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I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 
 Δλζαξξπληηθή ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε νπγγξηθή νηθνλνκία αθνινπζεί ζηαζεξή ηξνρηά αλάπηπμεο, ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε θαη νη εμαγσγέο έρνπλ απμεζεί, νη δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρνπλ βειηησζεί θαη 

έρνπλ εθαξκνζηεί ζεκαληηθά κέηξα ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή θαη ειθπζηηθή ε κεηάβαζε ζηελ 

πξσηνγελή αγνξά εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε δεκφζηα έξγα. Δπηπιένλ, 

ηφζν ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα φζν θαη ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ έρνπλ κεησζεί. Η 

Δ.Δπηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο, πξνβιέπεη φηη ε βειηίσζε ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο ζα ζπλερηζηεί 

θαη ηα επφκελα έηε. Οη επελδχζεηο ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πξνβιέπεηαη λα 

απμεζνχλ θαηά 10% ην 2017 θαη θαηά 5% ην 2018. Ο ζπλδπαζκφο ρακειψλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ θαη αχμεζε ησλ εηαηξηθψλ δαλείσλ, αλακέλεηαη λα ηνλψζεη πεξαηηέξσ ηηο επελδχζεηο. 

Οη εμαγσγέο πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζνπλ ηεο απμεηηθή ηνπο ηάζε κε πεξίπνπ 5,5% εηεζίσο, 

ελψ νη Οχγγξνη εμαγσγείο ζα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο πνπ ηνπο αλαινγεί.  

 
 Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2016 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θπκάλζεθε ζην 2% γηα ην 2016, ελψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 

3,2% ην 2017 θαη 3,5% ην 2018 (θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ 

Δ.Δ.).  

 

 Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε έθζεζε θιηκαθίνπ ηνπ ΓΝΣ πνπ επηζθέθζεθε ηελ Βνπδαπέζηε κεηαμχ 23 

Φεβξνπαξίνπ – 8 Μαξηίνπ,  ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017 εθηηκήζεθε ζε 2,6% 

ηνπ ΑΔΠ, ιίγν πην πάλσ απφ ηνλ ζηφρν 2,4% ηεο θπβέξλεζεο. Σν ΓΝΣ ζηε ζρεηηθή έθζεζή ηνπ, 

πξνηείλεη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θπξίσο επεηδή ε νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο ιεηηνπξγεί 

ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΓΝΣ πξνηείλεη σο ζηφρν, έιιεηκκα 

2,2%  γηα ην 2017. Δπίζεο, ζπκβνπιεχεη ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε λα βειηηψζεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηελ απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 
 Μείσζε ησλ επελδχζεσλ ην 2016 

χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο, νη επελδχζεηο ην 2016 κεηψζεθαλ θαηά 20%. 

Δηδηθά, ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2016, ε κείσζε άγγημε ην 24% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2015. Η Κπβέξλεζε απνδίδεη ηελ κείσζε ζε πεξηνδηθνχο παξάγνληεο θαη θπξίσο 

ζην γεγνλφο φηη θαηά ην δ΄ ηξίκελν 2015 είραλ εηζξεχζεη ζηε ρψξα κεγάια πνζά απφ 

πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. Πην αλαιπηηθά, ζην δ΄ ηξίκελν 2016 ζεκεηψζεθε κείσζε 18% ζηηο 

επελδχζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κείσζε 30% ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. 

Μηθξφηεξε κείσζε 5,9% ζεκεηψζεθε ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο (πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 50 ππαιιήινπο), φκσο ζεκαληηθή κείσζε 71% ζεκεηψζεθε ζηηο επελδχζεηο θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ. πλνιηθά γηα ην 2016, ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ άγγημε ην 6,6% θαη ζηηο θαηαζθεπέο ην 32%. Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζεκεηψζεθε 

ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα (17%), ζηε βηνκεραλία (7%) θαη ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο (10%). 

