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ΘΕΜΑ: ∆ελτίο «Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο. 1/2021 

 
Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) 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._ 
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∆ΕΛΤΙΟ  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 
τεύχος Νο.1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2021) 

 
 
 
 
 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
- Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας για τελική διαµόρφωση οικονοµικών δεικτών έτους 2020 
- Μείωση της ανεργίας τον Νοέµβριο αλλά αύξηση τον ∆εκέµβριο 2020 
- Αύξηση των µισθών τον Οκτώβριο και ∆εκέµβριο 2020  
- ∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για αναθέρµανση της ουγγρικής οικονοµίας 
- Αύξηση του κρατικού χρέους της Ουγγαρίας 
- Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας για το 2021 
- Σταθερός ο πληθωρισµός τον Ιανουάριο 2021 
- Αξιολόγηση ουγγρικής οικονοµίας από «Fitch Ratings» και «Standard & Poor's» 
- Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερό το βασικό επιτόκιο 
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
Α. Γενικές Ειδήσεις 
- Στήριξη του τουριστικού τοµέα 
- Ενίσχυση επενδύσεων 
- Επανεµφάνιση της γρίπης των πτηνών στην Ουγγαρία 
- Ενίσχυση προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 
- Μείωση του τζίρου στο Χρηµατιστήριο Βουδαπέστης 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
- Υγροποιηµένο φυσικό αέριο µέσω Κροατίας 
- Νέο οµόλογο της ∆ιεθνούς Τράπεζας Επενδύσεων (ΙΙΒ) 
- H Ουγγαρία λαµβάνει χρηµατική ενίσχυση  από την ΕΕ, λόγω έκτακτης ανάγκης 
- ∆ηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών & Εµπορίου για Νότιο ∆ιάδροµο Φυσικού Αερίου 
- Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών (TSI) 
- Το Αγροτικό Επιµελητήριο Ουγγαρίας τάσσεται εναντίον της Συµφωνίας Εµπορίου ΕΕ-Mercosur  
 

ΙΙΙ. ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

COVID-19 
Εξαιτίας της πανδηµίας, η Ουγγαρία συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Περιοριστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας συνεχίζουν να είναι σε ισχύ. 
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I 
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 

 
 

 Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας για τελική διαµόρφωση οικονοµικών δεικτών έτους 2020 
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (ΜΝΒ), η οικονοµία της χώρας, 
εκτιµάται ότι θα συρρικνωθεί, τελικά, κατά 6,0-6,5 % το 2020. Η προηγούµενη πρόβλεψη της ΜΝΒ έκανε λόγο 
για συρρίκνωση µεταξύ 5,1-6,8%. Από πλευράς του, το Υπουργείο Οικονοµικών, εκτιµά ότι το ΑΕΠ της χώρας 
θα µειωθεί κατά 6,4%. Αναφορικά µε τον ετήσιο πληθωρισµό για το 2020, η ΜΝΒ τον υπολογίζει σε 3,4%.  
Για το 2021, η ΜΝΒ προβλέπει ότι η οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό που θα κυµαίνεται µεταξύ 3,5-6,0% 
και για το 2022 προβλέπει ότι ο ρυθµός θα αυξηθεί σε 5,0-5,5%. Όσο για το 2023, οι προβλέψεις της 
Κεντρικής Τράπεζας για τον ρυθµό ανάπτυξης της ουγγρικής οικονοµίας, είναι χαµηλότερες µεταξύ 3,0-3,5%.  
Όσον αφορά στον πληθωρισµό, η ΜΝΒ προβλέπει ότι αυτός θα κυµανθεί µεταξύ 3,5-3,6% το 2021, ότι θα 
µειωθεί σε 2,9-3,0% το 2022 και θα ισορροπήσει στο 3,0% το 2023 (που αποτελεί και τον µεσοπρόθεσµο 
στόχο της Τράπεζας). 
 

 Μείωση της ανεργίας τον Νοέµβριο, αλλά αύξηση τον ∆εκέµβριο 2020 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ουγγαρίας, ο δείκτης ανεργίας στη χώρα τον 
Νοέµβριο 2020, διαµορφώθηκε στο 4,1% (από 4,3% τον Οκτώβριο) µε τους ανέργους να µειώνονται σε 
190.000 (από 199.000 τον Οκτώβριο). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τρίµηνο Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου, ο δείκτης 
ανεργίας διαµορφώθηκε στο 4,4%, αυξηµένος σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (3,5%). Ο αριθµός 
των απασχολούµενων (4,496 εκ.) εµφανίζεται αυξηµένος σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2019 (4.451 
εκ.). Ο µέσος χρόνος που κάποιος παραµένει άνεργος, διαµορφώθηκε στους 11,5 µήνες, ενώ 32,8% των 
ανέργων αναζητούσε εργασία για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Για τον ίδιο µήνα (Νοέµβριο), ο 
αριθµός των εργαζοµένων σε δηµόσια προγράµµατα απασχόλησης µειώθηκε σε 90.600 (από 112.100). 
Μείωση υπέστη και ο αριθµός των Ούγγρων εργαζοµένων στο εξωτερικό από 120.300 σε 93.200. 
  

Ανεργία τριµήνου Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2020 
 Αριθµός ανέργων Ποσοστό ανεργίας % 

Ηλικία 2020 2019 2020 2019 
15-24 37.500 43.000 12,3 13,2 
25-54 140.000 107.700 3,9 3,0 
55-74 26.000 12.600 3,2 1,6 
Σύνολο 203.800 163.300 4,4 3,5 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας  
Εντούτοις, στη συνέχεια, ο δείκτης ανεργίας στη χώρα τον ∆εκέµβριο 2020, διαµορφώθηκε στο 4,3% (από 
4,1% τον Νοέµβριο) µε τους ανέργους να ανέρχονται σε 200.000 (από 190.000 τον Νοέµβριο). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το τρίµηνο Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου, ο δείκτης ανεργίας διαµορφώθηκε στο 4,2%, αυξηµένος σε 
σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (3,3%). Ο αριθµός των απασχολούµενων (4,5 εκ.) εµφανίζεται 
µειωµένος κατά 14.000 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2019 (4,514 εκ.), ενώ ο µέσος χρόνος που 
κάποιος παραµένει άνεργος, διαµορφώθηκε στους 11,1 µήνες.  
 

