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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 Θεηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

θαίλεηαη λα μεθίλεζε δπλακηθά ηελ λέα ρξνληά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην 2018 ην 

ιηαληθφ εκπφξην ζεκείσζε αχμεζε 7,5% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 2017, ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή, ηελ ίδηα πεξίνδν, απμήζεθε θαηά 6,9%, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο απμήζεθε θαηά 

43,2%, ν ηνπξηζκφο -σο πξνο ηηο λχρηεο δηακνλήο- απμήζεθε πάλσ απφ 10% θαη νη πσιήζεηο 

λέσλ απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 38,5% (ζε εηήζηα βάζε). Δπηζεκαίλεηαη εμάιινπ φηη ε 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη απηή ησλ επελδχζεσλ, ελίζρπζαλ ηηο εηζαγσγέο 

αιιά θαη ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο. Σξαπεδηθέο πεγέο (Takarékbank), πξνβιέπνπλ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ γηα ην 2018 ζην 4,5%, ίζσο θαη παξαπάλσ.  

ε εηήζηα βάζε, αχμεζε 8,4% ζεκεηψζεθε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη  94% ζηηο εμνξχμεηο 

Μείσζε θαηαλάισζεο 18,1% ζεκεηψζεθε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα εμαηηίαο ησλ θαιχηεξσλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Βειηίσζε παξαηεξείηε θαη ζηνπο κηζζνχο ζηελ Οπγγαξία, αθνχ ζχκθσλα 

κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία (KSH), ηνλ Ηαλνπάξην 2018 ν κέζνο αθαζάξηζηνο κεληαίνο κηζζφο 

απμήζεθε (ζε εηήζηα βάζε)  θαηά 13,8% ζε ζρέζε κε ηνλ Ηαλνπάξην 2017 θαη έθηαζε ηα 310.800 

Ft (~997 €). Σελ ίδηα πεξίνδν, ν πξαγκαηηθφο κηζζφο απμήζεθε θαηά 11,5% ελψ ν πιεζσξηζκφο 

ππνινγίζηεθε ζην 2,1%. χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ήηαλ 

πςειφηεξνο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα (570.000 Ft, ~ 1.829 €) θαη 

ρακειφηεξνο ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο θαη ζίηεζεο (203.100 Ft, ~ 651  €).  

ε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, ηφληζε φηη νη κηζζνί 

ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζηαζεξά εδψ θαη 61 κήλεο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη 

απνζήθεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Δπίζεο επηζήκαλε πσο ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο –

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο- έρεη θηάζεη ηα 215.000 Ft (~690 €) ην 

κήλα θαη νη θαζαξέο απνδνρέο ζεκείσζαλ αχμεζε 62,3% απφ ην 2010.  

Δληνχηνηο, αλαιπηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε ζεκεηνχκελε έιιεηςε -θπξίσο εμεηδηθεπκέλνπ- 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ήηαλ ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ 

νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ εληφο ηνπ 2018. Ζ παξαγσγηθφηεηα, ηνλίδνπλ νη 

ίδηεο πεγέο, ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, αιιηψο ε νπγγξηθή νηθνλνκία 

ζα ράζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν πιεζσξηζκφο κπνξεί λα 

θαηαζηεί πξφβιεκα αθνχ ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ. 
 

Μέζορ ακαθάπιζηορ μιζθόρ πλήποςρ απαζσόληζηρ (HUF/μήνα) 

Έηορ Γημόζιορ ηομέαρ Δηαιπικόρ ηομέαρ 

2005 114.583 98.421 

2006 121.421 106.794 

2007 123.559 110.737 

2008 130.809 119.155 

2009 124.998 124.264 

2010 131.729 133.755 

2011 134.323 144.447 

2012 129.705 150.741 

2013 135.710 158.702 

2014 137.358 165.495 

2015 144.238 172.091 

2016 157.934 184.155 

2017 183.042 205.480 

Ηαλνπάξηνο 2018 192.210 214.814 

*εξαιπούνηαι θοπολογικέρ οικογενειακέρ απαλλαγέρ και επιδόμαηα. 
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 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Οπγγαξίαο 

