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I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Δμαγγειία κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη κείσζεο θνξνινγίαο εηαηξεηώλ 

Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, εμήγγεηιε ην λέν πξόγξακκα  

πξνζηαζίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο, ην νπνίν βαζίδεηαη θπξίσο ζε θνξνινγηθέο κεηώζεηο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο. Σν πξόγξακκα θξίζεθε αλαγθαίν, δηόηη όπσο εμήγεζε ν Τπνπξγόο, 

παξαηεξείηαη κηα θάκςε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Κεληξναλαηνιηθήο Δπξώπεο, αλ θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη 

πςειόο. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο παξαθάησ αιιαγέο: 

-Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνηλσληθήο εηζθνξάο πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο εξγνδόηεο από 19,5% ζε 

17,5%. 

-Μείσζε ηνπ Φόξνπ Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ (KIVA), από 13% ζε 12% (ζα επλνεζνύλ πεξίπνπ 

40.000 εηαηξείεο). 

-Απινπνίεζε θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ν «Απινπνηεκέλνο επηρεηξεκαηηθόο Φόξνο» (EVA) 

γηα επηρεηξήζεηο πνπ νη εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο δελ μεπεξλνύλ ηα 30 εθ. HUF (πεξίπνπ €100.000), 

ζα θαηαξγεζεί ζηαδηαθά θαη νη εξγνδνηηθνί θόξνη ζα ελνπνηεζνύλ. 

-Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ ηνλ Γεθέκβξην από κεγάιεο εηαηξείεο (κε 

εηήζηα έζνδα άλσ ησλ 100 εθ. HUF). 

-Καηάξγεζε ηνπ θόξνπ δηαθεκίζεσλ. 

-Μείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο από 18% ζε 5%. 

-Δπηζηξνθή θόξνπ γηα αλαθαηλίζεηο θαηνηθηώλ ζε ρσξηά, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη 5 εθ. HUF. 

-Δπηδόηεζε εηαηξεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή μελώλσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. 

-Καηάξγεζε ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ γηα ηα αλαπηπμηαθά έξγα. 

-Αύμεζε θαηά 10 δηο. HUF ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Κξαηηθνύ Δγγπεηή δαλείσλ Garantiqa (κέινο ηεο 

θξαηηθήο ηξάπεδαο ΜFΒ πνπ παξέρεη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα κε επλντθνύο όξνπο). 

-Δπηπιένλ αύμεζε 5 δηο. HUF ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Κξαηηθνύ Δγγπεηή ζηελ πεξίπησζε γεσξγηθώλ 

δαλείσλ. 

-Γηάζεζε 17 δηζ HUF εηεζίσο γηα ηελ επέθηαζε ησλ αξδεπόκελσλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ. 

-Αύμεζε θαηά 32 δηζ HUF ησλ επηδνηήζεσλ γηα Έξεπλα & Αλάπηπμε από ην επόκελν έηνο. 

-Έθδνζε θξαηηθνύ νκνιόγνπ State Bond Plus κε πνιύ ειθπζηηθή απόδνζε, γηα αγνξά θαηνηθηώλ.  

 

 

 Πηώζε αλεξγίαο ζηελ Οπγγαξία 

ύκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο, ην κέζν πνζνζηό αλεξγίαο γηα ηελ 

πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2019, κεηώζεθε ζε 3,5% από ην 3,8% ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηόδνπ 2018. Η κέζε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θάπνηνο παξακέλεη άλεξγνο δελ μεπεξλά ηνπο 

14 κήλεο. Δληνύηνηο, κεηαμύ ησλ αλέξγσλ, ην 36,8% παξέκεηλε εθηόο εξγαζίαο γηα πεξηζζόηεξν 

από έλα ρξόλν. Παξάιιεια κε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο, απμήζεθε θαη ν αξηζκόο ησλ 

απαζρνινύκελσλ ζηελ Οπγγαξία, αγγίδνληαο ηα 4,492 εθ. από 4,445 εθ. ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Μείσζε πάλησο ζεκείσζε ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζε δεκόζηα έξγα, από 157.700 ην 

2018 ζε 117.500 ην 2019 (κεηξήζεηο Απξηιίνπ). Καηά ην ίδην δηάζηεκα, νη Ούγγξνη εξγάηεο πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ ζην εμσηεξηθό αλαδεηώληαο πςειόηεξα εηζνδήκαηα απμήζεθαλ από 97.100 ζε 

115.400. ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, θαίλεηαη όηη ν ξπζκόο κείσζεο ηεο αλεξγίαο 

επηβξαδύλεηαη, θαη όηη ην δηαζέζηκν εηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό δελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη 

ηε δήηεζε.  
                                  Αλεξγία Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο  

      Ηιηθία 2019 2018 2019 2018 

     15 - 24 34.400 37.900 10,8 % 9,6% 

     25 - 54 110.500 127.200 3,1% 3,6% 

      55 - 74 17.500 18.900 2,2% 2,5% 

     ύνολο  162.400 177.000 3,5% 3,8% 

 

 Παξακέλεη ακεηάβιεηε ε πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο 
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Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ΜΝΒ δελ ζα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο. Πξόζθαηα, ε ΜΝΒ αύμεζε ην εκεξήζην επηηόθην 

θαηαζέζεσλ θαηά 10 κνλάδεο βάζεο θαη παξάιιεια κείσζε ηε ξεπζηόηεηα ζηνλ ηξαπεδηθό 

θιάδν. Η θίλεζε απηή πεξηνξηζκνύ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εμέπιεμε αξρηθά ηηο αγνξέο, 

δελ πξόθεηηαη λα επαλαιεθζεί. Πξνο ην παξόλ, ε ΜΝΒ δηαηεξεί ζηάζε αλακνλήο θαη αλαιύεη ηηο 

αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνύ. Πην αλαιπηηθά, ε Σξάπεδα 

εθηηκά όηη ε ελίζρπζε θαη αλνδηθή πνξεία ησλ κηζζώλ ζα νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνύ, ελώ αληίζεηα, ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε εληόο ηεο επξσδώλεο ζα έρεη 

αληηπιεζσξηζηηθέο επηδξάζεηο. Σνλ Απξίιην, ν πιεζσξηζκόο δηακνξθώζεθε ζην 3,9% (από 3,7% 

ηνλ Μάξηην), όκσο o δνκηθόο πιεζσξηζκόο (κε ηελ εμαίξεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ έκκεζσλ 

θόξσλ) κεηώζεθε γηα πξώηε θνξά κεηά από έμη κήλεο, από 3,5% ζε 3,4%. 

