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Αποστολή ∆ελτίου «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο.2/2020

Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.2 (Φεβρουάριος 2020) του ∆ελτίου «Οικονοµία &
Εµπόριο στην Ουγγαρία» που επιµελείται το Γραφείο µας. Το συνηµµένο ∆ελτίο 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 ∆ελτίο 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΄

∆ΕΛΤΙΟ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ»
τεύχος Νο.2
(Φεβρουάριος 2020)

Ι.

Η οικονοµία της Ουγγαρίας
-Το φορολογικό σχήµα Kiva αποδεικνύεται ελκυστικό για τις επιχειρήσεις
-Η Κεντρική Τράπεζα αναθεωρεί τις προβλέψεις της για οικονοµία και πληθωρισµό
-Προβλέψεις για επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης το 2020
-Μείωση ανεργίας
-Νέα διολίσθηση του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας
-Πληθωριστικές τάσεις στην ουγγρική οικονοµία

ΙΙ.

ΙΙΙ.

Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις

Α. Γενικές Ειδήσεις
-Στα ύψη οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχηµάτων
-Νέο Πρόγραµµα προστασίας της Ουγγρικής οικονοµίας
-∆ιαπραγµατεύσεις για αύξηση του κατώτατου µισθού στην Ουγγαρία
-Κρατική ενίσχυση των επενδύσεων
-Πρώτη σε οικονοµική ανάπτυξη η Ουγγαρία µεταξύ των κ-µ της Ε.Ε.
-Η συνεισφορά της αλυσίδας γρήγορης εστίασης «McDonald's» στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί
-Νοτιοκορεατική εταιρεία επενδύει στην Ουγγαρία
-Η «Futuraqua» αγοράζει πηγές µεταλλικού νερού–Ευκαιρία ελληνικής επιχειρηµατικής δράσης
-Ενίσχυση εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Ρωσίας
-Ενδιαφέρον Ουγγαρίας για αγορά φυσικού αερίου από το Τουρκµενιστάν
-Η Κεντρική Τράπεζα ανανεώνει τη σύµβαση ανταλλαγής νοµισµάτων µε την Κίνα
-Ενίσχυση εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Χονγκ Κονγκ
-Τα κονδύλια της Ε.Ε. ενισχύουν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ουγγαρίας
-Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ουγγαρίας στην ∆ιεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (ΙΙΒ)
-Ενδιαφέρον ουγγρικής τράπεζας για εξαγορά ρουµανικής

