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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.5 (Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος 2017) 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΄ 
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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.5 
(Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος 2017) 

 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 
-Βελτιωµένοι οι οικονοµικοί δείκτες στην Ουγγαρία 
-Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα 
-Έκδοση ουγγρικών οµολόγων σε CNY (νόµισµα Κίνας) 
-Μειωµένη η αγροτική παραγωγή το 2017 
-Έγκριση του Προϋπολογισµού 2018  
-Η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι προτεραιότητα για την Ουγγαρία  
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

 Γενικές Ειδήσεις 
-Λήψη µέτρων για προϊόντα πολυεθνικών στην Ουγγαρία 
-Κατασκευή εγκαταστάσεων για δοκιµές αυτό-οδηγούµενων αυτοκινήτων 
-Πιθανές αλλαγές στη νοµοθεσία προµήθειας φαρµάκων στην Ουγγαρία  
-Ελεύθερη της Νόσου των Πτηνών η Ουγγαρία 
 

 ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
-Σιδηροδροµική Γραµµή Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
-Ενίσχυση διµερών σχέσεων Ουγγαρίας-Κίνας 
-Συνεργασία Ουγγαρίας-EBRD 
-Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου ζητά ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ) 
-Υπογραφή συµφωνίας προµήθειας ρωσικού φυσικού αερίου µέσω Turkish Stream  
-Σύσφιξη εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων Ουγγαρίας-Αιγύπτου 
 

 
 

 
 

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

 
 

 Βελτιωµένοι οι οικονοµικοί δείκτες στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, ο ρυθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας το πρώτο τρίµηνο 2017 υπολογίστηκε σε 4,1% (σε ετήσια βάση). Το 
αυξηµένο κατά 1,6%, σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο 2016, ποσοστό, είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό που 
είχε θέσει ως στόχο η κυβέρνηση για τον προϋπολογισµό του 2017. Εντούτοις, αναλυτές εκτιµούν 
ότι ο πραγµατικός µέσος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης για το α΄ τρίµηνο 2017 θα είναι 3,6%.  
 
Ο πληθωρισµός συνέχισε την πτωτική του τάση και τον Απρίλιο. Υπολογίστηκε ότι µειώθηκε σε 
2,2-2,3% από 2,7% που ήταν τον Μάρτιο 2017. Βασικός λόγος της πτώσης του πληθωρισµού είναι 
η µείωση στην τιµή των καυσίµων (βλ. έγγραφό µας µε ΑΠΦ.2710/0198/28.3.2017). Πάντως, εάν 
εξαιρεθούν οι τιµές των καυσίµων και των τροφίµων, ο δείκτης του πληθωρισµού εµφανίζει 
ανοδική τάση.   
 
Το α΄ τρίµηνο 2017, ο δείκτης ανεργίας µειώθηκε σε 4,5% από 6% την αντίστοιχη περίοδο του 
2016. Το ίδιο τρίµηνο, ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε σε 207.000 από 273.000 το α΄ τρίµηνο του 
2016. Η µέση περίοδος ανεργίας υπολογίστηκε σε 17,5 µήνες, ενώ το 45,1% των ανέργων βρήκε 
απασχόληση µετά την παρέλευση 12-µήνου. Παράλληλα, το ίδιο τρίµηνο, σηµειώθηκε αύξηση των 
απασχολούµενων κατά 106.000 που στο σύνολο άγγιξαν τα 4,36 εκατοµµύρια. Σηµειώνεται ότι 
υπήρξε αύξηση των εργαζοµένων στον πρωτογενή τοµέα και µείωση των υπαλλήλων του δηµόσιου 
τοµέα. Στην ηλικιακή κατηγορία 15-64, ο δείκτης απασχόλησης άγγιξε το 67,1% από 65% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016, το υψηλότερο ποσοστό που σηµειώθηκε ποτέ στην Ουγγαρία µετά 
την αλλαγή του καθεστώτος. Η µείωση της ανεργίας συνεχίστηκε και τον Απρίλιο τ.έ., όπου 
κατεγράφησαν 307.000 άνεργοι, αριθµός µειωµένος κατά 9,1% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα 
του 2016.  
 