 

 Σν θξαηηθφ αμηφρξεν ηεο Οπγγαξία παξακέλεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ 

Γχν απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο, νη S&P θαη Moody’s, αμηνιφγεζαλ 

εθ λένπ ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο (ζηηο 24/2 θαη 6/3 αληίζηνηρα) θαη ηελ άθεζαλ ζηελ 

θαηεγνξία BΒΒ φπνπ ηα νκφινγα ηεο ρψξαο ζεσξνχληαη επέλδπζε. Οη ζεηηθνί νηθνλνκηθνί 

δείθηεο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηα ηζνξξνπεκέλα Ιζνδχγηα ησλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ρψξαο, 

νδήγεζαλ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζε ζεηηθέο αλαθνξέο. Δληνχηνηο, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο Οπγγαξίαο. Πην αλαιπηηθά, ε S&P ζηε ζρεηηθή 

έθζεζή ηεο θάλεη ζεηηθή αλαθνξά ζην κεγάιν πιεφλαζκα ηνπ Ιζνδπγίνπ Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ θαη ζην ζπγθξαηεκέλν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη δχν απηνί παξάγνληεο 
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είλαη πνπ θαζηζηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε ζηαζεξή πνξεία, παξά ην ζρεηηθά πςειφ δείθηε 

εμσηεξηθνχ ρξένπο.  

 

 Μείσζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαπζίκσλ θίλεζεο 

Απφ 1εο Απξηιίνπ, κεηψλεηαη ν εηδηθφο θφξνο ζηα θαχζηκα θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκηζηεί ε αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017.  Απηφ 

θαηέζηε λνκηθά δπλαηφ φηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ςεθίζηεθε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ο ίδηνο 

λφκνο νξίδεη φηη ν εηδηθφο θφξνο ζα απμάλεηαη φηαλ νη δηεζλείο ηηκέο πεηξειαίνπ κεηψλνληαη.  

πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηηκή αξγνχ πεηξειαίνπ Brent γηα ηελ πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ – 15 Μαξηίνπ 

2017 ππνινγίζηεθε ζε $55.105 αλά βαξέιη, φηαλ γηα ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ήηαλ $49.76. Καηά 

ζπλέπεηα, ν θφξνο ζα κεησζεί θαηά 5 HUF αλά ιίηξν βελδίλεο θαη θαηά 10 HUF αλά ιίηξν 

πεηξειαίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην επφκελν ηξίκελν ε κέζε ηηκή Brent κεησζεί, ν θφξνο ζα 

απμεζεί αλαιφγσο.    

 

 Πιενλαζκαηηθφ Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ γηα ην 2016 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2016 απμήζεθε ζε €5.524 δηο απφ €3.693 δηο ην 

2015. Δληνχηνηο, ε ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2016 εκθαλίδεηαη κεησκέλε 

θαηά €2 δηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, δεδνκέλνπ φηη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεθαιαίσλ κεηψζεθε απφ €5.144 δηο ζε κφιηο €589 εθ. Η θαηαθφξπθε 

κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο νθείιεηαη ζην φηη νη εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ηελ Δ.Δ. κεηψζεθαλ   απφ 

€5.273 δηο ην 2015 ζε €1.058 δηο ην 2016. Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2016 

άγγημε ηα €859 εθ., ελψ εάλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη ππεξεζίεο, ην πιεφλαζκα αγγίδεη ηα €938 

εθ.  

 

 Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ  

χκθσλα κε επίζεκα ηειηθά ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ν φγθνο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνλ Ιαλνπάξην 2017 ζεκείσζε εηήζηα αχμεζε 4,8%. Πην αλαιπηηθά, νη 

πσιήζεηο ηξνθίκσλ απμήζεθαλ θαηά 3,4%, φιεο νη άιιεο θαηά 3,7% θαη νη πσιήζεηο θαπζίκσλ 

θαηά 6,7%. ε ηξέρνπζεο ηηκέο, ε αμία ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ ηνλ Ιαλνπάξην άγγημε ηα 699 δηο 

HUF.  

 

 

 

 

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 

Α. Γενικές Ειδήζεις  
 

 Γειώζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο από ηνπο εγέηεο ησλ ρσξώλ Visegrad  

ην πιαίζην ηεο πλεδξίαζεο ησλ ρσξψλ Βίδεγθξαλη (Βαξζνβία, 2.3.2017) νη Πξσζππνπξγνί 

ησλ ρσξψλ “Visegrad Four” (Σζερία, Οπγγαξία, Πνισλία θαη ινβαθία), επεμεξγάζηεθαλ 

θνηλέο ζέζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Δ.Δ., ηηο νπνίεο θαη πξνψζεζαλ ζηε Γηάζθεςε ηεο Ρψκεο 

