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 I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 

 Παξακέλεη σο έρεη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Οπγγαξίαο 
χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. András Tállai, ε Οπγγαξία, παξά ηηο 

πηέζεηο απφ ηελ Δ.Δ. ζα δηαηεξήζεη ακεηάβιεην ην θνξνινγηθφ ηεο θαζεζηψο θαη ηνπο ρακεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. «Η Οπγγαξία δελ ζα θαηαξγήζεη ηηο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο θαη 

ειαθξχλζεηο πξνο ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά», δήισζε 

ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Tállai. Οη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο ηνπ Οχγγξνπ πθππνπξγνχ ήηαλ νπζηαζηηθά 

ε απάληεζε ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο ζε πξφζθαηε αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Οπγγαξία, καδί κε άιιεο επηά ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ., ζπγθεληξψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ρψξαο «θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ». Τπεξακπλφκελνο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 

ηεο θπβέξλεζεο, ν θ. Tállai ηφληζε φηη εμαηηίαο ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη ησλ κεηψζεσλ 

ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νη Οχγγξνη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο είραλ θέξδνο 270 δηο HUF. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο εηαηξεηψλ ζηελ Οπγγαξία (9%) είλαη ν ρακειφηεξνο 

ζηελ Δ.Δ., ελψ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ Δ.Δ. είλαη θαη νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ο Οχγγξνο Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηφληζε επίζεο φηη ην 2018, 

ιφγσ ηνπ επλντθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

Οπγγαξία, πινπνηήζεθαλ 98 επελδπηηθά έξγα (άκεζεο μέλεο επελδχζεηο) χςνπο 1,4 ηξηο HUF ηα 

νπνία δεκηνχξγεζαλ 17.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η Δ.Δ., ζπκπιήξσζε ν θ. Tállai, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηθλχεη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Οπγγαξίαο σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη φρη λα 

πξνζπαζεί λα ην αιιάμεη απμάλνληαο ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θαη θαηαξγψληαο ηηο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο.  

 

 

 Η Κεληξηθή Σξάπεδα δηαηεξεί ακεηάβιεην ην βαζηθφ επηηφθην 

Σν λνκηζκαηηθφ ζπκβνχιην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο (ΜΝΒ) δηαηήξεζε ην βαζηθφ 

επηηφθην ζην 0,9% γηα ηνλ Μάην, φπσο αθξηβψο είραλ πξνβιέςεη νη αλαιπηέο. Δπίζεο 

ακεηάβιεηα δηαηεξήζεθαλ ην επηηφθην θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο ζην -0,05% θαη ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο ζην 0,9%. ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ην λνκηζκαηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο Σξάπεδαο δήισζε φηη ε επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ην κήλα Μάξηην νθεηιφηαλ ζε 

εθάπαμ παξάγνληεο, ελψ ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηηο ππεξεζίεο ήηαλ νξηαθή. Η MNB δελ αλεζπρεί 

γηα πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα πνιηηηθή. 

 

 

 ηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζην 4%  

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν ζρέδην ζχγθιηζεο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε 

θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε εηήζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4%. Πην αλαιπηηθά, ζην ζρέδην 

πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζην 4% ην 2019, 4% ην 2020, 4,1% ην 2021, 4,2% ην 2022 θαη 

4% ην 2023. Οη πξνβνιέο είλαη θαηά 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξεο απφ φ,ηη ζηελ 

πξνεγνχκελε έθζεζε. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Mihály Varga επηβεβαίσζε ζε ζπλέληεπμε 

Σχπνπ φηη ε Οπγγαξία ζθνπεχεη λα επηηχρεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπιάρηζηνλ θαηά δχν πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ. Αλέθεξε επίζεο φηη ε Οπγγαξία έρεη ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά απνηακίεπζεο ζηελ Δ.Δ., γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εγρψξηαο 

βηνκεραλίαο, ελψ ε εηήζηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κε 25% ην 2019 θαηαηάζζεη ηελ Οπγγαξία 

ζηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Η θπβέξλεζε αλακέλεη αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαηά 0,7% ιφγσ βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ην ζρέδην ζχγθιηζεο 

