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ΤΝΣΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Η οικονομία ηηρ Οςγγαπίαρ και οι Διμεπείρ Οικονομικέρ σέζειρ με ηην Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΤΓΓΑΡΙΑ
Η μεηάβαζη ηεο Οπγγαξίαο απφ ηελ νηθνλνκία Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ ζηελ Οηθνλνκία Αγνξάο
άξρηζε -ηζηνξηθά- ην 1966 φηαλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα βάζε
γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ελέθξηλε ηνλ «Νέν Οηθνλνκηθφ Μεραληζκφ», κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή
πνπ ζηφρν είρε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ρψξαο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Οπγγαξία βξέζεθε ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο θαη
νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Με αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) θαη αληίζεηα απφ ηηο νδεγίεο ηεο COMECON1 (έγηλε
κέινο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο), ε Οπγγαξία ζπλέρηζε ηε κεηαβαηηθή πνξεία ηεο.
Με ηελ πολιηική αλλαγή (1989-1990) δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ
ηεο ρψξαο θαη δελ ειήθζεζαλ ηα απαξαίηεηα καθξνπξφζεζκα κέηξα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ζα νδεγνχζαλ ηε ρψξα ζε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα
θαη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία αγνξάο. Η ρψξα βξέζεθε θαη πάιη ζην
ρείινο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Η θξίζε απνθεχρζεθε κε ηελ πηνζέηεζε ελφο
απζηεξφηαηνπ (θαη αληηιατθνχ) πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο, γλσζηφ θαη σο παθέην
«Bokros» (1995-1998). Με αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο ηηο εμαγσγέο, ε Οπγγαξία ζεκείσζε
ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Σν 2004 έγηλε κέινο ηεο Δ.Δ.
Η διεθνήρ σπημαηοπιζηωηική κπίζη, πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, δεκηνχξγεζε
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νπγγξηθή νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο εκθαλίζηεθαλ ζε φιν ην θάζκα
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη αλάγθαζαλ ηελ θπβέξλεζε λα ζπλάςεη, ην 2008,
ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, γηα
παξνρή δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 20 δηζ. €. Σν 2010 κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε ρψξα εκθάληζε -ρακειή- αλάπηπμε πνπ ςυνεχίςτηκε και το 2011.
1

Οικονομικόσ Συναςπιςμόσ κρατών του ανατολικοφ μπλόκ υπό την ηγεςία τησ Σοβιετικθσ Ένωςησ (αντίςτοιχοσ τησ
ΕΟΚ).

