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 I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 

 

 Η Morgan Stanley ανακεωρεί προσ τα επάνω τισ εκτιμιςεισ τθσ για τθν αφξθςθ του ΑΕΠ  
ε ανακεϊρθςθ των εκτιμιςεϊν τθσ προσ τα άνω ςχετικά με τον ρυκμό αφξθςθσ τθσ οικονομίασ τθσ 

Ουγγαρίασ προχϊρθςε θ Μorgan Stanley. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι νζεσ εκτιμιςεισ φζρνουν τον ρυκμό 

αφξθςθ του ΑΕΠ από το 2,9% ςτο 3,8% για το 2017 και από 2,8% ςε 3,3% για το 2018. 

   

 Ανατίμθςθ του ουγγρικοφ νομίςματοσ (HUF) 
Η ςυνεχιηόμενθ ανατίμθςθ του εκνικοφ νομίςματοσ τθσ Ουγγαρίασ (HUF) ζχει προκαλζςει ςχόλια και 

αντιδράςεισ ςε εδϊ οικονομικοφσ κφκλουσ. Η ιςοτιμία HUF/€ άγγιξε τθν υψθλότερθ τιμι των 

τελευταίων 28 μθνϊν, αναγκάηοντασ τθν Κεντρικι Σράπεηα να παρζμβει με ανακοίνωςι τθσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, θ Σράπεηα διαβεβαίωςε ότι παρακολουκεί ςτενά τθν άνοδο του νομίςματοσ και τθρεί 

τθν νομιςματικι πολιτικι τθσ χϊρασ. Εάν κρικεί αναγκαίο και αφοφ προθγουμζνωσ ςυνεκτιμθκεί θ 

αναφορά του επτεμβρίου για τον πλθκωριςμό, θ Σράπεηα κα αξιολογιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ 

ςυναλλαγματικισ ανατίμθςθσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. Η διλωςθ αυτι τθσ 

Σράπεηασ εκλαμβάνεται ωσ τοποκζτθςθ ότι δεν κα ανεχκεί περαιτζρω ανατίμθςθ του εκνικοφ 

νομίςματοσ και ίςωσ προχωριςει ςε διορκωτικζσ παρεμβάςεισ.  

 

 Ανακεϊρθςθ των ςτατιςτικϊν για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ) 
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ τθσ Ουγγαρίασ (ΜEKH) ανακεϊρθςε προσ τα άνω τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

των τελευταίων ετϊν για τον ενεργειακό κλάδο τθσ Ουγγαρίασ. φμφωνα με τθν ανακεϊρθςθ, θ 

ενεργειακι κατανάλωςθ ςτθν Ουγγαρία το 2010 καλφφκθκε κατά 12,8% από ΑΠΕ (αντί 8,5%), ενϊ το 

2013 θ κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ Ουγγαρίασ από ΑΠΕ άγγιξε το 16,3. φμφωνα δθλαδι με 

τα νζα ςτατιςτικά ςτοιχεία, θ Ουγγαρία ξεπζραςε τον ςτόχο 14.5% που ζχει κζςει θ Ε.Ε. για το 2020.   

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 

Α. Γενικές Ειδήζεις  
 

 

 Η Γρίπθ των Χοίρων απειλεί τθν Ουγγαρία 
φμφωνα με ανακοίνωςθ των κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ρουμανίασ, ο αφρικανικόσ ιόσ τθσ Γρίπθσ 

των Χοίρων εντοπίςτθκε ςε δφο φάρμεσ τθσ πόλθσ Satu Mare, θ οποία απζχει μόνο μερικά χιλιόμετρα 

από τα ςφνορα με Ουγγαρία. Σα ηϊα που είχαν μολυνκεί κανατϊκθκαν και αποτεφρϊκθκαν. Εικάηεται 

ότι ο ιόσ ειςιλκε ςτθν Ρουμανία από τθν Ουκρανία.  



