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Magyarország gazdasági kapcsolatainak 
fejlesztése a szubszaharai térségben
Suha György

Az Afrikával foglalkozó magyar szakemberek a rendszerváltás után először 1994 
novemberében, alig fél évvel az uniós csatlakozásunk után fogalmazták meg 
azt a napjainkban már szinte közhelynek tűnő álláspontot, mely szerint az új 

geopolitikai helyzet, a huszonöt európai állam közösségéhez való tartozás fontos hang-
súlyokkal és új kihívásokkal gazdagítja a magyar mozgásteret az unión kívüli világ-
gal, így például az Afrika szubszaharai térségével való, kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködésben is.

A Magyarország Afrika-politikáját elemző tanácskozás zárónyilatkozata szerint a ki-
bővült politikai keretek, az integrációs helyzetből fakadó gazdasági előnyök a magyar 
Afrika-politika számára új fejezet megnyitását teszik lehetővé. 

„Az adottságok kiaknázásához feltétlenül szükséges az afrikai térséggel kapcsolatos tévhitek 
eloszlatása, a felszínes közhelyek kiváltása valós ismeretekkel. A civil nyitottság megalapozása, 
a szemléletváltás és a kezdeményezőkészség bátorítása nem csak politikusi feladat” – áll a do-
kumentumban. 

Néhány esztendő elteltével a szakértők ma is megegyeznek abban, hogy társadalmi 
összefogásra, új gazdasági szemléletre, vállalkozói nyitottságra és kezdeményezőkés-
zségre van szükség annak érdekében, hogy Afrika szubszaharai térségének államai ne 
pusztán segélyek, humanitárius adományok kedvezményezettjei legyenek, hanem saját 
fejlődésük érdekében, a kölcsönös előnyök szem előtt tartásával válhassanak magyar 
termékek és szolgáltatások, valamint a tudásalapú gazdaság piacává.

Ebben a folyamatban jelentős eredmény, hogy Afrika ismét érdekessé és vonzóvá 
vált a magyarországi közbeszédben. A tudományos műhelyek, a civilszervezetek, a 
turisták és a sajtó érdeklődése ma már kézzelfogható, így bátran kijelenthető, hogy a 
Szaharától délre eső régió másfél évtized után visszakerült hazánk politikai térképére. 
A gazdasági lehetőségeket tekintve ugyanakkor mintha konzerválódott volna a rend-
szerváltás utáni évekre jellemző érdektelenség. 

Az okok ismertek: a magyar kis- és középvállalkozások alapvetően helyismeret- és 
információhiány miatt alig vannak jelen a kontinensen. A hazai vállalkozói hozzáállást 
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eseti, egyedi és elszigetelt próbálkozások jellemzik. Biztató, hogy a viszonylag kis – bár 
tendenciáját tekintve lassan növekvő – számú magyar mikrovállalkozás eredménye 
egyre több céget inspirál afrikai jelenlétre, üzleti terjeszkedésre, ehhez azonban állami 
támogatás, intézményes segítség jelenleg nem társul.

Ugyanakkor a fekete kontinens az elmaradottság, a hiányos infrastruktúra, a fejlet-
len oktatási rendszerek és az alulfejlett mikrogazdasági állapotok ellenére a nemzetközi 
gazdasági érdekérvényesítés egyik meghatározó terepe maradt. Az afrikai integrációs 
rendszerek, regionális szerveződések, főképpen az Afrikai Unió intézményeinek gaz-
daságélénkítő szándékai, politikai nyilatkozatai hosszú távon nem maradtak hatástala-
nok. A csaknem 900 milliós fogyasztói piaci potenciál, a szinte korlátlan nyersanyagva-
gyon és egyes államok kiugróan magas gazdasági növekedése egyszerre vezet ahhoz 
a következtetéshez, hogy a kontinenst nem lehet, és nem is szabad a jövőben a magyar 
gazdaságdiplomácia periferiális területének tekinteni. 

Fejlesztéspolitikai és gazdasági prioritások

Magyarország a versenyképes, globális világpolitikai szerep betöltésére alkalmas  
Európai Unió kialakításában és fenntartásában érdekelt, ez az elvárás pedig nehezen 
értelmezhető modern, sajátságosan magyar Afrika-politika nélkül. A rendszerváltás 
óta eltelt két évtized során nem fordítódott kellő figyelem a kontinensre, kétoldalú po-
litikai, gazdasági hangsúlyok gyakorlatilag csak a Maghreb-zóna államaival történő 
együttműködésben fogalmazódtak meg. A kontinens szubszaharai térségében a ma-
gyar külpolitika teret, a magyar külgazdasági érdek piacot veszített.

Aktív EU-tagállamként a helyzet gyökeresen megváltozott. A csatlakozásra történő fel-
készülés időszakában a korábbi, uniós mintákat követő, olykor erőteljesen információhiá-
nyos, defenzív kapcsolatépítés helyett immár a döntéshozatali folyamatok felelős szerep-
lőjeként kell kialakítanunk viszonyunkat a régióval. Az együttműködés lehetséges terüle-
tei ugyanakkor nem függetlenek egymástól, és nem kezelhetők egyedi szakkérdésekként 
sem. Adekvát magyar válaszokat, valódi magyar hozzáadott értéket kell teremtenünk nem-
csak európai felelősségünk részeként, hanem evidens gazdasági érdekeink védelmében 
is. Afrika nemcsak szereplője, hanem formálója is a világgazdaság globális folyamatainak. 
Ezt a kettősséget leginkább a svéd Afrika-politika könnyen megjegyezhető, skandináv cél-
szerűséget és egyszerűséget sugalló „AAA” rövidítése azonosítja (Africa=Actor+Arena). 

