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Η κα Zsanett Oláh, δι-
ευθύνουσα σύμβουλος 
του Εθνικού Οργανισμού 
Εμπορίου της Ουγγαρίας, 
μας πληροφορεί και ανα-
λύει τις δραστηριότητες 
του Οργανισμού αλλά και 
τις δυνατότητες συνερ-
γασίας μεταξύ ελληνικών 
και ουγγρικών επιχειρή-
σεων.

Ιστορία, τέχνες, επιστήμες, εφευρέσεις, μεγάλα 
επιτεύγματα του παρελθόντος και του παρόντος. 
Ένα εντυπωσιακό μείγμα που δημιουργεί το προφίλ 
ενός ιστορικού λαού.

Τα πτυχία που απονέμουν τα ουγγρικά πανεπιστή-
μια διαθέτουν υψηλό κύρος σε όλον τον κόσμο, 
ενώ τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών είναι 
υψηλών προδιαγραφών με ιδιαίτερα 
προσιτά -ή μηδενικά- δίδακτρα. 

Η ουγγρική οικονομία αναπτύσσεται πολυδιάστατα, 
αξιοποιώντας όλους τους τομείς οι οποίοι μπορούν 
να συνεισφέρουν στο συνολικό ΑΕΠ. Ο τουρισμός 
της χώρας αποτελεί έναν από τους βασικούς κλά-
δους ανάπτυξης. 

Στις τελευταίες εκλογές εξελέγησαν ελληνικές 
μειονοτικές αυτοδιοικήσεις σε 35 εκλογικές περι-
φέρειες, ενώ ακόμη και στην ουγγρική πρωτεύουσα 
εξελέγη μια νομαρχιακή μειονοτική αυτοδιοίκηση 
Ελλήνων. 

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στον 
αγώνα της ανάπτυξης, είναι και το ο Ουγγρικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας (HCCI), 
που συντονίζει τις δραστηριότητες 23 περιφερει-
ακών επιμελητηρίων. 

Αλλάζοντας σε σύντομο χρόνο τη νοοτροπία δε-
καετιών, οι Ούγγροι κατάφεραν να μετατρέψουν 
σε οικονομία της αγοράς, μια οικονομία απόλυτου 
κρατισμού με τις στεγανές δομές του ανατολικού 
μπλοκ. Η μεσαίου μεγέθους -για τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα- οικονομία της χώρα, στηρίχθηκε κυρίως 
στη βαριά βιομηχανία, ενώ σημαντικό ρόλο στη συ-
νεχιζόμενη ανάπτυξη της, έχει παίξει και ο τομέας 
της παροχής υπηρεσιών, ο οποίος εισφέρει ποσοστό 
μεγαλύτερο του 60% στο ΑΕΠ της χώρας.
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Η χώρα που οδηγεί το όχημα της οικονομικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της 
ελληνικής αγοράς, αφυπνίζουν το ενδιαφέρον  
της Ουγγαρίας για ανάπτυξη συνεργιών και αμ-
φίδρομες επενδύσεις. Η ALX Hellas αποτελεί 
τον κύριο συνδετικό κρίκο, αφού εκπροσωπεί 
στη χώρα μας τον Ουγγρικό Εθνικό Οργανισμό 
Εμπορίου (MNKH) κι επιπλέον συλλέγει, αξιο-
λογεί και προωθεί προτάσεις επενδυτικού εν-
διαφέροντος σε ποικίλους τομείς δραστηριοτή-
των. Έτσι, βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
ιχνηλατήσουν νέους δρόμους ανάπτυξης, μέσα 
από ασφαλείς συνεργασίες και ποικιλόμορφες 
επενδυτικές δράσεις.

Χτίζονται οι γέφυρες μεταξύ 
Ελλάδας και Ουγγαρίας 

ΣΕΛ. 10

“Βασικός παράγων για να 
έρθουν οι λαοί μας εγγύτε-
ρα, είναι η οικονομική και 
επιχειρηματική συνεργασία. 
Σήμερα, είναι σημαντικότερο 
από ποτέ, να συμβάλλουμε με 
κοινές δράσεις στην οικονομι-
κή ανάπτυξη των δύο χωρών 
μας.” Επισημαίνει ο κος Erik 
Haupt, Πρέσβης της Ουγγα-
ρίας στην Ελλάδα. 

ΣΕΛ. 7

Για να επιταχυνθεί η μετάβαση της Ουγγαρίας στην 
οικονομία της αγοράς, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων, κυρίως μέσω της 
παροχής κινήτρων. Η Ουγγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει διαμορφώσει ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, 
που προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα σε εγχώριους και 
κυρίως σε ξένους επενδυτές. Οι τελευταίοι έχουν εισφέ-
ρει στην οικονομία περισσότερα από 92 δισ. δολάρια σε 
άμεσες ξένες επενδύσεις, από το 1989. 
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Πολιτιστική αυτονομία 
απολαμβάνει ο ελληνισμός 
της Ουγγαρίας
Οι μειονοτικές αυτοδιοικήσεις  των Ελλήνων στην 
Ουγγαρία, διαφυλάττουν τη γλώσσα τα ήθη και τον 
πολιτισμό της πατρίδας τους, με τη βοήθεια της 
ουγγρικής πολιτείας.    

ετά από την μετα-
πολίτευση και την 
μετατροπή της Ουγ-
γαρίας σε πολίτευ-
μα αστικής δημο-

κρατίας (το 1989), η ουγγρική 
πολιτεία βάσει νόμου αναγνώρισε 
13 ιστορικές εθνικές μειονότη-
τες, οι οποίες  έχουν περισσότερο 
από έναν αιώνα ενεργής παρου-
σίας στην χώρα. Μεταξύ αυτών 
αναγνωρίστηκε και η ελληνική 
μειονότητα, καθώς είναι γνωστό 
ότι εδώ και 1100 χρόνια υπάρχει 
παρουσία ελληνικών εθνολογικών 
ομάδων στη λεκάνη των καρπαθί-
ων όπου εντάσσεται και η περιοχή 
της Ουγγαρίας. 

Οι οργανωμένες αυτές μειονο-
τικές αυτοδιοικήσεις, εκλέγονται 
την ίδια μέρα που διεξάγονται 
οι δημοτικές και νομαρχιακές 
εκλογές στη χώρα. Στις τελευταίες 
εκλογές εξελέγησαν ελληνικές 
μειονοτικές αυτοδιοικήσεις σε 
35 εκλογικές περιφέρειες, ενώ 
ακόμη και στην ουγγρική πρω-
τεύουσα εξελέγη μια νομαρχιακή 
μειονοτική αυτοδιοίκηση  Ελλή-
νων. Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 
Ουγγαρίας (ΑΕΟΥ) ιδρύθηκε το 
1995 και σήμερα διανύει τον έκτο 
κύκλο της, με πρόεδρο τον επιχει-
ρηματία κ. Γεώργιο Κουκουμτζή 
και αντιπρόεδρο γενικών υποθέ-
σεων τον δημοσιογράφο κ.Σπύρο 
Αγκάρντι. 

Συντηρώντας άσβεστη 
τη φλόγα του ελληνισμού

Αποστολή της ΑΕΟΥ και των 
θεσμικών της οργάνων, είναι να 
διατηρήσει και να καλλιεργήσει 
τις ελληνικές παραδόσεις, τα ήθη 
και έθιμα, εξασφαλίζοντας στους 
ελληνικής καταγωγής μαθητές 

την εκμάθηση της μητρικής γλώσ-
σας και κουλτούρας. Ταυτόχρονα, 
ερευνά την ιστορία των Ελλήνων 
της Ουγγαρίας. Το ουγγρικό κρά-
τος υποστηρίζει οικονομικά τον 
προϋπολογισμό της Αυτοδιοί-
κησης με 1 εκατομμύριο ευρώ 
ετησίως. 

Σήμερα η ΑΕΟΥ είναι υπεύθυνη 
για την λειτουργία δύο ελληνικών 
σχολείων. Το νηπιαγωγείο και 
το δημοτικό σχολείο του χωριού 
Μπελογιάννης και το απογευμα-
τινό συμπληρωματικό σχολείο ελ-
ληνικών “Μανόλης Γλέζος”, που 
έχει ως έδρα την Βουδαπέστη, 
αλλά λειτουργεί και 17 ακόμη 
ουγγρικά παραρτήματα. Η ΑΕΟΥ 
προχώρησε επίσης στην ίδρυση 
ενός νέου μειονοτικού σχολείου 
στην Βουδαπέστη, το οποίο ανα-
μένεται να λειτουργήσει από την 
επόμενη σχολική χρόνια (2017). 
Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ουγγαρίας, εκτός από τους απο-
σπασμένους από την Ελλάδα δά-
σκαλους, διδάσκουν την ελληνική 
γλώσσα και τη λαογνωσία ακό-
μη και Ούγγροι παιδαγωγοί με 
πτυχίο νεοελληνικών σπουδών. 
Μια πρόσθετη δυσκολία στο έργο 
αυτό αποτελεί το ότι από το 2005 
το πτυχίο νεοελληνικών σπου-
δών δεν συνοδεύεται από πτυχίο 
δασκάλου, κάτι που θεωρείται 
προαπαιτούμενο προσόν για τη 
διδασκαλία, βάσει του ουγγρικού 
εκπαιδευτικού νόμου. Επιθυμία 
και προσπάθεια της ΑΕΟΥ είναι 
να γίνουν το συντομότερο δυνατό 
αλλαγές στο θέμα αυτό. 

Η ΑΕΟΥ είναι επίσης υπεύθυνη 
για τη λειτουργία του πολιτιστι-
κού κέντρου και της βιβλιοθήκης 
του χωριού Μπελογιάννης, καθώς 
επίσης και για το «Πολιτιστικό Ιν-

στιτούτο Ελλήνων Ουγγαρίας». Το 
Ινστιτούτο λειτουργεί στο ακίνητο 
που αγόρασε η ΑΕΟΥ το 2008, 
στο 9ο διαμέρισμα της Βουδαπέ-
στης, στο οποίο πρόκειται σύντο-
μα να λειτουργήσει και θέατρο 
χωρητικότητας 500 θεατών. Η 
Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγα-
ρίας εκδίδει συστηματικά και το 
περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». 

Με την ιστορία των ελληνικών 
κοινοτήτων της Ουγγαρίας ασχο-
λείται και το «Ίδρυμα Ερευνών 
Ελλήνων Ουγγαρίας», το οποίο 
συστάθηκε από την ΑΕΟΥ το 
2003. Βάση των ερευνών αυτών, 
αποτελεί το υλικό των επισήμων 
ουγγρικών αρχείων για την ελ-
ληνική διασπορά και το εμπόριο 
καθώς και για τους Έλληνες πο-
λιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου 
πολέμου. 

Κάθε χρόνο τον Μάρτιο και τον 
Οκτώβριο, η Αυτοδιοίκηση, γιορ-
τάζει τις ελληνικές εθνικές γιορ-
τές καθώς και τις θρησκευτικές 
όπως τα Θεοφάνια και το Πάσχα. 
Τα παιδιά των ελληνικών σχολεί-
ων επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι 
την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε 
οργανωμένες εκδρομές και κατα-
σκηνώσεις που έχουν ως σκοπό 
να γνωρίσουν από κοντά τη γη 
των προγόνων τους. 

Εκτός της ΑΕΟΥ λειτουργούν 
επίσης διάφορες ελληνικές κοι-
νωνικές οργανώσεις, με παλαιό-
τερη  τον «Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ελλήνων Ουγγαρίας», ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1982. Λειτουργούν 
επίσης χορευτικά συγκροτήματα, 
χορωδίες, μουσικές ορχήστρες, 
σύλλογος νέων κ.λπ., οι οποίοι 
φροντίζουν ώστε να παραμένει 
ζωντανό και ενεργό το ελληνικό 
στοιχείο στην Ουγγαρία. 
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Η μέθοδος 
των άλλων…

ιανύοντας μια 
ταραχώδη δε-
καετία, που 
έχει επηρεά-
σει σημαντικά 

σχεδόν το σύνολο των 
λεγόμενων αναπτυγ-
μένων χωρών του πλα-
νήτη, διαπιστώνουμε 
καθημερινά την αλληλε-
ξάρτηση που υπάρχει με 
τους «συγκατοίκους» 
του μικρού μας πλα-
νήτη. Εστιάζοντας στη 
γειτονιά μας, την Ευ-
ρώπη, ίσως μπορούμε 
να συνειδητοποιήσουμε 
καλύτερα, ότι είμαστε 
το κύτταρο ενός Οργα-
νισμού και παράλληλα 
μια ξεχωριστή εθνική 
οντότητα που όχι μόνο 
πρέπει να επωφεληθεί 
από τον Οργανισμό, αλ-
λά και να τον ωφελήσει. 

Το παράδειγμα της 
Ουγγαρίας, αποδεικνύ-
ει την προσαρμοστικό-
τητα που μπορούν να 
έχουν οι λαοί, σε περι-
όδους δυσκολιών και 
κρίσεων. Στις επόμενες 
σελίδες, μια σύντομη 
αναδρομή μας θυμίζει 
το παρελθόν της Ουγγα-
ρίας, ανατρέχοντας στις 
σημαντικές στιγμές της 
ιστορίας της και φτάνο-
ντας μέχρι τη σημερινή 
εποχή. 

Από τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που 
παρατίθενται για τη 
χώρα, μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη δεινή 
θέση στην οποία βρέ-
θηκε, αμέσως μετά την 
αποσύνθεση του ανα-
τολικού μπλοκ. Ακόμη, 
μπορούμε να αντιλη-
φθούμε την προσπά-
θεια που έγινε, για να 
ορθοποδήσει η ουγ-
γρική οικονομία μετά 
την πρόσφατη οδυνηρή 
εμπειρία της προσφυ-
γής της στο ΔΝΤ. Αρμό-
δια χείλη όπως αυτά του 
Υφυπουργού Οικονομι-
κής Διπλωματίας (εύ-
γλωττος ο τίτλος του!), 
του Ούγγρου Πρέσβη 

στην Ελλάδα και της 
επικεφαλής του Ουγ-
γρικού Εθνικού Οργα-
νισμού Εμπορίου, μας 
περιγράφουν τρόπους 
και διαδικασίες που 
φανερώνουν ότι πάντα 
υπάρχουν λύσεις!     

Αφήνοντας πίσω τους 
νοοτροπίες δεκαετιών, 
οι Ούγγροι αποδεικνύ-
ουν ότι υπάρχουν ευ-
καιρίες για ανάπτυξη, 
ιδίως εντός Οργανισμών 
όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η Πολιτεία της 
Ουγγαρίας και ιδιαίτε-
ρα ο Εθνικός Οργανι-
σμός Εμπορίου (ΜΝΚΗ) 
της χώρας, σχεδιάζουν 
και υλοποιούν αποτε-
λεσματικές στρατηγι-
κές, που βασίζονται στο 
σωστό σχεδιασμό, στην 
καινοτομία και στους 
ξένους επενδυτές. 

Η βιομηχανία της 
χώρας ήδη φιλοξενεί 
πολλές εταιρείες πα-
γκόσμιου βεληνεκούς, 
τα προϊόντα και οι υπη-
ρεσίες της είναι περι-
ζήτητα, ενώ την ίδια 
στιγμή ο τουρισμός, η 
εκπαίδευση, η αγροτική 
παραγωγή και πολλοί 
άλλοι τομείς, αναβαθ-
μίζονται συνεχώς.   

Η Ελλάδα ήταν και 
παραμένει ένας σημα-
ντικός εταίρος, διαθέτο-
ντας πολλές ομοιότητες 
(ακόμη και σε εθνικά 
μεγέθη) με την Ουγγα-
ρία. Η αντιμετώπιση της 
ελληνικής κοινότητας 
της Ουγγαρίας είναι ένα 
φωτεινό παράδειγμα 
των αισθημάτων μετα-
ξύ των δύο λαών. 

Ας ελπίσουμε ότι οι 
επόμενες σελίδες, θα 
φωτίσουν άγνωστες 
πτυχές ενός αξιόλογου 
παραδείγματος απο-
φασιστικότητας, που 
αποζητά γέφυρες επι-
κοινωνίας και συνερ-
γασιών, προσφέροντας 
-και προσδοκώντας- σε 
ευκαιρίες συνεργασίας 
με την Ελλάδα.  

Δ

Οι συμμετάσχοντες στο πρόσφατο συνέδριο με τίτλο: «Χίλια εκατό χρόνια σχέσεων Βυζαντίου-Ουγγα-
ρίας» στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο.



Ουγγρική ραψωδία…
Ιστορία, τέχνες, επιστήμες, εφευρέσεις, μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος και του 
παρόντος. Ένα εντυπωσιακό μείγμα που δημιουργεί το προφίλ ενός ιστορικού λαού.

ν και είναι μία χώ-
ρα με λιγότερους 
από 10 εκατομμύ-
ρια κατοίκους, η 
Ουγγαρία είναι κοι-

τίδα  μεγάλων δημιουργών του 
πνεύματος, των τεχνών και των 
επιστημών. Η διεθνής αναγνώ-
ριση του έργου τους, έχει απο-
φέρει μέχρι στιγμής 13 βραβεία 
Νομπέλ! Μία χώρα η οποία για 
χρόνια παρέμεινε στον στεγανό 
κύκλο του ανατολικού μπλοκ, 
σήμερα «συστήνεται» ξανά στην 
παγκόσμια κοινότητα, με ένα 
νέο πρόσωπο που συνδυάζει ένα 
μίγμα ιστορικού παρελθόντος 
και φιλόδοξου μέλλοντος.  

Από τους νομάδες 
έως το σύγχρονο κράτος

Οι Ούγγροι ήταν νομαδικοί 
πληθυσμοί και πιστεύεται ότι 
έχουν μετακινηθεί στη λεκάνη 
των Καρπαθίων από τα ανατο-
λικά και συγκεκριμένα τα Ου-
ράλια Όρη. Υπό την ηγεσία του 
Arpad, εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή περίπου το 895 μ.Χ.. 
Το 1000, ο Βασιλιάς Στέφανος I 
(St. Stephen) ίδρυσε το κράτος 
της Ουγγαρίας και ο λαός του 
ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. 
Γύρω στο 1240 η εισβολή των 
Μογγόλων προκάλεσε σοβαρές 
καταστροφές στη χώρα, ενώ 

αποδεκατίστηκε περίπου το 
ήμισυ του πληθυσμού. 

Τριακόσια χρόνια αργότερα, 
η χώρα διαιρείται σε τρία μέρη: 
το Βασίλειο της Ουγγαρίας, την 
κυριαρχία των Αψβούργων και 
την τουρκική κυριαρχία. Μετά 
το τέλος της τουρκοκρατίας, το 
τμήμα εκείνο πέρασε  στην κυ-
ριαρχία των Αψβούργων. 

Περί τα μέσα του 19ου αιώ-
να, επαναστάσεις ανεξαρτησίας 
ξέσπασαν στην Ευρώπη. Έτσι, 
το 1848 οι Μαγυάροι αμφισβή-
τησαν την κυριαρχία των Αψ-
βούργων. Μετά την καταστολή 
της επανάστασης, η σιωπηλή 
αντίσταση ενίσχυσε το ουγγρι-
κό έθνος, οπότε το 1867 επήλθε 
συμφωνία με τους Αψβούργους, 
γέννημα της οποίας υπήρξε το 
σύστημα της  Αυστροουγγρικής 
μοναρχίας.

Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, που σήμανε τη διάλυ-
ση της Αυστροουγγαρίας, οι νι-
κήτριες δυνάμεις (με τη συνθή-
κη του Τριανόν) διχοτόμησαν τη 
χώρα. Η Ουγγαρία με πληθυσμό 
άνω των 20 εκατομμυρίων απέ-
μεινε με περίπου 8 εκατομμύ-
ρια κατοίκους. Αποκτώντας την 
πρώτη ανεξάρτητη κυβέρνηση 
της σύγχρονης εποχής, η χώρα 
μετονομάστηκε σε Δημοκρατία 
της Ουγγαρίας. 

