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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.8 (Νοέµβριος 2017) του ∆ελτίου «Οικονοµία 

& Εµπόριο στην Ουγγαρία» που επιµελείται το Γραφείο µας. Το συνηµµένο ∆ελτίο 
περιλαµβάνει στοιχεία για την οικονοµία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εµπορικού 
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές-ζητήσεις επιχειρηµατικής 
συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κλπ. Τα Εµπορικά Επιµελητήρια και οι Επαγγελµατικοί 
Σύνδεσµοι προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για τη 
σχετική ενηµέρωση των µελών τους και ενδεχοµένως τη δηµοσίευση των πληροφοριών στα  
δελτία τους. 

Επισηµαίνουµε, ότι τυχόν ενδιαφερόµενοι Έλληνες επιχειρηµατίες για διεθνείς 
διαγωνισµούς, διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηµατικές συνεργασίες που αναφέρονται στο ∆ελτίο 
µας, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας µε τους µνηµονευόµενους, κατά περίπτωση, 
αρµοδίους, για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, µπορούν ασφαλώς να απευθύνονται και 
στο Γραφείο µας, το οποίο παραµένει στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
που θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε τις επιχειρηµατικές τους προσπάθειες._ 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄ 
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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.8 
(Νοέµβριος 2017) 

 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 

-Θετικές οι προβλέψεις της EBRD για την ουγγρική οικονοµία 
-Αύξηση της αγοραστικής δύναµης των Ούγγρων πολιτών 
-Κυβερνητική οικονοµική πολιτική 
-Εκτιµήσεις του Υπουργού Οικονοµίας για ανάπτυξη της ουγγρικής οικονοµίας 

 
ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

 Α. Γενικές Ειδήσεις 
-Νέο εργοστάσιο για τον Όµιλο Motherson στην Ουγγαρία 
-Έγκριση Νοµοσχεδίου για µείωση εργοδοτικών εισφορών  
-Επενδύσεις της Coca-Cola HBC στην Ουγγαρία 
-Υπόθεση διπλών προτύπων: Η Ουγγαρία αποσύρει σχετικό νοµοσχέδιο  
-Η Ουγγαρία θα εξάγει µέλι στην Κίνα  
-Κινεζική εταιρεία logistics επιχειρεί στο διεθνές αεροδρόµιο Βουδαπέστης 

 Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
-Συνεργασία Ουγγρικών τραπεζών µε την AFCA  
-Αναβάθµιση σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
-Ίδρυση Ουγγρο-Πορτογαλικού Ταµείου Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου  
- Τα Ουγγρικά Ταχυδροµεία συµµετέχουν σε κινεζική Κοινοπραξία 
-Hungary to join SINO-CEE Fund  

 
ΙΙΙ.     ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 
 

 
 
 

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

Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 
 
 

 Θετικές οι προβλέψεις της EBRD για την ουγγρική οικονοµία 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναθεώρησε προς τα πάνω τις 
προβλέψεις της την οικονοµική ανάπτυξη της Ουγγαρίας. Πιο συγκεκριµένα η Τράπεζα εκτιµά 
ότι για το 2017 το ΑΕΠ της Ουγγαρίας θα ανέλθει σε 3,8% (προηγούµενη εκτίµηση: 3%), ενώ 
για το 2018 προβλέπεται αύξηση 3,4% (αντί 3%). Σηµειώνουµε ότι ο στόχος της Ουγγρικής 
Κυβέρνησης είναι οικονοµική ανάπτυξη 4,1% για το 2017 και 4,3% για το 2018. Σύµφωνα µε 
την EBRD η βραχυπρόθεσµη εικόνα της οικονοµίας της Ουγγαρίας είναι πολύ θετική και σαφώς 
βελτιωµένη. Το ύψος των εργοδοτικών εισφορών και της εταιρικής φορολόγησης έχει µειωθεί, 
ενώ ο κατώτατος µισθός έχει αυξηθεί. Η αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε. υποβοήθησε την 
οικονοµική µεγέθυνση, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω µε την ανοδική πορεία των µισθών 
 

