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I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Αχμεζε ησλ κηζζψλ θαηά ην κήλα Απξίιην 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο, ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ηνλ 

Απξίιην άγγημε ηα 371.100 HUF ζεκεηψλνληαο αχμεζε 9% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2018. Η κέηξεζε έιαβε ππ’ φςηλ ηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε ππαιιήινπο, δεκνζηνλνκηθά 

ηδξχκαηα θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο (δελ 

πξνζκεηξήζεθαλ νη απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ). Ιζφπνζε αχμεζε (9%) ζεκεηψζεθε 

θαηά ην ίδην δηάζηεκα θαη ζηνλ κέζν θαζαξφ κηζζφ πνπ άγγημε ηα 246.800 HUF. Δληνχηνηο, εάλ 

ιεθζεί ππ’ φςηλ o Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή πνπ γηα ηνλ Απξίιην 2019 θπκάλζεθε ζην 3,9% 

(ζε εηήζηα βάζε), ηφηε ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ ππνινγίδεηαη ζε 4,9% (θαη φρη ζε 9%). 

Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ήηαλ πςειφηεξνο ζε επηρεηξήζεηο κε 

νηθνλνκηθή θαη αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (671.600 HUF), ελψ ν ρακειφηεξνο (234.000 HUF) 

ήηαλ απηφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

απαζρνιείηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εάλ 

εμαηξεζνχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη, ηφηε ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ζηνπο θιάδνπο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο κέξηκλαο αλέξρεηαη ζηα 300.900 HUF. Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ δεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο άλδξεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ην κέζν αθαζάξηζην εηζφδεκα γηα 

ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2019 αλήιζε ζε 391.400 HUF (αχμεζε 11,3% ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018), ελψ γηα ηηο γπλαίθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε 322.900 HUF 

(αχμεζε 9,2%). Δπίζεο, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 25 εηψλ ν κέζνο 

αθαζάξηζηνο κηζζφο δηακνξθψζεθε ζηα 272.300 HUF (αχμεζε 17,2%), γηα άηνκα ειηθίαο 25-54 

εηψλ ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο δηακνξθψζεθε ζηα 372.100 HUF (αχμεζε 10,6%), θαη γηα ηα 

άηνκα άλσ ησλ 54 εηψλ, ζηα 346.800 HUF (αχμεζε10%). ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη 

θαζαξνί κηζζνί γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Απξίιηνο 2019, θαζψο θαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018.  

Καθαροί μιζθοί  
Ιαλνπάξηνο-Απξίιηνο 2019 

Σνκέαο HUF % 

Ιδησηηθφο 247,800 11.4 

Γεκφζηνο 215,000 6.7 

ΜΚΟ 205,700 11.3 

χλνιν 237,300 10.4 

Γεκφζηα έξγα 54,500 -0.7 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 Πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε λέα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ζηελ Οπγγαξία άγγημε ην 70%, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο δελ ήηαλ πνηέ ηφζν 

ρακειφ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ην 1989. Πην αλαιπηηθά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηελ 

πεξίνδν Απξηιίνπ-Ινπλίνπ ππνρψξεζε ζην 3,3%, απφ ην 3,6% ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο 

πεξηφδνπ ελψ κεηψζεθε θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019. Παξάιιεια, ν 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηψζεθε θαηά 9.700 ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο κε απνηέιεζκα λα 

θαηαγξάθνληαη σο άλεξγνη κφλν 155.500 άηνκα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 15-24 εηψλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην έλα πέκπην φισλ ησλ αλέξγσλ, αλήιζε 

ζην 10,8% (απφ ην 9,5%), ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-54 εηψλ ήηαλ 2,9% 

θαη ην πνζνζηφ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 55-74 ήηαλ 2,5%. Καηά κέζν φξν, νη άλεξγνη πέξαζαλ 14,4 

κήλεο αλαδεηψληαο εξγαζία, ελψ πεξίπνπ ην 35,6% ησλ αλέξγσλ αλαδεηνχζαλ εξγαζία γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

15-74 εηψλ απμήζεθε θαηά  36.000 αγγίδνληαο ζπλνιηθά ηα 4.5 εθαηνκκχξηα. ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 108.700 άηνκα ζε πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, θαζψο θαη 
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117.200 εξγαδφκελνη ζην εμσηεξηθφ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε 

θαηά 85 ρηιηάδεο κέζα ζε έλα ρξφλν, ελψ ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάζηεθαλ ζε δεκφζηα 

έξγα κεηψζεθε θαηά 60 ρηιηάδεο. ηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ηεο 

αλεξγίαο θάησ ηνπ 3% θαη λα απαζρνιεζεί ελεξγά ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο. Οη επλντθέο ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελδέρεηαη λα απνθηήζνπλ κφληκν ραξαθηήξα 

πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα επηηχρεη  πιήξε απαζρφιεζε. 