Ο Πξσζππνπξγφο Viktor Orbán, ακέζσο κφιηο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζέινληαο λα
εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο, εθήξκνζε κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε θχξηνπο άμνλεο:
α) ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, γ) ηελ
άληιεζε πφξσλ απφ επηθεξδείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη δ) ηελ ππνζηήξημε ησλ λνηθνθπξηψλ
κέζσ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Σν λέν κίγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθήξκνζε ε
θπβέξλεζε Orbán, κε ηελ επαλα-θξαηηθνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηεο ξχζκηζεο ησλ
θφθθηλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ππέξ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη θπξίσο ηελ επηβνιή έθηαθηεο
εηδηθήο εηζθνξάο «crisis tax» (γηα ηελ ηξηεηία 2010-2012) ζε ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά θαη
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ζε κεγάιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (σο επί ην πιείζηνλ
πνιπεζληθψλ ζπκθεξφλησλ), πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ππήξμε ε θχξηα αηηία λα
ραξαθηεξηζζεί «αλνξζφδνμε» ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Οχγγξνπ Πξσζππνπξγνχ θαη λα
νδεγεζεί ε ρψξα ζε ξήμε κε ην ΓΝΣ (Ινχιηνο 2010). Σν 2011 νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο
(Fitch, Moody’s θαη Standards & Poor’s) κείσζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Οπγγαξίαο
ππνβαζκίδνληαο ηα δεθαεηή νπγγξηθά θξαηηθά νκφινγα ζηελ θαηεγνξία «ζθνππηδηψλ» (junk
bonds).
Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, κε ηελ θπβέξλεζε λα δίλεη έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε
κείσζε ηφζν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο
ηεο Οπγγαξίαο βειηηψζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη. Σν σπέορ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο
ηεο Οπγγαξίαο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ επηδεηθλχεη ζεκαληηθή πηψζε απφ ην 2011 θαη
βξίζθεηαη ζην 75%, ελψ ν δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο
Οπγγαξίαο έρεη κεησζεί απφ 50% ην 2011 ζε 30% ην 2016. Σν έλλειμμα θαίλεηαη λα είλαη ππφ
έιεγρν κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά ηζνξξνπεκέλν. Σνλ Ινχιην 2016 ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο θπβέξλεζεο ζεκείσζε έλα απφ ηα ρακειφηεξα ειιείκκαηα φισλ ησλ
επνρψλ, ελψ ηνλ Οθηψβξην θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα πιεφλαζκα
57,3 δηο θηνξηληψλ (HUF), έλδεημε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Οπγγαξίαο απνδίδνπλ.
Ο πςθμόρ ανάπηςξηρ ηεο νηθνλνκίαο ππνζηεξηδφκελνο θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε,
ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δηακνξθψζεθε γηα ην 2016 ζην
2,1%, ελψ ζχκθσλα κε ηελ εμακεληαία έθζεζε πξνβιέςεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., ζα αλέιζεη
ζε 2,6% ην 2017 θαη ζε 2,8% ην 2018.
ήκεξα, κε ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα λα ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 25% ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ ηνκέα ησλ
ππεξεζηψλ λα ζπλεηζθέξεη θάηη ιηγφηεξν απφ ηα 2/3 ηνπ ΑΔΠ, ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Οπγγαξίαο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο νηθνλνκίεο ρσξψλ κε αλάινγν
επίπεδν
αλάπηπμεο.
ηηο
βαζηθέο
βηνκεραλίεο
ηεο
ρψξαο
ζπγθαηαιέγνληαη:
απηνθηλεηνβηνκεραλία, δνκηθά πιηθά, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, ρεκηθά, πιεξνθνξηθή,
ειεθηξνληθά, θισζηνυθαληνπξγία. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 3,1% ηνπ
εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.
Οη θαιέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, νδήγεζαλ ηνπο ηξεηο κεγάινπο δηεζλείο
νίθνπο αμηνιφγεζεο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ην θξαηηθφ
αμηφρξεν ηεο ρψξαο ζηελ θαηεγνξία Baa3 ψζηε ηα νκφινγά ηεο λα ζεσξνχληαη πιένλ επέλδπζε.
Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) ππνινγίδνληαη ζε πάλσ απφ 71,6 δηο επξψ, πνζφ πνπ ζε
ζρέζε κε ην ΑΔΠ είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο. Σν 76,4% ησλ ΑΞΔ πξνέξρεηαη απφ θ-κ ηεο Δ.Δ. (23,2% πξνέξρεηαη απφ ηελ
Γεξκαλία).

Βαζικοί οικονομικοί δείκηερ
2012
2013
2014
ΑΕΠ
Καηά κεθαλή ΑΕΠ (ζε €)
Δημόζιο τρέος (ως % ΑΕΠ)
Δημόζιο έλλειμμα (ως % ΑΕΠ)
Πληθωριζμός
Ανεργία
Μέζος μηνιαίος μικηός βαζικός
μιζθός (ζε τιλ. HUF)
Πηγέσ:

-1,6%
8.800
79,2%
2,0%
5,7%
11%
223,0 (€ 770)

2,1%
9.911
79,2%
2,2%
1,7%
10,2%
231,0 (€ 757)

2015

2016

4,0%
3,1%
2,1%
10.015
11.056
11.321
80,3%
75,5%
73,4%
2,6%
2,2%
-1,5%
-0,2%
-0,1%
0,4%
7,7%
6,8%
5,1%
237,0 (€ 769) 247,75 (€ 792) 260,8 (€ 837)

α) Κεντρικθ Τράπεζα τησ Ουγγαρίασ (MNB)
β) Υπουργείο Εινικθσ Οικονομίασ
γ) Στατιςτικθ Υπηρεςία Ουγγαρίασ (KSH)
δ) ηαηηζηηθή Τπεξεζία Δ.Δ.