 Αύξηση της αγοραστικής δύναµης των Ούγγρων πολιτών 
Σύµφωνα µε µελέτη της εταιρείας ερευνών GfK, η κατά κεφαλήν ετήσια αγοραστική δύναµη 
των Ούγγρων πολιτών αυξήθηκε από €5.549 το 2016 σε €6.204 το 2017 (στην πρωτεύουσα της 
χώρας, Βουδαπέστη, η τιµή αγγίζει τα €7.649). Σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η 
αγοραστική δύναµη της Ουγγαρίας ανήλθε στο 44,5% του µέσου όρου, από το 40,6% που ήταν 
το 2016. Η κατά κεφαλήν ετήσια αγοραστική δύναµη του µέσου Ευρωπαίου πολίτη υπολογίζεται 
στα €13.937. 
 

 Κυβερνητική οικονοµική πολιτική 
Σύµφωνα µε δήλωση του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κ. János Lázár, στο 
πλαίσιο της συµµετοχής του σε οικονοµικό φόρουµ που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσµο 
Βιοµηχάνων και Εργοδοτών Ουγγαρίας, η κυβέρνηση προγραµµατίζει να δαπανήσει 200 δις 
HUF (€655 εκ.) για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδοµών και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, µεταξύ των ετών 2018-2020. Σύµφωνα µε τον κ. Lázár, ο αριθµός των δηµοσίων 
υπαλλήλων παραµένει υψηλός και η περαιτέρω µείωσή του είναι επιθυµητή. Επιπλέον, η 
κυβέρνηση θα δαπανήσει 2,5 τρις HUF (€8,1 δις) για εκσυγχρονισµό των αυτοκινητοδρόµων και 
1 τρις HUF (€3,2 δις) για την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Πέραν των ανωτέρω, 
συνέχισε ο κ. Lázár, η κυβέρνηση, µεταξύ των ετών 2018-2020, θα αυξήσει σηµαντικά τους 
µισθούς των εργαζοµένων στους τοµείς υγείας και εκπαίδευσης, ώστε να επέλθει σύγκλιση µε τις 
χώρες της δυτικής Ευρώπης. Τέλος, ο κ. Lázár, αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία 
κυβέρνησης-Κεντρικής Τράπεζας και επεσήµανε τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το οποίο η 
κυβέρνηση σκοπεύει να µειώσει ακόµη περισσότερο, σε επίπεδα κάτω του 70% του ΑΕΠ, µέχρι 
το 2019-2020.  
 

 Εκτιµήσεις του Υπουργού Οικονοµίας για ανάπτυξη της ουγγρικής οικονοµίας 
Ο Υπουργός Οικονοµίας της Ουγγαρίας, κ. Mihály Varga, σε οµιλία του στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προϋπολογισµού, επεσήµανε τη θετική πορεία της οικονοµίας και αµφισβητώντας τις 
εκτιµήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι η ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης 
της χώρας θα ανέλθει σε 4% µέχρι το τέλος του έτους, τιµή πολύ κοντά στον αρχικό στόχο της 
κυβέρνησης (4,3%). Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµίας, η οικονοµική ανάπτυξη 
υποστηρίζεται από τη µείωση της ανεργίας (4,1%), την αύξηση του αριθµού των 
απασχολούµενων (4,45 εκ.), την αύξηση των πραγµατικών µισθών (10% αύξηση από το 2013) 
και από την αύξηση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών. Για το δηµόσιο χρέος, δήλωσε ότι 
θα κυµανθεί κάτω του 73% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2017. 
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IΙ 

Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 
• Νέο εργοστάσιο για τον Όµιλο Motherson στην Ουγγαρία.   
Ο ινδικών συµφερόντων Όµιλος Samvardhana Motherson ίδρυσε νέο εργοστάσιο στην πόλη 
Kecskemét της Ουγγαρίας. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός που παρέστη στα εγκαίνια, δήλωσε ότι 
από την αρχή του έτους έχουν ιδρυθεί στην Ουγγαρία 32 µεγάλα εργοστάσια, τα οποία η 
κυβέρνηση επιδότησε µε το συνολικό ποσό των 47 δις HUF (€154 εκ.). Το νέο εργοστάσιο του 
Οµίλου Motherson, επιδοτήθηκε µε 7,4 δις HUF. 
 
• Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Νοµοσχέδιο για µείωση των εργοδοτικών εισφορών  
Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το νοµοσχέδιο που είχε καταθέσει ο Ούγγρος Υπουργός 
Οικονοµίας, κ. Mihály Varga, για µείωση των εργοδοτικών εισφορών. Πράγµατι, από 1/12018, 
οι εργοδοτικές εισφορές θα µειωθούν από 22% του µισθού, στο 19,5%.  Αρχικά, η Συµφωνία 
που είχε επιτευχθεί το 2016 µε τα Εργατικά Συνδικάτα, προέβλεπε για το 2018 µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών στο 20%. Η επιπλέον µείωση 0.5% για το 2018 εγκρίθηκε από την 
Βουλή, δεδοµένου ότι  οι ακαθάριστες αποδοχές των εργατών αυξήθηκαν περισσότερο από 11% 
εντός των πρώτων εννέα µηνών του 2017.  
 
• Επενδύσεις της Coca-Cola HBC στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, η Coca-Cola HBC Hungary, θυγατρική της Coca-Cola 
HBC (3Ε), θα καταγράψει µέχρι τέλος του έτους,  κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 6 δις HUF, 
ενώ προτίθεται να προχωρήσει και σε νέες επενδύσεις το 2018. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία που 
λειτουργεί ήδη για µια 20ετία στην Ουγγαρία, εξάγει προϊόντα της σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 
ο τζίρος της τα τελευταία 5 έτη έχει αυξηθεί κατά €65 εκ., αγγίζοντας σχεδόν τα €350 εκ. το 
2016. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε από 17,7 δις HUF σε 25 δις HUF το συνολικό 
ποσό των φόρων που η εταιρεία κατέβαλε στις ουγγρικές φορολογικές αρχές. Το συνολικά 
επενδυµένο κεφάλαιο της εταιρείας στην Ουγγαρία αγγίζει τα €380 εκ. Το 2012 η «Coca-Cola 
HBC» ήταν η πρώτη ξένη εταιρεία που υπέγραψε «Στρατηγική Συµφωνία» µε την Ουγγρική 
Κυβέρνηση και έκτοτε έχει επενδύσει 20 δις HUF. Σύµφωνα µε ιθύνοντες της εταιρείας, ο 
χαµηλότερος συντελεστής εταιρικής φορολόγησης στην Ε.Ε. και η σταδιακή µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών, καθιστούν την Ουγγαρία πόλο έλξης επενδύσεων. Πρόσφατα, η εταιρεία 
προχώρησε σε νέα επένδυση ύψους €6,5 εκ., µε επέκταση των αποθηκευτικών της χώρων που 
τώρα καταλαµβάνουν έκταση 6.500 τ.µ. και της δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 12.000 
παλετών και 8,4 εκ. λίτρων αναψυκτικών. Μεταξύ των θυγατρικών του Οµίλου, η Coca-Cola 
HBC Hungary πραγµατοποιεί πλέον τις περισσότερες εξαγωγές, ενώ συγκαταλέγεται στις πέντε 
µεγαλύτερες εταιρείες τροφίµων και ποτών στην Ουγγαρία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι για 
την παραγωγή των προϊόντων της, η εταιρεία βασίζεται κατά τα 2/3 σε εγχώριους προµηθευτές 
πρώτων υλών (π.χ. ζάχαρη), ενώ πρόσφατα προχώρησε σε συνεργασία µε έξι Πανεπιστήµια της 
Ουγγαρίας για παροχή δωρεάν τεχνικής εκπαίδευσης σε 8.000 φοιτητές µέχρι το 2020. Η 
πρωτοβουλία αποσκοπεί στη µείωση του φαινοµένου έλλειψης καταρτισµένου εργατικού 
δυναµικού που τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί σηµαντικά στην Ουγγαρία.  
 
