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(ύληαμε – Δπηκέιεηα : ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠ. ΣΟΟΤΝΖ, ύκβνπινο ΟΔΤ Α΄) 

 I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 

 

 Απώιεηα ζέζεσλ ηεο Οπγγαξίαο ζηελ θαηάηαμε “Doing Business” ηεο Παγθόζκηαο 

Σξάπεδαο 

ηελ 53
ε
 από ηελ 48

ε
 ζέζε βξέζεθε ε Οπγγαξία ζηελ θαηάηαμε “Doing Business” ηεο 

Παγθόζκηαο Σξάπεδαο (WB), βάζεη ηεο νπνίαο αμηνινγείηαη ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζε 

190 ρώξεο. Ζ Οπγγαξία πέηπρε πςειόηεξε βαζκνινγία από ηελ Βνπιγαξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

59
ε
 ζέζε, παξακέλεη όκσο πίζσ από ηελ Ρνπκαλία αιιά θαη ηελ Πνισλία. ηα αξλεηηθά ηεο 

Οπγγαξίαο ζπγθαηαιέγνληαη ε πνιππινθόηεηα ηνπ εηαηξηθνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε 

λνκνζεζία πεξί πηώρεπζεο πνπ απνηεινύλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο.  

 

 Αύμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ Ούγγξσλ πνιηηώλ 

Καηά 7% απμήζεθε ε θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθή δύλακε ζηελ Οπγγαξία ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, αγγίδνληαο ηα €6.654. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε κέζε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηώλ αλήιζε ζε €14.292 ζεκεηώλνληαο αύμεζε 2,5%. Δληόο ηεο Οπγγαξίαο, νη 

δηαθνξέο ζηελ αγνξαζηηθή δύλακε από πεξηνρή ζε πεξηνρή είλαη κεγάιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηνίθσλ ηεο Βνπδαπέζηεο ππνινγίδεηαη ζην 123,1% ηνπ κέζνπ όξνπ 

ηεο επηθξάηεηαο. Γεληθώο, νη πεξηνρέο γύξσ από ηελ Βνπδαπέζηε θαη ζηα δπηηθά ηεο ρώξαο 

έρνπλ πνιύ πςειόηεξε αγνξαζηηθή δύλακε από ηηο λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο.  

 

 42% ησλ Ούγγξσλ εξγαηώλ ακείβνληαη κε ηνλ θαηώηαην κηζζό 

ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, πεξίπνπ 880 ρηι. (42,4%) 

εξγαδόκελνη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ακείβνληαη επηζήκσο κε ηνλ θαηώηαην κηζζό, ή κε ηνλ 

θαηώηαην κηζζό γηα εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Πην αλαιπηηθά, 443 ρηι. (21,4%) ακείβνληαη κε ην 

θαηώηαην κηζζό θαη 436 ρηι. (21%) ακείβνληαη κε ηνλ θαηώηαην κηζζό γηα εηδηθεπκέλνπο 

εξγάηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη πεξίπνπ 230 κε 250 ρηι. ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ, ακείβνληαη επίζεο 

κε ηνλ θαηώηαην κηζζό. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό εξγαηώλ πνπ ακείβνληαη κε ηνλ θαηώηαην 

κηζζό (51%) απαζρνιείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα, γεγνλόο πνπ δελ εθπιήζζεη αθνύ εθεί 

εληνπίδεηαη θαη κεγάιν κέξνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο. ηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα 48% ησλ απαζρνινύκελσλ ακείβεηαη κε ην θαηώηαην κηζζό, ζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα 

44,5% θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ πνζνζηό θάησ ηνπ 20%.  

 Αύμεζε θαηώηαηνπ κηζζνύ ην 2019 

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο θνπ Mihály Varga, ε 

θπβέξλεζε ζπκθώλεζε κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα γηα ηελ αύμεζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ θαη ηνπ 

θαηώηαηνπ εγγπεκέλνπ κηζζνύ γηα εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη όηη εληόο 

ηνπ 2019 νη θαηώηαηνη κηζζνί ζα απμεζνύλ θαηά 8%, ελώ ην 2020 ζα απμεζνύλ εθ λένπ θαηά 

8%. Ωο απνηέιεζκα ησλ απμήζεσλ, ν θαηώηαηνο κηζζόο γηα ην 2019 ζα αλέιζεη ζηα 149 ρηι. 