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ε ρψξα ζεκεηψλεη εμαηξεηηθή πξφνδν. Απφ ηα κέζα ηνπ
2013 θη έλζελ, ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο ρψξαο απμάλεηαη κε ξπζκνχο 5-10% εηεζίσο. ηηο πην
αληαγσληζηηθέο βηνκεραλίεο κε έληνλν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη:
απηνθηλεηνβηνκεραλία, ITC (πιεξνθνξηθή-επηθνηλσλίεο) θαη ειεθηξνληθά. εκαληηθφηεξνο
εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο αλαδεηθλχεηαη, δηαρξνληθά, ε Γεξκαλία. Απζηξία, ινβαθία,
Σζερία, Γαιιία θαη Ιηαιία, είλαη επίζεο ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη γηα ηελ Οπγγαξία.
Δξωηεπικό Δμπόπιο Οςγγαπίαρ
(ζε €)

2012

2013

2014

2015

2016

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

79.952.022.937

81.293.939.352

84.505.983.861

90.460.196.236

93.046.146.832

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

73.297.492.428

74.738.823.166

78.231.785.764

81.864.894.005

83.111.460.867

ΔΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΕΥΓΙΟ

6.654.530.509

6.555.116.186

6.274.198.097

8.595.302.231

9.934.685.965

Πηγθ:

Στατιςτικθ Υπηρεςία Ουγγαρίασ (KSH).

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Οπγγαξίαο πξνζαλαηνιίδνληαη, ηφζν ζε επίπεδν εμαγσγψλ φζν
θαη ζε επίπεδν εηζαγσγψλ, πξνο ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 80% επί
ηνπ ζπλφινπ ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ θαη 75% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ
απνηεινχλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη μέλεο πνιπεζληθέο
ζηελ Οπγγαξία δηαζέηνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξψλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο (ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, ηξαπεδηθφο ηνκέαο, ιηαλεκπφξην), ελψ, πνζνζηφ άλσ ηνπ
60% ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ, αθνξνχλ πξντφληα μέλσλ πνιπεζληθψλ πνπ παξάγνληαη ή
θαηαζθεπάδνληαη εγρσξίσο.

ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΥΕΕΙ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δηκεξψλ καο ζρέζεσλ κε ηελ Οπγγαξία, απνηειεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε
θαη δηεχξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Η Οπγγαξία είλαη κηα επξσπατθή,
αλνηρηή νηθνλνκία, εθηφο επξσδψλεο, κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζεκαληηθή βηνκεραλία.
Γεσγξαθηθά πεξηβάιιεηαη -θαη σο έλα βαζκφ επεξεάδεηαη- απφ αλαπηπγκέλεο αγνξέο φπσο ε
Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε Ιηαιία. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Οπγγαξίαο εκθαλίδεηαη έληνλα
πιενλαζκαηηθφ θαη νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο.

(ζε €)
Δξαγωγέρ προς Ελλάδα
Διζαγωγέρ από Ελλάδα
Όγκορ Δμποπίος
ΙΟΕΥΓΙΟ
Πηγθ:

Γιμεπέρ Δμπόπιο Οςγγαπίαρ-Δλλάδορ
2012
2013
2014
263.695.184
291.325.486
305.297.360
68.041.548
69.324.432
76.954.234
331.736.732
360.649.918
382.251.594
-195.653.636
-222.001.054
-228.343.126

2015
364.372.113
84.058.053
448.430.166
-280.314.060

2016
361.222.628
92.562.230
453.784.858
-268.660.398

Στατιςτικθ Υπηρεςία Ουγγαρίασ (KSH).

Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Διιάδα εκθαλίδεη, ηα ηειεπηαία έηε, απμεηηθή
ηάζε. Αλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ησλ
δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αληζνξξνπία πνπ επηθξαηεί ζην εκπνξηθφ
ηζνδχγην, ην νπνίν παξακέλεη δηαρξνληθά ειιεηκκαηηθφ εηο βάξνο ηεο Διιάδνο. Σα εηζαγφκελα
νπγγξηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα ελζσκαηψλνπλ πςειφ βαζκφ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε
ζπλέπεηα ηε ζπλερή δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ καο ειιείκκαηνο κε ηελ Οπγγαξία.
Γιμεπέρ Δμπόπιο Οςγγαπίαρ-Δλλάδορ
(ζε €)
2015 (α΄ εξαμ.) 2016 (α΄ εξαμ.)
Δξαγωγέρ προς Ελλάδα
185.200.085
193.911.636
Διζαγωγέρ από Ελλάδα
44.339.410
50.990.844
Πηγθ:

2017 (α΄ εξαμ.)
200.107.174
56.327.434

Στατιςτικθ Υπηρεςία Ουγγαρίασ (KSH).