ύκθσλα κε αλαιύζεηο εηδηθώλ, κηα αύμεζε ηνπ ΑΔΠ άλσ ηνπ 5% ζε ζπλδπαζκό κε 

πιεζσξηζκό ηεο ηάμεο ηνπ 4% ζα δηθαηνινγνύζε, ελδερνκέλσο, ηελ εθαξκνγή πην πεξηνξηζηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, έλα αζζελέζηεξν εζληθό λόκηζκα (θηνξίλη), ζα κπνξνύζε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ (κέζσ ησλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ), πξάγκα πνπ 

επίζεο ζα δηθαηνινγνύζε κηα πην πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή από ηελ ΜΝΒ. ηνλ 

αληίπνδα βξίζθνληαη ηα ρακειά επηηόθηα παγθνζκίσο θαη ε επηβξάδπλζε ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ΜΝΒ λα δηαηεξεί κηα ραιαξή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

 

 

 Πξνηάζεηο ΟΟΑ γηα ελίζρπζε ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο 

ύκθσλα κε πξόζθαηε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο –

ΟΟΑ, ε Οπγγαξία ρξεηάδεηαη απζηεξόηεξε δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ώζηε λα 

απνθύγεη πηζαλή ππεξζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. ηελ κειέηε πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε από 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ εξγαιείσλ λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηδησθόκελνπ ύςνπο ηνπ πιεζσξηζκνύ. Παξάιιεια ν ΟΟΑ εθηηκά όηη εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο 

εγρώξηαο δήηεζεο, ην ΑΔΠ ηεο ρώξαο ζα αγγίμεη ην 3,9% ην 2019 θαη ζα κεησζεί ζην 3% ην 

2020 (ζε πξνεγνύκελε εθηίκεζή ηνπ, ν ΟΟΑ, έδηλε ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 3,3% γηα ην 

2020). ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη όηη ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα ηεο Οπγγαξίαο ζα θπκαλζεί 

ζην 2% ηνπ ΑΔΠ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ελώ ζα απμεζεί ειαθξώο ζε 2,1% ην 2020. Παξάιιεια, ην 

θξαηηθό ρξένο εθηηκάηαη όηη ζα κεησζεί ζην 68,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2019 θαη ζην 66,8% ηνπ ΑΔΠ ην 

2020. Σέινο, ν ΟΟΑ, ζηελ παξνύζα ζεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ Οπγγαξία, δηαβιέπεη 

επθαηξίεο δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ θαη πξνηείλεη: α) ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο γηα ηελ 

ηξίηε ειηθία, β) ηε βειηίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θαη γ) ηελ αλακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 Αλνδηθή ε πνξεία ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο 

ύκθσλα κε ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ GKI, ε νπγγξηθή νηθνλνκία αθνινύζεζε έληνλα 

αλνδηθή πνξεία θαηά ην 2018 θπξίσο εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο.  

Πξάγκαηη, ην 2018 ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο άγγημε ην 4,9% κε ηελ εγρώξηα 

δήηεζε λα ζπκβάιιεη θαηά 6,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Αληίζεηα, ην Ιζνδύγην εκπνξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ επηβξάδπλε ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

ύκθσλα πάληα κε ην GKI, αιιά θαη άιινπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ  

ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο γηα ηα επόκελα ρξόληα, ζα επηβξαδπλζεί. Πην αλαιπηηθά,  γηα ην 2019 θαη ην 

2020 ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί ζεκαληηθά, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ιηγόηεξν έληνλεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δλ θαηαθιείδη, ην GKI πξνβιέπεη 

ξπζκό αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ 3,5% γηα ην 2019 θαη πεξίπνπ 2,7% γηα ην 2020. 

 

 Αλαζεώξεζε ξπζκνύ αλάπηπμεο Οπγγαξίαο από ην ΓΝΣ   

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (ζηελ πξόζθαηα δεκνζηεπκέλε παγθόζκηα νηθνλνκηθή ηνπ 

έθζεζε -World Economic Outlook) αλαζεσξεί πξνο ηα άλσ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ αύμεζε 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΓΝΣ αλεβάδεη ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ηεο 

νπγγξηθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2019 από 3,3% πνπ ήηαλ ε πξνεγνύκελε πξόβιεςή ηνπ, ζε 3,6%. 

Παξνκνίσο, θαη γηα ην 2020 ην ΓΝΣ απμάλεη ηελ πξόβιεςή ηνπ γηα ην ξπζκό νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο από από 2,6% ζε 2,7%. Παξάιιεια, ην ΓΝΣ εθηηκά όηη ν κέζνο εηήζηνο 
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πιεζσξηζκόο ζα απμεζεί από 2,8% ην 2018 ζε 3,2% γηα ην 2019, ελώ αλακέλεη κείσζή ηνπ ζε 

3,1% γηα ην 2020. Ακεηάβιεηεο παξακέλνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ αλεξγία (3,5% γηα ην 

2019 θαη 3,4% γηα ην 2020).  

 

 Η Δ.Δ. αλαζεσξεί πξνο ηα επάλσ ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο  

ε αλαζεώξεζε ησλ εθηηκήζεώλ ηεο γηα ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο, 

πξνρώξεζε θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Δ.Δ. κε πξόζθαηε αλαθνίλσζή ηεο, 

εθηηκά όηη ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο γηα ην 2019 ζα θπκαλζεί ζην 3,4% 

(πξνεγνύκελε εθηίκεζε: 3,2%). ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή αλαζεώξεζε πξνο ηα 

άλσ ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, εμαηηίαο ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο ε νπνία 

απμήζεθε πνιύ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν. Δληνύηνηο, ε Δ.Δ. θξίλεη όηη επεηδή ε εγρώξηα 

θαηαλάισζε έρεη θζάζεη ζην δελίζ θαη επεηδή ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ παξακέλεη κέηξηα, ν 

ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο ζα κεησζεί ζην 2,6% ην 2020. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ. 

ππνζηεξίδεη όηη ε νπγγξηθή νηθνλνκία ζα εκθαλίζεη ρακειόηεξν δείθηε απαζρόιεζεο, 

πιεζσξηζκό 2,8% γηα ην 2019 θαη 3% γηα ην 2020.  

 

IΙ 
Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 

 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 ύλδεζε κεραλεκάησλ απηόκαηεο πώιεζεο κε ηελ εθνξία 

ύκθσλα κε εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, όια ηα ελ ιεηηνπξγία 

κεραλήκαηα απηόκαηεο πώιεζεο, ζα πξέπεη κέρξη 30 Ινπλίνπ 2019 λα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ 

αξκόδηα Φνξνινγηθή Αξρή ηεο ρώξαο (National Tax and Customs Administration -NAV), ώζηε 

λα θαηαζηεί εθηθηή ε απεπζείαο ζύλδεζή ηνπο κε ηελ εθνξία. Όπσο δήισζε ζπγθεθξηκέλα ν 

Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, θ. Nándor Gion, αξρηθά, ζα ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν ηεο NAV όια ηα 

κεραλήκαηα  πώιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Αξγόηεξα, ζα ζπλδεζνύλ όια ηα απηόκαηα 

κεραλήκαηα πώιεζεο. Έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί 22.350 από ηα πεξίπνπ 25.000 κεραλήκαηα 

απηόκαηεο πώιεζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Οπγγαξία θαη ηα έζνδά ηνπο θαηαγξάθνληαη 

απηόκαηα από ηελ Nav. 