Ο Β ’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
έφερε νέες δοκιμασίες για τον 
ουγγρικό λαό. Η χώρα συνδέ-
θηκε στο  άρμα της ΕΣΣΔ και οι 
Σοβιετικοί ανέλαβαν την ουσι-
αστική διοίκηση της  χώρας για 
μια περίοδο 44 ετών.  Το 1956 
ο ουγγρικός λαός προσπάθησε 
να ανακόψει να την κυριαρχία 
των Σοβιετικών, αλλά χωρίς επι-
τυχία. 

Η Σοβιετική κυριαρχία τερ-
ματίστηκε με την κατάρρευση 
της Σοβιετικής Ένωσης και έτσι 
η Ουγγαρία έγινε πάλι ανεξάρ-
τητη δημοκρατία. Το 1999 η 
χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και 
το 2004 έγινε μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

A
Ο ουγγρικός λαός είναι περήφανος όχι μόνο για το ιστορικό του παρελθόν, αλλά και για τα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει στη μακρά του πορεία. 
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Η χώρα με τους 13 Νομπελίστες
Τουλάχιστον εντυπωσιακό 
μπορεί να χαρακτηριστεί το 
γεγονός ότι η Ουγγαρία δια-
θέτει 13 προσωπικότητες που 
έχουν τιμηθεί με το βραβείο 
Νομπέλ, ίσως τον σημαντι-
κότερο θεσμό αναγνώρισης 
σημαντικής προσφοράς προς 
την ανθρωπότητα. 
1905 Philipp Lenard (Φυσι-
κή – 1905), Robert Barany 
(Ιατρική -1914), Richard 
Adolf Zsigmondy (Χημεία – 

1925), Albert Szent-Györgyi 
(Ιατρική – 1937), George 
de Hevesy (Χημεία – 1943), 
Georg von Békésy (Ιατρική – 
1961), Eugene Wigner (Φυσι-
κή - 1963), Dennis Gabor 
(Φυσική – 1971) John Polanyi 
(Χημεία – 1986), George 
Olah (Χημεία – 1994), 
John Harsanyi (Οικονομι-
κά – 1994), Imre Kertész 
(Λογοτεχνία -2002), Avram 
Hershko (Χημεία – 2004).

Εφευρέσεις και επιτεύγματα
Τα ιστορικά δρώμενα της χώρας 
δεν είναι μόνο γεωπολιτικά. Ση-
μαντικές προσωπικότητες Ούγ-
γρων συνέβαλαν στα βήματα 
προόδου του παγκόσμιου πολι-
τισμού. Σταχυολογώντας κάποια 
από τα πολλά παραδείγματα ση-
μαντικών ουγγρικών εφευρέ-
σεων, αξίζει να αναφερθούν: ο 
πρώτος πυρηνικός αντιδραστή-
ρας (Leo Szilard), η πρώτη ηλε-
κτρική μηχανή (Ányos Jedlik), το 
ασφαλές σπίρτο (János Irinyi),  
το στυλό διαρκείας (László 
Biro), η βιταμίνη C (Albert 
Szent-Györgyi), η βόμβα υδρο-
γόνου (Edward Teller), τα κυά-
λια (József Petzvál), το τηλεφω-

νικό κέντρο (Tivadar Puskás), 
η έγχρωμη τηλεόραση (Peter 
Károly Goldmark), το καρμπυ-
ρατέρ (Donát Bánki και János 
Csonka), το πρώτο ελικόπτερο 
(Oszkár Asbóth), ο κύβος του 
Ρούμπικ (Ernő Rubik), αλλά και 
ο ψηφιακός υπολογιστής (John von 
Neumann).

Οι Ούγγροι έχουν μια μακρά πο-
ρεία επιτυχιών και στον αθλητισμό 
αφού η Ουγγαρία κατέχει την 8η 
θέση στην κατάταξη των μεταλλί-
ων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
όλων των εποχών. 
Διάσημη για τις πλούσιες λαϊκές 
παραδόσεις, η ουγγρική μουσική 
κυμαίνεται από τις ραψωδίες του 
Ferenc Liszt, τις συνθέσεις του Béla 
Bartók και Zoltán Kodály μέχρι 
την ουγγρική τσιγγάνικη μουσική. 

Αλλοι εκπρόσωποι της χώρας 
στα γράμματα και τις τέχνες είναι 
ο δημοσιογράφος József Pulitzer 
(βραβείο Πούλιτζερ), ο Tony 
Curtis, ο William Fox (ιδρυτής 
του στούντιο της Fox), αλλά και o 
Adolph Zukor, o δημιουργός της 
Paramount Pictures.
Στις μέρες μας, Ούγγροι δημι-
ουργοί έχουν παρουσιάσει επι-
τεύγματα όπως το Prezi (εφαρ-
μογή λογισμικού cloud) και το 
LiTraCon, ένα φωτοδιαπερατό 
δομικό υλικό ισχυρό όσο το σκυ-
ρόδεμα. 



Ουγγαρία: Σε σταθερή 
τροχιά ανάπτυξης
Η ουγγρική οικονομία τα τελευταία χρόνια διανύει 
σταθερή πορεία ανάπτυξης και εξωστρέφειας, 
προσφέροντας ελκυστικές προοπτικές επενδύσεων.

ι ριζικές κοινωνικό 
- πολιτικές αλλαγές 
που έλαβαν χώρα στα 
κράτη της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώ-

πης, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, επηρέασαν και την ουγγρική 
οικονομία, η οποία μετασχηματί-
στηκε σε οικονομία της αγοράς, 
αφήνοντας πίσω τις πρακτικές των 
κλειστού τύπου οικονομιών του 
ανατολικού μπλοκ.

Η μεσαίου μεγέθους, για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα, οικονομία 
της Ουγγαρίας, στηρίχθηκε κυρίως 
στη βαριά βιομηχανία της χώρας. 
Ειδικότερα, η ενέργεια, ο μηχανο-
λογικός εξοπλισμός, η παραγωγή 
χημικών προϊόντων, αυτοκινήτων, 
πλαστικών, τροφίμων και φαρ-
μακευτικών προϊόντων, είναι οι 
κυριότεροι από τους τομείς που 
έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη 
συνολική εικόνα της οικονομίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η βιομη-
χανία τροφίμων εξακολουθεί να 
αντιπροσωπεύει το 14% της συ-
νολικής βιομηχανικής παραγωγής 
και περίπου το 8% των εξαγωγών 
της χώρας.

Σημαντικό ρόλο στη συνεχι-
ζόμενη ανάπτυξη της ουγγρικής 
οικονομίας, παίζει και ο τομέας 
της παροχής υπηρεσιών, ο οποίος 
εισφέρει ποσοστό μεγαλύτερο του 
60% στο ΑΕΠ της χώρας. Ο τομέας 
των υπηρεσιών, αναπτύσσεται με 
θετικό πρόσημο τα τελευταία 15 
χρόνια, προσελκύοντας επενδύσεις 
σε ποικίλες υπηρεσίες όπως είναι 
για παράδειγμα ο κλάδος logistics. 
Σημαντικό κριτήριο για την προ-
σέλκυση επενδύσεων αποτελεί η 
γεωγραφική θέση της Ουγγαρίας. 
Όντας στην καρδιά της Κεντρικής 
Ευρώπης, η χώρα αποτελεί κεντρι-
κό σημείο στη διακίνηση αγαθών 
και στη μετακίνηση εργαζομένων.

Προοπτικές και κίνητρα 
επενδύσεων

Η Ουγγαρία ως μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει δι-
αμορφώσει ένα ευνοϊκό θεσμικό 
πλαίσιο, που αποτελεί ουσιαστικό 
κίνητρο για εγχώριους αλλά κυρί-
ως για ξένους επενδυτές, οι οποίοι 
έχουν εισφέρει στην οικονομία πε-
ρισσότερα από 92 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις 
από το 1989. Το 77% του συνόλου 
αυτών, προέρχεται από την Ε.Ε., 
ενώ η Γερμανία κατέχει τη μερίδα 
του λέοντος με ποσοστό 24%.

Η ουγγρική πολιτεία ενθαρρύνει 

τις επενδύσεις τόσο στην παραγωγή 
αγαθών όσο και σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως τα κέ-
ντρα έρευνας και ανάπτυξης, οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής και τα 
κέντρα εξυπηρέτησης. Είναι γενική 
πεποίθηση ότι υπάρχουν επίσης 
σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς 
της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών, 
της ανάπτυξης λογισμικού, στον 
αγροτικό τομέα και στον τουρισμό.

Η Ουγγαρία διαθέτει ένα καλά 

οργανωμένο σύστημα κινήτρων 
για τους επενδυτές, με ακρογω-
νιαίο λίθο ένα ειδικό πακέτο κι-
νήτρων για επενδύσεις άνω των 
5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κίνητρα 
εστιάζουν σε επενδύσεις για την 
ίδρυση εγκαταστάσεων παραγω-
γής,  R&D, logistics, παραγωγής 
πράσινης ενέργειας, κέντρων πα-
ροχής υπηρεσιών, επενδύσεων 
στην  τουριστική βιομηχανία κ.α. 
Το πακέτο κινήτρων περιλαμβά-
νει επιδοτήσεις κεφαλαίων,  φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις, καθώς 
και επιδοτήσεις για δημιουργία 
θέσεων εργασίας και κατάρτιση 
προσωπικού. Το σύστημα κινήτρων 
είναι συμβατό με τους κανονισμούς 
της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις 
κρατικές ενισχύσεις και χορηγεί-
ται από τον Ουγγρικό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων (HIPA).

Τέλος, η Ουγγαρία αγκαλιάζει 
έμπρακτα την  Έρευνα & Ανάπτυ-
ξη και την καινοτομία (R&D&I): 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα δι-
πλασιάσει την υποστήριξή της σε 
επενδύσεις R&D&I, προσφέροντας 
ενισχύσεις άνω των 2,2 δισ. ευρώ 
μεταξύ 2014 και 2020.

Φορολογία και ασφάλιση 
Αν και ο γενικός συντελεστής 

ΦΠΑ βρίσκεται στο 27%, υφίστα-
νται μειωμένα ποσοστά της τάξε-
ως του 5% σε περιοδικά, βιβλία, 
φάρμακα, κεντρική θέρμανση, 

ενώ από το 2017 επεκτείνεται η 
εν λόγω μείωση στα πουλερικά, 
τα αυγά και το φρέσκο γάλα. Πα-
ράλληλα, στο συντελεστή του 18% 
υπάγονται οι υπηρεσίες internet 
και εστίασης ενώ απαλλάσσονται 
τελείως του ΦΠΑ οι τραπεζικές 
και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με 
επενδύσεις, καθώς και η πώληση 
ή ενοικίαση ακίνητης περιουσίας. 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου 
εισοδήματος είναι προοδευτικός 
και παραμένει χαμηλός. Η φο-
ρολογική βάση μέχρι 1.600.000 
ευρώ φορολογείται με συντελεστή 
10%, ενώ πάνω από το ποσό αυτό 
ο συντελεστής είναι 19%.  Ο κα-
τώτατος μισθός έχει διαμορφωθεί 
μεσοσταθμικά στο επίπεδο των 
356 ευρώ μικτών αποδοχών, ενώ 
οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοι-
χούν σε ποσοστό 28,5%.

 Όμως, η στήριξη του κράτους 
και η παροχή κινήτρων της Ε.Ε., 
δεν αποτελούν τα μοναδικά  κίνη-
τρα για τους επενδυτές.

Η υψηλή ποιότητα υποδομών, 
το ανταγωνιστικό φορολογικό σύ-
στημα, το καταρτισμένο εργατικό 
δυναμικό, ο ευέλικτος εργατικός 
κώδικας, η γεωγραφική θέση, εί-
ναι μερικοί μόνο από μια πλειάδα 
μικρών και μεγαλύτερων παραγό-
ντων, που καθιστούν εν συνόλω 
την Ουγγαρία, ιδανικό επενδυτικό 
προορισμό. 

Επενδυτικές ευκαιρίες 
στην Ουγγαρία

Σήμερα, η Βουδαπέστη έχει 
εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύ-
τερη αγορά επαγγελματικών 
χώρων στην Ευρώπη, στοιχείο 
το οποίο μεταφράζεται σε πάνω 
από 3.280.000 m2 σύγχρονων 
γραφειακών υποδομών για την 
ουγγρική πρωτεύουσα.

Στην Ουγγαρία οι επενδυτές 
μπορούν να βρουν περισσότε-
ρα από 700 σημεία «φιλικά στις 
επενδύσεις», ενώ αυτοί που έχουν 
ήδη επενδύσει στην χώρα, πραγ-
ματοποιούν τους σχεδιασμούς 
τους για το μέλλον, ακούγοντας 
με ευχαρίστηση τις δεσμεύσεις 
της Πολιτείας για περαιτέρω στή-
ριξη και βελτίωση του επιχειρη-
ματικού κλίματος. Τις προθέσεις 
αυτές επιβεβαιώνει η ουγγρική 
οικονομία, παραμένοντας σταθε-
ρά από το 2013 σε πορεία ανά-
πτυξης. Το 2014 η χώρα πέτυχε 
ανάπτυξη 3,7%, το τρίτο υψηλό-
τερο ποσοστό μεταξύ των μελών 

O
της Ε.Ε. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε 
με ρυθμό 3% και για το 2015, ενώ 
για το τρέχον έτος η πρόβλεψη 
κυμαίνεται στο 2,5%.

Άξιο αναφοράς είναι και το 
γεγονός ότι η μακροοικονομική 
σταθερότητα της χώρας στηρίζε-
ται σε ισχυρές βάσεις και όχι μόνο 
στην ανάπτυξη:  Ήδη από το 2012 
το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
ήταν χαμηλότερο από το 3% του 
ΑΕΠ, ενώ το 2015 μειώθηκε σε 
2,0%. Αντίστοιχα, το δημόσιο 
χρέος της χώρας μειώνεται συ-
νεχώς, φθάνοντας στο τέλος του 
2015  το 75,3% ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, γεγονός που φαίνεται ότι 
μπορεί να προσδώσει σημαντικό 
εμπορικό πλεόνασμα μέσα στα 
επόμενα χρόνια.

Οι επικερδέστεροι τομείς για 
επενδύσεις, με αριθμούς

Με βάση τα αποτελέσματα του 
πρώτου εξαμήνου του 2016, ο 
μεγαλύτερος αριθμός των ολο-
κληρωμένων επενδυτικών έργων 
αφορά στον κλάδο της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας. Μια τάξη μεγέθους 
δίνει το ότι από τα 38 έργα που 
ξεκίνησαν με επιτυχία, τα 15 σχε-
τίζονται με τον κλάδο αυτό.

Σε μια πιο λεπτομερή προσέγ-
γιση, φαίνεται ότι η αυτοκινητο-
βιομηχανία εξακολουθεί να είναι 
ένα από τους σημαντικότερους και 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους το-
μείς για την ουγγρική οικονομία. 
Συνεισφέρει κατά 30,1% στη συ-
νολική μεταποιητική βιομηχανία 
και αποτελεί περίπου το 20% στο 

Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται στον 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας παρουσίασε σημαντική αύξηση 
φτάνοντας τους 150.000 εργαζομένους το 2015. 

Η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε 
ότι το 2017 θα 
εισαγάγει νέο 
ενιαίο συντελεστή 
εταιρικού φόρου 
9%, που θα είναι ο 
χαμηλότερος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

σύνολο των ουγγρικών εξαγωγών. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι ο αριθμός του εργατικού δυ-
ναμικού που απασχολείται στον 
κλάδο, παρουσίασε σημαντική 
αύξηση, αγγίζοντας τους 150.000 
εργαζομένους το 2015, ενώ πάνω 
από μισό εκατομμύριο επιβατικά 
αυτοκίνητα κατασκευάσθηκαν 
στην Ουγγαρία το περασμένο έτος. 
Συνολικά, τέσσερις μεγάλες εται-
ρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
καθώς και 43 από τους μεγαλύτε-
ρους προμηθευτές της παγκόσμιας 
αγοράς, δραστηριοποιούνται πα-
ραγωγικά στην Ουγγαρία.

Όσον αφορά στο γεωργικό το-
μέα, η Ουγγαρία παραμένει σημα-
ντικός παραγωγός πολλών γεωργι-
κών προϊόντων στην Ευρώπη -και 
μάλιστα αντιστρόφως ανάλογα 
με το μέγεθος της χώρας- παρέ-
χοντας στη βιομηχανία τροφίμων 
μια υψηλή θέση. Η γεωργία και η 
βιομηχανία τροφίμων αποδίδουν 
σχεδόν το 7% του ΑΕΠ, ενώ συ-
νεισφέρουν θέσεις εργασίας στη 
συνολική απασχόληση με ποσοστό 
που υπερβαίνει το 8%.

Επικεντρώνοντας στη γεωγρα-
φική κατανομή των έργων, είναι 
αξιοσημείωτη πρόοδος των απο-
μακρυσμένων, επαρχιακών πε-
ριοχών. Μια από τις κινητήριες 
δυνάμεις πίσω από αυτό, είναι 
το καθεστώς των επιδοτήσεων, 
οι οποίες αυξάνονται αναλογικά 
με την τοποθεσία του εκάστοτε 
έργου, απορροφώντας μεγαλύτερα 
κονδύλια για έργα σε απομακρυ-
σμένες περιοχές. 
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Κύριοι λόγοι για επενδύσεις στην Ουγγαρία
• Ανταγωνιστικό σύστημα 
φορολογίας 
• Ενιαίος συντελεστής 15% 
φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων 
• Εταιρικός φορολογικός 
συντελεστής 10% μέχρι 1,60 
εκατ. ευρώ, (19% για το υπερ-
βάλλον ποσό). 
• Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι το 2017 θα εισαγάγει νέο 
ενιαίο συντελεστή εταιρικού 
φόρου 9%,  που θα είναι ο 
χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
• Εξειδικευμένο, αποδοτικό 
εργατικό δυναμικό (μέση 
αμοιβή 7 €/ ώρα) 
• Κίνητρα φιλικά προς τις 
επενδύσεις (χρηματοδοτική 

στήριξη, φοροαπαλλαγές) 
• Στρατηγική γεωγραφική 
θέση 
• Ανεπτυγμένες υποδομές 
logistics, μεταφορών & τηλε-
πικοινωνιών 
• Υψηλού επιπέδου εκπαιδευ-
τικό σύστημα (21 διεθνή εκπ. 
Ιδρύματα) 
• Χαμηλό κόστος ίδρυσης 
εταιρειών 
• Ετερόρρυθμη  235 - 555 € 
• ΕΠΕ 395 - 825 € 
• Συμμετοχική εταιρεία  395 
- 825 € 
• Έναρξη δραστηριότητας σε 
5 ημέρες 
• Εξαιρετικές υποδομές 
βιομηχανικών πάρκων και 
γραφείων



Πώς η Ουγγαρία αντιμετώπισε 
με επιτυχία την κρίση 
Ο Yφυπουργός Oικονομικής Διπλωματίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της 
Ουγγαρίας, κ. Levente Magyar, μας αναλύει τη συνταγή της επιτυχημένης οικονομικής 
πορείας της χώρας τα τελευταία έτη.   

ατά το έτος 2010, 
η -νεοεκλεγείσα 
τότε- σημερινή κυ-
βέρνηση, βρέθηκε 
αντιμέτωπη με μια 

εξαιρετικά δύσκολη οικονομι-
κή κατάσταση, στον απόηχο της 
οικονομικής κρίσης που έπληξε 
την Ουγγαρία νωρίτερα από την 
Ελλάδα, αλλά με εξίσου σοβαρές 
συνέπειες. Για να αντιμετωπιστεί 
μια τέτοια κατάσταση θα έπρεπε 
αναληφθούν δράσεις με μια εντε-
λώς ανορθόδοξη προσέγγιση, σε 
αντίθεση με τις κλασικές μεθό-
δους που συνήθως αναπτύσσο-
νται σε παρόμοιες καταστάσεις.

