
 
 

 
 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
                                           ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

  Βουδαπέστη, 
Τηλ.:    +36 1 4132612, +36 1 4132613 Α.Π.:
e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr 
Fax:    +36 1 3217403 

21 Νοεµβρίου 2019 
 Φ. 2200/0669 

 
ΠΡΟΣ: 
 

 
Επιµελητήρια, Συνδέσµους και 
επιχειρηµατικούς φορείς στην Ελλάδα            
(µέσω ηµών) 

 
KOIN: 
 

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
-∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
-∆ιπλωµατικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ∆ΟΣ & Εξωστρέφειας  
-Γραφεία κ.κ. Α΄ και Β΄ Γενικών ∆ιευθυντών 
-Α13, Β1, Β4, Β8 ∆/νσεις 
 

Ε.∆.:  Υπ’ όψιν κ. Πρέσβεως  
 
ΘΕΜΑ: 
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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.7 (Οκτώβριος 2019) 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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Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄ 
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τεύχος Νο.7 
(Οκτώβριος 2019) 
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-Αύξηση του ΑΕΠ της Ουγγαρίας κατά το Β΄ τρίµηνο 2019 
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Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
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I 
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 

 
 

 Αύξηση των µισθών στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), ο µέσος 
ακαθάριστος και καθαρός µισθός αυξήθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 364.799 
HUF και 242.951 HUF, αντίστοιχα, για τον µήνα Ιούνιο. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο  
πληθωρισµός βρίσκεται στο 3,4%, η πραγµατική αύξηση µισθών υπολογίζεται σε 7%. Πιο 
αναλυτικά, κατά τους πρώτους έξι µήνες του έτους, ο µέσος καθαρός µισθός ανήλθε σε 246.400 
HUF συµπεριλαµβανοµένων των παροχών και σε 239.000 HUF χωρίς παροχές. ∆ηλαδή, 
σηµειώθηκε αύξηση  κατά 10,6% και 10,7% αντίστοιχα. Πάντως, η αύξηση των µισθών τον 
Ιούνιο ήταν πιο αργή σε σύγκριση µε τον Μάιο, καθώς η αύξηση των µισθών στον δηµόσιο 
τοµέα δεν ξεπέρασε το 8,4%. Επισηµαίνεται ότι η τρέχουσα αύξηση των µισθών στο 10-11% 
είναι βιώσιµη κατά το δεύτερο εξάµηνο, καθώς η έλλειψη εργατικού δυναµικού εξακολουθεί να 
αποτελεί πρόβληµα. Εντούτοις, αναλυτές προβληµατίζονται για το ενδεχόµενο επιδείνωσης της 
οικονοµίας εξαιτίας της διεθνούς αβεβαιότητας που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των 
επιχειρηµατικών δράσεων, µείωση των προσλήψεων και στροφή των καταναλωτών προς την 
αποταµίευση εις βάρος της κατανάλωσης. Εντούτοις, από το 2015 κι ένθεν, οι µισθοί στην 
Ουγγαρία έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50%. Παραµένει όµως το χάσµα µεταξύ της αύξησης 
των µισθών στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, το οποίο -σύµφωνα µε ειδικούς- θα µπορούσε 
να περιοριστεί µε την επιπρόσθετη αύξηση των αµοιβών των εργαζοµένων του τοµέα υγείας. 
 
 

