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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.3 (Μάρτιος 2017) 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._ 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄ 
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∆ΕΛΤΙΟ  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 
τεύχος Νο.3 

(Μάρτιος 2017) 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

 Γενικές Ειδήσεις 
-∆ηλώσεις για το µέλλον της Ευρώπης από τους ηγέτες των χωρών Visegrad  
-Εµπορικός «πόλεµος» Ουγγαρίας – ζυθοποιίας Heineken 
-Μείωση του ΦΠΑ υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο επιδιώκει η Ουγγαρία 
-Η «Ikarus» θα κατασκευάσει λεωφορείο που θα κινείται µε LNG 
-Θερµοκοιτίδα για νεοφυείς εταιρείες 
-Η ουγγρική κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά µέτρων µε στόχο τα καταστήµατα 
λιανικής των ξένων πολυεθνικών εταιρειών 
-Λιγότερες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές το 2016  
-Αυξηµένοι κατά 10% οι µισθοί τον Ιανουάριο 
-Αύξηση µισθών σε κρατικές επιχειρήσεις 
-Η Ουγγαρία συµµετέχει στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων 
(Asian Infrastructure Investment Bank -ΑΙΙΒ) 
-Φόβοι για έλλειψη ευρωπαϊκών κονδυλίων 
 

 ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
-Πιθανή επένδυση της Mitsubishi στην Ουγγαρία 
-Συνεργασία Ουγγαρίας-Σλοβακίας στον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας 

 
ΙΙΙ.     ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 

 
 

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

Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 
 

 Ενθαρρυντική η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονοµία της Ουγγαρίας 
Σύµφωνα µε την έκθεση, η ουγγρική οικονοµία ακολουθεί σταθερή τροχιά ανάπτυξης, η ιδιωτική 
κατανάλωση και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί, οι δείκτες της αγοράς εργασίας έχουν βελτιωθεί και 
έχουν εφαρµοστεί σηµαντικά µέτρα ώστε να καταστεί εφικτή και ελκυστική η µετάβαση στην 
πρωτογενή αγορά εργασίας των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν σε δηµόσια έργα. Επιπλέον, 
τόσο το δηµοσιονοµικό έλλειµµα όσο και ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ έχουν µειωθεί. Η 
Ε.Επιτροπή στην έκθεσή της, προβλέπει ότι η βελτίωση της ουγγρικής οικονοµίας θα συνεχιστεί 
και τα επόµενα έτη. Οι επενδύσεις στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 10% το 2017 και κατά 5% το 2018. Ο συνδυασµός χαµηλών επιτοκίων 
δανεισµού και αύξηση των εταιρικών δανείων, αναµένεται να τονώσει περαιτέρω τις επενδύσεις. 
Οι εξαγωγές προβλέπεται να διατηρήσουν της αυξητική τους τάση µε περίπου 5,5% ετησίως, 
ενώ οι Ούγγροι εξαγωγείς θα αυξήσουν το µερίδιο αγοράς που τους αναλογεί.  
 

 Αύξηση του ΑΕΠ το 2016 
Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης κυµάνθηκε στο 2% για το 2016, ενώ αναµένεται να αυξηθεί σε 
3,2% το 2017 και 3,5% το 2018 (κυρίως λόγω της αύξησης χρηµατοδοτικών εισροών από την 
Ε.Ε.).  
 

 Έκθεση του ∆ΝΤ για την Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε έκθεση κλιµακίου του ∆ΝΤ που επισκέφθηκε την Βουδαπέστη µεταξύ 23 
Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου,  το έλλειµµα του προϋπολογισµού για το 2017 εκτιµήθηκε σε 2,6% 
του ΑΕΠ, λίγο πιο πάνω από τον στόχο 2,4% της κυβέρνησης. Το ∆ΝΤ στη σχετική έκθεσή του, 
προτείνει περικοπές στον προϋπολογισµό, κυρίως επειδή η οικονοµία της Ουγγαρίας λειτουργεί 
στο µέγιστο των δυνατοτήτων της. Πιο συγκεκριµένα το ∆ΝΤ προτείνει ως στόχο, έλλειµµα 
2,2%  για το 2017. Επίσης, συµβουλεύει την ουγγρική κυβέρνηση να βελτιώσει το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον µε την καταπολέµηση της διαφθοράς, την αύξηση της διαφάνειας, τη 
µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος.   
 