Στοχεύοντας στον 
εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας

Η κυβέρνηση αγνόησε την 
«παραδοσιακή» συνταγή του 
ΔΝΤ που βασίζεται αποκλειστι-
κά σε αυστηρά μέτρα λιτότητας 
και αυξήσεις φόρων, ακρωτηρι-
άζοντας ακόμα περισσότερο την 
οικονομία. Αντί αυτών, η Ουγγα-
ρία επέλεξε και ακολούθησε μια 
πορεία με “ανορθόδοξα” μέτρα, 
ο κύριος στόχος των οποίων ήταν 
η αλλαγή προσανατολισμού της 
χώρας από μια οικονομία πρόνοι-
ας σε μια οικονομία που βασίζε-
ται στην εργασία. Ένας από τους 
σημαντικούς στόχους που ετέθη-
σαν ήταν να γίνει η Ουγγαρία 
ένα από τα κέντρα παραγωγής 
της Ευρώπης, προκειμένου να 
επιταχυνθεί και να σταθεροποι-
ηθεί η οικονομική της ανάπτυξη. 
Εν συνεχεία ετέθη ένας ακόμη 
πρωτεύων στόχος, που αποσκο-
πούσε να μετατρέψει τη χώρα 
σε κόμβο έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας, για την περιοχή 
της κεντρικής Ευρώπης.
Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι μια 
συνετή δημοσιονομική πολιτι-
κή, ακολουθείται και από σειρά 
μέτρων. Η Ουγγαρία απέδειξε 
εκ του αποτελέσματος ότι η δη-
μοσιονομική πειθαρχία και η οι-
κονομική ανάπτυξη μπορούσαν 
να συνυπάρξουν. Είχαμε ευνο-
ϊκές εξελίξεις, ιδιαίτερα κατά 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η 
αύξηση του ΑΕΠ στο διάστημα 
2013 - 2015 έφθασε κατά μέσο 
όρο στο 3%, ενώ φέτος η αύξηση 
αναμένεται να υπερβεί το 2%. Οι 
εξαγωγές, καθώς και το πλεόνα-

σμα του εξωτερικού εμπορίου, 
καταγράφουν αυξήσεις ρεκόρ 
σχεδόν κάθε χρόνο. Από το 2012 
το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
έχει διατηρηθεί αρκετά κάτω από 
το όριο του 3% που προβλέπει 
η συνθήκη του Μάαστριχτ. Αντί-
στοιχα, το δημόσιο χρέος μειώ-
νεται συνεχώς, από 80,8% του 
ΑΕΠ το 2011, στο 74,7% στο 
τέλος του 2015. Η απασχόληση 
αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς: 
Από περίπου 3,7 εκατομμύρια 
εργαζόμενων το 2010, σήμερα 
φτάσαμε στα σχεδόν 4,4 εκατομ-
μύρια. Παράλληλα, το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε από 11,2% 
σε μόλις 4,9%!

Αποτελέσματα που 
αναγνωρίζονται διεθνώς

Με την πάροδο των ετών, όλο 
και περισσότεροι διεθνείς οικονο-
μικοί παράγοντες αναγνωρίζουν 
σταδιακά τη συνεχιζόμενη υπο-
δειγματική απόδοση της Ουγγαρί-
ας και πλέον διανύουμε μια εποχή 
αναβαθμισμένων αξιολογήσεων 
της  οικονομίας, μετά από μια 
περίοδο  υποβαθμίσεων. 

Κατ’ αρχάς, τον Ιούνιο του 

2013, η Ε.Ε. κατήργησε τη δια-
δικασία υπερβολικού ελλείμματος 
που ίσχυε εδώ και 9 χρόνια, κυ-
ρίως από τη στιγμή της ένταξης 
της χώρας στην Ε.Ε. Στη συνέχεια, 
και μέσα σε λίγους μόλις μήνες 
το 2016, οι τρεις σημαντικότεροι 
οργανισμοί αξιολόγησης της πι-
στοληπτικής ικανότητας αναβάθ-
μισαν την Ουγγαρία στο επίπεδο 
«Συνιστάται για Επενδύσεις», 
σηματοδοτώντας την αρχή μιας 
νέας εποχής για τη χρηματοδό-
τηση του χρέους και τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης.

Η Ουγγαρία είναι μια ανοικτή 
οικονομία, όπου δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενθάρρυνση ξένων 
επενδύσεων και τη διευκόλυνση 
του εξωτερικού εμπορίου. Προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί πιο 
αποτελεσματικός συντονισμός, 
όλοι οι μεγάλοι φορείς εξωτερι-
κών οικονομικών σχέσεων, ανα-
διαρθρώθηκαν υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Εξωτερικών και 
Εμπορίου. Επί του παρόντος, το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει την 
υπηρεσία για την ανάπτυξη του 
εμπορίου (Ουγγρικός Εθνικός Ορ-
γανισμός Εμπορίου - MNKH), τον 
Ουγγρικό Οργανισμό Προώθη-
σης Επενδύσεων (HIPA) και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότη-
ση την ασφάλιση των εξαγωγών 
(την Ουγγρική Τράπεζα Εξαγω-
γών - Εισαγωγών και Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων, με την 
ονομασία ΕΧΙΜ).

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη 
των ξένων επενδυτών 

Όσον αφορά στις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, ο Ουγγρικός Οργα-
νισμός Προώθησης Επενδύσεων 
(HIPA) υποστηρίζει 67 έργα που 
οδήγησαν σε θετικές αποφάσεις 
για επενδύσεις το 2015. Τα έργα 
αυτά, είναι συνολικής αξίας 1,4 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ και δημιουρ-
γούν 13.000 νέες θέσεις εργασίας 
στη χώρα. Το γεγονός ότι πάνω 
από τα 2/3 των έργων αυτών απο-
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τελούν επανεπενδύσεις κεφαλαίων 
από εταιρείες ήδη εγκατεστημένες 
στην Ουγγαρία (π.χ. Samvardhana 
Motherson Group, Continental, 
Mercedes-Benz, Audi, Opel, NHK, 
Tata Consultancy Services κ.α.), 
είναι ενθαρρυντικό για την ορθό-
τητα των επιλογών μας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος 
του 2016, μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι και φέτος τα βασικά 
στοιχεία σημειώνουν αύξηση: μέ-
χρι το τέλος Οκτωβρίου υπήρχαν 
ήδη 64 θετικές αποφάσεις για 
επενδύσεις με τη βοήθεια του 
HIPA. Η συνολική αξία των επεν-
δύσεων αυτών θα αγγίξει τα 3,2 
δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουρ-
γώντας 16.100 νέες θέσεις εργα-
σίας. Είναι μάλιστα ενδεικτικό της 
ποιότητας των έργων, το να ανα-
φέρουμε μερικές από τις γνωστές 
εταιρείες που επενδύουν. Μεταξύ 
αυτών οι: Mercedes-Benz, Robert 
Bosch, ThyssenKrupp, Samsung 
SDI, Nestle, British American 
Tobacco κ.α.

Το 2015 ήταν η χρονιά των ρεκόρ 
και για το εξωτερικό εμπόριο. Ο 
όγκος των εξαγωγών αποτιμήθηκε 
στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 
90,5 δισ. ευρώ, ενώ το εμπορικό 
πλεόνασμα έφτασε στο εντυπω-
σιακό μέγεθος των 8,6 δισ. ευρώ. 
Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 
των εξαγωγών κατά 7% σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος και 
μια επιβλητική αύξηση 37% στο 
εμπορικό ισοζύγιο. Η ίδια τάση 

O Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας, του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, κ. Levente Magyar. 

H Ουγγαρία είναι 
ένα πολυσύχναστο 
επιχειρηματικό 
κέντρο που 
βρίσκεται στην 
καρδιά της 
Ευρώπης, γεγονός 
που καθιστά τη 
χώρα ιδανική για 
την βιομηχανία, τις 
υπηρεσίες και τα 
logistics

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Levente Magyar

συνεχίζεται και φέτος: το πρώτο 
εννεάμηνο του 2016 οι ουγγρικές 
εξαγωγές ανήλθαν στα 69,4 δις. 
ευρώ, ο συνολικός όγκος συναλ-
λαγών ήταν 131,1 δισ. ευρώ και 
το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε 
πλεόνασμα 7,7 δισ. ευρώ. Σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2015, αυτό καταγράφει αύξηση 
2,9% στις εξαγωγές και αύξηση 
πλεονάσματος κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Διευκολύνουμε 
την επιχειρηματικότητα

Ένα από τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της Ουγγαρίας 
σε σχέση με άλλες χώρες της πε-
ριοχής, είναι η ισχυρή δέσμευση 
της Πολιτείας για τον εξορθο-
λογισμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων και των μεγάλων 
επιχειρήσεων στην Ουγγαρία. 
Για την προώθηση του στόχου 
αυτού, προσφέρουμε ένα φιλικό 
προς τους επενδυτές φορολογικό 
σύστημα και ευρείας κλίμακας 
κίνητρα για τη διευκόλυνση των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και 
την επανεπένδυση των κερδών 
από τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Οι κύριες μορφές των κινήτρων 
περιλαμβάνουν επιδοτήσεις σε 
κεφάλαια (είτε από το ουγγρικό 
κράτος είτε από ταμεία της Ε.Ε.), 
φορολογικά κίνητρα, δάνεια με 
ευνοϊκά επιτόκια και παροχή γης 
δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή. Η 
κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφα-
τα να τροποποιηθεί το σύστημα 
των επιδοτήσεων σε μετρητά για 
μεγάλες επενδύσεις: εκτός από 
την παροχή κινήτρων για τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, το 
νέο σύστημα θα περιλαμβάνει 
επίσης κρατικές επιδοτήσεις που 
θα διατίθενται για επενδύσεις 
έντασης γνώσης με σκοπό να 
φέρουν τεχνολογίες αιχμής στη 
χώρα.

Τέλος να σημειωθεί ότι στην 
Ουγγαρία λειτουργούν πάνω από 
200 βιομηχανικά πάρκα, ενώ 
σύμφωνα με στοιχεία της DTZ, 
στη χώρα μας καταγράφονται οι 
χαμηλότερες τιμές ενοικίασης 
επαγγελματικών χώρων γραφεί-
ων σε προνομιούχες περιοχές 
(16 ευρώ / τ.μ. / μήνα) και το 
χαμηλότερο κόστος ανά υπάλ-
ληλο γραφείου (2.380 ευρώ / 
εργαζόμενο / έτος). Ολ’ αυτά συ-
νιστούν ένα περιβάλλον ιδανικό 
για τις ξένες επενδύσεις. 
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Ο οργανωτικός ρόλος 
του ουγγρικού επιμελητηρίου

Ελλάδα – Ουγγαρία: σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης 
των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων 

Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη της Ουγγαρίας, περιλαμβάνει 
πρωταγωνιστές που διαδραματίζουν ουσιαστικό οργανωτικό ρόλο 
στη διαχείριση των διεθνών επενδύσεων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κων/νος Μίχαλος τεκμηριώνει τις 
δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ελληνικών 
και ουγγρικών επιχειρήσεων.  

ουγγρική πολιτεία 
έχει θεσπίσει ποι-
κίλα κίνητρα για να 
προσελκύσει επεν-
δύσεις από οικονο-

μικούς παράγοντες, τόσο από το 
εσωτερικό της χώρας, όσο και 
από τις διεθνείς αγορές. 

Τα κίνητρα αυτά, σε συνδυ-
ασμό με τα κονδύλια στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν 
σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη 
της ουγγρικής οικονομίας. Ένας 
από τους βασικούς πρωταγωνι-
στές στον αγώνα της ανάπτυξης, 
είναι και το Ουγγρικό Επιμελη-
τήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(HCCI). Ο φορέας, έχει την αρμο-
διότητα να διαχειρίζεται τόσο στο 
εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο τις ευκαιρίες ανάπτυξης 
και συνεργασίας με  άλλους εταί-
ρους, αξιοποιώντας τη μεγάλη 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσα 
από την πολυετή λειτουργία του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Εμπο-
ρικά και Βιομηχανικά Επιμελη-
τήρια της Ουγγαρίας έχουν μια 

Ουγγαρία και η Ελ-
λάδα συνδέονται με 
σχέσεις φιλίας που 
έχουν τις ρίζες τους 
στη Βυζαντινή επο-

χή. Οι σχέσεις αυτές διατηρήθη-
καν και ενδυναμώθηκαν μέσα 
από τη δραστηριότητα των ελλη-
νικών κοινοτήτων που άκμασαν 
στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια 
του 18ου και 19ου αιώνα, δημι-
ουργώντας γέφυρες συνεννόησης 
και συνεργασίας των δύο λαών. 
Ο πολιτισμός, οι τέχνες αλλά και 
το εμπόριο αποτέλεσαν διαχρο-
νικά πεδία γόνιμων επαφών. Σή-
μερα υπάρχουν περιθώρια και 
δυνατότητες για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των διμερών οικονο-
μικών σχέσεων, καθώς Ελλάδα 

μακρά ιστορία, που υπερβαίνει 
τα 150 έτη.

Επί του παρόντος, το Ουγγρι-
κό Επιμελητήριο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (HCCI) λειτουργεί 
ως ένας οργανισμός “ομπρέλα”, 
ο οποίος συντονίζει τις δραστη-
ριότητες 23 περιφερειακών επι-
μελητηρίων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

Βασίζεται στην εθελοντική 
συμμετοχή περισσότερων από 20 
χιλιάδων επιχειρήσεων – μελών 
από τους κλάδους εμπορίου, βιο-
μηχανίας, βιοτεχνίας και παροχής 
υπηρεσιών. Στους κόλπους του 
εκπροσωπούνται τόσο οι επιχει-
ρήσεις όσο και οι αυτοαπασχο-
λούμενοι επαγγελματίες.

Οι αρμοδιότητες του 
ουγγρικού επιμελητηρίου 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Κε-
ντρικού Επιμελητηρίου της Ουγγα-
ρίας περιλαμβάνουν την προώθηση 
της ανάπτυξης της οικονομίας, την 
προώθηση των δίκαιων πρακτικών 
στην αγορά και την εκπροσώπηση 
των κοινών συμφερόντων όσων 
εμπλέκονται στις εν λόγω επι-
χειρηματικές δραστηριότητες. Οι 

δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ουγγρικής επι-
χειρηματικής κοινότητας, κυρίως 
στον τομέα των μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων, καθώς και στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
τους τόσο στις εγχώριες όσο και 
τις διεθνείς αγορές. 

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής 
καταγραφής των επιχειρήσεων 
στο Επιμελητήριο το 2012, έδω-
σε την ευκαιρία στο φορέα να 
δημιουργήσει μια ενημερωμένη 
βάση δεδομένων με στοιχεία για 
περίπου 600.000 επιχειρηματικές 
οντότητες. Η συντήρηση της αυτής 
της πηγής πληροφοριών, συνέβα-
λε ουσιαστικά στη βελτίωση της 
διαφάνειας της οικονομίας, αφού 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων είναι πλέον κατα-
γεγραμμένη με πλήρη στοιχεία.

Εκτός όμως από τις παραδοσια-
κές αρμοδιότητές του, το Κεντρικό 
Επιμελητήριο έχει θέσει ως στόχο 
του ένα συνολικό φάσμα ενεργειών 
που θα βελτιώσουν την ανταγωνι-
στικότητα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊ-
κό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με τελικό στόχο την αύξηση των 

H

H

εξαγωγών. Είναι άλλωστε ζωτικής 
σημασίας η ανάπτυξη των εξαγω-
γών για την οικονομία μιας χώρας 
και αναπόφευκτο βήμα μετά από 
αυτό της άνθησης της εγχώριας 
παραγωγής και αγοράς. 

Η στρατηγική του επιμελητηρίου 
σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο, 
ακολουθεί τη βασική εθνική πολιτι-
κή ανάπτυξης που συνοψίζεται σε 
δύο βασικές κατευθύνσεις: «άνοιγ-
μα προς την Ανατολή” και “άνοιγμα 
προς στο Νότο”. Η στρατηγική αυτή 
υλοποιείται σε στενή συνεργασία 
με το Υπουργείο Εξωτερικών και 
Εμπορίου και άλλων φορέων, όπως 
ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου, ο 
Οργανισμός Προώθησης Ουγγρι-
κών Επενδύσεων (HIPA), καθώς 
και η Ενοποιημένη Τράπεζα Εισα-
γωγών-Εξαγωγών και η Υπηρεσία 
Ασφάλισης Πιστώσεων (EXIM).

Προσφορά 
και δραστηριότητες

Μεταξύ των διεθνών δραστηρι-
οτήτων του Επιμελητηρίου περι-
λαμβάνονται οι διμερείς επιτροπές 
(διοικούμενες από το Επιμελητή-
ριο), τα συμβούλια επιχειρήσεων, 
οι υπηρεσίες δικτύωσης, η πληρο-

ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Dr. LaszLΟ Parragh

φόρηση και οι υπηρεσίες προώθη-
σης των επιχειρήσεων σε εταιρείες 
που ενδιαφέρονται συνεργασίες 
από συγκεκριμένη χώρα ή από 
συγκεκριμένη περιοχή. 

Για να βοηθήσει τους Ούγγρους 
επιχειρηματίες στην εξερεύνηση 
νέων ευκαιριών συνεργασίας, το 
Επιμελητήριο διοργανώνει επιχει-
ρηματικά φόρουμ, διεπιχειρησι-
ακές συναντήσεις και εμπορικές 
αποστολές. Παρέχει επίσης εκτενή 
πληροφόρηση και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Η online υπηρεσία του 
που ξεκίνησε πριν από δυο χρόνια 
και δίνει πρόσβαση σε δυνητικές 
αγορές του εξωτερικού, είναι μια 
από τις πιο ολοκληρωμένες online 
βάσεις δεδομένων με ελεύθερη 
πρόσβαση, για κάθε ξένη εται-
ρεία που ενδιαφέρεται για συ-
γκεκριμένα προϊόντα ή αξιόπιστες 
υπηρεσίες από Ούγγρους παρα-
γωγούς προϊόντων και παρόχους 
υπηρεσιών.

O Dr. Laszlό Parragh, πρόε-
δρος του Ουγγρικού Επιμελητη-
ρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, 
είναι Πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών.
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και Ουγγαρία αποτελούν μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τε-
λευταία χρόνια έχουν πραγματο-
ποιήσει ένα άλμα εξωστρέφειας, 
το οποίο λειτουργεί ως ανάχωμα 
στις επιπτώσεις της παρατετα-
μένης ύφεσης στην ελληνική οι-
κονομία. Όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις επενδύουν στην 
ανάπτυξη της παρουσίας τους σε 
ξένες αγορές, προσαρμόζοντας 
την παραγωγή και τα μοντέλα 
λειτουργίας τους στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Παρά τις συνεχιζόμενες προ-
κλήσεις στο εγχώριο οικονομικό 
περιβάλλον, οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις βελτιώνουν σταθερά τις 
εξαγωγικές τους επιδόσεις και 
επιβεβαιώνουν ότι η εξωστρέφεια 
δεν αποτελεί επιλογή ανάγκης, 
αλλά στρατηγικό προσανατολι-
σμό. Καταφέρνουν να αναβαθ-

μίζουν διαρκώς την ποιότητα 
και την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων τους, αλλά και να είναι 
συνεπείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι 
συνεργάτες για τους επιχειρημα-
τικούς εταίρους τους. 

