LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VENGRIJOJE
Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės
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Informacija apie konkursus, viešuosius pirkimus

ES viešųjų pirkimų platformoje pateiktas pasiūlymas suteikti koncesiją vystyti,
renovuoti, administruoti ir remontuoti beveik 2000 km greitkelių Vengrijoje.
Teisinės monopolijos rėmuose veikiančios koncesijos terminas nustatytas 35
metams.
COVID-19

06-10 įkurtos dvi naujos task-force COVID-19 situacijai valdyti: URiP ministro
vadovaujama "Ekonomikos atnaujinimo darbo grupė", sieksianti sušvelninti
neigiamus koronaviruso pandemijos padarinius šalies ekonomikai ir atnaujinti
ekonominį gyvenimą (į ją įeis finansų ministro deleguotas valstybės sekretorius;
inovacijų ir technologijų ministro deleguotas valstybės sekretorius; valstybės
sekretorius be portfelio nacionaliniam turtui valdyti; Prekybos rūmų prezidentas;
turizmo agentūros generalinis direktorius; Nacionalinės investicijų agentūros HIPA
06-10
generalinis direktorius) bei „Socialinio gyvenimo atgaivinimo darbo grupė",
vadovaujama Katalin Novak, ministrės be portfelio šeimos klausimams (į ją įeis
Žmogiškųjų išteklių ministerijos valstybės sekretorius administracijai; Ministro
Pirmininko įgaliotinis prioritetiniams socialiniams reikalams; vyriausybės komisaras,
atsakingas už modernių gyvenviečių kūrimą; vyriausybės komisaras dviračių ir
aktyvaus poilsio plėtrai bei skatinimui; turizmo agentūros generalinis direktorius;
Nacionalinės didelių šeimų asociacijos prezidentas; Menų akademijos prezidentas)
vyriausybė nutarė, kad paskolų grąžinimo moratoriumas pratęsiamas iki rugsėjo 30
06-10
d.
UR ir Prekybos ministras P.Sijarto pranešė, kad derasi, jog iki 2022 m. galo
būsiančioje baigtoje statyti gamykloje Debrecene būtų gaminama Rusijos COVID19
06-I vakcina, ir susitarimas praktiškai pasiektas – HU Nacionaliniam skiepų centrui ir RU
tiesioginių investicijų fondui susitarus dėl strate ginio bendradarbiavimo, RU
nedelsiant suteiks technologijas.
LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS AKTUALI INFORMACIJA

04-12

Mažmeninė prekyba:
2020 metais „Lidl“ tinklas užėmė pirmaujančią poziciją
Vengrijos mažmeninės prekybos sektoriuje, „SPAR“ liko
antras, o anksčiau pirmavęs „Tesco“ nusileido į trečią
vietą – skelbia žurnalo „Trademagazin“ lentelė.

Trademagazin
.hu

STATYBA, PRAMONĖ

Statybos pramonės produkcija, lyginant su praėjusiais metais, balandžio mėn.
06-16 sumažėjo 7,3%. Per pirmuosius 4 šių metų mėnesius statybos pramonės produkcija
sumažėjo 3,5% (palyginus su 2020 m. pirmais 4 mėn).

ksh.hu;
portfolio.hu

ENERGETIKA

Dujos/nafta/chemijos pramonė
Kalbėdamas po susitikimo su GAZPROM vadovu A.Mileriu, P.Sijarto sakė, kad
06-I pasiektas principinis sutarimas dėl ilgalaikio, 15 m., RU dujų tiekimo į HU, su kintama
kainos dedamąja sutartyje. Dėl kainų dar nesutarta.
Branduolinė energetika
Po susitikimo su „Rosatom“ gen.direktoriumi A.Lichačiovu UR ministras P.Sijarto
sakė , kad II-asis Pakšo AE plėtros etapas gali būti pradėtas vykdyti pasibaigus
06-01
terminui, iki kurio HU Branduolinės energetikos biuras AEA turi išduoti galutinius
leidimus, t.y. rugsėjo mėnesį. pirmieji AE elementai gali būti liejami jau kitais metais.