 

 Μηθξή επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ν πιεζσξηζκφο γηα ηνλ 

κήλα Ινχιην δηακνξθψζεθε ζην 3,3%, ειαθξψο κεησκέλνο ζε ζρέζε κε έλα κήλα πξηλ (3,4% ηνλ 

Ινχλην). Όκσο, ν δνκηθφο πιεζσξηζκφο (ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη ηηκέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

θαη επνρηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ) απμήζεθε ζην 3,7% απφ 3,5% ηνλ Ινχλην. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ 

επαίζζεηε, θνηλσληθά, νκάδα ησλ ζπληαμηνχρσλ, νη ηηκέο θαηαλαισηή άγγημαλ ην 3,5% απφ 

3,3% ηνλ Ινχλην. Σέινο, ν πιεζσξηζκφο γηα ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο δηακνξθψζεθε ζην 3,4% 

ζε εηήζηα βάζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πιεζσξηζκφο ζηελ Οπγγαξία βξηζθφηαλ ζε αλνδηθή πνξεία 

απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 2,7%  ηνλ Ιαλνπάξην, απμήζεθε ζε 3,1% ηνλ 

Φεβξνπάξην θαη ζε 3,7% ηνλ Μάξηην (ζε εηήζηα βάζε). Έηζη, γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019, νη 

ηηκέο θαηά κέζν φξν δηακνξθψζεθαλ θαηά 3,2% πςειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ αληίζηνηρνπ 

δηαζηήκαηνο ηνπ πεξζηλνχ έηνπο. Δληνχηνηο, νη ηηκέο θαηαλαισηή γηα ηνλ κήλα Ινχιην ήηαλ ιίγν 

πνιχ αλακελφκελεο, αλ θαη ε αχμεζε 6% ζηα ηξφθηκα πξνθάιεζε θάπνηα έθπιεμε ζηνπο 

αλαιπηέο. Σν ηειεπηαίν δσδεθάκελν, νη ηηκέο ησλ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ππνρψξεζαλ 

θαηά 1,4%, γεγνλφο πνπ επηβεβαίσζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ φηη νη -ρακειφηεξεο- 

ηηκέο ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ ζα ζπκπηέζνπλ ηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. 

 

Πληθωριζμός (%) / κεηξήζεηο Ινπιίνπ 2019 

 ε εηήζηα βάζε ε κεληαία βάζε 

Σξφθηκα 6.0 0.1 

Αιθνφι, ηζηγάξα 8.5 1.4 

Έλδπζε 1.9 -1.6 

Γηαξθή αγαζά -1.4 -0.8 

Δλέξγεηα 1.1 0.0 

Άιια αγαζά, θαχζηκα 0.4 -0.1 

Τπεξεζίεο 2.8 0.5 

ύνολο 3.3 0.2 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο  

 

 Ο νίθνο «Fitch» δηαηεξεί ζηα ίδηα επίπεδα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ γηα ηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε, ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

«Fitch Ratings», δηαηήξεζε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο ζην  BBB. ηελ 

έθζεζή ηνπ ν δηεζλήο νίθνο αλαθέξεη φηη νη ζηαζεξά πςειέο επηδφζεηο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο 

αληηζηαζκίδνληαη απφ ην πςειφ ρξένο ηεο, ηνλ θίλδπλν απξφβιεπηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

ησλ θηινθπθιηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ηεο. Πξνβιέπεη επίζεο, κείσζε ηνπ ΑΔΠ απφ ην 

4,9% (2018) ζε 4,4%  ην 2019, ζε 3,5% ην 2020 θαη ζε 2,5% ην 2021. Γηα ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα, ν νίθνο επζπγξάκκηζε ηελ πξφβιεςή ηνπ κε ηνλ ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο, δειαδή ζην 

1,8% γηα ην 2019. Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη ην ρξένο ηεο Οπγγαξίαο αγγίδεη ην 70% ηνπ ΑΔΠ, 

πνζνζηφ πνιχ πάλσ απφ ην κέζν φξν 39,4% ησλ ρσξψλ ηεο θαηεγνξίαο ΒΒΒ. Δληνχηνηο, κφλν 

ην 18,4% ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο είλαη πιένλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, γεγνλφο πνπ φπσο ηνλίδεη ν 

νίθνο Fitch, απνηειεί ζεηηθή εμέιημε. Η έθζεζε αλαθέξεη επίζεο φηη νη δηαθνξέο ηεο Οπγγαξίαο 

κε ηελ Δ.Δ. πξνθαινχλ κεζνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Σέινο, ν νίθνο 

Fitch ζπκπεξαίλεη φηη ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο αλαβάζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νπγγξηθήο 

νηθνλνκίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κείσζεο ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαη ηεο 

ηαπηφρξνλεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Γελ απνθιείεηαη φκσο θαη ε ππνβάζκηζε 

ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδεηλσζεί ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, εθαξκνζηνχλ 

αβέβαηεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, απεηιεζεί ε ζηαζεξφηεηα, δηεπξπλζεί αιφγηζηα ην 
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δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, απμεζεί ην δεκφζην ρξένο θαη απνδπλακσζεί ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Η επφκελε αμηνιφγεζε ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο ζα πξνέιζεη απφ ηνλ νίθν Moody's ζηηο 25 

Οθησβξίνπ η.έ. θαη ζχκθσλα κε αλαιπηέο ζα είλαη ζεηηθή. Τπελζπκίδεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

νίθνο έρεη αμηνινγήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο κε Baa3 (βαζκίδα ρακειφηεξε 

