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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.1 
(Ιανουάριος 2020) 

 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
-Χαµηλή η αγοραστική δύναµη των Ούγγρων πολιτών  
-Στη Βουδαπέστη το φθηνότερο οικιακό φυσικό αέριο στην ΕΕ 
-Αξιολόγηση του οίκου «Moody’s». 
-Σταθερή, σε διψήφια ποσοστά, η αύξηση των µισθών στην Ουγγαρία 
-∆ιεύρυνση του εµπορικού πλεονάσµατος υπηρεσιών της Ουγγαρίας 
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
Α. Γενικές Ειδήσεις 
-Χρηµατικό πρόστιµο στην Coca Cola για ανάρµοστη διαφήµιση 
-Συνεχίζεται το πρόγραµµα «Irinyi» για την αναδιάταξη της ουγγρικής βιοµηχανίας  
-Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξάνεται 
-Ενδεχόµενη προσχώρηση της Ουγγαρίας στην «Eurasian Development Bank» 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
-Ενίσχυση διµερών εµπορικοοικονοµικών σχέσεων Ουγγαρίας-Βραζιλίας 
-Ελληνική επένδυση εργοστασίου χηµικών στην Ουγγαρία 
-Κινεζική επένδυση στον τοµέα Υγείας 
-Συµφωνία Συνεργασίας Ουγγαρίας-Ρωσίας για εκσυγχρονισµό σιδηροδρόµων  
-Συµφωνία Συνεργασίας Ουγγαρίας µε την κινεζική τράπεζα ICBC  
-Επέκταση της «COSCO» στην Ουγγαρία. 
-Μεταφορά της έδρας της στην Βουδαπέστη εξετάζει η ∆ιεθνής Τράπεζα Οικονοµικής 
Συνεργασίας –IBEC. 
 

ΙΙΙ. ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 

 
 

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

 
 
 

 Χαµηλή η αγοραστική δύναµη των Ούγγρων πολιτών  
Η µέση ετήσια κατά κεφαλήν αγοραστική δύναµη στην Βουδαπέστη ανέρχεται στα €9.320 όταν 
σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (π.χ. Βουκουρέστι: 
€10.452, Βαρσοβία: €13.150 και Πράγα: €12.935). Ο µέσος όρος στην Ε.Ε είναι €14.739 ευρώ 
(3,5% αυξηµένος σε σχέση µε το 2018). Στον αντίστοιχο κατάλογο χωρών, η αγοραστική 
δύναµη των Γερµανών πολιτών βρίσκεται στην 8η θέση µε €23.779 ενώ το Λιχτενστάιν 
βρίσκεται στην κορυφή µε €67.550. Σε αντιδιαστολή, η αγοραστική δύναµη των Ουκρανών δεν 
ξεπερνά τα €1.830. 
 

 Στη Βουδαπέστη το φθηνότερο οικιακό φυσικό αέριο στην ΕΕ 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, οι τιµές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στη 
Βουδαπέστη παρέµειναν οι χαµηλότερες, σε σχέση µε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, για το 
πρώτο εξάµηνο του 2019. Οι καταναλωτές στη Βουδαπέστη πλήρωσαν 3,09 λεπτά του ευρώ ανά 
µονάδα αερίου, 0,05 λεπτά λιγότερα από ό,τι στο Βουκουρέστι και 0,17 λεπτά λιγότερα από το 
Βελιγράδι, µε την υψηλότερη τιµή να καταγράφεται στη Στοκχόλµη (24,8 λεπτά). Παράλληλα, η 
Βουδαπέστη ανέβηκε δύο θέσεις στην κατάταξη που µετρά τις χαµηλότερες τιµές ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε τους κατοίκους της να πληρώνουν τη δεύτερη-χαµηλότερη τιµή µετά το Βελιγράδι, 
µε 11,3 λεπτά /kWh. Αξίζει να σηµειωθεί πως αν ληφθεί υπ’ όψιν η αγοραστική δύναµη των 
Ούγγρων πολιτών, τότε οι τιµές του φυσικού αερίου στη Βουδαπέστη είναι οι τέταρτες 
χαµηλότερες και της ηλεκτρικής ενέργειας οι ένατες χαµηλότερες στην Ε.Ε. 
 

