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Szerbia az Európai Unió kapujában.
Hogy alakult a szerb makrogazdaság 2011-ben?
Zemniczky Nándor1
Szerbia hosszú utat járt be a délszláv háborútól addig a pillanatig, amikor az Európai Unió 2012ben megadta a tagjelölti státuszt az országnak. Szerbia határos hazánkkal, de ez az országhatár
nem csak egy földrajzi határ, ennek átlépésével egy teljesen más mentalitású, kultúrájú, a Balkán
régióba szervesen illeszkedő országba lépünk, mely büszkén tartja magát balkáni országnak és
mentalitását balkáninak.
„Magyarország a Balkán kapuja lehet”, talán mindenkinek ismerős ez az elmúlt bő
évtizedben magyar politikai és gazdasági vezetők szájából, különböző fórumokon számtalanszor
elhangzott kifejezés, melyre egyáltalán nem mondható, hogy minden alapot nélkülöz, hiszen a
balkáni országok közül Szerbia is jelentős gazdasági partnerünk, 2011-ben Magyarország az
ötödik legnagyobb exportőr volt Szerbiában. Miközben Szerbia orosz, török, kazah
szabadkereskedelmi megállapodásai, CEFTA tagsága kiváló lehetőségeket nyújt a magyar cégek
számára, és nem mellékesen a magyar vállalkozók számára nagy segítséget jelent a Vajdaságban
élő magyar etnikum nyelv- és helyismerete, Szerbia tagjelölti státusza több kérdést is maga után
von: vajon Szerbia EU-ba lépése után is meg tudjuk-e őrizni a külkereskedelem területén kivívott
előkelő státuszunkat, mennyire lesz jelentős versenytársunk Szerbia a régióba érkező külföldi
tőkéért vívott harcban, és leszünk-e valaha a Balkán kapuja, a pozícióért szintén versenybe szálló
Szlovénia és Ausztria mellett.
Ahhoz, hogy a magyar külgazdasági stratégiai elemzők, a térséget kutató szakemberek
érzékeljék, hogy milyen irányba mozog a szerb gazdaság, a rendelkezésre álló adatok alapján
fontos az ország makrogazdaságának éves szintű vizsgálata, és egyben az is kiviláglik, hogy vajon
Szerbia megfelelne-e az Európai Unió által meghatározott szigorú gazdasági kritériumoknak.

1. Szerbia makrogazdasága 2011-ben
2011. év folyamán a szerb gazdaságot a korábbi pénzügyi és gazdasági válságból való lassú
kilábalás jellemezte, azonban a válság újabb hulláma miatt, továbbra is reális veszélyt jelentett a
gazdasági környezet negatív változása. A külső kereslet visszaesését – amely elsősorban az
eurózóna pénzügyi problémáinak eredménye – a belső fogyasztás élénkülése sem követte. Ennek
legfőbb oka a magas munkanélküliség, az átlagkeresetek alacsony szintje, illetve a vállalati és a
lakossági hitelezés beszűkülése volt.
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Mértékegység
Mrd EUR
%
EUR/fő
%
%
M EUR
M EUR
M EUR
M EUR
Mrd EUR
GDP %-a
GDP %-a

2009
28.883,4
-3,5
3.945,4
6,6
16,6
5.961,4
11.504,6
n.a.
n.a.
2.363,5
-3,3
34,8

2010
29.023,8
1,0
3.981
10,3
19,2
7.393,4
12.621,9
n.a.
n.a.
-928,7
-3,6
42,9

2011
32.993
1,9
4.543
7,0
23,7
8.439,4
14.449,7
n.a.
n.a.
1.234,2
-4,4
45,1

EUR/RSD

93,95

103,04

102,09

1. táblázat: Szerbia főbb gazdasági mutatói
(Forrás: Szerb Statisztikai Hivatal)