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο, ηνλ Μάην, νη ηηκέο θαηαλαισηή 

ζηελ Οπγγαξία άγγημαλ ην 2,8% (ηελ πςειφηεξε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο), φηαλ ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα είραλ θπκαλζεί ζην 2,3%. Αο ζεκεησζεί φηη θαηά κέζν φξν, ν πιεζσξηζκφο 

ηνπο πξψηνπο πέληε κήλεο ηνπ 2018 απμήζεθε θαηά 2,2%. Ζ απφηνκε άλνδνο δελ αηθληδίαζε 

ηνπο αλαιπηέο δεδνκέλνπ φηη ήηαλ αλακελφκελε εμαηηίαο αθελφο ηεο αλφδνπ ηεο ηηκήο 

πεηξειαίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιιαξίνπ ΖΠΑ. 

Ζ κεγαιχηεξε άλνδνο ησλ ηηκψλ ζεκεηψζεθε ζηα πξντφληα θαπλνχ θαη ζηα αιθννινχρα πνηά, 

ελψ αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε αχμεζε ζηα ηξφθηκα. Δληνχηνηο, ν δνκηθφο πιεζσξηζκφο 

παξέκεηλε ζηαζεξφο ζην 2,4% γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρνπλ πιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο ζηελ νπγγξηθή νηθνλνκία θαη φηη ν ζηφρνο ηνπ 3% πνπ έρεη ζέζεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, 

ίζσο αξγήζεη. Αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη  ν πιεζσξηζκφο ζα θπκαλζεί ζην 2,6-2,7% γηα ην 2018.   

 

Πληθωπιζμόρ (%) ζε μηνιαία βάζη ζε εηήζια βάζη 

Σπόθιμα 0.6             3.8 

Καπνόρ & Αλκοόλ  0.3             5.2 

Γιαπκή αγαθά -0.1            -1.2 

Οικιακή ενέπγεια  0.0             1.3 

Καύζιμα  1.7             4.3 

Τπηπεζίερ 0.4             1.7 

Γομικόρ πληθωπιζμόρ 

(εποσιακά πποζαπμοζμένορ) 

0.2             2.4 

Πληθωπιζμόρ 0.6             2.8 

 

 

 Μείσζε ηνπ Υξένπο ηεο Οπγγαξίαο  

χκθσλα κε δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, ην δεκφζην ρξένο 

ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί απφ ην ηξέρνλ 72,9% ζην 60% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2022 (νπφηε θαη ιήγεη ε ζεηεία ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο).  Ο Οχγγξνο Τπνπξγφο πξφζζεζε φηη 

νη ζηφρνη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη: νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξίπνπ 

ζην 4%, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πιήξεο απαζρφιεζε, κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ρακειφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Ο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο, φηη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα θαηαηεζεί 

γηα ην 2019, πξνβιέπεη 4 ηξηο HUF γηα ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ, θαζψο θαη έλα λέν 

πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ ζηελ επαξρία, παξφκνην κε ην πινπνηνχκελν πξφγξακκα 

Modern Cities (αλάπηπμε ππνδνκψλ πφιεσλ). Ο θ. Varga ζπκπιήξσζε φηη ν θφξνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί πεξαηηέξσ ην 2019 θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 

ηζρχνλ 19,5% ζην 17,5%. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα 

νηθνγέλεηεο, φπσο π.ρ. ε αχμεζε ηνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο γηα νηθνγέλεηεο κε δχν παηδηά ζε 

40.000 HUF. Σέινο, ν Τπνπξγφο δήισζε πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε Οπγγαξία δελ επηζπκεί -επί 

ηνπ παξφληνο- λα εηζέιζεη ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζα 

παξακείλεη εζηηαζκέλε ζηα θξηηήξηα έληαμεο (ρακειφ δεκφζην ρξένο, ρακειφο πιεζσξηζκφο, 

ρακειά επηηφθηα), αθνχ απηά εγγπψληαη ηελ πγεία κηαο νηθνλνκίαο.    

