Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Nyugat-balkáni Tagozat
Beszámoló
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának
2019. évi tevékenységéről
A jelenleg 87 tagot számláló Nyugat-balkáni Tagozat célja a térség - Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia - iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának
elősegítése. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében
üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és információkkal
segítjük a hozzánk forduló cégeket. A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből
értesülhetnek a térséget érintő fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről.
A Tagozat 2019. évi programjai
Üzleti lehetőségek Montenegróban, 2019. április 12., Budapest
Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata "Üzleti lehetőségek Montenegróban" címmel szervezett tájékoztató
fórumot 16 fő részvételével. Galambos Attila a Tagozat elnöke köszöntőjét követően Veljko Milonjić, a
Montenegrói Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért és kulturális együttműködésért felelős
igazgatója tartott előadást a montenegrói üzleti környezetről és befektetési lehetőségekről, majd Iva
Simonovic mutatta be a minisztérium montenegrói üzleti lehetőségekről szóló kiadványát. Az
előadásokat követően a résztvevők konkrét kérdésekben konzultálhattak az előadókkal.
Üzleti lehetőségek Bosznia-Hercegovinában, 2019. május 16., Budapest
A Tagozat Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetségével együttműködésben "Üzleti
lehetőségek Bosznia-Hercegovinában" címmel szervezett tájékoztató fórumot 27 fő részvételével
Budapesten. Galambos Attila tagozati elnököt követően Őexc. Biljana Gutic-Bjelica, BoszniaHercegovina magyarországi nagykövete, majd Gordan Milinic, Bosznia-Hercegovina Befektetési
Ügynökségének igazgatója mondott köszöntőt. A bosznia-hercegovinai üzleti környezetről és befektetési
lehetőségekről Nina Pobric, Bosznia-Hercegovina Befektetési Ügynökségének promóciós igazgatója
tartott előadást. A rendezvény végén a résztvevők konkrét kérdésekben konzultálhattak a befektetési
ügynökség képviselőivel.
Üzleti delegáció Szerbiába, 2019. június 18-20., Belgrád, Kragujevac, Zenta
A Tagozat Galambos Attila elnök vezetésével 2019. június 18-20. között üzleti delegációt szervezett
Szerbiába, melyen 16 magyar cég 23 képviselője vett részt. Az üzleti delegáció célja az országok
vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése, új üzleti kapcsolatok kialakítása volt,
melyre több üzleti program keretében is lehetőség nyílt. 2019. június 18-án a Szerb Kereskedelmi és
Iparkamara szervezett üzletember-találkozóval egybekötött gazdasági fórumot, melyen köszöntőt
mondott Galambos Attila, tagozati elnök, Pintér Attila, Magyarország szerbiai nagykövete és Jelena
Jovanovic, a szerb kamara nemzetközi igazgatója. A szerb üzleti környezetről és befektetési
lehetőségekről Dorde Andric, a szerb kamara befektetésekért felelős vezetője tartott előadást, melyet
követően a magyar cégek 27 szerb cég képviselőjével folytathattak üzleti tárgyalást. Este üzleti vacsorára
került sor Pintér Attila nagykövet és Bakó Tamás külgazdasági attasé részvételével. Június 19-én a
delegáció tagjai a Sumadija és Pomoravlje Régió Kereskedelmi és Iparkamara és a Kragujeváci
Önkormányzat együttműködésében szervezett üzleti fórumon vettek részt, melyen köszöntőt mondott
Predrag Lucic, a kamara elnöke, Galambos Attila tagozati elnök, Radomir Eric, a Kragujeváci Városi
Tanács Tagja, valamint Milan Radulovic, Magyarország kragujeváci tiszteletbeli konzulja. A köszöntőket
követően a 12 magyar és a 15 szerb cég képviselői az együttműködési lehetőségekről egyeztettek. Június
19-én a résztvevők a Tisza Csoport autóalkatrész-gyártó zentai üzemében tett látogatást, ahol többek
között Barna Ákos ügyvezető igazgató és Gladinetz András vezérigazgató-helyettes fogadták a
delegációt.
Egyéb események
* Galambos Attila megbeszélése Vlastimir Golubovic montenegrói kamarai elnökkel,
2019. január 16., Podgorica
Témák: Nyugat-Balkáni Befektetési Fórum bécsi ülése, együttműködési lehetőségek, a tervezett magyarmontenegrói gazdasági és technikai együttműködési megállapodás
* Galambos Attila megbeszélése az Albán Kamarák Szövetségének elnökével, Ines
Mucostepaval 2019. január 17., Tirana, téma: a közeljövőben aláírandó együttműködési
megállapodás
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* Ivan Todorov szerb nagykövet bemutatkozó látogatása Dr. Parragh László MKIK
elnöknél, 2019. február 7., Budapest
* Galambos Attila részvétele a Conrad Adenauer Alapítvány és a Külügyi és Külgazdasági
Intézet által szervezett Nyugat-Balkán Konferencia panelbeszélgetésén, 2019. február
28., Budapest
Téma: panelbeszélgetés a nyugat-balkáni régió EU-s csatlakozási lehetőségei kiemelten a gazdasági
együttműködés szempontjából Safet Gerxhaliuval, a Koszóvói Gazdasági Kamara elnökével és Nenad
Djurdeviccel, a Szerb Gazdasági Kamara elnöki tanácsadójával
* Találkozó Aleksandar Mostrokol montenegrói nagykövettel, 2019. március 7., Budapest
Témák: a két ország közötti gazdasági kapcsolatok, Veljko Milonjić, a Montenegrói Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért és kulturális együttműködésért felelős igazgató budapesti útjához kapcsolódó
kamarai rendezvény
* Találkozó Goran Stevchevskivel, Észak-Macedónia újonnan kinevezett nagykövetével,
2019. március 26., Budapest
* Arian Spasse albán nagykövet látogatása, 2019. március 21., Budapest
Témák: a 2019. október 24-26. között Tiranában megszervezésre kerülő "Innovation Nest Festival"
elnevezésű rendezvény, albániai befektetési lehetőségek
* Galambos Attila részvétele a Magyar-Montenegrói Gazdasági Vegyes Bizottság kibővített
társelnöki találkozóján, 2019. május 29-31., Podgorica
* Kamarai elnöki találkozó Portorozban, 2019. június 4.
Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Marko Cadez szerb kamarai elnök
meghívására részt vett a 2019. június 4-én Portorozban szervezett találkozón, melyen a szlovén, a szerb,
az osztrák és a cseh kamarai elnök, valamint jelentősebb cégek képviselői is jelen voltak. A
megbeszélésen a felek a regionális és európai szintű együttműködési lehetőségekről egyeztettek.
* Galambos Attila részvétele az ITU konferencia nyugat-balkáni paneljén, 2019.
szeptember 12., Budapest
* Galambos Attila részvétele az „Economic Conference Montenegro - Synergy – A key to
regional success” elnevezésű nyugat-balkáni rendezvényen, 2019. október 24-25., Budva
* Galambos Attila képviselte az MKIK-t a 2019. november 12-13-án, Budapesten
megszervezett Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) 10. ülésén az "Üzleti
környezet" munkacsoport vezetőjeként. A GVB-hez kapcsolódó gazdasági fórumon
előadást tartott Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató.
* Találkozó Shpend Kallaba koszovói nagykövettel, 2019. november 28., Budapest
Téma: a kétoldalú gazdasági kapcsolatok áttekintése a választások tükrében
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