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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.2 του µηνιαίου ∆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._ 
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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.2 
(Φεβρουάριος 2017) 

 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

 Γενικές Ειδήσεις 
-∆ιακοπή έκδοσης οµολόγων του ουγγρικού δηµοσίου 
-Εµπορικός «πόλεµος» Ουγγαρίας – ζυθοποιίας Heineken 
-Έρευνα της Ε.Ε. για την σιδηροδροµική γραµµή Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
-Ποιοτικώς κατώτερα προϊόντα τροφίµων από πολυεθνικές στην Ουγγαρία 
-Αποζηµίωση Ούγγρων πτηνοτρόφων 
-Κινέζοι οι περισσότεροι ξένοι αγοραστές κατοικιών στην Ουγγαρία 
-Αυξηµένες εισαγωγές φυσικού αερίου από Ρωσία 
-Επένδυση ύψους 11 δις HUF από γερµανική εταιρεία 
-Έναρξη εργασιών για την ουγγρική εταιρεία αλουµινίου «Aluinvent» 
-Προσέλκυση ιαπωνικών επενδύσεων στην Ουγγαρία 
-Προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ 

 ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
-Επιχειρηµατική συνεργασία Ουγγαρίας-Ιράν 
-Επιχειρηµατική συνεργασία Ουγγαρίας-Ρωσίας 
-Αγροτική Συµφωνία Ουγγαρίας-Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Λαός   

 
ΙΙΙ.     ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
IV. Ευκαιρίες Ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητος 

-Κατέφθασε από τον Πειραιά το πρώτο τρένο εµπορευµατοκιβωτίων της Cosco   
-Ανοδική η τάση πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων  
-∆υνατότητες εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ουγγαρία  

  

 
 

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

 
 

 Το εµπορικό πλεόνασµα της Ουγγαρίας για το 2016 ανήλθε σε €10 δις ξεπερνώντας κατά 
πολύ το ποσό των €8,6 δις του προηγούµενου έτους. Το πλεόνασµα οφείλεται στην 
αύξηση των εξαγωγών κατά 3,1% (συνολική αξία εξαγωγών €93,3 δις) σε σχέση µε την 
µικρότερη αύξηση των εισαγωγών κατά 1,7% (συνολική αξία εισαγωγών €83,3 δις). 
Εκτιµάται ότι το πλεόνασµα  θα παραµείνει υψηλό και το 2017, περίπου στα €8,6-8,8 δις. 
 

 Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, ο ρυθµός ανάπτυξης του λιανικού 
εµπορίου το 2016 µειώθηκε σε 4,5% από 5,8% το 2015. 
 

 Στην κορυφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες στην Ουγγαρία, 
τοποθετείται η δυσκολία εύρεσης εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ουγγαρίας, το 40% των εταιρειών που 
επιχειρούν στην Ουγγαρία αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. Σε αντίστοιχες 
έρευνες προηγούµενων ετών, το ποσοστό ήταν σηµαντικά χαµηλότερο (10% για τα έτη 
2011-2013). Στα προβλήµατα των εταιρειών συµπεριλαµβάνεται επίσης και η δυσκολία 
διατήρησης του υπάρχοντος προσωπικού. Από την έλλειψη προσωπικού πλήττονται 
κυρίως οι εξαγωγικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες στους τοµείς της βιοµηχανίας των 
κατασκευών και του λιανεµπορίου.  
 

 Μείωση 18,8% σηµειώθηκε στον κατασκευαστικό τοµέα για το 2016. Σύµφωνα όµως µε 
την Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, τα πρώτα στοιχεία για το 2017 είναι 
ενθαρρυντικά. 
 

 Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Οικονοµίας της Ουγγαρίας κ. Mihály Varga,  
συνολικά 14 δις HUF (6 δις το 2017 και 8 δις το 2018) θα διατεθούν στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή τους στο δίκτυο προµηθειών 
µεγάλων εταιρειών συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµίας. Εντός του 2017, τα χρήµατα 
θα διοχετευτούν σε ΜΜΕ της αυτοκινητοβιοµηχανίας και του τοµέα βιοµηχανικής 
ψηφιοποίησης, ενώ το 2018 τα χρήµατα θα διατεθούν για τις εταιρείες στον τοµέα 
κατασκευής λεωφορείων, τραµ και τραίνων, αλλά και σε ΜΜΕ της αµυντικής 
βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας κατασκευής ιατρικού εξοπλισµού. Το ανώτατο όριο 
χρηµατοδότησης ανά έργο ορίζεται στα 2 δις HUF. Η ουγγρική κυβέρνηση ελπίζει ότι 
στο πρόγραµµα θα ανταποκριθούν 6-8 µεγάλες πολυεθνικές και θα συµµετάσχουν 
περίπου 100-120 ΜΜΕ. Στόχος του προγράµµατος είναι να καταφέρουν οι ουγγρικές 
ΜΜΕ να γίνουν µέρος της προµηθευτικής αλυσίδας των µεγάλων πολυεθνικών και στη 
συνέχεια, χρησιµοποιώντας το δίκτυο αυτό, να εισέλθουν στην παγκόσµια αγορά.  
 

