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Ειδήςεισ εμπορικού και οικονομικού ενδιαφζροντοσ 

 

 

 Αφίχκθ ςτθν Ουγγαρία το πρϊτο απ’ ευκείασ τραίνο από τθν Κίνα  
Σο πρϊτο, απ’ ευκείασ, εμπορευματικό τραίνο από τθν Κίνα, αφίχκθ ςτον ςτακμό  Mahart Port ςτθν 

Βουδαπζςτθ. Σθν μεταφορά των εμπορευμάτων οργάνωςε θ πολυεκνικι διαμετακομιςτικι εταιρεία 

Ekol. Σο τραίνο, ςυνολικοφ μικουσ 650 μζτρων, μετζφερε 41 εμπορευματοκιβϊτια με προϊόντα 

(θλεκτρονικά, χάλυβα, ρουχιςμό και παιχνίδια) αξίασ 1 εκ. δολ. ΗΠΑ, διανφοντασ ςυνολικι 

απόςταςθ 10.000 χλμ., ςε διάςτθμα 17 θμερϊν. Διζςχιςε τισ χϊρεσ Καηακςτάν, Ρωςία, Λευκορωςία, 

Πολωνία και λοβακία.  

 

 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 τον Ιοφνιο τ.ζ. 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%. Η 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.  

Η κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθν Ουγγαρία υπολογίηεται ςε 6,2 χγρ./κεφαλι και θ μείωςθ του 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. και άρα κα εξιςορροπθκεί θ απϊλεια των κρατικϊν εςόδων.  


