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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 

 

 Πιεφλαζκα Ιζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Οπγγαξίαο  

χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Οπγγαξίαο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζεκείσζε 

πιεφλαζκα χςνπο €504 εθ. ηνλ Φεβξνπάξην, ειαθξψο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην πιεφλαζκα 

Ιαλνπάξηνπ (€572 εθ.). Ωζηφζν, ην πιεφλαζκα ησλ δχν πξψησλ κελψλ ηνπ 2018 ήηαλ 

πςειφηεξν απφ ην πιεφλαζκα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ (€1.041 εθ.) ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν 

εκπνξηθφ πιεφλαζκα αλήιζε ζηα €377 εθ. ηνλ Φεβξνπάξην θαη νη ππεξεζίεο δεκηνχξγεζαλ 

πιεφλαζκα χςνπο €548 εθ. Η εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ηελ Δ.Δ. αλήιζε ζπλνιηθά ζε €312 εθ. ηνλ 

Φεβξνπάξην. Σνλ ίδην κήλα, πάληα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε θαζαξή ζέζε 

Οπγγαξίαο, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θεθαιαίσλ, 

αλήιζε ζε € 816 εθ.  

 

 Οηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ Οπγγαξία  

χκθσλα κε ην ηλζηηηνχην νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ GKI, ε θεηηλή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα αγγίμεη 

ην 4%. Όκσο, ζχκθσλα κε αλαιχζεηο ηνπ, ην GKI αλακέλεη, εληφο ηνπ έηνπο, επηβξαδχλζεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, εμαηηίαο ζρεηηθψλ δεηθηψλ απφ 

ην  πξνεγνχκελν έηνο. Πέξαλ ηνχησλ, ε επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζχγθξνπζε Οπγγαξίαο-Δ.Δ. θαη ηελ ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ. θαη κεηά ην 2020, επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο 

θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο. ηελ έξεπλα ηνπ GKI 

αλαθέξεηαη φηη ε αλεξγία έρεη κεησζεί θαηά 0,7% θηάλνληαο ην 3,9%, έλα απφ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζηελ Δ.Δ., αιιά ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ είλαη θνληά ζην 7,4% αλ ιεθζεί ππφςε ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Η άλνδνο ησλ 

αθαζάξηζησλ κηζζψλ ζα επηβξαδπλζεί ζε 10% θέηνο απφ 13% ην 2017, γεγνλφο πνπ θαηά ην 

GKI ζπλεπάγεηαη αχμεζε 7% ζηηο πξαγκαηηθέο απνδνρέο. Δπίζεο, ην GKI πξνβιέπεη θεηηλφ 

εηήζην πιεζσξηζκφ ζην 2,7% θαη κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο θαζψο ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζα μεπεξάζεη απηφλ ησλ εμαγσγψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην πιεφλαζκα 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα κεησζεί ζε €2,5 δηο. απφ €3,6 δηο. ην 2017.  

 

 Δ. Δπηηξνπή: Οηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ Οπγγαξία 

Η Δ. Δπηηξνπή αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Οπγγαξίαο ην 2018. Πην αλαιπηηθά, πξνβιέπεη ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4% (απφ 3,7% πνπ 

είρε πξνβιέςεη ηνλ Φεβξνπάξην). Αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ επίζεο θαη ηελ εθηίκεζή ηεο γηα 

ηνλ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ 2019 ζε 3,2% απφ 3,1%. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε νπγγξηθή 

θπβέξλεζε πξνβιέπεη αλάπηπμε ηνπ Α.Δ.Π. γηα ην 2018 ζην 4,3% θαη ζην 4,1% γηα ην επφκελν 

έηνο. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο ε νπνία ηξνθνδνηείηαη 

απφ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε, αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο, γεγνλφο πνπ ζα επηδξάζεη 

αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ην 2019. Η Δ.Δ. εθηηκά επίζεο φηη ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηεί θαζψο ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ πξφθεηηαη λα 

εμαληιεζεί. Πξνβιέπεη δε, αλάπηπμε ησλ εηαηξηθψλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνληαη 

απφ πςειφ βαζκφ ρξήζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, απφ ηηο εηζξνέο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη απφ ηελ απμαλφκελε απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. Δπηπιένλ, ν 

δείθηεο επελδχζεσλ πξνο ην Α.Δ.Π. κπνξεί λα θηάζεη ην 25% κέρξη ην 2019. Σν έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζεη αλνδηθή πνξεία ην 2018, θηάλνληαο ην 2,4% ηνπ 

