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Κεφάλαιο Α΄ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

  Η Ουγγαρία βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη, στο λεκανοπέδιο των Καρπαθίων, 

καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 93.030 τετρ. χλμ. ή το 1% περίπου της Ευρώπης. Εκτείνεται 

268 χλμ. από βορρά έως νότο και 526 χλμ. από δυτικά στα ανατολικά. Ως περίκλειστη χώρα, 

διαθέτει μόνο χερσαία σύνορα συνολικής έκτασης 2.171 χιλιομέτρων. Συνορεύει 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.). 

 

 Σχεδόν 75% της συνολικής έκτασης της χώρας 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, 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. 

     

  Το κλίμα της Ουγγαρίας είναι κατά βάση ηπειρωτικό και γενικά ευμετάβλητο με 

θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 
0
C το χειμώνα μέχρι και 35 

0
C το καλοκαίρι, με την 

μέση ετήσια θερμοκρασία να είναι 11,1 
0
C. 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. 

 

2. Πληθυσμός 

  Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 9,932 εκατομμύρια κατοίκους (2012) με τη μέση 

πυκνότητα του πληθυσμού να φθάνει τους 107,3 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το 

προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες είναι τα 71,5 χρόνια ενώ για τις γυναίκες τα 78,4 έτη ζωής, 

ενώ για κάθε 1.000 άνδρες αναλογούν 1.102 γυναίκες. Ο ανδρικός πληθυσμός ανέρχεται σε 

4,725 εκατ. ενώ ο αντίστοιχος γυναικείος αριθμεί 5,207 εκατ. Ποσοστό 14,5% του πληθυσμού 

είναι κάτω των 14 ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άνω των 65 είναι 16,9%. Επίσης για 

τρίτη συνεχή χρονιά, ο πληθυσμός της Ουγγαρίας διαμορφώνεται κάτω από το ψυχολογικό όριο 

των 10 εκατ. κατοίκων αφού αριθμεί 9,932 εκατ. (90.300 γεννήσεις, 129.500 θάνατοι το 2012, 

παιδική θνησιμότητα 4,9 ανά 1.000 κατοίκους). 

 

  Η εθνική σύνθεση της χώρας παρουσιάζει ομοιογένεια με ποσοστό άνω του 90% να είναι 

Ουγγρικής καταγωγής, ενώ υφίστανται και 13 επίσημα αναγνωρισμένες μειονότητες. Η 

πολυπληθέστερη είναι των Ρομά-αθιγγάνων, ενώ σημαντική παρουσία διαθέτουν η ρουμανική, 

γερμανική, σλοβακική, και κροατική μειονότητες (μεταξύ των αναγνωρισμένων είναι και η 

ελληνική). Το 2012 υπήρχαν επίσημα καταγεγραμμένοι 143.000 αλλοδαποί πολίτες ως μόνιμοι 

κάτοικοι Ουγγαρίας (έναντι 207.000 το 2011). Οι κυριότερες χώρες προέλευσής τους ήταν: 

Ρουμανία(29 χιλ.), Γερμανία(11 χιλ.), Ουκρανία(8 χιλ.), Κίνα(7 χιλ.), Σερβία(6 χιλ.) και 

Σλοβακία(5 χιλ.).  



 

 

 

  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 17,4%, υπόλοιπες αστικές και ημιαστικές περιοχές 51,9%, αγροτικές περιοχές 

30,7%. Οι σημαντικότερες πόλεις είναι: η πρωτεύουσα Βουδαπέστη, χωρισμένη σε 23 

Διοικητικά Διαμερίσματα, και πληθυσμό 1,735 εκατ. κατοίκους, η οποία αποτελεί το 

οικονομικό, διοικητικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. 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 ουγγρική είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας ενώ το ουγγρικό φιορίνι-HUF είναι το 

εθνικό νόμισμα (μέση ετήσια ισοτιμία 2012: 1€=289,42 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 (Πάσχα-

καθολικών-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.) 