Az ebben a komplex rendszerben elfoglalt magyar pozíció és küldetés megfogal-
mazása összetett külgazdasági és külpolitikai tervezést igényel. A magyar lehetőségek 
afrikai azonosítása és kiaknázása viszont nem kizárólagosan külügyi kompetencia, 
még akkor sem, ha az elfogadott magyar külpolitikai stratégia ma még nem biztosít 
proaktív környezetet az afrikai gazdasági jelenléthez.
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Eltérő prioritásai és az egyelőre korlátozottan rendelkezésre álló fejlesztési források 
miatt a régió lehetőségeinek valós kihasználását a vállalkozói szférára hagyja. Ez utób-
bi pedig nem igazán él a kínálkozó lehetőségekkel.

Politikai és szakmai konszenzus látszik körvonalazódni abban a kérdésben, hogy 
euroatlanti elkötelezettségünk okán, tényleges külügyi, biztonsági és humanitárius ér-
dekeink képviselete érdekében a szubszaharai Afrikát is beillesszük külkapcsolataink 
szélesebb összefüggései közé. A nemzetközi figyelem – különösen egyes EU-tagállamok 
térségbeli kötődései miatt – erőteljesen Afrika felé fordult. Ebben a folyamatban a kapcso-
latépítés fejlesztéspolitikai és gazdasági dimenziói nyernek egyre növekvő jelentőséget.

Annak ellenére, hogy Afrikában Magyarországnak nincs történelmi gyökerű mély-
ségi kapcsolatrendszere, s ezzel együtt járó felelőssége sem, uniós tagságunk újfajta 
kötelezettségekkel és lehetőségekkel jár. Első közelítésben mozgásterünket legin-
kább a nemzetközi fejlesztés eszközrendszere, a magyar NEFE-politika determinálja.  
Ez utóbbi a magyar külkapcsolati rendszer integráns részeként napjainkra valódi ered-
ményeket mutathat fel. A fejlesztéspolitika szubszaharai kontextusban ugyanakkor ka-
pacitásbővítést (külképviseleti hálózat, pénzügyi és humán erőforrások) és a politikai 
tudatosság, a szakmai kommunikáció növelését igényli.

A nemzetközi közösség állásfoglalásai, az EU, az ENSZ és az OECD irányelvei 
ugyanakkor számos alkalommal hivatkoznak a donor országok közvetlen afrikai 
gazdasági jelenlétének intenzívebbé tételére, a kétoldalú üzleti kapcsolatok bővítésé-
re, valamint a kedvezményezett országok gazdasági-társadalmi előrehaladását célzó 
közvetlen tőkekihelyezésekre, beruházásokra. A magyar vállalkozói érdek tehát végső 
soron egybecseng a nemzeti prioritásokkal: a gazdasági aktivitás bővítheti kül- és biz-
tonságpolitikai mozgásterünket, erősítheti céljaink elérését, nemzetközi kapcsolataink 
diverzifikálását.

A fentiek figyelembevételével a magyar kormányzat, – elsősorban a külügyi vezetés 
– három jól azonosítható területen járulhat hozzá a magyar gazdasági érdekek afrikai 
megjelenéséhez:

• A külpolitika elősegítheti az afrikai áruk és szolgáltatások globális piacra jutását, 
koherens és konzekvens nemzetközi kereskedelempolitikai eszközökkel, elsősor-
ban az EU és a WTO intézményrendszerében

• Szintén multilaterális eszközök alkalmazásával a magyar kormány érdemben já-
rulhat hozzá az optimális afrikai üzleti környezet megteremtéséhez, elsősorban a 
korrupció visszaszorításához, illetve egyes államok pénzügyi rendszereinek fej-
lesztéséhez

• Kétoldalú kapcsolatrendszerünkben különös figyelmet kell fordítani az egyes af-
rikai partnerországokkal kialakított gazdasági együttműködéseink strukturális 
kérdéseire (tudásalapú segélyezés, kapacitásbővítés, oktatás-képzés, B2B infor-
mációk közvetítése stb.) 
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A fenti összefüggésben nyilvánvaló, hogy a szubszaharai térség bizonyos feltételek 
fennállása esetén kitörési pont lehet a magyar gazdaságfejlesztési elképzelések számára, 
a régió új piaccá, befektetési célterületté válhat a magyar kis- és középvállalkozóknak. 

A fenntarthatófejlesztés-központú, koherens afrikai szemlélet elősegítheti a partneri 
viszony elmélyítését a nemzetközi fórumokon is. Kölcsönös, többoldalú érdekeket is 
szolgál, hiszen az Afrikai Unió tagállamai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
ben képviselt szubszaharai államok ma már tekintélyes világpolitikai tényezők. Ezen 
országoknak különösen fontosak az ENSZ és szakosított szervezetei által biztosított 
politikai keretek, az ezekhez akkreditált képviseleteik esetenként a más államokkal 
fenntartott diplomáciai kapcsolatok nélkülözhetetlen, egyedi csatornái.

A külpiaci fejlesztés, a magyar export növelése mellett a szubszaharai együttmű-
ködés – sajátos diplomáciai „melléktermékként” – multilaterális politikai sikerekkel 
kecsegtet a Magyar Köztársaság kormányzata számára, és számos olyan új gazdasági 
lehetőséget nyit meg, amely az ázsiai és európai piacon kivitelezhetetlennek tűnhet. 

Magyar vállalkozók a szubszaharai térségben

A közhiedelemmel ellentétben Afrika nem teljesen ismeretlen terep a magyar gazdaság 
szereplői előtt. Az évtizedek alatt felhalmozódott tudás, személyes kapcsolatok és ta-
pasztalatok – elegendő csak a Tesco nevét említeni – napjainkban is érdemi segítséget 
adhatnának a kontinens ismételt felfedezéséhez. Ennek ellenére a közepes és nagy-
vállalatok ma közvetlenül nem vesznek részt a szubszaharai–magyar együttműködés-
ben. Néhány vállalkozást leszámítva (Multi Marketing Group, Ahead Global) nincsenek 
szakértő cégek, helyi politikai, gazdasági ismeretekkel bíró, fejlesztési ügynökségként 
működő, élő hálózatot fenntartó tanácsadó vállalkozások.