Το έλλειµµα, κατά την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 2017, υπολογίστηκε σε HUF121,5 δισ. κατά 
πολύ µειωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (HUF145 δισ.). Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, η µείωση του ελλείµµατος οφείλεται αφενός σε 
πωλήσεις αγροτικής καλλιεργήσιµης γης και αφετέρου στα υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Τα 
έσοδα από ΦΠΑ εµφανίστηκαν αυξηµένα κατά HUF46 δισ., σε σχέση µε την περίοδο Ιανουάριος-
Απρίλιος 2016, ενώ αύξηση 8,2% σηµειώθηκε και στα έσοδα από φορολόγηση φυσικών προσώπων 
(εφόσον η κυβέρνηση είχε αυξήσει από 1/1/2017 τον κατώτατο µισθό ανειδίκευτου εργάτη κατά 
15% και του ειδικευµένου κατά 25%). Αναλυτές εκτιµούν ότι το µειωµένο έλλειµµα θα δώσει τη 
δυνατότητα στην κυβέρνηση να προβεί σε σηµαντικές δαπάνες κατά το τέλος του έτους, οι οποίες 
θα ενδυναµώσουν τη θέση του κυβερνόντος κόµµατος ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του 
2018. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τον Απρίλιο 2017 σηµειώθηκε πλεόνασµα HUF76,6 δισ. και αυτό 
εδραίωσε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του ελλείµµατος στο 2,4%. 
 
Μετρήσεις Μαρτίου 2017 δείχνουν ότι οι ουγγρικές εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση κατά 18% και 
οι εισαγωγές κατά 21% (σε ετήσια βάση). Πιο συγκεκριµένα, οι εξαγωγές άγγιξαν τα €9,431 δισ., 
ενώ οι εισαγωγές τα €8,475 δισ., µε αποτέλεσµα το εµπορικό πλεόνασµα να διαµορφωθεί στα 
€956 εκ., µόλις €1.5εκ. λιγότερο σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του 2016. Αναλυτές εκτιµούν ότι 
λόγω της προβλεπόµενης αύξησης των διεθνών τιµών πετρελαίου και της αύξησης επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου,  το εµπορικό πλεόνασµα για το 2017 θα διαµορφωθεί στα €8,7 δισ., ελαφρώς 
µειωµένο σε σχέση µε αυτό του 2016 (€9,9 δισ.).  
 
 

 Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, οι µειώσεις στον ΦΠΑ των τροφίµων, οι 
οποίες είχαν αρχίσει το 2014, θα συνεχιστούν, µε την προϋπόθεση ότι θα υπερψηφιστεί από την 



3 
 

Βουλή το σχέδιο του  προϋπολογισµού της κυβέρνησης για το 2018. Στην περίπτωση αυτή, τον 
Ιανουάριο 2018, ο ΦΠΑ στα ιχθυηρά θα µειωθεί από 27% στο 5%. Η µείωση θα αφορά σε όλα τα 
ιχθυηρά, φρέσκα και κατεψυγµένα.  
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 στο 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. Έτσι θα εξισορροπηθεί η απώλεια στα κρατικά έσοδα.  
 
 

 Έκδοση ουγγρικών οµολόγων σε CNY (νόµισµα Κίνας) 
Σύµφωνα µε δήλωση του Ούγγρου Υπουργού Οικονοµίας, κ. Mihály Varga, η Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Κρατικού Χρέους (ΑΚΚ) θα εκδώσει κρατικά οµόλογα σε CNY (γιουάν). Τα οµόλογα 
θα εκδοθούν µέχρι τέλος Ιουνίου τ.έ. και η συνολική τους αξία θα ανέρχεται, όπως και πέρσι, σε 1 
δισ. γιουάν.  
 
 

 Μειωµένη η αγροτική παραγωγή το 2017 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, η φετινή παραγωγή 
αναµένεται µειωµένη σε σχέση µε την παραγωγή του 2016, η οποία ήταν η µεγαλύτερη όλων των 
εποχών. Οι αναµενόµενες φθινοπωρινές στρεµµατικές αποδόσεις 5 τον./εκτάριο για το σιτάρι και 
4,8 τον./εκτάριο για το κριθάρι, θεωρούνται µέτριες. Η µείωση της παραγωγής αποδίδεται, εν 
µέρει, στις καιρικές συνθήκες (παγετός τον Απρίλιο). Οι αγρότες που υπέστησαν ζηµία 
(καλλιεργήσιµες εκτάσεις 80.000 εκταρίων) θα αποζηµιωθούν από ειδικό ταµείο το οποίο διαθέτει 
27 δισ. HUF. 
 