Ανεργία δ΄ τριµήνου 2020 
 Αριθµός ανέργων Ποσοστό ανεργίας % 
Ηλικία 2020 2019 2020 2019 
15-24 34.500  39.900 11,5 12,2 
25-54 133.400 102.000 3,8 2,9 
55-74 28.600 13.400 3,5 1,7 
Σύνολο 196.500 155.200 4,2 3,3 

   Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας     
 

 Αύξηση των µισθών τον Οκτώβριο και ∆εκέµβριο 2020 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH) για τον Οκτώβριο 2020, ο 
µέσος µηνιαίος µεικτός µισθός διαµορφώθηκε στα 397.400 HUF (€1.135), αυξηµένος κατά 8,8% σε σχέση µε 
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τον αντίστοιχο µήνα του 2019. Την ίδια χρονική περίοδο, αντίστοιχη (8,8%), ήταν και η αύξηση του µέσου 
µηνιαίου καθαρού µισθού, ο οποίος ανήλθε σε 264.200 HUF (€755). Σε ετήσια βάση, κατά το πρώτο 10-µηνο 
2020, οι µεικτοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 9,7% σε 395.300 HUF (€1.129,5) σε σχέση µε το 10-µηνο 2019, ενώ 
για το ίδιο διάστηµα, αύξηση 6% σηµείωσαν και οι καθαροί µισθοί. Επισηµαίνεται, όµως, ότι η αύξηση δεν 
είναι σηµαντική, ιδιαιτέρως εάν ληφθεί υπόψη, ότι κατά την κρίση της πανδηµίας, ήταν οι χαµηλόµισθοι 
εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο και απώλεσαν θέσεις εργασίας (δηµιουργώντας έτσι τεχνητή αύξηση 
του µέσου µισθού).    

Καθαροί µισθοί: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020 
Κλάδος HUF € % µεταβολή σε ετήσια βάση 

Ιδιωτικός τοµέας 272.700 779,1 9,5 
∆ηµόσιος τοµέας 266.900 762,5 10,2 
ΜΚΟ 244.500 698,5 9,4 
∆ηµόσια Προγράµµατα Απασχόλησης  54.400 155,4 -7,4 
Σύνολο 262.900 751,1 9,7 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας 
 

Παροµοίως και για τον ∆εκέµβριο 2020, ο µέσος µηνιαίος µεικτός µισθός, διαµορφώθηκε στα 449.400 HUF 
(€1.266), αυξηµένος κατά 10,6% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2019. Την ίδια χρονική περίοδο, 
αντίστοιχη (10,6%), ήταν και η αύξηση του µέσου µηνιαίου καθαρού µισθού, ο οποίος ανήλθε σε 298.900 
HUF (€842). Σε ετήσια βάση, οι µεικτοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 9,7% σε 403.600 HUF (€1.137) και οι καθαροί 
µισθοί κατά 9,7% σε 268.400 HUF (€756). Η αγοραστική δύναµη των µισθών αυξήθηκε κατά 6,2%. 
Εντούτοις, η διαφορά µεταξύ του µέσου µισθού (average wage) και της διάµεσης τιµής αµοιβής (median 
wage), διευρύνθηκε ακόµη περισσότερο. Το 2019 ο µέσος µισθός διαµορφώθηκε στα 367,000 HUF (€1.034) 
και ο διάµεσος µισθός στα 292.300 HUF (€823), που σηµαίνει ότι το µισό εργατικό δυναµικό αµείφθηκε µε 
λιγότερα χρήµατα. Η σηµειωθείσα αύξηση των µισθών δεν αποτελεί έκπληξη για τους οικονοµικούς αναλυτές, 
δεδοµένης της αύξησης του κατώτατου µισθού και της έκτακτης αποζηµίωσης των υπαλλήλων του κλάδου 
υγείας. Εξαιτίας της πανδηµίας, η διάµεση τιµή αµοιβής στην ΕΕ µειώθηκε κατά 5,2%, ενώ ο αντίστοιχος 
ρυθµός µείωσης στην Ουγγαρία ήταν µικρότερος (τα ακριβή στοιχεία δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί). Εντούτοις, 
παρά την µικρότερη σχετικά µείωση, τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα του πληθυσµού επλήγησαν 
περισσότερο. Σύµφωνα µε ανάλυση του Ιδρύµατος Οικονοµικών Ερευνών  «Oeconomicus», στους 
χαµηλότερα αµειβόµενους, η µείωση υπολογίζεται σε 4%, σε αυτούς που ανήκουν στη µεσαία κατηγορία σε 
2% και στους υψηλότερα αµειβόµενους σε 1%. Τέλος, πολλοί αναλυτές αναµένουν ότι οι πραγµατικοί µισθοί 
θα σηµειώσουν κάµψη το 2021, κυρίως εξαιτίας της αναµενόµενης αύξησης του πληθωρισµού.  

 
 

 ∆άνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για αναθέρµανση της ουγγρικής οικονοµίας 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό ύψους €200 εκ. θα χορηγηθεί, υπό 
µορφή δανείου, στην κρατική Τράπεζα Προώθησης Εξαγωγών-Εισαγωγών Ουγγαρίας (Eximbank), για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας Covid-19 και την αναθέρµανση της ουγγρικής 
οικονοµίας. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά συµφωνία µεταξύ ΕΤΕ και Eximbank, που αφορά σε 
δέσµευση κονδυλίων για χρηµατοδότηση ουγγρικών εταιρειών, δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Eximbank, κ. Gergely Jákli. Το συγκεκριµένο δάνειο, συµπλήρωσε, θα διατεθεί για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών, και για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η αντιπρόεδρος της ΕΤΕ, κα Teresa Czerwinska, αρµόδια για Ουγγαρία, 
Πολωνία και Κροατία, σε σχετικές δηλώσεις της, υποστήριξε ότι η πανδηµία έπληξε ιδιαιτέρως σοβαρά της 
µικροµεσαίες ουγγρικές επιχειρήσεις, και δεδοµένου ότι αυτές απασχολούν το µεγαλύτερο µέρος του 
εργατικού δυναµικού της χώρας, η ΕΤΕ αποφάσισε να τις στηρίξει προκειµένου να διατηρηθούν στο ακέραιο 
οι θέσεις εργασίας και να αναµοχλευτεί η οικονοµία. Συµπλήρωσε, ότι τα δάνεια αυτού του είδους, είναι 
απαραίτητα για την µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη της Ουγγαρίας, αλλά και της ΕΕ και για το λόγο 
αυτό, αποτελούν προτεραιότητα της ΕΤΕ. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι µέχρι σήµερα, η ΕΤΕ έχει επενδύσει, 
συνολικά, περισσότερα από €5,3 δισεκ. σε εταιρείες µε έδρα την Ουγγαρία.  
 

