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Αποστολή µηνιαίου ∆ελτίου «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος 1ο .

Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το πρώτο τεύχος 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΄

∆ΕΛΤΙΟ
«ΕΜΠΟΡΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ»
τεύχος 1ο
(Ιανουάριος 2017)
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I
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας
Οι οικονοµικοί δείκτες της Ουγγαρίας συνεχίζουν τη βελτιωτική πορεία τους, ένδειξη ότι οι
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης αποδίδουν καρπούς.
¾ Το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας, από το 2011 κι ένθεν, ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ, βαίνει µειούµενο και σήµερα υπολογίζεται στο 74%.
¾ Ο δείκτης συµµετοχής του εξωτερικού χρέους στο συνολικό χρέος της Ουγγαρίας µειώθηκε
από 50% το 2011 σε 30% το 2016.
¾ Το έλλειµµα είναι υπό έλεγχο (2,4% του ΑΕΠ), µε τον κρατικό προϋπολογισµό σχετικά
ισορροπηµένο.
¾ Το εµπορικό πλεόνασµα ξεπέρασε το 1 δις ευρώ (στοιχεία Ιαν-Οκτ 2016).
¾ Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας υποστηριζόµενος κυρίως από την εγχώρια κατανάλωση,
το εξωτερικό εµπόριο, τη βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα διαµορφώθηκε για το 2016 στο
2,1%.
Οι καλές επιδόσεις της οικονοµίας, οδήγησαν τους τρεις µεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης
(S&P, Fitch, Moody’s) να αναθεωρήσουν τις εκτιµήσεις τους και να αναβαθµίσουν το 2016 το
κρατικό αξιόχρεο της Ουγγαρίας στην κατηγορία Baa3 ώστε τα οµόλογα της χώρας να θεωρούνται
πλέον επένδυση.
¾ Ο συντελεστής εταιρικής φορολόγησης, από 1/1/2017 µειώθηκε για όλες τις επιχειρήσεις στο
9% (από 10% και 19%).
¾ Για το 2017 ο κατώτατος µισθός αυξήθηκε κατά 15% και το κατώτατο ηµεροµίσθιο για
ειδικευµένη εργασία κατά 25% (προβλέπονται επιπλέον αυξήσεις 8% και 12% εντός του
2018).
¾ Για το 2017 οι εργοδοτικές εισφορές µειώθηκαν κατά 5% (προβλέπεται επιπλέον µείωση 2%
για το 2018).
Το νέο φορολογικό καθεστώς, αναµφισβήτητα, καθιστά την Ουγγαρία περισσότερο ελκυστική στους
επενδυτές, δεδοµένου ότι ο συντελεστής 9% είναι ο χαµηλότερος στην Ε.Ε., χαµηλότερος και από
αυτούς της Βουλγαρίας (10%) και Ιρλανδίας (12,5%). Επίσης θα είναι ο δεύτερος χαµηλότερος
µεταξύ των κρατών µελών του ΟΟΣΑ.
Εκτιµήσεις – παρατηρήσεις – συµπεράσµατα:
•

Βασικοί παράγοντες της ουγγρικής οικονοµίας παραµένουν οι: αύξηση των µισθών, αύξηση της
κατανάλωσης, εξωτερικό εµπόριο και τα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα.

•

Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας εκτιµάται ότι θα παραµείνει ανοδικός. Σύµφωνα µε την
εξαµηνιαία έκθεση προβλέψεων της Επιτροπής της Ε.Ε., θα ανέλθει σε 2,6% το 2017 και σε
2,8% το 2018. Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει
αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης 2,5% το 2017 και 2,2% το 2018.

•

Η Ουγγαρία προετοιµάζεται για την µετά Brexit εποχή. Με τη µείωση της εταιρικής
φορολόγησης επιδιώκει να καταστεί επενδυτικά ελκυστική χώρα, να εδραιωθεί στην περιοχή ως
αξιόπιστος οικονοµικός εταίρος και να προσελκύσει έτσι όσες από τις εταιρείες που σήµερα
εδρεύουν στο Λονδίνο, αποφασίσουν να αλλάξουν έδρα και να µεταφέρουν τα κεφάλαιά τους
και τη λειτουργία τους αλλού. Πέραν όµως της καθαρά επενδυτικής αυτής προοπτικής, το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας της Ουγγαρίας στοχεύει και στην προσέλκυση εταιρειών που
απλώς θέλουν να έχουν την οικονοµική τους έδρα σε µια φορολογικά φιλική χώρα.
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IΙ
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις
Α. Γενικές Ειδήσεις

•

Οι Ούγγροι αγρότες στρέφονται στις βιολογικές καλλιέργειες
Το 2016 καταµετρήθηκαν περίπου 200 εκτάρια βιολογικών καλλιεργειών, σε σχέση µε 120
το 2015. Παράλληλα, διπλασιάστηκε και ο αριθµός των αγροτών που ασχολούνται µε τις
βιολογικές καλλιέργειες. Ο Ούγγρος Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι έχουν επενδυθεί 64,4 δις
HUF (περίπου €208 εκ.) για την µεταστροφή των αγροτών στις βιολογικές καλλιέργειες και
ότι η Ουγγαρία παραµένει εναντίον των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων.