 Μείωση του ΦΠΑ από 27% σε 5% πρότεινε το ουγγρικό Υπουργείο Γεωργίας για 
προϊόντα αλιείας και θήρας, προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµία και να 
δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Γεωργίας κ. 
Sándor Fazekas, η πρόταση θα κατατεθεί στην Βουλή, στο πλαίσιο κατάρτισης του 
προϋπολογισµού του 2018. 
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IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
• ∆ιακοπή έκδοσης οµολόγων του ουγγρικού δηµοσίου 
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους της Ουγγαρίας (Government Debt Management 
Agency - ΑΚΚ), ανακοίνωσε την  Τετάρτη 10 Ιανουαρίου τ.έ., τη διακοπή έκδοσης και 
διάθεσης κρατικών οµολόγων. Πρόκειται για τα λεγόµενα «οµόλογα παραµονής», η αγορά 
των οποίων από αλλοδαπούς (εφόσον επρόκειτο για αξία άνω των 300.000€) εξασφάλιζε 
άδεια παραµονής στην Ουγγαρία και ελεύθερης µετακίνησής τους στις χώρες Σένγκεν, για 
αυτούς και τις οικογένειές τους. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα διάθεσης οµολόγων είχε 
ξεκινήσει τον Ιούνιο 2013 και σύµφωνα µε την απόφαση της ανωτέρω Υπηρεσίας, θα 
σταµατήσει στις 31 Μαρτίου τ.έ. Σύµφωνα µε την ΑΚΚ, η διακοπή διάθεσης των οµολόγων 
καθίσταται πλέον εφικτή, δεδοµένης της  βελτιωµένης οικονοµικής κατάστασης της χώρας. 
Μέχρι στιγµής, έχουν πωληθεί περισσότερα από 17.000 οµόλογα που απέφεραν στο κράτος 
έσοδα 1,3 δις €. Στην επιτυχή πορεία του προγράµµατος διάθεσης των «οµολόγων 
παραµονής» οφείλεται, σύµφωνα πάντα µε την ΑΚΚ, η βελτίωση και του κρατικού 
αξιόχρεου της Ουγγαρίας (µετά από την αναβάθµιση των τριών µεγαλυτέρων οίκων 
αξιολόγησης παγκοσµίως, τα οµόλογα της Ουγγαρίας θεωρούνται επένδυση), µε κέρδη για 
το κράτος 1,5 δις HUF.  

 
• Εµπορικός «πόλεµος» Ουγγαρίας – ζυθοποιίας Heineken 
∆ιαστάσεις εµπορικού «πολέµου» έχει πάρει η διένεξη µεταξύ της ουγγρικών συµφερόντων 
ζυθοποιίας «Lixid Project» στην Ρουµανία και της ζυθοποιίας «Heineken». Αιτία, η 
πρόσφατη απόφαση ρουµανικού δικαστηρίου για την παύση της παραγωγής ζύθου µε την 
εµπορική ονοµασία «Csiki» της εταιρείας «Lixid Project», µε την αιτιολογία ότι το 
συγκεκριµένο εµπορικό όνοµα προσοµοιάζει και παραπέµπει στο εµπορικό σήµα «Ciuc» που 
χρησιµοποιεί η εταιρεία «Heineken». Η µονάδα παραγωγής της «Heineken» στην Ρουµανία 
που χρησιµοποιεί την εµπορική ονοµασία «Ciuc Premium» για πάνω από 40 έτη, προσέφυγε 
στη δικαιοσύνη όταν προ διετίας η ουγγρικών συµφερόντων ζυθοποιία «Lixid Project» 
εισήγαγε στη ρουµανική αγορά προϊόν µε την ονοµασία «Lixid Igazi Csiki Sör» (αυθεντική 
µπύρα Csíki). Επισηµαίνεται ότι και οι δύο όροι, «Ciuc» και «Csiki», αναφέρονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή, εντός της -πολιτικά ευαίσθητης και για τις δύο χώρες- περιφέρειας της 
Τρανσυλβανίας. Η δικαστική απόφαση, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στην Ουγγαρία µε 
αρκετές εκατοντάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ηρώων στην Βουδαπέστη 
για διαµαρτυρία. Ο επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. János Lázár, σε 
πρόσφατη οµιλία του, παρακίνησε όλους τους Ούγγρους πολίτες σε µποϊκοτάζ των 
προϊόντων της «Heineken». Σε συνέντευξη τύπου, 9 Φεβρουαρίου τ.έ. χαρακτήρισε την 
απόφαση του ρουµανικού δικαστηρίου κατά της επωνυµίας «Csiki» ως "άδικη και αντι-
ουγγρική ενέργεια». Υποστήριξε επίσης ότι η συγκεκριµένη δικαστική απόφαση είναι µέρος 
µιας σειράς δράσεων που υποκινεί η ρουµανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να 
περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκκλησίες, τους δηµάρχους, τους οργανισµούς 
και τα ουγγρικά σύµβολα  στην Ρουµανία. Σε µποϊκοτάζ των προϊόντων της «Heineken», 
κάλεσε τους πολίτες και το ακροδεξιό εθνικιστικό κόµµα της Ουγγαρίας Jobbik, αλλά και η 
γενέτειρα του κ. Lázár, πόλη Hódmezővásárhely. Από την πλευρά της, η «Heineken» 
Ουγγαρίας, διαµέσου του Γενικού ∆ιευθυντή της, κ. José Matthijsse, διεµήνυσε ότι ο 
εµπορικός αποκλεισµός των προϊόντων της, θέτει σε κίνδυνο 500 Ούγγρους υπαλλήλους και 
συνεργάτες της εταιρείας, δεδοµένου ότι στα προϊόντα αυτά συµπεριλαµβάνονται και κάποια 
πολύ δηµοφιλή στην ουγγρική αγορά, όπως η µπύρα «Soproni». Ο κ. Matthijsse τόνισε ότι 
ειδικά για την παραγωγή της «Soproni» χρησιµοποιείται αποκλειστικά ουγγρικό κριθάρι που 
η εταιρεία προµηθεύεται από περίπου 100 Ούγγρους αγρότες. Εν τω µεταξύ, η «Lixid 
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Project», σε µια κίνηση αντιπερισπασµού και διαφήµισης, άλλαξε την επωνυµία του 
προϊόντος της από «Igazi Csíki Sör» σε «Igazi Tiltott Sör» (αυθεντική απαγορευµένη µπύρα). 