 

 Τπνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο 

ηα κέζα Ηνπλίνπ, ην Φηνξίλη Οπγγαξίαο (HUF), ζπλερίδνληαο ηελ πηψζε ηνπ, έθηαζε ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ κε ηζνηηκία 323,3 έλαληη ηνπ Δπξψ. Αλάινγε 

πηψζε ζεκείσζε θαη έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. 

Mihály Varga, ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρψξαο γηα ην 2019, 

δήισζε φηη ην θηνξίλη ζα ζηαζεξνπνηεζεί κφιηο «εξεκήζνπλ» νη αγνξέο. Δλησκεηαμχ, νη 

απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη, εμαηηίαο ησλ θφβσλ ησλ επελδπηψλ γηα 

απζηεξφηεξε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Οη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ δηάξθεηαο ηξηψλ, πέληε θαη 
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δέθα εηψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Δληνχηνηο, ζηε πλεδξίαζή ηεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

Οπγγαξίαο απνθάζηζε λα κελ παξέκβεη θαη δηαηήξεζε (γηα 25
ν
 κήλα ζηε ζεηξά) ην βαζηθφ 

επηηφθην ζηα ίδηα επίπεδα (0,9%), επηκέλνληαο έηζη ζε κηα πην ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη  

επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο παξακέλεη ε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζην 3% (ε Σξάπεδα εθηηκά φηη ν ζηφρνο ζα επηηεπρζεί κέρξη ηα κέζα ηνπ 2019). 

ηε ζπλέρεηα φκσο, φηαλ ην θηνξίλη ζπλέρηζε ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηνπ ηζνηηκία άγγημε ηα 325 έλαληη ηνπ επξψ, ε Σξάπεδα επαλήιζε κε λέα δήισζή ηεο ηνλίδνληαο 

φηη ε παξνχζα ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ ζα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί γηα απεξηφξηζην 

δηάζηεκα. Ζ δήισζε απηή επαλέθεξε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηα 323 έλαληη ηνπ επξψ. 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικέρ Διδήζειρ 

 

 Νέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο μέλεο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ Οπγγαξία 

ε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ησλ μέλσλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο θαη ηεο επέθηαζήο ηνπο ζηελ νπγγξηθή αγνξά εηο βάξνο ησλ εγρψξησλ 

θαηαζηεκάησλ, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ζα επηβάιιεη απφ ην 2019 λένπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ 

αγνξά λέσλ θαηαζηεκάησλ. Τπελζπκίδνπκε φηη ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ 

επέθηαζε ησλ μέλσλ αιπζίδσλ, είρε επηβάιιεη λφκν («Plaza Stop») κε ηνλ νπνίνλ απαηηείην 

έγθξηζε γηα ηελ άδεηα θαηαζθεπήο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη μέλεο εηαηξείεο (θπξίσο ηα 

πνιπθαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ Lidl θαη Spar) πξνθεηκέλνπ λα παξαθάκςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηάμεηο θαηέθπγαλ ζην ηέρλαζκα ηεο εμαγνξάο εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο 

(π.ρ.  CBA). Όκσο απφ ην 2019, θάζε ελέξγεηα πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ αλαθαίληζε, επέθηαζε, 

αλαβάζκηζε, ίδξπζε θιπ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, ζα απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ 

αξρψλ. Ννκηθνί θχθινη πάλησο εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη είλαη πηζαλή ε παξέκβαζε ηεο Δ.Δ.  