 

3. Πολιτικό Σύστημα – Πολίτευμα 

  Το πολίτευμα της Ουγγαρίας είναι Προεδρευόμενη Δημοκρατία. Ως Πρόεδρος της χώρας 

εκλέχθηκε, τον Μάιο του 2012, 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 

  Το Κοινοβούλιο αποτελείται από ένα σώμα αποτελούμενο από 386 μέλη που εκλέγονται 

για τέσσερα έτη. Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είναι ο κ. Viktor Orbán, που στις προηγούμενες 

βουλευτικές εκλογές (ημερομηνία διεξαγωγής Απρίλιος 2010) κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία 

των εδρών. Η διαμορφωθείσα σύνθεση των κομμάτων της Ουγγρικής Βουλής έχει ως εξής: 

Fidesz (226 έδρες, συντηρητικό), MSZP(48 έδρες, σοσιαλδημοκρατικό), Jobbik(43 έδρες, 

εθνικιστικό), KDNP(37 έδρες, χριστιανοδημοκρατικό), DK(10 έδρες, σοσιαλιστικό), PM(8 

έδρες, σοσιαλιστικό), LMP(7 έδρες, οικολογικό). Την κυβέρνηση απαρτίζουν τα δύο 

συνεργαζόμενα κόμματα Fidesz και KDNP (σύνολο 263 βουλευτές), των οποίων η 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπερβαίνει τα 2/3 των εδρών του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Οι 

επόμενες εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2014. 

 

5. Εξωτερικές Σχέσεις 

  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). 

 

  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 
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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 

 

  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) 

 

  Οι καθημερινές εφημερίδες εθνικής εμβέλειας που κυκλοφορούν στην Ουγγαρία είναι οι: 

Nepszabadsag, Magyar Hirlap, Napi Gazdasag, Magyar Nemzet, Nepszava, Vilaggazdasag, 

Reggel. Τα κυριότερα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι της δημόσιας τηλεόρασης(Magyar Televizio-

MTV 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). 

 

Κεφάλαιο Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
1. Γενικά Στοιχεία 

  Η κυβέρνηση του κ. Viktor Orbán, μετά την εκλογή της στις βουλευτικές εκλογές 

(Απρίλιος 2010), με πλειοψηφία 2/3 στην Ουγγρική Βουλή, επιχείρησε να δώσει ώθηση στην 

ανάπτυξη της ουγγρικής οικονομίας, θέτοντας σε εφαρμογή μια διαφορετική οικονομική 

πολιτική. Εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα δράσης 29 σημείων με στόχο την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, την άντληση πόρων από 

επικερδείς τομείς της οικονομίας (όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικό σύστημα) καθώς 

και την υποστήριξη της οικογένειας, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, με παράλληλη μείωση 

των φορολογικών συντελεστών. 

 

  Υιοθετήθηκαν λοιπόν μια σειρά μέτρων για την τόνωση της οικονομίας και την ενίσχυση 

των δημόσιων οικονομικών, που περιελάμβανε: 

-θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 16% για τα φυσικά πρόσωπα 

-μείωση του συντελεστή φορολόγησης σε 10% από 19%, για επιχειρήσεις με κέρδη έως 500   

  εκατ. ουγγρ. φιορινιών-HUF (περίπου € 1,9 εκατ.) 

-περικοπή των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα κατά 15% 

-επανακρατικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων 

-επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς-crisis tax (για την τριετία 2010-2012) σε τράπεζες, 

ασφαλιστικές/χρηματοπιστωτικές εταιρείες καθώς και σε εμπορικές επιχειρήσεις επιλεγμένων 

τομέων της οικονομίας (μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου-supermarkets, εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις παροχής ενέργειας, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και 

ηλεκτρισμού), πολυεθνικών, κυρίως, συμφερόντων. 
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  Το τελευταίο αυτό μέτρο, της ειδικής εισφοράς, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το 

τραπεζικό σύστημα και υπήρξε η κύρια αιτία να χαρακτηρισθεί ως «ανορθόδοξη» η οικονομική 

πολιτική του Ούγγρου Πρωθυπουργού. Παράλληλα οξύνθηκε και η αντιπαράθεση με το ΔΝΤ, 

με το οποίο είχε συναφθεί δάνειο (επί σοσιαλιστικής κυβέρνηση κ. Gyurcsany το 2008), ύψους € 

20 δισ. (€ 12,5 δισ. από το ΔΝΤ, € 6,5 δισ. από την Ε.Ε. και € 1 δισ. από την Παγκόσμια 

Τράπεζα-WB). Το ΔΝΤ θεωρούσε ότι τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν ήταν προσωρινού 

και όχι διαρθρωτικού χαρακτήρα, ανεπαρκή να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά το 

δημοσιονομικό έλλειμμα. Ως αποτέλεσμα, τον Ιούλιο του 2010, διεκόπησαν οι συνομιλίες 

μεταξύ ΔΝΤ και ουγγρικής κυβέρνησης, η οποία και παραιτήθηκε από τη λήψη της τελευταίας 

δόσης του δανείου, ύψους περίπου € 5 δισ. 

