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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 
 

 Τπνρώξεζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο 

Σν πξώην δεθαήκεξν Φεβξνπαξίνπ, εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνύ θιίκαηνο ζηηο παγθόζκηεο 

ρξεκαηαγνξέο, ην Φηνξίλη Οπγγαξίαο (HUF) ππνρώξεζε ζην ρακειόηεξν επίπεδν γηα θέηνο 

έλαληη ηνπ επξώ, κε ηηο κεηαμύ ηνπο ζπλαιιαγέο λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηζνηηκία €1 = 312 

HUF.  

 

 Μείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ηνλ Ιαλνπάξην 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ν πιεζσξηζκόο δηακνξθώζεθε ζην 

2.1% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ιαλνπάξην, σζνύκελνο από ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ηξνθίκσλ, ζε ζρέζε 

κε ην 2.4% ηνπ Γεθεκβξίνπ 2017. Οη ηηκέο θαηαλαισηή ηνλ Ιαλνπάξην 2018 απμήζεθαλ θαηά 

0.3% ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2017. ύκθσλα κε αλαιπηέο, ν πιεζσξηζκόο ζα παξακείλεη ζε 

ζρεηηθά ρακειά επίπεδα θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2018, αθνύ δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. ηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη λα  πξνζεγγίζεη πξνζσξηλά ην 3% 

θαη ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ λα ππνρσξήζεη ζην 2,6%. 

 
Γηακόξθσζε πιεζσξηζκνύ – Ιαλνπάξηνο 2018 

 Δηήζηα βάζε Μεληαία βάζε 

Σξόθηκα 4.4  1.5  

Οηλνπλεπκαηώδε - Καπλόο 6.5  0.6  

Ρνπρηζκόο 0.2  -2.9  

Γηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά -0.5  0.0  

Δλέξγεηα  1.6  0.1  

Άιια αγαζά - Καύζηκα -0.1  0.8  

Τπεξεζίεο 0.8  -0.5  

ύλνιν 2.1  0.3  

Γνκηθόο πιεζσξηζκόο 2.5  0.0  

 

 Αύμεζε ηνπ ΑΔΠ  

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ην ΑΔΠ ηεο ρώξαο 

θαηά ην δ΄ ηξίκελν 2017, ζε εηήζηα βάζε, δηακνξθώζεθε ζην 4.4%. Δάλ ιεθζνύλ ππόςε ηα 

επνρηθά πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία, ν ξπζκόο αλάπηπμεο ππνινγίδεηαη ζην 4.8%. Πάλησο, γηα ην 

ζύλνιν ηνπ 2017, ην ΑΔΠ ηεο ρώξαο απμήζεθε κε ξπζκό 4% (ή 4,2%  κε επνρηθά 

πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία  
 
 Αύμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο – λένο ππνινγηζκόο 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Οπγγαξίαο, ην δεκόζην ρξένο ηεο ρώξαο 

γηα ην 2017 κεηώζεθε ζηα HUF 27,359 ηξηο (72.1% ηνπ ΑΔΠ), ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 2016 

(73.9% ηνπ ΑΔΠ). Δληνύηνηο, εάλ ζπλππνινγηζζνύλ ηα ρξέε ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο Δηζαγσγώλ 

Δμαγσγώλ (Eximbank) -όπσο απαηηείηαη από ηελ κεζνδνινγία ηεο Eurostat- ηόηε ε αλαινγία 

δεκόζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ αγγίδεη ην 74%. 

 

 ηαζεξή ε αμηνιόγεζε ηνπ νίθνπ Standard & Poor's γηα ηελ Οπγγαξία  

Ο νίθνο αμηνιόγεζεο Standard & Poor's (S&P) επηβεβαίσζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο 

Οπγγαξίαο ζηελ θαηεγνξία BBB-/A-3, όπσο εμάιινπ αλέκελαλ θαη νη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο.  

