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I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 
Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Οπγγαξίαο ζπλερίδνπλ ηε βειηησηηθή πνξεία ηνπο, έλδεημε φηη νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο θπβέξλεζεο απνδίδνπλ θαξπνχο. 

 

 Σν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηεο Οπγγαξίαο, απφ ην 2011 θη έλζελ, σο πνζνζηφ επί 

ηνπ ΑΔΠ, βαίλεη κεηνχκελν θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη ζην 74%. 

 Ο δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο Οπγγαξίαο  

κεηψζεθε απφ 50% ην 2011 ζε 30% ην 2016. 

 Σν έιιεηκκα είλαη ππφ έιεγρν (2,4% ηνπ ΑΔΠ), κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά 

ηζνξξνπεκέλν.  

 Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα μεπέξαζε ην 1 δηο επξψ (ζηνηρεία Ιαλ-Οθη 2016).  

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ππνζηεξηδφκελνο θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα 

θαηαλάισζε, ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

δηακνξθψζεθε γηα ην 2016 ζην 2,1%. 

 

Οη θαιέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο, νδήγεζαλ ηνπο ηξεηο κεγάινπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο 

(S&P, Fitch, Moody’s) λα αλαζεσξήζνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ην 2016 ην 

θξαηηθφ αμηφρξεν ηεο Οπγγαξίαο ζηελ θαηεγνξία Baa3 ψζηε ηα νκφινγα ηεο ρψξαο λα 

ζεσξνχληαη πιένλ επέλδπζε. 

 
 Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο, απφ 1/1/2017 κεηψζεθε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ζην 9% (απφ 10% θαη 19%). 

 Γηα ην 2017 ν θαηψηαηνο κηζζφο απμήζεθε θαηά 15% θαη ην θαηψηαην εκεξνκίζζην γηα 

εηδηθεπκέλε εξγαζία θαηά 25% (πξνβιέπνληαη επηπιένλ απμήζεηο 8% θαη 12% εληφο ηνπ 

2018). 

 Γηα ην 2017 νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κεηψζεθαλ θαηά 5% (πξνβιέπεηαη επηπιένλ κείσζε 

2% γηα ην 2018). 

 

Σν λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο, αλακθηζβήηεηα, θαζηζηά ηελ Οπγγαξία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή 

ζηνπο επελδπηέο, δεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο 9% είλαη ν ρακειφηεξνο ζηελ Δ.Δ., ρακειφηεξνο 

θαη απφ απηνχο ηεο Βνπιγαξίαο (10%) θαη Ιξιαλδίαο (12,5%). Δπίζεο ζα είλαη ν δεχηεξνο 

ρακειφηεξνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ.  

 

 

Εκηιμήζειρ – παπαηηπήζειρ – ζςμπεπάζμαηα:  

 

 Βαζηθνί παξάγνληεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο παξακέλνπλ νη: αχμεζε ησλ κηζζψλ, αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο, εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. έξγα.  

 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη φηη ζα παξακείλεη αλνδηθφο. χκθσλα κε 

ηελ εμακεληαία έθζεζε πξνβιέςεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., ζα αλέιζεη ζε 2,6% ην 2017 

θαη ζε 2,8% ην 2018. Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 2,5% ην 2017 θαη 2,2% ην 2018. 
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 Η Οπγγαξία πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ κεηά Brexit επνρή. Με ηε κείσζε ηεο εηαηξηθήο 

θνξνιφγεζεο επηδηψθεη λα θαηαζηεί επελδπηηθά ειθπζηηθή ρψξα, λα εδξαησζεί ζηελ 

πεξηνρή σο αμηφπηζηνο νηθνλνκηθφο εηαίξνο θαη λα πξνζειθχζεη έηζη φζεο απφ ηηο εηαηξείεο 

πνπ ζήκεξα εδξεχνπλ ζην Λνλδίλν, απνθαζίζνπλ λα αιιάμνπλ έδξα θαη λα κεηαθέξνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο αιινχ. Πέξαλ φκσο ηεο θαζαξά επελδπηηθήο απηήο 

πξννπηηθήο, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο ζηνρεχεη θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε εηαηξεηψλ πνπ απιψο ζέινπλ λα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο έδξα ζε κηα 

θνξνινγηθά θηιηθή ρψξα.  

