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I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 
 

 Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2016 αλήιζε ζε €10 δηο μεπεξλψληαο θαηά 

πνιχ ην πνζφ ησλ €8,6 δηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν πιεφλαζκα νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 3,1% (ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ €93,3 δηο) ζε ζρέζε κε ηελ 

κηθξφηεξε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 1,7% (ζπλνιηθή αμία εηζαγσγψλ €83,3 δηο). 

Δθηηκάηαη φηη ην πιεφλαζκα  ζα παξακείλεη πςειφ θαη ην 2017, πεξίπνπ ζηα €8,6-8,8 δηο. 

 

 χκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπγγαξίαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ ην 2016 κεηψζεθε ζε 4,5% απφ 5,8% ην 2015. 

 

 ηελ θνξπθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο ζηελ Οπγγαξία, 

ηνπνζεηείηαη ε δπζθνιία εχξεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Οπγγαξίαο, ην 40% ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

επηρεηξνχλ ζηελ Οπγγαξία αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα. ε αληίζηνηρεο 

έξεπλεο πξνεγνχκελσλ εηψλ, ην πνζνζηφ ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν (10% γηα ηα έηε 

2011-2013). ηα πξνβιήκαηα ησλ εηαηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε δπζθνιία 

δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ πιήηηνληαη 

θπξίσο νη εμαγσγηθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη εηαηξείεο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηνπ ιηαλεκπνξίνπ.  

 

 Μείσζε 18,8% ζεκεηψζεθε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα γηα ην 2016. χκθσλα φκσο κε 

ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπγγαξίαο, ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ην 2017 είλαη 

ελζαξξπληηθά. 

 

 χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο θ. Mihály Varga,  

ζπλνιηθά 14 δηο HUF (6 δηο ην 2017 θαη 8 δηο ην 2018) ζα δηαηεζνχλ ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν πξνκεζεηψλ 

κεγάισλ εηαηξεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Δληφο ηνπ 2017, ηα ρξήκαηα 

ζα δηνρεηεπηνχλ ζε ΜΜΔ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηνπ ηνκέα βηνκεραληθήο 

ςεθηνπνίεζεο, ελψ ην 2018 ηα ρξήκαηα ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα 

θαηαζθεπήο ιεσθνξείσλ, ηξακ θαη ηξαίλσλ, αιιά θαη ζε ΜΜΔ ηεο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν αλψηαην φξην 

ρξεκαηνδφηεζεο αλά έξγν νξίδεηαη ζηα 2 δηο HUF. Η νπγγξηθή θπβέξλεζε ειπίδεη φηη 

ζην πξφγξακκα ζα αληαπνθξηζνχλ 6-8 κεγάιεο πνιπεζληθέο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ 

πεξίπνπ 100-120 ΜΜΔ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαθέξνπλ νη νπγγξηθέο 

ΜΜΔ λα γίλνπλ κέξνο ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν απηφ, λα εηζέιζνπλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  

 

 Μείσζε ηνπ ΦΠΑ απφ 27% ζε 5% πξφηεηλε ην νπγγξηθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα 

πξντφληα αιηείαο θαη ζήξαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο θ. 

Sándor Fazekas, ε πξφηαζε ζα θαηαηεζεί ζηελ Βνπιή, ζην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2018. 
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IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
Α. Γενικέρ Ειδήζειρ  

 

 Γηαθνπή έθδνζεο νκνιόγσλ ηνπ νπγγξηθνύ δεκνζίνπ 

Η Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Οπγγαξίαο (Government Debt Management 

Agency - ΑΚΚ), αλαθνίλσζε ηελ  Σεηάξηε 10 Ιαλνπαξίνπ η.έ., ηε δηαθνπή έθδνζεο θαη 

δηάζεζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα «νκφινγα παξακνλήο», ε αγνξά 

ησλ νπνίσλ απφ αιινδαπνχο (εθφζνλ επξφθεηην γηα αμία άλσ ησλ 300.000€) εμαζθάιηδε 

άδεηα παξακνλήο ζηελ Οπγγαξία θαη ειεχζεξεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζηηο ρψξεο έλγθελ, γηα 

απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δηάζεζεο νκνιφγσλ είρε 

μεθηλήζεη ηνλ Ινχλην 2013 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο, ζα 

ζηακαηήζεη ζηηο 31 Μαξηίνπ η.έ. χκθσλα κε ηελ ΑΚΚ, ε δηαθνπή δηάζεζεο ησλ νκνιφγσλ 

θαζίζηαηαη πιένλ εθηθηή, δεδνκέλεο ηεο  βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ πσιεζεί πεξηζζφηεξα απφ 17.000 νκφινγα πνπ απέθεξαλ ζην θξάηνο 

έζνδα 1,3 δηο €. ηελ επηηπρή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο ησλ «νκνιφγσλ 

παξακνλήο» νθείιεηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ΑΚΚ, ε βειηίσζε θαη ηνπ θξαηηθνχ 

αμηφρξενπ ηεο Οπγγαξίαο (κεηά απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηξηψλ κεγαιπηέξσλ νίθσλ 

αμηνιφγεζεο παγθνζκίσο, ηα νκφινγα ηεο Οπγγαξίαο ζεσξνχληαη επέλδπζε), κε θέξδε γηα 

ην θξάηνο 1,5 δηο HUF.  