(25/3/2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρψξεο Βίδεγθξαλη, ζρνιηάδνληαο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο 

Δ.Δπηηξνπήο, ηάρζεθαλ θαηά κηαο Δπξψπεο «πνιιψλ ηαρπηήησλ» θαη ζηελ Κνηλή ηνπο Γήισζε 

νη Πξσζππνπξγνί ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ ππνζηήξημαλ φηη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δξάζε 

πνιηηηθήο νινθιήξσζεο ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί πξνο φθεινο ηεο «Δπξψπεο ησλ 

Δζλψλ». Τπνζηήξημαλ επίζεο φηη ζηηο πξνηάζεηο πινπνίεζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ. (πξνθαλψο 
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αληαλαθιά ηε ζέζε ηεο Οπγγαξίαο ζην δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ – Η Οπγγαξία ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ησλ θ-κ λα θαζνξίδνπλ απηνβνχισο ηηο 

ηηκέο).  

 

 Δκπνξηθόο «πόιεκνο» Οπγγαξίαο – δπζνπνηίαο Heineken 

Ο εκπνξηθφο πφιεκνο Οπγγαξίαο - δπζνπνηίαο «Heineken», εμαηηίαο ηεο δηέλεμεο κεηαμχ ηεο 

νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ δπζνπνηίαο «Lixid Project» ζηελ Ρνπκαλία θαη ηεο πνιπεζληθήο 

«Heineken», θιηκαθψζεθε επηθίλδπλα πξηλ ηειηθψο βξεζεί κέζε νδφο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο θ. Zsolt Semjén θαη ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, θ. János Lázár, θαηέζεζαλ πξφηαζε ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε λφκνπ πνπ ζα 

απαγνξεχεη ηε ρξήζε ζπκβφισλ ηπξαλλίαο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Η ζπζθεπαζία ησλ 

πξντφλησλ ηεο «Heineken» θέξεη σο ζχκβνιν θφθθηλν πεληάθηηλν αζηέξη, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο παξαπέκπεη ζηελ θαηαπίεζε πνπ ππέζηε ν 

Οπγγξηθφο ιαφο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Δληνχηνηο, λνκηθνί θχθινη εληφο θη εθηφο 

θπβέξλεζεο επεζήκαλαλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια φηη δελ ζα είλαη εθηθηή ε απνδνρή λνκηθνχ θεηκέλνπ κε ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, 

νχηε απφ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Οπγγαξίαο, νχηε θαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Παξάιιεια, ν Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο θ. Zsolt Semjén 

δήισζε φηη ε νπγγξηθή θπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα εληζρχζεη ηελ δπζνπνηία «Lixid Project» ζηελ 

Ρνπκαλία, κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Πάλησο, νη δχν αληίδηθνη, «Lixid Project» θαη 

«Heineken», ζπκθψλεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη λα ζπκβηβαζηνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε «Heineken», πξνθεηκέλνπ πξνθαλψο λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο 

εηθφλαο ζηελ νπγγξηθή αγνξά, ζπκθψλεζε λα επηηξέςεη ζηε κηθξή δπζνπνηία «Lixid Project» ηε 

ρξήζε ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο «Csiki», παξά ην γεγνλφο φηη ηα ξνπκαληθά δηθαζηήξηα έθξηλαλ 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ φλνκα  πξνζνκνηάδεη θαη παξαπέκπεη ζην εκπνξηθφ ζήκα «Ciuc» 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε «Heineken». Δληνχηνηο, ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. 

János Lázár, δήισζε φηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο ζπκβφισλ 

ηπξαλλίαο δελ ζα απνζπξζεί, αιιά έρεη πξνσζεζεί γηα επεμεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί πεξί ηνπο έμη κήλεο. 

 

 

 Μείσζε ηνπ ΦΠΑ ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν επηδηώθεη ε Οπγγαξία 

Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θ. Mihály Varga, κεηά ην ηέινο ηεο πλφδνπ ηνπ 

πκβνπιίνπ Ecofin (Βξπμέιιεο, 21/3/2017), δήισζε φηη ε Οπγγαξία ζα επηκείλεη ψζηε ε Δ.Δ. λα 

επηηξέςεη ηειηθά ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Πξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ecofin θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ πξφηαζε 

κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζηηο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο (e-Publications), ε Οπγγαξία δήισζε φηη ζα 

απνδερζεί ηελ πξφηαζε κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη αλάινγε κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη 

γηα ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. 

