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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 
 
 
 

Διευκολφνςεισ για τθν μεταφορά τθσ ζδρασ τθσ ΙΙΒ από τθν Μόςχα ςτθν Βουδαπζςτθ 
 
 

φμφωνα με δθμοςιεφματα του θμεριςιου τφπου, κατατζκθκε ςτθν Βουλι νομοςχζδιο για το 

πλζγμα των προςτατευτικϊν διατάξεων που κα αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ Διεκνοφσ 

Σράπεηασ Επενδφςεων (International Investment Bank -ΙΙΒ) αφ’ θσ ςτιγμισ θ ζδρα τθσ ΙΙΒ 

μεταφερκεί από τθν Μόςχα ςτθν Βουδαπζςτθ. Η μεταφορά αναμζνεται να πραγματοποιθκεί 

κατά το βϋ εξάμθνο 2019, ενϊ οι διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ τθσ μεταφοράσ κα διαρκζςουν 

περίπου τρία ζτθ. 

φμφωνα με τα δθμοςιεφματα, θ ουγγρικι κυβζρνθςθ φζρεται να προςφζρει τθν απαραίτθτθ 

ζκταςθ και τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ για τθν Σράπεηα, κακϊσ επίςθσ και τθν επίςθμθ οικία 

του Προζδρου τθσ, ενϊ παράλλθλα κα μεριμνιςει και για τθν αςφαλι φφλαξι τουσ. Η ΙΙΒ κα 

λειτουργεί υπό το κακεςτϊσ «διεκνοφσ οργανιςμοφ» και κατά ςυνζπεια οι υπάλλθλοί τθσ κα 

απολαμβάνουν τθσ διπλωματικισ ιδιότθτασ και κα τουσ παρζχεται διπλωματικι αςυλία. Σζλοσ, 

θ Σράπεηα δεν κα υπόκειται ςτουσ ίδιουσ νόμουσ και τραπεηικοφσ κανονιςμοφσ με τισ 

υπόλοιπεσ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ουγγαρία.  

Με τθν απόφαςθ μεταφοράσ τθσ ζδρασ τθσ ΙΙΒ ςτθν Βουδαπζςτθ, δεν ςυμφωνοφν οι 

αντιπολιτευτικζσ δυνάμεισ ςτθν Ουγγαρία. υγκεκριμζνα, θ αντιπολίτευςθ ζχει χαρακτθρίςει 

τθν ΙΙΒ ωσ τον «δοφρειο ίππο» του Ρϊςου Προζδρου, Β. Ποφτιν, ςτθν Ευρϊπθ. φμφωνα με το 

ςκεπτικό αυτό, θ ΙΙΒ, τράπεηα που εξυπθρετοφςε τουσ ςκοποφσ τθσ COMECON (Οικονομικόσ 

υναςπιςμόσ κρατϊν του ανατολικοφ μπλοκ υπό τθν θγεςία τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ, 

αντίςτοιχοσ τθσ ΕΟΚ), υποςτθρίηεται (και χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο) από τον Ποφτιν, 

προκειμζνου να λειτουργιςει ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο ωσ χρθματοπιςτωτικόσ μθχανιςμόσ 

ανάςχεςθσ τθσ κυριαρχίασ αντίςτοιχων ιδρυμάτων ςυμφερόντων των ΗΠΑ. Παράλλθλα, 

ςφμφωνα πάντα με το ςκεπτικό τθσ αντιπολίτευςθσ, το κυβερνόν κόμμα (Fidesz) κα 



επωφελθκεί τθσ παρουςίασ τθσ ΙΙΒ ςτθν Ουγγαρία, προκειμζνου να αντλεί από τθν ΙΙΒ τα 

αναγκαία κεφάλαια για να χρθματοδοτεί ζργα τα οποία δεν κα υποςτθρίηει θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Η ΙΙΒ, επειδι δεν κα λειτουργεί με τουσ ςυνικεισ κανόνεσ των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν, 

αλλά με τθν ιδιότθτα ενόσ πολυμεροφσ οργανιςμοφ που δεν βρίςκεται υπό τθν εποπτεία 

ςυγκεκριμζνου κράτουσ, κα μπορεί να παράςχει ρωςικά κεφάλαια και ρωςικά δάνεια 

(δεδομζνου ότι δεν επθρεάηεται οφτε και περιορίηεται από τισ κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ κατά τθσ Ρωςίασ εξαιτίασ τθσ προςάρτθςθσ τθσ Κριμαίασ).   