 

 Δκπνξηθόο «πόιεκνο» Οπγγαξίαο – δπζνπνηίαο Heineken 

Γηαζηάζεηο εκπνξηθνχ «πνιέκνπ» έρεη πάξεη ε δηέλεμε κεηαμχ ηεο νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ 

δπζνπνηίαο «Lixid Project» ζηελ Ρνπκαλία θαη ηεο δπζνπνηίαο «Heineken». Αηηία, ε 

πξφζθαηε απφθαζε ξνπκαληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ παχζε ηεο παξαγσγήο δχζνπ κε ηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία «Csiki» ηεο εηαηξείαο «Lixid Project», κε ηελ αηηηνινγία φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ φλνκα πξνζνκνηάδεη θαη παξαπέκπεη ζην εκπνξηθφ ζήκα «Ciuc» πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία «Heineken». Η κνλάδα παξαγσγήο ηεο «Heineken» ζηελ Ρνπκαλία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπνξηθή νλνκαζία «Ciuc Premium» γηα πάλσ απφ 40 έηε, πξνζέθπγε 

ζηε δηθαηνζχλε φηαλ πξν δηεηίαο ε νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ δπζνπνηία «Lixid Project» 

εηζήγαγε ζηε ξνπκαληθή αγνξά πξντφλ κε ηελ νλνκαζία «Lixid Igazi Csiki Sör» (απζεληηθή 

κπχξα Csíki). Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη νη δχν φξνη, «Ciuc» θαη «Csiki», αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, εληφο ηεο -πνιηηηθά επαίζζεηεο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο- πεξηθέξεηαο ηεο 

Σξαλζπιβαλίαο. Η δηθαζηηθή απφθαζε, πξνθάιεζε ζσξεία αληηδξάζεσλ ζηελ Οπγγαξία κε 

αξθεηέο εθαηνληάδεο πνιίηεο λα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πιαηεία Ηξψσλ ζηελ Βνπδαπέζηε 

γηα δηακαξηπξία. Ο επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. János Lázár, ζε 

πξφζθαηε νκηιία ηνπ, παξαθίλεζε φινπο ηνπο Οχγγξνπο πνιίηεο ζε κπντθνηάδ ησλ 

πξντφλησλ ηεο «Heineken». ε ζπλέληεπμε ηχπνπ, 9 Φεβξνπαξίνπ η.έ. ραξαθηήξηζε ηελ 

απφθαζε ηνπ ξνπκαληθνχ δηθαζηεξίνπ θαηά ηεο επσλπκίαο «Csiki» σο "άδηθε θαη αληη-

νπγγξηθή ελέξγεηα». Τπνζηήξημε επίζεο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέξνο 

κηαο ζεηξάο δξάζεσλ πνπ ππνθηλεί ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

πεξηνξίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο εθθιεζίεο, ηνπο δεκάξρνπο, ηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ηα νπγγξηθά ζχκβνια  ζηελ Ρνπκαλία. ε κπντθνηάδ ησλ πξντφλησλ ηεο «Heineken», 

θάιεζε ηνπο πνιίηεο θαη ην αθξνδεμηφ εζληθηζηηθφ θφκκα ηεο Οπγγαξίαο Jobbik, αιιά θαη ε 

γελέηεηξα ηνπ θ. Lázár, πφιε Hódmezővásárhely. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε «Heineken» 

Οπγγαξίαο, δηακέζνπ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο, θ. José Matthijsse, δηεκήλπζε φηη ν 

εκπνξηθφο απνθιεηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο, ζέηεη ζε θίλδπλν 500 Οχγγξνπο ππαιιήινπο θαη 

ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη ζηα πξντφληα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα 

πνιχ δεκνθηιή ζηελ νπγγξηθή αγνξά, φπσο ε κπχξα «Soproni». Ο θ. Matthijsse ηφληζε φηη 

εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή ηεο «Soproni» ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά νπγγξηθφ θξηζάξη πνπ 

ε εηαηξεία πξνκεζεχεηαη απφ πεξίπνπ 100 Οχγγξνπο αγξφηεο. Δλ ησ κεηαμχ, ε «Lixid 
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Project», ζε κηα θίλεζε αληηπεξηζπαζκνχ θαη δηαθήκηζεο, άιιαμε ηελ επσλπκία ηνπ 

πξντφληνο ηεο απφ «Igazi Csíki Sör» ζε «Igazi Tiltott Sör» (απζεληηθή απαγνξεπκέλε κπχξα). 

 

 Έξεπλα ηεο Δ.Δ. γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ 

Η Δ.Δ. πξνρψξεζε ζηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππήξμε παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. απφ πιεπξάο Οπγγαξίαο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Η αλαθαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

απνηειεί κέξνο ηεο αμίαο $900 δηο πξσηνβνπιίαο «Belt and Road» ηεο Κίλαο. χκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηεο Δ.Δ., ε Οπγγαξία δελ δεκνζίεπζε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη άξα παξαβίαζε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Η έξεπλα είλαη 

παξφκνηα κε απηήλ πνπ δηελεξγήζεθε θαη ζηελ ππφζεζε ηεο απ’ επζείαο αλαζέζεσο ζηελ 

θξαηηθή εηαηξεία ηεο Ρσζίαο Rosatom, ηνπ έξγνπ επέθηαζεο ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο Παθο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αμίαο €12 δηο, αλαηέζεθε απφ ηελ 

Οπγγαξία ζηελ Rosatom ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο πξνθεξπρζεί ζρεηηθφο κεηνδνηηθφο 

δηαγσληζκφο.  