πξνβιέπεη επίζεο πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο νηθνλνκίαο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη 

ηελ απινπνίεζε ησλ θφξσλ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εγρψξησλ νκνιφγσλ απφ ηα λνηθνθπξηά. Η θπβέξλεζε ζεσξεί 

φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα κεησζεί απφ 1,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2019 ζε 1,5% ην 2020, 1,2% 

ην 2021, 0,5% ην 2022 θαη 0% ην 2023. Σν κεδεληθφ έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη έλαο 

απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ν πξσζππνπξγφο θ. Viktor Orbán. Ωζηφζν, ν θηιφδνμνο απηφο 

ζηφρνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαζψο ε θπβέξλεζε έρεη 
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μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνγελεηαθήο ζηήξημεο, ην νπνίν ζα απμήζεη ην 

έιιεηκκα.  

 

 

 Ο νίθνο Moody’s αθήλεη ακεηάβιεηε ηελ αμηνιφγεζε  

Ο Οίθνο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Moody's δελ άιιαμε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ην 

ρξένο ηεο Οπγγαξίαο ηνλ Μάτν. Ο Οίθνο αλαβάζκηζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο Οπγγαξίαο απφ  ‘junk’ 

ζε ‘Baa3’. Τπελζπκίδνπκε φηη ηνλ Φεβξνπάξην, ν Οίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor's (S & P) 

είρε αλαβαζκίζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Οπγγαξίαο θαηά κία βαζκίδα ζε BB / A-2 κε 

ζηαζεξή πξφβιεςε. Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα, ν Οίθνο Fitch Ratings αλαβάζκηζε επίζεο ηηο 

καθξνπξφζεζκεο νθεηιέο νπγγξηθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ ζε "BBB" κε ζηαζεξή πξννπηηθή. Η 

ηξέρνπζα βαζκνινγία απφ ηελ Moody's παξακέλεη κία βαζκίδα ρακειφηεξε απφ απηή ησλ 

άιισλ δχν δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Οη επφκελεο θξηηηθέο ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ S&P ζηηο 

16 Απγνχζηνπ θαη ηελ Moody's ζηηο 25 Οθησβξίνπ. Η Moody's, ζε αλαθνίλσζή ηεο ηφληζε φηη ν 

δαλεηζκφο ζα κπνξνχζε λα απμεζεί θαηά 10% ην 2019. Δληνχηνηο, ηξαπεδηθνί αλαιπηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη ε ζηελφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ 

ζα πεξηνξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο κεηά ην 2020. Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη 

ε εμάξηεζε ηεο Οπγγαξίαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αθήλεη ηε ρψξα επάισηε 

ζε θηλδχλνπο ζηελ πεξίπησζε ιήςεσο κέηξσλ εκπνξηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ. 

 

 

 Πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αχμεζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ην 2019 απφ 

3,4% ζην 3,7% θαη γηα ην 2020 απφ 2,6% ζε 2,8%. Ωζηφζν, νη πξνβιέςεηο απηέο βξίζθνληαη 

ρακειφηεξα απφ ην ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο πνπ είλαη ην 4% γηα ηα δχν έηε ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ζχγθιηζεο. Η νπγγξηθή νηθνλνκία, ε νπνία ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά 4,9% ην 

2018, ελδέρεηαη λα ράζεη ηε δπλακηθή ηεο, θαζψο πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο εγρψξηαο αιιά θαη 

ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. Η αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πξνβιέπεηαη λα κεησζεί θαηά ηα πξνζερή 

έηε θαζψο νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα θνξπθσζνχλ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ. Οη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ζα επηβξαδπλζνχλ απφ 16,5% ην 2018 ζε 10,4% 

ην 2019 θαη κφιηο 2,4% ην 2020. Η πξφβιεςε επίζεο πξνβάιιεη φηη ε αχμεζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο ζα επηβξαδπλζεί απφ 5,4% ην 2018 ζε 4,9% ην 2019 θαη 3,8% ην 2020. Δπηπιένλ, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηψλεηαη ζε 1,8% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2019 θαη ζην 1,6% ην 2020, αιιά αλαθέξεη φηη ε ηαρεία αχμεζε ησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ζέηεη θηλδχλνπο δηεχξπλζήο ηνπ. Σέινο, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί απφ 3,7% ην 2018 ζε 3,5% ην 2019 θαη ην 2020, ελψ 

