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I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 
 

 Μείσζε ηνπ Δκπνξηθνχ Πιενλάζκαηνο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ην εκπνξηθφ 

πιεφλαζκα ηεο ρψξαο ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2017 κεηψζεθε ζηα €911 εθ., απφ ηα €968 εθ. ηεο  

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2016. Πην αλαιπηηθά, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 5,4% (€8,1 εθ.), 

αιιά νη εηζαγσγέο θαηά 7,1% (€7,2 εθ.). χκθσλα κε εθηηκήζεηο αλαιπηψλ, ην εκπνξηθφ 

πιεφλαζκα ηεο Οπγγαξίαο γηα ην 2017 αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζηα €8,6-8,7 εθ., πνζφ αξθεηά 

ρακειφηεξν ηνπ 2016 (€9,93 εθ.). Οη αηηίεο εληνπίδνληαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ 

αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο θαη 

ιφγσ αχμεζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ην 80% 

ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο πξνήιζε απφ θ-κ ηεο Δ.Δ., ηα νπνία απνξξφθεζαλ ην 74% ησλ 

εμαγσγψλ ηεο.  

 

 

 Γηεχξπλζε ηνπ Πιενλάζκαηνο Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο, ην πιεφλαζκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνλ Φεβξνπάξην 2017 απμήζεθε ζηα €493 εθ., απφ €320 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ άγγημε ηα €463 εθ., ελψ πεξίπνπ 

50% απηνχ πξνήιζε απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Σα εκβάζκαηα Οχγγξσλ πνιηηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ δελ ζεκείσζαλ αμηφινγε κεηαβνιή θαη θπκάλζεθαλ ζηα €255 εθ.   

 

 

 Σν ΓΝΣ αλαζεσξεί πξνο ηα άλσ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ  

Σν ΓΝΣ αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Οπγγαξίαο ην 2017. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΓΝΣ εθηηκά φηη ην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ζα αλέιζεη ζε 

2,9% (πξνεγνχκελε εθηίκεζε: 2,5%). Γηα ην 2018 ην ΓΝΣ πξνβιέπεη ην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο 

ζην 3%. Ο πιεζσξηζκφο εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί ζην 2,5% (αληί πξνεγνχκελεο εθηίκεζεο 

1,9%) γηα ην 2017 θαη ζα απμεζεί ζην 3,3% ην 2018. Ο δείθηεο αλεξγίαο γηα ην 2017  

ππνινγίδεηαη ζε 4,4% (απφ 5,8%, εθηίκεζε Οθησβξίνπ 2016) θαη πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ 

κείσζή ηνπ ζε 4,3% γηα ην 2018. Δληνχηνηο ζρεηηθά κε ην πιεφλαζκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη παξά ηηο ζεηηθέο ελδείμεηο  γηα δηεχξπλζή ηνπ, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη φηη απηφ ζα θπκαλζεί 

ηειηθά ζε 3,7% ηνπ ΑΔΠ (απφ 4,6% πνπ ήηαλ ε πξνεγνχκελε πξφβιεςε), γηα λα κεησζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην επφκελν έηνο, ζε 3% ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

 Αχμεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Διιείκκαηνο ηνλ Μάξηην  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, ηνλ Μάξηην 2017, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο εθηηλάρζεθε ζην πςειφηεξν ζεκείν φισλ ησλ επνρψλ, ζε 

HUF 378,5 δηζ., μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηα HUF 140,6 δηζ. ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ. 

Σν α΄ ηξίκελν 2017, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θηλήζεθε ζε αλεθηά επίπεδα HUF 198,1 δηζ., 

αιιά θαη πάιη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2016 (HUF 125,8 δηζ.). Έιιεηκκα 

ζεκεηψζεθε ζηνλ θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ (HUF 168,6 δηζ.) θαη ζηα ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (HUF 45,9 δηζ.). Πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο δηαβεβαηψλνπλ φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο παξακέλεη θαη ζα παξακείλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ην έηνπο, ζηαζεξφο, θαζψο ν 

ζηφρνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο παξακέλεη ην 2,4% ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

 Η Οηθηζηηθή αλάθακςε ζπλερίδεηαη  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ε νηθηζηηθή αλάθακςε 

πνπ άξρηζε ην 2015, ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2017. Ο αξηζκφο θαηνηθηψλ πνπ απνπεξαηψζεθαλ ην 
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2016 ήηαλ 31% απμεκέλνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2015. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ππνινγίδεηαη κεηαμχ 0,4-0,5%.   