 

 

 Δπηηπρέο ην λέν θξαηηθό νκόινγν ηεο Οπγγαξίαο 

Με επηηπρία θαη απμεκέλε δήηεζε μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην λέν θξαηηθό νκόινγν 

«ΜΑΡ+» ηεο Οπγγαξίαο, ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ είρε αλαθνηλσζεί από ηνλ Ούγγξν Τπνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ, θ. Mihály Varga. Πξάγκαηη, ζηηο 3 Ινπλίνπ, ην λέν θξαηηθό πεληαεηέο νκόινγν  

«ΜΑΡ+» εηζήιζε ζηελ αγνξά θαη κέρξη ην κεζεκέξη ηεο ίδηα εκέξαο είρε ήδε πσιεζεί ην 20% 

(20 δηο HUF) ηεο δηαζέζηκεο αμίαο ηνπ (από ζύλνιν 100 δηο HUF). ε ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ ν 

θ. Varga εθηίκεζε όηη εληόο κηαο εβδνκάδαο, όζν δειαδή δηαξθεί ε πεξίνδνο εγγξαθήο, ζα έρεη 

πσιεζεί ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ 100 δηο HUF. Αξγόηεξα, κε αλαθνίλσζή ηεο ε δηαρεηξίζηξηα 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Οπγγαξίαο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξαηηθνύ νκνιόγνπ, εηαηξεία 

«ΑΚΚ», δηεπθξίληζε όηη δελ ππάξρεη όξην ζην ελ ιόγσ νκόινγν θαη όηη νη πσιήζεηο ηνπ δελ ζα 

πεξηνξηζηνύλ κόλν ζηα 100 δηζ. HUF. Σν πνζό απηό απνηειεί ζηόρν θαη όρη όξην, αλέθεξε ζηελ 

αλαθνίλσζή ηεο ε εηαηξεία. Σν λέν πεληαεηέο νκόινγν ζα έρεη ζπλνιηθή απόδνζε 27,4% κε ηε 

ιήμε ηνπ. Θα απνδώζεη 3,5%  ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο, 4% ην πξώην έηνο, κε επηπξόζζεηε 

αύμεζε 0,5% αλά έηνο, ώζηε ε απόδνζε λα θηάζεη ην 6% ην πέκπην θαη ηειεπηαίν έηνο. Σα 

θέξδε από ηηο απνδόζεηο ζα εμαηξνύληαη από ηε θνξνινγία θεθαιαίνπ. Ο θ. Varga δήισζε όηη ην 

νκόινγν ζα θαηαζηήζεη πην ζηαζεξή ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, δεδνκέλνπ όηη ηα 

λνηθνθπξηά ζεσξνύληαη αμηόπηζηνη επελδπηέο. Σόληζε επίζεο όηη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιόγεζεο 

ραξαθηήξηζαλ σο ζεηηθή έλδεημε γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ θαηνρήο 

δεκόζηνπ ρξένπο από ηνπο ηδηώηεο. 
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 Κνξπθαία ρώξα ζηηο εμαγσγέο κειηνύ εληόο ηεο Δ.Δ. ε Οπγγαξία 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε Οπγγαξία αλαδεηθλύεηαη ζηνλ κεγαιύηεξν 

πξνκεζεπηή κειηνύ εληόο ηεο Δ.Δ. Σν 2018 νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Δ.Δ. από ηξίηεο 

ρώξεο, άγγημαλ ηνπο 208.000 ηόλνπο, αμίαο €452 εθαη. Σν ίδην έηνο, νη εμαγσγέο κειηνύ από ηελ 

Δ.Δ. άγγημαλ ηνπο 21.000 ηόλνπο, αμίαο €119 εθαη. ε ζύγθξηζε κε ην 2013, νη εηζαγσγέο κειηνύ 

ηεο Δ.Δ. από ηξίηεο ρώξεο έρνπλ απμεζεί ζε όγθν θαηά 25%, ελώ νη εμαγσγέο κειηνύ ηεο Δ.Δ. 

πξνο ηξίηεο ρώξεο έρνπλ απμεζεί θαηά 40%. 

Δληόο ηεο Δ.Δ., ε Γεξκαλία πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο (60.000 η.) από ρώξεο 

κε κέιε ηεο Δ.Δ. (29% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ ηεο Δ.Δ.). Σν Ηλ Βαζίιεην εηζήγαγε 45.000 

η. (22%), ην Βέιγην 22.000 η. (11%), ε Πνισλία 21.000 η. (10%) θαη ε Ιζπαλία 17.000 η. (8%).  

Παξάιιεια, ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην κειηνύ αλήιζε ζε 137.000 ηόλνπο. Η Οπγγαξία εμήγαγε 

ζε άιια θ-κ ηεο Δ.Δ. πεξίπνπ 20.000 η. κειηνύ (14% ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελδνθνηλνηηθώλ 

ζπλαιιαγώλ). Σν Βέιγην εμήγαγε 19.000 η., ε Ιζπαλία 18.000 η. (13%), ε Γεξκαλία 16.000 η. 

(12%) θαη ε Πνισλία 11.000 η. (11%).  

Γηα ην 2018, ην 39% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ηεο Δ.Δ. από ηξίηεο ρώξεο (80.000 η.) 

πξνήιζε από ηελ Κίλα ε νπνία αλαδεηθλύεηαη ζε θύξην πξνκεζεπηή ηεο Δ.Δ. Από ηελ Οπθξαλία 

ε Δ.Δ. εηζήγαγε 41.000 η. (20%), από ηελ Αξγεληηλή 25.000 η. (12%), από ην Μεμηθό 21.000 η. 

(10%) θαη από ηελ Υηιή 8.000 η. (4%). 

 

 

 Οκόινγα ηεο ΙΙΒ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Βνπδαπέζηεο 

Οκόινγα ηεο Γηεζλνύο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ (ΙΙΒ) εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 

Βνπδαπέζηεο (ΒSΔ), αθνύ είρε πξνεγεζεί έθδνζε ηξηεηώλ ηίηισλ αμίαο 24,7 δηο HUF (€79 εθ.). 

