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I 
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 

 
 

 Μείωση του Εµπορικού Πλεονάσµατος 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, το εµπορικό 
πλεόνασµα της χώρας τον µήνα Φεβρουάριο 2017 µειώθηκε στα €911 εκ., από τα €968 εκ. της  
αντίστοιχης περιόδου του 2016. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% (€8,1 εκ.), 
αλλά οι εισαγωγές κατά 7,1% (€7,2 εκ.). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών, το εµπορικό 
πλεόνασµα της Ουγγαρίας για το 2017 αναµένεται να κυµανθεί στα €8,6-8,7 εκ., ποσό αρκετά 
χαµηλότερο του 2016 (€9,93 εκ.). Οι αιτίες εντοπίζονται στην αύξηση των εισαγωγών λόγω 
αύξησης των επενδύσεων και της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, καθώς επίσης και 
λόγω αύξησης των διεθνών τιµών των ενεργειακών προϊόντων. Τέλος, σηµειώνεται ότι το 80% 
των εισαγωγών της Ουγγαρίας προήλθε από κ-µ της Ε.Ε., τα οποία απορρόφησαν το 74% των 
εξαγωγών της.  
 
 

 ∆ιεύρυνση του Πλεονάσµατος Τρεχουσών Συναλλαγών 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας, το πλεόνασµα τρεχουσών 
συναλλαγών τον Φεβρουάριο 2017 αυξήθηκε στα €493 εκ., από €320 τον προηγούµενο µήνα. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών άγγιξε τα €463 εκ., ενώ περίπου 
50% αυτού προήλθε από τον τουριστικό τοµέα. Τα εµβάσµατα Ούγγρων πολιτών από το 
εξωτερικό δεν σηµείωσαν αξιόλογη µεταβολή και κυµάνθηκαν στα €255 εκ.   
 
 

 Το ∆ΝΤ αναθεωρεί προς τα άνω τις εκτιµήσεις του  
Το ∆ΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιµήσεις του για την οικονοµική ανάπτυξη της 
Ουγγαρίας το 2017. Πιο συγκεκριµένα το ∆ΝΤ εκτιµά ότι το ΑΕΠ της Ουγγαρίας θα ανέλθει σε 
2,9% (προηγούµενη εκτίµηση: 2,5%). Για το 2018 το ∆ΝΤ προβλέπει το ΑΕΠ της Ουγγαρίας 
στο 3%. Ο πληθωρισµός εκτιµάται ότι θα κυµανθεί στο 2,5% (αντί προηγούµενης εκτίµησης 
1,9%) για το 2017 και θα αυξηθεί στο 3,3% το 2018. Ο δείκτης ανεργίας για το 2017  
υπολογίζεται σε 4,4% (από 5,8%, εκτίµηση Οκτωβρίου 2016) και προβλέπεται περαιτέρω 
µείωσή του σε 4,3% για το 2018. Εντούτοις σχετικά µε το πλεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών 
και παρά τις θετικές ενδείξεις  για διεύρυνσή του, το ∆ΝΤ προβλέπει ότι αυτό θα κυµανθεί 
τελικά σε 3,7% του ΑΕΠ (από 4,6% που ήταν η προηγούµενη πρόβλεψη), για να µειωθεί ακόµα 
περισσότερο το επόµενο έτος, σε 3% του ΑΕΠ. 
 
 

 Αύξηση του ∆ηµοσιονοµικού Ελλείµµατος τον Μάρτιο  
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµίας της Ουγγαρίας, τον Μάρτιο 2017, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας εκτινάχθηκε στο υψηλότερο σηµείο όλων των εποχών, σε 
HUF 378,5 δισ., ξεπερνώντας κατά πολύ τα HUF 140,6 δισ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
Το α΄ τρίµηνο 2017, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κινήθηκε σε ανεκτά επίπεδα HUF 198,1 δισ., 
αλλά και πάλι αυξηµένο σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2016 (HUF 125,8 δισ.). Έλλειµµα 
σηµειώθηκε στον κεντρικό προϋπολογισµό (HUF 168,6 δισ.) και στα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης (HUF 45,9 δισ.). Πηγές του Υπουργείου Οικονοµίας διαβεβαιώνουν ότι ο 
προϋπολογισµός παραµένει και θα παραµείνει καθ’ όλη τη διάρκεια το έτους, σταθερός, καθώς ο 
στόχος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος παραµένει το 2,4% του ΑΕΠ. 