A 2011-es gazdasági növekedéshez elsősorban a beruházások és a növekvő export járultak
hozzá, a belső fogyasztás pedig csökkent az előző évhez képest. Figyelembe véve a legfőbb szerb
exportpiacok makrogazdasági problémáit, illetve a belső kereslet valószínű stagnálását, a szerb
gazdasági elemzők folyamatosan csökkentették a 2012-re vonatkozó növekedési prognózisokat (a
szakértők a jelentés készítésének időpontjában 1-1,5%-os GDP növekedéssel számoltak).
A gazdasági növekedés lassuló ütemének eredménye az ipari termelés visszaesése, amely
elsősorban a feldolgozóipart érintette. Szerbia exportja a 2011-es évben elérte a válság előtti
szintet, azonban a kivitel részesedése az ország GDP-jéből még mindig csak 32%, ami jelentősen
elmarad a célként kitűzött 50%-tól. Az egy főre jutó export értéke az egyik legalacsonyabb a
régióban, azonban az utóbbi két évben beérkezett külföldi befektetéseknek köszönhetően a
közeljövőben javulásra lehet számítani (pl. a Fiat 200 ezer gépkocsi exportját tervezi 2012-ben).
Szerbia legfontosabb exportpartnerei az EU (főleg Németország és Olaszország), a CEFTA
tagállamok és Oroszország. Jelenleg a kivitel legnagyobb problémája az exportált termékek
alacsony feldolgozottsági szintje, melyek között a nyersanyagok dominálnak.
A külföldi működő tőke beruházások alapvetően pozitív képet mutatnak, a World
Investment Report szerint 2011-ben Szerbia a régió legsikeresebb állama volt ebben a
tekintetben. A versenyképességi rangsorokban azonban már nem szerepelt ilyen jól az ország, az
Európai Gazdasági Fórum legfrissebb jelentésében a 142 elemzett ország közül Szerbia csak a
gyenge 96. helyen végzett. A jelentés szerint a gazdasági versenyt elsősorban a hosszadalmas
bürokrácia, a korrupció, az infláció, a politikai stabilitás hiánya, a bonyolult adórendszer és a rossz
infrastruktúra akadályozza.
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A szerény gazdasági fellendülés nem volt elegendő a munkanélküliség növekedésének
megállításához, a 2011. évben elért 22,9%-os munkanélküliségi ráta az egyik legmagasabb
Európában. A munkanélküliek struktúrája is rendkívül előnytelen, hiszen az álláskeresők 63%ának már több mint egy éve nincs munkája. Jelentős problémát jelent, hogy a foglalkoztatottság
elsősorban a magánszektorban csökken, míg az állami szektorban gyakorlatilag változatlan maradt
a tavalyi évben.
A szerb gazdaságot az utóbbi években sújtó egyik legnagyobb probléma a magas infláció,
amely 2011 áprilisában 14,7%-on tetőzött. Az átlagos fogyasztói árak emelkedése azóta jelentősen
lelassult, azonban a 2011 decemberében mért 7,0%-os drágulás is jelentősen meghaladja az
inflációs célkitűzéseket. Az elemzők várakozásai szerint 2012-ben az infláció 4% körül alakul.
Ugyancsak komoly problémát jelent az egyre nagyobb körbetartozás, amely Szerbiában
elsősorban az állami és önkormányzati szektorból indul ki, melynek tartozásai 4,5 milliárd dinárra
rúgnak. A kormány ugyan tett lépéseket a helyzet megoldásának érdekében, de ezek eredményei
még váratnak magukra. Folyamatosan emelkedik a követelések behajtásának átlagos időtartama,
amely jelenleg 132 napot tesz ki. A becslések szerint az állami és az önkormányzati vállalatok 30
milliárd dinárral tartoznak a magánszektornak.
A 2012. évre vonatkozó kockázatok közül kiemelkedik az EU-tagállamok gazdasági
növekedésének lassulása, amely az exportpiacok további beszűkülését, ennek következtében
pedig a szerb gazdaság teljesítményének csökkenését eredményezheti. Szerbia legfontosabb
gazdasági partnerei közül több ország (pl. Olaszország és Görögország) komoly gazdasági és
pénzügyi nehézségekkel küszködik, ami az ezekből az országokból érkező beruházások
csökkenéséhez vezethet. Az anyaországi problémák miatt, a külföldi cégek jelentős tőkekivonásra