 Αύξηση του ΑΕΠ της Ουγγαρίας κατά το Β΄ τρίµηνο 2019, όµως δυσοίωνες προοπτικές 
για το Β΄ εξάµηνο 2019 
Σύµφωνα µε προσφάτως δηµοσιευµένα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ουγγαρίας (KSH), επιβεβαιώνεται η κατά 4,9% αύξηση του ΑΕΠ της χώρας για το δεύτερο 
τρίµηνο 2019. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ανοδική τάση του κατασκευαστικού 
τοµέα και στις εµπορικές δραστηριότητες. Στην πραγµατικότητα, η ανάλυση των στατιστικών 
στοιχείων δείχνει ότι κάθε τοµέας της οικονοµίας συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη, όµως η 
αύξηση της κατανάλωσης µε ταχύτερο ρυθµό από αυτόν της αύξησης του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε 
επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ο τοµέας των 
υπηρεσιών συνέβαλλε µε 2,2 ποσοστιαίες µονάδες στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, ο 
κατασκευαστικός τοµέας µε 1,2% και η βιοµηχανία µε 0,9%. Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές κατά 4% µε συνέπεια τη µείωση του εµπορικού 
πλεονάσµατος που όµως παραµένει ικανοποιητικό. Επισηµαίνεται επίσης ότι η επιδείνωση του 
διεθνούς (εξωτερικού) οικονοµικού περιβάλλοντος έχει µέχρι στιγµής περιορισµένο αντίκτυπο 
στην ουγγρική οικονοµία, καθώς οι εγχώριοι παράγοντες έχουν αντισταθµίσει τις όποιες 
επιπτώσεις. Ωστόσο, αναλυτές τονίζουν ότι η ισχυρή ανάπτυξη της Ουγγρικής οικονοµίας θα 
επιβραδυνθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο λόγω της ασθενέστερης ανάπτυξης στην ευρωζώνη, ενώ 
εκτιµούν, επίσης, ότι η επιβράδυνση θα συνεχιστεί ακόµη περισσότερο καθώς οι δυσµενείς 
εξωτερικές συνθήκες θα επηρεάσουν τελικώς και την Ουγγαρία. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιµούν ότι ο 
ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ θα µπορούσε να κυµανθεί στο 4,5% για το Β΄ εξάµηνο και 4,7% για 
το έτος. Άλλοι αναλυτές όµως προβλέπουν ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,3% το 2019 και 
3,5% το 2020. Με τις αναλύσεις συµφωνεί και το Ινστιτούτο Οικονοµικής Έρευνας (GKI) το 
οποίο σε έρευνά του προβλέπει σηµαντική επιβράδυνση στην ουγγρική οικονοµία κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του 2019, κυρίως εξαιτίας της υποβάθµισης των επιχειρηµατικών προσδοκιών 
και της επιδείνωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε  την εξασθενηµένη 
επίδραση των επενδυτικών κονδυλίων της ΕΕ. Το Ινστιτούτο, επισηµαίνει επίσης ότι τα 
οικονοµικά στοιχεία του Β΄ τριµήνου δείχνουν επιβράδυνση και στη βιοµηχανία. Η παραγωγή 
οχηµάτων, η οποία αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της βιοµηχανικής παραγωγής, αυξήθηκε µόλις 
κατά 1,5% τον Ιούνιο, µετά από αύξηση 10% κατά το πρώτο εξάµηνο. Ο κλάδος των 
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κατασκευών ενδέχεται να αντιµετωπίσει κάµψη, καθώς οι παραγγελίες τον Ιούνιο ήταν 11% 
χαµηλότερες σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του 2018. Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων 
επιβραδύνθηκε επίσης ελαφρώς κατά το δεύτερο τρίµηνο, ενώ δεν αποκλείεται και επιβράδυνση 
της αύξησης των µισθών κατά το Β΄ εξάµηνο.  
 

 Σηµαντική διολίσθηση του εθνικού νοµίσµατος της Ουγγαρίας 
Μετά την απόφαση του Νοµισµατικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (MNB) 
να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 0,9%, η συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος 
φιορινιού (HUF) της χώρας, έναντι του Ευρώ υποχώρησε ακόµη περισσότερο. Το εθνικό 
νόµισµα της Ουγγαρίας υποτιµήθηκε σε νέο ιστορικό χαµηλό, µε τη συναλλαγµατική του 
ισοτιµία να αγγίζει αρχικά τα 332 HUF ανά ευρώ και στη συνέχεια να υποχωρεί ακόµη 
περισσότερο στα 333,14 HUF ανά ευρώ. Ωστόσο, η συναλλαγµατική του ισοτιµία έναντι του 
δολαρίου (ΗΠΑ) δεν υποχώρησε περισσότερο παραµένοντας στα επίπεδα του 302,75 HUF / $. 
Σύµφωνα µε αναλυτές, η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα και απαισιοδοξία στις διεθνείς αγορές σε 
σχέση µε τις οικονοµικές προοπτικές, αποδυναµώνει το φιορίνι, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν 
να επενδύουν στα πιο «ριψοκίνδυνα» νοµίσµατα. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Οικονοµικών 
της Ουγγαρίας, κ. Μ. Varga, η διολίσθηση του HUF οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως 
π.χ. ο εµπορικός πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας που επηρεάζει ασφαλώς αρνητικά τόσο την µικρή αλλά 
ανοιχτή και εξαγωγικά προσανατολισµένη οικονοµία της Ουγγαρίας, όσο και τους επενδυτές. 
Συγχρόνως, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα τη Γερµανία που κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στις εξαγωγές της Ε.Ε. ∆εδοµένων 
των στενών και ισχυρών Ουγγρο-Γερµανικών οικονοµικών σχέσεων (η Γερµανία είναι µακράν ο 
µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της Ουγγαρίας), είναι αυτονόητο ότι η πορεία της γερµανικής 
οικονοµίας θα επηρεάσει και την ουγγρική. Το Brexit αποτελεί έναν ακόµα εξωγενή παράγοντα 
που επηρεάζει δυσµενώς τη διεθνή οικονοµική κατάσταση, τις ισορροπίες των οικονοµιών της 
Ε.Ε. και κατά συνέπεια την πορεία του ουγγρικού νοµίσµατος. Τα µηνύµατα της ΜΝΒ, που 
διατηρεί αµετάβλητη την πολιτική της, δε µαρτυρούν κάποια ανησυχία για το αδύναµο φιορίνι. 
Βέβαια, παραµένει ως στόχος η µείωση του δανεισµού της Ουγγαρίας σε ξένο νόµισµα, έτσι 
ώστε ένα αδύναµο σχετικά εθνικό νόµισµα να µην βλάπτει πραγµατικά την οικονοµία, αλλά, 
αντιθέτως, να βοηθάει τις εξαγωγές. Ως εκ τούτου, η εξαιρετικά χαλαρή νοµισµατική πολιτική 
της Ουγγαρίας θα µπορούσε να διατηρηθεί ακόµη και στην περίπτωση περαιτέρω υποτίµησης 
του HUF. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι το πλεόνασµα του εµπορικού ισοζυγίου της 
Ουγγαρίας συνεχώς µειώνεται (το β΄ τρίµηνο 2019 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% ενώ οι 
εισαγωγές κατά 4% µε συνέπεια τη µείωση του εµπορικού πλεονάσµατος), όπως και το 
πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Συνεπώς, αυτά, δεν µπορούν να αποτελέσουν 
βάση για ενίσχυση του HUF, αν και όταν αυτή κριθεί αναγκαία.  
 
