ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλ.:
e-mail:
Fax:

+36 1 4132612, +36 1 4132613
ecocom-budapest@mfa.gr
+36 1 3217403

ΠΡΟΣ:

Βουδαπέστη, 20 Μαΐου 2019
Α.Π.: Φ. 2200/0320

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

KOIN: Υπουργείο Εξωτερικών
-∆ιπλωµατικό Γραφείο κας ΑΝΥΠΕΞ
-Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ
-Γραφεία κ.κ. Α΄ και Β΄ Γενικών ∆ιευθυντών
-Α13, Β1, Β4, Β8 ∆/νσεις
Ε.∆.:
ΘΕΜΑ:

Υπ’ όψιν κ. Πρέσβεως
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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.3 (Απρίλιος 2019) 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.3
(Απρίλιος 2019)
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∆ιεθνείς Εκθέσεις

(Σύνταξη – Επιµέλεια : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΤΟΣΟΥΝΗΣ, Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄)
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I
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας
¾
Μείωση δηµοσίου χρέους Ουγγαρίας
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (MNB), το δηµόσιο χρέος
της χώρας στα τέλη του 2018 εµφανίστηκε µειωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του
2017. Πιο αναλυτικά, ενώ τον ∆εκέµβριο 2017 το δηµόσιο χρέος ανερχόταν στο 73,4% του ΑΕΠ
(συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων της κρατικής Τράπεζας Εξαγωγών & Εισαγωγών –
Eximbank), τον ∆εκέµβριο 2018 είχε µειωθεί στο 70,9% του ΑΕΠ. Επισηµαίνεται ότι το
ποσοστό αυτό είναι το χαµηλότερο που έχει επιτύχει η ουγγρική οικονοµία από το 2007. Επίσης,
τον ∆εκέµβριο 2018, οι καθαρές υποχρεώσεις του προϋπολογισµού υπολογίστηκαν σε 24,2 τρις
HUF (57,5% του ΑΕΠ), ενώ το ακαθάριστο χρέος, σε ονοµαστικές τιµές, ανήλθε σε 29 τρις HUF
(69% του ΑΕΠ). Τέλος, το 2018, οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης ανήλθαν σε 925 δις
HUF (2,2% του ΑΕΠ).
¾
Έλλειµµα 2% του ΑΕΠ για το 2018
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Mihály Varga δήλωσε πως το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού για το 2018 ανήλθε στα 1,44 τρις HUF, υπερβαίνοντας κατά 6,2% το όριοστόχο των 1,36 τρις HUF. Σύµφωνα πάντα µε εκτιµήσεις του Υπουργού, το έλλειµµα για το
2018 διαµορφώθηκε στο 2% του Α.Ε.Π (κυµάνθηκε δηλαδή κάτω του στόχου 2,4%), ενώ
παράλληλα, το δηµόσιο χρέος µειώθηκε σε 71% του ΑΕΠ (από 73,3% το 2017). Η οικονοµία
αναπτύχθηκε µε ρυθµό 4,9% τους πρώτους εννέα µήνες του 2018, ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός
διαµορφώθηκε στο 4,6% ξεπερνώντας κάθε προηγούµενη εκτίµηση. Παρά τις φορολογικές
µειώσεις, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2017. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από
το ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 403 δις HUF, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήµατος
αυξήθηκαν κατά 257 δις HUF. Παράλληλα σηµειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 226 δις HUF από
φορολόγηση µισθωτών υπηρεσιών και κατά 90 δις HUF από το φόρο πολυτελείας. Ο Ούγγρος
Υπουργός Οικονοµικών απέδωσε την έντονη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στα επεκτατικά
οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης, στις κρατικές επιδοτήσεις για αγορά κατοικιών και στην
εξαετή συµφωνία κυβέρνησης-εργατών-εργοδοτών.