ηεο ΒΒΒ). Οη ίδηνη αλαιπηέο αλαθέξνπλ φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο δελ έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο ηελ 

πξφζθαηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Οπγγαξίαο πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ θάπνηα 

αλαβάζκηζε, ίζσο δηφηη νη νίθνη είλαη ηδηαηηέξσο επηθπιαθηηθνί εμαηηίαο ηεο πξννπηηθήο 

επηδείλσζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

 

 Γηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο άγγημε ηνλ Ινχλην ηα 213,6 δηζεθαηνκκχξηα HUF. πλνιηθά, ην α΄ εμάκελν, ην 

έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζε 390 δηο. HUF (ή 39,1% ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ εηήζηνπ ειιείκκαηνο 

χςνπο 998,4 δηζ. HUF). Πην αλαιπηηθά, ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, νη ππνρξεψζεηο άγγημαλ ηα 467,3 δηζ. HUF, ελψ ηα θξαηηθά θνλδχιηα 

εκθάληζαλ πιεφλαζκα χςνπο 61 δηζ. HUF θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιεφλαζκα 

χςνπο 16,3 δηζ. HUF. Παξάιιεια, ηα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ ήηαλ πςειφηεξα θαηά 397,4 δηζ. 

HUF ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ηα έζνδα απφ ηνλ θφξν πνιπηειείαο 

απμήζεθαλ θαηά 45,3 δηζ. HUF, ελψ ν θφξνο εηζνδήκαηνο απέθεξε επηπιένλ έζνδα χςνπο 105,4 

δηζ. HUF. Σέινο, ηα έζνδα απφ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπληάμεηο, αζθάιηζε πγείαο θαη 

εξγαηηθέο εηζθνξέο ήηαλ πςειφηεξα θαηά 260,1 δηζ. HUF ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2018. 

 

IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 

 Πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηθνπέο έσο ην 2020 ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, αξκνδίνπ γηα ηελ 

θνξνινγηθή πνιηηηθή, θ. Norbert Izer, νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, ζα 

αγγίμνπλ ηα 500 δηο. HUF κέρξη ην 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 

θνηλσληθψλ εηζθνξψλ απφ 19,5% ζε 17,5% (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ η.έ.), νη εξγνδφηεο ζα 

εμνηθνλνκήζνπλ πεξί ηα 145 δηο. HUF (€443 εθ.)  κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο θαη επηπιένλ 300 δηο. 

HUF (€916 εθ.) ην 2020. Ο θ. Izer, ηφληζε φηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αλαζεσξήζεθε ην 

2010 νδήγεζε ζε ζηαδηαθή κείσζε ησλ θφξσλ θαη πξφζζεζε φηη ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε κεηψζεθε απφ 39,3% ην 2016 ζε 38,4% ην 2017, θαζηζηψληαο ηελ Οπγγαξία ηε 

ρψξα κε ηηο κεγαιχηεξεο θνξνινγηθέο πεξηθνπέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Μεηαμχ ησλ 

θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη θηλήηξσλ, ν Οχγγξνο Τθππνπξγφο έδσζε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ 

απαιιαγή ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα επηρεηξήζεηο θαη ζηελ επέθηαζε ησλ επλντθψλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ θφξνπ αλάπηπμεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια, ηφληζε ηελ 

πξνζσξηλή (απφ 1/7/2019 έσο θαη 31/12/2022) κείσζε ηνπ θφξνπ δηαθήκηζεο απφ 7,5% ζε 0%, 

ηε κείσζε ηνπ θφξνπ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γλσζηνχ σο «KIVA», απφ 13% ζε 12% (ζε ηζρχ 

απφ 1/1/2020), ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο (θαηαιπκάησλ) απφ 18% ζε 5%, 

θαζψο θαη ηε δηα βίνπ απαιιαγή απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηηο κεηέξεο κε ηέζζεξα παηδηά 

(ζε ηζρχ απφ 1/1/2020). Ο θ. Izer αλαθέξζεθε θαη ζηηο πεξηθνπέο ησλ εξγαηηθψλ εηζθνξψλ 

ηνλίδνληαο φηη ε Οπγγαξία πξσηνπνξεί θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2017 θαη 

2018, ε Οπγγαξία κείσζε ηηο εξγαηηθέο εηζθνξέο θαηά 3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο 

ηελ κεγαιχηεξε κείσζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φιεο νη θνξνινγηθέο πεξηθνπέο θαη απαιιαγέο ζα νδεγήζνπλ ζε 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη αχμεζε ησλ κηζζψλ. 
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 Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο «Fitch» ζπληζηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ 
χκθσλα κε πξφζθαηε αλάιπζε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο αμηνιφγεζεο «Fitch 

Ratings», ε πηνζέηεζε ηνπ επξψ απφ ηελ Οπγγαξία θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα 

βειηηψζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ο νίθνο ηνλίδεη φηη ε έληαμε ζηνλ Μεραληζκφ 

πλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (ERM II), πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο, ελδερνκέλσο λα βειηίσλε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρσξψλ θαηά δχν 

