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A Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztérium Be-
fektetésösztönzési Hivatal Európai Képviselői Iroda a Kínai 
Kereskedelmi Minisztérium Befektetésösztönzési Hivatal 
(CIPA) első külföldön létesített szervezete, Magyarország 
fővárosában, Budapesten helyezkedik. Az európai képvise-
lői iroda az országszintű befektetésösztönzési platformra 
támaszkodva folytat Kína és KKE országai közötti bilaterális 
befektetésösztönzési munkát. Az európai képviselői iroda 

As the first overseas office of the Investment Promotion 
Agency of Ministry of Commerce, P. R. China (CIPA), the 
Europe Office of CIPA is mainly in charge of provide plan-
ning, consulting and promoting services to the China-EU 
cooperation projects on behalf of CIPA; organizing Euro-
pean companies participate in the investment promotion 
exhibitions and activities such as CENTRAL CHINA EXPO 
and The China International Fair for Investment and Trade; 
establish cooperation mechanism with domestic IPAs and 
Economic and Technical Development Area in Europe; and 
participate in the IPAs conferences, forums and seminars 
in Europe. After years of development, the Europe Office 
has become a forefront and exchange window of CIPA in 
Europe.
 Meanwhile, the Europe Office is managing the Chi-
na International Investment Promotion Center (Europe) 
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alá tartozik a Kínai Nemzetközi Befektetésösztönzési Köz-
pont (Európa) (CIICPE), amelynek a jogelődje a 1992-ben 
alakult Kínai Kereskedelmi Központ (Budapest), ezt a szer-
vezetet a kínai állam annak érdekében hozta létre, hogy 
a KKE-i országokkal folytassunk kereskedelmi együttműkö-
dést. A CIICPE a CIPA vezetése alá tartozik 2004 január óta, 
tehát CIPA teljes tulajdonában lévő állami vállalattá vált, 
együtt folytatja a tevékenységét az európai képviselői iro-
dával, Így lett létrehozva a KKE-ban lévő kormány-vállalati 
egyesített befektetésösztönzési platform. 
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(hereinafter referred to as CIICPE). The Europe Center was 
formerly known as the China Trading Center (Budapest), 
which was founded in 1992 and directly administrated by 
the former Ministry of Foreign Trade and Economic Coop-
eration  
 Since January 2004, the Trading Center has transferred 
to the management of CIPA and become a state-owned 
company wholly under CIPA. After years of development, 
the Europe Center has owned high quality office and liv-
ing equipments, and accumulated abundant investment 
promotion working experiences and mature cooperation 
network.
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