
 
 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
                                           ΚΑΝΟΝΙΚΟ  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  Βουδαπέστη,   24.10.2017 

 Φ. 2200/0564 Τηλ.:    +36 1 4132612, +36 1 4132613 Α.Π.: 
e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr  
Fax:    +36 1 3217403  

 

ΠΡΟΣ: 
 

Επιμελητήρια, Συνδέσμους και 
επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα            
(μέσω ημών) 

 
KOIN: 
 

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
-Διπλωματικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ  
-Γραφεία κ.κ. Α΄ και Β΄ Γενικών Διευθυντών 
-Α1, Β1, Β4, Β8 Δ/νσεις 
 

Ε.Δ.:  Υπ’ όψιν κ. Πρέσβεως  
 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δελτίου «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο.6 
 

Αποστέλλουμε, συνημμένως, το τεύχος Νο.6 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017) του 
Δελτίου «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία» που επιμελείται το Γραφείο μας. Το 
συνημμένο Δελτίο περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις 
εμπορικού ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές-ζητήσεις 
επιχειρηματικής συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κλπ. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια και οι 
Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να 
μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους και ενδεχομένως τη δημοσίευση των 
πληροφοριών στα  δελτία τους. 

Επισημαίνουμε, ότι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες επιχειρηματίες για διεθνείς 
διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες που αναφέρονται στο Δελτίο 
μας, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας με τους μνημονευόμενους, κατά περίπτωση, 
αρμοδίους, για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, μπορούν ασφαλώς να απευθύνονται και 
στο Γραφείο μας, το οποίο παραμένει στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
που θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες._ 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 
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ΔΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.6 
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017) 

 
 
 

Ι.  Η οικονομία της Ουγγαρίας  
 

-Η Morgan Stanley αναθεωρεί προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για αύξηση του ΑΕΠ 
-Ανατίμηση του ουγγρικού νομίσματος (HUF) 
-Αναθεώρηση των στατιστικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 
ΙΙ. Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 
 

 Γενικές Ειδήσεις 
-Η Γρίπη των Χοίρων απειλεί την Ουγγαρία 
-Αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από την Gazprom 
-Συνεχίζονται οι μειώσεις στον ΦΠΑ 
-Εγκαίνια λειτουργίας νέας αποθήκης εταιρείας «Coca-Cola HBC (3Ε)» στην Ουγγαρία 
-Η «ThyssenKrupp» επεκτείνεται με νέο εργοστάσιο   
-Νέα επένδυση της Electrolux στην Ουγγαρία  
-Χαμηλή σοδειά δημητριακών – αυξημένη παραγωγή σίτου 
 

 
 Διεθνείς Συμφωνίες – Συνεργασίες – Διαγωνισμοί  

-Ενίσχυση διμερών σχέσεων Ουγγαρίας-Σουδάν 
-Οικονομική Συμφωνία Κένυας-Ουγγαρίας   
-Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ χωρών Βίζεγκραντ και χωρών  Κεντρικής Ασίας 

 
 
 
 

 
 
 

(Σύνταξη – Επιμέλεια : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΤΟΣΟΥΝΗΣ, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄) 
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 I 

Η Οικονομία της Ουγγαρίας 
 
 
 Η Morgan Stanley αναθεωρεί προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για την αύξηση του ΑΕΠ  
Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της προς τα άνω σχετικά με τον ρυθμό αύξησης της οικονομίας 
της Ουγγαρίας προχώρησε η Μorgan Stanley. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες εκτιμήσεις φέρνουν τον 
ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ από το 2,9% στο 3,8% για το 2017 και από 2,8% σε 3,3% για το 2018. 
   
 Ανατίμηση του ουγγρικού νομίσματος (HUF) 
Η συνεχιζόμενη ανατίμηση του εθνικού νομίσματος της Ουγγαρίας (HUF) έχει προκαλέσει 
σχόλια και αντιδράσεις σε εδώ οικονομικούς κύκλους. Η ισοτιμία HUF/€ άγγιξε την υψηλότερη 
τιμή των τελευταίων 28 μηνών, αναγκάζοντας την Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει με 
ανακοίνωσή της. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την άνοδο 
του νομίσματος και τηρεί την νομισματική πολιτική της χώρας. Εάν κριθεί αναγκαίο και αφού 
προηγουμένως συνεκτιμηθεί η αναφορά του Σεπτεμβρίου για τον πληθωρισμό, η Τράπεζα θα 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις της συναλλαγματικής ανατίμησης στο ευρύτερο πλαίσιο της 
οικονομίας της χώρας. Η δήλωση αυτή της Τράπεζας εκλαμβάνεται ως τοποθέτηση ότι δεν θα 
ανεχθεί περαιτέρω ανατίμηση του εθνικού νομίσματος και ίσως προχωρήσει σε διορθωτικές 
παρεμβάσεις.  
 