Η δήηεζε μεπέξαζε ηα 30 δηο HUF, αλ θαη ν αξρηθόο ζηόρνο ήηαλ ηα 15 δηο HUF. Η θαηαρώξηζε 

ζην ΒSΔ έγηλε κέζσ ησλ ηξαπεδώλ OTP θαη UniCredit Οπγγαξίαο. Ο Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

ηεο Οπγγαξίαο, θ. Gábor Gion, δήισζε όηη ε έθδνζε ησλ νκνιόγσλ από ηελ ΙΙΒ, αθελόο εληζρύεη 

ηηο ρξεκαηαγνξέο ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Σξάπεδαο θαη αθεηέξνπ ηνλίδεη ην ξόιν ηεο Οπγγαξίαο 

σο ρξεκαηηζηεξηαθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θέληξνπ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Με ηελ επθαηξία, ν θ. Gion επαλέιαβε ηε δήισζή ηνπ όηη 5 θ-κ ηεο Δ.Δ. 

(Βνπιγαξία, Σζερία, ινβαθία, Οπγγαξία θαη Ρνπκαλία) θαηέρνπλ πνζνζηό κεηνρώλ ζηελ ΙΙΒ 

πνπ μεπεξλά ην 50%, ελώ ην πνζνζηό ηεο Ρσζίαο, αλ θαη πιεηνςεθηθό, δελ μεπεξλά ην 47%. 

ύκθσλα κε ηνλ θ. Gion, ε Σξάπεδα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα έζνδα από ηε δηάζεζε ησλ νκνιόγσλ 

γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε εηαηξεηώλ κε έδξα ηελ Οπγγαξία, αιιά θαη γεληθόηεξα 

εηαηξεηώλ άιισλ θ-κ ηεο Δ.Δ. ύκθσλα εμάιινπ κε ηνλ Α΄ Αληηπξόεδξν ηεο ΙΙΒ, θ. Jozef Kollar, 

ε έθδνζε νκνιόγσλ ζε εζληθό λόκηζκα Οπγγαξίαο (HUF), απνηειεί ζηξαηεγηθό ζηόρν ηεο 

Σξάπεδαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο ζηελ Οπγγαξία. Ο Πξόεδξνο θαη 

δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ΒSE, θ. Richárd Végh, δήισζε όηη ηα νκόινγα ηεο IIB -ηνπ πξώηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ εθδίδεη ηίηινπο ζην εζληθό λόκηζκα ηεο Οπγγαξίαο θαη ππό 

ηελ νπγγξηθή λνκνζεζία- ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ 

ζηόρσλ ηνπ ΒSE θαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηώλ ζηελ Οπγγαξία. Κηλεηέο αμίεο ηεο ΙΙΒ 

είλαη ήδε εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Βηέλλεο, Πξάγαο, Μπξαηηζιάβαο, Βνπθνπξεζηίνπ, 

Μόζραο θαη Βνπδαπέζηεο. εκεηώλεηαη νηη ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο ΙΙΒ από ηελ Μόζρα ζηελ 

Βνπδαπέζηε, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην β΄ εμάκελν 2019, ελώ νη δηαδηθαζίεο 

νινθιήξσζεο ηεο κεηαθνξάο ζα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ ηξία έηε. 

 

 

 Η λέα Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ηεο Οπγγαξίαο – Δπθαηξία ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο 

Σν Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Οπγγαξίαο δεκνζίεπζε ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο 

ρώξαο γηα ηελ ελέξγεηα θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Τπό ηνλ ηίηιν 

«National Energy and Climate Change Plan», ην ρέδην Γξάζεο ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο 

πεξηιακβάλεη κεγαιύηεξε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ (αέξηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Η Οπγγαξία είρε σο ζηόρν ηελ θαηά 52% κείσζε ησλ 

ξύπσλ κέρξη ην 2050, ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, όκσο ζύκθσλα κε ην λέν ζρεδηαζκό, 
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ζηόρνο είλαη πιένλ ε κείσζε θαηά 85%. Η ζρεηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. πξνβιέπεη κείσζε ησλ 

αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% κέρξη ην 2030.  

Πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ζθνπεύεη λα απμήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζην ελεξγεηαθό κίγκα ηεο ρώξαο. 

πγθεθξηκέλα, κέρξη ην 2030 ην 20% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Οπγγαξία ζα πξνέξρεηαη 

από ΑΠΔ, ελώ ε παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο ζα απμεζεί ζε πάλσ από 6.500 GWh κε ηα 

θσηνβνιηατθά πάξθα λα ζπκκεηέρνπλ θαηά 70% ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ην λέν ζρέδην 

ηεο θπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη επίζεο ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 14% εληόο ηεο 

15εηίαο 2015-2030. Παξάιιεια, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθό κίγκα ηεο ρώξαο, αλακέλεηαη επίζεο λα απμεζεί. εκεηώλεηαη όηη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Οπγγαξία, πξνέξρεηαη από ηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα (50%), ελώ πνζνζηό 20% από ην θπζηθό αέξην, 18% από άλζξαθα θαη  12% 

από ΑΠΔ (7% από βηνκάδα, 2% από αηνιηθή ελέξγεηα, 1% από ειηαθή, 1% πδξνειεθηξηθή θαη 

1% άιιεο).  

ην λέν ζρεδηαζκό ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεηαη αζθαιώο θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ πεγώλ πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θαζώο θαη ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ. Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο κε ηελ 

έκθαζε λα δίλεηαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ε ρξήζε ηεο γηα απεμάξηεζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από ηνλ άλζξαθα. Η εγρώξηα παξαγσγή ελέξγεηαο αγγίδεη ην 45% ηεο ζπλνιηθήο 

πξσηνγελνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο (TPES), θαζηζηώληαο ηελ Οπγγαξία εμαηξεηηθά εμαξηεκέλε 

από ηηο εηζαγσγέο θαη σο εθ ηνύηνπ επάισηε ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Φπζηθό αέξην θαη πεηξέιαην είλαη νη πξσηαξρηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ελώ από ηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα πξνέξρεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πεηξέιαην 

θαιύπηεη θπξίσο ηεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξώλ, ελώ ην θπζηθό αέξην ηηο αλάγθεο ηεο 

βηνκεραλίαο, αιιά θαη ηηο νηθηζηηθέο. 

Δπηζεκαίλνληαη νη δσναηόηηηες επιτειρημαηικής δράζης ελληνικών εηαιρειών ηνπ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ ζηελ Οπγγαξία. Με ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα όπσο ε ηερλνγλσζία, ε 

δπλακηθή παξνπζία ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ ζηα βαιθάληα θαη ζε όκνξεο κε ηελ Οπγγαξία 

ρώξεο, ε ηερλνινγηθή ππεξνρή ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο (π.ρ. ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο, θσηνβνιηατθά, θιπ) θαη ε πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ πιηθώλ, νη ειιεληθέο 

εηαηξείεο παηάλε ζε ζηέξεεο βάζεηο γηα επηηπρή επηρεηξεκαηηθή δξάζε.  

