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Κατά τθν μονοιμερθ επίςθμθ επίςκεψι του ςτθν Βουδαπζςτθ, ο κ. Γενικόσ Γραμματζασ Διεκνϊν Οικονομικϊν 

χζςεων, είχε ςειρά ςυναντιςεων με Οφγγρουσ Αξιωματοφχουσ  των Τπουργείων Εξωτερικϊν & Εμπορίου και 

Εκνικισ Ανάπτυξθσ. Επίςθσ, ςυναντικθκε με εκπροςϊπουσ ελλθνικϊν εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ουγγαρία, κακϊσ και με εκπροςϊπουσ εταιρειϊν ελλθνικϊν ςυμφερόντων που εδρεφουν ςτθν Ουγγαρία. 

Σζλοσ, ςυναντικθκε με εκπροςϊπουσ και μζλθ του Ουγγρο-Ελλθνικοφ Επιχειρθματικοφ υμβουλίου.  

 υνάντθςθ με Τφυπουργό Ανάπτυξθσ, αρμόδιο για ενεργειακά, Δρ. András ARADSZKI. Ο Οφγγροσ Τφυπουργόσ 

τόνιςε το ενδιαφζρον τθσ Ουγγαρίασ για τον τομζα ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, διευκρινίηοντασ ότι υπάρχει κοινό 

ενδιαφζρον για τθν επίτευξθ διαφοροποίθςθσ των πθγϊν προμικειασ φυςικοφ αερίου (φ.α.). Χαρακτιριςε τον 

Νότιο Διάδρομο (Southern Corridor), ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό ζργο και επεςιμανε τθν πρόκεςθ τθσ Ουγγαρίασ να 

μειϊςει το βακμό εξάρτθςισ τθσ από το ρωςικό φ.α. Ο κ. ΓΓΔΟ, ςυμφϊνθςε με τον Οφγγρο Τφυπουργό ότι ο 

τομζασ ενζργειασ είναι αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ κζμα για τισ δφο χϊρεσ και ότι υπάρχουν πολλά και 

ςθμαντικά περικϊρια ςυνεργαςίασ. Σόνιςε ότι πρόκεςθ τθσ Ελλάδοσ είναι να καταςτεί ενεργειακόσ κόμβοσ και 

αναφζρκθκε ςτα μεγάλα ενεργειακά ζργα τθσ Ελλάδοσ, μεταξφ των οποίων ο αγωγόσ TAP, ο IGB, ο ςτακμόσ 

LNG τθσ Ρεβυκοφςασ, ο πλωτόσ ςτακμόσ LNG ςτθν Αλεξανδροφπολθ (FSRU), κ.ά. Επίςθσ, ο κ. ΓΓΔΟ 

αναφζρκθκε εν ςυντομία ςτον αγωγό «Eurasia Interconnector», που αφορά ςτθν θλεκτρικι διαςφνδεςθ Ιςραιλ 

- Κφπρου - Ελλάδασ, με υποκαλάςςιο καλϊδιο, κακϊσ και ςε μελλοντικά ςχζδια που αφοροφν ςτθν 

διαςφνδεςθ και τθσ Αιγφπτου ςτον ίδιο αγωγό και κατ’ επζκταςθ τθσ Αφρικισ.  Σζλοσ, ο κ. Σςίπρασ δεν 

παρζλειψε να τονίςει το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ μασ ςτον τομζα των ΑΠΕ.  

υνάντθςθ με Αναπλθρωτι Τπουργό Εξωτερικϊν & Εμπορίου, Δρ. László Szabó (Ζάμπο). Ο Οφγγροσ 

Αναπλθρωτισ Τπουργόσ ςθμείωςε ότι το εξαγωγικό εμπόριο τθσ Ουγγαρίασ είναι ο ςτυλοβάτθσ τθσ εκνικισ 

τουσ οικονομίασ. το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ, προτάκθκε θ ςφςταςθ «Μικτισ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ» που 

κα εξετάηει, μελετά και προωκεί κζματα αμοιβαίου εμπορικοφ και οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ, υπιρξε 

ενδιαφζρον από ουγγρικισ πλευράσ για επενδφςεισ ςτον τουριςτικό τομζα τθσ Ελλάδοσ.  

υνάντθςθ με Ουγγρο-Ελλθνικό Επιχειρθματικό υμβοφλιο. Ο κ. ΓΓΔΟ είχε ςυνάντθςθ με τον Πρόεδρο του 
υμβουλίου, κ. Bulcsú Balásy, τον  Αντιπρόεδρο κ. Károly Mátrai και τον Γενικό Γραμματζα του υμβουλίου κ. 
George Jánosi. υηθτικθκαν κζματα ενίςχυςθσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν Ελλάδοσ-Ουγγαρίασ. 
 
υνάντθςθ με ςτελζχθ ελλθνικϊν και ουγγρικϊν εταιρειϊν ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ. Η ςυνάντθςθ 
πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλθνικι Πρεςβεία και ςυμμετείχαν ςυνολικά 10 ςτελζχθ / επιχειρθματίεσ. Κοινό 
πρόβλθμα και τροχοπζδθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων αποτελεί θ αρνθτικι εικόνα που ζχει 
ςχθματιςτεί διεκνϊσ για τθν Ελλάδα. Ο κ. ΓΓΔΟ, κατανοϊντασ τθ φφςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν 
οι ελλθνικζσ εταιρείεσ ςτο εξωτερικό, επεςιμανε ότι οι επιπτϊςεισ ατελζςφορων οικονομικϊν πολιτικϊν 
δεκαετιϊν, είναι αδφνατον να αναςτραφοφν άμεςα. Διαβεβαίωςε όμωσ ότι λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα, 
οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν Ελλάδα προχωράνε και ότι θ οικονομία τθσ χϊρασ ζχει αρχίςει να ανακάμπτει.  