 Αύξηση του κρατικού χρέους της Ουγγαρίας 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, το χρέος της χώρας άγγιξε το 81,2% του ΑΕΠ, στα 
τέλη του 2020, το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας 25-ετίας. Σηµειώνουµε ότι το 2011, το χρέος της χώρας 
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ήταν στο 80,4% του ΑΕΠ και προοδευτικά µειώθηκε στο 65,4% του ΑΕΠ το 2019. Τον Σεπτέµβριο 2020, 
υπολογίστηκε στο 74,3% του ΑΕΠ για να αυξηθεί ακόµα περισσότερο το τελευταίο τρίµηνο 2020. Συνολικά, 
εντός του 2020, το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 15,8 ποσοστιαίες µονάδες (η 
µεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει σηµειωθεί ποτέ), όταν το 1993 είχε αυξηθεί κατά 11,6 ποσοστιαίες 
µονάδες και το 1991 κατά 10,3 ποσοστιαίες µονάδες. Εντούτοις, όπως υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση του 
Υπουργείου Οικονοµικών, η αύξηση κατά 15,8 ποσοστιαίες µονάδες, είναι οριακά µόνο µεγαλύτερη του 
µέσου όρου αύξησης τους χρέους στην ΕΕ, αν και σηµαντικά υψηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
αύξηση στις χώρες Βίζεγκραντ. Στην ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονοµικών εκτιµά ότι το ΑΕΠ της 
χώρας για το 2020 µειώθηκε κατά 6,4% σε σχέση µε το 2019 και ότι το έλλειµµα διαµορφώθηκε στο 8,6% του 
ΑΕΠ.  
 

 Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας για το 2021 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (ΜΝΒ), η οικονοµία της χώρας αναµένεται να 
αυξηθεί µε ρυθµό 6% το 2021, παρά τη συρρίκνωση που υπέστη το 2020 εξαιτίας της πανδηµίας. Η ΜΝΒ 
εντόπισε 11 τοµείς που πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις εν µέσω κρίσης: υψηλή παροχή πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις, υψηλός συντελεστής επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προς ΑΕΠ, χαµηλός δείκτης ανεργίας, 
κατακόρυφη αύξηση µέσου µισθού, µείωση εργατικών φόρων, ειδική ρύθµιση για την αποπληρωµή δανείων, 
αυξηµένη παροχή πιστώσεων προς νοικοκυριά, σχετικά χαµηλός ρυθµός µείωσης κατανάλωσης από τα 
νοικοκυριά σε σχέση µε τον µέσο όρο στην ΕΕ, αυξηµένος όγκος λιανικών πωλήσεων µέσω διαδικτύου. 
Επιπλέον, η ΝΜΒ κατάφερε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, µε 
συνέπεια να αυξηθεί σηµαντικά η ζήτηση για κρατικά οµόλογα. 
Εντούτοις, σύµφωνα πάντα µε την ανακοίνωση, η ΜΝΒ εντόπισε και οκτώ τοµείς στους οποίους η 
παρέµβαση είναι αναγκαία: χαµηλή κατανάλωση δηµόσιου τοµέα σε σχέση µε άλλα κ-µ της ΕΕ, πτώση του 
συντελεστή κρατικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προς ΑΕΠ, πτώση της προστιθέµενης αξίας στον 
κατασκευαστικό τοµέα, κατάρρευση τουριστικού τοµέα, µειωµένος αριθµός εργατών µερικής απασχόλησης, 
µικρή διάρκεια ανεξόφλητου κρατικού χρέους, χαµηλή χρηµατοδότηση εγγυητικών προγραµµάτων και 
χαµηλός αριθµός εταιρειών που ασχολούνται µε διαδικτυακό εµπόριο.  
 

 Σταθερός ο πληθωρισµός τον Ιανουάριο 2021 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), ο πληθωρισµός, 
σε ετήσια βάση, τον Ιανουάριο 2021, παρέµεινε, για τρίτο συνεχόµενο µήνα, σταθερός στο 2,7%. Σε µηνιαία 
βάση, οι τιµές καταναλωτή εµφανίζονται ελαφρώς αυξηµένες κατά 0,9% εξαιτίας της αύξηση του φόρου 
πολυτελείας. Ο δοµικός πληθωρισµός, ο οποίος δεν περιλαµβάνει τα εποχιακά τρόφιµα και την ενέργεια, και 
άρα αποτελεί, ίσως, καλύτερη ένδειξη για τυχόν υποκείµενες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία, 
αυξήθηκε από 4% τον ∆εκέµβριο 2020 σε 4,2% τον Ιανουάριο 2021. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας της 
πανδηµίας, το «καλάθι της νοικοκυράς» αναδιαµορφώθηκε τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να µειωθεί το ειδικό 
βάρος των τουριστικών υπηρεσιών, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των υπηρεσιών εστίασης και 
τροφοδοσίας και να αυξηθεί αυτό των προϊόντων τροφίµων και καπνού. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι πολλοί 
αναλυτές εκτιµούν ότι εξαιτίας της αύξησης των τιµών καυσίµων, ο πληθωρισµός θα αυξηθεί σε περίπου 4% 
τους επόµενους µήνες, τιµή που ξεπερνά το όριο που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα. 
 
