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Ön a megújult Külügyi Szemle első 
számát tartja a kezében. Arra 
törekszünk, hogy ez a folyóirat 

tájékozódási pontként szolgáljon ebben a 
folyamatosan változó világban.

Mára minden kétséget kizáróan egyér-
telművé vált, hogy a geopolitikai, világ-
gazdasági, biztonságpolitikai változások 
folyamatosan gyorsulnak, így a sokak 
által emlegetett új világrend kialakuló-
félben van. Mint minden nagy változás-
sorozatnak, úgy az új világrend létrejöt-
tének is vannak nyertesei és vesztesei. 
Márpedig Magyarország természetesen a 
győztesek közé szeretne tartozni, ennek 
megfelelően alakítottuk át a külpoliti-
kánkat is.

Középpontba került a külgazdaság, 
célunk és feladatunk, hogy a magyar 
gazdaság teljesítményét külgazdasági 
oldalról aládúcoljuk. Mivel nyitott gaz-
dasággal rendelkezünk, csak akkor lehe-
tünk sikeresek, ha növekedést érünk el az 
exportpiacokon, ezzel egyidejűleg pedig 
növelni tudjuk a Magyarországra irányu-
ló beruházásokat. Az a célunk, hogy az 
Európai Unió tekintetében hazánkban 

legyen a legnagyobb az export GDP-hez 
mért aránya, nálunk legyen a legnagyobb 
az ipar hozzájárulása a GDP-hez, illetve 
Közép-Európában Magyarországon le-
gyen a legtöbb befektetett külföldi tőke a 
lélekszámhoz viszonyítva. Ezek komoly 
célkitűzések, melyek eléréséhez elen-
gedhetetlen a klasszikus diplomáciai fel-
adatok hibátlan és hiánytalan elvégzése. 
Az új, külgazdaság-orientált külpolitikai 
stratégia tehát jelentősen felértékeli a 
klasszikus diplomácia fontosságát. A kül-
gazdasági fókuszú külpolitika részeként 
átszerveztük az intézményrendszerün-
ket, s ma már a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium öt kiváló intézmény 
munkájára támaszkodhat. A Nemzeti 
Befektetési Ügynökség feladata külföldi 
beruházások Magyarországra vonzása, 
a Magyar Nemzeti Kereskedőház segíti 
a magyar kis- és közepes vállalkozások 
külpiacokra való kijutását, az Eximbank 
hitelezési tevékenysége az egész folya-
mat motorja, a Külügyi és Külgazdasá-
gi Intézet biztosítja a tudományos hát-
teret, a Balassi Intézet pedig a magyar 
kultúrdiplomácia intézménye.

Tisztelt Olvasó!
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Erőfeszítéseink nem maradnak ered-
mény nélkül: hagyományos exportpi-
acainkon a kivitelünk volumene folya-
matosan nő, a keleti nyitás politikájának 
köszönhetően pedig az új piacokon is je-
lentős előrelépéseket, bizonyos relációk-
ban exportrekordokat értünk el, holott az 
ukrajnai háború, az EU-s szankciók és az 
orosz embargós intézkedések jelentősen 
megnehezítették a dolgunkat. Mindazon-
által kelet felé kinyíltak az ajtók, most a 
gazdaság szereplőin a sor, hogy felépít-
sék a kapcsolataikat. A keleti piacokért 
folytatott versenybe késve szálltunk be, 
ezért rövid időn belül kellett nagy erő-
ket mozgósítanunk; a déli nyitást viszont 
időben kezdtük el, egyszerre álltunk oda 
a rajtvonalra barátainkkal, vetélytársa-
inkkal. Megkezdtük jelenlétünk újraé-
pítését Latin-Amerikában és Afrikában. 
Latin-Amerika jelentős fejlődést mutatott 
az elmúlt években, Brazília, Mexikó és 
Argentína a világ élvonalát vette célba. 
Természeti erőforrásai, növekedési kilá-
tásai révén pedig a jövőben Afrika fogja 
betölteni a világgazdaságban Ázsia je-
lenlegi szerepét. Déli nyitás stratégiánk 
legfőbb célja, hogy e változásokból ha-
zánk is profitáljon.

Tisztelt Olvasó!

