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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.2 (Φεβρουάριος 2018) 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.2 
(Φεβρουάριος 2018) 

 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 

- Υποχώρηση του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας 
- Μείωση του πληθωρισµού τον Ιανουάριο 
- Αύξηση του ΑΕΠ 
- Αύξηση του δηµοσίου χρέους – νέος υπολογισµός 
- Σταθερή η αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor's για την Ουγγαρία  
 

 
ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
- Ρεκόρ προσέλκυσης επενδύσεων το 2017 
- Σηµαντική άνοδος του τουρισµού στην Ουγγαρία 
- Αύξηση των ουγγρικών  εξαγωγών το 2017 
- Αύξηση των µισθών 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
- Η Auchan ανοίγει νέο κατάστηµα 
- Συµφωνία Ουγγαρίας-Σερβίας-Βουλγαρίας µε την Gazprom 
- Μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο επιδιώκει η Ουγγαρία 
- Επιφυλάξεις Ουγγαρίας για Εµπορική Συµφωνία Ε.Ε.-Mercosur 
- Νέο ερευνητικό κέντρο της Hyundai Electric 
 

ΙΙΙ.     ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 
 

 
 

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

Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 
 
 

 Υποχώρηση του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας 
Το πρώτο δεκαήµερο Φεβρουαρίου, εξαιτίας του αρνητικού κλίµατος στις παγκόσµιες 
χρηµαταγορές, το Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF) υποχώρησε στο χαµηλότερο επίπεδο για φέτος 
έναντι του ευρώ, µε τις µεταξύ τους συναλλαγές να πραγµατοποιούνται µε ισοτιµία €1 = 312 
HUF.  
 

 Μείωση του πληθωρισµού τον Ιανουάριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ουγγαρίας, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 
2.1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, ωθούµενος από τις υψηλότερες τιµές τροφίµων, σε σχέση 
µε το 2.4% του ∆εκεµβρίου 2017. Οι τιµές καταναλωτή τον Ιανουάριο 2018 αυξήθηκαν κατά 
0.3% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2017. Σύµφωνα µε αναλυτές, ο πληθωρισµός θα παραµείνει σε 
σχετικά χαµηλά επίπεδα κατά τους πρώτους µήνες του 2018, αφού δεν αναµένονται σηµαντικές 
αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων. Στη συνέχεια αναµένεται να  προσεγγίσει προσωρινά το 3% 
και στο τέλος του χρόνου να υποχωρήσει στο 2,6%. 
 

∆ιαµόρφωση πληθωρισµού – Ιανουάριος 2018 
 Ετήσια βάση Μηνιαία βάση 

Τρόφιµα 4.4 1.5  
Οινοπνευµατώδη - Καπνός 6.5 0.6  
Ρουχισµός 0.2 -2.9  
∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά -0.5 0.0  
Ενέργεια  1.6 0.1  
Άλλα αγαθά - Καύσιµα -0.1 0.8  
Υπηρεσίες 0.8 -0.5  
Σύνολο 2.1 0.3  
∆οµικός πληθωρισµός 2.5 0.0  

 
 Αύξηση του ΑΕΠ  

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, το ΑΕΠ της χώρας 
κατά το δ΄ τρίµηνο 2017, σε ετήσια βάση, διαµορφώθηκε στο 4.4%. Εάν ληφθούν υπόψη τα 
εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, ο ρυθµός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 4.8%. Πάντως, για το 
σύνολο του 2017, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε µε ρυθµό 4% (ή 4,2%  µε εποχικά 
προσαρµοσµένα στοιχεία  
 

 Αύξηση του δηµοσίου χρέους – νέος υπολογισµός 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας, το δηµόσιο χρέος της χώρας 
για το 2017 µειώθηκε στα HUF 27,359 τρις (72.1% του ΑΕΠ), σε επίπεδα χαµηλότερα του 2016 
(73.9% του ΑΕΠ). Εντούτοις, εάν συνυπολογισθούν τα χρέη της κρατικής Τράπεζας Εισαγωγών 
Εξαγωγών (Eximbank) -όπως απαιτείται από την µεθοδολογία της Eurostat- τότε η αναλογία 
δηµόσιου χρέους προς ΑΕΠ αγγίζει το 74%. 
 