HUF θαη ν θαηώηαηνο εγγπεκέλνο ζηα 195 ρηι HUF. Αληηζηνίρσο, ην 2020 ν θαηώηαηνο ζα 

δηακνξθσζεί ζηα 161 ρηι. HUF θαη ν θαηώηαηνο εγγπεκέλνο ζηα 210 ρηι. HUF. Ο θ. Varga ζε 

δειώζεηο ηνπ ζηνλ ηύπν αλέθεξε όηη παξάιιεια κε ηελ αύμεζε ησλ κηζζώλ, ε θπβέξλεζε ζα 

πξνρσξήζεη θαη ζε κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ (ζην πιαίζην ζρεηηθήο εμαεηνύο 

ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ε θπβέξλεζε ην 2016) θαηά δύν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, δειαδή 

από ην ηξέρνλ 19,5% ζε 17,5%. ύκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή ξεηνξηθή, ε κείσζε ησλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, ζα επηηξέςεη ζηνπο εξγνδόηεο λα πξνζθέξνπλ πςειόηεξεο ακνηβέο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  
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IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 

 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ζίηνπ  

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τθππνπξγνύ Γεσξγίαο ηεο Οπγγαξίαο θνπ Zsolt Feldman, ε 

ζπγθνκηδή ζίηνπ δελ μεπέξαζε ηνπο 5 εθ. ηόλνπο (ηηκή πνπ απνηειεί ηνλ κέζν όξν ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ), αιιά κεηά βίαο άγγημε ηνπο 4,8 εθ. ηόλνπο, όηαλ ην 2017 είρε αγγίμεη ηνπο 5,2 

εθ. ηόλνπο. Ο θ. Feldman δήισζε όηη 2,5 εθ. ηόλνη ζίηνπ είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη ζα 

πξνσζεζνύλ γηα άιεζε (πνζόηεηα πνπ επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηηο εγρώξηεο αλάγθεο). Λόγσ ησλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηνπ ζεξκόηεξνπ θιίκαηνο θαη ηεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ κεησκέλεο 

παξαγσγήο, νη ηηκέο ζίηνπ, παγθνζκίσο, έρνπλ απμεζεί. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή δεκεηξηαθώλ 

ζηελ Οπγγαξία ην 2018 άγγημε ηνπο 7,6 εθ. ηόλνπο (κεησκέλε θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην 2017). 

 

 Ζ εηαηξεία ALDI επεθηείλεηαη θαη ζηε ιηαληθή πώιεζε θαπζίκσλ 

Ζ γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ALDI, επηρεηξεί λα εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά θαπζίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηξηώλ 

απηνεμππεξεηνύκελσλ (self-service) ζηαζκώλ πώιεζεο θαπζίκσλ (βελδηλάδηθσλ). ηα ζεκεία 

απηά ζα πσιείηαη ζε self-service αληιίεο, απιή βελδίλε 95 νθηαλίσλ θαη πεηξέιαην θίλεζεο.  Γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο απηνύ, ε Aldi ζπλεξγάζηεθε κε ηελ απζηξηαθώλ ζπκθεξόλησλ 

εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ OMV. ε παξόκνηεο θηλήζεηο ζηελ Οπγγαξία έρνπλ πξνβεί θαη άιιεο 

αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, όπσο νη Auchan, Lidl θαη Tesco.   

 

 Νέα επέλδπζε R&D από ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία Suzuki  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ ηαπσληθνύ Οκίινπ SUΕUKI ζηελ Οπγγαξία, «Magyar Suzuki», ζα 

επελδύζεη 5,3 δηο HUF ζε πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη 

λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο. Ζ Οπγγξηθή θπβέξλεζε επηρνξεγεί ηελ επέλδπζε κε 2,6 δηο HUF.   

ύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εηαηξείαο, ην πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί ην 2020 θαη κέρξη 

ηόηε ην εξγνζηάζην ηεο Suzuki ζηελ πόιε Esztergom ζα έρεη κεηαηξαπεί ζε «έμππλν 

εξγνζηάζην» θαη ζα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ παξαγσγή απηνθηκήησλ ζηελ 

Οπγγαξία, αιιά θαη ζηελ Δπξώπε.  

 

 Δπέθηαζε ηεο δπζνπνηίαο Heineken ζηελ πόιε όπξνλ 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο Heineken ζηελ Οπγγαξία,  «Heineken Hungária» δηεπξύλεη ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δπλακηθόηεηα ζην εξγνζηάζην ηεο πόιεο όπξνλ θαηά 30%. Ζ επέθηαζε ζα θνζηίζεη 2 δηο HUF 

θαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ππάξρνπζα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Με ηελ ζρεδηαδόκελε επέθηαζε, ζα δεκηνπξγεζνύλ 40 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (πιένλ ησλ 250 

πθηζηακέλσλ). Δληνύηνηο, ε επηπιένλ εηήζηα παξαγσγή 400 ρηι εθαηόιηηξσλ δελ ζα απμήζεη ηε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία, αθνύ ε «Heineken Hungária» θιείλεη ηελ 

παξαγσγηθή κνλάδα ηεο ζηελ πόιε Martfű θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε θέληξν εθνδηαζκνύ θαη 

κεηαθνξώλ (logistics centre).  

 

 Νέα επέλδπζε ηεο Mercedes 

 Γίπια ζην ήδε ππάξρνλ εξγνζηάζηό ηεο ζηελ πόιε Kecskemét, ε Mercedes-Benz θαηαζθεπάδεη 

θαη δεύηεξν εξγνζηάζην ην νπνίν ζα αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2020. Σν επελδπηηθό θόζηνο 

ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ ππνινγίδεηαη ζε €1 δηο. ηελ γξακκή παξαγσγήο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά νρήκαηα. Ζ επέλδπζε ζα δεκηνπξγήζεη  πεξηζζόηεξεο από 2.500 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλ πξνζηεζνύλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 4.223 ζα θαηαηάμνπλ ηελ Mercedes 
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αλάκεζα ζηηο 10 κεγαιύηεξεο εξγνδνηηθέο εηαηξείεο ζηελ Οπγγαξία. Ζ νπγγξηθή θπβέξλεζε 

ππνζηεξίδεη ηελ επέλδπζε θαη ηελ επηρνξεγεί κε 12 δηο HUF.   

 

 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 

 Ζ εηαηξεία MOL αλνίγεη ζηαζκό πγξαεξίνπ (LPG) ζηελ Ρνπκαλία 

Ζ νπγγξηθή πνιπεζληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ MOL, νινθιήξσζε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ ηεο ζηαζκνύ απνζήθεπζεο πγξαεξίνπ ζην Tileagd ηεο Ρνπκαλίαο (θνληά 

ζηα ζύλνξα κε Οπγγαξία). Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επέλδπζεο αλήιζε ζε €2,3 δηο. Οη ηέζζεξηο 

δεμακελέο LPG έρνπλ ρσξεηηθόηεηα 600 θ.κ. Ζ MOL δηαζέηεη ζηελ πεξηνρή θαη ηεξκαηηθό 

ζηαζκό. Ζ επέλδπζε ζηνρεύεη ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο MOL ζηελ 

Ρνπκαλία. 

