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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος

Ενίςχυςθ διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Φιλιππίνων
Συμφωνία Συνεργαςίασ ςτον αγροτικό τομζα υπζγραψαν οι Υπουργοί Γεωργίασ Ουγγαρίασ και
Φιλιππίνων. Η ςυνεργαςία καλφπτει τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, τον τομζα αςφάλειασ
τροφίμων, κακϊσ και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ο Οφγγροσ Υπουργόσ
Γεωργίασ, κ. Istvan Nagy, διαβεβαίωςε τον ομόλογό του, κ. Pinol, ότι θ Ουγγαρία ςφντομα κα
μεταφζρει ςτισ Φιλιππίνεσ τεχνογνωςία για τθν επεξεργαςία, κακαριςμό και διατιρθςθ
υδάτων. Τόνιςε επίςθσ ότι θ ουγγρικι πλευρά λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα
προκειμζνου οι αρμόδιεσ αρχζσ των Φιλιππίνων εγκρίνουν τθν ειςαγωγι ςτθ χϊρα τουσ
ουγγρικοφ κρζατοσ και προϊόντων αυτοφ. Σθμειϊνεται ότι Υγειονομικό Κλιμάκιο από τισ
Φιλιππίνεσ αναμζνεται να επιςκεφκεί τον Μάιο τθν Ουγγαρία προκειμζνου να ελζγξει
κτθνοτροφικζσ μονάδεσ τθσ Ουγγαρίασ, κακϊσ και το ςφςτθμα ελζγχου ηωικισ υγείασ που
εφαρμόηει θ Ουγγαρία.
Η ενίςχυςθ των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεων των δφο χωρϊν επεκτείνεται
επίςθσ ςτουσ τομείσ των επενδφςεων, τθσ προϊκθςθσ των εξαγωγϊν και του ακλθτιςμοφ.
Πρόςφατα, ςτθν Βουδαπζςτθ, ςυνεδρίαςε για πρϊτθ φορά θ Μικτι Επιτροπι Οικονομικισ
Συνεργαςίασ Ουγγαρίασ-Φιλιππίνων (2-3 Απριλίου 2019). Σφμφωνα με τον Υφυπουργό
Εξωτερικϊν τθσ Ουγγαρίασ, αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ των εξαγωγϊν και επικεφαλισ τθσ
ουγγρικισ Αντιπροςωπείασ, κ. István Joó, θ διμερισ ςυνεργαςία περιλαμβάνει: διαχείριςθ
υδάτινων πόρων, γεωργία, κτθνοτροφία, βιομθχανία τροφίμων, αςφάλεια τροφίμων,
τεχνολογία πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνίεσ, μεταφορζσ, τουριςμό, εκπαίδευςθ, πολιτιςτικά
κζματα, ακλθτιςμό και υγεία. Από τθν πλευρά τουσ οι Φιλιππίνεσ κα μποροφςαν να εξάγουν
ςτθν Ουγγαρία, ηωοτροφζσ, ιχκυθρά και «manila hemp» (ειδικι φυτικι ίνα). Ο επικεφαλισ τθσ
Αντιπροςωπείασ των Φιλιππίνων, Υφυπουργόσ Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ
Πολιτικισ, κ. Ceferino Rodolfo, τόνιςε ότι θ Ουγγαρία αποτελεί για τισ Φιλιππίνεσ ζναν

αξιόπιςτο ςφμμαχο εντόσ τθσ Ε.Ε. και αντιςτοίχωσ, οι Φιλιππίνεσ είναι ο εταίροσ τθσ Ουγγαρίασ
ςτθν Ένωςθ Χωρϊν Νοτιοανατολικισ Αςίασ (ASEAN). Επιςθμαίνεται ότι θ κρατικι Τράπεηα
Ειςαγωγϊν-Εξαγωγϊν τθσ Ουγγαρίασ «Eximbank» ζχει ανοίξει χρθματοπιςτωτικι γραμμι
φψουσ 600 εκ. δολ. ΗΠΑ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν εμπορικι και οικονομικι ςυνεργαςία
μεταξφ εταιρειϊν των δφο χωρϊν. Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι το 2018 θ ςυνολικι αξία του
όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν των δφο χωρϊν αυξικθκε κατά 15% ςε ςχζςθ με το 2017 (ζτοσ
κατά το οποίο επαναλειτοφργθςε ςτθν Μανίλα θ Πρεςβεία τθσ Ουγγαρίασ), αγγίηοντασ τα 222
εκ. δολ. ΗΠΑ. Η αξία των ουγγρικϊν εξαγωγϊν άγγιξε τα 65 εκ.