Η σταθεροποίηση του εγχώριου 
οικονομικού περιβάλλοντος και 
ο περιορισμός της αβεβαιότητας 
για τις προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας, αποτυπώνονται 
στις εκτιμήσεις για ανάσχεση της 
ύφεσης και επιστροφή σε θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης, από τα τέλη 
του 2016. Η Ελλάδα, έχοντας 
εφαρμόσει αρκετές αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις, βρίσκεται σε κα-
λύτερη θέση για την αξιοποίηση 
ευκαιριών σε μια σειρά από το-
μείς, όπως η ενέργεια, οι συνδυα-
σμένες μεταφορές και το εμπόριο, 
ο τουρισμός, η βιοτεχνολογία, 
οι βιολογικές καλλιέργειες και η 
τυποποίηση προϊόντων του αγρο-

τοδιατροφικού τομέα. Σε όλους 
αυτούς τους τομείς, θεωρούμε 
ότι υπάρχουν περιθώρια για την 
ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών 
μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών 
επιχειρήσεων. 

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα 
της Ελλάδας, στο πλαίσιο της 
προώθησης της εξωστρέφειας 
των μελών της, στηρίζει και θα 
εξακολουθήσει να στηρίζει τη 
διεύρυνση και την εμβάθυνση 
των επιχειρηματικών σχέσεων 
των δύο χωρών. Μέσω συστη-
ματικών δράσεων συμβάλλουμε 
στη διευκόλυνση της δικτύωσης 
μεταξύ επιχειρηματιών, στην πα-
ροχή αξιόπιστης επιχειρηματικής 
πληροφόρησης, αλλά και στην 
αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων, 
σε θέματα γλώσσας, τελωνειακών 
και άλλων διοικητικών διαδικασι-
ών, τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ. 
Οι πρωτοβουλίες μας είναι βέβαιο 

ότι θα συνεχιστούν, σε συνεργα-
σία με τα διμερή επιχειρηματικά 
συμβούλια και τους φορείς εξω-
στρέφειας των δύο χωρών. 

Η οικονομική και εμπορική συ-
νεργασία μεταξύ Ουγγαρίας και 
Ελλάδας στηρίζεται σε ισχυρές 
βάσεις. Οφείλει και μπορεί να 
αναπτυχθεί περαιτέρω, δημιουρ-
γώντας αμοιβαία και σημαντικά 
οφέλη για τις επιχειρήσεις, για 
τις οικονομίες και για τους λαούς. 



Η στενή συνεργασία, 
αντίδοτο στις δυσκολίες
Ο τρόπος που η Ουγγαρία, ξεπέρασε τα οικονομικά της προβλήματα, 
μπορεί να αποτελέσει μια νότα αισιοδοξίας στην ελληνική κρίση. 

περίοδος που ζού-
με θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί τα-
ραχώδης και μάλ-
λον απρόβλεπτη. Η 

Ευρώπη στο σύνολό της αντι-
μετωπίζει πολλαπλές προκλή-
σεις και αυτό δυστυχώς κάποιες 
φορές προκαλεί απογοήτευση, 
δυσπιστία και αποστασιοποίηση 
ακόμη και μεταξύ των μελών της 
κοινής μας ευρωπαϊκής οικο-
γένειας. Σε δύσκολους καιρούς 
έχουμε την τάση να ξεχνάμε 
τους ιστορικούς δεσμούς μας δια 
μέσου των αιώνων. Γι’ αυτό το 
λόγο προτιμώ  να επικεντρωθώ 
στα σημεία που μας ενώνουν, 
αντί για τα -λίγα- σημεία επί 
των οποίων  διαφωνούμε. Δράτ-
τομαι λοιπόν της ευκαιρίας να 
υπενθυμίσω συνοπτικά στους 
αναγνώστες, τους υπερχιλιετείς 
δεσμούς φιλίας που ενώνουν τον 
ελληνικό και τον ουγγρικό λαό. 

Χίλια χρόνια μαζί 
Είναι ιστορικά καταγεγραμ-

μένο ότι Έλληνες και Ούγγροι 
είχαν αγωνισθεί ο ένας δίπλα 
στον άλλον ήδη από τα βυζαντι-
νά χρόνια κατά την άφιξη των 
Ούγγρων στη λεκάνη των Καρ-
παθίων. Ο πρώτος Χριστιανός 
επίσκοπος των Ούγγρων ήταν 
ο έλληνας μοναχός Ιερόθεος 
ενώ τα πρώτα μετασχισματικά 
μοναστήρια στην Ουγγαρία εί-
ναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής 
δουλειάς των ελλήνων μοναχών. 
Είναι ενδιαφέρον ν’ αναφέρου-
με, ότι το κάτω ήμισυ του “Αγίου 
Στέμματος” της Ουγγαρίας -ένα 
από τα σημαντικότερα κειμήλια 
της χώρας, που φέρει το όνομα 
Corona Graeca και συμβολίζει 
την κρατική της υπόσταση- είναι 
δώρο του βυζαντινού αυτοκρά-
τορα Μιχαήλ Ζ’ Δούκα. 

Οι στενές σχέσεις μεταξύ ελ-
ληνικών και ουγγρικών ευγε-
νών οικογενειών τους επόμενους 
αιώνες, επισφραγίσθηκαν με 
τον γάμο του βυζαντινού αυτο-
κράτορα Ιωάννη Κομνηνού και 
της Ειρήνης, κόρη του βασιλιά 
της Ουγγαρίας, Αγίου Αλέξι-
ου. Ο γιος τους, Μανουήλ Α’ 
Κομνηνός ήταν ένας από τους 
δημοφιλέστερους ηγεμόνες του 
Βυζαντίου. 

Αργότερα, κατά τον 17ο αιώνα, 
η έλευση ελλήνων εμπόρων στην 
Ουγγαρία, διαμόρφωσε σε ση-
μαντικό βαθμό την οικονομική 
ζωή της χώρας, που είχε ήδη 
απελευθερωθεί από τον οθω-
μανικό ζυγό. Ελληνικές κοινό-
τητες και εμπορικές εταιρείες 
ιδρύθηκαν σε πολλές πόλεις, 
ενώ οι ορθόδοξες εκκλησίες 
που ανεγέρθησαν από Έλληνες, 
εξακολουθούν να στέκονται ως 
πολύτιμα κειμήλια της εποχής 
αυτής. Από τότε, πολλά ουγγρι-
κά προϊόντα βρήκαν τον δρόμο 
τους στις ευρωπαϊκές αγορές 
χάρη στους έλληνες φίλους μας, 
με δημοφιλέστερο το ουγγρικό 
κρασί, που έφτασε ακόμη και 
στο τραπέζι του Λουδοβίκου XIV. 
Οι δραστήριοι έλληνες έμποροι 
που εγκαταστάθηκαν στην Ουγ-
γαρία, αργότερα συνέβαλαν όχι 
μόνο στην οικονομική αλλά και 
στην πολιτιστική ευημερία της 
χώρα μας. 

Οι στενοί δεσμοί όμως, συ-
νεχίζονται και στη σύγχρονη 
ιστορία: Οι Ούγγροι αισθάνο-
νται  υπερήφανοι που πολλοί 
Έλληνες, κατατρεγμένοι από τον 

τραγικό εμφύλιο πόλεμο, βρή-
καν καταφύγιο στην Ουγγαρία, 
σε ένα χωριό που πήρε το όνομα 
Beloiannis (Μπελογιάννης). Η 
περηφάνια μας είναι μεγαλύτε-
ρη καθώς οι περισσότερες από 
τις οικογένειες που επέστρεψαν 
πίσω στην Ελλάδα, εξακολου-
θούν να συνδέονται στενά με τη 
δεύτερη πατρίδα τους, ενώ αυτοί 
που έμειναν, ακολουθούν ακόμη 
τις καθημερινές τους συνήθει-
ες σύμφωνα με τις παραδόσεις. 
Το χωριό Beloiannis παραμένει 
ένας ζωντανός δεσμός μεταξύ 
των δύο λαών.

Πόρτες ανοιχτές για όλους 
Καθήκον και στόχος ενός Πρέ-

σβη είναι όχι μόνο να διατηρεί, 
αλλά και να εμβαθύνει τις πολύ-
τιμες πολιτισμικές σχέσεις μετα-
ξύ των εθνών μας. Έτσι, αισθά-
νομαι ιδιαίτερα ευτυχής για του 
ταχείς ρυθμούς με τους οποίους 
αναπτύσσονται οι σχέσεις αυτές 
τα τελευταία χρόνια. Καταφέ-
ραμε με επιτυχία να κάνουμε 
γνωστές πολλές διαφορετικές 
πτυχές του ουγγρικού πολιτι-
σμού στο ελληνικό κοινό, ξεκι-

Η
νώντας από τη μουσική (κλασική 
και λαϊκή) και τη λογοτεχνία, 
ως τις εικαστικές τέχνες και την 
γαστρονομία. Κατά το παρελθόν 
έτος, η πρεσβεία υποστήριξε την 
διοργάνωση συναυλιών, παρα-
στάσεων χορού, εκθέσεων και 
διαλέξεων, εισπράττοντας με-
γάλη ικανοποίηση από το ενδι-
αφέρον του ελληνικού κοινού.
Βεβαίως, οι πολιτιστικές σχέσεις 
-όσο σημαντικές κι αν είναι- 
αποτελούν μόνο ένα μέρος των 
καθηκόντων της Πρεσβείας μας. 
Ένας άλλος βασικός παράγων 
για να έρθουν οι λαοί μας ακόμη 
εγγύτερα, είναι η οικονομική και 
επιχειρηματική συνεργασία. Σή-
μερα, είναι  ίσως σημαντικότερο 
από ποτέ για τις επιχειρηματικές 
μας κοινότητες, να συμβάλλουμε 
με κοινές δράσεις στην οικονο-
μική ανάπτυξη των δύο χωρών 
μας. Για τον λόγο αυτό, οι πόρτες 
της Ουγγρικής Πρεσβείας είναι 
πάντα ανοικτές, στηρίζοντας τον 
σχεδιασμό και την εκατέρωθεν 
επέκταση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων Ελλήνων και 
Ούγγρων επιχειρηματιών και 
επενδυτών. Όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό της Πρεσβείας και εγώ 
προσωπικά, είμαστε σε συνεχή 
προσπάθεια διερεύνησης αμοι-
βαία επωφελών ευκαιριών για 
επενδύσεις. Σε αυτό το πνεύμα, 
θα ήθελα να χαιρετίσω επίσης 
τις δραστηριότητες του Ελλη-

νο-Ουγγρικού Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου, καθώς και της νεοσυ-
σταθείσας εταιρείας ALX Ηellas, 
που εκπροσωπεί στην Ελλάδα 
τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου 
της Ουγγαρίας. Προτρέπω κάθε 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματία 

…οι πόρτες 
της Ουγγρικής 
Πρεσβείας είναι 
πάντα ανοικτές, 
στηρίζοντας τον 
σχεδιασμό και 
την εκατέρωθεν 
επέκταση των 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 
Ελλήνων και 
Ούγγρων 
επιχειρηματιών και 
επενδυτών

Ο κ. Erik Haupt είναι Πρέσβης της Ουγγαρίας στην Ελλάδα.

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Erik Haupt 

ή επενδυτή να στραφεί με εμπι-
στοσύνη, προς τους συνεργάτες 
μας στην ALX Hellas, για πληρο-
φορίες και υποστήριξη. 

Το ντόμινο της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονο-
μικής κρίσης έπληξε σκληρά τις 
χώρες μας. Είμαι όμως αισιόδο-
ξος ότι αμφότερες θα βγουν πιο 
ισχυρές από τη δοκιμασία αυτή. 
Η Ουγγαρία υπήρξε η πρώτη χώ-
ρα στην Ευρώπη που στράφηκε 
προς το ΔΝΤ κατά την έναρξη 
της κρίσης. Κι όμως, σήμερα έχο-
ντας εξοφλήσει τις οφειλές της 
προς το Ταμείο, είναι μία από 
τις οικονομίες με τις κορυφαίες 
επιδόσεις σε όλη την ΕΕ. Κι αυτό 
γιατί κατάφερε να επιταχύνει την 
οικονομική της ανάπτυξη, σε μια 
εποχή που το σύνολο της ευρω-
παϊκής οικονομίας παρουσίασε 
σημάδια αδυναμίας. Όλοι οι το-
μείς της οικονομίας μας επεκτεί-
νονται και η βιομηχανική παρα-
γωγή μας έχει αυξηθεί πάνω από 
20% από το 2010. Οι τάσεις στην 
αγορά εργασίας είναι επίσης θε-
τικές, ενώ η ανεργία ανέρχεται 
στο 5%, το χαμηλότερο επίπεδο 
από την αλλαγή του συστήματος, 
πριν από 26 χρόνια. Οι εμφανώς 
θετικές επιδόσεις έχουν αναγνω-
ριστεί από όλους τους μεγάλους 
οργανισμούς αξιολόγησης. Κατ’ 
αντιστοιχία οι προβλέψεις για 
την ελληνική οικονομία δείχνουν 
ότι οι τεράστιες θυσίες του ελ-
ληνικού λαού θα αρχίσουν να 
αποδίδουν καρπούς. Ο ουγγρικός 
λαός και η ουγγρική κυβέρνηση, 
αναγνωρίζουν και επιδοκιμάζουν 
τις μεγάλες σας προσπάθειες για 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. 
Είναι δε πάντα έτοιμοι να προ-
σφέρουν την υποστήριξή τους 
σε επίπεδο ανάπτυξης αμοιβαία 
επωφελών σχέσεων. 

*Ο κ. Erik Haupt είναι Πρέσβης της 
Ουγγαρίας στην Ελλάδα και στην Κύ-
προ. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη και 
σπούδασε σύγχρονη ελληνική φιλο-
λογία και ιστορία στο πανεπιστήμιο 
Eötvös Lorand.
Στο παρελθόν υπηρέτησε στο εξωτερι-
κό, ως Πρώτος Γραμματέας του ΟΑΣΕ 
στην αποστολή της Ουγγαρίας στη 
Βιέννη και στη συνέχεια, ως πρέσβης 
της Ουγγαρίας στην Εσθονία. 
Έχει εκδώσει διάφορα άρθρα σχετικά 
με την ιστορία της ελληνικής κοινό-
τητας στην Ουγγαρία τον 18ο - 19ο 
αιώνα και έχει μεταφράσει εργασίες 
ελλήνων ποιητών στα ουγγρικά.
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Καινοτόμες λύσεις, υψηλής εξειδίκευσης 
και μεγάλους εύρους εφαρμογών
Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας (MNKH), σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις 
για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος 
ενδιαφερόντων, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. 

ημαντικά είναι τα 
ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα, που μπο-
ρεί κανείς να εντοπίσει 
σήμερα στην ουγγρική 

οικονομία. Χάρη στην κεντρική 
γεωγραφική της θέση, η χώρα 
αποτελεί συνδετικό κρίκο των 
χωρών ανατολικής και δυτικής 
Ευρώπης, ενώ διαθέτει και ανθρώ-
πινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευ-
σης σε διάφορους παραγωγικούς 
τομείς. Βασιζόμενες σε αυτά τα 
πλεονεκτήματα και αξιοποιώντας 
σύγχρονες τεχνολογίες, οι ουγ-
γρικές επιχειρήσεις παράγουν 
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
και παρέχουν υπηρεσίες μεγάλης 
προστιθέμενης αξίας, με υψηλά 
επίπεδα καινοτομίας και ανταγω-
νιστικότητας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορί-
ου της Ουγγαρίας έχει εκπονήσει 
στρατηγικές ανάπτυξης εξαγωγών, 
παρέχοντας υποστήριξη και πλη-
ροφόρηση σε όσους αναζητούν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, συνερ-
γάτες ή εταίρους στην Ουγγαρία. 
Ακολουθεί μια εκτενέστερη ανα-
φορά σε κλάδους και δραστηρι-
ότητες που ενδιαφέρουν και την 
ελληνική αγορά.   

Βιομηχανία τροφίμων
Η γεωργική παραγωγή σε ολό-

κληρη την επικράτεια της χώρας 
γίνεται χωρίς Γενετικά Τροποποιη-
μένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), γεγο-
νός που αποτυπώνεται σε ευρεία 
γκάμα τροφίμων. Αυστηρά ελεγ-
χόμενα συστήματα πιστοποιήσε-
ων εφαρμόζονται σε όλους τους 
τομείς του κλάδου της γεωργίας 
στην Ουγγαρία. Όπως καθορίζεται 
από το Σύνταγμα της Ουγγαρίας, 
απαγορεύεται να αναπτυχθούν και 
να χρησιμοποιηθούν γενετικά τρο-
ποποιημένες καλλιέργειες. Αυτό 
εξασφαλίζει παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων και επεξεργασμένων 
τροφίμων, εντελώς απαλλαγμένων 
από Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς.

Η Ουγγαρία παράγει εξαιρετι-
κής ποιότητας τρόφιμα σε κατη-
γορίες όπως τα: γαλακτοκομικά, 
κρέατα & προϊόντα κρέατος (μο-
σχάρι, χοιρινό, αρνί, γαλοπούλα, 
κοτόπουλο, χήνα, πάπια, κου-
νέλι, κυνήγι), αλλαντικά, αυγά, 
φρούτα & λαχανικά, προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής & σνακ, αλεύ-
ρι & ζυμαρικά, καρυκεύματα & 
έλαια, σάλτσες, βότανα & τσάι, 
μέλι & μαρμελάδες, αναψυκτι-
κά και χυμοί, οινοπνευματώδη 
(κρασί, μπύρα, αποστάγματα), 

κονσερβοποιημένα τρόφιμα, συ-
μπληρώματα διατροφής, προϊόντα 
υγιεινής διατροφής κατεψυγμένα 
τρόφιμα, βιολογικά τρόφιμα, ειδι-
κού τύπου τρόφιμα (gluten-free, 
lactose-free, halal, kosher, sugar-
free) κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει ιδιαίτερα σημαντική για τη 
γεωργία και την παραγωγή τρο-
φίμων στην Ουγγαρία, η χρήση 
της τεχνολογίας πληροφοριών και 
των τεχνολογιών επικοινωνίας. 
Η ανάπτυξη σύγχρονων διαδι-
κασιών που συμμορφώνονται με 
τις πιο πρόσφατες τάσεις, παίζει 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και την αύξηση 
της αποδοτικότητας. 

