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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο   

Αικαηψδε αλάπηπμε ζεκείσζε ε νπγγξηθή νηθνλνκία θαηά ην γ΄ ηξίκελν 2018 κε ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο λα αγγίδεη ην 5,2% (πνζνζηφ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.). 

πλνιηθά, απφ ηελ αξρή ηνπ 2018 θαη γηα ηα πξψηα ηξία ηξίκελα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

νπγγξηθήο νηθνλνκίαο ππνινγίζηεθε ζην 4,9% (ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε πνπ έρεη πνηέ 

θαηαγξαθεί), θαηαηάζζνληαο ηελ Οπγγαξία σο ηε ρψξα κε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζηελ Δ.Δ. Αλαιπηέο απνδίδνπλ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

κείσζεο ησλ θφξσλ θαη αχμεζεο ησλ κηζζψλ (ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο μεπέξαζε ηα 4,5 

εθ άηνκα θαη νη κηζζνί απμήζεθαλ θαηά 11,7%). Οη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζπλέδξακαλ ζηελ 

θαηαθφξπθε άλνδν είλαη: Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο (ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο πνιηηηθήο 

επηδφηεζεο λέσλ νηθνγελεηψλ γηα θαηαζθεπή θαηνηθηψλ), ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ν 

βηνκεραληθφο  θαη ν αγξνηηθφο.  
 

 Αχμεζε ησλ ηεισλεηαθψλ εζφδσλ, ιφγσ εθηεισληζκνχ θηλεδηθψλ πξντφλησλ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ησλ εδψ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ν αξηζκφο ησλ εθηεισληζκψλ γηα 

θηλεδηθά πξντφληα θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2018 απμήζεθε θαηά 9%, ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2017, αγγίδνληαο ηνπο 191.000. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαη εμαηηίαο 

απηψλ ησλ εθηεισληζκψλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 34,7% ησλ ηεισλεηαθψλ εζφδσλ (απφ 22,2 

δηο. HUF ην 2017 ζε 34 δηο. HUF ην 2018).  Σα ηεισλεηαθά έζνδα απφ ηνλ εθηεισληζκφ 

θηλεδηθψλ πξντφλησλ αλέξρνληαη ζην 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεισλεηαθψλ εζφδσλ ηεο Οπγγαξίαο. 

Αο ζεκεησζεί φηη ε αμία ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ηελ Κίλα πξντφλησλ ζηελ Οπγγαξία, αθνινπζεί 

αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φηη ην 2017 άγγημε ηα 1,4 ηξηο. HUF. Η Κίλα έρεη πιένλ 

θαηαζηεί ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Δ.Δ θαη ηα θηλεδηθά πξντφληα ζπλζέηνπλ 

ζρεδφλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Δ.Δ. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2027 ζα θαηαθζάλνπλ 

θαζεκεξηλά ζηελ Δ.Δ πεξίπνπ 321 εκπνξεπκαηνθηβψηηα. ηφρνο ηεο Οπγγαξίαο είλαη λα 

ππνδέρεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξηεγά ηξέλα θάζε εβδνκάδα, ζπλεπψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ε ηαρχηεηα εθηεισληζκνχ ζα απνηειέζνπλ πξσηαξρηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ησλ κεηαθνξηθψλ-εκπνξεπκαηηθψλ εηαηξεηψλ γηα δηέιεπζε κέζσ Οπγγαξίαο.  

 

 εκαληηθή ε εηζξνή θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Οχγγξνπ Τθππνπξγνχ Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο, θνπ Tamás 

Schanda, ζπλνιηθά, €4,4 δηο επξσπατθψλ θεθαιαίσλ εηζέξεπζαλ ζηελ Οπγγαξία εληφο ηνπ 2018. 

Απφ ηα δηαζέζηκα επξσπατθά θνλδχιηα ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 2014-2020, ε Οπγγαξία 

απνξξφθεζε ην 31%, μεπεξλψληαο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν απνξξφθεζεο (27%). Δπηζεκαίλεηαη 

πάλησο, φηη απφ ηα €4,4 δηο ην €1 δηο πξνήιζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 2007-2013. Οη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ ηελ Δ.Δ. δξνπλ επεξγεηηθά 

ζηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην 

χςνο ησλ επξσπατθψλ θεθαιαίσλ πνπ εηζξένπλ ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο Δ.Δ. αλαθνξηθά κε 

ην Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 2021-2027, ε Οπγγαξία δηαθσλεί κε ηελ πεξηθνπή 

θνλδπιίσλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο (π.ρ. Πνιηηηθή πλνρήο, ΚΑΠ) θαη ππνζηεξίδεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. Παξάιιεια, ε Οπγγξηθή Κπβέξλεζε 

ζεσξεί εμίζνπ ζεκαληηθέο ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δ.Δ. (π.ρ. 