 

 

 Μνλνπψιην Οπγγαξίαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

χκθσλα κε ηελ εηπκεγνξία ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, θ. Yves 

Bot, ε Οπγγαξία, εγθαζηζηψληαο έλα εζληθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

παξαρσξψληαο ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ θξαηηθή εηαηξεία «Nemzeti 

Mobilfizetési», παξαβίαζε ηελ Οδεγία πεξί Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ 

Δηζαγγειέα, νη πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έζεζε ε Οπγγαξία φρη κφλν 

δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά δεκηνχξγεζαλ πξνυπνζέζεηο 

απνθιεηζκνχ θαη δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εηο βάξνο άιισλ εηαηξεηψλ. Γηα ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, 

ε Οπγγαξία είρε παξαπεκθζεί ην 2016 απφ ηελ Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ε αλάζεζε απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ «Nemzeti Mobilfizetési» είλαη 

αδηθαηνιφγεηε πξάμε πνπ ππνλνκεχεη ην πλεχκα ηεο εληαίαο αγνξάο. Απφ ηνλ Ηνχιην 2014, ε 

θξαηηθή νπγγξηθή εηαηξεία είλαη ν κνλαδηθφ πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θαη δηνδίσλ ζηηο εζληθέο νδνχο ηεο Οπγγαξίαο, κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλ θαη ε 

εηπκεγνξία ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Απφθαζε πνπ ζα εθδψζεη ην 

Γηθαζηήξην, εληνχηνηο, ελ πνιινίο, ζεκαηνδνηεί ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα θηλεζνχλ νη 

Γηθαζηέο. 

  

 Γεκηνπξγία λένπ πξντφληνο απφ ηελ Coca-Cola 3Δ 

Ζ «Coca-Cola Οπγγαξίαο» μεθίλεζε ηελ παξαγσγή ηνπ λένπ ηεο αλαςπθηηθνχ ‘smartwater’, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο αλαπηπμηαθνχ έξγνπ αμίαο 1,8 δηο HUF ζηελ πφιε Zalaszentgrót. Σν 

λέν πξντφλ, κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ‘Glaceau’, είλαη ζηελ νπζία εκπινπηηζκέλν κε 

ειεθηξνιχηεο απνζηαγκέλν λεξφ θαη ζα θαιχςεη ην θελφ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ πνηψλ ελέξγεηαο (energy drinks) θαη ηνπ απινχ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Μέρξη ζήκεξα, 

ε παξαγσγή ηνπ smartwater ζηελ Δπξψπε, πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οιιαλδία. 
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Σν λέν πξντφλ ζα εμάγεηαη απφ ηελ Οπγγαξία ζε Απζηξία, Κξναηία, Σζερία, Ηηαιία, Ρσζία, 

εξβία θαη ινβαθία. 

 

 

Β. Γιεθνείρ ςμθωνίερ – ςνεπγαζίερ – Γιαγωνιζμοί  

 

 πλεξγαζία ησλ ρσξψλ Visegrad ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα 

Οη ρψξεο Βίδεγθξαλη (Οπγγαξία, ινβαθία, Σζερία θαη Πνισλία) ππέγξαςαλ Γήισζε 

Πξνζέζεσλ γηα ζπλεξγαζία ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

ζηελ θαηλνηνκία, λα επηζπεχζνπλ ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, νη ρψξεο Visegrad (V4), επηδηψθνπλ 

επίζεο, λα εδξαησζνχλ σο ν θχξηνο κνριφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, 

ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε, δήισζε φηη νη ρψξεο V4 ζθνπεχνπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηηο 

βηνκεραληθέο πνιηηηθέο ηνπο, θπξίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ζηνλ 

βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ θαη εηδηθφηεξα απηέο ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ. 

Πξφζζεζε, επίζεο, πσο ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη ζεκαληηθφ λα ζπλδεζνχλ νη ηέζζεξηο πξσηεχνπζεο 

κε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πςειήο ηαρχηεηαο. 

