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 I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 

 Μείσζε δεκνζίνπ ρξένπο Οπγγαξίαο  

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο (MNB), ην δεκφζην ρξένο 

ηεο ρψξαο ζηα ηέιε ηνπ 2018 εκθαλίζηεθε κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2017. Πην αλαιπηηθά, ελψ ηνλ Γεθέκβξην 2017 ην δεκφζην ρξένο αλεξρφηαλ ζην 73,4% ηνπ ΑΔΠ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο Δμαγσγψλ & Δηζαγσγψλ –

Eximbank), ηνλ Γεθέκβξην 2018 είρε κεησζεί ζην 70,9% ηνπ ΑΔΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

πνζνζηφ απηφ είλαη ην ρακειφηεξν πνπ έρεη επηηχρεη ε νπγγξηθή νηθνλνκία απφ ην 2007. Δπίζεο, 

ηνλ Γεθέκβξην 2018, νη θαζαξέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίζηεθαλ ζε 24,2 ηξηο 

HUF (57,5% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ην αθαζάξηζην ρξένο, ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, αλήιζε ζε 29 ηξηο HUF 

(69% ηνπ ΑΔΠ). Σέινο, ην 2018, νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο θπβέξλεζεο αλήιζαλ ζε 925 δηο 

HUF (2,2% ηνπ ΑΔΠ). 

 

 

 Έιιεηκκα 2% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2018  

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Mihály Varga δήισζε πσο ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2018 αλήιζε ζηα 1,44 ηξηο HUF, ππεξβαίλνληαο θαηά 6,2% ην φξην-

ζηφρν ησλ 1,36 ηξηο HUF. χκθσλα πάληα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ, ην έιιεηκκα γηα ην 

2018 δηακνξθψζεθε ζην 2% ηνπ Α.Δ.Π (θπκάλζεθε δειαδή θάησ ηνπ ζηφρνπ 2,4%), ελψ 

παξάιιεια, ην δεκφζην ρξένο κεηψζεθε ζε 71% ηνπ ΑΔΠ (απφ 73,3% ην 2017). Η νηθνλνκία 

αλαπηχρζεθε κε ξπζκφ 4,9% ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2018, ελψ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

δηακνξθψζεθε ζην 4,6% μεπεξλψληαο θάζε πξνεγνχκελε εθηίκεζε. Παξά ηηο θνξνινγηθέο 

κεηψζεηο, ηα θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2017. Πην αλαιπηηθά, ηα έζνδα απφ 

ην ΦΠΑ απμήζεθαλ θαηά 403 δηο HUF, ελψ ηα έζνδα απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

απμήζεθαλ θαηά 257 δηο HUF. Παξάιιεια ζεκεηψζεθε αχμεζε εζφδσλ θαηά 226 δηο HUF απφ 

θνξνιφγεζε κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη θαηά 90 δηο HUF απφ ην θφξν πνιπηειείαο. Ο Οχγγξνο 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ απέδσζε ηελ έληνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηα επεθηαηηθά 

νηθνλνκηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ζηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο γηα αγνξά θαηνηθηψλ θαη ζηελ 

εμαεηή ζπκθσλία θπβέξλεζεο-εξγαηψλ-εξγνδνηψλ. 

 

 

 Αλαβάζκηζε Οπγγαξίαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο S&P 

Ο δηεζλήο νίθνο ρξεκαηνπηζησηηθήο αμηνιφγεζεο (S&P) αλαβάζκηζε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Οπγγαξίαο ζην επίπεδν "BBB", δειαδή, δχν βαζκίδεο πάλσ απφ ην φξην ησλ 

επελδχζεσλ. χκθσλα κε ηελ «S&P» ε απφθαζε ηεο αλαβάζκηζεο βαζίζηεθε ζηηο πξννπηηθέο 

πγηνχο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πςειή ηδησηηθή  απνηακίεπζε, ηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, θαζψο θαη απφ ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ζηνπο ηνκείο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη έηεξνη δηεζλείο 

κεγάινη νίθνη αμηνιφγεζεο, «Moody’s» θαη «Fitch», έρνπλ θξαηήζεη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζηα 

ίδηα επίπεδα, φπνπ ηα θξαηηθά νκφινγα ηεο Οπγγαξίαο ραξαθηεξίδνληαη, νξηαθά, σο επέλδπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νίθνο «Moody’s» ζηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ πξννπηηθή ηεο νπγγξηθήο 