∆ιεθνείς Εκθέσεις

(Σύνταξη – Επιµέλεια : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΤΟΣΟΥΝΗΣ, Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄)
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I
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας
¾
Το φορολογικό σχήµα «Kiva» αποδεικνύεται ελκυστικό για τις επιχειρήσεις
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ούγγρου Υφυπουργού φορολογικών υποθέσεων, κ. Norbert Izer, τα
φορολογικά έσοδα από το φόρο Kiva αυξήθηκαν το 2019 σε 70,5 δισεκ. HUF (€ 213,6 εκ.) από 41,7 δισεκ.
HUF (€126,3 εκ.) το 2018. Αυξήθηκε επίσης από 6.500 σε πάνω από 50.000 και ο αριθµός των µικρών
επιχειρήσεων που την τελευταία πενταετία επέλεξαν να ενταχθούν στο συγκεκριµένο φορολογικό σχήµα.
Το 2019, περίπου 10.000 επιχειρήσεις άλλαξαν φορολογικό σύστηµα, επιλέγοντας το Kiva, αφού ο
αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής µειώθηκε από το 13% στο 12%, µε τον Ούγγρο Υφυπουργό να
τονίζει πως πρόκειται για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά φορολογικά συστήµατα στην ΕΕ. Κατά τον κ. Izer,
τόσο οι εταιρείες των οποίων οι µισθοδοτικές δαπάνες υπερβαίνουν τα κέρδη, όσο κι εκείνες που
επανεπενδύουν τα κέρδη τους, θα έπρεπε να εξετάσουν την ένταξή τους στο σύστηµα Kiva. Στα θετικά
σηµεία του συστήµατος, συµπεριλαµβάνεται και η ευελιξία του, αφού δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις
να ενταχθούν σε αυτό οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο έτος, ξεκινώντας να καταβάλλουν τους ανάλογους
φόρους από τον επόµενο κιόλας µήνα.
¾
Η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας αναθεωρεί τις προβλέψεις της για οικονοµία και πληθωρισµό
Η Κεντρική Τράπεζα (MNB) αύξησε κατά την τελευταία τριµηνιαία έκθεσή της τις προβλέψεις της για τον
πληθωρισµό του 2020 από 3,4% σε 3,5%, διατηρώντας αµετάβλητες τις προβλέψεις της για το 2021 στο
3,3%. Σύµφωνα µε τον διευθυντή της MNB, κ. András Balatoni, η οικονοµική ανάπτυξη ίσως είναι πιο
δυναµική από την αναµενόµενη για τον τρέχοντα και τον επόµενο χρόνο, µε τον πληθωρισµό να συνεχίζει
να αυξάνεται βραχυπρόθεσµα, κυρίως λόγω της ανόδου της τιµής των µη επεξεργασµένων τροφίµων, αλλά
να επιστρέφει στον στόχο του 3% µεσοπρόθεσµα. Η πρόβλεψη για το δοµικό πληθωρισµό, δείκτης που
παρακολουθείται στενά από τους σχεδιαστές της νοµισµατικής πολιτικής, διαµορφώθηκε από 3,4% για το
2019 σε 3,6% για το 2020, ενισχυµένος από την αύξηση των τιµών των προϊόντων καπνού και των
υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ αναµένεται να υποχωρήσει σε 3% το 2021 και το 2022. Σύµφωνα πάντα µε
την ίδια έκθεση, οι εξωτερικοί παράγοντες που τείνουν να συγκρατούν τον πληθωρισµό στα ίδια επίπεδα,
είναι συµµετρικοί ως προς τις εσωτερικές πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από την
ισχυρή ανάπτυξη και την αύξηση των µισθών. Τέλος, η MNB αύξησε τις εκτιµήσεις της για τον ρυθµό
αύξησης του ΑΕΠ το 2019 από 4,5% σε 4,9% και τις προβλέψεις της για το 2020 από 3,3% σε 3,7% και
για το 2021 από 3,3% σε 3,5%. Παράλληλα, δηµοσιοποίησε για πρώτη φορά την πρόβλεψή της για την
πορεία του ΑΕΠ το 2022, προσδοκώντας ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 3,5%.
¾
Προβλέψεις για επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης το 2020
Σύµφωνα µε προβλέψεις της ING Bank Ουγγαρίας, η ανάπτυξη της ουγγρικής οικονοµίας αναµένεται να
παρουσιάσει επιβράδυνση κατά το 2020, παραµένοντας, ωστόσο, πάνω από τον αντίστοιχο µέσο όρο της
ΕΕ. Με βάση τις εκτιµήσεις του αναλυτή της τράπεζας κ. Péter Virovácz, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ
αναµένεται να µειωθεί από 4,9% το 2019 σε 3,8% το 2020. Ο Ούγγρος αναλυτής αποδίδει την µείωση
κυρίως: α) στο ότι η ουγγρική αγορά έχει αγγίξει πλέον τα επίπεδα πλήρους απασχόλησης, β) στην
υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας εξαιτίας του περιορισµού των επενδυτικών έργων της ΕΕ και
γ) στην πτώση του αριθµού των νέων παραγγελιών στη βιοµηχανία που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη
µείωση των εξαγωγών. Παράλληλα, ο κ. Virovácz εκτιµά πως οι συνεχιζόµενες µισθολογικές αυξήσεις θα
περικόψουν τα κέρδη των εταιριών και πως το αδύναµο εθνικό νόµισµα της Ουγγαρίας, ίσως οδηγήσει σε
αύξηση των τιµών. Ταυτόχρονα εκτιµά ότι εξαιτίας της ισχυρής κατανάλωσης και των αυξηµένων
φορολογικών εσόδων (αποτέλεσµα των κυβερνητικών µέτρων για τον περιορισµό της παραοικονοµίας, της
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της βελτίωσης του φοροεισπρακτικού µηχανισµού), το έλλειµµα
του προϋπολογισµού θα κυµανθεί κάτω του 2% του ΑΕΠ για το 2020. Επιπρόσθετα, η ING αναµένει πως
η Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να τηρεί την ίδια χαλαρή νοµισµατική πολιτική και το επόµενο χρονικό
διάστηµα. Πάντως, στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την Ουγγαρία, αναφέρεται ότι ο ρυθµός
ανάπτυξης της οικονοµίας θα διαµορφωθεί στο 3% για το 2020 (επίπεδο αρκετά χαµηλότερο από τις
προβλέψεις της ING) και στο 2,6% για το 2021.
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¾
Μείωση ανεργίας
Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH), το µέσο ποσοστό ανεργίας κατά το τρίµηνο
Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2019 διαµορφώθηκε στο 3,5%, σηµειώνοντας µικρή πτώση της τάξης του 0,1% σε
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018. Σε απόλυτους αριθµούς, οι εργαζόµενοι, κατά τη συγκεκριµένη
περίοδο, ανήλθαν σε 4,517 εκατοµµύρια, αριθµός αυξηµένος κατά 23.000 σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος. Παράλληλα, ο αριθµός των εργαζοµένων σε δηµόσια έργα, µειώθηκε από 130.700 σε 112.000, ενώ ο
αριθµός των Ούγγρων εργαζοµένων στο εξωτερικό αυξήθηκε από 110.200 σε 120.300. Επισηµαίνεται
επίσης, ότι το 30,5% των ανέργων αναζητούσε εργασία για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους, ενώ οι
10,6 µήνες αποτελούν τη µέση περίοδο ανεργίας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως η ηλικιακή οµάδα 15-24
ετών παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (13,2%), ενώ οι άνεργοι της συγκεκριµένης ηλικιακής
οµάδας αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο των ανέργων συνολικά.
Αριθµός ανέργων
Ποσοστό (%)
(Σεπ-Οκτ-Νοε)
Ηλικιακή οµάδα
2019
2018
2019
2018
15-24
43.100
34.800
13,2
10,3
25-54
107.600
114.000
3,0
3,2
55-74
12.600
19.900
1,6
2,5
Σύνολο
163.300
168.700
3,5
3,6
¾
Νέα διολίσθηση του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας
Περαιτέρω αποδυνάµωση του φιορινιού καταγράφηκε (12/02/2020), µε την ισοτιµία του νοµίσµατος να
διαµορφώνεται στο ιστορικό χαµηλό των 339,55 φιορινιών ανά ευρώ, τη στιγµή που η αντίστοιχη ισοτιµία
του µε το δολάριο διαµορφώθηκε στα 310,9 φιορίνια. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των αναλυτών, η
παρούσα εξέλιξη προοιωνίζει για περαιτέρω (εντός των επόµενων εβδοµάδων) διολίσθηση στα επίπεδα
των HUF 350 /€. Πάντως, προκειµένου να εξαχθούν πιο ακριβή συµπεράσµατα για την πορεία του εθνικού
νοµίσµατος της Ουγγαρίας, πρέπει να συνεκτιµηθεί και το επίπεδο του πληθωρισµού τον Ιανουάριο τ.έ.
Εάν ο πληθωρισµός -όπως εκτιµούν πολλοί αναλυτές- κυµανθεί σε επίπεδα πάνω από το ανώτατο όριο
του 4% που έχει τεθεί από την Κεντρική Τράπεζα, τότε είναι πιθανή µια παρέµβασή της. Σε πρόσφατη
έκθεσή της, η τάπεζα ΟΤΡ, προέβλεπε διολίσθηση του φιορινιού και παρέµβαση της Κεντρικής Τράπεζας
µε εφαρµογή σφιχτής νοµισµατικής πολιτικής.
¾
Πληθωριστικές τάσεις στην ουγγρική οικονοµία
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), ο
πληθωρισµός σε ετήσια βάση τον ∆εκέµβριο 2019 ανήλθε στο 4%, από 3,4% τον Νοέµβριο του ίδιου
έτους. Πρόκειται για τον υψηλότερο πληθωρισµό που έχει γνωρίσει την τελευταία επταετία η χώρα. Το ίδιο
διάστηµα και πάντα σε ετήσια βάση, ο δοµικός πληθωρισµός, ο οποίος δεν περιλαµβάνει τα εποχιακά
τρόφιµα και την ενέργεια, διαµορφώθηκε στο 3,9%. Σε επίπεδο τιµών καταναλωτή, διαπιστώθηκε αύξηση
στις τιµές του χοιρινού κρέατος κατά 23,7%, των λουκάνικων κατά 13,2%, της ζάχαρης κατά 12,2%, των
εποχιακών φρούτων και λαχανικών κατά 8,3% και των καυσίµων κατά 7,7%. Σύµφωνα πάντα µε τα
στοιχεία της KSH, ο µέσος πληθωρισµός για ολόκληρο το 2019 ανήλθε στο 3,4%. Υπενθυµίζεται ότι η
Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας (MNB) έχει θέσει ως ανώτατο όριο πληθωρισµού το 4%.
Πληθωρισµός ∆εκεµβρίου 2019
Τρόφιµα
Αλκοόλ και καπνός
Ρουχισµός
∆ιαρκή αγαθά
Ενέργεια
Άλλα αγαθά, καύσιµα
Υπηρεσίες
Σύνολο