 

  Οι έντονες αντιδράσεις των τραπεζών, στις ήδη υφιστάμενες, λόγω της επιβολής της 

έκτακτης εισφοράς (crisis tax), συνεχίστηκαν και έναντι της απόφασης της ουγγρικής 

κυβέρνησης για δημιουργία «τεχνητής» συναλλαγματικής ισοτιμίας, ώστε να αντιμετωπισθεί το 

μείζον κοινωνικό πρόβλημα της υπερχρέωσης των ουγγρικών νοικοκυριών, τα οποία είχαν 

συνάψει στεγαστικά δάνεια, με ρήτρα κυρίως ελβετικού φράγκου-CHF. Η απόφαση 

περιελάμβανε τη δυνατότητα αποπληρωμής των εν λόγω δανείων κάνοντας χρήση μιας 

«τεχνητής» συναλλαγματικής ισοτιμίας 1CHF=180HUF έναντι αυτής της τρέχουσας 

1CHF=240HUF. Της ρύθμισης αυτής έκαναν χρήση 150.000 περίπου δανειολήπτες (ποσοστό 

1/3 όσων εξ αυτών είχαν το δικαίωμα). Τα δάνεια σε ρήτρα ξένου συναλλάγματος 

αντιπροσωπεύουν πλέον το 54% των δανείων έναντι ποσοστού 72% πριν από 3 έτη. 

Επιπρόσθετες τριβές δημιουργήθηκαν και με τη θέσπιση ποσοστού προμήθειας, ύψους 0,2%, επί 

των τραπεζικών συναλλαγών (αναλήψεις-καταθέσεις). 

 

  Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στα δημόσια οικονομικά της χώρας, όσον αφορά στην 

επίτευξη του στόχου της μείωσης του δημοσίου ελλείμματος κάτω του 3%, σε συνδυασμό με 

την υλοποίηση των χαρακτηρισθέντων, από πολλούς επικριτές, ως «ανορθόδοξων» μέτρων 

(επανακρατικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, επιβολή και χρονική παράταση της έκτακτης 

ειδικής εισφοράς-crisis tax), προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των διεθνών οίκων αξιολόγησης 

(Fitch, Moody’s, Standards and Poor’s), οι οποίοι μείωσαν την πιστοληπτική ικανότητα της 

Ουγγαρίας και τελικά την υποβάθμισαν (τα δεκαετή ουγγρικά κρατικά ομόλογα) στην 

κατηγορία «σκουπιδιών» (junk bonds). 

   

  Η ουγγρική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2011, απευθύνθηκε στο ΔΝΤ προκειμένου να 

εξετασθεί η δυνατότητα σύναψης νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής πίστωσης (stand-by 

agreement), ύψους € 15-20 δισ., την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως «δίχτυ 

προστασίας». Επιδίωξη της ουγγρικής κυβέρνησης ήταν η ύπαρξη μιας εναλλακτικής πηγής 

χρηματοδότησης (από το ΔΝΤ), εφ’ όσον ήταν απολύτως αναγκαίο, και μόνο σε περίπτωση 

αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ωστόσο οι συζητήσεις με το 

ΔΝΤ δεν σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο. 

 

  Στις ανωτέρω δυσχέρειες προστέθηκε, στις αρχές του 2012, η εφαρμογή, από πλευράς Ε. 

Επιτροπής, της τέταρτης φάσης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ουγγαρίας, 

αφού κρίθηκε ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει, ως όφειλε, στις απαραίτητες 

διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των δημόσιων οικονομικών (δημόσιο έλλειμμα), καθώς τα 

μέτρα που είχε λάβει ήταν αποσπασματικού χαρακτήρα (μεταφορά πόρων μέσω της 

επανακρατικοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων). Ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος, κ. Ο. 