 

 Δπέλδπζε χςνπο 14 δηο HUF ζηελ Οπγγαξία 

H γεξκαληθή εηαηξεία παξαγσγήο εμαξηεκάησλ απηνθηλήηνπ Erbslöh Hungária, πξνγξακκαηίδεη 

επέλδπζε χςνπο 14 δηο HUF γηα ηελ επέθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ζηελ πφιε Győr. χκθσλα 

κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξείαο, ην εξγνζηάζην, έθηαζεο 1.500 η.κ., ζα θαηαζηεί ην θέληξν 

παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ γηα ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ, θ. Péter Szijjártó (ηγηάξην), ε νπγγξηθή θπβέξλεζε 

επηδφηεζε ην έξγν κε 3 δηο HUF.  

 

 

 Ζ Suzuki ζρεδηάδεη έξγν αμίαο 5 δηο HUF 

H «Magyar Suzuki», ζπγαηξηθή ηεο ηαπσληθήο εηαηξείαο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ, αλαθνίλσζε 

ηελ έλαξμε πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο 

ζηελ πφιε Esztergom ηεο Οπγγαξίαο. Σν πξφγξακκα, ζπλνιηθνχ χςνπο 5.3 δηο HUF, 

επηδνηήζεθε απφ ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε κε  2.6 δηο HUF θαη ζα νινθιεξσζεί ην 2020. θνπφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηεξεχλεζε λέσλ  λέσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο. Ώζηε ην εξγνζηάζην ηεο 

Suzuki ζην Esztergom λα θαηαζηεί «έμππλν» θαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλήησλ ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Δπξψπε. 

 

 πκθσλία Οπγγαξίαο-Ρσζίαο γηα πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ  

Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Ρσζία, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ 

Forum ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δκπνξίνπ ηεο 

Οπγγαξίαο, θ. Péter Szijjártó (ηγηάξην), αλαθνίλσζε ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ ηηκή θαη 

ηελ πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ε Οπγγαξία ζα πξνκεζεπηεί απφ ηελ Ρσζία ην 2019. Δπίζεο, 

ν Οχγγξνο Τπνπξγφο αλαθνίλσζε φηη έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα ηηο 

ηηκέο/πνζφηεηεο ηνπ 2020. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίαο Οπγγαξίαο-Ρσζίαο γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ε νπνία ηζρχεη 

κέρξη ην 2021. εκεηψλνπκε φηη ε Οπγγαξία έρεη επίζεο ζπλάςεη ζπκθσλίεο πξνκήζεηαο 

θπζηθνχ αεξίνπ κε ηηο Βνπιγαξία θαη εξβία. ην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ απηψλ, ε Οπγγαξία, 

απφ ηα ηέιε ηνπ 2019, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη εηεζίσο 6-8 δηο θπβηθά κέηξα θπζηθνχ 

αεξίνπ, κέζσ ηεο βαιθαληθήο φδεπζεο. Σε κεηαθνξά ζα αλαιάβεη ε ξσζηθή εηαηξεία Gazprom. 

Πάλησο, ηνλ Μάξηην η.έ., ν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. János Lázár, είρε 

θάλεη δειψζεηο ππέξ ηεο απεμάξηεζεο ηεο Οπγγαξίαο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην θαη είρε 

αλαθνηλψζεη φηη ε Κπβέξλεζε ζα πινπνηήζεη ζρεηηθέο δξάζεηο, φπσο: α) πξνκήζεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη απφ άιιεο ρψξεο θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ αγσγνχ ινβαθίαο-Οπγγαξίαο, β) 

ρξήζε ηνπ ππν θαηαζθεπή ζηελ Κξναηία ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), ν 
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νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη κε θπζηθφ αέξην πξνέιεπζεο ΖΠΑ θαη γ) πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ηελ Ρνπκαλία, απφ ηηο εηαηξείεο Exxon θαη OMV θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ αγσγνχ 

Οπγγαξίαο-Ρνπκαλίαο. 

