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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 

 Θετικζσ οι προβλζψεισ τθσ EBRD για τθν ουγγρικι οικονομία 
Η Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD) ανακεϊρθςε προσ τα πάνω τισ 

προβλζψεισ τθσ τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ουγγαρίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ Σράπεηα εκτιμά ότι για το 

2017 το ΑΕΠ τθσ Ουγγαρίασ κα ανζλκει ςε 3,8% (προθγοφμενθ εκτίμθςθ: 3%), ενϊ για το 2018 

προβλζπεται αφξθςθ 3,4% (αντί 3%). θμειϊνουμε ότι ο ςτόχοσ τθσ Ουγγρικισ Κυβζρνθςθσ είναι 

οικονομικι ανάπτυξθ 4,1% για το 2017 και 4,3% για το 2018. φμφωνα με τθν EBRD θ βραχυπρόκεςμθ 

εικόνα τθσ οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ είναι πολφ κετικι και ςαφϊσ βελτιωμζνθ. Σο φψοσ των 

εργοδοτικϊν ειςφορϊν και τθσ εταιρικισ φορολόγθςθσ ζχει μειωκεί, ενϊ ο κατϊτατοσ μιςκόσ ζχει 

αυξθκεί. Η αξιοποίθςθ κονδυλίων τθσ Ε.Ε. υποβοικθςε τθν οικονομικι μεγζκυνςθ, θ οποία κα 

ενιςχυκεί περαιτζρω με τθν ανοδικι πορεία των μιςκϊν 

 

 Αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των Οφγγρων πολιτϊν 
φμφωνα με μελζτθ τθσ εταιρείασ ερευνϊν GfK, θ κατά κεφαλιν ετιςια αγοραςτικι δφναμθ των 

Οφγγρων πολιτϊν αυξικθκε από €5.549 το 2016 ςε €6.204 το 2017 (ςτθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, 

Βουδαπζςτθ, θ τιμι αγγίηει τα €7.649). ε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, θ αγοραςτικι 

δφναμθ τθσ Ουγγαρίασ ανιλκε ςτο 44,5% του μζςου όρου, από το 40,6% που ιταν το 2016. Η κατά 

κεφαλιν ετιςια αγοραςτικι δφναμθ του μζςου Ευρωπαίου πολίτθ υπολογίηεται ςτα €13.937. 

 

 Κυβερνθτικι οικονομικι πολιτικι 
φμφωνα με διλωςθ του επικεφαλισ του Πρωκυπουργικοφ Γραφείου, κ. János Lázár, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυμμετοχισ του ςε οικονομικό φόρουμ που διοργανϊκθκε από τον φνδεςμο Βιομθχάνων και 

Εργοδοτϊν Ουγγαρίασ, θ κυβζρνθςθ προγραμματίηει να δαπανιςει 200 δισ HUF (€655 εκ.) για τθν 

ανάπτυξθ ψθφιακϊν υποδομϊν και τθ βελτίωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, μεταξφ των ετϊν 

2018-2020. φμφωνα με τον κ. Lázár, ο αρικμόσ των δθμοςίων υπαλλιλων παραμζνει υψθλόσ και θ 

περαιτζρω μείωςι του είναι επικυμθτι. Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ κα δαπανιςει 2,5 τρισ HUF (€8,1 δισ) 

για εκςυγχρονιςμό των αυτοκινθτοδρόμων και 1 τρισ HUF (€3,2 δισ) για τθν ανάπτυξθ του 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου. Πζραν των ανωτζρω, ςυνζχιςε ο κ. Lázár, θ κυβζρνθςθ, μεταξφ των ετϊν 

2018-2020, κα αυξιςει ςθμαντικά τουσ μιςκοφσ των εργαηομζνων ςτουσ τομείσ υγείασ και 

εκπαίδευςθσ, ϊςτε να επζλκει ςφγκλιςθ με τισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Σζλοσ, ο κ. Lázár, 

αναφζρκθκε ςτθν αγαςτι ςυνεργαςία κυβζρνθςθσ-Κεντρικισ Σράπεηασ και επεςιμανε τθ μείωςθ του 

δθμοςίου χρζουσ, το οποίο θ κυβζρνθςθ ςκοπεφει να μειϊςει ακόμθ περιςςότερο, ςε επίπεδα κάτω 

του 70% του ΑΕΠ, μζχρι το 2019-2020.  

