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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VENGRIJOJE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės 

2021 m. kovas 
 

DATA 
(MM-DD) PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 

PASTABOS 

(šaltinis) 

 KONKURSAI  

03-19 

Žurnalistai įžiūrėjo, kad Vyriausybė atšauks ir skelbs iš naujo 200 mlrd. Ft (~0,56 
mlrd. EUR) konkursą 42 priemiestinių traukinių HEV vagonams įsigyti. 
Kovo 13 d. vyriausybės biuro vadovas Gergėjus Gujašas ir valstybės turto 
ministrė Andrea Mager laiške valstybinio geležinkelio MAV-HEV generaliniam 
direktoriui nurodo, kad abu pernai rudenį paskelbto konkurso dalyviai - 
Prancūzijos bendrovė „Alstom“ ir Šveicarijos „Stadler“ su dukterine jos įmone 
Lenkijoje - pateikė per didelių kainų pasiūlymus ir todėl ministrai įsakė 
atnaujinti konkursą, siekdami mažesnių kainų. 
Spėjama, kad tai atvers galimybę Rusijos „Transmašholding“ dalyvauti šiame 
konkurse, prisimenama istorija su vagonais M3 metro linijai. 

444.hu; hvg.hu; 
telex.hu 

03-16 

Nacionalinė greitosios medicinos pagalbos tarnyba OMSZ paskelbė prielimina-
rų naujų greitosios pagalbos automobilių pirkimo konkursą už 4,4 mlrd. Ft 
(~12,22 mln. EUR). Atskirame konkurse OMSZ taip pat pirks 10 lengvųjų auto-
mobilių. 

napi.hu 

 LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS AKTUALI INFORMACIJA  

03-23 

Mugių organizatorius „Hungexpo“ dėl pandemijos iki birželio parodų nerengs. 
Metus atidariusi „AgromashExpo“ per 4 dienas pritraukė 12K virtualių 
lankytojų. Pirmosios parodos, planuojamos surengti hibridiniu režimu, bus 
„Construma“, „Hungarotherm“ ir „OtthonDesign“ namų statybos parodos 
birželio 2–6 dienomis. Kovo mėn. planuota kasmetinė žvejybos, medžioklės ir 
ginklų paroda „FeHoVa“ atidėta. 

Vg.hu;  
168.hu 

 SU COVID-19 IR EKONOMIKA SUSIJUSIOS NAUJIENOS  

03-24 

~19K įmonių pateikė prašymus subsidijoms dėl darbo užmokesčio 125K 
darbuotojams krizės labiausiai paveiktuose sektoriuose (subsidijos padengia 
50% darbo užmokesčio iki 251000 Ft (~344,35 EUR)/mėn). 
Iš subsidijuojamų darbuotojų ~60% dirba maitinimo įstaigose ir ~14% 
apgyvendinimo sferoje. Kadangi kovo 8 d. buvo išplėsta reikalavimus 
atitinkančių sektorių sritis, buvo pateikta dar ~6K paraiškų. Inovacijų ir 
technologijų ministerija jau išmokėjo subsidijas, padengiančias 99% paraiškų. 

https://www.m
agyarhirlap.hu/ 

03-24 

Skiepijami kritinių infrastruktūros įmonių darbuotojai: Budapešto 
visuomeninio transporto įmonės BKK, valstybinės energetikos įmonės MVM, 
Pakšo atominės elektrinės, valstybinės geležinkelių kompanijos MAV 
darbuotojai, tęsiama policininkų ir kariškių vakcinacija. Paskelbta mokytojų ir 
darželių auklėtojų registracija skiepijimui nuo balandžio 1 d. 
Suskaičiuota, kad liko nepaskiepytų 600K pensininkų, todėl įsteigtas puslapis, 
kuriame visi gali pasitikrinti, ar jie įtraukti į eilę.  
Į mažus miestelius skiepijimui vyksta kariuomenės autobusai. 

hvg.hu; 
infostart.hu; 

444.hu; 

03-11 

Lankydamasis Jeruzalėje, HU UR ministras P.Sijarto paskelbė, kad Vengrija 
plečia bendradarbiavimą su Izraelio kompanija dėl koronaviruso testų 
gamybos, su ta pačia įmone, kuri praėjusių metų pavasarį Vengrijoje pradėjo 
gaminti aukštųjų technologijų ventiliatorius. 