βαζκίδεο, φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ε πηνζέηεζε 

ηνπ επξψ ζα κείσλε ηνπο θηλδχλνπο κηαο λνκηζκαηηθήο θξίζεο, ζα ειαρηζηνπνηνχζε ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζα αχμαλε ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ, ζα κείσλε ηα επηηφθηα θαη ηέινο ζα ελίζρπε ηελ 

ξεπζηφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. ηνλ αληίπνδα βεβαίσο, νη ηηκέο ησλ επελδπηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζα απμάλνληαλ απφηνκα, ζα εληζρχνληαλ νη απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, ελψ ρξεκαηηθέο 

ζπλεηζθνξέο ζα έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ ζε άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δ-Δ. Σέινο, ν νίθνο θαηαιήγεη 

ζηελ αλάιπζή ηνπ φηη ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ, ππεξηεξνχλ ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δληνχηνηο, δεδνκέλεο ηεο 

απνπζίαο πνιηηηθήο βνχιεζεο, αιιά θαη ηεο ρακειήο δεκφζηαο ππνζηήξημεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο, ζε Οπγγαξία, Σζερία θαη Πνισλία, ν νίθνο «Fitch Ratings» θξίλεη φηη ε 

εηζαγσγή ηνπ επξψ παξακέλεη κηα "καθξηλή πξννπηηθή" γηα ηηο ελ ιφγσ ρψξεο. 

 

 Οκηιία ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο γηα ηηο  νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ζην εηήζην ζπλέδξην ησλ Οχγγξσλ πξέζβεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνπδαπέζηε 26-8-2019, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο 

Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó, αλαθεξφκελνο ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηφληζε φηη βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο παξακέλεη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπιάρηζηνλ θαηά δχν πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. Ο θ. Szijjártó αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο δηαθνξέο θαη ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα λέν παγθφζκην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ε Οπγγαξία ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αληαπνθξηζεί πξνζαξκφδνληαο 

αλάινγα ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. Η δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ νπγγξηθψλ 

εμαγσγψλ θαη ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθήο, ζπκπιήξσζε ν Οχγγξνο Τπνπξγφο. Δπηζεκαίλνληαο φηη ε αμία ησλ εμαγσγψλ 

παξνπζηάδεη ζπλερφκελε αλνδηθή πνξεία θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη φηη ην 2018 άγγημε ηα 

€105 δηζ., ζρνιίαζε φηη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο. Ο θ. Szijjártó πξφζζεζε επίζεο φηη κε παξέκβαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, άιιαμε ν λφκνο πεξί επελδπηηθψλ θηλήηξσλ κε απνηέιεζκα πιένλ νη 

εηαηξείεο λα ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο φρη απιψο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά 

γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ εληάζεσο ηερλνγλσζίαο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ ηερλνινγία θαη νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηφζν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο 

φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σέινο, ν Οχγγξνο Τπνπξγφο ηφληζε φηη ε ζεκαζία 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ Βίδεγθξαλη (V4) βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελε εμαηηίαο ησλ 

παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηέιεμε ζηελ νκηιία ηνπ φηη ε επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα πξσηαγσληζηήζεη κειινληηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. 

 

 Μειέηε ηεο Δ.Δπηηξνπήο γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο ηξνθίκσλ 

ε έθζεζή ηεο, πνπ δεκνζηεχζεθε ηέιε Ινπλίνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη δελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε πνηφηεηα ησλ ίδησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο δηαθέξεη κεηαμχ 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο. Η Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη νη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπζθεπαζία είλαη παλνκνηφηππε, αιιά ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο 

δηαθέξνπλ, δελ εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη άξα δελ πθίζηαηαη 

δηαρσξηζκφο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

θαη Γπηηθήο Δπξψπεο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο ηξνθίκσλ 

ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ., ρξεζηκνπνηψληαο παληνχ ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ πεξηπηψζεηο δηπιψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο. Αλαιχνληαο πεξίπνπ 1.400 ηξφθηκα ζε 19 

ρψξεο ηεο ΔΔ, ε κειέηε δείρλεη φηη 9 % ησλ πξντφλησλ δηέθεξαλ σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο, αιιά 
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ην εκπξφζζην κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ήηαλ παλνκνηφηππν. Δπίζεο, 23 % ησλ πξντφλησλ 

είρε παλνκνηφηππν εκπξφζζην κέξνο ζπζθεπαζίαο θαη παλνκνηφηππε ζχλζεζε ζε φιεο ηηο ρψξεο 

θ-κ., ελψ γηα ην 27 % ησλ πξντφλησλ ππήξρε μεθάζαξε έλδεημε ζηε ζπζθεπαζία ηνπο γηα ηα 

ζπζηαηηθά θαη ηε ζχλζεζή ηνπο. Σέινο, 22% ησλ πξντφλησλ εληνπίζηεθε κε δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν ζε παξφκνηεο ζπζθεπαζίεο. Δληνχηνηο, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη δηαθνξεηηθή 

ζχλζεζε πξντφληνο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη δηαθνξεηηθή πνηφηεηα. Η αξκφδηα Δπξσπαία 

Δπίηξνπνο γηα Γηθαηνζχλε, Καηαλαισηέο θαη Ιζφηεηα ησλ Φχισλ, θα Βηέξα Γηνχξνβα, δήισζε 