 

 Καηαδίθε Οπγγαξίαο από ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) έθξηλε όηη ε Οπγγαξία παξαβίαζε ηελ λνκνζεζία 

ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη γηα ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, επεηδή 

αθύξσζε κε λόκν (01.05.2014) ηα ζπκβόιαηα γηα ρξήζε γεο πνπ είραλ ζπλάςεη πνιίηεο άιισλ 

θξαηώλ ηεο Δ.Δ. ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηνπ ΓΔΔ, ε εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Οπγγαξίαο 

παξαβηάδεη ην άξζξν 17 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ ηδηνθηεζία, αθνύ ν 

ζπγθεθξηκέλνο νπγγξηθόο λόκνο (Νόκνο Γεο) δελ κπνξεί λα αηηηνινγήζεη επαξθώο ηελ ζηέξεζε 

ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο γεο από πνιίηεο ηεο Δ.Δ., νύηε θαη πξνζθέξεη επαξθή απνδεκίσζε 

ζηνπο ζηγόκελνπο πνιίηεο.  

Η Οπγγαξία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΔΔ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, 

δηαθνξεηηθά ζα ππνζηεί θπξώζεηο. Η απάληεζε ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο δόζεθε δηα ζηόκαηνο 

Τπνπξγνύ Γεσξγίαο, θ. István Nagy, ν νπνίνο, κεηαμύ άιισλ, δήισζε όηη «νη Βξπμέιιεο» 

ηάρζεθαλ ελαληίνλ ηεο νπγγξηθήο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ «ηα ζπκθέξνληα 

μέλσλ θεξδνζθόπσλ». Τπεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ νπγγξηθνύ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ηόληζαλ 

όηη ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ ΓΔΔ ζα εμεηαζηεί ελδειερώο από ην λνκηθό ηκήκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζπκπιεξώλνληαο όηη ε θπβέξλεζε ζα εμαληιήζεη θάζε πεξηζώξην πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςεη ηα ζπκθέξνληα ησλ Ούγγξσλ αγξνηώλ, δηόηη έρεη δεζκεπηεί «λα θξαηήζεη ηελ 

νπγγξηθή γε ζε νπγγξηθά ρέξηα».  

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 πκθσλία Οπγγαξίαο-εξβίαο γηα θαηαζθεπή δηαζπλδεηήξηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ 
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Ο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ & Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó θαη ν 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο & Δμνξύμεσλ ηεο εξβίαο, θ. Aleksandar Antic, ζπλππέγξαςαλ πκθσλία 

(Βνπδαπέζηε, 15/6/2019) γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηαζπλδεηήξηνπ αγσγνύ θπζηθνύ 

αεξίνπ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Ο θ. Szijjártó δήισζε όηη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Οπγγαξίαο 

θαη ε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ απνηεινύλ ζέκαηα πςίζηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. πκπιήξσζε όηη Ρσζία θαη Οπθξαλία δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη αθόκα γηα ηε κεηαθνξά 

θπζηθνύ αεξίνπ εληόο ηνπ 2020, γεγνλόο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ γηα ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκήζεηαο από παξαδνζηαθνύο ζπκκάρνπο ηεο Οπγγαξίαο 

(ν Τπνπξγόο αλαθέξζεθε ζηε κε εηζέηη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ 

LNG ζηελ Κξναηία, θαζώο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ιήςεο απόθαζεο από ηελ Απζηξν-

Ακεξηθαληθή θνηλνπξαμία «OMW-ExxonMobil» γηα επελδύζεηο εμόξπμεο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ 

Μαύξε Θάιαζζα -ηεκάρηα Ρνπκαλίαο), αλαγθάδεη ηε ρώξα λα δηεξεπλήζεη δηαθνξεηηθέο πηζαλέο 

νδεύζεηο ελεξγεηαθώλ πόξσλ. Τπό απηό ην πξίζκα, ηόληζε ν Ούγγξνο Τπνπξγόο, ε πξνκήζεηα 

ξσζηθνύ θ/α κέζσ ηνπ αγσγνύ Σνπξθίαο-Βνπιγαξίαο-εξβίαο, απνηειεί ηελ πην ξεαιηζηηθή θαη 

ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε θαζώο θαη κηα επθαηξία καθξνπξόζεζκεο κεηαθνξάο θ/α γηα ηελ 

Οπγγαξία. Η Οπγγαξία έρεη ήδε εμαζθαιίζεη γηα ην 2020 ηελ πξνκήζεηα 4 δηο.θ.κ. (bcm) από ηελ 

Ρσζία. Παξαδνζηαθά, ε Οπγγαξία πξνκεζεπόηαλ 2 bcm ξσζηθνύ θ/α κέζσ Οπθξαλίαο. Δπεηδή 

απηό δελ θαίλεηαη πιένλ εθηθηό, ε Οπγγαξία ζπκθώλεζε λα πξνκεζεπηεί από ηελ Gazprom 2 

bcm θ/α (δει. ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ ζα πξνκεζεπόηαλ κέζσ Οπθξαλίαο γηα ην 2020). Σελ 

πνζόηεηα απηή ζα πξνκεζεύζεη ζηελ Οπγγαξία, κέρξη ηέινο επηεκβξίνπ,  ε  Gazprom. Η πξν-

δεζκεπκέλε πνζόηεηα θ/α, ηνπ ρσξεηηθόηεηαο 10 bcm δηαζπλδεηήξηνπ αγσγνύ Οπγγαξίαο-

εξβίαο, ζα αλαθνηλσζεί ηνλ επηέκβξην η.έ. θαη ην ύςνο ηεο επέλδπζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ε Οπγγαξία ζα εμαξηεζεί από ηηο πνζόηεηεο θ/α πνπ ζα έρνπλ πξν-δεζκεπζεί 

από ηηο δηάθνξεο εηαηξείεο εκπνξίαο θ/α. ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ε όιε δηαδηθαζία ζα 

έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ θαη ακέζσο κεηά ζα ππνγξαθνύλ νη εκπνξηθέο 

ζπκβάζεηο. Η θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ζα μεθηλήζεη ην επόκελν θαινθαίξη θαη ν αγσγόο ζα 

θαηαζηεί ιεηηνπξγηθόο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021. Ο θ. Szijjártó δήισζε όηη εάλ ηειηθά νη εηαηξείεο 

ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπλνιηθή πνζόηεηα 10 bcm θαη εθόζνλ θαηαζθεπαζηνύλ νη 

απαηηνύκελεο ππνδνκέο, κέξνο ηεο πνζόηεηαο απηήο ζα θαηαλαισζεί εληόο ηεο Οπγγαξίαο θαη ην 

ππόινηπν ζα πξνσζεζεί ζην εμσηεξηθό.  