Σε ετήσια βάση (%)
5,9
8,4
0,4
-0,9
0,6
4,2
3,2
4

Μηνιαία µεταβολή (%)
0,7
0,6
-0,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
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IΙ
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις
Α. Γενικές Ειδήσεις
• Στα ύψη οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχηµάτων
Σύµφωνα µε τον ειδικό τύπο, ο αριθµός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το 2019 αυξήθηκε
κατά 41% σε σχέση µε το 2018 και ανήλθε συνολικά σε 1.803 πωλήσεις. Οι ιδιώτες αποτέλεσαν την
πλειοψηφία των αγοραστών, ενώ ως βασικό κίνητρο αγοράς δεν αναφέρθηκε η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, αλλά το οικονοµικό όφελος (δεδοµένου ότι η αγορά οχήµατος µηδενικών εκποµπών
επιδοτείται µε 1,5 εκ. HUF (€4.500). Επίσης, αύξηση σηµείωσαν και οι πωλήσεις εκτός Βουδαπέστης,
αφού η εµβέλεια των ηλεκτρικών οχηµάτων συνεχώς βελτιώνεται.
• Νέο Πρόγραµµα προστασίας της ουγγρικής οικονοµίας
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών κ. Mihály Varga, η ουγγρική κυβέρνηση θα
παρουσιάσει ένα νέο Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία της οικονοµίας, πιθανότατα εντός του
Φεβρουαρίου ή Μαρτίου τ.έ. Ο Ούγγρος Υπουργός, δήλωσε ότι η οικονοµική εµπιστοσύνη στις χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης είναι σε υψηλότερα επίπεδα από το µ.ο. των χωρών της Ευρώπης και τόνισε τη θετική
επίδοση του ουγγρικού τραπεζικού συστήµατος, το οποίο παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 322
δισεκ. HUF (€976 εκ.) κατά το πρώτο ήµισυ του 2019. Ο κ. Varga ανέφερε επίσης ότι η ουγγρική οικονοµία
αναδείχθηκε στην ταχύτερα αναπτυσσόµενη οικονοµία της Ε.Ε. µε ρυθµό ανάπτυξης 5,1% κατά τους
πρώτους εννέα µήνες του 2019 και µε 5% το ∆΄ τρίµηνο 2019, ποσοστό 3,5 φορές µεγαλύτερο από τον µ.ο.
οικονοµικής ανάπτυξης στην Ε.Ε. Αναφορικά µε το νέο Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία της ουγγρικής
οικονοµίας, ο Ούγγρος Υπουργός τόνισε ότι αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα η αναπτυξιακή δυναµική της χώρας. Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει περισσότερες
φορολογικές µειώσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών. Τέλος, για το 2020, ο κ. Varga,
εκτιµά ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της ουγγρικής οικονοµίας θα κυµανθεί στο 4%, ενώ µέχρι το 2022 η χώρα
θα έχει µειώσει το εξωτερικό της χρέος στο 60% του ΑΕΠ (όταν το 2010 ήταν στο 80%).
• ∆ιαπραγµατεύσεις για αύξηση του κατώτατου µισθού στην Ουγγαρία
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της φιλοκυβερνητικής εφηµερίδας Magyar Nemzet, δεν θεωρείται πιθανή µία νέα
συµφωνία µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων για την αναθεώρηση του ύψους των µισθών, στο πλαίσιο
των σχετικών διαπραγµατεύσεων στις οποίες συµµετέχει και η κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, βάσει της
συµφωνίας που επετεύχθη 2018 και η οποία προβλέπει µείωση του φόρου κοινωνικής συνεισφοράς και
άρα µείωση του εργοδοτικού κόστους, ο µεικτός κατώτατος µισθός θα αυξηθεί κατά το προβλεπόµενο 8%
εντός του 2020 και θα ανέλθει στα 210.600 HUF (€638) για τους ειδικευµένους και στα 161.000 HUF
(€488) για τους ανειδίκευτους εργάτες. Από την πλευρά τους, τα εργατικά σωµατεία, υποστηρίζουν ότι η
υπάρχουσα συµφωνία θα έπρεπε να αναθεωρηθεί προς τα άνω, αφού η αύξηση του ΑΕΠ υπερέβη τους
στόχους της κυβέρνησης και η αύξηση του κατώτατου µισθού ήταν µικρότερη της συνολικής αύξησης των
µισθών σε γενικό επίπεδο. Υπό το πρίσµα αυτό, η Εθνική Συνοµοσπονδία Εργατικών Συµβουλίων
πρότεινε αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 12-15%, πρόταση την οποία η ένωση εργοδοτών VOSZ
φαίνεται να απορρίπτει, σηµειώνοντας πως αυτό θα επιβάρυνε ιδιαιτέρως τη θέση των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως ενόψει της προβλεπόµενης οικονοµικής επιβράδυνσης κατά το 2020.
• Κρατική ενίσχυση των επενδύσεων
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εξωτερικών & Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó, η κυβέρνηση κατά το
2019, υποστήριξε µεγάλα επενδυτικά έργα συνολικής αξίας 1,705 τρισεκ. HUF (περίπου €5,15 δισεκ.),
καταβάλλοντας επιδοτήσεις συνολικού ύψους 156 δισεκ. HUF (€471 εκ.). Συνολικά, εντός του 2019,
κρατική ενίσχυση έλαβαν 101 µεγάλα επενδυτικά έργα (98 το 2018). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό
ύψος των επενδύσεων (1,7 τρισεκ. HUF) αντιστοιχεί, περίπου, στο 4% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, ενώ το
48% της συνολικής επενδυτικής αξίας αποδίδεται σε δύο εταιρίες από την Ν. Κορέα. Πράγµατι, η έντονη
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επενδυτική παρουσία της Ν. Κορέας, την κατέστησε την µεγαλύτερη επενδυτική δύναµη στην Ουγγαρία για
το 2019. Η Ν. Κορέα εκτόπισε από την πρώτη θέση την Γερµανία, παραδοσιακό εµπορικό και επενδυτικό
εταίρο της Ουγγαρίας. Εντός του 2019, οι ουγγρικές εταιρείες υλοποίησαν 10 µεγάλης κλίµακας
επιδοτούµενα επενδυτικά έργα συνολικής αξίας 126 δισεκ. φιορινιών (€381 εκ.). Ο κ. Szijjártó, επεσήµανε
επίσης την πολυδιάστατη (όπως την χαρακτήρισε) πορεία µετάβασης της ουγγρικής οικονοµίας προς µια
νέα εποχή, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις στη χώρα δεν αφορούν πλέον µόνο στον τοµέα της παραγωγής
αγαθών, αλλά επεκτείνονται και σε νέες τεχνολογίες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις επενδύσεις στην
αυτοκινητοβιοµηχανία, η οποία στρέφεται στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, ο Ούγγρος υπουργός
αναφέρθηκε στη δηµιουργία 11 κέντρων παροχής επιχειρηµατικών υπηρεσιών, τα οποία αναµένεται να
συµβάλλουν δραστικά στην απασχόληση εργατικού δυναµικού υψηλής κατάρτισης. Τέλος, τόνισε ότι οι
επενδύσεις που υλοποιήθηκαν εντός του 2019 αφορούσαν σε 20 διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας.
• Πρώτη σε οικονοµική ανάπτυξη η Ουγγαρία µεταξύ των κ-µ της Ε.Ε.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó, η Ουγγαρία,
µέσα σε µια δεκαετία κατόρθωσε να αναρριχηθεί από την τελευταία στην πρώτη θέση µεταξύ των 28 κ-µ
της Ε.Ε. όσον αφορά στον ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Ο Ούγγρος Υπουργός, στην οµιλία του στο
Ασιατικό Οικονοµικό Φόρουµ (Χονγκ-Κονγκ, 13/1/2020), τόνισε ότι το 2010 η νεοεκλεγείσα ουγγρική
κυβέρνηση ακολούθησε µια «θαρραλέα» οικονοµική πολιτική (χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως
«ανορθόδοξη») που στόχευε στην ουσιαστική βελτίωση της οικονοµίας και όχι απλώς στην επιβίωσή της
εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του µίγµατος της
οικονοµικής πολιτικής που ακολούθησε η ουγγρική κυβέρνηση ήταν η υιοθέτηση ενός ενιαίου και
σταθερού φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων, του χαµηλότερου στην Ευρώπη. Σε συνδυασµό µε τις
φορολογικές µειώσεις των εργοδοτών και τις συνεχείς αυξήσεις των µισθών, η χώρα πέτυχε υψηλούς
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η εισαγωγή ενός «διπλού εκπαιδευτικού συστήµατος» όπου
οι επιχειρήσεις συµµετείχαν στη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, αναβάθµισε το επίπεδο των δεξιοτήτων των αποφοίτων. Στην οµιλία του ο κ. Szijjártó.
αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σηµασία που δίνει η ουγγρική κυβέρνηση στην ανάπτυξη του δικτύου
5G και στον στόχο που έχει θέσει να καταστεί η χώρα ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό κέντρο δικτύων 5ης
γενιάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη λειτουργεί πειραµατικά στην Βουδαπέστη δίκτυο 5G, ενώ οι
εταιρείες «Vodafone» και «Huawei» συνεργάζονται προκειµένου να αναπτύξουν υποδοµές δικτύων 5G
πανεθνικής κάλυψης. Ο κ. Szijjártó τόνισε ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν διακρίνει τις εταιρίες µε βάση την
χώρα προέλευσής τους (κάνοντας σαφή αναφορά στον αποκλεισµό της κινεζικής Huawei από τις ΗΠΑ).
• Η συνεισφορά της αλυσίδας γρήγορης εστίασης «McDonald's» στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας
Σύµφωνα µε µελέτη της πολυεθνικής εταιρείας «KPMG», η συνεισφορά της αλυσίδας γρήγορης εστίασης
«McDonald's» στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας κατά το διάστηµα 2014-2018 ανήλθε σε 153,4 δισ. HUF (€465 εκ.),
εκ των οποίων, ποσό €250 εκ. προήλθε από καταβολή φόρων και εισφορών και ποσό €82 εκ. απο
επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αλυσίδα «McDonald's» προµηθεύεται το ένα τρίτο των φρέσκων
προϊόντων και των πρώτων υλών της (κυρίως κοτόπουλα, αυγά, µέλι, κρεµµύδια, µαρούλια, τοµάτες,
σάλτσα τοµάτας, βόειο κρέας, καθώς και υλικά συσκευασίας), από Ούγγρους παραγωγούς. Κατά την
τελευταία πενταετία (2014-2018), οι 11 µεγαλύτεροι Ούγγροι προµηθευτές των «McDonald's»,
τριπλασίασαν τη συνολική αξία των προϊόντων που πωλούν στην εταιρία (€37 εκ. πωλήσεις το 2018). Από
την πλευρά της η εταιρεία «McDonald's», µεταξύ των ετών 2014-2018, αύξησε τις αγορές προϊόντων της
από εγχώριους και ξένους παραγωγούς κατά 38% (39.500 τόνους το 2018). Επίσης, το 2018, η εταιρεία
«McDonald's» φέρεται να απασχολεί 6.800 εργαζοµένους στα γραφεία και καταστήµατά της, αριθµός που
αντιστοιχεί στο 2,6% του ουγγρικού εργατικού δυναµικού του κλάδου εστίασης. Τέλος, σηµειώνεται, ότι το
2018 η εταιρία αύξησε τα κέρδη της από τα 2,8 δισ. φιορίνια (€8,5 εκ.) το 2017 στα 4,7 δισ. (€14,2 εκ.) το
2018, καθώς και τον τζίρο της από 27,6 δισ. HUF (€84 εκ.) σε 34 δισ. HUF (€103 εκ.) αντίστοιχα.