Σνλ Ννέκβξην 2016 είρε αλαθνηλσζεί απφ ηε δεκφζηα ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε MÁV ηεο 

Οπγγαξίαο, ν ζρεκαηηζκφο Οπγγξν-Κηλεδηθήο Κνηλνπξαμίαο, ελψ ππεγξάθε θαη ζρεηηθφ 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Σν 2014 είρε ζπλνκνινγεζεί Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ Οπγγαξίαο-εξβίαο-

Κίλαο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ αγγίδεη ηα 350 ρικ, ελψ 

ην νπγγξηθφ θνκκάηη κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ Βνπδαπέζηεο-Kelebia δελ μεπεξλά ηα 166 ρικ. Η 

θνηλνπξαμία δελ είλαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, αιιά ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ αλάδνρνπ. Η Σξάπεδα Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ ηεο Κίλαο (Export-Import Bank –ΔΥΙΜ) 

ζα θαιχςεη κε 20-εηέο δάλεην (ην επηηφθην ηνπ νπνίν ζα είλαη 2%) ην 85% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο αλαβάζκηζεο ησλ 350 ρικ. ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ελψ ην ππφινηπν 15% ζα 

θαιπθζεί απφ ηελ Οπγγαξία. Αξρηθά, ην θφζηνο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νπγγξηθνχ θνκκαηηνχ 

είρε ππνινγηζζεί ζε 472 δηο HUF (€1,5 δηο), φκσο λεφηεξεο δεκνζηνγξαθηθέο αλαθνξέο, νη 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ην θφζηνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, φζν θαη ηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο Οπγγαξίαο, ην αλεβάδνπλ ζηα 700 δηο HUF (€2,2 δηο), ή ζε πεξίπνπ €13,6 εθ. 

αλά ρικ. Σα αθξηβή πνζά δελ είλαη δηαζέζηκα δεδνκέλνπ φηη ε θπβέξλεζε ρεηξίδεηαη ηε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ σο θξαηηθφ κπζηηθφ. Δίλαη ζαθέο πάλησο φηη ν κεγάινο 

ελδηαθεξφκελνο ζηελ ππφζεζε, δελ είλαη άιινο απφ ηελ Κίλα. Αζθαιψο θαη ε αλαβάζκηζε 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζα σθειήζεη ηηο κεηαθνξέο αηφκσλ θαη εκπνξεπκάησλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ (Οπγγαξίαο-εξβίαο), φκσο ε Κίλα απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε κεηαθνξάο 

ησλ πξντφλησλ ηεο απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. Ήδε, ζηηο αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ η.έ. θαηέθζαζε ζην δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν «BILK» ζηελ 

Βνπδαπέζηε, απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά (κέζσ εξβίαο), ην πξψην ηξέλν 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Cosco κε πξντφληα θηλεδηθήο πξνέιεπζεο. Η αλαβάζκηζε ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ ζα δηεπθνιχλεη ηα κάια ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ηνπ θηλέδηθνπ νκίινπ Cosco θαη ζα θαηαζηήζεη ζηα θηλεδηθά 

πξντφληα πην πξνζηηέο ηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

 

 Πνηνηηθώο θαηώηεξα πξντόληα ηξνθίκσλ δηαθηλνύλ νη πνιπεζληθέο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε αλαθνξά ηεο Τπεξεζίαο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο (Nébih), νη 

πνιπεζληθέο ηξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία, δηαθηλνχλ ζηελ αγνξά 

πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ απηά πνπ δηαθηλνχλ ζηελ Απζηξία. πγθεθξηκέλα, ν 

Τπνπξγφο παξά ησ Πξσζππνπξγψ, θ. János Lázár, ραξαθηήξηζε ηα πξντφληα απηά σο 

«ζθνππίδηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ». Η Τπεξεζία «Nébih», παξνπζίαζε έλαλ εθηελή 

θαηάινγν κε δηαθνξέο πνπ εληφπηζε ζηελ γεχζε θαη ζηε ζχλζεζε πξντφλησλ πνιπεζληθψλ 

πνπ πσινχληαη εληφο Οπγγαξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα ίδηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζηε 

γεηηνληθή Απζηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Τπεξεζία δηαπίζησζε θαηφπηλ ειέγρσλ φηη ε Coca-

Cola ζηελ Οπγγαξία πεξηέρεη 0,6% πεξηζζφηεξε δάραξε θαζψο θαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 
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γιπθαληηθέο νπζίεο. Δπίζεο, ε Nutella πνπ θπθινθνξεί  ζηελ Οπγγαξία πζηεξεί ζηελ πθή ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζηελ Απζηξία. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη θξέκεο Paula θαη ηα 