 
 Αξιολόγηση του οίκου «Moody’s». 

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης «Moody’s», στην τελευταία του έκθεση για την 
ουγγρική οικονοµία, χαρακτηρίζει υψηλό το δηµόσιο χρέος της χώρας. Εντούτοις, αναγνωρίζει 
τον σταθερό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς την 
προσήλωση της κυβέρνησης στην µείωση του κρατικού ελλείµµατος και στην θωράκιση της 
οικονοµίας από εξωτερικούς παράγοντες. Ο οίκος, κατατάσσει την Ουγγαρία στην κατηγορία 
«Βaa3», µια βαθµίδα χαµηλότερα από αυτή των οίκων «Fitch» και «Standard & Poor’s». 
Παράλληλα, ο οίκος «Moody’s», αναµένει επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης της ουγγρικής 
οικονοµίας, όµως εκτιµά ότι αυτός θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα (3,2%) τόσο κατά το 2020 
όσο και κατά το 2021. Όσον αφορά στο δηµόσιο χρέος, ο οίκος «Moody’s» προβλέπει ότι µέχρι 
το 2021 θα µειωθεί στο 64% του ΑΕΠ. Τέλος, στην έκθεση του οίκου αναφέρεται ότι εάν το 
δηµόσιο χρέος της Ουγγαρίας µειωθεί ακόµη περισσότερο, τότε µια αναβάθµιση της 
αξιολόγησης για την οικονοµία της Ουγγαρίας είναι πιθανή.   
 

 Σταθερή, σε διψήφια ποσοστά, η αύξηση των µισθών στην Ουγγαρία  
Σύµφωνα µε νέα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH) για τον 
Σεπτέµβριο 2019, ο µέσος ακαθάριστος και καθαρός µισθός αυξήθηκαν κατά 11,8% σε ετήσια 
βάση, αγγίζοντας τα 360.700 HUF και 247.300 HUF αντίστοιχα. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπ’ 
όψιν το ύψος του πληθωρισµού (2,8%), η πραγµατική αύξηση των µισθών υπολογίζεται σε 
8,8%. Στις εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 5 εργαζόµενους, ο µεικτός µισθός 
παρουσίασε αύξηση 11,6% στα 369.257 HUF, ενώ στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και στους 
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς η αύξηση που σηµειώθηκε ήταν 11,8% και 13,3% αντίστοιχα. 
Την ίδια περίοδο, η αγοραστική δύναµη αυξήθηκε κατά 7,7%. Τα στοιχεία επιβεβαίωσε και ο 
Υφυπουργός Οικονοµικών της Ουγγαρίας, κ. Gábor Gion, που δήλωσε ότι οι πραγµατικοί µισθοί 
ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία τους τελευταίους 81 µήνες, ενώ από το 2010 κι ένθεν έχει 



3 
 

σηµειωθεί αύξηση των καθαρών απολαβών κατά 79% (κατά 81% µετά την αφαίρεση των 
φόρων). 
 

