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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VENGRIJOJE 

Vengrija - aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2019 m. liepa 
 

DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 
(šaltinis) 

 Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija  

07-15 Super-lazerių centrai Prahoje ir Segede (jame ir Lietuvos įmonių „Light Conversion“ 
bei „EKSPLA“ pagamintas galingiausias pasaulyje itin trumpo impulso lazeris) sukurs 
bendrą Europos tyrimo infrastruktūros konsorciumą (ERIC), kad išnaudotų turimus 
centruose pajėgumus, sako Vengrijos Inovacijų ir technologijų ministras bei jo 
Čekijos omologas. 
Tikisi, kad prie konsorciumo jungsis ir kitos šalys, pirmiausia Italija, Vokietija, Prancūzija ir JK 

HIRADO.hu; 

MTI.hu 

 Apie konkursus/tenderius – paskelbtus ir numatomus  

07-17 Budapešto viešojo transporto tarnyba BKK ES viešųjų pirkimų laikraštyje TED 
paskelbė konkursą Grandinių tiltui ir Pilies tuneliui renovuoti (atskiri 
projektai).Savivaldybė numato, kad abiem projektams gali reikti 23,4 mlrd. Ft 
(~72,22 mln. EUR). Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 21. 

napi.hu; 24.hu, 

origo.hu 

07-12 Vyriausybė paskelbė konkursą autotransporto priemonėms įsigyti už 82,5 mlrd. Ft 
(~254,63 mln. EUR). 

https://nepszava.hu/3042

697_gigatender-82-

milliardert-vasarol-

autot-az-allam  

 Pramonė/gamyba/statyba  

07-14 Pramonės produkcija gegužės mėn. padidėjo 8,7 % (palyginus su 2018 m. geguže), 
arba 6,1%, jei perskaičiuoti pagal darbo dienas. 
Automobilių pramonė, sudaranti 30% nuo pramonės, padidėjo 17,2%; kompiuterių, elektronikos, 
optikos sektorius (sudarantis ~11%) pakilo 6,6%; maisto, gėrimų ir tabako – pakilo 5,4%. Automobilių 
eksportas padidėjo 17%. 

KSH; 
napi.hu 

07-01 Pramonės produkcijos kainos per gegužę pakilo 2,7%, tame tarpe eksportui skirtos 
– 1,4%, o vidaus rinkai – 5,4% 

KSH;  

napi.hu 

 Automobilių pramonė  

07-25 P. Korėjos Bumchun Precision statys elektromobilių dalių gamyklą už 13,3 mlrd. Ft 
(40 mln. EUR). HU vyriausybė prie statybos prisidės 2,65 mlrd. Ft (~8,18 mln. EUR). 

Hungary Matters 

07-23 Audi koncernas apsisprendė – investuos 41 mlrd. Ft (~126,54 mln. EUR) į gamyklos 
Djėre (Gyor) plėtrą. UR ministras P.Szijjarto paskelbė, kad HU vyriausybė parems 
plėtrą 6,4 mlrd. Ft. (~19,75 mln. EUR). 

Napi.hu;  

 
Statyba 

 

07-17 2019 m. gegužės mėn. statybų apimtys išaugo tik 26%, palyginus su 2018 m. geguže. 
„Tik“ todėl, kad balandžio apimtys buvo išaugusios 40%.  
Per 2019 m. penkis pirmuosius mėnesius statybų apimtys padidėjo 40%, palyginus su pernai metų 
pirmais 5 mėnesiais. 

KSH.HU; 

Napi.hu;  

 Gynybos pramonė, verslas  

07-26 

19 MIG-29 naikintuvų (iš jų 3 – galimai veikiantys), su atsarginėmis dalimis, 20 
atsarginių variklių ir kažkiek raketų – vėl parduodami valstybės turto valdytojo e-
aukcione. Balandžio mėnesį, kai startinė kaina buvo 2,8 mlrd. Ft (~8,64 mln. EUR), 
norinčių neatsirado. 

PORTFOLIO; 

Nepshava.hu 

 Žemės ūkis, kaimas  

07-30 „Vengriško kaimo“ programa skelbia naujus kvietimus paraiškoms teikti – po 3 
mlrd. Ft (~9,26 mln. EUR) skirta bažnyčioms ir kapinėms tvarkyti bei darželiams 
plėtoti ir aplinkos tvarkymo įrangai įsigyti. 

