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Κεφάλαιο Α΄
ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεία Γεωγραφίας
Η συνολική επιφάνεια της Ουγγαρίας είναι 93.030 τετρ. χλμ. Από το βορρά έως το νότο
εκτείνεται σε απόσταση 268 χλμ., ενώ από δυτικά έως ανατολικά η απόσταση είναι 526 χλμ. Ως
περίκλειστη χώρα στην Κεντρική Ευρώπη (στο λεκανοπέδιο των Καρπαθίων), διαθέτει μόνο
χερσαία σύνορα συνολικής έκτασης 2.171 χιλιομέτρων. Συνορεύει με επτά(7) χώρες (εκ των
οποίων οι πέντε είναι κ-μ της Ε.Ε.): δυτικά με Αυστρία (366 χλμ.), νότια με Σερβία (151 χλμ.)
και Κροατία (329 χλμ.), νοτιοδυτικά με Σλοβενία (102 χλμ.), νοτιοανατολικά με Ρουμανία (443
χλμ.), βορειοανατολικά με Ουκρανία (103 χλμ.) και βόρεια με Σλοβακία (677 χλμ.).
Το 75% περίπου της συνολικής έκτασης της Ουγγαρίας είναι πεδιάδες, 20% είναι
λοφώδες και χαμηλότερο των 400 μέτρων και περίπου 5% είναι χαμηλοί ορεινοί όγκοι, ύψους
από 400 έως 1.000 μέτρα. Η ψηλότερη κορυφή της χώρας ονομάζεται Κέκες (Kékes-teto, 1.014
μέτρα υψόμετρο) και βρίσκεται στην οροσειρά Μάτρα (Mátra). Η Ουγγαρία διαθέτει 1.928 χιλ.
εκτάρια δασικής έκτασης καθώς και 2.232 προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους.
Την Ουγγαρία διασχίζουν δύο μεγάλοι ποταμοί: ο Δούναβης (Duna), η κύρια υδάτινη
οδός ναυσιπλοΐας της Ευρώπης (ο αποκαλούμενος και “Αμαζόνιος” της Ευρώπης), με μήκος
417 χλμ. σε ουγγρικό έδαφος (συνολικό μήκος ποταμού 2.860 χλμ., εισερχόμενος από Αυστρία
και εξερχόμενος στη Σερβία) και ο Τίσα (Tisza), με μήκος 596 χλμ. σε ουγγρικό έδαφος
(συνολικό μήκος ποταμού 977 χλμ., εισερχόμενος από Ουκρανία και εξερχόμενος στη Σερβία).
Στα νοτιοδυτικά της χώρας εκτείνεται η λίμνη Μπάλατον (Balaton), η μεγαλύτερη σε έκταση
λίμνη της Κεντρικής Ευρώπης, συνολικής επιφάνειας 594 τετρ. χλμ., η οποία συχνά αναφέρεται
και ως “ουγγρική θάλασσα”, με συνολικό μήκος 77 χλμ., πλάτος 14 χλμ. και μέσο βάθος 3,5
μέτρων.
Η Ουγγαρία στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
(World Heritage Sites), διαθέτει 8 μνημεία (πολιτιστικά, φυσικά, μικτά):
- Παλαιό Χωριό του Χόλοκο (Holloko) και γύρω περιοχές (1987)
- Αββαείο Βενεδικτίνων της Πανονχάλμα (Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma) και
το Φυσικό του Περιβάλλον (1996)
- Εθνικό Πάρκο Χορτομπάγκι (Hortobagy National Park- the Puszta) - (1999)
- Καρστικά Σπήλαια του Αγκτέλεκ και της Σλοβακίας (Aggtelek Karst και Slovak Karst) (1995, 2000)
- Πρώιμη Χριστιανική Νεκρόπολη του Πεκς (Pecs) (Sopianae) - (2000)
- Πολιτιστικό Αξιοθέατο του Φέρτο/Νεουζίντλερσε (Ferto/Neusiedlersee Cultural Landscape)
- (2001)
- Βουδαπέστη, συμπεριλαμβανομένων των Όχθεων του Δούναβη, του Τμήματος με το
Κάστρο της Βούδας και τη Λεωφόρο Άντρασι (Andrassy) - (1987, 2002)
- Ιστορικό Πολιτιστικό Αξιοθέατο της Οινοπαραγωγικής Περιοχής Τόκαι (Tokaj Wine Region
Historic Cultural Landscape) - (2002)
Το κλίμα της Ουγγαρίας είναι κατά βάση ηπειρωτικό και γενικά ευμετάβλητο, με
θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 0C το χειμώνα μέχρι και 35 0C το καλοκαίρι, με την
μέση ετήσια θερμοκρασία να είναι 11,1 0C. Οι μέσες ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας είναι 1.998, ενώ
η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 600 χιλιοστά, ανάλογα βέβαια και με την γεωγραφική
περιοχή της χώρας.
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2. Πληθυσμός
Ο πληθυσμός της χώρας, το 2015 ανήρχετο σε 9,823 εκατομμύρια κατοίκους (έναντι
9,849 το 2014 και 9,877 εκατ. το 2013). Το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες είναι τα 72,1
χρόνια ενώ για τις γυναίκες τα 78,9 έτη ζωής. Ο ανδρικός πληθυσμός ήταν, το 2015, 4,685 εκατ.
ενώ ο αντίστοιχος γυναικείος ήταν 5,138 εκατ. Για έκτη συνεχή χρονιά, ο πληθυσμός της
Ουγγαρίας διαμορφώνεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 εκατ. κατοίκων (2010: 9,985
εκατ., 2011: 9,931 εκατ., 2012: 9,908 εκατ., 2013: 9,877 εκατ., 2014: 9,849 εκατ.).
Σημαντικό ρόλο στην πληθυσμιακή συρρίκνωση παίζει ο ολοένα και αυξανόμενος
αριθμός των Ούγγρων πολιτών που ζει και εργάζεται σε άλλες χώρες Σύμφωνα με στοιχεία της
Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός αριθμός των Ούγγρων υπηκόων (ηλικίας 18-49
ετών) που μετανάστευσαν από τη χώρα, το 2015 ανήλθε σε 28.577. Τρεις χώρες της Ε.Ε.
ελκύουν, κατά κύριο λόγο, την προτίμηση των ούγγρων υπηκόων για εργασία και εγκατάσταση
(λόγω υψηλότερων αμοιβών): Γερμανία, Αυστρία και Βρετανία.
Η εθνική σύνθεση της χώρας παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ομοιογένεια, με ποσοστό άνω
του 90% να είναι Ουγγρικής καταγωγής, ενώ υφίστανται και 13 επίσημα αναγνωρισμένες
εθνότητες. Η πολυπληθέστερη είναι των Ρομά-αθιγγάνων, ενώ σημαντική παρουσία διαθέτουν η
ρουμανική, η γερμανική, η σλοβακική και η κροατική εθνότητα (μεταξύ των αναγνωρισμένων
είναι και η ελληνική). Στην απογραφή του 2011 δήλωσαν εθνοτικοί 308.000 Ρομά (εκτιμάται ότι
ο πραγματικός αριθμός ίσως είναι διπλάσιος), 132.000 Γερμανοί, 29.600 Σλοβάκοι, 26.300
Ρουμάνοι, 23.500 Κροάτες, 7.000 Σέρβοι, 5.700 Πολωνοί, 5.600 Ουκρανοί, 3.900 Έλληνες,
3.500 Βούλγαροι, 3.300 Ρουθηνοί, 3.200 Αρμένιοι και 2.300 Σλοβένοι. Χωρίς καθεστώς
εθνότητας υπολογίζονται 100.000 Εβραίοι (κατ. εκτίμηση), 6.100 Ρώσοι, 6.100 Κινέζοι, 4.500
Άραβες.
Η Ουγγαρία χωρίζεται σε 19 διοικητικές περιφέρειες, συν αυτή της Βουδαπέστης, με το
συνολικό αριθμό των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας να ανέρχεται σε 3.154 (328 πόλεις και
2.826 χωριά/κωμοπόλεις). Η πληθυσμιακή κατανομή του πληθυσμού έχει ως εξής: Βουδαπέστη
και περίχωρα 17%, υπόλοιπες αστικές και ημιαστικές περιοχές 52%, αγροτικές περιοχές 31%.
Οι σημαντικότερες πόλεις είναι: η πρωτεύουσα Βουδαπέστη, χωρισμένη σε 23 Διοικητικά
Διαμερίσματα, η οποία αποτελεί το οικονομικό, διοικητικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και
εμπορικό κέντρο της χώρας (πληθυσμός 1.735.000, εκ των οποίων τα 2/3 περίπου στην Πέστη,
ανατολικά του Δούναβη, και το 1/3 στην Βούδα, δυτικά του ποταμού), ενώ 800.000 περίπου
άτομα κατοικούν σε κοντινά προάστια ή χωριά. Ακολουθούν οι πόλεις Ντέμπρετσεν (Debrecen,
204 χιλ. κάτ.), Σέγκεντ (Szeged, 169 χιλ. κάτ.), Μίσκολτς (Miscolc, 162 χιλ. κάτ.), Πετς (Pécs,
147 χιλ. κάτ.), Γκιορ (Győr, 128 χιλ. κάτ.), Νιρεγκιχάζα (Nyíregyháza, 118 χιλ. κάτ.), Κέτσκεμετ
(Kecskemét, 111 χιλ. κάτ.), Σεκεσφεχερβάρ (Székesfehérvár, 99 χιλ. κάτ.).
Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η ουγγρική, ενώ το ουγγρικό φιορίνι-HUF είναι το
εθνικό νόμισμα (μέση ετήσια ισοτιμία 2015: 1 €=312,80 HUF). Όσον αφορά τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις, στην Ουγγαρία οι κυριότερες θρησκείες είναι: ΡωμαιοΚαθολικισμός,
Προτεσταντισμός (Καλβινιστές, Λουθηρανοί, Βαπτιστές), Ιουδαϊσμός. Επίσημες αργίες στη
χώρα είναι οι εξής: εθνικές (15 Μαρτίου, 20 Αυγούστου, 23 Οκτωβρίου), θρησκευτικές (Πάσχακαθολικών-κινητή εορτή, Αγίου Πνεύματος-κινητή εορτή, 1 Νοεμβρίου-Αγίων Πάντων, 25 και
26 Δεκεμβρίου-Χριστούγεννα), διεθνείς (1 Ιανουαρίου, 1 Μαΐου). Η Ουγγαρία έχει -1 ώρα
διαφορά με την Ελλάδα, ενώ η οδική χιλιομετρική απόσταση Αθήνας-Βουδαπέστης είναι 1.510
χλμ. (Θεσ/νίκη-Βουδαπέστη 1.006 χλμ.).
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3. Πολιτικό Σύστημα – Πολίτευμα
Η επίσημη ονομασία της χώρας είναι Ουγγαρία (προηγούμενη ονομασία Δημοκρατία της
Ουγγαρίας, που τροποποιήθηκε από νυν κυβέρνηση). Το πολίτευμα είναι Προεδρευόμενη
Δημοκρατία. Ως Πρόεδρος της χώρας εκλέχθηκε, τον Μάιο του 2012, για πενταετή θητεία, ο κ.
János Áder (με 262 ψήφους από 307 που ψήφισαν), ο οποίος διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα κ.
Pál Schmitt (Αύγ. 2010-Απρ.2012).
4. Νομοθετική Εξουσία
Από το 2010, κυβερνά το πατριωτικό/εθνικιστικό Fidesz που σχηματίζει ενιαία
κοινοβουλευτική ομάδα με το μικρότερο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα/KDNP. Στις εθνικές
βουλευτικές εκλογές του Απριλίου του 2014, το Fidesz/KDNP έλαβαν το 44,54% των ψήφων
και 133 έδρες στο Κοινοβούλιο, επί συνόλου 199 (πλειοψηφία 2/3 ακριβώς, που έκτοτε χάθηκε
λόγω απώλειας δύο εδρών σε επαναληπτικές εκλογές). Η ενιαία εκλογική λίστα της αριστεράς
έλαβε 25,99% και 38 έδρες, που ακολούθως μοιράστηκαν ως ακολούθως: 29 για το
Σοσιαλιστικό Κόμμα/MSZP, 4 για το Δημοκρατικό Συνασπισμό/DK, 3 για το κίνημα "Μαζί", 1
για το "Διάλογο για την Ουγγαρία" και 1 για το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Το ακροδεξιό Jobbik
έλαβε 20,54% των ψήφων και 23 έδρες, το κόμμα των Πρασίνων/LMP έλαβε 5,26% και 5 έδρες
ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν πλησίασε το όριο 5% που επιτρέπει εκπροσώπηση στην Βουλή
(καλύτερη επίδοση άλλου κόμματος 0,58%).
5. Εξωτερικές Σχέσεις
5.1. Η Ουγγαρία αποτελεί μέλος των κυριότερων διεθνών και ευρωπαϊκών Οργανισμών.
Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών-ΟΗΕ (1955), Ομάδα χωρών
Βίζεγκραντ (Visegrád Group-V4, Πολωνία, Ουγγαρία Τσεχία, Σλοβακία, 1991), Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου-ΠΟΕ (1995), ΒορειοΑτλαντικό Σύμφωνο-ΝΑΤΟ (1999) και Ευρωπαϊκή
Ένωση-Ε.Ε. (2004).
5.2. Η Ουγγαρία έχει συνάψει Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με 67 χώρες και
Συμφωνίες Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων με 57 χώρες, με σημαντικότερη την πρόβλεψη
για απαγόρευση δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, παρά μόνο για λόγους σημαντικού εθνικού
συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή το ουγγρικό κράτος υποχρεούται σε καταβολή πλήρους
αποζημίωσης. Οι σημαντικότερες διεθνείς συμφωνίες προστασίας εμπορίου και επενδύσεων,
στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ουγγαρία είναι:
-Mutual Investment Guarantee Association (MIGA)
-World Intellectual Property Organizations Conventions-WIPO
-Madrid and Nice Agreements for the Registration and Classification of Trademarks
-Hague and Locarno Agreements on Industrial Design, Patent Co-operation Treaty
-International Court for the Settlement of Investment Disputes
5.3. Οι Συμφωνίες που απαρτίζουν το διμερές θεσμικό πλαίσιο Ελλάδος-Ουγγαρίας
είναι:








Συμφωνία Αεροπορικής Συνεργασίας (1963)
Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (1986)
Συμφωνία Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων (1989)
Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1980)
Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών (1977)
Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (1987)
Συμφωνία Γεωργικής Συνεργασίας (2001)
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5.4. Οι καθημερινές εφημερίδες εθνικής εμβέλειας που κυκλοφορύν στην Ουγγαρία είναι
οι: Nepszabadsag, Magyar Hirlap, Napi Gazdasag, Magyar Nemzet, Nepszava, Vilaggazdasag,
Reggel. Τα κυριότερα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι της δημόσιας τηλεόρασης(Magyar TelevizioMTV με 2 κανάλια, Duna TV), της ιδιωτικής τηλεόρασης (RTL Klub, Hir TV, ATV Echo TV)
καθώς και των δημόσιων (Kossuth, Petofi, Bartok) και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών
(InfoRadio, Class FM, Neo FM, Juventus Radio). Ωστόσο η ουγγρική κυβέρνηση, έμμεσα, μέσω
εταιρικών σχημάτων που προωθεί και υποστηρίζει οικονομικά (δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς
όρυς) και χρηματοδοτικά (κρατικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις), επιχειρεί την ανακατάταξη
της αγοράς και την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της πληροφόρησης και των ΜΜΕ.
Κεφάλαιο Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
1. Γενικά Στοιχεία
Σε σχετική έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-ΕΚΤ, αναφέρει ότι η ουγγρική
οικονομία πληροί τα τρία, από τα πέντε, κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου να ενταχθεί
στην ευρωζώνη και την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, ήτοι:
Δημόσιο έλλειμμα
 Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ουγγαρίας, τα
δύο τελευταία έτη, είναι μικρότερο από το 3% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (που είχε ως
αποτέλεσμα την έξοδο της Ουγγαρίας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το
2013).
Πληθωρισμός
 Ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού, σε 12μηνη ετήσια βάση, κυμαίνεται σε ποσοστό 1%,
αρκετά χαμηλότερος σε σχέση με την τιμή αναφοράς που είναι 1,7% (ο μέσος όρος
πληθωρισμού των χωρών της ευρωζώνης).
Επιτόκια μακροπρόθεσμων ομολόγων
 Ο μέσος όρος των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων ομολόγων, 10ετούς διάρκειας,
διαμορφώθηκε σε 5,8%, χαμηλότερος σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς 6,2% που
αποτελεί τον μέσο όρο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων των χωρών της ευρωζώνης.
Η Ουγγαρία δεν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια σύγκλισης:
Συμμετοχή στο ΜΣΙ2
 Η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και η συμμετοχή στον Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών-ΜΣΙ2 για δύο τουλάχιστον χρόνια. Το ουγγρικό φιορίνιHUF, τα τελευταία δύο έτη παρουσίασε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας έναντι του ευρώ
(“διολίσθηση” έως και 10%).
Ανεξαρτησία Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας
 Αδυναμία συμμόρφωσης προς όλες τις απαιτήσεις, όσον αφορά στην ανεξαρτησία της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Η ουγγρική κυβέρνηση δείχνει απροθυμία για υποβολή αίτησης ένταξης, αφού θα
απωλεσθεί η δυνατότητα άσκησης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής (“διολίσθηση” του
ουγγρικού φιορινιού), ενώ προτάσσει και το επιχείρημα της ανάγκης προσέγγισης του μέσου
όρου του ουγγρικού βιοτικού επιπέδου σε αυτόν του μέσου κοινοτικού (68% επί του παρόντος),
πριν από την υποβολή αίτησης ένταξης.
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Από πλευράς διεθνώς οίκων αξιολόγησης προβάλλονται ορισμένα μειονεκτήματα της
ουγγρικής οικονομίας, τα οποία δρουν ανασταλτικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της,
όπως: θέματα διαφθοράς και μεροληψίας, ασυνέπεια/αστάθεια των κυβερνητικών πολιτικών,
δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις,
φορολογικά αντικίνητρα, τεχνολογική υστέρηση σε τομείς καινοτομιών, αδιαφάνεια στην
κατανομή και ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων/προμηθειών, έλλειψη εξειδίκευσης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Η ουγγρική οικονομία το 2015 παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% (έναντι 3,5% το
2014), με το συνολικό ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε € 108,8 δισ, ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ να
ανέρχεται σε € 11.056 (€ 10.015 το 2014 και € 9.911 το 2013).
Το ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης (general government consolidated gross
debt) για το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 75,5% επί του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 80,3% το 2014.
Αντίστοιχα το δημόσιο έλλειμμα για το 2015 διαμορφώθηκε στο 2,2% (2,6% το 2014 και
2,2% το 2013) επί του ΑΕΠ, σύμφωνα και την ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού της
Ε.Ε.(ES95).
Το ποσοστό πληθωρισμού επί του ΑΕΠ σημείωσε αποκλιμάκωση και διαμορφώθηκε σε
0,06% (1% το 2014 και 1,7% το 2013).
Ο αριθμός των ατόμων ικανά για εργασία (ηλικίας 15-64 ετών) διαμορφώθηκε το 2015
σε 4,210 εκατ. (4,101 εκατ. το 2014), ενώ το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 63,9% του εν
δυνάμει ενεργού εργατικού δυναμικού, ποσοστό όμως χαμηλότερο έναντι του μέσου κοινοτικού
όρου (66%). Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε το 2015 στο 6,8% (συνολικά
καταγεγραμμένοι άνεργοι 307.800), καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το 2014 (7,8%).
Οι μέσες μηνιαίες μικτές απολαβές (μηνιαίος μισθός) διαμορφώθηκαν το 2015 σε
247.746 ουγγρικά φιορίνια-HUF, περίπου € 792 (το 2014 ήταν 237.000 HUF ή περίπου € 769),
ενώ οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται σε 162.275 HUF, ή περίπου € 518 (155.700 HUF/€ 505 το
2014). Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 47.493 HUF (€ 151) το ελάχιστο έως και
79.155 HUF (€ 253) το μέγιστο. Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται επί τρείς μήνες και μετά
διακόπτεται, ενώ δεν θεωρούνται άνεργοι όσοι εργάζονται επί πέντε το πολύ μήνες τον χρόνο σε
δημόσια προγράμματα. Τους 5 αυτούς μήνες, το επίδομα απασχόλησης είναι € 260 μηνιαίως
μικτά (81.180 HUF) ή € 170 καθαρά (53.100 HUF).
Μία συνοπτική εικόνα των προαναφερθέντων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Κύρια οικονομικά μεγέθη
2015
2014
2013
ΑΕΠ
2,9%
3,5%
1,1%
Κατά κεφαλή ΑΕΠ
€ 11.056
€ 10.015
€ 9.911
Δημόσιο χρέος, ως % επί
75,5%
80,3%
79,2%
του ΑΕΠ
Δημόσιο έλλειμμα, ως %
2,2%
2,6%
2,2%
επί του ΑΕΠ
Πληθωρισμός
0,06%
1%
1,7%
Ανεργία
6,8%
7,8%
10,2%
Μέσος μηνιαίος μικτός
247.746 HUF (€ 792) 237.000 HUF (€ 769) 231.000 HUF (€ 757)
βασικός μισθός
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας (MNB)
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Ο όγκος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων-ΑΞΕ το 2015 ανήλθε σε $ 1,27 δισ. (έναντι $ 4
δισ. το 2014), ενώ το συσσωρευμένο επενδυτικό κεφάλαιο, στην Ουγγαρία, παρουσίασε μείωση
και διαμορφώθηκε σε $ 92,1 δισ.
Άμεσες Ξένες Επενδύσεων-ΑΞΕ
Όγκος ΑΞΕ (σε δισ. USD)
Συσσωρευμένο επενδυτικό κεφάλαιο
(σε δισ. USD)
Συσσωρευμένο επενδυτικό κεφάλαιο
(% επί του ΑΕΠ)
Αριθμός πρωτογενών επενδύσεων
(greenfield investments)

2015

2014

1,270

4,039

92,132

98,360

2013
3,097

2012
14,375

108,231 104,017

76,4%

71,7%

81,1%

82%

103

90

82

98

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας (MNB)

Οι κυριότερες επενδύσεις στην ουγγρική οικονομία, το 2015, προήλθαν από Γερμανία,
Ρωσία καθώς επίσης και από Ολλανδία και Αυστρία.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας παρουσιάζει σημαντικά πλεονάσματα, που
οφείλονται κυρίως στη διάρθρωση των ουγγρικών εξαγωγών και στην υψηλή προστιθέμενη αξία
που αυτές ενσωματώνουν, ενώ αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και ο όγκος των εμπορικών της
συναλλαγών. Ποσοστό άνω του 60% των εξαγωγών αφορά προϊόντα ξένων πολυεθνικών
εγχωρίως παραγόμενα/κατασκευαζόμενα. Οι ουγγρικές εξαγωγές ανήλθαν, το 2015, σε € 90,539
δισ., έναντι εισαγωγών € 82,420 δισ. (το 2014 οι εξαγωγές ήταν σε € 84,505 δισ. και οι
εισαγωγές € 78,231 δισ.), διαμορφώνοντας το εμπορικό πλεόνασμα σε € 8,119 δισ., έναντι €
6,274 δισ. το 2014 (βλ. σχετ. Πίνακα 1).
3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών
Στη διαμόρφωση της σύνθεσης του ουγγρικού ΑΕΠ το μεγαλύτερο ποσοστό
καταλαμβάνει ο τομέας των υπηρεσιών (64%) ενώ ακολουθούν ο βιομηχανικός και ο αγροτικός
τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία), με ποσοστά 31% και 5% αντίστοιχα.
Στη δομή της αγροτικής παραγωγής συμμετέχουν με τα αντίστοιχα ποσοστά: τα
δημητριακά (29%), τα ζώντα ζώα (24%), τα βιομηχανοποιημένα αγροτικά προϊόντα (13%), τα
ζωικά προϊόντα (13%), τα λαχανικά/οπωροκηπευτικά (9%), τα φρούτα (6%) και άλλα διάφορα
ζωικά προϊόντα(6%). Η αλιεία έχει περιορισμένη δραστηριότητα και επικεντρώνεται κυρίως σε
λίμνες και ποτάμια καθώς και σε εκτροφεία ψαριών. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που
παράγονται στην Ουγγαρία είναι σιτάρι, αραβόσιτος, ηλίανθος, πατάτες και ζαχαρότευτλα.
Σημαντική αύξηση σημείωσε και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, το 2015, που
ανήλθε σε ποσοστό 7,6%. Ο μεγάλος αριθμός των ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, από
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, που επέλεξαν να
εγκατασταθούν στην Ουγγαρία, είτε δημιουργώντας νέες μονάδες παραγωγής (green field
investments) είτε εκσυγχρονίζοντας υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες μέσω εξαγορών,
συνεισφέρει διαχρονικά στην διαμόρφωση του εν λόγω δείκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ορισμένες επιχειρήσεις στους κάτωθι κλάδους:
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- Αυτοκινητοβιομηχανία/ελαστικά: SUZUKI, AUDI, MERCEDES, OPEL-GM,
HANKOOK, CONTINENTAL
- ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεφωνίας: ELECTROLUX, SAMSUNG,
PHILIPS, GRUNDIG, SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, BOSCH, HUAWEI, SONY,
IBM, HEWLETT-PACKARD, TELENOR, NOKIA, VODAFONE, MOTOROLA
- λιανεμπορίου/ειδών διατροφής: TESCO, AUCHAN, SPAR, UNILEVER, NESTLE,
HEINZ, BAUHAUS, IKEA
- φαρμακοβιομηχανία/καλλυντικά: ASTRAZENECA, NOVARTIS, PFIZER, AKZO
NOBEL, GLAXOSMITHKLINE, SANOFI-AVENTIS, BOEHRINGER INGELHEIM,
AVON COSMETICS, LOREAL, RHONE-POULENC
- προϊόντων υγιεινής/περιποίησης: COLGATE-PALMOLIVE, GLAXO WELLCOME,
HENKEL, BEIERSDORF
- ενέργειας/λιπαντικά: EON, SHELL, AGIP, CASTROL
- διαφόρων βιομηχανικών εφαρμογών: ABB, SKF, FAG
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι ξένες πολυεθνικές στην Ουγγαρία διαθέτουν
σημαντικά μερίδια αγορών στους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες,
ενέργεια, τραπεζικός τομέας, λιανεμπόριο), ενώ, όπως προαναφέρθηκε, ποσοστό άνω του 60%
των ουγγρικών εξαγωγών, αφορούν προϊόντα ξένων πολυεθνικών που παράγονται ή
κατασκευάζονται εγχωρίως.
Οι εμπορικές συναλλαγές της Ουγγαρίας προσανατολίζονται, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών
όσο και σε επίπεδο εισαγωγών, προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το 2015 ποσοστό 79%
(ήτοι € 71,638 δισ.) επί του συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών και ποσοστό 76,5% (ήτοι €
63,057 δισ.) επί του συνόλου των ουγγρικών εισαγωγών αποτελούσαν ενδοκοινοτικές
συναλλαγές (βλ. αναλυτικά στοιχεία σε Πίνακα 2α & Πίνακα 2β).
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια σύντομη καταγραφή των προαναφερθέντων
στοιχείων:

Έτη
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Σύνολο
ουγγρικών
εισαγωγών
82,420
78,231
74,738
73,297
72,916
65,933

Σύνολο
ουγγρικών
εισαγωγών
από κ-μ της Ε.Ε.
63,057
58,900
53,542
51,956
50,886
44,974

Αξία σε δισ. €
Ποσοστό
Σύνολο
επί
ουγγρικών
τοις
εξαγωγών
%
90,539
76,5%
75%
84,505
71%
81,293
70%
79,952
69%
79,977
68%
71,448

Σύνολο
ουγγρικών
εξαγωγών
σε κ-μ της Ε.Ε.
71,638
66,136
62,639
62,003
62,036
56,169

Ποσοστό
επί
τοις
%
79%
78%
77%
77%
77%
78%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)