 ∆ιεύρυνση του εµπορικού πλεονάσµατος υπηρεσιών της Ουγγαρίας 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), το 
πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών άγγιξε τα €2,7 δισεκ. το τελευταίο  τρίµηνο του 
2019, αυξηµένο κατά €266 εκ. σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2018. Οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα €7,4 δισεκ., ενώ οι εισαγωγές κατά 3,8% 
αγγίζοντας τα €4,7 δισεκ. Σηµειώνεται ότι οι υπηρεσίες προς εταιρείες αποτελούν το 36% των 
συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών της Ουγγαρίας, ακολουθούµενες από αυτές του τουρισµού µε 
31% και τις υπηρεσίες logistics µε 25%. Όσον αφορά στις εισαγωγές, 54% αφορούσαν σε  
υπηρεσίες προς εταιρείες, 21% σε τουριστικές υπηρεσίες και 19% σε υπηρεσίες logistics. Είναι 
εµφανές ότι η Ουγγαρία, µε την πάροδο των χρόνων, εστιάζει όλο και περισσότερο στην 
ανάπτυξη των υπηρεσιών της, στοχεύοντας, κυρίως, στην απεξάρτησή της από τις εισαγωγές, 
εντείνοντας παράλληλα τις αντίστοιχες εξαγωγές της 
 
 
 

IΙ 
Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 

 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 
 

• Χρηµατικό πρόστιµο στην Coca Cola για ανάρµοστη διαφήµιση 
Η πρόσφατη διαφηµιστική εκστρατεία της «Coca Cola HBC» µε οµόφυλα ζευγάρια και µήνυµα 
«Love is Love», προκάλεσε αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και στο συντηρητικό 
κοµµάτι της ουγγρικής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα οι αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να 
επέµβουν και να επιβάλλουν χρηµατικό πρόστιµο στην εταιρεία ελληνικών συµφερόντων. Η 
σχετική απόφαση βασίστηκε στο ότι η συγκεκριµένη διαφηµιστική εκστρατεία «παραβίασε τη 
νοµοθεσία περί βασικών προϋποθέσεων και συγκεκριµένων περιορισµών για εµπορικές-
οικονοµικές διαφηµίσεις». Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, «διαφηµίσεις που µπορεί να 
βλάψουν την φυσική, πνευµατική, συναισθηµατική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών και νεαρών 
ατόµων, απαγορεύονται». Μάλιστα, ο βουλευτής του κυβερνόντος κόµµατος FIDESZ, κ. Istvan 
Boldog, ανακοίνωσε στον λογαριασµό του στο Facebook ότι θα σταµατήσει να καταναλώνει τα 
προϊόντα της εταιρείας, µέχρι να αφαιρεθούν από τους δρόµους οι διαφηµιστικές ταµπέλες της 
συγκεκριµένης διαφηµιστικής εκστρατείας.  
 
 

• Συνεχίζεται το πρόγραµµα «Irinyi» για την αναδιάταξη της ουγγρικής βιοµηχανίας  
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Καινοτοµίας & Τεχνολογίας της Ουγγαρίας, το πρόγραµµα «Irinyi» 
για την αναδιάταξη της ουγγρικής βιοµηχανίας θα συνεχιστεί και το 2020, µε τον προϋπολογισµό 
του να ανέρχεται σε 2,5 δισ. φιορίνια. Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος αποτελεί η 
υποστήριξη τόσο της παραγωγής, όσο και της προώθησης προϊόντων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, ανταγωνιστικών στις διεθνείς αγορές. Τα τελευταία 4 χρόνια, µέσω του συγκεκριµένου 
προγράµµατος, έχουν διατεθεί 5 δισ. φιορίνια για την ενίσχυση ουγγρικών επιχειρήσεων. Οι 
περισσότερες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα «Irinyi» προέρχονται από τους κλάδους  
τροφίµων, µηχανολογικού εξοπλισµού και αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του  
Υπουργείου Καινοτοµίας & Τεχνολογίας, το πρόγραµµα «Irinyi» έχει πολλαπλασιαστικές 
ιδιότητες και για κάθε φιορίνι κρατικής επιχορήγησης προς ουγγρικές επιχειρήσεις, 
δηµιουργούνται, σε βάθος πενταετίας, 4 φιορίνια εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισµό. 
Σηµειώνεται ότι από το 2010 κι ένθεν, η βιοµηχανική παραγωγή στη χώρα έχει αυξηθεί κατά 
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50% και οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων έχουν υπερδιπλασιαστεί. Παράλληλα, η 
απασχόληση στον συγκεκριµένο κλάδο έχει αυξηθεί κατά 230.000 θέσεις εργασίας, 
υπερβαίνοντας το 1.000.000 το 2019.   
 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξάνεται 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές και αιολικές πηγές στην Ουγγαρία έφτασε το 
20% της συνολικής παραγωγής στις αρχές Ιανουαρίου 2020, όταν επικρατούσαν ηλιοφάνεια και 
ισχυροί άνεµοι. Η επίδοση αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετική, εφόσον η συνολική παραγωγή των 
δύο αυτών φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας κατά το 2018 αντιστοιχούσε µόλις στο 
3% της συνολικής παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά την ελάχιστη µεταβολή της 
παραγωγικής ισχύος των αιολικών πάρκων κατά τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία αρκετών 
νέων µονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας έχει αυξήσει τη συνολική παραγωγική 
δυναµικότητα των ανανεώσιµων πηγών από 726.000 MW στα τέλη του 2018 σε 1,1 GW τον 
Ιούνιο 2019. Επισηµαίνεται ότι έχουν ήδη εκδοθεί άδειες λειτουργίας αιολικών και 
φωτοβολταϊκών πάρκων που θα αυξήσουν περαιτέρω τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 1,4 GW. 

