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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Δπελδύζεηο αμίαο €400 εθ. ηεο Γηεζλνύο Σξάπεδαο Δπελδύζεωλ (ΙΙΒ) ζηελ Οπγγαξία 

 

ύκθωλα κε αλαθνίλωζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο IIB, θ.  Nikolay Kosov, ε ηξάπεδα, από ην 2015 θη 

έλζελ, έρεη επελδύζεη ζηελ Οπγγαξία, €400 εθ. Τπελζπκίδεηαη όηη ην 2000 ε Οπγγαξία είρε 

απνρωξήζεη από ηελ ΙΙΒ εμαηηίαο ηωλ ρακειώλ επηδόζεωλ ηεο ηξάπεδαο, δηαηεξώληαο όκωο ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ παξαηεξεηή. Σν 2012, κεηά ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ηξάπεδαο από ηνλ Ρώζν 

Πξόεδξν, ε Οπγγαξία άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη εθ λένπ γηα ηελ ΙΙΒ θαη ην 2015 μαλαέγηλε κέινο 

ηεο. Σν 2018 απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο ΙΙΒ από ηελ Μόζρα ζηελ Βνπδαπέζηε, 

δεκηνπξγώληαο αληηδξάζεηο ζην εζωηεξηθό ηεο Οπγγαξίαο από ηελ αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη 

εληάζεηο ζηηο ζρέζεηο Οπγγαξίαο-ΗΠΑ. Παξά ηηο αληηδξάζεηο όκωο, ε Οπγγαξία, ην 2019, 

αύμεζε θαηά 4% ην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην ζηελ ΙΙΒ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2020 θαηέβαιε επηπιένλ 

€10 εθ., απμάλνληαο ην ζπλνιηθό κεξίδηό ηεο ζηελ ηξάπεδα ζην 17,2%. ήκεξα, ε Οπγγαξία 

είλαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο κέηνρνο ηεο ΙΙΒ, ε νπνία, ωο ε κόλε πνιπκεξήο ηξάπεδα ζηελ 

Κεληξν-αλαηνιηθή Δπξώπε, δηεθδηθεί ξόιν αληίζηνηρν ηεο Δπξωπαϊθήο Σξάπεδαο 

Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD). 

Οη επελδύζεηο ηεο ΙΙΒ ζηελ Οπγγαξία αθνξνύλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο (π.ρ. ζηελ 100% θξαηηθή 

εηαηξεία ελέξγεηαο MVM), γεωξγίαο (π.ρ. ζηελ πηελνηξνθηθή εηαηξεία Hunent), ηξνθίκωλ θαη 

ηνπξηζκνύ (π.ρ. ζην μελνδνρείν Balaland). Η δήηεζε ζηελ Οπγγαξία γηα ηηο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ΙΙΒ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ δαλείωλ θαη ηωλ εγγπήζεωλ 

δαλείωλ, απμάλεηαη δηαξθώο. Η ΙΙΒ έρεη ήδε εθδώζεη, επηηπρώο, ζην Υξεκαηηζηήξην 

Βνπδαπέζηεο δύν νκόινγα ζην εζληθό λόκηζκα ηεο Οπγγαξίαο -ε κόλε πνιπκεξήο ηξάπεδα πνπ 

ην έρεη θαηαθέξεη ζηελ Οπγγαξία. Δπίζεο, ε ΙΙΒ ζπκκεηείρε ηνλ Ινύλην η.έ. ζηελ έθδνζε ηνπ 

πξώηνπ «πξάζηλνπ» θξαηηθνύ νκνιόγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέζηε ν κεγαιύηεξνο επελδπηήο 

ζην πξώην «πξάζηλν» εηαηξηθό νκόινγν ηεο θηεκαηνκεζηηηθήο εηαηξείαο επελδύζεωλ «CPI 

Hungary Investments». Σέινο, ε ΙΙΒ απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από 60 ππαιιήινπο ζηελ 

Βνπδαπέζηε θαη ν ζπληειεζηήο ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ δαλείωλ ηεο αλέξρεηαη ζην 1,5%. 

 

 