 

 ηελόηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Κίλαο-ρσξώλ Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Βίθησξ Όξκπαλ, θαηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο ηνπ ζην πιαίζην 

ηεο πξώηεο ζύζθεςεο ησλ Γηνηθεηώλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ Κίλαο θαη ρσξώλ Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 16+1 (Βνπδαπέζηε, 9/11/2018), επηρεηξεκαηνιόγεζε ππέξ ηεο «Δπξαζίαο» 

θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο Κίλαο θαη ησλ ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (ΚΑΔ) θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Ο θ. Όξκπαλ αλαθέξζεθε ζε κηα λέα 

δηακνξθνύκελε πνιύ-πνιηθή παγθόζκηα νηθνλνκία ζηελ νπνία ε Κίλα ζα απνηειεί θπξίαξρν 

«θέληξν δύλακεο», όπσο, εμάιινπ, «θέληξα δύλακεο» ζα απνηεινύλ θαη νη ρώξεο ΚΑΔ, νη 

νπνίεο, όπσο ηόληζε, εληόο ησλ επόκελσλ 5-10 εηώλ ζα θαηαζηνύλ ν θύξηνο κνριόο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Δπξώπεο. ύκθσλα κε ηνλ Ούγγξν Πξσζππνπξγό, ε αλάδεημε ηεο Κίλαο σο 

παγθόζκηαο δύλακεο, ζεκαηνδνηεί κηα λέα νηθνλνκηθή επνρή πνπ ζα επηθέξεη παγθόζκηεο 

αιιαγέο. Αλαθεξόκελνο ζηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Κίλαο 

θαη ΚΑΔ, ν θ. Όξκπαλ, ππνγξάκκηζε ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο κε ηδενινγηθήο πξνζέγγηζεο 

απέλαληη ζηελ Κίλα θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ θξαηώλ. Υξεηαδόκαζηε 

ζπλεξγαζίεο θαη θνηλέο ιύζεηο θαη όρη επηθξίζεηο, ηόληζε ν Ούγγξνο ΠΘ. πλερίδνληαο, 

απεπζπλόκελνο ζηνπο θεληξηθνύο ηξαπεδίηεο, επεζήκαλε όηη ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ Κίλαο- ρσξώλ ΚΑΔ, πέξαλ ηεο επελδπηηθήο θαη εκπνξηθήο δηάζηαζεο, 

είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηάζηαζεο (κήλπκα ην νπνίν είρε απνδέθηε θαη 

ηελ Δ.Δ. πνπ σο γλσζηόλ αλεζπρεί ηδηαηηέξσο γηα ηε δηείζδπζε ηεο Κίλαο ζηελ Δπξώπε κε 

όρεκα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο αλαπηπμηαθώλ θαη επελδπηηθώλ έξγσλ (π.ρ. θαηαζθεπή/βειηίσζε 

νδηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ αμόλσλ). Ο θ. Όξκπαλ, εθηίκεζε όηη ζην κέιινλ ην γνπάλ ζα 

εθηνπίζεη ην δνιάξην ΖΠΑ θαη ζα θαηαζηεί ην παγθόζκην απνζεκαηηθό λόκηζκα βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ζα δηελεξγνύληαη όιεο νη δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Γήισζε επίζεο όηη ε Οπγγαξία 

ζρεδηάδεη λα εθδώζεη θαη πάιη θξαηηθά νκόινγα κε ξήηξα γνπάλ, ελώ απνθάιπςε όηη ήδε 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο ώζηε ην γνπάλ λα θαηαζηεί ην λόκηζκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Οπγγαξίαο-Κίλαο. Μεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, ε Οπγγαξία αλαδεηθλύεηαη σο ε ρώξα κε ηηο πεξηζζόηεξεο 

εμαγσγέο ζηελ Κίλα, ελώ παξάιιεια πξνζειθύεη ηηο πεξηζζόηεξεο θηλεδηθέο επελδύζεηο. 

 

 

 Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία Jaguar επελδύεη ζηελ Οπγγαξία  

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Ούγγξνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ & Δκπνξίνπ, θνπ Péter Szijjártó, ε 

Βξεηαληθώλ ζπκθεξόλησλ απηνθηλεηνβηνκεραλία Jaguar Land Rover ζθνπεύεη λα ηδξύζεη ζηελ 

Βνπδαπέζηε Κέληξν Μεραλνινγηθήο Αλάπηπμεο. Σν θέληξν ζα αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε λέσλ κνληέισλ, δεδνκέλνπ όηη από ην 2020 θη έλζελ ε εηαηξεία ζα θαηαζθεπάδεη 

πξσηίζησο ειεθηξηθά απηνθίλεηα. ην θέληξν ζα απαζρνιεζνύλ πεξίπνπ 100 Ούγγξνη 
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κεραλνιόγνη-κεραληθνί. Παξόκνηα θέληξα, ε εηαηξεία δηαζέηεη ζην Ζ.Β., ηηο ΖΠΑ, Ηξιαλδία θαη 

Κίλα. 