Πληθωρισµός: Ιανουάριος 2021 Σε ετήσια βάση (%) Μηνιαία µεταβολή (%) 
Τρόφιµα 3,9 0,1 
Αλκοόλ και καπνός 9,9 2,3 
Ρουχισµός -2,1 -2,8 
∆ιαρκή αγαθά 3,1 0,6 
Ενέργεια 0,3 0,1 
Άλλα αγαθά, καύσιµα -0,1 1,6 
Υπηρεσίες 1,7 0,5 
∆οµικός πληθωρισµός 4,2 0,7 
Σύνολο  2,7 0,9 
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 Αξιολόγηση ουγγρικής οικονοµίας από «Fitch Ratings», «Standard & Poor's» και «Moody’s» 
Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας «Fitch Ratings» και «Standard & Poor's», 
διατήρησαν στα ίδια επίπεδα την αξιολόγησή τους για το αξιόχρεο της ουγγρικής οικονοµίας. Οι δύο οίκοι, 
αξιολόγησαν µε «BBB» το µακροπρόθεσµο χρέος της Ουγγαρίας σε φιορίνια (εθνικό νόµισµα), αλλά και σε 
ξένο συνάλλαγµα.  
O οίκος «Standard & Poor's» (S&P) αξιολογεί µε «A-2» το βραχυπρόθεσµο χρέος της Ουγγαρίας, Σύµφωνα 
µε σχετική έκθεσή του, η οικονοµική ανάκαµψη της χώρας θα αποκτήσει µεγαλύτερη δυναµική περί τα µέσα 
του 2021 µε ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης στο 4,6%. Ο οίκος εκτιµά, ότι αµέσως µετά τη χαλάρωση των 
περιοριστικών µέτρων κατά της πανδηµίας, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί, δεδοµένης και της υψηλής 
αποταµίευσης των νοικοκυριών. Η οικονοµική ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο µε τα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα της κυβέρνησης για την αναθέρµανση της οικονοµίας, όσο και από την εισροή κεφαλαίων της 
ΕΕ, αλλά και εξαιτίας της οικονοµικής ανάκαµψης χωρών-εµπορικών εταίρων της Ουγγαρίας. Ενδεχοµένως, 
η κυβέρνηση να επιδιώξει σύντοµα την επιστροφή στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, ώστε το χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ να µην ξεπεράσει το 80% (µεταξύ των υψηλοτέρων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης). Τέλος, ο οίκος «S&P» προειδοποίησε για το ενδεχόµενο υποβάθµισης της ουγγρικής 
οικονοµίας στην περίπτωση που: α) δηµιουργηθεί δηµοσιονοµική ασάφεια, β) υπάρξουν καθυστερήσεις στην 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και γ) η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας αποφασίσει να 
αποµακρυνθεί από την πολιτική των ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Εάν τίποτα από τα 
παραπάνω δεν συµβούν, τότε ο οίκος θα προχωρήσει σε αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ουγγαρίας.   
O οίκος «Fitch Ratings» επεσήµανε ότι η αξιολόγηση «BBB» βασίζεται στην ισχυρή δοµή της ουγγρικής 
οικονοµίας και στους υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, χωρίς όµως να 
παραβλέπεται η ανορθόδοξη οικονοµική πολιτική και το κάπως υψηλό κρατικό χρέος. Σύµφωνα µε της 
εκτιµήσεις του οίκου, η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας θα διαµορφωθεί στο 4,9% το 2021, ενισχυµένη από 
τα κονδύλια του µηχανισµού Ανθεκτικότητας και Ανάκαµψης της ΕΕ. Ο οίκος εκτιµά, επίσης, ότι η Ουγγαρία 
θα µπορούσε να καταστεί βιοµηχανικό προπύργιο της ΕΕ για την κατασκευή ηλεκτρικών οχηµάτων. Τέλος, 
αναµένει µείωση του ελλείµµατος στο 6,4% του ΑΕΠ για το 2021 (8,9% το 2020) και σε 6,1% το 2022 και 
προειδοποιεί µε τη σειρά του, ότι επιβράδυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα οδηγήσει σε πιθανή 
υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας. 
Ο οίκος «Moody’s» εκτιµά ότι η ουγγρική οικονοµία θα επιστρέψει σε προ κρίσης ρυθµούς ανάπτυξης το 
2022, αφού προηγουµένως µειωθούν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το κρατικό χρέος. Ο οίκος, προβλέπει, 
επίσης, ότι το ΑΕΠ της χώρας θα διαµορφωθεί στο 3% το 2021 και σε 4,5% το 2022. Σύµφωνα µε στοιχεία 
του οίκου «Moody’s», την περίοδο 2014-2019, το ΑΕΠ της Ουγγαρίας σηµείωσε µέση ετήσια αύξηση 4,1%. Η 
θετική, σε γενικές γραµµές, εικόνα της οικονοµίας της χώρας, αξιολογείται από τον οίκο µε "Baa3". Ο οίκος, 
προβλέπει επίσης ότι, το κρατικό χρέος της Ουγγαρίας εκφρασµένο ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα αρχίσει 
σταδιακά να µειώνεται από το 2022, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάκαµψης και της µείωσης του 
ελλείµµατος. Εντούτοις, η δηµοσιονοµική πολιτική αναµένεται να παραµείνει επεκτατική και το 2022 εξαιτίας 
των επικείµενων εθνικών εκλογών. Τέλος, ο οίκος «Moody’s», εκτιµά ότι το χρέος θα µειωθεί σε κάτω του 72% 
του ΑΕΠ µέχρι το 2024.  
 

 Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερό το βασικό επιτόκιο 
Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του Νοµισµατικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (ΜΝΒ), 
το βασικό επιτόκιο παραµένει σταθερό στο 0,6%. Η ΜΝΒ διατηρεί, επίσης, σταθερά % τα επιτόκια 
καταθέσεων και δανεισµού διάρκειας µιας ηµέρας, στο -0,05 και 1,85% αντίστοιχα. Οικονοµικοί αναλυτές 
εκτιµούν, ότι στα ίδια επίπεδα (0,75%) θα διατηρηθούν και τα επιτόκια καταθέσεων διάρκειας µιας 
εβδοµάδας. Στη σχετική ανακοίνωση της ΜΝΒ, µετά την ανωτέρω απόφαση του Νοµισµατικού Συµβουλίου, 
αναφέρεται ότι «εξαιτίας της αβεβαιότητας, η ΜΝΒ παρακολουθεί στενά τη διακύµανση του πληθωρισµού και 
είναι έτοιµη να επέµβει εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», δήλωση που η ΜΝΒ έχει χρησιµοποιήσει πολλάκις 
στο παρελθόν. Τέλος, η Τράπεζα, αναφερόµενη στα στοιχεία του δ΄ τριµήνου 2020 για το ΑΕΠ, επεσήµανε 
ότι αυτά ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις της, ενδεικτικό του ότι η ουγγρική οικονοµία έχει αντοχές και 
δυνατότητες ταχείας ανάκαµψης. 
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IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις 
 