Η S&P αλέθεξε όηη ε αμηνιόγεζή ηεο γηα ηελ Οπγγαξία, αληαλαθιά ηηο ηζρπξέο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο ηεο ρώξαο θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε πνπ επηδεηθλύεη ν ηξαπεδηθόο ηνκέαο. ηελ 

αλάιπζε ηεο, ε S & P πξνβιέπεη ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 3,5%, ηηκή πςειόηεξε από ηελ 
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καθξνπξόζεζκε δπλεηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Ο ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Οπγγαξίαο πξνβιέπεηαη λα επηβξαδπλζεί ζην 2,5% ή ρακειόηεξα ην 2019-2021, ιόγσ 

δηαξζξσηηθώλ πξνθιήζεσλ.  

 

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 

 Ρεθόξ πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ ην 2017   

ύκθσλα κε δήισζε ηνπ Ούγγξνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ &Δκπνξίνπ, θ. Péter Szijjártó, ηα 

επελδπηηθά θίλεηξα πνπ ζέζπηζε ε θπβέξλεζε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

θεθαιαηαθώλ επελδύζεσλ ύςνπο €3,5 δηο εληόο ηνπ 2017. Πην αλαιπηηθά, πινπνηήζεθαλ 96  

επελδπηηθά (αξηζκόο ξεθόξ γηα ηελ Οπγγαξία) πνπ δεκηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξεο από 17.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, κε κέζν κεληαίν κηζζό 304.000 HUF (~967 Δπξώ). Οη πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο 

πξνήιζαλ από ηελ Γεξκαλία (29 έξγα) θαη αθνινπζνύλ ΗΠΑ (10 έξγα), Ιλδία (4 έξγα), Κίλα (3 

έξγα) Νόηηα Κνξέα (3 έξγα), Ιαπσλία (3 έξγα) θαη Σνπξθία (2 έξγα). εκεηώλεηαη όηη 18 

επελδπηηθά έξγα πινπνηήζεθαλ από νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

 εκαληηθή άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Οπγγαξία 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ν αξηζκόο ησλ 

δηαλπθηεξεύζεσλ ζε νπγγξηθά θαηαιύκαηα ην 2017 άγγημε ηα 29,5 εθ. ε ζρέζε κε ην 2016, νη 

δηαλπθηεξεύζεηο μέλσλ επηζθεπηώλ απμήζεθαλ θαηά 7.9% αγγίδνληαο ηα 14.9 εθ. θαη νη 

δηαλπθηεξεύζεηο Ούγγξσλ απμήζεθαλ θαηά 5.6% (14.6 εθ.). Δηδηθά γηα ηελ Βνπδαπέζηε, νη 

δηαλπθηεξεύζεηο μεπέξαζαλ ηα 10 εθ., θπξίσο ιόγσ ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Παγθόζκηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο Τγξνύ ηίβνπ, αιιά θαη ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ εηήζηνπ Φεζηηβάι Sziget. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί όηη ην πνζνζηό πιεξόηεηαο ησλ θαηαιπκάησλ απμήζεθε από 56.2% ην 2016 ζε 

59.6% ην 2017, ελώ απμήζεθαλ επίζεο θαηά 16% θαη ηα κεηθηά έζνδα πνπ άγγημαλ ηα 466 δηο 

HUF. Πην αλαιπηηθά, ν ξπζκόο πξνζέιεπζεο επηζθεπηώλ από ηελ Γεξκαλία (ε κεγαιύηεξε 

αγνξά γηα ηελ Οπγγαξία) απμεζήθε θαηά  8%, όκσο νη κεγαιύηεξνη εηήζηνη ξπζκνί πξνζέιεπζεο  

ζεκεηώζεθαλ από ηελ Ρσζία (25%) θαη ηηο ΗΠΑ (15%). Σν 2017 ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ 

πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Οπγγαξία απμήζεθε θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ην 2016. 

 

 Αύμεζε ησλ νπγγξηθώλ  εμαγσγώλ ην 2017 

ύκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπγγαξίαο, ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο ην 2017, 

μεπέξαζε γηα πξώηε θνξά ηα €100 δηο, αγγίδνληαο ζρεδόλ ηα €101 δηο θαη ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

8.4% ζε ζρέζε κε ην 2016. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, κεγαιύηεξε αύμεζε (11,4%) 

ζεκείσζαλ νη εηζαγσγέο, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθό πιεόλαζκα ηεο ρώξαο λα κεησζεί ζηα €8,2 

δηο (€9,7 δηο γηα ην 2016). Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνπο 

10 από ηνπο 12 κήλεο ηνπ 2017, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ κε ηαρύηεξν ξπζκό από ηηο εμαγσγέο, 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδύζεσλ. ύκθσλα κε αλαιπηέο, ε 

ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2018.  