 
• Ενδεχόµενη προσχώρηση της Ουγγαρίας στην «Eurasian Development Bank» 

Όπως δήλωσε ο Ούγγρος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Mihály Varga, η Ουγγαρία είναι έτοιµη να 
ξεκινήσει σχετικές διαπραγµατεύσεις για την ένταξή της στην «Eurasian Development Bank» 
(https://eabr.org/en/). Πιθανή ένταξη της Ουγγαρίας στην Τράπεζα, θα δώσει σε Ούγγρους 
επιχειρηµατίες και επενδυτές, τη δυνατότητα πρόσβασης σε µια αγορά 185 εκ. καταναλωτών 
(Ρωσία, Λευκορωσία, Αρµενία, Καζακστάν, Κιργιστάν και Τατζικιστάν). Σύµφωνα µε τον 
Ούγγρο Υπουργό, η ενταξιακή διαδικασία θα µπορούσε να ολοκληρωθεί εντός του 2020 και να 
σηµατοδοτήσει την έναρξη συνεργασίας µεταξύ χωρών της κεντρικής Ευρώπης και της 
Ευρασίας, σε τοµείς όπως της ανάπτυξης των υποδοµών µεταφορών, της βιοµηχανίας και των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
 
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 

• Ενίσχυση διµερών εµπορικοοικονοµικών σχέσεων Ουγγαρίας-Βραζιλίας 
Στην Βραζιλία, τον δεύτερο µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της Ουγγαρίας στην Νότιο Αµερική, 
δραστηριοποιούνται περίπου 50 ουγγρικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σε τοµείς υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών & Εµπορίου της 
Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó, πυρήνας της διµερούς συνεργασίας Ουγγαρίας-Βραζιλίας, είναι η 
κοινή προσέγγιση των δύο χωρών σε παγκόσµια ζητήµατα. ∆ιµερείς συµφωνίες έχουν ήδη 
υπογραφεί για την ενίσχυση των ουγγρικών εξαγωγών προϊόντων τροφίµων στην Βραζιλία, αλλά 
και για τη διευκόλυνση ουγγρικών εταιρειών διαχείρισης υδάτων που δραστηριοποιούνται στην 
Βραζιλία. Επίσης, η Ουγγαρία υποστηρίζει την Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου µεταξύ Ε.Ε.-
Mercosur (Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή) και επιθυµεί να τεθεί σε ισχύ το 
συντοµότερο δυνατό. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε κυβερνητικές εξαγγελίες, οι ουγγρικές 
εταιρείες (κυρίως των κλάδων παραγωγής µελιού και πουλερικών) που θα αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα και ιδιαίτερες προκλήσεις εξαιτίας της Συµφωνίας ΕΕ-Mercosur, θα αποζηµιωθούν 
από το κράτος.  
 