θιηκαηηθή αιιαγή) θαη ππνζηεξίδεη ηε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. 

 

 Αχμεζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηελ Οπγγαξία 

Η Οπγγαξία θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηελ 8
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ πην ειθπζηηθψλ γηα επελδχζεηο 

θξαηψλ ηνπ θφζκνπ, ελψ ν Οπγγξηθφο Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (Hungarian 
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Investment Promotion Agency-HIPA), αλαγλσξίζηεθε σο ν θαιχηεξνο θξαηηθφο επελδπηηθφο 

νξγαληζκφο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Παξάιιεια, ν Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó (ηγηάξην) αλαθνίλσζε φηη νη άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) ππνζηεξηδφκελεο απφ ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Οχγγξνο Τπνπξγφο δήισζε φηη ην 2018 εηζέξεπζαλ ζηε ρψξα πεξί ηα €4,3 δηζ. γηα πινπνίεζε 98 

επελδπηηθψλ έξγσλ, ηα νπνία επηδνηήζεθαλ απφ ηελ Οπγγξηθή Κπβέξλεζε κε ζπλνιηθφ πνζφ 

€421,8 εθ. Έηζη, ην 2018 αλαδεηθλχεηαη σο ην πιένλ επηηπρεκέλν, απφ άπνςεο πξνζέιθπζεο 

αξηζκνχ αιιά θαη αμίαο επελδχζεσλ, έηνο ζηελ ηζηνξία ηεο Οπγγαξίαο. Σν 2017 είραλ 

αλαθνηλσζεί 96 επελδχζεηο, ζπλνιηθήο αμίαο €3,5 δηο., νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ 17.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2018 θαηακεηξήζεθαλ ζε 

17.024 κε κέζν κεληαίν εηζφδεκα €1.330. Οη πεξηζζφηεξεο ΑΞΔ (28) ζπλνιηθήο αμίαο €1,9 δηο 

πξνήιζαλ απφ ηελ Γεξκαλία. 15 κεγάια επελδπηηθά έξγα πινπνηήζεθαλ απφ εηαηξείεο ησλ ΗΠΑ 

θαη 17 απφ εηαηξείεο ηεο Αζίαο (Ν. Κνξέα, Ιαπσλία, Κίλα θαη Ιλδία). 

 

 Αχμεζε βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ν φγθνο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ηνλ Γεθέκβξην 2018 απμήζεθε θαηά 5,4% ζε εηήζηα βάζε, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2017. πλνιηθά γηα ην 2018, ε βηνκεραληθή απμήζεθε θαηά 3,6% ζε ζρέζε 

κε ην 2017. εκεηψλεηαη φηη ε αχμεζε απηή νθείιεηαη αξρηθά ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

βηνκεραληψλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, 

πνηψλ θαη θαπλνχ. Γηα ηελ ηζηνξία αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1991-2018 φ κέζνο 

φξνο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη ζην 4,67% ελψ ηνλ Μάην 2000 είρε ζεκεησζεί ε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ δείθηε (23,5%) θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2009 ε ρακειφηεξε (-28,99%).  

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 ηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειήο ηαρχηεηαο Βνπδαπέζηε-Μπξαηηζιάβα-Βαξζνβία  

Οη ρψξεο ηνπ Visegrad (Οπγγαξία, ινβαθία, Σζερία, Πνισλία) είλαη έηνηκεο λα πινπνηήζνπλ 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επελδπηηθά έξγα ζηελ ηζηνξία ηνπο, ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηηο πφιεηο Βνπδαπέζηε, Μπξαηηζιάβα, Οζηξάβα θαη 

Βαξζνβία. Με ηαρχηεηα 250 ρικ./ψξα, ε απφζηαζε Βνπδαπέζηε-Μπξαηηζιάβα (200ρικ) ζα 