 
• Έρευνα της Ε.Ε. για τη σιδηροδροµική γραµµή Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
Η Ε.Ε. προχώρησε στη διενέργεια έρευνας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου 
αναβάθµισης της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου, προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των κανονισµών της Ε.Ε. από πλευράς Ουγγαρίας για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. Η ανακατασκευή και αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής 
αποτελεί µέρος της αξίας $900 δις πρωτοβουλίας «Belt and Road» της Κίνας. Σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της Ε.Ε., η Ουγγαρία δεν δηµοσίευσε προκήρυξη διαγωνισµού για τη 
χρηµατοδότηση του έργου και άρα παραβίασε τους σχετικούς κανονισµούς. Η έρευνα είναι 
παρόµοια µε αυτήν που διενεργήθηκε και στην υπόθεση της απ’ ευθείας αναθέσεως στην 
κρατική εταιρεία της Ρωσίας Rosatom, του έργου επέκτασης του πυρηνικού σταθµού 
παραγωγής ενέργειας Πακς. Το συγκεκριµένο έργο αξίας €12 δις, ανατέθηκε από την 
Ουγγαρία στην Rosatom χωρίς να έχει προηγουµένως προκηρυχθεί σχετικός µειοδοτικός 
διαγωνισµός.  
Τον Νοέµβριο 2016 είχε ανακοινωθεί από τη δηµόσια σιδηροδροµική επιχείρηση MÁV της 
Ουγγαρίας, ο σχηµατισµός Ουγγρο-Κινεζικής Κοινοπραξίας, ενώ υπεγράφη και σχετικό 
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των δύο κρατών για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του 
έργου. Το 2014 είχε συνοµολογηθεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Ουγγαρίας-Σερβίας-
Κίνας. Το συνολικό µήκος της γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου αγγίζει τα 350 χλµ, ενώ 
το ουγγρικό κοµµάτι µεταξύ των σταθµών Βουδαπέστης-Kelebia δεν ξεπερνά τα 166 χλµ. Η 
κοινοπραξία δεν είναι ο ανάδοχος του έργου, αλλά συντονίζει το σχεδιασµό και τις εργασίες 
του ανάδοχου. Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας (Export-Import Bank –ΕΧΙΜ) 
θα καλύψει µε 20-ετές δάνειο (το επιτόκιο του οποίο θα είναι 2%) το 85% του συνολικού 
κόστους αναβάθµισης των 350 χλµ. της σιδηροδροµικής γραµµής, ενώ το υπόλοιπο 15% θα 
καλυφθεί από την Ουγγαρία. Αρχικά, το κόστος ανακατασκευής του ουγγρικού κοµµατιού 
είχε υπολογισθεί σε 472 δις HUF (€1,5 δις), όµως νεότερες δηµοσιογραφικές αναφορές, οι 
οποίες συµπεριλαµβάνουν τόσο το κόστος αποπληρωµής του δανείου, όσο και την 
συνεισφορά της Ουγγαρίας, το ανεβάζουν στα 700 δις HUF (€2,2 δις), ή σε περίπου €13,6 εκ. 
ανά χλµ. Τα ακριβή ποσά δεν είναι διαθέσιµα δεδοµένου ότι η κυβέρνηση χειρίζεται τη 
µελέτη σκοπιµότητας του έργου ως κρατικό µυστικό. Είναι σαφές πάντως ότι ο µεγάλος 
ενδιαφερόµενος στην υπόθεση, δεν είναι άλλος από την Κίνα. Ασφαλώς και η αναβάθµιση 
του σιδηροδροµικού δικτύου θα ωφελήσει τις µεταφορές ατόµων και εµπορευµάτων µεταξύ 
των δύο χωρών (Ουγγαρίας-Σερβίας), όµως η Κίνα αποσκοπεί στη διευκόλυνση µεταφοράς 
των προϊόντων της από τον λιµένα του Πειραιά στην κεντρική Ευρώπη. Ήδη, στις αρχές 
Φεβρουαρίου τ.έ. κατέφθασε στο διεθνές διαµετακοµιστικό κέντρο «BILK» στην 
Βουδαπέστη, από το λιµάνι του Πειραιά (µέσω Σερβίας), το πρώτο τρένο 
εµπορευµατοκιβωτίων της Cosco µε προϊόντα κινεζικής προέλευσης. Η αναβάθµιση της 
σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου θα διευκολύνει τα µάλα τις 
εµπορευµατικές µεταφορές του κινέζικου οµίλου Cosco και θα καταστήσει στα κινεζικά 
προϊόντα πιο προσιτές τις αγορές της Κεντρικής ∆υτικής Ευρώπης.  