Α.Δ.Π. απφ 1,7% πέξπζη θαη λα κεησζεί ζε 2,1% ηνπ Α.Δ.Π. ην 2019. Σέινο, ε Δ. Δπηηξνπή 

αλακέλεη θέηνο ην εμσηεξηθφ ρξένο λα κεησζεί ειαθξά ζε 73,3% ηνπ Α.Δ.Π. απφ 73.6% πέξπζη 

θαη ηφληζε πσο ζα κεησζεί ζην 71% ηνπ Α.Δ.Π. κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019 εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ Α.Δ.Π. 
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 Αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηελ Οπγγαξία  

χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, ε ηζρπξή 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο αχμεζαλ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα ηεο ρψξαο. Σν πξψην ηξίκελν 2018 ηα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο πεγέο θφξσλ αλήιζαλ ζε 2,7 ηξηο. HUF, ζεκεηψλνληαο άλνδν 150 δηο. HUF ζε 

εηήζηα βάζε. Σν ίδην δηάζηεκα, ε θαηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εξγνδνηηθψλ θφξσλ, αλήιζε ζηα 1,2 ηξηο HUF, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 45 δηζ. HUF ζε 

εηήζηα βάζε. Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε άλνδνο ησλ κηζζψλ νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, φπσο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ  αλήιζε ζηα 533 δηζ. HUF . Ο Φ.Π.Α. 

παξακέλεη ε 2ε πην ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηαγξάθνληαο ηελ 

πςειφηεξε εηήζηα αχμεζε, απφ 121 δηο  HUF ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 ζε 733 δηζ HUF ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν 2018. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη απμαλφκελεο ιηαληθέο 

πσιήζεηο θαη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαπλνχ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ο θφξνο πνιπηειείαο, αλ θαη ζπκβάιιεη  ιηγφηεξν απφ 10% ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ηεο Οπγγαξίαο, εκθάληζε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο άλσ ηνπ 10%, κε ηηο πσιήζεηο θαπλνχ 

λα απμάλνληαη ζε 218 δηζ. HUF. Ωζηφζν, ιφγσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηα έζνδα απφ ηελ 

εηαηξηθή θνξνιφγεζε κεηψζεθαλ ζηα 13 δηζ. HUF ην πξψην ηξίκελν 2018 (απφ 122 δηζ. HUF ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017). 

 

 Φνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ Οπγγαξία 

Οη Οχγγξνη εξγαδφκελνη θαηαβάιινπλ ζρεδφλ ηα κηζά απφ φζα ρξήκαηα θεξδίδνπλ γηα 

απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ ε Οπγγαξία θαηαηάζζεηαη ζηελ 3ε ζέζε ησλ ρσξψλ κε ηελ πςειφηεξε 

αηνκηθή θνξνιφγεζε. Με θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ αγγίδεη ην 49,4% βξίζθεηαη θάησ κφλν 

απφ ην Βέιγην θαη ηελ Γεξκαλία. Η θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζπλίζηαηαη ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, κείνλ 

ησλ νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ησλ κηθηψλ απνιαβψλ. Ο κέζνο 

θαζαξφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηελ Οπγγαξία -ν νπνίνο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κείνλ ηηο ρξεκαηηθέο παξνρέο- σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ είλαη 33,5% γηα 

κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά. Βξίζθεηαη δειαδή πνιχ πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν (25,5%) ηνπ ΟΟΑ. 

Η θαηάζηαζε είλαη θαιχηεξε γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε δχν παηδηά, θαζψο ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο είλαη κφλν 14,5%. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε Οπγγαξία θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε 

ρακειφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ΟΟΑ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ 

κηζζνχ ($26.012), επίπεδν πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ($43.791) ηνπ ΟΟΑ. 