 Αναθεώρηση των στατιστικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ουγγαρίας (ΜEKH) αναθεώρησε προς τα άνω τα στατιστικά 
στοιχεία των τελευταίων ετών για τον ενεργειακό κλάδο της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με την 
αναθεώρηση, η ενεργειακή κατανάλωση στην Ουγγαρία το 2010 καλύφθηκε κατά 12,8% από 
ΑΠΕ (αντί 8,5%), ενώ το 2013 η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ουγγαρίας από ΑΠΕ 
άγγιξε το 16,3. Σύμφωνα δηλαδή με τα νέα στατιστικά στοιχεία, η Ουγγαρία ξεπέρασε τον στόχο 
14.5% που έχει θέσει η Ε.Ε. για το 2020.   
 

 
 

IΙ 
Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
 

• Η Γρίπη των Χοίρων απειλεί την Ουγγαρία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Ρουμανίας, ο αφρικανικός ιός της 
Γρίπης των Χοίρων εντοπίστηκε σε δύο φάρμες της πόλης Satu Mare, η οποία απέχει μόνο 
μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα με Ουγγαρία. Τα ζώα που είχαν μολυνθεί θανατώθηκαν και 
αποτεφρώθηκαν. Εικάζεται ότι ο ιός εισήλθε στην Ρουμανία από την Ουκρανία.  
 
• Αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από την Gazprom 
Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρωσίας «Gazprom», ανακοίνωσε αύξηση των εξαγωγών 
της στην Ουγγαρία κατά 26,6% για το πρώτο εξάμηνο 2017. Αυξήσεις μεταξύ 10% έως και 37% 
σημειώθηκαν και σε άλλες χώρες κατά μήκος του σχεδιαζόμενου αγωγού Turkish Stream, ο 
οποίος θα προμηθεύει με ρωσικό φ/α την Τουρκία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Σερβία και 
την Ουγγαρία. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο αγωγός θα είναι έτοιμος εντός το 
2019. Τέλος σημειώνεται ότι αύξηση σημείωσαν και οι ποσότητες αποθήκευσης φ/α στην 
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Ουγγαρία, εξαιτίας φόβων για επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ που θα επηρεάσουν 
αρνητικά την κατάσταση στην Ουκρανία κατά τον επερχόμενο χειμώνα. 
 
• Συνεχίζονται οι μειώσεις στον ΦΠΑ 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, οι μειώσεις στον ΦΠΑ των τροφίμων, οι 
οποίες είχαν αρχίσει το 2014, θα συνεχιστούν και το 2018, μετά και την ψήφιση του 
προϋπολογισμού από την Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2018, ο ΦΠΑ στα 
ιχθυηρά θα μειωθεί από 27% στο 5%. Η μείωση θα αφορά σε όλα τα ιχθυηρά, φρέσκα και 
κατεψυγμένα. Ο Ούγγρος υφυπουργός Γεωργίας, κ.  György Czerván, δήλωσε ότι το 2014, όταν -
πιλοτικά- είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στους ζωντανούς χοίρους, η αγορά έγινε πιο ανταγωνιστική, καθώς 
αυξήθηκε ο αριθμός των σχετικών αγοροπωλησιών και αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των 
κτηνοτρόφων. Βάσει των θετικών αυτών αποτελεσμάτων, η κυβέρνηση προχώρησε τον Ιανουάριο 
2015 σε μείωση του ΦΠΑ στο βόειο και πρόβειο κρέας καθώς και στα προϊόντα τους, ενώ τον 
Ιανουάριο 2016 μείωσε το ΦΠΑ και στο χοιρινό κρέας. Τον Ιανουάριο 2017, μειώθηκε επίσης σε 
5% και ο ΦΠΑ στο φρέσκο γάλα, στα πουλερικά και στα αυγά. Η κατανάλωση ιχθυηρών στην 
Ουγγαρία υπολογίζεται σε 6,2 χγρ./κεφαλή και η μείωση στο ΦΠΑ θα επιφέρει μείωση των 
κρατικών εσόδων κατά HUF 4-5 δισ. Εντούτοις, το Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι εξαιτίας της 
μείωσης του ΦΠΑ, η κατά κεφαλή κατανάλωση ιχθυηρών θα ανέλθει σε 7, ίσως και 7,5 χγρ. και 
άρα θα εξισορροπηθεί η απώλεια στα κρατικά έσοδα.  