ε απαζρφιεζε απμάλεηαη θαηά 1,4% θαη 0,4% ηελ ίδηα πεξίνδν. Σέινο, ε ρακειή αλεξγία θαη ε 

ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ αλακέλεηαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο πάλσ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 

 Υακειφκηζζνη νη Οχγγξνη εξγαδφκελνη 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, πεξίπνπ 880 ρηι. (42,4%) 

εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ακείβνληαη επηζήκσο κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ, ή κε ηνλ 

θαηψηαην κηζζφ γηα εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Πην αλαιπηηθά, 443 ρηι. (21,4%) ακείβνληαη κε ην 

θαηψηαην κηζζφ θαη 436 ρηι. (21%) ακείβνληαη κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ γηα εηδηθεπκέλνπο 

εξγάηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη πεξίπνπ 230 κε 250 ρηι. ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ, ακείβνληαη επίζεο 

κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαηψλ πνπ ακείβνληαη κε ηνλ θαηψηαην 

κηζζφ (51%) απαζρνιείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ δελ εθπιήζζεη αθνχ εθεί 

εληνπίδεηαη θαη κεγάιν κέξνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο. ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα 48% ησλ απαζρνινχκελσλ ακείβεηαη κε ην θαηψηαην κηζζφ, ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα 

44,5% θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνζνζηφ θάησ ηνπ 20%. 
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 Μείσζε εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο Οπγγαξίαο  

χκθσλα κε πξφζθαηα (πξνζσξηλά) ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

ηεο Οπγγαξίαο, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ρψξαο ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2019 

δηακνξθψζεθε ζηα €1,283 δηο, ειαθξψο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηα €1,449 δηο ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2018. Πην αλαιπηηθά, ηνλ Ιαλνπάξην 2019 ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα δηακνξθψζεθε 

ζηα €392 εθ. θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2019 ζηα €891 εθ. Καηά ηνλ Φεβξνπάξην 2019 νη αμία ησλ 

εμαγσγψλ άγγημε ηα €9,117 δηο. θαη ησλ εμαγσγψλ ηα €8,226 δηο. Πεξίπνπ 80% ησλ νπγγξηθψλ 

εμαγσγψλ είραλ πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ πεξίπνπ 70% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο 

πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. Απφ κηα πεξαηηέξσ αλάγλσζε ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ πνπ 

δεκνζίεπζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπγγαξίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε αμία ησλ 

δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Οπγγαξίαο-Διιάδνο γηα ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2019 

δηακνξθψλεηαη ζηα €46,9 εθ., κεησκέλε θαηά €1,1 εθ. ζε ζρέζε κε ηνλ Ιαλνπάξην 2018 (€48 εθ.).  

 

 

 

IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 Η λέα ηξαηεγηθή Δμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο  

χκθσλα κε ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο «Magyar Közlöny», ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ κέζσ εκπινθήο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ηεο ρψξαο ζηελ εμαγσγηθή δηαδηθαζία. ηελ ΔηΚ 

δεκνζηεχζεθε ηκήκα ηεο λέαο ηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2030 ην νπνίν είρε 

εγθξηζεί ηνλ Μάξηην θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ν ησξηλφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε εμαγσγέο είλαη κεησκέλνο, ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα ιάβεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε κέρξη ην 2030 ην πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ κε εμαγσγηθή δξάζε λα έρεη 

αλέιζεη ζην 50%. ηνπο ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ελίζρπζε ησλ 

εμαγσγψλ πξνο ρψξεο εθηφο Δ.Δ. εκεηψλεηαη φηη πεξίπνπ 80% ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ θαη 

75% ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ δηελεξγνχληαη κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. Αθνινχζσο, ε θπβέξλεζε 

ζθνπεχεη λα βειηηζηνπνηήζεη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη λα ην 