ζρεηηθά φηη είλαη ζίγνπξν πσο νη Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα ζε 

θάζε θ-κ. ηεο Δ.Δ. Σν φιν ζέκα είρε πξνθχςεη φηαλ θαηφπηλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ην 2017 ε 

Τπεξεζία Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο (Nébih), εληνπίζηεθαλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά, 

πξντφληα πνιπεζληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα αληίζηνηρα ησλ αγνξψλ ηεο δπηηθήο 

Δπξψπεο. Έθηνηε, νη πνηνηηθνί έιεγρνη εληάζεθαλ θαη ε θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο, 

ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (θπξίσο ηηο ρψξεο Βίδεγθξαλη), 

αλέβαζε πνιχ ηνπο ηφλνπο (ν Οχγγξνο Τπνπξγφο παξά ησ Πξσζππνπξγψ, θ. János Lázár, είρε 

ραξαθηεξίζεη ηα πξντφληα απηά σο «ζθνππίδηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ») θαη αλέδεημε ην ζέκα 

ζηνπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ., επηδηψθνληαο ιήςε κέηξσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

 Καηαθφξπθε άλνδνο ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηελ Οπγγαξία 

Η Οπγγαξία βηψλεη ηελ πην δξαζηηθή άλνδν ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat. Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηελ Οπγγαξία απμήζεθαλ θαηά 11-13% ζε 

εηήζηα βάζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019. Αθνινπζνχλ: Σζερία κε αχμεζε 9,4% θαη Πνξηνγαιία 

κε 9,2%.  

 

 Φνξνδηαθπγή απφ δηαθίλεζε ιαζξαίσλ πξντφλησλ θαπλνχ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αξρήο Οπγγαξίαο (ΝΑV), ην 

πνζνζηφ ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ θαπλνχ (ηζηγάξα) ζηελ Οπγγαξία, εθηηκάηαη ζην 6,5% ηεο 

αγνξάο (φηαλ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ αγγίδεη ην 8,6%). Η δηαθίλεζε ζηελ νπγγξηθή 

αγνξά ησλ ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ, ζηνίρεζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απψιεηα θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ χςνπο  23 δηζ. HUF (απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο θαη ηνλ ΦΠΑ). Σνπο πξψηνπο 

πέληε κήλεο ηνπ 2019, νη αξρέο θαηέζρεζαλ 28 εθ. ηζηγάξα, αμίαο 1,42 δηο HUF θαη 1,72 ηφλνπο 

άιισλ θαπληθψλ πξντφλησλ, αμίαο 74,7 εθαη. HUF. 

Αο ζεκεησζεί φηη ην 2017 ε Οπγγαξία εηζήγαγε θαπληθά πξντφληα ηνπ θσδηθνχ πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (.Ο.24), ζπλνιηθήο αμίαο €244.131.608 εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 38% απφ ηελ 

Πνισλία, 14% απφ ηελ Γεξκαλία, 12% απφ ην Ηλ.Βαζίιεην θαη 8% απφ ηελ ξη-Λάλθα. Απφ ηελ 

Διιάδα εηζήγαγε θαπληθά πξντφληα αμίαο €6.423.384 (2,63%). Σν 2018 νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ηεο Οπγγαξίαο απμήζεθαλ ειαθξψο ζηα €264,7 εθ., φκσο ηα ειιεληθά θαπλά δελ κπφξεζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηε δπλακηθή ηνπο παξνπζία αθνχ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπγγαξία δελ 

μεπέξαζαλ ζε αμία ηηο €365 ρηι.  

Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδνο ζηελ Οπγγαξία κεηά ην 2003 (έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθαλ 

εμαγσγέο αμίαο €66.713) κεδελίζηεθαλ εληειψο κέρξη θαη ην 2009. Σν 2010 άξρηζαλ λα 

αλαθάκπηνπλ αθνινπζψληαο ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία (κε ηελ εμαίξεζε ησλ εηψλ 2012 θαη 2013) 

γηα λα αγγίμνπλ ζρεδφλ ηηο €500 ρηι ην 2016. Δμαηξεηηθή επίδνζε φκσο θάλνπλ ηα ειιεληθά 

θαπληθά πξντφληα ην 2017 κε ηελ αμία εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία λα αγγίδεη ηα €6,5 εθ. Σν 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ (αμίαο €6.390.781) αθνξνχζε ζηελ θαηεγνξία .Ο.24022090 

[Σζηγάξα]. Σν ίδην έηνο (2017) νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο ζηελ θαηεγνξία απηή 

(ηζηγάξα) άγγημε ηα €94.218.971 θαη ε Διιάδα θάιπςε ην 6,78% ηεο δήηεζεο. Γηα ην 2019 νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο θαπληθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπγγαξία, αλακέλνληαη λα θηλεζνχλ ζηα επίπεδα 

ηνπ 2018.  

 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 Νέα επέλδπζε ζηελ Οπγγαξία απφ εηαηξεία ηεο Νφηηαο Κνξέαο 
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H εηαηξεία «Inzi Controls», ζπκθεξφλησλ Ννηίνπ Κνξέαο, ζα επελδχζεη ην πνζφ ησλ 14,8 δηο. 

