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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
Βουδαπέστη, 22 Μαρτίου 2016 

 

Συνάντηση της Ουγγρο-Κινεζικής Οικονομικής Επιτροπής 
 

  Πραγματοποιήθηκε, στη Βουδαπέστη, στις 21 Μαρτίου, συνάντηση της 
Οικονομικής Επιτροπής Ουγγαρίας-Κίνας (Hungarian-Chinese Economic 
Committee) με συμμετοχή από ουγγρικής πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών και 

Εμπορίου κ. Péter Szijjártó και από κινεζικής του Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορίου 
κ. Zhong Shan. 
 

  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Szijjártó ανακοίνωσε ότι δύο κινεζικές 
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Ουγγαρία συνολικά € 30 εκατ., δημιουργώντας 600 
νέες θέσεις εργασίας. Ο κ. Szijjártó ανέφερε επίσης ότι την περσινή χρονιά πάνω 
από 150.000 κινέζοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ουγγαρία (αύξηση 40% έναντι του 

2014), μετά και την έναρξη λειτουργίας, τον Μάιο του 2015, της απ’ ευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης Βουδαπέστης-Πεκίνου.  

 
  Από πλευράς του ο κ. Shan τόνισε το γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει 
προσελκύσει συνολικά ποσό άνω των $ 3 δισ. κινεζικών επενδύσεων, τις 

περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στην περιοχή της Κεντρικής-Ανατολικής 
Ευρώπης.  
 

  Στο πλαίσιο εργασιών της Οικονομικής Επιτροπής συζητήθηκε ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων και προοπτικών συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως: 

 έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με ουγγρικές εξαγωγές γαλακτοκομικών 
προϊόντων και πουλερικών στην κινεζική αγορά 

 εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου με 
χρηματοδότηση από κινεζικής πλευράς (επίκειται κατάθεση σχετικού 

νομοσχεδίου στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο) 

 υποβολή πρότασης συνεργασίας της κινεζικής αναπτυξιακής τράπεζας 

Eximbank με το Ουγγρικό Υπουργείο Οικονομίας, για δημιουργία ανοιχτής 
γραμμής πίστωσης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί, σε ποσοστό 85% από 
κινεζικής πλευράς. 

 
 

  Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ουγγρικός Οργανισμός Προσέλκυσης 
Επενδύσεων (Hungarian Investment Promotion Agency-HIPA) πάνω από 5.000 
επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία. Η 

πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους με κύριους 
τομείς δραστηριότητας στο λιανεμπόριο (είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη ταξιδίου, 
δερμάτινα είδη, παιχνίδια, αρώματα, είδη κουζίνας, κλπ) και στη γαστρονομία 

(εστιατόρια). 
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  Από τις μεγάλες κινεζικές  επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής 
στην Ουγγαρία, ξεχωρίζουν:  

 η εταιρεία χημικών “Wanhua Industrial Group” (η οποία εξαγόρασε το 2011 
τη χημική βιομηχανία “BorsodChem” έναντι $ 1,6 δισ.) 

 στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας οι πολυεθνικές εταιρείες (μερικές εξ 
αυτών κολοσσοί) “Huawei”, “ZTE Corporation”, “Lenovo”, “Sevenstar 

Electronics Co.”, “BYD Electronics” και “Comlink” 

 στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάνελ η εταιρεία “Orient Solar”. 

 
  Αν και από ουγγρικής πλευράς δίνεται προτεραιότητα στην προσέλκυση 

πρωτογενών επενδύσεων (green field investments), οι οποίες δημιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας, εν τούτοις οι κινεζικές επιχειρήσεις δείχνουν προτίμηση κυρίως σε 
εξαγορές εταιρειών, συγχωνεύσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε κοινοπρακτικά 

σχήματα (joint ventures). 
 
 Από κινεζικής πλευράς έχει εκφρασθεί ενδιαφέρον τόσο για τη χρηματοδότηση 

κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής (π.χ. σιδηροδρομική γραμμή υψηλής 
ταχύτητας Βουδαπέστης-Βελιγραδίου, μετατροπή αεροδρομίου Szombathely σε 

σημαντικό εμπορευματικό σταθμό μεταφόρτωσης-cargo) όσο και για αγορά 
ουγγρικών κρατικών ομολόγων.  
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Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