¾
Αναβάθµιση Ουγγαρίας από τον οίκο αξιολόγησης S&P
Ο διεθνής οίκος χρηµατοπιστωτικής αξιολόγησης (S&P) αναβάθµισε την πιστοληπτική
ικανότητα της Ουγγαρίας στο επίπεδο "BBB", δηλαδή, δύο βαθµίδες πάνω από το όριο των
επενδύσεων. Σύµφωνα µε την «S&P» η απόφαση της αναβάθµισης βασίστηκε στις προοπτικές
υγιούς ανάπτυξης της Ουγγαρίας που υποστηρίζονται από την υψηλή ιδιωτική αποταµίευση, την
αύξηση των µισθών που ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση, καθώς και από τη συνεχιζόµενη αύξηση
των εξαγωγών στους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Οι έτεροι διεθνείς
µεγάλοι οίκοι αξιολόγησης, «Moody’s» και «Fitch», έχουν κρατήσει την αξιολόγησή τους στα
ίδια επίπεδα, όπου τα κρατικά οµόλογα της Ουγγαρίας χαρακτηρίζονται, οριακά, ως επένδυση.
Πιο συγκεκριµένα, ο οίκος «Moody’s» στην ανάλυσή του για την προοπτική της ουγγρικής
οικονοµίας, φαίνεται να είναι αρκετά συγκρατηµένος, την χαρακτηρίζει «σταθερή», ενώ ο οίκος
«Fitch» την χαρακτηρίζει «θετική». Από την πλευρά του ο οίκος S&P τονίζει ότι το 2018 ήταν η
όγδοη κατά σειρά χρονιά ανάπτυξης της ουγγρικής οικονοµίας και παρά την αύξηση του χρέους
των νοικοκυριών, τόσο το εξωτερικό χρέος όσο και το δηµόσιο µειώθηκαν ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ. Επιπλέον, αν και ο οίκος προβλέπει µείωση του ρυθµού ανάπτυξης στο 2% µέχρι το 2021,
εκτιµά ότι η ανοιχτή και εξωστρεφής οικονοµία της Ουγγαρίας θα αντιπαρέλθει τη χαµηλότερη
εξωτερική ζήτηση, καθώς και τη µείωση των χρηµατοδοτήσεων από την Ε.Ε. Η κυµαινόµενη
συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας σε συνδυασµό µε το χαµηλό
εργατικό κόστος θα ενισχύσουν, µεσοπρόθεσµα, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας,
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αναφέρεται στην ανάλυση του οίκου «S&P». Τέλος, λόγος γίνεται και για το δηµογραφικό
πρόβληµα της Ουγγαρίας το οποίο θα µπορούσε να αποβεί σε τροχοπέδη για τη µελλοντική
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
¾
Αύξηση του πληθωρισµού
Σε σταθερή ανοδική πορεία από την αρχή του έτους βρίσκεται ο πληθωρισµός στην Ουγγαρία.
Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την εθνική στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας, ο πληθωρισµός από
2,7% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε σε 3,1% τον Φεβρουάριο και σε 3,7% τον Μάρτιο (σε ετήσια
βάση). Παράλληλα, ο δοµικός πληθωρισµός (ο οποίος δεν περιλαµβάνει τιµές ενεργειακών
προϊόντων και εποχικών ειδών τροφίµων) άγγιξε τον Μάρτιο το 3,8% σε ετήσια βάση και το
0,4% σε µηνιαία βάση. Σηµειώνεται ότι για την ευαίσθητη, κοινωνικά, οµάδα των συνταξιούχων,
οι τιµές καταναλωτή αυξήθηκαν µε ρυθµό 3,6% σε ετήσια βάση και 0,5% για τον µήνα Μάρτιο.
Για το πρώτο τρίµηνο του 2019, οι τιµές ήταν κατά µέσο όρο 3,2% υψηλότερες σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2018.
Πληθωρισµός (%) / µετρήσεις Μαρτίου 2019 (σε ετήσια και µηνιαία βάση)
Τρόφιµα:
5,4
0,5
Αλκοόλ, Καπνός:
8,0
1,0
Ενδύµατα:
1,1
0,6
∆ιαρκή αγαθά:
0,8
-0,1
Ενέργεια:
1,2
0,0
Άλλα αγαθά, καύσιµα: 2,8
1,7
Υπηρεσίες:
3,0
0,5
ΣΥΝΟΛΟ:
3,7
0,7

IΙ
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις
Α. Γενικές Ειδήσεις
•
Αύξηση του αριθµού ξένων εργατών στην Ουγγαρία
Σε αύξηση της ποσόστωσης του αριθµού εργατών από χώρες εκτός Ε.Ε. προχώρησε ο Υπουργός
Οικονοµικών της Ουγγαρίας κ. Mihály Varga. Συγκεκριµένα ο αριθµός αυξήθηκε κατά 2.000
από 55.000 σε 57.000. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να αντιµετωπίσει την έλλειψη εργατικού
δυναµικού, η ουγγρική κυβέρνηση υιοθέτησε πέρυσι ένα πρόγραµµα βάσει του οποίου
επιτρέπεται η πρόσκληση και απασχόληση στην Ουγγαρία, Ουκρανών εργατών. Το πρόγραµµα,
ύψους 500 εκ. HUF, είχε ως αποτέλεσµα την είσοδο 5.000 Ουκρανών εργατών στην ουγγρική
αγορά εργασίας. Πάντως, σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υφυπουργό Εργασίας, κ. Sándor Bodó,
υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να απασχοληθούν στην Ουγγαρία µόνο σε θέσεις που δεν
καλύπτονται από Ούγγρους πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών µελών της Ε.Ε.