5

Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί
• Νοτιοκορεατική εταιρεία επενδύει στην Ουγγαρία
Η νοτιοκορεατική εταιρεία ηλεκτρονικών «Soulbrain» σχεδιάζει την ανέγερση εργοστασίου 4.700 τ.µ. στην
πόλη Tatabánya για την παραγωγή υγρού ηλεκτρολύτη για µπαταρίες ιόντων λιθίου. Η εταιρεία έχει ήδη
προχωρήσει στην αγορά έκτασης 4 εκταρίων στο βιοµηχανικό πάρκο INpark της πόλης από τον κρατικό
όµιλο «Nipüf», και σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εταιρείας, η πιλοτική παραγωγή θα είναι σε θέση να
ξεκινήσει εντός του 2020, δηµιουργώντας 40 νέες θέσεις εργασίας κατά την πρώτη φάση της επένδυσης.
•

Η «Futuraqua» αγοράζει πηγές µεταλλικού νερού – Ευκαιρία ελληνικής επιχειρηµατικής
δράσης
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ουγγρικής εταιρείας «Futuraqua» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
χρηµατιστηρίου της Βουδαπέστης, η εταιρεία υπέγραψε επιστολή εκδήλωσης προθέσεως µε τη µεσιτική
εταιρεία ακινήτων «Wellshare» για την αγορά επτά πηγών µεταλλικού νερού. Στην κυριότητα της εταιρείας
θα περιέλθουν τόσο οι πηγές, όσο και οι αντίστοιχες εκτάσεις και τα ακίνητα επ’ αυτών. Ασφαλώς δεν
είναι τυχαίο ότι η επενδυτική κίνηση της ουγγρικής εταιρείας έρχεται σε συνέχεια ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εµφιαλωµένων νερών (European Federation of Bottled Waters – EFBW),
σύµφωνα µε την οποία, η Ουγγαρία κατατάσσεται στην τρίτη θέση µεταξύ των χωρών της Ευρώπης ως
προς την κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. Με ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 126 λίτρων, Ουγγαρία
βρίσκεται πίσω µόνο από την Ιταλία (188 λίτρα) και από την Γερµανία (175 λίτρα). Εντούτοις, το νερό της
βρύσης στην Ουγγαρία είναι πόσιµο και γευστικά ευχάριστο (αν και ίσως λίγο σκληρό) και κατά συνέπεια
η προτίµηση των Ούγγρων στο εµφιαλωµένο, µπορεί να αποδοθεί µόνο στην καταναλωτική συνήθεια και
ενδεχοµένως στον τρόπο προώθησης και εµπορίας του. Επισηµαίνεται η ευκαιρία εξαγωγικής δράσης
για Έλληνες επιχειρηµατίες και ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες εµφιαλωµένου νερού. Στην Ουγγαρία, οι
εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού ακολουθούν αυξητική πορεία τα τελευταία έτη. Αυξητική πορεία
ακολουθούν και οι εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού από την Ελλάδα, κυρίως της δασµολογικής κλάσης
Σ.Ο. 2202. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, το 2018 η χώρα µας εξήγαγε στην Ουγγαρία
εµφιαλωµένα νερά του κωδικού Σ.Ο. 2202, αξίας ύψους €321 χιλ. (ποσοστό 0,22% των συνολικών
εισαγωγών της Ουγγαρίας). Αν και η χώρα µας το 2018 στον συγκεκριµένο κωδικό σηµείωσε αύξηση
εξαγωγών κατά 457% σε σχέση µε το 2017, εντούτοις, το ποσοστό των εισαγωγών από Ελλάδα σε σχέση
µε τις συνολικές εισαγωγές που πραγµατοποιεί η Ουγγαρία, είναι ελάχιστο. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια
ελληνικής επιχειρηµατικής δράσης και αύξησης των εξαγωγών µας είναι σηµαντικά. Σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία, κύριοι προµηθευτές της Ουγγαρίας για το 2018, µε βάση την αξία εισαγωγών στη
χώρα, αναδεικνύονται κατά σειρά οι: Πολωνία (€31.304.011), Αυστρία (€31.034.812), Τσεχία
(€29.218.714), Γερµανία (€13.412.424) και Βέλγιο (€6.680.202).
Σε €
2016
2017
2018

Εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού στην Ουγγαρία
Κωδικός Συνδυασµένης
Σύνολο χωρών
Ονοµατολογίας
2201
3.351.551
2202
106.379.398
2201
4.395.398
2202
128.443.420
2201
5.443.055
2202
145.009.614