επηδφξπηα γηανπξηηνχ Actimel (Danone) πζηεξνχζαλ ζε γεχζε θαη ζχλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηελ Απζηξία. Παξφκνηα επξήκαηα απνθάιπςε θαη πξφζθαηε έξεπλα ηεο Τπεξεζίαο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο ινβαθίαο, θαηαιήγνληαο φηη πξντφληα ηξνθίκσλ πνπ πσινχληαη 

ζηελ ινβαθία, είλαη ππνδεέζηεξα ζε γεχζε θαη ζχλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ηεο 

ίδηαο εηαηξείαο πνπ δηαθηλνχληαη ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Γεκνζηνγξαθηθέο πεγέο 

αλαθέξνπλ φηη ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο ηεο ινβαθίαο πξνηίζεηαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα πξνο 

δηεξεχλεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ν Οχγγξνο 

Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Γξ. Sandor Fazekas, ν νπνίνο έδσζε εληνιή ζηελ «Nébih» γηα έιεγρν 

100 αθφκε πξντφλησλ απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα κέζα Μαξηίνπ η.έ.. O Τπνπξγφο 

παξά ησ Πξσζππνπξγψ, θ. János Lázár, δήισζε ζε δεκνζηνγξάθνπο φηη είλαη πηζαλφ λα 

εγθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Η 

πνιηηηθή δηπιψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Οπγγαξίαο, επηζεκαίλνπλ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Πάλησο, ν χλδεζκνο Δπψλπκσλ 

Πξντφλησλ Σξνθίκσλ Οπγγαξίαο ππεξακχλζεθε ησλ πνιηηηθψλ ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ, 

ραξαθηεξίδνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο «Nébih» σο «θαηά βάζε ππνθεηκεληθά» κε 

ηελ αηηηνινγία φηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ, ήηαλ 

ακειεηέεο. ηηο θαηαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο αληέδξαζαλ θαη νη πνιπεζληθέο, κε πξψηε ηελ 

Coca-Cola πνπ δήισζε φηη ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ζηηο ΗΠΑ, φζν θαη ζηελ Οπγγαξία, 

ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο ην ίδην ζηξφπη θξνπθηφδεο/γιπθφδεο, ην νπνίν εμάιινπ 

παξαζθεπάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία. Σηο θαηαγγειίεο γηα 

θαηψηεξε πνηφηεηα αξλήζεθε θαη ε Nestlé γηα ην πξντφλ ηεο Nesquik, επηζεκαίλνληαο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή Szerencs ηεο 

Οπγγαξίαο, δηαηίζεηαη ζε 18 ρψξεο. Η Danone απφ ηελ πιεπξά ηεο δήισζε φηη ην πξντφλ ηεο 

Actimel πνπ πσιείηαη ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Οπγγαξία, παξαζθεπάδεηαη ζην ίδην 

εξγνζηάζην κε αθξηβψο ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ζπληαγή, ζπκπιεξψλνληαο φκσο φηη ε 

πθή θαη ε γεχζε κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ησλ γεπζηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο. Αλ θαη λνκηθψο δελ πθίζηαηαη πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ κφλεο ηνπο ηα πνηνηηθά θαη γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, νχηε θαη ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ λα επηβάιιεη παλνκνηφηππα πξφηππα απφ 

ρψξα ζε ρψξα, ην ζέκα ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, θπξίσο απφ εζηθήο ζθνπηάο.  

 

 Απνδεκίσζε ησλ πηελνηξόθσλ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ηεο Οπγγαξίαο, έρεη δεκηνπξγεζεί 

Δηδηθφ Σακείν 3 δηο HUF γηα ηελ απνδεκίσζε φζσλ πηελνηξφθσλ αλαγθάζηεθαλ λα 

ζαλαηψζνπλ πηελά εμαηηίαο ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ. Ήδε έρνπλ εθηακηεπζεί πεξί ηα 1,2 δηο 

HUF. Η νπγγξηθή θπβέξλεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ έρνπλ ππάξμεη θαη παξάπιεπξεο 

απψιεηεο γηα ηνπο πηελνηξφθνπο θαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ θιάδνπ. Μφιηο πξφζθαηα, πξνζηέζεθε θαη ε Ρσζία ζηηο ρψξεο 

πνπ έρνπλ απαγνξέςεη ηελ εηζαγσγή πνπιεξηθψλ απφ ηελ Οπγγαξία (αλ θαη νπζηαζηηθά δελ 

ζα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 ε Ρσζία έρεη απαγνξέςεη 

κεηαμχ άιισλ πξντφλησλ θαη ηελ εηζαγσγή πνπιεξηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., σο αληίκεηξα 

ζηηο εκπνξηθέο θπξψζεηο πνπ επέβαιε ε Δ.Δ. ζηελ Ρσζία εμαηηίαο ηεο πξνζάξηεζεο ηεο 

Κξηκαίαο).  

