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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.4 (Μάιος - Ιούνιος 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._ 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄ 
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 I 
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 

 
 Παραµένει ως έχει το φορολογικό καθεστώς της Ουγγαρίας 

Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονοµικών, κ. András Tállai, η Ουγγαρία, παρά τις 
πιέσεις από την Ε.Ε. θα διατηρήσει αµετάβλητο το φορολογικό της καθεστώς και τους χαµηλούς 
φορολογικούς συντελεστές. «Η Ουγγαρία δεν θα καταργήσει τις φορολογικές πολιτικές και 
ελαφρύνσεις προς τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού όπως οι οικογένειες µε παιδιά», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Tállai. Οι συγκεκριµένες δηλώσεις του Ούγγρου υφυπουργού ήταν ουσιαστικά 
η απάντηση της ουγγρικής κυβέρνησης σε πρόσφατη αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σύµφωνα µε την οποία η Ουγγαρία, µαζί µε άλλες επτά χώρες-µέλη της Ε.Ε., συγκεντρώνει 
χαρακτηριστικά χώρας «φορολογικού παραδείσου». Υπεραµυνόµενος της φορολογικής πολιτικής 
της κυβέρνησης, ο κ. Tállai τόνισε ότι εξαιτίας των φορολογικών απαλλαγών και των µειώσεων 
στους φορολογικούς συντελεστές, οι Ούγγροι πολίτες και οι επιχειρήσεις είχαν κέρδος 270 δις HUF. 
Υπενθυµίζεται ότι ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών στην Ουγγαρία (9%) είναι ο χαµηλότερος 
στην Ε.Ε., ενώ από τους χαµηλότερους στην Ε.Ε. είναι και οι συντελεστές φορολόγησης 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ο Ούγγρος Υφυπουργός Οικονοµικών τόνισε επίσης ότι το 2018, 
λόγω του ευνοϊκού φορολογικού συστήµατος και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην 
Ουγγαρία, υλοποιήθηκαν 98 επενδυτικά έργα (άµεσες ξένες επενδύσεις) ύψους 1,4 τρις HUF τα 
οποία δηµιούργησαν 17.000 νέες θέσεις εργασίας. Η Ε.Ε., συµπλήρωσε ο κ. Tállai, θα πρέπει να 
αναδεικνύει το φορολογικό καθεστώς της Ουγγαρίας ως παράδειγµα προς µίµηση και όχι να 
προσπαθεί να το αλλάξει αυξάνοντας τους συντελεστές φορολόγησης και καταργώντας τις 
φορολογικές απαλλαγές.  
 
 

 Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αµετάβλητο το βασικό επιτόκιο 
Το νοµισµατικό συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας (ΜΝΒ) διατήρησε το βασικό 
επιτόκιο στο 0,9% για τον Μάιο, όπως ακριβώς είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Επίσης 
αµετάβλητα διατηρήθηκαν το επιτόκιο καταθέσεων µίας ηµέρας στο -0,05% και το επιτόκιο 
δανεισµού διάρκειας µίας ηµέρας στο 0,9%. Σε σχετική ανακοίνωση, το νοµισµατικό συµβούλιο 
της Τράπεζας δήλωσε ότι η επιτάχυνση του πληθωρισµού κατά το µήνα Μάρτιο οφειλόταν σε 
εφάπαξ παράγοντες, ενώ η άνοδος των τιµών στις υπηρεσίες ήταν οριακή. Η MNB δεν ανησυχεί 
για περαιτέρω επιτάχυνση του πληθωρισµού και θα διατηρήσει την ίδια πολιτική. 
 
 

