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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Σο ΔΝΣ αναβακμίηει τισ προβλζψεισ του για τθν Ουγγαρία  
Σο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο (ΔΝΣ) αναβάκμιςε τθν πρόβλεψι του για το ρυκμό οικονομικισ 

ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ το 2018, ευκυγραμμίηοντάσ τθν με τισ εκτιμιςεισ τθσ ουγγρικι κυβερνιςεωσ. 

Πράγματι, ςτθν πρόςφατθ ζκκεςι του, το ΔΝΣ ανζβαςε το ρυκμό ανάπτυξθσ του Α.Ε.Π. ςε 3,8% από 

3,4% που είχε προβλζψει νωρίτερα. Παράλλθλα, ουγγρικι κυβζρνθςθ υποςτθρίηει πωσ το Α.Ε.Π. κα 

μποροφςε να φτάςει το 4%. Πάντωσ, ςτθν ίδια ζκκεςθ, το ΔΝΣ μείωςε τθν πρόβλεψι του για το φψοσ 

του πλθκωριςμοφ, αλλά και για το πλεόναςμα των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Οι κετικζσ εκτιμιςεισ του 

ΔΝΣ ζχουν ίςωσ αυξθμζνθ βαρφτθτα εάν ςυνεκτιμθκοφν ςτο γενικότερο παγκόςμιο οικονομικό κλίμα. 

Οι πρόςφατεσ εμπορικζσ διενζξεισ, κακϊσ και οι γεωπολιτικζσ ςτρατθγικζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

εςωτερικζσ πολιτικζσ εξελίξεισ ςε ςθμαντικζσ οικονομίεσ που οδθγοφν ςε αυξθμζνθ αβεβαιότθτα, 

ϊκθςαν το ΔΝΣ να ανακεωριςει προσ τα κάτω τισ εκτιμιςεισ του για το ρυκμό τθσ παγκόςμιασ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ από 2,6% ςε 2,5%. Προσ τα κάτω ανακεϊρθςε και τισ εκτιμιςεισ του για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν Γερμανία, για το μζςο όρο των χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ και για τισ 

περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. το πλαίςιο αυτό, θ ανακεϊρθςθ προσ τα 

άνω του ΔΝΣ για τθν ουγγρικι οικονομία, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Πρζπει επίςθσ να αναφερκεί ότι τα 

τελευταία τζςςερα ζτθ, το ΔΝΣ ζχει ανακεωριςει κετικά, ζξι φορζσ τθν ουγγρικι οικονομία, όπωσ 

ζχουν πράξει και άλλοι οργανιςμοί (Ε.Ε., ΟΟΑ).  

 Αφξθςθ του ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ουγγαρία  
ε επιβεβαίωςθ των αναβακμιςμζνων προβλζψεων του ΔΝΣ για τθν ουγγρικι οικονομία, τα ςτοιχεία 

τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ Ουγγαρίασ, δείχνουν οτι ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του ΑΕΠ τθσ χϊρασ κατά το βϋ 

τρίμθνο 2018 ανιλκε ςε 4,6% (ςε ετιςια βάςθ), θ ςε 4,4% (προςαρμοςμζνο αναλόγωσ των εργαςίμων 

θμερϊν). Πρόκειται για το δεφτερο μεγαλφτερο ποςοςτό (μετά το 5% τθσ Πολωνίασ), μεταξφ των 21 

χωρϊν τθσ Ε.Ε. που ζχουν δθμοςιεφςει ςτοιχεία για το βϋ τρίμθνο του ζτουσ.  

 Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ 2019 
Η Επιτροπι Προχπολογιςμοφ τθσ Βουλισ ενζκρινε εχκζσ τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019 που είχε 

κατακζςει ο Τπουργόσ Οικονομικϊν. φμφωνα με τισ τροποποιιςεισ που εγκρίκθκαν από τθν Βουλι, ο 

προχπολογιςμόσ του 2019 κα είναι αυξθμζνοσ κατά 267,5 εκ HUF (€836 χιλ.), αλλά ιςορροπθμζνοσ και 

άρα δεν κα επθρεαςτεί ο ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ για το δθμοςιονομικό ζλλειμμα. Επιπλζον, θ 

Επιτροπι διλωςε ότι θ ςχεδιαηόμενθ μείωςθ των δθμόςιου χρζουσ από το τρζχον 72,9% του ΑΕΠ ςτο 

70,3% ξεπερνά το απαιτοφμενο από το νόμο ποςοςτό μείωςθσ και κατά ςυνζπεια υπάρχουν διακζςιμα 

αποκεματικά για κάλυψθ των όποιων κινδφνων προκφψουν. Εντοφτοισ, θ Επιτροπι προειδοποίθςε ότι 

οι ςτόχοι για τθ μείωςθ του χρζουσ και του ελλείμματοσ κα επιτευχκοφν μόνο εάν θ Κυβζρνθςθ 

ακολουκιςει αυςτθρι πολιτικι για τθν κάλυψθ με επιπρόςκετα κονδφλια των τυχόν εκτάκτων 

δαπανϊν ι/και μειϊςεων των δθμοςιονομικϊν εςόδων. 

 τόχοσ θ μείωςθ του εξωτερικοφ χρζουσ τθσ Ουγγαρίασ ςτο 60% μζχρι το 2022 
φμφωνα με διλωςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ Ουγγαρίασ, κ. Mihály Varga, ςτον φιλοκυβερνθτικό 

τφπο, το δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ κα μποροφςε να μειωκεί από το τρζχον 72,9% ςτο 60% του ΑΕΠ 

μζχρι το τζλοσ του 2022 (οπότε και λιγει θ κθτεία τθσ παροφςασ κυβζρνθςθσ). Ο Οφγγροσ Τπουργόσ 

πρόςκεςε ότι οι ςτόχοι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ παραμζνουν αμετάβλθτοι: οικονομικι ανάπτυξθ 

περίπου ςτο 4%, δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, πλιρθσ απαςχόλθςθ, μείωςθ του χρζουσ και 



χαμθλό δθμοςιονομικό ζλλειμμα. Ο Τπουργόσ ανζφερε επίςθσ, ότι ο προχπολογιςμόσ του 2019, 

προβλζπει 4 τρισ HUF για χρθματοδότθςθ επενδφςεων, κακϊσ και ζνα νζο πρόγραμμα ανάπτυξθσ 

υποδομϊν ςτθν επαρχία, παρόμοιο με το υλοποιοφμενο πρόγραμμα Modern Cities (ανάπτυξθ 

υποδομϊν πόλεων). Ο κ. Varga ςυμπλιρωςε ότι ο φόροσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κα μποροφςε να 

μειωκεί περαιτζρω το 2019 κατά δφο ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από το ιςχφον 19,5% ςτο 17,5%. Επιπλζον, 

θ κυβζρνθςθ κα υιοκετιςει φορολογικζσ απαλλαγζσ για οικογζνειεσ, όπωσ π.χ. θ αφξθςθ του μθνιαίου 

επιδόματοσ για οικογζνειεσ με δφο παιδιά ςε 40.000 HUF. Σζλοσ, ο Τπουργόσ διλωςε πωσ παρά το 

γεγονόσ ότι θ Ουγγαρία δεν επικυμεί -επί του παρόντοσ- να ειςζλκει ςτθ ηϊνθ του ευρϊ, θ 

δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ κα παραμείνει εςτιαςμζνθ ςτα κριτιρια ζνταξθσ (χαμθλό δθμόςιο 

χρζοσ, χαμθλόσ πλθκωριςμόσ, χαμθλά επιτόκια), αφοφ αυτά εγγυϊνται τθν υγεία μιασ οικονομίασ. 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικζσ Ειδήςεισ 

 χζδιο Νόμου για περιοριςμό των ξζνων επενδφςεων ςε ευαίςκθτουσ τομείσ 
χζδιο Νόμου για τον περιοριςμό των ξζνων επενδφςεων που κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ 

απειλι για τθν εκνικι αςφάλεια τθσ χϊρασ, κατζκεςε πρόςφατα ςτο Κοινοβοφλιο το Τπουργικό 

υμβοφλιο. φμφωνα με το νομοςχζδιο, ιδιϊτεσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οργανιςμοί κ.α. εκτόσ 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου και Ελβετίασ μποροφν να αποκτιςουν μεγαλφτερο μερίδιο από αυτό 

που ορίηεται για εταιρείεσ με ζδρα ςτθν Ουγγαρία, και για ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, μόνο εάν 

προθγουμζνωσ υποβάλλουν τθν επζνδυςθ για ζγκριςθ ςτο αρμόδιο υπουργείο. Παρόμοιεσ ρυκμίςεισ 

προβλζπονται και για τθν ίδρυςθ υποκαταςτθμάτων. Σο νομοςχζδιο, εάν ψθφιςτεί, κα ζχει εφαρμογι 

ςε τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ θ βιομθχανία καταςκευισ όπλων, θ ςτρατιωτικι τεχνολογία και θ 

παραγωγι εξοπλιςμοφ μυςτικϊν υπθρεςιϊν. Επίςθσ κα εφαρμόηεται και ςε οριςμζνεσ 

χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και ςυςτιματα πλθρωμϊν, αλλά και ςε δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν 

ςτο νόμο περί θλεκτρικισ ενζργειασ, φυςικοφ αερίου, φδρευςθσ και θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Οι 

ξζνοι επενδυτζσ, μετά τθν επιβεβαίωςθ από το αρμόδιο Τπουργείο τθσ υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ 

για ζγκριςθ τθσ επζνδυςθσ, αποκτοφν το δικαίωμα για τθν ανάλθψθ λειτουργίασ των υποδομϊν, 

εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ και χριςθ όποιων κεφαλαίων είναι απαραίτθτα για τθν άςκθςθ των 

επενδυτικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. φμφωνα με το νομοςχζδιο, ο αρμόδιοσ Τπουργόσ οφείλει εντόσ 

προκεςμίασ 30 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για ζγκριςθ, να αποφαςίςει εάν θ απόκτθςθ 

δικαιωμάτων κυριότθτασ ι εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ από ξζνουσ, κζτει ςε κίνδυνο τθν εκνικι 

αςφάλεια ι τα εκνικά ςυμφζροντα τθσ Ουγγαρίασ. το νομοςχζδιο προβλζπεται πρόςτιμο ζωσ και 10 

εκ. HUF για τθν περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ κείμενεσ διατάξεισ.   

 Ενίςχυςθ των Μικρο-Μεςαίων ουγγρικϊν επιχειριςεων  
Η κρατικι τράπεηα Εξαγωγϊν-Ειςαγωγϊν Ουγγαρίασ, «Eximbank» ςυνομολόγθςε πλαίςιο υμφωνίασ 

με 13 τράπεηεσ για τθ χρθματοδότθςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων. Μζςω των 13 τραπεηϊν οι 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα λάβουν χρθματοδότθςθ φψουσ 84 εκ. ςε ευρϊ και 77 δισ ςτο εκνικό 

νόμιςμα Ουγγαρίασ (HUF). Επιςθμαίνεται ότι  το 83% των πελατϊν τθσ Eximbank είναι επιχειριςεισ 

μικρομεςαίου μεγζκουσ. θμειϊνεται επίςθσ ότι το 2017, θ «Eximbank» διζκεςε 260 δισ HUF για τθν 

αναχρθματοδότθςθ των χρεϊν ουγγρικϊν επιχειριςεων. Ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν & Εμπορίου τθσ 



Ουγγαρίασ, κ. Πίτερ ιγιάρτο, διλωςε ςχετικά με τθ υμφωνία ότι οι επιχειριςεισ χρειάηονται ςτιριξθ 

προκειμζνου να διατθρθκεί ςε υψθλά επίπεδα θ εξαγωγικι δυναμικι τθσ χϊρασ. Ο Οφγγροσ Τπουργόσ 

ςυμπλιρωςε ότι για πρϊτθ φορά το 2017 θ αξία των ουγγρικϊν εξαγωγϊν ξεπζραςε το φράγμα των 

€100 δισ  (90% του Α.Ε.Π.). 

 Προςταςία ενδοενωςιακϊν επενδφςεων 
Με τθν υπ’ αρικμόν COM (2018) 547 Ανακοίνωςι τθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προχωρεί ςε κατάρτιςθ 

οδθγοφ για τθν προςταςία των διαςυνοριακϊν επενδφςεων εντόσ τθσ Ε.Ε. Οι ενδοενωςιακζσ διμερείσ 

επενδυτικζσ ςυμφωνίεσ (intra-EU BITs) ζχουν κρικεί από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο (ΔΕΕ) ωσ αςφμβατεσ 

με το δίκαιο τθσ Ε.Ε. και οδθγοφνται ςε λιξθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το ΔΕΕ ζκρινε ότι οι ριτρεσ διαιτθςίασ 

μεταξφ επενδυτϊν και κράτουσ ςτισ ενδοενωςιακζσ διμερείσ επενδυτικζσ ςυμφωνίεσ (ΔΕ) δεν είναι 

ςυμβατζσ με το δίκαιο τθσ Ε.Ε. και ότι δεν ζχουν νομικι ιςχφ. Σα ανωτζρω, ιςχφουν αςφαλϊσ και για 

τθν περίπτωςθ των ελλθνικϊν επενδφςεων ςτθν Ουγγαρία, με τθν οποία θ χϊρα μασ ζχει υπογράψει 

διμερι επενδυτικι ςυμφωνία (υμφωνία για τθν Ενκάρρυνςθ και Αμοιβαία Προςταςία των 

Επενδφςεων, 25/5/1989). Ωσ εκ τοφτου, ενθμερϊνουμε τουσ Ζλλθνεσ επενδυτζσ ςτθν Ουγγαρία ότι δεν 

μποροφν πλζον να ςτθρίηονται ςτθν ανωτζρω ΔΕ για να προςτατεφςουν τθν επζνδυςι τουσ. Εξάλλου 

και θ ίδια θ Επιτροπι ζχει επανειλθμμζνωσ δθλϊςει ότι οι ςυμφωνίεσ αυτζσ είναι παράνομεσ επειδι 

ςυν τοισ άλλοισ αλλθλεπικαλφπτονται με τουσ κανόνεσ τθσ ενιαίασ αγοράσ τθσ Ε.Ε. και δθμιουργοφν 

διακρίςεισ μεταξφ των επενδυτϊν τθσ Ε.Ε. Η Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ αποςκοπεί ςτο να βοθκιςει με 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ τουσ επενδυτζσ και να τουσ προτρζψει να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ 

βάςει του δικαίου τθσ Ε.Ε., ενϊπιον των εκνικϊν διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και δικαςτθρίων. Η 

Ανακοίνωςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι το δίκαιο τθσ Ε.Ε. προςτατεφει επαρκϊσ τα δικαιϊματα των 

επενδυτϊν (ελεφκερθ κυκλοφορία κεφαλαίων, υπθρεςιϊν, εμπορευμάτων και εργαηομζνων, ίδρυςθ 

εταιρείασ, προςταςία κατά των διακρίςεων, επιχειρθματικι ελευκερία, ιδιοκτθςία, κλπ). Οι κανόνεσ 

τθσ Ε.Ε. για τθν προςταςία των επενδυτϊν περιλαμβάνονται ςτθ υνκικθ τθσ Ε.Ε., ςτον Χάρτθ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε., ςτισ γενικζσ αρχζσ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ και ςτθν παράγωγθ 

νομοκεςία. Εν ολίγοισ, θ προςταςία των δικαιωμάτων των επενδυτϊν τθσ Ε.Ε. διαςφαλίηεται από τα 

εκνικά δικαςτιρια και το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και από τθν Επιτροπι, ιδίωσ 

μζςω των διαδικαςιϊν επί παραβάςει.   

 Πρόοδοσ τθσ Ουγγαρίασ ςτον τομζα τθσ θλιακισ ενζργειασ  
φμφωνα με τον ερευνθτικό κζντρο «Bloomberg New Finance», το 2017 ςτθν Ουγγαρία ςθμειϊκθκε 

τεράςτια αφξθςθ των επενδφςεων ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και κυρίωσ ςτα θλιακά πάνελ. 

υγκεκριμζνα, οι επενδφςεισ για πράςινθ ανάπτυξθ άγγιξαν τα $649 εκ. Η αφξθςθ αποδίδεται ςτθν 

αλλαγι τθσ πολιτικισ των επιδοτιςεων, ςτθν ευκολία χρθματοδότθςθσ και ςτθ μείωςθ του κόςτουσ 

απόκτθςθσ νζων τεχνολογιϊν, παράγοντεσ που ϊκθςαν τουσ επενδυτζσ ςτθν καταςκευι μικρϊν 

ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ με δυναμικότθτα αρκετϊν δεκάδων megawatt.  Πρόςφατα, θ εταιρεία 

«PV Solarys», που δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ προχϊρθςε ςτθν 

καταςκευι νζου εργοςταςίου αξιοποίθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ ςυνολικισ απόδοςθσ 82,5 Mwp, ςτθν 

πόλθ Szügy τθσ Ουγγαρία. ε πρϊτο ςτάδιο, τα επενδυτικά ςχζδια προβλζπουν τθν εγκατάςταςθ 33 

μονάδων χωρθτικότθτασ 500kW με ςυνολικι απόδοςθ 16.5 Mwp. Η ςυνολικι επζνδυςθ, 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ προγραμματιςμζνθσ δθμιουργίασ 165 φωτοβολταϊκϊν πάρκων, 

ανζρχεται ςτα HUF32 δισ. (€100 εκ.). Πζραν τθσ ανωτζρω επζνδυςθσ, και άλλεσ εταιρείεσ όπωσ οι «MET 

group», «MOL» και  «MWM Hungarowind» ανακοίνωςαν πρόςφατα μεγάλεσ επενδφςεισ ςτθν θλιακι 

ενζργεια. 

 



 Απϊλεια εςόδων εξαιτίασ παραποίθςθσ/απομίμθςθσ προϊόντων  
φμφωνα με πρόςφατθ μελζτθ του Γραφείου Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUIPO), 

θ ουγγρικι οικονομία ηθμιϊνεται ετθςίωσ κατά 290 δισ HUF, εξαιτίασ τθσ παραποίθςθσ/απομίμθςθσ 

προϊόντων. Επιπροςκζτωσ, για τον ίδιο λόγο, «χάνονται» 9.900 κζςεισ εργαςίασ. Οι απομιμιςεισ ςτθν 

Ουγγαρία, ευκφνονται για απϊλειεσ πωλιςεων 12,2% ςτισ βιομθχανίεσ που πλιττονται περιςςότερο 

από το φαινόμενο. Ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ ςτθν Ε.Ε. είναι 7,5%. Οι κλάδοι τθσ ουγγρικισ οικονομίασ 

που πλιττονται περιςςότερο από τισ απομιμιςεισ είναι ο φαρμακευτικόσ (με ετιςιεσ απϊλειεσ φψουσ 

140 δις. HUF, ι 14,1% επί των πωλιςεων), των ετοίμων ενδυμάτων (με απϊλειεσ φψουσ 70 δις. HUF), 

των κινθτϊν τθλεφϊνων (με απϊλειεσ 29 δις. HUF) και των οινοπνευματωδϊν ποτϊν (με απϊλειεσ 17 

δις. HUF).   

 Πραγματικόσ ςυντελεςτισ εταιρικισ φορολόγθςθσ ςτο 5%. 
φμφωνα με ςτοιχεία από το κατατεκζν φορολογικό νομοςχζδιο για το 2019, ο πραγματικόσ 

ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ εταιρειϊν υπολογίηεται ςτο 5%, όταν ο ονομαςτικόσ (επίςθμοσ) είναι 9% 

που αποτελεί τον χαμθλότερο ςυντελεςτι εταιρικισ φορολόγθςθσ ςτθν Ε.Ε. Όμωσ το 5% κατατάςςει 

τθν Ουγγαρία ςτισ χϊρεσ «φορολογικοφσ παραδείςουσ». Ιδιαιτζρωσ ςτισ μεγάλεσ εταιρείεσ δίδεται θ 

δυνατότθτα μείωςθσ του πραγματικοφ ςυντελεςτι φορολόγθςισ τουσ, με αποτζλεςμα πολλζσ από 

αυτζσ να φορολογοφνται με 0%. Σο φορολογικό νομοςχζδιο προβλζπει κζρδθ εταιρειϊν προ φόρων, 

φψουσ 8,5 τρισ HUF, εκ των οποίων φορολογθτζα είναι τα 5,7 τρισ HUF. Με ςυντελεςτι 9% ο 

πλθρωτζοσ φόροσ (άνευ απαλλαγϊν) υπολογίηεται ςτα 513 δισ HUF. Εάν ςυνυπολογιςκοφν και οι 

διάφορεσ μειϊςεισ και απαλλαγζσ, τότε ο ςυνολικόσ ειςπραχκείσ φόροσ μειϊνεται ςτα 426,8 δισ HUF 

(δθλαδι ςχεδόν 5% επί των προ φόρων κερδϊν). 

 Ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν Ουγγαρία 
φμφωνα με τθν φιλοκυβερνθτικι εφθμερίδα «Magyar Idοk», θ ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ ςτον 

βιομθχανικό τομζα ζχει αναγκάςει πολλζσ εταιρείεσ να ακυρϊςουν νζεσ επενδφςεισ. Η εφθμερίδα 

αναφζρει πωσ το φαινόμενο εμφανίηεται εντονότερα ςτον χαμθλισ προςτικζμενθσ αξίασ κλάδο 

βιομθχανικισ ςυναρμολόγθςθσ, με αποτζλεςμα να ζχουν απολυκεί 2.000-3.000 εργαηόμενοι, κακϊσ οι 

εταιρείεσ εγκαταλείπουν τθν Ουγγαρία και μεταφζρουν τθν παραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα ςτισ 

γειτονικζσ χϊρεσ, Ουκρανία, ερβία ι ακόμα και ςτθν Άνω Ανατολι. Ο αντιπρόεδροσ του Εργατικοφ 

ωματείου Χαλυβουργίασ «Vasas», κ. Zoltán László, διλωςε ςτον τφπο ότι οι προςλιψεισ, οι 

μιςκολογικζσ αυξιςεισ και άλλα μζτρα δεν κατάφεραν να προςελκφςουν εργαηομζνουσ ςε κζςεισ 

εργαςίασ χαμθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, ςυμπλθρϊνοντασ ότι υπάρχει επίςθσ ζλλειψθ εξειδικευμζνου 

εργατικοφ προςωπικοφ και για κζςεισ υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ των μθχανικϊν. Ο κ. 

László, δεν αναμζνει εκβιομθχάνιςθ τθσ Ουγγαρία με μαηικι μετεγκατάςταςθ τθσ παραγωγισ ςε άλλεσ 

χϊρεσ, διλωςε όμωσ ότι θ κατάςταςθ μπορεί να επιδεινωκεί και κάλεςε τθν κυβζρνθςθ να εξετάςει το 

κζμα. Η ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ κα επιδεινωκεί περαιτζρω, αφοφ το 2018 και 2019 αναμζνεται 

θ ςυνταξιοδότθςθ περίπου 200.000 απαςχολοφμενων. 

 

Β. Διεθνείσ Συμφωνίεσ – Συνεργαςίεσ – Διαγωνιςμοί  

 Ελκυςτικόσ επενδυτικόσ προοριςμόσ θ Ουγγαρία 
φμφωνα με το επίςθμο περιοδικό «Site Selection» του υμβουλίου Διαχείριςθσ Βιομθχανικϊν 

Περιουςιακϊν τοιχείων των ΗΠΑ (Industrial Asset Management Council), θ Ουγγαρία κατατάςςεται 

ςτθν 8θ κζςθ μεταξφ των πιο ελκυςτικϊν για επενδφςεισ κρατϊν του κόςμου. Γερμανία, Μεγάλθ 

Βρετανία και θ Κίνα, επίςθσ ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ των 10 κορυφαίων  επενδυτικϊν προοριςμϊν 



παγκοςμίωσ. τθν ίδια κζςθ κατζταξε επενδυτικά τθν Ουγγαρία και το περιοδικό «Global Best to 

Invest», ενϊ παράλλθλα, ο Ουγγρικόσ Οργανιςμόσ Προϊκθςθσ Επενδφςεων (Hungarian Investment 

Promotion Agency-HIPA), αναγνωρίςτθκε ωσ ο καλφτεροσ κρατικόσ επενδυτικόσ οργανιςμόσ ςτθν 

Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Κεντρικι Αςία. Ο επικεφαλισ του HIPA, κ. Rοbert Εsik, ανακοίνωςε 

πρόςφατα ότι ο Οργανιςμόσ βρίςκεται ςε επαφι με 130 επενδυτζσ, τα επενδυτικά ςχζδια των οποίων 

αγγίηουν ςε αξία τα €8 δισ. φμφωνα με τον κ. Εsik, το 2017 ανακοινϊκθκαν από τον Οργανιςμό 96 

επενδφςεισ ςυνολικισ αξίασ €3,5 δισ., οι οποίεσ δθμιοφργθςαν 17.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Για τθν 

προςζλκυςθ νζων επενδφςεων, ο HIPA εςτιάηει ςε επενδυτικά ζργα με μεγάλθ προςτικζμενθ αξία 

ςτουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. θμειϊνεται επίςθσ ότι ο HIPA προςφζρει 

κίνθτρα ςε εταιρείεσ που υιοκετοφν τεχνολογίεσ ψθφιοποίθςθσ και ρομποτικισ και ςε όςεσ εταιρείεσ 

προωκοφν τθν ζρευνα και ανάπτυξθ (R&D). 

 Χρεοκοπία τθσ ουγγρικισ εταιρείασ καταςκευισ λεωφορείων «IKARUS Egyedi» 
Περί τα μζςα Ιουνίου τ.ζ., πραγματοποιικθκε Γενικι υνζλευςθ τθσ εταιρείασ «Ikarus Egyedi» κατά τθν 

οποία αποφαςίςκθκε θ κιρυξθ τθσ εταιρείασ ςε χρεοκοπία και υπαγωγι τθσ ςε κακεςτϊσ προςταςίασ. 

Είχε προθγθκεί θ άρνθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να ξεχρεϊςει τθν εταιρεία, αν και αρχικά κυβερνθτικοί 

κφκλοι είχαν ταχκεί υπζρ τθσ διάςωςθσ. Πάντωσ, θ Ουγγρικι Κυβζρνθςθ είχε προςπακιςει ζμμεςα να 

ενιςχφςει τθν εταιρεία ανακζτοντάσ τθσ τθν καταςκευι 180 λεωφορείων για τθν κρατικι εταιρεία 

ςυγκοινωνιϊν «Volánbusz». Όμωσ θ «Ikarus» δεν κατάφερε να  φζρει εισ πζρασ τθν παραγγελία μζχρι 

τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ (Αφγουςτοσ 2017), οφτε όμωσ και με τθν παράταςθ που τθσ δόκθκε 

(Απρίλιοσ 2018). Επιπλζον, τα πρϊτα λεωφορεία που παρζδωςε θ «Ikarus» ςτθν «Volánbusz», 