 Μείωση των επενδύσεων το 2016 
Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας, οι επενδύσεις το 2016 µειώθηκαν κατά 20%. 
Ειδικά, στο τελευταίο τρίµηνο του 2016, η µείωση άγγιξε το 24% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015. Η Κυβέρνηση αποδίδει την µείωση σε περιοδικούς παράγοντες και κυρίως 
στο γεγονός ότι κατά το δ΄ τρίµηνο 2015 είχαν εισρεύσει στη χώρα µεγάλα ποσά από 
προγράµµατα της Ε.Ε. Πιο αναλυτικά, στο δ΄ τρίµηνο 2016 σηµειώθηκε µείωση 18% στις 
επενδύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού και µείωση 30% στον τοµέα των κατασκευών. 
Μικρότερη µείωση 5,9% σηµειώθηκε στις µεγάλες εταιρείες (που απασχολούν περισσότερους 
από 50 υπαλλήλους), όµως σηµαντική µείωση 71% σηµειώθηκε στις επενδύσεις κυβερνητικών 
οργανισµών. Συνολικά για το 2016, η µείωση των επενδύσεων στον τοµέα µηχανολογικού 
εξοπλισµού άγγιξε το 6,6% και στις κατασκευές το 32%. Αύξηση των επενδύσεων σηµειώθηκε 
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα (17%), στη βιοµηχανία (7%) και στις λιανικές πωλήσεις (10%). 

 
 Το κρατικό αξιόχρεο της Ουγγαρία παραµένει στην κατηγορία των επενδύσεων 

∆ύο από τους τρεις µεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι S&P και Moody’s, αξιολόγησαν 
εκ νέου την οικονοµία της Ουγγαρίας (στις 24/2 και 6/3 αντίστοιχα) και την άφησαν στην 
κατηγορία BΒΒ όπου τα οµόλογα της χώρας θεωρούνται επένδυση. Οι θετικοί οικονοµικοί 
δείκτες, η δηµοσιονοµική πολιτική και τα ισορροπηµένα Ισοζύγια των Λογαριασµών της χώρας, 
οδήγησαν τους οίκους αξιολόγησης σε θετικές αναφορές. Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί µέριµνα 
για τη βελτίωση του εξωτερικού χρέους της Ουγγαρίας. Πιο αναλυτικά, η S&P στη σχετική 
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έκθεσή της κάνει θετική αναφορά στο µεγάλο πλεόνασµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών 
Συναλλαγών και στο συγκρατηµένο έλλειµµα του προϋπολογισµού. Οι δύο αυτοί παράγοντες 
είναι που καθιστούν την οικονοµία της χώρας σε σταθερή πορεία, παρά το σχετικά υψηλό δείκτη 
εξωτερικού χρέους.  
 

 Μείωση του ειδικού φόρου καυσίµων κίνησης 
Από 1ης Απριλίου, µειώνεται ο ειδικός φόρος στα καύσιµα κίνησης προκειµένου να 
αντισταθµιστεί η αύξηση των διεθνών τιµών πετρελαίου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2017.  Αυτό 
κατέστη νοµικά δυνατό όταν το καλοκαίρι του 2016 ψηφίστηκε σχετική νοµοθεσία. Ο ίδιος 
νόµος ορίζει ότι ο ειδικός φόρος θα αυξάνεται όταν οι διεθνείς τιµές πετρελαίου µειώνονται.  
Συγκεκριµένα, η µέση τιµή αργού πετρελαίου Brent για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 15 Μαρτίου 
2017 υπολογίστηκε σε $55.105 ανά βαρέλι, όταν για το προηγούµενο τρίµηνο ήταν $49.76. Κατά 
συνέπεια, ο φόρος θα µειωθεί κατά 5 HUF ανά λίτρο βενζίνης και κατά 10 HUF ανά λίτρο 
πετρελαίου. Στην περίπτωση που το επόµενο τρίµηνο η µέση τιµή Brent µειωθεί, ο φόρος θα 
αυξηθεί αναλόγως.    
 

 Πλεονασµατικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών για το 2016 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το πλεόνασµα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της Ουγγαρίας για το 2016 αυξήθηκε σε €5.524 δις από €3.693 δις το 
2015. Εντούτοις, η χρηµατοδοτική ικανότητα της Ουγγαρίας για το 2016 εµφανίζεται µειωµένη 
κατά €2 δις σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, δεδοµένου ότι για το ίδιο χρονικό διάστηµα το 
πλεόνασµα του ισοζυγίου κεφαλαίων µειώθηκε από €5.144 δις σε µόλις €589 εκ. Η κατακόρυφη 
µείωση του πλεονάσµατος οφείλεται στο ότι οι εισροές κεφαλαίων από την Ε.Ε. µειώθηκαν   από 
€5.273 δις το 2015 σε €1.058 δις το 2016. Το εµπορικό πλεόνασµα της Ουγγαρίας για το 2016 
άγγιξε τα €859 εκ., ενώ εάν συνυπολογισθούν και οι υπηρεσίες, το πλεόνασµα αγγίζει τα €938 
εκ.  
 

 Αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης του λιανικού εµπορίου  
Σύµφωνα µε επίσηµα τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, ο όγκος 
λιανικού εµπορίου τον Ιανουάριο 2017 σηµείωσε ετήσια αύξηση 4,8%. Πιο αναλυτικά, οι 
πωλήσεις τροφίµων αυξήθηκαν κατά 3,4%, όλες οι άλλες κατά 3,7% και οι πωλήσεις καυσίµων 
κατά 6,7%. Σε τρέχουσες τιµές, η αξία του όγκου συναλλαγών τον Ιανουάριο άγγιξε τα 699 δις 
HUF.  
 
 
 
 
 

 
 

IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
• ∆ηλώσεις για το µέλλον της Ευρώπης από τους ηγέτες των χωρών Visegrad  

Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης των χωρών Βίζεγκραντ (Βαρσοβία, 2.3.2017) οι Πρωθυπουργοί 
των χωρών “Visegrad Four” (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία), επεξεργάστηκαν 
κοινές θέσεις για το µέλλον της Ε.Ε., τις οποίες και προώθησαν στη ∆ιάσκεψη της Ρώµης 
(25/3/2017). Πιο συγκεκριµένα, οι χώρες Βίζεγκραντ, σχολιάζοντας σχετικές προτάσεις της 
Ε.Επιτροπής, τάχθηκαν κατά µιας Ευρώπης «πολλών ταχυτήτων» και στην Κοινή τους ∆ήλωση 
οι Πρωθυπουργοί των τεσσάρων χωρών υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω δράση 
πολιτικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε. θα πρέπει να απορριφθεί προς όφελος της «Ευρώπης των 
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Εθνών». Υποστήριξαν επίσης ότι στις προτάσεις υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης, θα 
πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κ-µ της Ε.Ε. (προφανώς 
αντανακλά τη θέση της Ουγγαρίας στο ζήτηµα του καθορισµού των τιµών των ενεργειακών 
προϊόντων – Η Ουγγαρία υποστηρίζει το δικαίωµα των κ-µ να καθορίζουν αυτοβούλως τις 
τιµές).  
 

• Εµπορικός «πόλεµος» Ουγγαρίας – ζυθοποιίας Heineken 
Ο εµπορικός πόλεµος Ουγγαρίας - ζυθοποιίας «Heineken», εξαιτίας της διένεξης µεταξύ της 
ουγγρικών συµφερόντων ζυθοποιίας «Lixid Project» στην Ρουµανία και της πολυεθνικής 
«Heineken», κλιµακώθηκε επικίνδυνα πριν τελικώς βρεθεί µέση οδός. Πιο συγκεκριµένα ο 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Zsolt Semjén και ο επικεφαλής του Γραφείου του 
Πρωθυπουργού, κ. János Lázár, κατέθεσαν πρόταση στη Βουλή για ψήφιση νόµου που θα 
απαγορεύει τη χρήση συµβόλων τυραννίας για εµπορικούς σκοπούς. Η συσκευασία των 
προϊόντων της «Heineken» φέρει ως σύµβολο κόκκινο πεντάκτινο αστέρι, που σύµφωνα µε την 
επιχειρηµατολογία της ουγγρικής κυβέρνησης παραπέµπει στην καταπίεση που υπέστη ο 
Ουγγρικός λαός από το κοµµουνιστικό καθεστώς. Εντούτοις, νοµικοί κύκλοι εντός κι εκτός 
κυβέρνησης επεσήµαναν την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία του εγχειρήµατος, τονίζοντας 
παράλληλα ότι δεν θα είναι εφικτή η αποδοχή νοµικού κειµένου µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, 
ούτε από το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Ουγγαρίας, ούτε και από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Zsolt Semjén 
δήλωσε ότι η ουγγρική κυβέρνηση είναι έτοιµη να ενισχύσει την ζυθοποιία «Lixid Project» στην 
Ρουµανία, µε κρατική χρηµατοδότηση. Πάντως, οι δύο αντίδικοι, «Lixid Project» και 
«Heineken», συµφώνησαν να σταµατήσουν τις δικαστικές προσφυγές και να συµβιβαστούν. Πιο 
συγκεκριµένα, η «Heineken», προκειµένου προφανώς να αποφύγει τη δηµιουργία αρνητικής 
εικόνας στην ουγγρική αγορά, συµφώνησε να επιτρέψει στη µικρή ζυθοποιία «Lixid Project» τη 
χρήση του εµπορικού ονόµατος «Csiki», παρά το γεγονός ότι τα ρουµανικά δικαστήρια έκριναν 
ότι το συγκεκριµένο εµπορικό όνοµα  προσοµοιάζει και παραπέµπει στο εµπορικό σήµα «Ciuc» 
που χρησιµοποιεί η «Heineken». Εντούτοις, ο επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. 
János Lázár, δήλωσε ότι το νοµοσχέδιο για την απαγόρευση της εµπορικής χρήσης συµβόλων 
τυραννίας δεν θα αποσυρθεί, αλλά έχει προωθηθεί για επεξεργασία και διαβούλευση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδικασία που διαρκεί περί τους έξι µήνες. 
 

