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Pénzügyi válság 2008-ban

600 Mrd EUR „Piaci mentőcsomag”

További befektetési hullám



A 600 MRD Euro befektetés 
után Kína gazdasága gyorsan 
magához tért



A bereuházási
hullámok 

mellékhatásai

Túlzott 
termelési
kapacitás

Deviza 
kibocsátá
si többlet

BEFEKTETÉSEK
Fontosak és hasznosak a gazdaság számára de sok egyéb  negatív 
mellékhatást idéztek elő Kína  gazdaságában

Erőforrások 
pazarlása

Magas 
ingatlanárak



One Belt And One Road

Új Selyemút
gazdagági csomag

21. Századi 
tengeri új Selyemút 





Nations, who leverage the geographical advantage of Hungary to occupy Europe:

 Huns 5th century

 Hungarians 10th century

 Tatars 13th century

 Ottomans 15th century Ottomans 15th century



In Heart of Europe, 55- 60 % of the european population can be reached in 

24 hrs from Hungary !!  ( 400 million )

BremenBremen

KoperKoper

GenovaGenova

IstanbulIstanbul

KievKiev









Néhány elvárás

A vasúti szállítás akkor versenyképes, ha minden gyorsan megy. / vs Tengeri 35-40 nap 

- a vonat budapesti érkezését követő legkésőbb 5 napon belül az áru megérkezzen a végső
rendeltetési helyére Európában

Ehhez, a magyarországi vámkezelésnek lehetőleg a vonat érkezéséig meg kell történnieEhhez, a magyarországi vámkezelésnek lehetőleg a vonat érkezéséig meg kell történnie
Dokumentumok időbeni beszerzése, korrekciója, összegyűjtése 

folyamatos kapcsolattartás a vámkezelő cég és a megbízó között, gyors korrekciók
( értékek, fényképek stb)

Gyors kommunikáció, tettrekészség, megoldásokban gondolkodni.

Vonatonkénti számlázás

Biztonságos árukezelés, biztonságos szállítás ( kódok )
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Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!