•
Υψηλή η προστιθέµενη αξία από τις ξένες εταιρείες στην Ουγγαρία
Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευµένα στοιχεία της Eurostat για το 2016, οι εταιρείες ξένων
συµφερόντων στην Ουγγαρία συνεισέφεραν το 51,4% της συνολικής προστιθέµενης αξίας στον
µη χρηµατοοικονοµικό τοµέα της Ουγγαρίας. Είναι το µεγαλύτερο ποσοστό µεταξύ των κ-µ της
Ε.Ε. Ακολουθούν: Σλοβακία (µε 48,1%), Λουξεµβούργο (44,6%), Ρουµανία (44%), Τσεχία
(43,3%), Ιρλανδία (43%), Πολωνία (36,8%) κλπ. Ο µέσος όρος των κ-µ της Ε.Ε. είναι 25% ενώ
µε την µικρότερη συµµετοχή εµφανίζονται οι Γαλλία (16,4%), Ελλάδα (16,3%), Ιταλία (15,8%)
και τελευταία στην κατάταξη η Κύπρος µε 13,4%. Σύµφωνα µε άλλη έρευνα της Eurostat. το
κόστος της εργατοώρας στην Ουγγαρία για το 2018 ήταν το τέταρτο χαµηλότερο στην Ε.Ε. µη
ξεπερνώντας τα €9,2 όταν ο µέσος όρος στην Ε.Ε. για το ίδιο έτος κυµάνθηκε στα €27,4.
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Χαµηλότερο το κόστος της εργατοώρας ήταν στην Βουλγαρία (€5,4), στην Ρουµανία (€6,9) και
στην Λιθουανία (€9,0). Αντίθετα, το υψηλότερο εργατικό κόστος καταγράφηκε στην ∆ανία µε
την εργατοώρα στα €43,5. Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι το 2018, το εργατικό κόστος στην
Ουγγαρία αυξήθηκε κατά 6,4% σε σχέση µε το 2017, όταν για το αντίστοιχο διάστηµα το
εργατικό κόστος στην Ε.Ε. αυξήθηκε µόνο κατά 2,7%.
•
Αύξηση του κατασκευαστικού τοµέα κατά 22% το 2018
Αύξηση κατά 22,3% σηµείωσε ο κατασκευαστικός τοµέας το 2018, σύµφωνα µε στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας. Πιο αναλυτικά, αύξηση 16% σηµειώθηκε στην
κατασκευή κτιρίων και 31,4% αύξηση στην κατασκευή άλλων έργων. Παράλληλα, ανοδική
πορεία ακολούθησε και ο ρυθµός παραγωγής που αυξήθηκε κατά 9,5% το 2018.
•
Η Ουγγαρία, ελκυστικός επενδυτικός προορισµός για την Κίνα
Σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υπουργό Οικονοµικών, κ. Mihály Varga, ο λόγος που η Κίνα θεωρεί
την Ουγγαρία ελκυστικό επενδυτικό προορισµό, οφείλεται στο ότι πολλοί αναλυτές εκτιµούν ότι
οι οικονοµίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα αποτελέσουν, για τα
επόµενα χρόνια, την «ατµοµηχανή» της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ε.Ε. Ο κ. Varga τόνισε ότι
η Ουγγαρία µε ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης υψηλότερο του µέσου όρου της Ε.Ε., µε
µειούµενους συντελεστές φορολόγησης και µε ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον,
µπορεί να προσφέρει αξιόλογες επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε ασιάτες επενδυτές.