 

 

 Η «Ikarus» ζα θαηαζθεπάζεη ιεσθνξείν πνπ ζα θηλείηαη κε LNG 

Η εηαηξεία «Ikarus» πξνγξακκαηίδεη καδηθή παξαγσγή ιεσθνξείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο 

θαχζηκα, πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG). χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο, θ. Széles, 

ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ηα ζρέδηα ηεο «Ikarus» γηα θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ κε 

δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ηέηνησλ ιεσθνξείσλ, αιιά θαη ηελ αγνξά ησλ λέσλ LNG-ιεσθνξείσλ. 

Η «Ikarus» έρεη ήδε πξνζεγγίζεη ηελ θξαηηθή εηαηξεία αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ BKV θαη ηελ 

επίζεο θξαηηθή εηαηξεία ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ «Volán» θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πψιεζε 

LNG-ιεσθνξείσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ LNG-ιεσθνξείνπ θαζψο θαη ηα ζρέδηα παξαγσγήο έρνπλ 

νινθιεξσζεί θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ (πηινηηθνχ) ιεσθνξείνπ ζα γίλεη ζε δηεζλή έθζεζε 

απηνθηλήησλ ηνλ Ινχιην ή Αχγνπζην η.έ. 

 

 



4 
 

 Θεξκνθνηηίδα γηα λενθπείο εηαηξείεο 

Η εηαηξεία «BnL Start Partners», εγθαηλίαζε ηελ πξψηε ζεξκνθνηηίδα λενθπψλ εηαηξεηψλ ζηελ 

Οπγγαξία. Με ζπλνιηθφ θεθάιαην γηα επελδχζεηο €2 εθ., ε εηαηξεία ζα ππνβνεζά λένπο 

επηρεηξεκαηίεο λα κεηαηξέπνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ηδέεο ζε πξάμεηο. Σν κεγαιχηεξν 

θεθάιαην πνπ ζα επελδχεηαη αλά λενθπή επηρείξεζε δελ ζα μεπεξλά ηα €200.000  

 

 

 Η νπγγξηθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ζεηξά κέηξσλ κε ζηόρν ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

ησλ μέλσλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ 

Ο επηθεθαιήο ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ Γξαθείνπ, Τπνπξγφο παξά ησ πξσζππνπξγψ, θ.  János 

Lázár, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, θ. Mihály Varga, ππέβαιιαλ πξφηαζε γηα 

εθαξκνγή δέζκεο κέηξσλ θαηά ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζα θνξνινγεζνχλ 

νη κεγάινη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζα πεξηνξηζηνχλ νη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 

έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ησλ πνιπεζληθψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζα 

απμεζεί ν αξηζκφο ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε πςειφηεξεο απνδνρέο θαη ηέινο, ζα 

εθδησρζνχλ ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα ησλ πνιπεζληθψλ απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο Παγθφζκηα Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά. χκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε, ηα κέηξα ζα 

ιεθζνχλ ζηαδηαθά ψζηε λα κελ πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο θαη ελδερφκελεο πνηλέο απφ ηελ Δ. 

Δπηηξνπή. Δθηηκάηαη φηη ε θνξνιφγεζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα επηθέξνπλ ζηα ηακεία ηνπ 

θξάηνπο έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 20 δηο HUF εηεζίσο. Οη δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλνχλ ην 0,5% ησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγνο ησλ εζφδσλ, ελψ ηηο Κπξηαθέο ην εκεξνκίζζην ζα δηπιαζηάδεηαη. Η πξφηαζε 

αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ζην Κνηλνβνχιην. Ο θ.  Lázár, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ, έζπεπζε λα 

δηεπθξηλίζεη φηη ηα κέηξα δελ ζηξέθνληαη θαηά ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ αιιά ζα εθαξκνζηνχλ 

θαη γηα ηηο εγρψξηεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Υαξαθηήξηζε ηε θνξνιφγεζε ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο σο κέηξν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ δελ παξέιεηςε λα θαηεγνξήζεη ηηο 

πνιπεζληθέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ Aldi θαη Lidl φηη πξνσζνχλ θαη δηαθηλνχλ 

πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη ησλ πξψελ αλαηνιηθψλ ρσξψλ. 