 

IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 
 

• Εµφιαλωµένο νερό –∆υνατότητα ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία  
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εµφιαλωµένων νερών 
(European Federation of Bottled Waters – EFBW), η Ουγγαρία κατατάσσεται στην τρίτη θέση 
µεταξύ των χωρών της Ευρώπης ως προς την κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. Με ετήσια 
κατά κεφαλήν κατανάλωση 126 λίτρων, η Ουγγαρία βρίσκεται πίσω από την Ιταλία (188 λίτρα) 
και την Γερµανία (175 λίτρα). Επισηµαίνεται ότι στην Ουγγαρία, το νερό της βρύσης είναι 
πόσιµο και γευστικά ευχάριστο (αν και ίσως λίγο σκληρό) και κατά συνέπεια η προτίµηση των 
Ούγγρων στο εµφιαλωµένο µπορεί να αποδοθεί µόνο στην καταναλωτική συνήθεια και 



4 
 

ενδεχοµένως στον τρόπο προώθησης και εµπορίας του. Σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας της Ουγγαρίας, οι εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού ακολουθούν αυξητική πορεία τα 
τελευταία έτη. Αυξητική πορεία ακολουθούν και οι εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού από την 
Ελλάδα, κυρίως της δασµολογικής κλάσης Σ.Ο. 2202. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που 
ακολουθεί, το 2018 η χώρα µας εξήγαγε στην Ουγγαρία εµφιαλωµένα νερά του κωδικού Σ.Ο. 
2202, αξίας ύψους €321 χιλ. (ποσοστό 0,22% των συνολικών εισαγωγών της Ουγγαρίας). Αν και 
η χώρα µας το 2018 στον συγκεκριµένο κωδικό σηµείωσε αύξηση εξαγωγών κατά 457% σε 
σχέση µε το 2017, εντούτοις, το ποσοστό των εισαγωγών από Ελλάδα σε σχέση µε τις συνολικές 
εισαγωγές που πραγµατοποιεί η Ουγγαρία, είναι ελάχιστο. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια 
ελληνικής επιχειρηµατικής δράσης και αύξησης των εξαγωγών µας είναι σηµαντικά.    

 
Εισαγωγές εµφιαλωµένου νερού στην Ουγγαρία 

Σε € Κωδικός Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας Σύνολο χωρών  Ελλάδα 

2201 3.351.551 10.4372016 
2202 106.379.398 31.261
2201 4.395.398 5.9152017 
2202 128.443.420 57.557
2201 5.443.055 5.4432018 
2202 145.009.614 321.014

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας 
 

Κύριοι προµηθευτές της Ουγγαρίας για το 2018, µε βάση την αξία εισαγωγών στη χώρα, 
αναδεικνύονται κατά σειρά οι: Πολωνία (€31.304.011), Αυστρία (€31.034.812), Τσεχία 
(€29.218.714), Γερµανία (€13.412.424) και Βέλγιο (€6.680.202). Από την Ιταλία η Ουγγαρία 
εισάγει εµφιαλωµένα νερά αξίας €4.441.375. Πολλά από αυτά καλύπτουν τις ανάγκες των 
πολυάριθµων ιταλικών εστιατορίων. Τέλος, εµφιαλωµένα νερά εισάγονται στην Ουγγαρία από 
την Τουρκία (€85.490), αλλά και από την ∆ηµοκρατία της Βορείου Μακεδονίας (€37.623).  
Φαίνεται ότι οι Ούγγροι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στο εµφιαλωµένο νερό και 
παρά την εγχώρια παραγωγή, εισάγονται στη χώρα υψηλής αξίας ποσότητες εµφιαλωµένου 
νερού. Η ελληνική βιοµηχανία θα µπορούσε ενδεχοµένως να καλύψει µέρος των καταναλωτικών 
προτιµήσεων της Ουγγαρίας. Με σύµµαχο την ελληνική οµογένεια (περίπου 5.000 άτοµα), τα 
ελληνικά εστιατόρια, αλλά και τον τουρισµό (η Ελλάδα είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος 
προορισµός για του Ούγγρους τουρίστες), τα ελληνικά εµφιαλωµένα νερά θα µπορούσαν να 
αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην ουγγρική αγορά.  
 