νηθνλνκίαο, θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζπγθξαηεκέλνο, ηελ ραξαθηεξίδεη «ζηαζεξή», ελψ ν νίθνο 

«Fitch» ηελ ραξαθηεξίδεη «ζεηηθή». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν νίθνο S&P ηνλίδεη φηη ην 2018 ήηαλ ε 

φγδνε θαηά ζεηξά ρξνληά αλάπηπμεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο θαη παξά ηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο 

ησλ λνηθνθπξηψλ, ηφζν ην εμσηεξηθφ ρξένο φζν θαη ην δεκφζην κεηψζεθαλ σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ΑΔΠ. Δπηπιένλ, αλ θαη ν νίθνο πξνβιέπεη κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζην 2% κέρξη ην 2021, 

εθηηκά φηη ε αλνηρηή θαη εμσζηξεθήο νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο ζα αληηπαξέιζεη ηε ρακειφηεξε 

εμσηεξηθή δήηεζε, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηελ Δ.Δ. Η θπκαηλφκελε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ 

εξγαηηθφ θφζηνο ζα εληζρχζνπλ, κεζνπξφζεζκα, ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο, 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ νίθνπ «S&P». Σέινο, ιφγνο γίλεηαη θαη γηα ην δεκνγξαθηθφ 
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πξφβιεκα ηεο Οπγγαξίαο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνβεί ζε ηξνρνπέδε γηα ηε κειινληηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

 

 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ε ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο βξίζθεηαη ν πιεζσξηζκφο ζηελ Οπγγαξία. 

πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο, ν πιεζσξηζκφο απφ 

2,7%  ηνλ Ιαλνπάξην, απμήζεθε ζε 3,1% ηνλ Φεβξνπάξην θαη ζε 3,7% ηνλ Μάξηην (ζε εηήζηα 

βάζε). Παξάιιεια, ν δνκηθφο πιεζσξηζκφο (ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη ηηκέο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ θαη επνρηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ) άγγημε ηνλ Μάξηην ην 3,8% ζε εηήζηα βάζε θαη ην 

0,4% ζε κεληαία βάζε. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ επαίζζεηε, θνηλσληθά, νκάδα ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

νη ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθαλ κε ξπζκφ 3,6% ζε εηήζηα βάζε θαη 0,5% γηα ηνλ κήλα Μάξηην. 

Γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019, νη ηηκέο ήηαλ θαηά κέζν φξν 3,2% πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2018. 

Πιεζσξηζκφο (%) / κεηξήζεηο Μαξηίνπ 2019 (ζε εηήζηα θαη κεληαία βάζε) 

Σξφθηκα:  5,4 0,5 
Αιθνφι, Καπλφο: 8,0 1,0 

Δλδχκαηα:  1,1 0,6 
Γηαξθή αγαζά:  0,8 -0,1 

Δλέξγεηα:  1,2 0,0 
Άιια αγαζά, θαχζηκα: 2,8 1,7 

Τπεξεζίεο:  3,0 0,5 

ΤΝΟΛΟ:  3,7 0,7 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ μέλσλ εξγαηψλ ζηελ Οπγγαξία 

ε αχμεζε ηεο πνζφζησζεο ηνπ αξηζκνχ εξγαηψλ απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. πξνρψξεζε ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο θ. Mihály Varga. πγθεθξηκέλα ν αξηζκφο απμήζεθε θαηά 2.000 

απφ 55.000 ζε 57.000. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ έιιεηςε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε πέξπζη έλα πξφγξακκα βάζεη ηνπ νπνίνπ 

επηηξέπεηαη ε πξφζθιεζε θαη απαζρφιεζε ζηελ Οπγγαξία, Οπθξαλψλ εξγαηψλ. Σν πξφγξακκα, 

χςνπο 500 εθ. HUF, είρε σο απνηέιεζκα ηελ είζνδν 5.000 Οπθξαλψλ εξγαηψλ ζηελ νπγγξηθή 

αγνξά εξγαζίαο. Πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ Οχγγξν Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, θ. Sándor Bodó, 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ Οπγγαξία κφλν ζε ζέζεηο πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ Οχγγξνπο πνιίηεο, ή πνιίηεο άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 
 Τςειή ε πξνζηηζέκελε αμία απφ ηηο μέλεο εηαηξείεο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε πξνζθάησο δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2016, νη εηαηξείεο μέλσλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ Οπγγαξία ζπλεηζέθεξαλ ην 51,4% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο Οπγγαξίαο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ θ-κ ηεο 