A jelentősebb méretű, regionális gazdasági befolyású afrikai államokban (mint ami-
lyen Mali, Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság, 
Zambia, Mozambik és Madagaszkár), és a kisebb országok nagy részében (Guinea, 
Benin, Togo, Ruanda, Burundi, Dzsibuti, Eritrea, Zimbabwe, Botswana, Szváziföld és 
Lesotho) egyáltalán nincs magyar vállalkozói jelenlét.

Etiópiában a kereskedelem területén az orvosi műszerek, egészségügyi techni-
kák, speciális textiltermékek exportja mellett a helikopterhajtómű-felújítás, a kávé- és 
vágottvirág-import tekinthető jelentősnek.

Az olajiparban szivattyúállomások felújításával (Nigéria, Ghána), szintmérő beren-
dezések, tartályparkok biztosításával (Csád, Ghána) vannak jelen hazai bejegyzésű 
vállalatok. Szénhidrogén-kutatási és -kitermelési jogokat Angolában szereztek a hazai 
szakcégek, Szenegálban borászat, üdítőital-gyártás és -kereskedelem, Gambiában gyü-
mölcs- és fafeldolgozás, Elefántcsontparton útépítés, Szenegálban, Libériában és Sierra 
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Leonéban bányászati koncessziós lehetőségek kiaknázása, Kongóban szórakoztatóipa-
ri beruházás üzemeltetése fűződik magyar vállalkozások nevéhez. 

Az idegenforgalmilag fontos országokban (Seychelles, Kenya, Mauritius, Gambia, 
Namíbia) az ingatlanfejlesztés és a turizmushoz kötődő szolgáltatási szektor (étterem, 
szálloda, búváriskola, vadásztatás stb.) ad mozgásteret a magyar tőkének. A régió egé-
szét tekintve ugyanakkor ma még sajnálatosan kevés a valódi technológiatranszferen 
alapuló afrikai projekt (ilyen a bányaművelés, a parkolásszabályozás, a parkettagyártás 
és az élelmiszer-feldolgozás). 

A magyar kereskedelmi aktivitás évente és országonként eltérő mind a termékszer-
kezetet, mind a volument tekintve. 

A térség meghatározó országával, Nigériával fennálló kereskedelmi kapcsolatok 
mérlege jól mutatja az afrikai üzlet általánosan hullámzó tendenciáit, a piac megdolgo-
zásának nehézségeit: 2004-ben csaknem hatmillió USD értékű exportot és ehhez képest 
alig több mint egyszázaléknyi, alig 70 ezer USD értékű importot sikerült realizálni. 
Lényegesen jobb a helyzet a másik kiemelt relációval: a Dél-afrikai Köztársaság hazánk 
legjelentősebb kereskedelmi partnere a kontinensen, sőt az egyetlen afrikai ország, 
amely százmillió dolláron felüli tőkebefektetést eszközölt Magyarországon. A magyar–
dél-afrikai kereskedelmi forgalom fokozatos növekedést mutatott: azonos bázisévben a 
magyar export 133 millió USD, az import kilencmillió USD volt.

A kivitel legjelentősebb tételeit a hazánkban gyártott vagy összeszerelt mobiltelefo-
nok, számítástechnikai termékek, gépjárműalkatrészek, vegyipari adalékok alkották.  
A statisztika szerint behozatalunk főleg gépekből és berendezésekből, ásványi anya-
gokból (vasérc, azbeszt, gránit, krómérc stb.) citrus-, gyümölcs- és zöldségfélékből, 
gépjárműalkatrészekből, elektromos huzalokból áll. 

A kelet-afrikai országcsoport (Kenya, Tanzánia, Etiópia, Uganda) és Magyarország 
kétoldalú kereskedelmi kapcsolatainak összesített volumene évek óta tízmillió dolláros 
nagyságrendben mozog. Nyugatra haladva ezek az adatok drasztikusan csökkennek, 
százezer dolláros nagyságrendű export-import forgalmat bonyolító ország már alig 
akad (Ghána például), a statisztikai adatok éves szinten csak jelképes, minimális for-
galmat mutatnak, vagy még azt sem. 

A számok tükrében sajátos helyet foglal el a kőolaj-kitermelő regionális nagyhata-
lom, a Budapesten nagykövetséget működtető Angola, itt ugyanis ma még nincs jelen-
tős magyar üzleti jelenlét, jóllehet a hazai olajipari óriásvállalat nemrégiben koncesz-
sziós lehetőséget kapott a luandai kormánytól.

A hagyományosan magyar brandek közül szinte már csak a GE Tungsram izzóit, fény-
csöveit találjuk meg a térségben. Nincs már Globus konzerv, Ikarus autóbusz, Elzett 
zár, Lampart tűzhely vagy „aranyfácános” paradicsomkonzerv. Bár a márkanevek tu-
lajdonosai már régen nem léteznek, a szocialista kereskedelem marketingtevékenysége 
a mai napig ismertté tette a felsorolt nosztalgikus áruféleségeket, a terméklista azonban 
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mégsem változott meg alapvetően. Az élelmiszer-dominancia ma is igaz, Kelet- és Nyu-
gat-Afrika országaiban egyaránt ma is keresettek a magyar konzervek és szalámifélék, 
valamint a borok és a pezsgők. A magyar export tartalmaz még csontozott marha- és 
sertéshúst, illetve baromfit is, például a ghánai, eritreai és angolai piacokra.

Export árualapunk fontos elemei maradtak az acélprofilok, villamosfogyasztás-mé-
rők, kis feszültségű fénycsövek, gyógyszerek és a gyufa, illetve a széles termékskálának 
és jó árfekvésnek köszönhetően rendkívül versenyképes orvosi műszerek és berende-
zések.