HUF (€45,7 εθ.) γηα ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ γηα 

απηνθίλεηα, ζηελ πφιε Komárom ηεο Οπγγαξίαο. Η νπγγξηθή θπβέξλεζε ζα εληζρχζεη ηελ 

επελδπηηθή πξνζπάζεηα κε ηελ κνξθή επηδφηεζεο χςνπο  1,63 δηο. HUF (€5 εθ.), δεδνκέλνπ φηη 

ην έξγν ζα δεκηνπξγήζεη 122 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ηεο «Inzi 

Controls», ζα είλαη ε πξψηε παξαγσγηθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο ζε επξσπατθφ έδαθνο. Η 

Οπγγαξία έρεη ήδε θαηαζηεί ν 17
νο

 κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ γηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα. Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Οπγγαξίαο-Νφηηαο Κνξέαο απμήζεθε 

θαηά 45% ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 θαη νη πελήληα πεξίπνπ εηαηξείεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία πξνζθέξνπλ απαζρφιεζε ζε έμη ρηιηάδεο άηνκα. ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε «Inzi Controls» επέιεμε ηελ Οπγγαξία σο επελδπηηθφ πξννξηζκφ 

ζπγθαηαιέγνληαη: α) ε θξαηηθή ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε, β) ην θαηαξηηζκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, γ) ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη δ) ε ζηξαηεγηθή, απφ άπνςεο logistics, 

ζέζε ηεο Οπγγαξίαο. Η «Inzi Controls» είλαη πξνκεζεπηήο, κεηαμχ άιισλ, ηεο «Audi», ηεο 

«Volkswagen» θαη ηεο «Continental», ελψ ζπγρξφλσο παξέρεη ηερλνγλσζία θαη ζηελ «Bosch». Η 

ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Οπγγαξία, «Inzi Controls Hungary Ltd» θαηαρσξήζεθε ζηα κεηξψα 

εηαηξεηψλ ην πεξαζκέλν θζηλφπσξν, ελψ ε παξαγσγή ζην λέν εξγνζηάζην αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν Komárom, σο βάζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηελ 

επξσπατθή αγνξά, έρεη επηιέμεη θαη ε Ννηηνθνξεάηηθε εηαηξεία θαηαζθεπήο ζπζζσξεπηψλ γηα 

ειεθηξηθά απηνθίλεηα «SK Innovation». Παξάιιεια, ε «Samsung» κεηαηξέπεη ην εξγνζηάζηφ 

ηεο ζηελ πφιε Göd γηα παξαγσγή παξφκνησλ πξντφλησλ (ζπζζσξεπηψλ γηα ειεθηξηθά 

απηνθίλεηα). Δλψ θαη ε Ιαπσληθή εηαηξεία «GY Yuasa» επέιεμε ηελ πφιε Miskolc ηεο 

Οπγγαξίαο γηα ηελ πξψηε επέλδπζή ηεο επί επξσπατθνχ εδάθνπο (εξγνζηάζην  θαηαζθεπήο 

ζπζζσξεπηψλ ηφλησλ-ιηζίνπ). 

 

 Αληηδξάζεηο θιαδηθψλ θνξέσλ γηα ηελ πκθσλία Δκπνξίνπ ΔΔ-Mercosur 

Η πξφζθαηε (28/06/2019) πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ησλ ρσξψλ Mercosur (Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Παξαγνπάε θαη Οπξνπγνπάε), ζα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ζε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία πνπιεξηθψλ ηεο 

ΔΔ, δήισζε ζηνλ ηχπν ν επηθεθαιήο ηνπ πκβνπιίνπ Πνπιεξηθψλ Οπγγαξίαο, θ. Attila Csorbai. 

ην πιεπξφ ηνπ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Κηελνηξφθσλ Οπγγαξίαο, θ. Tibor Zászlνs πνπ 

δήισζε φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη λα δηαθνπνχλ κέρξη λα εμεηαζηνχλ ελδειερψο θαη 

ζηαζκηζηνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ νη επηπηψζεηο ηεο πκθσλίαο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη 

γεληθφηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. Καη νη δχν εθπξφζσπνη ησλ θιαδηθψλ θνξέσλ ηεο 

Οπγγαξίαο ηφληζαλ φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ Δπξσπαίσλ αγξνηψλ είλαη θαηά πνιχ 

πςειφηεξν απφ απηφ ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ, θπξίσο εμαηηίαο ησλ απζηεξψλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ 

αζθαιείαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψζεσλ 

εηζαγσγήο πξντφλησλ κε κεδεληθνχο δαζκνχο απφ ηηο ρψξεο Mercosur, ζα δεκηνπξγήζεη 

ζπλζήθεο άληζνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο αγξφηεο ηεο Δ.Δ., θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα 

πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δθηφο απφ ηε βηνκεραλία πνπιεξηθψλ, ζα πιεγνχλ επίζεο νη 

κειηζζνθφκνη, νη παξαγσγνί αξαβνζίηνπ, νη παξαγσγνί αηζαλφιεο, νη παξαγσγνί βηνθαπζίκσλ 

θαη νη θηελνηξφθνη βννεηδψλ. Αληηζέησο, επλνεκέλεο απφ ηελ πκθσλία ζα είλαη νη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οπγγαξία, 

ζπκπιήξσζαλ νη θ.θ. Csorbai θαη Zászlνs. Πάλησο, ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ πκθσλία θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζηνπο αγξφηεο ηεο ρψξαο είρε εθθξάζεη ν πξψελ Τπνπξγφο Γεσξγίαο ηεο 

Οπγγαξίαο, θ. Sándor Fazekas πνπ ην 2018 είρε δεζκεπζεί φηη «ε Οπγγαξία δελ ζα ππνζηεξίμεη 

εκπνξηθή ζπκθσλία πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αζξφα εηζαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Λαη. 