Το Ταµείο «SINO-CEE Fund» που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας «16+1»,
έχει ως στόχο την προώθηση και διευκόλυνση των επενδύσεων στην περιοχή της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Για τη δηµιουργία του Ταµείου, η Βιοµηχανική και Εµπορική Τράπεζα
Κίνας διέθεσε κεφάλαιο ύψους €10 δις. Το 2013 η Ουγγαρία, µέσω της κρατικής Τράπεζας
Εισαγωγών-Εξαγωγών «Eximbank», αποφάσισε να συµµετάσχει στο Ταµείο «China-CEE Fund
I» µε ποσό $30 εκ. Μέσω του «China-CEE Fund I» επενδύθηκαν στην Ουγγαρία συνολικά $91
εκ. Τον Νοέµβριο 2017 η Ουγγαρία, συνεχίζοντας το επιτυχηµένο πρόγραµµα, συµµετείχε µε
επιπλέον €50 εκ. στο «China-CEE Fund IΙ». Εκτιµάται ότι το Ταµείο θα διοχετεύσει και
διαχειριστεί στην Ουγγαρία επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €300 εκ., κυρίως στους τοµείς της
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, υποδοµών, τεχνολογίας & καινοτοµίας, αλλά και στην βιοµηχανία,
τη φαρµακοβιοµηχανία, τη γεωργία, την εκπαίδευση, τον τουρισµό και τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες. Επισηµαίνεται ότι οι κινεζικές επενδύσεις στην Ουγγαρία ξεπερνούν σε αξία τα $4
δις ενώ οι κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ουγγρική αγορά απασχολούν
περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους.

Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί
•
∆ιευκολύνσεις προς την ∆ιεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (ΙΙΒ)
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου τύπου, κατατέθηκε στην Βουλή νοµοσχέδιο για το
πλέγµα των προστατευτικών διατάξεων που θα αφορούν στη λειτουργία της ∆ιεθνούς Τράπεζας
Επενδύσεων (International Investment Bank -ΙΙΒ) αφ’ ης στιγµής η έδρα της ΙΙΒ µεταφερθεί από
την Μόσχα στην Βουδαπέστη. Η µεταφορά αναµένεται να πραγµατοποιηθεί κατά το β΄ εξάµηνο
2019, ενώ οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της µεταφοράς θα διαρκέσουν περίπου τρία έτη. Η
ουγγρική κυβέρνηση φέρεται να προσφέρει την απαραίτητη έκταση και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις για την Τράπεζα, καθώς επίσης και κατοικία για τον Πρόεδρο της Τράπεζας, ενώ
παράλληλα θα µεριµνήσει και για την ασφαλή φύλαξη των χώρων. Η ΙΙΒ θα λειτουργεί υπό το
καθεστώς «διεθνούς οργανισµού» και κατά συνέπεια οι υπάλληλοί της θα απολαµβάνουν
διπλωµατικής ιδιότητας και διπλωµατικής ασυλίας. Τέλος, η Τράπεζα δεν θα υπόκειται στους
ίδιους νόµους και τραπεζικούς κανονισµούς µε τις υπόλοιπες τράπεζες που λειτουργούν στην
Ουγγαρία. Με την απόφαση µεταφοράς της έδρας της ΙΙΒ στην Βουδαπέστη, δεν συµφωνούν οι
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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
ανάσχεσης της κυριαρχίας αντίστοιχων ιδρυµάτων συµφερόντων των ΗΠΑ. Παράλληλα,
σύµφωνα πάντα µε το σκεπτικό της αντιπολίτευσης, το κυβερνών κόµµα (Fidesz) θα επωφεληθεί
της παρουσίας της ΙΙΒ στην Ουγγαρία, προκειµένου να αντλεί από την ΙΙΒ τα αναγκαία
κεφάλαια για να χρηµατοδοτεί έργα τα οποία δεν θα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΙΙΒ,
επειδή δεν θα λειτουργεί µε τους συνήθεις κανόνες των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά µε την
ιδιότητα ενός πολυµερούς οργανισµού που δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία συγκεκριµένου
κράτους, θα µπορεί να παράσχει ρωσικά κεφάλαια και ρωσικά δάνεια (δεδοµένου ότι δεν
επηρεάζεται ούτε και περιορίζεται από τις κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας κατά της Ρωσίας).
Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, προκειµένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις,
διατείνεται, δια στόµατος του Υφυπουργού Οικονοµικών, κ. Gábor Gion, ότι µπορεί η Ρωσία να
κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της ΙΙΒ (46,03%), όµως το συνολικό ποσοστό των
5 κ-µ της Ε.Ε. και της ΙΙΒ (Βουλγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουµανία) είναι
υψηλότερο (50,16%). Ο κ. Gion, δήλωσε επίσης ότι ο ισολογισµός της ΙΙΒ δεν ξεπερνά το 2,5%
του ισολογισµού της µεγαλύτερης τράπεζας της Ουγγαρίας ΟΤΡ και κατά συνέπεια, η ΙΙΒ
κατατάσσεται, από άποψης οικονοµικών στοιχείων, στην 17η θέση µεταξύ των τραπεζών στην
Ουγγαρία. Πάντως, πρόσφατα, η Ουγγαρία, αυξάνοντας το µετοχικό της κεφάλαιο στην ΙΙΒ,
κατέστη 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 1,65%. Τέλος, υπέρ της µεταφοράς της ΙΙΒ στην Βουδαπέστη
επιχειρηµατολόγησε και ο Υπουργός Οικονοµικών της Ουγγαρίας κ. Μ. Varga, ο οποίος σε
οµιλία του στο ουγγρικό Κοινοβούλιο τόνισε ότι η Ρωσία είναι εξέχων οικονοµικός και
εµπορικός εταίρος µε σηµαντική επιρροή στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας. Στους
τοµείς διµερούς συνεργασίας µε την Ρωσία συµπεριέλαβε τη γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων,
την φαρµακοβιοµηχανία, τη διαχείριση υδάτων και τον τουρισµό. Ο κ. Varga ανέφερε ότι στον
απόηχο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το διµερές εµπόριο Ουγγαρίας-Ρωσίας αυξήθηκε κατά
30% το 2017 και κατά 20% τους πρώτους ένδεκα µήνες του 2018. Αναφερόµενος στις ουγγρικές
εταιρείες που επενδύουν στην Ρωσία, µνηµόνευσε την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού
αερίου MOL που έχει επενδύσει ήδη περί τα €1,3 δις.
•
Η αλυσίδα καταστηµάτων τροφίµων Lidl εξάγει το 27% των ουγγρικών κρασιών
Η γερµανικών συµφερόντων αλυσίδα καταστηµάτων τροφίµων «Lidl» διακίνησε και πούλησε
συνολικά 20,5 εκ. φιάλες ουγγρικού οίνου το 2018 (αύξηση 35% σε σχέση µε το 2017). Περίπου
η µισή ποσότητα προωθήθηκε στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της εταιρείας από την
εξαγωγή ουγγρικού οίνου ανήλθαν σε 4,6 δις HUF (€14,5 εκ.), δηλαδή 27% των συνολικών
εσόδων της Ουγγαρίας (17 δις HUF) από τις εξαγωγές ουγγρικού οίνου. Περίπου 9,5 εκ. φιάλες
πωλήθηκαν από τα καταστήµατα Lidl εντός της Ουγγαρίας και 11 εκ. φιάλες πωλήθηκαν από
καταστήµατα της εταιρείας στο εξωτερικό. Συνολικά, εξήχθησαν από την εταιρεία «Lidl» 165
διαφορετικά είδη ουγγρικών οίνων σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Μεγαλύτερες αγορές για τα
ουγγρικά κρασιά µέσω της αλυσίδας «Lidl» αναδείχθηκαν το Ην. Βασίλειο, η Γερµανία, η
Πολωνία και η Σλοβακία.
•
Νέα ουγγρική επένδυση σε φωτοβολταϊκό πάρκο
Η εταιρία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας «MVM Zöld Generáció», θυγατρική της κρατικής
ουγγρικής εταιρείας ενέργειας «MVM», εγκαινίασε νέα µονάδα ηλιακής ενέργειας αξίας 9 δις
HUF στην πόλη Paks. Πρόκειται για το µεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ουγγαρία,
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συνολικής έκτασης 51 εκταρίων. ∆ιαθέτει 74.000 ηλιακούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά πλαίσια)
συνολικής δυναµικότητας 20,6MW και µε δυνατότητα ετήσιας παραγωγής και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας 22,2 GWH. Τονίζεται ότι το 35% του κόστους της επένδυσης, καλύφθηκε
από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό της εταιρείας, το πάρκο θα συνεισφέρει στη
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ουγγαρία κατά 22.000 τον. ετησίως. Στα
σχέδια της εταιρεία για το 2019 περιλαµβάνεται η κατασκευή 110 σταθµών ηλιακής ενέργειας
ώστε να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια περίπου 50.000 νοικοκυριών.