Az afrikai országokból döntően elsődleges nyersanyagok, nemesfémek, trópusi fa-
anyag, mezőgazdasági termékek (kakaópor, nyers kávé, mogyoró, kagylóhéj, vágott 
virág, tea, gyümölcsfélék stb.) és nemesfémek kerülnek a magyar piacra.

Makrogazdasági összkép

A magyar lehetőségek azonosítása és kiaknázása a kedvező politikai környezeten túl-
menően nem független a kontinens országainak világgazdasági pozícióitól sem. Ilyen 
értelemben a hazai kis- és középvállalkozók afrikai esélyeinek reális vizsgálata makro-
szintű elemzések elvégzése nélkül hibás következtetésekhez vezethet. 

Felszínes megközelítésben Afrika globális gazdasági mutatói alapján talán a legin-
kább perifériára szorult térsége a világgazdaságnak. A statisztikai adatok alapos vizs-
gálata után, különösen az elmúlt évtized folyamatainak ismeretében, ez a globális össz-
kép egyes elemeiben javuló tendenciát mutat, sőt ígéretes jövőképet, jelentős gazdasági 
esélyeket vetít előre. 

A millenniumi fejlesztési célok elképzelései és a NEPAD programjai egyaránt elkö-
telezték magukat az afrikai szegénységi ráta radikális, ötvenszázalékos csökkentésére. 
A 2015-ös céldátum közeledésével ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ennek feltétele, az 
afrikai nemzetgazdaságok éves, átlagos legalább hétszázalékos GDP-növekedésének 
fenntartása – nem reális elképzelés. 

Az adatok komplex vizsgálata ugyanakkor jelentős reményekre adhat okot. Egy év-
tizeddel ezelőtt (Világbank, 1997) az általános szubszaharai gazdasági mutatók közül 
figyelemre méltó az egy főre jutó GDP, átlagos 525 dolláros összege (Dél-Ázsiában 449, 
Kelet-Ázsiában 715), és az egy főre jutó beruházások 92 dolláros adata (Dél-, illetve 
Kelet-Ázsiában 92, illetve 105 dollár.) 

1990-től az afrikai gazdaságok összességükben lassú ütemben, de javuló teljesít-
ményt nyújtottak. Az évtized elején a világgazdaságban – és a fő gazdasági partner 
Európában – lezajlott recesszió hatása érvényesült Afrika gazdasági növekedésében is. 
Néhány viszonylag jobb évet követően a kilencvenes évek második felének relatív visz-
szaesése szintén külső tényezőknek, leginkább az ázsiai válság hatásainak tudható be. 
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Miután a legtöbb afrikai ország nem kapcsolódik szorosan a nemzetközi pénzpiacok-
hoz, a válság hatásai alig néhány országban éreztették hatásukat.

Az ázsiai krízis világkereskedelemre gyakorolt áttételes hatása azonban már Afri-
kát sem hagyta érintetlenül: a hagyományos exporttermékek iránti kereslet visszaesett. 
A szubszaharai országok szinte mindegyikének esetében az export több mint ötven száza-
lékát kétféle árutípus, főként kőolaj vagy mezőgazdasági termék adja. Az exportbevételek 
1998-ban 16 százalékkal estek vissza, miközben az export mennyiségileg alig csökkent.

Mivel az afrikai gazdaságok teljesítménye döntően exportbevételüktől függ, s az export 
átlagosan a GDP egyharmadát teszi ki, ez a GDP növekedésének lassulását eredményezte. 

Az átmeneti krízissel nehezített, erős kezdést ugyanakkor országonként és régióként 
változó, hullámzó növekedés követte. A szubszaharai térség ma számos sikerország 
(Uganda, Libéria, Csád, Angola, Egyenlítői Guinea, Mozambik, Etiópia) mellett jelen-
tős mértékben visszaesőket (Gabon, Elefántcsontpart) és gazdasági, politikai értelem-
ben értékelhetetlen, stagnáló, olykor romló statisztikájú államokat (Zimbabwe, Közép-
afrikai Köztársaság) foglal magában. 

Mindent összevetve, a gazdasági fejlődés üteme 2004-ben az afrikai kontinens 18 or-
szágában érte el vagy haladta meg az ötszázalékos növekedést, miközben a világ húsz 
leggyorsabban fejlődő gazdaságának listáján nyolc fekete-afrikai ország szerepel.

Ezek az indikátorok már középtávon esélyt adnak arra, hogy Afrika hanyatlásának 
és a világgazdasági folyamatokból való végleges kiesésének víziója ne váljon valóság-
gá, sőt éppen ellenkezőleg, számos kutató a távol-keleti gazdasági csoda modelljeinek 
feltételrendszerét látja Afrika egyes országaiban. 

Ez a megközelítés talán túlzó, de a távol-keleti gazdaság más összefüggésben határo-
zottan befolyást gyakorol a kontinens pénzügyi folyamataira. A 21. század első éveiben 
Afrika makrogazdasági adatainak alakulásában robbanásszerű változás állt be, Kína 
egyre jelentősebb beszivárgása az afrikai gazdasági folyamatokba alapvetően átírta az 
elemzők előzetes számításait.

A kínai–afrikai kétoldalú kereskedelmi forgalom 2000 és 2006 között a negyvensze-
resére, csaknem negyvenmilliárd dollárra nőtt. Ez teljességgel átrendezte az afrikai ke-
reskedelmi statisztikai adatokat is, Kína jelenleg a teljes afrikai kereskedelmi forgalom 
hat százalékát mondhatja magáénak, ezzel az Amerikai Egyesült Államok és Franciaor-
szág után a fekete kontinens harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere.

Afrika kompetitív előnye ma a viszonylag alacsony munkaerőköltségben, illetve a 
nagyon alacsony nyersanyag- és energiaköltségben rejlik, az iparági versenyképesség 
ugyanakkor erősen limitált. A munkaerő minőségének fontossá válása iránti globális 
befektetői igény nem kedvez a térségnek.

