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Beszámoló
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának
2017-es tevékenységéről
A jelenleg 78 tagot számláló Nyugat-balkáni Tagozat célja a térség - Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Koszovó, 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
aktuális programjairól, a térségbeli kiállításokról a tagozat honlapján nyújtunk tájékoztatást.

A Tagozat 2017. évi programjai
2017. február 28., Budapest, Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési tervek a NyugatBalkánon
A konzultációval egybekötött fórumon elsőként Klein András, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Főosztályának vezetője tartott előadást a nyugat-balkáni
országok politikai aktualitásairól, illetve az üzleti lehetőségekről. Ezt követően Zúgó Liliána, az
Európai Bizottság magyarországi képviseletének szakértője a közlekedéspolitikai szabályozási
keretekről, valamint a térséget érintő tenderkiírásokról tájékoztatta a résztvevőket. Vásárhelyi
Gábor, a Wizz Air vállalati kommunikációs menedzsere a cég szolgáltatásait mutatta be, és
beszámolt arról, hogy a légitársaság április elejétől közvetlen járatokat indít Budapestről 5 nyugatbalkáni desztinációba. Az előadásokat követően a 36 résztvevő kétoldalú konzultációk keretében
egyeztethetett az előadókkal.
2017. április 27., Budapest, Magyar-bosnyák gazdasági fórum és üzletembertalálkozó
A Tagozat a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Gazdasági Kamarájával együttműködésben szervezte
meg a fórummal egybekötött üzletember-találkozót 50 fő részvételével. Galambos Attila, a Tagozat
elnökének köszöntőjét követően Aleksandar Dragicevic, Bosznia – Hercegovina magyarországi
nagykövete mondott beszédet, kiemelve, hogy a két ország jó politikai kapcsolata, a földrajzi
közelség, a Budapest és Szarajevó közötti közvetlen légi járat valamint az EXIM által nyújtott
hitelkeret kiváló alapot biztosítanak a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. Mirsad
Jasarspahic, a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Gazdasági Kamarájának elnöke bemutatta a
kamara szervezetét, szolgáltatásait, majd a befektetési környezet előnyeit ismertette. Bali Tamás, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Főosztályának vezető-helyettese a KKM-hez
tartozó gazdaságfejlesztési intézményrendszer bemutatását követően a két ország kereskedelmi
együttműködéséről beszélt. A fórumot követően a magyar résztvevők 6 bosnyák cég és a kamara
képviselőivel folytathattak üzleti tárgyalásokat.
2017. május 15-17., Pristina – Durres, Üzleti delegáció Koszovóban és Albániában
A Tagozat Galambos Attila elnök vezetésével 17 fős üzleti delegációt szervezett Koszovóba,
Pristinába, valamint Albániába, Durresbe a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
támogatásával. A kiutazás célja volt az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két ország
vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése az innováció terén. A résztvevő cégek
2017. május 16-án, Pristinában a Koszovói Gazdasági Kamara, május 17-én pedig a Durresi
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett üzleti fórumon vettek részt. A programok keretében a
delegáció tagjai a helyi üzleti lehetőségekről és az országok gazdasági környezetéről kaptak
tájékoztatást, valamint üzleti tárgyalásokat folytattak a koszovói, illetve az albán cégek
képviselőivel. A Pristinában, illetve a Durresben szervezett üzleti vacsorák keretében Gergely
Tamás külgazdasági attaséval illetve Heizer Antal nagykövettel konzultálhattak a magyar cégek
hasznos piaci tudnivalókról, gazdasági aktualitásokról.
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2017. november 21., Budapest, Üzleti lehetőségek a szerbiai Kragujevacban, a
Nyugat-balkáni Tagozat közgyűlése
A program Galambos Attila tagozati elnök 2017. szeptemberi kragujevaci látogatásának
eredményeként valósult meg, melyen megbeszélést folytatott Radomir Nikolic polgármesterrel és
Predrag Lucic kamarai főtitkárral. A Kragujevac üzleti lehetőségeit bemutató rendezvényen 26 fő
vett részt. A Kragujevaci Önkormányzat képviseletében Aleksandar Štajn, a polgármester
nemzetközi együttműködésért felelős munkatársa tartott előadást a befektetési környezetről, majd
Predrag Lučić, a Kragujevaci Regionális Kereskedelmi Kamara főtitkára mutatta be az üzleti
lehetőségeket és a város külkereskedelmi kapcsolatait. A rendezvény keretében került sor a Tagozat
éves közgyűlésére, melynek során Galambos Attila, a Tagozat elnöke ismertette a 2018. évre
tervezett programokat. A tájékoztatót követően a résztvevők egyéni megbeszélést folytathattak a
Kragujevaci Önkormányzat és a helyi kamara képviselőivel. A Tagozat, az Önkormányzat és a
Regionális Kamara 2018-ban együttműködési megállapodás aláírását tervezi, melynek fontos része
egy úgynevezett tagozati info pont létrehozása Kragujevacban.

Egyéb események
* 2017. április 2-5., Koszovó, Pristina – Galambos Attila, tagozati elnök részvétele a MagyarKoszovói GVB ülésen az MKIK képviseletében
* 2017. október 11., Budapest, Galambos Attila találkozója Nikola Dimitrov macedón
külügyminiszterrel és Behgjet Pacolli koszovói külügyminiszterrel
* 2017. október 16-17., Szabadka, - Galambos Attila részvétele a Magyar-Szerb GVB ülésen az
MKIK képviseletében
* 2017. november 3-6., Koszovó, Pristina, Galambos Attila találkozója Ramush Haradinaj koszovói
miniszterelnökkel, Bajram Hasani ipari és kereskedelmi miniszterrel és a Koszóvói
Külügyminisztérium EU és Európa Főosztályának vezetőjével, Shkendije G. Sherifivel – 2018-ban
várhatóan magas rangú delegáció látogat Magyarországra üzleti delegációval, a program
szervezésében az MKIK segítségére is számítanak
* 2017. november 16., Budapest, Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató és Galambos Attila
részvétele az NGM által szervezett Magyar-Szerb KKV munkacsoportülésen, megbeszélés a
Szabadkai Kamara főtitkárával, Bagi Jánossal
* 2017. december 10-12., Koszovó, Pristina, Galambos Attila találkozója Kadri Veselivel, a koszovói
Parlament elnökével, Valdrim Luka fejlesztési miniszterrel, Pal Lekaj infrastrukturális miniszterrel,
Bedri Hamza pénzügyminiszterrel, Rejhan Vuniqi külügyminiszter-helyettessel, Mentor Shala a
koszóvói közszolgálati televízió elnökével, valamint Ramush Haradinaj miniszterelnökkel és Safet
Gerxhaliuval, a koszovói kamara elnökével.
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