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I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 

 Βελτιωμζνοι οι οικονομικοί δείκτεσ ςτθν Ουγγαρία 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ τθσ Ουγγαρίασ, ο ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ 

χϊρασ το πρϊτο τρίμθνο 2017 υπολογίςτθκε ςε 4,1% (ςε ετιςια βάςθ). Σο αυξθμζνο κατά 1,6%, ςε 

ςχζςθ με το δϋ τρίμθνο 2016, ποςοςτό, είναι ακριβϊσ το ίδιο με αυτό που είχε κζςει ωσ ςτόχο θ 

κυβζρνθςθ για τον προχπολογιςμό του 2017. Εντοφτοισ, αναλυτζσ εκτιμοφν ότι ο πραγματικόσ μζςοσ 

ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ για το αϋ τρίμθνο 2017 κα είναι 3,6%.  

 

Ο πλθκωριςμόσ ςυνζχιςε τθν πτωτικι του τάςθ και τον Απρίλιο. Τπολογίςτθκε ότι μειϊκθκε ςε 2,2-

2,3% από 2,7% που ιταν τον Μάρτιο 2017. Βαςικόσ λόγοσ τθσ πτϊςθσ του πλθκωριςμοφ είναι θ 

μείωςθ ςτθν τιμι των καυςίμων (βλ. ζγγραφό μασ με ΑΠΦ.2710/0198/28.3.2017). Πάντωσ, εάν 

εξαιρεκοφν οι τιμζσ των καυςίμων και των τροφίμων, ο δείκτθσ του πλθκωριςμοφ εμφανίηει ανοδικι 

τάςθ.   

 

Σο αϋ τρίμθνο 2017, ο δείκτθσ ανεργίασ μειϊκθκε ςε 4,5% από 6% τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016. Σο 

ίδιο τρίμθνο, ο αρικμόσ των ανζργων μειϊκθκε ςε 207.000 από 273.000 το αϋ τρίμθνο του 2016. Θ 

μζςθ περίοδοσ ανεργίασ υπολογίςτθκε ςε 17,5 μινεσ, ενϊ το 45,1% των ανζργων βρικε απαςχόλθςθ 

μετά τθν παρζλευςθ 12-μινου. Παράλλθλα, το ίδιο τρίμθνο, ςθμειϊκθκε αφξθςθ των 

απαςχολοφμενων κατά 106.000 που ςτο ςφνολο άγγιξαν τα 4,36 εκατομμφρια. θμειϊνεται ότι υπιρξε 

αφξθςθ των εργαηομζνων ςτον πρωτογενι τομζα και μείωςθ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα. 

τθν θλικιακι κατθγορία 15-64, ο δείκτθσ απαςχόλθςθσ άγγιξε το 67,1% από 65% τθν αντίςτοιχθ 

περίοδο του 2016, το υψθλότερο ποςοςτό που ςθμειϊκθκε ποτζ ςτθν Ουγγαρία μετά τθν αλλαγι του 

κακεςτϊτοσ. Θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ςυνεχίςτθκε και τον Απρίλιο τ.ζ., όπου κατεγράφθςαν 307.000 

άνεργοι, αρικμόσ μειωμζνοσ κατά 9,1% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2016.  

 

Σο ζλλειμμα, κατά τθν περίοδο Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2017, υπολογίςτθκε ςε HUF121,5 δις. κατά πολφ 

μειωμζνο ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016 (HUF145 δις.). φμφωνα με ανακοίνωςθ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν, θ μείωςθ του ελλείμματοσ οφείλεται αφενόσ ςε πωλιςεισ αγροτικισ 

καλλιεργιςιμθσ γθσ και αφετζρου ςτα υψθλότερα φορολογικά ζςοδα. Σα ζςοδα από ΦΠΑ 

εμφανίςτθκαν αυξθμζνα κατά HUF46 δις., ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2016, ενϊ 

αφξθςθ 8,2% ςθμειϊκθκε και ςτα ζςοδα από φορολόγθςθ φυςικϊν προςϊπων (εφόςον θ κυβζρνθςθ 

είχε αυξιςει από 1/1/2017 τον κατϊτατο μιςκό ανειδίκευτου εργάτθ κατά 15% και του ειδικευμζνου 

κατά 25%). Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι το μειωμζνο ζλλειμμα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν κυβζρνθςθ να 

προβεί ςε ςθμαντικζσ δαπάνεσ κατά το τζλοσ του ζτουσ, οι οποίεσ κα ενδυναμϊςουν τθ κζςθ του 

κυβερνόντοσ κόμματοσ ενόψει και των βουλευτικϊν εκλογϊν του 2018. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι τον 

Απρίλιο 2017 ςθμειϊκθκε πλεόναςμα HUF76,6 δις. και αυτό εδραίωςε τθν πεποίκθςθ ότι θ 

κυβζρνθςθ κα επιτφχει τον ςτόχο του ελλείμματοσ ςτο 2,4%. 