Για την Ουγγαρία η Γερμανία παραμένει, διαχρονικά, ο κυριότερος εμπορικός της
εταίρος, τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Το 2015 ποσοστό 27,27% των ουγγρικών
εξαγωγών (ήτοι € 24,692 δισ.) είχε προορισμό τη γερμανική αγορά ενώ οι εισαγωγές από τη
Γερμανία κάλυψαν ποσοστό 25,55% του συνόλου των ουγγρικών εισαγωγών (ήτοι € 21,392
δισ.).
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Σημαντικές επίσης χώρες-εταίροι της Ουγγαρίας, όσον αφορά στις ουγγρικές εξαγωγές,
για το 2015, ήταν: Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία και Ην. Βασίλειο.
Αντίστοιχα στις κυριότερες χώρες-προμηθευτές των ουγγρικών εισαγωγών, το 2015,
μετά τη Γερμανία, περιλαμβάνονται τόσο κοινοτικές όσο και μη κοινοτικές: Αυστρία, Ρωσία,
Σλοβακία, Πολωνία, Κίνα, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία. Παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία
με τις 20 κυριότερες χώρες εμπορικούς εταίρους, για το ουγγρικό εξαγωγικό και εισαγωγικό
εμπόριο (βλ. σχετικά Πίνακα 3α & Πίνακα 3β).
Όσον αφορά στις επιπτώσεις από τα εμπορικά μέτρα αντιποίνων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην ουγγρική οικονομία, παρατηρείται μια κάμψη των ουγγρικών εξωγωγών στη
Ρωσία (2013: € 2,537 δισ., 2014: € 2,125 δισ., 2015: € 1,543 δισ.). Τα ουγγρικά προϊόντα που
κυρίως πλήττονται, από τα εμπορικά μέτρα αντιποίνων, είναι τα κρέατα χοιροειδών, τα κρέατα
και παραπροϊόντα πουλερικών, τα νωπά φρούτα και λαχανικά, διάφορα είδη αλλαντικών και
παρασκευασμάτων διατροφής. Σε περίπτωση όμως που τα εμπορικά αντίμετρα επεκταθούν σε
βιομηχανικά είδη και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία (οχήματα, ανταλλακτικά,
βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεφ. συσκευές, συσκευές ήχου και εικόνας, ηλεκτρ. συσκευές,
φαρμακευτικά σκευάσματα, κ.ά.) τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σοβαρότερες επιπτώσεις στο
ουγγρικό εξαγωγικό εμπόριο με κατεύθυνση τη ρωσική αγορά.
4. Κρατικός Προϋπολογισμός
Η ουγγρική κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ταυτόχρονη μείωση τόσο του
δημοσίου χρέους όσο και δημοσίου ελλείμματος, θεωρώντας τα ως τα κυριότερα εμπόδια για
την οικονομική σταθερότητα της χώρας και την έξοδό της στις διεθνείς χρηματαγορές. Με την
εξαγγελία των δύο οικονομικών προγραμμάτων, “Széll Kálman Plan” και “New Szechenyi
Plan”, τα οποία σύμφωνα με τον κυβερνητικό στόχο, θα λειτουργούσαν, συμπληρωματικά το
ένα προς το άλλο, αποσκοπούσε στην σημαντική μείωσή τους (χρέους και ελλείμματος), στον
εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το δημόσιο έλλειμμα, το 2015, παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό του 2014 (από 2,6% σε ποσοστό 2,2% επί του ΑΕΠ), παραμένοντας κάτω του
ανώτατου προβλεπομένου ορίου του 3%, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη λήψη σχετικών
μέτρων, από πλευράς Ε. Επιτροπής, που αφορούν στην εφαρμογή διαδικασιών υπερβολικού
ελλείμματος κατά της Ουγγαρίας.
Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος ανήλθε, το 2015, σε ποσοστό 75,5% επί του ΑΕΠ,
έναντι ποσοστού 80,3% το 2014, εν τούτοις οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης (Fitch,
Moody’s, Standards and Poor’s), διατηρούν την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας (τα
δεκαετή ουγγρικά κρατικά ομόλογα) στην κατηγορία «σκουπιδιών» (junk bonds), εκφράζοντας
σχετικές επιφυλάξεις για τις προθέσεις/ικανότητες της ουγγρικής κυβέρνησης να μειώσει
σημαντικά τις δανειακές της υποχρεώσεις.
5. Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Οι νομικές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης στην Ουγγαρία
δεν διαφοροποιούνται σε γενικές γραμμές από τα ισχύοντα στα υπόλοιπα κ-μ της Ε.Ε. Μια
επιχείρηση μπορεί να λάβει μία από τις παρακάτω νομικές μορφές:
 Ομόρρυθμη Εταιρεία-KKT (Ο.Ε.)
 Ετερόρρυθμη Εταιρεία-BT (Ε.Ε.)
 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης-KFT (Ε.Π.Ε.)
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 Ανώνυμη Εταιρεία RT (Α.Ε.): διακρίνονται σε ZRT και NYRT. Οι NYRT είναι οι Α.Ε.
που έχουν κυκλοφορήσει δημόσια μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους.
Η πιο διαδεδομένη νομική μορφή για ξένες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία είναι KFT
(Ε.Π.Ε.) ή ZRT/NYRT (Α.Ε.). Στις δύο πρώτες νομικές μορφές (KKT-Ο.Ε. και BT-Ε.Ε.) τα
μέλη ευθύνονται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και η λειτουργία τους είναι
λιγότερο τυποποιημένη από αυτή των επόμενων δύο μορφών. Στις επιχειρήσεις με νομική
μορφή KFT, ZRT και NYRT οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη, μέχρι του ποσού της
εταιρικής τους μερίδας ή του μετοχικού τους κεφαλαίου. Στην Ουγγαρία αλλοδαποί μπορούν να
ιδρύσουν ή να γίνουν μέτοχοι σε εταιρείες KFT, ZRT και NYRT είτε σαν φυσικά είτε σαν
νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας
προέλευσής τους.
 Ίδρυση
Απαιτείται Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της εταιρείας. Για εταιρείες
KFT, ZRT και NYRT ιδρυτής μπορεί να είναι και ένα μόνο πρόσωπο. Για εταιρείες KKT και BT
απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα. Στις KFT το Καταστατικό πρέπει να καθορίζει μεταξύ
άλλων το μερίδιο ευθύνης εκάστου μέλους καθώς και τα δικαιώματα ψήφου.
 Άδεια λειτουργίας
Εκδίδεται με την εγγραφή της επιχείρησης στο αρμόδιο Δικαστήριο Καταχώρησης
Εταιρειών. Μέχρι να εκδοθεί η άδεια, η επιχείρηση ευρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο νομικό στάδιο
ύπαρξης “pre-company”. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει εντός 30 ημερών από την
υπογραφή του Καταστατικού της να υποβάλλει αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας στο αρμόδιο
Δικαστήριο Καταχώρησης Εταιρειών. Εάν το Δικαστήριο δεν εκδώσει απόφαση εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, τότε η εγγραφή συντελείται αυτόματα.
 Κεφαλαιακή δομή
Για τις εταιρείες KFT απαιτείται κεφάλαιο τουλάχιστον 3 εκατ. ουγγρ. φιορινιών-HUF
(περίπου € 10.500), σε μετρητά ή σε είδος (δηλ. αντικείμενα ή πνευματική ιδιοκτησία με
αγοραία αξία), ενώ κάθε εταιρικό μέλος θα πρέπει να συμμετάσχει με τουλάχιστον 500 χιλ. HUF
(περίπου € 1.750). Τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου σε μετρητά θα πρέπει να κατατεθεί σε
τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης πριν την κατάθεση της αίτησης για έκδοσης άδειας
λειτουργίας. Στην περίπτωση της εταιρικής μορφής ZRT, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο δεν πρέπει
να υπολείπεται των 5 εκατ. HUF (περίπου € 17.500) ενώ στην περίπτωση της NYRT, το
μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 εκατ. HUF (περίπου € 70.000). Οι ZRT και
NYRT που απασχολούν περισσότερους από 200 εργαζόμενους υποχρεούνται να συστήσουν
Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board).
6. Τραπεζικός Τομέας
Οι εμπορικές τράπεζες στην Ουγγαρία ανέρχονταν σε 42, σύμφωνα και με την
κατάσταση-μελών της Ουγγρικής Ένωσης Τραπεζών (Hungarian Banking Association,
www.bankszovetseg.hu). Το τραπεζικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από μέτριο βαθμό
συγκέντρωσης. Οι 7 μεγαλύτερες τράπεζες (OTP, K&H, MKB, Erste, CIB, Raifeissen και
Unicredit) κατέχουν περί το 70% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου.
Ο βαθμός της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις,
υπολείπεται όμως αυτού των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Ο λόγος του κεφαλαίου των
τραπεζών προς το επισφαλές ενεργητικό τους παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό φερεγγυότητας,
για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της Ουγγαρίας. Βέβαια, λόγω της κεφαλαιακής
υποχρέωσης των 2 δισ. HUF (περίπου € 8 εκατ.), οι μικρότερες τράπεζες δεν μπορούν να
εκμεταλλευθούν επαρκώς τις δανειοδοτικές ευκαιρίες, πράγμα που επηρρεάζει την κερδοφορία
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τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Τα επισφαλή δάνεια αντιπροσώπευαν μόλις το 1,9%
του συνόλου των δανείων, παρά την μερική αύξηση των δανείων προς τις ΜΜE καθώς και των
καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.
Η πορεία των μεγάλων εταιρικών δανείων έχει ακολουθήσει σε γενικές γραμμές αυτή
του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι περισσότερες μεγάλες
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) είναι αλλοδαπές και οι δανειοληψίες τους
μόνο κατά το ήμισυ προέρχονται από την εγχώρια αγορά.
Τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσιάζουν σταθερούς ρυθμούς
ανάπτυξης, με το ποσοστό των δανείων προς τις ΜΜΕ, σε σχέση με το σύνολο των εταιρικών
δανείων, να αυξάνεται με βραδείς, αλλά σταθερούς ρυθμούς σε ετήσια βάση (2-3%) και
καλύπτει περί το 62% επί του συνόλου των εταιρικών δανείων.
Τα στεγαστικά δάνεια, που διπλασιάσθηκαν την περίοδο 2000-2004, παρουσιάζουν
μείωση λόγω και των επιβληθέντων περιορισμών χορήγησης και του κορεσμού της αγοράς.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2011, ψήφισε
νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι δανειολήπτες, στεγαστικών δανείων με ρήτρα ξένου
νομίσματος, είχαν την δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούσαν, να εξοφλήσουν πρόωρα ολόκληρο
το ποσό του δανείου που είχαν συνάψει, έχοντας ως βάση υπολογισμού τις προσυμφωνηθείσες
«τεχνητές» σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (1 CHF=180 HUF, 1 €=250 HUF, 1 ¥=2 HUF).
Οι ανωτέρω ισοτιμίες αφορούν το ελβ. φράγκο, το ευρώ και το ιαπωνικό γιεν και είχαν από
κοινού συμφωνηθεί με την Ένωση Τραπεζών Ουγγαρίας, τον Μάιο του 2011.
Οι τράπεζες, βάσει του ανωτέρω νόμου, ήταν υποχρεωμένες να δεχθούν την εξόφληση
των δανείων, από τους δανειολήπτες με τις ανωτέρω τεχνητές ισοτιμίες, εφ’ όσον οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες όταν συνήφθη το δάνειο δεν υπερέβαιναν τις προαναφερθείσες
«τεχνητές» σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιπλέον η τράπεζα δεν είχε προβεί σε
καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Στους δανειολήπτες δίνονταν χρονικό περιθώριο
προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως στις τράπεζες την πρόθεσή τους για πρόωρη εξόφληση
ολόκληρου του δανείου. Κατόπιν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών υποχρεούνται να
καταβάλουν στην τράπεζα το συνολικό ποσό του δανείου. Παράλληλα προβλέπεται και η
σύνταξη καταλόγου οφειλετών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών.
Περί τους 170.000 οφειλέτες έκαναν χρήση των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων,
αποπληρώνοντας σε ουγγρικά φιορίνια τις υπολειπόμενες δόσεις των στεγαστικών τους δανείων.
Οι σημαντικότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, βάσει του
ενεργητικού τους, είναι οι εξής:
-ΟΤP Bank Nyrt (www.otpbamk.hu), ουγγρικών συμφερόντων
-K&H Bank Zrt (www.kh.hu), βελγικών συμφερόντων
-MKB Bank Zrt (www.mkb.hu), γερμανικών συμφερόντων
-Erste bank Hungary Zrt (www.erstebank.hu), ουγγρικών συμφερόντων
-CIB National bank Zrt (www.cib.hu) ιταλικών συμφερόντων
-Raiffeisen Bank Zrt (www.raifeisen.hu), αυστριακών συμφερόντων
-UniCredit Bank Hungary Zrt (www.unicreditbank.hu) αυστριακών συμφερόντων
-Budapest Bank Nyrt (www.budapestbank.hu), ουγγρικών συμφερόντων
7. Υποδομές-Μεταφορές
Η Ουγγαρία διαθέτει αυτοκινητοδρόμους, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συνολικού
μήκους 1.516 χλμ, ενώ αντίστοιχα το σιδηροδρομικό της δίκτυο είναι έκτασης 7.806 χλμ.
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Σιδηροδρομικές μεταφορές
Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία συνυπέγραψαν πολιτική δήλωση
(Βρυξέλλες, Δεκ.2010) υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου του σιδηροδρομικού άξονα 22, ο
οποίος διασχίζει αποκλειστικά κοινοτικό έδαφος (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία).
Όσον αφορά στον σιδηροδρομικό άξονα 10, η περαιτέρω αναβάθμισή του θα συμβάλει θετικά
στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος όχι μόνο από την Ουγγαρία, αλλά και από το σύνολο
της Κεντρικής Ευρώπης, προς την Ελλάδα, αφού η χρονική διάρκεια της υπάρχουσας
σιδηροδρομικής σύνδεσης, Βουδαπέστης-Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε περίπου 30 ώρες με
χαμηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών.
Στις συναντήσεις των δύο Υφυπουργών κ.κ. Κουβέλη και Becsey (Αθήνα, Σεπτ. 2010
και Βουδαπέστη, Φεβρ.2011) η ουγγρική πλευρά εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
επέκταση του υψηλής ταχύτητας ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (TGV) από την Κεντρική
προς τη Νότιο και Νοτιανατολική Ευρώπη. Προτάθηκε επίσης, από ουγγρικής πλευράς, η
δημιουργία ενός Κοινού Γραφείου Σχεδιασμού (Joint Project Office) με τη συμμετοχή των
άμεσα ενδιαφερομένων χωρών (Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία) με στόχο την
προώθηση του σχεδίου σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξεύρεση της αναγκαίας κοινοτικής
χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και
οι δύο χώρες, χωρίς έκτοτε να σημειωθεί καμία νεώτερη εξέλιξη. Ωστόσο από ουγγρικής και
σερβικής πλευράς βρίσκεται υπό προετοιμασία, με κινεζικές πηγές χρηματοδότησης, πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Βουδαπέστης-Βελιγραδίου (δρομολόγηση
τρένων υψηλής ταχύτητας-TGV).
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Η Ελλάδα μαζί με Λιθουανία, Ουγγαρία και Πολωνία και με τη συμμετοχή της
Βουλγαρίας και Ρουμανίας έχουν υπογράψει κοινή διακήρυξη για δημιουργία οδικού άξονα με
την επωνυμία «Via Carpatia».
Στο πλαίσιο συνεργασίας των ουγγρικών τελωνειακών αρχών με Interpol, Παγκόσμιο
Οργανισμό Τελωνείων-WCO και των αρμοδίων Κοινοτικών οργάνων, έχουν τεθεί σε εφαρμογή
αυστηροί συνοριακοί και τελωνειακοί έλεγχοι σε φορτηγά διεθνών μεταφορών, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, προέλευσης ή περιεχομένου φορτίων, είτε τα φορτία προορίζονται για Ουγγαρία
είτε διέρχονται από τη χώρα (transit).
Συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα και Έλληνες διεθνείς μεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν
μεταφορές προς την Ουγγαρία ή τη διασχίζουν transit. Οι περισσότερες των περιπτώσεων
αφορούν επιβολή προστίμων λόγω λανθασμένης τοποθέτησης φορτίου ή μετατόπισής του ανά
άξονα, μεταβολής βάρους ζύγισης του ίδιου φορτίου, ανά τελωνείο στην Ουγγαρία, ελλειπή ή
λανθασμένη αναγραφή των προβλεπόμενων διοικητικών στοιχείων (όνομα οδηγού, ρύθμιση
ταχογράφων, τήρηση ωραρίου κλπ.). Ειδικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στην ορθή
εφαρμογή του νέου συστήματος είσπραξης ηλεκτρονικών διοδίων, με την ονομασία “HU-GO”,
που αφορά όλα τα επαγγελματικά φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων, με υποχρεωτική
την καταβολή τελών χρήσης του ουγγρικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων.
Από 1ης Ιανουαρίου 2015, τέθηκε σε εφαρμογή, στις οδικές μεταφορές στην Ουγγαρία,
το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Οδικής Διακίνησης Εμπορευμάτων-EKAER. Το εν λόγω
σύστημα προβλέπει την υποχρέωση δήλωσης:
α) για τις αποκτήσεις αγαθών ή άλλες εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που
μεταφέρονται στο έδαφος της Ουγγαρίας,
β) για τις παραδόσεις αγαθών ή άλλες εξαγωγές από το έδαφος της Ουγγαρίας που μεταφέρονται
σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε,
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καθώς επίσης
γ) για τις πρώτες φορολογητέες παραδόσεις αγαθών προς εγχώρια κατανάλωση που δεν
προορίζονται για τον τελικό χρήστη, εφόσον εκτελούνται από όχημα που υπόκειται σε καταβολή
διοδίων (δηλ. μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων).
Ως εκ τούτου με την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος, από 1.1.2015, η άσκηση των
ως άνω δραστηριοτήτων, σε ουγγρικό έδαφος, επιτρέπεται μόνο σε φορολογούμενους που
διαθέτουν έγκυρο αριθμό EKAER.
Σύμφωνα με την Ουγγρική Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (Hungarian Tax and
Customs Authority-NAV), απώτερος σκοπός του συστήματος EKAER είναι η πλήρης
καταγραφή και παρακολούθηση κάθε οδικής εμπορευματικής μεταφοράς, σε ουγγρικό έδαφος,
ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και κυρίως η μη απόδοση ΦΠΑ. Το σύστημα EKAER
αναμένεται σύντομα να συνδεθεί, μεταξύ άλλων, και με το ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης
διοδίων για τη χρήση των ουγγρικών αυτοκινητοδρόμων (Hu-Go), που βρίσκεται εν ισχύ από
τον Ιούλιο του 2013, καθώς και με τα εν ισχύ φορτωτικά έγγραφα (CMR).
Η μη συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους κανονισμούς, που αφορούν στην μεταφορά
και διακίνηση φορτίων, επιφέρει υψηλά πρόστιμα, σοβαρές καθυστερήσεις και ασυνέπεια στην
παράδοση των φορτίων στον τελικό τους προορισμό.
Προς αντιμετώπιση των προαναφερθεισών δυσκολιών δίνεται κάθε δυνατή διευκόλυνση
και υποστήριξη, προς τους έλληνες διαμεταφορείς έναντι των αρμοδίων ουγγρικών
τελεωνειακών και αστυνομικών αρχών, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση των
εκκρεμοτήτων τους.
8. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
Η έντονη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν το κύριο γνώρισμα και το
2015 [ελάχιστη ισοτιμία: 1€=296,62 HUF (8 Απριλ.), μέγιστη ισοτιμία 1€=322,39 HUF (15
Ιαν.)]. Η μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία, το 2015, του ουγγρικού φιορινιού-HUF έναντι
των τριών κυριοτέρων νομισμάτων (ευρώ-€, δολλαρίου ΗΠΑ-USD και ελβετ.φράγκου-CHF)
είχε ως εξής: 1€=312,8 HUF, 1$=278,97 HUF, 1CHF=289,976 HUF.
Κεφάλαιο Γ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Ούγγρο Υπουργό Εθνική Οικονομίας, κ. Mihály Varga, στο προσχέδιο
κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της ουγγρικής κυβέρνησης, προβλέπεται
ότι τα κρατικά έσοδα θα ανέλθουν στα 15,8 τρισ. ουγγρικά φιορίνια-HUF (περίπου € 52,31
δισ.), μειωμένα κατά 500 δισ. HUF (≈€ 1,65 δισ.) έναντι των εκτιμώμενων εσόδων για το 2015.
Όσον αφορά στις δαπάνες, αυτές υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν στα 16,5 τρισ. HUF (≈€ 54,63
δισ.), έναντι εκτιμώμενων δαπανών 17,2 τρισ. HUF το 2015 (≈€ 56,95 δισ.). Το δημόσιο
έλλειμμα, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2%, ο πληθωρισμός να
κυμανθεί στο 1,5%, σε ετήσια βάση, ενώ το ουγγρικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει
αύξηση 2,5%, το 2016.
Ο κ. Varga, παρουσιάζοντας το προσχέδιο, επισήμανε ότι η ουγγρική οικονομία, το 2014
παρουσίασε ποσοστό ανάπτυξης 3,6%, το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., ενώ και το
2015, αναμένεται αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό 3,1%. Οι εισροές από τα κοινοτικά
ταμεία, για το 2016, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,4 τρισ. HUF (≈€ 4,63 δισ.), ήτοι 4% του
ετήσιου ουγγρικού ΑΕΠ, μειωμένες όμως σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές του 2015 (2,56
τρισ. HUF, ≈€ 8,47 δισ.). Επίσης, η έκτακτη φορολόγηση, το 2015, των καπνοβιομηχανιών, θα
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γίνει μόνιμη, με τα αναμενόμενα έσοδα, σε ετήσια βάση, να φθάνουν τα 11,5 δισ. HUF (≈€
38,07 εκατ.).






