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Σύςφιξη διμερών οικονομικών & εμπορικών ςχζςεων Ουγγαρίασ-Κίνασ 
 
 

 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του ουγγρικοφ  Υπουργείου Εξωτερικϊν & Εμπορίου, θ Ουγγαρία, ζχει 

αναδειχκεί ςτθν χϊρα τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ με τισ περιςςότερεσ εξαγωγζσ ςτθν Κίνα και τθν 

μεγαλφτερθ προςζλκυςθ κινεηικϊν επενδφςεων. Επιπλζον, ο αρικμόσ Κινζηων τουριςτϊν ςτθν 

Ουγγαρία, αυξάνεται ταχφτερα από κάκε άλλθ χϊρα ςτθν περιοχι. Πρόςφατα, ςτο πλαίςιο τθσ 

επίςθμθσ ςυμμετοχισ τθσ Ουγγαρίασ ςτθ Σύνοδο Κοπςθήρ "Μια Ζώνη, έναρ Δπόμορ" ζηο 

Πεκίνο, ο Ούγγπορ Υποςπγόρ Εξωηεπικών & Εμποπίος, κ. Péter Szijjártó (Σιγιάρτο), διλωςε ότι θ 

Ουγγαρία ζχει καταςτεί πλζον ο ςθμαντικότεροσ οικονομικόσ εταίροσ τθσ Κίνασ ςτθν περιοχι τθσ 

Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Το 2016 οι ουγγρικζσ εξαγωγζσ ςτθν Κίνα ςθμείωςαν αφξθςθ 25%  ςε 

ςχζςθ με το 2015 και άγγιξαν ςε αξία τα $2,25 δις. Ιδιαίτερθ μνεία ζκανε ςτισ ουγγρικζσ εξαγωγζσ 

τροφίμων προσ τθν Κίνα, οι οποίεσ το 2016 ςθμείωςαν αφξθςθ 58% και ξεπζραςαν ςε αξία τα $75 εκ. 

Σφμφωνα πάντα με τον κ. Szijjártó, θ Ουγγαρία διακζτει τισ περιςςότερεσ κινεηικζσ άδειεσ εξαγωγϊν 

τροφίμων, μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Συμπλιρωςε επίςθσ ότι θ αδειοδότθςθ 

για εξαγωγι αραβοςίτου ςτθν Κίνα ζχει ολοκλθρωκεί και ςφντομα κα αποςταλοφν οι πρϊτεσ 

ποςότθτεσ. Παράλλθλα ολοκλθρϊνεται και θ αδειοδότθςθ για εξαγωγι ουγγρικϊν γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων ςτθν Κίνα.  

Κατά τθν τριιμερθ επίςκεψθ τθσ ουγγρικισ αποςτολισ ςτθν Κίνα, με επικεφαλισ τον Πρωκυπουργό, κ. 

Βίκτωρ Όρμπαν, υπεγράφθςαν πολλζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ που κα ενιςχφςουν περαιτζρω 

τισ εμπορικζσ, οικονομικζσ και τουριςτικζσ ςχζςεισ των δφο κρατϊν. Επιςθμαίνουμε τθ ςυμφωνία που 

ςυνομολόγθςαν οι τράπεηεσ ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν των δφο χωρϊν, για ίδρυςθ Ταμείου Επενδφςεων με 

κεφάλαιο 1 δις. δολ. ΗΠΑ. Η υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικϊν & Εμπορίου, λειτουργοφςα 

ουγγρικι κρατικι Τράπεηα Εξαγωγϊν-Ειςαγωγϊν «Eximbank» κα ςυνειςφζρει για επενδφςεισ 

κεφάλαιο $70 εκ. και το Ταμείο κα υλοποιιςει ςτθν Ουγγαρία επενδφςεισ φψουσ $140 εκ. 

Σθμειϊνουμε, ότι οι δφο τράπεηεσ, είχαν ςυνεργαςτεί επιτυχϊσ και ςτο παρελκόν για ίδρυςθ 

Επενδυτικοφ Ταμείου φψουσ κεφαλαίων $500 εκ., με τθν ουγγρικι τράπεηα να ςυνειςφζρει $30 εκ. για 

τθν υλοποίθςθ επενδφςεων φψουσ $90 εκ. ςτθν Ουγγαρία.   