 



Μετριςεισ Μαρτίου 2017 δείχνουν ότι οι ουγγρικζσ εξαγωγζσ ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 18% και οι 

ειςαγωγζσ κατά 21% (ςε ετιςια βάςθ). Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εξαγωγζσ άγγιξαν τα €9,431 δις., ενϊ οι 

ειςαγωγζσ τα €8,475 δις., με αποτζλεςμα το εμπορικό πλεόναςμα να διαμορφωκεί ςτα €956 εκ., 

μόλισ €1.5εκ. λιγότερο ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα του 2016. Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι λόγω τθσ 

προβλεπόμενθσ αφξθςθσ των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου και τθσ αφξθςθσ επενδφςεων παγίου 

κεφαλαίου,  το εμπορικό πλεόναςμα για το 2017 κα διαμορφωκεί ςτα €8,7 δις., ελαφρϊσ μειωμζνο ςε 

ςχζςθ με αυτό του 2016 (€9,9 δις.).  

 

 

 Μείωςθ του ΦΠΑ ςτα τρόφιμα 
φμφωνα με ανακοίνωςθ του Τπουργείου Γεωργίασ, οι μειϊςεισ ςτον ΦΠΑ των τροφίμων, οι οποίεσ 

είχαν αρχίςει το 2014, κα ςυνεχιςτοφν, με τθν προχπόκεςθ ότι κα υπερψθφιςτεί από τθν Βουλι το 

ςχζδιο του  προχπολογιςμοφ τθσ κυβζρνθςθσ για το 2018. τθν περίπτωςθ αυτι, τον Ιανουάριο 2018, 

ο ΦΠΑ ςτα ιχκυθρά κα μειωκεί από 27% ςτο 5%. Θ μείωςθ κα αφορά ςε όλα τα ιχκυθρά, φρζςκα και 

κατεψυγμζνα.  

Σο 2014, όταν -πιλοτικά- είχε μειωκεί ο ΦΠΑ ςτουσ ηωντανοφσ χοίρουσ, θ αγορά ζγινε πιο 

ανταγωνιςτικι, κακϊσ αυξικθκε ο αρικμόσ των ςχετικϊν αγοροπωλθςιϊν και αυξικθκε επίςθσ ο 

αρικμόσ των κτθνοτρόφων. Βάςει των κετικϊν αυτϊν αποτελεςμάτων, θ κυβζρνθςθ προχϊρθςε τον 

Ιανουάριο 2015 ςε μείωςθ του ΦΠΑ ςτο βόειο και πρόβειο κρζασ κακϊσ και ςτα προϊόντα τουσ, ενϊ 

τον Ιανουάριο 2016 μείωςε το ΦΠΑ και ςτο χοιρινό κρζασ. Σον Ιανουάριο 2017, μειϊκθκε επίςθσ ςτο 

5% και ο ΦΠΑ ςτο φρζςκο γάλα, ςτα πουλερικά και ςτα αυγά.  

Θ κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθν Ουγγαρία υπολογίηεται ςε 6,2 χγρ./κεφαλι και θ μείωςθ ςτο ΦΠΑ κα 

επιφζρει μείωςθ των κρατικϊν εςόδων κατά HUF 4-5 δις. Εντοφτοισ, το Τπουργείο Γεωργίασ εκτιμά ότι 

εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του ΦΠΑ, θ κατά κεφαλι κατανάλωςθ ιχκυθρϊν κα ανζλκει ςε 7, ίςωσ και 7,5 

χγρ. Ζτςι κα εξιςορροπθκεί θ απϊλεια ςτα κρατικά ζςοδα.  

 

 

 Ζκδοςθ ουγγρικϊν ομολόγων ςε CNY (νόμιςμα Κίνασ) 
φμφωνα με διλωςθ του Οφγγρου Τπουργοφ Οικονομίασ, κ. Mihály Varga, θ Τπθρεςία Διαχείριςθσ 

Κρατικοφ Χρζουσ (ΑΚΚ) κα εκδϊςει κρατικά ομόλογα ςε CNY (γιουάν). Σα ομόλογα κα εκδοκοφν μζχρι 

τζλοσ Ιουνίου τ.ζ. και θ ςυνολικι τουσ αξία κα ανζρχεται, όπωσ και πζρςι, ςε 1 δις. γιουάν.  

 

 

 Μειωμζνθ θ αγροτικι παραγωγι το 2017 
φμφωνα με εκτιμιςεισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ, θ φετινι παραγωγι 

αναμζνεται μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι του 2016, θ οποία ιταν θ μεγαλφτερθ όλων των 

εποχϊν. Οι αναμενόμενεσ φκινοπωρινζσ ςτρεμματικζσ αποδόςεισ 5 τον./εκτάριο για το ςιτάρι και 4,8 

τον./εκτάριο για το κρικάρι, κεωροφνται μζτριεσ. Θ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποδίδεται, εν μζρει, ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετόσ τον Απρίλιο). Οι αγρότεσ που υπζςτθςαν ηθμία (καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ 

80.000 εκταρίων) κα αποηθμιωκοφν από ειδικό ταμείο το οποίο διακζτει 27 δις. HUF. 



 

 

 Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ 2018  
Με 172 ψιφουσ υπζρ και 62 κατά, το Ουγγρικό Κοινοβοφλιο ενζκρινε τον Προχπολογιςμό για το 2018. 