 
• Ποιοτικώς κατώτερα προϊόντα τροφίµων διακινούν οι πολυεθνικές στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε αναφορά της Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίµων της Ουγγαρίας (Nébih), οι 
πολυεθνικές τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, διακινούν στην αγορά 
προϊόντα κατώτερης ποιότητας από αυτά που διακινούν στην Αυστρία. Συγκεκριµένα, ο 
Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. János Lázár, χαρακτήρισε τα προϊόντα αυτά ως 
«σκουπίδια της βιοµηχανίας τροφίµων». Η Υπηρεσία «Nébih», παρουσίασε έναν εκτενή 
κατάλογο µε διαφορές που εντόπισε στην γεύση και στη σύνθεση προϊόντων πολυεθνικών 
που πωλούνται εντός Ουγγαρίας σε σύγκριση µε τα ίδια προϊόντα που πωλούνται στη 
γειτονική Αυστρία. Πιο συγκεκριµένα, η Υπηρεσία διαπίστωσε κατόπιν ελέγχων ότι η Coca-
Cola στην Ουγγαρία περιέχει 0,6% περισσότερη ζάχαρη καθώς και χαµηλότερης ποιότητας 
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γλυκαντικές ουσίες. Επίσης, η Nutella που κυκλοφορεί  στην Ουγγαρία υστερεί στην υφή σε 
σχέση µε την αντίστοιχη στην Αυστρία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι κρέµες Paula και τα 
επιδόρπια γιαουρτιού Actimel (Danone) υστερούσαν σε γεύση και σύνθεση των αντίστοιχων 
στην Αυστρία. Παρόµοια ευρήµατα αποκάλυψε και πρόσφατη έρευνα της Υπηρεσίας 
Ασφάλειας Τροφίµων της Σλοβακίας, καταλήγοντας ότι προϊόντα τροφίµων που πωλούνται 
στην Σλοβακία, είναι υποδεέστερα σε γεύση και σύνθεση των αντίστοιχων προϊόντων της 
ίδιας εταιρείας που διακινούνται στις χώρες της δυτικής Ευρώπης. ∆ηµοσιογραφικές πηγές 
αναφέρουν ότι ο Υπουργός Γεωργίας της Σλοβακίας προτίθεται να παραπέµψει το θέµα προς 
διερεύνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Ούγγρος 
Υπουργός Γεωργίας, ∆ρ. Sandor Fazekas, ο οποίος έδωσε εντολή στην «Nébih» για έλεγχο 
100 ακόµη προϊόντων από όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας τροφίµων της Ουγγαρίας. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα είναι διαθέσιµα στα µέσα Μαρτίου τ.έ.. O Υπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. János Lázár, δήλωσε σε δηµοσιογράφους ότι είναι πιθανό να 
εγκριθεί από την κυβέρνηση η λήψη συγκεκριµένων µέτρων προστασίας του καταναλωτή. Η 
πολιτική διπλών προτύπων ποιότητας δεν γίνεται αποδεκτή από την κυβέρνηση της 
Ουγγαρίας, επισηµαίνουν πηγές του Υπουργείου Γεωργίας. Πάντως, ο Σύνδεσµος Επώνυµων 
Προϊόντων Τροφίµων Ουγγαρίας υπεραµύνθηκε των πολιτικών των µεγάλων πολυεθνικών, 
χαρακτηρίζοντας τα ευρήµατα της έρευνας της «Nébih» ως «κατά βάση υποκειµενικά» µε 
την αιτιολογία ότι οι διαφορές που εντοπίστηκαν στη σύνθεση των προϊόντων, ήταν 
αµελητέες. Στις καταγγελίες της κυβέρνησης αντέδρασαν και οι πολυεθνικές, µε πρώτη την 
Coca-Cola που δήλωσε ότι τόσο για την παραγωγή στις ΗΠΑ, όσο και στην Ουγγαρία, 
χρησιµοποιεί ακριβώς το ίδιο σιρόπι φρουκτόζης/γλυκόζης, το οποίο εξάλλου 
παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ουγγαρία. Τις καταγγελίες για 
κατώτερη ποιότητα αρνήθηκε και η Nestlé για το προϊόν της Nesquik, επισηµαίνοντας ότι το 
συγκεκριµένο προϊόν που παρασκευάζεται στο εργοστάσιο στην περιοχή Szerencs της 
Ουγγαρίας, διατίθεται σε 18 χώρες. Η Danone από την πλευρά της δήλωσε ότι το προϊόν της 
Actimel που πωλείται στην Αυστρία και στην Ουγγαρία, παρασκευάζεται στο ίδιο 
εργοστάσιο µε ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές και συνταγή, συµπληρώνοντας όµως ότι η 
υφή και η γεύση µπορεί να διαφέρουν αναλόγως των γευστικών προτιµήσεων στις 
διαφορετικές αγορές. Αν και νοµικώς δεν υφίσταται πρόβληµα, δεδοµένου ότι οι εταιρείες 
µπορούν να καθορίζουν µόνες τους τα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
τους, ούτε και υπάρχει σχετική νοµοθεσία που να επιβάλλει πανοµοιότυπα πρότυπα από 
χώρα σε χώρα, το θέµα λαµβάνει τεράστιες διαστάσεις, κυρίως από ηθικής σκοπιάς.  

 
• Αποζηµίωση των πτηνοτρόφων 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας της Ουγγαρίας, έχει δηµιουργηθεί 
Ειδικό Ταµείο 3 δις HUF για την αποζηµίωση όσων πτηνοτρόφων αναγκάστηκαν να 
θανατώσουν πτηνά εξαιτίας της γρίπης των πτηνών. Ήδη έχουν εκταµιευθεί περί τα 1,2 δις 
HUF. Η ουγγρική κυβέρνηση έχει σκοπό να διαπιστώσει εάν έχουν υπάρξει και παράπλευρες 
απώλειες για τους πτηνοτρόφους και να λάβει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλίσει την επιβίωση του κλάδου. Μόλις πρόσφατα, προστέθηκε και η Ρωσία στις χώρες 
που έχουν απαγορέψει την εισαγωγή πουλερικών από την Ουγγαρία (αν και ουσιαστικά δεν 
θα υπάρχουν συνέπειες, δεδοµένου ότι από τον Αύγουστο του 2014 η Ρωσία έχει απαγορέψει 
µεταξύ άλλων προϊόντων και την εισαγωγή πουλερικών από τις χώρες της Ε.Ε., ως αντίµετρα 
στις εµπορικές κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. στην Ρωσία εξαιτίας της προσάρτησης της 
Κριµαίας).  

