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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 

 

 

 Θετικέσ οι εκτιμήςεισ του ΔΝΤ για την ουγγρική οικονομία 
Σο ΔΝΣ ανακεϊρθςε προσ τα πάνω τισ εκτιμιςεισ του για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ουγγαρίασ το 

2017. Πιο ςυγκεκριμζνα το ΔΝΣ εκτιμά ότι το ΑΕΠ τθσ Ουγγαρίασ κα ανζλκει ςε 2,9% (προθγοφμενθ 

εκτίμθςθ: 2,5%). Για το 2018 το ΔΝΣ προβλζπει αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Ουγγαρίασ ςτο 3%. Ο πλθκωριςμόσ 

εκτιμάται ότι κα κυμανκεί ςτο 2,5% (αντί προθγοφμενθσ εκτίμθςθσ 1,9%) για το 2017 και κα αυξθκεί ςτο 

3,3% το 2018. Ο δείκτθσ ανεργίασ για το 2017 υπολογίηεται ςε 4,4% (από 5,8%, εκτίμθςθ Οκτωβρίου 

2016) και προβλζπεται περαιτζρω μείωςι του ςε 4,3% για το 2018. Εντοφτοισ, ςχετικά με το πλεόναςμα 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και παρά τισ κετικζσ ενδείξεισ  για διεφρυνςι του, το ΔΝΣ προβλζπει ότι αυτό 

κα κυμανκεί τελικά ςε 3,7% του ΑΕΠ (από 4,6% που ιταν θ προθγοφμενθ πρόβλεψθ), για να μειωκεί 

ακόμα περιςςότερο το επόμενο ζτοσ, ςε 3% του ΑΕΠ. 

 Αφξηςη του Δημοςιονομικοφ Ελλείμματοσ τον Μάρτιο  
φμφωνα με ςτοιχεία του Τπουργείου Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, τον Μάρτιο 2017, το δθμοςιονομικό 

ζλλειμμα τθσ χϊρασ εκτινάχκθκε ςτο υψθλότερο ςθμείο όλων των εποχϊν, ςε HUF 378,5 δις., 

ξεπερνϊντασ κατά πολφ τα HUF 140,6 δις. τθσ αντίςτοιχθσ περςινισ περιόδου. Σο πρϊτο τρίμθνο 2017, 

το δθμοςιονομικό ζλλειμμα κινικθκε ςε ανεκτά επίπεδα HUF 198,1 δις., αλλά και πάλι αυξθμζνο ςε 

ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο του 2016 (HUF 125,8 δις.). Σο ζλλειμμα ςθμειϊκθκε πρωτίςτωσ ςτον κεντρικό 

προχπολογιςμό (HUF 168,6 δις.), αλλά και ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ (HUF 45,9 δις.). Πθγζσ του 

Τπουργείου Οικονομίασ διαβεβαιϊνουν ωςτόςο, ότι ο προχπολογιςμόσ παραμζνει και κα παραμείνει 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια το ζτουσ ςτακερόσ, κακϊσ ο ςτόχοσ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ παραμζνει 

το 2,4% του ΑΕΠ. 

 Αφίχθη ςτην Ουγγαρία το πρώτο απ’ ευθείασ τραίνο από την Κίνα  
Σο πρϊτο, απ’ ευκείασ, εμπορευματικό τραίνο από τθν Κίνα, αφίχκθ ςτον ςτακμό  Mahart Port ςτθν 

Βουδαπζςτθ. Σθν μεταφορά των εμπορευμάτων οργάνωςε θ πολυεκνικι διαμετακομιςτικι εταιρεία 

Ekol. Σο τραίνο, ςυνολικοφ μικουσ 650 μζτρων, μετζφερε 41 εμπορευματοκιβϊτια με προϊόντα 

(θλεκτρονικά, χάλυβα, ρουχιςμό και παιχνίδια) αξίασ 1 εκ. δολ. ΗΠΑ, διανφοντασ ςυνολικι απόςταςθ 

10.000 χλμ., ςε διάςτθμα 17 θμερϊν. Διζςχιςε τισ χϊρεσ Καηακςτάν, Ρωςία, Λευκορωςία, Πολωνία και 

λοβακία.  

 