Δ.Δ. Αθνινπζνχλ: ινβαθία (κε 48,1%), Λνπμεκβνχξγν (44,6%), Ρνπκαλία (44%), Σζερία 

(43,3%), Ιξιαλδία (43%), Πνισλία (36,8%) θιπ. Ο κέζνο φξνο ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ. είλαη 25%  ελψ 

κε ηελ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή εκθαλίδνληαη νη Γαιιία (16,4%), Διιάδα (16,3%), Ιηαιία (15,8%) 

θαη ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε ε Κχπξνο κε 13,4%.  χκθσλα κε άιιε έξεπλα ηεο Eurostat. ην 

θφζηνο ηεο εξγαηνψξαο ζηελ Οπγγαξία γηα ην 2018 ήηαλ ην ηέηαξην ρακειφηεξν ζηελ Δ.Δ. κε 

μεπεξλψληαο ηα €9,2 φηαλ ν κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. γηα ην ίδην έηνο θπκάλζεθε ζηα €27,4. 

Υακειφηεξν ην θφζηνο ηεο εξγαηνψξαο ήηαλ ζηελ Βνπιγαξία (€5,4), ζηελ Ρνπκαλία (€6,9) θαη 
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ζηελ Ληζνπαλία (€9,0). Αληίζεηα, ην πςειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο θαηαγξάθεθε ζηελ Γαλία κε 

ηελ εξγαηνψξα ζηα €43,5. Δληνχηνηο, επηζεκαίλεηαη φηη ην 2018, ην εξγαηηθφ θφζηνο ζηελ 

Οπγγαξία απμήζεθε θαηά 6,4% ζε ζρέζε κε ην 2017, φηαλ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 

εξγαηηθφ θφζηνο ζηελ Δ.Δ. απμήζεθε κφλν θαηά 2,7%. 

 

 Αχμεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαηά 22% ην 2018  

Αχμεζε θαηά 22,3% ζεκείσζε ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ην 2018, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο. Πην αλαιπηηθά, αχμεζε 16% ζεκεηψζεθε ζηελ 

θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη 31,4% αχμεζε ζηελ θαηαζθεπή άιισλ έξγσλ. Παξάιιεια, αλνδηθή 

πνξεία αθνινχζεζε θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο πνπ απμήζεθε θαηά 9,5% ην 2018.  

 

 Η Οπγγαξία, ειθπζηηθφο επελδπηηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ Κίλα 

χκθσλα κε ηνλ Οχγγξν Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Mihály Varga, ν ιφγνο πνπ ε Κίλα ζεσξεί 

ηελ Οπγγαξία ειθπζηηθφ επελδπηηθφ πξννξηζκφ, νθείιεηαη ζην φηη πνιινί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη 

νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα απνηειέζνπλ, γηα ηα 

επφκελα ρξφληα, ηελ «αηκνκεραλή» ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Δ.Δ. Ο θ. Varga ηφληζε φηη 

ε Οπγγαξία κε ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ., κε 

κεηνχκελνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θαη κε αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

κπνξεί λα πξνζθέξεη αμηφινγεο επελδπηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζε αζηάηεο επελδπηέο. 

Σν Σακείν «SINO-CEE Fund» πνπ ηδξχζεθε ζην πιαίζην ηεο θηλεδηθήο πξσηνβνπιίαο «16+1», 

έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ, ε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα 

Κίλαο δηέζεζε θεθάιαην χςνπο €10 δηο. Σν 2013 ε Οπγγαξία, κέζσ ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο 

Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ «Eximbank», απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην Σακείν «China-CEE Fund 

I» κε πνζφ $30 εθ. Μέζσ ηνπ «China-CEE Fund I» επελδχζεθαλ ζηελ Οπγγαξία ζπλνιηθά $91 

εθ. Σνλ Ννέκβξην 2017 ε Οπγγαξία, ζπλερίδνληαο ην επηηπρεκέλν πξφγξακκα, ζπκκεηείρε κε 

επηπιένλ €50 εθ. ζην «China-CEE Fund IΙ». Δθηηκάηαη φηη ην Σακείν ζα δηνρεηεχζεη θαη 

δηαρεηξηζηεί ζηελ Οπγγαξία επελδχζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ €300 εθ., θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, ππνδνκψλ, ηερλνινγίαο & θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ζηελ βηνκεραλία, 

ηε θαξκαθνβηνκεραλία, ηε γεσξγία, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θηλεδηθέο επελδχζεηο ζηελ Οπγγαξία μεπεξλνχλ ζε αμία ηα $4 

δηο ελψ νη θηλεδηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νπγγξηθή αγνξά απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 ππαιιήινπο. 