 

 Κηλέδνη νη πεξηζζόηεξνη αγνξαζηέο θαηνηθηώλ 

Σν 2016, νη Κηλέδνη θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ αιινδαπψλ αγνξαζηψλ 

θαηνηθηψλ ζηελ Οπγγαξία.  ηε δεχηεξε ζέζε βξέζεθαλ νη Ρψζνη θαη ζηελ ηξίηε νη 

Οπθξαλνί. Πην αλαιπηηθά, νη Κηλέδνη αγφξαζαλ 724 θαηνηθίεο, νη Ρψζνη 513 θαη νη Οπθξαλνί 

343. Αθνινπζνχλ θάηνηθνη ησλ ΗΠΑ κε 96 θαηνηθίεο, Ιζξαειηλνί κε 92, Σνχξθνη κε 66 θαη 

χξνη κε 35. 
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 Απμεκέλεο εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από Ρσζία 

Σν 2016, νη εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε απφ ηελ Ρσζία, άγγημαλ ηα 27,6 δηο 

θπβηθά κέηξα, 25% πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2015. Η αλνδηθή ηάζε θαίλεηαη λα 

ζπλερίδεηαη θαη γηα ην 2017, δεδνκέλνπ φηη ηηο πξψηεο 45 εκέξεο, εηζήρζε ζηελ Οπγγαξία 

απφ ηελ Ρσζία 21% πεξηζζφηεξν θπζηθφ αέξην ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2016.  

 

 Δπέλδπζε ύςνπο 11 δηο HUF από γεξκαληθή εηαηξεία 

Ο γεξκαληθφο νίθνο παξαγσγήο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ «ThyssenKrupp», απνθάζηζε 

λα πινπνηήζεη επέλδπζε θαηαζθεπήο λένπ εξγνζηαζίνπ ζηελ πφιε Debrecen ηεο Οπγγαξίαο, 

χςνπο 11 δηο HUF. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

γεξκαληθήο εηαηξείαο, ε νπνία ήδε ιεηηνπξγεί εξγνζηάζην παξαγσγήο ζπζηεκάησλ 

δηεχζπλζεο, ζηελ Βνπδαπέζηε. χκθσλα κε ηα επελδπηηθά ζρέδηα, ζα δεκηνπξγεζνχλ 250 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2020, φκσο ε παξαγσγή ειαηεξίσλ γηα αλαξηήζεηο 

απηνθηλήησλ ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2017. Ο ζηφρνο είλαη λα παξάγνληαη εηεζίσο 6 εθ. 

κνλάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νπγγξηθή θπβέξλεζε επηδνηεί ην έξγν κε 3,8 δηο HUF. Η 

γεξκαληθή εηαηξεία απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 εξγάηεο ζηελ Οπγγαξία.  

 

 Οπγγξηθή εηαηξεία αινπκηλίνπ «Aluinvent» 

Η νπγγξηθή εηαηξεία αινπκηλίνπ Aluinvent (http://www.aluinvent.com/en) μεθίλεζε ηελ 

παξαγσγή «αθξνχ αινπκηλίνπ» (πξφθεηηαη γηα νπγγξηθή εθεχξεζε/παηέληα) ζε λεφθηηζην 

εξγνζηάζην εληφο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο Felsőzsolca, θνληά ζηελ πφιε Miskolc. Ο 

ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξάγεη εηεζίσο 1.000 ηφλνπο θαη λα έρεη έζνδα 500 εθ. HUF.  

Η θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ θφζηηζε 700 εθ. HUF. Ο αθξφο αινπκηλίνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψηε χιε απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη ηηο βηνκεραλίεο 

δηαζηεκηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 Πξνζέιθπζε ηαπσληθώλ επελδύζεσλ ζηελ Οπγγαξία 

ην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζην Σφθπν,13/2/2017, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ, θ. Péter Szijjártó, αλαθνίλσζε ηέζζεξηο λέεο επελδχζεηο 

ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Οπγγαξία, ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ 26 δηο HUF. Σα νλφκαηα ησλ 

εηαηξεηψλ δελ αλαθνηλψζεθαλ, φκσο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ, πξφθεηηαη γηα 

δχν απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, κηα βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Οη 

επελδχζεηο απηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ 400 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Οπγγαξία. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη κεηαμχ ησλ αζηαηηθψλ θξαηψλ, ε Ιαπσλία είλαη ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο 

ζηελ Οπγγαξία, ελψ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθή Δπξψπεο, ε Οπγγαξία είλαη ν 

κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο πξντφλησλ ζηελ Ιαπσλία (κε ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ φγθνπ 

ζπλαιιαγψλ λα μεπεξλά ηα 2 δηο HUF). Οη 151 ηαπσληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Οπγγαξία, απαζρνινχλ 31.000 ππαιιήινπο θη έρνπλ επελδχζεη ζπλνιηθά 4,4 εθ. δνι. 

ΗΠΑ.  

 

 Πξνζέιθπζε επελδύζεσλ από ηηο ΗΠΑ 

Καηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ Νέα Τφξθε, 22/2/2017, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ, θ. Péter Szijjártó, ζπλαληήζεθε κε επηθεθαιήο θαη δηεπζχλνληεο 

ζπκβνχινπο κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη ζπκθψλεζε καδί ηνπο γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνιιψλ δηο 

HUF. Γελ αλαθνηλψζεθαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, φκσο ν Οχγγξνο Τπνπξγφο δήισζε 

φηη δχν ζπκθσλίεο, ε κία ζηελ βηνκεραλία κεραλεκάησλ θαη ε άιιε ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ logistics, ζα δεκηνπξγήζνπλ 300-400 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Οπγγαξία. Οη 

εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ζπλαληήζεθε ν Τπνπξγφο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε  Pfizer θαη ε Eaton), 

έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ λέν ρακειφ εηαηξηθφ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ζηελ 

Οπγγαξία (ηνλ ρακειφηεξν κεηαμχ ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ.).  
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B. Διεθνείρ Σςμθωνίερ - Σςνεπγαζίερ 
 

 

 Δπηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία Οπγγαξίαο-Ιξάλ 

ην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Οπγγαξία, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ιξάλ, Ali Tayebnia, ζπλαληήζεθε ερζέο κε ηνλ Οχγγξν Πξσζππνπξγφ θαη 

ζπδήηεζαλ ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνλ νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ θαη ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη 

επελδπηηθψλ πξννπηηθψλ κεηαμχ νπγγξηθψλ θαη ηξαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε επίζεο ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο 

Οπγγαξίαο, θ. Szijjarto, επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ 

ηεο Μηθηήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Οπγγαξίαο-Ιξάλ, ε νπνία ζπλεθιήζε γηα πξψηε θνξά 

λσξίηεξα ηελ ίδηα κέξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Μηθηήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ζπδεηήζεθαλ εθηελψο ζέκαηα δηαηξαπεδηθήο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξε 

ε ρξεκαηνδφηεζε θνηλψλ νπγγξν-ηξαληθψλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

αδεηνδφηεζε ησλ εηζαγσγψλ. Ο Ιξαλφο Τπνπξγφο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ην Ιξάλ είλαη 

αλνηρηφ ζε νπγγξηθέο επελδχζεηο ππνδνκψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα». χκθσλα κε αλαθνίλσζε 

ηνπ εδψ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ, ππεγξάθεζαλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο. Η αμία ηνπ φγθνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Οπγγαξίαο-Ιξάλ 

είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €28 εθ., πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηεο αμίαο 

ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ πξηλ ηελ επηβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θπξψζεσλ 

ζην Ιξάλ. Οη δχν πιεπξέο δηαπίζησζαλ φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ 

εκπνξηθν-νηθνλνκηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Γηα ηελ Οπγγαξία δηαλνίγνληαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

εμαγσγήο πξντφλησλ ηξνθίκσλ, δεδνκέλνπ φηη ην Ιξάλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

εηζαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Απφ πιεπξάο Ιξάλ, ε Οπγγαξία απνηειεί πχιε γηα ηα 

ελεξγεηαθά ηνπ πξντφληα ζηελ θεληξηθή Δπξψπε, ξφιν πνπ ε Οπγγαξία επραξίζησο απνδέρεηαη, 

αθνχ ην Ιξάλ είλαη δεχηεξν παγθνζκίσο ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηέηαξην ζε 

απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ε κεγαιχηεξε νπγγξηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ MOL (θξαηηθή πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή κε 25,2%), αγφξαζε ην 2016 απφ ην 

Ιξάλ 140.000 ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ. Μεηαμχ άιισλ ζπκθσλήζεθε ε δηεμαγσγή ζπλνκηιηψλ 

γηα ζπλνκνιφγεζε πκθσλίαο Ακνηβαίαο Πξνζηαζίαο ησλ Δπελδχζεσλ, εθφζνλ απηφ εγθξηζεί 

απφ ηελ Δ.Δ. Η ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ, ιεηηνπξγνχζα 

θξαηηθή Σξάπεδα Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ (Eximbank), δεζκεχηεθε γηα ην άλνηγκα πίζησζεο €85 

εθ. πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ ίδξπζε θνηλνπξαμηψλ θαη λα εληζρχζεη ηηο νπγγξν-ηξαληθέο 

επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο. Η ίδηα Σξάπεδα ζπκθψλεζε λα εγεζεί ησλ δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ γηα 

ηε δεκηνπξγία άκεζσλ δηαηξαπεδηθψλ επαθψλ. πκθσλήζεθε επίζεο ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε 

απφ ηνλ Ιξαληθφ Οξγαληζκφ Αδεηνδφηεζεο Δηζαγσγψλ, ησλ νπγγξηθήο πξνέιεπζεο πξντφλησλ 

θαη ηερλνινγηψλ. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή απφ ηελ νπγγξηθή 

εηαηξεία «Ikarus Global» θαη παξάδνζε ζην Ιξάλ, εθαηνληάδσλ ιεσθνξείσλ, κε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο Eximbank, χςνπο €45 εθ. Σπκθσλήζεθε επίζεο φηη απφ ηνλ Ινχλην, 150 Ιξαλνί ζα 

εθπαηδεπηνχλ ζηελ Οπγγαξία σο ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Ήδε, πεξίπνπ 1.200 Ιξαλνί 

θνηηεηέο θνηηνχλ ζε νπγγξηθά Παλεπηζηήκηα, εθ ησλ νπνίσλ νη 100 κε ππνηξνθίεο ηνπ 

νπγγξηθνχ θξάηνπο. Σέινο, ππεγξάθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο (ΜνU) κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο Οπγγαξίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Νέσλ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Ιξάλ θαη 

δηνξγαλψζεθε Δπηρεηξεκαηηθφ πλέδξην κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 100 εηαηξεηψλ. 