Nem esünk túlzásba akkor sem, ha azt 
mondjuk, hogy Európát a második vi-
lágháború óta nem érte egyszerre olyan 
sok és olyan súlyos kihívás, mint most. 
A szomszédos Ukrajnában háború van. 
Abban az országban, ahol százötvenezer 
magyar él, és amelyen keresztül hazánk 

energiaellátásának a jelentős része érke-
zik. Álláspontunk világos: csak a konf-
liktus békés megoldása elfogadható szá-
munkra. A békés megoldáshoz a minszki 
megállapodások teljes körű betartásán 
keresztül vezet az út. Európának az az 
érdeke, hogy a kontinens nyugati és ke-
leti fele együtt tudjon működni egymás-
sal. Számtalanszor világossá tettük, hogy 
Ukrajna területi integritását és szuvere-
nitását mindenkinek tiszteletben kell tar-
tania, ugyanakkor Oroszországgal prag-
matikus, egymás és a nemzetközi jog 
tiszteletén alapuló együttműködést kell 
fel-, illetve újraépíteni.

Párizs és Koppenhága után minden 
európai ember rádöbbent, hogy a közel-
keleti instabilitás mindennapi fenyegetést 
jelent a kontinens számára. A nyugati ci-
vilizációt egy általános brutális támadás 
érte. Értékközösségünket minden idők 
legkegyetlenebb terrorista szervezete, az 
Iszlám Állam támadta meg, nekünk pe-
dig kötelességünk részt venni a támadás 
visszaverésében, ezért küldünk katoná-
kat az Iszlám Állam elleni nemzetközi 
misszióba. Az Iszlám Állam hihetetlen 
kegyetlenséggel, válogatás nélkül gyil-
kol, ráadásul egyre több terrorszervezet 
fogad hűséget neki, ezért előbb a térnye-
rését kell megakadályozni, majd véglege-
sen meg is kell semmisíteni.

Az Iszlám Állam a közel-keleti térség 
keresztény közösségeinek a puszta létét 
is fenyegeti. Magyarországnak mint ke-
resztény országnak ilyenkor kötelessége 
a megtámadottak segítségére sietni és 
megvédeni az üldözött keresztény közös-
ségeket.
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Tisztelt Olvasó!

Európa az elmúlt időszakban példát-
lan bevándorlási, migrációs nyomás-
sal szembesült. Emberek ezrei, tízez-
rei özönlenek Európába Afrikából és a 
Közel-Keletről. Magyarországon két év 
alatt meghússzorozódott a bevándorlók 
száma, és a tendencia továbbra is ijesztő, 
hiszen az idei év első négy hónapjában 
már annyi menekült érkezett Magyaror-
szágra, mint tavaly egész évben. Ennek 
a rendkívül súlyos problémának a megol-
dása azonban nem az Európai Unió terü-
letén belül, hanem azon kívül keresendő. 
Békére, gazdasági stabilitásra, valamint 
működő líbiai államra van szükség ahhoz, 
hogy mindazok a lakhelyükön élhesse-
nek emberhez méltó életet, akik eddig 
politikai, jogi vagy gazdasági okokból 
otthonuk elhagyására kényszerültek.

Tisztelt Olvasó!

Mindezekkel együtt is az energiaellá-
tás biztonsága, illetve bizonytalansága a 
legforróbb téma Európában. Magyaror-
szágnak is az a célja, hogy az energia-
függőségét csökkentse. Érdekünk, hogy 
minél több forrásból, minél több útvonalon 

érkezzen gáz hazánkba. Mivel sem a Na-
bucco, sem a Déli Áramlat gázvezeték 
nem épül meg, a közép-európai országok-
nak új megoldás után kell nézniük. Több 
versengő terv jött létre közép-, kelet-eu-
rópai és nyugat-balkáni országok részvé-
telével, ugyanakkor egyik sem valósulhat 
meg az Európai Unió támogatása nélkül, 
hiszen az országok külön-külön nem ké-
pesek egy ekkora beruházás pénzügyi 
hátterének megteremtésére. Várjuk az 
európai intézmények döntését arról, hogy 
melyik elképzelést támogatják, ezzel pár-
huzamosan pedig észak–déli irányban is 
összekötjük gázvezetékrendszerünket a 
szomszédos államokkal, hogy így is bő-
vítsük a lehetőségeinket.

* * *
A minket körülvevő világ embert próbá-
ló kihívások elé állít valamennyiünket. 
A konzultáció, a folyamatos párbeszéd 
jelentősége ilyenkor felértékelődik.     
A megújult Külügyi Szemle ennek a 
konzultációnak kíván az egyik fóruma 
lenni.

Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter


