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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ν πιεζσξηζκφο ηνλ επηέκβξην 

2018 άγγημε ην 3,6% (ζε εηήζηα βάζε) αθνινπζψληαο ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ 

(βι. έγγξαθφ καο κεΑΠΦ.2710/0562/22.10.2018). Παξάιιεια, ν δνκηθφο πιεζσξηζκφο (ν 

νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη ηηκέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη επνρηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ) άγγημε ηα 

2,4%. Δληνχηνηο, ν πιεζσξηζκφο ζηελ Οπγγαξία παξακέλεη ζε κέηξηα επίπεδα, θάησ απφ ηνλ 

ζηφρν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (MNB).  

Πιεζσξηζκφο (%) / κεηξήζεηο επηεκβξίνπ 2018 (ζε εηήζηα βάζε) 

Σξφθηκα 4.6 

Αιθνφι, Καπλφο 5.1 

Δλδχκαηα  0.4 

Γηαξθή αγαζά -0.1 

Δλέξγεηα 1.5 

Άιια αγαζά, θαχζηκα 7.1 

Τπεξεζίεο 1.8 

ύνολο 3.6 

Γομικός πληθωριζμός 2.4 

   Πησηηθή ηάζε αλεξγίαο θαη αχμεζε απαζρφιεζεο  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ-Οθησβξίνπ 2018 ππνινγίζηεθε ζε 3,7% ειαθξψο κεησκέλν ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017 (4,0%). εκεηψλεηαη φηη ζηελ Οπγγαξία, ε κέζε 

πεξίνδνο αλεξγίαο δηαξθεί 15,1 κήλεο, ελψ 41,1% ησλ αλέξγσλ αλαδεηνχλ εξγαζία γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο. Αληηζηνίρσο, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ αλήιζε ζε 4.502.000 

απφ 4.445.000 ην πξνεγνχκελν έηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο 

Απαζρφιεζεο, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ-Οθησβξίνπ 

2018  κεηψζεθε ζηνπο 244.000 (κείσζε 6,1% ζε εηήζηα βάζε). χκθσλα κε αλαιπηέο, ν αξηζκφο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ έρεη θηάζεη ζε χςε ξεθφξ θη επεηδή ην επνρηθά δηνξζσκέλν πνζνζηφ 

αλεξγίαο παξακέλεη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο ζηα ίδηα επίπεδα, δελ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε 

ηεο αλεξγίαο. 

 Αλνδηθή ηάζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

Σν ηλζηηηνχην νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ GKI αλαζεψξεζε πξνο ην ζεηηθφηεξν ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα 

ηνλ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην GKI εθηηκά φηη γηα ην 

2018 ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζα θπκαλζεί ζην 4,6% (πξνεγνχκελε εθηίκεζε 4,5%), ελψ γηα ην 2019 



δηαηεξεί ηελ εθηίκεζή ηνπ ζην 3,2%. χκθσλα κε ην GKI, νη ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δ.Δ. 

επελδχζεηο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ην 2019. Σν ίδην αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαη κε ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή εμαηηίαο ηεο απνδπλάκσζεο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ Δπξψπε. 

Πξάγκαηη, ε παξαγσγή ηνπ ηνκέα αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζην 3,5% γηα ην 2018 θαη λα κεησζεί 

ζην 3% γηα ην 2019. ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ε ηζρπξή αχμεζε ην 2018 αγγίδεη ην 22% ελψ 

γηα ην 2019 πξνβιέπεηαη θαηαθφξπθε πηψζε ζην 5%. Ζ γεσξγηθή παξαγσγή, κεηά απφ αχμεζε 

2% γηα ην ηξέρνλ έηνο, δελ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί γηα ην 2019. Δπίζεο, γηα ην 2019 

πξνβιέπεηαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζην 5,5% απφ ην 

ζεκεξηλφ 8,5%. Αληίζεηα, ε εθηίκεζε ηνπ GKI γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ηνπ 2018 παξακέλεη ζην 

2,9%, ελψ γηα ην 2019 αλακέλεηαη λα αγγίμεη ην 3,5% κε ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ αχμεζήο ηνπ 

ζηελ πεξίπησζε αλφδνπ ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ή εληαηηθνπνίεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ. 

Σέινο, ην GKI εθηηκά φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2018 ζα παξακείλεη γηα έθηε 

ζπλερφκελε ρξνληά ζε πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 3% ηνπ Α.Δ.Π. Παξάιιεια, ην δεκφζην ρξένο ζα 

κεησζεί ζην 73% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2018 (απφ 73,3% ην 2017) κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ κείσζήο 

ηνπ ζε 71% ην 2019. 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 Υακειφηεξε ε ηηκή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Βνπδαπέζηε  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οπγγξηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο «MEKH», νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Βνπδαπέζηε είλαη νη ρακειφηεξεο, ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, κεηαμχ ησλ 

πξσηεπνπζψλ ηεο Δ.Δ. (κεηξήζεηο Απξηιίνπ). Πξνζαξκνζκέλεο ζε ηζνηηκία αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο θ/α ζηελ Βνπδαπέζηε ήηαλ νη ηέηαξηεο ρακειφηεξεο κεηά 

ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ησλ Βξπμειιψλ. Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Βνπδαπέζηε ήηαλ €0,12 αλά kWh (κεηξήζεηο Απξηιίνπ), ε ηξίηε 

ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ πξσηεπνπζψλ ηεο Δ.Δ., ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο. Πξνζαξκνζκέλεο ζε 

ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο, νη ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Βνπδαπέζηε, ήηαλ ζηελ 14ε 

ρακειφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ πξσηεπνπζψλ ηεο Δ.Δ. 

 Ζ Οπγγαξία απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε μερσξηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Δπξσδψλε  

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε ζπλεδξίαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Eurogroup (Βξπμέιιεο, 3.12.2018) απέξξηςε ηελ 

θνηλή πξφηαζε Γαιιίαο-Γεξκαλίαο γηα δεκηνπξγία μερσξηζηνχ  πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο ραξαθηήξηζε ηελ πξφηαζε «αλεζπρεηηθή» θαη 

πξνεηδνπνίεζε φηη ηπρφλ δηαθνξεηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηεπξχλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο θαη ησλ κε κειψλ ηεο. Δπηπιένλ, ν θ. Varga ηφληζε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απνθιείεη ηα θ-κ ηεο Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ην θνηλφ λφκηζκα, 

απφ ηελ επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα θνηλνχο ζηφρνπο, ελψ εηζάγεη απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο 

γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ησλ θ-κ. 

εκεηψλνπκε φηη ε πξφηαζε πνπ επεμεξγάζηεθαλ θαη θαηέζεζαλ απφ θνηλνχ Γεξκαλία θαη 

Γαιιία, αθνξά θαη ηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ μερσξηζηνχ 



πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε πξφιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη 

ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα 19 θξάηε πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επξσδψλε. Ζ 

πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

επξσδψλε, είλαη  επίζεο ζηνπο ζηφρνπο ηεο πξφηαζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

εληφο ηνπ 2021. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο, αλαθεξφκελνο ζην ίδην ζέκα, ζπκπιήξσζε φηη ε πξφηαζε 

είλαη ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Οπγγαξίαο θαη ελέρεη πνιιαπινχο θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ., ζπκπιήξσζε ν θ. Varga, ζα πξέπεη λα είλαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ζχγθιηζε. Σέινο, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηφληζε φηη γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξφηαζεο απαηηείηαη ε έγθξηζε θαη ησλ ππνινίπσλ 17 θξαηψλ ηεο επξσδψλεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε Οιιαλδία θαη ε Φηλιαλδία, ρψξεο πνπ -πάληα θαηά ηνλ θ. Varga- αληηδξνχλ ζηελ ελ 

ιφγσ πξφηαζε. 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηεο Δπηηξφπνπ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., θαο Corina Cretu, ε 

Οπγγαξία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη €265 εθ. απφ ην Σακείν πλνρήο ηεο Δ.Δ. 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ην λέν ζθέινο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Μ4 ην νπνίν ζα απνιήγεη 

ζηα ζχλνξα κε ηελ Ρνπκαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε ζα αθνξά ζην 

ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ πφιε Berettyóújfalu κε ηελ πφιε Nagykereki 

ηεο αλαηνιηθήο Οπγγαξίαο. Καηαζθεπαζηηθά, ην έξγν ζα μεθηλήζεη απφ θφκβν ζηνλ ππφ 

θαηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκν Μ35 (πνπ ζα ζπλδέεη ηηο πφιεηο Debrecen θαη Berettyóújfalu) θαη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Μάξηην 2020. Ο απηνθηλεηφδξνκνο ζα δηεπθνιχλεη ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο κεηψλνληαο ην ρξφλν πξφζβαζεο απφ ηελ Βνπδαπέζηε ζηα ξνπκαληθά ζχλνξα, ζε 

κφιηο 2 ψξεο θαη 40 ιεπηά. Όπσο δήισζε ε Δπίηξνπνο, θα Cretu, ην έξγν νδηθήο ζχλδεζεο ησλ 

δχν φκνξσλ ρσξψλ, ζα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζα απμήζεη 

ηνλ φγθν δηκεξνχο εκπνξίνπ θαη ζα εληζρχζεη ηα εθαηέξσζελ ηνπξηζηηθά ξεχκαηα.  

 πλεδξίαζε ηεο Οπγγξν-Ρσζηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θ. Peter Szijjarto, Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ 

ηεο Οπγγαξίαο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ελ ζέκαηη Δπηηξνπήο, ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

Γηεζλνχο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (International Investment Bank -ΗΗΒ) ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ 

Μφζρα ζηελ Βνπδαπέζηε. Σα θξάηε-κέιε ηεο ΗΗΒ είλαη: Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Βηεηλάκ, Κνχβα, 

Μνγγνιία, Ρσζία, Ρνπκαλία, ινβαθία θαη Σζερία. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο αλαθνίλσζε επίζεο 

φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2019 ε Οπγγαξία ζα επαλεληαρηεί ζηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (International Bank for Economic Co-operation -ΗΒΔC). Ζ ΗΒΔC έρεη 

έδξα ζηελ Μφζρα θαη κέιε ηεο είλαη: Βνπιγαξία, Πνισλία, Βηεηλάκ, Μνγγνιία, Ρσζία, 

Ρνπκαλία, ινβαθία θαη Σζερία. ηε ζπλέρεηα, ν θ. Szijjarto, αλαθεξφκελνο ζηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο Οπγγαξίαο-Ρσζίαο δήισζε φηη «μεθφιιεζαλ απφ ην ηέικα ζην νπνίν επξίζθνληαλ 

εμαηηίαο ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο». Δπεζήκαλε φηη αλ θαη ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο ζπλνκνινγνχλ κεγαιχηεξεο ζπκθσλίεο κε ηελ Ρσζία, ην δηκεξέο εκπφξην Οπγγαξίαο 

Ρσζίαο ζεκείσζε αχμεζε 17% ηνλ Αχγνπζην κεηά απφ πνιιά ρξφληα θαζνδηθήο πνξείαο. 

Δπίζεο, νη δηκεξείο ζρέζεηο εληζρχνληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο, ελψ κεηά απφ ηξία ρξφληα 



δηαπξαγκαηεχζεσλ, ππεγξάθε ηειηθψο Γηκεξήο πκθσλία γηα ηελ Ακνηβαία Αλαγλψξηζε 

Σίηισλ πνπδψλ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ππξεληθφ ζηαζκφ «Paks», ν Οχγγξνο Τπνπξγφο ηφληζε φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε επηπιένλ 80.000 νπγγξηθά λνηθνθπξηά. Σέινο, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζε ζπκθσλία 

γηα ηελ ίδξπζε ζηελ Βνπδαπέζηε ελφο Δπξσπατθνχ Κέληξνπ  Δξεπλψλ γηα Καξθίλν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Ρσζία. 

 πλεξγαζία Δηαηξείαο Ζιεθηξηζκνχ Οπγγαξίαο κε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

Ζ θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ ηεο Οπγγαξίαο «MVM» θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (EIB) ππέγξαςαλ καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνπηζησηηθή ζπκθσλία χςνπο €100 εθαη. 

Πξφθεηηαη γηα δεθαπεληαεηέο δάλεην ην νπνίν ζα επελδπζεί ζηνλ εζληθφ θνξέα δηαρείξηζεο 

δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο «Mavir», αιιά θαη ζηελ επέθηαζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Οπγγαξίαο θαη ινβαθίαο. χκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν ηεο MVM., θ. György Kóbor, νη εμειίμεηο απηέο φρη κφλν ζα βειηηψζνπλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ νπγγξηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά ζα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ηφζν ην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ δίθηπν, φζν θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

δηθηχσλ. Ο αληηπξφεδξνο ηεο EIB, θ. Vazil Hudak ζεκείσζε φηη ε ππνγξαθείζα 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζπκθσλία είλαη ε πξψηε ζηελ Οπγγαξία πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Όκηινο MVM 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην εγρψξην ελεξγεηαθφ θάζκα. Απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 12.000 

ππαιιήινπο θαη έρεη παξνπζία ζε 15 ρψξεο.   

 Καηαζθεπή ζηαζκνχ ζηελ Κξναηία γηα εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο Οπγγαξία 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, άξρηζε ζηελ Κξναηία θαη επί ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

αγσγνχ πνπ ελψλεη ηηο δχν ρψξεο, ε θαηαζθεπή ζηαζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηνρέηεπζε (δηπιή 

φδεπζε) θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ Κξναηίαο θαη Οπγγαξίαο. Σηο εξγαζίεο πνπ μεθίλεζαλ ζηελ 

πεξηνρή Velika Ludina, 60ρικ λνηηναλαηνιηθά ηνπ Εάγθξεκπ, επηβιέπεη ε θξαηηθή εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κξναηίαο, «Plinarco». χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ν λένο ζηαζκφο ζα 

ηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ην β΄ εμάκελν ηνπ 2019 θαη ζπλνιηθά ε «Plinarco» ζα 

επελδχζεη πεξί ηα 9 δηο. HUF (€28,5). 

 Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία Οπγγαξίαο-Σνπξθίαο 

ην πιαίζην ηνπ Business Forum Οπγγαξίαο-Σνπξθίαο (Οθηψβξηνο 2018), ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ 150 εηαηξείεο, ε θξαηηθή Σξάπεδα Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ Οπγγαξίαο «Eximbank», 

ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ αληίζηνηρε Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο. Ζ ζπκθσλία εκπίπηεη ζηελ 

ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο «Άλνηγκα ζηελ Αλαηνιή» πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Οη δχν ηξάπεδεο ζα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο δχν ρψξεο, αιιά θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ αλαθχπηνπλ, ελψ παξάιιεια ζα ρξεκαηνδνηνχλ θνηλά νπγγξν-

ηνπξθηθά έξγα ζε ηξίηεο ρψξεο. Δπίζεο, ππεγξάθε πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ Οπγγαξίαο (Hungarian National Trading House -MNKH) 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ Σνπξθίαο (KOSGEB), κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο αμίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ νπγγξηθψλ θαη ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ. εκεηψλεηαη φηη ην δηκεξέο εκπφξην Οπγγαξίαο 

Σνπξθίαο θηλείηαη αλνδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2017, νη νπγγξηθέο 

εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία απμήζεθαλ θαηά €680 εθ. θαη ην 2017 μεπέξαζαλ ζε αμία ηα €1,8 δηο. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξθηθψλ 

επελδχζεσλ, ε Οπγγαξία ιεηηνπξγεί, κέζσ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο, 5 γξαθεία ζηελ 



ηνπξθηθή επηθξάηεηα. Δπίζεο, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ρνξήγεζε 

πξνηηκεζηαθψλ δαλείσλ ζε νπγγξν-ηνπξθηθέο επηρεηξήζεηο. Οη ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ 

επηρεηξήζεηο ζηελ Οπγγαξία απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 1.000 άηνκα, ελψ ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ Οπγγαξίαο, δηεμάγνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ζηελ Οπγγαξία 8 λέσλ ηνπξθηθψλ επελδχζεσλ χςνπο €500 εθ. ηνπο ηνκείο 

θνηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ηνπξηζκφο, νη ππεξεζίεο 

εθνδηαζκνχ θαη κεηαθνξψλ (logistics), ε εθπαίδεπζε, νη θαηαζθεπέο, ε ελέξγεηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο.  