 

 Αφξθςθ των ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου από τθν Gazprom 
Η κρατικι εταιρεία φυςικοφ αερίου τθσ Ρωςίασ «Gazprom», ανακοίνωςε αφξθςθ των εξαγωγϊν τθσ 

ςτθν Ουγγαρία κατά 26,6% για το πρϊτο εξάμθνο 2017. Αυξιςεισ μεταξφ 10% ζωσ και 37% 

ςθμειϊκθκαν και ςε άλλεσ χϊρεσ κατά μικοσ του ςχεδιαηόμενου αγωγοφ Turkish Stream, ο οποίοσ κα 

προμθκεφει με ρωςικό φ/α τθν Σουρκία, τθν Ελλάδα, τθν Βουλγαρία, τθν ερβία και τθν Ουγγαρία. 

φμφωνα με δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ ο αγωγόσ κα είναι ζτοιμοσ εντόσ το 2019. Σζλοσ 

ςθμειϊνεται ότι αφξθςθ ςθμείωςαν και οι ποςότθτεσ αποκικευςθσ φ/α ςτθν Ουγγαρία, εξαιτίασ 

φόβων για επιδείνωςθ των ςχζςεων Ρωςίασ-ΗΠΑ που κα επθρεάςουν αρνθτικά τθν κατάςταςθ ςτθν 

Ουκρανία κατά τον επερχόμενο χειμϊνα. 

 

 υνεχίηονται οι μειϊςεισ ςτον ΦΠΑ 
φμφωνα με ανακοίνωςθ του Τπουργείου Γεωργίασ, οι μειϊςεισ ςτον ΦΠΑ των τροφίμων, οι οποίεσ 

είχαν αρχίςει το 2014, κα ςυνεχιςτοφν και το 2018, μετά και τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ από τθν 

Βουλι. Πιο ςυγκεκριμζνα, από τον Ιανουάριο 2018, ο ΦΠΑ ςτα ιχκυθρά κα μειωκεί από 27% ςτο 5%. Η 

μείωςθ κα αφορά ςε όλα τα ιχκυθρά, φρζςκα και κατεψυγμζνα. Ο Οφγγροσ υφυπουργόσ Γεωργίασ, κ.  

György Czerván, διλωςε ότι το 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 ςε 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 ςτο 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 ςτα κρατικά ζςοδα.  

 

 Εγκαίνια λειτουργίασ νζασ αποκικθσ εταιρείασ «Coca-Cola HBC (3Ε)» ςτθν Ουγγαρία 
ε νζα επζνδυςθ φψουσ €6,5 εκ. προχϊρθςε θ εταιρεία «Coca-Cola HBC Hungary», με επζκταςθ των 

αποκθκευτικϊν τθσ χϊρων που τϊρα καταλαμβάνουν ζκταςθ 6.500 τ.μ. και δίνουν ςτθν εταιρεία τθ 

δυνατότθτα αποκικευςθσ 12.000 παλετϊν και 8,4 εκ. λίτρων αναψυκτικϊν. τα εγκαίνια των νζων 

αποκθκευτικϊν χϊρων τθσ εταιρείασ, παραβρζκθκαν μεταξφ άλλων ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν και 

Εμπορίου τθσ Ουγγαρίασ κ. Peter Szijjarto, βουλευτζσ, κακϊσ και εκπρόςωποι τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ τθσ περιοχισ Dunaharaszti όπου και λειτουργεί θ επιχείρθςθ. 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. Σο ςυνολικά επενδυμζνο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ςτθν Ουγγαρία αγγίηει τα €380 εκ. Η «Coca-Cola 

HBC Hungary» ςυγκαταλζγεται μεταξφ των πζντε μεγαλφτερων εταιρειϊν τροφίμων και ποτϊν ςτθν 

Ουγγαρία.  