•
Επένδυση σλοβακικής εταιρείας σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ουγγαρία
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Οµοσπονδίας Ηλιακών Κυψελών Ουγγαρίας, η σλοβακικών
συµφερόντων κατασκευάστρια εταιρεία ηλιακών κυψελών, αλλά και επενδυτική εταιρεία «Radix
Union», µε έδρα το Kosice (Σλοβακία), θα κατασκευάσει ηλιακό πάρκο στη πόλη Szügy της
Ουγγαρίας. Το έργο, συνολικού κόστους 31,9 δις HUF θα αναλάβει να φέρει εις πέρας η
«Greentechnic Hungary» που θα κατασκευάσει 33 φωτοβολταϊκές συστοιχίες των 500kW
εκάστη.
•
Ενίσχυση διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Φιλιππίνων
Συµφωνία Συνεργασίας στον αγροτικό τοµέα υπέγραψαν οι Υπουργοί Γεωργίας Ουγγαρίας και
Φιλιππίνων. Η συνεργασία καλύπτει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τον τοµέα ασφάλειας
τροφίµων, καθώς και την αυτοµατοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Ο Ούγγρος Υπουργός, κ.
Istvan Nagy, διαβεβαίωσε τον οµόλογό του, κ. Pinol, ότι η Ουγγαρία σύντοµα θα µεταφέρει στις
Φιλιππίνες τεχνογνωσία για την επεξεργασία, καθαρισµό και διατήρηση υδάτων. Τόνισε επίσης
ότι η ουγγρική πλευρά λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι αρµόδιες αρχές των
Φιλιππίνων εγκρίνουν την εισαγωγή στη χώρα τους ουγγρικού κρέατος και προϊόντων αυτού.
Σηµειώνεται ότι Υγειονοµικό Κλιµάκιο από τις Φιλιππίνες αναµένεται να επισκεφθεί τον Μάιο
την Ουγγαρία προκειµένου να ελέγξει κτηνοτροφικές µονάδες της Ουγγαρίας, καθώς και το
σύστηµα ελέγχου ζωικής υγείας που εφαρµόζει η Ουγγαρία.
Η ενίσχυση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών επεκτείνεται
επίσης στους τοµείς των επενδύσεων, της προώθησης των εξαγωγών και του αθλητισµού.
Πρόσφατα, στην Βουδαπέστη, συνεδρίασε για πρώτη φορά η Μικτή Επιτροπή Οικονοµικής
Συνεργασίας Ουγγαρίας-Φιλιππίνων (2-3 Απριλίου 2019). Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό
Εξωτερικών της Ουγγαρίας, αρµόδιο για την ανάπτυξη των εξαγωγών και επικεφαλής της
ουγγρικής Αντιπροσωπείας, κ. István Joó, η διµερής συνεργασία περιλαµβάνει: διαχείριση
υδάτινων πόρων, γεωργία, κτηνοτροφία, βιοµηχανία τροφίµων, ασφάλεια τροφίµων, τεχνολογία
πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, τουρισµό, εκπαίδευση, πολιτιστικά θέµατα,
αθλητισµό και υγεία. Από την πλευρά τους οι Φιλιππίνες θα µπορούσαν να εξάγουν στην
Ουγγαρία, ζωοτροφές, ιχθυηρά και «manila hemp» (ειδική φυτική ίνα). Ο επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας των Φιλιππίνων, Υφυπουργός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης και Εµπορικής
Πολιτικής, κ. Ceferino Rodolfo, τόνισε ότι η Ουγγαρία αποτελεί για τις Φιλιππίνες έναν
αξιόπιστο σύµµαχο εντός της Ε.Ε. και αντιστοίχως, οι Φιλιππίνες είναι ο εταίρος της Ουγγαρίας
στην Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Επισηµαίνεται ότι η κρατική Τράπεζα
Εισαγωγών-Εξαγωγών της Ουγγαρίας «Eximbank» έχει ανοίξει χρηµατοπιστωτική γραµµή
ύψους 600 εκ. δολ. ΗΠΑ προκειµένου να υποστηρίξει τη συνεργασία µεταξύ εταιρειών των δύο
χωρών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2018 η συνολική αξία του όγκου εµπορικών
συναλλαγών των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση µε το 2017 (έτος κατά το οποίο
επαναλειτούργησε στην Μανίλα η Πρεσβεία της Ουγγαρίας), αγγίζοντας τα 222 εκ. δολ. ΗΠΑ.