αλαδείμεη σο ην απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ δηαλνκήο θαη πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο 

εμαγσγηθψλ αδεηψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο ηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ ζα 

θαζνξηζηνχλ ηνπο επφκελνπο κήλεο θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο κε ζπλαξκφδηα 

ππνπξγεία, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο 

Οπγγαξίαο παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν 2017 γηα πξψηε θνξά ε αμία 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο «έζπαζε» ην θξάγκα ησλ €100 δηο, ελψ ην 2018 μεπέξαζε ηα €105 δηο. Αλ 

θαη πιεζπζκηαθά θαηαηάζζεηαη 88
ε
 ζηνλ θφζκν, ε Οπγγαξία θαηαιακβάλεη ηελ 34

ε
 ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηηο εμαγσγηθέο ηνπο επηδφζεηο. Δπίζεο, σο πξνο ηηο εμαγσγέο ηεο 

ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαηαηάζζεηαη ζηελ 20
ε 

 ζέζε, 19
ε
 σο πξνο ηηο εμαγσγέο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 15
ε
 σο πξνο ηηο εμαγσγέο δεκεηξηαθψλ. 

 

 

 πκθσλία γηα αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο θνπ Mihály Varga, ε 

θπβέξλεζε ζπκθψλεζε κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ηνπ 

θαηψηαηνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ γηα εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Η ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη εληφο 

ηνπ 2019 νη θαηψηαηνη κηζζνί ζα απμεζνχλ θαηά 8%, ελψ ην 2020 ζα απμεζνχλ εθ λένπ θαηά 

8%. Ωο απνηέιεζκα ησλ απμήζεσλ, ν θαηψηαηνο κηζζφο γηα ην 2019 ζα αλέιζεη ζηα 149 ρηι. 
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HUF θαη ν θαηψηαηνο εγγπεκέλνο ζηα 195 ρηι HUF. Αληηζηνίρσο, ην 2020 ν θαηψηαηνο ζα 

δηακνξθσζεί ζηα 161 ρηι. HUF θαη ν θαηψηαηνο εγγπεκέλνο ζηα 210 ρηι. HUF. Ο θ. Varga ζε 

δειψζεηο ηνπ ζηνλ ηχπν αλέθεξε φηη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, ε θπβέξλεζε ζα 

πξνρσξήζεη θαη ζε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ (ζην πιαίζην ζρεηηθήο εμαεηνχο 

ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ε θπβέξλεζε ην 2016) θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, δειαδή 

απφ ην ηξέρνλ 19,5% ζε 17,5%. χκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή ξεηνξηθή, ε κείσζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ζα επηηξέςεη ζηνπο εξγνδφηεο λα πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

 

 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζην Αεξνδξφκην ηεο Βνπδαπέζηεο γηα ηνπο Κηλέδνπο ηνπξίζηεο 

Σν αεξνδξφκην ηεο Βνπδαπέζηεο ζα δεκηνπξγήζεη λέεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχληαη 

νη θηλέδνη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Οπγγαξία, δήισζε ν ππεχζπλνο ηνπ αεξνιηκέλα. Οη 

Alipay θαη Unionpay, ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ πξνηηκνχλ νη θηλέδνη ηαμηδηψηεο ζα γίλνληαη 

δεθηά ζε θαηαζηήκαηα αθνξνιφγεησλ εηδψλ θαη ζε άιιεο εκπνξηθέο κνλάδεο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ Κηλέδσλ επηβαηψλ έθζαζε ηηο 200.000 θαηά ην έηνο 2018, αξηζκφο πνπ  

αλακέλεηαη λα απμεζεί θέηνο κε ηελ έλαξμε ηξηψλ λέσλ εβδνκαδηαίσλ απεπζείαο πηήζεσλ απφ 

ηε αγθάε ζηε Βνπδαπέζηε (Shanghai Airlines). Δπηπιένλ, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2019 

η.έ, ζην αεξνδξφκην ηεο Βνπδαπέζηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηακπέιεο θαη ζηε θηλέδηθε γιψζζα. 