 

• Ανάπτυξη των βιοεπιστηµών (Life Sciences) στην Ουγγαρία 
Τις τελευταίες δεκαετίες οι βιοεπιστήµες έχουν αναδειχθεί, διεθνώς, σε σηµαντικό µοχλό 
οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς πολλές χώρες προσανατολίζονται σε ένα οικονοµικό µοντέλο το 
οποίο θα είναι βασισµένο στην τεχνογνωσία και θα συνδυάζει τις φυσικές επιστήµες µε την 
πληροφορική και την ψηφιοποίηση. Ο κλάδος των βιοεπιστηµών, ανήκει σήµερα στους πιο 
προηγµένους τεχνολογικά και χαρακτηρίζεται ως κλάδος εντάσεως τεχνολογίας µε αντικειµενικό 
σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε προβλήµατα που ταλανίζουν τα άτοµα και τις κοινωνίες. 
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων της Ουγγαρίας (ΗΙΡΑ), ο κλάδος των 
βιοεπιστηµών συγκαταλέγεται στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας της χώρας, µε 
δράση που ξεπερνάει τα 100 έτη, πολλές καινοτοµίες, εξειδικεύσεις και σηµαντικές εξαγωγές. Η 
συνεργασία µεταξύ ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, ξένων και ουγγρικών φορέων, ερευνητικών 
κέντρων και καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, έχει οδηγήσει στη σύσφιξη των σχέσεων 
µεταξύ επιστήµης και βιοµηχανίας, µε θετικό αποτέλεσµα για τη χώρα. Στην Ουγγαρία, ο κλάδος 
των βιοεπιστηµών, αποτελείται από δύο βασικούς τοµείς: α) Βιοτεχνολογία & 
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Φαρµακοβιοµηχανία και β) Ιατρικές συσκευές. Οι δύο αυτοί τοµείς συµµετέχουν µε σηµαντικό 
και συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό στην οικονοµία της Ουγγαρίας.  
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΗΙΡΑ, 8 από τις 10 µεγαλύτερες, παγκοσµίως, εταιρείες 
βιοτεχνολογίας και παραγωγής φαρµάκων διατηρούν µονάδες παραγωγής ή/και R&D (έρευνας 
και ανάπτυξης) στην Ουγγαρία. Το 2017 οι φαρµακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες ιατρικών 
συσκευών στην Ουγγαρία, απασχολούσαν περισσότερους από 48.000 υπαλλήλους. Η 
φαρµακοβιοµηχανία της Ουγγαρίας αποτελούσε ανέκαθεν σηµαντική παράµετρο της εθνικής 
οικονοµίας, παράγοντας το 6,8% της συνολικής βιοµηχανικής αξίας (στοιχεία 2017). Οι τέσσερις 
µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες µε µονάδες παραγωγής στην Ουγγαρία (Richter, Teva, 
Egis και Sanofi-Aventis) «ευθύνονται» για το 85-90% του συνόλου της παραγωγικής και 
εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου της φαρµακοβιοµηχανίας. Επίσης, το 40-45% του 
συνόλου της έρευνας & ανάπτυξης που πραγµατοποιείται στην ουγγρική βιοµηχανία, προέρχεται 
από την φαρµακοβιοµηχανία. Το 2017, το συνολικό ποσό των δαπανών της ουγγρικής 
φαρµακοβιοµηχανίας για έρευνα & ανάπτυξη, ανήλθε σε 67 δισ. HUF (€217 εκ.). Στον τοµέα 
των ιατρικών συσκευών της Ουγγαρίας, δραστηριοποιούνται περίπου 150 εξωστρεφείς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν το 90% των προϊόντων τους. Οι εταιρείες αυτές 
χαρακτηρίζονται από προσαρµοστικότητα, ευελιξία, καινοτοµία και ισχυρή εξαγωγική δράση. 
Η συνεχής ανάπτυξη των βιοεπιστηµών υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ακαδηµαϊκών ερευνητών 
και επιστηµονικών ιδρυµάτων. Τα πανεπιστήµια της Ουγγαρίας «τροφοδοτούν» τη βιοµηχανία 
µε άρτια επιστηµονικά καταρτισµένο προσωπικό το οποίο συνδράµει καταλυτικά στην 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Το 2017 φοιτούσαν σε τµήµατα βιοεπιστηµών πανεπιστηµίων 
της Ουγγαρίας περισσότεροι από 24.300 σπουδαστές, ενώ το ίδιο έτος αποφοίτησαν 3.700 
άτοµα. Συγχρόνως, ένα µεγάλος αριθµός ερευνητικών κέντρων δηµιουργεί προϋποθέσεις 
διαρκούς εξέλιξης και προόδου. Υπάρχουν 4 µεγάλα κέντρα R&D τα οποία είναι συνδεδεµένα 
µε πανεπιστήµια που εξειδικεύονται σε ιατρικές και υγειονοµικές επιστήµες στις πόλεις 
Βουδαπέστη, Ντέµπρετσεν, Ζέγκεντ και Πεκς.  
Σηµαντική είναι και η συµβολή του κράτους στην ανάπτυξη των βιοεπιστηµών στην Ουγγαρία. 
Βασικός  στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονοµίας. Ο συντελεστής εταιρικής φορολόγησης έχει µειωθεί στο 9% (ο χαµηλότερος 
στην Ε.Ε.), σε µια προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων ξένων επενδύσεων.  Παράλληλα, η 
Ουγγαρία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα κινήτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των 
επανεπενδύσεων στον κλάδο των βιοεπιστηµών. Οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις µπορούν να 
έχουν περιφερειακό ή και ειδικό χαρακτήρα. Τον Ιανουάριο 2017, τέθηκε σε ισχύ νέο καθεστώς 
παροχής κινήτρων, µε σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και 
πειραµατικής ανάπτυξης των µεγάλων βιοεπιστηµονικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ουγγαρία. 
Απώτερος στόχος του νέου καθεστώτος επιδοτήσεων είναι η προώθηση της δηµιουργίας νέων 
κέντρων R&D, καθώς και η ενίσχυση των εταιρειών που ήδη εµπλέκονται σε δραστηριότητες 
R&D. Επιπλέον, ο Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων της Ουγγαρίας έχει θεσπίσει ένα νέο 
κίνητρο για την ενίσχυση επιχειρήσεων που θα προβούν σε επενδύσεις εντάσεως τεχνολογίας: 
Για την επιχορήγηση της επένδυσης, δεν θα απαιτείται πλέον η δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, αρκεί η επιχείρηση να δεσµευθεί για την αύξηση της παραγωγικότητάς της εντός 
τεσσάρων ετών. Ο στόχος του κινήτρου αυτού, είναι η εφαρµογή νέων τεχνολογιών και η 
δηµιουργία ποιοτικότερων, τεχνολογικά πιο προηγµένων και καινοτόµων (άρα και 
ανταγωνιστικότερων) προϊόντων. 
 