• Υπόθεση διπλών προτύπων: Η Ουγγαρία αποσύρει σχετικό νοµοσχέδιο  
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στο εβδοµαδιαίο περιοδικό οικονοµικού και πολιτικού περιεχοµένου 
HVG, η Ουγγρική Κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει νοµοσχέδιο που είχε επεξεργαστεί, 
προκειµένου να αντιµετωπίσει το φαινόµενο των διπλών ποιοτικών προτύπων προϊόντων 
τροφίµων που διακινούνται στην ουγγρική αγορά. Το σχετικό νοµοσχέδιο προέβλεπε ότι τα 
προϊόντα που διακινούνται στην Ουγγαρία από πολυεθνικές εταιρείες και τα οποία έχουν 
διαφορετική σύσταση από αντίστοιχα που διακινούν οι ίδιες πολυεθνικές στις χώρες της δυτικής 
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Ευρώπης,  θα πρέπει να φέρουν ειδική προειδοποιητική σήµανση. Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα 
είχε προκύψει όταν κατόπιν ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίµων της 
Ουγγαρίας (Nébih), εντοπίστηκαν στην αγορά, προϊόντα πολυεθνικών κατώτερης ποιότητας από 
τα αντίστοιχα των αγορών της δυτικής Ευρώπης. Από αρχές του έτους, οι ποιοτικοί έλεγχοι 
εντάθηκαν και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, συνεπικουρούµενη και από χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης (κυρίως τις χώρες Βίζεγκραντ), ανέβασε πολύ τους τόνους (ο Ούγγρος Υπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ, κ. János Lázár, είχε χαρακτηρίσει τα προϊόντα αυτά ως «σκουπίδια της 
βιοµηχανίας τροφίµων») και ανέδειξε το θέµα στους θεσµούς της Ε.Ε., επιδιώκοντας λήψη 
µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των εταιρειών που είχαν µπει στο στόχαστρο της 
ουγγρικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίµων, ήταν και η Coca-Cola HBC, στα προϊόντα της 
οποίας ανιχνεύθηκε, κατόπιν των ελέγχων που διενήργησε η  Nébih, 0,6% περισσότερη ζάχαρη 
και χαµηλότερης ποιότητας γλυκαντικές ουσίες. Από την πλευρά της, η Coca-Cola είχε 
αντιδράσει άµεσα, επισηµαίνοντας ότι για την παραγωγή των προϊόντων της, τόσο αυτών που 
προορίζονται για την αγορά των ΗΠΑ, όσο και αυτών για την ουγγρική αγορά, χρησιµοποιείται 
ακριβώς το ίδιο σιρόπι φρουκτόζης/γλυκόζης, το οποίο εξάλλου παρασκευάζεται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ουγγαρία.  
 
• Η Ουγγαρία θα εξάγει µέλι στην Κίνα 
Βάσει συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ Ουγγαρίας και Κίνας, Ούγγροι παραγωγοί θα µπορούν 
πλέον να εξάγουν µέλι στην Κίνα. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ουγγρικού Υπουργείου 
Γεωργίας, στο µέλλον θα υπάρξει και δυνατότητα on-line εµπορικών συναλλαγών µε την Κίνα.  
 
• Κινεζική εταιρεία logistics επιχειρεί στο διεθνές αεροδρόµιο Βουδαπέστης 
 Η κινεζική εταιρεία εφοδιασµού & µεταφορών (logistics) «STO Express» επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της και στο διεθνές αεροδρόµιο «Liszt Ferenc» της Βουδαπέστης, 
«αναβαθµίζοντας» έτσι την ουγγρική πρωτεύουσα σε κόµβο για τις µεταφορές κινεζικών 
προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, οι παραγγελίες των οποίων έχουν γίνει µέσω διαδικτύου. Η 
«STO Express» πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες εµπορευµατικές πτήσεις (cargo) προς 
Βουδαπέστη.  Η πρώτη πτήση µε αεροπλάνο τύπου Boeing 747αφίχθη  στο αεροδρόµιο 
Βουδαπέστης στις 3 Νοεµβρίου τ.έ,. 
 
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 
 
• Συνεργασία Ουγγρικών τραπεζών µε την AFCA  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας της Ουγγαρίας, η Ένωση Τραπεζών 
Ουγγαρίας υπέγραψε Συµφωνία Συνεργασίας  µε την Ασιατική Ένωση Χρηµατοοικονοµικής 
Συνεργασίας (Asia Financial Co-operation Association -AFCA). Ο Ούγγρος Υπουργός 
Οικονοµίας, κ. Mihály Varga, δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα αποτελεί για την AFCA, γέφυρα προς 
την Ευρώπη. ∆ήλωσε επίσης ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δεσµοί στις σύγχρονες αγορές, συνδέουν 
πλέουν µεταξύ τους ολόκληρες περιφέρειες και συνασπισµούς χωρών, παρά µεµονωµένες χώρες 
και ότι η συνεργασία Κίνας-Ουγγαρίας είναι βασισµένη σε αµοιβαία εµπιστοσύνη.  
 