Σέινο, ζην αεξνδξφκην πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο ζηελ θηλεδηθή γιψζζα  (π.ρ πιεξνθνξίεο ζηα 

ηεξκαηηθά)  ελψ απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχιην πξνζθέξεηαη θηλεδηθή έθδνζε εθαξκνγήο γηα έμππλα 

θηλεηά. 

 

 Η Οπγγαξία ππέξ ησλ επελδχζεσλ εληάζεσο ηερλνγλσζίαο  

«Η οςγγπική οικονομία έσει επιηύσει ηην πλήπη απαζσόληζη ηος επγαηικού δςναμικού ηηρ και 

ππακηικά έσει εξανηλήζει ηα πεπιθώπια για πεπαιηέπω ανάπηςξη ηηρ απαζσόληζηρ ζηη σώπα. 

Σςνεπώρ, από ηούδε και ζηο εξήρ, οι επενδύζειρ ενηάζεωρ ηεσνογνωζίαρ πος είναι βαζιζμένερ ζηην 

έπεςνα και ηην ηεσνολογία, θα έσοςν ηον ππωηαπσικό λόγο ζηην οικονομική ανάπηςξη ηηρ σώπαρ». 

Σα αλσηέξσ δήισζε ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártν 

(ηγηάξην), ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, ζε επηρεηξεκαηηθφ 

ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην εδψ Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (American Chamber of 

Commerce -AmCham). χκθσλα κε ηνλ Οχγγξν Τπνπξγφ, ε θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

έρεη ζπλεθηηκήζεη ην πεπεξαζκέλν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (5 εθ.) θαη πιένλ ε ρψξα 

εηνηκάδεηαη γηα αιιαγή επελδπηηθνχ κνληέινπ θαη κεηάβαζε ζηελ επνρή φπνπ ε έκθαζε θαη νη 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζα δίδνληαη ζηηο επελδχζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). ην πλεχκα 

απηφ θαη πξνθεηκέλνπ κηα λέα επέλδπζε λα ηχρεη θξαηηθήο ππνζηήξημεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, 

δελ αξθεί κφλν ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπκπιήξσζε ν θ. Szijjártν. Πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο θαη απαξαίηεηνη, γηα ιήςε θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο,  παξάγνληεο, είλαη πιένλ νη: 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, δηεπθφιπλζε δξαζηεξηνηήησλ R&D θαη πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ. 

ηελ πεξίπησζε επελδχζεσλ κε ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηνλ ίδην αξηζκφ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ιήςε θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ην χςνο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηφληζε ν Οχγγξνο Τπνπξγφο.  

 

 

 Οη Οχγγξν απνξξίπηνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ 

Μφλν ην 38% ησλ Οχγγξσλ ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα πηνζέηεζεο ηνπ επξψ, ελψ ην 49% ην 

απνξξίπηεη, ζχκθσλα κε δεκνζθφπεζε πνπ δηελεξγήζεθε ηνλ Απξίιην γηα ηζηνζειίδα εηδήζεσλ. 

Έλα ρξφλν λσξίηεξα, ην επξσβαξφκεηξν θαηέγξαςε ζηήξημε 68% γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ 

λνκίζκαηνο. Σέινο, ζηε Βνπδαπέζηε, ην 46% ησλ θαηνίθσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

επξψ θαη ην 39% ην απνξξίπηνπλ. Μεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε πηνζέηεζε ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο έρεη ζηήξημε 48% ελψ φζνη ην απνξξίπηνπλ θηάλνπλ ζην 42%. 
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 Η γξίπε ησλ ρνίξσλ εμαπιψλεηαη ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Σξνθίκσλ (Nebih), ε αθξηθαληθή γξίπε 

ησλ ρνίξσλ έθζαζε ζηελ επαξρία Hajdú-Bihar, φπνπ βξέζεθαλ κνιπζκέλνη ηξεηο αγξηφρνηξνη 

θνληά ζηηο πεξηνρέο Nyírábrány θαη Álmosd. Η πιεγείζα πεξηνρή ήηαλ ήδε ππφ επηηήξεζε 

θαζψο ε έμαξζε ηεο επηδεκίαο είρε εκθαληζηεί ζηνπο εθηξεθφκελνπο ρνίξνπο ζηε γεηηνληθή 