hirado.hu;
infostart.hu

nepszava.hu;
telex.hu;
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06-01, atsakydamas į LMP parlamento klausimą, kad Pakšo AE projektas vėluoja ir „gausiai
kraujuoja“, nes Rusijos brėžiniuose jau nustatyta 500 defektų, o kabinetas nepateikia
aiškaus atsakymo, kiek tai tiksliai kainuos, premjeras V. Orbanas teigė, kad AE plėtra yra ypač
svarbus investicinis projektas, kad nėra žalios ateities be branduolinės energijos, kad „tai
Europoje pripažintas principas“, o paskola iš Rusijos buvo sudaryta profesionaliais pagrindais
ir ją galima pakeisti kitomis paskolomis rinkoje.

06-14

06-16

06-15

06-02

06-II

„Žalioji“ ekonomika
Inovacijų ir technologijų ministerijos valst.sekretorius Atila Šteineris,
komentuodamas gegužės mėnesį paskelbtą vandenilio strategiją (anglišką versiją žr. Cdn.kormany.
čia), pabrėžė Vengrijos nacionalinė vandenilio strategijos svarbą siekiant anglies
hu;
portfolio.hu
dvideginio neutralumo iki 2050 m. ir kad Vengrija siekia išvystyti įgūdžius visoje
vandenilio gamybos ir naudojimo grandinėje.
Gynybos pramonė
Belgijos lengvųjų ginklų gamintojas FN Herstal planuoja pradėti Browning tipo ginklų
gamybą Vengrijoje, kur pradžioje pagamintų 30 tūkst.vnt. per metus, vėliau portfolio.hu
pajėgumus padidintų iki 100 tūkst. vnt.
Vyriausybės komisaras gynybai Gaspar Maroth pareiškė, kad vyriausybė planuoja į
šalį atvilioti dar tris lėktuvų gamintojus. Vyriausybė siekia, kad nacionalinė gynybos
portfolio.hu
pramonė 2030 m. būtų pasiekusi 500 mlrd. Ft (~1,41 mlrd. EUR) metinės gamybos
apimtis.
Vengrija Izraeliui gamins mobilias ir taktines slėptuves nuo bombų, vienos dienos
vizito Izraelyje metu pareiškė UR ministras Peteris Sijarto, - Izraelio gynybos
atv.hu;
pramonės įmonė ir Vengrijos statybos bendrovė pasirašys susitarimą, pagal kurį
444.hu
Vengrija pagaminti daugiau nei 1000 slėptuvių, kurios Izraelyje bus naudojamos nuo
raketų atakų.
Turizmas
Gegužės mėnesį keleivių Budapešto oro uoste padidėjo keturis kartus palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. – 89 tūkst. Kelionių krypčių padidėjo iki 89-nių. 11
maršrutų vien į Graikiją, ko nebuvo net prieš pandemiją.
TRANSPORTAS

Pandemijos laikotarpiu taksi Budapešte skaičius sumažėjo 30%. Taksi asociacija
06-II skelbia, kad padėtis dar neatsistatė iki prieš pandeminės, kai taksi užimtumą
užtikrindavo dideli turistų srautai ir viręs naktinis gyvenimas.
„Wizz Air“ skelbia, kad praėjusiais finansiniais metais, pasibaigusiais 03-31, patyrė
576 mln. eurų nuostolių - dėl kelionių apribojimų pajamos sumažėjo 73% iki 739 mln.
EUR. Keleivių skaičius sumažėjo 75%, iki ~10 milijonų. Bendrovė taip pat paskelbė,
06-05
kad keleivių skaičius per gegužę padidėjo iki 833 tūkst., palyginti su 126 tūkst.
praėjusių metų gegužę. „WizzAir“ nuostolius prognozuoja ir šiems finansiniams
metams ir mano, kad ankstesnis keleivių skaičius bus pasiektas tik 2023 m.
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS,
SKAITMENIZACIJA, MPT, KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS

Informacinės ir ryšių technologijos
Po pusmetį trukusio pilotinio projekto, Taivano IT įrangos surinkimo bendrovė
„Foxconn“ savo gamykloje Komarome paleido savo pramoninį 5G tinklą, kuriame
06-10 naudoja „Vodafone“ tinklą su „Ericsson“ įrenginiais. Gamykloje dirba ~550
darbininkų, vykdomas 5 mlrd. Ft plėtros projektas - statomi 6500 m2 ir 11 000 m2
sandėliai.
Kūrybinės industrijos
Mados ir kūrybinės pramonės gaus 15 mlrd. (~43,48 mln. EUR) tiesioginės valstybės
06-09
paramos - jose dirba ~100K darbuotojų ir jos ~80% produkcijos eksportuoja.
BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE

Šveicarijos Tarptautinio vadybos vystymo instituto Lozanoje parengtame
Konkurencingumo sąraše Vengrija pakilo per metus laiko 5 vietomis iki 42. Sąraše
06-II
minimos 63 šalys. Labiausiai padėtis HU pagerėjo ekonomikos kategorijoje,
prasčiausiai viešojo finansavimo srityje (infrastruktūra, švietimas).
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Valstybinė užimtumo tarnyba pranešė, kad gegužę registruotų bedarbių skaičius
buvo 274 000, palyginti su 288 000 balandžio mėn. Bedarbių skaičių sumažinti
padėjo ekonomikos atsivėrimas ir sezoninė paklausa. Tarp registruotų bedarbių
finansinę pagalbą gavo 53%., iš jų 48% - bedarbio pašalpą, 52% - socialinę pašalpą.
HU Parlamentas priėmė 2022 m. biudžetą numatydamas 5,2 proc. BVP augimą ir 5,9
proc. deficitą. Numatyta, kad jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys nemokės
pajamų mokesčio; vėl numatytas 13-osios pensijos mokėjimas.
Naujas pagrindinis vyriausybės tikslas - padidinti minimalų mėnesinį darbo
užmokestį Vengrijoje bent iki 200 000 forintų (~575 eurų). (dabartinis HU minimalus
d.u. yra vienas mažiausių minimalių atlyginimų ES - minimalus nekvalifikuotų
darbuotojų d.u. prieš apmokestinimą yra 167 400 HUF (~450 EUR), mažesnis tik
Bulgarijoje. Jei jis būtų pakeltas iki 200 000 Ft vienu žingsniu, tai būtų daugiau nei
19% padidėjimas. 2021 m. minimalus d.u. buvo didintas 4%, o per praėjusius dvejus
metus kasmet siekė apie 8 proc.).
Centrinė statistikos tarnyba KSH paskelbė I-mo ketv. patikslintus duomenis: BVP
buvo 2,1% mažesnis nei prieš metus. Sezoniškai ir pagal darbo dienas pakoreguoti
skaičiai rodo, kad BVP padidėjo 2%, lyginant su ankstesniu ketvirčiu.
Gegužės mėnesį metinė (palyginus su pernai) infliacija išliko 5,1%, o palyginus su
balandžiu – 0,5%. Bene labiausiai augo kuro kainos – 36,2%, aliejaus (24,6%),
kiaušinių (8,7%), vaisių ir daržovių (6,2%). „ING“ banko analitikas įžiūrėjo du
netikėtumus: nesumažėjo vartojimo augimas, ir grynasis eksportas didesnis nei
tikėtasi. ING paskelbė 7,4% BVP augimo prognozę šiems metams. „K&H“ bankas
2021 m. Vengrijai numato 6% BVP augimą.
Pramonės produkcija per metus išaugo 3,4%, o žemės ūkis - 2,5%, statybos pramonė
sumažėjo 2,4%, o paslaugų produkcija - 3,5%. Namų ūkių vartojimas sumažėjo 3,7%,
bendras vartojimas padidėjo 10,4%, galutinis vartojimas - sumažėjo 1,6%. Eksportas
per ketvirtį padidėjo 3,3%, o importas + 1,1%.
Pasak KSH, kovo mėnesį vidutinis bruto darbo užmokestis buvo 435 200 Ft
(~1243,43EUR) per mėnesį, t.y. 8,7% daugiau nei prieš metus. Vidutinis grynasis
darbo užmokestis buvo 289 400 Ft (~826,86EUR), t.y. padidėjo 8,7%. Realusis darbo
užmokestis I ketvirtį buvo 6% didesnis nei pernai tuo pačiu periodu.
Prekybos perteklius balandžio mėnesį buvo 321 mln. EUR, nes eksportas sumažėjo
12% iki 9,786 mlrd. EUR, o importas sumažėjo 7,3% iki 9,465 mlrd. EUR, palyginti su
ankstesniu mėnesiu. Palyginti su ankstesniais metais, eksportas padidėjo 73%, o
importas - 52%. 77% eksporto – į ES šalis, 71% importo – iš ES šalių.
Patikslintais duomenimis prekybos perteklius kovo mėnesį siekė 876 milijonus eurų,
o ne 1,013 milijardo eurų, kaip kad 05-07 preliminariai skelbė KSH. Kovo mėn.
eksportas padidėjo 23% iki 11,1 mlrd. eurų (lyginant su pernai metų kovu), o
importas padidėjo 17%, iki 10,2 mlrd. eurų.
Liepos 1 d. pradės veikti studentų vasaros įdarbinimo programa, pagal kurią
įmonėms, įdarbinusiems mokinius/studentus (16-25 metų) bus grąžinta 75%
studentams mokamo atlyginimo. Savivaldybėms, įdarbinusioms studentus iki 6 val.
per dieną, valstybė kompensuos visas studentų įdarbinimo išlaidas.
Pokyčiai Parlamento patvirtintame Mokesčių įstatyme: įmonių aukos viešiesiems
fondams, pavyzdžiui, naujai įsteigtiems universitetus prižiūrintiems, 300% mažins
įmonių mokesčius, o patys fondai bus atleisti nuo pel no mokesčių ir žyminio
mokesčio; nuo sekančių metų vidurio socialinių įmokų mokestis bus sumažintas nuo
15,5% nuo bendrojo darbo užmokesčio iki 15%; individualiems verslininkams,
mokantiems fiksuoto dydžio smulkaus verslo mokestį, viršutinė pajamų riba
padidinta iki 10ies minimalaus metinio darbo užmokesčio sumos, o tiems, kas
užsiima mažmenine prekyba - iki 50-ties metinio d.u. sumos.
HU UR ministras Uzbekistane paskelbė, kad 5 HU maisto pramonės įmonės rengia
42 mlrd. Ft. (~120 mln. EUR) vertės investicinius projektus Uzbekistane: statys
augalinio aliejaus fabriką, steigs galvijų ūkį ir daržovių perdirbimo gamyklą, nes prieš
2 mėn. HU su Uzbekistanu sudarė strateginio bendradarbiavimo sutartį. Bus įsteigtas