is kényszerülhetnek. Külön kockázatot jelenthet a politikai bizonytalanság, melynek forrása a
koszovói válság elmélyülése és a 2012-ben lezajlott választások.
A szerb gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzése egy exportorientált gazdaság
létrehozása. Jelenleg a kivitel mindössze 32%-kal járul hozzá a szerb GDP-hez, a szerb kormány
álláspontja szerint ennek a mutatónak az erőteljes növelésére van szükség a tartós gazdasági
növekedés eléréséhez. Ennek érdekében a beruházások ösztönzése, a gazdaság – különös
tekintettel az exportra termelő ágazatok – támogatása és az infrastruktúra fejlesztése jelentik a
prioritást. A szerb kormány reményei szerint a beruházások hozzájárulnak az export
fellendüléséhez, a munkanélküliség jelentős csökkenéséhez és az ország fizetési mérlegének
javításához.
Szerbia az elmúlt évben több intézkedést tett a jogi környezet kiszámíthatósága és az
adminisztratív akadályok lebontása érdekében, hiszen a szerb kormány számára világos, hogy e
nélkül nem képzelhető el az ország EU-integrációja. Az intézkedések meghozatala azonban
vontatottan halad, így a gyakran tetten érhető jogbizonytalanság továbbra is hátrányosan hat a
gazdasági környezetre. A hosszantartó bírósági eljárások gyakran aláássák a jogrendszerbe vetett
hitet. A gazdaság egyes ágazatiban tapasztalható konkurenciahiány és az infrastrukturális
hiányosságok ugyancsak korlátozzák az ország gazdasági fejlődését.
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Szerbiába a 2011. évben közel 2 milliárd euró összegű közvetlen külföldi befektetés (FDI)
érkezett ami kb. kétszeres növekedést jelent az előző évhez viszonyítva, viszont így is elmarad a
szerb kormány előzetes várakozásaihoz képest (3 milliárd euró FDI). A statisztikai adatok szerint
a legtöbb befektetés tavaly az európai adóparadicsomnak számító Luxemburgból (813 millió
euró), Hollandiából (241 millió euró) és Ausztriából (155 millió euró) érkezett. A 2005 és 2010
közötti befektetéseket összesítő lista élén Ausztria (2,1 milliárd euró), Norvégia (1,3 milliárd euró)
és Görögország (1,2 milliárd euró) áll. Norvégiával kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyezni,
hogy az előkelő helyezés szinte kizárólag egy befektetőnek, a Telenornak köszönhető.
2011-ben Szerbia külkereskedelmi forgalma 22889 millió eurót tett ki, ami 14,4%-os
növekedést jelent az előző évhez képest. Az export értéke 8439 millió euró, az importé pedig
14449 millió euró volt. A kivitel 14,1%-kal, a behozatal pedig 14,5%-kal növekedett az előző év
azonos időszakához képest. Szerbia külkereskedelmi hiánya 6010 millió euró volt a tavalyi évben,
ami 15%-os növekedést jelent.
A 2011. évben Szerbia legfontosabb külkereskedelmi partnerei az exportban Németország
(952,4 millió euró, a teljes szerb kivitel 11,3%-a), Olaszország és Bosznia-Hercegovina voltak, míg
az importban Oroszország (1908,1 millió euró, a teljes szerb behozatal 12,9%-a), Németország és
Olaszország állt az élen. Szerbia külkereskedelmi forgalmának túlnyomó részét azokkal az
országokkal bonyolítja, melyekkel kereskedelmi megállapodással rendelkezik. Az EU-s tagállamok
a teljes külkereskedelmi forgalom több mint felét teszik ki (az export 57,7%-a és az import
55,6%-a). Az ország második legfontosabb kereskedelmi partnerének a CEFTA tagországok
tekinthetők, a velük való kereskedelemben Szerbia 1076,7 millió euró többletre tett szert 2011ben. Szerbia a legnagyobb többletet a Montenegróval, Bosznia-Hercegovinával, Macedóniával és
Albániával folytatott kereskedelemben érte el. A legnagyobb deficit az Oroszországgal folytatott
kereskedelemből származik, elsősorban az energiahordozók, mindenekelőtt a kőolaj és földgáz
importja miatt. Oroszországot követően Kínával, Németországgal és Magyarországgal szemben a
legnagyobb Szerbia külkereskedelmi hiánya