 

 Εκτιμιςεισ του Τπουργοφ Οικονομίασ για ανάπτυξθ τθσ ουγγρικισ οικονομίασ 
Ο Τπουργόσ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, κ. Mihály Varga, ςε ομιλία του ςτθν Κοινοβουλευτικι Επιτροπι 

Προχπολογιςμοφ, επεςιμανε τθ κετικι πορεία τθσ οικονομίασ και αμφιςβθτϊντασ τισ εκτιμιςεισ τθσ 

Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, διλωςε ότι θ ο ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ κα ανζλκει 

ςε 4% μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, τιμι πολφ κοντά ςτον αρχικό ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ (4,3%). φμφωνα 



με τον Τπουργό Οικονομίασ, θ οικονομικι ανάπτυξθ υποςτθρίηεται από τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ (4,1%), 

τθν αφξθςθ του αρικμοφ των απαςχολοφμενων (4,45 εκ.), τθν αφξθςθ των πραγματικϊν μιςκϊν (10% 

αφξθςθ από το 2013) και από τθν αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των πολιτϊν. Για το δθμόςιο χρζοσ, 

διλωςε ότι κα κυμανκεί κάτω του 73% του ΑΕΠ μζχρι το τζλοσ του 2017. 

 

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 

Α. Γενικζς Ειδήσεις 

 Νζο εργοςτάςιο για τον Όμιλο Motherson ςτθν Ουγγαρία.   
Ο ινδικϊν ςυμφερόντων Όμιλοσ Samvardhana Motherson ίδρυςε νζο εργοςτάςιο ςτθν πόλθ Kecskemét 

τθσ Ουγγαρίασ. Ο Οφγγροσ Πρωκυπουργόσ που παρζςτθ ςτα εγκαίνια, διλωςε ότι από τθν αρχι του 

ζτουσ ζχουν ιδρυκεί ςτθν Ουγγαρία 32 μεγάλα εργοςτάςια, τα οποία θ κυβζρνθςθ επιδότθςε με το 

ςυνολικό ποςό των 47 δισ HUF (€154 εκ.). Σο νζο εργοςτάςιο του Ομίλου Motherson, επιδοτικθκε με 

7,4 δισ HUF. 

 Εγκρίκθκε από το Κοινοβοφλιο το Νομοςχζδιο για μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν  
Εγκρίκθκε από το Κοινοβοφλιο το νομοςχζδιο που είχε κατακζςει ο Οφγγροσ Τπουργόσ Οικονομίασ, κ. 

Mihály Varga, για μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν. Πράγματι, από 1/12018, οι εργοδοτικζσ 

ειςφορζσ κα μειωκοφν από 22% του μιςκοφ, ςτο 19,5%.  Αρχικά, θ υμφωνία που είχε επιτευχκεί το 

2016 με τα Εργατικά υνδικάτα, προζβλεπε για το 2018 μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο 20%. Η 

επιπλζον μείωςθ 0.5% για το 2018 εγκρίκθκε από τθν Βουλι, δεδομζνου ότι  οι ακακάριςτεσ αποδοχζσ 

των εργατϊν αυξικθκαν περιςςότερο από 11% εντόσ των πρϊτων εννζα μθνϊν του 2017.  

 Επενδφςεισ τθσ Coca-Cola HBC ςτθν Ουγγαρία 
φμφωνα με δθμοςιεφματα του τφπου, θ Coca-Cola HBC Hungary, κυγατρικι τθσ Coca-Cola HBC (3Ε), 

κα καταγράψει μζχρι τζλοσ του ζτουσ,  κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ φψουσ 6 δισ HUF, ενϊ προτίκεται να 

προχωριςει και ςε νζεσ επενδφςεισ το 2018. Να ςθμειωκεί ότι θ εταιρεία που λειτουργεί ιδθ για μια 

20ετία ςτθν Ουγγαρία, εξάγει προϊόντα τθσ ςε 25 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ενϊ ο τηίροσ τθσ τα τελευταία 5 

ζτθ ζχει αυξθκεί κατά €65 εκ., αγγίηοντασ ςχεδόν τα €350 εκ. το 2016. Παράλλθλα, τθν ίδια περίοδο, 

αυξικθκε από 17,7 δισ HUF ςε 25 δισ HUF το ςυνολικό ποςό των φόρων που θ εταιρεία κατζβαλε ςτισ 

ουγγρικζσ φορολογικζσ αρχζσ. Σο ςυνολικά επενδυμζνο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ςτθν Ουγγαρία αγγίηει 