 

 Έγκριση του Προϋπολογισµού 2018  
Με 172 ψήφους υπέρ και 62 κατά, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισµό για το 
2018. Ο Προϋπολογισµός έχει βασιστεί σε προβλέψεις για ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 4,3%, 
πληθωρισµό 3% και έλλειµµα 2,4% του ΑΕΠ. Έχουν προβλεφτεί δαπάνες ύψους 20,112 τρισ. 
HUF, έναντι εσόδων ύψους 18,751 τρισ. HUF που δηµιουργούν έλλειµµα ύψους 1,360 τρισ. HUF. 
Τέλος, το δηµόσιο χρέος προβλέπεται να ξεπεράσει ελαφρώς τα 28 τρισ. HUF µέχρι το τέλος του 
2018 και ως ποσοστό του ΑΕΠ να περιοριστεί στο 69,5% (από 73,4% το 2016). 
 
 

 Η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι προτεραιότητα για την Ουγγαρία  
Σε σχετική δήλωσή του, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συνδέσµου Κοινοπραξιών Ουγγαρίας (Joint 
Venture Association), ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Mihály Varga (Βάργκα), επεσήµανε ότι η 
Ουγγαρία εκ προθέσεως δεν πληροί όλα τα κριτήρια που θα της επέτρεπαν να υιοθετήσει το ευρώ. 
Έσπευσε όµως να συµπληρώσει ότι η υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και η ένταξη 
της χώρας στην ευρωζώνη, παραµένει µακροχρόνιος στόχος της ουγγρικής οικονοµικής πολιτικής, 
χωρίς όµως να αποτελεί προτεραιότητα. Επί του παρόντος, συνέχισε ο Ούγγρος Υπουργός, η 
Ουγγαρία τηρεί στάση αναµονής, όπως κάνουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, µέχρι να εξακριβωθεί 
το µέλλον της ευρωζώνης. Το κριτήριο σύγκλισης το οποίο εσκεµµένως (σύµφωνα µε τον Ούγγρο 
Υπουργό) δεν πληροί η Ουγγαρία, είναι αυτό της συµµετοχής του εθνικού της νοµίσµατος (φιορίνι 
–HUF) στον µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών -ΜΣΙ ΙΙ (ERM II). Σύµφωνα µε τον κ. 
Βάργκα, η Ουγγαρία θα µπορούσε ανά πάσα στιγµή να υιοθετήσει το ευρώ, όµως για να γίνει αυτό, 
θα πρέπει το ενιαίο νόµισµα να αποδειχθεί αρκούντως ανταγωνιστικό.  
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IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
 

• Λήψη µέτρων για προϊόντα πολυεθνικών στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε δήλωση του αρµόδιου για την ασφάλεια τροφίµων Υφυπουργού Γεωργίας της 
Ουγγαρίας, κ. Róbert Zsigó, η κυβέρνηση επεξεργάστηκε νοµοσχέδιο σύµφωνα µε το οποίο τα 
προϊόντα που διακινούν στην Ουγγαρία οι πολυεθνικές και τα οποία έχουν διαφορετική σύσταση 
από αυτά που διακινούν στις αγορές της δυτικής Ευρώπης, θα πρέπει να φέρουν ειδική 
προειδοποιητική σήµανση. Το θέµα προέκυψε όταν κατόπιν ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία 
Ασφάλειας Τροφίµων της Ουγγαρίας (Nébih), εντόπισε στην αγορά, προϊόντα πολυεθνικών, 
κατώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα των αγορών της δυτικής Ευρώπης. Έκτοτε, οι ποιοτικοί 
έλεγχοι εντάθηκαν και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, συνεπικουρούµενη και από χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (κυρίως τις χώρες  Βίζεγκραντ), αναζητεί λύση, αλλά, ενδεχοµένως και λήψη 
µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Ο Υφυπουργός Γεωργίας, δήλωσε ότι οι έλεγχοι τροφίµων θα επεκταθούν για να καλύψουν 
περισσότερα προϊόντα όπως µπύρες, αναψυκτικά, παγωτά, σάλτσες κλπ. Σχετικά µε το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο, ο κ. Zsigó, ανέφερε, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι αυτό έχει 
προωθηθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. Τόνισε εξάλλου ότι η Ε.Επιτοπή έχει τη δικαιοδοσία 
να επιβάλλει µέτρα ώστε να εξαλειφθεί το φαινόµενο των διπλών ποιοτικών προτύπων, το οποίο 
εντοπίζεται όχι µόνο στην Ουγγαρία, αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  
 