• Αυξηµένες δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε το νέο επενδυτικό µοντέλο της Ουγγαρίας, η έµφαση και οι κρατικές ενισχύσεις θα 
δίδονται για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αύξησε 
τις δαπάνες R&D στον προϋπολογισµό του 2020 κατά 32 δις HUF σε σχέση µε το 2019, έτσι 
ώστε το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αγγίζει πλέον τα 165 δις HUF. Όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο Υπουργός Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, κ. László Palkovics, η βελτίωση του 
επιπέδου R&D στην Ουγγαρία, αποτελεί προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής της 
κυβέρνησης. Παρόµοια δήλωση είχε κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου της 
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Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártο: «οι επενδύσεις εντάσεως τεχνογνωσίας που είναι βασισµένες στην 
έρευνα και την τεχνολογία, θα έχουν τον πρωταρχικό λόγο στην οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας». Ο κ. Palkovics σε οµιλία του στο Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (American 
Chamber of Commerce -AmCham), ανέφερε ότι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες συµφερόντων 
ΗΠΑ, όπως οι GE και ΙΒΜ έχουν δραστηριοποιηθεί µε επιτυχία σε τεχνολογικές και καινοτόµες 
επενδύσεις στην ουγγρική αγορά. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση και άλλων 
εταιρειών, συµπλήρωσε ο Ούγγρος Υπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι ακολουθούνται τρεις 
βασικές µορφές στήριξης των εταιρειών: α)  η ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών R&D, β) η 
ενίσχυση της χρηµατοδότησης και γ) η βελτίωση της συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
(Σ∆ΙΤ). 
 