 

 Αύμεζε ησλ κηζζώλ 

Σνλ Γεθέκβξην 2017, ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζόο δηακνξθώζεθε ζηα 327.713 HUF (~1.047  €), 

απμεκέλνο θαηά 13.5% ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2016. Σν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, επίζεο 

απμεκέλνο θαηά 13.5% εκθαλίδεηαη θαη ν κέζνο θαζαξόο κηζζόο (217.900 HUF, πεξίπνπ 700 €). 

Γηα ην ζύλνιν ηνπ έηνπο 2017, ν κέζνο κεληαίνο αθαζάξηζηνο κηζζόο αλήιζε ζηα 297.000 HUF 

(~954 €), απμεκέλνο θαηά 12.9% ζε ζρέζε κε ην 2016.  

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
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Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 

 Η Auchan αλνίγεη λέν θαηάζηεκα  

Η γαιιηθή αιπζίδα ππεξαγνξώλ Auchan ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ θέληξνπ δηαλνκήο 

θνληά ζην αεξνδξόκην ηεο Βνπδαπέζηεο. Σν λέν δηαλεκεηηθό θέληξν, έθηαζεο 87.200 m2,  

απνηειεί κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνύ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απνβιέπεη 

ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Οπγγαξίαο. Η 

εηαηξεία δελ έρεη αλαθνηλώζεη ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο. Σν έξγν αλακέλεηαη λα  

νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 2018.  

 

 πκθσλία Οπγγαξίαο-εξβίαο-Βνπιγαξίαο κε ηελ Gazprom 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ νπγγξηθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θαη Δκπνξίνπ, εξβία, 

Βνπιγαξία θαη Οπγγαξία ζπλππέγξαςαλ ζπκθσλία κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ κε ηελ ξσζηθή  

εηαηξεία Gazprom. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο απηήο, ε Οπγγαξία, από ηα ηέιε ηνπ 2019, ζα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη εηεζίσο 6-8 δηο θπβηθά κέηξα θπζηθνύ αεξίνπ, κέζσ ηεο 

βαιθαληθήο νδνύ. 

 

 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην επηδηώθεη ε Οπγγαξία 

Ο επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνύ, θ. János Lázár δήισζε όηη ε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο ηεο Οπγγαξίαο από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην ζα εληζρύζεη ζεκαληηθά ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Οπγγαξίαο. εκαληηθό κέξνο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε, 

πξνέξρεηαη από ηελ Ρσζία, πξόζζεζε ν θ. Lázár, ηνλίδνληαο όηη ε Κπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα 

αλαιάβεη δξάζε πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηελ εμάξηεζε ηεο ρώξαο από ηελ Ρσζία. ύκθσλα κε 

ηνλ θ. Lázár, απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηξεηο ηξόπνπο: α) πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ θαη από 

άιιεο ρώξεο θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ από πνιιά έηε θαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνύ ινβαθίαο-

Οπγγαξίαο, β) ρξήζε ηνπ ππν θαηαζθεπή ζηελ Κξναηία ζηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

(LNG), ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη κε θπζηθό αέξην πξνέιεπζεο ΗΠΑ θαη γ) πξνκήζεηα θπζηθνύ 

αεξίνπ από ηελ Ρνπκαλία, από ηηο εηαηξείεο Exxon θαη OMV θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ 

αγσγνύ Οπγγαξίαο-Ρνπκαλίαο. 