κπνξεί λα θαιπθζεί ζε κηα ψξα θαη κέρξη ηελ Βαξζνβία  (πεξίπνπ 900ρικ) ζε 4 ψξεο. Ο 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ & Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjárto, ζπλαληήζεθε 

πξφζθαηα  κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (EIB), θ. Vazil Hudak, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην θηιφδνμν ζρέδην ησλ ρσξψλ Visegrad (V4), αιιά θαη  λα 

ηνπ επηζεκάλεη φηη νη ρψξεο V4 ππνινγίδνπλ θαη ζηεξίδνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ 

ηελ Σξάπεδα. Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ 

έρνπλ ήδε αξρίζεη. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΙΒ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία επελδπηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αμηνπνίεζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

 

 

 Η νπγγξηθή θαπλνβηνκεραλία ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε 

χκθσλα κε δεκφζηα δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδίαο Καπλνπαξαγσγψλ Οπγγαξίαο, ε 

επηβίσζε ηνπ θιάδνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ή λα εληζρχζεη ηηο 
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ήδε ππάξρνπζεο, πςειέο δηαζπλδέζεηο (lobby) ηφζν εληφο Οπγγαξίαο, αιιά θαη -θπξίσο- εληφο 

ηεο Δ.Δ. Σν 2018 νη θπηείεο θαπλνχ ζηελ Οπγγαξία θάιπςαλ έθηαζε 3.258 εθηαξίσλ, κεησκέλε 

ζε ζρέζε κε ην 2017 (3.380), ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην 2004 (έηνο έληαμεο ηεο 

Οπγγαξίαο ζηελ Δ.Δ.) ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε γηα θαπλά έρεη ζπξξηθλσζεί θαηά 44%. 

χκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδία Καπλνπαξαγσγψλ Οπγγαξίαο ηελ επζχλε θέξεη ε Δ.Δ. πνπ αθελφο 

επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαπλνχ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη αθεηέξνπ αδπλαηεί λα θαηαπνιεκήζεη θαη 

λα παηάμεη ην ιαζξεκπφξην θαπλνχ. ηελ Οπγγαξία, πεξίπνπ 200 ρηι. άλζξσπνη ζπληεξνχληαη 

απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ θαπλνθαιιηέξγεηα, ελψ ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

παξαγσγνχο θαη ηνπο ρνλδξέκπνξνπο πινπνηεί πξφγξακκα επηδνηήζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ 

θαπλνπαξαγσγψλ.  

 

 

 Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θξίλεη παξάλνκν ην κνλνπψιην πιεξσκήο κέζσ θηλεηψλ 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην θξαηηθφ κνλνπψιην ηεο Οπγγαξίαο γηα πιεξσκέο 

δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, είλαη αζχκβαην κε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. Η νπγγξηθή θξαηηθή εηαηξεία «Nemzeti Mobilfizetési» 

είλαη ν απνθιεηζηηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο κέζσ θηλεηψλ απφ ην 2014. Η Δ. 

Δπηηξνπή παξέπεκςε ηελ Οπγγαξία ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

πξφζβαζε μέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά.  

 

 

 Κξαηηθά νκφινγα ηεο Σξάπεδαο Κίλαο ζην Υξεκαηηζηήξην Βνπδαπέζηεο 

Κξαηηθά δνκηθά νκφινγα ηεο Σξάπεδαο Κίλαο άξρηζαλ λα δηαθηλνχληαη ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Βνπδαπέζηεο (BSE). Η νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνιφγσλ αλέξρεηαη ζε €8,5 εθ. θαη $15 εθ. 

Σα νκφινγα, ζπλδένληαη κε ηα νπγγξηθά θξαηηθά νκφινγα (γλσζηά σο Panda bonds) πνπ έρνπλ 

ξήηξα Γνπάλ, επηηφθην 4,85% θαη σξηκάδνπλ ηνλ Ινχιην 2020. Η ζπλεξγαζία ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Βνπδαπέζηεο θαη ηεο Σξάπεδαο Κίλαο άξρηζε ην 2017.   

