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Συρρίκνωση δραστηριοτήτων φινλανδικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Nokia στην Ουγγαρία 
 

 Όπως ανακοίνωσε η φινλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Nokia θα προχωρήσει σε 

σταδιακή απόλυση 2.300 εργαζομένων επί συνόλου 4.400 που απασχολεί στο εργοστάσιό της στην 

πόλη Komárom, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, 94 χλμ ΒΔ της πρωτεύουσας Βουδαπέστης 

(σημειώνεται ότι καθημερινά ταξιδεύουν 1.400 εργαζόμενοι από τη Σλοβακία για να 

απασχοληθούν στην εταιρεία). Από τις ανωτέρω απολύσεις, οι 2.050 αφορούν τεχνικό και οι 250 

διοικητικό προσωπικό. 

 

  Η απόφαση της Nokia εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανακατάταξης των 

δραστηριοτήτων της ανά τον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει την απόλυση συνολικά 4.000 

εργαζομένων από τις μονάδες που διατηρεί σε Μεξικό, Ουγγαρία και Φινλανδία. Όπως υποστήριξε 

ο Αντιπρόεδρός της, κ. Niklas Savander, η εν λόγω απόφαση δεν σχετίζεται με το ύψος του 

εργατικού κόστους ή την παροχή κρατικών επιδοτήσεων από την ουγγρική κυβέρνηση. Η Nokia 

μεταφέρει τις δραστηριότητες του κλάδου των «έξυπνων» κινητών τηλεφωνικών συσκευών (smart 

phones), σε ασιατικές χώρες, ώστε να βρίσκεται εγγύτερα στους προμηθευτές της για να εφαρμόζει 

ταχύτερα τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Η Nokia ήδη από το 2011 είχε προχωρήσει στο κλείσιμο 

του εργοστασίου της στη Ρουμανία όπου απασχολούσε 3.500 εργαζομένους. 

 

  Η ανωτέρω εξέλιξη έρχεται λίγο καιρό μετά από ομιλία του Ούγγρου Πρωθυπουργού κ. V. 

Orbán, ο οποίος είχε επαινέσει την Nokia ως μία από τις πλέον σταθερές εργοδοτικές επιχειρήσεις 

της χώρας. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η Nokia συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ουγγαρίας. Το 2010 είχε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 1.017 τρισ. 

Ουγγρικών φιορινιών-HUF (περίπου € 3,49 δισ.), ποσοστό ίσο με το 3,6% του ΑΕΠ της 

Ουγγαρίας, κατατάσσοντάς την τρίτη σε μέγεθος επιχείρηση στη χώρα, μετά την πετρελαϊκή MOL 

και την αυτοκινητοβιομηχανία AUDI. 

 

  Τον Οκτώβριο του 2011 ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας κ. J. Martonyi, είχε 

επισκεφθεί τη Φινλανδία με στόχο την περαιτέρω προώθηση των διμερών οικονομικών και 

εμπορικών συνεργασιών, αποσκοπώντας όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στην ενίσχυση της 

επενδυτικής παρουσίας της εταιρείας στην Ουγγαρία. 