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικές Διδήζεις 

 

 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζφγηαο ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Κξαηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ «NAIK», ε νπγγξηθή θπβέξλεζε 

ζρεδηάδεη λα εληζρχζεη ηελ παξαγσγή ζφγηαο θαζψο ε δήηεζε μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ εγρψξηα 

πξνζθνξά. Πην αλαιπηηθά, ε δήηεζε θηάλεη ηνπο 600.000 ηφλνπο εηεζίσο, ελψ ε παξαγσγή 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 150.000-200.000 ηφλνπο. Η θπβέξλεζε, εηζήγαγε έλα πεληαεηέο πξφγξακκα 8 

δηο HUF κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο  θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεσο ζπφξσλ ζφγηαο, απφ ηα 

ππάξρνληα 65.000 εθηάξηα ζηα 100.000 εθηάξηα. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 8 δηο. HUF, πεξίπνπ 

ηα 500 εθ. ζα είλαη δηαζέζηκα εληφο ηνπ 2018. Αο ζεκεησζεί φηη ε Οπγγαξία εμάγεη ην 60-70-% 

ηεο παξαγσγήο ηεο ζε ζφγηα (ε νπνία δελ είλαη γελεηηθά κεηαιιαγκέλε), φκσο θαιχπηεη ηηο 
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εζσηεξηθέο ηεο αλάγθεο κε εηζαγσγή θζελφηεξεο, γελεηηθά κεηαιιαγκέλεο, ζφγηαο απφ ην 

εμσηεξηθφ.  

 

 Αχμεζε ησλ αγξνηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Οπγγαξία 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δξεπλψλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, νη αγξνηηθέο επελδχζεηο  ζηελ 

Οπγγαξία απμήζεθαλ θαηά 3,1% ην 2017 θαη έθηαζαλ ηα 121 δηζ. HUF. Δμ απηψλ, 49 δηζ. HUF 

δαπαλήζεθαλ γηα αγνξά κεραλεκάησλ, ελψ 7,2 δηο. HUF δαπαλήζεθαλ γηα αγνξά νρεκάησλ. Οη 

αγξφηεο επέλδπζαλ πεξίπνπ 32 δηο HUF γηα θαηαζθεπέο θηηξίσλ. Οη θηελνηξνθηθέο επελδχζεηο 

αλήιζαλ ζε 59 δηο HUF. Οη αγξφηεο εμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζε ίδηνπο πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ δεδνκέλνπ φηη ην επίπεδν δαλεηζκνχ απφ ηξάπεδεο παξακέλεη 

ρακειφ (11,5%). ην παξειζφλ, κέρξη ην 2016 φηαλ θαη θαηαξγήζεθε, ην δαλεηνδνηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο  ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ επελδχζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη επελδχζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δ.Δ. θαη απφ εγρψξηνπο θνξείο έρνπλ κεησζεί  ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, ηέζζεξα ρξφληα πξηλ νη 

επηδνηνχκελεο επελδχζεηο αληηπξνζψπεπαλ ην 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ, ελψ κέρξη ην 

2017 ην πνζνζηφ απηφ έπεζε θάησ απφ ην 1%. Η έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο, έδεημε φηη νη αγξφηεο επέιεμαλ λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ 

επελδχνληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα αληηπαξέιζνπλ ηελ έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 

 Οη γεξκαληθέο εηαηξείεο επηζπκνχλ ηελ έληαμε ηεο Οπγγαξίαο ζηελ επξσδψλε 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηνπ γεξκαληθνχ-νπγγξηθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ην 58% ησλ Γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία 

βιέπνπλ ζεηηθά ηελ έληαμε ηεο Οπγγαξίαο ζηελ επξσδψλε. Η αληίζηνηρε πεξζηλή έξεπλα είρε 

θαηαδείμεη πνζνζηφ κφλν 51%. χκθσλα κε ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα 

ζηελ Οπγγαξία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ε νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζε επίπεδα θαιχηεξα ηνπ 2005. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, νη γεξκαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ επηρεηξήζεηο ζηελ Οπγγαξία, δειψλνπλ φηη ζρεδηάδνπλ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπο θαζψο θαη αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, φκσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ έιιεηςε 

θαηάιιεινπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

 Αχμεζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ απφ μέλνπο επελδπηέο ζηελ Οπγγαξία  

χκθσλα κε ηνλ εκεξήζην ηχπν, απμεκέλν είλαη ην ελδηαθέξσλ ησλ Κηλέδσλ γηα αγνξά 

θαηνηθίαο ζηελ Οπγγαξία, θαζψο νη κηζνί απφ ηνπο δπλεηηθνχο αγνξαζηέο εθηφο ρσξψλ Δ.Δ. 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Κίλα. Σν 2017 εθδφζεθαλ 3.154 άδεηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ Οπγγαξία ζε 

θαηνίθνπο ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ην 2016 είραλ εθδνζεί 