Ελλάδα
10.437
31.261
5.915
57.557
5.443
321.014

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας

• Ενίσχυση εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Ρωσίας
Ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών Ουγγαρίας (HEPA), άνοιξε γραφείο στη Μόσχα, προκειµένου να
προωθήσει και ενισχύσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ουγγρικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά.
Πρόκειται για το πέµπτο γραφείο που ιδρύει ο ουγγρικός Οργανισµός στο εξωτερικό. Γραφεία του ΗΕΡΑ
λειτουργούν ήδη σε Τόκυο, Σαγκάη, Κωνσταντινούπολη και Βελιγράδι. Κατά την τελετή των εγκαινίων στην
Μόσχα, ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó, δήλωσε ότι από το 2014 κι
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ένθεν, εξαιτίας της επιβολής εµπορικών κυρώσεων στην Ρωσία, η Ουγγαρία απώλεσε εξαγωγικές
ευκαιρίες αξίας περίπου €8 δισεκ. Έτσι, αν και το 2018 σηµειώθηκε αύξηση κατά 17% στο διµερές
εµπόριο Ουγγαρίας-Ρωσίας σε σχέση µε το 2017, η αξία του όγκου συναλλαγών δεν ξεπέρασε τα $6,4
δισεκ., ποσό που υπολείπεται σηµαντικά των $10 δισεκ. του 2014. Αντιθέτως, από το 2014 κι ένθεν, η
Γερµανία αύξησε την αξία του όγκου διµερών εµπορικών συναλλαγών της µε την Ρωσία κατά 56%, η
Γαλλία κατά 40% και η Ιταλία κατά 37%, τόνισε ο κ. Szijjártó. Τέλος, ο κ. Szijjártó ανακοίνωσε ότι η κρατική
Τράπεζα Εξαγωγών της Ουγγαρίας (Eximbank), άνοιξε πιστωτική γραµµή ύψους $495 εκ. για τη
διευκόλυνση των ουγγρικών επιχειρήσεων που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στη ρωσική αγορά.
•