  

 Δπηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία Οπγγαξίαο-Ρσζίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ ζηελ Μφζρα, ην Αγξνηηθφ 

Δπηκειεηήξην Οπγγαξίαο (ΝΑΚ) ππέγξαςε (7/2/2017) Μλεκφλην πλεξγαζίαο  κε ηνλ χλδεζκν 

Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ Ρσζίαο «Rusprodsoyuz», κε ζθνπφ ηελ ακνηβαία πξνψζεζε εκπνξίνπ 

θαη επελδχζεσλ ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Σελ Οπγγαξία ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο νη εμαγσγέο 

ζηελ Ρσζία πξντφλησλ θξέαηνο, θξνχησλ & ιαραληθψλ, θαζψο θαη θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη απνηειεί ζηαζεξή ζέζε ηεο νπγγξηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε άπνςε φηη ηα 
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εκπνξηθά αληίπνηλα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηελ Ρσζία εμαηηίαο ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο, 

δελ είλαη ν πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο. Δληνχηνηο, ε Οπγγαξία σο θ-κ 

ηεο Δ.Δ. αθνινπζεί θαη ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. Η αλσηέξσ ζπλεξγαζία ησλ δύν 

επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ, ζηελ νπζία πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ κεηά ηελ άξζε ησλ 

εκπνξηθώλ κέηξσλ επνρή. Όπσο δήισζε θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ξσζηθνχ θνξέα, Denis 

Flerovsky, ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο δηακνξθψλεη ηε βάζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

ακνηβαία ζπκθέξνπζα ζπλεξγαζία, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ. 

 

 

 Αγξνηηθή πκθσλία Οπγγαξίαο – Λατθήο Γεκνθξαηίαο Λαόο   

Τπεγξάθε αξρέο Φεβξνπαξίνπ πκθσλία πλεξγαζίαο ζηνλ Αγξνηηθφ Σνκέα κεηαμχ Οπγγαξίαο 

θαη Λάνο.  Η πκθσλία πξνβιέπεη ηελ ακνηβαία πξνψζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνλ θιάδν ηεο θηελνηξνθίαο. Δπίζεο, πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ησλ δχν ρσξψλ. Η θπβέξλεζε ηνπ  

Λάνο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζηε ρψξα.  Η Οπγγαξία, ηα ηειεπηαία πέληε έηε έρεη ζπλδξάκεη 

ζεκαληηθά ην Λάνο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, είηε κε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, είηε κε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

 

 
ΙΙΙ 

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

CONSTRUMA, 5-9 Απξηιίνπ 2017. 36
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπψλ θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, κε 660 εθζέηεο θαη 55.000 

επηζθέπηεο. Η Έθζεζε πιαηζηψλεηαη απφ παξάιιειεο νκνεηδείο εθζέζεηο (θαηαζθεπήο νηθηψλ, 

θήπσλ, εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο), θαζψο θαη πνιιά ζπλέδξηα. 

πγθεθξηκέλα, παξάιιεια κε ηελ CONSTRUMA, ζα δηνξγαλσζνχλ θαη νη παξαθάησ εθζέζεηο: 

HUNGAROTHERM -9
ε
 Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε γηα Θέξκαλζε, Κιηκαηηζκφ, Δμαεξηζκφ  

RENEO -5
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

OTTHONDesign -6
ε
  Έθζεζε γηα Δζσηεξηθή δηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε νηθηψλ  

CONSTRUMA GARDEN- 6
ε
 Δκπνξηθή Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ θαη 

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

 

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. 

http://www.hungarotherm.hu/en
http://www.reneo.hu/en
http://www.otthon-design.hu/en
http://construma.hu/hu/kert
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
mailto:info@hungexpo.hu
mailto:iparnapjai@hungexpo.hu
mailto:machtech@hungexpo.hu
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ΙV 
Εσκαιρίες Ελληνικής επιτειρημαηικής δραζηηριόηηηος  

 

 

 Καηέθζαζε από ηνλ Πεηξαηά ην πξώην ηξέλν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Cosco   

Αξρέο Φεβξνπαξίνπ θαηέθζαζε απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηελ Βνπδαπέζηε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν «Budapest intermodal logistics centre –BILK», ην πξψην ηξέλν 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Cosco κε πξντφληα θηλεδηθήο πξνέιεπζεο. Ο νπγγξηθφο ηχπνο 

αλέδεημε ην γεγνλφο κε δεκνζηεχκαηα, θαζψο ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βνπδαπέζηεο-

Βειηγξαδίνπ πξφθεηηαη λα εθζπγρξνληζηεί ζην πιαίζην θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ρσξψλ 

Οπγγαξίαο-εξβίαο-Κίλαο. Η αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζα δηεπθνιχλεη ηηο 

εκπνξηθέο κεηαθνξέο ηνπ θηλέδηθνπ νκίινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα απμεζεί θαη ν όγθνο 

εκπνξίνπ κεηαμύ Διιάδαο-Οπγγαξίαο.  