 

 

 Παξαπνκπή ηεο Οπγγαξίαο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξέπεκςε ηελ Οπγγαξία ζην Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ. εμαηηίαο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Οπγγαξίαο πεξί ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. χκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ε ηζρχνπζα νπγγξηθή λνκνζεζία παξαβηάδεη ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο 

Δ.Δ. γηα ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, αθνχ επηηξέπεη ηελ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εηο 

βάξνο ησλ εηζαγσγέσλ. χκθσλα κε ηελ νπγγξηθή λνκνζεζία, ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ 

εηζαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε απηφ ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο, δελ επηηξέπεη ζηνπο εηζαγσγείο λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα 

πνπ εηζάγνπλ ζε πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. Η Δπηηξνπή είρε επηζεκάλεη ζηελ Οπγγαξία ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξαβίαζε, γηα πξψηε θνξά, ηνλ Φεβξνπάξην 2017 θαη παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο 

πνπ αθνινχζεζαλ, νη νπγγξηθέο αξρέο δελ ζπκκνξθψζεθαλ.  

 

 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 Υξεκαηνδφηεζε ηεο EXIMBANK γηα ηνπξθφθσλεο ρψξεο 

Όπσο αλαθνίλσζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Β. Όξκπαλ, ε θξαηηθή ηξάπεδα 

εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ «Eximbank» άλνημε πηζησηηθή γξακκή χςνπο $1,5 δηο. πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί ε εκπνξηθννηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη λα εληζρπζνχλ νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαμχ Οπγγαξίαο θαη ησλ έμη ηνπξθφθσλσλ θξαηψλ (Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ, 

Σνπξθία θαη Οπδκπεθηζηάλ). εκεηψλεηαη φηη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ηεο Οπγγαξίαο κε ηα 

πξναλαθεξζέληα θξάηε αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία, κε ηνπο ηνκείο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
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πξντφλησλ, ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη ηεε πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο λα είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην πξψην 

εμάκελν 2018 νη νπγγξηθέο εμαγσγέο πξνο ην Κηξγηζηάλ ζεκείσζαλ αχμεζε 51% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017, αγγίδνληαο ζε αμία ηα $51 εθ.   

 

 

 Μεγάιε επελδπηηθή ζπκθσλία γηα ηελ Vodafone Οπγγαξίαο 

Η Vodafone Οπγγαξίαο αλαθνίλσζε φηη ζα απνθηήζεη ηελ νπγγξηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ 

«UPC Hungary», έλαληη πνζνχ χςνπο €18,4 δηο, σο κέξνο κηαο επξχηεξεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Liberty Global ζηελ Σζερία, ζηελ Γεξκαλία θαη 

ζηελ Ρνπκαλία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο ε ζπκθσλία είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Vodafone θαη ζα απαηηεζεί ε έγθξηζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο (αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2019). Οη 

εηαηξείεο πξνζβιέπνπλ ζε ζεκαληηθέο ζπλέξγηεο θαζψο πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο  θαη φρη 

αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο. Η «UPC Hungary» είλαη ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο θαισδηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Οπγγαξία πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε 1.8 εθ. λνηθνθπξηά. Με ηελ εμαγνξά, ε  

Vodafone Οπγγαξίαο ζα θαηαζηεί ε δεχηεξε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ 

νπγγξηθή αγνξά, πίζσ κφλν απφ ηελ Magyar Telekom (40% θξαηηθή ζπκκεηνρή). Η αγνξά 

ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Οπγγαξίαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ξηδηθήο αιιαγήο (πψιεζε ηεο 

νπγγξηθήο Telenor ζηνλ επελδπηηθφ φκηιν ηζέρηθσλ ζπκθεξφλησλ PPF, πξφζεζε ηεο ξνπκαληθήο 

Digi γηα είζνδφ ηεο ζηελ νπγγξηθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη εμαγνξά ηεο  UPC απφ ηελ 

Vodafone).  Αλακέλεηαη φηη νη εμειίμεηο απηέο ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ζηελ νπγγξηθή αγνξά θαη ζα 

επεξεάζνπλ ηα θέξδε ηεο Magyar Telekom κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

 H Nissan επελδχεη ζηελ Οπγγαξία 

Η Ιαπσληθή εηαηξία απηνθηλήησλ, Nissan, επέιεμε λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ζηελ Δπξψπε έρνληαο σο βηνκεραληθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηελ Βνπδαπέζηε. 