Ρεν, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων μέτρων, τότε θα επιβάλλονταν 

αναστολή καταβολής κοινοτικών πόρων στην Ουγγαρία, εκτιμώμενου ύψους  € 8,3 δισ., πόρων 

που προέρχονταν κυρίως από το Ταμείο Συνοχής. 
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  Τελικά η Ε. Επιτροπή (28.5.2013) αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο ECOFIN την 

άρση υπαγωγής της Ουγγαρίας στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (Excessive Deficit 

Procedure-EDP), εκτιμώντας ότι η ουγγρική κυβέρνηση έλαβε τελικά όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί το δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από 

αναθεώρηση των προβλέψεων της Ευρ. Επιτροπής για τα ελλείμματα του 2013 (νέα εκτίμηση 

για 2,7% έναντι της προηγούμενης για 2,9%) και του 2014 (νέα εκτίμηση για 2,9% έναντι της 

προηγούμενης για 3,3%). 

 

2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

  Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, η ουγγρική οικονομία το 2012 

παρουσίασε ύφεση (μείωση ΑΕΠ κατά 1,7%), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισμός του 2012, αναθεωρήθηκε, από την ουγγρική κυβέρνηση, εννέα φορές μέσα στο 

έτος (ήδη ο προϋπολογισμός του 2013 έχει αναθεωρηθεί 4 φορές). 

 

  Το συνολικό ΑΕΠ της Ουγγαρίας το 2012 διαμορφώθηκε σε € 97,6 δισ.  (€ 99,3 δισ. το 

2011 και € 98,1 δισ. το 2010), ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ ανήλθε το 2012 σε € 8.800 έναντι € 

9.800 το 2011 (αντίστοιχα για την Ελλάδα το 2012 το κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν € 14.900 έναντι € 

15.900 το 2011). 

 

  Το ποσοστό πληθωρισμού επί του ΑΕΠ, το 2012, ανήλθε σε 5,7%, (3,9% το 2011), στο 

οποίο συνέβαλε και η αύξηση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από 25% σε 27%. 

 

  Ο αριθμός των ατόμων ικανά για εργασία (ηλικίας 15-64 ετών) διαμορφώθηκε το 2012 

σε 3,842 εκατ., ενώ το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,9% και ανήλθε σε 57,2% του εν 

δυνάμει ενεργού εργατικού δυναμικού, ποσοστό όμως αρκετά χαμηλότερο έναντι του μέσου 

κοινοτικού όρου, που ανέρχεται σε 66%. Το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε το 2012 στο 11% 

(συνολικά καταγεγραμμένοι άνεργοι 474.800), σχεδόν ίδιο ποσοστό με το 2011. Ο αριθμός των 

απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, το 2012, ανήλθε σε 751.000, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 16,7 χιλιάδες υπαλλήλους έναντι του 2011. 

 

  Οι μέσες μηνιαίες μικτές απολαβές (μηνιαίος μισθός) διαμορφώθηκαν το 2012 σε 

223.000 HUF ή περίπου € 770 (213.110 HUF περίπου € 763 το 2011), ενώ οι καθαρές αποδοχές 

ανέρχονται σε 144.000 HUF (περίπου € 497) Στον ιδιωτικό τομέα ο μέσος όρος των μικτών 

μηνιαίων αποδοχών ήταν 233.700 (περίπου € 807) ενώ στο δημόσιο τομέα οι αντίστοιχες 

αποδοχές ήταν 214.000 HUF (περίπου € 739). Η ποσοστιαία αύξηση του μισθού, σε φιορίνια, 

ήταν κατά 4,6% αυξημένη σε σχέση με το 2011, με το βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη 

για το 2012 να διαμορφώνεται σε 100.300 HUF (περίπου € 346). 

 

  Το εμπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας παρουσιάζει την τελευταία τετραετία σημαντικά 

πλεονάσματα (€ 6,823 δισ. το 2012, € 7,060 δισ. το 2011), 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. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά το 2012 σε ποσοστό 0,9%, σε σχέση με το 2011, ενώ 

μικρή αύξηση σημείωσαν και οι ουγγρικές εισαγωγές (Πίνακας 1). 

 

  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις-ΑΞΕ σημείωσαν θεαματική αύξηση το 2012 και ανήλθαν 

σε € 10,5 δισ. το 2012 έναντι μόλις € 3,8 δισ. το 2011. Το συσσωρευμένο επενδυτικό κεφάλαιο, 

στην Ουγγαρίας, ανήλθε το 2012 σε € 78,5 δισ. (80,3% του ΑΕΠ) ή € 7.929 κατά κεφαλή. 