Ανάμεσα στις κυριότερες προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι:
μείωση, κατά μία μονάδα, από 16% σε 15%, του ενιαίου φορολογικού συντελεστή
ατομικού εισοδήματος (flat tax)
μείωση της φορολόγησης για χοίρεια προϊόντα
αύξηση οικογενειακών επιδομάτων
μείωση του φόρου επί των τραπεζικών εργασιών σε 0,31% το 2016, από 0,53%, ενώ για
το 2017 αναμένεται περαιτέρω μείωση στο 0,21%
αναβολή, για μια 5ετία, της πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας, σε όσες εταιρείες
τηλεπικοινωνιών επενδύσουν σε ευρυζωνικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Οι ανωτέρω φοροελαφρύνσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιδομάτων σε
οικογένειες με παιδιά, εκτιμά ο κ. Varga, ότι θα εξοικονομήσουν επιπλέον εισόδημα στα
ουγγρικά νοικοκυριά, ύψους 170 δισ. HUF (≈€ 562,9 εκατ.).







Όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες, για το 2016 οι κυριότερες εξ αυτών αφορούν:
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων) ύψους 1.048 τρισ.
HUF (≈€ 3,47 δισ.), 64 δισ. HUF λιγότερα σε σχέση με το 2015 (≈€ 211,92 εκατ.)
διάθεση ποσού ύψους 100 δισ. HUF (≈€ 331,12 εκατ.) για ανάγκες πολιτικής προστασίας
έναντι φυσικών φαινομένων
διάθεση ποσού ύψους 1,96 τρισ. HUF (≈€ 6,49 δισ.) για τον τομέα υγείας, όπου
προβλέπεται και συνολική αύξηση των αποδοχών των οικογενειακών ιατρών κατά 10 δισ.
HUF (≈€ 33,11 εκατ.)
αύξηση, από 270 σε 340 δισ. HUF (€ 1,12 δισ.), των πιστώσεων που θα διατεθούν για την
απασχόληση ανέργων στην εκτέλεση δημόσιων έργων
διάθεση συνολικού ποσού, ύψους 138 δισ. HUF (€ 456,9 εκατ.) για μισθούς του
στρατιωτικού προσωπικού, των στελεχών της αστυνομίας και του διδακτικού προσωπικού
αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό 1,6%, έναντι αναμενόμενων αυξήσεων 1,8% για το
2015