 
• Κινέζοι οι περισσότεροι αγοραστές κατοικιών 
Το 2016, οι Κινέζοι καταγράφηκαν στην πρώτη θέση µεταξύ των αλλοδαπών αγοραστών 
κατοικιών στην Ουγγαρία.  Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Ρώσοι και στην τρίτη οι 
Ουκρανοί. Πιο αναλυτικά, οι Κινέζοι αγόρασαν 724 κατοικίες, οι Ρώσοι 513 και οι Ουκρανοί 
343. Ακολουθούν κάτοικοι των ΗΠΑ µε 96 κατοικίες, Ισραηλινοί µε 92, Τούρκοι µε 66 και 
Σύροι µε 35. 
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• Αυξηµένες εισαγωγές φυσικού αερίου από Ρωσία 
Το 2016, οι εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη από την Ρωσία, άγγιξαν τα 27,6 δις 
κυβικά µέτρα, 25% περισσότερα σε σχέση µε το 2015. Η ανοδική τάση φαίνεται να 
συνεχίζεται και για το 2017, δεδοµένου ότι τις πρώτες 45 ηµέρες, εισήχθη στην Ουγγαρία 
από την Ρωσία 21% περισσότερο φυσικό αέριο σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2016.  

 
• Επένδυση ύψους 11 δις HUF από γερµανική εταιρεία 
Ο γερµανικός οίκος παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων «ThyssenKrupp», αποφάσισε 
να υλοποιήσει επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου στην πόλη Debrecen της Ουγγαρίας, 
ύψους 11 δις HUF. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για επέκταση των δραστηριοτήτων της 
γερµανικής εταιρείας, η οποία ήδη λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής συστηµάτων 
διεύθυνσης, στην Βουδαπέστη. Σύµφωνα µε τα επενδυτικά σχέδια, θα δηµιουργηθούν 250 
νέες θέσεις εργασίας µέχρι το 2020, όµως η παραγωγή ελατηρίων για αναρτήσεις 
αυτοκινήτων θα ξεκινήσει εντός του 2017. Ο στόχος είναι να παράγονται ετησίως 6 εκ. 
µονάδες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ουγγρική κυβέρνηση επιδοτεί το έργο µε 3,8 δις HUF. Η 
γερµανική εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργάτες στην Ουγγαρία.  

 
• Ουγγρική εταιρεία αλουµινίου «Aluinvent» 
Η ουγγρική εταιρεία αλουµινίου Aluinvent (http://www.aluinvent.com/en) ξεκίνησε την 
παραγωγή «αφρού αλουµινίου» (πρόκειται για ουγγρική εφεύρεση/πατέντα) σε νεόκτιστο 
εργοστάσιο εντός της βιοµηχανικής περιοχής Felsőzsolca, κοντά στην πόλη Miskolc. Ο 
στόχος της εταιρείας είναι να παράγει ετησίως 1.000 τόνους και να έχει έσοδα 500 εκ. HUF.  
Η κατασκευή του εργοστασίου κόστισε 700 εκ. HUF. Ο αφρός αλουµινίου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες και τις βιοµηχανίες 
διαστηµικού µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 
• Προσέλκυση ιαπωνικών επενδύσεων στην Ουγγαρία 
Στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής του στο Τόκυο,13/2/2017, ο Ούγγρος Υπουργός 
Εξωτερικών και Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó, ανακοίνωσε τέσσερις νέες επενδύσεις 
ιαπωνικών επιχειρήσεων στην Ουγγαρία, συνολικού κεφαλαίου 26 δις HUF. Τα ονόµατα των 
εταιρειών δεν ανακοινώθηκαν, όµως, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Υπουργού, πρόκειται για 
δύο αυτοκινητοβιοµηχανίες, µια βιοµηχανία τροφίµων και µία ξενοδοχειακή επιχείρηση. Οι 
επενδύσεις αυτές θα δηµιουργήσουν 400 νέες θέσεις εργασίας στην Ουγγαρία. Αξίζει να 
επισηµανθεί ότι µεταξύ των ασιατικών κρατών, η Ιαπωνία είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής 
στην Ουγγαρία, ενώ µεταξύ των χωρών της Κεντρική Ευρώπης, η Ουγγαρία είναι ο 
µεγαλύτερος εξαγωγέας προϊόντων στην Ιαπωνία (µε τη συνολική αξία του όγκου 
συναλλαγών να ξεπερνά τα 2 δις HUF). Οι 151 ιαπωνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ουγγαρία, απασχολούν 31.000 υπαλλήλους κι έχουν επενδύσει συνολικά 4,4 εκ. δολ. 
ΗΠΑ.  