 
• Μείωση του ΦΠΑ υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο επιδιώκει η Ουγγαρία 

Ο Ούγγρος Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, κ. Mihály Varga, µετά το τέλος της Συνόδου του 
Συµβουλίου Ecofin (Βρυξέλλες, 21/3/2017), δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα επιµείνει ώστε η Ε.Ε. να 
επιτρέψει τελικά τη µείωση του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 
Πράγµατι, κατά τη διάρκεια του Ecofin και συγκεκριµένα στις συζητήσεις για την πρόταση 
µείωσης του ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-Publications), η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα 
αποδεχθεί την πρόταση µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανάλογη µείωση του ΦΠΑ και 
για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

 
 
• Η «Ikarus» θα κατασκευάσει λεωφορείο που θα κινείται µε LNG 

Η εταιρεία «Ikarus» προγραµµατίζει µαζική παραγωγή λεωφορείων που θα χρησιµοποιούν ως 
καύσιµα, υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της εταιρείας, κ. Széles, 
η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει τα σχέδια της «Ikarus» για κατασκευή νέου εργοστασίου µε 
δυνατότητες παραγωγής τέτοιων λεωφορείων, αλλά και την αγορά των νέων LNG-λεωφορείων. 
Η «Ikarus» έχει ήδη προσεγγίσει την κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών BKV και την 
επίσης κρατική εταιρεία υπεραστικών συγκοινωνιών «Volán» και διαπραγµατεύεται την πώληση 
LNG-λεωφορείων. Ο σχεδιασµός του LNG-λεωφορείου καθώς και τα σχέδια παραγωγής έχουν 
ολοκληρωθεί και η παρουσίαση του πρώτου (πιλοτικού) λεωφορείου θα γίνει σε διεθνή έκθεση 
αυτοκινήτων τον Ιούλιο ή Αύγουστο τ.έ. 
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• Θερµοκοιτίδα για νεοφυείς εταιρείες 
Η εταιρεία «BnL Start Partners», εγκαινίασε την πρώτη θερµοκοιτίδα νεοφυών εταιρειών στην 
Ουγγαρία. Με συνολικό κεφάλαιο για επενδύσεις €2 εκ., η εταιρεία θα υποβοηθά νέους 
επιχειρηµατίες να µετατρέπουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες σε πράξεις. Το µεγαλύτερο 
κεφάλαιο που θα επενδύεται ανά νεοφυή επιχείρηση δεν θα ξεπερνά τα €200.000  
 
 

• Η ουγγρική κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά µέτρων µε στόχο τα καταστήµατα λιανικής 
των ξένων πολυεθνικών εταιρειών 

Ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ.  János 
Lázár, σε συνεργασία µε τον Υπουργό Οικονοµίας, κ. Mihály Varga, υπέβαλλαν πρόταση για 
εφαρµογή δέσµης µέτρων κατά των ξένων πολυεθνικών. Πιο συγκεκριµένα,  θα φορολογηθούν 
οι µεγάλοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, θα περιοριστούν οι µεγάλες διαφηµιστικές πινακίδες 
έξω από τα καταστήµατα λιανικής των πολυεθνικών καθώς και οι δαπάνες διαφήµισης, θα 
αυξηθεί ο αριθµός υποχρεωτικής πρόσληψης προσωπικού µε υψηλότερες αποδοχές και τέλος, θα 
εκδιωχθούν τα εκπτωτικά καταστήµατα των πολυεθνικών από περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά. Σύµφωνα µε την υποβληθείσα πρόταση, τα µέτρα θα 
ληφθούν σταδιακά ώστε να µην προκαλέσουν αντιδράσεις και ενδεχόµενες ποινές από την Ε. 
Επιτροπή. Εκτιµάται ότι η φορολόγηση των χώρων στάθµευσης θα επιφέρουν στα ταµεία του 
κράτους έσοδα της τάξης των 20 δις HUF ετησίως. Οι δαπάνες διαφήµισης δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν το 0,5% των εσόδων των καταστηµάτων, ο αριθµός των υπαλλήλων θα πρέπει να 
είναι ανάλογος των εσόδων, ενώ τις Κυριακές το ηµεροµίσθιο θα διπλασιάζεται. Η πρόταση 
αναµένεται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Ο κ.  Lázár, σε συνέντευξη τύπου, έσπευσε να 
διευκρινίσει ότι τα µέτρα δεν στρέφονται κατά των ξένων πολυεθνικών αλλά θα εφαρµοστούν 
και για τις εγχώριες αλυσίδες καταστηµάτων. Χαρακτήρισε τη φορολόγηση των ανοιχτών χώρων 
στάθµευσης ως µέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τις 
πολυεθνικές αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων Aldi και Lidl ότι προωθούν και διακινούν 
προϊόντα κατώτερης ποιότητας στην αγορά της Ουγγαρίας και των πρώην ανατολικών χωρών. 
Συµπλήρωσε, ότι οι εταιρείες αυτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να αποκαλύψουν τη 
σύνθεση των προϊόντων που διακινούν, προκειµένου να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους στις 
αγορές των πρώην ανατολικών κρατών, δεν υπολείπονται ποιοτικώς των προϊόντων τους στις 
αγορές της ∆υτικής Ευρώπης.  
 
 

• Λιγότερες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές το 2016  
Λιγότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών κατεγράφησαν στην Ουγγαρία το 2016, όµως, η 
συνολική αξία των σχετικών συναλλαγών άγγιξε τα $1,6 δις., σηµειώνοντας αύξηση 6% σε 
σχέση µε το 2015. Ο µεγαλύτερος αριθµός συγχωνεύσεων κι εξαγορών σηµειώθηκε στον 
βιοµηχανικό τοµέα. Ακολουθούν οι τοµείς παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής και τέλος ο 
κτηµατοµεσιτικός. Το 54% των συγχωνεύσεων κι εξαγορών αφορούσε αµιγώς ουγγρικές 
εταιρείες.  
 
 

• Αυξηµένοι κατά 10% οι µισθοί τον Ιανουάριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (KSH), οι µικτοί και οι καθαροί 
µηνιαίοι µισθοί αυξήθηκαν κατά 10% τον Ιανουάριο τ.έ. σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
2015. Η κατά 15% αύξηση του κατώτατου µισθού και η κατά 25% αύξηση των µισθών 
εξειδικευµένων εργατών σε συνδυασµό µε την αύξηση των µισθών στον δηµόσιο τοµέα 
προκάλεσαν συνολική αύξηση του εισοδήµατος εργατών και υπαλλήλων. Σε σχετική δήλωσή 
του, ο Υπουργός Οικονοµίας της Ουγγαρίας κ. Μιχάλι Βάργκα, επεσήµανε ότι η αύξηση 
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οφείλεται τόσο στη συµφωνία κυβέρνησης-εργατικών σωµατείων, όσο και στη µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών από 27% σε 22%.  
 
 

• Αύξηση µισθών σε κρατικές επιχειρήσεις 
Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας δέσµευσε ποσό 40,5 δις HUF από τον κρατικό προϋπολογισµό του 
2017 προκειµένου να το διαθέσει για την αύξηση µισθών των υπαλλήλων κρατικών 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επέλθει ισορροπία στους µισθούς µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα. Ποσό 86,1 δις HUF θα δεσµευθεί για τον ίδιο σκοπό από τον προϋπολογισµό του 2018, 
ενώ από 112,5 δις HUF θα διατεθούν το 2019 και το 2020. Ήδη, σύµφωνα µε δήλωση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. János Fónagy, η πρώτη αύξηση, 13%, θα καταβληθεί τον Απρίλιο 
τ.έ. και θα ισχύσει αναδροµικά από τον Ιανουάριο. Για το 2018 η αύξηση θα είναι της τάξεως 
του 12% και 5% το 2019. Στην Ουγγαρία λειτουργούν 220 εταιρείες όπου το κράτος έχει 
πλειοψηφική συµµετοχή. Από αυτές, οι 79 δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια για την 
αύξηση των µισθών, για αυτό και η κυβέρνηση προχώρησε σε δέσµευση των σχετικών 
κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 