 Ζιεθηξηθή δηαζχλδεζε ινβελίαο-Οπγγαξίαο 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ, ε αξκφδηα Αξρή Δλέξγεηαο ηεο ινβελίαο 

ελέθξηλε πξφζθαηα ην ρξνλνδηάγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ δηαζχλδεζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο κε απηφ ηεο Οπγγαξίαο, κέζσ θαισδηαθήο γξακκήο κήθνπο 80,5 

ρικ. Πξφθεηηαη γηα γξακκή 400 kilovolt πνπ ζα ζπλδέεη ηελ πφιε Cirkovec ηεο ινβελίαο κε ηελ 

πφιε Pince ηεο Οπγγαξίαο, ελψ ηκήκα ηεο κήθνπο 1,2ρικ. ζα δηέξρεηαη κέζσ ηεο Κξναηίαο. Σν 

έξγν, χςνπο €120-130 εθ., πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη απφ ηελ Δ.Δ., αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία ην πξψην εμάκελν 2021. Δπί ηνπ παξφληνο δελ πθίζηαηαη απεπζείαο ειεθηξηθή 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ινβελίαο-Οπγγαξίαο. εκεηψλεηαη φηη Οπγγαξία θαη Κξναηία έρνπλ 

ζπλδέζεη ηα ειεθηξηθά ηνπ δίθηπα απφ ην 2006. 

 ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία Οπγγαξίαο–Κίλαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα 

ην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπξηζηηθήο ηεο πνιηηηθήο (National 

Tourism Development Strategy 2030), ε Οπγγαξία αλαδεηά θαη επηδηψθεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηαμχ 2010 θαη 2017 ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζηελ Οπγγαξία απμήζεθε 

θαηά 50% ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηελ Οπγγαξία ην 2017 άγγημε ηα 16 εθ. 

Δμάιινπ, ζηνπο ζηφρνπο ηεο αλσηέξσ πνιηηηθήο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε επελδχζεσλ χςνπο 

€2,7 δηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρψξαο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηεο 

Οπγγαξίαο, απφ ην ζεκεξηλφ 10% ζε 16% κέρξη ην 2030, θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο απφ 364 ρηι. ζε 450 ρηι. Πξφζθαηα, ε κεγαιχηεξε αιπζίδα μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

ζηελ Οπγγαξία «Hunguest Hotels», ππέγξαςε 10-εηή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ αληίζηνηρε 

θηλεδηθή «BTG-Jianguo Hotels & Resorts Management Co.». Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θηλεδηθνχ 

νκίινπ πνπ δηαρεηξίδεηαη 110 μελνδνρεία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζε πεξίπνπ 20 πφιεηο ζηελ 

Κίλα, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ζεκαηηθά πάξθα θαη εκπνξηθά θέληξα, αγγίδεη ην 1 ηξηο HUF (€3,1 

δηο). χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ησλ δχν πιεπξψλ, ε ζπκθσλία ζα δεκηνπξγήζεη επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο, ζα εληζρχζεη ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ, ελψ ζπγρξφλσο ζα 

απνβεί ακνηβαία επσθειήο θαη γηα ηνπο δχν επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. ην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο, νη δχν μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο θαη ζηηο 

δχν γιψζζεο (νπγγξηθά, θηλεδηθά), ζα δηνξγαλψλνπλ γαζηξνλνκηθέο εθδειψζεηο, ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο γηα ηηο εζληθέο επεηείνπο ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 Δπέθηαζε δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ Βνπδαπέζηεο κε δάλεην Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (EIB) 