 
• Εγκαίνια λειτουργίας νέας αποθήκης εταιρείας «Coca-Cola HBC (3Ε)» στην Ουγγαρία 
Σε νέα επένδυση ύψους €6,5 εκ. προχώρησε η εταιρεία «Coca-Cola HBC Hungary», με 
επέκταση των αποθηκευτικών της χώρων που τώρα καταλαμβάνουν έκταση 6.500 τ.μ. και 
δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα αποθήκευσης 12.000 παλετών και 8,4 εκ. λίτρων 
αναψυκτικών. Στα εγκαίνια των νέων αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας, παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας κ. Peter Szijjarto, 
βουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής Dunaharaszti όπου 
και λειτουργεί η επιχείρηση. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία που λειτουργεί ήδη για μια 20ετία στην 
Ουγγαρία, εξάγει προϊόντα της σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο τζίρος της τα τελευταία 5 έτη έχει 
αυξηθεί κατά €65 εκ., αγγίζοντας σχεδόν τα €350 εκ. το 2016. Το συνολικά επενδυμένο 
κεφάλαιο της εταιρείας στην Ουγγαρία αγγίζει τα €380 εκ. Η «Coca-Cola HBC Hungary» 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών τροφίμων και ποτών στην Ουγγαρία.  
 
• Η «ThyssenKrupp» επεκτείνεται με νέο εργοστάσιο   
Η εταιρεία ThyssenKrupp, γερμανικών συμφερόντων, προχωρά στην κατασκευή νέου 
εργοστασίου παραγωγής στην πόλη Debrecen της Ουγγαρίας. Η επένδυση θα δημιουργήσει 250 
νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία που λειτουργεί ήδη εργοστάσια και σε άλλες πόλεις 
(Βουδαπέστη, Γκιορ, Γίασμπεριν), εκτιμά ότι η παραγωγή στο νέο εργοστάσιο θα ξεκινήσει το 
2018. Το οικονομικό έτος 2016 (έως 30.9.2016) έκλεισε με έσοδα 46,4 δις HUF και κέρδη προ 
φόρων 819,2 HUF (€2,6 εκ.). 

 
• Νέα επένδυση της Electrolux στην Ουγγαρία  
Η εταιρεία Electrolux, σουηδικών συμφερόντων, κατασκευάζει στην Ουγγαρία το 14% των 
προϊόντων της που εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία λειτουργεί εργοστάσια στις πόλεις 
Jászberény (το μοναδικό επί ευρωπαϊκού εδάφους εργοστάσιο παραγωγής καταψυκτών και 
ηλεκτρικών σκουπών της Electrolux) και Nyíregyháza (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη εργοστάσιο 
παραγωγής ψυγείων της Electrolux). Η εταιρεία που απασχολεί 3.500 υπαλλήλους στην 
Ουγγαρία, έχει επενδύσει συνολικά στη χώρα, τα τελευταία 25 έτη, 140 δις HUF και σκοπεύει να 
επενδύσει επιπλέον 6 δις HUF εντός του 2017. Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 3,43 δις HUF το 
2015 (1,9 δις HUF το 2014), ενώ τα έσοδά της για την ίδια περίοδο άγγιξαν τα 275 δις HUF (από 
267 δις HUF το 2014). 
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• Χαμηλή σοδειά δημητριακών – αυξημένη παραγωγή σίτου 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, το 2016 η παραγωγή 
δημητριακών στην Ουγγαρία (7,2 τον.) σημείωσε μείωση 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Η παραγωγή σίτου που αποτελεί το 75% της συνολικής παραγωγής δημητριακών της 
Ουγγαρίας, σημείωσε πτώση 6,5% από το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τους 5,2 εκ. τον., με 
μέση απόδοση αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2016 και κατά 15% σε σχέση 
με τον μέσο όρο των προηγούμενων 5 ετών. 
 