Ενδιαφέρον Ουγγαρίας για αγορά φυσικού αερίου από το Τουρκµενιστάν -∆υνατότητες
ελληνικής επιχειρηµατικής δράσης
Σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Tamás Menczer, µετά
το πέρας της συνεδρίασης της µικτής ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Οικονοµικής Συνεργασίας ΟυγγαρίαςΤουρκµενιστάν (Βουδαπέστη, 21/1/2020), δήλωσε ότι η διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας
ενεργειακών πόρων, όπως και η διαφοροποίηση της όδευσής τους προς την Ουγγαρία, αποτελούν
προτεραιότητα της ουγγρικής κυβέρνησης. ∆εδοµένου ότι το Τουρκµενιστάν είναι η τέταρτη µεγαλύτερη
χώρα σε αποθέµατα φυσικού αερίου, µετά τις Ρωσία, Ιράν και Κατάρ, η Ουγγαρία έχει συµφέρον να
εξετάσει τους τρόπους και προϋποθέσεις που το αέριο αυτό θα µπορούσε να διοχετευτεί στην Ευρώπη,
συµπλήρωσε ο κ. Menczer. Σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υφυπουργό, µια πιθανή όδευση του φ/α από το
Τουρκµενιστάν στην Ουγγαρία, θα µπορούσε να είναι µέσω του Νότιου ∆ιαδρόµου (Αζερµπαϊτζάν –
Τουρκία). Ο κ. Menczer δεν διευκρίνισε ποια θα ήταν η επιθυµητή για την κυβέρνησή του όδευση του φ/α
στην Ευρώπη. Εντούτοις, ο κ. Menczer, τόνισε ότι η Ουγγαρία είναι σε θέση να προµηθεύεται ετησίως από
το Τουρκµενιστάν περί τα 5 δισεκ. κ.µ (bcm) φ/α, µε την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα έχουν
κατασκευαστεί οι απαραίτητες υποδοµές για την µεταφορά. Παράλληλα µε τα ενεργειακά, ο κ. Menczer
αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ουγγρικής φαρµακοβιοµηχανίας, τονίζοντας ότι στο Τουρκµενιστάν
ανακύπτουν σηµαντικές εξαγωγικές ευκαιρίες για τον συγκεκριµένο κλάδο (π.χ. η «Richter Gedeon» έχει
αναπτύξει σηµαντική εξαγωγική δράση στο Τουρκµενιστάν). Συµπλήρωσε ότι σηµαντικές ευκαιρίες
αναδύονται και για τις ουγγρικές εταιρείας διαχείρισης υδάτων, δεδοµένου ότι ο αγροτικός κλάδος του
Τουρκµενιστάν βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην καλλιέργεια βάµβακος που απαιτεί εντατική άρδευση. Για
το λόγο αυτό, επεσήµανε ο κ. Menczer, το Τουρκµενιστάν επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για εταιρείες που
κατέχουν τη σχετική τεχνογνωσία. Αντίστοιχες ευκαιρίες ανακύπτουν στο Τουρκµενιστάν και για την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία η οποία έχει να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο στην ανάπτυξη,
βελτίωση και παραγωγή γενόσηµων φαρµάκων, όσο και των εν γένει φαρµακευτικών προϊόντων, ενώ
παράλληλα η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία παρουσιάζει και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (η οποία
αποτελεί και στόχο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας). Παροµοίως, επιτυχή παρουσία στην
αγορά του Τουρκµενιστάν θα µπορούσαν να έχουν και οι ελληνικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων και
άρδευσης οι οποίες έχουν σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία.
• Η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας ανανεώνει τη σύµβαση ανταλλαγής νοµισµάτων µε την Κίνα
Η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας (MNB) προέβη σε ανανέωση της διµερούς σύµβασης ανταλλαγής
νοµισµάτων (currency swap) µε τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας για επιπλέον 3 χρόνια, αυξάνοντας,
ταυτόχρονα, το συνολικό αποθεµατικό ποσό από τα 10 στα 20 δισεκ. Γουάν. Υπενθυµίζεται ότι η πρώτη
σύµβαση ανταλλαγής νοµισµάτων µεταξύ Ουγγαρίας και Κίνας υπεγράφη από τις αντίστοιχες Κεντρικές
Τράπεζες το 2013 και στη συνέχεια συµφωνήθηκε τριετής ανανέωση. Η MNB υποστηρίζει πως ο
διπλασιασµός του ποσού του currency swap αντανακλά το αυξανόµενο µερίδιο της Κίνας στην παγκόσµια
οικονοµία και τον όλο και πιο σηµαντικό ρόλο του κινεζικού νοµίσµατος στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα,
ιδίως µετά την είσοδο του Γουάν στο «καλάθι» των 5 νοµισµάτων, µε βάση τα οποία το ∆ΝΤ καθορίζει την
αξία των Ειδικών Τραβηχτικών ∆ικαιωµάτων (Special Drawing Rights -SDR).
• Ενίσχυση εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Χονγκ Κονγκ
Στις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του Χονγκ Κονγκ για τις ουγγρικές επιχειρήσεις
παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών
& Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó, σε συνέντευξή του στο ουγγρικό πρακτορείο ειδήσεων MTI,
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µετά από σειρά συναντήσεών του στο Χονγκ Κονγκ µε υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη, µεταξύ των
οποίων η Κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, κα Carrie Lamb, ο Υπουργός Εµπορίου & Οικονοµικής Ανάπτυξης,
κ. Edward Yau, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Paul Chan και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ανάπτυξης