Γεωργία και τεχνολογίες 
γεωργικής παραγωγής

Η γεωγραφική θέση και οι κλι-
ματικές συνθήκες της χώρας, σε 
συνδυασμό με σύγχρονες, εφαρ-
μοσμένες τεχνολογίες, έχουν κα-
τατάξει την Ουγγρική γεωργική 
παραγωγή μεταξύ των κορυφαίων 
στον κόσμο. Οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις καλύπτουν 5.300.000 
εκτάρια, σχεδόν τα δύο τρίτα του 
συνολικού εδάφους της χώρας. 
Αυτό αποτελεί μία από τις υψηλό-
τερες αναλογίες καλλιεργήσιμης 
γης διεθνώς, ενώ αν συνυπολο-
γιστεί και το συνδυασμένο μή-
κος των ποταμών -που ξεπερνά τα 
50.000 χιλιόμετρα- είναι φανερό 
ότι η χώρα διαθέτει εξαιρετικά 
αγρο-οικολογικά χαρακτηριστι-
κά, που επιτρέπουν ποικιλόμορφη 
παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Οι 
καλλιέργειες, τα κηπευτικά, η δια-
χείριση λιβαδιών και βοσκοτόπων 
και η εκτροφή ζώων, παρέχουν 
μεγάλες αποδόσεις, οι οποίες ενι-
σχύθηκαν ακόμη περισσότερο με 
την είσοδο της χώρας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
• Συστήματα διαχείρισης αγρο-
τικών επιχειρήσεων: Πρόκειται 
για συστήματα που ιχνηλατούν 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των γεωρ-
γικών επιχειρήσεων, συλλέγοντας 
πληροφορίες για τη διαχείρισή 
τους, ενώ παρακολουθούν εγκα-
ταστάσεις μίξης, καύσιμη ύλη ή 
σταθμούς αρμέγματος. Με την 
αξιοποίηση των συστημάτων, 
επιτυγχάνεται διαφάνεια στις δι-
αδικασίες, βελτίωση ποιότητας 
και μείωση κόστους.
• Ρομποτικά Συστήματα: Είναι 
συστήματα, που ελέγχονται συ-
νήθως μέσω internet και κινητών 
τηλεφώνων. Οι καλυπτόμενες πε-
ριοχές παρακολουθούνται μέσω 
κεντρικού συστήματος, ενώ είναι 

δυνατή και η δημιουργία σύνθε-
των δομών με επιμέρους τομείς 
βάσει των δεδομένων (θερμο-
κρασία, υγρασία, βροχόπτωση, 
χημική σύσταση εδάφους, κ.α.). 
Τα συστήματα αυτά προσφέρουν 
αποτελεσματικότητα, οικονομία 
καυσίμων και πλήρη έλεγχο καλ-
λιεργειών. 
• Συστήματα απεικόνισης και 
αναγνώρισης εικόνας: Η απεικό-
νιση και αναγνώριση βοηθά στον 
εντοπισμό παρασίτων, παρέχοντας 
ακριβείς και επίκαιρες πληροφο-
ρίες, για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση. 
• Drones και αισθητήρες: Τα 
ιπτάμενα drones παρέχουν υψη-
λή ανάλυση απεικόνισης και 
αποτελούν οικονομική λύση, λει-
τουργώντας ως εξ αποστάσεως 
αισθητήρες. 

Υγεία και 
ιατροφαρμακευτικός τομέας

Η Ουγγαρία διαθέτει εξαιρετική 
τεχνογνωσία και ευρύτητα εμπει-
ριών στον τομέα της υγείας και 
στον ιατροφαρμακευτικό τομέα. 
Οι τομείς αυτοί προσφέρουν πρω-
τοποριακά προϊόντα πολύ υψηλής 
ποιότητας, από εταιρείες που δια-
κρίνονται για την καινοτομία, την 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, 
στις διεθνείς αγορές ιατρικής τε-
χνολογίας και φαρμακευτικών. 

Μερικές κατηγορίες προϊόντων 
και δεξιοτήτων που εξάγονται από 
ουγγρικές επιχειρήσεις είναι: προ-
ϊόντα με συγκεκριμένα ενεργά 
φαρμακευτικά συστατικά, φαρ-

Σ

μακευτικά προϊόντα, εμβόλια, ια-
τρικές συσκευές, τεχνολογίες για 
καταγραφή ασθενών, σχεδιασμό 
εταιρικών πόρων, συστήματα για 
κέντρα αιμοδοσίας, συστήματα 
για επιδημιολογικές και φαρμα-
κευτικές βάσεις δεδομένων, τηλε-
ϊατρική πλατφόρμες διαχείρισης 
υγειονομικής περίθαλψης, κινητές 
εφαρμογές, Εφαρμογές αναδόμη-
σης και συστήματα προστασίας 
υγείας, συστήματα κατάρτισης και 
διαχείρισης για παροχή θεσμικών 
υπηρεσιών, κλινική έρευνα και 
διασφάλιση ποιότητας κ.α.

Ιατρικές συσκευές και εφαρ-
μογές: Οι κατασκευαστές διαθέ-
τουν μακρά παράδοση και άρι-
στη τεχνογνωσία, παράγοντας 
προϊόντα, συσκευές και εφαρμο-
γές όπως: αξονικοί τομογράφοι,  
μικροσκόπια, αρτηριογράφοι, 
ηλεκτροκαρδιογράφοι, οθόνες, 
συστήματα παρακολούθησης 
εντατικής φροντίδας, απινιδω-
τές,  θερμοκοιτίδες & θερμαντικοί 
πίνακες βρεφικής περιποίησης, 
οδοντιατρικά μηχανήματα, εξο-
πλισμός νοσοκομείων, ιατρικές 
συσκευές χειρός, εμφυτεύματα, 
απλές διαγνωστικές συσκευές 
για καταναλωτές, θεραπευτικές 
συσκευές CO2 ή νερού κ.α.

Βιοτεχνολογία: Οι εταιρείες βι-
οτεχνολογίας και τα εργαστήρια 
με δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης στην Ουγγαρία έχουν 
να επιδείξουν διεθνώς αναγνω-
ρισμένα επιτεύγματα και παρέ-
χουν ευκαιρίες συνεργασίας και 
επενδύσεων σε τομείς όπως: η 

έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευ-
τικών προϊόντων, η έρευνα κατά 
του καρκίνου, νανοτεχνολογία, 
οι υπηρεσίες βιοτεχνολογίας, η 
αλληλουχία επόμενης γενιάς, η 
βιοπληροφορική, η ανθρώπινη 
διάγνωση κ.α.

Φαρμακευτικά προϊόντα: Δι-
εθνούς φήμης ουγγρικά προϊό-
ντα διαπρέπουν στην παγκόσμια 
αγορά και πληρούν υψηλά στά-
νταρ ποιότητας και απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Μεταξύ αυτών   
συμπεριλαμβάνονται προϊόντα 
όπως τα: γενόσημα, παραφαρ-
μακευτικά προϊόντα, βιταμίνες, 
συμπληρώματα διατροφής, προ-
ϊόντα στρατηγικής προτεραιότη-
τας, κατασκευαστικές υπηρεσίες 
σε αρχικούς κατασκευαστές για 
φαρμακευτικά σκευάσματα, ξε-
χωριστά επεξεργασμένες βιταμί-
νες, συμπληρώματα διατροφής, 
παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας και υπηρεσίες παραγω-
γής για άλλες μάρκες.

Ιατρικά - καλλυντικά προϊό-
ντα, φαρμακευτικά σκευάσματα: 
Μεγάλα μερίδια αγοράς καταλαμ-
βάνουν πλέον προϊόντα κοσμετο-
λογίας και βελτίωσης υγεία όπως 
τα: προϊόντα βελτίωσης γενικής 
υγείας, κρέμες, αφεψήματα & 
φάρμακα από βότανα, προϊόντα 
βρεφικής φροντίδας, δερματολο-
γικά προϊόντα, κ.α.

Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών – ICT 

Οι δυνατότητες της Ουγγαρίας 
στον τομέα ITC αποδεικνύονται 
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Η Ουγγαρία διαθέτει προηγμένες λύσεις για «smart cities», όπως τα υβριδικά οχήματα  αστικών συ-
γκοινωνιών, που βασίζονται σε «πράσινες» τεχνολογίες. 



.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου Ουγγαρία - Άλματα στην Ανάπτυξη | 9

κυρίως από το μεγάλο αριθμό 
καινοτόμων εταιρειών που έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 
Η υπεροχή στις εξαγωγές του το-
μέα ICT, που είναι μεταξύ των 
πιο σημαντικών στοιχείων στην 
ουγγρική βιομηχανία, αποδει-
κνύεται από εταιρείες όπως οι 
Prezi.com, NNG και LogMeIn. Ο 
όγκος των εξαγωγών λογισμικού 
και υπηρεσιών ICT έφθασε το 1 
δισ. ευρώ το 2014. Προϊόντα κα 
εφαρμογές ICT αναπτύσσονται 
από ουγγρικές εταιρείες κυρίως 
στους ακόλουθους τομείς: ανά-
πτυξη εφαρμογών λογισμικού και 
παιχνιδιών, τεχνολογίες cloud, 
ασφάλεια δεδομένων, επικοινω-
νία M2M (machine-to-machine), 
τηλεπικοινωνίες και υποδομές, 
διαχείριση και ανάλυση δεδομέ-
νων, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Με βάση της παραπάνω δεξι-
ότητες, οι ουγγρικές εταιρείες 
έχουν δώσει σημαντικά δείγματα 
γραφής σε σύνθετα έργα υψηλής 
τεχνολογίας τα οποία ενδεικτικά 
σχετίζονται με: διαχείριση εγγρά-
φων, διαχείριση περιεχομένου, 
ενεργειακή διαχείριση, συστή-
ματα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS), ηλεκτρονική υπογραφή, 
πιστοποίηση ασφάλειας, συστή-
ματα ηλεκτρονικών διοδίων, δη-
μοτικά συστήματα στάθμευσης, 
customers service, κλινικά πλη-
ροφοριακά συστήματα και πολλά 
άλλα. 

Εφαρμογές «Smart City»
Η έννοια της «έξυπνης πόλης» 

περιγράφει ένα συνεχώς διευρυ-
νόμενο ανοικτό σύστημα το οποίο 
μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί 
στις παρούσες και μελλοντικές 
ανάγκες των πόλεων, δίνοντας 
απαντήσεις σε τεχνικές, περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές προκλή-
σεις. Οι ουγγρικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
αυτό πραγματοποιούν σύνθετες 
έρευνες, σύμφωνα με τα σχέδια 
εξέλιξης αστικών περιοχών και 
τα σχέδια αποκατάστασης σε ήδη 
υπάρχουσες δομές των πόλεων. 
Έτσι μπορούν αν προσφέρουν 
στους συνεργάτες τους έναν συν-
δυασμό εξειδίκευσης και γνώσης 
με καινοτόμες τεχνολογίες και 
εξελίξεις που βλέπουν στο μέλ-
λον, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
πόλεων και περιοχών. 

Μεταξύ των εφαρμογών που 
αναπτύσσονται από τις εξειδικευ-
μένες εταιρείες του τομέα, περι-
λαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:   

Πολεοδομικός Σχεδιασμός: 
Έξυπνη ανάπτυξη πολεοδομικού 
σχεδιασμού και αστικών υποδο-
μών. Ανάπτυξη και εγκατάστα-
ση συστημάτων στάθμευσης με 
εφαρμογές πληρωμής μέσω δια-
δικτύου και κινητών τηλεφώνων.

Ανάπτυξη οδικών δικτύων: 
Σχεδιασμός και κατασκευή συ-
στημάτων σταθερής τροχιάς ή 
ανοικτού δρόμου, εγκατάσταση 
έξυπνων συστημάτων ελέγχου 
κυκλοφορίας. Χαρτογράφηση οδι-
κών,  σιδηροδρομικών και πλωτών 
δικτύων. Αποτύπωση και παρα-
κολούθηση της λειτουργίας τους,  
με χρήση τεχνολογίας 3D laser 

scanner, με συνδυασμό σύνθετου 
γεωγραφικού συστήματος πληρο-
φοριών (GIS).

Διαχείριση κυκλοφορίας - Δη-
μόσιες Συγκοινωνίες: Παρακο-
λούθηση στόλου αυτοκινήτων 
μέσω GPS, έλεγχος κυκλοφορίας, 
εγκατάσταση συστημάτων πληρο-
φόρησης επιβατών. Λύσεις αγο-
ράς εισιτηρίων μέσω κινητού και 
άλλες «έξυπνες» αγορές. 

Διαχείριση ενέργειας: Ανάπτυ-
ξη αστικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και διασφάλιση  μετρη-
σιμότητας των πηγών. Έξυπνα 
συστήματα φωτισμού δρόμων.

Καθαρισμός πόσιμου νερού 
και επεξεργασία λυμάτων: Κε-
ντρικά εποπτευόμενο σύστημα 
πόσιμου νερού και επεξεργασίας 
λυμάτων με υποστήριξη πληρο-
φοριακών συστημάτων. Εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυμάτων με 
λειτουργίες φιλικές προς το πε-
ριβάλλον και χαμηλή ενεργειακή 
επιβάρυνση. Αξιοποίηση λυμάτων 
και παραγωγή βιοαερίου από τα 
λύματα.

Διαχείριση Αποβλήτων: Συ-
στήματα επιλεκτικής αποκομιδής, 
ανακύκλωσης και παραγωγής 
ενέργειας από απόβλητα. Έξυ-
πνη αποκομιδή και μεταφορά 
αποβλήτων.

Προστασία περιβάλλοντος: 
Προστασία του κλίματος και έλεγ-
χος ποιότητας αέρα. Προστασία 
νερού και εδάφους. Εγκατάστα-
ση κεντρικά εποπτευόμενης πα-
ρακολούθησης και συστημάτων 
προειδοποίησης. 

Εκπαίδευση & πολιτισμός: 
Ανάπτυξη συστημάτων πληρο-
φόρησης για «έξυπνα» εισιτήρια. 
Εκπαίδευση εξ αποστάσεως με 
on-line μαθήματα και σεμινάρια. 
Ψηφιακή βιβλιοθήκη, ψηφιακά 
αρχεία. 

Τεχνολογίες πληροφορικής: 
Ολοκληρωμένη υποστήριξη και 
ασφάλεια πληροφοριακών υπο-
δομών. Συστήματα διατήρησης 
αρχείων για οχήματα, πληθυσμό 
και επιδημίες. 

Δημόσια ασφάλεια και πολι-
τική προστασία: Ανάπτυξη ολο-
κληρωμένων κέντρων λειτουργί-
ας. Εγκατάσταση και λειτουργία 
συστημάτων σηματοδότησης και 
παρέμβασης.

Διαχείριση αποβλήτων
Η Ουγγαρία έχει επιτυχώς 

προσαρμοστεί στις πρακτικές 
διαχείρισης αποβλήτων για να 
ανταποκριθεί στις αυστηρότερες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
21ου αιώνα, τόσο τεχνολογικά όσο 
στον τομέα γνώσης. Ως αποτέλε-
σμα της καινοτόμου ανάπτυξης, 
οι βιομηχανίες που συνδέονται 
με τον τομέα της επεξεργασίας 
αποβλήτων στην Ουγγαρία, προ-
σφέρουν καινοτόμες, οικονομικές 
και ανταγωνιστικές λύσεις. Πα-
ρακάτω περιγράφονται τα στά-
δια λειτουργίας της διαδικασίας 
διαχείρισης: 

Συλλογή: Τα απόβλητα συλλέ-
γονται περιφερειακά, με γραμμές 
συλλογής που υποστηρίζονται 
από πληροφορικά σύστημα, για 
να σχεδιάζονται οι βέλτιστες δι-
αδρομές. Πληροφορίες για τον 
συντονισμό της λειτουργίας πε-
ρισυλλογής είναι διαθέσιμες σε 
πραγματικό χρόνο. Κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα χρησιμοποιού-
νται για ημιαυτόματο άδειασμα 
κάδων στις εγκαταστάσεις. Μη-
χανογραφική τήρηση αρχείων για 

προγραμματισμό χωρητικότητας 
και για τις σχετικές χρεώσεις.

Διαδικασίες μεταφοράς: Ανά-
λογα με την ποσότητα και τον 
βαθμό επικινδυνότητας, κατα-
σκευάζονται διάφορες υπερδο-
μές, στα οχήματα συλλογής και 
μεταφοράς αποβλήτων. Υπάρχει 
πρόβλεψη εκπλήρωσης ειδικών 
καθηκόντων με ειδικό εξοπλισμό 
(π.χ. λεπίδες χιονιού, εργαλεία 
καθαρισμού,  αξεσουάρ φροντί-
δας εγκαταστάσεων κ.α.).

Αξιοποίηση αποβλήτων: Τα 
απόβλητα συγκεντρώνονται σε 
ειδικά σχεδιασμένες μονάδες με 
χειροκίνητες ή πλήρως αυτομα-
τοποιημένες μεθόδους. Εκεί μπο-
ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν, 
να ανακυκλωθούν ως ενεργειακές 
πηγές ή να αποτεθούν. Τα οργα-
νικά απόβλητα είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρα-
γωγή βιοαερίου. Η διαχείριση των 
μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων γί-
νεται με αποτέφρωσης, υγειονο-
μική ταφή και άλλες μεθόδους.

Διαχείριση υδάτινων πόρων
Η διατήρηση του φυσικού κύ-

κλου του νερού υποστηρίζεται από 
μια σειρά μεθόδους, τεχνολογίες 
και λύσεις. Ουγγρικές εταιρείες 
έχουν αναπτύξει ευρεία κλίμακα 
αειφόρων και διεθνώς ανταγωνι-

στικών συστημάτων, που πληρούν 
τις απαιτήσεις των υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων. Ακο-
λουθεί περιγραφή μερικών από τις 
εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα:

Διευθέτηση ποταμών: Η διευ-
θέτηση ποταμών, που υποστηρίζε-
ται από επιστημονική γνώση και 
μηχανολογικές τεχνολογίες, έχει 
ιστορία 200 χρόνων στην Ουγ-
γαρία. Οι τεχνολογικές υπηρεσίες 
ποταμών, διαθέτουν σύνθετες γνώ-
σεις και εμπειρία που στηρίζεται 
σε αρχεία εκατονταετιών.

Αντιπλημμυρικός έλεγχος: Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή δε-
ξαμενών, σταθερών και κινητών 
φραγμάτων, αποτελούν υψηλής 
προτεραιότητας εξαγωγικά προϊό-
ντα, που είναι πολύ ανταγωνιστικά 
στη διεθνή αγορά. Εργασίες εφαρ-
μοσμένης μηχανικής συμπληρώνο-
νται από τεχνικές λύσεις που χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
των εργασιών ελέγχου πλημμύρας 
(π.χ. αντλίες, εξειδικευμένα χωμα-
τουργικά μηχανήματα).

Καθαρισμός νερού: Με βάση 
ουγγρική μηχανολογική τεχνογνω-
σία, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες 
λύσεις που καθαρίζουν υπόγεια, 
επιφανειακά και θαλάσσια ύδα-
τα με μεγάλη αποδοτικότητα. Οι 
λύσεις κινητών κοντέινερ χρη-
σιμοποιούνται στη γεωργία, στη 
βιομηχανία τροφίμων, στο πόσιμο 
νερό και στην εμφιάλωση.

Κατανάλωση νερού: Λύσεις 
για όλον τον παραγωγικό κύκλο 
κατανάλωσης νερού κατοικημέ-
νων περιοχών, ανεξαρτήτως των 
πόρων παροχής (γεωλογικές εξε-
ρευνήσεις, γεωτρήσεις κ.α.). Ο 
εξοπλισμός καθαρισμού παράγει 
πόσιμο νερό, με αυστηρά πρότυ-
πα, χρησιμοποιώντας υπόγεια ή 
επιφανειακά ύδατα. Συνδυάζεται 
και με λύσεις μέτρησης κατανά-
λωσης, με αναλογικά ή ψηφιακά 
συστήματα μετάδοσης.

Επεξεργασία λυμάτων: Χειρι-
σμός βιομηχανικών, αγροτικών 
ή αστικών υγρών αποβλήτων 
και όμβριων υδάτων. Χρήση των 
αποβλήτων υδάτων για παραγωγή 
ενέργειας. 

Άρδευση: Καινοτόμες τεχνολο-
γίες άρδευσης για τον τομέα της 
βιομηχανίας, προστατεύουν τους 
υφιστάμενους υδάτινους πόρους 
και διαχειρίζονται περιόδους λει-
ψυδρίας. Λύσεις για την παραγωγή 
νερού άρδευσης (π.χ. από αλμυρό 
νερό), για αποθήκευση νερού και 
εξασφάλιση διαθεσιμότητας.

Μηχανογραφικά υποστηριζόμε-
να συστήματα ψεκασμού, ενστά-
λαξης, διοχέτευσης, κατακράτησης 
κ.α.

Λουτροθεραπεία: Η Ουγγαρία, 
όντας η χώρα των ιαματικών νε-
ρών, διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία, 
στο σχεδιασμό και την κατασκευή 
εγκαταστάσεων λουτροθεραπείας, 
ευεξίας, υγειονομικής περίθαλ-
ψης, γεωθερμίας και συναφών 
υπηρεσιών. 