τα €380 εκ. Σο 2012 θ «Coca-Cola HBC» ιταν θ πρϊτθ ξζνθ εταιρεία που υπζγραψε «τρατθγικι 

υμφωνία» με τθν Ουγγρικι Κυβζρνθςθ και ζκτοτε ζχει επενδφςει 20 δισ HUF. φμφωνα με ικφνοντεσ 

τθσ εταιρείασ, ο χαμθλότεροσ ςυντελεςτισ εταιρικισ φορολόγθςθσ ςτθν Ε.Ε. και θ ςταδιακι μείωςθ 

των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, κακιςτοφν τθν Ουγγαρία πόλο ζλξθσ επενδφςεων. Πρόςφατα, θ εταιρεία 

προχϊρθςε ςε νζα επζνδυςθ φψουσ €6,5 εκ., με επζκταςθ των αποκθκευτικϊν τθσ χϊρων που τϊρα 

καταλαμβάνουν ζκταςθ 6.500 τ.μ. και τθσ δίνουν τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ 12.000 παλετϊν και 8,4 

εκ. λίτρων αναψυκτικϊν. Μεταξφ των κυγατρικϊν του Ομίλου, θ Coca-Cola HBC Hungary 

πραγματοποιεί πλζον τισ περιςςότερεσ εξαγωγζσ, ενϊ ςυγκαταλζγεται ςτισ πζντε μεγαλφτερεσ 

εταιρείεσ τροφίμων και ποτϊν ςτθν Ουγγαρία. Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι για τθν παραγωγι των 

προϊόντων τθσ, θ εταιρεία βαςίηεται κατά τα 2/3 ςε εγχϊριουσ προμθκευτζσ πρϊτων υλϊν (π.χ. 

ηάχαρθ), ενϊ πρόςφατα προχϊρθςε ςε ςυνεργαςία με ζξι Πανεπιςτιμια τθσ Ουγγαρίασ για παροχι 



δωρεάν τεχνικισ εκπαίδευςθσ ςε 8.000 φοιτθτζσ μζχρι το 2020. Η πρωτοβουλία αποςκοπεί ςτθ μείωςθ 

του φαινομζνου ζλλειψθσ καταρτιςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ που τα τελευταία χρόνια ζχει εντακεί 

ςθμαντικά ςτθν Ουγγαρία.  

 Τπόκεςθ διπλϊν προτφπων: Η Ουγγαρία αποςφρει ςχετικό νομοςχζδιο  
φμφωνα με δθμοςίευμα ςτο εβδομαδιαίο περιοδικό οικονομικοφ και πολιτικοφ περιεχομζνου HVG, θ 

Ουγγρικι Κυβζρνθςθ αποφάςιςε να αποςφρει νομοςχζδιο που είχε επεξεργαςτεί, προκειμζνου να 

αντιμετωπίςει το φαινόμενο των διπλϊν ποιοτικϊν προτφπων προϊόντων τροφίμων που διακινοφνται 

ςτθν ουγγρικι αγορά. Σο ςχετικό νομοςχζδιο προζβλεπε ότι τα προϊόντα που διακινοφνται ςτθν 

Ουγγαρία από πολυεκνικζσ εταιρείεσ και τα οποία ζχουν διαφορετικι ςφςταςθ από αντίςτοιχα που 

διακινοφν οι ίδιεσ πολυεκνικζσ ςτισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ,  κα πρζπει να φζρουν ειδικι 

προειδοποιθτικι ςιμανςθ. Τπενκυμίηουμε ότι το κζμα είχε προκφψει όταν κατόπιν ελζγχων που 

διενιργθςε θ Τπθρεςία Αςφάλειασ Σροφίμων τθσ Ουγγαρίασ (Nébih), εντοπίςτθκαν ςτθν αγορά, 

προϊόντα πολυεκνικϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ από τα αντίςτοιχα των αγορϊν τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Από 

αρχζσ του ζτουσ, οι ποιοτικοί ζλεγχοι εντάκθκαν και θ κυβζρνθςθ τθσ Ουγγαρίασ, ςυνεπικουροφμενθ 

και από χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ (κυρίωσ τισ χϊρεσ Βίηεγκραντ), ανζβαςε πολφ τουσ τόνουσ (ο 

Οφγγροσ Τπουργόσ παρά τω Πρωκυπουργϊ, κ. János Lázár, είχε χαρακτθρίςει τα προϊόντα αυτά ωσ 

«ςκουπίδια τθσ βιομθχανίασ τροφίμων») και ανζδειξε το κζμα ςτουσ κεςμοφσ τθσ Ε.Ε., επιδιϊκοντασ 