Κεφάλαιο Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
1. Διμερές Εμπόριο
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (KSH), το
2015, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ουγγαρία σημείωσαν αύξηση ύψους € 6,753 εκατ. (από €
76,95 εκατ. το 2014 σε € 83,70 εκατ. το 2015). Σημαντική ωστόσο αύξηση, ύψους € 62,26 εκατ.,
παρουσίασαν το 2015 και οι ελληνικές εισαγωγές από Ουγγαρία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €
367,55 εκατ., έναντι € 305,29 εκατ. το 2014. Η σχέση των ελληνικών εισαγωγών προς τις
ελληνικές εξαγωγές στην Ουγγαρία διαμορφώθηκε, το 2015, σε 1 προς 4,3.
Η Ελλάδα ως εμπορικός προμηθευτής της Ουγγαρίας, το 2015 κατείχε την 43η θέση στην
κατάταξη, εξάγοντας προϊόντα συνολικής αξίας € 83,70 εκατ. (έναντι 45ης θέσης το 2014 και
εξαγωγών € 76,95 εκατ.) καλύπτοντας πολύ μικρό ποσοστό (0,09%) του συνόλου των
ουγγρικών εισαγωγών (συνολικού ύψους, το 2015, € 82,420 δισ.).
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Αντίστοχα η Ελλάδα, το 2015, κατείχε την 29η θέση στην κατάταξη των “πελατών” της
Ουγγαρίας, εισάγοντας προϊόντα αξίας € 367,55 εκατ. (το 2014 ήταν στην 28η θέση με
εισαγωγές προϊόντων αξίας € 305,29 εκατ.
Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό σε βάρος της
Ελλάδος. Τα εισαγόμενα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα ενσωματώνουν υψηλό βαθμό
προστιθέμενης αξίας, με συνέπεια τη διαχρονική διατήρηση ελλειμματικού διμερούς εμπορικού
ισοζυγίου σε βάρος της Ελλάδας. Το 2015 το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση και
διαμορφώθηκε σε € 283,84 εκατ. έναντι € 228,34 εκατ. το 2014 (βλ. σχετικά Πίνακα 4).
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία περιλαμβάνει προϊόντα του
πρωτογενούς τομέα, ειδών διατροφής (εσπεριδοειδή, φρούτα, τρόφιμα) και προϊόντων
αλουμινίου (ράβδοι αλουμινίου, πλάκες και φύλλα αλουμινίου). Αρχίζει όμως σταδιακά να
διαφοροποιείται και να περιλαμβάνει πλέον: φαρμακευτικά προϊόντα λιανικής πώλησης,
τηλεφωνικές συσκευές, διάφορα προϊόντα από πλαστικό, ηλεκτρ. κυκλώματα, λιπάσματα,
εντομοκτόνα, συσκευές ψύξης, κ.ά.
Τα εξαγόμενα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην Ουγγαρία, αντιμετωπίζουν ισχυρό
ανταγωνισμό τόσο από την σημαντική εγχώρια παραγωγή σε τυροκομικά, σε σπορέλαια, σε
φρούτα (φράουλες, καρπούζια, κλπ) και κηπευτικά (πιπεριές, ντομάτες, αγγούρια, λάχανα,
κολοκύθια, μαρούλια, κ.ά.), όσο και από ευρωπαϊκές χώρες με ομοειδή εξαγωγικά αγροτικά
προϊόντα (όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβακία και η Ρουμανία) αλλά και εκτός
χωρών της Ε.Ε. (Τουρκία, Σερβία, Ουκρανία). Επιπλέον υφίσταται και η συνήθης πρακτική του
μέσου ούγγρου καταναλωτή να προτιμά τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων,
συνήθως λόγω κόστους και ιδιοσυγκρασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται επίσης
ισχυρός ανταγωνισμός από χώρες, οι οποίες δεν παράγουν τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα
(π.χ. πορτοκάλια, ροδάκινα), ωστόσο επειδή διαθέτουν μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης και
διανομής-logistics (Γερμανία), λειτουργούν ως σημεία μεταφόρτωσης.
Συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, αποτελεί η πρώιμη
παραγωγή τους, έναντι της ουγγρικής, σε προϊόντα όπως τα κηπευτικά/λαχανικά (ντομάτες,
αγγούρια, λάχανα, μαρούλια, σπαράγγια) και τα φρούτα (λεμόνια, μανταρίνια, ακτινίδια,
βερίκοκα, σουλτανίνα), ενώ προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης στην ουγγρική αγορά
παρουσιάζουν οι ξηροί καρποί, τα όσπρια (φακές, φασόλια) και διάφορα κατεψυγμένα λαχανικά
(αρακάς, καρότο, μπρόκολο, σπανάκι, κουνουπίδι).
Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα που το 2015, κατείχαν δεσπόζουσα θέση στις ουγγρικές
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, αποτελώντας σημαντικό προμηθευτή της ουγγρικής αγοράς,
ήταν: νωπά πορτοκάλια, φρέσκα καρπούζια, φράουλες φρέσκες, ρύζι σε θραύσματα και ρύζι
μισολευκασμένο.
Όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, προερχόμενα από χώρες-μέλη της Ε.Ε., αυτά
καλύπτονται από τα εν ισχύ πιστοποιητικά (ποιοτικού, φυτοϋγειονομικού ελέγχου, κ.ά) που
ορίζουν οι αντίστοιχοι κοινοτικοί κανονισμοί. Ωστόσο, η Ουγγρική Κρατική Αρχή Ποιοτικού
Ελέγχου Τροφίμων καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Ουγγαρίας, βάσει της
εγχώριας ισχύουσας νομοθεσίας, ορίζουν, από κοινού, ότι ο εισαγωγέας-διακινητής του
εισαγόμενου προϊόντος είναι υποχρεωμένος για τη σωστή και πλήρη καταγραφή των σχετικών
στοιχείων του προϊόντος στην ουγγρική γλώσσα (είδος, συστατικά, όνομα εισαγωγέα, χώρα
προέλευσης, όνομα παραγωγού, κωδικό αριθμό καταχώρησης κ.ά.). Κατά το παρελθόν, στο
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πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της ουγγρικής αγροτικής παραγωγής (καρπούζια), υπήρξαν
κάποιες απόπειρες άνισης μεταχείρισης των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων, οι οποίες όμως
κατόπιν σχετικών συντονισμένων ενεργειών τελικά ακυρώθηκαν.
Σχετικά με τα τυποποιημένα/παρασκευασμένα είδη διατροφής (όπως ελιές, ελαιόλαδο,
τυροκομικά, προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ, κλπ) οι ελληνικές εξαγωγές στην ουγγρική αγορά
καταλαμβάνουν σχετικά μικρά μερίδια αγοράς, δεχόμενα έντονο ανταγωνισμό από αντίστοιχα
προϊόντα προέλευσης Ισπανίας, Ιταλίας (ελιές, ελαιόλαδο) και Γερμανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας
(τυροκομικά).
Οι διατροφικές συνήθειες των ούγγρων καταναλωτών διαφοροποιούνται, σε αρκετά
σημεία όσον αφορά στην κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων μεσογειακής διατροφής, με
ευρεία χρήση ζωικών ελαίων (κυρίως χοιρινό), σπορέλαιων (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο) καθώς
και τυροκομικών προϊόντων (γιαούρτια, τυριά, γάλατα, βούτυρο). Σε συνδυασμό και με το
σχετικά χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, οι προσπάθειες περαιτέρω προώθησης των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων δυσχεραίνονται σημαντικά. Επίσης η χρήση, σε ορισμένα προϊόντα (όπως
το γιαούρτι) επωνυμιών, τοπίων και παραστάσεων, οι οποίες δίνουν την εντύπωση στον ούγγρο
καταναλωτή ότι είναι ελληνικής προέλευσης, δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια.
Οι ανταγωνίστριες με την Ελλάδα χώρες, προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς
του στην Ουγγαρία, υιοθετούν συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και προβολής
των προϊόντων τους οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 καταχωρήσεις στον έντυπο/ηλεκτρονικό τύπο και σε ιστοσελίδες (websites)
 συμπερίληψη στα διαφημιστικά φυλλάδια και πραγματοποίηση γευσιγνωσιών στα
καταστήματα των supermarkets
 στοχευμένες δημοσιεύσεις σε κλαδικά περιοδικά
 πρόσκληση των αρμοδίων αγοραστών (Buying managers) να επισκεφθούν και να
γνωρίσουν τους τόπους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
 συμμετοχή σε εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις αγροτικών προϊόντων.
Σε συνολικά 16 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένης
Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το ύψος των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία, το 2015, υπερέβη το €
1 εκατ. (βλ. αναλυτικά Πίνακα 5, με τις κυριότερες κατηγορίες με εξαγωγές ελληνικών
προϊόντων στην Ουγγαρία).
Η Ελλάδα εισάγει από την Ουγγαρία κυρίως προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, με
συσσωρευμένη προστιθέμενη αξία, όπως: επιβατικά οχήματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές,
οπτικοακουστικές συσκευές (τηλεοράσεις, video, dvd), ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές συσκευές,
ελαστικά, φαρμακευτικά παρασκευάσματα κ.α. Η πλειονότητα των προϊόντων αυτών
κατασκευάζεται από θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
εγκαταστήσει στην Ουγγαρία εργοστάσια παραγωγής.
Σε συνολικά 39 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη
Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το ύψος των ελληνικών εισαγωγών από την Ουγγαρία, το 2015, υπερέβη
τα € 2 εκατ. (Πίνακας 6, με τις 20 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων από την
Ουγγαρία).
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2. Επενδύσεις
Το 2009 (3.8.2009) υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ των δύο οργανισμών
προσέλκυσης επενδύσεων των δύο χωρών, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών, εκατέρωθεν,
για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το Σεπτέμβριο 2010, στο πλαίσιο των
συναντήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ουγγρικής παρουσίας στη ΔΕΘ,
προτάθηκε από πλευράς Invest in Greece η συνδιοργάνωση επενδυτικού forum και
επιχειρηματικής αποστολής από την Ουγγαρία στην Ελλάδα και στη συνέχεια αντίστοιχη
διοργάνωση στην Ουγγαρία, χωρίς να υπάρξει έκτοτε ανταπόκριση από ουγγρικής πλευράς. Ο
Οργανισμός Invest in Greece, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι η Ουγγαρία αποτελεί κυρίως χώρα
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, την αξιολογεί ως μη άμεσου ενδιαφέροντος.
Οι ελληνικές εταιρείες (μικτές και αμιγείς) που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία
υπολογίζονται περίπου στις 60-70, ενώ η πλειονότητα αυτών καλύπτει τον τομέα του τουρισμού
(γραφεία ταξιδίων) και εμπορίου (εισαγωγές ειδών διατροφής/ποτών) και κατά δεύτερο λόγο τον
τομέα της βιομηχανίας, μεταφορών και παροχής υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι το σύνολο του
ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου κυμαίνεται περί τα $ 400 εκατ. Οι σημαντικότερες
επενδύσεις είναι: CHIPITA HUNGARY KFΤ, “Coca Cola – 3Ε Α.Ε.” (“Coca – Cola Beverages
Hungary KFT”), M.J. Maillis Hungary KFT, SARANTIS HUNGARY KFT, NOTOS
HUNGARY KFT, HELKON (NOTA) KFT.
Το 1993 η εταιρεία Χαρτοποιΐα Θράκης (ιδιοκτησίας Π. Ζερίτη) εξαγόρασε τις μονάδες
επεξεργασίας χάρτου Piszkei Paper Mill και Szentendrei Paper Mil. Το Δεκέμβριο του 2008 η
Piszkei Paper Mill διέκοψε τη λειτουργία της, κηρύσσοντας παύση πληρωμών (9.1.2009) και
τέθηκε σε εκκαθάριση (5.3.2009), με διορισμό εκκαθαριστή (επί του παρόντος η μονάδα
βρίσκεται στο στάδιο της τμηματικής εκποίησης). Η δεύτερη μονάδα Szentendrei Paper Mill δεν
λειτουργεί και μόνον κάποιοι χώροι του εργοστασίου ενοικιάζονται και χρησιμοποιούνται ως
αποθηκευτικοί χώροι.
Τον Δεκέμβριο του 2012 η πολυεθνικών συμφερόντων επενδυτική εταιρεία “Bluehouse
Capital”, με περιφερειακή έδρα στην Αθήνα, εξαγόρασε από την γερμανικών συμφερόντων
εταιρεία IVG Immobilien AG, επαγγελματικούς χώρους έκτασης 17.214 m² με 269 υπόγειες
θέσεις στάθμευσης, του κτηρίου “Infopark E” στη Βουδαπέστη. Στους χώρους αυτούς
στεγάζονται τα γραφεία ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως “Lufthansa Systems Hungaria”,
“National Instruments”, “Kraft Foods Hungaria”, “ZTE Corporation”, “Turck” καθώς και του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας (European Institute of Innovation & Technology), του
πρώτου ευρωπαϊκού οργανισμού με έδρα στην Ουγγαρία.
3. Χρηματιστήριο
Συνεχίζεται η συνεργασία του Χρηματιστηρίου Βουδαπέστης με τα αντίστοιχα
Χρηματιστήρια Βιέννης, Πράγας και Λιουμπλιάνας, δημιουργώντας το μεγαλύτερο
χρηματιστηριακό όμιλο στην Κεντρική Ευρώπη (CEE Stock Exchange Group-CEESEG), με
ταυτόχρονη χρήση ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικών ανταλλαγών (Xetra trading).
Από πλευράς διαπραγμάτευσης η διακύμανση των μετοχών των εταιρειών
Egis(φαρμακοβιομηχανία), MOL (πετρελαιοειδή), MTelekom (τηλεπικοινωνίες), OTP
(τράπεζα), Richter (φαρμακοβιομηχανία) επηρεάζει σημαντικά τον δείκτη του Χρηματιστηρίου.
4. Τουρισμός
Στον τομέα του τουρισμού, που συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στις διμερείς
εμπορικές-οικονομικές σχέσεις, η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους Ούγγρους,
παρά την σημαντική άνοδο των ανταγωνιστών (ιδίως της Κροατίας). Το Γραφείο ΟΕΥ, σε
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συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης, αρμόδιο και για Ουγγαρία, προωθεί συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ουγγαρία.
Το 2015 περίπου 146.000 Ούγγροι επισκέφθηκαν την Ελλάδα, είτε μέσω οργανωμένων
τουριστικών πακέτων είτε ιδιωτικώς. Ο αντίστοιχος αριθμών των Ελλήνων τουριστών στην
Ουγγαρία, ήταν περίπου 44.000. Σημαντικός ακόμα αριθμός αυτών των επισκεπτών έρχεται σε
εορταστική περίοδο (Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς).
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια σύντομη αναφορά στα προαναφερθέντα στοιχεία:
Τουριστική κίνηση
2009
Αφίξεις από Ουγγαρία
στην Ελλάδα
Αφίξεις στην Ουγγαρία
από την Ελλάδα

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70.894

109.160

69.756

69.789

80.623

89.064 146.380

35.849

35.422

41.901

33.470

35.486

41.754

44.204

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH), Ελληνική Στατιστική Αρχή