 

 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 

 Γηεπθνιχλζεηο πξνο ηελ Γηεζλή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΙΙΒ) 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ, θαηαηέζεθε ζηελ Βνπιή λνκνζρέδην γηα ην 

πιέγκα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ (International Investment Bank -ΙΙΒ) αθ’ εο ζηηγκήο ε έδξα ηεο ΙΙΒ κεηαθεξζεί απφ 

ηελ Μφζρα ζηελ Βνπδαπέζηε. Η κεηαθνξά αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην β΄ εμάκελν 

2019, ελψ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο κεηαθνξάο ζα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ ηξία έηε. Η 

νπγγξηθή θπβέξλεζε θέξεηαη λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε έθηαζε θαη ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ Σξάπεδα, θαζψο επίζεο θαη θαηνηθία γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο Σξάπεδαο, ελψ 

παξάιιεια ζα κεξηκλήζεη θαη γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ρψξσλ. Η ΙΙΒ ζα ιεηηνπξγεί ππφ ην 

θαζεζηψο «δηεζλνχο νξγαληζκνχ» θαη θαηά ζπλέπεηα νη ππάιιεινί ηεο ζα απνιακβάλνπλ 

δηπισκαηηθήο ηδηφηεηαο θαη δηπισκαηηθήο αζπιίαο. Σέινο, ε Σξάπεδα δελ ζα ππφθεηηαη ζηνπο 

ίδηνπο λφκνπο θαη ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο κε ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Οπγγαξία. Με ηελ απφθαζε κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηεο ΙΙΒ ζηελ Βνπδαπέζηε, δελ ζπκθσλνχλ νη 

αληηπνιηηεπηηθέο δπλάκεηο ζηελ Οπγγαξία. πγθεθξηκέλα, ε αληηπνιίηεπζε έρεη ραξαθηεξίζεη 
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ηελ ΙΙΒ σο ηνλ «δνχξεην ίππν» ηνπ Ρψζνπ Πξνέδξνπ, Β. Πνχηηλ, ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ απηφ, ε ΙΙΒ, ηξάπεδα πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο ζθνπνχο ηεο COMECON (Οηθνλνκηθφο 

πλαζπηζκφο θξαηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ ππφ ηελ εγεζία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

αληίζηνηρνο ηεο ΔΟΚ), ππνζηεξίδεηαη (θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν) απφ ηνλ Πνχηηλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν σο ρξεκαηνπηζησηηθφο κεραληζκφο 

αλάζρεζεο ηεο θπξηαξρίαο αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΗΠΑ. Παξάιιεια, 

ζχκθσλα πάληα κε ην ζθεπηηθφ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ην θπβεξλψλ θφκκα (Fidesz) ζα επσθειεζεί 

ηεο παξνπζίαο ηεο ΙΙΒ ζηελ Οπγγαξία, πξνθεηκέλνπ λα αληιεί απφ ηελ ΙΙΒ ηα αλαγθαία 

θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηεί έξγα ηα νπνία δελ ζα ππνζηεξίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Η ΙΙΒ, 

επεηδή δελ ζα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, αιιά κε ηελ 

ηδηφηεηα ελφο πνιπκεξνχο νξγαληζκνχ πνπ δελ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ζπγθεθξηκέλνπ 

θξάηνπο, ζα κπνξεί λα παξάζρεη ξσζηθά θεθάιαηα θαη ξσζηθά δάλεηα (δεδνκέλνπ φηη δελ 

επεξεάδεηαη νχηε θαη πεξηνξίδεηαη απφ ηηο θπξψζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαηά ηεο Ρσζίαο). 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπλάζεη ηηο αληηδξάζεηο, 

δηαηείλεηαη, δηα ζηφκαηνο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Gábor Gion, φηη κπνξεί ε Ρσζία λα 

θαηέρεη ην πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο ΙΙΒ (46,03%), φκσο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

5 θ-κ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο ΙΙΒ (Βνπιγαξία, Σζερία, ινβαθία, Οπγγαξία θαη Ρνπκαλία) είλαη 