 
 

B. Διεθνείς Συμφωνίες - Συνεργασίες 
 

 
• Ενίσχυση διμερών σχέσεων Ουγγαρίας-Σουδάν 
Σε πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Σουδάν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας της 
Ουγγαρίας, κ. István Nagy συναντήθηκε με τον ομόλογό του Υφυπουργό Γεωργίας του Σουδάν, 
κ. Yagoub Mohammed El-Tayeb Ibraim και συζήτησαν αγροτικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  
Συνυπέγραψαν «Συμφωνία Συνεργασίας για την Προώθηση του Εμπορίου, Έρευνας και 
Ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και των αγροτικών προϊόντων τροφίμων». Ο Ούγγρος 
Αν.Υπουργός δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Σουδάν σε πολλούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων σποράς, φυτοϋγειονομίας, υγείας των ζώων, 
βιομηχανιών επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παραγωγής τροφίμων και τεχνολογίας 
σφαγείων.  

 
• Οικονομική Συμφωνία Κένυας-Ουγγαρίας 
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας και Κένυας υπέγραψαν Συμφωνία Οικονομικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα ιδρυθεί μικτή επιτροπή με σκοπό τον 
συντονισμό της συνεργασίας. Παράλληλα η Eximbank (Ουγγρική Τράπεζα Εισαγωγών 
Εξαγωγών) δεσμεύτηκε για πιστωτική γραμμή ύψους €85 εκ., προκειμένου να ενθαρρύνει την 
συμμετοχή ουγγρικών εταιρειών στην οικονομική ανάπτυξη της Κένυας. Συμφωνήθηκε επίσης η 
παροχή αναπτυξιακής βοήθειας $50 εκ.ΗΠΑ για την κατασκευή, από ουγγρικές εταιρείες, 
ογκολογικής πτέρυγας και μαιευτηρίου στην Κένυα. Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία σε ουγγρικές 
εταιρείες να εξάγουν στην Κένυα τεχνογνωσία για αρδεύσεις και για λειτουργία σφαγείων. Από 
ουγγρικής πλευράς, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών (κ. Σιγιάρτο) δεσμεύθηκε για 
διπλασιασμό (από 50 σε 100) του αριθμού των υποτροφιών προς Κενυάτες που επιθυμούν να 
σπουδάσουν στην Ουγγαρία. Ο Ούγγρος Υπουργός δήλωσε ότι η ασφάλεια και η οικονομική 
ανάπτυξη στην Αφρική έχουν άμεσο αποτέλεσμα και επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ευρώπη 
(υπονοώντας ότι μέρος των  μεταναστευτικών ρευμάτων στην Ευρώπη, προέρχεται από την 
Αφρική) και παράλληλα αναγνώρισε την ηγετική θέση της Κένυας στην οικονομική ανάκαμψη 
της αφρικανικής ηπείρου. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Σιγιάρτο, η συνεργασία Ουγγαρίας-Κένυας 
μπορεί να αναπτυχθεί σε τομείς όπως της διαχείρισης υδάτων, γεωργίας, υγείας, ασφάλειας, 
δημοσίων συγκοινωνιών και πληροφορικής.  

 
• Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ χωρών Βίζεγκραντ και χωρών  Κεντρικής Ασίας 
Ο Υπουργός Οικονομίας της Ουγγαρίας, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καζακστάν και αφού 
συναντήθηκε με τον  Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, δήλωσε ότι η Ουγγαρία επιθυμεί 
σύσφιξη των σχέσεων όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, η Ουγγαρία θέτει σε λειτουργία μια πλατφόρμα  συνεργασίας μεταξύ των 
χωρών Βίζεγκραντ και των χωρών της Κεντρικής Ασίας. Ο Καζάχος Υπουργός επιβεβαίωσε ότι 
η χώρα του επιθυμεί στενότερες οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την Ουγγαρία, ενώ 
τόνισε πως η πρόσφατη έναρξη απευθείας πτήσεων Βουδαπέστης-Αστάνα θα ωθήσει περαιτέρω 
τη διμερή συνεργασία.  
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