A működő tőke fogadásának intézményrendszerei működési anomáliákkal küzde-
nek, ráadásul miután a régió egyik világgazdasági központhoz sem tartozik elég szo-
rosan, a külföldi tőkehozzáférés erősen korlátozott.
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Az afrikai nemzetgazdaságok másik strukturális jellemzője, hogy a hazai középválla-
latok hiányoznak, a multinacionális társaságok mellett döntően kisvállalkozások vannak 
jelen a piacon. A gazdasági aktivitást tovább nehezíti, hogy a külföldi vállalkozó hiányos 
infrastruktúrával, fejletlen pénzügyi szektorral, esetenként biztonsági anomáliákkal ta-
lálkozik. További problémák okozója, hogy számos afrikai országban a gazdaság egyes 
ágazatainak irányítása egy-egy etnikai, nemzeti érdekcsoport kezében összpontosul.

Mindezek ellenére 1999-ben már 7,5 milliárd dollár működő tőke áramlott Afrikába, 
az összes FDI mennyiségének kevesebb, mint egy százaléka, a fejlődő országokon belül 
3,7 százalék. A fő beruházási területek a kőolaj- és más kitermelő iparágak, a turizmus, 
illetve a telekommunikáció (elsősorban privatizáció formájában), míg a fő befektetők 
a Dél-afrikai Köztársaság és a volt gyarmatosítók, de a dél- és kelet-afrikai térség-
ben egyre inkább jelen vannak az indiai és a távol-keleti befektetők, elsősorban kínai, 
hongkongi és maláj gazdasági csoportok. Nyugat- és Közép-Afrika térségében a kínai  
(és tajvani), libanoni, török és orosz érdekek is növekvő szerephez jutottak.

Magyar „hozzáadott érték” Afrikában

Számos szakmai tanácskozáson, afrikai ügyekkel foglalkozó konferencián hangzik el, 
hogy a hazai gazdasági döntéshozók számára a támogató intézményrendszer hiánya és 
a Magyarországon egyelőre hiányos és nem reális Afrika-kép tekinthető a valódi prog-
resszió akadályának. Kétségtelen, hogy a kormányzatnak a gazdasági érdekeket szem 
előtt tartva nagyobb figyelmet kell fordítania arra, hogy afrikai jelenlétünk erősítése a 
kölcsönös előnyök alapján új impulzust adjon a magyar–szubszaharai kapcsolatoknak. 

Ennek érdekében – információalapú kereskedelemfejlesztési és beruházási tanács-
adási intézményrendszer hiányában – érdemes számba venni a szubszaharai térség 
gazdaságipreferencia-térképét, a magyar vállalkozások komparatív előnyeit érvényesí-
teni képes szektorok áttekintését. 

A nemzetközi együttműködés meghatározó szereplői, különösen Kína, az Amerikai 
Egyesült Államok, Japán, India, Brazília és Oroszország számára Afrika gazdasági von-
zerejét továbbra is a kontinens hatalmas nyersanyagvagyona (szénhidrogének, nemes- és 
ritkafémek, gyémánt, nemesfa stb.) és az ahhoz kapcsolódó koncessziós lehetőségek 
kiaknázása jelenti. Nem igényel különösebb magyarázatot, hogy a magyar uniós tag-
ságból fakadóan a cotonou-i megállapodás keretében kiirt és finanszírozott tendereken 
való részvételi esély a nyersanyagvagyon felmérése, kiaknázása vonatkozásában mi-
lyen lehetőségeket kínálhat számunkra.

Az EU–ACP-együttműködéssel együtt közvetlenebb afrikai kapcsolatrendszer ré-
szeseivé válhattunk, az állandósult, strukturált multilaterális érintkezési mechanizmus 
segítségével közvetlenül kapunk, kaphatunk piaci információkat. Ennek ellenére tudo-
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másul kell venni, hogy EU-tagállamként a magyar gazdasági érdekek jelentős részé-
nek érvényesítése továbbra is kétoldalú kereteket igényel. Az oly sokszor hangoztatott 
tudásalapú gazdaságfejlesztés, a technológiatranszferek területén a nyersanyagkészle-
tek feldolgozásában alkalmazható magyar know-how-k kutatási, fejlesztési ismeretek, 
műszaki technológiák, méréstechnika, bányatechnika, tárolási, tisztítási és szállítási 
metodikák, ellenőrzési és bányabiztonsági rendszerek afrikai piacra történő biztosítása 
jelenleg szórványos mikroprojektek keretében, olykor számos áttétellel, vegyesvállalati 
formákban valósul meg (Szenegál, Csád, Nigéria például).

A fekete kontinensen található a világ teljes kőolajtartalékának 9,5 százaléka, 2007-es 
becslések szerint több mint 117 milliárd hordónyi. A kitermelés jelenleg a világátlag 
12,5 százaléka, ami napi 10,3 millió hordónak felel meg. Afrika teljes kőolaj-kitermelé-
sének 85 százalékát öt ország adja, ezek közül Nigéria és Angola a szubszaharai térség 
meghatározó gazdaságai, a két ország együttesen négymillió hordó kőolajat termel 
naponta. Csád, Gabon, Kongó, Kamerun, Elefántcsontpart, Egyenlítői-Guinea, Szudán 
szintén dinamikusan növekvő kitermelést mutat. Mozambiknak és Tanzániának is je-
lentős a földgázvagyona, és ígéretes eredményeket jeleznek a nyugati-parti offshore 
gázkutatások is Szenegáltól Bissau-Guineáig.

Az exportálható magyar szaktudást tekintve meghatározó, úgynevezett másodlagos 
olajipar is folyamatosan fejlődik, 25 országban 44 finomító dolgozza fel a kőolajat, és 
Afrika újkori olajipari jelentőségét mutatja az is, hogy az Egyesült Államok innen szerzi 
be kőolajszükségletének egynegyedét.