 Στόχος της κυβέρνησης η αύξηση του ΑΕΠ στο 4%  
Σύµφωνα µε το τελευταίο σχέδιο σύγκλισης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
κυβέρνηση στοχεύει σε ετήσιο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 4%. Πιο αναλυτικά, στο σχέδιο 
προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ στο 4% το 2019, 4% το 2020, 4,1% το 2021, 4,2% το 2022 και 
4% το 2023. Οι προβολές είναι κατά 0,1 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερες από ό,τι στην 
προηγούµενη έκθεση. Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Mihály Varga επιβεβαίωσε σε συνέντευξη 
Τύπου ότι η Ουγγαρία σκοπεύει να επιτύχει αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά δύο ποσοστιαίες 
µονάδες πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ. Ανέφερε επίσης ότι η Ουγγαρία έχει τα υψηλότερα 
ποσοστά αποταµίευσης στην Ε.Ε., γεγονός που θα ενισχύσει τις δυνατότητες της εγχώριας 
βιοµηχανίας, ενώ η ετήσια αύξηση των επενδύσεων µε 25% το 2019 κατατάσσει την Ουγγαρία 
στη δεύτερη θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Η κυβέρνηση αναµένει αύξηση της οικονοµικής 
µεγέθυνσης κατά 0,7% λόγω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ενώ το σχέδιο σύγκλισης 
προβλέπει επίσης περαιτέρω µέτρα για την εξοµάλυνση της οικονοµίας, τον εξορθολογισµό και 
την απλοποίηση των φόρων για τις µικρές επιχειρήσεις, τη µείωση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων και την αύξηση των εγχώριων οµολόγων από τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση θεωρεί 
ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα µειωθεί από 1,8% του ΑΕΠ το 2019 σε 1,5% το 2020, 1,2% 
το 2021, 0,5% το 2022 και 0% το 2023. Το µηδενικό έλλειµµα του προϋπολογισµού είναι ένας 
από τους στόχους που επιδιώκει ο πρωθυπουργός κ. Viktor Orbán. Ωστόσο, ο φιλόδοξος αυτός 
στόχος έρχεται σε αντίθεση µε την υφιστάµενη οικονοµική πολιτική καθώς η κυβέρνηση έχει 
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ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράµµατος οικογενειακής στήριξης, το οποίο θα αυξήσει το 
έλλειµµα.  
 
 

 Ο οίκος Moody’s αφήνει αµετάβλητη την αξιολόγηση  
Ο Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's δεν άλλαξε την εκτίµησή του για το 
χρέος της Ουγγαρίας τον Μάϊο. Ο Οίκος αναβάθµισε την αξιολόγηση της Ουγγαρίας από  ‘junk’ 
σε ‘Baa3’. Υπενθυµίζουµε ότι τον Φεβρουάριο, ο Οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S & P) 
είχε αναβαθµίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας κατά µία βαθµίδα σε BB / A-2 µε 
σταθερή πρόβλεψη. Μια εβδοµάδα αργότερα, ο Οίκος Fitch Ratings αναβάθµισε επίσης τις 
µακροπρόθεσµες οφειλές ουγγρικών κρατικών χρεογράφων σε "BBB" µε σταθερή προοπτική. Η 
τρέχουσα βαθµολογία από την Moody's παραµένει µία βαθµίδα χαµηλότερη από αυτή των 
άλλων δύο διεθνών οίκων αξιολόγησης. Οι επόµενες κριτικές θα προέλθουν από την S&P στις 
16 Αυγούστου και την Moody's στις 25 Οκτωβρίου. Η Moody's, σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο 
δανεισµός θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 10% το 2019. Εντούτοις, τραπεζικοί αναλυτές 
επισηµαίνουν ότι η στενότητα στην αγορά εργασίας και η µειωµένη χρηµατοδότηση από την ΕΕ 
θα περιορίσουν την οικονοµική ανάπτυξη της Ουγγαρίας µετά το 2020. Επισηµαίνουν επίσης ότι 
η εξάρτηση της Ουγγαρίας από τον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας αφήνει τη χώρα ευάλωτη 
σε κινδύνους στην περίπτωση λήψεως µέτρων εµπορικού προστατευτισµού. 
 
 

 Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΑΕΠ της Ουγγαρίας 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ της Ουγγαρίας το 2019 από 
3,4% στο 3,7% και για το 2020 από 2,6% σε 2,8%. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές βρίσκονται 
χαµηλότερα από το στόχο της κυβέρνησης που είναι το 4% για τα δύο έτη σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα σύγκλισης. Η ουγγρική οικονοµία, η οποία σηµείωσε ρυθµό ανάπτυξης κατά 4,9% το 
2018, ενδέχεται να χάσει τη δυναµική της, καθώς προβλέπεται µείωση της εγχώριας αλλά και 
της εξωτερικής ζήτησης. Η αύξηση των επενδύσεων προβλέπεται να µειωθεί κατά τα προσεχή 
έτη καθώς οι δηµόσιες επενδύσεις θα κορυφωθούν εξαιτίας της αυξηµένης χρήσης των 
κονδυλίων της ΕΕ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα επιβραδυνθούν από 16,5% το 2018 σε 10,4% 
το 2019 και µόλις 2,4% το 2020. Η πρόβλεψη επίσης προβάλλει ότι η αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί από 5,4% το 2018 σε 4,9% το 2019 και 3,8% το 2020. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το έλλειµµα του προϋπολογισµού µειώνεται σε 1,8% του 
ΑΕΠ το 2019 και στο 1,6% το 2020, αλλά αναφέρει ότι η ταχεία αύξηση των δηµόσιων 
επενδύσεων και των µέτρων κοινωνικής πρόνοιας θέτει κινδύνους διεύρυνσής του. Τέλος, το 
ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να µειωθεί από 3,7% το 2018 σε 3,5% το 2019 και το 2020, ενώ 
η απασχόληση αυξάνεται κατά 1,4% και 0,4% την ίδια περίοδο. Τέλος, η χαµηλή ανεργία και η 
συνεχιζόµενη αύξηση των κατώτατων µισθών αναµένεται να διατηρήσουν τις µισθολογικές 
αυξήσεις πάνω από την αύξηση της παραγωγικότητας. 
 
 

 Χαµηλόµισθοι οι Ούγγροι εργαζόµενοι 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας, περίπου 880 χιλ. (42,4%) 
εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα αµείβονται επισήµως µε τον κατώτατο µισθό, ή µε τον 
κατώτατο µισθό για ειδικευµένους εργάτες. Πιο αναλυτικά, 443 χιλ. (21,4%) αµείβονται µε το 
κατώτατο µισθό και 436 χιλ. (21%) αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό για ειδικευµένους 
εργάτες. Επισηµαίνεται ότι περίπου 230 µε 250 χιλ. υπάλληλοι του δηµοσίου, αµείβονται επίσης 
µε τον κατώτατο µισθό. Το µεγαλύτερο ποσοστό εργατών που αµείβονται µε τον κατώτατο 
µισθό (51%) απασχολείται στον κατασκευαστικό τοµέα, γεγονός που δεν εκπλήσσει αφού εκεί 
εντοπίζεται και µεγάλο µέρος της παραοικονοµίας και της παράνοµης εργασίας. Στον αγροτικό 
τοµέα 48% των απασχολούµενων αµείβεται µε το κατώτατο µισθό, στον βιοµηχανικό τοµέα 
44,5% και στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ποσοστό κάτω του 20%. 
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 Μείωση εµπορικού πλεονάσµατος Ουγγαρίας  
Σύµφωνα µε πρόσφατα (προσωρινά) στοιχεία που δηµοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ουγγαρίας, το εµπορικό πλεόνασµα της χώρας τους δύο πρώτους µήνες του 2019 
διαµορφώθηκε στα €1,283 δις, ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε τα €1,449 δις της αντίστοιχης 
περιόδου του 2018. Πιο αναλυτικά, τον Ιανουάριο 2019 το εµπορικό πλεόνασµα διαµορφώθηκε 
στα €392 εκ. και τον Φεβρουάριο 2019 στα €891 εκ. Κατά τον Φεβρουάριο 2019 οι αξία των 
εξαγωγών άγγιξε τα €9,117 δις. και των εξαγωγών τα €8,226 δις. Περίπου 80% των ουγγρικών 
εξαγωγών είχαν προορισµό χώρες της Ε.Ε., ενώ περίπου 70% των εισαγωγών της Ουγγαρίας 
προήλθε από χώρες της Ε.Ε. Από µια περαιτέρω ανάγνωση των προσωρινών στοιχείων που 
δηµοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, διαπιστώνουµε ότι η αξία των 
διµερών εµπορικών συναλλαγών Ουγγαρίας-Ελλάδος για τον πρώτο µήνα του 2019 
διαµορφώνεται στα €46,9 εκ., µειωµένη κατά €1,1 εκ. σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2018 (€48 εκ.).  
 