Η εηαηξεία ζα παξέρεη φιεο ηηο ινγηζηηθέο θαη ηηκνινγηαθέο ππεξεζίεο γηα ηα επί επξσπατθνχ 

εδάθνπο εξγνζηάζηά ηεο, απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ Οπγγαξία. Η Ιαπσληθή εηαηξία 

ιεηηνπξγεί 110 θέληξα ζπληήξεζεο (ζπλεξγεία) ζηελ Οπγγαξία θαη ζπλνιηθά απαζρνιεί πεξίπνπ 

50.000 εξγαδνκέλνπο. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο Οπγγαξίαο σο ηεο ρψξαο 

γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ήηαλ ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε Οπγγαξία ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο, αιιά θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ νπγγξηθή 

θπβέξλεζε. Η Ιαπσλία είλαη γηα ηελ Οπγγαξία ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο απφ ηελ Αζία θαη ν 

δεχηεξνο κεγαιχηεξνο (πίζσ απφ ηηο ΗΠΑ) εθηφο Δ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 28% ηεο νπγγξηθήο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ νπνία απαζρνινχληαη 

172.000 άλζξσπνη.  

 

 Δπέλδπζε θαλαδέδηθεο εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία 

Η θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ «Linamar Hungary Cls.» ζα πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε χςνπο 17,6 

δηο HUF (€54 εθ.) ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ πεξηνρή Bekescsaba. Η νπγγξηθή 

θπβέξλεζε, εθηηκψληαο ηελ πςειή ηερλνινγία, ηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη ηε δεκηνπξγία 

250 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ, αλαθνίλσζε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο 

κε €12 εθ. Η θαλαδέδηθε εηαηξεία ζε εξγνζηάζην έθηαζεο 10.000 η.κ. ζα ζρεδηάδεη θαη 

θαηαζθεπάδεη ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο γηα ηα απηνθίλεηα ηεο Daimler πνπ ζα εμάγνληαη ζε 

Ακεξηθή θαη Κίλα. Σα νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο είλαη πνιιαπιαζηαζηηθά, θαζψο 

πεξίπνπ 1.500 κηθξνκεζαίεο νπγγξηθέο εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη ήδε κε ηελ «Linamar Hungary 

Cls.», ελψ ε εηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ηερληθήο θαηάξηηζεο κε ηα νπγγξηθά 

παλεπηζηήκηα ηνπ Debrecen, ηνπ Szeged θαη ηνπ Miskolc. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Οπγγαξία 

ήηαλ ε πξψηε ρψξα ζηελ πεξηνρή πνπ θαηάξηηζε, επηδφηεζε θαη πινπνίεζε πξφγξακκα γηα ηελ 

ειεθηξνθίλεζε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ 

ηεο Οπγγαξίαο, θ. Szijjarto, κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε δήισζε φηη ην κέιινλ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ πνξεία ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ε επηηπρία 

ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ζα πξνζειθχζεη λένπο θαηαζθεπαζηέο θαη 
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επελδπηέο. Δμαηηίαο ηεο λέαο επέλδπζεο, ε θαλαδέδηθε εηαηξία γηα ηα επφκελα έμη έηε, αλακέλεη 

ηδίξν χςνπο 390 εθ. επξψ. Παγθνζκίσο, ε εηαηξεία απαζρνιεί 29.000 εξγαδνκέλνπο ζε 60 

ηνπνζεζίεο ζε δηάθνξεο ρψξεο. ηελ Οπγγαξία απαζρνιεί 2.699 ππαιιήινπο, έρεη εηήζην ηδίξν 

€1,86 δηο θαη εμάγεη ην 85,7% ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη επελδχζεηο ηεο ζηελ Οπγγαξία απφ ην 2010 

θη έλζελ ππνινγίδνληαη ζε €105 εθ.  