24.hu;  
telex.hu; 

hirado.hu; 

03-29 

Pramoninių ir komercinių aušintuvų gamintoja Thermotechnika-Crown Cool 
investavo 500 mln. Ft (~1,39 mln. EUR) į savo bazės Tatabanėje plėtrą - 
pertvarkė 720 m2 sandėlį į gamybines patalpas, padidino sandėlių plotą ir 
nupirko naują techniką, įskaitant filtrų gamybos liniją. Bendrovė gamins 
aukščiausios kokybės oro valymo įrenginius ligoninėms ir pramonės 
vartotojams, taip pat automatinius rankų dezinfekavimo įrenginius. 
Bendrovė šios investicijos paramai gavo 644 mln. Ft (~1,79 mln. EUR, t.y. 
~~128,8%) dotaciją iš Vengrijos eksporto skatinimo agentūros. 

napi.hu; 
profitline.hu 

 STATYBA, PRAMONĖ  

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20210324-az-agazati-bertamogatasban-reszesulok-tobbsege-a-vendeglatasban-dolgozik
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20210324-az-agazati-bertamogatasban-reszesulok-tobbsege-a-vendeglatasban-dolgozik


 

P:\2. EKOnomika\VK7-1. mėnesinės EKO apžvalgos\_draftsEKO\-HU(2021-03)_Ekonomikos_lentelė_v04.docx 

2 / 4 

DATA 
(MM-DD) PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
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03-17 
Statybos pramonės produkcija sausio mėn., palyginti su ankstesniais metais, 
padidėjo 11%. Pastatų statyba išaugo 10%, kitų objektų statyba – 12,8%.  

ksh.hu; 
portfolio.hu 

 ENERGETIKA  

 Branduolinė energetika  

03-25 

Premjeras V.Orbanas kartu su kitų 6 ES VN vadovais pasirašė laišką Europos 
Komisijai, kuriame prašoma skatinti branduolinę energetiką, kad branduolinei 
energetikai būtų skirta vietos ES žaliojoje programoje, kaip galimam būdui 
pasiekti suformuluotus klimato tikslus: kiekviena VN turinti teisę nuspręsti, 
kaip pasiekti tikslus - ar naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, ar 
branduolinę energiją. T.y. siekiama, kad atominė energetika galėtų gauti 
subsidijas. 

Vg.hu; 
magyarnemzet.

hu 

03-10 

UR ministras pranešė, kad siekia sudaryti susitarimą dėl dujų pirkimo iš 
Azerbaidžano, taip užtikrindama saugesnį dujų tiekimą į Vengriją. Jis 
pasveikino Turkmėnistano ir Azerbaidžano susitarimą, leisiantį dujas iš 
Turkmėnistano gabenti į Europą.  

 

03-15 
UR ministras P. Sijarto telefonu su Rusijos UR ministru S.Lavrovu aptarė 
susitarimų dėl dujų pirkimo įgyvendinimą, geležinkelio vagonų gabenimą į 
Egiptą bei derėjosi dėl dujų tiekimo po 2021 m. spalio mėn. 

hirado.hu  

 „Žalioji“ ekonomika  

03-15 

Energetikos ir komunalinių paslaugų tarnyba MEKH pranešė, kad saulės 
energija sausio mėn. sudarė 2,2% Vengrijos elektros energijos, o vėjo jėgainės 
- 2,1% (dėl oro sąlygų sausio mėnesį atsinaujinančių išteklių dalis buvo l.maža). 
Pirmaujančią vietą elektros gamyboje užėmė branduolinė energetika (48,7% 
rinkos), po jos seka iš dujų pagaminta elektra (32,6%). Iš lignito (anglies) sausio 
mėn. pagaminta 8,7% visos elektros energijos. 

portfolio.hu 

03-07 

Kovo 7 d. saulės įrenginių pagaminta 1209 MW el.energija sudarė 28% visos 
šalies produkcijos, ir tai buvo visų laikų rekordas. Saulės elektrinių energija 
viršijo antrosios pagal dydį Vengrijos „Matrai Eromu“ jėgainės pagamintą 
energiją ir buvo lygiavertė kiekvieno iš dviejų Pakšo AE blokų pajėgumams. 
Buitinė saulės energijos galia per 2020 m padidėjo iki 600 MW. 
Prognozuojama, kad bendras šalies saulės energijos pajėgumas iki 2030 m. 
padidės iki 6 000 MW ir iki 2040 m. – iki 12 000 MW. 