2. Szerbia szabadkereskedelmi megállapodásai
Szerbia számos országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodást:
- Oroszország és Szerbia (akkor még Jugoszláv Szövetségi Köztársaság) 2000. augusztus 28-án
írtak alá szabadkereskedelmi megállapodást, melynek célja a két ország közötti kereskedelmi és
gazdasági kapcsolatok elmélyítése és fejlesztése volt. Ennek a megállapodásnak az alapján a
legtöbb termékre vonatkozóan eltörölték a vámokat. Szerb terméknek minősülnek a Szerbiában
szerb alapanyagokból gyártott termékek és a Szerbiában feldolgozott – nem csak szerb –
alapanyagokból készült késztermékek, ha a felhasznált külföldi vagy ismeretlen eredetű alapanyag
értéke nem éri el a hozzáadott érték 50%-át.
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- A Szerbia és Belorusszia közötti szabadkereskedelmi megállapodást 2009. március 31-én írták
alá Minszkben. A megállapodás értelmében a két ország kölcsönösen megszünteti egymással
szemben a vámtarifa jegyzékben szereplő termékek legtöbbjére vonatkozó vámokat és egyéb
akadályokat. A megállapodást 5 évre írták alá, azonban ennek lejártát követően automatikusan
határozatlan idejűre módosul.
- Szerbia megállapodott Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Kazahsztánnal, hogy tekintettel
a három ország között létrejött vámunióra, július 1-jétől hatályba lép a szabadkereskedelmi
megállapodás Kazahsztán és Szerbia között, ezzel pedig kb. 15 milliós új piaccal bővül a szerb
vállalatok rendelkezésére álló vámmentes térség.
- A Szerb Köztársaság 2007. október 24-én ratifikálta a Közép-európai Szabadkereskedelmi
Megállapodást (CEFTA). Szerbián kívül még Horvátország, Bosznia és Hercegovina,
Montenegró, Albánia, Macedónia, Moldávia és Koszovó is tagja ennek a szabadkereskedelmi
megállapodásnak, mely felváltotta az ezen országok között korábban létező kétoldalú
megállapodásokat. A CEFTA hatályba lépésével azon termékeket, melyek a megállapodás
tagállamaiból származnak vám nélkül importálhatóak, kivéve pár termék esetében, melyek pontos
listáját maga a megállapodás tartalmazza. A vámmentességen, és/vagy kedvezményes vámtarifán
kívül a CEFTA tagállamaiból származó termékekre más terheket pl. védővámot, szezonális vámot
vagy pedig vámnyilvántartási díjat sem kell fizetni.
- A szerb kormány 2009. december 17-én írta alá a szabadkereskedelmi megállapodást az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamival (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). Ez a
megállapodás lehetővé teszi, hogy a szerb termékek vámmentesen jussanak el erre a kb. 13 millió
lakossal rendelkező piacra. A megállapodás kiterjed az ipari és mezőgazdasági termékek
kereskedelmének liberalizálására, a szellemi tulajdon védelmére, a befektetésekre és a
közbeszerzésekre, de nem érinti a szolgáltatások kereskedelmét. A megállapodás hatályba lépését
követően Szerbia vámmentesen exportálhat az EFTA-tagállamokba, a Szerbiába érkező
termékekre pedig 2014-ig fokozatosan szűnnek meg a vámok.
- Szerbia és Törökország 2009. június 1-jén, az isztambuli gazdasági csúcsértekezlet alkalmával
írtak alá szabadkereskedelmi megállapodást, mely 2010. szeptember 1-jétől lépett hatályba. A
megállapodás a szerb félnek kedvezően aszimmetrikusan liberalizálja a kereskedelmet a két ország