 Σταθερή η αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor's για την Ουγγαρία  
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P) επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της 
Ουγγαρίας στην κατηγορία BBB-/A-3, όπως εξάλλου ανέµεναν και οι περισσότεροι αναλυτές.  
Η S&P ανέφερε ότι η αξιολόγησή της για την Ουγγαρία, αντανακλά τις ισχυρές οικονοµικές 
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προοπτικές της χώρας και την συνεχή βελτίωση που επιδεικνύει ο τραπεζικός τοµέας. Στην 
ανάλυση της, η S & P προβλέπει ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 3,5%, τιµή υψηλότερη από την 
µακροπρόθεσµη δυνητική ανάπτυξη της χώρας. Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης της 
Ουγγαρίας προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% ή χαµηλότερα το 2019-2021, λόγω 
διαρθρωτικών προκλήσεων.  
 
 
 

 
IΙ 

Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 
 
• Ρεκόρ προσέλκυσης επενδύσεων το 2017   
Σύµφωνα µε δήλωση του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών &Εµπορίου, κ. Péter Szijjártó, τα 
επενδυτικά κίνητρα που θέσπισε η κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσµα την προσέλκυση ξένων 
κεφαλαιακών επενδύσεων ύψους €3,5 δις εντός του 2017. Πιο αναλυτικά, υλοποιήθηκαν 96  
επενδυτικά (αριθµός ρεκόρ για την Ουγγαρία) που δηµιούργησαν περισσότερες από 17.000 νέες 
θέσεις εργασίας, µε µέσο µηνιαίο µισθό 304.000 HUF (~967 Ευρώ). Οι περισσότερες επενδύσεις 
προήλθαν από την Γερµανία (29 έργα) και ακολουθούν ΗΠΑ (10 έργα), Ινδία (4 έργα), Κίνα (3 
έργα) Νότια Κορέα (3 έργα), Ιαπωνία (3 έργα) και Τουρκία (2 έργα). Σηµειώνεται ότι 18 
επενδυτικά έργα υλοποιήθηκαν από ουγγρικές επιχειρήσεις. 
 
• Σηµαντική άνοδος του τουρισµού στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, ο αριθµός των 
διανυκτερεύσεων σε ουγγρικά καταλύµατα το 2017 άγγιξε τα 29,5 εκ. Σε σχέση µε το 2016, οι 
διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 7.9% αγγίζοντας τα 14.9 εκ. και οι 
διανυκτερεύσεις Ούγγρων αυξήθηκαν κατά 5.6% (14.6 εκ.). Ειδικά για την Βουδαπέστη, οι 
διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 10 εκ., κυρίως λόγω της διεξαγωγής του Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος Υγρού Στίβου, αλλά και της διοργάνωσης του ετήσιου Φεστιβάλ Sziget. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι το ποσοστό πληρότητας των καταλυµάτων αυξήθηκε από 56.2% το 2016 σε 
59.6% το 2017, ενώ αυξήθηκαν επίσης κατά 16% και τα µεικτά έσοδα που άγγιξαν τα 466 δις 
HUF. Πιο αναλυτικά, ο ρυθµός προσέλευσης επισκεπτών από την Γερµανία (η µεγαλύτερη 
αγορά για την Ουγγαρία) αυξηθήκε κατά  8%, όµως οι µεγαλύτεροι ετήσιοι ρυθµοί προσέλευσης  
σηµειώθηκαν από την Ρωσία (25%) και τις ΗΠΑ (15%). Το 2017 ο συνολικός αριθµός ατόµων 
που επισκέφθηκαν την Ουγγαρία αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε το 2016. 
 