 
 

 Η Οικιστική ανάκαµψη συνεχίζεται  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, η οικιστική ανάκαµψη 
που άρχισε το 2015, θα συνεχιστεί και το 2017. Ο αριθµός κατοικιών που αποπερατώθηκαν το 
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2016 ήταν 31% αυξηµένος σε σχέση µε αυτόν του 2015. Η συνεισφορά του συγκεκριµένου 
κλάδου στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας υπολογίζεται µεταξύ 0,4-0,5%.   

 
 

 Αύξηση της Καθαρής Αποταµίευσης των Νοικοκυριών  
Μεταξύ των ετών 2010-2016 η καθαρή αξία των αποταµιεύσεων των νοικοκυριών στην 
Ουγγαρία αυξήθηκε κατά HUF 18.000 δισ., (ποσό µεγαλύτερο του ΑΕΠ της χώρας). 
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αυξηµένες αποταµιεύσεις επιδρούν θετικά στην µακρο-
οικονοµική σταθερότητα, δηµιουργούν βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και µειώνουν την 
ευπάθεια της χώρας σε εξωτερικούς παράγοντες.   
 
 
 
 

 
 

IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
 
 

• Επέκταση του εργοστασίου της Nestlé  
Η «Nestlé Hungária» επεκτείνει το εργοστάσιο ζωοτροφών κατοικίδιων που λειτουργεί στην 
πόλη Bük. Η εταιρεία θα επενδύσει  συνολικά HUF 20 δισ. Για την επέκταση των 
εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι το 20% των ζωοτροφών κατοικίδιων που διακινείται στην 
Ευρώπη, παράγεται στο εργοστάσιο της προαναφερόµενης ουγγρικής πόλης. Τα τελευταία 25 
χρόνια, η Nestlé έχει επενδύσει περισσότερα από HUF 100 δισ. στην Ουγγαρία και έχει 
αναδειχθεί στον µεγαλύτερο Ελβετό επενδυτή στη χώρα. Το 2016, τα καθαρά έσοδα της 
εταιρείας ξεπέρασαν τα HUF 125 δισ. Το 90% των παραγόµενων στην Ουγγαρία προϊόντων της 
εταιρείας προορίζονται για εξαγωγές. Το 2016 εξήχθησαν προϊόντα αξίας HUF 76 δισ. (78% 
αύξηση σε σχέση µε το 2010). Η  Nestlé λειτουργεί τρία εργοστάσια στην Ουγγαρία, διατηρεί 
κεντρικά γραφεία στην Βουδαπέστη και απασχολεί 2.400 υπαλλήλους.  
 
 

• Η MOL θα επενδύσει $4,5 δισ. στη βιοµηχανία χηµικών  
Η (κατά 25% ουγγρική κρατική) εταιρεία MOL, για τα επόµενα 15 έτη, πρόκειται να προβεί σε 
επενδύσεις ύψους $4.5 δισ. στις βιοµηχανίες χηµικών της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Αυτή η 
επένδυση, θα αποτελέσει και το κεντρικό, στρατηγικό, στοιχείο της εταιρείας για 
διαφοροποίηση. Επιπλέον, στα σχέδια της εταιρείας συµπεριλαµβάνεται η ίδρυση και λειτουργία 
δικτύου 2.000 σταθµών λιανικής πώλησης σε ισάριθµα πρατήρια καυσίµων. Θα πρόκειται για το 
µεγαλύτερο δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη. Τέλος, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της MOL, κ. Zsolt Hernádi, η εταιρεία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της, προµηθεύοντας µε ενεργειακά προϊόντα από τα διυλιστήριά της στην 
Ουγγαρία, τις όµορες χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η MOL ελέγχει διοικητικά την κροατική 
πετρελαϊκή εταιρεία ΙΝΑ, γεγονός που αποτελεί σηµείο τριβής τόσο µεταξύ των εταιρειών όσο 
και µεταξύ των δύο κυβερνήσεων.  
 