között. Szerb részről elsősorban a mezőgazdaság, a textilipar, illetve a nehéz- és színesfémipar
számítanak védettnek, így ezekben a szektorokban továbbra is magasak maradnak a vámok a
Törökországból származó termékekre. Szerbia azonban azonnal vámmentesen exportálhat
minden ipari terméket Törökországba.
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3. Szerbia EU integrációja
A jelenlegi szerb kormány egyértelműen az európai uniós integrációt tekinti az ország
legfontosabb céljának. A 2012-ben esedékes választások – a korábbiaktól eltérő módon – ebből a
szempontból nem jelentettek akkora kockázatot, hiszen a legerősebb ellenzéki párt is az EUcsatlakozást támogatta (hangsúlybeli eltolódások azért természetesen vannak az egyes politikai
erők között).1
Az EU 2008 áprilisban írta alá az EU előszobájának tekintett Stabilizációs és Társulási
Megállapodást (SAA) Szerbiával, azonban csak a 2010. június 14-ei luxemburgi értekezletükön
döntöttek úgy az EU külügyminiszterei, hogy jóváhagyják a Szerbiára vonatkozó SAA
megállapodás ratifikálást. A végrehajtásnak az a feltétele, hogy Szerbia teljes mértékben
együttműködjön a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntető törvényszékkel. Szerbia
megítélésén jelentősen lendített, hogy 2011-ben letartóztatta a két utolsó szabadlábon lévő
háborús bűnöst, Ratko Mladić-ot és Goran Hadzić-ot. Az Európai Parlament 2011. január 19-én
ratifikálta az SAA-t, a tagállamok közül pedig eddig 26 ország tette ezt meg (Litvánia várhatóan
2012. június végén ratifikálja).
Szerbia 2009. december 22-én nyújtotta be hivatalosan tagfelvételi kérelmét az EU-ba. Az
EU külügyminiszterei 2010. október 25-én továbbították a csatlakozási kérelmet az Európai
Bizottságnak. Stefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa 2010. november 24-én adta át a
Szerbia felkészültségét vizsgáló kérdőívet Belgrádnak. Az összesen 2 483 kérdést tartalmazó
kérdőívre készített szerb válaszokat Mirko Cvetković szerb miniszterelnök 2011. január 31-én
adta át Stefan Fülének. Az Európai Bizottság a 2011 októberében megjelentetett országvéleményében azt javasolta, hogy Szerbia kapja meg a tagjelölti státuszt, ha megfelelő előrelépésre
kerül sor a Pristinával folytatott tárgyalásokban. Azonban az EU 2011. évi decemberi
csúcstalálkozóján mégsem született döntés a tagjelölti státusz odaítéléséről. Végül a 2012 március
elejei EU csúcson Szerbia mégis megkapta a tagjelölti státuszt.
A tagjelölti státusz odaítélésének köszönhetően, Szerbia a jövőben már nem csak az
intézmények átalakításának és megszilárdításának elősegítése, illetve a határokon átnyúló
együttműködés területen használhatja fel az IPA-támogatásokat, hanem a regionális-, a
humánerőforrás- és a vidékfejlesztés területén is.
Szerbia és az Európai Unió képviselői a Stabilizációs és Társulási Megállapodással
egyszerre írták alá a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes
megállapodást, amelyet a szerb parlament 2008. szeptember 9-én ratifikált. Az EU azonban kivárt
a megállapodás jóváhagyásával, így az csak 2010. február 1-jén lépett hivatalosan hatályba, igaz
Szerbia már 2009. február 1-től egyoldalúan alkalmazta. Az átmeneti kereskedelmi megállapodás
célja, hogy 6 éven belül lépcsőzetesen liberalizálja az EU és Szerbia közötti kereskedelmet.