 
 

IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
• Η νέα Στρατηγική Εξαγωγών της Ουγγαρίας  

Σύµφωνα µε την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως «Magyar Közlöny», το Υπουργείο Εξωτερικών 
και Εµπορίου της Ουγγαρίας στοχεύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών µέσω εµπλοκής των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας στην εξαγωγική διαδικασία. Στην ΕτΚ 
δηµοσιεύθηκε τµήµα της νέας Στρατηγικής Εξαγωγών της Ουγγαρίας για το 2030 το οποίο είχε 
εγκριθεί τον Μάρτιο και βάσει του οποίου πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. ∆εδοµένου ότι ο τωρινός αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν τη 
δυνατότητα να προβούν σε εξαγωγές είναι µειωµένος, η κυβέρνηση σκοπεύει να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε µέχρι το 2030 το ποσοστό των ΜΜΕ µε εξαγωγική δράση να έχει 
ανέλθει στο 50%. Στους στόχους της κυβέρνησης συµπεριλαµβάνεται επίσης η ενίσχυση των 
εξαγωγών προς χώρες εκτός Ε.Ε. Σηµειώνεται ότι περίπου 80% των ουγγρικών εξαγωγών και 
75% των ουγγρικών εισαγωγών διενεργούνται µε χώρες της Ε.Ε. Ακολούθως, η κυβέρνηση 
σκοπεύει να βελτιστοποιήσει το χρηµατοδοτικό σύστηµα προώθησης των εξαγωγών και να το 
αναδείξει ως το αποτελεσµατικότερο στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 
Επιπροσθέτως, η στρατηγική προβλέπει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη 
δικτύων διανοµής και προµηθειών, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης 
εξαγωγικών αδειών. Οι λεπτοµέρειες για την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής Εξαγωγών θα 
καθοριστούν τους επόµενους µήνες κατόπιν διαβουλεύσεων της κυβέρνησης µε συναρµόδια 
υπουργεία, δηµόσιους οργανισµούς και επαγγελµατικούς φορείς. Το εξαγωγικό εµπόριο της 
Ουγγαρίας παρουσιάζει ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία. Το 2017 για πρώτη φορά η αξία 
εξαγωγών της χώρας «έσπασε» το φράγµα των €100 δις, ενώ το 2018 ξεπέρασε τα €105 δις. Αν 
και πληθυσµιακά κατατάσσεται 88η στον κόσµο, η Ουγγαρία καταλαµβάνει την 34η θέση στην 
κατάταξη των χωρών µε βάση τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Επίσης, ως προς τις εξαγωγές της 
στον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας κατατάσσεται στην 20η  θέση, 19η ως προς τις εξαγωγές 
φαρµακευτικών προϊόντων και 15η ως προς τις εξαγωγές δηµητριακών. 
 
 

• Συµφωνία για αύξηση του κατώτατου µισθού 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Οικονοµικών της Ουγγαρίας κου Mihály Varga, η 
κυβέρνηση συµφώνησε µε τα εργατικά συνδικάτα για την αύξηση του κατώτατου µισθού και του 
κατώτατου εγγυηµένου µισθού για εξειδικευµένους εργάτες. Η συµφωνία προβλέπει ότι εντός 
του 2019 οι κατώτατοι µισθοί θα αυξηθούν κατά 8%, ενώ το 2020 θα αυξηθούν εκ νέου κατά 
8%. Ως αποτέλεσµα των αυξήσεων, ο κατώτατος µισθός για το 2019 θα ανέλθει στα 149 χιλ. 
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HUF και ο κατώτατος εγγυηµένος στα 195 χιλ HUF. Αντιστοίχως, το 2020 ο κατώτατος θα 
διαµορφωθεί στα 161 χιλ. HUF και ο κατώτατος εγγυηµένος στα 210 χιλ. HUF. Ο κ. Varga σε 
δηλώσεις του στον τύπο ανέφερε ότι παράλληλα µε την αύξηση των µισθών, η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει και σε µείωση των εργοδοτικών εισφορών (στο πλαίσιο σχετικής εξαετούς 
συµφωνίας που είχε υπογράψει η κυβέρνηση το 2016) κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή 
από το τρέχον 19,5% σε 17,5%. Σύµφωνα µε την κυβερνητική ρητορική, η µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών, θα επιτρέψει στους εργοδότες να προσφέρουν υψηλότερες αµοιβές 
στους εργαζοµένους. 
 