• Κατασκευή εγκαταστάσεων για δοκιµές αυτό-οδηγούµενων αυτοκινήτων 
Στο πλαίσιο ειδικής τελετής για την έναρξη των έργων κατασκευής εργαστηρίου δοκιµών για «self-
driving» αυτοκίνητα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, κ. Viktor Orbán, θέτοντας τον θεµέλιο λίθο 
των εγκαταστάσεων, έδωσε και το στίγµα της χώρας του για την αυτοκινητοβιοµηχανία, που ως 
γνωστόν αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας της Ουγγαρίας. Η κατασκευή 
της πίστας δοκιµών και των σχετικών εγκαταστάσεων στην πόλη Zalaegerszeg (νοτιο-δυτικά της 
χώρας) θα κοστίσει περίπου HUF 40 δισ. και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 2019. Ο 
Ούγγρος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι µε αυτή την επένδυση, η Ουγγαρία θα κάνει αισθητή την 
παρουσία της στην παγκόσµια αγορά έρευνας και τεχνολογίας (R&D) και θα καταστεί κόµβος για 
τις αυτοκινητοβιοµηχανίες της κεντρική Ευρώπης. Στην Ουγγαρία λειτουργούν ήδη εργοστάσια 
παραγωγής µεγάλων αυτοκινητοβιοµηχανιών (Mercedes, Audi, Suzuki, Opel), όµως, αποτελεί 
στόχο της κυβέρνησης, ο σχεδιασµός, η εξέλιξη και οι δοκιµές των αυτοκινήτων αυτών να 
γίνονται, εν µέρει τουλάχιστον, στην Ουγγαρία. 
 

• Πιθανές αλλαγές στη νοµοθεσία προµήθειας φαρµάκων στην Ουγγαρία  
Τον Ιούνιο τ.ε. ο Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης Ουγγαρίας (National Health 
Insurance Fund – NEAK), αντίστοιχος του ΕΦΚΑ, υπέβαλλε προτάσεις για την αλλαγή του 
καθεστώτος προµήθειας φαρµάκων. Πιο συγκεκριµένα, ο Οργανισµός πρότεινε την υιοθέτηση ενός 
κεντρικού συστήµατος προµήθειας πρωτότυπων φαρµάκων για µια σειρά σοβαρών ασθενειών 
(µεταξύ των οποίων ο καρκίνος και οι χρόνιες φλεγµονές), που θα βασίζεται σε διαγωνισµό µε 
πρωταρχικό κριτήριο το κόστος του φαρµακευτικού σκευάσµατος. Βάσει της προτεινόµενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα επιλέγεται µόνο ένα πρωτότυπο φάρµακο ανά ασθένεια, ενώ θα 
αποκλείονται όλα τα υπόλοιπα από την θεραπευτική αγωγή. Ο διαγωνισµός, που θα αφορά την ίδια 
πάθηση, θα επαναλαµβάνεται ανά διετία, προκειµένου να διασφαλίζεται το χαµηλό κόστος των 
φαρµάκων. Οι προτάσεις του ΝΕΑΚ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφού έτσι µειώνεται ο 
διαθέσιµος αριθµός φαρµάκων ανά ασθένεια, µειώνονται οι δυνατότητες των ιατρών να προτείνουν 
διαφορετικές φαρµακευτικές αγωγές αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς και της βαρύτητας 
της παθήσεως, και τέλος, η ευθύνη επιλογής των φαρµάκων µετακυλύεται  από τους ιατρούς, στους 
διενεργούντες τους διαγωνισµούς προµήθειας.  
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• Ελεύθερη της Νόσου των Πτηνών η Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Παγκόσµιου Οργανισµού Ζωικής Υγείας (World Organisation for 
Animal Health -OIE), η Ουγγαρία δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως χώρα που πλήττεται από την Νόσο 
των Πτηνών. Κατόπιν της ανακοίνωσης του Οργανισµού, οι ουγγρικές Αρχές θα επικοινωνήσουν 
µε τις αρµόδιες αρχές των χωρών που έχουν επιβάλλει απαγορεύσεις και περιορισµούς εισαγωγής 
πουλερικών από την Ουγγαρία, προκειµένου οι περιορισµοί αυτοί και απαγορεύσεις αρθούν.   
 