Ο Προχπολογιςμόσ ζχει βαςιςτεί ςε προβλζψεισ για ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ 4,3%, πλθκωριςμό 

3% και ζλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ. Ζχουν προβλεφτεί δαπάνεσ φψουσ 20,112 τρις. HUF, ζναντι εςόδων 

φψουσ 18,751 τρις. HUF που δθμιουργοφν ζλλειμμα φψουσ 1,360 τρις. HUF. 

Σζλοσ, το δθμόςιο χρζοσ προβλζπεται να ξεπεράςει ελαφρϊσ τα 28 τρις. HUF μζχρι το τζλοσ του 2018 

και ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ να περιοριςτεί ςτο 69,5% (από 73,4% το 2016). 

 

 

 Θ υιοκζτθςθ του ευρϊ δεν είναι προτεραιότθτα για τθν Ουγγαρία  
ε ςχετικι διλωςι του, ςτο πλαίςιο εκδιλωςθσ του υνδζςμου Κοινοπραξιϊν Ουγγαρίασ (Joint 

Venture Association), ο Τπουργόσ Οικονομίασ κ. Mihály Varga (Βάργκα), επεςιμανε ότι θ Ουγγαρία εκ 

προκζςεωσ δεν πλθροί όλα τα κριτιρια που κα τθσ επζτρεπαν να υιοκετιςει το ευρϊ. Ζςπευςε όμωσ 

να ςυμπλθρϊςει ότι θ υιοκζτθςθ του κοινοφ ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ και θ ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν 

ευρωηϊνθ, παραμζνει μακροχρόνιοσ ςτόχοσ τθσ ουγγρικισ οικονομικισ πολιτικισ, χωρίσ όμωσ να 

αποτελεί προτεραιότθτα. Επί του παρόντοσ, ςυνζχιςε ο Οφγγροσ Τπουργόσ, θ Ουγγαρία τθρεί ςτάςθ 

αναμονισ, όπωσ κάνουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτθ, μζχρι να εξακριβωκεί το μζλλον τθσ ευρωηϊνθσ. 

Σο κριτιριο ςφγκλιςθσ το οποίο εςκεμμζνωσ (ςφμφωνα με τον Οφγγρο Τπουργό) δεν πλθροί θ 

Ουγγαρία, είναι αυτό τθσ ςυμμετοχισ του εκνικοφ τθσ νομίςματοσ (φιορίνι –HUF) ςτον μθχανιςμό 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν -ΜΙ ΙΙ (ERM II). φμφωνα με τον κ. Βάργκα, θ Ουγγαρία κα μποροφςε ανά 

πάςα ςτιγμι να υιοκετιςει το ευρϊ, όμωσ για να γίνει αυτό, κα πρζπει το ενιαίο νόμιςμα να 

αποδειχκεί αρκοφντωσ ανταγωνιςτικό.  

IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
Α. Γενικές Ειδήζεις  

 

 

 Λιψθ μζτρων για προϊόντα πολυεκνικϊν ςτθν Ουγγαρία 
φμφωνα με διλωςθ του αρμόδιου για τθν αςφάλεια τροφίμων Τφυπουργοφ Γεωργίασ τθσ Ουγγαρίασ, 

κ. Róbert Zsigó, θ κυβζρνθςθ επεξεργάςτθκε νομοςχζδιο ςφμφωνα με το οποίο τα προϊόντα που 

διακινοφν ςτθν Ουγγαρία οι πολυεκνικζσ και τα οποία ζχουν διαφορετικι ςφςταςθ από αυτά που 

διακινοφν ςτισ αγορζσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ, κα πρζπει να φζρουν ειδικι προειδοποιθτικι ςιμανςθ. 

Σο κζμα προζκυψε όταν κατόπιν ελζγχων που διενιργθςε θ Τπθρεςία Αςφάλειασ Σροφίμων τθσ 

Ουγγαρίασ (Nébih), εντόπιςε ςτθν αγορά, προϊόντα πολυεκνικϊν, κατϊτερθσ ποιότθτασ από τα 

αντίςτοιχα των αγορϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Ζκτοτε, οι ποιοτικοί ζλεγχοι εντάκθκαν και θ κυβζρνθςθ 

τθσ Ουγγαρίασ, ςυνεπικουροφμενθ και από χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ (κυρίωσ τισ χϊρεσ  

Βίηεγκραντ), αναηθτεί λφςθ, αλλά, ενδεχομζνωσ και λιψθ μζτρων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο Τφυπουργόσ Γεωργίασ, διλωςε ότι οι ζλεγχοι τροφίμων κα επεκτακοφν για να καλφψουν 

περιςςότερα προϊόντα όπωσ μπφρεσ, αναψυκτικά, παγωτά, ςάλτςεσ κλπ. χετικά με το προτεινόμενο 



νομοςχζδιο, ο κ. Zsigó, ανζφερε, ςε τθλεοπτικι ςυνζντευξι του, ότι αυτό ζχει προωκθκεί ςτισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε. Σόνιςε εξάλλου ότι θ Ε.Επιτοπι ζχει τθ δικαιοδοςία να επιβάλλει μζτρα 

ϊςτε να εξαλειφκεί το φαινόμενο των διπλϊν ποιοτικϊν προτφπων, το οποίο εντοπίηεται όχι μόνο 

ςτθν Ουγγαρία, αλλά και ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ.  