 

 

Γ. Εήηηζη – Πποζθοπά πποϊόνηων και ςπηπεζιών  

 

 Εήηεζε γηα θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά 

Ζ εηαηξεία επηζπκεί λα εηζάγεη θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά 

Repulse Kft 

6400 Kiskunhalas Kölcsey u. 4., Hungary  

E-mail: repulsekft@freemail.hu   

E-mail: juszil5@freemail.hu 

Τπεχζπλε Γηαρείξηζεο: θα. Erzsebet Mizsei 

 

 

 
ΙΙΙ.     

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 HungaroMEDICA: Γιεθνήρ Έκθεζη Ηαηπικών ςπηπεζιών, (11-13 Οθησβξίνπ 2018) 

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

δηθηχνπ γηα πξντφληα, ππεξεζίεο, εηαηξείεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επαγγεικαηίεο θαη 

επελδπηέο. Δλδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζηελ έθζεζε θαη λα έιζνπλ ζε 

επαθή κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο ζηελ αγνξά. Παξάιιεια θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθζέζεσο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

πλέδξηα κε ηε ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ (π.ρ. Semmelweis) θαη θιαδηθψλ θνξέσλ (π.ρ. 

MediCluster, EIT Health), ελψ ζην πιαίζην ηνπ Hospital Supplier Forum ζα 

δηνξγαλσζνχλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. 

Γιοπγανωηέρ: 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 

Γιεςθςνηήρ Δκθέζεωρ: θ. Csaba VÖRÖS, ηει.: +36/1-263-6017 

E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: www.hungaromedica.hu/en 

 

 

 HOME Design,  (12-14 Οθησβξίνπ 2018) 

Νέα, θζηλνπσξηλή Γηεζλήο Έθζεζε Δζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο. Ζ έθζεζε απεπζχλεηαη ζε 

επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ. 

Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

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

Δμποπική Γιεςθύνηπια: Κα Krisztina SZILVÁSI, ηει.: +36/1 263-6025 

E-mail: szilvasi.krisztina@hungexpo.hu 

Γιεςθύνηπια Δκθέζεωρ: Κα Angéla KATONA, ηει.: +36/1 263-6075 

E-mail: katona.angela@hungexpo.hu 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: http://osz.otthon-design.hu/en 

 

 

 Beauty & Style - International Beauty Industry,  (26-28 Οθησβξίνπ 2018) 

Νέα Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο. Ζ έθζεζε ζα θαιχςεη ζεκαηνινγηθά ην ηξίπηπρν 

Καιιπληηθά, Κνκκσηηθή θαη Πεξηπνίεζε Νπρηψλ. Θα εθηεζνχλ θαη παξνπζηάζνπλ λέα 

πξντφληα, λέεο ηάζεηο ηφζν γηα επαγγεικαηίεο φζν θαη γηα ηειηθνχο ρξήζηεο, θαζψο θαη 

mailto:repulsekft@freemail.hu
mailto:juszil5@freemail.hu
mailto:hungaromedica@hungexpo.hu
mailto:voros.csaba@hungexpo.hu
http://www.hungaromedica.hu/en
mailto:osz.otthondesign@hungexpo.hu
mailto:szilvasi.krisztina@hungexpo.hu
mailto:katona.angela@hungexpo.hu
http://osz.otthon-design.hu/en
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θαηλνηφκεο ιχζεηο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα δηνξγαλσζνχλ επαγγεικαηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη επηδείμεηο.  

Γιοπγανωηέρ: 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 

Γιεςθύνηπια Δκθέζεωρ: Κα Ivett Raunicker, ηει.: +36 1 263 6011, +36 30 445 8907 

E-mail: raunicker.ivett@hungexpo.hu 

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

 

mailto:beautyandstyle@hungexpo.hu
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