Elsősorban korábbi regionális tapasztalatainkra építve, a magyar vállalkozások szá-
mára a mezőgazdasági szektorban való aktív szerepvállalás lehet a másik kitörési irány 
Afrika felé. 

Az utóbbi években számos agrártermék esetében jelentősen csökkent Afrika részese-
dése a világkereskedelemben: a kakaó hatvan százalékról negyven százalékra, a kávé 
harminc százalékról 15 százalék alá, a banán hat százalékról négy százalékra, a föl-
dimogyoró negyven százalékról öt százalékra. Az országonként, régiónként változó 
statisztikai adatok ellenére a mezőgazdaság adja a teljes afrikai exportárualap felét, az 
átlagos GDP egyharmadát. 

A tőkehiányos agrártermelést sokszor a hagyományos és kezdetleges termelési tech-
nikák, illetve az alacsony technikai kontroll jellemzik. Ebből következően az időjárás 
befolyásoló szerepe is jelentős. Az agrárprotekcionizmus csökkenése a világgazdaság-
ban elsősorban nem az afrikai termékek kereskedelmét érinti kedvezően. Általánosság-
ban is elmondható, hogy a kereskedelmi korlátozások enyhülése egyben az Afrikának 
korábban nyújtott preferenciák hatásának csökkenését jelenti.

A szubszaharai térségben kiemelkedő az állattartás fontossága. Ehhez a gazdasági 
formához ugyanakkor fajlagosan nagyobb földterület szükséges, mint a földművelés-
hez, bár az állattartó közösségek képesek kihasználni a földművelésre alkalmatlan, 
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évente 400 milliméternél kevesebb csapadékot kapó területeket is. Az állattartási tech-
nikák javulása az utóbbi évtizedekben jelentősen hozzájárult az ágazat sikeréhez, mely 
folyamatban elvétve magyar szakemberek is részt vettek.

A mezőgazdasági termékek világpiaci árának ingadozása jelentősen kihat az adott 
terméket exportáló fejlődő országok jövedelmére, ezt a Stabex és Sysmin rendszerek 
sem tudják optimálisan kiegyenlíteni. A nyersanyagáraktól való túlzott függés, illetve 
az egyoldalú termékstruktúra roppant bizonytalanná teszi a legtöbb szubszaharai gaz-
daság jövedelmét, amelynek kiküszöbölése érdekében az afrikai országoknak diverzi-
fikálniuk kell termelési és exportstruktúrájukat. 

A nehézségek ellenére több ország példája is mutatja, hogy van lehetőség a diver-
zifikálásra, a legtöbb esetben a saját nyersanyagok feldolgozására építve. Számos 
szubszaharai állam agrárgazdasága mutatott fel az utóbbi években jelentős növeke-
dést. Például szolgálhat Mozambik, Ghána vagy Uganda esete, de biztató lehet Mau-
ritius példája is.

Kivétel nélkül minden afrikai uniós tagállam gazdasági prioritásként kezeli a me-
zőgazdasági kérdéseket, számos ország nemzeti szinten adókedvezményt, ingyenes 
termőföldet, bértámogatást biztosit a külföldi agrárvállalkozóknak. A piac mobilizá-
lásának folyamatában – együtt a szakosodott nemzetközi szervezetekkel, elsősorban a 
FAO-val és az UNIDO-val – a magyar vállalkozások elsősorban alvállalkozói, beszállí-
tói szerephez juthatnak számos kapcsolódó ágazatban. Az afrikai igények kiterjednek 
az öntözőrendszerek telepítésére, üzemeltetésére, kutak fúrására, műtrágyaüzemek 
létesítésére, haltenyésztésre, fásítási szaktanácsadásra, gombatermesztésre. Technoló-
giailag igényesebb, műszakilag előkészített projektek magyar tervezése, kivitelezése 
lehetséges a biotechnológia, a vetőmag-nemesítés, az agrometeorológia területén és a 
vágóhidak tervezésében, üzemeltetésében is.

Jó üzlet lehet a trópusi mezőgazdasági termékek feldolgozását célzó projektek egész 
sora, különösen a déligyümölcsök, a kávé és tea, a vágott virág és a halfélék vonatko-
zásában. Folyamatos az igény a csomagoló és feldolgozó technológiákra, akár kulcsra-
kész üzemek formájában. Mikrovállalkozások számára adhat esélyt az élelmiszer-fel-
dolgozás teljes vertikuma (tartósítás, szárítás, palackozás, alkoholkészítés stb.) is.

A formálódó magyar NEFE-politika mind ez idáig egyetlen afrikai célországában, 
Etiópiában sikerrel zajlott le az adósságkonverzió alapjaira építkező, első magyar fej-
lesztési program. Az itt realizált vízgazdálkodási projekt tapasztalatai más szubszaharai 
országokban is alkalmazhatók, a vízügyi tervezés és szaktanácsadás, a tározók és gá-
tak, víztisztító telepek, belvizek lecsapolása, a magyar hidrogeológiai tudás értékes ex-
portcikk, számos prosperáló vállalkozás alapja lehet.

A diverzifikáltabb jövedelemstruktúra megteremtésére ad lehetőséget Afrika számá-
ra a turizmus fejlesztése. Afrika idegenforgalomból származó bevétele GDP-jének több 
mint 11 százalékát adja, eközben a világ turizmusból származó bevételeinek mind-
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össze két százalékát tudhatja magáénak, és egyedül Dél-Afrika szerepelt a negyven 
legfontosabb turistacélpont között. Természeti kincsei, gazdag és egzotikus kultúrája 
folytán óriási kiaknázatlan lehetőségei vannak, és biztató jel, hogy az elmúlt tíz évben 
az ágazat hét-nyolc százalékos éves növekedése a világátlag (öt százalék) fölött van, sőt 
Tanzániában évi húsz százalék (!) körüli ütemben nőtt. Nem véletlen, hogy a külföldi 
idegenforgalmi beruházások a turizmus által leginkább érintett országokban koncent-
rálódnak (Kenya, Namíbia, Gambia).