• Στήριξη του τουριστικού τοµέα 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού της Ουγγαρίας (MTÜ),  η κρατική ενίσχυση 
του τουριστικού τοµέα το 2020, ξεπέρασε σε αξία τα 800 δισεκ. HUF (€2,22 δισεκ.), ποσό εξαιρετικά υψηλό 
σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα ενίσχυσης προς 
επιχειρήσεις του κλάδου που επλήγησαν εξαιτίας της πανδηµίας του COVID-19, όπως για παράδειγµα η 
αναστολή καταβολής φόρων και µισθών. Σηµειώνεται ότι ο τουριστικός κλάδος της Ουγγαρίας, στηρίζει 
οικονοµικά περισσότερα από 400 χιλ. άτοµα και συµµετέχει µε 13,5% στο ΑΕΠ της ουγγρικής οικονοµίας. 
Τέλος, σύµφωνα πάντα µε την ανακοίνωση του MTÜ, ο τουριστικός κλάδος αναµένεται να πρωταγωνιστήσει 
στην ανάκαµψη της οικονοµίας το 2021. H Ελλάδα είναι ισχυρός πόλος έλξης για τους Ούγγρους 
παραθεριστές, αφού περισσότεροι από 200 χιλ. Ούγγροι επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως (η χώρα µας, το 
2017, κατέστη για πρώτη φορά ο µεγαλύτερος -µετά την Κροατία- τουριστικός προορισµός για την Ουγγαρία). 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξητική τουριστική κίνηση Ούγγρων προς Ελλάδα. Από 110.000 άτοµα το 
2014, ο αριθµός των Ούγγρων επισκεπτών στην Ελλάδα ξεπέρασε τις 250.000 το 2019. Οι περισσότεροι 
Ούγγροι επισκέπτες προτιµούν να διαµένουν στη χώρα µας περισσότερες από 5 ηµέρες. 
 

• Ενίσχυση επενδύσεων 
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών και Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó, στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, το 2020 χαρακτηρίζεται «εξαιρετικό», ως προς την προσέλκυση επενδύσεων στη 
χώρα. Με την κρατική υποστήριξη, µέσω διαφόρων οικονοµικών προγραµµάτων, υλοποιήθηκαν 1.433 
επενδύσεις συνολικής αξίας 1.676  δισεκ. HUF (€4,65 δισεκ.), εκ των οποίων, ποσό 472 δισεκ. HUF (€1,31 
δισεκ.) αποτελεί κρατική χρηµατοδότηση. Επιπλέον, τα χρηµατοδοτούµενα από το κράτος επενδυτικά έργα, 
δηµιούργησαν 12.603 νέες θέσεις εργασίας και βοήθησαν να διατηρηθούν άλλες 264.595. Τέλος, ο κ. 
Szijjártó, επεσήµανε ότι 80% των µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων που ενεπλάκησαν σε επενδυτικά έργα, ήταν 
ουγγρικών συµφερόντων και διαβεβαίωσε ότι η ίδια πολιτική ενίσχυσης των επενδύσεων θα συνεχιστεί. 
Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας, κ. György Matolcsy, ο οποίος 
σε συνέντευξή του, τόνισε ότι η ανάπτυξη των επενδύσεων, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η 
χαµηλού κόστους δανειοδότηση (φθηνό χρήµα), θα αποτελέσουν τους µοχλούς ανάπτυξης της εθνικής 
οικονοµίας και της ανάκαµψής της στην µετά-Covid εποχή. Επεσήµανε ότι ο ρυθµός επενδύσεων πρέπει να 
παραµείνει άνω του 25% κατά το 2021 και να αυξηθεί σε πάνω από 27% το 2022. Κατά συνέπεια, κατέληξε, 
απαιτείται αύξηση των κρατικών επενδύσεων και περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών. 
 

• Επανεµφάνιση της γρίπης των πτηνών στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίµων (Nébih), κρούσµατα της γρίπης των πτηνών 
εντοπίστηκαν σε πτηνοτροφική µονάδα της επαρχίας Komárom-Esztergom. Άµεσα διετάχθη, προληπτικά, η 
θανάτωση περίπου 90.000 πτηνών, για αποτροπή πιθανής εξάπλωσης της νόσου. Επί του παρόντος, δεν 
λαµβάνονται άλλα µέτρα, όµως, η  Nébih και οι συναρµόδιες υπηρεσίες συλλέγουν και εξετάζουν δείγµατα 
από όλες τις πτηνοτροφικές µονάδες σε ακτίνα 10 χλµ. Για την επανεµφάνιση της γρίπης των πτηνών στην 
Ουγγαρία, σύµφωνα µε τους ειδικούς, ευθύνονται τα µεταναστευτικά πτηνά. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι στις αρχές του έτους, ο ιός της γρίπης των πτηνών, είχε εντοπιστεί σε νεκρό ερωδιό στην λίµνη 
Tata (την πρώτη τεχνητή λίµνη της Ουγγαρίας και σηµαντικό υγροβιότοπο).  
 

• Ενίσχυση προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 
Σύµφωνα µε κυβερνητική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα Κυβερνήσεως, τα κονδύλια που θα 
δεσµευθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό, για την αγροτική ανάπτυξη περιόδου 2021-2027, 
τετραπλασιάζονται. Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η 
κυβέρνηση θα δαπανήσει συνολικά 4,3 τρισεκ HUF (€12,2 δισεκ.) για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα, των 
αγροτικών περιοχών και της βιοµηχανίας τροφίµων. Αυτό θα επιτευχθεί, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, κ. 
István Nagy, µε την κατακόρυφη αύξηση (εις τετραπλούν) των κρατικών κονδυλίων, τα οποία θα προστεθούν 
στα κονδύλια που θα ληφθούν από την ΚΑΠ, για την περίοδο 2021-2027 (Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο). 
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Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε αναλυτές, από το 2022 κι έπειτα, ο κρατικός προϋπολογισµός θα πρέπει να 
δεσµεύσει σηµαντικά κονδύλια, ώστε από τα 180 δισεκ. HUF (€514,2 εκ.) της περιόδου 2014-2021, η 
ενίσχυση για τον αγροτικό τοµέα να αγγίξει τα 4,3 τρισεκ. HUF.  
 

• Μείωση του τζίρου στο Χρηµατιστήριο Βουδαπέστης 
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Βουδαπέστης (BSE), ο συνολικός τζίρος τον 
Ιανουάριο 2021 διαµορφώθηκε στα €1,3 δισεκ., µειωµένος κατά 1,5% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2020 και 
κατά 3% µειωµένος σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2020. Ο µέσος ηµερήσιος τζίρος για τον Ιανουάριο 
διαµορφώθηκε στα €38,5 εκ. Η αγοραπωλησία µετοχών της τράπεζας ΟΤΡ συντέλεσε στο 44,5% του 
συνολικού τζίρου (για πρώτη φορά, µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα, κάτω του 50%). Η αγοραπωλησία 
µετοχών της φαρµακοβιοµηχανίας Richter δηµιούργησε το 24,9% του τζίρου, ενώ οι µετοχές της πετρελαϊκής 
εταιρείας MOL δηµιούργησαν 18,2% του συνολικού τζίρου. 
 