 
• Προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ 
Κατά την επίσηµη επίσκεψή του στην Νέα Υόρκη, 22/2/2017, ο Ούγγρος Υπουργός 
Εξωτερικών και Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó, συναντήθηκε µε επικεφαλής και διευθύνοντες 
συµβούλους µεγάλων εταιρειών και συµφώνησε µαζί τους για επενδυτικά σχέδια πολλών δις 
HUF. ∆εν ανακοινώθηκαν περισσότερες λεπτοµέρειες, όµως ο Ούγγρος Υπουργός δήλωσε 
ότι δύο συµφωνίες, η µία στην βιοµηχανία µηχανηµάτων και η άλλη στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών logistics, θα δηµιουργήσουν 300-400 νέες θέσεις εργασίας στην Ουγγαρία. Οι 
εταιρείες µε τις οποίες συναντήθηκε ο Υπουργός (µεταξύ των οποίων η  Pfizer και η Eaton), 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον νέο χαµηλό εταιρικό συντελεστή φορολόγησης στην 
Ουγγαρία (τον χαµηλότερο µεταξύ των κ-µ της Ε.Ε.).  
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B. ∆ιεθνείς Συµφωνίες - Συνεργασίες 
 

 
• Επιχειρηµατική συνεργασία Ουγγαρίας-Ιράν 
Στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής του στην Ουγγαρία, ο Υπουργός Οικονοµίας και 
Οικονοµικών του Ιράν, Ali Tayebnia, συναντήθηκε εχθές µε τον Ούγγρο Πρωθυπουργό και 
συζήτησαν θέµατα συνεργασίας στον οικονοµικό, εµπορικό και ενεργειακό τοµέα, καθώς και 
επενδυτικών προοπτικών µεταξύ ουγγρικών και ιρανικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, στην οποία συµµετείχε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών και Εµπορίου της 
Ουγγαρίας, κ. Szijjarto, επιβεβαιώθηκαν και από τις δύο πλευρές τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής Ουγγαρίας-Ιράν, η οποία συνεκλήθη για πρώτη φορά 
νωρίτερα την ίδια µέρα. Πιο συγκεκριµένα, στη συνεδρίαση της Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής, 
συζητήθηκαν εκτενώς θέµατα διατραπεζικής συνεργασίας, προκειµένου να καταστεί ευκολότερη 
η χρηµατοδότηση κοινών ουγγρο-ιρανικών επενδυτικών προγραµµάτων και να διευκολυνθεί η 
αδειοδότηση των εισαγωγών. Ο Ιρανός Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν είναι 
ανοιχτό σε ουγγρικές επενδύσεις υποδοµών στον ενεργειακό τοµέα». Σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του εδώ Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορίου, υπεγράφησαν πολλές και ενδιαφέρουσες 
διµερείς οικονοµικές συµφωνίες. Η αξία του όγκου εµπορικών συναλλαγών Ουγγαρίας-Ιράν 
είναι περιορισµένη και ανέρχεται σε περίπου €28 εκ., ποσό που αντιστοιχεί στο 1/10 της αξίας 
των διµερών συναλλαγών πριν την επιβολή των οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών κυρώσεων 
στο Ιράν. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης των 
εµπορικο-οικονοµικών τους σχέσεων. Για την Ουγγαρία διανοίγονται σηµαντικές προοπτικές 
εξαγωγής προϊόντων τροφίµων, δεδοµένου ότι το Ιράν βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 
εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. Από πλευράς Ιράν, η Ουγγαρία αποτελεί πύλη για τα 
ενεργειακά του προϊόντα στην κεντρική Ευρώπη, ρόλο που η Ουγγαρία ευχαρίστως αποδέχεται, 
αφού το Ιράν είναι δεύτερο παγκοσµίως σε αποθέµατα φυσικού αερίου και τέταρτο σε 
αποθέµατα αργού πετρελαίου. Ας σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου MOL (κρατική πλειοψηφική συµµετοχή µε 25,2%), αγόρασε το 2016 από το 
Ιράν 140.000 τόνους αργού πετρελαίου. Μεταξύ άλλων συµφωνήθηκε η διεξαγωγή συνοµιλιών 
για συνοµολόγηση Συµφωνίας Αµοιβαίας Προστασίας των Επενδύσεων, εφόσον αυτό εγκριθεί 
από την Ε.Ε. Η υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών & Εµπορίου, λειτουργούσα 
κρατική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών (Eximbank), δεσµεύτηκε για το άνοιγµα πίστωσης €85 
εκ. προκειµένου να υποστηρίξει την ίδρυση κοινοπραξιών και να ενισχύσει τις ουγγρο-ιρανικές 
επιχειρηµατικές προοπτικές. Η ίδια Τράπεζα συµφώνησε να ηγηθεί των διµερών συνοµιλιών για 
τη δηµιουργία άµεσων διατραπεζικών επαφών. Συµφωνήθηκε επίσης η προνοµιακή µεταχείριση 
από τον Ιρανικό Οργανισµό Αδειοδότησης Εισαγωγών, των ουγγρικής προέλευσης προϊόντων 
και τεχνολογιών. Μεγάλης σηµασίας είναι και η συµφωνία για την κατασκευή από την ουγγρική 
εταιρεία «Ikarus Global» και παράδοση στο Ιράν, εκατοντάδων λεωφορείων, µε χρηµατοδότηση 
της Eximbank, ύψους €45 εκ. Συµφωνήθηκε επίσης ότι από τον Ιούνιο, 150 Ιρανοί θα 
εκπαιδευτούν στην Ουγγαρία ως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Ήδη, περίπου 1.200 Ιρανοί 
φοιτητές φοιτούν σε ουγγρικά Πανεπιστήµια, εκ των οποίων οι 100 µε υποτροφίες του 
ουγγρικού κράτους. Τέλος, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας (ΜοU) µεταξύ του Υπουργείου 
Ανθρωπίνων Πόρων της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Νέων και Αθλητισµού του Ιράν και 
διοργανώθηκε Επιχειρηµατικό Συνέδριο µε συµµετοχή περίπου 100 εταιρειών. 