 

• Βελτίωση των υπηρεσιών στο Αεροδρόµιο της Βουδαπέστης για τους Κινέζους τουρίστες 
Το αεροδρόµιο της Βουδαπέστης θα δηµιουργήσει νέες υπηρεσίες µε σκοπό να εξυπηρετούνται 
οι κινέζοι τουρίστες που επισκέπτονται την Ουγγαρία, δήλωσε ο υπεύθυνος του αερολιµένα. Οι 
Alipay και Unionpay, τα συστήµατα πληρωµών που προτιµούν οι κινέζοι ταξιδιώτες θα γίνονται 
δεκτά σε καταστήµατα αφορολόγητων ειδών και σε άλλες εµπορικές µονάδες του αεροδροµίου. 
Ο αριθµός των Κινέζων επιβατών έφθασε τις 200.000 κατά το έτος 2018, αριθµός που  
αναµένεται να αυξηθεί φέτος µε την έναρξη τριών νέων εβδοµαδιαίων απευθείας πτήσεων από 
τη Σαγκάη στη Βουδαπέστη (Shanghai Airlines). Επιπλέον, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2019 
τ.έ, στο αεροδρόµιο της Βουδαπέστης θα τοποθετηθούν ταµπέλες και στη κινέζικη γλώσσα. 
Τέλος, στο αεροδρόµιο προσφέρονται υπηρεσίες στην κινεζική γλώσσα  (π.χ πληροφορίες στα 
τερµατικά)  ενώ από τον περασµένο Ιούλιο προσφέρεται κινεζική έκδοση εφαρµογής για έξυπνα 
κινητά. 
 

• Η Ουγγαρία υπέρ των επενδύσεων εντάσεως τεχνογνωσίας  
«Η ουγγρική οικονοµία έχει επιτύχει την πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναµικού της και 
πρακτικά έχει εξαντλήσει τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της απασχόλησης στη χώρα. 
Συνεπώς, από τούδε και στο εξής, οι επενδύσεις εντάσεως τεχνογνωσίας που είναι βασισµένες στην 
έρευνα και την τεχνολογία, θα έχουν τον πρωταρχικό λόγο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας». 
Τα ανωτέρω δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών και Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártο 
(Σιγιάρτο), στο πλαίσιο της συµµετοχής του, την προηγούµενη εβδοµάδα, σε επιχειρηµατικό 
συνέδριο που διοργάνωσε το εδώ Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (American Chamber of 
Commerce -AmCham). Σύµφωνα µε τον Ούγγρο Υπουργό, η κυβερνητική οικονοµική πολιτική 
έχει συνεκτιµήσει το πεπερασµένο του εργατικού δυναµικού (5 εκ.) και πλέον η χώρα 
ετοιµάζεται για αλλαγή επενδυτικού µοντέλου και µετάβαση στην εποχή όπου η έµφαση και οι 
κρατικές ενισχύσεις θα δίδονται στις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Στο πνεύµα 
αυτό και προκειµένου µια νέα επένδυση να τύχει κρατικής υποστήριξης και χρηµατοδότησης, 
δεν αρκεί µόνο η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, συµπλήρωσε ο κ. Szijjártο. Πρωταρχικής 
σηµασίας και απαραίτητοι, για λήψη κρατικής χρηµατοδότησης,  παράγοντες, είναι πλέον οι: 
εφαρµογή νέων τεχνολογιών, διευκόλυνση δραστηριοτήτων R&D και προώθηση καινοτοµιών. 
Στην περίπτωση επενδύσεων µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και µε τον ίδιο αριθµό θέσεων 
εργασίας, καθοριστικός παράγοντας για λήψη κρατικής χρηµατοδότησης θα είναι το ύψος της 
προστιθέµενης αξίας, τόνισε ο Ούγγρος Υπουργός.  
 

• Οι Ούγγρο απορρίπτουν την υιοθέτηση του ευρώ 
Μόνο το 38% των Ούγγρων υποστηρίζει την ιδέα υιοθέτησης του ευρώ, ενώ το 49% το 
απορρίπτει, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Απρίλιο για ιστοσελίδα ειδήσεων. 
Ένα χρόνο νωρίτερα, το ευρωβαρόµετρο κατέγραψε στήριξη 68% για την υιοθέτηση του κοινού 
νοµίσµατος. Τέλος, στη Βουδαπέστη, το 46% των κατοίκων υποστηρίζουν την υιοθέτηση του 
ευρώ και το 39% το απορρίπτουν. Μεταξύ των ατόµων µε ανώτατη εκπαίδευση, η υιοθέτηση του 
κοινού νοµίσµατος έχει στήριξη 48% ενώ όσοι το απορρίπτουν φτάνουν στο 42%. 
 