 

 Νέα επέλδπζε ηεο Bosch ζηελ Οπγγαξία 

Η εηαηξεία «Robert Bosch Energy and Body Systems Ltd» πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε επέλδπζεο 

χςνπο 14,1 δηζ. HUF ζην ήδε ππάξρνλ εξγνζηάζην ηεο Bosch ζηελ πφιε Miskolc ηεο 

Οπγγαξίαο. Σν επελδπηηθφ έξγν πνπ ζα πεξηιακβάλεη γξακκέο παξαγσγήο θαη δνθηκαζηηθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ επφκελε γελεά πξντφλησλ ζα νινθιεξσζεί ην 2021. χκθσλα κε δειψζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο θ. Peter Szijjartν (ηγηάξην), ε 

θπβέξλεζε ζα επηδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε ην πνζφ ησλ 2,65 δηζ. HUF. Η λέα επέλδπζε ζηνρεχεη 

ζηελ παξαγσγή θαη εθζπγρξνληζκφ λέαο γεληάο πξντφλησλ, φπσο ζπζηήκαηα ςχμεο κεραλψλ, 

θηλεηήξεο ειεθηξηθψλ πνδειάησλ θαη θηβψηηα ηαρπηήησλ κε εθθεληξνθφξνπο άμνλεο. Ο 

Τπνπξγφο δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζηελ αλάπηπμε πνπ ζεκείσζε ε νπγγξηθή νηθνλνκία θαηά 

ην 2018, επηζεκαίλνληαο φηη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ, είρε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο. πκπιήξσζε, 

φηη ε Οπγγαξία έρεη πιένλ θαηαζηεί δηεζλψο, ηδαληθφο ηφπνο ηφζν γηα ηε ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ 

ζπλαξκνιφγεζεο, φζν θαη γηα ηελ Έξεπλα & Αλάπηπμε.  Γηα ηελ επέλδπζε ηεο Bosch, ν θ. 

Szijjarto ηφληζε φηη ε γεξκαληθή εηαηξεία είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο Οπγγαξίαο-Γεξκαλίαο. Σφληζε φηη ε  Γεξκαλία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο θαη 

επελδπηηθφο εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο, απνξξνθά ην 27% ηνπ ζπλφινπ ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ, 

είλαη πξψηε ζε αξηζκφ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Οπγγαξία, ελψ 28 απφ ηηο 98 ζεκαληηθφηεξεο 

επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2018 ζηελ Οπγγαξία ήηαλ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Σέινο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε γεξκαληθή εηαηξία έρεη παξνπζία ζηελ Οπγγαξία απφ ην 1898. ήκεξα, 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα 9 ζπγαηξηθέο ηεο Bosch, πνπ απαζρνινχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 

15.000 ππαιιήινπο θαη  ην 2017 δεκηνχξγεζαλ ηδίξν πεξίπνπ 244 δηζ. HUF (€ 74,6 εθ.). Ο 

ζπλνιηθφο ηδίξνο ηνπ Οκίινπ μεπεξλά ηα €78 δηζ. 

 

 

ΙΙΙ 
 Διεθνείς Εκθέζεις 

 

 

 INTERNATIONAL AUTOMOBIL & TUNING SHOW -AMTS, (22-24 Μαξηίνπ 2019) 

Γηεζλήο Έθζεζε Απηνθηλήηνπ θαη Βειηηψζεσλ.  

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: info@amts.hu 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.amts.hu/en  

 

 

 CONSTRUMA, (3-7 Απξηιίνπ 2019) 

Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπψλ θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, κε 690 εθζέηεο, 46.000 επηζθέπηεο, 18 εζληθέο ζπκκεηνρέο θαη 

85 μέλνπο εθζέηεο. Η Έθζεζε θαηαιακβάλεη έθηαζε 65.000 η.κ. θαη πιαηζηψλεηαη απφ πνιιά 

ζπλέδξηα θαη απφ παξάιιειεο ζπλαθείο εθζέζεηο: HOMEdesign (εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο), 

HUNGAROTHERM (ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο & θιηκαηηζκνχ), CONSTRUMA GARDEN 

(ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο θήπσλ). 

mailto:info@amts.hu
https://www.amts.hu/en
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Διοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Διεύθσνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

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

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu   θαη  E-mail: info@hungexpo.hu 

 

 

 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. Με ηδηαίηεξε έκθαζε 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. Παξάιιεια, 

δηνξγαλψλεηαη θαη ε έθζεζε «INDUSTRY DAYS», κε ηελ ίδηα ζεκαηηθή θαη ζπκκεηνρή 300 

εθζεηψλ απφ 15 ρψξεο. 
 

 

mailto:hungexpo@hungexpo.hu
mailto:info@hungexpo.hu