Εµπορίου (HKTDC), κ. Peter Lam. Ο κ. Szijjártó επεσήµανε πως ο όγκος διµερούς εµπορίου των δύο
χωρών ξεπέρασε σε αξία τα $1,2 δισεκ. το 2019, καθιστώντας το Χονγκ Κονγκ τον τέταρτο µεγαλύτερο
εµπορικό εταίρο της Ουγγαρίας στην Ασία (µετά από τις Κίνα, Ν. Κορέα και Ιαπωνία). Επιπρόσθετα, ο
Ούγγρος Υπουργός, αναφερόµενος στα πλεονεκτήµατα της αγοράς του Χονγκ Κονγκ, τόνισε την
ουσιαστική απουσία µη δασµολογικών εµπορικών περιορισµών και τις γρήγορες διαδικασίες
εκτελωνισµού. Παράλληλα, υπογράµµισε τις ευκαιρίες για τις ουγγρικές επιχειρήσεις στο χώρο της
εξαγωγής τροφίµων και προϊόντων γαστρονοµίας υψηλής ποιότητας (π.χ. παραδοσιακό ουγγρικό χοιρινό
κρέας "Mangalitsa”, κρασιά κλπ) δεδοµένου ότι στο Χονγκ Κονγκ, µια πόλη µε πληθυσµό 7 εκ.,
λειτουργούν 63 εστιατόρια µε αστέρι Michelin. Σηµειώνεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Χονγκ Κονγκ
έχουν ήδη εγκρίνει σχετικές άδειες εισαγωγής για ουγγρικά πουλερικά, χοιρινό και βόειο κρέας, ενώ
οσονούπω θα εκδοθεί άδεια εισαγωγής και για ουγγρικό κρέας αµνοεριφίων.
• Τα κονδύλια της Ε.Ε. ενισχύουν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ουγγαρίας
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (MNB), το πλεόνασµα του Ισοζυγίου
Τρεχουσών Συναλλαγών, τον ∆εκέµβριο 2019 εµφανίστηκε αυξηµένο κατά €42 εκ. σε σχέση µε τον
προηγούµενο µήνα και ανήλθε στα €271 εκ. Η διεύρυνση του πλεονάσµατος, οφείλεται κυρίως στις
αυξηµένες εισροές ευρωπαϊκών κονδυλίων, από €346 εκ. τον Οκτώβριο σε €877 εκ. τον ∆εκέµβριο. Η
καθαρή οικονοµική θέση (συνολική χρηµατοοικονοµική ικανότητα) της Ουγγαρίας, που ορίζεται ως το
άθροισµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Ισοζυγίου Κεφαλαίων άγγιξε τα €1,143 δισεκ.
τον Νοέµβριο 2019. Αξίζει να σηµειωθεί πως τον ίδιο µήνα, οι ξένοι κάτοικοι της χώρας έστειλαν στο
εξωτερικό €767 εκ. (εκροή κεφαλαίων), ποσό ελαφρώς µειωµένο από τα €769 εκ. τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους.
• Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ουγγαρίας στην ∆ιεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (ΙΙΒ)
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η ουγγρική κυβέρνηση αύξησε κατά €10 εκ. το µετοχικό της
κεφάλαιο στην ∆ιεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (International Investment Bank – IIB). Με την αύξηση αυτή,
το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Ουγγαρίας υπολογίζεται σε €60 εκ. και η Ουγγαρία καθίσταται πλέον
η δεύτερη µεγαλύτερη χώρα-µέτοχος (µετά την Ρωσία), µε τις µετοχές της να αντιστοιχούν στο 17,2% των
συνολικών µετοχών της τράπεζας. Σηµειώνεται πως κατά τη σύσκεψή του στο Varadero της Κούβας τον
∆εκέµβριο του 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΙΒ, είχε εγκρίνει πρόγραµµα αύξησης κεφαλαίου για την
περίοδο 2020-2022. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της IIB κ. Nikolay Kosov, το
συγκεκριµένο πρόγραµµα θα καταστήσει εφικτή τη διατήρηση του υψηλού ρυθµού των δανειοδοτήσεων
και των επενδύσεων που αναλαµβάνει να υποστηρίξει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Η ΙΙΒ µετέφερε
πρόσφατα την έδρα της από την Μόσχα στην Βουδαπέστη, κίνηση µε την οποία δεν συµφώνησαν οι
αντιπολιτευτικές δυνάµεις στην Ουγγαρία. Συγκεκριµένα, η αντιπολίτευση έχει χαρακτηρίσει την ΙΙΒ ως τον
«δούρειο ίππο» του Ρώσου Προέδρου, Β. Πούτιν, στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε το σκεπτικό αυτό, η ΙΙΒ,
τράπεζα που εξυπηρετούσε τους σκοπούς της COMECON (Οικονοµικός Συνασπισµός κρατών του
ανατολικού µπλοκ υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, αντίστοιχος της ΕΟΚ), υποστηρίζεται (και
χρησιµοποιείται ως εργαλείο) από τον Πούτιν, προκειµένου να λειτουργήσει στον Ευρωπαϊκό χώρο ως
χρηµατοπιστωτικός µηχανισµός αντίρροπος αντίστοιχων ιδρυµάτων συµφερόντων των ΗΠΑ. Η ΙΙΒ
ιδρύθηκε το 1970 και το 2000 η Ουγγαρία αποχώρησε από τα µέλη της Τράπεζας για να επανενταχθεί το
2015. Επειδή η ΙΙΒ δεν λειτουργεί µε τους συνήθεις κανόνες των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά µε την
ιδιότητα ενός πολυµερούς οργανισµού που δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία συγκεκριµένου κράτους,
µπορεί να παράσχει ρωσικά κεφάλαια και ρωσικά δάνεια (δεδοµένου ότι δεν επηρεάζεται ούτε και
περιορίζεται από τις κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας κατά της Ρωσίας εξαιτίας της προσάρτησης της
Κριµαίας). Η Ουγγαρία είχε πρόσφατα (εντός του 2019) αυξήσει και πάλι το µετοχικό της κεφάλαιο στην
ΙΙΒ και είχε καταστεί τότε η τρίτη χώρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό µετοχών (12,78%), πίσω από την
Βουλγαρία (13,48%). Η Κούβα κατέχει 1,71%, ενώ οι δύο ασιατικές χώρες µέλη της ΙΙΒ, Βιετνάµ και
Μογγολία κατέχουν από 1,65%. Η Ρωσία κατέχει το 46,03% των µετοχών της ΙΙΒ.
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•

