ZÁRÓKÖZLEMÉNY
Sikeresen zárult a
VI. Magyar-Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó
2013. október 24-25-én Budapesten, a Danubius Helia Hotelben került megrendezésre a VI. Magyar-Orosz
Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó, a Vállalkozók Klubja Egyesület szervezésében.
A kétnapos rendezvényen a meghívott előadók mellett több mint 200 magyarországi és 30 oroszországi
vállalkozó vett részt, vendégek érkeztek Szerbiából, Romániából, Ukrajnából, Indiából is. A rendezvény Fővédnöke
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség Külügyi és Külgazdasági Államtitkára volt. Fő támogatója a Magyarországi
VOLKSBANK (november 1-től SBERBANK Magyarország Zrt.).
A rendezvény résztvevői sokoldalú tájékoztatást kaptak az oroszországi piacra jutás jogi és gazdasági
feltételeiről, gyakorlati tapasztalatok alapján.
A Fórumra a következő oroszországi városokból érkeztek delegációk: Moszkva, Szentpétervár, Rosztov-naDonu, Taganrog, Szamara, Bijszk, Novoszibirszk, Cseljabinszk.
A Fórum eddigi eredményei máris felülmúlni látszanak a 2 évvel ezelőtti rendezvényünket:
1.

A Rosztov Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletet kíván nyitni Budapesten.

2.

A magyar, már 80 országban jelenlévő Panoráma Világklub megnyitotta oroszországi képviseletét, az egyik orosz
résztvevőn keresztül.

3.

A novoszibirszki Metapribor cégcsoport magyarországi beruházásba kíván kezdeni Hévíz környékén.

4.

A HITA és a Szamara Megyei Regionális Innovációs és Technológiai Transzfer Központ az együttműködés
alapjait rögzítő megállapodást írt alá a két területen működő KKV szektor szereplői számára, innovációs
projektekben való együttműködésre, többek között az űrkutatás területén.

5.

Előzetes megállapodás született a szentpétervári jachtkikötő (szálloda, étterem) megépítésére magyar
fővállalkozásban (42 millió euró).

6.

Ugyancsak előzetes megállapodás született egy Moszkva mellett felépítendő, rokkantak részére művégtagokat,
protéziseket előállító üzem felépítésére, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (80 millió euró).

7.

Előrehaladott tárgyalások folynak a Leningrád megyei állami rehabilitációs programban való részvételről.

8.

Az Altájban elindított, a VARA-FÉG Kft. által gyártott gázkazánok értékesítésére létrehozott magyar-orosz
vegyesvállalat tevékenysége további megyékre is kiterjesztésre kerül.

9.

Két orosz cég a Fórum után nem utazott el azonnal, hanem, kiemelt érdeklődést mutatva a magyarországi
lehetőségek iránt, részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott, és a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett, „Iránytű az orosz piacra” rendezvényen is.

A sikerre való tekintettel a fórum szervezői (a résztvevők biztatására) hasonló rendezvényeket terveznek
Oroszországban is, ennek részletei a közeli jövőben kidolgozásra kerülnek. Ugyancsak a siker következménye, hogy a
2014. évtől kezdődően megindítjuk a rendezvény ágazatokra bontott, szekciós változatát, amely várhatóan 2 havonta
kerül majd megrendezésre Magyarországon.
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