πκπιήξσζε, φηη νη εηαηξείεο απηέο ζα θιεζνχλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο θαη λα απνθαιχςνπλ ηε 

ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη ηα πξντφληα ηνπο ζηηο 

αγνξέο ησλ πξψελ αλαηνιηθψλ θξαηψλ, δελ ππνιείπνληαη πνηνηηθψο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο 

αγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

 

 

 Ληγόηεξεο πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ην 2016  

Ληγφηεξεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξεηψλ θαηεγξάθεζαλ ζηελ Οπγγαξία ην 2016, φκσο, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ άγγημε ηα $1,6 δηο., ζεκεηψλνληαο αχμεζε 6% ζε 

ζρέζε κε ην 2015. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπγρσλεχζεσλ θη εμαγνξψλ ζεκεηψζεθε ζηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα. Αθνινπζνχλ νη ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ηέινο ν 

θηεκαηνκεζηηηθφο. Σν 54% ησλ ζπγρσλεχζεσλ θη εμαγνξψλ αθνξνχζε ακηγψο νπγγξηθέο 

εηαηξείεο.  

 

 

 Απμεκέλνη θαηά 10% νη κηζζνί ηνλ Ιαλνπάξην 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οπγγξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (KSH), νη κηθηνί θαη νη θαζαξνί 

κεληαίνη κηζζνί απμήζεθαλ θαηά 10% ηνλ Ιαλνπάξην η.έ. ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2015. Η θαηά 15% αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ε θαηά 25% αχμεζε ησλ κηζζψλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

πξνθάιεζαλ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ. ε ζρεηηθή δήισζή 

ηνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο θ. Μηράιη Βάξγθα, επεζήκαλε φηη ε αχμεζε 

νθείιεηαη ηφζν ζηε ζπκθσλία θπβέξλεζεο-εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, φζν θαη ζηε κείσζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ 27% ζε 22%.  
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 Αύμεζε κηζζώλ ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

Η Κπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο δέζκεπζε πνζφ 40,5 δηο HUF απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2017 πξνθεηκέλνπ λα ην δηαζέζεη γηα ηελ αχμεζε κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε λα επέιζεη ηζνξξνπία ζηνπο κηζζνχο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Πνζφ 86,1 δηο HUF ζα δεζκεπζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018, 

ελψ απφ 112,5 δηο HUF ζα δηαηεζνχλ ην 2019 θαη ην 2020. Ήδε, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, θ. János Fónagy, ε πξψηε αχμεζε, 13%, ζα θαηαβιεζεί ηνλ Απξίιην 

η.έ. θαη ζα ηζρχζεη αλαδξνκηθά απφ ηνλ Ιαλνπάξην. Γηα ην 2018 ε αχμεζε ζα είλαη ηεο ηάμεσο 

ηνπ 12% θαη 5% ην 2019. ηελ Οπγγαξία ιεηηνπξγνχλ 220 εηαηξείεο φπνπ ην θξάηνο έρεη 

πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή. Απφ απηέο, νη 79 δελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα γηα ηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ, γηα απηφ θαη ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε δέζκεπζε ησλ ζρεηηθψλ 

θνλδπιίσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

 Η Οπγγαξία ζπκκεηέρεη ζηελ Αζηαηηθή Σξάπεδα Τπνδνκώλ θαη Δπελδύζεσλ (Asian 

Infrastructure Investment Bank -ΑΙΙΒ) 

ηελ πξφζθαηε ζπλεδξίαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΙΙΒ, ελέθξηλε (γηα πξψηε θνξά 

κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο) ηα αηηήκαηα έληαμεο 13 ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

Οπγγαξία. Ωο γλσζηφλ, ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Τπνδνκψλ θαη Δπελδχζεσλ είλαη δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Κίλαο θαη ππνζηεξίδεη επελδχζεηο 

θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ, θαζψο θαη έξγα πνπ πινπνηνχληαη 

ζηηο ππφινηπεο επείξνπο αιιά βνεζνχλ ζηε δηαζχλδεζε απηψλ κε ηελ Αζία. Με ηελ έληαμε ησλ 

13 λέσλ ρσξψλ (Οπγγαξία, Αθγαληζηάλ, Αξκελία, Βέιγην, Καλαδάο, Αλαηνιηθφ Σηκφξ, 

Αηζηνπία, Φίηδη, Υνλγθ Κνλγθ, Ιξιαλδία, Πεξνχ, νπδάλ θαη Βελεδνπέια), ε ηξάπεδα αξηζκεί 70 

κέιε. Καη’ αληηπαξαβνιή, ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (πξσηνβνπιία ησλ ΗΠΑ θαη ηεο 

Ιαπσλίαο) πνπ ηδξχζεθε ην 1966, αξηζκεί 67 κέιε. 