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν έξβνο Τπνπξγόο δήισζε ζε δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο όηη ζηελ εξβία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηαζθεπή ηξηώλ ηκεκάησλ ηνπ αγσγνύ θαη έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί 120 

ρηιηόκεηξα. ύκθσλα πάληα κε ηνλ θ. Antic, ε θαηαζθεπή ζα νινθιεξσζεί ηνλ Γεθέκβξην η.έ. 

ελώ κέρξη ην 2020 ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη εξγαζίεο γηα ηνλ ζηαζκό ζπκπίεζεο, ν νπνίνο ζα 

επηηξέςεη ηε κεηαθνξά ηεο πιήξνπο πνζόηεηαο αεξίνπ κέζσ ηεο εξβίαο. 

 

 Η Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ νπγγξηθώλ νηλνπνηείσλ 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τθππνπξγνύ Γεσξγίαο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Zsolt Feldman, μεθίλεζε ε 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ νπγγξηθώλ νηλνπνηεηηθώλ κνλάδσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Η Δ.Δ. 

ππνζηεξίδεη θαη ρξεκαηνδνηεί κε 1,2 δηο HUF (€3,75 εθ.) ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν 

ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Οθηώβξην 

2020. Ο Ούγγξνο Τθππνπξγόο ηόληζε όηη ε δηαρείξηζε ησλ νηλνπνηείσλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ραξαθηεξίδεηαη από πνιππινθόηεηα θαη όηη ε επηρεηξνύκελε 

ςεθηνπνίεζή ηνπο ζα δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ην έξγν ησλ Ούγγξσλ παξαγσγώλ. Η 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο Δ.Δ. ζα θαιύςεη όια ηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, από ηελ 

ςεθηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνύ, κέρξη θαη ηελ 

εκθηάισζε ηνπ νίλνπ. Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, απνηειεί ζεκαληηθό βήκα γηα ηε γεληθόηεξε 

ςεθηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα δήισζε ν Ούγγξνο Τθππνπξγόο Γεσξγίαο. 

Η παραγωγή οίνοσ ζηην Οσγγαρία βαίλεη απμαλόκελε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη θαηά κέζν όξν 

θπκαίλεηαη ζηα 2,5 εθ. εθαηόιηηξα. Αληίζηνηρε αλνδηθή πνξεία ζεκεηώλνπλ θαη νη εμαγσγέο 

νπγγξηθνύ νίλνπ (Κσδηθόο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 2204). Από €86,2 εθ. ην 2015, ε αμία 

ησλ νπγγξηθώλ εμαγσγώλ νίλνπ αλήιζε ζε €89,6 εθ. ην 2016, ζε €103,8 εθ. ην 2017 θαη ζε 

€123,6 εθ ην 2018.  
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 Πξνζπάζεηεο Οπγγαξίαο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ. 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θαη Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter 

Szijjártν ζην Reuters, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε «ExxonMobil» δελ έρεη πξνβεί ζε επελδύζεηο γηα 

εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Μαύξε Θάιαζζα (ηεκάρηα Ρνπκαλίαο) κέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ 

η.έ., ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ζα αλαγθαζηεί λα πξνρσξήζεη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηε Ρσζία γηα 

ηελ καθξνπξόζεζκε εηζαγσγή ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Οπγγαξία. Ο Ούγγξνο Τπνπξγόο 

ηόληζε όηη ε «ExxonMobil» ζα κπνξνύζε λα κεηακνξθώζεη ηνλ ελεξγεηαθό εθνδηαζκό ηεο 

Δπξώπεο, αιιά ζα πξέπεη λα ιάβεη ηελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ επέλδπζε ζηελ Μαύξε Θάιαζζα 

ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Τπελζπκίδεηαη όηη ζην λέν ζρεδηαζκό ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

Οπγγαξίαο πεξηιακβάλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ, δεδνκέλεο 

θαη ηεο έληνλεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο από ηελ Ρσζία. Σέινο, ν θ. Szijjártν δήισζε 

όηη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG) 

ζην λεζί Krk ηεο Κξναηίαο, ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ 

πξνκήζεηαο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δπξώπε.  

 

 Δλίζρπζε δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζρέζεσλ Οπγγαξίαο-Φηιηππίλσλ 

σμθωνία σνεργαζίας ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα ππέγξαςαλ νη Τπνπξγνί Γεσξγίαο Οπγγαξίαο θαη 

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

ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ο Ούγγξνο Τπνπξγόο 

Γεσξγίαο, θ. Istvan Nagy, δηαβεβαίσζε ηνλ νκόινγό ηνπ, θ. Pinol, όηη ε Οπγγαξία ζύληνκα ζα 

κεηαθέξεη ζηηο Φηιηππίλεο ηερλνγλσζία γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζαξηζκό θαη δηαηήξεζε πδάησλ. 

Σόληζε επίζεο όηη ε νπγγξηθή πιεπξά ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη 

αξκόδηεο αξρέο ησλ Φηιηππίλσλ εγθξίλνπλ ηελ εηζαγσγή ζηε ρώξα ηνπο νπγγξηθνύ θξέαηνο θαη 

πξντόλησλ απηνύ. εκεηώλεηαη όηη Τγεηνλνκηθό Κιηκάθην από ηηο Φηιηππίλεο αλακέλεηαη λα 

επηζθεθζεί ηνλ Μάην ηελ Οπγγαξία πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο 

Οπγγαξίαο, θαζώο θαη ην ζύζηεκα ειέγρνπ δσηθήο πγείαο πνπ εθαξκόδεη ε Οπγγαξία.   

Η ελίζρπζε ησλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ επεθηείλεηαη 

επίζεο ζηνπο ηνκείο ησλ επελδύζεσλ, ηεο πξνώζεζεο ησλ εμαγσγώλ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ. 