Ρνπκαλία. Σέινο, ε αθξηθαληθή γξίπε ησλ ρνίξσλ είλαη παξνχζα ζηελ επαξρία Heves απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2018, ζην Szabolcs Szatmár-Bereg απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018 θαη ζηηο επαξρίεο 

BorsodAbaúj-Zemplén θαη Nógrád απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 Καηαζθεπή ηπξνθνκηθήο κνλάδαο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ  

Η Οπγγξηθή γεσξγηθή εηαηξεία Komáromi Mezőgazdasági ζα θαηαζθεπάζεη ηπξνθνκηθή κνλάδα 

παξαγσγήο κνηζαξέιαο αμίαο  4,7 δηο. HUF ζην Bartusekpuszta, έλα αγξφθηεκα θνληά ζην 

Komárom. Σν έξγν ζα δεκηνπξγήζεη 32 ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα ιάβεη επηδνηήζεηο χςνπο 1,5 δηο. 

HUF απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η ηπξνθνκηθή κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαζεκεξηλά 100.000 

ιίηξα γάιαθηνο θαη αξρηθά ζα εμάγεη φιε ηελ παξαγσγή ζηελ Ιηαιία. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία 

δηεξεπλά ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη αξγφηεξα ζηελ αγνξά κε ηε δηθή ηεο επσλπκία θαη ινγφηππν 

ηπξηψλ. πγθεθξηκέλα, ε Komáromi Zrt. είλαη 100% Οπγγξηθή εηαηξεία. Η εηαηξεία δηαηεξεί 

1200 γαιαθηνπαξαγσγηθέο αγειάδεο ζην Csémen θαη εθκεηαιιεχεηαη κηα θάξκα κε 1.200 δψα. 

ρεδφλ 40.000 ιίηξα γάιαθηνο πσινχληαη θαζεκεξηλά κέζσ εγρψξησλ εκπφξσλ ζηελ Ιηαιία. Με 

βάζε ηελ παξαγσγή γάιαθηνο, ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

κνλάδσλ ηεο ρψξαο. Σέινο, ε εηαηξεία απαζρνιεί 110 άηνκα θαη παξέρεη ζε 20-25 αγξφηεο  

κφληκεο επθαηξίεο πψιεζεο θαη παξαγσγήο δσνηξνθψλ. Σα εηήζηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηεο 

εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 2,5 δηο. HUF ην 2018. 

 

 Νέν ςεθηαθφ λφκηζκα απφ εηαηξεία εκθηάισζεο λεξνχ 

Η εηαηξεία εκθηάισζεο κεηαιιηθνχ λεξνχ Futuraqua δηεξεπλά ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαη ηελ 

έθδνζε θξππηνλνκίζκαηνο (cryptocurrency) κε ηελ νλνκαζία «Waterum». Η Futuraqua έρεη ήδε 

δεκηνπξγήζεη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα-πιαηθφξκα ζπλαιιαγψλ κε θνππφληα (token) 10 

εθαηνκκπξίσλ κνλάδσλ. Σν 20% ησλ θνππνληψλ έρεη ήδε πσιεζεί. Έλα «Waterum» ζα 

αληαιιάζζεηαη γηα έλα ιίηξν λεξνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη απφ ηε Futuraqua. Η εηαηξεία ζρεδηάδεη 

λα μεθηλήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θξππηνλνκίζκαηνο απηφ ην έηνο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ηηκή 

ησλ κεηνρψλ ηεο Futuraqua απμήζεθε θαηά 9,1% αγγίδνληαο ζε αμία ηα 92,6 HUF αλά κεηνρή. 

 

 

 πκθσλία πξνκήζεηαο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ εδψ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο 

θ. Péter Szijjártó, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ ζηελ Βνπδαπέζηε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Gazprom (θαη πξψελ Πξσζππνπξγφ ηεο Ρσζίαο) θ. 