• Ελληνική επένδυση εργοστασίου χηµικών στην Ουγγαρία 
Η ελληνική εταιρεία «Kapachim A.E.» επενδύει 5,1 δισεκ. HUF (σχεδόν €16 εκ.) στην ανέγερση 
εργοστασίου στην πόλη Szolnok της κεντρικής Ουγγαρίας, µε αντικείµενο παραγωγής τις πρώτες 
ύλες για τις βιοµηχανίες καλλυντικών και καθαρισµού. Η επένδυση, υποστηρίζεται επίσης από 
την ουγγρική κυβέρνηση, η οποία επιδοτεί το έργο µε 450 εκ. HUF (περίπου €1,5 εκ.), 
δεδοµένου ότι θα δηµιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας. Η «K&P Chem», όπως είναι η 
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ουγγρική επωνυµία της εταιρείας, προµηθεύει µε τα προϊόντα της, εταιρείες κολοσσούς όπως τις 
«Procter & Gamble», «Unilever», «Henkel», «Palmolive» και «Colgate». Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της εταιρείας, κ. Γεωργίου Παπαϊωάννου, η ετήσια 
παραγωγή θα αγγίζει τους 80.000–100.000 τόνους και το εργοστάσιο θα τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία εντός του Φεβρουαρίου 2020.  
 

• Κινεζική επένδυση στον τοµέα Υγείας 
Ο κινεζικός επιχειρηµατικός όµιλος «New Horizon Group» προχώρησε σε επένδυση ύψους 1 
δισεκ. HUF, ιδρύοντας ιδιωτική κλινική στην Βουδαπέστη. H «Millennium Clinic» όπως 
ονοµάζεται, στεγάζεται σε εµπορικό κέντρο της πόλης και λειτουργεί ως κέντρο εξω-
νοσοκοµειακής περίθαλψης.  O Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών & Εµπορίου 
της Ουγγαρίας, κ. Levente Magyar, δήλωσε ότι η συγκεκριµένη επένδυση αποτελεί ακόµα ένα 
δείγµα της πολυδιάστατης συνεργασίας Ουγγαρίας-Κίνας. Η Ουγγαρία είναι ο τρίτος 
µεγαλύτερος εµπορικός και πρώτος επενδυτικός εταίρος της Κίνας στην Κεντρο-Ανατολική 
Ευρώπη και η συγκεκριµένη κινεζική επένδυση εντάσσεται τόσο στο πλαίσιο της ουγγρικής 
πολιτικής «Άνοιγµα στην Ανατολή», όσο και στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας «One Belt 
One Road». Στόχος του κινεζικού οµίλου είναι να καταστεί η συγκεκριµένη κλινική η καλύτερη 
στην Ουγγαρία και στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
 

• Συµφωνία Συνεργασίας Ουγγαρίας-Ρωσίας για εκσυγχρονισµό σιδηροδρόµων  
 
Ουγγαρία και Ρωσία συνοµολόγησαν Συµφωνία Συνεργασίας για τον εκσυγχρονισµό του 
σιδηροδροµικού δικτύου της Ουγγαρίας. Στην Συµφωνία προβλέπεται η συνεργασία των 
κρατικών εταιρειών σιδηροδρόµων των δύο χωρών στους τοµείς της ψηφιοποίησης και της 
κυβερνοασφάλειας του δικτύου. Επίσης, προβλέπεται η αύξηση της ταχύτητας κίνησης των 
συρµών, ενώ είναι πιθανή και η κατασκευή πειραµατικής σιδηροδροµικής γραµµής  για 
ερευνητικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτοκινούµενων συρµών. Από πλευράς 
Ουγγαρίας την Συµφωνία υπέγραψε ο Υπουργός Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, κ. László 
Palkovics.  
 

