Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Kazah Tagozat
Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kazah Tagozatának a
2017-es tevékenységéről
A Magyar-Kazah Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok kazah piacra
lépését. A Tagozat tájékoztatást nyújt a magyar-kazah kétoldalú kapcsolatok alakulásáról, a
Kazahsztánban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat munkájáról. A
Magyar-Kazah Tagozatban jelenleg 62 tagvállalat van.
Kazahsztán Magyarország legfontosabb stratégiai partnere a közép-ázsiai térségben.
Magyarország és Kazahsztán között hagyományosan jók a kapcsolatok a gyógyszeripar, az
energetika, az agrár- és élelmiszeripar területén. Tavaly 16 százalékkal bővült a magyar-kazah
külkereskedelmi forgalom, idén szeptemberig pedig mintegy két és félszeresére nőtt az előző
év azonos időszakához képest.
2017. június 10 - szeptember 10. között került megszervezésre Kazahsztánban az „AstanaExpo”, melyen több mint 100 ország, köztük Magyarország is képviseltette magát. A
világkiállítás témája a „jövő energiája” volt. Az MKIK Magyar-Kazah Tagozatát Fasimon
Sándor elnök és Horváth László társelnök képviselték.
A Tagozat által szervezett eseményekről röviden:
2017. március 17. – Konzultáció kazahsztáni export- és piaci lehetőségekről Kárteszi
Nándor KGA részvételével
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata konzultációt szervezett a kazahsztáni export- és piaci
lehetőségekről Kárteszi Nándor, Magyarország Asztanában szolgáló külgazdasági attaséjának
(KGA) részvételével. A rendezvényt Fasimon Sándor, a Tagozat elnöke nyitotta meg, majd
Kárteszi Nándor KGA tájékoztatta a résztvevő cégeket a kazah piac aktualitásairól. A
konzultáción a fő hangsúly a kétoldalú megbeszéléseken és a konkrét vállalkozói igények
feltérképezésén volt.
2017. július 6. – Konzultáció kazahsztáni export- és piaci lehetőségekről Tar György
KGA részvételével
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata konzultációt szervezett a kazahsztáni üzleti környezetről,
valamint piaci lehetőségekről Tar György, Magyarország Almatiban szolgáló külgazdasági
attaséja részvételével. Az esemény résztvevői részletes tájékoztatást kaptak a Kazahsztánban
működő magyar diplomáciai hálózatról, a helyi szervezetekről, a kétoldalú gazdasági
kapcsolatokról, a magyar cégek versenyelőnyeiről és a piacra jutást nehezítő körülményekről,
valamint az együttműködés szempontjából perspektivikus ágazatokról. Tar György
érintőlegesen beszélt a szintén az ő hatáskörébe tartozó Kirgizisztánról és Tadzsikisztánról.
Ezt követően konzultációra került sor, amelynek keretében a cégek képviselői további
kérdéseket vitattak meg a külgazdasági attaséval.
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