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I 

Η Οικονομία της Ουγγαρίας 
 
Οι οικονομικοί δείκτες της Ουγγαρίας συνεχίζουν τη βελτιωτική πορεία τους, ένδειξη ότι οι 
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης αποδίδουν καρπούς. 
 
 Το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας, από το 2011 κι ένθεν, ως ποσοστό επί του 

ΑΕΠ, βαίνει μειούμενο και σήμερα υπολογίζεται στο 74%. 
 Ο δείκτης συμμετοχής του εξωτερικού χρέους στο συνολικό χρέος της Ουγγαρίας  μειώθηκε 

από 50% το 2011 σε 30% το 2016. 
 Το έλλειμμα είναι υπό έλεγχο (2,4% του ΑΕΠ), με τον κρατικό προϋπολογισμό σχετικά 

ισορροπημένο.  
 Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 δις ευρώ (στοιχεία Ιαν-Οκτ 2016).  
 Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υποστηριζόμενος κυρίως από την εγχώρια κατανάλωση, 

το εξωτερικό εμπόριο, τη βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα διαμορφώθηκε για το 2016 στο 
2,1%. 

 
Οι καλές επιδόσεις της οικονομίας, οδήγησαν τους τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 
(S&P, Fitch, Moody’s) να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους και να αναβαθμίσουν το 2016 το 
κρατικό αξιόχρεο της Ουγγαρίας στην κατηγορία Baa3 ώστε τα ομόλογα της χώρας να θεωρούνται 
πλέον επένδυση. 
 
 Ο συντελεστής εταιρικής φορολόγησης, από 1/1/2017 μειώθηκε για όλες τις επιχειρήσεις στο 

9% (από 10% και 19%). 
 Για το 2017 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 15% και το κατώτατο ημερομίσθιο για 

ειδικευμένη εργασία κατά 25% (προβλέπονται επιπλέον αυξήσεις 8% και 12% εντός του 
2018). 

 Για το 2017 οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν κατά 5% (προβλέπεται επιπλέον μείωση 2% 
για το 2018). 

 
Το νέο φορολογικό καθεστώς, αναμφισβήτητα, καθιστά την Ουγγαρία περισσότερο ελκυστική στους 
επενδυτές, δεδομένου ότι ο συντελεστής 9% είναι ο χαμηλότερος στην Ε.Ε., χαμηλότερος και από 
αυτούς της Βουλγαρίας (10%) και Ιρλανδίας (12,5%). Επίσης θα είναι ο δεύτερος χαμηλότερος 
μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.  
 
 
Εκτιμήσεις – παρατηρήσεις – συμπεράσματα:  
 
• Βασικοί παράγοντες της ουγγρικής οικονομίας παραμένουν οι: αύξηση των μισθών, αύξηση της 

κατανάλωσης, εξωτερικό εμπόριο και τα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα.  
 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανοδικός. Σύμφωνα με την 
εξαμηνιαία έκθεση προβλέψεων της Επιτροπής της Ε.Ε., θα ανέλθει σε 2,6% το 2017 και σε 
2,8% το 2018. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει 
αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 2,5% το 2017 και 2,2% το 2018. 

 
• Η Ουγγαρία προετοιμάζεται για την μετά Brexit εποχή. Με τη μείωση της εταιρικής 

φορολόγησης επιδιώκει να καταστεί επενδυτικά ελκυστική χώρα, να εδραιωθεί στην περιοχή ως 
αξιόπιστος οικονομικός εταίρος και να προσελκύσει έτσι όσες από τις εταιρείες που σήμερα 
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εδρεύουν στο Λονδίνο, αποφασίσουν να αλλάξουν έδρα και να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους 
και τη λειτουργία τους αλλού. Πέραν όμως της καθαρά επενδυτικής αυτής προοπτικής, το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας στοχεύει και στην προσέλκυση εταιρειών που 
απλώς θέλουν να έχουν την οικονομική τους έδρα σε μια φορολογικά φιλική χώρα.  

 
 

IΙ 
Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 

 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις  
 

 
• Οι Ούγγροι αγρότες στρέφονται στις βιολογικές καλλιέργειες  

Το 2016 καταμετρήθηκαν περίπου 200 εκτάρια βιολογικών καλλιεργειών, σε σχέση με 120 
το 2015. Παράλληλα, διπλασιάστηκε και ο αριθμός των αγροτών που ασχολούνται με τις 
βιολογικές καλλιέργειες. Ο Ούγγρος Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι έχουν επενδυθεί 64,4 δις 
HUF (περίπου €208 εκ.) για την μεταστροφή των αγροτών στις βιολογικές καλλιέργειες και 
ότι η Ουγγαρία παραμένει εναντίον των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.  
 

 
• Η Ρωσία διαβεβαιώνει για τη συνέχιση τροφοδοσίας της Ουγγαρίας με φυσικό αέριο 

Η Ουγγαρία εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία, από την οποία προμηθεύεται φυσικό 
αέριο. Η σχετική συμφωνία λήγει το 2021, όμως η Ρωσία διαβεβαίωσε την Ουγγαρία ότι η 
συνεργασία τους θα συνεχιστεί. 