Πξόζθαηα, ζηελ Βνπδαπέζηε, ζπλεδξίαζε γηα πξώηε θνξά ε Μηθηή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο Οπγγαξίαο-Φηιηππίλσλ (2-3 Απξηιίνπ 2019). ύκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγό 

Δμσηεξηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, αξκόδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγώλ θαη επηθεθαιήο ηεο 

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

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

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

αζιεηηζκό θαη πγεία. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη Φηιηππίλεο ζα κπνξνύζαλ λα εμάγνπλ ζηελ 

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

Αληηπξνζσπείαο ησλ Φηιηππίλσλ, Τθππνπξγόο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο 

Πνιηηηθήο, θ. Ceferino Rodolfo, ηόληζε όηη ε Οπγγαξία απνηειεί γηα ηηο Φηιηππίλεο έλαλ 

αμηόπηζην ζύκκαρν εληόο ηεο Δ.Δ. θαη αληηζηνίρσο, νη Φηιηππίλεο είλαη ν εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο 

ζηελ Έλσζε Υσξώλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ASEAN). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θξαηηθή Σξάπεδα 

Δηζαγσγώλ-Δμαγσγώλ ηεο Οπγγαξίαο «Eximbank» έρεη αλνίμεη ρξεκαηνπηζησηηθή γξακκή 

ύςνπο 600 εθ. δνι. ΗΠΑ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμύ εηαηξεηώλ ησλ δύν ρσξώλ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ην 2018 ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 

όγθνπ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δύν ρσξώλ απμήζεθε θαηά 15% ζε ζρέζε κε ην 2017 (έηνο 

θαηά ην νπνίν επαλαιεηηνύξγεζε ζηελ Μαλίια ε Πξεζβεία ηεο Οπγγαξίαο), αγγίδνληαο ηα 222 

εθ. δνι. ΗΠΑ. Η αμία ησλ νπγγξηθώλ εμαγσγώλ  άγγημε ηα 65 εθ. 

 

 

 Καηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ Οπγγαξία 

ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ ε Οπγγαξία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη 

ζηελ Δ.Δ πνζό ύςνπο €11,7 εθ., εμαηηίαο θαθνδηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλαζύζηαζε ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο δάραξεο. Σα ρξήκαηα απηά είραλ 

δνζεί ζηελ Οπγγαξία (όπσο θαη ζε άιια θ-κ ηεο Δ.Δ.) σο απνδεκίσζε γηα ηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε από 1εο Ινπιίνπ 2006 ηνπ θνηλνηηθνύ ζπζηήκαηνο πνζνζηώζεσλ ζηε δάραξε. 

Μεηαμύ ησλ εηώλ 2006-2013, ε Οπγγαξία έιαβε ζπλνιηθά €327 εθ.. Δμ απηώλ πνζνζηό 65% 
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θαηαβιήζεθε ζηνπο γεσξγνύο νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ηελ θαιιηέξγεηα δαραξόηεπηισλ. Πνζνζηό 

27% δόζεθε ζηηο βηνκεραλίεο δάραξεο γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. 

Ωζηόζν, ζε έιεγρό ηεο, ε Δ.Δπηηξνπή είρε δηαπηζηώζεη όηη ηα απνζεθεπηηθά ζηιό ησλ 

βηνκεραληώλ δάραξεο «Eastern Sugar» θαη «Magyar Cukor» ζηηο πόιεηο Kaba θαη Petőháza, 

αληίζηνηρα, δελ είραλ θαηαζηξαθεί. Αλ θαη ε Οπγγαξία ακθηζβήηεζε ην γεγνλόο, ην Δπξσπατθό 

Γηθαζηήξην έθξηλε ηειηθά όηη ε Οπγγαξία δελ είρε πξνβεί, σο όθεηιε, ζε άκεζεο ελέξγεηεο 

δηόξζσζεο ησλ παξαηππηώλ πνπ είρε εληνπίζεη ε Δ.Δ. 

 

 Η ΙΙΒ ρξεκαηνδνηεί επέλδπζε ζηελ Οπγγαξία 

Η Γηεζλήο Σξάπεδα Δπελδύζεσλ (ΙΙΒ) απμάλεη ζηαδηαθά ηηο εξγαζίεο ηεο θαη ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ Οπγγαξία. Πξόζθαηα ρξεκαηνδόηεζε επέλδπζε ηελ νπνία εγθαηλίαζε ν Ούγγξνο 

Πξσζππνπξγόο, θ. Viktor Orban, εδξαηώλνληαο έηζη ηε ζέζε ηεο θαη ην θύξνο ηεο ζηελ εγρώξηα 

αγνξά. θνπόο ηεο Σξάπεδαο ε ππνζηήξημε εηαηξεηώλ κε έδξα ηελ Οπγγαξία, αιιά θαη 

γεληθόηεξα εηαηξεηώλ άιισλ θ-κ ηεο Δ.Δ. Η ΙΙΒ ηδξύζεθε ην 1970 θαη ην 2000 ε Οπγγαξία 

απνρώξεζε από ηα κέιε ηεο Σξάπεδαο γηα λα επαλεληαρζεί ην 2015. Η πξναλαθεξόκελε 

επέλδπζε αθνξά ζε εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο πνπιεξηθώλ ηεο εηαηξείαο Hunent ζηελ πόιε 

Mélykút ηεο Δπαξρίαο Bács-Kiskun. Ο Ούγγξνο πξσζππνπξγόο ηόληζε όηη πξνηεξαηόηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο απνηειεί ε ελίζρπζε ησλ νπγγξηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ κηθξώλ 

νπγγξηθώλ πόιεσλ. Η Hunent είλαη κηθξνκεζαία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ν θ. Orban 

ππνγξάκκηζε όηη ν αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα δηπιαζηαζηεί, ώζηε ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο λα ππεξβεί θαηά δύν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν όξν ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη θαη ν ζηόρνο ηεο νπγγξηθήο πνιηηηθήο. Η Hunent επέλδπζε ζπλνιηθά 

€40 εθ. (50% ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΙΙΒ) θαη ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ελίζρπζε ηελ επελδπηηθή 

πξνζπάζεηα κε επηδόηεζε ύςνπο 4 δηο HUF (€12,5 εθ). Η επέλδπζε ζα δεκηνπξγήζεη 350 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ην εξγνζηάζην ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πάπηαο (50 ρηι. ηεκάρηα 

εκεξεζίσο) ή ρήλαο (25 ρηι. εκεξεζίσο). ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο θαη ε ίδξπζε 

ζθαγείνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. 

 

 Η αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ Lidl εμάγεη ην 27% ησλ νπγγξηθώλ θξαζηώλ 

Η γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ «Lidl» δηαθίλεζε θαη πνύιεζε 

ζπλνιηθά 20,5 εκ. θιάλες οσγγρικού οίνοσ ην 2018 (αύμεζε 35% ζε ζρέζε κε ην 2017). 