 

• Η αυτοκινητοβιοµηχανία Tesla θα εγκαταστήσει «υπερφορτιστή» στην Ουγγαρία 
Η αµερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων «Tesla», πρόκειται να 
εγκαταστήσει σταθµό «υπερφορτιστή» στην πόλη Győr της Ουγγαρίας µέχρι το τέλος του έτους. 
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(Ο υπερφορτιστής έχει τη δυνατότητα να φορτίσει τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων εντός µερικών λεπτών της ώρας, αντί µερικών ωρών που χρειάζονται 
οι συµβατικοί φορτιστές). Σύµφωνα µε σχέδια που έδωσε στη δηµοσιότητα η εταιρεία, ο 
σταθµός αυτός θα είναι ο πρώτος στην Ουγγαρία. Η Tesla, εντός του 2017, σκοπεύει να 
εγκαταστήσει παγκοσµίως, 5.000 σταθµούς µε υπερφορτιστές. Επίσης, σκοπεύει να 
εγκαταστήσει και 15.000 συµβατικούς σταθµούς φόρτισης. Συνολικά, η εταιρεία, σε παγκόσµια 
κλίµακα, θα λειτουργεί 10.000 υπερφορτιστές και 25.000 φορτιστές.  Πέραν των ανωτέρω, η 
Ουγγαρία επιδιώκει να επιλεγεί ως η χώρα όπου η Tesla θα ιδρύσει το πρώτο της επί ευρωπαϊκού 
εδάφους εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών συσσωρευτών. Το εν λόγω επενδυτικό έργο 
υπολογίζεται να κοστίσει €5 δισ. 

 
 

• Ινδική επένδυση – εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων 
Παρουσία του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, κ. Βίκτωρ Όρµπαν, στην πόλη Gyöngyöshalász 
της Ουγγαρίας, έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου εκτός Ινδίας εργοστασίου παραγωγής ελαστικών 
της ινδικής εταιρείας «Apollo Tyres». Το έργο, συνολικού ύψους  HUF 147 δισ. 
χρηµατοδοτήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση µε  HUF 16 δισ.  Το εργοστάσιο θα παράγει 
Apollo και Vredestein ελαστικά για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες Daimler, Tata, Volkswagen και  
Suzuki. Μέχρι τέλος 2018, το εργοστάσιο θα λειτουργεί σε πλήρη δυναµικότητα παράγοντας 
ετησίως 5,5 εκ. ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα και 675 χιλ. για λεωφορεία και 
επαγγελµατικά οχήµατα. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το εργοστάσιο ως το πιο 
εκσυγχρονισµένο στον κόσµο. 

 
 

• Θετικές οι προοπτικές για τη βιοµηχανία τουρισµού της Ουγγαρίας 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), οι θετικές 
ενδείξεις για τον τουρισµό της Ουγγαρίας διατήρησαν τη δυναµική τους και το 2016, ενώ 
συνεχίζονται και τους πρώτους µήνες του 2017. Τον Φεβρουάριο 2017 οι διανυκτερεύσεις σε 
καταλύµατα σηµείωσαν 6,5% αύξηση σε σχέση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, 
αγγίζοντας τις 1,5 εκ. Πιο αναλυτικά, για την ίδια περίοδο, οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών 
αυξήθηκαν κατά 7,8% και των Ούγγρων (εσωτερικός τουρισµός) κατά 5,2%.  
Ακολούθως, τα ακαθάριστα έσοδα των καταλυµάτων αυξήθηκαν κατά 9,9% και άγγιξαν (σε 
τρέχουσες τιµές) τα HUF 23,1 δισ.   

 
 

• Αφίχθη στην Ουγγαρία το πρώτο απ’ ευθείας τραίνο από την Κίνα  
Το πρώτο, απ’ ευθείας, εµπορευµατικό τραίνο από την Κίνα, αφίχθη στον σταθµό  Mahart Port 
στην Βουδαπέστη. Την µεταφορά των εµπορευµάτων οργάνωσε η πολυεθνική διαµετακοµιστική 
εταιρεία Ekol. Το τραίνο, συνολικού µήκους 650 µέτρων, µετέφερε 41 εµπορευµατοκιβώτια µε 
προϊόντα (ηλεκτρονικά, χάλυβα, ρουχισµό και παιχνίδια) αξίας 1 εκ. δολ. ΗΠΑ, διανύοντας 
συνολική απόσταση 10.000 χλµ., σε διάστηµα 17 ηµερών. ∆ιέσχισε τις χώρες Καζακστάν, 
Ρωσία, Λευκορωσία, Πολωνία και Σλοβακία. The $1 million shipment contained electronics, 
toys, steel and clothing. 
 