Ακεξηθήο ζηελ Δ.Δ. ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ θφζηνπο». Μάιηζηα, ν θ. Fazekas είρε ηζρπξηζηεί 

φηη ηελ πξφηαζε Δκπνξηθήο πκθσλίαο Δ.Δ.–Mercosur, πξνσζνχζαλ ηα θ-κ ηεο Δ.Δ. κε ηζρπξή 

βηνκεραληθή παξαγσγή, ηα νπνία θαη ζα σθειεζνχλ απφ ηηο εμαγσγέο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηελ Λαη. Ακεξηθή. Πάλησο, έλα ρξφλν αξγφηεξα, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο, αθνχ πξφζθαηα ν Οχγγξνο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ, θ. Péter Szijjártν, ζε ζπλάληεζή ηνπ ζηελ Βνπδαπέζηε (31.05.2019) 

κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Παξαγνπάεο, θ. Luis Alberto Castiglioni, δήισζε 
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φηη ε Οπγγαξία ππνζηεξίδεη ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ΔΔ-Mercosur θαη επηζπκεί ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. εκεηψλεηαη φηη ε Δ.Δ., κε 

εμαγσγέο πξντφλησλ αμίαο €45 δηο (2018) θαη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο χςνπο €381 δηο (2017),  

είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο θαη επελδπηηθφο εηαίξνο ησλ ρσξψλ Mercosur, παξά ηελ 

χπαξμε ζνβαξψλ εκπνξηθψλ εκπνδίσλ. Με ηε λέα πκθσλία ζα αξζνχλ ηα δαζκνινγηθά, αιιά 

θαη ηα κε δαζκνινγηθνχ ραξαθηήξα κέηξα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Πεξίπνπ 91% ησλ πξντφλησλ ηεο Δ.Δ. ζα εηζάγνληαη ζηηο ρψξεο  Mercosur άλεπ 

δαζκψλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πκθσλίαο ηνλίδνπλ φηη ζα πξνζηαηεπηνχλ ηα πξντφληα ηξνθίκσλ 

ηεο Δ.Δ. κε γεσγξαθηθή έλδεημε απφ πηζαλέο απνκηκήζεηο/παξαπνηήζεηο θαη φηη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ακθφηεξα ηα κέξε. Η πκθσλία πνπ ήηαλ ππφ ζπλερείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα 20εηία, «δεκηνπξγεί» κηα αγνξά 780 δηο πειαηψλ (πεξίπνπ 25% ηνπ 

ΑΔΠ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο). Απφ πιεπξάο κείσζεο ησλ δαζκψλ, πξφθεηηαη γηα ηε 

κεγαιχηεξε πκθσλία πνπ έρεη ππνγξάςεη πνηέ ε Δ.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δαζκνί γηα ηα 

πξντφληα ηεο Δ.Δ. πνπ εμάγνληαη ζηηο ρψξεο Mercosur ζα κεησζνχλ θαηά €4 δηο εηεζίσο. 

Αληηζηνίρσο, βάζεη ηεο πκθσλίαο, ζα θαηαξγεζνχλ πιήξσο νη δαζκνί γηα ην 93% ησλ 

πξντφλησλ ησλ ρσξψλ Mercosur πνπ θζάλνπλ ζηελ Δ.Δ., ελψ ην ππφινηπν 7% ησλ  πξντφλησλ 

ζα εληαρζεί ζε πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο. χκθσλα κε εηδηθνχο αλαιπηέο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπ δηαπξαγκαηεπηέο ηεο πκθσλίαο, ε κεγαιχηεξε επηηπρία ηεο Mercosur έγθεηηαη ζην φηη ζα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ ζηελ Δ.Δ. θαη 

θπξίσο γηα ην βφεην θξέαο, ηα πνπιεξηθά, ηε δάραξε θαη ηελ αηζαλφιε. Η Βξαδηιία αλακέλεη 

κεδεληζκφ ησλ δαζκψλ γηα ρπκνχο πνξηνθαιηψλ, ζηηγκηαίν θαθέ θαη θξνχηα. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ε Δ.Δ. σθειείηαη απφ ηε κείσζε, ή θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζε απηνθίλεηα, 

αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, ρεκηθά, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θισζηνυθαληνπξγηθά, θαζψο θαη 

απφ ηε δηεπθφιπλζε εηζαγσγήο ζηηο ρψξεο Mercosur ηπξνθνκηθψλ θαη νηληθψλ πξντφλησλ 

πξνέιεπζεο Δ.Δ. Οη αληηδξάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ γηα ηε πκθσλία είλαη έληνλεο θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν. Η Έλσζε «Copa Cogeca» πνπ εθπξνζσπεί ηα 

ζπκθέξνληα αγξνηψλ ηεο Δ.Δ. δηαηείλεηαη φηη κε ηελ πκθσλία ζπζηάζηεθε ν αγξνηηθφο θιάδνο 

πξνθεηκέλνπ λα σθειεζνχλ άιινη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο.  