Από τθν πλευρά τθσ θ κυβζρνθςθ τθσ Ουγγαρίασ, προκειμζνου να κατευνάςει τισ αντιδράςεισ, 

διατείνεται, δια ςτόματοσ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Gábor Gion, ότι μπορεί θ Ρωςία να 

κατζχει το πλειοψθφικό πακζτο των μετοχϊν τθσ ΙΙΒ (46,03%), όμωσ το ςυνολικό ποςοςτό των 

5 κ-μ τθσ Ε.Ε. (Βουλγαρία, Σςεχία, λοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία) είναι υψθλότερο 

(50,16%). Ο κ. Gion, διλωςε επίςθσ ότι ο ιςολογιςμόσ τθσ ΙΙΒ δεν ξεπερνά το 2,5% του 

ιςολογιςμοφ τθσ μεγαλφτερθσ τράπεηασ τθσ Ουγγαρίασ ΟΣΡ και κατά ςυνζπεια, θ ΙΙΒ 

κατατάςςεται, από άποψθσ οικονομικϊν ςτοιχείων, ςτθν 17θ κζςθ μεταξφ των τραπεηϊν ςτθν 

Ουγγαρία. Πάντωσ, πρόςφατα, θ Ουγγαρία, αυξάνοντασ το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςτθν ΙΙΒ, 

κατζςτθ θ τρίτθ χϊρα με το μεγαλφτερο ποςοςτό μετοχϊν (12,78%), πίςω από τθν Βουλγαρία 

(13,48%). Η Κοφβα κατζχει 1,71%, ενϊ οι δφο αςιατικζσ χϊρεσ μζλθ τθσ ΙΙΒ, Βιετνάμ και 

Μογγολία κατζχουν 1,65%.  

Σζλοσ, υπζρ τθσ μεταφοράσ τθσ ΙΙΒ ςτθν Βουδαπζςτθ επιχειρθματολόγθςε και ο Τπουργόσ 

Οικονομικϊν τθσ Ουγγαρίασ κ. Μ. Varga, ο οποίοσ ςε ομιλία του ςτο ουγγρικό Κοινοβοφλιο 

τόνιςε ότι θ Ρωςία είναι εξζχων οικονομικόσ και εμπορικόσ εταίροσ με ςθμαντικι επιρροι ςτθν 

ενεργειακι αςφάλεια τθσ Ουγγαρίασ. τουσ τομείσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ με τθν Ρωςία 

ςυμπεριζλαβε τθ γεωργία, τθ βιομθχανία τροφίμων, τθν φαρμακοβιομθχανία, τθ διαχείριςθ 

υδάτων και τον τουριςμό. Ο κ. Varga ανζφερε ότι ςτον απόθχο των κυρϊςεων κατά τθσ 

Ρωςίασ, το διμερζσ εμπόριο Ουγγαρίασ-Ρωςίασ αυξικθκε κατά 30% το 2017 και κατά 20% τουσ 

πρϊτουσ ζνδεκα μινεσ του 2018. Αναφερόμενοσ ςτισ ουγγρικζσ εταιρείεσ που επενδφουν ςτθν 

Ρωςία, μνθμόνευςε τθν κρατικι εταιρεία πετρελαίου και φυςικοφ αερίου MOL που ζχει 

επενδφςει ιδθ περί τα €1,3 δισ.  

 

 

 

 