NAPI.hu 

03-25 
MOL savo degalinėse Vengrijoje valdo 75 elektrinius įkroviklius, ir kartu su 
partneriais ES finansavimo dėka kuria el. kroviklių tinklą „Next-e“. MOL valdo 
daugiau nei 160 įkroviklių ir siekia, kad iki metų pabaigos jų būtų 200. 

Vg.hu; 
napi.hu; 

03-25 

Dujų saugyklos operatorius, valstybinės energetikos įmonės MVM dukterinė 
įmonė MFGT, paskelbė pradedanti vandenilio gamybos iš vandens įrenginių 
statybą. 2,9 mlrd. Ft (~7,99 mln. EUR) vertės statybos projektui „Akvamarin“ 
vyriausybė skiria 1,9 mlrd. Ft (~5,23 mln. EUR, t.y. ~65,52%) dotaciją. Tikimasi, 
kad 2,5MW dujų generatorius pradės gaminti produkciją 2023 m. vasario mėn. 
ir pademonstruos sprendimą, kaip galima ilgą laiką saugoti iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintą elektrą. 

magyarnemzet.
hu 

 GYNYBOS PRAMONĖ  

03-22 

Vengrija derasi su Vokietijos gamintoju „Rheinmetall“ dėl 35 mm oro gynybos 
- greičiausiai „Oerlikon Skyranger“ - sistemos įsigijimo. Pasak įmonės 
gen. direktoriaus A. Papperger, Vengrija norėtų šią sistemą įdiegti savo 
šarvuotose „Lynx“ transporto priemonėse, taip pat pirktų reikalingas radarų 
sistemas. 

https://www.po
rtfolio.hu/ 

 
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS,  

SKAITMENIZACIJA, MPT, KT. INOVACIJOS 
 

03-26 

„Siemens Mobility“ pradeda 3,3 mlrd. Ft. (~9,17 mln. EUR) vertės geležinkelių 
technologijų plėtros projektą, kuriam skiriama 816 mln.Ft valstybės pagalba. 
Geležinkelio skaitmeninimo projektas sukurs 120 darbo vietų įmonės tyrimų ir 
plėtros skyriuje. 

portfolio.hu 

https://nepszava.hu/3113147_orosz-kollegajaval-egyeztetett-vakcinaugyben-szijjarto
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/03/15/felmillio-szputnyik-oltoanyag-erkezik-magyarorszagra
https://www.vg.hu/vallalatok/energia/keszen-all-a-tovabbi-terjeszkedesre-a-mol-2-3636574/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/epul-az-elso-magyar-hidrogenprojekt-9559406/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/epul-az-elso-magyar-hidrogenprojekt-9559406/
https://www.portfolio.hu/global/20210322/kiszivargott-ujfajta-legvedelmi-rendszerek-beszerzeset-fontolgatja-magyarorszag-475148
https://www.portfolio.hu/global/20210322/kiszivargott-ujfajta-legvedelmi-rendszerek-beszerzeset-fontolgatja-magyarorszag-475148
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03-22 

Inovacijų ir technologijų ministerija skelbia didžiausią šių metų tyrimų ir plėtros 
bei inovacijų paramos konkursą - įmonės, universitetai ir tyrėjai iš viso galės 
kreiptis dėl 182 mlrd. Ft (~501,38 mln. EUR) paramos, t.y. 27% daugiau nei 
pernai. 

Vg.hu 

 Finansinės, bankinės technologijos  

03-22 

Nacionalinis bankas MNB paskyrė 12 mln. Ft (~33,33 tūkst. EUR) baudą bankui 
ING už nepakankamą duomenų pateikimą centrinei kredito informacinei 
sistemai KHR. 
MNB tyrime buvo nagrinėjamos banko sąskaitos atidarymo procedūros, 
įskaitant klientų identifikavimą. MNB rado trūkumų korporatyvinių ir 
mažmeninių klientų duomenų perdavime į BISZ, kuris valdo kreditų 
informacinę sistemą. MNB sprendimą dėl baudos dydžio įtakojo geras ING 
banko bendradarbiavimas šiame tyrime. 

portfolio.hu; 
azuzlet.hu; 

hvg.hu; napi.hu; 

 
Turizmas ir kt. šiam sektoriui aktuali informacija  

(pvz., apgyvendinimas, sportas, festivaliai) 
 

02-12 

Sausio mėnesį komercinėse apgyvendinimo įstaigose praleistų naktų skaičius 
siekė 174 000, t.y. 89,8% mažesnis nei prieš metus. Vidaus svečiai praleido 
85% mažiau, užsieniečiai - 93%. Bendros šių įstaigų pajamos sausio mėn. 
sumažėjo 90,8% (palyginus su 2020 m.). 
Viešbučiai iki šiol gali priimti tik atvykstančius verslo tikslais. 