 

 πλερίδνληαη νη επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα  

Η εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Βνπδαπέζηεο εηαηξεία ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

«Alteo», εγθαηλίαζε δχν ειηαθά πάξθα ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηα 14 MW. Οη επελδχζεηο απηέο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηψλ 2017-2019 ηεο εηαηξείαο, χςνπο 10-15 

δηο. HUF. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2018, ε «Alteo» αλαθνίλσζε θαζαξά θέξδε χςνπο 500 εθαη. 

HUF θαη ζπλνιηθά έζνδα 18,7 δηζ. HUF. 

 

 Νέα επέλδπζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Audi 

Η απηνθηλεηνβηνκεραλία Audi ζα επελδχζεη 41 δηο. HUF γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ  

παξαγσγήο ηνπ θέληξνπ αλάπηπμεο θηλεηήξσλ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

ειεθηξνθηλεηήξσλ ζηελ πφιε Győr ηεο Οπγγαξίαο. Ο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο 

Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó, δήισζε φηη ε θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη κε 6,4 δηζ. HUF ηελ 

επέλδπζε ε νπνία δεκηνπξγεί 250 ζέζεηο εξγαζίαο. Ο πξφεδξνο ηεο «Audi Hungaria», θ. Achim 

Heinfling, δήισζε φηη ε επέλδπζε αθνξά ηφζν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φζν θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο & αλάπηπμεο. Ωζηφζν, νξηζκέλνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εμέθξαζαλ ηελ 

αλεζπρία ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, δειαδή ζε έλαλ εμαγσγηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ηνκέα 

θαη άξα επάισην ζε δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

 

 

 

ΙΙΙ 
 Διεθνείς Εκθέζεις 
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 HUNGAROMED: Γιεθνής Έκθεζη Ιαηρικών σπηρεζιών, (7-9 Οθησβξίνπ 2019) 

Νέα έθζεζε, απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηίεο. θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ 

γηα πξντφληα, ππεξεζίεο, εηαηξείεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη 

επελδπηέο. Παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηάζεσλ ζηελ αγνξά.  

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail:  hungaromedica@hungexpo.hu 

Γιεσθσνηής Δκθέζεως: θ. Csaba VÖRÖS, ηει.: +36/1-263-6017 

E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://hungaromed.hu/en 

  

 

 HOME Design: Φζηλνπσξηλή Έθζεζε Δζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο (11-13/10/2019) 

Η έθζεζε απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ. 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

Δμπορική Γιεσθύνηρια: Κα Krisztina SZILVÁSI, ηει.: +36/1 263-6025 

E-mail: szilvasi.krisztina@hungexpo.hu 

Γιεσθύνηρια Δκθέζεως: Κα Angéla KATONA, ηει.: +36/1 263-6075 

E-mail: katona.angela@hungexpo.hu 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://osz.otthon-design.hu/en 

 

 

 AUTOMOTIVE HUNGARY: 7
ε
 Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε γηα πξνκεζεπηέο ηεο 

βηνκεραλίαο απηνθηλήησλ (16-18 Οθησβξίνπ 2019) 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://automotivexpo.hu/en 

 

 

 AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA: 28
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

απηνθηλήησλ (18-20 Οθησβξίνπ 2019) 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://autotechnika.hungexpo.hu/en 

 

 

 Beauty & Style - International Beauty Industry,  (18-20 Οθησβξίνπ 2019) 

Νέα Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο. Καιιπληηθά, Κνκκσηηθή θαη Πεξηπνίεζε Νπρηψλ. Νέα 

πξντφληα, λέεο ηάζεηο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα δηνξγαλσζνχλ επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη επηδείμεηο.  

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail: beautyandstyle@hungexpo.hu 

Γιεσθύνηρια Δκθέζεως: Κα Ivett Raunicker, ηει.: +36 1 263 6011, +36 30 445 8907 

E-mail: raunicker.ivett@hungexpo.hu 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://beautyandstyle.hu/en  

 

 

 V. AUTUMN WEDDING SHOW, 26-27 Οθησβξίνπ 2019 

mailto:hungaromedica@hungexpo.hu
mailto:voros.csaba@hungexpo.hu
http://hungaromed.hu/en
mailto:szilvasi.krisztina@hungexpo.hu
mailto:katona.angela@hungexpo.hu
http://osz.otthon-design.hu/en
http://automotivexpo.hu/en
http://autotechnika.hungexpo.hu/en
mailto:beautyandstyle@hungexpo.hu
mailto:raunicker.ivett@hungexpo.hu
http://beautyandstyle.hu/en
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Αξκφδηνο δηνξγάλσζεο: θα Reichardt Zsanett, ηει.: +36 30 / 306-4849 

E-mail: info@miracolosoevent.hu 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: https://eskuvo-kiallitas-osz.hu/ 
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