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Külgazdasági Stratégia és a Nyugat-Balkán 

2020-ig szóló  Külgazdasági Stratégia 
• Magyar export megduplázása (2020-ban 140 Mrd euró) 
• Az exporton belül a KKV-k aktivitásának növelése 
• A beáramló külföldi működő-tőke (FDI) megduplázása 
• A Magyarországról külföldre irányuló befektetések megduplázása  
• Termékdiverzifikáció a külgazdaság-fejlesztés ágazati fókuszai 

mentén 
 
Földrajzi diverzifikáció 4 irányban 
• Erőteljes keleti nyitás 
• Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre, EU és EFTA országok 

tekintetében piaci pozícióink megtartása, ill. fejlesztése 
• Visegrádi és nyugat-balkáni együttműködés 
• Kárpát-medencei gazdasági együttműködés 
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Macedónia   

Gazdasági kapcsolataink fejlesztése: 

 

• a kereskedelmi kapcsolatok és exportunk élénkítése,  

• a magyar tőkekivitel növelése, 

• a KKV-k piacépítése, 

• a projektszerűség erősítése,  

• az EU előcsatlakozási eszközrendszerének  (IPA) 
teljesebb kihasználása mentén. 
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Kétoldalú gazdasági kapcsolatok jellemzői 

• Növekvő áruforgalom és jelentős mértékű aktívum, ugyanakkor még sok a 
kihasználatlan lehetőség   

• 2012: 128 M euro áruforgalom, ebből export 119 M euró(+13,1%) 

• Korszerű export struktúra: mintegy 90%-át a magas hozzáadott értékű 
árucsoportok adják, fontos piaca a magyar agrártermékeknek 

• Bővülnek a KKV-k  macedón üzleti kapcsolatai  

• Magyarország  az 5. legjelentősebb befektető Macedóniában (334 M euró a 
magyar FDI állomány –  döntően a Macedón Telekomban)    

• Kiváló kamarai kapcsolatok, rendszeres magyar kiállítói részvétel a HITA 
támogatásával 

• A magyar-macedón GVB a gazdasági együttműködés fejlesztésének 
meghatározó fóruma 
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2010 2011 2012

Export 103,3 105,5 119,2

Import 6,3 6,8 8,5

Egyenleg 97,0 98,7 110,7
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• Építőipar 

• Gépipar, energetika 

• Mezőgazdasági technológia és élelmiszer feldolgozás 

• Környezetvédelmi ipar 

• Energetika, infrastruktúra-fejlesztések, közlekedés 

• Az együttműködés egyéb területei 
 Információs technológia, információs társadalom,  

 Közigazgatás fejlesztése (e- közigazgatás) 

 TéT együttműködés 

 Oktatás  

 Igazságügyi együttműködés,  

 A Macedón Köztársaság EU-csatlakozási folyamatának támogatása   

 

Együttműködési területek 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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