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί 
 
 

• Υγροποιηµένο φυσικό αέριο µέσω Κροατίας 
Η ουγγρική εταιρεία εµπορίου φυσικού αερίου MFGK, µέλος του κρατικού ενεργειακού οµίλου MVM, µέσω 
της θυγατρικής της στην Κροατία, παρέλαβε το πρώτο φορτίο υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) 
προέλευσης ΗΠΑ, στον τερµατικό σταθµό Krk της Κροατίας. Το φορτίο των 91 εκ. κυβ. µ. LNG µεταφέρθηκε 
µε το δεξαµενόπλοιο «Tristar Ruby» το οποίο έδεσε στον πλωτό σταθµό Omisalj της νήσου Krk, την 1η 
Ιανουαρίου. Η MFGK έχει συνάψει συµφωνίες για την ατµοποίηση (επαναεριοποίηση) 6,75 δισεκ. κυβ. µ. 
(bcm) υγροποιηµένου φυσικού αερίου στον τερµατικό σταθµό Krk, καθώς και σχετικές συµφωνίες 
προµήθειας LNG για περίοδο 7 ετών. Η παραλαβή του προαναφερόµενου φορτίου εµπίπτει στις συµφωνίες 
αυτές.  
Η έναρξη προµήθειας φυσικού αερίου µέσω της όδευσης από Κροατία, σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας, που διευρύνει µε αυτό τον τρόπο, τόσο την διαφοροποίηση των πηγών 
προµήθειας όσο και των δικτύων διανοµής, των αναγκαίων για τη χώρα ενεργειακών πόρων. Η σηµασία της 
γεωστρατηγικής διάστασης που παρέχει στην Ουγγαρία η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τερµατικού 
σταθµού στο Krk, σε σχέση µε την αυξανόµενη, παγκοσµίως, αγορά LNG, αποτυπώνεται εµφατικά και στη 
νέα Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική (National Energy Strategy) της Ουγγαρίας.  
Παράλληλα, η έναρξη δραστηριοτήτων της MFGK στον τερµατικό σταθµό LNG της νήσου Krk, συνάδει µε 
τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της µητρικής MVM για διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας 
ενεργειακών πόρων και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του οµίλου στο εξωτερικό. Ο ενεργειακός όµιλος 
MVM (ο ενδέκατος µεγαλύτερος στην Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη), µε δραστηριότητες σε όλο το πλέγµα 
παραγωγής, διαχείρισης και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αποτελεί έναν από τους 
βασικούς εγγυητές της ενεργειακής ασφάλειας της Ουγγαρίας. Ειδικότερα, η όδευση φυσικού αερίου µέσω 
του σταθµού στο Krk, διευκολύνει τα σχέδια του οµίλου για περιφερειακή επέκτασή του στις αγορές της 
Αυστρίας, Σλοβακίας, Τσεχίας, Κροατίας, Σερβίας και Ρουµανίας. Τέλος, η όδευση υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου από την Κροατία, συµπεριλαµβάνεται και στα σχέδια προτεραιότητας της ΕΕ, η οποία χρηµατοδότησε 
µε €101,4 εκ. την κατασκευή του σταθµού στο Krk (από τους πόρους του Ταµείου CEF), που µπορεί να 
αποτελέσει το νοτιότερο τερµατικό σταθµό του προτεινόµενου διαδρόµου φυσικού αερίου Βορρά-Νότου (ως 
µέρος του Πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Συνδεσιµότητα  της Κεντρικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης -
CESEC).  
 

• Νέο οµόλογο της ∆ιεθνούς Τράπεζας Επενδύσεων (ΙΙΒ) 
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η ΙΙΒ µε έδρα την Βουδαπέστη, ανακοίνωσε την έκδοση 
οµολόγων ύψους €30 εκ., σε συνεργασία µε γερµανική ασφαλιστική εταιρεία. Τα 20-ετή οµόλογα (τα 
µεγαλύτερα σε διάρκεια που έχει εκδώσει ποτέ η IIB), εκτιµήθηκαν στις 90 µονάδες βάσης και θα διατεθούν 
µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών ∆ουβλίνου. Τη συναλλαγή θα διενεργήσει η Citigroup. Υπενθυµίζεται ότι το 
2018 αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας της ΙΙΒ στην Βουδαπέστη και έκτοτε, η ΙΙΒ λειτουργεί ως η µόνη 
πολυµερής τράπεζα στην Κεντρο-ανατολική Ευρώπη, διεκδικώντας  ρόλο αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής 
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Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Ουγγαρία, είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος µέτοχος της 
ΙΙΒ. 
 

•  H Ουγγαρία λαµβάνει χρηµατική ενίσχυση  από την ΕΕ, λόγω έκτακτης ανάγκης 
Το ποσό των €304 εκ. έλαβε πρόσφατα η Ουγγαρία από το ευρωπαϊκό µέσο προσωρινής στήριξης για τον 
µετριασµό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE). Από τη συνολική  χρηµατοδοτική 
στήριξη στο πλαίσιο του SURE, η οποία ανέρχεται σε περίπου €90,3 δισεκ., για 18 κ-µ της ΕΕ, η Ουγγαρία 
δικαιούται €504 εκ. Τον ∆εκέµβριο 2020 της χορηγήθηκε η πρώτη δόση (€200 εκ.) και µε την παρούσα 
δεύτερη δόση των €304 εκ. η Ουγγαρία λαµβάνει το σύνολο της χρηµατοδοτικής στήριξης (υπό µορφή 
δανείων µε ευνοϊκούς όρους) που της αναλογεί. Ως γνωστόν, για τη χρηµατοδότηση του µέσου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά οµόλογα. Στις 26 Ιανουαρίου τ.έ., εξέδωσε για τέταρτη συνεχόµενη φορά 
κοινωνικά οµόλογα (τα πρώτα εντός του 2021), συνολικού ύψους €14 δισεκ., για τα οποία οι επενδυτές 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά, µε αποτέλεσµα πολύ ευνοϊκές τιµές, µε το 
7-ετές οµόλογο να επιτυγχάνει  αρνητικό επιτόκιο (-0.497%), γεγονός από το οποίο επωφελούνται άµεσα τα 
κ-µ. 
 