• Αύξηση των ουγγρικών  εξαγωγών το 2017 
Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, η αξία των εξαγωγών της χώρας το 2017, 
ξεπέρασε για πρώτη φορά τα €100 δις, αγγίζοντας σχεδόν τα €101 δις και σηµειώνοντας αύξηση 
8.4% σε σχέση µε το 2016. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, µεγαλύτερη αύξηση (11,4%) 
σηµείωσαν οι εισαγωγές, µε αποτέλεσµα το εµπορικό πλεόνασµα της χώρας να µειωθεί στα €8,2 
δις (€9,7 δις για το 2016). Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στους 
10 από τους 12 µήνες του 2017, οι εισαγωγές αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό από τις εξαγωγές, 
κυρίως εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Σύµφωνα µε αναλυτές, η 
τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2018.  
 
• Αύξηση των µισθών 
Τον ∆εκέµβριο 2017, ο µέσος ακαθάριστος µισθός διαµορφώθηκε στα 327.713 HUF (~1.047  €), 
αυξηµένος κατά 13.5% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2016. Το ίδιο χρονικό διάστηµα, επίσης 
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αυξηµένος κατά 13.5% εµφανίζεται και ο µέσος καθαρός µισθός (217.900 HUF, περίπου 700 €). 
Για το σύνολο του έτους 2017, ο µέσος µηνιαίος ακαθάριστος µισθός ανήλθε στα 297.000 HUF 
(~954 €), αυξηµένος κατά 12.9% σε σχέση µε το 2016.  

 
 
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 
 
• Η Auchan ανοίγει νέο κατάστηµα  
Η γαλλική αλυσίδα υπεραγορών Auchan σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου κέντρου διανοµής 
κοντά στο αεροδρόµιο της Βουδαπέστης. Το νέο διανεµητικό κέντρο, έκτασης 87.200 m2,  
αποτελεί µέρος του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασµού της εταιρείας, η οποία αποβλέπει 
στην ανάπτυξη διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων σε όλη την επικράτεια της Ουγγαρίας. Η 
εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει το οικονοµικό κόστος της κατασκευής. Το έργο αναµένεται να  
ολοκληρωθεί εντός του 2018.  
 
• Συµφωνία Ουγγαρίας-Σερβίας-Βουλγαρίας µε την Gazprom 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ουγγρικού Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορίου, Σερβία, 
Βουλγαρία και Ουγγαρία συνυπέγραψαν συµφωνία µεταφοράς φυσικού αερίου µε την ρωσική  
εταιρεία Gazprom. Στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, η Ουγγαρία, από τα τέλη του 2019, θα 
έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει ετησίως 6-8 δις κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, µέσω της 
βαλκανικής οδού. 
 
• Μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο επιδιώκει η Ουγγαρία 
Ο επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. János Lázár δήλωσε ότι η µείωση της 
εξάρτησης της Ουγγαρίας από το ρωσικό φυσικό αέριο θα ενισχύσει σηµαντικά την ανεξαρτησία 
της Ουγγαρίας. Σηµαντικό µέρος του φυσικού αερίου που προορίζεται για οικιακή χρήση, 
προέρχεται από την Ρωσία, πρόσθεσε ο κ. Lázár, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να 
αναλάβει δράση προκειµένου να µειώσει την εξάρτηση της χώρας από την Ρωσία. Σύµφωνα µε 
τον κ. Lázár, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τρεις τρόπους: α) προµήθεια φυσικού αερίου και από 
άλλες χώρες και µεταφορά του µέσω του από πολλά έτη κατασκευασµένου αγωγού Σλοβακίας-
Ουγγαρίας, β) χρήση του υπο κατασκευή στην Κροατία σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(LNG), ο οποίος θα τροφοδοτείται µε φυσικό αέριο προέλευσης ΗΠΑ και γ) προµήθεια φυσικού 
αερίου από την Ρουµανία, από τις εταιρείες Exxon και OMV και µεταφορά του µέσω του 
αγωγού Ουγγαρίας-Ρουµανίας. 
 
