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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

         Βουδαπέστη, 9 Απριλίου 2013 
 

Παρουσία επιχειρήσεων ουγγρικών συμφερόντων στην Κύπρο. 

Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ουγγαρίας-Κύπρου. 
 

  Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις 

περίπου 1.500 επιχειρήσεις ουγγρικών συμφερόντων, εγκατεστημένες στην Κύπρο, σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η ουγγρική εταιρεία Opten, που ειδικεύετεαι στον τομέα παροχής 

επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 

  Η ανωτέρω εταιρεία υπολογίζει ότι τα έσοδα των ουγγρικών συμφερόντων επιχειρήσεων, 

με έδρα την Κύπρο, ανέρχονταν, το 2011, σε 800 δισ. ουγγρικά φιορίνια-HUF (περίπου € 2,66 

δισ.), με τις κάτωθι επιχειρήσεις να είναι οι περισσότερο οικονομικά εκτεθειμένες, στις κυπριακές 

τράπεζες (στοιχεία 2011): ISD Dunaferr Dunai Vasmű (επεξεργασία προϊόντων μετάλλου), 

Hungary-Meat (επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων κρέατος), SMR Automotive Mirror 

Technology Hungary (κατασκευή εξαρτημάτων καθρεπτών αυτοκινήτων), WestEnd Shopping 

Centre (εμπορικό κέντρο-λιανεμπόριο), Bonbonetti Choco (σοκολατοποιΐα), Duna Kongresszus 

(κατασκευαστική εταιρεία), Expert Kereskedelmi és Informatikai (εμπορία 

ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών). 
 

  Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα φανούν στο προσεχές 

χρονικό διάστημα. Το 2012, η Κύπρος, κατέλαβε την 49
η
 θέση στις ουγγρικές εισαγωγές (48

η
 το 

2011) και την 59
η
 στις ουγγρικές εξαγωγές (62

η
 το 2011). Ο συνοπτικός πίνακας διμερούς εμπορίου 

Ουγγαρίας-Κύπρου (προσωρινά στοιχεία), έχει ως εξής: 
 

Έτη 

Ουγγρικές 

Εισαγωγές από 

Κύπρο (σε €) 

 

Ουγγρικές 

Εξαγωγές σε 

Κύπρο (σε €) 

 Διμερές 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο (σε €) 

 
Διμερής Όγκος 

Εμπορίου (σε €) 

2008 42.703.820   41.905.530  -798.290  84.609.350 

2009 28.741.659   34.283.117  5.541.458  63.024.776 

2010 57.599.570   31.367.376  -26.232.194  88.966.946 

2011 53.710.708   47.970.075  -5.740.633  101.680.783 

2012 47.365.799   60.898.660  13.532.861  108.264.459 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (Hungarian Central Statistical Office-KSH) 
 

  Τα δέκα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα (6ψήφιου Κωδ. Συνδ. Ονομ.) στην Ουγγαρία από 

την Κύπρο, το 2012, αφορούσαν: 

 210690, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής : € 5,24 εκατ. 

 520932, υφάσματα από βαμβάκι   : € 3,69 εκατ. 

 551423, υφάσματα από συνθετικές ίνες   : € 3,14 εκατ. 

 310530, λιπάσματα      : € 2,79 εκατ. 

 401110, επίσωτρα, ελαστικά     : € 1,35 εκατ. 

 280429, ευγενή αέρια     : € 1,30 εκατ. 

 902780, επιστημονικά όργανα και συσκευές  : € 1,30 εκατ. 

 300490, φάρμακα      : € 1,23 εκατ. 

 732399, είδη οικιακής χρήσης    : € 1,21 εκατ. 

 070200, τομάτες νωπές     : € 1,16 εκατ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (Hungarian Central Statistical Office-KSH) 
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  Αντίστοιχα τα δέκα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα (6ψήφιου Κωδ. Συνδ. Ονομ.) από την 

Ουγγαρία στην Κύπρο, το 2012, αφορούσαν: 

 100590, καλαμπόκι      : € 11,29 εκατ. 

 100199, σιτάρι     : € 10,18 εκατ. 

 854231, επεξεργαστές, ηλεκτρ. κυκλώματα  : €   4,07 εκατ. 

 151211, ηλιέλαιο     : €   2,45 εκατ. 

 240220, τσιγάρα      : €   2,20 εκατ. 

 051199, προϊόντα ζωικής προέλευσης  : €   1,71 εκατ. 

 851712, τηλεφωνικές συσκευές    : €   1,57 εκατ. 

 100191, σπόροι      : €   1,17 εκατ. 

 020319, κρέατα χοιροειδών     : €   0,93 εκατ. 

 230910, τροφές για σκύλους/γάτες   : €   0,91 εκατ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (Hungarian Central Statistical Office-KSH) 
 

  Από τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι οι κυπριακές εξαγωγές στην 

Ουγγαρία, αποτελούν κυρίως επανεξαγωγές προϊόντων προερχομένων από τρίτες χώρες, τις οποίες 

κυρίως πραγματοποιούν επιχειρήσεις ουγγρικών συμφερόντων, που είναι εγκατεστημένες στην 

Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο διαμετακομιστικό εμπόριο και οι οποίες επωφελούνται από τη 

διαφορά στους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές, μεταξύ των δύο χωρών (ΦΠΑ: 18% 

Κύπρο / 27% στην Ουγγαρία, εταιρικός φόρος: 10% στην Κύπρο / 19% στην Ουγγαρία).  

 