MTI,  
Portfolio,  

Trade Magazin 

07-29 Ateityje, nors pramoninis maisto gamybos pobūdis ir toliau bus skatinamas, tačiau 
tuo pačiu maisto gamyba privalo įtraukti daugiau žmonių, būti priartinta prie 
kiekvieno – tokios mintys dominavo strateginius sprendimus formuojančiame 
Balvanjošo vasaros universiteto forume. 

https://trademagazin.hu/

hu/agrarkamara-

kozelebb-kellene-vinni-

az-elelmiszer-eloallitast-

az-emberekhez/ 

 

07-26 

Blogėjant sąlygoms bitininkystei, valstybė imasi priemonių išlaikyti 20k bitininkų ir 
1,2M avilių šalyje - išskyrė 600 mln. Ft (~1,85 mln. EUR), kad kiekvienam 
besikreipiančiam galima būtų kompensuoti po 500 Ft (~1,54 EUR) už nukentėjusį 
avilį (jei paprašiusių pagalbos bus daugiau, sumos bus mažinamos visiems ). 

Trade Magazin 

https://trademagaz
in.hu/hu/uj-

tamogatasi-

konstrukcio-a-
meheszeknek/  

https://nepszava.hu/3042697_gigatender-82-milliardert-vasarol-autot-az-allam
https://nepszava.hu/3042697_gigatender-82-milliardert-vasarol-autot-az-allam
https://nepszava.hu/3042697_gigatender-82-milliardert-vasarol-autot-az-allam
https://nepszava.hu/3042697_gigatender-82-milliardert-vasarol-autot-az-allam
https://trademagazin.hu/hu/agrarkamara-kozelebb-kellene-vinni-az-elelmiszer-eloallitast-az-emberekhez/
https://trademagazin.hu/hu/agrarkamara-kozelebb-kellene-vinni-az-elelmiszer-eloallitast-az-emberekhez/
https://trademagazin.hu/hu/agrarkamara-kozelebb-kellene-vinni-az-elelmiszer-eloallitast-az-emberekhez/
https://trademagazin.hu/hu/agrarkamara-kozelebb-kellene-vinni-az-elelmiszer-eloallitast-az-emberekhez/
https://trademagazin.hu/hu/agrarkamara-kozelebb-kellene-vinni-az-elelmiszer-eloallitast-az-emberekhez/
https://trademagazin.hu/hu/uj-tamogatasi-konstrukcio-a-meheszeknek/
https://trademagazin.hu/hu/uj-tamogatasi-konstrukcio-a-meheszeknek/
https://trademagazin.hu/hu/uj-tamogatasi-konstrukcio-a-meheszeknek/
https://trademagazin.hu/hu/uj-tamogatasi-konstrukcio-a-meheszeknek/
https://trademagazin.hu/hu/uj-tamogatasi-konstrukcio-a-meheszeknek/
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 
(šaltinis) 

07-24 Paryžiuje HU ir Prancūzijos ž.ū. ministrai tarėsi dėl ES bendrosios ž.ū. politikos (CAP) 
ir sutarė, kad po 2020 m. turi būti išlaikytas tas pats CAP finansavimo lygmuo.  
Vengrijos vyriausybė palaiko peticiją, kurią pasirašė virš 100,000 ūkininkų, kad išlaikyti tą patį 
finansavimo lygmenį. Abu ministrai sutarė, kad CAP taisyklės turėtų būti supaprastintos, kad 
ūkininkai lengviau galėtų prieiti prie finansavimo. HU, kartu su V4 valstybėmis ir su Prancūzija kartu 
reikalaus išlaikyti tokį patį CAP finansavimą iš ES biudžeto ir supaprastinti taisykles sekančiuose 
debatuose dėl ES biudžeto rudenį. 

Hungary Matters 

07-21 Obuolių augintojų asociacija skaičiuoja, kad šiemet, dėl įvairių klimato pokyčių 
obuolių derlius Vengrijoje sudarys ne daugiau 2/3 įprastinio. 
Pranešama, kad Lenkijoje taip pat laukiama labai prasto – tik pusės nuo įprastinio – obuolių 
derliaus. 

AgrarSzector.HU; 

HVG.hu 

 Energetika  

 
Atsinaujinantys energijos šaltiniai: 

 

07-30 ALTEO kompanija oficialiai atidarė du saulės elementų parkus, bendrai 
generuojančius 14 Mw el. energijos. 
Šie parkai  yra ALTEO investicinio plano 2017-2020 m. atsinaujinančiai energetikai skirti 10-15 mlrd. 
Ft(~30,86-4,63 mln. EUR) dalis. 

