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Kétoldalú Kapcsolataink

 Kölcsönös bizalmon alapuló eredményes politikai dialógus

 A két ország között számottevően növekedett a politikai delegációk

száma és a kétoldalú párbeszédek intenzitása

 A kétoldalú kapcsolatok intenzitásának elmúlt években tapasztalható

növekedése



Kétoldalú Kapcsolataink

 Magyarország első európai országként csatlakozott az „Egy övezet,

egy út” (OBOR) kezdeményezéshez

 Magyarország és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatok az átfogó

stratégiai partnerség szintjére emelkedtek

 Diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója



Kétoldalú Kapcsolataink

 Kétoldalú politikai kapcsolatok mellett gazdasági, kereskedelmi és

pénzügyi kapcsolataink is kiválóak

 Kína Magyarország tizedik, Európán kívül pedig első legfontosabb

kereskedelmi partnerévé vált

 A pénzügyi együttműködés a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok egyik

leggyorsabb ütemben fejlődő területe



Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások

Beruházás-védelmi és kettős adóztatást kizáró megállapodás (1991)

Polgári és kereskedelmi jogsegély egyezmény (1995)

Megállapodás Magyarország felvételéről az ADS (Approved Destination Status) országok közé (2003)

Gazdasági együttműködési megállapodás (2004)

Az MFB és a Kínai Fejlesztési Bank közötti – a Kínai Fejlesztési Bank által biztosított fejlesztési hitelkeret felhasználásának 

feltételeiről szóló keret-megállapodás (2012)

Hitel megállapodás az Eximbank és a Kínai Export-Import Bank között (2013)

Bilaterális devizacsere keret-megállapodás a Magyar Nemzeti Bank és a kínai jegybank között (2013)

Keretmegállapodás biztosítási és finanszírozás együttműködésről a China Export & Credit Corporation, Magyar Export-

Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Között (2018)

Az MFB és Bank of China közötti Szándéknyilatkozat a Panda kötvény piacon történő együttműködésről (2018)

Kis- és középvállalkozások együttműködéséről szóló szándéknyilatkozat (2017)



„Egy Övezet, Egy Út”

 Magyarország a kezdetektől támogatta az „Egy övezet, egy út”

kezdeményezés célkitűzéseit

 Új Selyemút Gazdasági Övezet és a 21. századi Tengeri Selyemút

kiépítésének előmozdításáról szóló kormányközi szándéknyilatkozatot

írtunk alá Kínával

 Elsőként Magyarországgal került sor kétoldalú „Egy övezet, egy út”

munkacsoportülésre



„Egy Övezet, Egy Út”

 Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Kína kiemelt multilaterális

nemzetközi eseményén az első Belt and Road Fórumon

 Kínai Nemzetközi Import Expó- Sanghaj: Magyarország díszvendég



Kína-KKE együttműködés 

 Kína–Közép- és Kelet-Európa (16+1) együttműködésben is a

kezdetektől kezdeményező szerepet vállalt

 2014: Turisztikai Koordinációs Központ

 1. Kína–KKE Irodalmi Fórum

 Kína és a KKE országok Politikai Pártjainak első Fóruma

 3. Kína–KKE Egészségügyi Miniszteri Találkozó



Kína-KKE együttműködés

 2017: 16+1 együttműködés kormányfői csúcstalálkozója- Budapest

 A kínai miniszterelnök 2017. novemberi hivatalos látogatása

 2018 július- Szófia: kétoldalú találkozó

 A Budapest-Belgrád vasútvonal modernizációja



Gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok
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Gazdaság, kereskedelem

 2015 óta Magyarország exportál a legnagyobb mértékben Kínába

 Kiváló minőségű, garantáltan GMO-mentes magyar agrár- és

élelmiszeripari termékek exportja

 A közép-európai országok közül ma Magyarország rendelkezik a

legtöbb termékcsoportra vonatkozó exportengedéllyel Kínába



Eredmények

 Magyarország Kormánya 79 stratégiai partnere között 7 kínai vállalat:

Bank of China, Wanhua, Huawei, Yanfeng Automotive interiors, BYD,

Himile, Bohong Csoport

 A közép- és kelet-európai régióban Magyarország a kínai befektetések

első számú célországa. A kínai befektetések értéke hazánkban 4,2 milliárd

dollár

 Peking-Budapest, Sanghaj-Budapest közvetlen légijárat, a Bank of China

budapesti klíring központja, magyar-kínai két-tannyelvű iskola

 Magyar KKV-k részvétele: Ningbo Expo, COIFAIR, SIAL



 Magyarország a „free & fair” kereskedelemnek a híve

 Magyarország a következő években is híd szerepet kíván betölteni

Ázsia és Európa között



Köszönöm a figyelmet!