 
• Επιφυλάξεις Ουγγαρίας για Εµπορική Συµφωνία Ε.Ε.-Mercosur 
Με δήλωσή του στον Τύπο, ο Ούγγρος Υπουργός Γεωργίας, κ. Sándor Fazekas, χαρακτήρισε 
ριψοκίνδυνη και πιθανόν επιζήµια για τον αγροτικό τοµέα της Ουγγαρίας µια πιθανή Συµφωνία 
Ελευθέρου Εµπορίου Ε.Ε. µε τις χώρες Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και 
Ουρουγουάη). Η Ουγγαρία δεν θα υποστηρίξει Εµπορική Συµφωνία που θα επιτρέπει την αθρόα 
εισαγωγή των αγροτικών προϊόντων της Λατ. Αµερικής στην Ε.Ε. σε τιµές χαµηλότερες του 

Μέσος καθαρός µισθός 2017 
Τοµέας οικονοµίας HUF %  
Ιδιωτικός Τοµέας 205,500  11.6 
∆ηµόσιος Τοµέας 183,000  15.9 
ΜΚΟ 171,000  11.2 
Σύνολο 197,500  12.9 
Εργάτες ∆ηµοσίου 54,300  3.5 
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κόστους. Μια πιθανή Εµπορική Συµφωνία Ε.Ε. – Mercosur θα δηµιουργούσε εξαιρετικά 
σκληρές συνθήκες ανταγωνισµού για χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους, µελισσουργούς και 
καλλιεργητές αραβόσιτου και πρώτης ύλης για παραγωγή βιοκαυσίµων. Οι αγρότες της Ν. 
Αµερικής αντιµετωπίζουν λιγότερους περιορισµούς και κανονισµούς, έχουν φθηνό εργατικό 
δυναµικό και εξαιρετικά ευνοϊκό κλίµα για καλλιέργειες. Τέλος, ο Ούγγρος Υπουργός τόνισε ότι 
την πρόταση Εµπορικής Συµφωνίας Ε.Ε. – Mercosur, προωθούν εκείνα τα κ-µ της Ε.Ε. που 
έχουν ισχυρή βιοµηχανική παραγωγή και θα ωφεληθούν τις εξαγωγές βιοµηχανοποιηµένων 
προϊόντων στην Λατ. Αµερική. 
 
• Νέο ερευνητικό κέντρο της Hyundai Electric  
Η Κορεατική εταιρεία ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου στην 
Βουδαπέστη, µε την ένωση δύο υφιστάµενων µονάδων σε κοινό κτίριο 2.500 τ.µ. Το ερευνητικό 
κέντρο θα ονοµάζεται "Hyundai Technologies Center» και θα εξελίσσει, δοκιµάζει και παράγει  
συσκευές µικροδικτύων, όπως π.χ. µετασχηµατιστές κατάλληλους για χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας από µικρές κοινότητες και εταιρείες.  
 
 

 
ΙΙΙ.     

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 

 AMTS Automobil and Tuning Show, (23-25 Μαρτίου 2018) 
∆ιεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου . 
∆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 
 
 
 

 CONSTRUMA, (11-15 Απριλίου 2018) 
∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών. Μεταξύ των σηµαντικότερων στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε 700 εκθέτες και 60.000 επισκέπτες.  
∆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 
 
Παράλληλα µε την CONSTRUMA, θα διοργανωθούν και οι παρακάτω εκθέσεις: 

 RENEO - ∆ιεθνής Έκθεση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
 CONSTRUMA GARDEN - Έκθεση Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων και 
Κηπευτικής  

 HOME DESIGN -  Έκθεση Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων 