Παράλληλα, το 2012, ποσό ύψους € 8,2 δισ. επενδύθηκε από ουγγρικές επιχειρήσεις στο 

εξωτερικό. 
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  Το ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης (general government consolidated gross 

debt) για το 2012 ανήλθε σε ποσοστό 79,2% επί του ΑΕΠ (€ 77,3 δισ.), έναντι ποσοστού 81,4%  

το 2011. Ωστόσο το α΄ τρίμηνο του 2013, το δημόσιο χρέος ανήλθε σε ποσοστό 82,2% επί του 

ΑΕΠ, προκαλώντας ανησυχία από πλευράς διεθνών οικονομικών κύκλων ως προς την 

ικανότητα της ουγγρικής κυβέρνησης να μειώσει αισθητά τις δανειακές της υποχρεώσεις. 

 

  Αντίστοιχα το δημόσιο έλλειμμα για το 2012 διαμορφώθηκε στο 2% επί του ΑΕΠ (€ 

1,959 δισ.), σύμφωνα και την ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Ε.(ES95).  

 

  Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας, στο τέλος του 2012 τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας ανέρχονταν σε € 37,775 δισ., αυξημένα κατά € 4,1 δισ. 

συγκρινόμενα με την προηγούμενη χρονική περίοδο. 

 

3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

  Στη διαμόρφωση της σύνθεσης του ουγγρικού ΑΕΠ το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνει ο τομέας των υπηρεσιών (65,7%) ενώ ακολουθούν ο βιομηχανικός και ο 

αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία) με ποσοστά 30,1% και 4,2% 

αντίστοιχα. 

 

  Στη δομή της αγροτικής παραγωγής συμμετέχουν με τα αντίστοιχα ποσοστά: τα 

δημητριακά(28,4%), τα ζώντα ζώα(24,3%), τα βιομηχανοποιημένα αγροτικά προϊόντα(13%), τα 

ζωικά προϊόντα(12,5%), τα λαχανικά/οπωροκηπευτικά(9%), τα φρούτα(6%) και διάφορα(6,8%). 

 

  Υπάρχει αξιόλογη κτηνοτροφική και πτηνοτροφική παραγωγή. Το 2012 στην Ουγγαρία 

το ζωικό κεφάλαιο περιελάμβανε: 753 χιλιάδες βοοειδή (εκ των οποίων 335 χιλ. γαλακτοφόρες 

αγελάδες), 2,956 εκατ. χοίροι (εκ των οποίων 194.000 χοιρομητέρες), 38,19 εκατ. κοτόπουλα 

(εκ των οποίων 11,3 εκατ. αβγοπαραγωγής), 4 εκατ. χήνες, 4,6 εκατ. πάπιες, 2,2 εκατ. 

γαλοπούλες,  1,147 εκατ. πρόβατα (εκ των οποίων 810 χιλ. προβατίνες), 88 χιλ. κατσίκια, 76 χιλ. 

άλογα. 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, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, πατάτες, ζαχαρότευτλα και οπωροκηπευτικά. 

Σημαντικό μέγεθος της αγροτικής παραγωγής αποτελεί επίσης η αμπελοκαλλιέργεια και η 

παραγωγή οίνων και αποσταγμάτων, με γνωστότερα εξ αυτών το “τοκάυ” και την “πάλινκα” 

αντίστοιχα. Ειδικότερα για το 2012 η παραγωγή γεωργικών προϊόντων διαμορφώθηκε ως εξής 

(% που αναλογεί επί του συνόλου της παραγωγής της Ε.Ε-27): 

- ηλίανθος    1.317 χιλ. τόνοι,   16,3% 

- αραβόσιτος    4.763 χιλ. τόνοι   11,7% 

- σιτάρι      4.013 χιλ. τόνοι    2,9% 

- αμπελουργία          356 χιλ. τόνοι     1,8% 

- λαχανικά/οπωροκηπευτικά  1.363 χιλ. τόνοι    1,3% 

- ζαχαρότευτλα       882 χιλ. τόνοι    0,7% 

- φρούτα       822 χιλ. τόνοι    0,5% 

 

  Σημαντική μείωση παρουσίασε η γεωργική παραγωγή λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας, 

με αποτέλεσμα σημαντικές γεωργικές καλλιέργειες δημητριακών να έχουν υποστεί σοβαρό 

πλήγμα και κυρίως η παραγωγή αραβόσιτου (παραγωγή 4.763 χιλ. τόνων το 2012 έναντι 7.992 

χιλ. τόνων το 2011). 
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  Μείωση σημείωσε και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, το 2012, σε ποσοστό 1,7%.   