επεςτράφθςαν λόγω προβλθμάτων ποιότθτασ. Μζχρι τα μζςα Ιουνίου 2018 είχαν παραδοκεί μόνο 9 

λεωφορεία. Επιπλζον, θ κρατικι τράπεηα ΜΚΒ ζχει εκχωριςει δάνειο φψουσ 5,9 δισ HUF ςτθν «Ikarus» 

και ςφμφωνα με δθμοςιογραφικζσ πθγζσ, εφόςον θ εταιρεία δεν κα μπορζςει να το αποπλθρϊςει, θ 

τράπεηα κα προχωριςει ςε κατάςχεςθ των όποιων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ «Ikarus». φμφωνα 

πάντωσ με τθν ειδθςεογραφικι ιςτοςελίδα «Zoom», ςτισ 5/7 τ.ζ., επιτροπι τθσ τράπεηασ ςυναντικθκε 

με εκπροςϊπουσ τθσ «Ikarus» προκειμζνου να διερευνιςουν πικανοφσ τρόπουσ αποπλθρωμισ του 

δανείου, οι όροι του οποίου ζχουν ιδθ τροποποιθκεί δφο φορζσ για να διευκολυνκεί θ εταιρεία ςτθν 

αποπλθρωμι των δόςεων. Εντοφτοισ, θ «Ikarus» ζχει ιδθ ςυςςωρεφςει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 3,9 δισ 

HUF προσ τθν ΜΚΒ. Η «Ikarus» δεν ζχει δθμοςιεφςει τον ετιςιο ιςολογιςμό τθσ για το 2017, ςφμφωνα 

όμωσ με τον πρϊθν Διευκφνοντα φμβουλο (CEO), επιχειρθματία κ. Csaba Mészáros, θ εταιρεία ζχει 

καταγράψει ηθμίεσ φψουσ 510 εκ. HUF. Ο κ. Mészáros που ζχει ςτθν κατοχι του το 99% των μετοχϊν 

τθσ «Ikarus Egyedi» απαλλάχκθκε από τα κακικοντά του ωσ CEO ςτισ 22/6 τ.ζ. και τθ διαχείριςθ 

ανζλαβαν δφο ςτελζχθ τθσ κρατικισ εταιρείασ εκκακάριςθσ «AFI». Η Ουγγρικι κυβζρνθςθ 

επιχειρϊντασ να ςτθρίξει εκ νζου τθν εταιρεία, τθν κατζταξε ςτισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ βιομθχανίεσ 

για τθν οικονομία τθσ χϊρασ, προςτατεφοντασ με αυτόν τον τρόπο τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ 

μετοχζσ τθσ «Ikarus», τα οποία, ςε πικανι πϊλθςι τουσ, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ ενιαίο και 

αδιαίρετο ςφνολο. Η ειδικι αντιμετϊπιςθ ςθμαίνει επίςθσ ότι μόνο κρατικι, μθ κερδοςκοπικι εταιρεία 

κα μπορεί να διαχειριςτεί τθν «Ikarus» κατά τθ διάρκεια τθσ χρεοκοπίασ τθσ. φμφωνα με ανακοίνωςθ 

του Τπουργείου Καινοτομίασ και Βιομθχανίασ, θ προϊκθςθ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ καταςκευισ 

λεωφορείων παραμζνει προτεραιότθτα τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, όμωσ, μζςω ιδιωτικϊν και όχι 

κρατικϊν εταιρειϊν. Ο ςτόχοσ παραμζνει ο ίδιοσ: θ ανάδειξθ τθσ ουγγρικισ βιομθχανίασ καταςκευισ 

λεωφορείων ςε διεκνϊσ ανταγωνιςτικό κλάδο υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Πάντωσ, θ εταιρεία 

ςυγκοινωνιϊν BKV ανακοίνωςε πρόςφατα ότι διακόπτει τθ ςυνεργαςία τθσ με τθν «Ikarus» και 

ακυρϊνει ςχετικό ςυμβόλαιο για προμικεια 30 νζων λεωφορείων, αφοφ θ τελευταία δεν τθσ τα 

παρζδωςε ωσ όφειλε εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Η BKV κα προςφφγει ςτα δικαςτιρια 



ηθτϊντασ αποηθμίωςθ. Παράλλθλα, θ τράπεηα ΜΚΒ, ο μεγαλφτεροσ δανειςτισ τθσ «Ikarus», απζρριψε 

τθν πρόταςθ εξυγίανςθσ που υπζβαλε θ εταιρεία. φμφωνα με τθν πρόταςθ, θ «Ikarus» κα μποροφςε 

να αποπλθρϊςει πλιρωσ το δάνειο μζχρι το 2025 υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εταιρεία κα ςυνεχίηει να 

καταςκευάηει λεωφορεία. Η ΜΚΒ απζρριψε επίςθσ και πρόταςθ του κ. Csaba Mészáros ο οποίοσ 

προςζφερε το ςφνολο των μετοχϊν που ζχει ςτθν κυριότθτά του ωσ αντιςτάκμιςμα για το χρζοσ τθσ 

εταιρείασ.  