 

 

 Δπηθπιάμεηο Οπγγαξίαο γηα Δκπνξηθή πκθσλία Δ.Δ.-Mercosur 

Με δήισζή ηνπ ζηνλ Σύπν, ν Ούγγξνο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, θ. Sándor Fazekas, ραξαθηήξηζε 

ξηςνθίλδπλε θαη πηζαλόλ επηδήκηα γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ηεο Οπγγαξίαο κηα πηζαλή πκθσλία 

Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ Δ.Δ. κε ηηο ρώξεο Mercosur (Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Παξαγνπάε θαη 

Οπξνπγνπάε). Η Οπγγαξία δελ ζα ππνζηεξίμεη Δκπνξηθή πκθσλία πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αζξόα 

εηζαγσγή ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο Λαη. Ακεξηθήο ζηελ Δ.Δ. ζε ηηκέο ρακειόηεξεο ηνπ 

θόζηνπο. Μηα πηζαλή Δκπνξηθή πκθσλία Δ.Δ. – Mercosur ζα δεκηνπξγνύζε εμαηξεηηθά 

ζθιεξέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ γηα ρνηξνηξόθνπο, πηελνηξόθνπο, κειηζζνπξγνύο θαη 

θαιιηεξγεηέο αξαβόζηηνπ θαη πξώηεο ύιεο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Οη αγξόηεο ηεο Ν. 

Ακεξηθήο αληηκεησπίδνπλ ιηγόηεξνπο πεξηνξηζκνύο θαη θαλνληζκνύο, έρνπλ θζελό εξγαηηθό 

δπλακηθό θαη εμαηξεηηθά επλντθό θιίκα γηα θαιιηέξγεηεο. Σέινο, ν Ούγγξνο Τπνπξγόο ηόληζε όηη 

Μέζνο θαζαξόο κηζζόο 2017 

Σνκέαο νηθνλνκίαο HUF %  

Ιδησηηθόο Σνκέαο 205,500  11.6  

Γεκόζηνο Σνκέαο 183,000  15.9  

ΜΚΟ 171,000  11.2  

ύλνιν 197,500  12.9  

Δξγάηεο Γεκνζίνπ 54,300  3.5  
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ηελ πξόηαζε Δκπνξηθήο πκθσλίαο Δ.Δ. – Mercosur, πξνσζνύλ εθείλα ηα θ-κ ηεο Δ.Δ. πνπ 

έρνπλ ηζρπξή βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζα σθειεζνύλ ηηο εμαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ ζηελ Λαη. Ακεξηθή. 

 

 Νέν εξεπλεηηθό θέληξν ηεο Hyundai Electric  

Η Κνξεαηηθή εηαηξεία αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ζηελ 

Βνπδαπέζηε, κε ηελ έλσζε δύν πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζε θνηλό θηίξην 2.500 η.κ. Σν εξεπλεηηθό 

θέληξν ζα νλνκάδεηαη "Hyundai Technologies Center» θαη ζα εμειίζζεη, δνθηκάδεη θαη παξάγεη  

ζπζθεπέο κηθξνδηθηύσλ, όπσο π.ρ. κεηαζρεκαηηζηέο θαηάιιεινπο γηα ρξήζε αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο από κηθξέο θνηλόηεηεο θαη εηαηξείεο.  

 

 

 
ΙΙΙ.     

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 

 AMTS Automobil and Tuning Show, (23-25 Μαξηίνπ 2018) 

Γηεζλήο Έθζεζε Απηνθηλήηνπ . 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  hungexpo@hungexpo.hu 

E-mail: info@hungexpo.hu 

 

 

 

 CONSTRUMA, (11-15 Απξηιίνπ 2018) 

Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπώλ θαη Γνκηθώλ Τιηθώλ. Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε, κε 700 εθζέηεο θαη 60.000 επηζθέπηεο.  
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 
E-mail: info@hungexpo.hu 
 

Παξάιιεια κε ηελ CONSTRUMA, ζα δηνξγαλσζνύλ θαη νη παξαθάησ εθζέζεηο: 

 RENEO - Γηεζλήο Έθζεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

 CONSTRUMA GARDEN - Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο Δμσηεξηθώλ Υώξσλ θαη 

Κεπεπηηθήο  

 HOME DESIGN -  Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο θαη ρεδηαζκνύ Δζσηεξηθώλ Υώξσλ 

mailto:hungexpo@hungexpo.hu
mailto:info@hungexpo.hu
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
mailto:info@hungexpo.hu
http://www.reneo.hu/en
http://construma.hu/hu/kert