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, από 

πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, επέλεξαν να 

εγκατασταθούν στην Ουγγαρία, είτε δημιουργώντας νέες μονάδες παραγωγής (green field 

investments) είτε εκσυγχρονίζοντας υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες μέσω εξαγορών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες επιχειρήσεις στους κάτωθι κλάδους: 

- 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 το 

90% της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, το 60% της αγοράς ενέργειας ενώ ελέγχουν το 80% 

περίπου της τραπεζικής αγοράς. Παράλληλα το 80% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής 

της Ουγγαρίας το πραγματοποιούν οι ξένες πολυεθνικές με ποσοστό 60% αυτής της παραγωγής 

να εξάγεται. 

 

  Οι εμπορικές συναλλαγές της Ουγγαρίας προσανατολίζονται, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών 

όσο και σε επίπεδο εισαγωγών, προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το 2012, € 51,5 δισ. 

(ποσοστό 70,4%) των ουγγρικών εξαγωγών αποτελούσε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Πίνακας 

2, με τις 20 κυριότερες χώρες εμπορικούς εταίρους των ουγγρικών εξαγωγών), ενώ αντίστοιχα  € 

60,9 δισ. των ουγγρικών εισαγωγών (ποσοστό 76% επί του συνόλου) διεξήχθη με τις υπόλοιπες 

κοινοτικές χώρες συναλλαγές (Πίνακας 3, με τις 20 κυριότερες χώρες εμπορικούς εταίρους των 

ουγγρικών εισαγωγών). Η Γερμανία παραμένει, διαχρονικά, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της 

Ουγγαρίας, τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Σημαντικές επίσης χώρες-εταίροι του 

ουγγρικού εμπορίου είναι η Ρουμανία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιταλία (ουγγρικές εξαγωγές), ενώ οι 

κυριότεροι προμηθευτές των ουγγρικών εισαγωγών, μετά τη Γερμανία, είναι η Ρωσία, Αυστρία, 

Κίνα, Σλοβακία.  

 

  Οι δέκα κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων από την Ουγγαρία, το 2012, σε 

σύνολο εξαγωγών € 80,089 δισ. (% συμμετοχή επί του συνόλου), ήταν: 

 Αξία σε  

δισ. € 

% επί των 

εξαγωγών 

μηχανολογικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα 34,469 43,0 

οχήματα 8,303  10,3 

χημικά προϊόντα 6,601 8,2 

τηλεφ. συσκευές & εξοπλισμός 5,605 7,0 

πλαστικά 4,896 6,1 

βασικά μέταλλα 4,418 5,5 
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επιβατικά οχήματα 4,068 5,1 

ορυκτά 3,255  4,0 

ιατρικός εξοπλισμός  3,104 3,8 

ανταλλακτικά αυτοκινήτων 3,104 3,8 

 

  Οι δέκα κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εισήχθησαν στην Ουγγαρία, το 2012, σε 

σύνολο εισαγωγών € 73,2  δισ. (% συμμετοχή επί του συνόλου), ήταν: 

 Αξία σε  

δισ. € 

% επί των 

εξαγωγών 

μηχανολογικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα 28,023 38,2 

ορυκτά  9,650 13,1 

χημικά προϊόντα 6,648 9,0 

βασικά μέταλλα 6,257 8,5 

επιβατικά οχήματα 5,429 7,4 

πλαστικά 4,521 6,1 

τηλεφ. συσκευές και εξοπλισμός 4,073 5,5 

προϊόντα πετρελαίου 3,394 4,6 

φυσικό αέριο 2,734 3,7 

ανταλλακτικά αυτοκινήτων 2,471 3,3 

 

4. Κρατικός Προϋπολογισμός 

  Η ουγγρική κυβέρνηση έδωσε έμφαση στην μείωση του δημοσίου χρέους, θεωρώντας το 

ως το κύριο εμπόδιο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Εξήγγειλε δύο οικονομικά 

προγράμματα, τα οποία σύμφωνα με το σχεδιασμό της, θα λειτουργούσαν, συμπληρωματικά το 

ένα προς το άλλο, προς την κατεύθυνση της μείωσης του δημοσίου χρέους. Το πρώτο εξ αυτών, 

ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με την επωνυμία “New Szechenyi Plan”, επιδίωκε, 

μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επενδύσεων σε ετήσιο ποσοστό 5% (συνολικά € 25,92 δισ.), 

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη δημιουργία ενός εκατ. νέων θέσεων εργασίας, έως το 

2020. Το έτερο πρόγραμμα, με την επωνυμία “Széll Kálman Plan”, στόχευε κι αυτό στη 

δραστική μείωση του δημοσίου χρέους, μέσω όμως του περιορισμού των δημοσίων δαπανών, σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και του εξορθολογισμού αυτών, ώστε να 

εξοικονομηθούν ποσά ύψους € 2,02 δισ. το 2012 και € 3,31 δισ. για τα έτη 2013 και 2014. 

 

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.) 

 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 πρόσωπα είτε 
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σαν νομικά πρόσωπα, που υφίστανται 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 (~ 

€ 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 (~ € 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 (~ € 17.500) ενώ στην περίπτωση της NYRT, το μετοχικό 

κεφάλαιο θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 εκατ. HUF (~ € 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 κορυφαίες τράπεζες (OTP, K&H, MKB, Erste, CIB, Raifeissen, Unicredit) 

εκ των οποίων μόνο μία ουγγρικών συμφερόντων, 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 επηρεάζει την κερδοφορία 

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. Διαχρονικά έχει επιτευχθεί επίσης μείωση του 

λειτουργικού κόστους των τραπεζών κατά 0,2 με 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. 
 

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 
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δανείων, να αυξάνεται με βραδείς, αλλά σταθερούς ρυθμούς σε ετήσια βάση (2-3%) και 

καλύπτει το 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 

συναλλάγματος, έχουν την δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούν, 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 επίσης και η 

σύνταξη καταλόγου οφειλετών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών. 
 

 

Οι 10 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), αυστριακών 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), πολυεθνικών συμφερόντων 

-CITIBANK Europa Plc (www.citibank.hu) πολυεθνικών συμφερόντων 

-BNP Paribas Hungary (www.bnpparibas.hu), γαλλικών 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. 

 

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 
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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. 

 

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». Στις χερσαίες οδικές μεταφορές συχνά δημιουργούνται 

προβλήματα στους Έλληνες διεθνείς μεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν μεταφορές προς την 

Ουγγαρία ή τη διασχίζουν transit. 
 

  Ειδικότερα στο πλαίσιο συνεργασίας των ουγγρικών τελωνειακών αρχών με Interpol, 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων-WCO και των αρμοδίων Κοινοτικών οργάνων, έχουν τεθεί 

σε εφαρμογή εξονυχιστικοί 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). Ζητούμενο είναι η σωστή 

τήρηση και εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών ΕΚ 1072/2009 για τις διεθνείς 

μεταφορές και ΕΚ 1013/2006 για μεταφορά φορτίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 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. 

 

  Μικρότερου ύψους πρόστιμα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μεταβολής βάρους ζύγισης 

του ίδιου φορτίου ανά τελωνείο στην Ουγγαρία ή στη σωστή και πλήρη αναγραφή όλων των 

ζητούμενων διοικητικών στοιχείων (επωνυμία, ταχογράφοι, κ.α.). 

  

  Το 2012 καταγράφηκε διψήφιος αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες επιβλήθηκαν 

πρόστιμα σε έλληνες διεθνείς μεταφορές για μη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω διατάξεις. Οι 

περισσότερες εξ αυτών αφορούσαν επιβολή προστίμων λόγω λανθασμένης τοποθέτησης 

φορτίου ή μετατόπισής του ανά άξονα, ελλειπή ή λανθασμένη αναγραφή των προβλεπόμενων 

διοικητικών στοιχείων (όνομα οδηγού, ρύθμιση ταχογράφων, τήρηση ωραρίου κλπ.). Δύο από 

τα υψηλότερα πρόστιμα σε έλληνες διαμεταφορείς, αφορούσαν πρόστιμο ύψους € 13.000 λόγω 

απουσίας σχετικών παραστατικών, καθώς και πρόστιμο ύψους € 150.000 λόγω παρέκκλισης από 

την προκαθορισμένη οδική διαδρομή στη μεταφορά ρυπογόνων αποβλήτων αμιάντου (το εν 

λόγω πρόστιμο τελικά, κατόπιν συνδρομής της Πρεσβείας μειώθηκε κατά 50%). 