 

 

 Αχμεζε ηεο Καζαξήο Απνηακίεπζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ  

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2016 ε θαζαξή αμία ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ 

Οπγγαξία απμήζεθε θαηά HUF 18.000 δηζ., (πνζφ κεγαιχηεξν ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο). 

Κπβεξλεηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη νη απμεκέλεο απνηακηεχζεηο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ καθξν-

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, δεκηνπξγνχλ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεηψλνπλ ηελ 

εππάζεηα ηεο ρψξαο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.   

 

 

 

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 

Α. Γενικές Ειδήζεις  
 
 

 

 Επέκηαζη ηος επγοζηαζίος ηηρ Nestlé  

Η «Nestlé Hungária» επεθηείλεη ην εξγνζηάζην δσνηξνθψλ θαηνηθίδησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

πφιε Bük. Η εηαηξεία ζα επελδχζεη  ζπλνιηθά HUF 20 δηζ. Γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην 20% ησλ δσνηξνθψλ θαηνηθίδησλ πνπ δηαθηλείηαη ζηελ 

Δπξψπε, παξάγεηαη ζην εξγνζηάζην ηεο πξναλαθεξφκελεο νπγγξηθήο πφιεο. Σα ηειεπηαία 25 

ρξφληα, ε Nestlé έρεη επελδχζεη πεξηζζφηεξα απφ HUF 100 δηζ. ζηελ Οπγγαξία θαη έρεη 

αλαδεηρζεί ζηνλ κεγαιχηεξν Διβεηφ επελδπηή ζηε ρψξα. Σν 2016, ηα θαζαξά έζνδα ηεο 

εηαηξείαο μεπέξαζαλ ηα HUF 125 δηζ. Σν 90% ησλ παξαγφκελσλ ζηελ Οπγγαξία πξντφλησλ ηεο 

εηαηξείαο πξννξίδνληαη γηα εμαγσγέο. Σν 2016 εμήρζεζαλ πξντφληα αμίαο HUF 76 δηζ. (78% 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2010). Η  Nestlé ιεηηνπξγεί ηξία εξγνζηάζηα ζηελ Οπγγαξία, δηαηεξεί 

θεληξηθά γξαθεία ζηελ Βνπδαπέζηε θαη απαζρνιεί 2.400 ππαιιήινπο.  

 

 

 Η MOL θα επενδύζει $4,5 διζ. ζηη βιομησανία σημικών  

Η (θαηά 25% νπγγξηθή θξαηηθή) εηαηξεία MOL, γηα ηα επφκελα 15 έηε, πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε 

επελδχζεηο χςνπο $4.5 δηζ. ζηηο βηνκεραλίεο ρεκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο ινβαθίαο. Απηή ε 

επέλδπζε, ζα απνηειέζεη θαη ην θεληξηθφ, ζηξαηεγηθφ, ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο γηα 

δηαθνξνπνίεζε. Δπηπιένλ, ζηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

δηθηχνπ 2.000 ζηαζκψλ ιηαληθήο πψιεζεο ζε ηζάξηζκα πξαηήξηα θαπζίκσλ. Θα πξφθεηηαη γηα ην 

κεγαιχηεξν δίθηπν ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο MOL, θ. Zsolt Hernádi, ε εηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, πξνκεζεχνληαο κε ελεξγεηαθά πξντφληα απφ ηα δηπιηζηήξηά ηεο ζηελ 

Οπγγαξία, ηηο φκνξεο ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε MOL ειέγρεη δηνηθεηηθά ηελ θξναηηθή 

πεηξειατθή εηαηξεία ΙΝΑ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκείν ηξηβήο ηφζν κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ φζν 

θαη κεηαμχ ησλ δχν θπβεξλήζεσλ.  

 

 

 Η αςηοκινηηοβιομησανία Tesla θα εγκαηαζηήζει «ςπεπθοπηιζηή» ζηην Οςγγαπία 

Η ακεξηθαληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ «Tesla», πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηήζεη ζηαζκφ «ππεξθνξηηζηή» ζηελ πφιε Győr ηεο Οπγγαξίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
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(Ο ππεξθνξηηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνξηίζεη ηνπο ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο ησλ 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ εληφο κεξηθψλ ιεπηψλ ηεο ψξαο, αληί κεξηθψλ σξψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

νη ζπκβαηηθνί θνξηηζηέο). χκθσλα κε ζρέδηα πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε εηαηξεία, ν 

ζηαζκφο απηφο ζα είλαη ν πξψηνο ζηελ Οπγγαξία. Η Tesla, εληφο ηνπ 2017, ζθνπεχεη λα 