• Συµφωνία Συνεργασίας Ουγγαρίας µε την κινεζική τράπεζα ICBC  
H Ουγγαρία υπέγραψε στρατηγικής σηµασίας συµφωνία µε την «Industrial and Commercial 
Bank of China», βήµα σηµαντικό για την περαιτέρω ενίσχυση των διµερών οικονοµικών 
σχέσεων Ουγγαρίας-Κίνας. Η ICBC ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί το µεγαλύτερο 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στον κόσµο µε $4 τριςεκ. σε περιουσιακά στοιχεία και 426 γραφεία σε 
47 χώρες. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Ουγγαρίας ο οποίος υπέγραψε την 
Συµφωνία εκ µέρους της ουγγρικής κυβέρνησης, η κινεζική τράπεζα ενδέχεται να ανοίξει 
γραφείο στην Βουδαπέστη.  Στο πλαίσιο της Συµφωνίας, η ICBC θα είναι σε θέση να εκδίδει 
στην ουγγρική αγορά οµόλογα µε ρήτρα του εθνικού νοµίσµατος της Κίνας (CNY) και να 
χρηµατοδοτεί ουγγρικά επενδυτικά έργα υποδοµών.  
 

• Επέκταση της «COSCO» στην Ουγγαρία. 
Η εταιρεία «Ocean Rail Logistics», µέλος του κρατικού κινεζικού Οµίλου «COSCO», εξαγόρασε 
πρόσφατα, το 15% των µετοχών της ουγγρικής εταιρείας συνδυασµένων µεταφορών «Rail Cargo 
Terminal -BILK». Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ειδικού τύπου, η «Ocean Rail Logistics» 
συνεργάζεται από µακρού µε την ΒILK και η πρόσφατη εξαγορά υποδηλώνει ότι η κινεζική 
εταιρεία πρόκειται να επενδύσει νέα κεφάλαια σε αναπτυξιακά έργα στον τερµατικό σταθµό που 
διαχειρίζεται η ΒILK, στα νότια της Βουδαπέστης. Η συµφωνία εξαγοράς υπεγράφη ενώπιον του 
Υφυπουργού Μεταφορών της Ουγγαρίας, ∆ρ. László Mosóczi και του Κινέζου Πρέσβη στην 
Ουγγαρία, κ. Duan Jieoling. Πάντως, η ουγγρική ΒILK παραµένει ο κύριος, πλειοψηφικός, 
µέτοχος του τερµατικού σταθµού συνολικής έκτασης 22,3 εκταρίων, ενώ σηµειώνεται ότι το 
2018 η ΒILK είχε αγοράσει επιπλέον 7,4 εκτάρια για την περαιτέρω επέκταση του σταθµού. 
Τέλος, από πλευράς µας σηµειώνουµε ότι ο τερµατικός σταθµός της ΒILK, συνδέεται 
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σιδηροδροµικώς µε τον λιµένα Πειραιώς, γεγονός που προσδίδει, για ευνόητους λόγους, 
ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον στην προαναφερόµενη εξαγορά. 
 

• Μεταφορά της έδρας της στην Βουδαπέστη εξετάζει η ∆ιεθνής Τράπεζα Οικονοµικής 
Συνεργασίας –IBEC. 