 

 Η «ThyssenKrupp» επεκτείνεται με νζο εργοςτάςιο   
Η εταιρεία ThyssenKrupp, γερμανικϊν ςυμφερόντων, προχωρά ςτθν καταςκευι νζου εργοςταςίου 

παραγωγισ ςτθν πόλθ Debrecen τθσ Ουγγαρίασ. Η επζνδυςθ κα δθμιουργιςει 250 νζεσ κζςεισ 



εργαςίασ. Η εταιρεία που λειτουργεί ιδθ εργοςτάςια και ςε άλλεσ πόλεισ (Βουδαπζςτθ, Γκιορ, 

Γίαςμπεριν), εκτιμά ότι θ παραγωγι ςτο νζο εργοςτάςιο κα ξεκινιςει το 2018. Σο οικονομικό ζτοσ 2016 

(ζωσ 30.9.2016) ζκλειςε με ζςοδα 46,4 δισ HUF και κζρδθ προ φόρων 819,2 HUF (€2,6 εκ.). 

 

 Νζα επζνδυςθ τθσ Electrolux ςτθν Ουγγαρία  
Η εταιρεία Electrolux, ςουθδικϊν ςυμφερόντων, καταςκευάηει ςτθν Ουγγαρία το 14% των προϊόντων 

τθσ που εξάγονται ςε όλο τον κόςμο. Η εταιρεία λειτουργεί εργοςτάςια ςτισ πόλεισ Jászberény (το 

μοναδικό επί ευρωπαϊκοφ εδάφουσ εργοςτάςιο παραγωγισ καταψυκτϊν και θλεκτρικϊν ςκουπϊν τθσ 

Electrolux) και Nyíregyháza (το μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ εργοςτάςιο παραγωγισ ψυγείων τθσ 

Electrolux). Η εταιρεία που απαςχολεί 3.500 υπαλλιλουσ ςτθν Ουγγαρία, ζχει επενδφςει ςυνολικά ςτθ 

χϊρα, τα τελευταία 25 ζτθ, 140 δισ HUF και ςκοπεφει να επενδφςει επιπλζον 6 δισ HUF εντόσ του 2017. 

Η εταιρεία κατζγραψε κζρδθ 3,43 δισ HUF το 2015 (1,9 δισ HUF το 2014), ενϊ τα ζςοδά τθσ για τθν ίδια 

περίοδο άγγιξαν τα 275 δισ HUF (από 267 δισ HUF το 2014). 

 

 

 Χαμθλι ςοδειά δθμθτριακϊν – αυξθμζνθ παραγωγι ςίτου 
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ τθσ Ουγγαρίασ, το 2016 θ παραγωγι δθμθτριακϊν 

ςτθν Ουγγαρία (7,2 τον.) ςθμείωςε μείωςθ 8,7% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Η παραγωγι ςίτου 

που αποτελεί το 75% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ δθμθτριακϊν τθσ Ουγγαρίασ, ςθμείωςε πτϊςθ 6,5% 

από το προθγοφμενο ζτοσ, αγγίηοντασ τουσ 5,2 εκ. τον., με μζςθ απόδοςθ αυξθμζνθ κατά 1,3% ςε 

ςχζςθ με τον μζςο όρο του 2016 και κατά 15% ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο των προθγοφμενων 5 ετϊν. 

 

 

 

B. Διεθνείς Σσμθωνίες - Σσνεργαζίες 
 

 

 Ενίςχυςθ διμερϊν ςχζςεων Ουγγαρίασ-ουδάν 
ε πρόςφατθ επίςθμθ επίςκεψι του ςτο ουδάν, ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Γεωργίασ τθσ Ουγγαρίασ, κ. 

István Nagy ςυναντικθκε με τον ομόλογό του Τφυπουργό Γεωργίασ του ουδάν, κ. Yagoub Mohammed 

El-Tayeb Ibraim και ςυηιτθςαν αγροτικά κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ.  υνυπζγραψαν «υμφωνία 

υνεργαςίασ για τθν Προϊκθςθ του Εμπορίου, Έρευνασ και Ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και 

των αγροτικϊν προϊόντων τροφίμων». Ο Οφγγροσ Αν.Τπουργόσ διλωςε ότι θ Ουγγαρία είναι ζτοιμθ να 

ςυνεργαςτεί με το ουδάν ςε πολλοφσ τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπόρων ςποράσ, 

φυτοχγειονομίασ, υγείασ των ηϊων, βιομθχανιϊν επεξεργαςίασ αγροτικϊν προϊόντων, παραγωγισ 

τροφίμων και τεχνολογίασ ςφαγείων.  