Viktor Zubkov, δήισζε ζε δεκνζηνγξάθνπο φηη «ηο μέλλον ηηρ όδεςζηρ πωζικού θςζικού αεπίος 

μέζω Οςκπανίαρ είναι αβέβαιο, κι ωρ εκ ηούηος πποσωπήζαμε ζε ζςμθωνία με ηην πωζική 

εηαιπεία για ηην ππομήθεια θςζικού αεπίος και ηην αποζηολή ζςγκεκπιμένων ποζοηήηων ηος ζηην 

Οςγγαπία ενηόρ ηος 2019». Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ζηαινχλ ζηελ Οπγγαξία ην 

2019 απνηεινχλ κέξνο ηεο πνζφηεηαο θ/α πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Gazprom γηα ην 2020. Οη 

ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλερίδνληαη, ζπκπιήξσζε ν Οχγγξνο Τπνπξγφο θαη ζχληνκα ζα 

ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο θ/α γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Οπγγαξίαο. Ο θ. Szijjártν 

επεζήκαλε ηελ απμεηηθή πνξεία ησλ εμαγσγψλ ξσζηθνχ θ/α πξνο ηελ Δπξψπε (202 δηζ θ.κ. ην 

2018), ηνλίδνληαο φηη ην ίδην έηνο νη εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία απμήζεθαλ θαηά 9,5% ζε ζρέζε κε 

ην 2017. Δπαλέιαβε ηελ εθηίκεζή ηνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ηελ πνξεία 

ησλ δηεζλψλ ηηκψλ θ/α, ε Ρσζία ζα ζπλερίζεη θαη ηα επφκελα ρξφληα λα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

πξνκεζεπηήο θ/α γηα ηελ Δπξψπε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Οπγγαξία, πξφζζεζε ν Οχγγξνο 
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Τπνπξγφο, φπνπ ε θαηαλάισζε αγγίδεη ηα 10 δηζ θ.κ. εηεζίσο, είλαη αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Gazprom, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

 

 ηδεξνδξνκηθή γξακκή Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ 
ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ χλνδν Κνξπθήο Πξσηνβνπιίαο 16+1 ζην Νηνπκπξφβληθ, 

Κξναηία (11-12/04/2019), ν Οχγγξνο Πξσζππνπξγφο Viktor Orbán, δήισζε φηη νη πκβάζεηο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ είλαη έηνηκεο πξνο ππνγξαθή. 

Ο Οχγγξνο Πξσζππνπξγφο ραξαθηήξηζε ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ έξγν ππνδνκψλ σο «ην 

κεγαιχηεξν ζηελ πεξηνρή» θαη επαλέιαβε φηη απηφ ζα πινπνηεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

ζπλδξνκή ηεο Κίλαο. Ο θ. Όξκπαλ επεζήκαλε φηη ην έξγν αλαβάζκηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θηλεδηθήο πξσηνβνπιίαο «One Belt 

One Road», ζα απνηειέζεη ηελ πην ζχληνκε θαη νηθνλνκηθφηεξε φδεπζε ησλ θηλεδηθψλ 

εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη επρήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιια παξφκνηα 

έξγα ζηελ πεξηνρή. Δπηρεηξεκαηνινγψληαο, εμάιινπ, ππέξ ηεο Πξσηνβνπιίαο 16+1, ηφληζε πσο 

κέζσ ηνπ ζρήκαηνο απηνχ εμππεξεηνχληαη ηα επξσπατθά ζπκθέξνληα, ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα πνπ 

ζεκεηψλνληαη επξείαο θιίκαθαο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ε Σξάπεδα Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ ηεο Κίλαο (Export-

Import Bank –ΔΥΙΜ) ζα θαιχςεη κε 20-εηέο δάλεην (ην εηήζην επηηφθην ηνπ νπνίνπ ζα είλαη 2,5%) ην 

85% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλαβάζκηζεο ηνπ νπγγξηθνχ ζθέινπο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ελψ 

ην ππφινηπν 15% ζα θαιπθζεί απφ ηελ Οπγγαξία. Δληνχηνηο, δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζρνιηάδνπλ φηη 

ε αλαβάζκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ζα είλαη ε αθξηβφηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Οπγγαξίαο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο αθνχ δηέξρεηαη απφ 

πεδηάδα, ρσξίο αλάγθε θαηαζθεπήο γεθπξψλ ή ζήξαγγαο. 
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