εγθαηαζηήζεη παγθνζκίσο, 5.000 ζηαζκνχο κε ππεξθνξηηζηέο. Δπίζεο, ζθνπεχεη λα 

εγθαηαζηήζεη θαη 15.000 ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο θφξηηζεο. πλνιηθά, ε εηαηξεία, ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, ζα ιεηηνπξγεί 10.000 ππεξθνξηηζηέο θαη 25.000 θνξηηζηέο.  Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε 

Οπγγαξία επηδηψθεη λα επηιεγεί σο ε ρψξα φπνπ ε Tesla ζα ηδξχζεη ην πξψην ηεο επί επξσπατθνχ 

εδάθνπο εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ. Σν ελ ιφγσ επελδπηηθφ έξγν 

ππνινγίδεηαη λα θνζηίζεη €5 δηζ. 

 

 

 Ινδική επένδςζη – επγοζηάζιο παπαγυγήρ ελαζηικών αςηοκινήηυν 

Παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Βίθησξ Όξκπαλ, ζηελ πφιε Gyöngyöshalász 

ηεο Οπγγαξίαο, έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ εθηφο Ιλδίαο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειαζηηθψλ 

ηεο ηλδηθήο εηαηξείαο «Apollo Tyres». Σν έξγν, ζπλνιηθνχ χςνπο  HUF 147 δηζ. 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε κε  HUF 16 δηζ.  Σν εξγνζηάζην ζα παξάγεη 

Apollo θαη Vredestein ειαζηηθά γηα ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Daimler, Tata, Volkswagen θαη  

Suzuki. Μέρξη ηέινο 2018, ην εξγνζηάζην ζα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε δπλακηθφηεηα παξάγνληαο 

εηεζίσο 5,5 εθ. ειαζηηθά γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 675 ρηι. γηα ιεσθνξεία θαη 

επαγγεικαηηθά νρήκαηα. Ο Οχγγξνο Πξσζππνπξγφο ραξαθηήξηζε ην εξγνζηάζην σο ην πην 

εθζπγρξνληζκέλν ζηνλ θφζκν. 

 

 

 Θεηικέρ οι πποοπηικέρ για ηη βιομησανία ηοςπιζμού ηηρ Οςγγαπίαρ 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο (KSH), νη ζεηηθέο 

ελδείμεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Οπγγαξίαο δηαηήξεζαλ ηε δπλακηθή ηνπο θαη ην 2016, ελψ 

ζπλερίδνληαη θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2017. Σνλ Φεβξνπάξην 2017 νη δηαλπθηεξεχζεηο ζε 

θαηαιχκαηα ζεκείσζαλ 6,5% αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

αγγίδνληαο ηηο 1,5 εθ. Πην αλαιπηηθά, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, νη δηαλπθηεξεχζεηο μέλσλ επηζθεπηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 7,8% θαη ησλ Οχγγξσλ (εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο) θαηά 5,2%.  

Αθνινχζσο, ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ θαηαιπκάησλ απμήζεθαλ θαηά 9,9% θαη άγγημαλ (ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο) ηα HUF 23,1 δηζ.   

 

 

 Αθίσθη ζηην Οςγγαπία ηο ππώηο απ’ εςθείαρ ηπαίνο από ηην Κίνα  
Σν πξψην, απ’ επζείαο, εκπνξεπκαηηθφ ηξαίλν απφ ηελ Κίλα, αθίρζε ζηνλ ζηαζκφ  Mahart Port 

ζηελ Βνπδαπέζηε. Σελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ νξγάλσζε ε πνιπεζληθή δηακεηαθνκηζηηθή 

εηαηξεία Ekol. Σν ηξαίλν, ζπλνιηθνχ κήθνπο 650 κέηξσλ, κεηέθεξε 41 εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε 

πξντφληα (ειεθηξνληθά, ράιπβα, ξνπρηζκφ θαη παηρλίδηα) αμίαο 1 εθ. δνι. ΗΠΑ, δηαλχνληαο 

ζπλνιηθή απφζηαζε 10.000 ρικ., ζε δηάζηεκα 17 εκεξψλ. Γηέζρηζε ηηο ρψξεο Καδαθζηάλ, 

Ρσζία, Λεπθνξσζία, Πνισλία θαη ινβαθία.  

