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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Οικονομική συνεργασία Ουγγαρίας-Σερβικής Δημοκρατίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

Σε συνέχεια εδώ επισκέψεων, Υπουργού Εξωτερικών & Εμπορίου Ουγγαρίας, κ. Peter
Szijjarto  και  Ούγγρου  Πρωθυπουργού,  Viktor  Orban,  αλλά  και  της  επίσκεψης  στην
Βουδαπέστη (23-24 Σεπτεμβρίου 2021) του ηγέτη της Σερβικής Δημοκρατίας ΒκΕ (RS),
Milorad  Dodik,  η  οικονομική  συνεργασία  μεταξύ  Ουγγαρίας  και  RS  ενισχύθηκε,  ενώ
ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις και για την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών. 

Η πρόθεση του Orban για επέκταση των οικονομικών σχέσεων με την RS και η προτροπή
του προς Ούγγρους επιχειρηματίες  να δραστηριοποιηθούν στην Σερβική Οντότητα  της
ΒκΕ,  έχουν  δημιουργήσει  ελκυστικό  και  ευνοϊκό  επιχειρηματικό  κλίμα,  το  οποίο
επισφραγίστηκε  με  την  επίσημη  συμμετοχή  της  Ουγγαρίας  στη  διοργάνωση  της  23ης

Διεθνούς  Εμπορικής  Εκθέσεως  του  Μόσταρ  (International  Trade  Fair  Mostar),  5-9
Απριλίου 2022. Από την πλευρά του ο Dodik, έχει υποσχεθεί συνεργασία με την Ουγγαρία
σε όλους τους τομείς.

Πρόσφατα,  άρχισε  να  υλοποιείται  η  εξαγγελία  Όρμπαν  για  αύξηση  της  ουγγρικής
επενδυτικής  επιχειρηματικότητας  στην  RS,  με  την  εκταμίευση  ποσού  €28  εκ.,  από  τα
συνολικά  €100  εκ.  που  διαθέτει  το  Ταμείο  Αναπτυξιακής  Βοήθειας  της  Ουγγαρίας
(Hungarian Fund for Aid) για την RS. Το ποσό αυτό θα διατεθεί  για την ενίσχυση των
αγροτών  της  RS,  προκειμένου  να  αγοράσουν  σύγχρονα  αγροτικά  εργαλεία  και
μηχανήματα  ουγγρικής  κατασκευής.  Ο  Αναπληρωτής  Υπουργός  Εξωτερικών  της
Ουγγαρίας, Levente Magyar,  δήλωσε ότι  η Ουγγαρία δεσμεύεται  για την ενίσχυση των
αγροτών της RS, δεδομένου ότι, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «η ανάπτυξη του αγροτικού
τομέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά οικονομικής ανάπτυξης κάθε κοινωνίας». Απαντώντας ο
Dodik,  δήλωσε  ότι  Ουγγαρία  και  RS  θα  αντιμετωπίσουν  από  κοινού  τις  σύγχρονες
προκλήσεις  των  εποχών,  αυξάνοντας  την  αγροτική  παραγωγή  και  την  ενεργειακή



αυτάρκεια.  Η  Πρόεδρος  της  RS,  Zeljka  Cvijanovic,  επεσήμανε  ότι  η  βοήθεια  που
προσφέρει η Ουγγαρία δεν είναι υπό όρους ούτε αποβλέπει σε πολιτικά ανταλλάγματα
(επιχειρηματολογία που συχνά χρησιμοποιεί  ο Dodik για να περιγράψει  την οικονομική
ενίσχυση της ΕΕ προς την ΒκΕ), αλλά βασίζεται  στην αλληλεγγύη και στη διάθεση για
αμοιβαία επωφελή  συνεργασία. 