Ksh.hu; 
portfolio.hu 

 ŽEMĖS ŪKIS, MAISTO PRAMONĖ  

03-22 

Ž.ū. ministras I. Nagy pareiškė, kad mažmeninės prekybos maisto produktais 
sektorius turėtų dar labiau priklausyti Vengrijos kapitalui - „negalime leisti, kad 
užsienio tinklai generuotų ir pasiimtų tiek pelno, kiek paima dabar“. Praėjusiais 
metais buvęs ministrų kabineto vadovas J.Lazaras ragino siekti, kad 80% 
maisto produktų gamybos ir 80% mažmeninės prekybos maisto produktais 
sektoriaus būtų šalies nuosavybėje. 

Hvg.hu 

 BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

03-31 
Vasario mėn. nedarbo lygis siekė 4,5%%, sausio mėn – 5%, pernai – 3,5%. 
Gruodžio– vasario mėnesiais nedarbo lygis siekė 4,5%. 

Ksh.hu;  
portfolio.hu 

03-24 
Biudžeto deficitas vasario mėn. buvo 738,5 mlrd. Ft. Per pirmuosius du metų 
mėnesius deficitas padidėjo 36,2%. Praėjusių metų vasario mėn. deficitas buvo 
345 mlrd. Ft. 

NAPI.hu; 
hvg.hu 

03-25 
Jei vasarą pavyks sušvelninti antipandeminius apribojimus, Vengrijos BVP šiais 
metais gali išaugti 3,8% - prognozuoja konsultacinė įmonė „Pénzügykutató“. 
Biudžeto deficitas pasieksiąs 7,7% BVP, o valstybės skola išliks 80,2% BVP. 

portfolio.hu; 
telex.hu; 

03-24 
Nac.bankas MNB pakeitė siektiną infliacijos rodiklį 2021 m. iki 3,8-3,9%, t.y 
padidino 2020 m. gruodžio mėn. patvirtintą 3,5-3,6% 

portfolio.hu; 
index.hu 

03-10 

Sausio mėn. užsienio prekybos perteklius padidėjo iki 830 mln. eurų (prieš 
metus - 413 mln. eurų). Eksportas sumažėjo 5,5% iki 8,755 mlrd. eurų, o 
importas sumažėjo 10% iki 7,925 mlrd. eurų. ES dalis sudarė 78% Vengrijos 
eksporto ir 71% importo. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, eksportas augo 4,9%, 
o importas - 0,2%. 

napi.hu; 
telex.hu; 

 INOVATYVIOS/ĮDOMIOS PARAMOS VERSLUI AR REGULIAVIMO PVZ.  

03-31 
Premjerui ir UR ministrui besilankant Uzbekistane, paskelbta, kad Valstybinis 
eksporto skatinimo bankas „Eximbank“ pradeda 100 mln.USD kredito liniją 
Vengrijos verslui Uzbekistane paremti. 

portfolio.hu 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/minden-eddiginel-tobb-forras-jut-kutatas-fejlesztesre-es-innovaciora-3631744/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/minden-eddiginel-tobb-forras-jut-kutatas-fejlesztesre-es-innovaciora-3631744/
https://hvg.hu/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold
https://hvg.hu/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold
https://novekedes.hu/interju/nagy-istvan-nem-lehet-hagyni-hogy-ennyi-nyereseget-vigyenek-ki-az-orszagbol-a-kulfoldi-kiskereskedok
https://novekedes.hu/interju/nagy-istvan-nem-lehet-hagyni-hogy-ennyi-nyereseget-vigyenek-ki-az-orszagbol-a-kulfoldi-kiskereskedok
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03-26 

UR ministras P.Sijarto ir jo Pakistano kolega Shah Mahmood Qureshi 03-24 
atidarė internetinį Vengrijos ir Pakistano verslo forumą, kuriame dalyvavo 40 
Vengrijos ir 60 Pakistano bendrovių. Pasak Sijarto, Vengrijos „Atsidarymo 
Rytams“ politika suteikė impulsą HU ir PK ekonominiam bendradarbiavimui, 
nes dvišalės prekybos apyvarta pernai padidėjo 12%, nepaisant pasaulinės 
prekybos nuosmukio. Valstybinė MOL įmonė yra vienas iš didžiausių užsienio 
investuotojų Pakistane, o Eximbank‘as atidarė 83 mln. USD kredito liniją HU 
ir PK įmonių bendradarbiavimui finansuoti, vyksta derybos dėl medicinos 
prietaisų gamybos, maisto pramonės ir kibernetinio saugumo. 