  
• Επιχειρηµατική συνεργασία Ουγγαρίας-Ρωσίας 
Κατά τη διάρκεια συµµετοχής του στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων στην Μόσχα, το Αγροτικό 
Επιµελητήριο Ουγγαρίας (ΝΑΚ) υπέγραψε (7/2/2017) Μνηµόνιο Συνεργασίας  µε τον Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Τροφίµων Ρωσίας «Rusprodsoyuz», µε σκοπό την αµοιβαία προώθηση εµπορίου 
και επενδύσεων στο κλάδο των τροφίµων. Την Ουγγαρία ενδιαφέρουν πρωτίστως οι εξαγωγές 
στην Ρωσία προϊόντων κρέατος, φρούτων & λαχανικών, καθώς και κατεψυγµένων προϊόντων. 
Υπενθυµίζουµε ότι αποτελεί σταθερή θέση της ουγγρικής εξωτερικής πολιτικής η άποψη ότι τα 
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εµπορικά αντίποινα που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία εξαιτίας της προσάρτησης της Κριµαίας, 
δεν είναι ο προσφορότερος τρόπος αντιµετώπισης του ζητήµατος. Εντούτοις, η Ουγγαρία ως κ-µ 
της Ε.Ε. ακολουθεί και σέβεται τις αποφάσεις της Ε.Ε. Η ανωτέρω συνεργασία των δύο 
επιχειρηµατικών φορέων, στην ουσία προετοιµάζει το έδαφος για την µετά την άρση των 
εµπορικών µέτρων εποχή. Όπως δήλωσε και ο ∆ιευθυντής του ρωσικού φορέα, Denis 
Flerovsky, το Μνηµόνιο Συνεργασίας διαµορφώνει τη βάση για µια αποτελεσµατική και 
αµοιβαία συµφέρουσα συνεργασία, ανεξάρτητα από την πορεία των εξαγωγών. 

 
 

• Αγροτική Συµφωνία Ουγγαρίας – Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Λαός   
Υπεγράφη αρχές Φεβρουαρίου Συµφωνία Συνεργασίας στον Αγροτικό Τοµέα µεταξύ Ουγγαρίας 
και Λάος.  Η Συµφωνία προβλέπει την αµοιβαία προώθηση ποιοτικών προϊόντων, καθώς και τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Επίσης, προωθεί τη συνεργασία µεταξύ 
κτηνιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφάλειας τροφίµων των δύο χωρών. Η κυβέρνηση του  
Λάος επιδιώκει την ανάπτυξη της βιοµηχανίας τροφίµων και τη δηµιουργία µεγάλων 
κτηνοτροφικών µονάδων στη χώρα.  Η Ουγγαρία, τα τελευταία πέντε έτη έχει συνδράµει 
σηµαντικά το Λάος σε αυτή την προσπάθεια, είτε µε υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινών 
ερευνητικών προγραµµάτων, είτε µε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.  

 
 

 
ΙΙΙ 

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

CONSTRUMA, 5-9 Απριλίου 2017. 36η ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών. 
Μεταξύ των σηµαντικότερων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε 660 εκθέτες και 55.000 
επισκέπτες. Η Έκθεση πλαισιώνεται από παράλληλες οµοειδείς εκθέσεις (κατασκευής οικιών, 
κήπων, εγκαταστάσεων θέρµανσης, εσωτερικής διακόσµησης), καθώς και πολλά συνέδρια. 
Συγκεκριµένα, παράλληλα µε την CONSTRUMA, θα διοργανωθούν και οι παρακάτω εκθέσεις: 
HUNGAROTHERM -9η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση για Θέρµανση, Κλιµατισµό, Εξαερισµό  
RENEO -5η ∆ιεθνής Έκθεση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
OTTHONDesign -6η  Έκθεση για Εσωτερική διαµόρφωση και διακόσµηση οικιών  
CONSTRUMA GARDEN- 6η Εµπορική Έκθεση Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων και 
Κηπευτικής  
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
Address: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Letters: H-1441 Budapest, Pf. 44. 
Tel: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 
E-mail: info@hungexpo.hu 
 
 

MACH-TECH, 9-12 Μαΐου 2017. ∆ιεθνής Έκθεση Βιοµηχανίας.  

Η Έκθεση αναµένεται να συγκεντρώσει περίπου 386 εκθέτες, εκ των οποίων οι 111 θα 
είναι ξένες εταιρείες από 19 χώρες, καθώς και περίπου 15.000 επισκέπτες από 40 
χώρες. Παράλληλα µε την MACH-TECH θα διοργανωθούν και οι Ηµέρες Βιοµηχανίας 
«INDUSTRY DAYS», µε εξειδικευµένες θεµατικές στην υψηλή τεχνολογία, την καινοτοµία, 
κλπ. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
Address: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Letters: H-1441 Budapest, Pf. 44. 
Tel: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail:  iparnapjai@hungexpo.hu  
E-mail:  machtech@hungexpo.hu. 
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ΙV 
Ευκαιρίες Ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητος  

 
 

• Κατέφθασε από τον Πειραιά το πρώτο τρένο εµπορευµατοκιβωτίων της Cosco   
Αρχές Φεβρουαρίου κατέφθασε από το λιµάνι του Πειραιά στην Βουδαπέστη και συγκεκριµένα 
στο διαµετακοµιστικό κέντρο «Budapest intermodal logistics centre –BILK», το πρώτο τρένο 
εµπορευµατοκιβωτίων της Cosco µε προϊόντα κινεζικής προέλευσης. Ο ουγγρικός τύπος 
ανέδειξε το γεγονός µε δηµοσιεύµατα, καθώς η σιδηροδροµική γραµµή Βουδαπέστης-
Βελιγραδίου πρόκειται να εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο κοινού προγράµµατος των χωρών 
Ουγγαρίας-Σερβίας-Κίνας. Η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου θα διευκολύνει τις 
εµπορικές µεταφορές του κινέζικου οµίλου και κατά συνέπεια θα αυξηθεί και ο όγκος 
εµπορίου µεταξύ Ελλάδας-Ουγγαρίας.  

