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SYTUACJA GOSPODARCZA
W 2013 r. odnotowano poprawę stanu węgierskiej gospodarki. Produkt Krajowy Brutto
wzrósł o 1,1%. Ocenia się, że głównym źródłem wzrostu gospodarczego Węgier był popyt
wewnętrzny, stymulowany przede wszystkim przez konsumpcję, a także dobre wyniki
w sektorze rolniczym, budowlanym oraz wytwórczym. Popyt zagraniczny również utrzymał
swój pozytywny, choć mniejszy niż w 2012r., wkład we wzrost PKB.
Wg wstępnych danych, produkcja przemysłowa zarejestrowała wzrost o 1,4% w stosunku do
2012r. Nastąpił także wzrost nakładów inwestycyjnych o 7,2%, które spadały od 2008 r.
Budownictwo, w dużej mierze uzależnione od poziomu inwestycji, odnotowało lekki wzrost.
Według wstępnych danych Węgierskiego Banku Narodowego zadłużenie Węgier
zmniejszyło się z 80,2% do 79% PKB. Deficyt budżetowy wyniósł 2,9% PKB. Odnotowano
znaczny spadek inflacji do poziomu 1,7%.
Węgierski eksport wzrósł o 4,8 % w stosunku do 2012r. i wyniósł 81,7 mld EUR, natomiast
import zarejestrował wzrost o 5%, osiągając wartość 74,7 mld EUR. Dodatnie saldo handlu
zagranicznego ukształtowało się na poziomie 7,0 mld EUR.
77,1% węgierskiego eksportu i 71,6% importu pochodziło z krajów UE. Eksport do UE wzrósł
o 4,2%, natomiast import wzrósł o 5,5%. Zgodnie z polityką węgierskiego rządu „Otwarcia

na Wschód, trzymania się Zachodu” nadwyżka obrotów handlu zagranicznego z krajami
UE wyniosła 9,5 mld EUR.
Węgierski eksport do Polski stanowił w 2013 r. 5% całości eksportu do UE oraz 6,8% całości
importu z UE. Import towarów z Polski stanowił w 2013 r. 4,9% węgierskiego importu
ogółem.
W 2014r., zgodnie z założeniami przyjętego budżetu, prognozowany jest wzrost PKB
na poziomie 2,0%, inflacja wyniesie 2,4%, zaś deficyt budżetowy osiągnie pułap 2,9% PKB.
Dług publiczny wzrośnie do 79,1% PKB. W ocenie rządu węgierskiego budżet 2014r.,
to budżet rozwoju z potencjałem wzrostu.
Inwestycje zagraniczne – skumulowana wartość BIZ na Węgrzech na koniec I półrocza 2013r.
(ostatnie dane) wynosiła 78,4 mld EUR. Daje to Węgrom najwyższy wynik wartości inwestycji
w stosunku do PKB /81,5%/, na drugim miejscu są Czechy (68,7%) i Słowacja (58,8%). Jest
to także drugi wynik w Europie Środkowej, po Czechach, w przeliczeniu na głowę mieszkańca
(7.914 EUR).
76,4% wartości wszystkich inwestycji pochodzi w UE. Największym inwestorem pozostają:
Niemcy - ok.25%, Luksemburg - ok.14%, Holandia - ok.12%, Austria - 11,5%, Francja ponad
4% i USA – 2,5%. Należy zaznaczyć, że wysoki udział Luksemburga i Holandii związany jest
z faktem, iż wiele inwestycji finansowanych jest przez spółki córki firm międzynarodowych
osiadłych w tych krajach.
Blisko ¾ tych inwestycji ulokowano w branżę usługową, zaś ponad 20% zainwestowano
w przemysł przetwórczy, głównie w przemysł samochodowy, IT, farmaceutyczny
oraz spożywczy.
W I półroczu 2013 roku saldo napływu BIZ na Węgry było ujemne i wyniosło 25 mln EUR.
Największa wartość inwestycji w I półroczu 2013 r. napłynęła z Irlandii, Szwajcarii oraz
Wielkiej Brytanii, krajów Ameryki Środkowej oraz Włoch. Jednocześnie w I półroczu 2013 r.
francuscy inwestorzy wycofali z Węgier 669 mln EUR, inwestorzy z Holandii 495 mln EUR,
z Niemiec 336 mln EUR, z USA 168 mln EUR.
Skumulowana wartość węgierskich BIZ na koniec I półrocza 2013 r. wyniosła 26,6 mld EUR,
co daje Węgrom drugie miejsce w Europie Środkowej w przeliczeniu na głowę mieszkańca 2.689 EUR, po Słowenii oraz pierwsze miejsce w regionie, biorąc po uwagę udział inwestycji
w stosunku do PKB (26,9%). Prawie 31% węgierskich BIZ skoncentrowane było w Europie
Środkowo-Wschodniej. Najwięcej inwestycji węgierskich firm było ulokowanych w krajach
Ameryki Środkowej, głównie dzięki kapitałowi w tranzycie, Chorwacji, Belgii, Szwajcarii,
Luksemburgu, Słowacji, Cyprze oraz Bułgarii i Rumunii.
Węgierskie inwestycje realizowane były głównie w sektorze usług oraz innych usługach
biznesowych, a także w przemyśle przetwórczym, głównie przetwórstwie ropy naftowej,
sektorze IT, produkcji leków, górnictwie.
Wartość węgierskich BIZ w I półroczu 2013 r. wyniosła 494 mln EUR.
Według szacunków Ministerstwa Gospodarki Narodowej napływ BIZ na Węgry wyniesie
w 2013 roku 2,5-3 mld EUR, zaś inwestycje węgierskich firm za granicą mogą wynieść
1 mld EUR.
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RAMY PRAWNO-TRAKTATOWE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Z dniem akcesji do Unii Europejskiej Polska przyjęła prawodawstwo Wspólnot Europejskich
w myśl podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. Traktatu Akcesyjnego. Utrzymano w mocy
te polsko-węgierskie umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis
communautaire, pozostałe zaś zostały wypowiedziane. Nadal obowiązuje Konwencja
międzyrządowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 23 września 1992 r.
(Dz.U. z 1995 r. nr 125, poz. 602) oraz Umowa międzypaństwowa w sprawie wzajemnego
popierania i ochrony inwestycji z 23 września 1992 r.
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W 2013 roku odnotowaliśmy wysoką dynamikę obrotów handlowych z Węgrami - wzrost
o ok. 8% w stosunku do 2012 roku. Szczególnie wysoka była dynamika wzrostu polskiego
eksportu - wzrost aż o ok. 12%. Węgry są 14. partnerem handlowym Polski, biorąc pod