 

 

 Ττηλή καηάηαξη ηηρ Οςγγαπίαρ ζηον καηάλογο Global Energy index  

Η Οπγγαξία θαηαηάζζεηαη ζηελ 21
ε
 ζέζε (κεηαμχ 127 ρσξψλ) ηνπ θαηαιφγνπ Global Energy 

Architecture Performance Index ηνπ World Economic Forum. ηνλ θαηάινγν, νη ρψξεο 

θαηαηάζζνληαη βάζεη 18 θξηηεξίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα πξνκήζεηαο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, ηα επίπεδα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ε 

βησζηκφηεηα θαη ε ζπκβνιή ησλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η Οπγγαξία 

βξίζθεηαη ςειφηεξα ζηελ θαηάηαμε απφ βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε 

Ιαπσλία θαη νη ΗΠΑ. Η Οπγγαξία, ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία κε θξηηήξην ηελ 

«θάιπςε ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ» θαη ηελ δεχηεξε θαιχηεξε βαζκνινγία κε θξηηήξην ηελ 
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«απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο». Δμαηηίαο φκσο ηεο κεγάιεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πφξσλ πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, θαηαηάρζεθε 89
ε
 βάζεη ηνπ 

θξηηεξίνπ απηνχ.  

 

 

 

 

 

 

B. Διεθνείς Σσμθωνίες - Σσνεργαζίες 
 

 

 ςνεπγαζία Οςγγαπίαρ-Ιπάν ζηον πςπηνική ενέπγεια 

πκθσλία πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ππξεληθήο ελέξγεηαο ππέγξαςαλ ζηελ Σερεξάλε ν 

Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Zsolt Semjén θαη ν Ιξαλφο νκφινγφο ηνπ θ. Ali 

Akbar Salehi, επηθεθαιήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηα ηνπ Ιξάλ. Δλαληίνλ ηεο 

πκθσλίαο εηάρζε ηνη θφκκα νηθνιφγσλ ηεο Οπγγαξίαο (LMP) ην νπνίν ζε δήισζή ηνπ 

επεζήκαλε φηη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ην Ιξάλ λα απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε 

ππξεληθψλ φπισλ 

 

 ςμθυνία ηπαηηγικήρ Εηαιπικήρ ςνεπγαζίαρ Οςγγαπίαρ-Πολυνίαρ  

Τπεγξάθε ζηελ Βαξζνβία πκθσλία ηξαηεγηθήο Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ Οπγγαξίαο θαη 

Πνισλίαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ακθφηεξσλ 

ησλ θξαηψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Δ.Δ.  

 

 
ΙΙΙ 

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 

Ο κεγαιχηεξνο θαη επίζεκνο εθζεζηαθφο θνξέα ηεο Οπγγαξίαο, Hungexpo C.Co. Ltd. 

(www.hungexpo.hu), αλαθνίλσζε ζηηο 24 Απξηιίνπ 2017, ην ηέινο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ ιφγσ 

έλαξμεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Δληνχηνηο, ζα δηνξγαλσζνχλ θαηά πεξίπησζε, ζπλέδξηα  θαη 

ζεκηλάξηα. Η έλαξμε ηεο λέαο πεξηφδνπ δηνξγάλσζεο δηεζλψλ εθζέζεσλ 2017-2018, ζα 

μεθηλήζεη νπζηαζηηθά ηνλ Οθηψβξην κε ηε δηνξγάλσζε ηεο 5
εο

 Γηεζλνχο Δκπνξηθήο Έθζεζεο 

Πξνκεζεπηψλ Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο «AUTOMOTIVE HUNGARY», 18-21 Οθη. 2017.  

 

ην ελ ησ κεηαμχ δηάζηεκα ζα δηνξγαλσζεί 19-20 Ινπλίνπ 2017 ην 3
ν
 πλέδξην Τπνπξγψλ 

Τγείαο Υσξψλ Κεληξηθήο-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κίλαο γηα ηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

(CEEC-CHINA HEALTH MINISTERS’ MEETING, CONFERENCE & EXHIBITION ON 

HEALTH ECONOMY) 

 

Δπίζεο, ζα δηνξγαλσζνχλ απφ ην Γεξκαλν-Οπγγξηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

(https://www.ahkungarn.hu/), 28-29 επηεκβξίνπ 2017, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα εθζέηεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν επηκειεηήξην ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ζε δηεζλείο εθζέζεηο ζηελ 

Οπγγαξία θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη (έλαληη ακνηβήο) αθφκα θαη εηαηξείεο κε κέιε ηνπ, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη πφξνπο γηα απηφλνκε ζπκκεηνρή.   

 

http://www.hungexpo.hu/
https://www.ahkungarn.hu/