Στη ετήσια Διεθνή Έκθεση Τουρισμού-Ταξειδίων “UTAZAS που διοργανώθηκε στη
Βουδαπέστη (26 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2015), από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος,
συμμετείχε με δικό της περίπτερο, εμβαδού 15 τ.μ. περίπου, η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων
Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας.
Από τις ομογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις της Ουγγαρίας, το ταξειδιωτικό Πρακτορείο
“APOLLON TRAVEL” ήταν το μόνο που συμμετείχε, με δικό του περίπτερο (εμβαδού 20 τ.μ.),
ενώ στον ευρύτερο χώρο της Έκθεσης υπήρχαν έξι ταξειδιωτικά πρακτορεία (tour operators)
που προσέφεραν στα δικά τους προγράμματα ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς (Grand
Tours, Green Travel, NUR-Neckermann, Sun & Fun Holidays, TravelLines και Unitravel).
Ο ΕΟΤ δεν συμμετείχε με περίπτερο στην Έκθεση «TRAVEL-UTAZAS 2015» λόγω μη
συμπερίληψής του στον ετήσιο προγραμματισμό του Οργανισμού.
Το Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης υλοποίησε το 2015, επιτυχώς και αδαπάνως για το
Δημόσιο, τις κάτωθι συνδυασμένες δράσεις τουριστικής και γαστρονομικής παρουσίασης της
Ελλάδας:
-Τουριστική και γαστρονομική παρουσίαση της Ελλάδος στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
ποταμόπλοιου A38 στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του «5ου Φεστιβάλ
Γαλλοφωνίας» (Βουδαπέστη, 27 Μαρτίου)
-Διοργάνωση, στην Κεντρική Κλειστή Αγορά της Βουδαπέστης, τριήμερης εκδήλωσης
τουριστικής προβολής καθώς και εμπορικής προώθησης ελληνικών τροφίμων και ποτών, σε
συνεργασία με το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Βιέννης, με συμμετοχή τουριστικών πρακτορείων και
εμπορικών επιχειρήσεων ειδών διατροφής (Βουδαπέστη, 21-23 Απριλίου).
-Συμμετοχή ελληνικών τυροκομικών προϊόντων (κεφαλοτύρι) σε διαγωνισμό παραδοσιακών
εκλεκτών τυριών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Έκθεσης “Budapest’s Wine Festival”,
σε προαύλιο χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου της Βούδας (Βουδαπέστη, 13
Σεπτεμβρίου).
Η ανανέωση της ισχύουσας Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας, η
οποία χρονολογείται από το 1987, είναι στη φάση επεξεργασίας από τις αρμόδιες ουγγρικές και
ελληνικές Υπηρεσίες. Ενδιαφέρον θα ήταν η εξέταση δυνατότητας προσθήκης και άλλων
τομέων συνεργασίας ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος (π.χ. αγροτουρισμός, θρησκευτικός
τουρισμός, θαλάσσιος, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, οινοτουρισμός, κλπ).
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5. Τομείς Συνεργασίας
Clusters-Καινοτόμες Συστάδες επιχειρήσεων
Έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» και της ουγγρικής αρχής προώθησης
Συνεργατικών Σχηματισμών Hungarian «Pole Programme Office». Πρόκειται για μια κοινή
πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας των δύο φορέων, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή
τεχνογνωσίας σε επίπεδο βελτιστοποίησης δομής και λειτουργίας clusters (συνεργατικών
σχηματισμών) προς ένα μοντέλο World Class Clusters, καθώς και στην προώθηση πολιτικών για
την ανάδειξη του εργαλείου των συνεργατικών σχηματισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication TechnologiesICT)
Στο ζήτημα της συνεργασίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών
(Information and Communication Technologies-ICT) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU), που οι δύο
πλευρές είχαν συμφωνήσει, και περιελάμβανε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ
της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και του Ουγγρικού Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τεχνολογική Συνεργασία
Στον τομέα της τεχνολογικής συνεργασίας, από ελληνικής πλευρά έχουν ολοκληρωθεί οι
σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, 97 προτάσεων έρευνας, από τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ
εκκρεμεί η έγκρισή τους λόγω μη σύγκλησης της αρμόδιας Μικτής Διακρατικής ΕπιτροπήςΜΔΕ.
6. Έργα-Προκηρύξεις
Η επίσημη ιστοσελίδα δημοσίευσης δημόσιων διαγωνισμών στην Ουγγαρία είναι της
Υπηρεσίας Δημοσίων Προμηθειών (Public Procurement Authority, www.kozbeszerzes.hu).
Στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, η πλειονότητα των ανακοινώσεων καταχωρείται στην
ουγγρική γλώσσα, ενώ στην αγγλική αναφέρονται γενικές πληροφορίες για την Υπηρεσία, όπως
λειτουργία της, στοιχεία επικοινωνίας, νομοθεσία και αντίστοιχα διατάγματα, εκδηλώσεις, κ.ά.
(σχετική πληροφόρηση υφίσταται με επιλογή της αγγλικής έκδοσης στην εισαγωγή).
Σε περίπτωση που ένας δημόσιος διαγωνισμός υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατ. ουγγρ.
φιορινιών-HUF (περίπου € 180.000) τότε, η ανωτέρω Υπηρεσία, σε συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους κρατικούς φορείς και οργανισμούς, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με
παράλληλη δημοσίευση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(http://ted.europa.eu), όπου οι τυχόν ενδιαφερόμενοι, μετά τη σχετική εγγραφή τους, μπορούν
να αναζητήσουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν (είδος και ποσό διαγωνισμού, υπηρεσίες
κατάθεσης και αξιολόγησης των προτάσεων – φακέλλων, κλπ).
7. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας-Εκδηλώσεις-Απήχηση
8. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας στην αγορά της Ουγγαρίας
Η διαδικασία προγραμματισμού εκδηλώσεων εξωστρέφειας, αποκλείει κάθε δυνατότητα
δραστηριοτήτων το α΄ εξάμηνο εκάστου έτους. Επιπροσθέτως αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι κατά το β΄
εξάμηνο μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα θερινών και χειμερινών διακοπών (π.χ.
Ιούλιος-Αύγουστος, Χριστούγεννα), τότε περιορίζεται σημαντικά ο χρονικός ορίζοντας των
προτεινόμενων εισηγήσεων και δράσεων.
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Ειδικότερα όσον αφορά την Ουγγαρία, τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα, με
απήχηση στην ουγγρική αγορά και την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα (ιδίως εκθέσεις),
πραγματοποιούνται το α΄ εξάμηνο του έτους (π.χ. ετήσια Έκθεση αγροτικού
τομέα/AGROmashEXPO-Ιαν., ετήσια Έκθεση τουρισμού/UTAZAS-Μαρτ., ετήσια Έκθεση
κλάδου κατασκευών-CONSTRUMA-Απρ., κλπ). Προϊόντα που παρουσιάζουν προοπτικές
εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ουγγαρία είναι: είδη διατροφής, εξειδικευμένος
αγροτικός/γεωργικός εξοπλισμός, λιπάσματα, ζωοτροφές και τροφές κατοικίδιων ζώων,
φυτοφάρμακα, δομικά υλικά, χρώματα.
9. Διεθνείς Εκθέσεις
Η συμμετοχή ή η επίσκεψη στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων σε Εκθέσεις που
διοργανώνονται στην Ουγγαρία μπορεί να συνεισφέρει στις επιχειρηματικές επαφές και στην
παρουσίαση των πραγματικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι κυριότερες εξ
αυτών, ανά κλάδο, είναι:
 CONSTRUMA-International Building Trade Exhibition
 AGRO+MASH EXPO-International Agriculture and Agricultural Machinery Exhibition
 SIRHA–BUDAPEST -Intenational Trade Exhibition of Food, Catering, Confectionary
and Bakery Industries
 RENEXPO Central Europe, International Trade Fair for Renewable Energy and
Efficiency
 HUNGAROTHERM International Trade Exhibition for Heating Ventilation, AirCondition Technology And Sanitation
Οι σημαντικότεροι διοργανωτές Εκθέσεων στην Ουγγαρία είναι:
-HUNGEXPO C.Co. Ltd., που αποτελεί και τον μεγαλύτερο εκθεσιακό φορέα της Ουγγαρίας:
Δ/νση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10
Τηλ..: +36 1 263 6000
Fax: +36 1 2636098
e-mail: hungexpo@hungexpo.hu, info@hungexpo.hu
Ιστοσελίδα: www.hungexpo.hu
-Syma Syma Sport- and Event Centre
Δ/νση: 1146 BUDAPEST, 1 Dózsa György Avenue
Τηλέφωνο: +36 1 4601163
e-mail: syma@syma.hu

Ιστοσελίδα: www.syma.hu

Κεφάλαιο Δ1΄
Εικόνα της χώρας μας
Η σε ετήσια βάση επίσκεψη σημαντικού αριθμού Ούγγρων τουριστών στην Ελλάδα
(140.000 το 2015), συμβάλλει στην εξοικείωσή τους με ελληνικά προϊόντα, συνήθως δε είδη
διατροφής. Ειδικότερα όσον αφορά στα βιομηχανικά και επαγγελματικά προϊόντα, οι ελληνικές
επιχειρήσεις δεν είναι όσο θα έπρεπε γνωστές στη ουγγρική αγορά. Τομείς δραστηριότητας
ελληνικών επιχειρήσεων που αφορούν όπως στην κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και
εργαλείων, δομικών και κατασκευαστικών υλικών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, χημικών και πλαστικών προϊόντων, αγροτεχνολογίας, απλώς για αναφέρουμε
ενδεικτικά ορισμένους εξ αυτών, δεν τυγχάνουν ανάλογης αναγνωρισιμότητας. Επίσης προϊόντα
τα οποία αποτελούν υποκατάστατα ή ανταγωνιστικά αντίστοιχων ουγγρικών προϊόντων
αντιμετωπίζονται με διστακτικότητα, σκεπτικισμό και δεν τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης.
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Κεφάλαιο Ε ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ενεργειακή πολιτική
Περίπου 80% της κατανάλωσης φυσικού αερίου, στην Ουγγαρία, καλύπτεται από
εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο προμηθεύεται από την ρωσική Gazprom, μέσω
ενός μόνο αγωγού που διέρχεται από την Ουκρανία. Τάσσεται λοιπόν υπέρ της διαφοροποίησης
των ενεργειακών της πηγών, μετά και την ουκρανική κρίση στην προμήθεια φ/α το Δεκέμβριο
του 2008, ακολουθώντας όμως μια ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τις προσφερόμενες
εναλλακτικές δυνατότητες.
Ύστερα από τον ακύρωση, για ξεχωριστούς λόγους, των προωθούμενων λύσεων όπως οι
αγωγοί “Nabucco” (που θα μετέφερε κασπιανό αέριο μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας και
Ρουμανίας στην Ευρώπη) και “South Stream”, που θα χρησιμοποιείτο για τη διοχέτευση
ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Βουλγαρίας, Σερβίας, Ουγγαρίας προς την Αυστρία, προωθείται
από ουγγρικής πλευράς, η ιδέα της επέκτασης του “Turkish Stream” (που θα εφοδιάζεται με
ρωσικό φ/α), από τον Έβρο προς δυσμάς, μέσω του “Greek Stream” και τη διασύνδεσή του με
τον αγωγό “Tesla” που θα συνδέει την Ελλάδα με πΓΔΜ, Σερβία και Ουγγαρία. Τον Απρίλιο (67) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βουδαπέστη, με συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών κ.
Ν. Κοτζιά, ενώ τον Ιούνιο (25) έγινε η πρώτη συνάντηση της κοινής ομάδας εμπειρογνωμόνων
για το σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου Tesla, με σκοπό την εξέταση προμελέτης σκοπιμότητας,
όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις εξής χώρες: Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, πΓΔΜ και
Σερβία.
Η Ουγγαρία κατά το παρελθόν έχει πρωτοστατήσει στη διεξαγωγή συναντήσεων και
υπογραφή Συμφωνιών (όπου περιλαμβάνονται οι χώρες κατάληξης φυσικού αερίου, οι δυνητικές
προμηθεύτριες χώρες και οι χώρες διέλευσης) ώστε να ευοδωθεί το έργο. Οι σημαντικότερες εξ
αυτών είναι:
-Διεθνής Διάσκεψη της Βουδαπέστης (26-27 Ιανουαρίου 2009)
-Υπογραφή Διακυβερνητικής Συμφωνίας κατασκευής του αγωγού (Άγκυρα, 13.06.2009)
-Διάσκεψη για την ενεργειακή ασφάλεια (Βουδαπέστη, 24.02.2010)
-Σύνοδος Κορυφής (Μπακού, 14.09.2010), υπογραφή κειμένου συμφωνίας για υλοποίηση
σχεδίου AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector), για μεταφορά υγροποιημένου
αζερικού φυσικού αερίου, δια μέσω Γεωργίας, σε ρουμανικό λιμένα Κωστάντζας, όπου θα
επαναεριοποιείται και κατόπιν με επίγειο δίκτυο θα μεταφέρεται σε Ουγγαρία και λοιπές
διασυνδεόμενες χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Μολδαβία).
-Κοινή δήλωση χωρών Visegrad (Μπρατισλάβα, 25.1.2011) για συντονισμό ενεργειών και
δέσμευση πόρων, σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθεί η κατασκευή αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου βορρά-νότου, που θα συνδέει τα δίκτυα από τη Βαλτική έως την
Αδριατική.
Η Ουγγαρία επίσης, στα πλαίσια της Στρατηγικής του Δούναβη, έχει αναλάβει το
συντονισμό 3 εκ των 11 τομέων, μεταξύ των οποίων και αυτόν της ενέργειας.
Στη δυναμική ενεργειακή πολιτική της Ουγγαρίας εντάσσεται και η πολιτική κατασκευής
αγωγών διασύνδεσής της με τις γειτονικές χώρες. Ήδη λειτουργεί ο αγωγός Ουγγαρίας-Σερβίας.
Έχει επίσης υλοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας των αγωγών διασύνδεσης μεταφοράς φυσικού
αερίου μεταξύ Ουγγαρίας-Ρουμανίας (14.10.2010) και Ουγγαρίας-Κροατίας (23.12.2010), ενώ
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υπογράφηκε και συμφωνία έναρξης κατασκευής αγωγού με τη Σλοβακία (28.1.2011) καθώς
επίσης και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη διασύνδεση των δικτύων με τη Σλοβενία.
Στο πλαίσιο αυτό η ουγγρική κυβέρνηση εξαγόρασε από την εταιρεία πετρελαιοειδών
MOL τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φ/α (χωρητικότητας 4,2 δισ. m3), καθώς και το δίκτυο
διανομής και αποθηκευτικού χώρους της γερμανικής εταιρείας ενέργειας ΕΟΝ, προκειμένου να
ισχυροποιηθεί στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας. Είχε προηγηθεί (Μάιος 2011) η επαναγορά
ποσοστού 21,2% του μεριδίου των μετοχών της ουγγρικής εταιρείας πετρελαιοειδών MOL,
έναντι τιμήματος € 1,88 δισ., από την ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Surgutneftegaz.
Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, σημειώνεται ότι ποσοστό 40% των αναγκών της
Ουγγαρίας καλύπτεται από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας (λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου
στην πόλη Paks), το οποίο όμως χρήζει εκσυγχρονισμού και επέκτασης. Ποσοστό το 3,5% της
παραγωγής ρεύματος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (90% εκ των οποίων από βιομάζα). Η
Ουγγαρία, όπως και οι υπόλοιπες Κοινοτικές χώρες, θα πρέπει μέχρι το 2020, το 20% των
αναγκών τους σε ενέργεια να το προμηθεύονται από ανανεώσιμες πηγές (Οδηγία 2009/28/ΕΚ).
Ελληνο-Ουγγρικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Τέλη του 1997 συνεστήθη το Ελληνο-Ουγγρικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, με
συμπροέδρους από ουγγρικής πλευράς τον κ. Ferenc Bartha, Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας
Trigranit, μία εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιρειών της Ουγγαρίας, και από
ελληνικής τον Πρόεδρο του Ομίλου Ζερίτη, κ. Πάνο Ζερίτη. Το εν λόγω Συμβούλιο από το
2009, είναι ανενεργό, καθ’ όσον αρχικά διεκόπη η παραγωγική δραστηριότητα του ομίλου
Ζερίτη στην Ουγγαρία (2009) και κατόπιν επήλθε ο αιφνίδιος θάνατος του F. Bartha (2012).
Ωστόσο, από 16 έως 18 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας, στη
Βουδαπέστη, των μελών του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ κ.κ. Νίκου Σοφιανού (Γεν. Γραμματέας) &
Πάτροκλου Κουδούνη (μέλος, αρμόδιος του τμήματος για Ουγγαρία), ύστερα από σχετική
πρωτοβουλία της Ουγγρικής Πρεσβείας στην Αθήνα και σε συνεργασία με τον κ. Gyorgy Jánosi,
Γραμματέα του υπό ανασύσταση Ελληνο-Ουγγρικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, με απώτερο
στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και
εμπορικών σχέσεων.
Ουγγρο-Ελληνικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και Τουριστικό Επιμελητήριο
Από το 1996, λειτουργεί επίσης και το Ουγγρο-Ελληνικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και
Τουριστικό Επιμελητήριο, το οποίο ιδρύθηκε με τη συνδρομή του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης. Στο
Επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένες περί τις 80 επιχειρήσεις ως μέλη, με ενεργές όμως μόλις τις
30. Η πλειονότητα των εταιρειών είναι μικρού μεγέθους που δραστηριοποιούνται κυρίως στον
τουριστικό τομέα και στο εισαγωγικό εμπόριο (κυρίως ειδών διατροφής), αποτελώντας
περισσότερο ένα Σύνδεσμο επιχειρηματιών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιούνται στην
Ουγγαρία.
Μικτής Ομάδας Εργασίας-ΜΟΕ Ελλάδας-Ουγγαρίας
Σύντομο ιστορικό:


1η Ιουνίου 2007: επίσκεψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού κ. Gyurscany στην Αθήνα.
Απόφαση για σύσταση Μικτής Ομάδας Εργασίας-ΜΟΕ, για την προώθηση της διμερούς
συνεργασίας στους τομείς: α) των συνδυασμένων μεταφορών, β) του εμπορίου και γ) της
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ενέργειας. Πρόβλεψη ότι η ΜΟΕ θα συνεδρίαζε δύο φορές ετησίως, εναλλάξ στις δύο
Πρωτεύουσες.
 11 Φεβρουαρίου 2008: πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης της ΜΟΕ στη Βουδαπέστη.
Οι δύο επικεφαλής ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. A. Garamhegyi και ο Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Π. Δούκας.
 9 Σεπτεμβρίου 2009: πραγματοποίηση της δεύτερης συνάντηση της ΜΟΕ στην Αθήνα. Οι
δύο επικεφαλής ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μ. Βαρβιτσιώτης και ο Υφυπουργός
Οικονομίας κ. Z. Mester.
Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Ουγγαρία ήταν η τιμώμενη χώρα στη 75η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης-ΔΕΘ. Ο Ούγγρος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για διεθνείς
οικονομικές σχέσεις, κ. Zsolt Becsey επικεφαλής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας,
αποτελούμενη από 17 επιχειρήσεις και φορείς, παρευρέθηκε στη ΔΕΘ, όπου συναντήθηκε με
τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλη. Οι δύο Υφυπουργοί είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν και στην Αθήνα (14.9.2010), όπου συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως η τρίτη
συνάντηση της Μικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας, πραγματοποιηθεί το β’
15νθήμερο Φεβρουαρίου 2011, στη Βουδαπέστη. Στη συνέχεια, η ουγγρική πλευρά λόγω της
ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε., από 1.1.2011, και της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων της, δήλωσε αδυναμία σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας της. Προκειμένου όμως
να αξιοποιηθεί η δυναμική των διμερών οικονομικών επαφών, αποφασίσθηκε η σύγκληση
άτυπου χαρακτήρα συνάντησης (17.2.2011).
Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών
κ. Σπ. Κουβέλη, στη Βουδαπέστη και συνάντηση με τον Ούγγρο Υφυπουργό κ. Z. Becsey και
υπηρεσιακούς παράγοντες. Τα θέματα που απασχόλησαν τις δύο πλευρές ήταν μεταξύ άλλων η
προώθηση της επενδυτικής συνεργασίας, του τουρισμού και της τεχνολογικής συνεργασίας ενώ
συμφωνήθηκε όπως η τρίτη σύνοδος της Μικτής Ομάδας Εργασίας να πραγματοποιηθεί το
φθινόπωρο του 2011 στη Βουδαπέστη.
Η αντικατάσταση των δύο Υφυπουργών από τις θέσεις που κατείχαν (Ιούνιος 2011 ο κ.
Σ. Κουβέλης, αρχές Αυγούστου 2011 ο κ. Z. Becsey) συνετέλεσε στον μη προσδιορισμό της
σχετικής ημερομηνίας πραγματοποίησης της 3ης συνάντησης.
Οι εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα (Μάιος και Ιούνιος 2012) παρέτειναν την
εκκρεμότητα καθορισμού της ημερομηνίας σύγκλησης της 3η συνάντησης της Μικτής Ομάδας
Εργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, να συνεχίζεται η εκκρεμότητα
τους καθορισμού της σχετικής ημερομηνίας.
Κεφάλαιο ΣΤ΄ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αποτελεσματική προσέγγιση των ουγγρικών επιχειρήσεων απαιτεί προσωπική επαφή,
γνωριμία και επίσκεψη των εγκαταστάσεων για να δημιουργηθεί και το κατάλληλο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως πάντα η τιμή του προϊόντος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα,
χωρίς όμως να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και άλλες παράμετροι, όπως: η ποιότητα κατασκευής,
η αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης, η παροχή επαρκούς τεχνικής υποστήριξης, ο
διακανονισμός των τρόπων πληρωμής.
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στην
Ουγγαρία, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια μεθοδική και συστηματική προσέγγιση της αγοράς,
ώστε να υπάρξει η σχετική εξοικείωση με τις ουγγρικές επιχειρήσεις και να δημιουργηθεί η
απαραίτητη εμπορική εμπιστοσύνη.
Το μικρό μέγεθος της αγοράς και η χαμηλή αγοραστική δύναμη του μέσου ούγγρου
καταναλωτή (είτε αυτό αφορά είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, είτε εξοπλισμού οικιών,
μηχανολογικού εξοπλισμού, υλικών οικοδομής, κλπ) θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν,
προκειμένου οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, να μπορούν να προσφέρουν προϊόντα με
αξιόλογο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών (εγχώριων και ξένων)
με παρεμφερή προϊόντα.
Επίσης για να πεισθούν οι ουγγρικές επιχειρήσεις στη διαφοροποίηση των προμηθευτών
τους ή στη διακοπή μακροχρόνιων συνεργασιών, θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να
κερδίσουν την αποδοχή τους. Η εμπορική νοοτροπία των ουγγρικών επιχειρήσεων καθορίζεται
και από την γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα με οικονομικά και εμπορικά ισχυρές χώρες
(Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία) και τις προσανατολίζει σε αναζήτηση συνεργασιών με
επιχειρήσεις των χωρών αυτών, που χαρακτηρίζονται ως τεχνολογικά προηγμένες.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται έτσι να αντιμετωπίσουν την διπλή πρόκληση του
ανταγωνισμού τόσο έναντι των εγχώριων επιχειρήσεων όσο και έναντι των υπολοίπων ξένων. Η
σωστή επιλογή ενός αντιπροσώπου με γνώση της αγοράς αποτελεί συνήθως τον προσφορότερο
τρόπο για την είσοδο στην αγορά και την ανάπτυξη των εξαγωγών. Για την επιλογή όμως του
κατάλληλου ατόμου είναι αναγκαία η επίσκεψη της ουγγρικής αγοράς και η προσωπική επαφή
με τους εν δυνάμει αντιπροσώπους.
Από πλευράς Γραφείου μας, το 2015, διεκπεραιώθηκαν συνολικά 193 αιτήματα (έναντι
175 το 2014, ήτοι αύξηση 10,2%), προερχόμενα από ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, φορείς
και οργανισμούς που αφορούσαν στην παροχή ενημέρωσης για δυνατότητες εξαγωγικής
συνεργασίας, έρευνες και τάσεις της αγοράς, αναζήτηση πληροφοριών για εμπορικές επαφές.
Επίσης σε έξι (6) περιπτώσεις, δόθηκε συνδρομή από το Γραφείο μας, σε περιπτώσεις οι οποίες
αφορούσαν αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ουγγρικές τελωνειακές αρχές, ελληνικών
φορτηγών διεθνών οδικών μεταφορών κατά την είσοδο/έξοδό τους στην Ουγγαρία και
προστασίας ελλήνων εξαγωγέων από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Κεφάλαιο Ζ ΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest
Τηλ.: +36 1 4132611, +36 1 4132621
Fax: +36 1 3421934
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/ouggaria/
e-mail: gremb.bud@mfa.gr, greekemb@t-online.hu
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest
Τηλ.: +36 1 4132606
Fax: +36 1 3421934
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/ouggaria/
e-mail: grcon.bud@mfa.gr
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest
Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613
Fax: +36 1 3217403
Ιστοσελίδα: http://www.agora.mfa.gr/hu98
e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού/Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας-Ουγγαρίας
Δ/νση: Opernring 8, A-1010 Wien
Τηλ:. +43 1 5125317, +43 1 5125314
Fax: +43 1 5139189
e-mail: grect@vienna.at
Υπουργεία Ουγγαρίας
-Ουγγρική Κυβέρνηση

http://www.kormany.hu

-Ministry of Foreign Affairs

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affair

-Ministry for National Economy

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy

-Ministry of Defence

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence

-Ministry of National Development http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development
-Ministry of Public Administration
and Justice

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-public-administration-and-justice

-Ministry of Human Resources

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources

-Ministry of Rural Development

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-rural-development

-Ministry of Interior

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior

-Embassy of Hungary in Athens
Δ/νση: 38, Vasileos Konstantinou Ave., Pangrati, 116 35 Athens
Τηλ.: +30 210 7256800-802
Fax: +30 210 7256840
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.hu/emb/athens, e-mail: mission.ath@kum.hu, titkarsag.ath@kum.hu
Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι
Hungarian Chamber of Commerce and Industry
Δ/νση: V. Kossuth Lajos tér 6-8, 1055 Budapest
Τηλ.: +36 1 4745141, +36 1 4745154
Fax: +36 1 4745105, +36 1 4745159
Ιστοσελίδα: www.mkik.hu
e-mail: mkik@mkik.hu
Budapest Chamber of Commerce and Industry
Δ/νση: Krisztina krt. 99, 1016 Budapest
Τηλ.: +36 1 4882000
Fax: +36 1 2643994
Ιστοσελίδα: www.bkik.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu
Joint Venture Association
Δ/νση: V. Kossuth Lajos tér 6-8, 1055 Budapest
Τηλ.: +36 1 4890368
Fax: +36 1 4890369
Ιστοσελίδα: www.jointventure.hu
e-mail: jvsz@ jointventure.hu, info@jointventure.hu
International Chamber of Commerce (ICC)
Kossuth Lajos tér, 6-8, 1055 Budapest
Τηλ.: +36 1 4740043
Fax: +36 1 4740042
Ιστοσελίδα: www.icc.co.hu
e-mail: zsremenyi@icc.co.hu
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GREEK - HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
Ούγγρο- Ελληνικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και Τουριστικό Επιμελητήριο
Δ/νση: Vécsey u. 5, 1054 Budapest
Τηλ.: +36 20 2974955
Ιστοσελίδα: www.grhuchamber.com
e-mail: info@grhuchamber.com
Τράπεζες – Οικονομικοί Οργανισμοί & Φορείς
-Τράπεζα Ουγγαρίας
Central Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank)

www.mnb.hu

-Στατιστική Υπηρεσία
Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal)

www.ksh.hu

-Οργανισμός Επενδύσεων & Εμπορίου
Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)

www.hita.hu

Χρηματιστήριο Βουδαπέστης-Budapest Stock Exchange Ltd-BSE
Δ/νση: H Budapest, P.O. Box 24
Τηλ.: +36 1 4296857
Fax: +36 1 4296899
Ιστοσελίδα: www.bse.hu
e-mail: info@bse.hu
Ένωση Τραπεζών Ουγγαρίας-Hungarian Banking Association
Δ/νση: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6
Τηλ.: +36 1 3276030
Fax: +36 1 266 1989
Ιστοσελίδα: www.bankszovetseg.hu
e-mail: titkarsag@bankszovetseg.hu
-ΟΤP Bank Nyrt

Ιδιωτικές Εμπορικές Τράπεζες
www.otpbamk.hu

-K&H Bank Zrt

www.kh.hu

-MKB Bank Zrt

www.mkb.hu

-Erste bank Hungary Zrt

www.erstebank.hu

-CIB National bank Zrt

www.cib.hu

-Raiffeisen Bank Zrt

www.raifeisen.hu

-UniCredit Bank Hungary Zrt

www.unicreditbank.hu

-Budapest Bank Nyrt

www.budapestbank.hu

-CITIBANK Europa Plc

www.citibank.hu

-BNP Paribas Hungary

www.bnpparibas.hu

Ομογενειακοί & Εκκλησιαστικοί Φορείς
Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας - Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Δ/νση: 1054 Budapest, Vécsey u. 5
Tηλ.: +36 1 3027275
Fax: +36 1 3027277
e-mail: grtitkar@t-online.hu, grelnok@t-online.hu
Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδαπέστης - Fővárosi Görög Önkormányzat
Δ/νση: 1054 Budapest, Vécsey u. 5
Tηλ: +36 1 3027390
Fax: +36 1 3027277
e-mail: fgotitkar@vipmail.hu
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Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Δήμου Μπελογιάννη - Görög Kisebbségi Önkormányzat Beloiannisz
Δ/νση: 2455 Beloiannisz, Rákóczi út. 26
Τηλ.+Fax: +36 25 225012
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
Δ/νση: Váci u. 55, 1056 Budapest
Τηλ:. +36 1 3179230
Ιστοσελίδα: www.patriarchatus.hu
Ξενοδοχειακοί & Τουριστικοί Φορείς –Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
Hungarian Hotel Association
Δ/νση: Jagelló út 1-3, H-1123 Budapest
Τηλ.: +36 1 4669462
Ιστοσελίδα: www.hah.hu

Fax: +36 1 3223854
e-mail: info@hah.hu

Association of Hungarian Travel Agents and Tour Operators (MUISZ)
Δ/νση: Jagelló út 1-3, H-1123 Budapest
Τηλ.: +36 1 2791107
Fax: +36 1 2791108
Ιστοσελίδα: www.muisz.com
e-mail: muisz@muisz.t-online.hu
-CorrectChange
Ιστοσελίδα: www.correctchange.hu
-Northline
Ιστοσελίδα: www.northline.hu
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Έτη
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουγγαρίας
Ουγγρικές Εισαγωγές
Ουγγρικές Εξαγωγές
Εμπορικό Ισοζύγιο
(σε δισ. €)
(σε δισ. €)
(σε δισ. €)

65,933
72,916
73,297
74,738
78,231
82,420

71,448
79,977
79,952
81,293
84,505
90,539

Όγκος εμπορίου
(σε δισ. €)

5,515
7,060
6,654
6,555
6,274
8,119

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)
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137,382
152,894
153,249
156,032
162,737
172,959
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
2015
Σύνολο
ουγγρικών
εισαγωγών:
Εισαγωγές από
κ-μ της Ε.Ε.
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κύπρος
Τσεχία
Γερμανία
Δανία
Εσθονία
Ισπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ελλάδα
Κροατία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Λεττονία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία

Εισαγωγές Ουγγαρίας (αξία σε €)
2014
2013
2012

2011

82,420,989,067 78,231,785,764 74,738,823,166 73,297,492,428 72,916,878,494
63,057,046,754 58,900,795,940 53,542,081,286 51,956,842,855 50,886,855,239
5,406,421,804 5,711,040,869 4,979,397,824 5,163,484,543 4,796,932,550
1,903,492,116 1,879,497,460 1,631,687,826 1,561,185,878 1,531,059,377
335,153,816
285,487,841
244,629,889
198,894,265
203,439,146
37,665,150
35,351,160
36,449,486
45,572,208
53,710,708
3,961,351,347 3,558,702,054 3,057,078,325 2,609,238,579 2,495,367,190
21,392,661,980 19,836,624,613 18,639,193,974 18,048,211,612 17,366,187,340
528,295,671
552,904,061
489,769,062
428,638,303
444,379,446
46,246,819
34,586,725
22,881,147
20,987,926
19,811,068
1,292,434,851 1,156,938,461
996,443,450
874,624,584
856,158,337
242,624,396
257,777,481
214,715,818
394,953,195
332,648,424
4,137,096,270 3,711,952,639 2,841,299,760 2,646,752,550 2,653,728,659
1,536,067,550 1,352,921,154 1,381,057,831 1,392,120,087 1,489,082,104
83,709,678
76,954,234
69,324,432
68,041,548
91,574,063
439,019,537
419,759,912
340,190,897
341,766,759
293,745,317
413,721,345
326,995,508
370,093,241
401,514,286
364,970,071
3,753,802,870 3,485,526,429 3,288,852,391 3,240,858,880 3,277,948,732
103,636,615
112,047,016
133,542,943
91,888,292
70,356,461
82,618,364
64,688,953
58,686,671
79,895,094
68,126,070
36,420,709
25,281,178
24,815,374
24,749,987
23,025,686
9,571,348
22,956,324
14,682,453
13,684,123
15,078,588
3,720,902,702 3,195,974,755 2,878,245,611 2,942,870,567 3,041,968,807
4,543,787,460 4,067,647,488 3,619,636,171 3,419,715,897 3,373,781,751
183,888,163
219,599,102
176,984,153
169,936,253
135,790,958
2,550,714,696 2,500,073,509 2,120,020,351 2,050,979,223 2,330,609,798
805,416,660
756,337,253
724,364,859
796,423,250
803,707,217
1,102,698,465 1,016,894,664
894,872,816
783,857,986
814,450,045
4,407,626,372 4,236,275,097 4,293,164,531 4,145,996,980 3,939,217,326

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2β
2015
Σύνολο
ουγγρικών
εξαγωγών:
Εξαγωγές σε
κ-μ της Ε.Ε.
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κύπρος
Τσεχία
Γερμανία
Δανία
Εσθονία
Ισπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ελλάδα
Κροατία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Λεττονία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σουηδία
Σλοβενία
Σλοβακία

Εξαγωγές Ουγγαρίας (αξία σε €)
2014
2013
2012

2011

90,539,097,619 84,505,983,861

81,293,939,352 79,952,022,937 79,977,573,594

71,638,691,673 66,136,486,935
4,339,685,707 4,663,849,010
1,641,275,574 1,522,645,971
955,695,850
843,983,208
48,367,871
44,256,886
3,525,664,603 3,199,748,451
24,692,012,763 23,228,450,507
605,997,882
656,507,324
228,430,406
165,980,656
2,982,424,686 2,244,667,567
295,801,554
228,283,004
4,188,397,391 3,812,667,190
3,510,863,541 3,051,270,855
367,558,721
305,297,360
1,491,148,757 1,188,730,905
167,914,306
163,837,048
4,214,589,233 3,887,973,729
208,570,404
184,596,826
85,220,177
77,911,342
141,082,987
180,155,580
18,944,748
17,843,274
2,994,652,902 2,480,666,853
3,382,740,930 3,204,469,812
298,237,245
241,400,455
4,742,391,519 4,609,390,513
1,110,117,535
850,667,087
896,045,969
931,025,448
4,504,858,412 4,150,210,074

62,639,007,765 62,003,465,894 62,036,172,703
4,522,161,290 4,597,579,814 4,511,481,842
1,231,346,273 1,165,478,481 1,138,515,033
751,410,102
759,083,268
718,323,921
79,833,029
63,098,405
47,970,075
3,056,638,729 3,101,519,453 2,970,749,443
20,999,572,235 19,989,667,364 19,782,808,306
601,896,965
573,476,512
538,762,345
159,807,661
136,093,328
145,507,067
2,015,651,788 1,864,202,503 2,106,716,752
259,993,194
204,860,042
202,109,321
3,614,184,150 3,688,640,224 3,727,684,094
3,159,547,935 3,322,215,182 3,653,665,046
291,325,486
263,695,184
288,879,901
1,115,975,068 1,266,714,791 1,157,237,322
154,979,653
147,907,843
143,200,352
3,841,702,131 3,721,191,903 3,988,883,948
186,875,032
193,299,233
175,061,271
74,569,570
77,729,039
67,657,760
141,608,228
140,395,471
129,020,240
8,467,097
7,336,254
10,986,485
2,313,827,034 2,216,717,961 1,985,430,755
3,155,794,406 3,030,865,834 3,070,686,613
208,617,658
233,418,167
251,518,081
4,600,358,650 4,767,225,047 4,858,331,175
789,409,935
849,768,991
795,744,201
940,886,977
916,395,354
885,868,206
4,362,567,489 4,704,890,246 4,683,373,148

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3α
2011
Σύνολο
ουγγρικών
εξαγωγών:
Γερμανία
Ρουμανία
Ιταλία
Αυστρία
Σλοβακία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Τσεχία
Πολωνία
Ρωσία
Ολλανδία
Ισπανία
Η.Π.Α
Ουκρανία
Βέλγιο
Κροατία
Σερβία
Κίνα
Τουρκία
Σλοβενία

Εξαγωγές Ουγγαρίας (αξία σε €)
2012
2013
2014

2015

79,977,573,594 79,952,022,937 81,293,939,352 84,505,983,861 90,539,097,619
19,782,808,306 19,989,667,364 20,999,572,235 23,228,450,507 24,692,012,763
4,858,331,175 4,767,225,047 4,600,358,650 4,609,390,513 4,742,391,519
3,988,883,948 3,721,191,903 3,841,702,131 3,887,973,729 4,214,589,233
4,511,481,842 4,597,579,814 4,522,161,290 4,663,849,010 4,339,685,707
4,683,373,148 4,704,890,246 4,362,567,489 4,150,210,074 4,504,858,412
3,727,684,094 3,688,640,224 3,614,184,150 3,812,667,190 4,188,397,391
3,653,665,046 3,322,215,182 3,159,547,935 3,051,270,855 3,510,863,541
2,970,749,443 3,101,519,453 3,056,638,729 3,199,748,451 3,525,664,603
3,070,686,613 3,030,865,834 3,155,794,406 3,204,469,812 3,382,740,930
2,575,077,327 2,552,706,154 2,537,588,970 2,125,911,159 1,543,065,330
1,985,430,755 2,216,717,961 2,313,827,034 2,480,666,853 2,994,652,902
2,106,716,752 1,864,202,503 2,015,651,788 2,244,667,567 2,982,424,686
1,638,736,161 1,905,556,399 2,469,780,676 2,967,282,711 3,247,226,174
1,636,021,874 1,771,961,489 1,945,613,990 1,567,078,486 1,261,699,913
1,138,515,033 1,165,478,481 1,231,346,273 1,522,645,971 1,641,275,574
1,157,237,322 1,266,714,791 1,115,975,068 1,188,730,905 1,491,148,757
1,083,195,232 1,244,018,839 1,190,982,812 1,300,511,003 1,264,636,676
1,215,896,464 1,404,484,919 1,501,424,521 1,607,327,836 1,623,838,181
1,347,462,373 1,212,165,262 1,420,184,357 1,591,704,301 1,796,837,649
885,868,206
916,395,354
940,886,977
931,025,448
896,045,969
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β
Εισαγωγές Ουγγαρίας (αξία σε €)
2012
2013
2014

2011
Σύνολο
ουγγρικών
εισαγωγών:
Γερμανία
Ρωσία
Αυστρία
Κίνα
Ολλανδία
Γαλλία
Ιταλία
Πολωνία
Τσεχία
Σλοβακία
Ιαπωνία
Βέλγιο
Ρουμανία
Ην. Βασίλειο
Η.Π.Α
Ταϊβάν
Νοτ. Κορέα
Ισπανία
Ουκρανία
Χονγκ-Κονγκ

72,916,878,494 73,297,492,428
17,366,187,340 18,048,211,612
6,399,530,125 6,404,677,062
4,796,932,550 5,163,484,543
4,398,024,242 4,205,573,629
3,041,968,807 2,942,870,567
2,653,728,659 2,646,752,550
3,277,948,732 3,240,858,880
3,373,781,751 3,419,715,897
2,495,367,190 2,609,238,579
3,939,217,326 4,145,996,980
1,146,376,334
988,037,033
1,531,059,377 1,561,185,878
2,330,609,798 2,050,979,223
1,489,082,104 1,392,120,087
1,406,419,333 1,475,903,186
943,041,482
911,895,474
1,523,154,504 1,127,381,000
856,158,337
874,624,584
985,927,520 1,214,471,169
818,905,771
611,677,027

2015

74,738,823,166 78,231,785,764 82,420,989,067
18,639,193,974 19,836,624,613 21,392,661,980
6,421,223,392 5,422,592,189 3,283,549,417
4,979,397,824 5,711,040,869 5,406,421,804
4,034,959,314 3,829,091,960 4,735,085,257
2,878,245,611 3,195,974,755 3,720,902,702
2,841,299,760 3,711,952,639 4,137,096,270
3,288,852,391 3,485,526,429 3,753,802,870
3,619,636,171 4,067,647,488 4,543,787,460
3,057,078,325 3,558,702,054 3,961,351,347
4,293,164,531 4,236,275,097 4,407,626,372
933,013,888
916,015,980 1,133,015,330
1,631,687,826 1,879,497,460 1,903,492,116
2,120,020,351 2,500,073,509 2,550,714,696
1,381,057,831 1,352,921,154 1,536,067,550
1,601,151,402 1,504,533,388 1,688,682,592
744,233,369
597,545,006
596,958,284
854,801,046 1,065,073,813 1,288,927,528
996,443,450 1,156,938,461 1,292,434,851
1,237,515,117 1,277,656,927 1,021,169,926
506,740,307
460,782,477
522,639,841

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας-Ουγγαρίας
Έτη
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Εξαγωγές προς Εισαγωγές από
Ουγγαρία
Ουγγαρία
(σε €)
(σε €)
80,114,039
305,206,713
91,574,063
288,879,901
68,041,548
263,695,184
69,324,432
291,325,486
76,954,234
305,297,360
83,709,678
367,558,721

Εμπορικό
Ισοζύγιο
(σε €)
-225,092,674
-197,305,838
-195,653,636
-222,001,054
-228,343,126
-283,849,043

Όγκος
Εμπορίου
(σε €)
385,320,752
380,453,964
331,736,732
360,649,918
382,251,594
451,268,399

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
α/α Δασμ. κλάση
7606
1.
0805
2.
3004
3.
8542
4.
2008
5.
1006
6.
9950
7.
3923
8.
3924
9.
7604
10.
3808
11.
7610
12.
7607
13.
4901
14.
7215
15.
2834
16.

Κυριότερες ελληνικές εξαγωγές προς Ουγγαρία
Περιγραφή
2015 (σε €)
Πλάκες, φύλλα αλουμινίου
12,924,499
Εσπεριδοειδή
3,663,030
Φάρμακα για λιανική πώληση
6,056,701
Ηλεκτρ. ολοκληρ. κυκλώματα
2,514,046
Παρασκευασμένοι, διατηρημένοι καρποί
3,961,755
Ρύζι
2,774,979
Συναλλαγές χαμηλής αξίας
1,594,198
Είδη συσκευασίας από πλαστικό
1,819,688
Είδη νοικοκυριού από πλαστικό
1,561,044
Ράβδοι αλουμινίου
2,003,466
Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα
1,317,158
Κατασκευές και μέρη αυτών
1,516,437
Φύλλα και ταινίες από αργίλιο
1,311,865
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα
1,023,146
Άλλες ράβδοι από σίδηρο
1,350,917
Νιτρώδη
1,207,360

2014 (σε €)
11,138,632
6,074,957
4,401,870
2,610,910
2,100,942
2,073,218
1,663,493
1,647,468
1,568,807
1,539,351
1,294,260
433,830
1,209,056
870,832
526,324
950,662

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Δασμ. κλάση
8703
8517
1001
8536
3005
3901
3006
1515
2309
3004
0102
8443
8471
4011
0401
8516
8418
9018
8472
8528

Κυριότερες ελληνικές εισαγωγές από Ουγγαρία
2015 (σε €) 2014 (σε €)
Επιβατικά αυτοκίνητα
48,719,425 35,492,012
Τηλεφωνικές συσκευές
47,399,472 16,621,251
Σιτάρι
7,631,239 11,732,245
Συσκευές για προστασία
10,222,422 10,377,569
Βαμβάκι, γάζες ταινίες κλπ
13,648,323 10,272,522
Πολυμερή αιθυλαινίου
8,688,854
8,119,752
Παρασκευάσματα και φάρμακα
9,976,566
7,884,319
Άλλα λίπη, λάδια φυτικά
6,965,373
7,705,019
Παρασκευάσματα ζωωτροφών
7,507,365
7,601,414
Φάρμακα για λιανική πώληση
9,389,057
7,229,491
Βοοειδή ζώντα
4,092,079
6,954,876
Μηχανές, συσκευές εκτύπωσης
4,254,897
6,080,818
Μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών
5,425,069
5,866,552
Επίσωτρα, ελαστικά
6,530,824
5,823,220
Γάλα και κρέμα γάλακτος
5,552,896
5,792,569
Θερμαντήρες νερού
4,330,833
5,494,391
Ψυγεία, καταψύκτες
4,320,917
5,267,645
Όργανα και συσκευές ιατρικής
7,296,391
4,613,438
Μηχανές συσκευές γραφείου
5,198,271
3,804,417
10,238,211
1,964,763
Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH)
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