Összefoglaló a Kínai-Magyar Üzleti Tanács Elnökségének első Üléséről
2012.február 14-én megtartotta első ülését a Kínai-Magyar Üzleti Tanács (KMÜT) Elnöksége.
Dr. Csányi Sándor, a KMÜT elnöke körvonalazta a KMÜT célját: a Tanács legyen
egyfajta „világítótorony” a magyar-kínai üzleti kapcsolatok építésében a magyar
vállalkozások számára, segítse őket a kereskedelmi és beruházási akadályok
felszámolásában, a gazdasági és jogi tájékozódásban.
Elnök úr javasolta, hogy első lépésben mérjük fel a KMÜT tagvállalatainak üzleti érdeklődési
körét, véleményét, javaslatait, valamint hozzunk létre egy általános adatbázist a tagokról.
Segítsük őket a tájékozódásban, a partnerkeresésben, a kereskedelmet és befektetéseket
akadályozó tényezők felszámolásában. Fordítsunk figyelmet a kínai technológiai
fejlesztésekre, újításokra, azok hazai meghonosításának lehetőségére.
Elnök úr kiemelte, hogy fontosnak tartja a folyamatos és érdemi kapcsolattartást a
kormányzattal, ami kölcsönös tájékoztatást, közös üzleti promóciós tevékenységet, közösen
szervezett rendezvényeket és koordinált vállalati támogató munkát jelent. A KMÜT nem akar
átvállalni kormányzati feladatokat. Arra törekszik, hogy lehetőségei és vállalásai
egyensúlyban legyenek.
Lőrincze Péter, a VOSZ elnöki tanácsadója beszámolt a megyei-tartományi kapcsolatok
alakulásáról. Már kilenc megye lépett kapcsolatba kínai partnerrel politikai, érdekvédelmi
szervezeti és gazdasági területeken. A megyék saját gazdasági lehetőségeikre épülő üzleti
javaslatokkal igyekeznek kínai partnert találni. A KMÜT tájékoztatási munkájában
hasznosítható lenne a megyék helyi befektetési lehetőségeiről, partnerigényéről készített
összefoglaló.
Urbán Zoltán , az MFB vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelme arra, hogy a hamarosan
véglegesítésre kerülő 1 MRD eurós kínai hitelkeret nyújtásáról szóló megállapodásban
biztosított összeg kedvezményezettjei olyan kínai vállalatok lehetnek, amelyek
Magyarországon fektetnek be, vegyes vállalatot hoznak létre, vagybeszállítóként jelennek
meg a magyar piacon.
Az Eximbank és a Mehib 25%-nál nagyobb magyar tulajdonosi hányaddal rendelkező
vállalatoknak tud hitelt biztosítani.
Az elnökségi tagok hozzászólásaiban visszatérő elem volt az állami szerepvállalás
erősítésének szorgalmazása a magyar-kínai üzleti kapcsolatokban. Igény mutatkozik a Kínáról
szóló gazdasági információkra (állami képviseleteink tájékoztatási munkájának ily módon is
történő hasznosítása), a gazdasági együttműködéssel kapcsolatos kormányzati stratégia
megismerésére, a Kínával kapcsolatos a magyar imázs, a magyar brand építés állami
támogatására, egy-egy hazai prémium termék kínai piacra történő bevezetésének
elősegítésére, a kereskedelmet akadályozó adminisztrációs korlátok (például
élelmiszerbiztonsági kérdés) sürgős lebontására.
Többen javasolták, hogy jobban hasznosítsuk az üzleti érdekeink képviseletére a magas
szintű politikai találkozókat, a kínai üzleti kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók - üzleti
rendezvények keretében - kapcsolódhassanak rá ezekre a diplomáciai eseményekre.
Budapest, 2012. február 15.

