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Tisztelt Képviselő Urak!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 . §J-érlak (2) beJkezdésék ►r fe+glaltak alalpjára hozzém
intézett »Magyarország Kína strai`g tájyáróI" cintűi, 1 l297Q. számú lrásbe t kérdésükre
ez alábbi tájékoztatást adom:

Amint azt bizonyára Képviselő Urak is tudják, magyar kínai gazdaság i
kormánybiztosként a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felesése vagyok . A
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül szakirányú Kormánybiztosság dolgozik, amel y
„egyablakként” m űködve áll a kínai fél segítségére . Az államigazgatáson belül a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal foglalkozik befektetés-ösztönzéssel é s
kereskedelemfejlesztéssel a kínai reláció vonatkozásában is .

Kína meghatározó partnerünk az ázslaí-csendes-óceáni térségben . Az Európán kívül i
országok közül Kínával a tegéténf slbbek a kétoldalú kereskedelmi kapcsrrlatafrrk . 2010-
ben az áruforgalom értéke mintegy 7,7 milliárd dollár volt .

A tavaly májusban megalakult kormány .a kezdetektő l arra törekszik, hogy alapjaiban
változtassa meg Magyarország és Kína politikai és gazdasági vlszonyrendszerérfi .
Célunk, hogy stratégiai együttm űködést alakítsunk ki, amely mindkét fél számára kézze l
fogható, értékes eredményekben hasznosul. Magyarország elsősorban a kedvező
logisztikai pozíció, az uniós tagság, az Európai Innovációs ás Technológiai Intézet
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budapesti helyszíne, a magasan képzett és megbízható munkaerő, valamint a rugalmas
támogatási rendszer miatt lehet ideális helyszíne a nagy értékű kínai befektetéseknek.

A kínai partnerek fontos szerepet játszhatnak a MAV megújításában, a légiközlekedé s
fejlesztésében. Számítunk a munkahelyteremtő és magas hozzáadott értékű kínai
beruházásokra, és segíteni kívánjuk a hazai innovatív megoldások exportját is.

Célunk az, hogy a kínai befektetők Magyarországon, magyar munkahelyeket
tétesítsenek, minél nagyobb arányban támaszkodva a hazai öeszállfíiálCra . Egyértelmű
szándékunk, hogy kiegyenlitettebbé tegyük a külkereskedelmi kapcscxlatairskat a
magyar kivitel erőteljes fejiesztésesvel, e világszínvonalú magyar termékek számára
elérhető piatok feltárásával és a magyar vállalkozók helyzetlom hazásával .

Magyarország Kína-politikájának meghatározó eleme a belső területekkel folytatott
politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztése is . A csungkingi magyar főkonzulátus és a
vízumkiadó helyiség megnyitásától elsősorban a belső-kínai üzleti kapcsolatok
élénkítését, a kulturális és oktatási-kutatási együttműködések elmélyítését várjuk .

Kérem Képviselő Urakat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2II11 . május„
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