 

• Η γρίπη των χοίρων εξαπλώνεται στην Ουγγαρία 
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Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Τροφίµων (Nebih), η αφρικανική γρίπη 
των χοίρων έφθασε στην επαρχία Hajdú-Bihar, όπου βρέθηκαν µολυσµένοι τρεις αγριόχοιροι 
κοντά στις περιοχές Nyírábrány και Álmosd. Η πληγείσα περιοχή ήταν ήδη υπό επιτήρηση 
καθώς η έξαρση της επιδηµίας είχε εµφανιστεί στους εκτρεφόµενους χοίρους στη γειτονική 
Ρουµανία. Τέλος, η αφρικανική γρίπη των χοίρων είναι παρούσα στην επαρχία Heves από τον 
Απρίλιο του 2018, στο Szabolcs Szatmár-Bereg από τον Μάιο του 2018 και στις επαρχίες 
BorsodAbaúj-Zemplén και Nógrád από τον Οκτώβριο του 2018. 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 

• Κατασκευή τυροκοµικής µονάδας µε εξαγωγικό προσανατολισµό  
Η Ουγγρική γεωργική εταιρεία Komáromi Mezőgazdasági θα κατασκευάσει τυροκοµική µονάδα 
παραγωγής µοτσαρέλας αξίας  4,7 δις. HUF στο Bartusekpuszta, ένα αγρόκτηµα κοντά στο 
Komárom. Το έργο θα δηµιουργήσει 32 θέσεις εργασίας και θα λάβει επιδοτήσεις ύψους 1,5 δις. 
HUF από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τυροκοµική µονάδα θα επεξεργάζεται καθηµερινά 100.000 
λίτρα γάλακτος και αρχικά θα εξάγει όλη την παραγωγή στην Ιταλία. Επιπλέον, η εταιρεία 
διερευνά τη δυνατότητα να εισέλθει αργότερα στην αγορά µε τη δική της επωνυµία και λογότυπο 
τυριών. Συγκεκριµένα, η Komáromi Zrt. είναι 100% Ουγγρική εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί 
1200 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες στο Csémen και εκµεταλλεύεται µια φάρµα µε 1.200 ζώα. 
Σχεδόν 40.000 λίτρα γάλακτος πωλούνται καθηµερινά µέσω εγχώριων εµπόρων στην Ιταλία. Με 
βάση την παραγωγή γάλακτος, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των γαλακτοκοµικών 
µονάδων της χώρας. Τέλος, η εταιρεία απασχολεί 110 άτοµα και παρέχει σε 20-25 αγρότες  
µόνιµες ευκαιρίες πώλησης και παραγωγής ζωοτροφών. Τα ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις της 
εταιρείας ανήλθαν σε 2,5 δις. HUF το 2018. 
 

• Νέο ψηφιακό νόµισµα από εταιρεία εµφιάλωσης νερού 
Η εταιρεία εµφιάλωσης µεταλλικού νερού Futuraqua διερευνά την έκδοση νέων µετοχών και την 
έκδοση κρυπτονοµίσµατος (cryptocurrency) µε την ονοµασία «Waterum». Η Futuraqua έχει ήδη 
δηµιουργήσει ένα ψηφιακό σύστηµα-πλατφόρµα συναλλαγών µε κουπόνια (token) 10 
εκατοµµυρίων µονάδων. Το 20% των κουπονιών έχει ήδη πωληθεί. Ένα «Waterum» θα 
ανταλλάσσεται για ένα λίτρο νερού που θα παραδίδεται από τη Futuraqua. Η εταιρεία σχεδιάζει 
να ξεκινήσει τη διαπραγµάτευση του κρυπτονοµίσµατος αυτό το έτος. Επισηµαίνουµε ότι η τιµή 
των µετοχών της Futuraqua αυξήθηκε κατά 9,1% αγγίζοντας σε αξία τα 92,6 HUF ανά µετοχή. 

 
 