Portfolio 

 Transportas  

07-24 Inovacijų ir technologijų ministras L. Palkovičius paskelbė kelių ir geležinkelių 
vystymo iki 2024 planą, už 5 trilijonus Ft (~15,43 mlrd. EUR). 

Infostart.hu 

07-12 Vyriausybė su Wizzair pasirašė valstybinį kontraktą dėl skrydžių iš Budapešto į 
Kazanę (Rusija) – nuo spalio skraidys dukart per savaitę. 

HACT 

07-04 Vengrijos įmonė Ogreco pradeda dalijimosi elektriniais paspirtukais paslaugą 
Budapešte su 100 paspirtukų. Tai antra tokia įmonė Budapešte (šalia jau veikiančios 
Lime) 

Profitline.hu 

 Informacinės ir ryšių technologijos, skaitmenizacija, kt. inovacijos  

07-30 OLAF patvirtino, kad pradeda patikrinimą dėl licenzijų iš Microsoft įsigijimo, 
kofinansuoto iš ES regionų plėtros ir socialinio fondų. 
Po to, kai Microsoft sumokėjo ~25 mln. JAV dolerių JAV įstaigoms už tai, kad Microsoft Hungary 
2013-2015 m. mokėjo kyšius HU valstybės pareigūnams, 07-24 HU prokuratūra pranešė, jog kreipsis 
į JAV Teisingumo departamentą informacijos, kad galimai pradėti baudžiamąsias bylas Vengrijoje. 
Kai kuriuos, už kyšininkavimą iš Microsoft atleistus darbuotojus priglobė Vengrijos valdžios įstaigos 
(kaip kad Microsoft viceprezidentą pardavimui, marketingui ir paslaugoms Azijos – Ramiojo 
vandenyno regione Ištvaną Papp‘ą – investicijų skatinimo agentūra HIPA) 

HVG.HU 

07-12 Liepos 1 d. pradėjo veiklą naujas korinio ryšio tiekėjas – V-Telecom Hungary. Portfolio; 

Trade Magazin. 

 Finansų, mokėjimo technologijos  

07-15 Vienas iš Apple įkūrėjų Steve Wozniak bus svečias-kalbėtojas CIB ir Intesa Sanpaola 
bankų organizuojamoje Novathon konferencijoje spalio 30 d.  
Konferencija pagrinde bus skirta išmaniesiems telefonams ir bankininkystei (galima ir FinTech 
prijungti? - vd). S.Wozniak taip pat kalbės apie dirbtinį intelektą ir technologijų ateitį. 

24.hu 

444.hu 

hvg.hu 

 Turizmo sektoriui aktuali informacija  

07-12 Gegužę nežymiai sumažėjo turizmo skaičiai: naktų, praleistų Vengrijos viešbučiuose 
2019 m. gegužę sumažėjo 2,4%, palyginus su pernai geguže. 
Vietinių turistų sumažėjo  3,4%, užsienio  - 1,6%. Pajamos iš turizmo komercinėse nakvynės vietose 
per 5 metų pirmus mėnesius padidėjo 7,6%. 

HATC.hu 

 BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

07-31 Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) gegužės mėnesį sudarė 364400 
forintų (~1124,69 EUR), t.y. 11,2 % daugiau nei pernai gegužę. Algos „po mokesčių“ 
vidurkis  -242000 forintų (~753,7 EUR). 
Viešame sektoriuje algos išaugo 10,7%. Privačiame sektoriuje algos 4 mėnesį iš eilės auga 
dviženkliais skaičiais. Atsižvelgus į 3,9% infliaciją, per 5 2019 m. mėnesius perkamoji d.u. galia 
padidėjo 6,9%, palyginus su 2018 m. 
Finansų ministerija giriasi, kad vidutinis per  3 paskutinius metus d.u. „po mokesčių“ padidėjo 40%. 

portfolio.hu; 
gazdport.hu 
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(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 
(šaltinis) 

07-30 Nedarbo lygmuo per balandžio-birželio periodą vėl nukrito (3,3%), palyginus su 
2018 m. tuo pačiu periodu (buvo 3,6%). 