 

 Καταςκευι εγκαταςτάςεων για δοκιμζσ αυτό-οδθγοφμενων αυτοκινιτων 
το πλαίςιο ειδικισ τελετισ για τθν ζναρξθ των ζργων καταςκευισ εργαςτθρίου δοκιμϊν για «self-

driving» αυτοκίνθτα, ο Πρωκυπουργόσ τθσ Ουγγαρίασ, κ. Viktor Orbán, κζτοντασ τον κεμζλιο λίκο των 

εγκαταςτάςεων, ζδωςε και το ςτίγμα τθσ χϊρασ του για τθν αυτοκινθτοβιομθχανία, που ωσ γνωςτόν 

αποτελεί βαςικό μοχλό ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ. Θ καταςκευι τθσ πίςτασ 

δοκιμϊν και των ςχετικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν πόλθ Zalaegerszeg (νοτιο-δυτικά τθσ χϊρασ) κα 

κοςτίςει περίπου HUF 40 δις. και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το 2019. Ο Οφγγροσ 

Πρωκυπουργόσ διλωςε ότι με αυτι τθν επζνδυςθ, θ Ουγγαρία κα κάνει αιςκθτι τθν παρουςία τθσ 

ςτθν παγκόςμια αγορά ζρευνασ και τεχνολογίασ (R&D) και κα καταςτεί κόμβοσ για τισ 

αυτοκινθτοβιομθχανίεσ τθσ κεντρικι Ευρϊπθσ. τθν Ουγγαρία λειτουργοφν ιδθ εργοςτάςια 

παραγωγισ μεγάλων αυτοκινθτοβιομθχανιϊν (Mercedes, Audi, Suzuki, Opel), όμωσ, αποτελεί ςτόχο 

τθσ κυβζρνθςθσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ εξζλιξθ και οι δοκιμζσ των αυτοκινιτων αυτϊν να γίνονται, εν μζρει 

τουλάχιςτον, ςτθν Ουγγαρία. 

 

 Πικανζσ αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία προμικειασ φαρμάκων ςτθν Ουγγαρία  
Σον Ιοφνιο τ.ε. ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ουγγαρίασ (National Health Insurance 

Fund – NEAK), αντίςτοιχοσ του ΕΦΚΑ, υπζβαλλε προτάςεισ για τθν αλλαγι του κακεςτϊτοσ προμικειασ 

φαρμάκων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Οργανιςμόσ πρότεινε τθν υιοκζτθςθ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

προμικειασ πρωτότυπων φαρμάκων για μια ςειρά ςοβαρϊν αςκενειϊν (μεταξφ των οποίων ο 

καρκίνοσ και οι χρόνιεσ φλεγμονζσ), που κα βαςίηεται ςε διαγωνιςμό με πρωταρχικό κριτιριο το 

κόςτοσ του φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ. Βάςει τθσ προτεινόμενθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα 

επιλζγεται μόνο ζνα πρωτότυπο φάρμακο ανά αςκζνεια, ενϊ κα αποκλείονται όλα τα υπόλοιπα από 

τθν κεραπευτικι αγωγι. Ο διαγωνιςμόσ, που κα αφορά τθν ίδια πάκθςθ, κα επαναλαμβάνεται ανά 

διετία, προκειμζνου να διαςφαλίηεται το χαμθλό κόςτοσ των φαρμάκων. Οι προτάςεισ του ΝΕΑΚ ζχουν 

προκαλζςει αντιδράςεισ αφοφ ζτςι μειϊνεται ο διακζςιμοσ αρικμόσ φαρμάκων ανά αςκζνεια, 

μειϊνονται οι δυνατότθτεσ των ιατρϊν να προτείνουν διαφορετικζσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ αναλόγωσ 

τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ και τθσ βαρφτθτασ τθσ πακιςεωσ, και τζλοσ, θ ευκφνθ επιλογισ των 

φαρμάκων μετακυλφεται  από τουσ ιατροφσ, ςτουσ διενεργοφντεσ τουσ διαγωνιςμοφσ προμικειασ.  

 

 Ελεφκερθ τθσ Νόςου των Πτθνϊν θ Ουγγαρία 
φμφωνα με ανακοίνωςθ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Ηωικισ Τγείασ (World Organisation for Animal 

Health -OIE), θ Ουγγαρία δεν χαρακτθρίηεται πλζον ωσ χϊρα που πλιττεται από τθν Νόςο των Πτθνϊν. 

Κατόπιν τθσ ανακοίνωςθσ του Οργανιςμοφ, οι ουγγρικζσ Αρχζσ κα επικοινωνιςουν με τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ των χωρϊν που ζχουν επιβάλλει απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ ειςαγωγισ πουλερικϊν από 

τθν Ουγγαρία, προκειμζνου οι περιοριςμοί αυτοί και απαγορεφςεισ αρκοφν.   