 

 Δπέλδπζε ηεο Σατβάλ ζηελ Οπγγαξία  

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Ούγγξνπ Τθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ & Δκπνξίνπ, θνπ Levente 

Magyar, ε εηαηξεία «Giant Global Group», ζπκθεξόλησλ Σατβάλ, ζα θαηαζθεπάζεη εξγνζηάζην 

πνδειάησλ ζηελ πόιε Gyöngyös (Πεξηθέξεηα Heves) ηεο Οπγγαξίαο, ζπλνιηθήο επελδπηηθήο 

αμίαο 15 δηο HUF. Ζ παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ εθηηκάηαη ζην 1 εθ. πνδήιαηα 

εηεζίσο. Σν εξγνζηάζην ζα πξνκεζεύεη ηηο αγνξέο ησλ ρσξώλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Ζ 

«Giant Global Group» έρεη επίζεο εξγνζηάζηα ζηελ Κίλα θαη ζηελ Οιιαλδία.  

 

 

 πκθσλία Οπγγαξίαο-Γεξκαλίαο γηα επέλδπζε ηεο BMW ζηελ Οπγγαξία  

Καηόπηλ ζρεηηθώλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Ούγγξνπ Πξσζππνπξγνύ, θ. Β. Όξκπαλ κε ηελ Καγθειάξην 

ηεο Γεξκαλίαο, θα Αλγθεια Μέξθει (Βεξνιίλν, 5 Ηνπιίνπ 2018), αλαθνηλώζεθε από ηνλ 

Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ & Δκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó, όηη ε 

γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ απηνθηλεηνβηνκεραλία BMW, ζα θαηαζθεπάζεη εξγνζηάζην ζηελ 

πόιε Debrecen, (220 ρικ. ΒΑ ηεο Βνπδαπέζηεο). Οη εγθαηαζηάζεηο  ζα θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 

400 εθηαξίσλ (161 ζηξέκκαηα) θαη ε ύςνπο €1 δηο επέλδπζε αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηζζόηεξεο από 1.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν εξγνζηάζην ζα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 

150.000 νρεκάησλ εηεζίσο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πιένλ ζύγρξνλνο κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο κε πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε απόθαζε από ηελ εηαηξεία λα θαηαζθεπαζηεί ην εξγνζηάζην ζηελ Οπγγαξία 

(θαη όρη ζηελ Ρνπκαλία ή ζηελ ινβαθία, ρώξεο επίζεο ππνςήθηεο) ειήθζε κεηά ηε ζπλάληεζε 

ησλ δύν εγεηώλ Orbán-Merkel ζην Βεξνιίλν, όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ε ελ ιόγσ επέλδπζε έρεη 

ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δύν θπβεξλήζεσλ. Πάλησο, νη ζρεηηθέο δηαβνπιεύζεηο δηήξθεζαλ 14 

κήλεο. Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία δελ γλσζηνπνίεζε ηα κνληέια πνπ ζρεδηάδεη λα θαηαζθεπάζεη  

ζηηο ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεηο, σζηόζν αλαθνίλσζε όηη πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί ε θάζεηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κίαο γξακκήο ξνήο (flow line) γηα κνληέια πνπ θέξνπλ θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ειεθηξνθηλεηήξεο. Ζ BMW ζα είλαη ε 5ε απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ 

επηιέγεη λα θαηαζθεπάζεη ηα κνληέια ηεο ζηελ Οπγγαξία, κεηά ηελ SUZUKI,  ηελ OPEL, ηελ  

AUDI, θαη ηελ  MERCEDES – BENZ.    
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