Έρευνα νερού: Στον τομέα 
των υδάτων, το ερευνητικό έργο 
της χώρας, έχει μακρά παράδοση 
πλέον των εκατό ετών. Έτσι, έχει 
αποκτηθεί εκτεταμένη εμπειρία 
στη χαρτογράφηση και στην αξι-

Με τη συνταγή 
της επιτυχίας

Άπω Ανατολή: Ουγγρι-
κές εταιρείες τροφίμων, με 
την υποστήριξη του MNKH, 
εξάγουν στην Κίνα προϊόντα 
όπως σοκολάτες, μπισκότα, 
γλυκά, κρασιά κ.λπ. Η αξία 
των εξαγωγών της Ουγγαρί-
ας προς την Κίνα ανήλθε σε 
1,62 δισ. ευρώ το 2015. Στην 
ευρύτερη αγορά της Ασίας, η 
Ουγγαρία έχει επίσης συνάψει 
επενδυτικές σχέσεις τόσο με 
τη Νότια Κορέα όσο και με 
την Καμπότζη. 

Ρωσική Ομοσπονδία: Στον 
τομέα των εφαρμογών αγρο-
τικής καινοτομίας, ο ΜΝΚΗ 
προώθησε τις δραστηριότη-
τες ουγγρικών εταιρειών για 
συνεργασία με το “Κέντρο 
Αγροτικής Καινοτομίας και 
Επενδύσεων” της Δημοκρα-
τίας του Ταταρστάν (ομό-
σπονδο κράτος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας) σχετικά με 
την εφαρμογή πειραματικών 
φυτειών οπωροκηπευτικών. 
Επιπλέον, υλοποιήθηκε σύμ-
βαση για κοινές δοκιμαστικές 
φυτείες, εργαστηριακές δο-
κιμές, έρευνες και μεγάλης 
κλίμακας επαγγελματικές και 
επιστημονικές συνεργασίες 
μεταξύ των δύο μερών. 

Μέση Ανατολή: Εταιρείες 
που συνεργάζονται με τον 
ΜΝΚΗ και δραστηριοποιού-
νται στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή βιομηχανικών συ-
σκευών μέτρησης, ξεκίνησαν 
πρόσφατα τη συνεργασία τους 
με  Ιρανικές εταιρείες για τη 
διάθεση στην τοπική αγορά 
μετρητών ηλεκτρικού ρεύ-
ματος,  φλοτέρ, μαγνητικών 
κάρτες και άλλων ομοειδών 
προϊόντων. 

Αφρική: Με την υποστήριξη 
του MNKH ουγγρικές εταιρεί-
ες εξήγαν ηλιακούς λαμπτήρες 
στο Σουδάν, συνολικής αξί-
ας άνω των 2 εκατομμυρίων 
ευρώ, ποσό που υπερβαίνει 
την μέχρι τώρα συνολική αξία 
των ουγγρικών εξαγωγών στο 
Σουδάν!

Λόγω του υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού της, η 
Ουγγαρία αποτελεί επιλογή μεγάλων πολυεθνικών ομίλων για την 
εγκατάσταση γραμμών παραγωγής. 

οποίηση υδάτινων πόρων, μέσω 
διεξαγωγής γεωλογικών ερευνών 
και διαχείρισης τεχνικών προ-
γράμματα R&D.

Παραγωγή ενέργειας: Περι-
λαμβάνει σχεδιασμό σταθερών 
σταθμών ενέργειας για κινούμενα 
νερά και λύσεις δοχείων ταχείας 
ανάπτυξης για καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, σε περιοχές χωρίς 
σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο 
και σε δυσπρόσιτες γεωγραφικές 
τοποθεσίες. Η εγκατεστημένη 
ισχύς αυτών των εγκαταστάσεων 
κυμαίνεται από 50 kW έως και 
αρκετά MW.

Πληροφορίες για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων του Εθνι-
κού Οργανισμού Εμπορίου της 
Ουγγαρίας είναι διαθέσιμες στο 
www.tradehouse.hu



Γέφυρες συνεργασίας και ανάπτυξης
Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας, 
χτίζει γέφυρες για την ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών επιχειρήσεων. 

Εθνικός Οργανισμός 
Εμπορίου της Ουγγα-
ρίας έχει πλέον ενερ-
γό παρουσία στην 
Ελλάδα, μέσω της 

ALX Hellas, με σκοπό τόσο την 
υποστήριξη της εισόδου ουγγρι-
κών επιχειρήσεων στην ελληνική 
αγορά, όσο και την ενίσχυση των 
οικονομικών δεσμών μεταξύ των 
δύο χωρών. Η κα Zsanett Oláh, δι-
ευθύνουσα σύμβουλος του Εθνι-
κού Οργανισμού Εμπορίου της 
Ουγγαρίας, μας πληροφορεί και 
αναλύει τις δραστηριότητες του 
Οργανισμού για τις δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ ελληνικών 
και ουγγρικών επιχειρήσεων.

Πώς λειτουργεί ο Εθνικός Οργα-
νισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας;

Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπο-
ρίου της Ουγγαρίας (MNKH), 
ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εξω-
τερικών και Εμπορίου και το Ουγ-
γρικό Επιμελητήριο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. Όντας ο κρατικός 
φορέας για την  ανάπτυξη των 
εξαγωγών, έχει ως αποστολή την 
ενίσχυση της εξαγωγικής δυνα-
τότητας, οικονομικών φορέων 
που εξυπηρετούν τα ουγγρικά 
συμφέροντα, συμβάλλοντας στην 
αύξηση των εξαγωγών, με βάση 
την εθνική στρατηγική της χώρας, 
για το εξωτερικό εμπόριο.

Θα ήταν όμως σκόπιμο να το-
ποθετήσουμε τη δράση του Οργα-
νισμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
Η  Ουγγαρία διαθέτει σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
όπως η γεωγραφική θέση της και 
το εξειδικευμένο εργατικό δυνα-
μικό της σε διάφορους τομείς. Γι’ 
αυτό, οι ουγγρικές επιχειρήσεις 
παράγουν προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας, παρέχουν υπηρεσίες με 
υψηλή προστιθέμενη αξία, αξιο-
ποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η καινοτομία και η τε-
χνογνωσία αποτελούν σήμερα 
σημαντικό μέρος των ουγγρικών 
εξαγωγών.

Ουγγαρία και Ελλάδα δυνητικά 
θα μπορούσαν να αναπτύξουν 
πολυποίκιλες οικονομικές σχέ-
σεις, σε τομείς όπως: η γεωργία, 
η βιομηχανία τροφίμων, η πλη-
ροφορική και οι επικοινωνίες, 
οι νέες τεχνολογίες για τις «έξυ-
πνες πόλεις» κ.α. Οι ουγγρικές 
εταιρείες προσφέρουν προϊόντα 
εξαιρετικής ποιότητας και και-
νοτόμες λύσεις, ανταγωνιστικές 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα τα 
παραπάνω θα μπορούσαν να 
προσδώσουν σημαντικές αξίες 
για την ελληνική επιχειρηματικό-
τητα και την ελληνική οικονομία. 
Οι στρατηγικές και οι πρακτικές 

του Οργανισμού έχουν στόχο να 
υποστηρίξουν τις εξαγωγές, ανα-
πτύσσοντας τη δυναμική των επι-
χειρήσεων στην παραγωγή και τη 
διάθεση καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, προσφέροντάς 
τους ευκαιρίες διείσδυσης σε δι-
εθνείς αγορές.  

Με ποιόν τρόπο υποστηρίζετε 
την επέκταση των επιχειρήσεων 
στις διεθνείς αγορές;

Κατά την τετραετή λειτουργία 
του Οργανισμού μας, έχουμε δη-
μιουργήσει 60 γραφεία αντιπρο-
σώπευσης σε τέσσερις ηπείρους, 
συμπεριλαμβανομένων και απο-
μακρυσμένων περιοχών, όπως η 
Ανατολική Ασία και η Λατινική 
Αμερική. Αυτά τα γραφεία, πα-
ρέχουν ακριβείς πληροφορίες 
για τάσεις των αγορών σε επί-
πεδο χωρών και ηπείρων, για την 
επιχειρηματική κουλτούρα, τους 
κανονισμούς διεθνούς εμπορίου, 
καθώς και για την ανταγωνιστι-
κότητα των ουγγρικών προϊόντων 
και υπηρεσιών. Έτσι, έχουμε 
τη δυνατότητα να παράσχουμε 
αποτελεσματική υποστήριξη σε 
όποιες  επιχειρήσεις ενδιαφέρο-
νται να αναπτύξουν εξαγωγική 
δραστηριότητα. 

Τα επόμενα βήματα για τη 
διεθνή επιτυχία προϊόντων και 
υπηρεσιών, είναι η εξασφάλιση 
τεκμηρίωσης στις τοπικές αγο-
ρές, η ύπαρξη κεφαλαίων, ένα 
εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων και 
επαφών, τεχνογνωσία διαχείρισης 
και σε βάθος γνώση των αγορών 
που στοχεύουμε.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
μου, διαπίστωσα ότι κάθε επιχεί-
ρηση έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήμα-
τα. Ορισμένες έχουν εκτεταμένες 
σχέσεις συνεργασίας. Άλλες, δια-
θέτουν τεχνογνωσία απαραίτητη 
για τις εξαγωγές, αλλά στερού-
νται γνώσεων που καλύπτει όλες 
το φάσμα των εξαγωγικών διαδι-
κασιών. Ως εταίροι του Οργανι-
σμού, οι ουγγρικές επιχειρήσεις 
είναι αποδέκτες στοχευμένων 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμε-

νης αξίας, καθώς είμαστε σε θέση 
να τους διαθέσουμε όλες τις πλη-
ροφορίες και τα αναγκαία μέσα 
για μια επιτυχημένη εξαγωγική 
πορεία.

Έχουμε εκπονήσει στρατηγι-
κές ανάπτυξης εξαγωγών, προ-
σαρμοσμένες στις ανάγκες και 
τις ικανότητες των εταίρων μας, 
αλλά και των αγορών που μας 
ενδιαφέρουν. Έτσι, μπορούμε να 
παρέχουμε υποστήριξη σε επίπε-
δο αναζήτησης συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών ευκαιριών και 
εταίρων, διαχείρισης συναλλα-
γών, logistics, ενεργειών προβο-
λής, ακόμη και κατάρτισης των 
στελεχών τους.

Υποστηρίζετε μόνο την επέκταση 
των ουγγρικών επιχειρήσεων 
στη διεθνή αγορά ή διαθέτετε 
τις υπηρεσίες σας και σε ξένες 
επιχειρήσεις;

Η σφυρηλάτηση μακροχρόνι-
ων, σταθερών και ισορροπημέ-
νων οικονομικών σχέσεων είναι 
εφικτή μόνο στη βάση μιας αμοι-
βαία επωφελούς συνεργασίας. 
Στη βάση αυτού του δόγματος, 
οι αντιπρόσωποι μας ανά την 
υφήλιο, δεν στοχεύουν μόνο 
στην αναζήτησης ευκαιριών για 
τις ουγγρικές επιχειρήσεις, αλλά 
και στην παροχή υποστήριξης σε 
εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέ-
ρον για επέκταση στην Ουγγαρία.

Η Εθνικός Οργανισμός Εμπο-
ρίου της Ουγγαρίας διατηρεί δε-
σμούς με περίπου 4.000 αξιόπι-
στες ουγγρικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες είναι έτοιμες να εξάγουν 
προϊόντα και υπηρεσίες. Για να 
προωθήσουμε την ανάπτυξη συ-
νεργασίας, υποστηρίζουμε ξένες 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
για ουγγρικά προϊόντα, υπηρεσί-
ες και τεχνολογίες, προσφέροντάς 
τους πρόσβαση σε πληροφορίες 
για την αγορά, για την αναζήτηση 
εταίρων, καθώς και την οργάνωση 
διεπιχειρισιακών συναντήσεων 
και επιχειρηματικών φόρουμ.

Πρόσφατα αποκτήσατε αντιπρό-
σωπο και στην Ελλάδα. Ποιός 
είναι ο ρόλος του τοπικού γρα-
φείου στην ενίσχυση των διμε-
ρών σχέσεων;

Το γραφείο αντιπροσώπευσης 
μας στην Αθήνα, είναι επιφορτι-
σμένο με το έργο της διερεύνησης 
των συνθηκών που θα εξασφαλί-
ζουν τη διεύρυνση της εμπορικής 
συνεργασίας μεταξύ ελληνικών 
και ουγγρικών επιχειρήσεων. 
Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η 
Ελληνική οικονομία παρουσιά-
ζει προοπτικές ανάκαμψης, με 
αποτέλεσμα μια θετική εξέλιξη 
στις διμερείς σχέσεις εξωτερι-
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κού εμπορίου. Στόχευσή μας για 
το προσεχές διάστημα είναι να 
ενισχύσουμε τις διμερείς οικο-
νομικές σχέσεις μέσα σε αυτό το 
δυνητικά ευνοϊκό περιβάλλον. 
Το γραφείο που μας εκπροσωπεί 
στην Ελλάδα, με την υποστήριξη 
των συνεργατών από την Βουδα-
πέστη, μπορεί να συμβάλει σε 
αυτή την προσπάθεια. 

Ποιοί τομείς προσφέρουν επι-
χειρηματικές ευκαιρίες σε επι-
χειρήσεις των δύο χωρών;

Νομίζω ότι οι ουγγρο-ελληνικές 
οικονομικές σχέσεις μπορούν να 
εισέλθουν σε μια νέα φάση μέσω 
της στενής συνεργασίας σε κλά-
δους όπως η γεωργία, η βιομη-
χανία τροφίμων, η πληροφορική 
και οι επικοινωνίες, οι τεχνολογί-
ες των «smart cities» κ.α. Χάρη 
στο ευνοϊκό της κλίμα καθώς και 
στο υψηλό επίπεδο των εφαρμο-
σμένων τεχνολογιών, η Ουγγαρία 
κατατάσσεται μεταξύ των κορυ-
φαίων χωρών παγκοσμίως στον 
γεωργικό τομέα.  Μπορούμε να 
προσφέρουμε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, ανταγωνιστικές τεχνο-
λογίες, εφαρμοσμένες υπηρεσίες 
πληροφορικής καθώς και λύσεις 
εκβιομηχάνισης με υψηλή προστι-
θέμενη αξία για την υποβοήθηση 
της αγροτικής παραγωγής στην 
Ελλάδα. 

Επιπροσθέτως, μπορούμε 
να υποστηρίξουμε την επιτυχή 
υλοποίηση μεγάλων επενδύσε-
ων,  προσφέροντας σύνθετες, 
ολοκληρωμένες λύσεις εκσυγ-
χρονισμού αστικών δομών, τις 
λεγόμενες λύσεις «Smart City». 
Για παράδειγμα, η Ουγγαρία δι-
αθέτει ανταγωνιστικές λύσεις για 
συγκεκριμένα έργα διαχείρισης 
υδάτων και αποβλήτων, για τεχνο-
λογίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
«Smart Cities» κ.λπ.

Ποιοί είναι οι βραχυπρόθεσμοι 
και μακροπρόθεσμοι στόχοι για 
την ανάπτυξη των ελληνο-ουγ-

Η σφυρηλάτηση 
μακροχρόνιων, 
σταθερών και 
ισορροπημένων 
οικονομικών 
σχέσεων είναι 
εφικτή μόνο στη 
βάση μιας αμοιβαία 
επωφελούς 
συνεργασίας

γρικών οικονομικών σχέσεων;
Το γραφείο αντιπροσώπευ-

σης μας στην Αθήνα άρχισε να 
λειτουργεί μόλις πριν από με-
ρικούς μήνες. Στο επερχόμενο 
διάστημα θα συνεχίσουμε να 
χαρτογραφούμε τους πιθανούς 
τομείς συνεργασίας, και να σχε-
διάζουμε τη διοργάνωση κοινών 
επαγγελματικών εκδηλώσεων, 
επιχειρηματικών φόρουμ και συ-
ναντήσεων Business-to-Business, 
στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση 
και συχνότητα. Με αυτές τις πρα-
κτικές στοχεύουμε να στηρίξουμε 
την υλοποίηση συγκεκριμένων 
συνεργασιών μεταξύ ελληνικών 
και ουγγρικών επιχειρήσεων.

Φυσικά, μακροπρόθεσμος 
στόχος μας παραμένει να υπο-
στηρίξουμε την διείσδυση στην 
ελληνική αγορά, ουγγρικών επι-
χειρήσεων που παρέχουν προϊό-
ντα και υπηρεσίες υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας 
έτσι στην ενίσχυση των ελληνο-
ουγγρικών οικονομικών σχέσεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα υψηλής 
ποιότητας και αξίας αγαθά των 
ουγγρικών εταιρειών, μπορούν 
να συμβάλλουν στην περαιτέρω 
οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη της Ελλάδας. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, φιλοδοξούμε ότι, ο 
Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου 
της Ουγγαρίας (ΜΝΚΗ) θα συ-
νεχίσει να διαδραματίζει ενεργό 
και συνεχώς διευρυνόμενο ρόλο, 
για το κοινό όφελος. 

Η κα Zsanett Oláh, σπούδασε οικονο-
μικά στο Πανεπιστήμιο Corvinus της 
Βουδαπέστης.
Ξεκίνησε την καριέρα της στον ιδιω-
τικό τομέα. Διετέλεσε διευθύνουσα 
σύμβουλος της Agro Tech Food Plc. 
Σήμερα είναι διευθύνουσα σύμβουλος 
του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της 
Ουγγαρίας (MNKH) και μέλος του ΔΣ 
της Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών της 
χώρας.

Η κα Zsanett Olah, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Οργανι-
σμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (MNKH).
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Οικοδομώντας συνεργασίες
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών η ALX Hellas, 
βοηθά στην ανάπτυξη διεπιχειρησιακών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ελληνικών 
και Ουγγρικών επιχειρήσεων, εκπροσωπώντας στη χώρα μας τον Εθνικό Οργανισμό 
Εμπορίου της Ουγγαρίας.

ALX Hellas είναι 
εταιρεία παροχής 
ολοκληρωμένων 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις, που εκπροσωπεί 
στη χώρα μας τον Ουγγρικό 
Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου 
(MNKH). Πρόκειται για τον 
εθνικό φορέα προώθησης και-
νοτόμων ουγγρικών επιχειρή-
σεων στο εξωτερικό. Μέλη του 
είναι ουγγρικές επιχειρήσεις 
που προσφέρουν υψηλής ποιό-
τητας προϊόντα και υπηρεσίες, 
σε ποικίλους κλάδους υψηλής 
ανταγωνιστικότητας. Επιπρο-
σθέτως, η ALX Hellas συλλέγει, 
αξιολογεί και προωθεί επεν-
δυτικές προτάσεις σε μεγάλο 
φάσμα τομέων ενδιαφέροντος. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς 
όπως το real estate, ο τουρισμός, 
η αγροτική ανάπτυξη, το διε-
θνές εμπόριο, η βιομηχανία, οι 
νέες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες 
υγείας κ.α.  Η ALX Hellas υπο-
στηρίζει τις επιχειρήσεις για να 
ιχνηλατήσουν νέους δρόμους 
ανάπτυξης, μέσα από ασφαλείς 
συνεργασίες και ποικιλόμορφες 
επενδυτικές δράσεις.