πςειφηεξν (50,16%). Ο θ. Gion, δήισζε επίζεο φηη ν ηζνινγηζκφο ηεο ΙΙΒ δελ μεπεξλά ην 2,5% 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Οπγγαξίαο ΟΣΡ θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ΙΙΒ 

θαηαηάζζεηαη, απφ άπνςεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ 17ε ζέζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

Οπγγαξία. Πάλησο, πξφζθαηα, ε Οπγγαξία, απμάλνληαο ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζηελ ΙΙΒ, 

θαηέζηε ε ηξίηε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηνρψλ (12,78%), πίζσ απφ ηελ Βνπιγαξία 

(13,48%). Η Κνχβα θαηέρεη 1,71%, ελψ νη δχν αζηαηηθέο ρψξεο κέιε ηεο ΙΙΒ, Βηεηλάκ θαη 

Μνγγνιία θαηέρνπλ 1,65%. Σέινο, ππέξ ηεο κεηαθνξάο ηεο ΙΙΒ ζηελ Βνπδαπέζηε 

επηρεηξεκαηνιφγεζε θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο θ. Μ. Varga, ν νπνίνο ζε 

νκηιία ηνπ ζην νπγγξηθφ Κνηλνβνχιην ηφληζε φηη ε Ρσζία είλαη εμέρσλ νηθνλνκηθφο θαη 

εκπνξηθφο εηαίξνο κε ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Οπγγαξίαο. ηνπο 

ηνκείο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ρσζία ζπκπεξηέιαβε ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, 

ηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ηε δηαρείξηζε πδάησλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Ο θ. Varga αλέθεξε φηη ζηνλ 

απφερν ησλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο, ην δηκεξέο εκπφξην Οπγγαξίαο-Ρσζίαο απμήζεθε θαηά 

30% ην 2017 θαη θαηά 20% ηνπο πξψηνπο έλδεθα κήλεο ηνπ 2018. Αλαθεξφκελνο ζηηο νπγγξηθέο 

εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζηελ Ρσζία, κλεκφλεπζε ηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ MOL πνπ έρεη επελδχζεη ήδε πεξί ηα €1,3 δηο. 

 

 

 Η αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ Lidl εμάγεη ην 27% ησλ νπγγξηθψλ θξαζηψλ 

Η γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ «Lidl» δηαθίλεζε θαη πνχιεζε 

ζπλνιηθά 20,5 εθ. θηάιεο νπγγξηθνχ νίλνπ ην 2018 (αχμεζε 35% ζε ζρέζε κε ην 2017). Πεξίπνπ 

ε κηζή πνζφηεηα πξνσζήζεθε ζην εμσηεξηθφ. Πην αλαιπηηθά, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 

εμαγσγή νπγγξηθνχ νίλνπ αλήιζαλ ζε 4,6 δηο HUF (€14,5 εθ.), δειαδή 27% ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηεο Οπγγαξίαο (17 δηο HUF) απφ ηηο εμαγσγέο νπγγξηθνχ νίλνπ. Πεξίπνπ 9,5 εθ. θηάιεο 

πσιήζεθαλ απφ ηα θαηαζηήκαηα Lidl εληφο ηεο Οπγγαξίαο θαη 11 εθ. θηάιεο πσιήζεθαλ απφ 

θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ. πλνιηθά, εμήρζεζαλ απφ ηελ εηαηξεία «Lidl» 165 

δηαθνξεηηθά είδε νπγγξηθψλ νίλσλ ζε 14 επξσπατθέο ρψξεο. Μεγαιχηεξεο αγνξέο γηα ηα 

νπγγξηθά θξαζηά κέζσ ηεο αιπζίδαο «Lidl» αλαδείρζεθαλ ην Ηλ. Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε 

Πνισλία θαη ε ινβαθία.  