1

A publikáció az idei választások előtt készült.
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4. Külkereskedelem, FDI és privatizáció Szerbiában
Szerbia külkereskedelmi piaca és privatizációs lehetőségei iránt a legnagyobb érdeklődés az
Európai Uniós országok (elsősorban Olaszország, Németország és Ausztria) és Oroszország
befektetői és külkereskedői részéről jelentkezett az elmúlt években, azonban egyre inkább élénkül
a kínai és török befektetők érdeklődése is.
A 2011-es kereskedelmi adatok szerint Olaszország Szerbia második legfontosabb
külkereskedelmi partnere (Németország után), azonban a szerb politikusok gyakran mégis a
legfontosabb stratégiai partnerként emlegetik. Ennek legfőbb oka a FIAT Csoportnak a
kragujevaci Zastava gyárba végrehajtott stratégiai beruházása, amelynek értékét kb. 1 milliárd
euróra becsülik. Szerbiában jelenleg 200 olasz vállalat működik, ezek összesen 18 ezer dolgozót
foglalkoztatnak. Az olasz befektetők a textilipar (Benetton), cipőipar, bútoripar, mezőgazdasági
gépek, bankszektor (Intesa Sanpaolo, Unicredit), az autóipar (Fiat, Magneti Marelli) és a
biztosítási társaságok (Assicurazioni Generali, Fondiaria-Sai) területén jelentek meg Szerbiában. A
Szerb Nemzeti Bank adatai szerint 2011-ben 139 millió euró befektetés érkezett Olaszországból
Szerbiába, a 2005-2010. közötti időszakban pedig 719 millió euró-val Olaszország az 5.
legnagyobb befektető volt.
A földrajzi, történelmi és kulturális kapcsolatok miatt Görögország az egyik legjelentősebb
külföldi befektető Szerbiában. Azonban a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság, illetve az
ennek következtében fellépő görög államadósság-válság eredményeképpen, a szerbiai görög
beruházások folyamatos csökkenő tendenciát mutatnak. A görög befektetések célterületének
elsősorban a bankszektor, a telekommunikáció, az olaj-, cukor-, cement-, élelmiszeripar és a
turizmus tekinthető. Jelenleg Szerbiában kb. 150 szerb-görög vegyesvállalat, és kb. 120 kizárólag
görög tulajdonban lévő vállalat működik. Ezek összesen kb. 27 ezer munkavállalót
foglalkoztatnak.
A délkelet-európában hagyományosan aktív osztrák cégek 2005 óta több mint 2 milliárd
eurót fektettek be Szerbiában és ezzel Ausztria a befektetési ranglista élén áll ebben az
időszakban. 2011-ben 155 millió euró FDI érkezett Ausztriából Szerbiába. Az osztrák
befektetések túlnyomórészt a bankszektorban, a biztosítási szektorban és az építőiparban jelentek
meg. 2011-ben a kétoldalú kereskedelemben Ausztria 244 millió euró többlettel zárt Szerbiával
szemben. A Németországból érkező befektetések értéke 2011-re meghaladta a 1 milliárd eurót.
Németország a szerb export legjelentősebb felvevőpiaca, míg a behozatal területén a második
helyen áll. Németország aktívuma a kétoldalú kereskedelem területén 605,2 millió euró volt 2011ben.
Törökország és Szerbia között az elmúlt egy évtizedben folyamatosan nőtt a kereskedelmi
forgalom, amelyben a török fél rendre jelentős aktívummal rendelkezik. Azonban 2011-ben a
szerb export sokkal dinamikusabban bővült, aminek legfőbb oka, hogy 2010. szeptember 1-jén
hatályba lépett a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amely a szerb fél részére
kedvezően aszimmetrikusan liberalizálja a kereskedelmet. A Szerb Kereskedelmi és Iparkamara
adatai szerint az elmúlt egy évtizedben a Törökországból Szerbiába érkező közvetlen beruházások
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értéke 45 millió euró volt, ami messze elmarad a várakozásoktól, illetve a török ígéretektől.
Törökország és a török cégek elsősorban a túlnyomórészt bosnyák nemzetiségű és muzulmán
vallású szandzsáki régióban aktívak, azonban az eddig beharangozott török beruházásokból és
projektekből nagyon kevés valósult meg az utóbbi években.
A Szlovéniából a 2005. év óta érkezett befektetések összege 2011-re meghaladta az 500
millió eurót. Szlovénia rendkívül jól használja ki a történelmi kapcsolatokból és a régió alapos
ismeretéből fakadó előnyeit. A szlovén cégek aktívak az infrastrukturális beruházások, a
bankszektor, az autóipar és az élelmiszeripar területén. Szlovénia 2011-ben 50 millió euró
többletet ért el a Szerbiával való kereskedelemben. A Horvátországgal folyamatosan javuló
politikai kapcsolatokkal párhuzamosan, egyre aktívabb az együttműködés a két ország vállalatai
között is, amelytől elsősorban az építőipar, az autóipar és a hadiipar területén várnak sikereket. A
horvát cégek 2005 óta kb. 250 millió euró értékben ruháztak be Szerbiában, elsősorban az
élelmiszeripar területén. A Horvátország felé irányuló szerb kivitel dinamikus növekedésének
(+45%) köszönhetően, folyamatosan csökken Horvátország kereskedelmi többlete Szerbiával
szemben, és 2011-ben már csak 16,4 millió eurót tett ki (2010-ben még 91 millió euró).

Export
Érték (M EUR)
Részarány (%)
952,4
11,3
936,6
11,1
852,6
10,1
636,3
7,5
583,1
6,9
249,0
2,9

Ország
1.
2.
3.
4.
5.
11.

Németország
Olaszország
Bosznia-Hercegovina
Montenegró
Románia
Magyarország

2. táblázat: Szerbia fontosabb exportpiacai 2011-ben
(Forrás: Szerb Statisztikai Hivatal)

Import
Érték (M EUR)
Részarány (%)
1.908,1
13,2
1.557,6
10,8
1.293,7
8,9
1.098,4
7,6
665,4
4,6

Ország
1.
2.
3.
4.
5.