blikk.hu; 
origo.hu 

03-19 

UR ministras P. Sijarto pranešė, kad Vyriausybė jau yra skyrusi 51 mlrd. Ft 
(~140,5 mln. EUR) dotacijų 33 Vengrijos įmonėms, investuosiančioms 
užsienyje 99 mlrd. Ft. Tai esanti priemonė jam pasiekti, kad šiemet būtų 
viršytas 2020 m. 100 mlrd. EUR eksportas. Paraiškas paramai dėl buvimo 
užsienyje plėtros pateikė 157 įmonės. 

novekedes.huaz
uzlet.hu; 

hvg.hu; 

03-12 
Lankydamasis Sakartvele, UR ministras priminė apie galimybę įmonėms, 
vystančioms verslą tarp abiejų šalių, pasinaudoti lengvatiniais kreditais iš 
specialiai tam skirtos 135 mln. USD Eximbanko kredito linijos. 

hirado.hu; 
origo.hu; 

03-11 
Po derybų su Azerbaidžano kolega C.Bayramovu UR ministras P.Sijarto sakė, 
kad Vengrijos vyriausybė remia Vengrijos bendrovių dalyvavimą atstatant 
Karabacho regioną (100 mln. USD kredito Vengrijos įmonėms linija Eximbanke) 

hirado.hu; 
magyarnemzet.

hu; 

03-10 
pandemijos metu 25 mlrd. Ft (~68 mln. EUR) Japonijos įmonių investicijas HU 
vyriausybė palaikė 9 mlrd. Ft.(~24,66 mln. EUR, t.y. ~36%) dotacijomis. 

 

03-22 

Užsienio reikalų ir prekybos ministras P.Sijarto paskelbė, kad vyriausybės 
paramos investicijoms programoje - 163 investicijos maisto pramonėje, kurių 
vertė 84 mlrd. 
Pvz., Italijos valdoma pieno įmonė „Ovartej“ investuos 1,1 mlrd. Ft (~3,06 mln. 
EUR) savo bazės Mošonmadjovare pajėgumams išplėsti – statys 1200m 
gamyklą, įsigys įrangą ir padidins savo gamybos pajėgumus 20%. Įmonė iš 
pieno, supirkto iš daugiau nei 40 ūkių, perdirba ir ~94% sūrių eksportuoja. 
Vyriausybė projektui skirs 294 mln. Ft (~0,82 mln. EUR, t.y. ~26,73%) 

trademagazin.h
u; origo.hu; 

Naudojami sutrumpinimai: HU - Vengrija, LT – Lietuva, ES - Europos Sąjunga, EP - Europos Parlamentas, EK - Europos Sąjungos Komisija; V4 – Vyšegrado 
valstybės (Čekija CZ, Lenkija -PL, Slovakija SK, Vengrija HU); Ft – forintas; d.v.-darbo vieta; d.u. – darbo užmokestis; ž.ū. – žemės ūkis; BVP – bendrasis 
vidaus produktas, MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; KSH – Valstybinė statistikos tarnyba, URiPM – užsienio reikalų ir prekybos ministerija, IT min-ja – 

Inovacijų ir technologijų ministerija, valst.sek. – valstybės sekretorius/-ė. 

 
Sumas, nurodytas forintais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 360 Ft,  

kai kurias sumas eurais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

Rengė ambasados ministras patarėjas Viktoras DAGILIS,  
viktoras.dagilis@urm.lt, +36 1 224 7912. 

https://index.hu/kulfold/2021/03/25/szijjarto-a-keleti-nyitas-politikaja-lenduletet-adott-a-magyar-pakisztani-gazdasagi-egyuttmukodesnek-is/
https://novekedes.hu/hirek/szijjarto-magyar-vallalkozasok-99-milliard-forintnyi-beruhazast-valositanak-meg-kulfoldon
https://novekedes.hu/hirek/szijjarto-magyar-vallalkozasok-99-milliard-forintnyi-beruhazast-valositanak-meg-kulfoldon
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt
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