 

 Αλνδηθή ε ηάζε πσιήζεσλ θαηλνύξησλ απηνθηλήησλ  
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Έλσζεο Δηζαγσγέσλ Ορεκάησλ Οπγγαξίαο (MGE), νη πσιήζεηο 

θαηλνχξησλ απηνθηλήησλ ηνλ Ιαλνπάξην 2017 ζεκείσζαλ άλνδν 15,3% ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2016. Η Έλσζε πξνζδνθεί φηη νη πσιήζεηο φιεο ηεο ρξνληάο ζα μεπεξάζνπλ 

ηηο 102.000 κνλάδεο. χκθσλα εμάιινπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ 

Απηνθηλήησλ (ACEA), ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηελ Οπγγαξία, μεπέξαζε φιεο 

ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο γηα ην έηνο 2016. Η Οπγγαξία βξίζθεηαη πξψηε ζηε ιίζηα κε 

πνζνζηφ αλάπηπμεο 25,1% (γηα θάζε θαηλνχξην απηνθίλεην πνπ πσιήζεθε, αλαινγνχλ 102 

θάηνηθνη), αθνινπζεί ε Κξναηία κε 23,5% θαη ε Κχπξνο κε 22,2%. Δληνχηνηο, ν επξσπατθφο 

κέζνο φξνο αγνξάο θαηλνχξηνπ απηνθηλήηνπ αλά θάηνηθν θπκαίλεηαη ζην 1/35 θαη μεπεξλά θαηά 

πνιχ απηφλ ηεο Οπγγαξίαο. Πάλησο, ν ηνκέαο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο εμαγσγηθέο βηνκεραλίεο ηεο Οπγγαξίαο κε 21% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. ηνλ 

θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 600 επηρεηξήζεηο θαη απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 

100.000 άηνκα. Μεγάιεο εηαηξείεο φπσο νη Suzuki, Audi, Opel θαη Mercedes δηαηεξνχλ 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο, θαζψο θαη απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ ζηελ Οπγγαξία. Οη πθηζηάκελεο 

επελδχζεηο απφ ηνπο κεγάινπο  θαηαζθεπαζηέο, πξνζειθχνπλ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο 

εηαηξείεο, πνπ έρνπλ γίλεη ζηαζεξνί θαη ζηξαηεγηθνί ζπλεξγάηεο/πξνκεζεπηέο ησλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, εθηηκνχκε φηη ππάξρνπλ γηα 

ηελ Διιάδα δπλαηόηεηεο εμαγσγώλ πξώησλ πιώλ (π.ρ. θύιια ράιπβα, θύιια αινπκηλίνπ, 

έηνηκα κεραλνινγηθά/ειεθηξνινγηθά εμαξηήκαηα θ.α.) γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ θαη 

κεξώλ. 

 

 Γπλαηόηεηεο εμαγσγήο ειιεληθώλ νίλσλ ζηελ Οπγγαξία  
χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπ πκβνπιίνπ Οηλνπνηψλ Οπγγαξίαο (HNT), ε θεηηλή 

παξαγσγή νίλνπ ζηε ρψξα αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

θαηαζηξνθήο πνπ πξνθάιεζαλ ζηνπο ακπειψλεο νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ν παγεηφο θαηά 

ηνλ κήλα Ιαλνπάξην. Σν ΗΝΣ έρεη 23 κέιε ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ζπλνιηθά 313 νπγγξηθέο 

νηληθέο θνηλφηεηεο, δειαδή ζρεδφλ ην 60% ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ ηεο Οπγγαξίαο. ε ζρεηηθέο 

δειψζεηο ηνπ, ν Πξφεδξνο ηνπ ΗΝΣ, θ.  Ottó Légli, επεζήκαλε φηη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο -θαη 

ηεο πξνζθνξάο- ζηαθπιηψλ νηλνπνηίαο, ζα επηθέξεη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο, θαη αλαπφθεπθηα, νη 

νηλνπνηνί ζα κεηαθπιίζνπλ ηελ αχμεζε απηή ζην ηειηθφ πξντφλ, δειαδή, ζην θξαζί. Αλαιχνληαο 

ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζε εγρψξηα παξαγσγή νίλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2010-2014 εκθαλίδεηαη ειαθξψο κεγαιχηεξε (274,1 εθ. ιίηξα) έλαληη ηεο 

κέζεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο (235,9 εθ. ιίηξα). Δληνχηνηο, ε παξαγσγή δελ επαξθεί γηα λα 

θαιχςεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε Οπγγαξία 

βαζίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απμεκέλε δήηεζε (εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή).  
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Ιζνδύγην Οίλνπ Οπγγαξίαο 

(ζε εκ. 
λίηπα) 

Παπαγωγή Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 

Εγσώπια Καηανάλωζη 

Σύνολο 
Καηά 

Κεθαλήν 
(ζε λίηπα) 

2010 176,2 18,3 84,6 234,5 23,4 

2011 282,2 54,1 62,7 259,1 26 

2012 224,3 56,6 65 235,5 23,7 

2013 294,4 60,6 62,1 235,7 23,8 

2014 258,5 46,6 72,3 214,9 21,8 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ζπλεθηηκψληαο ηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ ΗΝΣ, είλαη βέβαην φηη ε Οπγγαξία ζα αλαγθαζηεί λα εηζάγεη αθφκα πεξηζζφηεξεο 

πνζφηεηεο νίλνπ ην 2017 πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην έιιεηκκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

εγρψξηα αγνξά εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Οη εκπνξηθέο δπλαηόηεηεο πνπ 

δηακνξθώλνληαη γηα Έιιελεο παξαγσγνύο/εμαγσγείο είλαη πξνθαλείο.  
 

 