 

• Αύξηση των εξαγωγών ουγγρικών γεωργικών προϊόντων και προϊόντων τροφίµων 
Ο αγροτικός τοµέας της Ουγγαρίας παρουσιάζει θεαµατική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, µε 
σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας του. Το α΄ εξάµηνο 2019, οι 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, αγγίζοντας σε αξία τα €4,7 δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές γεωργικών 
προϊόντων αυξήθηκαν µόνο κατά 6,8% (στα €3 δισ.), δηµιουργώντας πλεόνασµα στο ισοζύγιο 
γεωργικού εµπορίου ύψους €1,7 δισ. (αύξηση 20% σε ετήσια βάση). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 
πρώτο εξάµηνο του 2019, το 54,2% του συνολικού πλεονάσµατος του εξωτερικού εµπορίου της 
εθνικής οικονοµίας της Ουγγαρίας, προήλθε από τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, τα οποία 
συνεισέφεραν έσοδα €1,67 δισ. σε σύνολο εµπορικού πλεονάσµατος ύψους €3,08 δισ. Για 
λόγους σύγκρισης, ας σηµειωθεί ότι το 2010 µόνο το ένα τρίτο (33,4%) των ουγγρικών 
εξαγωγών προέρχονταν από τον αγροτικό τοµέα. Έκτοτε, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 79,5% και το εµπορικό γεωργικό πλεόνασµα κατά 77,5%. Σύµφωνα µε τον 
Υπουργό Γεωργίας της Ουγγαρίας, κ. István Nagy, η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα οφείλεται 
στην κυβερνητική πολιτική των άµεσων επιδοτήσεων (ύψους περίπου 400 δισ. HUF ετησίως) 
και των εθνικών επιχορηγήσεων ύψους 100 δισεκατοµµυρίων HUF. Η πολιτική αυτή προσδίδει 
στους αγρότες αίσθηµα ασφάλειας για το οικογενειακό τους εισόδηµα, ενώ ταυτόχρονα τους 
παρέχει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης για περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών τους 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο κ. Nagy επισηµαίνει την αύξηση της παραγωγής προϊόντων 
υψηλής προστιθέµενης αξίας (υψηλής µεταποίησης) ως παράγοντα που ενισχύει περαιτέρω την 
κερδοφορία του κλάδου αλλά και την απασχόληση. Η ανάπτυξη της µεταποίησης δηµιουργεί ένα 
σταθερό και προβλέψιµο περιβάλλον αγοράς και σε συνδυασµό µε την στοχοθετηµένη 
κυβερνητική πολιτική και την άσκηση οικονοµικής διπλωµατίας, δηµιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, δηλώνει χαρακτηριστικά ο 
Ούγγρος Υπουργός. Εξάλλου, σε οµιλία του σε αγροτικό συνέδριο, ο κ. Nagy αναφέρθηκε στα 
προηγµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει το ουγγρικό Υπουργείο 
Γεωργίας. Με αυτά, µειώνονται οι κίνδυνοι των φυτοκαλλιεργειών και περιορίζονται οι απώλειες 
εισοδήµατος των αγροτών εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων. Παράλληλα, τα 
προγράµµατα προνοµιακών δανείων κεφαλαίου κίνησης και οι θεσµικές εγγυήσεις, 
διευκολύνουν τη χρηµατοδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις που αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα της γεωργικής οικονοµίας υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του εκσυγχρονισµού 
των καλλιεργειών και του εµπλουτισµού της παραγωγικής διαδικασίας µε σύγχρονες 
τεχνολογικές µεθόδους. Επιπροσθέτως, το Υπουργείο προωθεί τα αγροτικά προϊόντα στις 
διεθνείς αγορές µέσω της ενεργούς οικονοµικής διπλωµατίας και των προγραµµάτων εξωτερικού 
µάρκετινγκ.  
Η αξία εξαγωγών των προϊόντων τροφίµων τα τελευταία τρία χρόνια βαίνει συνεχώς αυξανόµενη 
και κυµαίνεται πάνω από €8 δισ., ως αποτέλεσµα του εκσυγχρονισµού της αγροτικής παραγωγής 
και της παραγωγικότητας της βιοµηχανίας τροφίµων. Ο Ούγγρος Υπουργός Γεωργίας, 
χαρακτήρισε τη βιοµηχανία τροφίµων «στρατηγικής σηµασίας» για την εθνική οικονοµία και 
δήλωσε ότι περισσότερα από 300 δις HUF κρατικής ενίσχυσης έχει ήδη διοχετευθεί στη 
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συγκεκριµένη βιοµηχανία. Από τις 5.000 επιχειρήσεις που συνθέτουν την ουγγρική βιοµηχανία 
τροφίµων, περίπου 1.000 έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό, ενώ τα έσοδα από τις εξαγωγές 
αγγίζουν τα 1.300 δισ. HUF. Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος, 30% των εσόδων της 
βιοµηχανίας τροφίµων προέρχεται από τις εξαγωγές. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργού 
Γεωργίας, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σταδιακά τα επόµενα χρόνια. Μεγαλύτερο µερίδιο των 
εσόδων προέρχεται από τη βιοµηχανία κρέατος, τη βιοµηχανία παραγωγής ζωοτροφών και τη 
µεταποίηση φρούτων και λαχανικών. Τέλος, ο κ. Nagy υπογράµµισε ότι η ουγγρική κυβέρνηση 
υποστηρίζει µόνο εκείνες τις εξαγωγικές και εισαγωγικές δραστηριότητες που δε βλάπτουν τον 
αγροτικό τοµέα της χώρας και ακολουθούν πλήρως τις φυτοϋγειονοµικές και κτηνοτροφικές 
διατάξεις, καθώς και τη νοµοθεσία για την ασφάλεια των τροφίµων. 
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 
 