 

• Ανοδική η τάση πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγωγέων Οχηµάτων Ουγγαρίας (MGE), οι πωλήσεις 
καινούριων αυτοκινήτων τον Ιανουάριο 2017 σηµείωσαν άνοδο 15,3% σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του 2016. Η Ένωση προσδοκεί ότι οι πωλήσεις όλης της χρονιάς θα ξεπεράσουν 
τις 102.000 µονάδες. Σύµφωνα εξάλλου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών 
Αυτοκινήτων (ACEA), η ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου στην Ουγγαρία, ξεπέρασε όλες 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για το έτος 2016. Η Ουγγαρία βρίσκεται πρώτη στη λίστα µε 
ποσοστό ανάπτυξης 25,1% (για κάθε καινούριο αυτοκίνητο που πωλήθηκε, αναλογούν 102 
κάτοικοι), ακολουθεί η Κροατία µε 23,5% και η Κύπρος µε 22,2%. Εντούτοις, ο ευρωπαϊκός 
µέσος όρος αγοράς καινούριου αυτοκινήτου ανά κάτοικο κυµαίνεται στο 1/35 και ξεπερνά κατά 
πολύ αυτόν της Ουγγαρίας. Πάντως, ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας είναι µία από τις 
βασικές εξαγωγικές βιοµηχανίες της Ουγγαρίας µε 21% επί του συνόλου των εξαγωγών. Στον 
κλάδο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 600 επιχειρήσεις και απασχολούνται συνολικά 
100.000 άτοµα. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Suzuki, Audi, Opel και Mercedes διατηρούν 
εργοστάσια παραγωγής, καθώς και αποθήκες ανταλλακτικών στην Ουγγαρία. Οι υφιστάµενες 
επενδύσεις από τους µεγάλους  κατασκευαστές, προσελκύουν πολλές µικρές και µεσαίες 
εταιρείες, που έχουν γίνει σταθεροί και στρατηγικοί συνεργάτες/προµηθευτές των µεγάλων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιµούµε ότι υπάρχουν για 
την Ελλάδα δυνατότητες εξαγωγών πρώτων υλών (π.χ. φύλλα χάλυβα, φύλλα αλουµινίου, 
έτοιµα µηχανολογικά/ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα κ.α.) για την κατασκευή αυτοκινήτων και 
µερών. 

 

• ∆υνατότητες εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ουγγαρία  
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Συµβουλίου Οινοποιών Ουγγαρίας (HNT), η φετινή 
παραγωγή οίνου στη χώρα αναµένεται να είναι σηµαντικά µειωµένη, εξαιτίας της µεγάλης 
καταστροφής που προκάλεσαν στους αµπελώνες οι χαµηλές θερµοκρασίες και ο παγετός κατά 
τον µήνα Ιανουάριο. Το ΗΝΤ έχει 23 µέλη τα οποία εκπροσωπούν συνολικά 313 ουγγρικές 
οινικές κοινότητες, δηλαδή σχεδόν το 60% των αµπελοκαλλιεργειών της Ουγγαρίας. Σε σχετικές 
δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΗΝΤ, κ.  Ottó Légli, επεσήµανε ότι η µείωση της παραγωγής -και 
της προσφοράς- σταφυλιών οινοποιίας, θα επιφέρει αύξηση της τιµής τους, και αναπόφευκτα, οι 
οινοποιοί θα µετακυλίσουν την αύξηση αυτή στο τελικό προϊόν, δηλαδή, στο κρασί. Αναλύοντας 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι η µέση εγχώρια παραγωγή οίνου κατά τη 
διάρκεια των ετών 2010-2014 εµφανίζεται ελαφρώς µεγαλύτερη (274,1 εκ. λίτρα) έναντι της 
µέσης εγχώριας κατανάλωσης (235,9 εκ. λίτρα). Εντούτοις, η παραγωγή δεν επαρκεί για να 
καλύψει ταυτόχρονα και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας και κατά συνέπεια η Ουγγαρία 
βασίζεται στις εισαγωγές προκειµένου να ικανοποιήσει την αυξηµένη ζήτηση (εσωτερική και 
εξωτερική).  
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Ισοζύγιο Οίνου Ουγγαρίας 
Εγχώρια Κατανάλωση 

(σε εκ. 
λίτρα) Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Σύνολο 

Κατά 
Κεφαλήν 
(σε λίτρα) 

2010 176,2 18,3 84,6 234,5 23,4 
2011 282,2 54,1 62,7 259,1 26 
2012 224,3 56,6 65 235,5 23,7 
2013 294,4 60,6 62,1 235,7 23,8 
2014 258,5 46,6 72,3 214,9 21,8 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH) 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και συνεκτιµώντας τα µε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης του ΗΝΤ, είναι βέβαιο ότι η Ουγγαρία θα αναγκαστεί να εισάγει ακόµα περισσότερες 
ποσότητες οίνου το 2017 προκειµένου να καλύψει το έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί στην 
εγχώρια αγορά εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών. Οι εµπορικές δυνατότητες που 
διαµορφώνονται για Έλληνες παραγωγούς/εξαγωγείς είναι προφανείς.  
 

 