 

 Οικονομικι υμφωνία Κζνυασ-Ουγγαρίασ 
Οι Τπουργοί Εξωτερικϊν τθσ Ουγγαρίασ και Κζνυασ υπζγραψαν υμφωνία Οικονομικισ και 

Σεχνολογικισ υνεργαςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα ιδρυκεί μικτι επιτροπι με ςκοπό τον 



ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ. Παράλλθλα θ Eximbank (Ουγγρικι Σράπεηα Ειςαγωγϊν Εξαγωγϊν) 

δεςμεφτθκε για πιςτωτικι γραμμι φψουσ €85 εκ., προκειμζνου να ενκαρρφνει τθν ςυμμετοχι 

ουγγρικϊν εταιρειϊν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Κζνυασ. υμφωνικθκε επίςθσ θ παροχι 

αναπτυξιακισ βοικειασ $50 εκ.ΗΠΑ για τθν καταςκευι, από ουγγρικζσ εταιρείεσ, ογκολογικισ 

πτζρυγασ και μαιευτθρίου ςτθν Κζνυα. Επίςθσ, κα δοκεί θ ευκαιρία ςε ουγγρικζσ εταιρείεσ να εξάγουν 

ςτθν Κζνυα τεχνογνωςία για αρδεφςεισ και για λειτουργία ςφαγείων. Από ουγγρικισ πλευράσ, ο 

Οφγγροσ Τπουργόσ Εξωτερικϊν (κ. ιγιάρτο) δεςμεφκθκε για διπλαςιαςμό (από 50 ςε 100) του αρικμοφ 

των υποτροφιϊν προσ Κενυάτεσ που επικυμοφν να ςπουδάςουν ςτθν Ουγγαρία. Ο Οφγγροσ Τπουργόσ 

διλωςε ότι θ αςφάλεια και θ οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν Αφρικι ζχουν άμεςο αποτζλεςμα και 

επθρεάηουν τθν αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ (υπονοϊντασ ότι μζροσ των  μεταναςτευτικϊν ρευμάτων ςτθν 

Ευρϊπθ, προζρχεται από τθν Αφρικι) και παράλλθλα αναγνϊριςε τθν θγετικι κζςθ τθσ Κζνυασ ςτθν 

οικονομικι ανάκαμψθ τθσ αφρικανικισ θπείρου. φμφωνα πάντα με τον κ. ιγιάρτο, θ ςυνεργαςία 

Ουγγαρίασ-Κζνυασ μπορεί να αναπτυχκεί ςε τομείσ όπωσ τθσ διαχείριςθσ υδάτων, γεωργίασ, υγείασ, 

αςφάλειασ, δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν και πλθροφορικισ.  

 

 Ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ χωρϊν Βίηεγκραντ και χωρϊν  Κεντρικισ Αςίασ 
Ο Τπουργόσ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, ςτθν πρόςφατθ επίςκεψι του ςτο Καηακςτάν και αφοφ 

ςυναντικθκε με τον  Τπουργό Εξωτερικϊν του Καηακςτάν, διλωςε ότι θ Ουγγαρία επικυμεί ςφςφιξθ 

των ςχζςεων όχι μόνο ςε εκνικό, αλλά και ςε περιφερειακό επίπεδο. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ 

Ουγγαρία κζτει ςε λειτουργία μια πλατφόρμα  ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν Βίηεγκραντ και των 

χωρϊν τθσ Κεντρικισ Αςίασ. Ο Καηάχοσ Τπουργόσ επιβεβαίωςε ότι θ χϊρα του επικυμεί ςτενότερεσ 

οικονομικζσ και επιχειρθματικζσ ςχζςεισ με τθν Ουγγαρία, ενϊ τόνιςε πωσ θ πρόςφατθ ζναρξθ 

απευκείασ πτιςεων Βουδαπζςτθσ-Αςτάνα κα ωκιςει περαιτζρω τθ διμερι ςυνεργαςία.  

 

 