 
 

B. ∆ιεθνείς Συµφωνίες - Συνεργασίες 
 

• Σιδηροδροµική Γραµµή Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες και εκτιµήσεις, το έργο αναβάθµισης της 
σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου ενδέχεται να µην υλοποιηθεί, εξαιτίας των 
πολλών εµποδίων που αντιµετωπίζει. Η Ε.Ε. διενεργεί έρευνα προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
τηρήθηκε από πλευράς Ουγγαρίας η σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων. 
Πέραν αυτού όµως, επειδή η ανακατασκευή και αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής 
αποτελεί µέρος της πρωτοβουλίας «Belt and Road» της Κίνας, είναι προφανές ότι το έργο εκτός 
από τις µεταφορές ατόµων και εµπορευµάτων µεταξύ των δύο χωρών (Ουγγαρίας-Σερβίας), θα 
διευκολύνει γενικότερα τη µεταφορά και προώθηση κινεζικών προϊόντων (µέσω του λιµένος 
Πειραιώς) στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό από µόνο του εγείρει προβληµατισµούς και ενεργοποιεί 
αµυντικούς µηχανισµούς στην Ε.Ε., η οποία ανησυχεί επίσης και για το ότι η κατασκευή θα 
ολοκληρωθεί κυρίως από κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες (χαµηλού εργατικού κόστους) µε 
αποτέλεσµα να ενταθεί ο ανταγωνισµός των τιµών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα πάντα µε την 
ίδια δηµοσιογραφική πηγή, αξιωµατούχοι της Ε.Ε. έχουν διαµηνύσει ανεπίσηµα στην κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας ότι το έργο δεν θα εγκριθεί. Εξάλλου, τα κινεζικά προϊόντα µπορούν να 
προωθηθούν στην κεντρική Ευρώπη και µέσω λιµένων στις Ιταλία και Σλοβενία, χώρες που 
πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση κι έχουν πολύ ισχυρότερα λόµπυ στην Ε.Ε. απ’ ότι η Ουγγαρία. 
Πάντως, σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονοµίας της Ουγγαρίας, κ. Mihály Varga, τόνισε ότι η 
υπογραφή της Συµφωνίας που περιλαµβάνει και τους οικονοµικούς όρους, βρίσκεται πολύ κοντά. 
Υπήρξε µεν µια καθυστέρηση στις διαδικασίες (επειδή η κινεζική προσφορά ήταν πολύ πιο πάνω 
από τις αγοραίες τιµές), αλλά, σύµφωνα πάντα µε τον Ούγγρο Υπουργό, το έργο θα εγκριθεί τελικά 
από την Ε.Ε., δεδοµένης και της πρόσφατης έγκρισης του «πολύ πιο ευαίσθητου πολιτικά» έργου 
επέκτασης του πυρηνικού σταθµού Paks. 
 