 

• Υψηλή κατάταξη της Ουγγαρίας στον κατάλογο Global Energy index  
Η Ουγγαρία κατατάσσεται στην 21η θέση (µεταξύ 127 χωρών) του καταλόγου Global Energy 
Architecture Performance Index του World Economic Forum. Στον κατάλογο, οι χώρες 
κατατάσσονται βάσει 18 κριτηρίων, µεταξύ των οποίων η ποιότητα προµήθειας ενεργειακών 
προϊόντων, τα επίπεδα εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή ασφάλεια, η 
βιωσιµότητα και η συµβολή των ενεργειακών πολιτικών στην οικονοµική ανάπτυξη. Η Ουγγαρία 
βρίσκεται ψηλότερα στην κατάταξη από βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες όπως η Ολλανδία, η 
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Η Ουγγαρία, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία µε κριτήριο την 
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«κάλυψη των ηλεκτρικών δικτύων» και την δεύτερη καλύτερη βαθµολογία µε κριτήριο την 
«αποτελεσµατικότητα µεταφοράς ενέργειας». Εξαιτίας όµως της µεγάλης εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές ενεργειακών πόρων προς κάλυψη των αναγκών της, κατατάχθηκε 89η βάσει του 
κριτηρίου αυτού.  
 

 
 
 
 

 
B. ∆ιεθνείς Συµφωνίες - Συνεργασίες 

 
 

• Συνεργασία Ουγγαρίας-Ιράν στον πυρηνική ενέργεια 
Συµφωνία Συνεργασίας στον τοµέα πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν στην Τεχεράνη ο 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, κ. Zsolt Semjén και ο Ιρανός οµόλογός του κ. Ali 
Akbar Salehi, επικεφαλής του Οργανισµού Ατοµικής Ενέργεια του Ιράν. Εναντίον της 
Συµφωνίας ετάχθη τοι κόµµα οικολόγων της Ουγγαρίας (LMP) το οποίο σε δήλωσή του 
επεσήµανε ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το Ιράν να αποβλέπει στην ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων 

 
• Συµφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας Ουγγαρίας-Πολωνίας  

Υπεγράφη στην Βαρσοβία Συµφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ Ουγγαρίας και 
Πολωνίας µε σκοπό την περαιτέρω σύσφιξη της διµερούς συνεργασίας, την ενίσχυση αµφότερων 
των κρατών, την ενδυνάµωση της Κεντρικής Ευρώπης και κατ’ επέκταση της Ε.Ε.  

 
 
ΙΙΙ 

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

 

Ο µεγαλύτερος και επίσηµος εκθεσιακός φορέα της Ουγγαρίας, Hungexpo C.Co. Ltd. 
(www.hungexpo.hu), ανακοίνωσε στις 24 Απριλίου 2017, το τέλος διοργάνωσης εκθέσεων λόγω 
έναρξης θερινής περιόδου. Εντούτοις, θα διοργανωθούν κατά περίπτωση, συνέδρια  και 
σεµινάρια. Η έναρξη της νέας περιόδου διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων 2017-2018, θα 
ξεκινήσει ουσιαστικά τον Οκτώβριο µε τη διοργάνωση της 5ης ∆ιεθνούς Εµπορικής Έκθεσης 
Προµηθευτών Αυτοκινητοβιοµηχανίας «AUTOMOTIVE HUNGARY», 18-21 Οκτ. 2017.  

 

Στο εν τω µεταξύ διάστηµα θα διοργανωθεί 19-20 Ιουνίου 2017 το 3ο Συνέδριο Υπουργών 
Υγείας Χωρών Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και Κίνας για τα Οικονοµικά της Υγείας 
(CEEC-CHINA HEALTH MINISTERS’ MEETING, CONFERENCE & EXHIBITION ON 
HEALTH ECONOMY) 

 

Επίσης, θα διοργανωθούν από το Γερµανο-Ουγγρικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
(https://www.ahkungarn.hu/), 28-29 Σεπτεµβρίου 2017, εκπαιδευτικά σεµινάρια για εκθέτες. Το 
συγκεκριµένο επιµελητήριο συµµετέχει µε δικό του περίπτερο σε διεθνείς εκθέσεις στην 
Ουγγαρία και µπορεί να φιλοξενήσει (έναντι αµοιβής) ακόµα και εταιρείες µη µέλη του, οι 
οποίες δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα και πόρους για αυτόνοµη συµµετοχή.   

 