• Συµφωνία προµήθειας ρωσικού φυσικού αερίου 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του εδώ Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορίου, ο Ούγγρος Υπουργός 
κ. Péter Szijjártó, σε συνέχεια της συνάντησής του στην Βουδαπέστη µε τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Gazprom (και πρώην Πρωθυπουργό της Ρωσίας) κ. 
Viktor Zubkov, δήλωσε σε δηµοσιογράφους ότι «το µέλλον της όδευσης ρωσικού φυσικού αερίου 
µέσω Ουκρανίας είναι αβέβαιο, κι ως εκ τούτου προχωρήσαµε σε συµφωνία µε την ρωσική 
εταιρεία για την προµήθεια φυσικού αερίου και την αποστολή συγκεκριµένων ποσοτήτων του στην 
Ουγγαρία εντός του 2019». Επισηµαίνεται ότι οι ποσότητες που θα σταλούν στην Ουγγαρία το 
2019 αποτελούν µέρος της ποσότητας φ/α που έχει συµφωνηθεί µε την Gazprom για το 2020. Οι 
σχετικές διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται, συµπλήρωσε ο Ούγγρος Υπουργός και σύντοµα θα 
υπογραφεί η σχετική συµφωνία που θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φ/α για τη 
λειτουργία της βιοµηχανίας και τις ανάγκες των νοικοκυριών της Ουγγαρίας. Ο κ. Szijjártο 
επεσήµανε την αυξητική πορεία των εξαγωγών ρωσικού φ/α προς την Ευρώπη (202 δισ κ.µ. το 
2018), τονίζοντας ότι το ίδιο έτος οι εξαγωγές προς Γερµανία αυξήθηκαν κατά 9,5% σε σχέση µε 
το 2017. Επανέλαβε την εκτίµησή του ότι σύµφωνα µε τις υπάρχουσες υποδοµές και την πορεία 
των διεθνών τιµών φ/α, η Ρωσία θα συνεχίσει και τα επόµενα χρόνια να είναι ο µεγαλύτερος 
προµηθευτής φ/α για την Ευρώπη. Ειδικότερα για την Ουγγαρία, πρόσθεσε ο Ούγγρος 
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Υπουργός, όπου η κατανάλωση αγγίζει τα 10 δισ κ.µ. ετησίως, είναι αναγκαία η συνέχιση της 
συνεργασίας µε την Gazprom, ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας. 
 

• Σιδηροδροµική γραµµή Βουδαπέστης-Βελιγραδίου 
Στο πλαίσιο της συµµετοχής του στην Σύνοδο Κορυφής Πρωτοβουλίας 16+1 στο Ντουµπρόβνικ, 
Κροατία (11-12/04/2019), ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Viktor Orbán, δήλωσε ότι οι Συµβάσεις για την 
αναβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης-Βελιγραδίου είναι έτοιµες προς υπογραφή. 
Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριµένο επενδυτικό έργο υποδοµών ως «το 
µεγαλύτερο στην περιοχή» και επανέλαβε ότι αυτό θα υλοποιηθεί µε την οικονοµική και τεχνική 
συνδροµή της Κίνας. Ο κ. Όρµπαν επεσήµανε ότι το έργο αναβάθµισης της σιδηροδροµικής γραµµής 
Βουδαπέστης-Βελιγραδίου αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της κινεζικής πρωτοβουλίας «One Belt 
One Road», θα αποτελέσει την πιο σύντοµη και οικονοµικότερη όδευση των κινεζικών 
εµπορευµάτων προς την κεντρική Ευρώπη και ευχήθηκε να πραγµατοποιηθούν και άλλα παρόµοια 
έργα στην περιοχή. Επιχειρηµατολογώντας, εξάλλου, υπέρ της Πρωτοβουλίας 16+1, τόνισε πως 
µέσω του σχήµατος αυτού εξυπηρετούνται τα ευρωπαϊκά συµφέροντα, σε µια περίοδο µάλιστα που 
σηµειώνονται ευρείας κλίµακας πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα 
µε τους όρους χρηµατοδότησης του έργου, 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 ουγγρικού σκέλους της σιδηροδροµικής γραµµής, ενώ 
το υπόλοιπο 15% θα καλυφθεί από την Ουγγαρία. Εντούτοις, δηµοσιογραφικές πηγές σχολιάζουν ότι 
η αναβάθµιση της συγκεκριµένης σιδηροδροµικής γραµµής, θα είναι η ακριβότερη στην ιστορία της 
Ουγγαρίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κατασκευαστικές δυσκολίες αφού διέρχεται από 
πεδιάδα, χωρίς ανάγκη κατασκευής γεφυρών ή σήραγγας. 
 
 
 

ΙΙΙ 
 ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
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Παγκόσµιας εµβέλειας Έκθεση και Συνέδριο για Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας 
(ICT), στην οποία συµµετέχουν κυβερνήσεις, ρυθµιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, µεγάλες 
εταιρείες, οργανισµοί και κλαδικοί βιοµηχανικοί φορείς, Πανεπιστηµιακοί, επενδυτές, 
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