A turizmus minél teljesebb kiaknázására számos szubszaharai ország mindent elkövet, 
nem fordít azonban figyelmet a konzerválásra, természeti és kulturális értékeinek megőr-
zésére. Az afrikai idegenforgalmi szektor jellemzője, hogy az alapvetően szegény nemzet-
gazdaságok minél előbb minél több pénzt szeretnének nyerni a turizmusból, s nem szá-
molnak annak káros hatásaival, szinte semmi tőkét nem fektetnek vissza a forrásokba. 

A turizmus témaköréhez tartozik még két gazdasági szektor, amely jelentősebb be-
fektetői érdekeltségeket mozgat meg: a vadászterület-koncessziók értékesítése (Közép-
afrikai Köztársaság, Kongó például) és a környezetvédelem. 

Továbbra sem hanyagolható el a magyar érdekkörű, közvetítő nagy- és kiskereskedelem 
a szubszaharai piacok irányába. A már hivatkozott tradicionális élelmiszer-ipari ter-
mékskála tovább bővíthető feldolgozott termékekkel (konzerv, bor, pezsgő, üdítőital, 
energiaitalok, italporok), magas árfekvésű luxus élelmiszerek (libamáj, szalámi, sonka) 
körével, háztartási vegyipari termékekkel (tisztítószerek, kozmetikumok), bútorokkal, 
világítótestekkel.

Versenyképes árualap állítható össze vetőmagokból, növényvédő szerekből. szá-
mítástechnikai, távközlési eszközökből, gépjárműalkatrészekből. Keresett termékek 
lehetnek az élelmiszer-feldolgozó és csomagológépek, alkatrészek, a vegyipari segéd-
anyagok, adalékok, de a speciális igényeket kiszolgáló biztonságtechnikai és védelem-
gazdasági termékek, felszerelések, katonai elektronika, rendészeti felszerelések széles 
köre is. Külön piaci elemzést igényel az építőipar igényeit kiszolgáló speciális árufélék, 
nyersanyagok köre (burkoló- és szigetelőanyagok, nyílászárók, épületgépészeti beren-
dezések, luxusfelszerelések például).

A megváltozott geopolitikai rendszerben a magyar gazdaság szereplői számára új lehe-
tőségeket hordoznak a nemzetközi közösség forrásai is. A Világbank adatai alapján a kon-
tinensre 35,1 milliárd dollár fejlesztési támogatás, segély érkezett 2005-ben. Ez az összeg 
a nyolcak 2007-es heiligendammi felajánlásával 2010-ig eléri a kétszázmilliárd dollárt. 
Afrika fejlesztésének globális politikai céljaiban mind a nemzetközi szervezetek (OECD, 
ENSZ), mind a szupranacionális országcsoportok (EU, G8-ak stb.) egyetértenek.

A kontinens rövid és középtávú fejlesztési és segélyezési stratégiájából egyértel-
műen következik, hogy a végrehajtásban való részvétel elsőrendű magyar érdek, köz-
vetlen gazdaságélénkítő hatásokat, piaci esélyeket hordoz. Az EU az afrikai, karibi és 
csendes-óceáni országoknak nem a központi költségvetéséből, hanem az erre a célra 



392008. tél

Magyarország gazdasági kapcsolatainak fejlesztése a szubszaharai térségben

létrehozott Európai Fejlesztési Alapból (EDF) nyújt támogatást nemzetközi fejlesztési 
együttműködési tevékenységének keretében. Magyarország a 2008–2013-as ciklusban 
már az alap befizetőjévé válik, s így részt vehet annak tevékenységében. Ezzel a magyar 
vállalatok előtt is megnyílik a pályázati lehetőség az EDF-ből finanszírozott projektek-
ben való részvételre. Ez újabb jelentős exportfinanszírozási lehetőséget nyújt az afrikai 
piacon megjelenő vállalatainknak. Kihasználására természetesen a cégeknek jól fel kell 
készülniük, hiszen a donorpolitikát végrehajtó intézmények döntően közbeszerzési és 
pályázati formában keresik meg és választják ki gazdasági partnereiket, beszállítóikat. 
Az OECD DAC 41 ENSZ szervezetet, számos pénzalapot és kilenc egyéb szervet tart 
nyilván az IMF, a Világbank és a regionális bankok mellett. A sikeres pályázati eredmé-
nyek elérésének egyik feltétele a helyszíni magyar jelenlét erősítése is. Szem előtt kell 
tartani, hogy az EU által az Európai Fejlesztési Alap (EDF) keretében Afrikába irányuló 
támogatások felhasználásának sorsa nyolcvan százalékban a helyszínen, a kedvezmé-
nyezett országokban dől el. A magyar helyszíni jelenlét hiánya sok esetben egyben az 
érdekérvényesítési lehetőség teljes hiányát is jelentheti.

A magyar vállalkozások szinte minden érintett beszerzési ágazatban (építőipar, inf-
rastruktúra-fejlesztés, áruszállítás például) potenciális partnerek, alvállalkozók, beszál-
lítók lehetnek a fejlesztési segélyek, a nemzetközi donorközösség forrásai helyi felhasz-
nálásának vonatkozásában. A tradicionális ágazatokon túlmenően érdemes fokozott 
figyelmet fordítani a biztos forrásallokációt garantáló és egyes nemzetközi szervezetek 
által preferált olyan területekre, mint a megújuló energiaforrások hasznosítása (például 
geotermikus energia felhasználása, PV-napcella-gyártás) vagy a környezetvédelmi be-
ruházások köre. Az üzleti együttműködésekre nemcsak beszállítóként, hanem a DAC 
irányelveknek megfelelő PPP programokban történő beruházóként is lehetőség nyílik. 
Ezek a nemzetközi együttműködés, segélyezés területén azonosított úgynevezett „új 
üzleti irányok” számos magyar gazdasági szektorérdeket érinthetnek, többek között :