 

 



 

B. Διεθνείς Σσμθωνίες - Σσνεργαζίες 
 

 Σιδθροδρομικι Γραμμι Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου 
φμφωνα με δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ και εκτιμιςεισ, το ζργο αναβάκμιςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ 

γραμμισ Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου ενδζχεται να μθν υλοποιθκεί, εξαιτίασ των πολλϊν εμποδίων που 

αντιμετωπίηει. Θ Ε.Ε. διενεργεί ζρευνα προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν τθρικθκε από πλευράσ 

Ουγγαρίασ θ ςχετικι ευρωπαϊκι νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Πζραν αυτοφ όμωσ, επειδι θ 

ανακαταςκευι και αναβάκμιςθ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ αποτελεί μζροσ τθσ πρωτοβουλίασ «Belt 

and Road» τθσ Κίνασ, είναι προφανζσ ότι το ζργο εκτόσ από τισ μεταφορζσ ατόμων και εμπορευμάτων 

μεταξφ των δφο χωρϊν (Ουγγαρίασ-ερβίασ), κα διευκολφνει γενικότερα τθ μεταφορά και προϊκθςθ 

κινεηικϊν προϊόντων (μζςω του λιμζνοσ Πειραιϊσ) ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ. Αυτό από μόνο του εγείρει 

προβλθματιςμοφσ και ενεργοποιεί αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ ςτθν Ε.Ε., θ οποία ανθςυχεί επίςθσ και για 

το ότι θ καταςκευι κα ολοκλθρωκεί κυρίωσ από κινεηικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ (χαμθλοφ 

εργατικοφ κόςτουσ) με αποτζλεςμα να εντακεί ο ανταγωνιςμόσ των τιμϊν ςτθν ευρωπαϊκι αγορά. 

φμφωνα πάντα με τθν ίδια δθμοςιογραφικι πθγι, αξιωματοφχοι τθσ Ε.Ε. ζχουν διαμθνφςει 

ανεπίςθμα ςτθν κυβζρνθςθ τθσ Ουγγαρίασ ότι το ζργο δεν κα εγκρικεί. Εξάλλου, τα κινεηικά προϊόντα 

μποροφν να προωκθκοφν ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ και μζςω λιμζνων ςτισ Ιταλία και λοβενία, χϊρεσ που 

πιζηουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κι ζχουν πολφ ιςχυρότερα λόμπυ ςτθν Ε.Ε. απ’ ότι θ Ουγγαρία. 

Πάντωσ, ςε διλωςι του ο Τπουργόσ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, κ. Mihály Varga, τόνιςε ότι θ 

υπογραφι τθσ υμφωνίασ που περιλαμβάνει και τουσ οικονομικοφσ όρουσ, βρίςκεται πολφ κοντά. 

Τπιρξε μεν μια κακυςτζρθςθ ςτισ διαδικαςίεσ (επειδι θ κινεηικι προςφορά ιταν πολφ πιο πάνω από 

τισ αγοραίεσ τιμζσ), αλλά, ςφμφωνα πάντα με τον Οφγγρο Τπουργό, το ζργο κα εγκρικεί τελικά από τθν 

Ε.Ε., δεδομζνθσ και τθσ πρόςφατθσ ζγκριςθσ του «πολφ πιο ευαίςκθτου πολιτικά» ζργου επζκταςθσ 

του πυρθνικοφ ςτακμοφ Paks. 

 

 Ενίςχυςθ διμερϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Κίνασ 
φμφωνα με ανακοίνωςθ του ουγγρικοφ Τπουργείου Εξωτερικϊν & Εμπορίου, θ Ουγγαρία, ζχει 

αναδειχκεί ςτθν χϊρα τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ με τισ περιςςότερεσ εξαγωγζσ ςτθν Κίνα και τθν 

μεγαλφτερθ προςζλκυςθ κινεηικϊν επενδφςεων. Επιπλζον, ο αρικμόσ Κινζηων τουριςτϊν ςτθν 

Ουγγαρία, αυξάνεται ταχφτερα από κάκε άλλθ χϊρα ςτθν περιοχι. Πρόςφατα, ςτο πλαίςιο τθσ 

επίςθμθσ ςυμμετοχισ τθσ Ουγγαρίασ ςτθ Σύνοδο Κοπςθήρ "Μια Ζώνη, έναρ Δπόμορ" ζηο 

Πεκίνο, ο Ούγγπορ Υποςπγόρ Εξωηεπικών & Εμποπίος, κ. Péter Szijjártó (ιγιάρτο), διλωςε ότι θ 

Ουγγαρία ζχει καταςτεί πλζον ο ςθμαντικότεροσ οικονομικόσ εταίροσ τθσ Κίνασ ςτθν περιοχι τθσ 

Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Σο 2016 οι ουγγρικζσ εξαγωγζσ ςτθν Κίνα ςθμείωςαν αφξθςθ 25%  ςε 

ςχζςθ με το 2015 και άγγιξαν ςε αξία τα $2,25 δις. Ιδιαίτερθ μνεία ζκανε ςτισ ουγγρικζσ εξαγωγζσ 

τροφίμων προσ τθν Κίνα, οι οποίεσ το 2016 ςθμείωςαν αφξθςθ 58% και ξεπζραςαν ςε αξία τα $75 εκ. 