 

 

 Νέα νπγγξηθή επέλδπζε ζε θσηνβνιηατθφ πάξθν 

Η εηαηξία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο «MVM Zöld Generáció», ζπγαηξηθή ηεο θξαηηθήο 

νπγγξηθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο «MVM», εγθαηλίαζε λέα κνλάδα ειηαθήο ελέξγεηαο αμίαο 9 δηο 

HUF ζηελ πφιε Paks. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν θσηνβνιηατθφ πάξθν ζηελ Οπγγαξία, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 51 εθηαξίσλ. Γηαζέηεη 74.000 ειηαθνχο ζπιιέθηεο (θσηνβνιηατθά πιαίζηα) 
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ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 20,6MW θαη κε δπλαηφηεηα εηήζηαο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 22,2 GWH. Σνλίδεηαη φηη ην 35% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, θαιχθζεθε 

απφ επξσπατθά θνλδχιηα. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξείαο, ην πάξθν ζα ζπλεηζθέξεη ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ Οπγγαξία θαηά 22.000 ηνλ. εηεζίσο. ηα 

ζρέδηα ηεο εηαηξεία γηα ην 2019 πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 110 ζηαζκψλ ειηαθήο ελέξγεηαο 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη εηήζηεο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα πεξίπνπ 50.000 λνηθνθπξηψλ.  

 

 

 Δπέλδπζε ζινβαθηθήο εηαηξείαο ζε θσηνβνιηατθφ πάξθν ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο Ηιηαθψλ Κπςειψλ Οπγγαξίαο, ε ζινβαθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ειηαθψλ θπςειψλ, αιιά θαη επελδπηηθή εηαηξεία «Radix 

Union», κε έδξα ην Kosice (ινβαθία), ζα θαηαζθεπάζεη ειηαθφ πάξθν ζηε πφιε Szügy ηεο 

Οπγγαξίαο. Σν έξγν, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 31,9 δηο HUF ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ε 

«Greentechnic Hungary» πνπ ζα θαηαζθεπάζεη 33 θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο ησλ 500kW 

εθάζηε.   
 

 

 Δλίζρπζε δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Οπγγαξίαο-Φηιηππίλσλ  

πκθσλία πλεξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ππέγξαςαλ νη Τπνπξγνί Γεσξγίαο Οπγγαξίαο θαη 

Φηιηππίλσλ. Η ζπλεξγαζία θαιχπηεη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ηνλ ηνκέα αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο, θ. 

Istvan Nagy, δηαβεβαίσζε ηνλ νκφινγφ ηνπ, θ. Pinol, φηη ε Οπγγαξία ζχληνκα ζα κεηαθέξεη ζηηο 

Φηιηππίλεο ηερλνγλσζία γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζαξηζκφ θαη δηαηήξεζε πδάησλ. Σφληζε επίζεο 

φηη ε νπγγξηθή πιεπξά ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη αξκφδηεο αξρέο ησλ 

Φηιηππίλσλ εγθξίλνπλ ηελ εηζαγσγή ζηε ρψξα ηνπο νπγγξηθνχ θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ. 

εκεηψλεηαη φηη Τγεηνλνκηθφ Κιηκάθην απφ ηηο Φηιηππίλεο αλακέλεηαη λα επηζθεθζεί ηνλ Μάην 

ηελ Οπγγαξία πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο Οπγγαξίαο, θαζψο θαη ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ δσηθήο πγείαο πνπ εθαξκφδεη ε Οπγγαξία.   

Η ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ επεθηείλεηαη 

επίζεο ζηνπο ηνκείο ησλ επελδχζεσλ, ηεο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. 

Πξφζθαηα, ζηελ Βνπδαπέζηε, ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ε Μηθηή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο Οπγγαξίαο-Φηιηππίλσλ (2-3 Απξηιίνπ 2019). χκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη επηθεθαιήο ηεο 

νπγγξηθήο Αληηπξνζσπείαο, θ. István Joó, ε δηκεξήο ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη: δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ, γεσξγία, θηελνηξνθία, βηνκεραλία ηξνθίκσλ, αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηερλνινγία 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσλίεο, κεηαθνξέο, ηνπξηζκφ, εθπαίδεπζε, πνιηηηζηηθά ζέκαηα, 

αζιεηηζκφ θαη πγεία. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Φηιηππίλεο ζα κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ ζηελ 

Οπγγαξία, δσνηξνθέο, ηρζπεξά θαη «manila hemp» (εηδηθή θπηηθή ίλα). Ο επηθεθαιήο ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ησλ Φηιηππίλσλ, Τθππνπξγφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο 

Πνιηηηθήο, θ. Ceferino Rodolfo, ηφληζε φηη ε Οπγγαξία απνηειεί γηα ηηο Φηιηππίλεο έλαλ 

αμηφπηζην ζχκκαρν εληφο ηεο Δ.Δ. θαη αληηζηνίρσο, νη Φηιηππίλεο είλαη ν εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο 

ζηελ Έλσζε Υσξψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ASEAN). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θξαηηθή Σξάπεδα 

Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο «Eximbank» έρεη αλνίμεη ρξεκαηνπηζησηηθή γξακκή 

χςνπο 600 εθ. δνι. ΗΠΑ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξεηψλ ησλ δχν 

ρσξψλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2018 ε ζπλνιηθή αμία ηνπ φγθνπ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ δχν ρσξψλ απμήζεθε θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2017 (έηνο θαηά ην νπνίν 

επαλαιεηηνχξγεζε ζηελ Μαλίια ε Πξεζβεία ηεο Οπγγαξίαο), αγγίδνληαο ηα 222 εθ. δνι. ΗΠΑ. 