ελέθξηλε ηελ παξνρή δαλείνπ χςνπο €200 εθ. πξνο ηνλ Αεξνιηκέλα Βνπδαπέζηεο κε ζθνπφ ηελ 



επέθηαζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Ο αληηπξφεδξνο ηεο ΔΗΒ, θ. Vazil Hudák, δήισζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν δάλεην ζα εληζρχζεη ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, ζα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ζα πξνζθέξεη ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηε δπλαηφηεηα παξνρήο βειηησκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηβάηεο.ην ίδην πλεχκα θαη ε δήισζε ηνπ Δπηηξφπνπ ηεο Δ.Δ. γηα 

ζέκαηα Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζκνχ, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο, θ. Tibor Navracsics, πνπ ηφληζε φηη ε 

δαλεηνδφηεζε ζα σθειήζεη ηελ Οπγγαξία, ηνπο Οχγγξνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο μέλνπο 

επηζθέπηεο.   

 Μλεκφλην πλεξγαζίαο Οπγγαξίαο-Airbus 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter 

Szijjartν, ππεγξάθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο «Airbus 

Helicopters», ζπγαηξηθήο ηεο Airbus κε έδξα ηελ Γαιιία. Βάζεη ησλ φξσλ ηεο πκθσλίαο, ε 

Airbus, κέρξη ην 2021, ζα έρεη εγθαηαζηήζεη ζηελ Οπγγαξία εξγνζηάζην παξαγσγήο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ειηθφπηεξα. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο ηφληζε φηη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαηνληάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κφιηο νινθιεξσζεί ε ζπκθσλία, ε 

Οπγγξηθή θπβέξλεζε ζα επηδνηήζεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηελ ελ ιφγσ επέλδπζε. Ο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο «Airbus Helicopters», θ. Bruno Even, δήισζε φηη επί ηνπ παξφληνο 

δελ έρεη επηιεγεί ζε πνηα πφιε ηεο Οπγγαξίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ην εξγνζηάζην. Ζ απφθαζε απηή 

ζα ιεθζεί εληφο ηνπ 2019. Παξελζεηηθά ζεκεηψλνπκε φηη ε Airbus έρεη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

πνπ ππεξβαίλεη ηα €67 δηζ. θαη απαζρνιεί παγθνζκίσο πεξί ηνπο 130 ρηι. ππαιιήινπο. Ο θ. 

Even ζεκείσζε φηη ζε δχν ρξφληα απφ ηψξα, έλα ειηθφπηεξν ζηα εθαηφ πνπ ζα θαηαζθεπάδεη ε 

Airbus ζα θέξεη κέξε θαηαζθεπαζκέλα ζηελ Οπγγαξία. Ζ αλσηέξσ πκθσλία ζπλδέεηαη θαη κε 

ηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ νπγγξηθνχ Τπνπξγείνπ Ακχλεο γηα αγνξά 16 ειηθνπηέξσλ ηχπνπ 

Airbus H225M, εμνπιηζκέλσλ κε ην νπιηθφ ζχζηεκα HForce. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Zrinyi 2026» ηεο Οπγγαξίαο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο. Πέξαλ ησλ ειηθνπηέξσλ, ε Airbus ζα πξνζθέξεη 

ζηελ Οπγγαξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη παθέηα ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο. 

 Αλαβάζκηζε ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ. Πξνθήξπμε λένπ 

Γηαγσληζκνχ  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ θξαηηθνχ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ ΜTΗ, ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηά 10% αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ηνπ 

νπγγξηθνχ ζθέινπο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο-Βειηγξαδίνπ, απνθάζηζε ηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σνλ Μάην η.έ. ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθέινπο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κήθνπο 152 ρικ., απφ ηελ Βνπδαπέζηε ζηελ Κειέκπηα (νπγγξηθή 

πφιε ζηα ζχλνξα κε εξβία), είρε πξνυπνινγηζηεί ζηα 578 δηο HUF (€1,79 δηζ.). Δληνχηνηο, ζην 