φμφωνα πάντα με τον κ. Szijjártó, θ Ουγγαρία διακζτει τισ περιςςότερεσ κινεηικζσ άδειεσ εξαγωγϊν 

τροφίμων, μεταξφ των χωρϊν τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. υμπλιρωςε επίςθσ ότι θ αδειοδότθςθ 

για εξαγωγι αραβοςίτου ςτθν Κίνα ζχει ολοκλθρωκεί και ςφντομα κα αποςταλοφν οι πρϊτεσ 

ποςότθτεσ. Παράλλθλα ολοκλθρϊνεται και θ αδειοδότθςθ για εξαγωγι ουγγρικϊν γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων ςτθν Κίνα.  

Κατά τθν τριιμερθ επίςκεψθ τθσ ουγγρικισ αποςτολισ ςτθν Κίνα, με επικεφαλισ τον Πρωκυπουργό, κ. 

Βίκτωρ Όρμπαν, υπεγράφθςαν πολλζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ που κα ενιςχφςουν 



περαιτζρω τισ εμπορικζσ, οικονομικζσ και τουριςτικζσ ςχζςεισ των δφο κρατϊν. Επιςθμαίνουμε τθ 

ςυμφωνία που ςυνομολόγθςαν οι τράπεηεσ ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν των δφο χωρϊν, για ίδρυςθ Σαμείου 

Επενδφςεων με κεφάλαιο 1 δις. δολ. ΘΠΑ. Θ υπό τθν εποπτεία του Τπουργείου Εξωτερικϊν & 

Εμπορίου, λειτουργοφςα ουγγρικι κρατικι Σράπεηα Εξαγωγϊν-Ειςαγωγϊν «Eximbank» κα 

ςυνειςφζρει για επενδφςεισ κεφάλαιο $70 εκ. και το Σαμείο κα υλοποιιςει ςτθν Ουγγαρία επενδφςεισ 

φψουσ $140 εκ. θμειϊνουμε, ότι οι δφο τράπεηεσ, είχαν ςυνεργαςτεί επιτυχϊσ και ςτο παρελκόν για 

ίδρυςθ Επενδυτικοφ Σαμείου φψουσ κεφαλαίων $500 εκ., με τθν ουγγρικι τράπεηα να ςυνειςφζρει $30 

εκ. για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων φψουσ $90 εκ. ςτθν Ουγγαρία.   

Επίςθσ, κετικι κατάλθξθ είχαν και οι διαπραγματεφςεισ για ανακεϊρθςθ/τροποποίθςθ τθσ ιςχφουςασ 

διμεροφσ ςυμφωνίασ αεροπορικϊν μεταφορϊν, με αποτζλεςμα να αναχωροφν πλζον από πολλζσ 

μεγάλεσ πόλεισ τθσ Κίνασ, απευκείασ πτιςεισ προσ Ουγγαρία. Εξάλλου, ςε ςυνζχεια τθσ ςυμφωνίασ 

αεροπορικισ ςφνδεςθσ Βουδαπζςτθσ-Πεκίνου, διεξάγονται διαπραγματεφςεισ και για μόνιμθ 

αεροπορικι ςφνδεςθ Βουδαπζςτθσ-αγκάθσ.  

Επιπλζον, υπεγράφθ Μνθμόνιο υνεργαςίασ (MoU) μεταξφ του Τπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ τθσ 

Ουγγαρίασ και του, ιδρυκζντοσ από τθν Βιομθχανικι και Εμπορικι Σράπεηα Κίνασ (Industrial and 

Commercial Bank of China -ICBC), Σαμείου Επενδυτικισ υνεργαςίασ Κίνασ – Κεντρικο-Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ (Sino-CEE Investment Cooperation Fund). Σο ςυγκεκριμζνο Σαμείο επενδυτικϊν κεφαλαίων, 

ιδρφκθκε το 2016 με ςκοπό να διακζςει μζςω δανειοδότθςθσ, ποςό ςυνολικοφ φψουσ €10 δις. για 

επενδφςεισ ςτθν περιοχι τθσ Κεντρο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Οι επενδφςεισ κα αφοροφν ςε ανάπτυξθ 

υποδομϊν, καταςκευι ςφγχρονων παραγωγικϊν μονάδων, παραγωγι προϊόντων μαηικισ 

κατανάλωςθσ, κακϊσ και ςε εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ εταιρειϊν.  