λιψθ μζτρων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξφ των εταιρειϊν που είχαν μπει ςτο ςτόχαςτρο τθσ 

ουγγρικισ Τπθρεςίασ Αςφάλειασ Σροφίμων, ιταν και θ Coca-Cola HBC, ςτα προϊόντα τθσ οποίασ 

ανιχνεφκθκε, κατόπιν των ελζγχων που διενιργθςε θ  Nébih, 0,6% περιςςότερθ ηάχαρθ και 

χαμθλότερθσ ποιότθτασ γλυκαντικζσ ουςίεσ. Από τθν πλευρά τθσ, θ Coca-Cola είχε αντιδράςει άμεςα, 

επιςθμαίνοντασ ότι για τθν παραγωγι των προϊόντων τθσ, τόςο αυτϊν που προορίηονται για τθν αγορά 

των ΗΠΑ, όςο και αυτϊν για τθν ουγγρικι αγορά, χρθςιμοποιείται ακριβϊσ το ίδιο ςιρόπι 

φρουκτόηθσ/γλυκόηθσ, το οποίο εξάλλου παραςκευάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ςτθν 

Ουγγαρία.  

 Η Ουγγαρία κα εξάγει μζλι ςτθν Κίνα 
Βάςει ςυμφωνίασ που υπεγράφθ μεταξφ Ουγγαρίασ και Κίνασ, Οφγγροι παραγωγοί κα μποροφν πλζον 

να εξάγουν μζλι ςτθν Κίνα. φμφωνα με ανακοίνωςθ του Ουγγρικοφ Τπουργείου Γεωργίασ, ςτο μζλλον 

κα υπάρξει και δυνατότθτα on-line εμπορικϊν ςυναλλαγϊν με τθν Κίνα.  

 Κινεηικι εταιρεία logistics επιχειρεί ςτο διεκνζσ αεροδρόμιο Βουδαπζςτθσ 
 Η κινεηικι εταιρεία εφοδιαςμοφ & μεταφορϊν (logistics) «STO Express» επεκτείνει τισ δραςτθριότθτζσ 

τθσ και ςτο διεκνζσ αεροδρόμιο «Liszt Ferenc» τθσ Βουδαπζςτθσ, «αναβακμίηοντασ» ζτςι τθν ουγγρικι 

πρωτεφουςα ςε κόμβο για τισ μεταφορζσ κινεηικϊν προϊόντων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, οι παραγγελίεσ 

των οποίων ζχουν γίνει μζςω διαδικτφου. Η «STO Express» πραγματοποιεί προγραμματιςμζνεσ 

εμπορευματικζσ πτιςεισ (cargo) προσ Βουδαπζςτθ.  Η πρϊτθ πτιςθ με αεροπλάνο τφπου Boeing 

747αφίχκθ  ςτο αεροδρόμιο Βουδαπζςτθσ ςτισ 3 Νοεμβρίου τ.ζ,. 

 

Β. Διεθνείς Συμφωνίες – Συνεργασίες – Διαγωνισμοί  

 υνεργαςία Ουγγρικϊν τραπεηϊν με τθν AFCA  
φμφωνα με ανακοίνωςθ του Τπουργείου Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, θ Ζνωςθ Σραπεηϊν Ουγγαρίασ 

υπζγραψε υμφωνία υνεργαςίασ  με τθν Αςιατικι Ζνωςθ Χρθματοοικονομικισ υνεργαςίασ (Asia 

Financial Co-operation Association -AFCA). Ο Οφγγροσ Τπουργόσ Οικονομίασ, κ. Mihály Varga, διλωςε 

ότι θ Ουγγαρία κα αποτελεί για τθν AFCA, γζφυρα προσ τθν Ευρϊπθ. Διλωςε επίςθσ ότι οι 

χρθματοοικονομικοί δεςμοί ςτισ ςφγχρονεσ αγορζσ, ςυνδζουν πλζουν μεταξφ τουσ ολόκλθρεσ 



περιφζρειεσ και ςυναςπιςμοφσ χωρϊν, παρά μεμονωμζνεσ χϊρεσ και ότι θ ςυνεργαςία Κίνασ-

Ουγγαρίασ είναι βαςιςμζνθ ςε αμοιβαία εμπιςτοςφνθ.  