Αξιοποιώντας τη γνώση 
και τις προσβάσεις

Οι υπηρεσίες της ALX Hellas, 
έχουν ως στόχο να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των διεπιχειρησι-
ακών και επενδυτικών σχέσεων 
των ελληνικών επιχειρήσεων με 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Σε 
μια  εποχή που η αποτελεσματι-
κότητα και η εξωστρέφεια απο-
τελούν κρίσιμο παράγοντα για 
την ανάπτυξη της συνεργασίας 
επιχειρήσεων στον ευρύτερο ευ-
ρωπαϊκό χώρο, η ALX Hellas εί-
ναι ένας πολύτιμος συνεργάτης 
που υποστηρίζει την διερεύνηση 
καινοτόμων και ανταγωνιστικών 
λύσεων για τις επιχειρήσεις. Για 
το σκοπό αυτόν, αξιοποιεί τους 
στρατηγικούς τομείς της ουγγρι-
κής οικονομίας, υποστηρίζοντας 
το διμερές εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών, τις επενδυτικές δρα-
στηριότητες και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο 
χωρών. 

H ALX Hellas έχει καθορίσει 
ως αποστολή της, την προσφο-
ρά πολύπλευρης αρωγής στις 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
της εξωστρέφειάς τους, ενι-
σχύοντας την ανταγωνιστικό-
τητά τους στην αγορά. Βασική 

προτεραιότητά της αποτελούν 
οι επιχειρήσεις που είναι έτοι-
μες να δραστηριοποιηθούν με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους πέρα από τα εθνικά όρια. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, δίνεται 
έμφαση στην ενδυνάμωση των 
διμερών εμπορικών και επενδυ-
τικών ενεργειών, προκειμένου 
να επιτευχθούν ισχυροί επιχει-
ρηματικοί δεσμοί μεταξύ των 
συνεργατών και οφέλη από τα 
οικονομικά χαρακτηριστικά δι-
αφορετικών αγορών.

Οι υπηρεσίες της ALX Hellas 
Αναζήτηση εταίρων – συνερ-
γατών: Αξιοποιώντας την πρό-
σβαση σε ενημερωμένες τράπεζες 
γνώσεων (knowledge banks), με 
στοιχεία για χιλιάδες ουγγρικές 
επιχειρήσεις, η εταιρεία συστήνει 
δυνητικούς επιχειρηματικούς εταί-
ρους ή συνεργάτες, σε ποικίλους 
τομείς προϊόντων και υπηρεσιών. 
Στοχευμένες συναντήσεις για 
επιχειρηματίες: Υλοποίηση άμε-
σης επαφής μεταξύ ελληνικών 

και ουγγρικών επιχειρήσεων, με 
στοχευμένες ενέργειες όπως: η 
διοργάνωση συναντήσεων και συ-
σκέψεων, η ανταλλαγή επιχειρη-
ματικών επισκέψεων, η φροντίδα 
συμμετοχής σε εκθέσεις ή συνέ-
δρια και άλλες δράσεις επιχειρη-
ματικού ενδιαφέροντος.
Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπο-
ρικών διαδικασιών: Η ALX Hellas 
μπορεί να διαχειριστεί όλα τα στά-
δια σχεδιασμού και υλοποίησης 
εμπορικών διαδικασιών. 
Συμβουλευτική επί του θεσμι-
κού πλαισίου: Έχοντας λεπτομερή 
γνώση του θεσμικό πλαισίου που 
διέπει τις διαδικασίες εμπορικών 
συναλλαγών, τόσο σε διακρατι-
κό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο, 
η ALX Hellas προφυλάσσει τους 
συνεργάτες της από ενδεχόμενα 
εμπόδια και τους βοηθά στην δι-
ερεύνηση ευνοϊκών συνθηκών 
ανάπτυξης.  
Συμβουλευτική επενδύσεων, 
σχεδιασμού και ανάπτυξης:  Οι 
επενδύσεις αποτελούν σημείο 
αναφοράς για την ενίσχυση της 

Η

ανταγωνιστικότητας, της ανά-
πτυξης και της επέκτασης των 
επιχειρήσεων. Η ALX Hellas αξι-
οποιώντας την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία των συνεργατών της, 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες υποστήριξης επιχειρηματικών 
και ιδιωτικών έργων (εξαγορές, 
joint ventures, χρηματοδότηση, 
διαχείριση επενδυτικών σχεδί-
ων, προτάσεις σκοπιμότητας και 
επενδυτικών ευκαιριών, κ.λπ.), 
σε στρατηγικούς τομείς ενδια-
φέροντος όπως το real estate, ο 
τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη, 
η βιομηχανία, κ.α., στην Ουγγα-
ρία, την Ελλάδα και την ευρύτερη 
περιοχή.

Έμφαση σε κλάδους με 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Μερικοί από τους βασικούς 
τομείς ενδιαφέροντος για τους 
οποίους η ALX Hellas, διαθέτει 
οργανωμένη βάση στοιχείων και 
υλικού συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών είναι οι ακόλουθοι: 
• Αγροτικά προϊόντα & τεχνολογίες

• Τρόφιμα & ποτά
• Ιατροφαρμακευτικός τομέας
• Πληροφορική & επικοινωνίες
(ICT)
• Εφαρμογές «Smart City»
• Διαχείριση υδάτινων πόρων
• Διαχείριση αποβλήτων κ.α.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

Άποψη της περιοχής και του κτηρίου γραφείων της ALX στη Βουδαπέστη.

Περισσότερες πληροφορίες 
για την εταιρεία και για 
την Ουγγαρία γενικότερα, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να βρουν επισκεπτόμενοι 
την ιστοσελίδα  
www.alx.com.gr, 
αποστέλλοντας e-mail 
στο info@alx.com.gr  
ή καλώντας 
στο (210) 72.20.150-1. 

QR Code

Σκανάρετε
για περισσότερες
πληροφορίες
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Ο καταλυτικός ρόλος της 
εκπαίδευσης στην ανάπτυξη
Είναι ευνόητο ότι η παιδεία αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς δείκτες της 
κατάστασης μιας χώρας. Συνεπώς είναι αναμενόμενο η ανάπτυξη της Ουγγαρίας να 
αντανακλάται πλέον και στην εκπαίδευση.
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ίναι κοινά αποδεκτό 
ότι μέσα από το εκ-
παιδευτικό της σύστη-
μα μία χώρα έχει τη 
δυνατότητα να ανα-

βαθμίσει το βιοτικό επίπεδο του 
πληθυσμού της και να αναπτυ-
χθεί. Παράλληλα, έχει τη δυνα-
τότητα μέσω των υποδομών και 
της εμπειρίας που διαθέτει στον 
τομέα αυτόν, να υποστηρίξει 
ακόμη και ανθρώπινο δυναμικό 
από άλλες χώρες. Οι άνθρωποι  
που θα επιμορφωθούν, λαμβά-
νουν τις κατάλληλες βάσεις για 
να μπορέσουν να προσεγγίσουν 
ευκολότερα την λογική και την 
κουλτούρα της Ουγγαρίας. Έτσι, 
γίνεται πιο εύκολη η προσέγγι-
ση μεταξύ χωρών που συνερ-
γάζονται και συμμετέχουν από 
κοινού σε θεσμούς και δράσεις, 
όπως για παράδειγμα η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Αυτή η πολιτισμική 
επί της ουσίας προσέγγιση, εί-
ναι εμφανής σε πολλά επίπεδα, 
μεταξύ της Ουγγαρίας και της 
Ελλάδας. 

Το λαμπερό παρελθόν 
και ο σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός

Η Ουγγαρία διαθέτει μια μα-
κρά ιστορία σε θέματα εκπαί-
δευσης. Το πανεπιστήμιο του 
Pécs που ιδρύθηκε το 1367, έχει 
ισχυρή παράδοση σε σπουδές 
νομικής και ιατρικής. Αντίστοι-
χες παραδόσεις εκπροσωπούν 
και μια σειρά από άλλα πανε-
πιστήμια που ιδρύθηκαν κατά 
τον 15ο και 16ο αιώνα στη χώ-
ρα. Το 1777 ιδρύθηκε το πρώτο 
πανεπιστήμιο στη Βουδαπέστη. 
Η ακμή της αυστροουγγρικής 
αυτοκρατορίας μεταξύ του 1848 
και του 1920, προσέφερε ση-

E
μαντικά επιτεύγματα στην εκ-
παιδευτική, επιστημονική και 
πολιτιστική ζωή του ουγγρι-
κού έθνους. Στην ίδια περίοδο, 
υπήρξαν σημαντικές αλληλε-
πιδράσεις με άλλα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια, οι οποίες χάρισαν 
μεγάλη ζωτικότητα στο ουγγρικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Μετά τη 
λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, που σήμανε τη διάσπαση 
της αυστροουγγρικής αυτοκρα-
τορίας και τη συρρίκνωση των 
συνόρων της Ουγγαρίας, έπρεπε 
να αναληφθούν ενέργειες για 
να διασωθούν από μαρασμό 
γνωστά πανεπιστήμια όπως τα 
Kolozsvár και Pozsony. Ετσι, 
το μεν πρώτο μεταφέρθηκε στο 
Szeged και το δεύτερο στο Pécs.

Αργότερα, μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, η συμμετοχή της 
χώρας στο ανατολικό μπλοκ, 
υπαγόρευσε την ίδρυση και 
νέων πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων όπως: το Πανεπιστήμιο 
Οικονομικών (1948), το Πανε-
πιστήμιο Βαριάς Βιομηχανίας 
και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο 
του Miskolc (1949), το Πανεπι-
στήμιο Μεταφορών του Szolnok 
(1951) κ.α.

Πανεπιστήμια 
διεθνούς κύρους

Μέχρι σήμερα, η Ουγγαρία 
αποτελεί έναν από τους δημοφι-
λείς προορισμούς φοιτητών και 
σπουδαστών, οι οποίοι εμπιστεύ-
ονται τα ιστορικά πανεπιστήμια 
της χώρας. Αυτό αποτελεί την 
καλύτερη διαφήμιση και προ-
βολή της πραγματικής εικόνας 
ανάπτυξης που επικρατεί στην 
Ουγγαρία. 

Τα πτυχία που απονέμουν τα 
ουγγρικά πανεπιστήμια χαίρουν 

Η Ουγγαρία προσφέρει σύγχρονα προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης, εναρμονισμένα με τις οδηγίες 
της ΕΕ, για κάθε εθνικότητας φοιτητές πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών είναι υψηλών προδιαγρα-
φών με ιδιαίτερα ευνοϊκές και προσιτές τιμές στα δίδακτρα σε σύ-
γκριση με άλλους διεθνείς προορισμούς σπουδών. 

εκτίμησης και διαθέτουν υψηλό 
κύρος σε όλον τον κόσμο. Κατ’ 
αντιστοιχία, τα ξενόγλωσσα προ-
γράμματα σπουδών είναι υψη-
λών προδιαγραφών με ιδιαίτερα 
προσιτές τιμές στα δίδακτρα, σε 
σύγκριση με άλλους διεθνείς 
προορισμούς σπουδών. Όλα αυ-
τά, σε συνδυασμό με το χαμηλό 
κόστος διαβίωσης, διαμορφώ-
νουν ιδανικές συνθήκες για τους 
σπουδαστές που επιθυμούν να 
φοιτήσουν στην Ουγγαρία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ιδι-
αίτερα το γεγονός ότι πέραν των 
προσιτών οικονομικών δεδομέ-
νων που προσφέρουν τα αγγλό-
φωνα – ξενόγλωσσα ουγγρικά 
πανεπιστήμια, υποστηρίζονται 
και ξενόγλωσσα προγράμματα 
σε κάποια από αυτά στα οποία 
το κόστος φοίτησης είναι ουσι-
αστικά μηδενικό αν εξαιρεθεί το 
κόστος διαμονής, το οποίο με τη 
σειρά του είναι άκρως ανταγωνι-
στικό με αντίστοιχα πανεπιστή-
μια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  

Από τα 66 ιδρύματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, τα 19 είναι 
κρατικά πανεπιστήμια, 9 κρα-
τικά κολέγια, 7 μη κρατικά πα-
νεπιστήμια και 31 μη κρατικά 
κολέγια. Ο πλήρης κατάλογος 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης που είναι διαπιστευ-
μένα από την Ουγγρική Επιτροπή 
Διαπίστευσης, είναι διαθέσιμος 
στη διαδικτυακή πύλη της πανε-

πιστημιούπολης της Ουγγαρίας. 
Όλα τα ουγγρικά πανεπιστήμια, 
βρίσκονται εγκαταστημένα είτε 
στην πρωτεύουσα, είτε σε πα-
ραδοσιακά πανεπιστημιακές πό-
λεις, σε καθεμία από τις οποίες 
συναντά κανείς πολυσύχναστη, 
διεθνή και ιδιαίτερα ζωντανή, 
πολυπολιτισμική φοιτητική ζωή. 
Αυτό αναδεικνύει την Ουγγαρία 
σε έναν εξαιρετικό προορισμό 
για φοιτητές τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.

Σύμφωνα με τις κοινές αρχές 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, η Ουγγαρία εισή-
γαγε στην εκπαιδευτική δομή 
της τρείς κύκλους σπουδών το 
2006: πτυχιακές, μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές σπουδές (BA/
BSc, MA/MSc, PhD/DLA). 

Στο πλαίσιο του συστήματος 
πολλαπλών κύκλων, τα προ-
γράμματα BA/BSc, οδηγούν 

Κύρια προγράμματα σπουδών
Μερικά από τα πιο δημοφιλή 
πεδία σπουδών στην Ουγ-
γαρία συναντώνται στους 
ακόλουθους τομείς:
• Agriculture, Natural 
resources
• Technology, Engineering, 
Architecture
• Business, management and 
Public Administration

• Medicine and Health 
Sciences
• Humanities, Education, 
Behavioral Sciences 
• IT, Computer Sciences, 
Mathematics
• Law, Social Sciences
• Arts (visual and 
performing)
• Tourism

στο πτυχίο πρώτου βαθμού. Στη 
συνέχεια ακολουθούν τα προ-
γράμματα MA/MSc, επιπέδου 
Master, τα οποία απαιτούν ένα 
πρώτο πτυχίο ως κριτήριο εισα-
γωγής. Υπάρχουν μερικά πεδία 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(π.χ. δίκαιο και ιατρικές επιστή-
μες) όπου τα μακροπρόθεσμα 
προγράμματα έχουν παραμείνει 
ως τυπική μορφή σπουδών με 10 
έως 12 εξάμηνα φοίτησης που 
οδηγούν μεν στο πρώτο πτυχίο, 
το οποίο όμως είναι ισοδύναμο 
με πτυχίο επιπέδου MA/MSc. 
Όλα τα πτυχία BA και MA εγ-
γυώνται είσοδο στην αγορά 
εργασίας. Πέρα από τα πλήρη 
πτυχιακά προγράμματα, τα ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
προσφέρουν και συντομότερα 
προγράμματα φοίτησης, όπως τα 
θερινά τμήματα σε πανεπιστήμια 
και η μερική εκπαίδευση.



Η γαστρονομική κουλτούρα 
της Ουγγαρίας
Έχοντας επιρροές από την κεντρική Ευρώπη και γεύσεις που πηγάζουν από το 
παρελθόν, οι Ούγγροι προσφέρουν γευστικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες βρίσκονται πολύ 
κοντά στη γευστική άποψη των Ελλήνων.  

ξιο αναφοράς είναι 
το γεγονός ότι η 
Ουγγαρία αποτελεί 
μία από τις λίγες χώ-
ρες που έχουν μερι-

μνήσει σχετικά με την υγιεινές δι-
ατροφικές συνθήκες των πολιτών 
της, απαγορεύοντας συνολικά δια 
νόμου τη παραγωγή και κατανά-
λωση γεννητικά τροποποιημένων 
τροφίμων.
Η Ουγγαρία είναι μία χώρα με 
μακρά ιστορία και οι επιρροές 
από την κεντρική Ευρώπη είναι 
εμφανείς σε πολλά επίπεδα. Η 
κουλτούρα της χώρας έχει επη-
ρεασθεί τόσο από τη γεωγραφική 
της θέση όσο και από τη συνύπαρ-
ξη με άλλους λαούς στην πάροδο 
των αιώνων. Η ουγγρική κουζίνα 
αποτελεί μια σύνθεση αρχαίων 
ασιατικών συστατικών με ανά-
μειξη γερμανικών, ιταλικών και 
σλαβικών στοιχείων. 

Ιστορική αναδρομή 
στις γεύσεις

Το νομαδικό παρελθόν των Ούγ-
γρων αποτυπώνεται στην ανάδειξη 
του κρέατος (κυρίως πουλερικά, 
χοιρινό και βόειο κρέας) ως κύ-
ριου συστατικού της ουγγρικής 
κουζίνας. 
Τον 15ο αιώνα ο βασιλιάς Matthias, 
εισήγαγε νέα υλικά και μπαχαρικά, 
όπως το σκόρδο και τα κρεμμύδια 
– συστατικά που αποτελούν μέχρι 
και  σήμερα βασικό κομμάτι στην 
ουγγρική κουζίνα. Αργότερα, με-
γάλος αριθμός από Σάξονες,  Αρμέ-
νιους, Ιταλούς, Εβραίους και Σέρ-
βους εγκαταστάθηκαν σε ουγγρικά 
εδάφη, φέρνοντας μαζί τους τις 
δικές τους συνταγές. Στοιχεία της 
τουρκικής κουζίνας υιοθετήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
εποχής, είτε με τη μορφή γλυκών, 
είτε αλμυρών, όπως η μελιτζάνα, 
οι γεμιστές πιπεριές και οι λαχανο-
ντολμάδες. Αργότερα, στην εποχή 
της  αυστροουγγρικής αυτοκρατο-
ρίας, η ουγγρική κουζίνα δέχτηκε 
επιρροές, με συνταγές και μεθό-
δους από την αυστριακή κουζίνα, 
την οποία επίσης επηρέασε. 

Παραδοσιακή και 
σύγχρονη γαστρονομία

Η ουγγρική κουζίνα στις ημέρες 
μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία από 
έντονες γεύσεις και αυτό εξασφα-
λίζει στους επισκέπτες της ένα 
μεγάλο γευστικό ταξίδι. Οι περισ-
σότερες συνταγές μαγειρεύονται 

πάνω από ανοιχτή φωτιά, όπως το 
goulash, το οποίο έχει παραμείνει 
γνωστό ως μία από τις παραδοσια-
κές γεύσεις της χώρας, το pörkölt 
(στιφάδο) ή η σούπα του ψαρά.

To goulash μάλιστα, δημιουργεί-
ται με διάφορες παραλλαγές, με 
την αυθεντική συνταγή να είναι 
πλούσια σε συστατικά και πικάντι-
κα αρωματικά, φτιαγμένη από το 
κρέας των φημισμένων ουγγρικών 
βοοειδών της ράτσας grey.

Η Ουγγαρία παράγει μερικά από 
τα καλύτερα ποιοτικώς λαχανι-
κά όπως τη διάσημη καυτερή ή 
γλυκιά πάπρικα, την ντομάτα, τα 
κρεμμύδια, την πράσινη πιπεριά, 
το καλαμπόκι και το σκόρδο. Δη-
μοφιλή επίσης είναι τα ουγγρικά 
λουκάνικα, καθώς και τα διάσημα 
ουγγρικά σαλάμια που πολλές φο-
ρές αποτελούν μέρος των souvenir 
της χώρας. Κοντά στις λίμνες, οι 
συνταγές περιλαμβάνουν συνή-
θως ψάρι σε διάφορες γευστικές 
παραλλαγές.  

Οι Ούγγροι είναι λάτρεις της 
σούπας. Η σούπα από κοτόπου-
λο είναι μέρος του μεσημεριανού 
και προσφέρεται σε πολλές ποι-
κιλίες. Ένα ακόμη παραδοσιακό 
φαγητό είναι το lecsó, ένα πιάτο 
που προέρχεται από τα Βαλκάνια, 
φτιαγμένο από ντομάτες, πάπρικα 
και κρεμμύδια. 