• Ενίσχυση διµερών σχέσεων Ουγγαρίας-Κίνας 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ουγγρικού Υπουργείου Εξωτερικών & Εµπορίου, η Ουγγαρία, έχει 
αναδειχθεί στην χώρα της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης µε τις περισσότερες εξαγωγές στην Κίνα 
και την µεγαλύτερη προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων. Επιπλέον, ο αριθµός Κινέζων τουριστών 
στην Ουγγαρία, αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα στην περιοχή. Πρόσφατα, στο πλαίσιο 
της επίσηµης συµµετοχής της Ουγγαρίας στη Σύνοδο Κορυφής "Μια Ζώνη, ένας ∆ρόµος" στο 
Πεκίνο, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó (Σιγιάρτο), δήλωσε ότι 
η Ουγγαρία έχει καταστεί πλέον ο σηµαντικότερος οικονοµικός εταίρος της Κίνας στην περιοχή 
της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης. Το 2016 οι ουγγρικές εξαγωγές στην Κίνα σηµείωσαν αύξηση 
25%  σε σχέση µε το 2015 και άγγιξαν σε αξία τα $2,25 δισ. Ιδιαίτερη µνεία έκανε στις ουγγρικές 
εξαγωγές τροφίµων προς την Κίνα, οι οποίες το 2016 σηµείωσαν αύξηση 58% και ξεπέρασαν σε 
αξία τα $75 εκ. Σύµφωνα πάντα µε τον κ. Szijjártó, η Ουγγαρία διαθέτει τις περισσότερες κινεζικές 
άδειες εξαγωγών τροφίµων, µεταξύ των χωρών της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης. Συµπλήρωσε 
επίσης ότι η αδειοδότηση για εξαγωγή αραβοσίτου στην Κίνα έχει ολοκληρωθεί και σύντοµα θα 
αποσταλούν οι πρώτες ποσότητες. Παράλληλα ολοκληρώνεται και η αδειοδότηση για εξαγωγή 
ουγγρικών γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Κίνα.  
Κατά την τριήµερη επίσκεψη της ουγγρικής αποστολής στην Κίνα, µε επικεφαλής τον 
Πρωθυπουργό, κ. Βίκτωρ Όρµπαν, υπεγράφησαν πολλές διµερείς συµφωνίες συνεργασίας που θα 
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ενισχύσουν περαιτέρω τις εµπορικές, οικονοµικές και τουριστικές σχέσεις των δύο κρατών. 
Επισηµαίνουµε τη συµφωνία που συνοµολόγησαν οι τράπεζες εισαγωγών-εξαγωγών των δύο 
χωρών, για ίδρυση Ταµείου Επενδύσεων µε κεφάλαιο 1 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εξωτερικών & Εµπορίου, λειτουργούσα ουγγρική κρατική Τράπεζα Εξαγωγών-
Εισαγωγών «Eximbank» θα συνεισφέρει για επενδύσεις κεφάλαιο $70 εκ. και το Ταµείο θα 
υλοποιήσει στην Ουγγαρία επενδύσεις ύψους $140 εκ. Σηµειώνουµε, ότι οι δύο τράπεζες, είχαν 
συνεργαστεί επιτυχώς και στο παρελθόν για ίδρυση Επενδυτικού Ταµείου ύψους κεφαλαίων $500 
εκ., µε την ουγγρική τράπεζα να συνεισφέρει $30 εκ. για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους $90 εκ. 
στην Ουγγαρία.   
Επίσης, θετική κατάληξη είχαν και οι διαπραγµατεύσεις για αναθεώρηση/τροποποίηση της 
ισχύουσας διµερούς συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µε αποτέλεσµα να αναχωρούν πλέον από 
πολλές µεγάλες πόλεις της Κίνας, απευθείας πτήσεις προς Ουγγαρία. Εξάλλου, σε συνέχεια της 
συµφωνίας αεροπορικής σύνδεσης Βουδαπέστης-Πεκίνου, διεξάγονται διαπραγµατεύσεις και για 
µόνιµη αεροπορική σύνδεση Βουδαπέστης-Σαγκάης.  
Επιπλέον, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας (MoU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
της Ουγγαρίας και του, ιδρυθέντος από την Βιοµηχανική και Εµπορική Τράπεζα Κίνας (Industrial 
and Commercial Bank of China -ICBC), Ταµείου Επενδυτικής Συνεργασίας Κίνας – Κεντρικο-
Ανατολικής Ευρώπης (Sino-CEE Investment Cooperation Fund). Το συγκεκριµένο Ταµείο 
επενδυτικών κεφαλαίων, ιδρύθηκε το 2016 µε σκοπό να διαθέσει µέσω δανειοδότησης, ποσό 
συνολικού ύψους €10 δισ. για επενδύσεις στην περιοχή της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης. Οι 
επενδύσεις θα αφορούν σε ανάπτυξη υποδοµών, κατασκευή σύγχρονων παραγωγικών µονάδων, 
παραγωγή προϊόντων µαζικής κατανάλωσης, καθώς και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.  
Τέλος, Μνηµόνιο Συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ των Χρηµατιστηρίων Βουδαπέστης (BSE) και 
Σαγκάης (Shanghai Gold Exchange -SGE). Η Βουδαπέστη θα είναι η τρίτη πόλη εκτός Κίνας, µετά 
το Ντουµπάι  και το Τορόντο, στην οποία το SGE θα διενεργεί συναλλαγές χρυσού. Στόχος του 
SGE είναι η προώθηση και διεθνοποίηση των διαδικασιών στην αγορά χρυσού, καθώς και η 
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ Κίνας και των χωρών της κινεζικής πρωτοβουλίας «One Belt, 
One Road». Σηµειώνουµε ότι η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που υιοθέτησε την κινεζική 
πρωτοβουλία και διαθέτει το µοναδικό στην Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη, Κέντρο Συναλλαγών 
RMB (το οποίο, όταν ιδρύθηκε το 2015 από την  Bank of China, ήταν το πρώτο που λειτούργησε 
στην Ευρώπη). 
 