• Νέα επένδυση της Bridgestone στην Ουγγαρία  
Η εταιρία ελαστικών συτοκινήτων Bridgestone προχώρησε σε νέα επένδυση ύψους 9,2 δισ. HUF 
στο εργοστάσιό της στη Tatabánya της Ουγγαρίας. Με την επένδυση δηµιουργούνται 100 νέες 
θέσεις εργασίας και αυξάνεται η παραγωγική δυναµικότητα της ιαπωνικής εταιρείας. Μέχρι το 
2020, η εταιρεία θα είναι σε θέση να παράξει 7,2 εκ. επίσωτρα (αύξηση 15%). Παράλληλα, 
ενισχύεται γενικότερα ο κλάδος της αυτοκινητοβιοµηχανίας στην Ουγγαρία, ο οποίος αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά της ουγγρικής οικονοµίας. Η ουγγρική κυβέρνηση υποστήριξε την επένδυση  µε 
επιχορήγηση ύψους 826 εκ. HUF. Η Bridgestone έχει επενδύσει συνολικά στην Ουγγαρία περί 
τα 130 δισεκ. HUF. Ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártο, 
τόνισε ότι η Ιαπωνία είναι ο µεγαλύτερος ασιατικός επενδυτής στην Ουγγαρία και ότι οι 160 
ιαπωνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, απασχολούν συνολικά 35.000 
άτοµα. 
 

• Το Γεωργικό Επιµελητήριο Ουγγαρίας εναντίον της πολιτικής τιµολόγησης της αλυσίδας 
καταστηµάτων τροφίµων LIDL 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γεωργικό Επιµελητήριο Ουγγαρίας, η πολιτική 
χαµηλής τιµολόγησης που ακολουθεί η γερµανικών συµφερόντων, πολυεθνική αλυσίδα 
καταστηµάτων τροφίµων LIDL στα φρούτα, πλήττει τους Ούγγρους παραγωγούς. Το 
επιµελητήριο επισηµαίνει ότι µαζί µε τους παραγωγούς πλήττονται και οι καταναλωτές, αφού η 
προσφερόµενες τιµές από το LIDL δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς µε 
συνέπεια την υπονόµευση της καλλιέργειας εγχώριων προϊόντων ανώτερης ποιότητας. 
Εκφράζονται, επίσης, φόβοι ότι την τιµολογιακή πολιτική των καταστηµάτων LIDL θα 
ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες προκειµένου να µη χάσουν µερίδιο από την αγορά µε 
αποτέλεσµα τη γενίκευση του προβλήµατος.  
 

• Λειτουργία της Βιοµηχανικής & Εµπορικής Τράπεζας Κίνας στην Βουδαπέστη 
Ο υπουργός Οικονοµικών της Ουγγαρίας, κ. Mihály Varga, συναντήθηκε πρόσφατα στη 
Βουδαπέστη µε τον κ. Gu Shu, επικεφαλής της (Industrial and Commercial Bank of China - 
ICBC), µε σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου της ICBC 
στην Ουγγαρία. Εφόσον οι συζητήσεις καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσµα, οι δράσεις της 
τράπεζας θα ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οne Βelt Οne Road» και 
ειδικότερα στην προσπάθεια προσέλκυσης και υποστήριξης επενδύσεων. Σηµειώνεται ότι η Κίνα 
είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος επενδυτής στην Ουγγαρία, εκτός των χωρών ΕΕ. Σύµφωνα 
εξάλλου µε δήλωση  του κ. Varga, οι οικονοµικοί δεσµοί Ουγγαρίας-Κίνας αναπτύσσονται µε 
ταχείς ρυθµούς. Ο Ούγγρος Υπουργός, σε συνέντευξη τύπου, ανέφερε ως χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα του καλού επιπέδου των σχέσεων των δύο χωρών, τη συνεργασία µε την Τράπεζα 
της Κίνας, την απόφαση της Ουγγαρίας να προσχωρήσει στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και 
Επενδύσεων  (AIIB), την ίδρυση γραφείων της ουγγρικής τράπεζας OTP στο Πεκίνο και την 
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κινεζική χρηµατοδότηση για την αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-
Βελιγραδίου. 
 