 

 

 Φόβνη γηα έιιεηςε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ παξά ησ Πξσζππνπξγψ, θ. Nándor Csepreghy, ε 

νπγγξηθή θπβέξλεζε ζέιεη λα επηζπεχζεη ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, 

θνβνχκελε πηζαλή έιιεηςε πφξσλ εμαηηίαο ηνπ Brexit. χκθσλα κε ηνλ θ. Csepreghy, ε 

απνρψξεζε ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ. θαη ε ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζα δεκηνπξγήζεη έιιεηκκα ην νπνίν, εθφζνλ 

δελ θαιπθζεί απφ επηπιένλ εηζθνξέο ησλ θ-κ, πηζαλφλ λα θαιπθζεί απφ ηπρφλ αδηάζεηα 

θνλδχιηα ησλ θ-κ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ, ε 

νπγγξηθή θπβέξλεζε ζα επηηξέςεη ζηνπο δηθαηνχρνπο έσο θαη 30% ππέξβαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα εγθξηζέληα έξγα. 

 

 

 

 

B. Διεθνείς Σσμθωνίες - Σσνεργαζίες 
 

 

 Πηζαλή επέλδπζε ηεο Mitsubishi ζηελ Οπγγαξία 

Η ηαπσληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ Mitsubishi, δηεξεπλά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

δπλαηφηεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λένπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θηλεηήξσλ ζηελ θεληξηθή 

Δπξψπε. Τπνςήθηεο ρψξεο γηα ηελ επέλδπζε ησλ €200 εθ. είλαη νη Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη 

ινβαθία. εκεηψλεηαη φηη ηνλ Μάην 2016 ν φκηινο Nissan εμαγφξαζε ην 34% ηεο Mitsubishi. 

χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο, ε Mitsubishi δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ νπγγξηθή 

θπβέξλεζε επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο επέλδπζεο θαη πηζαλή θξαηηθή επηρνξήγεζε. 
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 πλεξγαζία Οπγγαξίαο-ινβαθίαο ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ, θ. Péter Szijjártó θαη ν ινβάθνο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο, θ. Peter Kazimir, ππέγξαςαλ πξφζθαηα ζηελ Μπξαηηζιάβα, ζπκθσλία γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηαζπλνξηαθψλ γξακκψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 64 ρικ θαη θαη θφζηνπο €80 εθ. Σν έξγν αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2020. Σελ πκθσλία ζπλππέγξαςαλ εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ εηαηξεηψλ παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ δχν ρσξψλ.   

 

 

 
ΙΙΙ 

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 

MACH-TECH, 9-12 Μαΐνπ 2017. Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραλίαο.  

Η Έθζεζε αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 386 εκθέτερ, εκ των οποίων οι 111 θα 

είναι ξένερ εταιπείερ από 19 σώπερ, καθώρ και πεπίπος 15.000 επισκέπτερ από 40 

σώπερ. Παράλληλα με την MACH-TECH ζα δηνξγαλσζνχλ θαη νη Ηκέξεο Βηνκεραλίαο 

«INDUSTRY DAYS», κε εμεηδηθεπκέλεο ζεκαηηθέο ζηελ πςειή ηερλνινγία, ηελ θαηλνηνκία, 

θιπ. 
Διοπγανωτέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Address: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Letters: H-1441 Budapest, Pf. 44. 

Tel: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  iparnapjai@hungexpo.hu  

E-mail:  machtech@hungexpo.hu. 

 

 

BALATON BOAT SHOW 2017, 12-14 Μαΐνπ 2017. Ναπηηθφ αιφλη ζηελ ιίκλε Balaton  

Ναπηηθφ ζαιφλη γηα ζθάθε αλαςπρήο θαη λαπηαζιεηηζκνχ. 
 

Διοπγανωτέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Address: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Letters: H-1441 Budapest, Pf. 44. 

Tel: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6066 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
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