•

Η Ρωσία διαβεβαιώνει για τη συνέχιση τροφοδοσίας της Ουγγαρίας µε φυσικό αέριο
Η Ουγγαρία εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία, από την οποία προµηθεύεται φυσικό
αέριο. Η σχετική συµφωνία λήγει το 2021, όµως η Ρωσία διαβεβαίωσε την Ουγγαρία ότι η
συνεργασία τους θα συνεχιστεί.
B. ∆ιεθνείς Συµφωνίες - Συνεργασίες

•

Συνεργασία Ρωσίας – Ουγγαρίας στη βαριά βιοµηχανία και σε διαστηµική τεχνολογία
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών και Εµπορίου της Ουγγαρίας,
ουγγρικές και ρωσικές εταιρείες θα συνεργαστούν προκειµένου να συµµετέχουν από κοινού
σε διεθνείς διαγωνισµούς σε τρίτες χώρες (όπως για παράδειγµα σε διεθνή διαγωνισµό
κατασκευής σιδηροδρόµων στην Αίγυπτο). Επίσης, θα διατεθούν επιπλέον 200 εκ. HUF
(περίπου €650 χιλ.) στο κοινό ερευνητικό διαστηµικό πρόγραµµα Ρωσίας-Ουγγαρίας.

•

Προκήρυξη διαγωνισµού προµήθειας σιδηροδροµικών συρµών «tram-trains»
Η δηµόσια σιδηροδροµική επιχείρηση MÁV-Start, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισµού
για προµήθεια οκτώ (8) σιδηροδροµικών συρµών (µε προοπτική αγοράς και επιπλέον
τεσσάρων τεµαχίων) που θα καλύπτουν τη διαδροµή µεταξύ των πόλεων Szeged Hódmezővásárhely. Οι εν λόγω µηχανές–συρµοί θα έχουν διττή λειτουργία. Θα λειτουργούν
ως τραµ εντός των πόλεων και ως τραίνο στην µεταξύ των δύο πόλεων απόσταση των 20
χιλιοµέτρων.
Ο διαγωνισµός φέρει τον κωδικό : HL/S S2 04/01/2017 2342-2017-HU και αναρτήθηκε στην
παρακάτω ιστοσελίδα:
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/2017ojs002-002342-hu.pdf

Οι προσφορές θα πρέπει κατατεθούν έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017, στην παρακάτω
διεύθυνση :
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. - AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60. Budapest 1087 – Ηungary
NUTS-kód : HU101
Αρµόδιος : Dr. Zita Cibulka (Mrs)
Κινητό : +36 30 6036526 , Fax: +36 15111891
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: cibulka.zita@mav-start.hu
Ιστοσελίδα: http://www.mavcsoport.hu
http://www.mav-start.hu
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ΙΙΙ
∆ιεθνείς Εκθέσεις

FEHOVA, 9-12 Φεβρουαρίου 2017, ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων.
∆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

BOAT SHOW, 23-26 Φεβρουαρίου 2017, Ναυτικό σαλόνι Βουδαπέστης.
Ενδιαφέρουσα έκθεση µε προοπτικές για την ελληνική βιοµηχανία κατασκευαστών µικρών σκαφών
και ναυτιλιακών ειδών, δεδοµένου του εκτεταµένου δικτύου ποταµιών και λιµνών στην Ουγγαρία
που επιτρέπει την διάδοση δραστηριοτήτων ναυταθλητισµού.
∆ιοργανωτές: HUNGEXPO C.Co. Ltd., BUDAPEST BOAT SHOW Project
Address: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10
Letters: H-1441 Budapest, P.O. Box 44
Fax: +36-1/263-6066
E-mail: boatshow@hungexpo.hu

ΙV
Ευκαιρίες Ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητος
∆υνατότητες εξαγωγής πουλερικών
Οι εξαγωγές πουλερικών της Ουγγαρίας έχουν πληγεί σηµαντικά, καθώς και γενικότερα ο
πτηνοτροφικός κλάδος της χώρας, εξαιτίας της έξαρσης της νόσου των πτηνών (Η5Ν8) που πλήττει
την Ουγγαρία από τον Φεβρουάριο 2015. Συνολικά έχουν θανατωθεί 3 εκατοµµύρια πτηνά,
προκαλώντας ζηµία της τάξης των 3 δις HUF (9,8 εκ €) στον αγροτικό κλάδο. Πολλές χώρες
(µεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Σερβία, η Ν. Αφρική, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη) έχουν
επιβάλλει περιορισµούς στις εισαγωγές ζωντανών πτηνών αλλά και νωπών πουλερικών από την
Ουγγαρία, ενώ αρκετές χώρες µεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Ν. Κορέα και η Ιορδανία έχουν
απαγορέψει παντελώς τις εισαγωγές ουγγρικών πουλερικών.
Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ουγγαρία διαµορφώνεται ως εξής: πουλερικά:
29,7 χγρ., χοιρινό: 25,2 χγρ., βόειο: 2,4 χγρ. και πρόβειο: 0,1 χγρ.
Ήδη, στην αγορά της Ουγγαρίας παρατηρούνται πλέον σοβαρές ελλείψεις στο κρέας πάπιας και
χήνας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών, η έλλειψη θα διαρκέσει αρκετούς µήνες. Ως επακόλουθο
της έλλειψης, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της τιµής των σχετικών προϊόντων.
Βάσει των παραπάνω, εκτιµούµε ότι υπάρχουν αυξηµένες δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών
πουλερικών στην Ουγγαρία και -κυρίως- στις χώρες που έχουν απαγορέψει τις εισαγωγές
πουλερικών από την Ουγγαρία και οι οποίες, λογικά, αναζητούν εναλλακτικές πηγές προµήθειας
κρέατος.
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