Σύµφωνα µε το ουγγρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Népszava» που επικαλείται 
χρηµατοοικονοµικές πηγές, η  ∆ιεθνής Τράπεζα Οικονοµικής Συνεργασίας (International Bank 
for Economic Co-operation -IBEC), (http://en.ibec.int/), µε έδρα την Μόσχα, σχεδιάζει τη µεταφορά 
των κεντρικών της γραφείων στην Βουδαπέστη, ακολουθώντας το παράδειγµα της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας Επενδύσεων (International Investment Bank -IIB).  H ΙΒΕC, ιδρύθηκε το 1963 και 
λειτούργησε ως εγγυήτρια τράπεζα (συµψηφισµού και εκκαθάρισης) της Comecon. Σήµερα, 
διαθέτει καθαρό κεφάλαιο ύψους €400εκ. ευρώ, κάτι το οποίο (σύµφωνα µε σχετική δήλωση του 
Υπουργού Εξωτερικών & Εµπορίου της Ουγγαρίας, κ. Péter Szijjártó) σκοπεύει να αξιοποιήσει η 
Ουγγαρία µε την επανένταξή της στην τράπεζα (είχε αποχωρήσει το 1991), ούτως ώστε να 
διασφαλίσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για την οικονοµία της από ξένα 
κεφάλαια. Ωστόσο, η σχετική σύµβαση επανένταξης εξακολουθεί ένα χρόνο µετά τις αρχικές 
συζητήσεις να µην έχει επικυρωθεί. Παράλληλα, σύµφωνα µε δηµοσίευµα (Απρίλιος 2019) του 
εβδοµαδιαίου ειδησεογραφικού περιοδικού της Τσεχίας «Respekt», υπάρχει πιθανότητα 
συγχώνευσης της ΙΙΒ µε την ΙΒΕC, δεδοµένου µάλιστα ότι οι µέτοχοι των δύο τραπεζών, εν 
µέρει συµπίπτουν. 
 
 

ΙΙΙ 
 ∆ιεθνείς Εκθέσεις 

 
 

 SIRHA–BUDAPEST, ∆ιεθνής Έκθεση ‘HoReCa’ (4-6 Φεβρουαρίου 2020) 
∆ιοργανώνεται ανά διετία. Για επαγγελµατίες. 
Περισσότερες πληροφορίες: (http://sirha-budapest.com/en) 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. (www.hungexpo.hu) , hungexpo@hungexpo.hu 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
 

 
 FEHOVA, ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων, (13-16 Φεβρουαρίου 2020) 
∆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, (27/2 – 1/3 2020)  
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.,  
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: +36-1/263-6066 
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
∆ιευθύντρια Έκθεσης: κα Klára TIHANYI, τηλ.:  +361 263 6032, ( tihanyi.klara@hungexpo.hu ) 
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 TRAVEL-UTAZAS 2020, 43η ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού, (27/2 – 1/3 2020)  
Ενδιαφέρουσα έκθεση που συγκεντρώνει περί τους 250 εκθέτες από 25 χώρες  και 25.000 
επισκέπτες. Παράλληλα µε την Έκθεση Τουρισµού και στον ίδιο χώρο, θα 
πραγµατοποιηθεί επίσης το Ναυτικό Σαλόνι Βουδαπέστης καθώς και Έκθεση 
Τροχόσπιτων. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd.,  
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: +36-1/263-6066 
E-mail: utazas@hungexpo.hu 
∆ιευθυντής Έκθεσης: κ. Máté FELDMÁJER, τηλ.: +361 263 6125 , κιν.: +3630 823 7845 
Email: feldmajer.mate@hungexpo.hu 
 
 

 CONSTRUMA, (1-5 Απριλίου 2020) 
∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών. Μεταξύ των σηµαντικότερων στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε 690 εκθέτες, 46.000 επισκέπτες, 18 εθνικές 
συµµετοχές και 85 ξένους εκθέτες. Η Έκθεση καταλαµβάνει έκταση 65.000 τ.µ. και 
πλαισιώνεται από πολλά συνέδρια και από την παράλληλη συναφούς περιεχοµένου 
έκθεση: HOMEdesign (εσωτερικής διακόσµησης). 
∆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   και  E-mail: construma@hungexpo.hu 
∆ιευθυντής Έκθεσης: κ. Gergő BARANYAI, τηλ.: +36/1 263-6104   
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu 
 

 