Σζλοσ, Μνθμόνιο υνεργαςίασ υπεγράφθ μεταξφ των Χρθματιςτθρίων Βουδαπζςτθσ (BSE) και αγκάθσ 

(Shanghai Gold Exchange -SGE). Θ Βουδαπζςτθ κα είναι θ τρίτθ πόλθ εκτόσ Κίνασ, μετά το Ντουμπάι  

και το Σορόντο, ςτθν οποία το SGE κα διενεργεί ςυναλλαγζσ χρυςοφ. τόχοσ του SGE είναι θ προϊκθςθ 

και διεκνοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςτθν αγορά χρυςοφ, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ Κίνασ και των χωρϊν τθσ κινεηικισ πρωτοβουλίασ «One Belt, One Road». θμειϊνουμε ότι θ 

Ουγγαρία ιταν θ πρϊτθ χϊρα τθσ Ε.Ε. που υιοκζτθςε τθν κινεηικι πρωτοβουλία και διακζτει το 

μοναδικό ςτθν Κεντρο-Ανατολικι Ευρϊπθ, Κζντρο υναλλαγϊν RMB (το οποίο, όταν ιδρφκθκε το 2015 

από τθν  Bank of China, ιταν το πρϊτο που λειτοφργθςε ςτθν Ευρϊπθ). 

 

 Συνεργαςία Ουγγαρίασ-EBRD 
Κατά τθ διάρκεια του ετιςιου υνεδρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ 

(EBRD) ςτθν Λευκωςία, 9-11 Μαϊου τ.ζ., ο Τπουργόσ Εκνικισ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ κ. Mihály 

Varga, διλωςε ότι θ Ουγγαρία κα ςυνεχίςει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Σράπεηα. Οι επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ EBRD ςτθν Ουγγαρία δίνουν ϊκθςθ ςτθν ουγγρικι οικονομία, θ οποία, με τθ ςειρά 

τθσ, αναπτφςςεται και προςφζρει ςτθν Σράπεηα επικερδείσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Ο Οφγγροσ 

Τπουργόσ, ςε ςυνάντθςι του με τον Πρόεδρο τθσ Σράπεηασ, κ. Sir Suma Chakrabarti, τόνιςε ότι θ 

Ουγγαρία προςβλζπει ςτθ ςυμμετοχι τθσ EBRD ςε ζργα που ςχετίηονται με τθν θλεκτροκίνθςθ, 

ενεργειακι απόδοςθ, πράςινθ οικονομία και τισ υποδομζσ. Θ Ουγγαρία που είναι μζλοσ τθσ EBRD από 

το 1991 (πρϊτο ζτοσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ), ζχει λάβει ςυνολικά από τθν Σράπεηα, 

κακαρό δανειακό ποςό φψουσ €2,955 δις., για υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ 175 επενδυτικϊν ζργων. 

το πλαίςιο του ετιςιου υνεδρίου 2017, τα μζλθ του υμβουλίου των Διοικθτϊν (δθλ. οι εκπρόςωποι 

των κ-μ τθσ Σράπεηασ) ενζκριναν τον ετιςιο οικονομικό απολογιςμό κακϊσ και το ςχζδιο δράςθσ τθσ 



Σράπεηασ για τθν περίοδο 2017-2019. Εκ μζρουσ τθσ Ουγγαρίασ, ςτο υμβοφλιο των Διοικθτϊν τθσ 

Σράπεηασ ςυμμετζχει ο Τπουργόσ Εκνικισ Οικονομίασ, κ. Varga.  

 

 Απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου ηθτά ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ενζργειασ (ΙΕΑ) 
Με αφορμι τθν ολοκλιρωςθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ενζργειασ 

(International Energy Agency –IEA) για τον ενεργειακό τομζα τθσ Ουγγαρίασ, ο Εκτελεςτικόσ 

Διευκυντισ του IEA, Δρ. Fatih Birol, ςυναντικθκε με τον Οφγγρο Πρωκυπουργό από τον οποίο ηιτθςε 

τθν πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ και κυρίωσ τθν κατάργθςθ τθσ κρατικισ ρφκμιςθσ των 

τιμϊν λιανικισ.  

 

 Υπογραφι ςυμφωνίασ προμικειασ ρωςικοφ φυςικοφ αερίου μζςω του αγωγοφ Turkish 
Stream  

το πλαίςιο τθσ επίςθμθσ επίςκεψισ του ςτθν Μόςχα και των εκεί επαφϊν του, ο Τπουργόσ 

Εξωτερικϊν Τποκζςεων και Εμπορίου τθσ Ουγγαρίασ, κ. Peter Szijjarto (ιγιάρτο) και ο Διευκφνων 

φμβουλοσ τθσ  Gazprom, κ.  Aleksei Miller ςυνυπζγραψαν ςυμφωνία για τθν προμικεια ρωςικοφ 

φυςικοφ αερίου, μζςω του αγωγοφ Turkish Stream. 

Ο κ. Szijjarto διλωςε ςε ουγγρικό πρακτορείο ειδιςεων (ΜΣΙ) ότι θ ςτενι ςυνεργαςία με τθν κρατικι 

ρωςικι εταιρεία Gazprom, εξαςφαλίηει πιο ρεαλιςτικό τρόπο προμικειασ τθσ Ουγγαρίασ με φ/α μζςω 

νότιασ όδευςθσ, δεδομζνου ότι α) θ ρωςικι εταιρεία ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν καταςκευι του αγωγοφ 

Turkish Stream, β) θ Ρουμανία δεν ζχει ειςζτι καταςκευάςει διαςυνδετιριο  αγωγό διπλισ όδευςθσ 

φ/α με τθν Ουγγαρία και γ) δεν ζχει ξεκινιςει θ καταςκευι του κροατικοφ ςτακμοφ υγροποιθμζνου 

φ/α (LNG) ςτθν Αδριατικι. φμφωνα πάντα με τον Οφγγρο Τπουργό, θ νζα όδευςθ φ/α από τον Νότο 

κα ζχει ολοκλθρωκεί και κα λειτουργιςει μζχρι το τζλοσ 2019. 