KSH.hu 

07-30 Ekonomikos tyrimo institutas GKI padidino savo anksčiau darytą BVP augimo 
prognozę nuo 4% iki 4,3%. 
Nors pagerėjęs oras sulėtino bendrą pirmo ketvirčio augimą (buvusį 5,3%), tačiau geresnę prognozę 
žada ne tokie prasti ž.ū. rodikliai, kaip kad buvo tikėtasi pagal metų pradžios orą. 
Liepos pradžioje ES komisija pakoregavo savo anksčiau skelbtą Vengrijos metinę BVP augimo 
prognozę nuo 3,7% iki 4,4% BVP per 2019 metus. Infliacija 2019 m. prognozuojama 3,2%. 

GKI,hu 

07-10 Pirminiais KSH duomenimis, nors eksporto mąstai vis dar didėja greičiau (4,5% per 
gegužę, palyginus su pernai gegužę, arba 5,2% per 5 pirmus metų mėnesius) nei 
importo (2,6% per gegužę, palyginus su pernai gegužės mėn., arba 6,4% per 5 pirmus 
metų mėnesius), tačiau prekybos balanso perviršis sumažėjo nuo 3,1 mlrd. eurų iki 
2,7 mlrd. eurų. 

PORTFOLIO 

07-09 Infliacija sumažėjo – nuo 3,9% balandį-gegužę iki 3,4% per birželį (palyginus su 
atitinkamais 2018 m. periodais), arba 3,8%, jei neskaičiuoti kuro kainų. 
Per 12 mėn. maisto produktai pabrango 5,8%, paslaugos – 3,1%,. Forinto kursas buvo nukritęs 
žemiausiai per 5 mėn. – iki 325,4 Ft/EUR. 

KSH.hu;  

napi.hu; 

portfolio.hu; 

index.hu; hvg.hu; 
magyarnemzet.hu 

07-04 Mažmeninės prekybos apimtys per gegužės mėn. padidėjo 3 % palyginus su pernai 
geguže (arba, išlyginus dėl darbo dienų skaičiaus– 2,6 %). 
Maisto produktų pardavimas išaugo 1 %, ne maisto produktų pardavimas padidėjo 4,8 %. 

KSH.hu; 

portfolio.hu. 

07-02 Kreditų vertinimo agentūra MOODY pažemino Vengrijos bankų sistemos prognozes 
iš “pozityvios” į „stabilią“. 

HATC.hu 

 Finansai:  

07-30 Nauja valstybės paskolos 5 metų obligacijų laida vis dar išlaiko paklausą – per 8 
platinimo savaites obligacijų parduota už 94,7 mlrd. Ft (~292,28 mln. EUR). 
Vengrijos gyventojams žadamos kas pusmetį po 0,5% didėjančios palūkanos nuo 3,5% iki 6%, 
atleidimas nuo gautų palūkanų mokesčio. Fin. min-jos nuomone, vidaus skolinimasis iš privačių 
asmenų stabilizuoja valstybės skolą, tokius pasiskolinimus pozityviai vertina kreditų reitingavimo 
agentūros. 
Savotišką reklamą MAP+ obligacijoms padarė buvusio teisingumo ministro L. Trocsanyi deklaracijos 
paviešinimas – pasirodo, jis jau spėjo įsigyti obligacijų už 32,6 mln. Ft (~100,62 tūkst. EUR). 

napi.hu;  
origo.hu;  

portfo-lio.hu; 

magyarhirlap.hu; 

magyarnemzet.hu 

 Mokesčių sistema:  

07-30 Anot finansų ministerijos, Vengrija esmingai mažina mokesčius: bendras mokesčių 
dydžio sumažėjimas nuo 39,3% 2016 m. iki 38,4% 2019 m. leidžia Vengriją vardinti 
tarp labiausiai mokesčius sumažinusių Europos Sąjungoje, o darbo užmokesčio 
apmokestinimo sumažinimas 3,2 punktais šaliai leido užimti trečią vietą EBPO 
reitinguose. 
Socialinių įmokų mokesčio įmonėms sumažinimas nuo 19,5%  iki 17,5% per sekančius metus 
sutaupys ~500 mlrd. Ft (~1,54 mlrd. EUR); motinų, užauginusių 4 ir daugiau vaikų, atleidimas nuo 
pajamų mokesčio, namų ūkiuose paliks 22 mlrd. Ft (~67,9 mln. EUR), o viešbučiams, po perėjimo 
nuo 27% PVM tarifo prie 5% PVM tarifo – 22-25 mlrd. Ft mlrd. Ft (~67,9-~77,16  mln. EUR). Mažųjų 
įmonių mokesčių sumažinimas nuo 13% iki 12% teigiamai paveiks ~40000 įmonių 