• Υπογραφή διµερών εµπορικών-επενδυτικών συµφωνιών Ουγγαρίας-Ινδονησίας 
Ουγγαρία και Ινδονησία υπέγραψαν πρόσφατα σηµαντικές συµφωνίες εµπορικοοικονοµικού και 
επενδυτικού χαρακτήρα, πρωτίστως στους τοµείς της διαχείρισης υδάτων και ενέργειας. Ο Ούγγρος 
Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, κ. Péter Szijjártο, ανέφερε συγκεκριµένα ότι η κρατική 
Τράπεζα Εξαγωγών & Εισαγωγών της Ουγγαρίας «Eximbank», παραχώρησε δάνειο ύψους USD 218 
εκ., βάσει του οποίου η ουγγρική εταιρεία GE (https://www.ge.com/hu/en) λαµβάνει µέρος στο 
πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των συστηµάτων παροχής ενέργειας της Ινδονησίας. Ανέφερε επίσης 
ότι ουγγρικές εταιρείες του τοµέα διαχείρισης υδάτων, αξιοποιώντας σχετική Συµφωνία Παροχής 
Πιστώσεων ύψους USD 36 εκ., κατασκευάζουν σταθµούς επεξεργασίας και καθαρισµού υδάτων 
στην Ινδονησία. Ο κ. Szijjártο πρόσθεσε ότι πολλές ουγγρικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόµενο 
συµµετοχής τους σε έργα ανάπτυξης πληροφορικής και ηλεκτρονικών εφαρµογών στην Ινδονησία 
και ότι η «Eximbank» θα υποστηρίξει τις επενδυτικές αυτές δράσεις µε πιστωτική γραµµή ύψους 
USD 460 εκ.  
 

• Γερµανικές επενδύσεις στην Ουγγαρία  
Α) H γερµανικών συµφερόντων εταιρεία παραγωγής ηµιαγωγών «Infineon Technologies» 
προχώρησε σε επένδυση κατασκευής παραγωγικής µονάδας στην πόλη Cegléd της Ουγγαρίας. 
Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει 32 δισεκ. HUF, εκ των οποίων τα 6,4 δισεκ. HUF θα 
προέλθουν από επιχορηγήσεις της ουγγρικής κυβέρνησης, δεδοµένου ότι η επένδυση θα 
δηµιουργήσει 275 νέες θέσεις εργασίας. Στο εργοστάσιο θα κατασκευάζονται ηµιαγωγοί που θα 
χρησιµοποιούνται σε εναλλάκτες ενέργειας για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήµατα. 
Β) Ο γερµανικών συµφερόντων  βιοµηχανικός όµιλος «Thyssenkrupp» ξεκίνησε τις εργασίες για 
την ανέγερση νέου εργοστασίου στην πόλη Pecs της Ουγγαρίας. Η επένδυση, που θα 
δηµιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας, θα κοστίσει συνολικά 17,5 δισεκ. HUF, εκ των οποίων 
τα 5,6 δισεκ. θα προέλθουν από επιχορήγηση της ουγγρικής κυβέρνησης. Το εργοστάσιο θα 
παράγει εξαρτήµατα ηλεκτρικών κινητήρων υψηλής απόδοσης ενώ η παραγωγή αναµένεται να 
ξεκινήσει το 2020, φτάνοντας σε πλήρη απόδοση το 2022. Η εταιρεία, τα τελευταία χρόνια,  έχει 
επενδύσει συνολικά στην Ουγγαρία πάνω από 50 δισεκ. HUF. 
 

• Γαλλική επένδυση στην Ουγγαρία  
Η Γαλλικών συµφερόντων φαρµακευτική εταιρεία «Sanofi», εγκαινίασε Κέντρο Κοινών 
Υπηρεσιών (shared services centre) στην Βουδαπέστη. Πρόκειται για το δεύτερο Κέντρο Κοινών 
Υπηρεσιών της εταιρείας, το οποίο θα καλύπτει τις λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές ανάγκες 
της εταιρείας, καθώς επίσης τις υπηρεσίες προσωπικού, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης 
δεδοµένων των µονάδων της εταιρείας σε Ευρώπη και Βόρειο Αµερική. Από το 1991 (που η 
«Sanofi» εξαγόρασε την ουγγρική «Chinoin») µέχρι και σήµερα, η γαλλική εταιρεία έχει 
επενδύσει στην Ουγγαρία, συνολικά, περί τα 230 δισεκ. HUF. Το Κέντρο, στο οποίο θα 
απασχολούνται 100 άτοµα (αριθµός που θα αυξηθεί στα 350 µέχρι το 2022), θα παρέχει 
υποστήριξη σε επτά γλώσσες. 
 