• ∆ηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών & Εµπορίου για Νότιο ∆ιάδροµο Φυσικού Αερίου 
Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συµµετοχής του στην 7η ∆ιυπουργική Συνάντηση του Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου για τον Νότιο ∆ιάδροµο Φυσικού Αερίου -Southern Gas Corridor Advisory Council (Μπακού, 11 
τρέχοντος), ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjárto, δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα ολοκληρώσει, 
µέχρι τον Οκτώβριο, την κατασκευή του αγωγού που θα µεταφέρει φ/α από το Αζερµπαϊτζάν στην Ουγγαρία. 
Ο κ. Szijjárto, χαρακτήρισε την προµήθεια φ/α ως «ζήτηµα εθνικής ασφάλειας για την Ουγγαρία» και 
επιβεβαίωσε τη δέσµευση της κυβέρνησής του για διαφοροποίηση τόσο των πηγών προµήθειας όσο και των 
οδεύσεων φ/α. Παράλληλα, επικρότησε την κατασκευή του Νότιου ∆ιαδρόµου Φυσικού Αερίου και κάλεσε τις 
ευρωπαϊκές χώρες να επισπεύσουν την ολοκλήρωση των τµηµάτων του αγωγού στο εθνικό τους έδαφος. 
Επεσήµανε ότι ο διασυνδετήριος αγωγός µεταξύ Σερβίας-Ουγγαρίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και ζήτησε να 
ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν και ο διασυνδετήριος αγωγός µεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας (IGB).   
Ο κ. Szijjárto, τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας αύξησης της δυναµικότητας του Νότιου ∆ιαδρόµου και της 
προµήθειας µεγαλύτερων ποσοτήτων φ/α από το Αζερµπαϊτζάν το 2023. Παράλληλα, χαιρέτησε την νέα 
Συµφωνία Συνεργασίας µε το Τουρκµενιστάν για κοινά έργα στην Κασπία Θάλασσα, τα οποία θα 
αποφέρουν, ενδεχοµένως, µεγαλύτερες ποσότητες φ/α µέσω του Νότιου ∆ιαδρόµου (βλ. έγγραφό µας µε 
ΑΠΦ.2765/0042/23.01.2020). Τέλος, κ. Szijjárto, τόνισε ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φ/α «MOL», 
είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής της Κεντρικής Ευρώπης στο Αζερµπαϊτζάν και διαθέτει, επίσης, το τρίτο 
µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στο µεγαλύτερο πεδίο φ/α της χώρας (βλ. έγγραφό µας µε 
ΑΠΦ.2765/0645/13.11.2019).  
 

• Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών (TSI) 
Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συµµετοχής του σε διυπουργική Συνάντηση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Τριών Θαλασσών, ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjárto, δήλωσε ότι η Ουγγαρία 
συµµετέχει στο Ταµείο της Πρωτοβουλίας και έχει υποβάλλει συνολικά 16 προτάσεις για υλοποίηση έργων 
στους τοµείς της ψηφιοποίησης, των µεταφορών και της ενέργειας. Τόνισε, ότι η Ουγγαρία υπήρξε ανέκαθεν 
υπέρ της TSI και υποστηρίζει την υλοποίηση κοινών επενδυτικών έργων που ενισχύουν την συνδεσιµότητα, 
την ασφάλεια, τη συνοχή και την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών της κεντρικής Ευρώπης, στους τοµείς της 
ενέργειας, των υποδοµών και της πληροφορικής. Επεσήµανε ότι η Κεντρική Ευρώπη, ως προς τον 
γεωγραφικό άξονά της Βορρά-Νότου, υπολείπεται σε υποδοµές της υπόλοιπης Ευρώπης, τόσο στον τοµέα 
της ενέργειας όσο και σε αυτόν των µεταφορών. Συµπλήρωσε, ότι ανατολικά της Γερµανίας δεν υπάρχει 
σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, κάτι το οποίο θα µπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της (TSI).  
Ως προς τις επιδόσεις της Ουγγαρίας, ανέφερε ότι ενισχύονται οι δεσµοί της χώρας του στον ενεργειακό 
τοµέα (κυρίως για φυσικό αέριο) µε τις Σλοβακία και Ρουµανία, ενώ αντίστοιχα βήµατα συνεργασίας 
σχεδιάζονται και µε την Σλοβενία. Πρόσθεσε, ότι υποστηρίζει την κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ 
Ουγγαρίας-Σλοβενίας και την επέκτασή του µέχρι την Ιταλία. Ο κ. Szijjárto, αναφέρθηκε επίσης, στη 
συνεργασία της χώρας του µε την Κροατία στον ενεργειακό τοµέα και συγκεκριµένα στην πρόσφατη 
προµήθεια φυσικού αερίου από τον τερµατικό σταθµό LNG στο Krk. Τόνισε, ότι η Ουγγαρία δίδει 
προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια και υλοποιεί εθνική στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών 



__________________________________________________________________ 
  Σελίδα 10 από 11 

προµήθειας ενέργειας. Σε πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, οι αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου για την εύρυθµη 
λειτουργία της χώρας είναι ευκταίο να προέρχονται από διαφορετικούς προµηθευτές και µέσω διαφορετικών 
οδεύσεων. Ακριβώς για το λόγο αυτό, επεσήµανε, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (IGB) και κάλεσε 
τους οµολόγους του Υπουργούς Ελλάδος και Βουλγαρίας, να εντάξουν στην Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών 
το συγκεκριµένο έργο ως προτεραιότητα. Τέλος, αναφορικά µε την κατασκευή του µήκους 230 χλµ. ουγγρικού 
τµήµατος του ∆ιεθνούς οδικού άξονα Via Carpatia (µεταξύ Λιθουανίας και Ελλάδας), δήλωσε ότι θα 
ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες µεταξύ των χωρών Visegrad για 
την κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής υψηλής ταχύτητας. Επ’ αυτού, συµπλήρωσε, ότι η Ουγγαρία θα 
επιθυµούσε η σιδηροδροµική γραµµή να επεκταθεί µέχρι και το Βουκουρέστι. Εντούτοις, ο κ. Szijjárto, 
δήλωσε ότι η TSI δεν αποτελεί αποκλειστικό σχήµα συνεργασίας για τη χώρα του και ότι η Ουγγαρία 
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί τόσο µε χώρες του Νότου, όσο και µε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  
 