HATC.hu 

07-30 Visi pardavimo automatai (maisto, gėrimų, parkavimo aikštelių, plovimo, 
prezervatyvų ir t.t.), priimantys grynus arba korteles (bet ne specialius  žetonus, t.y., 
ne lošimo namų) iki liepos 31 d. privalo būti užregistruoti mokesčių inspekcijoje.  
Jie taip pat turės būti aprūpinti priedėliu, kuris perduos pardavimo duomenis į mokesčių inspekciją. 

NAPI.hu, 

Portfolio.hu 

 
Inovatyvios paramos verslui pvz. 

 

07-24 UR ministras P.Szijjarto pranešė, kad HU vyriausybė palaikys Pietų Korėjos įmonės 
DOOSAN 31 mlrd. Ft (~95,68 mln. EUR) investiciją į akumuliatorinės vario folijos 
gamyklos statybą Tatabanėje, suteikdama 4,7 mlrd. Ft (~14,51 mln. EUR) subsidiją. 
114 tūkst. m2 ploto gamykla užtikrins 181 naują darbo vietą, per metus 50 000 t vario perdirbs į 
skardą, kurios užteks 2,2 milijonams elektrinių automobilių baterijoms pagaminti. Po šios investicijos 
P. Korėja aplenkė Vokietiją pagal investicijų apimtį per laiko vienetą (pusmetį). P. Korėja yra 
investavusi 350 mlrd. Ft (~1,08 mlrd. EUR). 

Hungary Matters 
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07-14 Japonijos Toray Industries statys 127 mlrd. Ft (~391,98 mln. EUR) kainuosiančią 
akumuliatorių baterijų atskiriamųjų juostų gamyklą. Dėdamas pamatinį gamyklos 
akmenį, Užsienio reikalų ministras P.Szijjarto pranešė, kad HU vyriausybė palaiko šį 
projektą 4,7 mlrd. Ft (~14,51 mln. EUR) subsidija. 

Napi.hu,  

index.hu; 

Portfolio 

07-12 

Vyriausybė palaiko darbo jėgos mobilumą, tame tarpe ir finansiškai remdama 
savivaldybes, įrenginėjančias bendrabučius darbininkams, sakė finansų ministras, 
atidarydamas 94 vietų bendrabutį Morahalome, netoli sienos su Serbija. 
Vyriausybė yra skyrusi 8 mlrd. Ft (~24,69 mln. EUR) 8-ių bendrabučių darbininkams statyti (~3000 
vietų). 

MTI,  

Hungary Matters 

07-07 HU už 31 mln. EUR įsigijo 32 ha ploto sklypą su 300 m jūros kranto Triesto (Italija) 
mieste ir pasižadėjo investuoti 60-100 mlrd. Ft (~185,19-308,64 mln. EUR) į uosto ir 
logistikos bazės statybą, tam, kad prekės iš Vengrijos galėtų pasiekti laivus per 24h. 
Bendroje UR ministro P.Szijjarto spaudos konferencijoje su Italijos vidaus reikalų ministru buvo 
įvardinta, kad Vengrija taip pat kviečia Slovėniją ir Kroatiją vystyti savo uostų ir sienų infrastruktūras. 
Šalys taip pat svarstė bendradarbiavimą energetikos, ž.ū. ir maisto gamybos srityse, bei bendrų 
gynybos planų kūrime. 

Index.hu; 

portfolio.hu; 

HVG.hu; 
Origo.hu 

 

Naudojami sutrumpinimai: HU- Vengrija, LT – Lietuva, ES- Europos Sąjunga, V4 – Vyšegrado valstybės (Čekija, 

Lenkija, Slovakija, Vengrija); Ft – forintas; d.u. – darbo užmokestis; BVP – bendrasis vidaus produktas. 

 

Sumas, nurodytas forintais, perskaičiuojant į eurus buvo naudotas kursas 1 EUR= 324 Ft,  

kai kurios sumos eurais nurodytos tiesiogiai iš šaltinių.  

 

Rengė ambasados ministras patarėjas Viktoras DAGILIS. 


