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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 10 Νοεμβρίου 2014 
 

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ουγγαρία 
 

 Σε εκδήλωση που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων της 

Ουγγαρίας (Ηungarian Investment Promotion Agency–HIPA), o Πρόεδρος του, κ. János 
Berényi, αναφέρθηκε διεξοδικά στη συμβολή του Οργανισμού στην προσέλκυση των 

αυτοκινητοβιομηχανιών για εγκατάσταση στην Ουγγαρία, τονίζοντας ότι η Ουγγαρία έχει 
μεταβληθεί σε πρωταγωνιστή του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
Ευρώπης, στηρίζοντας δε και εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω 

υπερεργολαβιών, προμηθεύουν ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτές τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο κ. Berényi απέδωσε τις επιτυχίες, που σημειώνει ο κλάδος, 
στο πνεύμα αγαστής συνεργασίας που επιδεικνύεται μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών 

και των ούγγρων προμηθευτών τους. Επισήμανε επίσης ότι και άλλοι παραγωγικοί τομείς 
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αντίστοιχες πρακτικές και συνέργειες. 

  Ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου κ. Péter Szijjartó, χαρακτήρισε τον εν λόγω 
τομέα, ως τη «ναυαρχίδα της ουγγρικής οικονομίας», ενώ οι συμφωνίες στρατηγικής 
συνεργασίας που έχουν συναφθεί, μεταξύ ουγγρικής κυβέρνησης και των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, συμβάλλουν εποικοδομητικά σε μια σειρά αναπτυξιακών 
προγραμμάτων όπως: 

 στήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης 

 διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στον τομέα της έρευνας 

και της τεχνολογίας 

 καταγραφή και ποιοτική πιστοποίηση των τελικών προϊόντων που παράγονται από τις 

εγχώριες εταιρίες 
 

  Ο κ. Szijjartó ανέφερε επίσης ότι οι τέσσερεις αυτοβιομηχανίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία (Audi, Mercedes, Opel και Suzuki) συνεργάζονται με 
συνολικά 229 εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες τις προμηθεύουν με μέρη και συστήματα 
αυτοκινήτων, ανταλλακτικά και είδη αξεσουάρ. Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός 

ότι 15 από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες, παγκοσμίως, που συνεργάζονται υπεργολαβικά 
με αυτοκινητοβιομηχανίες (προμηθευτές ΤΙΕR1: απ’ ευθείας προμηθευτές των 

αυτοκινητοβιομηχανιών σε μέρη μηχανών και ανταλλακτικά οχημάτων) έχουν μεγάλες 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουγγαρία. Επίσης έξι ιδρύματα ανώτατης και επτά 
ανώτερης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαθέτουν αντίστοιχες σχολές από τις οποίες 

αποφοιτά εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό που κατευθύνεται κυρίως προς τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες αυτές. 

  Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο πάνελ των ομιλητών 
βρέθηκαν εκπρόσωποι και των 4 αυτοκινητοβιομηχανιών της Ουγγαρίας, όπου ο καθ’ 
ένας ξεχωριστά, μετά την παρουσίαση των εταιρειών τους και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως για το παρελθόν έτος, προχώρησαν σε ανοικτή συζήτηση για θέματα έρευνας και 
τεχνολογίας, εκπαίδευση και εξειδίκευση προσωπικού αλλά και των μελλοντικών 
επενδυτικών τους σχεδίων. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν επίσης και οι Δ/νοντες 

Σύμβουλοι των εταιρειών Demso, Knorr-Bremse, Bosch και Hankook. 
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