 

 

 

 
 

IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
 

Α. Γενικές Ειδήζεις  
 

 

 Οι Ούγγποι αγπόηερ ζηπέθονηαι ζηιρ βιολογικέρ καλλιέπγειερ  

Σν 2016 θαηακεηξήζεθαλ πεξίπνπ 200 εθηάξηα βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ζε ζρέζε κε 

120 ην 2015. Παξάιιεια, δηπιαζηάζηεθε θαη ν αξηζκφο ησλ αγξνηψλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο Γεσξγίαο ηφληζε φηη έρνπλ 

επελδπζεί 64,4 δηο HUF γηα ηελ κεηαζηξνθή ησλ αγξνηψλ ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

θαη φηη ε Οπγγαξία παξακέλεη ελαληίνλ ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ.  

 

 

 Η Ρωζία διαβεβαιώνει για ηη ζςνέσιζη ηποθοδοζίαρ ηηρ Οςγγαπίαρ με θςζικό 

αέπιο 

Η Οπγγαξία εμαξηάηαη ελεξγεηαθά απφ ηελ Ρσζία, απφ ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη θπζηθφ 

αέξην. Η ζρεηηθή ζπκθσλία ιήγεη ην 2021, φκσο ε Ρσζία δηαβεβαίσζε ηελ Οπγγαξία φηη 

ε ζπλεξγαζία ηνπο ζα ζπλερηζηεί  

 

 

B. Διεθνείς Σσμθωνίες - Σσνεργαζίες 
 

 

 ςνεπγαζία Ρωζίαρ – Οςγγαπίαρ ζηη βαπιά βιομησανία και ζε διαζηημική 

ηεσνολογία 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, 

νπγγξηθέο θαη ξσζηθέο εηαηξείεο ζα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο ζε ηξίηεο ρψξεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δηεζλή 

δηαγσληζκφ θαηαζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ ζηελ Αίγππην). Δπίζεο, 200 εθ. HUF  ζα 

δηαηεζνχλ επηπιένλ  ζην θνηλφ εξεπλεηηθφ δηαζηεκηθφ πξφγξακκα Ρσζίαο-Οπγγαξίαο. 
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 Πποκήπςξη διαγωνιζμού πξνκήζεηαο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ «tram-trains» 

Η δεκφζηα ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε MÁV Start, αλαθνίλσζε ηελ πξνθήξπμε γηα 

πξνκήζεηα νθηψ (8) ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ (κε πξννπηηθή αγνξάο θαη επηπιένλ 

ηεζζάξσλ ηεκαρίσλ) πνπ ζα θαιχπηνπλ ηε δηαδξνκή κεηαμχ ησλ πφιεσλ Szeged - 

Hódmezővásárhely. Οη ελ ιφγσ κεραλέο – ζπξκνί  ζα έρνπλ δηηηή ιεηηνπξγία. Θα 

ιεηηνπξγνχλ σο ηξακ εληφο ησλ πφιεσλ θαη σο ηξαίλν ζηελ κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ 

απφζηαζε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ.  

Ο δηαγσληζκφο θέξεη ηνλ θσδηθφ : HL/S S2 04/01/2017 2342-2017-HU θαη αλαξηήζεθε 

ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: 
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/2017-

ojs002-002342-hu.pdf 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη θαηαηεζνχλ έσο ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2017, ζηελ παξαθάησ  

δηεχζπλζε : 

MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.  - AK15459 

Könyves Kálmán körút 54–60. Budapest 1087 – Ηungary 

NUTS-kód : HU101  

Αξκφδηνο : Dr. Zita Cibulka (Mrs) 

Κηλεηφ  : +36 30 6036526 , Fax: +36 15111891  

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: cibulka.zita@mav-start.hu  

Ιζηνζειίδα: http://www.mavcsoport.hu, http://www.mav-start.hu 

 

 

 
 
 
 
 

ΙΙΙ 
Διεθνείς Εκθέζεις 

 

 

 

FEHOVA, 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2017, Γηεζλήο Έθζεζε Αιηείαο, Θήξαο θαη Όπισλ. 