• infrastruktúra-tervezés, kivitelezés (útépítés, csatornázás, vasút-modernizálás, 
repülőtér-fejlesztés);

• környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadás (hulladékgazdálkodás, erózió-
csökkentés, bányarekultiváció);

• élelmiszer-biztonsági tanácsadás, ellenőrző intézményrendszer létrehozása;
• térképészet, távérzékelés;
• AIDS/HIV-kutatás;
• oktatás (posztgraduális és távoktatás), önköltséges technikusképzés, tananyagfej-

lesztés.
A kontinens tehát bőven ad lehetőséget a vállalkozói kreativitás kamatoztatására, 

mégsem könnyű a cselekvési helyszín és a preferált ágazat kiválasztása. A magyar 
kis- és középvállalatok számára az lenne a legkedvezőbb, ha a magyar NEFE a teljes 
szubszaharai Afrikát tekintené fejlesztési partnerének, hiszen ma egyik afrikai ország-
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ban sincs olyan jelentős politikai-gazdasági érdek vagy magyar jelenlét, amely indokol-
ná a többiekkel szembeni preferálását. Ugyanakkor a nemzetközi fejlesztési együttmű-
ködés területén a Magyarország rendelkezésére álló valamennyi eszközzel – beleértve 
a kulturális, katonai, sport szakdiplomácia módszereit, a nem kormányzati szervezetek 
helyi tapasztalatait stb. – segíteni kell minden afrikai országban cégeink piacra jutását 
azokban a szektorokban, amelyekben nemzetközi szinten is versenyképesek. A hazai 
politikai és gazdasági gondolkodásban tudatosítani kell, hogy a szubszaharai térséggel 
való együttműködésnek formálisan is mielőbb szerepet kell kapnia külgazdasági stra-
tégiánkban, fel kell nőnünk ahhoz a szerephez, amelyet Afrika-politikájában az Euró-
pai Unió szán Magyarországnak. 

Felhasznált források
„Magyarország külkapcsolati stratégiája” (http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/
 Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm) és annak előkészítő anyagai
„A Nemzeti Kör a magyar külpolitikáról”. Népszabadság, 2008. július 4.
Tabajdi Csaba: „Követő vagy teremtő külpolitikát?” Népszabadság, 2007. június 16.
Dési András: „Fazonra váró diplomácia”. Népszabadság, 2007. február 19.
Africa Renewal (Africa Recovery) Vol. 17., 18., 19., 20.
A. K. Agboboli: Africa and the World’ New Geopolitical Issues, előadás a Magyar Külügyi Intézetben, 

2008. május 28.
Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapja 
 (http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal)
Szedlacskó Zoltán–Suha György: A magyar–afrikai gazdasági kapcsolatok új stratégiája, kézirat és hát-

téranyag a sajtó számára, 2007. 
Beszámoló a NEFE TB a 2005. évi NEFE tevékenységről (Összefoglaló: http://www.kulugyminiszterium.

hu/NR/rdonlyres/2FEAE204-024C-4900-99CE-8833B1C07AFE/0/060306_2006_tb_beszamolo.pdf)
KüM EU Politikai Kapcsolatok Főosztályának háttéranyaga az „Új Afrikai Kezdeményezésről” (2002) 
„Africa Memorandum 2003”. Dutch Ministry of Foreign Affairs, http://www.minbuza.nl/en/

themes,humanitarian-aid/focus_on_africa/africa_memorandum_2003.html
2008 BP Statistical Review of World Energy (www.bp.com)
Búr Gábor: „Miért szegény Afrika?” A hét, Vol. 3. No. 35. (2005)
KüM Stratégiai Tervezési Főosztályának háttéranyaga Magyarország külkapcsolatairól a Szaharától 

délre fekvő térségben 
UN Trade Capacity Building, Inter-agency Ressource Guide, UNOV 2008 
A Geopolitikai Tanács Afrika Kutatási Központja és a Magyar Köztársaságban Akkreditált Tisztelet-

beli Konzuli Testület Afrika Tagozata rendezésében, 2004. november 16-án megtartott konferencia 
háttéranyaga

Kiss László: „Az USA és Nyugat-Afrika: új front a terrorizmus elleni harcban”. Geopolitikai Tanács 
Műhelytanulmányok, 2004. július (kézirat)

Jean Ziegler: „Az éhezés menekültjei”. Le Monde Diplomatique, 2008. március
Világbank, IMF éves jelentései
NEPAD és az AU dokumentumai



412008. tél

Résumé

The Development of the Economic Relations of Hungary  
in the Sub-Saharan Region

The Sub-Saharan region of the black continent can again get into Hungarian economic 
sphere of interest if the decision makers and the entrepreneurs change their approach 
towards Africa. It is not only the significant pace of the economic development of vari-
ous Sub-Saharan states, but also the immense market potential and the almost limitless 
raw material deposits of the continent that justifies an intensive Hungarian business 
presence.

However, the lack of information coupled with that of entrepreneurial openness and 
initiative do not favor market processes now. At the same time, our political elbow 
room thanks to our EU-membership, as well as our real foreign political, security, and 
humanitarian interests makes the intitutional cooperation with the African continent 
important again.

The various aspects of our development policy regarding the Sub-Saharan region is 
still of utmost importance in the wider context of our foreign relations. Moreover, the 
multilateral ability to enforce our interests and the revival of our bilateral relations are 
among the tasks the government has identified as a priority.

The Hungarian entrepreneurs working in the Sub-Saharan region are able to operate 
in an environment which – except for a few cases -- shows promising macroeconomic 
figures. The Hungarian ”value added” can be realized in the development of raw ma-
terials, in agricultural production, in certain service sectors, and in commerce, but the 
resources of the international community offer great opportunities for exploiting the 
so-called new business directions as well.