Η αξία των ουγγρικών εξαγωγών άγγιξε τα 65 εκ.
•
Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ουγγαρίας µε την Ουγκάντα
Η Ουγγαρία, από κοινού µε την ηγεσία της Ουγκάντας, υλοποιεί στην αφρικανική χώρα
αναπτυξιακό πρόγραµµα ύψους 5,1 δις. HUF (€16.1 εκ.). Πρόκειται για το µεγαλύτερο
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αναπτυξιακό πρόγραµµα στην ιστορία της Ουγκάντας και αποσκοπεί στον περιορισµό των
µεταναστευτικών ροών των κατοίκων της χώρας, αλλά και όσων έχουν βρει εκεί καταφύγιο από
διπλανές χώρες, προς την Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εύρεσης εργασίας στην Ουγκάντα. Σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υπουργό
Εξωτερικών Υποθέσεων και Εµπορίου, κ. Peter Szijjártο, η Ουγκάντα είναι καθοριστικής
σηµασίας χώρα σε σχέση µε τις µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, αφού εκεί έχουν βρει
καταφύγιο περίπου 1,5 εκατοµµύρια πρόσφυγες από γειτονικές χώρες, αριθµός που αποτελεί τον
υψηλότερο στην Αφρική και το τρίτο µεγαλύτερο στον κόσµο. Ο κ. Szijjártó, σε δηλώσεις του
στον τύπο, υπογράµµισε ότι µε συνεχώς αυξανόµενο πληθυσµό, η Ουγκάντα αποτελεί πυλώνα
για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ανατολική Αφρική. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
προγράµµατος, η Ουγγαρία θα παραδώσει και εγκαταστήσει στον µεγαλύτερο προσφυγικό
καταυλισµό της Ουγκάντας, σύστηµα καθαρισµού του νερού µε το οποίο θα καλυφθούν οι
καθηµερινές ανάγκες για πόσιµο νερό 200.000 ανθρώπων. Επίσης, η Ουγγαρία θα εγκαταστήσει
βιοµετρικό σύστηµα προσωπικής αναγνώρισης για την καταγραφή των προσφύγων. Παράλληλα
θα υλοποιήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα αλιείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν
προβλήµατα σίτισης των κατοίκων και των προσφύγων. Ο κ. Szijjarto τόνισε πως καθοριστικός
παράγοντας για τη λήψη της απόφασης από την ουγγρική κυβέρνηση για υλοποίηση του εν λόγω
αναπτυξιακού έργου στην Ουγκάντα, ήταν το ότι η αφρικανική χώρα είναι Χριστιανική και
προστατεύει τους χριστιανικούς πληθυσµούς των όµορων χωρών. Για τον καλύτερο συντονισµό
του συγκεκριµένου αναπτυξιακού έργου, αλλά και άλλων µεγάλων έργων, η Ουγγαρία ίδρυσε
Προξενικό Γραφείο στην Καµπάλα. Επίσης, οι δύο χώρες υπέγραψαν Συµφωνία βάσει της
οποίας η Ουγγαρία θα παρέχει ετησίως 20 υποτροφίες σε σπουδαστές από την Ουγκάντα, οι
οποίοι µετά την απόκτηση των διπλωµάτων τους στην Ουγγαρία, θα µπορούν να επιστρέφουν
στη χώρα τους για να αναλάβουν τη λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων (αγροτικών,
διαχείρισης υδάτων, ασφαλείας, κλπ). Παράλληλα, τον Μάιο τ.έ. θα εκκινήσει στην Ουγκάντα η
υλοποίηση κοινού Γερµανο-Ουγγρικού προγράµµατος διαχείρισης υδάτων, στο οποίο η
Ουγγαρία θα συνεισφέρει €950 χιλ. Τον ίδιο µήνα, η Ουγγαρία θα υλοποιήσει στην Ουγκάντα
πρόγραµµα σχετικό µε ιαµατικά λουτρά, δεδοµένου ότι η αφρικανική χώρα είναι πλούσια σε
θερµές πηγές.