Oroszország
Németország
Olaszország
Kína
Magyarország

3. táblázat: Szerbia fontosabb importpiacai 2011-ben
(Forrás: Szerb Statisztikai Hivatal)
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2011-ben Magyarország az ötödik legnagyobb exportőr volt Szerbiában. A Szerbiába
irányuló magyar kivitel értéke 2011-ben 9,6%-os növekedést mutatott az előző év azonos
időszakához képest, a szerb termékek magyarországi behozatala pedig 8,9%-kal volt magasabb a
2010-esnél. A 2011. évre vonatkozó kétoldalú külkereskedelmi adatok alapján megállapítható,
hogy a pénzügyi és gazdasági válság hatásainak csökkenésével, növekedett a két ország közötti
termékforgalom, melyben a magyar export dinamikus bővülésének köszönhetően, hazánk
továbbra is jelentős aktívummal rendelkezik. A kereskedelmi forgalom növekedési üteme
azonban a 2010-es évhez képest lelassult. 2010-ben a magyar export 31,3%-kal bővült Szerbia
irányába, az onnan származó import pedig 25,2%-kal növekedett (azonban itt a viszonyítási
alapot a 2009. év jelentette, melyben a válság következtében jelentős visszaesésre került sor).
A magyar-szerb kétoldalú áruforgalom várhatóan a 2012-es évben is a tavalyi évhez
hasonló bővülési ütemet produkál, amelynek során tovább nőhet a már most is jelentős magyar
kereskedelmi többlet. A legfrissebb 2012-es adatok is ezt a tendenciát mutatják, hiszen a magyar
export kb. 7%-kal bővült az idei év első két hónapjában (a szerb kivitel pedig jelentősen, több
mint 20%-kal esett vissza).

Megnevezés
Összesen
Élelmiszer, ital, dohány
Nyersanyagok
Energiahordozók
Feldolgozott termékek
Gépek, gépi berendezések

Kivitel
2010
2011
844,1 1.070,0
31,6
46,9
26,3
36,3
277,9
429,2
294,4
330,8
213,3
226,8

Behozatal
2010
2011
278,9
364,2
39,0
53,5
14,6
26,2
120,5
146,6
83,5
104,2
21,2
33,8

Egyenleg
2010
2011
568,2
705,8
-7,4
-6,6
11,7
10,1
157,4
282,6
201,9
226,6
192,1
193,0

4. táblázat: A magyar-szerb külkereskedelem áruszerkezete (M EUR)
(Forrás: KSH)
A Magyarországról Szerbiába érkező közvetlen beruházások (FDI) értéke a 2011. évben 68 millió
euró volt, mellyel hazánk a külföldi befektetők rangsorában a 8. helyet foglalja el. Ez jelentős
növekedés 2010-hez képest, amikor hazánk 15 millió euró befektetéssel a 14. helyet foglalta el, a
2005-2010. közötti időszakra vonatkozó adatok alapján pedig a befektetési rangsor 11. helyén állt
(282 millió euró).
A tőkemozgások tekintetében sem várható jelentős változás az előző évekhez képest, tehát nagy
valószínűség szerint a Magyarországról Szerbiába érkező tőkebefektetések továbbra is jelentősen
meg fogják haladni az ellenkező irányú tőkeáramlást. Szerbia számos befektetés-ösztönző
támogatást nyújt a külföldi befektetőknek. Ezek elsősorban vissza nem térítendő támogatásokat,
bizonyos időszakra vonatkozó adómentességet és adókedvezményeket jelentenek. A vissza nem
térítendő támogatások a beruházás összegétől, a létrejövő új munkahelyek számától, a beruházás
helyszínétől és az iparágtól függően, akár 10 ezer euró/új munkahely is lehetnek. Szerbia
leginkább az exportorientált iparágakba történő beruházásokat támogatja (autóipar, elektronika,
ICT).
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Szerbiában a végéhez közeledik az állami vállalatok privatizációja, így a jövőben már nem lehet
nagyobb privatizációs kiírásokra számítani. A nagyvállalatok közül a Galenika gyógyszergyár, a
Belgrádi Repülőtér, a Szerb Elektromos Művek és a Telekom Srbija távközlési vállalat van
továbbra is többségi állami tulajdonban. Ezek közül a távközlési vállalat értékesítését kísérlete
meg a szerb kormány 2011-ben, de a pályázat sikertelenül zárult. Egyre gyakrabban fordul
azonban elő, hogy a Szerb Privatizációs Ügynökség a privatizációs szerződésben vállalt
kötelezettségek nem teljesítése miatt mondja fel a szerződést a korábbi tulajdonossal. Ezekben az
esetekben új pályázati kiírásokra lehet számítani.