 
 

B. Διεθνείς Συμφωνίες - Συνεργασίες 
 

 
• Συνεργασία Ρωσίας – Ουγγαρίας στη βαριά βιομηχανία και σε διαστημική τεχνολογία 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, 
ουγγρικές και ρωσικές εταιρείες θα συνεργαστούν προκειμένου να συμμετέχουν από κοινού 
σε διεθνείς διαγωνισμούς σε τρίτες χώρες (όπως για παράδειγμα σε διεθνή διαγωνισμό 
κατασκευής σιδηροδρόμων στην Αίγυπτο). Επίσης, θα διατεθούν επιπλέον  200 εκ. HUF 
(περίπου €650 χιλ.) στο κοινό ερευνητικό διαστημικό πρόγραμμα Ρωσίας-Ουγγαρίας. 

 
 

• Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας σιδηροδρομικών συρμών «tram-trains» 
Η δημόσια σιδηροδρομική επιχείρηση MÁV-Start, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού 
για προμήθεια οκτώ (8) σιδηροδρομικών συρμών (με προοπτική αγοράς και επιπλέον 
τεσσάρων τεμαχίων) που θα καλύπτουν τη διαδρομή μεταξύ των πόλεων Szeged - 
Hódmezővásárhely. Οι εν λόγω μηχανές–συρμοί  θα έχουν διττή λειτουργία. Θα λειτουργούν 
ως τραμ εντός των πόλεων και ως τραίνο στην μεταξύ των δύο πόλεων απόσταση των 20 
χιλιομέτρων.  
Ο διαγωνισμός φέρει τον κωδικό : HL/S S2 04/01/2017 2342-2017-HU και αναρτήθηκε στην 
παρακάτω ιστοσελίδα: 
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/2017-
ojs002-002342-hu.pdf 
Οι προσφορές θα πρέπει κατατεθούν έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017, στην παρακάτω  
διεύθυνση : 
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.  - AK15459 
Könyves Kálmán körút 54–60. Budapest 1087 – Ηungary 
NUTS-kód : HU101  
Αρμόδιος : Dr. Zita Cibulka (Mrs) 
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Κινητό  : +36 30 6036526 , Fax: +36 15111891  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cibulka.zita@mav-start.hu   
Ιστοσελίδα: http://www.mavcsoport.hu   
http://www.mav-start.hu  

 
 

 
ΙΙΙ 

Διεθνείς Εκθέσεις 
 

 
FEHOVA, 9-12 Φεβρουαρίου 2017, Διεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων. 
Διοργανωτές: 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 
 
 
 
BOAT SHOW, 23-26 Φεβρουαρίου 2017, Ναυτικό σαλόνι Βουδαπέστης.  
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.  
Διοργανωτές: HUNGEXPO C.Co. Ltd., BUDAPEST BOAT SHOW Project 
Address: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 
Letters: H-1441 Budapest, P.O. Box 44 
Fax: +36-1/263-6066 
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
 
 
 

 
 

ΙV 
Ευκαιρίες Ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητος  

 
 

Δυνατότητες εξαγωγής πουλερικών 
Οι εξαγωγές πουλερικών της Ουγγαρίας έχουν πληγεί σημαντικά, καθώς και γενικότερα ο 
πτηνοτροφικός κλάδος της χώρας, εξαιτίας της έξαρσης της νόσου των πτηνών (Η5Ν8) που πλήττει 
την Ουγγαρία από τον Φεβρουάριο 2015. Συνολικά έχουν θανατωθεί 3 εκατομμύρια πτηνά, 
προκαλώντας ζημία της τάξης των 3 δις HUF (9,8 εκ €) στον αγροτικό κλάδο. Πολλές χώρες 
(μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Σερβία, η Ν. Αφρική, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη) έχουν 
επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές ζωντανών πτηνών αλλά και νωπών πουλερικών από την 
Ουγγαρία, ενώ αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Ν. Κορέα και η Ιορδανία έχουν 
απαγορέψει παντελώς τις εισαγωγές ουγγρικών πουλερικών. 
 
Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ουγγαρία διαμορφώνεται ως εξής: πουλερικά: 
29,7 χγρ., χοιρινό: 25,2 χγρ., βόειο: 2,4 χγρ. και πρόβειο: 0,1 χγρ.  
Ήδη, στην αγορά της Ουγγαρίας παρατηρούνται πλέον σοβαρές ελλείψεις στο κρέας πάπιας και 
χήνας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η έλλειψη θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ως επακόλουθο 
της έλλειψης, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση της τιμής των σχετικών προϊόντων. 
 
Βάσει των παραπάνω, εκτιμούμε ότι υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών 
πουλερικών στην Ουγγαρία και -κυρίως- στις χώρες που έχουν απαγορέψει τις εισαγωγές 
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πουλερικών από την Ουγγαρία και οι οποίες, λογικά, αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας 
κρέατος.   
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