• Αναβάθµιση σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου  
Η εταιρεία Chinese-Hungarian Railway, ανακοίνωσε προκήρυξε διαγωνισµό για τον 
εκσυγχρονισµό του ουγγρικού σκέλους της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου. 
Η ουγγρική κρατική εταιρεία σιδηροδρόµων ΜΑV κατέχει ποσοστό 15% της εταιρείας, ενώ το 
υπόλοιπο 85% ανήκει σε κινεζικά συµφέροντα. Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας 
(Export-Import Bank –ΕΧΙΜ) θα καλύψει µε 20-ετές δάνειο (το ετήσιο επιτόκιο του οποίου θα 
είναι 2,5%) το 85% του συνολικού κόστους αναβάθµισης του µήκους 152 χλµ. της 
σιδηροδροµικής γραµµής, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καλυφθεί από την Ουγγαρία. Σύµφωνα µε 
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κυβερνητικές πηγές, το κόστος ανακατασκευής του ουγγρικού σκέλους της σιδηροδροµικής 
γραµµής, υπολογίζεται σε 550 δις HUF (€1,7 δις). Η τελευταία αναβάθµιση της γραµµής είχε 
ολοκληρωθεί των δεκαετία του 1960. Εκτιµάται ότι µε την νέες γραµµές, ο χρόνος ταξιδιού 
µεταξύ Βουδαπέστης-Βελιγραδίου θα συντοµευτεί κατά 50%, από 8 σε τέσσερις ώρες. Ο 
διαγωνισµός θα έχει δύο γύρους διαπραγµατεύσεων και σε διάστηµα περίπου ενός έτους θα έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου µε τις προεπιλεγµένες εταιρείες (short 
list), ώστε η διαγωνιστική διαδικασία να προχωρήσει µε την υποβολή δεσµευτικών προσφορών. 
Για τον σχεδιασµό και την αδειοδότηση θα απαιτηθούν δύο έτη, ενώ η κατασκευή θα διαρκέσει 
περί τα τρία έτη. H ανακατασκευή και αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής αποτελεί µέρος 
της πρωτοβουλίας «One Belt One Road» της Κίνας και είναι προφανές ότι το έργο εκτός από τις 
µεταφορές ατόµων και εµπορευµάτων µεταξύ των δύο χωρών (Ουγγαρίας-Σερβίας), θα 
διευκολύνει γενικότερα τη µεταφορά και προώθηση κινεζικών προϊόντων (µέσω του λιµένος 
Πειραιώς) στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό από µόνο του εγείρει προβληµατισµούς και ενεργοποιεί 
αµυντικούς µηχανισµούς στην Ε.Ε., η οποία ανησυχεί επίσης και για το ότι η κατασκευή θα 
ολοκληρωθεί κυρίως από κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες (χαµηλού εργατικού κόστους) µε 
αποτέλεσµα να ενταθεί ο ανταγωνισµός των τιµών στην ευρωπαϊκή αγορά. Tαυτόχρονα µε την 
ανακοίνωση του διαγωνισµού στην Ουγγαρία, ξεκίνησαν στην Σερβία οι εργασίες για την 
κατασκευή του σερβικού σκέλους της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου, από 
τις εταιρείες «China Railways International» και «China Communications Construction».  
 
• Ίδρυση Ουγγρο-Πορτογαλικού Ταµείου Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου 
Ο Υπουργός Εξωτερικών και Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó ανακοίνωσε ότι η 
Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών (Eximbank), η τράπεζα ΟΤΡ και η πετρελαϊκή εταιρεία MOL, 
συµπεριλαµβάνονται στις εταιρείες που επενδύουν στο Ουγγρο-Πορτογαλικό Ταµείο 
Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου «East West European Venture Capital Fund». Το Ταµείο, αξίας €20 
εκ., θα χρηµατοδοτεί ουγγρικές και πορτογαλικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα συµµετάσχει 
στην ψηφιακή αναµόρφωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και του κρατικού τοµέα. Επίσης, 
το Ταµείο θα εµπλέκεται και στη διοίκηση των εταιρειών που χρηµατοδοτεί. Σύµφωνα µε τον 
Ούγγρο Υπουργό, 40% των κεφαλαίων του Ταµείου θα επενδύονται στην Ουγγαρία.  
 