• Το Αγροτικό Επιµελητήριο Ουγγαρίας τάσσεται εναντίον της Συµφωνίας Εµπορίου ΕΕ-Mercosur 
Ως «απαράδεκτη», χαρακτηρίζει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Αγροτικό Επιµελητήριο Ουγγαρίας (NAK), 
την Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου ΕΕ-Mercosur. Στην ανακοίνωση, επισηµαίνεται ότι η συµφωνία αυτή θα 
επιτρέψει την αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων «αγνώστου προελεύσεως» στην ΕΕ και θα οδηγήσει σε 
καταστροφή τους Ευρωπαίους αγρότες. Το ΝΑΚ, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο «Copa-Cocega», που 
εκπροσωπεί τα συµφέροντα αγροτών της ΕΕ, έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά της Συµφωνίας. Επισηµαίνει 
στην ανακοίνωσή του, ότι η ποσότητα πουλερικών που εισάγεται στην ΕΕ από τις χώρες Mercosur, ισούται  
µε τη συνολική ποσότητα παραγωγής της ∆ανίας, Φινλανδίας και Σουηδίας. Επίσης, στην ανακοίνωση 
αναφέρεται, ότι µε τη Συµφωνία θα εισάγονται στην ΕΕ ζάχαρη και προϊόντα αιθανόλης, τα οποία δεν 
πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα παραγωγής, µε συνέπεια τον άνισο ανταγωνισµό για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις οι οποίες θα αναγκαστούν να µεταφέρουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες σε χώρες εκτός 
ΕΕ. Την αντίθεσή τους για την Συµφωνία ΕΕ-Mercosur, έχουν επίσης δηλώσει, το «Συµβούλιο Πουλερικών 
Ουγγαρίας», ο «Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Ουγγαρίας», αλλά και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας της 
Ουγγαρίας, κ. Sándor Fazekas. Εντούτοις, η επίσηµη θέση της κυβέρνησης είναι θετική ως προς τη 
Συµφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjártο, έχει επανειληµµένως εκφράσει την 
υποστήριξή του στη Συµφωνία, τονίζοντας ότι αποτελεί εργαλείο δηµιουργίας επιχειρηµατικών και 
επενδυτικών ευκαιριών, αλλά και συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Ήδη, 449 ουγγρικές εταιρείες εξάγουν 
προϊόντα τους στις χώρες Mercosur, υποστηρίζοντας συνολικά περίπου 14.000 θέσεις εργασίας στην 
Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, διατηρεί πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο µε τις χώρες Mercosur, που ως οµάδα 
χωρών, αποτελεί τον 16 σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της, εκτός ΕΕ. Η Ουγγαρία, εισάγει από τις χώρες 
Mercosur προϊόντα αξίας €270 εκ. και εξάγει σε αυτές, προϊόντα συνολικής αξίας €380 εκ. Την πρόσφατη 
αντίδραση του ΝΑΚ, πυροδότησε η επανέναρξη των συνοµιλιών στην ΕΕ, για την επικύρωση της Συµφωνίας. 
 

 
 
ΙΙΙ 

 ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSTRUMA - https://construma.hu/en (14-18 Απριλίου 2021). ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και 
∆οµικών Υλικών. Μεταξύ των σηµαντικότερων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Έκθεση 
καταλαµβάνει έκταση 65.000 τ.µ. και πλαισιώνεται από πολλά συνέδρια και από τις, συναφούς 
περιεχοµένου, εκθέσεις: HOMEdesign - https://otthon-design.hu/en (εσωτερικής διακόσµησης) και 
HungaroTHERM - https://hungarotherm.hu/en (θέρµανσης - κλιµατισµού). 

Εξαιτίας της λήψης περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του 
COVID-19, πολλές εκθέσεις µαταιώθηκαν, ενώ άλλες αναβλήθηκαν. Ο επίσηµος 
εκθεσιακός φορέας της Ουγγαρίας «HUNGEXPO Zrt» (www.hungexpo.hu), ανακοινώνει 
διαδικτυακά τις σχετικές αλλαγές. Για το 2021 προγραµµατίζονται οι παρακάτω διεθνείς 
εκθέσεις:  
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∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu   και  E-mail: construma@hungexpo.hu 

 

 
 AGROmashEXPO - www.agromashexpo.hu (3-6 Μαρτίου 2021). Η µεγαλύτερη έκθεση αγροτικού 

εξοπλισµού (µηχανήµατα, εργαλεία, αυτοµατισµοί, λιπάσµατα, αγρο-χηµικά, εντοµοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα, σπόροι σποράς, κλπ) και αγροτικής τεχνολογίας, στην Ουγγαρία. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu   και  agromashexpo@hungexpo.hu 
Αρµόδιος Υπάλληλος: Ms. Krisztina SZILVÁSI, E-mail: szilvasi.krisztina@hungexpo.hu  
κιν.: +3630 337 1777, τηλ.: +361 263 6075 

 
 

 TRAVEL-UTAZAS – www.utazas.hungexpo.hu (6-9 Μαΐου 2021). ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού, η 
σηµαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.  

 
 BEAUTY & STYLE - www.beautyandstyle.hu (8-9 Μαΐου 2021).  ∆ιεθνής Έκθεση οµορφιάς και 

προσωπικής φροντίδας. Καλλυντικά, τεχνικές οµορφιάς και περιποίησης σώµατος, εξοπλισµός 
ινστιτούτων (αισθητικής, κοµµωτικής κ.ά), Spa, Fitness, Solarium, Συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

 
 MACH-TECH - INDUSTRY DAYS - www.iparnapjai.hu (10-13 Μαΐου 2021).   ∆ιεθνής Έκθεση 

Αυτοµατισµού, Ροµποτικής, τεχνολογία Mach & Weld. Τεχνολογίες ασφάλειας & άµυνας, βιοµηχανική 
προστασία  περιβάλλοντος. 

 
 One with Nature - www.onewithnature2021.org  (25/9 – 14/10/2021). Παγκόσµια Έκθεση Θήρας 

και Φύσης  
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 

 
 
 
 

Αποποίηση Ευθύνης 
Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), 
προέρχονται από αξιόπιστες πηγές της χώρας διαπίστευσης. Τα στοιχεία αυτά δίδονται αυτούσια και 
καλόπιστα στους ενδιαφεροµένους, µε σκοπό την αρτιότερη πληροφόρησή τους. Στόχος του Γραφείου 
ΟΕΥ είναι η παροχή όσο το δυνατόν ακριβέστερης, πληρέστερης και πιο επικαιροποιηµένης 
πληροφόρησης. Εντούτοις, η ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών, βαρύνει αποκλειστικά τους 
χρήστες. 