Τα συστατικά της ουγγρικής 

κουζίνας ποικίλουν από πλευράς 
γεύσεων, ενώ ο μεγάλος αριθμός 
τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πολύπλευρα σε όλα τα επίπεδα 
των γαστρονομικών δημιουργών, 
από ένα απλό σπιτικό φαγητό έως 
τον γαστρονομικό καμβά ενός 
σεφ. Οι ουγγρικές συνταγές, τε-
λικά, μπορεί να θεωρηθούν ένα 
χωνευτήρι της κεντρικής Ευρώπης 
με μαγιάρικη υπογραφή! 

Από την ουγγρική κουζίνα δε 
λείπουν οι γλυκές γεύσεις. Η 
φημισμένη τούρτα Dobos πήρε 
το όνομά της το 1884 από τον 
ζαχαροπλάστη József C. Dobos: 
λεπτά φύλλα παντεσπάνι, κρέμα 
βουτύρου με βανίλια και κακάο 
σκεπασμένο στο πάνω μέρος της 
τούρτας με γλάσο από καραμελω-
μένη ζάχαρη. 
Ένα άλλο επιδόρπιο, είναι η κρέ-
πα Gundel. Η δημιουργία αυτή 
του Károly Gundel, μάγειρα και 
ζαχαροπλάστη, αποτελεί ένα από 
τα πιο προσφιλή γλυκίσματα της 
χώρας.

Η Ουγγαρία αποτελεί μια ση-
μαντική οινοπαραγωγό χώρα, με 
δημιουργίες που περιλαμβάνουν 
ιδιαίτερες γεύσεις.  Στις πεδιάδες 
της Ουγγαρίας η αμπελουργία έχει 
μακρά παράδοση, σχεδόν τριών 
χιλιάδων ετών. Στην περιοχή του 
Tokaj, παράγεται το φημισμένο 
κρασί που τα τελευταία χρόνια 

Α

σημειώνει μεγάλη επιτυχία στους 
διεθνείς οινολογικούς διαγωνι-
σμούς. Τα κρασιά της Ουγγαρίας 
είχαν διαχρονικά διάσημους λά-
τρεις, όπως ο Λουδοβίκος ο ΙΔ΄, 
ο Μέγας Πέτρος, η Μεγάλη Αι-
κατερίνη και ο Φρειδερίκος Β΄, 
ενώ ο Βολταίρος, ο Γκαίτε και ο 
Σούμπερτ έπιναν ουγγρικό κρα-
σί ως πηγή έμπνευσης και καλής 
διάθεσης.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται

Η Ουγγαρία αποτελεί μία χώ-
ρα της Ε.Ε. η οποία βρίσκεται 
υπό συνεχή ανάπτυξη και αυτό 
αναπόφευκτα οδηγεί τους ενδι-
αφερόμενους επενδυτές στο να 
εξερευνήσουν όλους τους τομείς 
τους οποίους θα μπορούσαν να 
εκμεταλλευτούν. Ο χώρος της εστί-
ασης και της γαστρονομίας γενι-
κότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
τόσο για την Ουγγαρία όσο και για 
την Ελλάδα. Η κουλτούρα των δύο 
λαών βρίσκεται πολύ κοντά και 
αυτό μπορεί να ληφθεί ως βάση 
προς νέες προοπτικές επενδύσεων 
τόσο στην Ελλάδα με νέες γεύσεις 
και εισαγωγές προϊόντων, όσο και 
στην Ουγγαρία μιας και οι Ούγ-
γροι έχουν θετικές εικόνες για τις 
ελληνικές γεύσεις, είτε μέσω της 
μεγάλης ελληνικής κοινότητας, είτε 
λόγω των Ελλήνων σπουδαστών 

που φοιτούν στα πανεπιστήμια της, 
είτε λόγω του μεγάλου αριθμού 
Ούγγρων τουριστών που επισκέ-
πτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. 

Οι καινοτόμες ιδέες σε συνδυ-
ασμό με τις κοντινές για τις δύο 
χώρες γεύσεις και κουλτούρες γενι-
κότερα, προωθούνται στην Ελλάδα 
μέσω της ALX Hellas η οποία, ως 
εκπρόσωπος του Εθνικού Οργα-
νισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας, 
ουσιαστικά αποτελεί το συνδετι-
κό και ενημερωτικό κρίκο για τις 
προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών 
συνεργασιών και επενδύσεων ανά-
μεσα στις δύο χώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματί-
ες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν περισσότερα 
σχετικά με τους τομείς τροφίμων, 
γαστρονομίας και προοπτικών 
συνεργασίας, στις σχετικές εκθέ-
σεις που λαμβάνουν χώρα στην 
Ελλάδα, μέσω της ALX Hellas η 
οποία έχει συχνή παρουσία σε 
αυτές. 

Η επερχόμενη διεθνής έκθεση 
Food Expo Greece, που θα διεξα-
χθεί μεταξύ 18-20 Μαρτίου 2017 
στην Αθήνα, αποτελεί μία πρώ-
της τάξεως ευκαιρία γνωριμίας 
με την ουγγρική γαστρονομική 
κουλτούρα, μέσα από το περί-
πτερο της ALX Hellas, στο οποίο 
θα παρουσιαστούν σημαντικά 
ουγγρικά προϊόντα.  
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Τα παραδοσιακά kürtoskalacs, γεμίζουν την Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά των γιορτών.



Ο τουρισμός σημαντικό κεφάλαιο 
ανάπτυξης για την Ουγγαρία 
Η Ουγγαρία σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τουρισμού 
αποτελεί τον προορισμό της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη τουριστική αύξηση το 2015. 

ουγγρική οικονομία 
αναπτύσσεται πολυ-
διάστατα, αξιοποι-
ώντας όλους τους 
τομείς οι οποίοι μπο-

ρούν να συνεισφέρουν στο συνο-
λικό ΑΕΠ. Ο τουρισμός της χώρας 
αποτελεί έναν από τους πιο ση-
μαντικούς κλάδους ανάπτυξης, 
συνεισφέροντας εποικοδομητικά 
στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ 
παράλληλα όλο και περισσότεροι 
Ούγγροι πολίτες έχουν τη δυνα-
τότητα να επισκέπτονται άλλους 

τουριστικούς προορισμούς όπως 
η Ελλάδα. 

Τα επίσημα στοιχεία, δείχνουν 
ότι η Ουγγαρία ήταν η χώρα με 
το ταχύτερο ρυθμό τουριστικής 
ανάπτυξης μεταξύ των χωρών 
της Ευρώπης, για το έτος 2015, 
για το οποίο υπάρχουν συνολικά 
στοιχεία δωδεκαμήνου. 

Χαρακτηριστικά, τα πρώτα τρία 
τρίμηνα του 2015, σημειώθηκε 
αύξηση 19,1% στον αριθμό των 
τουριστών που επισκέφθηκαν τη 
χώρα. Συγκριτικά, η αντίστοι-

χη άνοδος ήταν 5,1% για την 
Ευρώπη συνολικά, οπότε συ-
μπεραίνουμε ότι η τουριστική 
ανάπτυξη της Ουγγαρίας για το 
συγκεκριμένο διάστημα, ήταν 
σχεδόν τετραπλάσιο από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο!

Το 2015 καταγράφηκαν 11 
εκατομμύρια επισκέψεις, στο 
εννεάμηνο μεταξύ Ιανουαρίου 
και Σεπτεμβρίου. Οι επισκέπτες, 
στο ίδιο διάστημα, δαπάνησαν 
302,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
αυξημένο κατά 15,2% από την 

H
αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι 
αριθμοί δείχνουν τη σημαντική 
πρόοδο τόσο του εισερχόμενου 
όσο και του εξερχόμενου τουρι-
σμό. Σε αυτό το αποτέλεσμα, έχει 
παίξει σημαντικό ρόλο εκτός των 
άλλων, η ανάπτυξη καινοτόμων 
μορφών τουρισμού -όπως για 
παράδειγμα ο ιαματικός του-
ρισμός-, αλλά και παράγοντες 
εκσυγχρονισμού της τουριστικής 
υποστήριξης όπως οι ανταγωνι-
στικές τιμές των αεροπορικών 
εισιτηρίων και γενικά σύγχρονες 

πρακτικές που κερδίζουν έδαφος 
παγκοσμίως.  

Σημεία αναφοράς της 
τουριστικής ανάπτυξης

Ο βασικότερος όμως μοχλός 
της τουριστικής ανάπτυξης δεί-
χνει να είναι το ίδιο το κράτος. Η 
τουριστική ανάπτυξη ενθαρρύ-
νεται από την Πολιτεία, αξιοποι-
ώντας και οικονομικούς πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ουγγαρία παραμένει ένας 
προσιτός και συναρπαστικός 

Tο κάστρο της Βούδας, χτισμένο το 1265, σήμερα στεγάζει το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης και την Εθνική Πινακοθήκη της Ουγγαρίας.
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Σημεία αναφοράς για την ταυτότητα της Ουγγαρίας
l Ο ποταμός Δούναβης είναι ο “πιο 
διεθνής” ποταμός του κόσμου, κα-
θώς ρέει σε 10 χώρες, συμπερι-
λαμβανομένων 4 πρωτευουσών 
(Βιέννη, Μπρατισλάβα, Βουδαπέ-
στη, Βελιγράδι). Από τις  γέφυρές 
του,  η γέφυρα Liberty στη Βουδα-
πέστη, κέρδισε το 2010 το βραβείο 
Auroralia, που απονέμεται κάθε 

χρόνο για τους πιο όμορφους και 
ενεργειακά αποδοτικούς φωτι-
σμούς πόλεων. Πρόκειται για ένα 
εντυπωσιακό σύνολο, συνδυασμέ-
νο με ένα μέρος της Βουδαπέστης 
το οποίο έχει ανακηρυχτεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της UNESCO. 
l Η περιήγηση στην πόλη μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και με τον 
υπόγειο σιδηρόδρομο,  ο οποίος 
είναι ο πρώτος υπόγειος σιδηρό-
δρομος της Ευρώπης.
l Αν σε πολλές πόλεις ο επισκέ-
πτης αναρωτιέται σχετικά με την 
ποιότητα του πόσιμου νερού, η 
Βουδαπέστη σε σύγκριση με άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις, διαθέτει ένα 

από τα καλύτερα και καθαρότε-
ρα νερά. Επιπλέον, η παραγωγή 
μεταλλικού νερού της Ουγγαρίας 
ανέρχεται περίπου στα 385 εκα-
τομμύρια λίτρα.
l Η ουγγρική γλώσσα, γνωστή 
ως Magyar, δεν ανήκει στις Ιν-
δοευρωπαϊκές γλώσσες και είναι 
η άμεση απόγονος της γλώσσας 

των Ούννων. 
l Η συμμετοχή στην εκπαίδευση 
στο συνολικό πληθυσμό κυμαίνε-
ται σε ποσοστό 99%. Σημαντικό 
ρόλο σε αυτό έχει διαδραματίσει 
η πολιτική της χώρας ως προς την 
εκπαιδευτική  μέριμνα, αφού η 
Ουγγαρία δαπανά περίπου το 5% 
του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. 



.

Ο τουρισμός σημαντικό κεφάλαιο 
ανάπτυξης για την Ουγγαρία 

Η λίμνη γλυκού νερού Balaton, μήκους 77 χλμ, είναι η μεγαλύτερη λίμνη της κεντρικής Ευρώπης.

προορισμός για να επισκεφθεί 
κανείς. Νέες επενδύσεις αυξά-
νουν και βελτιώνουν τα καταλύ-
ματα, ενώ δίνονται κίνητρα για 
τη στήριξη του επαγγελματικού 
τουρισμού, με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τον εκθεσιακό 
και τον συνεδριακό τουρισμό.

Μεμονωμένοι επιχειρημα-
τίες και εταιρείες αξιοποιούν 
τα προγράμματα τουριστικής 
ανάπτυξης -που χρηματοδοτού-
νται κυρίως από κονδύλια της 
Ε.Ε.-, για να βελτιώσουν τις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές που θα 
οδηγήσουν σε προσφορά ακόμη 
πιο σύγχρονων και πληρέστερων 
υπηρεσιών. 

Παράλληλα με την βελτίωση 
των ξενοδοχειακών υποδομών 
και λοιπών καταλυμάτων, η πα-
γκόσμια τάση ενοικίασης ιδιω-
τικών  κατοικιών για μικρή δι-
άρκεια, ενίσχυσε την προσφορά 
καταλυμάτων με περισσότερα 
από 8.000 διαμερίσματα. Αυτό 
έχει μετατρέψει τις συνοικίες 
του κέντρου της Βουδαπέστης σε 
πολύ έναν πολύ ζωντανό τουρι-
στικό προορισμό, ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής 
περιόδου αιχμής.

Είναι βεβαίως ευνόητο ότι η 
βελτίωση των υποδομών δεν 
οδηγεί από μόνη της στην ανά-
πτυξη, αν δεν υπάρχει και το 
ουσιαστικό σημείο αναφοράς, 
δηλαδή το γεγονός ότι η Ουγγα-
ρία προσφέρει έναν πραγματικά 
μεγάλο αριθμό από αξιοθέατα 
και τόπους αναψυχής.

Στη χώρα υπάρχουν πολυάριθ-
μα αξιοθέατα, χαρακτηρισμένα 
ως μνημεία παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς από την 
UNESCO. Αυτά είναι που έχουν 
καταστήσει την Ουγγαρία ως 
έναν από τους πιο δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη, με την πρωτεύουσα της 
Βουδαπέστη, να θεωρείται ως 
μια από τις ωραιότερες πόλεις 
της Ευρώπης. 

Άλλωστε η Ουγγαρία είναι 
μία χώρα η οποία διαθέτει πο-
λυποίκιλα αξιοθέατα σε όλη τη 
γεωγραφική της έκταση. Αυτή 
η μεγάλη ποικιλία, υποστηρι-
ζόμενη από τις γεωλογικές της   
ιδιαιτερότητες, έχει ως αποτέ-
λεσμα την ανάπτυξη πολλών 
εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της εντυπωσιακής 
λίμνης Balaton η οποία είναι η 
μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού 
στην κεντρική Ευρώπη. Η ύπαρ-
ξή της έχει οδηγήσει σε μια συ-
νολική ανάπτυξη της περιοχής. 

Παράλληλα επιδεικνύεται 
μεγάλη ευαισθησία για το πε-
ριβάλλον, το οποίο δεν διατα-
ράσσεται ούτε από τις πολλές ξε-
νοδοχειακές μονάδες, ούτε από 
τις ποικίλες τουριστικές δρα-
στηριότητες. Αξιόλογη μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού, απο-
τελεί και ο ιαματικός τουρισμός, 
σε μία χώρα που διαθέτει πάνω 
από, 1300 δηλωμένες ιαματικές 
πηγές και 150 ιαματικά λουτρά 
στην επικράτεια της, γνωστά 

και δημοφιλή από την αρχαιό-
τητα ακόμη. Έτσι, δεν είναι λί-
γοι πλέον οι τουρίστες οι οποίοι 
πραγματοποιούν επισκέψεις με 
επίκεντρο τις ιαματικές πηγές, 
είτε για ψυχαγωγικούς είτε για 
θεραπευτικούς λόγους. 

Σημαντικός ο ρόλος 
της κουλτούρας της χώρας

Ο ουγγρικός λαός, διαθέτει με-
γάλη ιστορική παρουσία και ση-
μαντικό παρελθόν. Τα κατάλοιπα 
από τις ένδοξες εποχές της Αυ-
στροουγγρικής αυτοκρατορίας, 
αλλά και παλαιότερα ιστορικά 
μνημεία, αποτελούν σημαντι-
κό δέλεαρ για να γνωρίσουν οι 
επισκέπτες την ιστορία και την 
κουλτούρα της χώρας. 

Αλλά ακόμη και κάποιες πιο 
σύγχρονες μορφές πολιτισμού 
έχουν να επιδείξουν σημαντικά 
δείγματα γραφής στην Ουγγα-
ρία. Η μουσική της παράδοση 
που εκτείνεται από την φολκλο-
ρική μουσική, μέχρι την κλα-
σική και την σύγχρονη τζαζ. Ο 
κινηματογράφος της που διαθέ-
τει μεγάλο κοινό, το οποίο πα-
ρακολουθεί τα έργα Ούγγρων 
δημιουργών, σε πολυάριθμα 
φεστιβάλ ουγγρικού σινεμά αν 
τον κόσμο. Οι θεατρικές παρα-
στάσεις και φυσικά η κλασική 
μουσική, το  μπαλέτο και ο σύγ-
χρονος χορός, μορφές τέχνης 
πολύ δημοφιλείς στην Ουγγαρία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν το Győri Balett και το 
Pécsi Balett που συνδυάζουν την 
ορχηστρική τέχνη με την πολι-
τιστική κληρονομιά της χώρας. 

Η ακολουθούμενη πολιτική 
χαμηλών τιμών εισιτηρίων, για 
μουσεία, χώρους τέχνης και άλ-
λα αξιοθέατα, αποτελούν πο-
λύ ελκυστική διαφήμιση, αλλά 
και «σχολείο κουλτούρας» για 
τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα 
συνδράμουν στην στήριξη του 
πολιτισμού της χώρας.  
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Η Βουδαπέστη με μια ματιά
Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι ένας από τους 
ομορφότερους και πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη. 
Μια ζωηρή πόλη και μια ζωντανή διαφήμιση για τον ουγγρικό 
τουρισμό.

Βουδαπέστη είναι η πρω-
τεύουσα της Ουγγαρίας 
και το κύριο πολιτιστικό, 

εμπορικό, βιομηχανικό και με-
ταφορικό κέντρο της χώρας. Με 
σχεδόν δύο εκατομμύρια κατοί-
κους, είναι η μεγαλύτερη και η 
πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στη 
χώρα. Ένας στους πέντε Ούγ-
γρους πολίτες ζει στη Βουδαπέ-
στη και πάνω από το ήμισυ του 
ΑΕΠ παράγεται εκεί. Οι μισοί 
από τους φοιτητές των πανεπι-
στημίων της Ουγγαρίας σπου-
δάζουν στην πρωτεύουσα και 
η πλειονότητα των καθηγητών 
εδρεύουν επίσης στη Βουδαπέ-
στη. Το ποσοστό των ερευνητών 
που εργάζονται στη Βουδαπέστη 

είναι ακόμη υψηλότερο.
Η  πόλη εκτείνεται εκατέρω-

θεν των όχθεων του Δούναβη, 
που χωρίζει την πόλη σε δύο 
μέρη: τη Βούδα, η οποία κυριαρ-
χείται από λόφους και πλαγιές 
και την πεδινή Πέστη. 

Η Βουδαπέστη είναι μια ποι-
κιλόμορφη πόλη, με σημάδια 
διαφόρων ιστορικών εποχών 
από το μεσαίωνα και την τουρ-
κική επιρροή, έως την εποχή 
του μπαρόκ και την ένδοξη επο-
χή της Αυστροουγγαρίας στον 
19ο και 20ο αιώνα. 

Η πρωτεύουσα είναι πλού-
σια σε ιστορικά μνημεία και 
αρχιτεκτονικούς θησαυρούς, 
όπως το κοινοβούλιο, η όπερα, 

η βασιλική του Szent István και 
το κάστρο της Βούδας. Εκτός 
αυτών υπάρχουν ακόμη, πε-
ρισσότερα από 200 μουσεία, 
40 θέατρα, φεστιβάλ ετήσιας 
διάρκειας και  ιαματικές πηγές 
και spa.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία 
συνθέτουν μια πρωτεύουσα με 
ζωντανό χαρακτήρα και έναν 
από τους δημοφιλέστερους πε-
ριηγητικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη. Η Βουδαπέστη αποτε-
λεί την αιχμή του δόρατος της 
τουριστικής βιομηχανίας της 
Ουγγαρίας, ολόκληρο τον χρό-
νο, με σημαντική συνεισφορά 
σε πολλούς τομείς της οικονομί-
ας και των επιχειρήσεων. 

H
To κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα περίπου 110 ετών, είναι το τρίτο 
μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κτήριο στον κόσμο.
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