uwagę obroty towarowe ogółem, zajmują 11. miejsce w polskim eksporcie i 17. w imporcie.
Według wstępnych danych GUS, wymiana handlowa z Węgrami wyniosła w 2013 roku ponad
6,4 mld EUR, w tym polski eksport ok. 3,9 mld EUR, zaś import ponad 2,5 mld EUR. Polska
posiada dodatnie saldo handlowe w obrotach handlowych z Węgrami w wysokości ponad
1,3 mld EUR.
Polska była w 2013 r. szóstym partnerem handlowym Węgier po Niemczech, Austrii, Rosji,
Słowacji i Włoszech (w 2012r. – 7 miejsce). Jesteśmy 6 największym dostawcą towarów
na Węgry po Niemczech, Rosji, Chinach, Austrii i Słowacji, a przed Niderlandami, Włochami,
Francją, Czechami i Rumunią. Równocześnie Polska jest 8 odbiorcą węgierskich towarów.
W ciągu ostatnich 2 lat struktura towarowa polsko-węgierskiej wymiany handlowej
nie uległa znaczącym zmianom. Udział maszyn i urządzeń w eksporcie pozostał nadal
dominujący - ok. 41%. Drugie miejsce zajmują wyroby przemysłu chemicznego - ok. 16%,
trzecie zaś wyroby metalurgiczne - ponad 14%, czwarte artykuły rolno-spożywcze - ok. 14%.
W imporcie dominują także maszyny i urządzenia - ok. 40% udziałem w całości importu,
znaczny jest także udział produktów chemicznych - ok. 28%, a także artykułów rolnospożywczych - ponad 11%.
Główne towary w eksporcie to: aparatura odbiorcza dla telewizji oraz części - ponad 8%,
części i akcesoria samochodowe - ok. 5%, drut miedziany - ponad 4%, silniki spalinowe
wysokoprężne - 2,5%, pojazdy samochodowe - ponad 2,4%, wagony osobowe, towarowe lub
transportowe - ok. 2,3%, pompy i sprężarki - 2,3%, a także mięso, oleje ropy naftowej, cygara
i papierosy oraz skrętki, kable, taśmy z miedzi.
Polska jest drugim co do wielkości dostawcą art. rolno-spożywczych na rynek węgierski.
Polskie meble w wielu segmentach są liderem na rynku węgierskim. Coraz więcej
eksportujemy odzieży i galanterii skórzanej. Pomimo kryzysu w budownictwie nadal dobrze
sprzedaje się stolarka budowlana, płytki ceramiczne, art. budowlane z tworzyw sztucznych
i pokrycia dachowe. Dobrze rokuje na przyszłość współpraca w branży motoryzacyjnej polskie autobusy, tramwaje, naczepy, a także części zamienne znajdują na Węgrzech wielu
nabywców.
W imporcie dominowały: leki - 7,6%, aparatura odbiorcza do telewizji, monitory - 6,6%,
części i akcesoria samochodowe - ok.4,2%, pojazdy samochodowe - ok.4,2%, pompy
i sprężarki - ok. 3%, a także drut izolowany, kable, polimery etylenu, wyroby walcowane
płaskie oraz silniki spalinowe.
W styczniu 2014 r. obroty handlowe wzrosły o ponad 3% w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego i wyniosły ok. 528 mld EUR. Polski eksport zarejestrował wzrost
o ponad 7% i wyniósł 339 mln EUR, natomiast import spadł o ok. 4%, osiągając ponad
189 mln EUR.

WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA
Według danych NPB w 2012 r. (ostatnie dostępne dane) odnotowano napływ węgierskiego
kapitału do Polski na poziomie 183 mln EUR. Na koniec 2012 roku zobowiązania z tytułu

węgierskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 939,2 mln EUR (skumulowana
wartość). Węgierskie firmy są obecne w Polsce w sektorze chemicznym, farmaceutycznym
oraz spożywczym.
Największą węgierską inwestycją w Polsce dotychczas był zakup przez firmę Richter Gedeon
sprywatyzowanej Polfy Grodzisk. Ponadto, na polskim rynku funkcjonuje producent
opakowań DunaPack, czy też deweloper TriGranit, który zbudował centra handlowousługowo-biurowe: Silesia City Center w Katowicach i Bonarka City Center w Krakowie.
Polskie bezpośrednie inwestycje na Węgrzech 2012 roku wyniosły 206,9 mln EUR.
Skumulowana wartość polskich inwestycji na rynku węgierskim osiągnęła poziom 482,7 mln
EUR. Polskie inwestycje na Węgrzech lokowane są głównie w sektorze spożywczym, IT oraz
w usługach medycznych.
Największym polskim inwestorem na Węgrzech jest firma z branży spożywczej Maspex,
która w latach 2004-2005 dokonała zakupu kilku marek węgierskich: Olympos (soki
owocowe), Plussz (witaminy musujące) oraz Apenta (woda mineralna). W produkcję
materiałów opatrunkowych zainwestowały na Węgrzech Toruńskie Zakłady Opatrunkowe
(pod koniec 2013 r. firma otworzyła w Egerszalok nowe centrum logistyczne). Z większych
firm, własną spółkę założyła firma Rafako, także polskie sieci odzieżowe i obuwnicze
zwiększają liczbę własnych placówek sklepowych (marki Reserved, Tatuum, CCC). Oddział
na Węgrzech założyło także Europejskie Centrum Odszkodowań – firma notowana na GPW,
ABC DATA – największy dystrybutor sprzętu komputerowego w Europie ŚrodkowoWschodniej. Zakupu znanej węgierskiej firmy Rebab, zajmującej się produkcją i dystrybucją
sprzętu rehabilitacyjnego, dokonała w 2011 r. grupa Medort z Łodzi.
Ponadto, z powodzeniem na Węgrzech inwestują: Mlekovita oraz firma Mokate. Węgry
są ważnym rynkiem dla PESA Bydgoszcz, która w 2012 roku dostarczyła 9 niskopodłogowych
tramwajów Swing dla miasta Szeged.

DOSTĘP DO RYNKU
W relacjach z Węgrami (wzajemnie) nie stosuje się ograniczeń na rynku pracy i delegowania
pracowników.

UNIA EUROPEJSKA
Polska i Węgry wykazują zbieżne stanowiska w wielu najważniejszych kwestiach polityki
europejskiej (budżet UE, Wieloletnie Ramy Finansowe UE, bezpieczeństwo energetyczne,
rozszerzenie UE, Partnerstwo Wschodnie).

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Izba Przemysłowo-Handlowa w Csongrad (Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara) http://www.csmkik.hu/hu/
23.11.1998 RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o współpracy

Izba Przemysłowo-Handlowa w Miszkolc (Borsod-Abaúj-Zemplén
Kereskedelmi és Iparkamara) http://www.bokik.hu

Megyei

31.03.05 RIG w Katowicach podpisała z Izbą Deklarację o priorytetowym traktowaniu kwestii budowy
transeuropejskiej autostrady E75, E50

Więcej informacji o podpisanych umowach na stronie www.rig.katowice.pl/wspolpracamiedzynarodowa/wspolpraca-z-zagranicznymi-instytucjami-samorzadu-gospodarczego

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Városliget fasor 16.
1068 Budapest,
telefon: 0036-1-413-8200
fax: 0036-1-351-1722
e-mail: budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.budapeszt.polemb.net
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
Városliget fasor 16.
1068 Budapest,
telefon: +36-1-251-4677
fax.: +36-1-252-9289
e-mail: budapest@trade.gov.pl
www.budapest.trade.gov.pl
Przewodnik po rynku Węgier https://budapest.trade.gov.pl/pl/przewodnik
Węgierska Izba Handlowa http://www.mkik.hu/en

CIEKAWOSTKI
Film o Budapeszcie http://vimeo.com/72403773
Oficjalna strona stolicy Węgier http://www.budapest.com/
http://wegry.lovetotravel.pl/ciekawostki_o_wegrzech