Διοργανωτές: 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: hungexpo@hungexpo.hu 
 

 

 

BOAT SHOW, 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2017, Ναπηηθφ ζαιφλη Βνπδαπέζηεο.  

Δλδηαθέξνπζα έθζεζε κε πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαηαζθεπαζηψλ κηθξψλ 

ζθαθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηδψλ, δεδνκέλνπ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πνηακηψλ θαη ιηκλψλ ζηελ 

Οπγγαξία πνπ επηηξέπεη ηελ δηάδνζε δξαζηεξηνηήησλ λαπηαζιεηηζκνχ.  

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/2017-ojs002-002342-hu.pdf
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/2017-ojs002-002342-hu.pdf
mailto:cibulka.zita@mav-start.hu
http://www.mavcsoport.hu/
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
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Διοργανωτές: HUNGEXPO C.Co. Ltd., BUDAPEST BOAT SHOW Project 

Address: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 

Letters: H-1441 Budapest, P.O. Box 44 

Fax: +36-1/263-6066 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

 

 

 

 

 

 

ΙV 
Εσκαιρίες Ελληνικής επιτειρημαηικής δραζηηριόηηηος  

 
 

Οη εμαγσγέο πνπιεξηθψλ ηεο Οπγγαξίαο έρνπλ πιεγεί ζεκαληηθά, θαζψο θαη γεληθφηεξα ν 

πηελνηξνθηθφο θιάδνο ηεο ρψξαο, εμαηηίαο ηεο έμαξζεο ηεο λφζνπ ησλ πηελψλ (Η5Ν8) πνπ 

πιήηηεη ηελ Οπγγαξία απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2015. πλνιηθά έρνπλ ζαλαησζεί 3 εθαηνκκχξηα 

πηελά, πξνθαιψληαο δεκία ηεο ηάμεο ησλ 3 δηο HUF (9,8 εθ €) ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν.  

 

15 ρψξεο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Καλαδάο, ε εξβία, ε Ν. Αθξηθή, ε Ιαπσλία θαη ε 

ηγθαπνχξε) έρνπλ επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο δσληαλψλ πηελψλ αιιά θαη λσπψλ 

πνπιεξηθψλ απφ ηελ Οπγγαξία, ελψ αξθεηέο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Ιζξαήι, ε Ν. Κνξέα 

θαη ε Ινξδαλία έρνπλ απαγνξέςεη παληειψο ηηο εηζαγσγέο νπγγξηθψλ πνπιεξηθψλ. 

 

Η εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θξέαηνο ζηελ Οπγγαξία δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

ποςλεπικά: 29,7 σγπ., ρνηξηλφ: 25,2 ργξ., βφεην: 2,4 ργξ. θαη πξφβεην: 0,1 ργξ.  

 

Ήδε, ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο παξαηεξνχληαη πιένλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζην θξέαο πάπηαο 

θαη ρήλαο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο εηδηθψλ, ε έιιεηςε ζα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Ωο 

επαθφινπζν ηεο έιιεηςεο, παξαηεξείηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ζρεηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, εθηηκνχκε φηη ςπάπσοςν αςξημένερ δςναηόηηηερ εξαγωγήρ ελληνικών 

ποςλεπικών ζηελ Οπγγαξία θαη -θπξίσο- ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ απαγνξέςεη ηηο εηζαγσγέο 

πνπιεξηθψλ απφ ηελ Οπγγαξία θαη νη νπνίεο, ινγηθά, αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

πξνκήζεηαο θξέαηνο.   

 

mailto:boatshow@hungexpo.hu