 
• Η Ουγγαρία συµµετέχει στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων (Asian 

Infrastructure Investment Bank -ΑΙΙΒ) 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΙΙΒ, ενέκρινε (για πρώτη φορά 
µετά την ίδρυση της Τράπεζας) τα αιτήµατα ένταξης 13 χωρών, µεταξύ των οποίων και η 
Ουγγαρία. Ως γνωστόν, η Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων είναι διεθνές 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της Κίνας και υποστηρίζει επενδύσεις 
και ανάπτυξη υποδοµών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και έργα που υλοποιούνται 
στις υπόλοιπες ηπείρους αλλά βοηθούν στη διασύνδεση αυτών µε την Ασία. Με την ένταξη των 
13 νέων χωρών (Ουγγαρία, Αφγανιστάν, Αρµενία, Βέλγιο, Καναδάς, Ανατολικό Τιµόρ, 
Αιθιοπία, Φίτζι, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Περού, Σουδάν και Βενεζουέλα), η τράπεζα αριθµεί 70 
µέλη. Κατ’ αντιπαραβολή, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων (πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της 
Ιαπωνίας) που ιδρύθηκε το 1966, αριθµεί 67 µέλη. 

 
 

• Φόβοι για έλλειψη ευρωπαϊκών κονδυλίων 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Nándor Csepreghy, η 
ουγγρική κυβέρνηση θέλει να επισπεύσει τη διαδικασία απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
φοβούµενη πιθανή έλλειψη πόρων εξαιτίας του Brexit. Σύµφωνα µε τον κ. Csepreghy, η 
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. και η συνεπακόλουθη µείωση των εισφορών για την 
χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, θα δηµιουργήσει έλλειµµα το οποίο, εφόσον 
δεν καλυφθεί από επιπλέον εισφορές των κ-µ, πιθανόν να καλυφθεί από τυχόν αδιάθετα 
κονδύλια των κ-µ. Προκειµένου να επιταχύνει την διαδικασία απορρόφησης των κονδυλίων, η 
ουγγρική κυβέρνηση θα επιτρέψει στους δικαιούχους έως και 30% υπέρβαση του 
προϋπολογισµού για εγκριθέντα έργα. 

 
 
 

 
B. ∆ιεθνείς Συµφωνίες - Συνεργασίες 

 
 

• Πιθανή επένδυση της Mitsubishi στην Ουγγαρία 
Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων Mitsubishi, διερευνά τις προϋποθέσεις και 
δυνατότητες ίδρυσης και λειτουργίας νέου εργοστασίου κατασκευής κινητήρων στην κεντρική 
Ευρώπη. Υποψήφιες χώρες για την επένδυση των €200 εκ. είναι οι Ουγγαρία, Ρουµανία και 
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Σλοβακία. Σηµειώνεται ότι τον Μάιο 2016 ο όµιλος Nissan εξαγόρασε το 34% της Mitsubishi. 
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές, η Mitsubishi διαπραγµατεύεται µε την ουγγρική 
κυβέρνηση ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση της επένδυσης και πιθανή κρατική επιχορήγηση. 

 
 

• Συνεργασία Ουγγαρίας-Σλοβακίας στον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας 
Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó και ο Σλοβάκος Υπουργός 
Οικονοµίας, κ. Peter Kazimir, υπέγραψαν πρόσφατα στην Μπρατισλάβα, συµφωνία για την 
κατασκευή και λειτουργία διασυνοριακών γραµµών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού 
µήκους 64 χλµ και και κόστους €80 εκ. Το έργο αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 
του 2020. Την Συµφωνία συνυπέγραψαν εκπρόσωποι των εθνικών εταιρειών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών.   

 
 

 
ΙΙΙ 

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

 
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. 
 

 
BALATON BOAT SHOW 2017, 12-14 Μαΐου 2017. Ναυτικό Σαλόνι στην λίµνη Balaton  

Ναυτικό σαλόνι για σκάφη αναψυχής και ναυταθλητισµού. 
 
∆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 6066 
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
 
 