PASTABOS
(šaltinis)

Ksh.hu;
portfolio.hu

KSH.hu

KSH.hu

KSH.hu

ksh.hu;
portfolio.hu;

KSH.hu

KSH.hu

hirado.hu;
magyarhirlap.
hu;
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HU ir Uzbekistano startuolis, kuriam priklausys 700 mln. Ft. Ruošiamasi surengti
pirmąjį HU ir Uzbekistano rektorių forumą.
Vokietijos pramonės grupė Bosch investavo 14 mlrd. HUF (~39,44 mln. EUR) į
gamybos įmonės plėtrą Miškolce. HU vyriausybės parama šiai investicijai – 3,4 mlrd.
06-29 HUF (~9,58 mln. EUR). Tai didžiausia Bosch gamykla Europoje. Gamyboje
naudojamos naujausios technologijos leidžia automatiškai vykdyti žaliavų užsakymus
pagal aktualų gamybos poreikį, įrengtas kompetencijų centras.
Danijos Lego žaislų gamintojas plės gamybos pajėgumus HU, investuodamas 53 mlrd.
06-II HUF (~149,3 mln. EUR) ir sukurdamas papildomas 250 darbo vietų. HU vyriausybė
investiciją parems 5,9 mlrd. HUF (~16,62 mln. EUR).

PASTABOS
(šaltinis)

telex.hu;
hvg.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 = 355 Ft,
kai kurias sumas eurais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.

Rengė ambasados ministras patarėjas Viktoras DAGILIS,
viktoras.dagilis@urm.lt, +36 1 224 7910.
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