 Αναβάκμιςθ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου  
Η εταιρεία Chinese-Hungarian Railway, ανακοίνωςε προκιρυξε διαγωνιςμό για τον εκςυγχρονιςμό του 

ουγγρικοφ ςκζλουσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου. Η ουγγρικι κρατικι 

εταιρεία ςιδθροδρόμων ΜΑV κατζχει ποςοςτό 15% τθσ εταιρείασ, ενϊ το υπόλοιπο 85% ανικει ςε 

κινεηικά ςυμφζροντα. Η Σράπεηα Εξαγωγϊν-Ειςαγωγϊν τθσ Κίνασ (Export-Import Bank –ΕΧΙΜ) κα 

καλφψει με 20-ετζσ δάνειο (το ετιςιο επιτόκιο του οποίου κα είναι 2,5%) το 85% του ςυνολικοφ 

κόςτουσ αναβάκμιςθσ του μικουσ 152 χλμ. τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, ενϊ το υπόλοιπο 15% κα 

καλυφκεί από τθν Ουγγαρία. φμφωνα με κυβερνθτικζσ πθγζσ, το κόςτοσ ανακαταςκευισ του 

ουγγρικοφ ςκζλουσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, υπολογίηεται ςε 550 δισ HUF (€1,7 δισ). Η τελευταία 

αναβάκμιςθ τθσ γραμμισ είχε ολοκλθρωκεί των δεκαετία του 1960. Εκτιμάται ότι με τθν νζεσ γραμμζσ, 

ο χρόνοσ ταξιδιοφ μεταξφ Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου κα ςυντομευτεί κατά 50%, από 8 ςε τζςςερισ 

ϊρεσ. Ο διαγωνιςμόσ κα ζχει δφο γφρουσ διαπραγματεφςεων και ςε διάςτθμα περίπου ενόσ ζτουσ κα 

ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του καταλόγου με τισ προεπιλεγμζνεσ εταιρείεσ (short list), 

ϊςτε θ διαγωνιςτικι διαδικαςία να προχωριςει με τθν υποβολι δεςμευτικϊν προςφορϊν. Για τον 

ςχεδιαςμό και τθν αδειοδότθςθ κα απαιτθκοφν δφο ζτθ, ενϊ θ καταςκευι κα διαρκζςει περί τα τρία 

ζτθ. H ανακαταςκευι και αναβάκμιςθ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ αποτελεί μζροσ τθσ πρωτοβουλίασ 

«One Belt One Road» τθσ Κίνασ και 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. Tαυτόχρονα με τθν ανακοίνωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ουγγαρία, ξεκίνθςαν ςτθν 

ερβία οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του ςερβικοφ ςκζλουσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 

Βουδαπζςτθσ-Βελιγραδίου, από τισ εταιρείεσ «China Railways International» και «China 

Communications Construction».  

 Κδρυςθ Ουγγρο-Πορτογαλικοφ Σαμείου Επιχειρθματικοφ Κεφαλαίου 
Ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν και Εμπορίου τθσ Ουγγαρίασ, κ. Péter Szijjártó ανακοίνωςε ότι θ Σράπεηα 

Ειςαγωγϊν-Εξαγωγϊν (Eximbank), θ τράπεηα ΟΣΡ και θ πετρελαϊκι εταιρεία MOL, 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ εταιρείεσ που επενδφουν ςτο Ουγγρο-Πορτογαλικό Σαμείο Επιχειρθματικοφ 

Κεφαλαίου «East West European Venture Capital Fund». Σο Σαμείο, αξίασ €20 εκ., κα χρθματοδοτεί 

ουγγρικζσ και πορτογαλικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και κα ςυμμετάςχει ςτθν ψθφιακι 

αναμόρφωςθ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων αλλά και του κρατικοφ τομζα. Επίςθσ, το Σαμείο κα 

εμπλζκεται και ςτθ διοίκθςθ των εταιρειϊν που χρθματοδοτεί. φμφωνα με τον Οφγγρο Τπουργό, 40% 

των κεφαλαίων του Σαμείου κα επενδφονται ςτθν Ουγγαρία.  