πιαίζην ηνπ κεηνδνηηθνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά ήηαλ ηεο ηάμεσο 

ησλ 693 δηο HUF. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη επεηδή ε θπβέξλεζε είλαη απξφζπκε λα επσκηζηεί 

ην επηπιένλ θφζηνο, ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ η.έ., ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

έιαβε ηελ απφθαζε γηα πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ. Σελ πιεξνθνξία επηβεβαίσζε ην 

Κπβεξλεηηθφ Κέληξν Δλεκέξσζεο. Ωο ζπλέπεηα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζα θαζπζηεξήζεη έλα πεξίπνπ έηνο. Γειαδή αληί ηνπ 2019 νη 

εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ ην 2020. Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο επαλαπξνθήξπμεο, θαζπζηεξνχλ θαη 

νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηελ Οπγγαξία απφ ηελ Κίλα 



γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο 

Δμαγσγψλ-Δηζαγσγψλ ηεο Κίλαο (Export-Import Bank –ΔΥΗΜ) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

ηεο Οπγγαξίαο. χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ε ΔΥΗΜ 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. Σνλ Ηνχλην, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ & Δκπνξίνπ, θ. Peter 

Szijjartν είρε δειψζεη φηη εάλ θαηαζθεπαζηεί εγθαίξσο ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Βειηγξαδίνπ-

Βνπδαπέζηεο ζα απνηειεί ηελ πην ζχληνκε θαη νηθνλνκηθφηεξε φδεπζε ησλ θηλεδηθψλ 

εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε. ηελ ίδηα δήισζε, δελ παξέιεηςε λα επηζεκάλεη ηα 

νθέιε πνπ ζα είρε ε πινπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ έξγνπ γηα ηελ Οπγγαξία, θπξίσο σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζκνχ θαη 

κεηαθνξψλ (logistics). Σέινο, δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο ζρνιηάδνπλ φηη ε αλαβάζκηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο θηλεδηθήο πξσηνβνπιίαο 

«One Belt One Road»,  ζα είλαη ε αθξηβφηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο Οπγγαξίαο, παξά ην γεγνλφο φηη 

δελ αληηκεησπίδεη θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο αθνχ ζα δηέξρεηαη απφ πεδηάδα, ρσξίο αλάγθε 

θαηαζθεπήο γεθπξψλ ή ζήξαγγαο. 

 

Γ. Εήηηζη & Προζθορά προϊόνηων και σπηρεζιών – Δπιτειρημαηικές εσκαιρίες  

 Ζιηαθή ελέξγεηα ζηελ Οπγγαξία - Γπλαηφηεηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηηθφ θέληξν «Bloomberg New Finance», ην 2017 ζηελ Οπγγαξία 

ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη θπξίσο 

ζηα ειηαθά πάλει. πγθεθξηκέλα, νη επελδχζεηο γηα πξάζηλε αλάπηπμε άγγημαλ ηα $649 εθ. Ζ 

αχμεζε απνδίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ησλ επηδνηήζεσλ, ζηελ επθνιία ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηνπο 

επελδπηέο ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε δπλακηθφηεηα αξθεηψλ 

δεθάδσλ megawatt.  Πξφζθαηα, ε εηαηξεία «PV Solarys», πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ αμηνπνίεζεο 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο απφδνζεο 82,5 Mwp, ζηελ πφιε Szügy ηεο Οπγγαξία. ε 

πξψην ζηάδην, ηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνβιέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 33 κνλάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 

500kW κε ζπλνιηθή απφδνζε 16.5 Mwp. Ζ ζπλνιηθή επέλδπζε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δεκηνπξγίαο 165 θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, αλέξρεηαη ζηα HUF32 δηο. (€100 

εθ.). Πέξαλ ηεο αλσηέξσ επέλδπζεο, θαη άιιεο εηαηξείεο φπσο νη «MET group», «MOL» θαη  

«MWM Hungarowind» αλαθνίλσζαλ πξφζθαηα κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ ειηαθή ελέξγεηα. 

 