•
Ενίσχυση διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ουγγαρίας-Βουλγαρίας
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής Ουγγαρίας-Βουλγαρίας, ο
Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártο, χαρακτήρισε την
Βουλγαρία ως εµπορικό-οικονοµικό εταίρο, αλλά και πολιτικό σύµµαχο της Ουγγαρίας.
Σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υπουργό, η Βουλγαρία έχει ρόλο-κλειδί στη διαδικασία προµήθειας
φ/α µέσω του Νότιου ∆ιαδρόµου και ως εκ τούτου, τα ενεργειακά θέµατα θα κυριαρχούν στις
διµερείς σχέσεις Ουγγαρίας-Βουλγαρίας τα επόµενα έτη. Η Ουγγαρία προτίθεται να προµηθευτεί
ρωσικό φυσικό αέριο από την Βουλγαρία το 2020 µέσω του Turkstream και για αυτό σκοπεύει
άµεσα να προχωρήσει τόσο στις αναγκαίες νοµικές διαδικασίες, όσο και στις τεχνικές (υποδοµές
κλπ). Εξάλλου, η διµερής ενεργειακή συνεργασία µε την Βουλγαρία επεκτείνεται και στον τοµέα
της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η Βουλγαρία κατασκευάζει πυρηνικό σταθµό. Ο Ούγγρος
Υπουργός εκτίµησε ότι το διµερές εµπόριο Ουγγαρίας-Βουλγαρίας το 2019 θα ξεπεράσει σε αξία
τα €1,5 δις. Η κρατική ουγγρική τράπεζα εισαγωγών-εξαγωγών Eximbank, έχει ανοίξει
πιστωτική γραµµή ύψους €165 εκ. για τη διευκόλυνση και επέκταση των εµπορικών
συναλλαγών µε την Βουλγαρία. Η Ουγγαρία είναι ο 8ος κατά σειρά σηµαντικότερος επενδυτικός
εταίρος για την Βουλγαρία, ενώ µε την εξαγορά της θυγατρικής της «Société Générale» από την
ουγγρική τράπεζα OTP, ο ουγγρικός τραπεζικός όµιλος κατέστη ο δεύτερος µεγαλύτερος στην
βουλγαρική αγορά. Παράλληλα, ένα από τα φαρµακευτικά προϊόντα της ουγγρικής
φαρµακοβιοµηχανίας Richter, εισήχθη στο σύστηµα κρατικών επιδοτήσεων της Βουλγαρίας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής συζητήθηκαν, επίσης,
θέµατα που άπτονται στην διµερή τουριστική και αγροτική συνεργασία, ενώ δεν εντοπίστηκαν
τοµείς όπου οι δύο χώρες έχουν διαφορές.
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ΙΙΙ
∆ιεθνείς Εκθέσεις
 MACH-TECH, (14-17 Μαΐου 2019)
∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση όλων των Βιοµηχανικών Κλάδων, µε συµµετοχή 420 εκθετών από 19
χώρες και 16.000 επισκεπτών από 39 χώρες. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ροµποτική
(αύξηση εκθεσιακού χώρου 127% από το 2018), στην παραγωγή βιοµηχανικών εργαλείων
(αύξηση εκθεσιακού χώρου και αριθµού εκθετών κατά 40%), στις υπηρεσίες βιοµηχανικού
εφοδιασµού και µεταφορών (industrial logistics) και στο βιοµηχανικό λογισµικό. Επίσης,
βάρος θα δοθεί στον αυτοµατισµό και στα βιοµηχανικά ηλεκτρονικά, στην απευθείας
επικοινωνία των έξυπνων µηχανών (Μ2Μ), στην αυτορυθµιζόµενη παραγωγική διαδικασία και
στις δυνατότητες µιας άκρως αποτελεσµατικής µαζικής παραγωγής.
 INDUSTRY DAYS, (14-17 Μαΐου 2019)
∆ιεθνής Έκθεση Βιοµηχανίας, µε συµµετοχή 300 εκθετών από 15 χώρες.
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd.
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, (+36) 20 578 1166
Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail:
Περισσότερες πληροφορίες: www.hungexpo.hu
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