2009

2010

2011

Külföldi közvetlen tőkebefektetés-import

M EUR

1 410,1

1 003,1

1 948,9

Külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya
(2005-től)

M EUR

10 512

11 515

13 464

Tőkekifektetés más országba

M EUR

37,6

143,0

122,0

Tőkekifektetés állománya

M EUR

n.a.

n.a.

n.a.

5. táblázat: Szerbia közvetlen tőkebefektetés importja és exportja
(Forrás: Szerb Nemzeti Bank)

5. Összegzés
Jugoszlávia szétesése előtt a viszonylagos jómódban és szabadságban élő szerbek úgy tekintettek
Magyarországra, mint a „szegény szomszédra”, majd ez a délszláv háború alatt és után
megfordult. A magyarok helyzeti előnye, gazdasági fejlődése, EU-ba lépése látványosan Szerbia
elé helyezte hazánkat. Szerbia az elmúlt 15 évben embargóval, NATO bombázással, Montenegró
és Koszovó kiválásával küszködött, azonban az elmúlt 5-6 évben látványos fejlődésnek indult. Itt
fontos megjegyezni, hogy az ország sokat köszönhet a magyarországi születésű, magyarul
kiválóan beszélő szerb jegybankelnök, Jelasics Radován kiváló monetáris politikájának.
Szerbia EU tagjelölti posztjának köszönhetően a régióba áramló külföldi tőkebefektetés
terén is egyre komolyabb riválisává válhat Magyarországnak. Szerbia kormánya jelentős
befektetésösztönzési csomagokkal várja a befektetőket, EU-tagjelöltsége biztonságot nyújt és
gazdasági mutatói terén sem vall szégyent az EU tagállamok között. Külkereskedelmi aktívumunk
a következő években is jelentős lesz, a magyar befektetők érdeklődése továbbra is aktív, azonban
regionális szerepünk, a „Balkán kapuja” státusz elnyerése csak jelentős hazai politikai-gazdasági
akaratnak köszönhetően valósulhat meg. Szerbiában a politikai és gazdasági elit szintjén ugyanis
ez a szándék nem ismert (a sorok szerzője gazdasági diplomataként szolgált Belgrádban), Szerbia
vallási-kulturális kötődése erős Oroszország és Görögország felé, a volt Jugoszlávia idején
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Nyugat-Európa területén munkát vállaló és ott élő vendégmunkásoknak (és utódaiknak)
köszönhetően Szerbia kapcsolatai erősek Ausztria, Németország és Svájc felé.
Magyarország szoros kapcsolata a vajdasági magyar etnikummal gazdasági szempontból
az ország erőssége és gyengesége egyben, hiszen a magyar befektetők és kereskedők nem szívesen
merészkednek lejjebb a Vajdaságnál (KITANICS, M. – PAP, N. – REMÉNYI, P. – VÉGH, A. 2010), a
magyar politikai vezetés is szívesebben újít fel egy iskolát Vajdaságban, mint Dél-Szerbiában,
hiszen tekintettel kell lennie a magyarság ilyen szempontú „érzékenységére”. Az USAID, mely
csak nevében jótékonysági szervezet, gyakorlatilag az USA gazdasági és politikai „előretolt
helyőrsége” (de ugyanígy megemlíthető az osztrák kormány jószolgálati tevékenysége), ilyen
szempontból sokkal nagyobb függetlenséget élvez, hiszen Szerbia egész területén végzett
akcióinak pozitív gazdasági hozadéka a magyar stratégiai műhelyek szakembereit is bátrabb,
átfogóbb (egész Szerbiát érintő) kulturális, gazdasági, jószolgálati és más kreativitást igénylő
akciók megtervezésére kell, hogy buzdítsa. Ez egyrészt közelebb hozza, valamint segíti jól
pozícionálni hazánkat Szerbiában, illetve hozzájárul a kivívott külgazdasági előnyök megőrzéséhez
is.
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