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σνεργασία Οσγγαρίας-Κίνας 
 

Ο Οφγγροσ Πρωκυπουργόσ Βίκτωρ Όρμπαν, ςτο πλαίςιο τθσ διθμερίδασ «Asian Financial Co-operation 

Alliance» (Βουδαπζςτθ, 28-29/11 τ.ζ.), διλωςε ότι θ ανάδειξθ τθσ Κίνασ ωσ παγκόςμιασ δφναμθσ, 

ςθματοδοτεί μια νζα οικονομικι εποχι που κα επιφζρει παγκόςμιεσ αλλαγζσ. Η Ουγγαρία, ςυνζχιςε ο 

κ. Όρμπαν, προζβλεψε αυτι τθν εξζλιξθ και από το 2010 ζκεςε ςε εφαρμογι τθν ςτρατθγικι πολιτικι 

«Eastern Opening» που είχε ωσ κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των διμερϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Κίνασ, 

ενϊ υπιρξε θ πρϊτθ χϊρα τθσ Ε.Ε. που ςυμμετείχε ςτθν κινεηικι πρωτοβουλία «One Belt One Road». 

Είναι ενδεικτικό τθσ ςθμαςίασ που προςδίδει θ ουγγρικι κυβζρνθςθ ςτισ επαφζσ τθσ με τθν Κίνα, το ότι 

ο κ. Όρμπαν, χαρακτιριςε τθ ςυνάντθςθ που είχε με τον ομόλογό του Κινζηο Πρωκυπουργό, κ. Li 

Keqiang, ςτο πλαίςιο διοργάνωςθσ τθσ Συνόδου Κορυφισ Κίνασ–χωρϊν Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ 16+1 (Βουδαπζςτθ, 27/11 τ.ζ.), ωσ «επιτυχία άνευ προθγουμζνου». Σε ςχετικι ςυνζντευξθ 

τφπου, διλωςε ότι επιβεβαιϊκθκε το πολφ καλό επίπεδο των διμερϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Κίνασ, ότι 

υπιρξε πρόοδοσ ςε ςυμφωνίεσ που είχαν υπογραφεί ςτο παρελκόν και ότι ςυμφωνικθκε ςυνεργαςία 

ςε περιςςότερουσ τομείσ. Επίςθσ, ο κ. Όρμπαν τόνιςε ότι υπάρχει ζντονοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των 

χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ προκειμζνου να επιτφχουν ςυνεργαςία τουσ με τθν Κίνα. Η Ουγγαρία, που 

πραγματοποιεί τισ περιςςότερεσ εξαγωγζσ ςτθν Κίνα, μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ, δζχεται και τισ περιςςότερεσ κινεηικζσ επενδφςεισ, ςυνζχιςε ο Οφγγροσ Πρωκυπουργόσ, 

επιςθμαίνοντασ παράλλθλα ότι οι ςυμφωνίεσ που υπεγράφθςαν μεταξφ των δφο κρατϊν κα επιφζρουν 

ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ για τθν Ουγγαρία. Ενδεικτικά ανζφερε τθ δυνατότθτα εξαγωγισ μελιοφ 

και αραβόςιτου ςτθν Κίνα, τθν πιςτωτικι γραμμι φψουσ $500 εκ. προσ τθν Τράπεηα Εξαγωγϊν-

Ειςαγωγϊν Ουγγαρίασ (Hungarian Export-Import Bank –Eximbank) και τθ χοριγθςθ επενδυτικοφ 

δανείου φψουσ $217 εκ. ςτο εργοςτάςιο που λειτουργεί ςτο βορειοανατολικό τμιμα τθσ Ουγγαρίασ, θ 

κινεηικϊν ςυμφερόντων εταιρεία χθμικϊν «BorsodChem».  

 