Σθμειϊνεται ότι θ Αςιατικι Τράπεηα Υποδομϊν και Επενδφςεων (Asian Infrastructure Investment Bank -

ΑΙΙΒ), πρόςφατα ενζκρινε το αίτθμα τθσ Ουγγαρίασ για ζνταξι τθσ ςτθν τράπεηα. Το εγγεγραμμζνο 

μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ουγγαρίασ είναι $100 εκ. και ςφμφωνα με κυβερνθτικζσ πθγζσ, δίδεται πλζον θ 

δυνατότθτα ςε ουγγρικζσ επενδυτικζσ εταιρείεσ να διειςδφςουν ςτθν Αςία και να αναλάβουν 

επενδυτικά ζργα με αιχμι του δόρατοσ τθν τεχνογνωςία και τθν υψθλι τεχνολογία που διακζτουν, 

κυρίωσ ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ υδάτων και πλθροφορικισ.  

Επίςθσ, κετικι κατάλθξθ είχαν και οι διαπραγματεφςεισ για ανακεϊρθςθ/τροποποίθςθ τθσ ιςχφουςασ 

διμεροφσ ςυμφωνίασ αεροπορικϊν μεταφορϊν, με αποτζλεςμα να αναχωροφν πλζον από πολλζσ 

μεγάλεσ πόλεισ τθσ Κίνασ, απευκείασ πτιςεισ προσ Ουγγαρία. Εξάλλου, ςε ςυνζχεια τθσ ςυμφωνίασ 

αεροπορικισ ςφνδεςθσ Βουδαπζςτθσ-Πεκίνου, διεξάγονται διαπραγματεφςεισ και για μόνιμθ 

αεροπορικι ςφνδεςθ Βουδαπζςτθσ-Σαγκάθσ.  

Εξάλλου, Μνθμόνιο Συνεργαςίασ (MoU) υπεγράφθ μεταξφ του Υπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ τθσ 

Ουγγαρίασ και του, ιδρυκζντοσ από τθν Βιομθχανικι και Εμπορικι Τράπεηα Κίνασ (Industrial and 

Commercial Bank of China -ICBC), Ταμείου Επενδυτικισ Συνεργαςίασ Κίνασ – Κεντρικο-Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ (Sino-CEE Investment Cooperation Fund). Το ςυγκεκριμζνο Ταμείο επενδυτικϊν κεφαλαίων, 

ιδρφκθκε το 2016 με ςκοπό να διακζςει μζςω δανειοδότθςθσ, ποςό ςυνολικοφ φψουσ €10 δις. για 

επενδφςεισ ςτθν περιοχι τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Οι επενδφςεισ κα αφοροφν ςε ανάπτυξθ 

υποδομϊν, καταςκευι ςφγχρονων παραγωγικϊν μονάδων, παραγωγι προϊόντων μαηικισ 

κατανάλωςθσ, κακϊσ και ςε εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ εταιρειϊν.  

Τζλοσ, Μνθμόνιο Συνεργαςίασ υπεγράφθ μεταξφ των Χρθματιςτθρίων Βουδαπζςτθσ (BSE) και Σαγκάθσ 

(Shanghai Gold Exchange -SGE). Η Βουδαπζςτθ κα είναι θ τρίτθ πόλθ εκτόσ Κίνασ, μετά το Ντουμπάι  

και το Τορόντο, ςτθν οποία το SGE κα διενεργεί ςυναλλαγζσ χρυςοφ. Στόχοσ του SGE είναι θ προϊκθςθ 

και διεκνοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςτθν αγορά χρυςοφ, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ Κίνασ και των χωρϊν τθσ κινεηικισ πρωτοβουλίασ «One Belt, One Road». Σθμειϊνεται ότι θ 

Ουγγαρία ιταν θ πρϊτθ χϊρα τθσ Ε.Ε. που υιοκζτθςε τθν κινεηικι πρωτοβουλία και διακζτει το 

μοναδικό ςτθν Κεντρο-Ανατολικι Ευρϊπθ, Κζντρο Συναλλαγϊν RMB (το οποίο, όταν ιδρφκθκε το 2015 

από τθν  Bank of China, ιταν το πρϊτο που λειτοφργθςε ςτθν Ευρϊπθ). 

 