 

Γ. Ζήτηςη – Προςφορά προϊόντων και υπηρεςιών  

 Δυνατότθτεσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν - υμφωνία για τθ χονδρικι τιμι των μιλων  
φμφωνα με το Αγροτικό Επιμελθτιριο Ουγγαρίασ, οι παραγωγοί μιλων αντιδροφν ζντονα ςτθν  

προτεινόμενθ από τισ εταιρείεσ επεξεργαςίασ φροφτων χονδρικι τιμι μιλων για το 2018. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ο φνδεςμοσ Αγροτϊν Ουγγαρίασ «Magosz» χαρακτιριςε ωσ ταπεινωτικι για τουσ 

καλλιεργθτζσ τθ χονδρικι τιμι των 13 HUF (περίπου €0,04) ανά κιλό που προςφζρουν οι εταιρείεσ 

επεξεργαςίασ φροφτων και θ οποία δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ του κόςτουσ παραγωγισ. Ιδιαίτερο 

πρόβλθμα φαίνεται να υπάρχει ςτθν περιοχι SzabolcsSzatmár-Bereg, όπου παρά τισ επανειλθμμζνεσ 

ςυναντιςεισ των αγροτϊν με τθν τοπικι εταιρεία επεξεργαςίασ φροφτων «Austria Juice» και παρά τθ 

διαμεςολάβθςθ του υνδζςμου Αγροτϊν Ουγγαρίασ, δεν ζχει υπάρξει ςυμφωνία για τθν τιμι με τθν 

οποία οι αγρότεσ κα πωλοφν τθν παραγωγι μιλων ςτθν εταιρεία. Οι διαμαρτυρίεσ των παραγωγϊν κα 

ςυνεχιςτοφν. Ωςτόςο, ςυμφωνία υπιρξε με άλλθ εταιρεία τθσ περιοχισ ςτθν τιμι των 20 HUF (περίπου 

€0,06) ανά κιλό. Ελλθνικζσ εξαγωγικζσ εταιρείεσ φροφτων μποροφν να επικοινωνιςουν με το Γραφείο 

μασ και να προμθκευτοφν καταλόγουσ με ςτοιχεία επικοινωνίασ ουγγρικϊν ειςαγωγικϊν εταιρειϊν 

φροφτων. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι θ Ελλάδα ζχει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και παραγωγικι επάρκεια 

ςε πολλά αγροτικά προϊόντα, εκτιμοφμε ότι θ χϊρα μασ κα μποροφςε να αυξιςει το μερίδιό τθσ ςτθν 

ουγγρικι αγορά. θμειϊνεται ότι θ Ελλάδα εξάγει ςτθν Ουγγαρία ςθμαντικζσ ποςότθτεσ 

εςπεριδοειδϊν (κωδικόσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 0805). Σο 2017 οι εξαγωγζσ μασ ξεπζραςαν ςε 

αξία τα €3,2 εκ. καλφπτοντασ το 5,88% των ουγγρικϊν ειςαγωγϊν ςε εςπεριδοειδι. Κυριότεροσ  

ανταγωνιςτισ μασ ςτθν κατθγορία είναι θ Ιςπανία που καλφπτει το 27,82% των ουγγρικϊν ειςαγωγϊν. 

Για τθν τρζχουςα χειμερινι περίοδο, εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ για τθν Ελλάδα παρουςιάηουν και οι 

κωδικοί .Ο.0810 (φράουλεσ και ακτινίδια) και .Ο.0808 (μιλα και αχλάδια). Σζλοσ, με τθν ευκαιρία, 

επιςθμαίνουμε τθν κατθγορία .Ο.0814 (φλοφδεσ εςπεριδοειδϊν, πεπονιϊν, καρπουηιϊν -νωπζσ, 

κατεψυγμζνεσ, ι ςε άλµθ), όπου εκτιμοφμε ότι θ χϊρα μασ κα μποροφςε να διεκδικιςει μερίδιο 

αγοράσ και να ανταγωνιςτεί τουσ κυρίαρχουσ «παίκτεσ» τθσ κατθγορίασ, Γερμανία, Αυςτρία και Σςεχία. 

 

 

 

 

 

 

 