Η αμία ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ  άγγημε ηα 65 εθ.  

 

 Πξφγξακκα Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηεο Οπγγαξίαο κε ηελ Οπγθάληα 

Η Οπγγαξία, απφ θνηλνχ κε ηελ εγεζία ηεο Οπγθάληαο, πινπνηεί ζηελ αθξηθαληθή ρψξα 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα χςνπο 5,1 δηο. HUF (€16.1 εθ.). Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζηελ ηζηνξία ηεο Οπγθάληαο θαη απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
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κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη φζσλ έρνπλ βξεη εθεί θαηαθχγην απφ 

δηπιαλέο ρψξεο, πξνο ηελ Δπξψπε. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη εχξεζεο εξγαζίαο ζηελ Οπγθάληα. χκθσλα κε ηνλ Οχγγξν Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ, θ. Peter Szijjártν, ε Οπγθάληα είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Δπξψπε, αθνχ εθεί έρνπλ βξεη 

θαηαθχγην πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο απφ γεηηνληθέο ρψξεο, αξηζκφο πνπ απνηειεί ηνλ 

πςειφηεξν ζηελ Αθξηθή θαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν. Ο θ. Szijjártó, ζε δειψζεηο ηνπ 

ζηνλ ηχπν, ππνγξάκκηζε φηη κε ζπλερψο απμαλφκελν πιεζπζκφ, ε Οπγθάληα απνηειεί ππιψλα 

γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. ην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε Οπγγαξία ζα παξαδψζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζηνλ κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ 

θαηαπιηζκφ ηεο Οπγθάληαο, ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ κε ην νπνίν ζα θαιπθζνχλ νη 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο γηα πφζηκν λεξφ 200.000 αλζξψπσλ. Δπίζεο, ε  Οπγγαξία ζα εγθαηαζηήζεη 

βηνκεηξηθφ ζχζηεκα πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζθχγσλ. Παξάιιεια 

ζα πινπνηήζεη έλα αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνβιήκαηα ζίηηζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πξνζθχγσλ. Ο θ. Szijjarto ηφληζε πσο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απφ ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε γηα πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ζηελ Οπγθάληα, ήηαλ ην φηη ε αθξηθαληθή ρψξα είλαη Υξηζηηαληθή θαη 

πξνζηαηεχεη ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ησλ φκνξσλ ρσξψλ. Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ, αιιά θαη άιισλ κεγάισλ έξγσλ, ε Οπγγαξία ίδξπζε 

Πξνμεληθφ Γξαθείν ζηελ Κακπάια. Δπίζεο, νη δχν ρψξεο ππέγξαςαλ πκθσλία βάζεη ηεο 

νπνίαο ε Οπγγαξία ζα παξέρεη εηεζίσο 20 ππνηξνθίεο ζε ζπνπδαζηέο απφ ηελ Οπγθάληα, νη 

νπνίνη κεηά ηελ απφθηεζε ησλ δηπισκάησλ ηνπο ζηελ Οπγγαξία, ζα κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ 

ζηε ρψξα ηνπο γηα λα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αγξνηηθψλ, 

δηαρείξηζεο πδάησλ, αζθαιείαο, θιπ). Παξάιιεια, ηνλ Μάην η.έ. ζα εθθηλήζεη ζηελ Οπγθάληα ε 

πινπνίεζε θνηλνχ Γεξκαλν-Οπγγξηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πδάησλ, ζην νπνίν ε 

Οπγγαξία ζα ζπλεηζθέξεη €950 ρηι. Σνλ ίδην κήλα, ε Οπγγαξία ζα πινπνηήζεη ζηελ Οπγθάληα 

πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηακαηηθά ινπηξά, δεδνκέλνπ φηη ε αθξηθαληθή ρψξα είλαη πινχζηα ζε 

ζεξκέο πεγέο.  