 Σα Ουγγρικά Σαχυδρομεία ςυμμετζχουν ςε κινεηικι Κοινοπραξία 
Σα Ουγγρικά Σαχυδρομεία κα ςυμμετζχουν (με 35%) ςτθν νεοςφςτατθ Κοινοπραξία «Chinese-European 

Supply Chain», αξίασ €3 εκ., όπου ςυμμετζχουν και δφο κινεηικζσ εταιρείεσ εφοδιαςμοφ και μεταφορϊν 

(logistics), θ Ningbo Talents (30% ςυμμετοχι) και ZTO Express (35%) με ζδρα τθν αγκάθ. Ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ, τα δζματα και οι ταχυδρομικζσ αποςτολζσ από τθν Κίνα κα 

καταφκάνουν ςτουσ αποδζκτεσ τουσ ςτθν Ουγγαρία, αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ςε πολφ πιο ςφντομο χρονικό διάςτθμα από αυτό των 40-60 εργάςιμων θμερϊν 

που απαιτείται ςιμερα. Οι πρϊτεσ αποςτολζσ αναμζνονται περί τα τζλθ Μαρτίου 2018. Επιςθμαίνεται 

ότι το 36% των ειςερχόμενων ςτθν Ουγγαρία ταχυδρομικϊν αποςτολϊν προζρχεται από τθν Κίνα. 



φμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο των Ουγγρικϊν Σαχυδρομείων, κ. Zoltán Illés, θ 

ςυνεργαςία με τισ κινεηικζσ εταιρείεσ κα ενιςχφςει τθ κζςθ και παρουςία των Ουγγρικϊν 

Σαχυδρομείων ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. 

 υμμετοχι Ουγγαρίασ ςτο Σαμείο Κίνασ-Χωρϊν Κεντρικισ & Ανατολικισ Ευρϊπθσ  
Δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Magyar Közlöny) ότι θ Ουγγαρία κα ςυμμετάςχει ςτο 

Σαμείο Κίνασ-Χωρϊν ΚΑΕ με €50 εκ., με προοπτικι να ςυνειςφζρει επιπλζον €50 εκ. ςτο μζλλον. Σθ 

διαχείριςθ του Σαμείου ζχει θ  Βιομθχανικι και Εμπορικι Σράπεηα Κίνασ. Σισ διαπραγματεφςεισ εκ 

μζρουσ τθσ Ουγγαρίασ διεξάγει θ Σράπεηα Ειςαγωγϊν-Εξαγωγϊν (Eximbank). Η ίδρυςθ του Σαμείου 

είχε αποφαςιςκεί και ανακοινωκεί τον Νοζμβριο 2016 κατά τθ φνοδο Κορυφισ Κίνασ-Χωρϊν ΚΑΕ ςτθ 

Ρίγα. 

 

ΙΙΙ.     
Διεθνείς Εκθέζεις 

 

 

18th EDUCATIO, (18-20 Ιανουαρίου 2018) 

Διεκνισ Ζκκεςθ Εκπαίδευςθσ, με 200 εκκζτεσ και 30.000 επιςκζπτεσ. 

Διοργανωηές: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Διεύθσνζη:  H-1134 Budapest, Dózsa György út 150. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  info@educatioexpo.hu      (για επιζκέπηες) 
E-mail:  sales@hookkft.hu    (για εκκζτεσ) 

 
 

AGROmashEXPO and Agricultural Μachines Show, (24-27 Ιανοσαρίοσ 2018)  

Η μεγαλύηερη διεθνής Έκθεζη Γεωργίας και Αγροηικών Μητανημάηων ηης Οσγγαρίας  
Ζκταςθ ζκκεςθσ: 40.000 τ.μ. 
Επιςκεψιμότθτα: 45.000 
υμμετοχι: 350 εκκζτεσ (εκ των οποίων 36 από ξζνεσ χϊρεσ) 

Διοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
Διεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  hungexpo@hungexpo.hu 
E-mail: info@hungexpo.hu 

 

FEHOVA, Διεκνισ Ζκκεςθ Αλιείασ, Θιρασ και Όπλων, (15-18 Φεβρουαρίου 2018) 

Διοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Διεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 
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BOAT SHOW, Ναυτικό ςαλόνι Βουδαπζςτθσ, (22-25 Φεβρουαρίου 2017)  

Ενδιαφζρουςα ζκκεςθ με προοπτικζσ για τθν ελλθνικι βιομθχανία καταςκευαςτϊν μικρϊν ςκαφϊν και 

ναυτιλιακϊν ειδϊν, δεδομζνου του εκτεταμζνου δικτφου ποταμιϊν και λιμνϊν ςτθν Ουγγαρία που 

επιτρζπει τθν διάδοςθ δραςτθριοτιτων ναυτακλθτιςμοφ.  

Διοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd., Budapest Boat Show Project 

Διεύθσνζη: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 

Fax: +36-1/263-6066 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

 
 

BUDAPEST MOTORCYCLE FESTIVAL, (23-25 Φεβροσαρίοσ 2018) 

Διοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Διεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 
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