 
• Τα Ουγγρικά Ταχυδροµεία συµµετέχουν σε κινεζική Κοινοπραξία 
Τα Ουγγρικά Ταχυδροµεία θα συµµετέχουν (µε 35%) στην νεοσύστατη Κοινοπραξία «Chinese-
European Supply Chain», αξίας €3 εκ., όπου συµµετέχουν και δύο κινεζικές εταιρείες 
εφοδιασµού και µεταφορών (logistics), η Ningbo Talents (30% συµµετοχή) και ZTO Express 
(35%) µε έδρα την Σαγκάη. Ως αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτής, τα δέµατα και οι 
ταχυδροµικές αποστολές από την Κίνα θα καταφθάνουν στους αποδέκτες τους στην Ουγγαρία, 
αλλά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε πολύ πιο σύντοµο χρονικό 
διάστηµα από αυτό των 40-60 εργάσιµων ηµερών που απαιτείται σήµερα. Οι πρώτες αποστολές 
αναµένονται περί τα τέλη Μαρτίου 2018. Επισηµαίνεται ότι το 36% των εισερχόµενων στην 
Ουγγαρία ταχυδροµικών αποστολών προέρχεται από την Κίνα. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο των Ουγγρικών Ταχυδροµείων, κ. Zoltán Illés, η συνεργασία µε τις 
κινεζικές εταιρείες θα ενισχύσει τη θέση και παρουσία των Ουγγρικών Ταχυδροµείων στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης. 
 
• Συµµετοχή Ουγγαρίας στο Ταµείο Κίνας-Χωρών Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης  
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Magyar Közlöny) ότι η Ουγγαρία θα 
συµµετάσχει στο Ταµείο Κίνας-Χωρών ΚΑΕ µε €50 εκ., µε προοπτική να συνεισφέρει επιπλέον 
€50 εκ. στο µέλλον. Τη διαχείριση του Ταµείου έχει η  Βιοµηχανική και Εµπορική Τράπεζα 
Κίνας. Τις διαπραγµατεύσεις εκ µέρους της Ουγγαρίας διεξάγει η Τράπεζα Εισαγωγών-
Εξαγωγών (Eximbank). Η ίδρυση του Ταµείου είχε αποφασισθεί και ανακοινωθεί τον Νοέµβριο 
2016 κατά τη Σύνοδο Κορυφής Κίνας-Χωρών ΚΑΕ στη Ρίγα. 
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ΙΙΙ.     

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 
18th EDUCATIO, (18-20 Ιανουαρίου 2018) 
∆ιεθνής Έκθεση Εκπαίδευσης, µε 200 εκθέτες και 30.000 επισκέπτες. 
∆ιοργανωτές: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
∆ιεύθυνση:  H-1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail:  info@educatioexpo.hu      (για επισκέπτες) 
E-mail:  sales@hookkft.hu    (για εκθέτες) 
 
 
AGROmashEXPO and Agricultural Μachines Show, (24-27 Ιανουαρίου 2018)  
Η µεγαλύτερη διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Αγροτικών Μηχανηµάτων της Ουγγαρίας  
Έκταση έκθεσης: 40.000 τ.µ. 
Επισκεψιµότητα: 45.000 
Συµµετοχή: 350 εκθέτες (εκ των οποίων 36 από ξένες χώρες) 
∆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 
E-mail: info@hungexpo.hu 
 
 

 
FEHOVA, ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων, (15-18 Φεβρουαρίου 2018) 
∆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 
 
 
BOAT SHOW, Ναυτικό σαλόνι Βουδαπέστης, (22-25 Φεβρουαρίου 2017)  
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 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 
Fax: +36-1/263-6066 
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
 
 
BUDAPEST MOTORCYCLE FESTIVAL, (23-25 Φεβρουαρίου 2018) 
∆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 
 