2.778). ε γεληθέο γξακκέο, νη μέλνη αγνξαζηέο αλαδεηνχλ ζπίηηα ζηελ 6ε θαη ζηελ 7ε πεξηνρή 

ηεο Βνπδαπέζηεο γηα πεξίπνπ 200.000 €, ελψ ζηελ πιεπξά ηεο Βνχδαο ε ηηκή θπκαίλεηαη ζηα 

300.000 €. Σέινο, απμεκέλε δήηεζε γηα αγνξά νηθνπέδσλ θαη θαηνηθηψλ παξαηεξείηαη θαη απφ 

Σνχξθνπο ππεθφνπο. χκθσλα κε εηδηθνχο, ε Βνπδαπέζηε παξακέλεη ειθπζηηθφο πξννξηζκφο 

γηα μέλνπο επελδπηέο ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα, αθνχ νη ηηκέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ρακειφηεξεο απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν.  

 

 

Β. Γιεθνείς σμθωνίες – σνεργαζίες – Γιαγωνιζμοί  

 

 Δπελδπηηθφ Σακείν «China-Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund»  

χκθσλα κε ηελ θξαηηθή ηξάπεδα ηεο Οπγγαξίαο Eximbank, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ 

Δπελδπηηθνχ Σακείνπ «China-Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund» άγγημε 

ηα $800 εθ., πνζφ ειαθξψο θαηψηεξν ηνπ ζηφρνπ πνπ είλαη $1 δηο.  Σν Δπελδπηηθφ Σακείν 

ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2016 σο κέξνο ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη 16 

ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (China – CEE, 16+1 group) κε ζθνπφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζηεληεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ηακείν εθθίλεζε 
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επηζήκσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ννέκβξην 2017 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ 

«16+1 group» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βνπδαπέζηε. Σν ακνηβαίν θεθάιαην, πνπ έρεη 

ζπζηαζεί ζην Λνπμεκβνχξγν ππφ κνξθή πεξηνξηζκέλεο ζχκπξαμεο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

Eximbank ηεο Κίλαο θαη ηελ Eximbank ηεο Οπγγαξίαο. Σν Σακείν κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί 

επελδχζεηο ησλ 16+1 ρσξψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ελέξγεηαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο θαη  

ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

 

 Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ άλζξαθα αμίαο 90 δηο $ ζηελ Οπγγαξία  

Η ηαπσληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ζχλζεησλ ηλψλ άλζξαθα, Toray Industries ζα θαηαζθεπάζεη 

έλα λέν εξγνζηάζην αλζξαθνλεκάησλ ζηελ Οπγγαξία. Η θαηαζθεπή, αμίαο 90 εθ. $, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί πιεζίνλ άιιεο κνλάδα ηεο ίδηα εηαηξείαο ζηε πφιε  Esztergom. Σν λέν απηφ 

εξγνζηάζην ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο Toray Industries θαηά 20%. Σν 

εξγνζηάζην ζα παξάγεη αθξπιηθή ξεηίλε γηα λα θαιχςεη ηελ απμαλφκελε δήηεζε απφ ηνλ θιάδν 

ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε. 

 

 

Γ. Εήηηζη – Προζθορά προϊόνηων και σπηρεζιών  

 

 Πψιεζε βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

Πσιείηαη βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο θαη ηερλνγλσζία θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ, θαζψο θαη 2.000 

κήηξεο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ.  

Δλδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κε ηνλ θ. Ternyák γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

E-mail:  arle.ternyakzsolt@gmail.com 

 

 

 

 
ΙΙΙ.     

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 HungaroMEDICA: Γιεθνής Έκθεζη Ηαηρικών σπηρεζιών, (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. 

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: www.hungaromedica.hu/en 

 

 

 HOME Design,  (12-14 Οθησβξίνπ 2018) 

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

επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ. 

Γιοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 

mailto:arle.ternyakzsolt@gmail.com
mailto:hungaromedica@hungexpo.hu
mailto:voros.csaba@hungexpo.hu
http://www.hungaromedica.hu/en
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Γιεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

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

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 

 

 

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

Νέα Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο. Η 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 

θαηλνηφκεο ιχζεηο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα δηνξγαλσζνχλ 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 

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

 

mailto:osz.otthondesign@hungexpo.hu
mailto:szilvasi.krisztina@hungexpo.hu
mailto:katona.angela@hungexpo.hu
http://osz.otthon-design.hu/en
mailto:beautyandstyle@hungexpo.hu
mailto:raunicker.ivett@hungexpo.hu
http://beautyandstyle.hu/en