 

 Σφςφιξθ εμπορικϊν και οικονομικϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Αιγφπτου 
Με τθν ευκαιρία τθσ επίςθμθσ επίςκεψισ του Προζδρου τθσ Αιγφπτου ςτθν Βουδαπζςτθ, κ. Abdel 

Fattah el-Sisi, διοργανϊκθκε (3/7/2017), από τον ουγγρικό κρατικό οργανιςμό «Hungarian National 

Trading House –MNKH», το 3ο Ουγγρο-Αιγυπτιακό επιχειρθματικό υνζδριο ςτο οποίο ςυμμετείχαν 

εκπρόςωποι του επιχειρθματικοφ κόςμου των δφο χωρϊν. Σισ εργαςίεσ του υνεδρίου χαιρζτθςαν με 

ομιλίεσ τουσ ο Οφγγροσ Πρωκυπουργόσ, κ. Viktor Orbán και ο Πρόεδροσ τθσ Αιγφπτου. 

τθν ομιλία του ο Οφγγροσ Πρωκυπουργόσ παρατιρθςε ότι οι οικονομικζσ και εμπορικζσ ςχζςεισ  

Ουγγαρίασ-Αιγφπτου δεν ζχουν αναπτυχκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό, επιςθμαίνοντασ, όμωσ, 

παράλλθλα, ότι θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ςε πολιτικό επίπεδο που ζχει αναπτυχκεί μεταξφ των δφο 

κρατϊν αποτελεί εφαλτιριο για τθν ανάπτυξθ και των εμπορικοοικονομικϊν ςχζςεων. τθ ςυνζχεια, ο 

κ. Orbán υποςχζκθκε να αυξιςει τισ κρατικζσ υποτροφίεσ για Αιγυπτίουσ που επικυμοφν να 

ςπουδάςουν ςε ουγγρικά πανεπιςτιμια, αφοφ οι 100 διακζςιμεσ αυτι τθ ςτιγμι υποτροφίεσ δεν 

επαρκοφν να καλφψουν τθ ηιτθςθ θ οποία είναι πενταπλάςια. 

Από τθν πλευρά του ο Αιγφπτιοσ Πρόεδροσ ςυμφϊνθςε με τον Οφγγρο Πρωκυπουργό για το εξαιρετικό 

επίπεδο των διμερϊν πολιτικϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-Αιγφπτου και ςθμείωςε πωσ το κλίμα αυτό κα 

μεταφερκεί και ςτισ διμερείσ οικονομικζσ ςχζςεισ, ζτςι ϊςτε περιςςότεροι Οφγγροι επιχειρθματίεσ να 

επενδφουν ςε αναπτυξιακά και παραγωγικά ζργα ςτθν Αίγυπτο, κυρίωσ ςτον αγροτικό τομζα, τθ 

βιομθχανία και τον ενεργειακό κλάδο. Σόνιςε επίςθσ ότι θ Αίγυπτοσ των 100 εκ. κατοίκων είναι πφλθ 



ειςόδου προσ όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Αφρικανικισ θπείρου. Σζλοσ, επανζλαβε ότι θ Αίγυπτοσ είναι 

αποφαςιςμζνθ να βελτιϊςει τθν οικονομία τθσ και να ενιςχφςει τισ διεκνείσ εμπορικζσ τθσ ςχζςεισ, 

δίνοντασ, μεταξφ άλλων, ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων.   

 
 

ΙΙΙ 
Διεθνείς Εκθέζεις 

 
Ο μεγαλύηεπορ και επίζημορ εκθεζιακόρ θοπέα ηηρ Οςγγαπίαρ, Hungexpo C.Co. Ltd. 

(www.hungexpo.hu), ανακοίνωζε ζηιρ 24 Αππιλίος 2017, ηο ηέλορ διοπγάνωζηρ εκθέζεων λόγω 

έναπξηρ θεπινήρ πεπιόδος. Δνηούηοιρ, θα διοπγανωθούν καηά πεπίπηωζη, ζςνέδπια  και 

ζεμινάπια. Η έναπξη ηηρ νέαρ πεπιόδος διοπγάνωζηρ διεθνών εκθέζεων 2017-2018, θα 

ξεκινήζει οςζιαζηικά ηον Οκηώβπιο με ηη διοπγάνωζη ηηρ 5
ηρ

 Γιεθνούρ Δμποπικήρ Έκθεζηρ 

Ππομηθεςηών Αςηοκινηηοβιομησανίαρ «AUTOMOTIVE HUNGARY», 18-21 Οκη. 2017.  
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