• Συνεργασία Ουγγαρίας-EBRD 
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) στην Λευκωσία, 9-11 Μαϊου τ.έ., ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της 
Ουγγαρίας κ. Mihály Varga, δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε την 
Τράπεζα. Οι επενδυτικές δραστηριότητες της EBRD στην Ουγγαρία δίνουν ώθηση στην ουγγρική 
οικονοµία, η οποία, µε τη σειρά της, αναπτύσσεται και προσφέρει στην Τράπεζα επικερδείς 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ο Ούγγρος Υπουργός, σε συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της 
Τράπεζας, κ. Sir Suma Chakrabarti, τόνισε ότι η Ουγγαρία προσβλέπει στη συµµετοχή της EBRD 
σε έργα που σχετίζονται µε την ηλεκτροκίνηση, ενεργειακή απόδοση, πράσινη οικονοµία και τις 
υποδοµές. Η Ουγγαρία που είναι µέλος της EBRD από το 1991 (πρώτο έτος επιχειρησιακής 
λειτουργίας της Τράπεζας), έχει λάβει συνολικά από την Τράπεζα, καθαρό δανειακό ποσό ύψους 
€2,955 δισ., για υλοποίηση και ολοκλήρωση 175 επενδυτικών έργων. Στο πλαίσιο του ετήσιου 
Συνεδρίου 2017, τα µέλη του Συµβουλίου των ∆ιοικητών (δηλ. οι εκπρόσωποι των κ-µ της 
Τράπεζας) ενέκριναν τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό καθώς και το σχέδιο δράσης της 
Τράπεζας για την περίοδο 2017-2019. Εκ µέρους της Ουγγαρίας, στο Συµβούλιο των ∆ιοικητών 
της Τράπεζας συµµετέχει ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, κ. Varga.  
 

• Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου ζητά ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας 
(ΙΕΑ) 

Με αφορµή την ολοκλήρωση και δηµοσιοποίηση της έκθεσης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 
(International Energy Agency –IEA) για τον ενεργειακό τοµέα της Ουγγαρίας, ο Εκτελεστικός 
∆ιευθυντής του IEA, ∆ρ. Fatih Birol, συναντήθηκε µε τον Ούγγρο Πρωθυπουργό από τον οποίο 
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ζήτησε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και κυρίως την κατάργηση της κρατικής 
ρύθµισης των τιµών λιανικής.  

 
• Υπογραφή συµφωνίας προµήθειας ρωσικού φυσικού αερίου µέσω του αγωγού Turkish 

Stream  
Στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής του στην Μόσχα και των εκεί επαφών του, ο Υπουργός 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Peter Szijjarto (Σιγιάρτο) και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της  Gazprom, κ.  Aleksei Miller συνυπέγραψαν συµφωνία για την 
προµήθεια ρωσικού φυσικού αερίου, µέσω του αγωγού Turkish Stream. 
Ο κ. Szijjarto δήλωσε σε ουγγρικό πρακτορείο ειδήσεων (ΜΤΙ) ότι η στενή συνεργασία µε την 
κρατική ρωσική εταιρεία Gazprom, εξασφαλίζει πιο ρεαλιστικό τρόπο προµήθειας της Ουγγαρίας 
µε φ/α µέσω νότιας όδευσης, δεδοµένου ότι α) η ρωσική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την 
κατασκευή του αγωγού Turkish Stream, β) η Ρουµανία δεν έχει εισέτι κατασκευάσει διασυνδετήριο  
αγωγό διπλής όδευσης φ/α µε την Ουγγαρία και γ) δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του κροατικού 
σταθµού υγροποιηµένου φ/α (LNG) στην Αδριατική. Σύµφωνα πάντα µε τον Ούγγρο Υπουργό, η 
νέα όδευση φ/α από τον Νότο θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει µέχρι το τέλος 2019. 

 
• Σύσφιξη εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων Ουγγαρίας-Αιγύπτου 

Με την ευκαιρία της επίσηµης επίσκεψής του Προέδρου της Αιγύπτου στην Βουδαπέστη, κ. Abdel 
Fattah el-Sisi, διοργανώθηκε (3/7/2017), από τον ουγγρικό κρατικό οργανισµό «Hungarian 
National Trading House –MNKH», το 3ο Ουγγρο-Αιγυπτιακό επιχειρηµατικό Συνέδριο στο οποίο 
συµµετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου των δύο χωρών. Τις εργασίες του Συνεδρίου 
χαιρέτησαν µε οµιλίες τους ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, κ. Viktor Orbán και ο Πρόεδρος της 
Αιγύπτου. 
Στην οµιλία του ο Ούγγρος Πρωθυπουργός παρατήρησε ότι οι οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις  
Ουγγαρίας-Αιγύπτου δεν έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό, επισηµαίνοντας, όµως, 
παράλληλα, ότι η σχέση εµπιστοσύνης σε πολιτικό επίπεδο που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των δύο 
κρατών αποτελεί εφαλτήριο για την ανάπτυξη και των εµπορικοοικονοµικών σχέσεων. Στη 
συνέχεια, ο κ. Orbán υποσχέθηκε να αυξήσει τις κρατικές υποτροφίες για Αιγυπτίους που 
επιθυµούν να σπουδάσουν σε ουγγρικά πανεπιστήµια, αφού οι 100 διαθέσιµες αυτή τη στιγµή 
υποτροφίες δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζήτηση η οποία είναι πενταπλάσια. 
Από την πλευρά του ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συµφώνησε µε τον Ούγγρο Πρωθυπουργό για το 
εξαιρετικό επίπεδο των διµερών πολιτικών σχέσεων Ουγγαρίας-Αιγύπτου και σηµείωσε πως το 
κλίµα αυτό θα µεταφερθεί και στις διµερείς οικονοµικές σχέσεις, έτσι ώστε περισσότεροι Ούγγροι 
επιχειρηµατίες να επενδύουν σε αναπτυξιακά και παραγωγικά έργα στην Αίγυπτο, κυρίως στον 
αγροτικό τοµέα, τη βιοµηχανία και τον ενεργειακό κλάδο. Τόνισε επίσης ότι η Αίγυπτος των 100 
εκ. κατοίκων είναι πύλη εισόδου προς όλες τις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου. Τέλος, επανέλαβε 
ότι η Αίγυπτος είναι αποφασισµένη να βελτιώσει την οικονοµία της και να ενισχύσει τις διεθνείς 
εµπορικές της σχέσεις, δίνοντας, µεταξύ άλλων, ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση επενδύσεων.   

 
 
ΙΙΙ 

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

Ο µεγαλύτερος και επίσηµος εκθεσιακός φορέα της Ουγγαρίας, Hungexpo C.Co. Ltd. 
(www.hungexpo.hu), ανακοίνωσε στις 24 Απριλίου 2017, το τέλος διοργάνωσης εκθέσεων λόγω 
έναρξης θερινής περιόδου. Εντούτοις, θα διοργανωθούν κατά περίπτωση, συνέδρια  και σεµινάρια. 
Η έναρξη της νέας περιόδου διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων 2017-2018, θα ξεκινήσει ουσιαστικά 
τον Οκτώβριο µε τη διοργάνωση της 5ης ∆ιεθνούς Εµπορικής Έκθεσης Προµηθευτών 
Αυτοκινητοβιοµηχανίας «AUTOMOTIVE HUNGARY», 18-21 Οκτ. 2017.  

 