 

 Δλίζρπζε δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Οπγγαξίαο-Βνπιγαξίαο  

Καηά ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Μηθηήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Οπγγαξίαο-Βνπιγαξίαο, ν 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártν, ραξαθηήξηζε ηελ 

Βνπιγαξία σο εκπνξηθφ-νηθνλνκηθφ εηαίξν, αιιά θαη πνιηηηθφ ζχκκαρν ηεο Οπγγαξίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Οχγγξν Τπνπξγφ, ε Βνπιγαξία έρεη ξφιν-θιεηδί ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 

θ/α κέζσ ηνπ Νφηηνπ Γηαδξφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα ζα θπξηαξρνχλ ζηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο Οπγγαξίαο-Βνπιγαξίαο ηα επφκελα έηε. Η Οπγγαξία πξνηίζεηαη λα πξνκεζεπηεί 

ξσζηθφ θπζηθφ αέξην απφ ηελ Βνπιγαξία ην 2020 κέζσ ηνπ Turkstream θαη γηα απηφ ζθνπεχεη 

άκεζα λα πξνρσξήζεη ηφζν ζηηο αλαγθαίεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζηηο ηερληθέο (ππνδνκέο 

θιπ). Δμάιινπ, ε δηκεξήο ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία κε ηελ Βνπιγαξία επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαζψο ε Βνπιγαξία θαηαζθεπάδεη ππξεληθφ ζηαζκφ. Ο Οχγγξνο 

Τπνπξγφο εθηίκεζε φηη ην δηκεξέο εκπφξην Οπγγαξίαο-Βνπιγαξίαο ην 2019 ζα μεπεξάζεη ζε αμία 

ηα €1,5 δηο. Η θξαηηθή νπγγξηθή ηξάπεδα εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ Eximbank, έρεη αλνίμεη 

πηζησηηθή γξακκή χςνπο €165 εθ. γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ Βνπιγαξία. Η Οπγγαξία είλαη ν 8
νο

 θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεξνο επελδπηηθφο 

εηαίξνο γηα ηελ Βνπιγαξία, ελψ κε ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Société Générale» απφ ηελ 

νπγγξηθή ηξάπεδα OTP, ν νπγγξηθφο ηξαπεδηθφο φκηινο θαηέζηε ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ζηελ 

βνπιγαξηθή αγνξά. Παξάιιεια, έλα απφ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηεο νπγγξηθήο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο Richter, εηζήρζε ζην ζχζηεκα θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ηεο Βνπιγαξίαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Μηθηήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπδεηήζεθαλ, επίζεο, 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηελ δηκεξή ηνπξηζηηθή θαη αγξνηηθή ζπλεξγαζία, ελψ δελ εληνπίζηεθαλ 

ηνκείο φπνπ νη δχν ρψξεο έρνπλ δηαθνξέο.  
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ΙΙΙ 
 Διεθνείς Εκθέζεις 

 

 

 MACH-TECH, (14-17 Μαΐνπ 2019) 

Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε φισλ ησλ Βηνκεραληθψλ Κιάδσλ, κε ζπκκεηνρή 420 εθζεηψλ απφ 19 

ρψξεο θαη 16.000 επηζθεπηψλ απφ 39 ρψξεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ρομποηική 

(αχμεζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ 127% απφ ην 2018), ζηελ παραγωγή βιομητανικών εργαλείων 

(αχμεζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη αξηζκνχ εθζεηψλ θαηά 40%), ζηηο ππεξεζίεο βηνκεραληθνχ 

εθνδηαζκνχ θαη κεηαθνξψλ (industrial logistics) θαη ζην βιομητανικό λογιζμικό. Δπίζεο, 

βάξνο ζα δνζεί ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ζηα βηνκεραληθά ειεθηξνληθά, ζηελ απεπζείαο 

επηθνηλσλία ησλ έμππλσλ κεραλψλ (Μ2Μ), ζηελ απηνξπζκηδφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο κηαο άθξσο απνηειεζκαηηθήο  καδηθήο παξαγσγήο. 

 

 INDUSTRY DAYS, (14-17 Μαΐνπ 2019) 

Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραλίαο, κε ζπκκεηνρή 300 εθζεηψλ απφ 15 ρψξεο. 
 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, (+36) 20 578 1166 

Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail:  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.hungexpo.hu 

 

  
 

http://www.hungexpo.hu/