Ενδιαφέρον ουγγρικής τράπεζας για εξαγορά ρουµανικής –Επέκταση ουγγρικών τραπεζών στα
Βαλκάνια
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ειδικού τύπου, η «OTP Bank», η µεγαλύτερη εµπορική τράπεζα της
Ουγγαρίας, διαπραγµατεύεται την απόκτηση της «Garanti Romania», δηλαδή του ρουµανικού τµήµατος
της τουρκικής «Garanti BBVA». Η Garanti BBVA είναι µέλος του οµίλου Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA), που κυρίως δραστηριοποιείται στην αγορά της Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αµερικής.
Η «Garanti Romania» αποτελεί τη δέκατη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουµανία µε µερίδιο αγοράς 2,27%
(ελαφρώς µικρότερο από το 2,45% της «OTP Romania»). Με την εξαγορά, το συνολικό µερίδιο των δύο
τραπεζών θα διαµορφωθεί σχεδόν στο 5% και θα τοποθετήσει την ΟΤΡ στην όγδοη θέση της τραπεζικής
αγοράς της Ρουµανίας. Σηµειώνεται πως η προσφορά της OTP για εξαγορά της «Banka Romaneasca»,
θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, εµποδίστηκε από τις ρουµανικές αρχές. Τον έλεγχο της
συγκεκριµένης τράπεζας, στην οποία ανήκει το 10% της ρουµανικής αγοράς, ανέλαβε εν τέλει το
ρουµανικό κράτος στο πλαίσιο των προσπαθειών του για αύξηση του µεριδίου της κρατικής ιδιοκτησίας
στον τραπεζικό κλάδο (το οποίο βρέθηκε σε µηδενικό επίπεδο µετά την ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού
τοµέα). Επισηµαίνεται η έντονα επεκτατική πολιτική της ΟΤΡ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και των Βαλκανίων. Η ουγγρική τράπεζα έχει ήδη καταστεί η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στην
Σερβία (το 2017 η «OTP banka Srbija» εξαγόρασε το 100% των µετοχών της «Vojvođanska banka» από
την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος -η οποία από το 2006 κατείχε το 99,44% του µετοχικού κεφαλαίου της
«Vojvođanska banka». Επίσης, το 2018 εξαγόρασε την «Société Générale Banka Srbija», θυγατρική της
«Société Générale», µε µερίδιο αγοράς 8,4% στην Σερβία). Ταυτόχρονα, η ΟΤΡ έχει επίσης υπογράψει
συµφωνίες για την εξαγορά των θυγατρικών της «Société Générale» σε Αλβανία και Βουλγαρία.
ΙΙΙ
∆ιεθνείς Εκθέσεις

 CONSTRUMA, (1-5 Απριλίου 2020)
∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών. Μεταξύ των σηµαντικότερων στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, µε 690 εκθέτες, 46.000 επισκέπτες, 18 εθνικές συµµετοχές και 85 ξένους
εκθέτες. Η Έκθεση καταλαµβάνει έκταση 65.000 τ.µ. και πλαισιώνεται από πολλά συνέδρια και
από την παράλληλη συναφούς περιεχοµένου έκθεση: HOMEdesign (εσωτερικής διακόσµησης).
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd.
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu και E-mail: construma@hungexpo.hu
∆ιευθυντής Έκθεσης: κ. Gergő BARANYAI, τηλ.: +36/1 263-6104
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu
 INDUSTRY DAYS, (5-8 Μαΐου 2020)
∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση όλων των Βιοµηχανικών Κλάδων, µε συµµετοχή 300 εκθετών από 15
χώρες και 16.000 επισκεπτών από 39 χώρες. Με ιδιαίτερη έµφαση στην ροµποτική, στην
παραγωγή βιοµηχανικών εργαλείων, στις υπηρεσίες βιοµηχανικού εφοδιασµού και µεταφορών
(industrial logistics) και στο βιοµηχανικό λογισµικό.
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd.
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Tηλ.: (+36 1) 263 6000
∆ιευθυντής Έκθεσης: κ. Csaba VÖRÖS
Τηλ.: +36/1-263-6017
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu
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