,5 Mrd euró 

Macedónia - 446 M euró

Montenegró - 405 M euró 

Szerbia - 350 M 

BiH 120-140 M euro között becsülhető

• Vezető beruházók: MOL, OTP, MATÁV, Trigránit, Hunguest
Hotels

• KKV-k, vegyesvállalatok jelenléte is számottevő
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Eszköz és intézményrendszer

• Gazdasági Vegyes Bizottságok működtetése

• KGSZ hálózat

• Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) tevékenysége 

(vásárok, üzletember találkozók)

• MEHIB-Eximbank exporthitel biztosítási és a 

projektfinanszírozó szerepe 

• Üzleti Tanácsok 
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• Projektalapú együttműködés

• Ágazati fókuszok: hagyományos területek mellett új iparágak 

(pl. környezetipar, energiahatékonyság, egészségipar, szolgáltató 

ágazatok stb.). 

• Uniós források bevonása közös projektekhez (különösen az 

előcsatlakozási eszközök /IPA/, Twinning és TAIEX programok 

révén)

• Fontos piaca a magyar agrár- és élelmiszeripari termékeknek

• A szomszédos országokban működő multinacionális 
vállalatokhoz beszállítási lehetőség

Együttműködési területek



11

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Péntekné Gecsényi Krisztina

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nyugat-Balkán Osztály

krisztina.pentekne@ngm.gov.hu