Καηά ην εμάκελν Ιαλ.-Ινπλ. 2017, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπγγαξία ζεκείσζαλ αχμεζε
10,46% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2016. Μηθξφηεξε (3,19%) ήηαλ ε αχμεζε πνπ
ζεκείσζαλ νη νπγγξηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πξναλαθεξφκελε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, πξννησλίδνπλ βειηίσζε ησλ φξσλ εκπνξίνπ
γηα ηελ Διιάδα θαη κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017.
Οη εμαγσγέο καο πξνο Οπγγαξία απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ αγξνηηθά πξντφληα ηξνθίκσλ θαη
πξντφληα αινπκηλίνπ. Σα ηειεπηαία έηε νη εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαξκαθεπηηθά
πξντφληα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, δηάθνξα πξντφληα απφ πιαζηηθφ, ειεθηξηθά θπθιψκαηα,
ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα, ζπζθεπέο ςχμεο, θ.ά.
Οη εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Διιάδα απφ ηελ Οπγγαξία, αθνξνχλ θπξίσο ζε πξντφληα
πςειήο ηερλνινγίαο (επηβαηηθά νρήκαηα, νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νπηηθναθνπζηηθέο
ζπζθεπέο, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο).

ηελ Οπγγαξία δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 60-70 ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ (κηθηέο θαη ακηγψο
ειιεληθέο) εηαηξείεο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (γξαθεία ηαμεηδίσλ) αιιά θαη ηνπ
εκπνξίνπ (εηζαγσγέο εηδψλ δηαηξνθήο/πνηψλ), ελψ θαηά δεχηεξν ιφγν ζηνπο ηνκείο
βηνκεραλίαο, κεηαθνξψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Δθηηκάηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ
επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θπκαίλεηαη πεξί ηα $ 400 εθαη. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθνηέξσλ ειιεληθψλ
επελδχζεσλ ζηελ Οπγγαξία είλαη απηή ηεο «Chipita A.E.», θαη ηεο «Coca Cola – 3Δ Α.Δ.»
εκαληηθφ θεθάιαην ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Οπγγαξίαο, απνηειεί
ν ηνπξηζκφο. Η ρψξα καο, ηζρπξφο πφινο έιμεο γηα ηνπο Οχγγξνπο, δέρεηαη εηεζίσο δεθάδεο
ρηιηάδεο Οχγγξνπο επηζθέπηεο. Σν 2015 πεξίπνπ 146.000 Οχγγξνη επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα,
είηε κέζσ νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ εθδξνκψλ, είηε ηδησηηθψο. Ο αληίζηνηρνο αξηζκψλ ησλ
Διιήλσλ επηζθεπηψλ ζηελ Οπγγαξία, γηα ην ίδην έηνο, ήηαλ πεξίπνπ 44.000.
Αθίξειρ από Οςγγαπία
ζηην Δλλάδα
Αθίξειρ από Δλλάδα
ζηην Οςγγαπία
Πηγή:

(*):

2012

2013

2014

2015

69.789

80.623

89.064

146.380

33.470

35.486

41.754

44.204

2016*

33.205
-

α) Σηαηιζηική Υπηρεζία Οσγγαρίας (KSH),
β) Ελληνική Σηαηιζηική Αρτή
γ) Eurostat
Ιαν.-Ιοσν.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η Οπγγαξία, εμαηηίαο ηεο πξνλνκηαθήο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο απνηειεί ζηαπξνδξφκη ηεζζάξσλ
κεγάισλ επξσπατθψλ δηαδξφκσλ κεηαθνξάο. Γηαζέηεη 1.300 ρικ απηνθηλεηνδξφκσλ,
εθηεηακέλν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη πέληε αεξνδξφκηα. Παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγψληαο ζηα πιαίζηα ηεο
νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Ωο πιήξεο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ, δηαζέηεη ζεζκνχο θαη νξγαλσηηθνχο θνξείο δνκεκέλνπο ζηα δπηηθά πξφηππα θαη σο
εθ ηνχηνπ παξέρεη αζθαιέο πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Καηά
ζπλέπεηα, απνηειεί ειθπζηηθφ θαη πνιιά ππνζρφκελν ηφπν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα
εμσζηξεθείο ειιεληθέο εηαηξείεο.
Δληνχηνηο, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ε ρακειή αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ Οχγγξνπ
θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ’ φςηλ, απφ ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο πνπ
επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Οπγγαξία. Οη ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα
έρνπλ πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε
αληαγσληζηηθέο ηηκέο.

