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Kínai Ipari és Technológiai Kiállítás 

A kínai Gazdasági Minisztérium
szervezésében mintegy hetven
állami tulajdonú vállalat mu-
tatkozott be, a Kínai Ipari és
Technológiai Kiállításon, 
a budapesti vásárvárosban. 
A nagyszabású rendezvény 
célja a kétoldalú gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok fej-
lesztése Magyarország és 
a közép- és kelet-európai 
térség irányába is.

A kínai Gazdasági Minisztérium
annak érdekében, hogy még szé-
lesebb körben ismertesse a kínai
vállalatok külföldön teljesített
műszaki tervezői és kivitelezői
tevékenységét, valamint kapaci-
tását és eddig elért eredményeit,
továbbá annak érdekében, hogy
elősegítse a kínai vállalatok szá-
mára a magyar és a közép-kelet-
európai piacok lehetőségeinek
kiaknázását, 2005. június 22. és
25. között Budapesten a nem-
zetközi kiállítási központban
ipari és technológiai kiállítást
rendezett.

Ez a kiállítás a maga nemében
az első Európában, világszerte
pedig korábban négy alkalom-
mal, Indiában, az Egyesült Arab
Emirátusokban, Indonéziában és
Brazíliában is nagy sikert aratott.
A kínai fél alapos munkával
szervezte meg a kínai Gazdasági
Minisztérium, az Építési Minisz-
térium, az Információs Technoló-
giai Minisztérium és más állami
szervek, valamint kínai vállal-
kozások ipari és technológiai
kiállítói küldöttségét. Az előké-

születi munkálatokat nagyban
támogatta és segítette a magyar
Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium, az ITDH, a magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara és más
szervek.

Mintegy háromezer-ötszáz
négyzetméteren több mint het-
ven vállalkozás százharminc
standon mutatkozott be. A részt-
vevők tevékenysége felölelte az
építőipar, a vízszolgáltatás, a köz-
lekedés, az elektromos áram, a
petrolkémia, a telekommuniká-
ció, a kohászat, a vasúti közleke-
dés, az aeronautika területét, ezek
a népgazdaság minden területé-
nek erőteljes vezető vállalkozá-
sai. A kiállítás résztvevői állami
tulajdonú vállalatok, amelyek
már kiemelkedő eredményeket
értek el külföldi műszaki terve-
ző és kivitelező fővállalkozói te-
vékenység során.

Kína technológiai és tőkeex-
portja révén is a világgazdaság
fontos szereplőjévé vált. 2004-
ben a távol-keleti ország harminc-
három milliárd dolláros külföldi
befektetésével a világ negyedik
legnagyobb tőkeexportőre lett.
Technológiában számos terüle-
ten világelső, egyebek között az
erőműépítésben és duzzasztó-
gátak építésében egyedülálló
megoldásokkal rendelkezik. Ma-
gyarországon kínai cégek eddig
három-négyszázmillió dollárt
fektettek be – magyar cégek pedig
mintegy hárommillió dollárt in-
vesztáltak be Kínában. 

Mint Huszty András, a Minisz-
terelnöki Hivatal magyar–kínai

kapcsolatokért felelős kormány-
megbízottja elmondta, a két or-
szág kereskedelmi kapcsolatai
folyamatosan fejlődnek, 2004-
ben 3,13 milliárd dollárt tett ki
a forgalom. Az idei első negyed-
évben a kínai export kilencszáz-
negyven millió dollár volt – eb-
ből nyolcszázhúsz millió volt a
gépek és az elektronika, a magyar
kivitel pedig hatvanmillió dol-
lár volt – aminek a kétharmadát
tették ki a gépek és az elektronika.
Ez azt jelenti, hogy hazánk Kína
legnagyobb közép-kelet-európai
kereskedelmi partnere. A júniusi
kiállításra a magyar Gazdasági
Minisztérium meghívta a régió
társminisztériumait, a kínai szer-
vezők pedig a térség fontos ipari
cégeit, amely alátámasztja azt
az állítást, hogy Magyarország
a közép-kelet-európai kereske-
delmi kapcsolatok kapuja Kína
számára.