Πεξίπνπ ε κηζή πνζόηεηα πξνσζήζεθε ζην εμσηεξηθό. Πην αλαιπηηθά, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο 

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

ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο Οπγγαξίαο (17 δηο HUF) από ηηο εμαγσγέο νπγγξηθνύ νίλνπ. Πεξίπνπ 9,5 

εθ. θηάιεο πσιήζεθαλ από ηα θαηαζηήκαηα Lidl εληόο ηεο Οπγγαξίαο θαη 11 εθ. θηάιεο 

πσιήζεθαλ από θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθό. πλνιηθά, εμήρζεζαλ από ηελ 

εηαηξεία «Lidl» 165 δηαθνξεηηθά είδε νπγγξηθώλ νίλσλ ζε 14 επξσπατθέο ρώξεο. Μεγαιύηεξεο 

αγνξέο γηα ηα νπγγξηθά θξαζηά κέζσ ηεο αιπζίδαο «Lidl» αλαδείρζεθαλ ην Ηλ. Βαζίιεην, ε 

Γεξκαλία, ε Πνισλία θαη ε ινβαθία. 

 

 Νέα επέλδπζε ζε θσηνβνιηατθό πάξθν από θξαηηθή εηαηξεία 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

ζην ελεξγεηαθό κίγκα ηεο ρώξαο, αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαηά 85% 

κέρξη ην 2050 (ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990), ε Οπγγαξία πξνρώξεζε ζηελ θαηαζθεπή λένπ 

θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο «MVM 

Zνld Generáciν», θσγαηρική ηης κραηικής οσγγρικής εηαιρείας ενέργειας «MVM», 

εγθαηλίαζε λέα κνλάδα ειηαθήο ελέξγεηαο αμίαο 9 δηο HUF (€28,1 εθ.) ζηελ πόιε Paks.  

Πξόθεηηαη γηα ηο μεγαλύηερο θωηοβοληαϊκό πάρκο ζηην Οσγγαρία, ζπλνιηθήο έθηαζεο 51 

εθηαξίσλ. Γηαζέηεη 74.000 ειηαθνύο ζπιιέθηεο (θσηνβνιηατθά πιαίζηα) ζπλνιηθήο 

δπλακηθόηεηαο 20,6MW θαη κε δπλαηόηεηα εηήζηαο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 22,2 GWH. Σνλίδεηαη όηη ην 35% ηνπ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο, θαιύθζεθε από 

επξσπατθά θνλδύιηα. ύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό ηεο εηαηξείαο, ην πάξθν ζα ζπλεηζθέξεη ζηε 

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

ζρέδηα ηεο εηαηξεία γηα ην 2019 πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ε θαηαζθεπή 110 ζηαζκώλ ειηαθήο 
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ελέξγεηαο ώζηε λα θαιπθζνύλ νη εηήζηεο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα πεξίπνπ 50.000 

λνηθνθπξηώλ.  

 

 

 

ΙΙΙ 
 Διεθνείς Εκθέζεις 

 

 

 

 ITU TELECOM WORLD 2019,  (Βνπδαπέζηε, 9 – 12 επηεκβξίνπ 2019) 

Παγθόζκηαο εκβέιεηαο Έθζεζε θαη πλέδξην γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο 

(ICT), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θπβεξλήζεηο, ξπζκηζηηθέο αξρέο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, κεγάιεο 

εηαηξείεο, νξγαληζκνί θαη θιαδηθνί βηνκεραληθνί θνξείο, Παλεπηζηεκηαθνί, επελδπηέο, 

Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ, θιπ 

Γιοργανωηές: https://telecomworld.itu.int/ 

 

 

 ΟΜΔΚ 2019, (Βνπδαπέζηε, 26-29 επηεκβξίνπ 2019) 

79
ε
 Γηεζλήο Αγξνηηθή Έθζεζε & Έθζεζε Σξνθίκσλ  

(ηηκώκελε ρώξα γηα ην 2019 ην Μαξόθν) 

Γιοργανωηές: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 

Γιεύθσνζη: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. 

E-mail: omek.info@amc.hu  

Περιζζόηερες πληροθορίες: https://omek-eng.amc.hu/ 

 

 

 HUNGAROMED: Γιεθνής Έκθεζη Ιαηρικών σπηρεζιών, (7-9 Οκηωβρίοσ 2019) 

Νέα έθζεζε, απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηίεο. θνπόο ηεο έθζεζεο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηύνπ 

γηα πξντόληα, ππεξεζίεο, εηαηξείεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ θαη 

επελδπηέο. Παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηάζεσλ ζηελ αγνξά.  

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail:  hungaromedica@hungexpo.hu 

Γιεσθσνηής Δκθέζεως: θ. Csaba VÖRÖS, ηει.: +36/1-263-6017 

E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://hungaromed.hu/en 

  

 

 HOME Design: Φζηλνπσξηλή Έθζεζε Δζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο (11-13/10/2019) 

Η έθζεζε απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζην επξύ θνηλό. 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

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

Δμπορική Γιεσθύνηρια: Κα Krisztina SZILVÁSI, ηει.: +36/1 263-6025 

E-mail: szilvasi.krisztina@hungexpo.hu 

Γιεσθύνηρια Δκθέζεως: Κα Angéla KATONA, ηει.: +36/1 263-6075 

E-mail: katona.angela@hungexpo.hu 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://osz.otthon-design.hu/en 

 

 

 AUTOMOTIVE HUNGARY: 7
ε
 Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε γηα πξνκεζεπηέο ηεο 

βηνκεραλίαο απηνθηλήησλ (16-18 Οθησβξίνπ 2019) 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

https://telecomworld.itu.int/
mailto:omek.info@amc.hu
https://omek-eng.amc.hu/
mailto:hungaromedica@hungexpo.hu
mailto:voros.csaba@hungexpo.hu
http://hungaromed.hu/en
mailto:szilvasi.krisztina@hungexpo.hu
mailto:katona.angela@hungexpo.hu
http://osz.otthon-design.hu/en
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Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://automotivexpo.hu/en 

 

 

 AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA: 28
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

απηνθηλήησλ (18-20 Οθησβξίνπ 2019) 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

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

Περιζζόηερες πληροθορίες: http://autotechnika.hungexpo.hu/en 

 

 

 Beauty & Style - International Beauty Industry,  (18-20 Οθησβξίνπ 2018) 

Νέα Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο. Καιιπληηθά, Κνκκσηηθή θαη Πεξηπνίεζε Νπρηώλ. Νέα 

πξντόληα, λέεο ηάζεηο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα δηνξγαλσζνύλ επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη επηδείμεηο.  

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail: beautyandstyle@hungexpo.hu 

Γιεσθύνηρια Δκθέζεως: Κα Ivett Raunicker, ηει.: +36 1 263 6011, +36 30 445 8907 

E-mail: raunicker.ivett@hungexpo.hu 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://beautyandstyle.hu/en  

 
 

http://automotivexpo.hu/en
http://autotechnika.hungexpo.hu/en
mailto:beautyandstyle@hungexpo.hu
mailto:raunicker.ivett@hungexpo.hu
http://beautyandstyle.hu/en