 

Προς αντιμετώπιση των προαναφερθεισών δυσκολιών παρέχεται κάθε δυνατή 

διευκόλυνση και υποστήριξη, προς τους έλληνες διαμεταφορείς έναντι των αρμοδίων ουγγρικών 

τελωνειακών και αστυνομικών αρχών, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση των 

εκκρεμοτήτων με παράλληλη παράσταση έναντι των αρμοδίων ουγγρικών φορέων. 

 

8. Κανονιστική Συμμόρφωση 

  Το Σεπτέμβριο του 2012, η ουγγρική κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση (Act CXXVIII-

2012 on inter-branch organizations and on certain issues of the regulation of agricultural 

markets) εισήγαγε ειδική εξαίρεση από τον Νόμο περί Ανταγωνισμού. Η νέα ρύθμιση, η οποία 

είχε και αναδρομική ισχύ, προέβλεπε την υποχρεωτική έκδοση ειδικής υπουργικής απόφασης, 

από τον αρμόδιο Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
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έρευνας για πρακτικές και μεθόδους που αφορούν στη δημιουργία καρτέλ στη αγορά αγροτικών 

προϊόντων. 

 

9. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

  Η έντονη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν το κύριο γνώρισμα και το 

2012 [ελάχιστη ισοτιμία: 1€=278,83 HUF (Αύγουστος 2012),  μέγιστη ισοτιμία 1€=307,41 HUF 

(Ιανουάριος 2012)]. Η μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία, το 2012, του ουγγρικού 

φιορινιού-HUF έναντι των τριών κυριοτέρων νομισμάτων (ευρώ-€, δολλαρίου ΗΠΑ-USD και 

ελβετ.φράγκου-CHF) ήταν η εξής: 1€=289,42 HUF, 1$=225,37 HUF, 1CHF=240,11 HUF. Οι 

μέσες ετήσιες ισοτιμίες το 2011 ήταν αντίστοιχα: 1 €=279,21 HUF, 1$=200,94 HUF, 

1CHF=226,90 HUF). 

 

 

Κεφάλαιο Γ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
  Για το α΄ τρίμηνο του 2013, το ΑΕΠ σημειώνει άνοδο 0,7%, παρά τις αρχικά 

απαισιόδοξες εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις της Ε.Επιτροπής προβλέπουν για το 2013 συνολική 

αύξηση του ουγγρικού ΑΕΠ κατά 0,2%, ενώ ο στόχος της ουγγρικής κυβέρνησης είναι ποσοστό 

αύξησης 0,7%. 

 

   H Ε.Επιτροπή επίσης προέβη σε αναθεώρηση των προβλέψεων της για τα ελλείμματα 

του 2013 (νέα εκτίμηση για 2,7% έναντι της προηγούμενης για 2,9%) και του 2014 (νέα 

εκτίμηση για 2,9% έναντι της προηγούμενης για 3,3%). 

 

  Από την πλευρά της η ουγγρική κυβέρνηση, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους, για 

περιορισμό του δημοσίου ελλείμματος, ανακοίνωσε «πάγωμα» κρατικών κονδυλίων ύψους 92,9 

δισ. HUF (περίπου € 320 εκατ.), ώστε να εξοικονομηθεί ποσοστό 0,3% για το 2013 και 0,7% για 

το 2014. 

 

 

Κεφάλαιο Δ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
1. Διμερές Εμπόριο 

  Η Ελλάδα, στην κατάταξη των ουγγρικών εξαγωγών, το 2012 κατείχε τη 32η θέση 

εισάγοντας προϊόντα αξίας € 262,8 εκατ. (το 2011, ήταν στην 31
η
 θέση με € 294,1 εκατ. και 

στην 30
η
 το 2010 με € 305,2 εκατ.). Αντίστοιχα στην κατάταξη των ουγγρικών εισαγωγών, η 

Ελλάδα, το 2012 έπεσε στην 45
η
 θέση εξάγοντα προϊόντα αξίας € 67 εκατ. (το 2011 και το 2010 

βρίσκονταν στην 41
η
 θέση, παρά την αριθμητική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σε € 88,9 

εκατ. από € 80,1 εκατ. αντίστοιχα). 

 

  Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (KSH), το 

2012 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ουγγαρία σημείωσαν πτώση ύψους € 21,99 εκατ. (από € 

88,99 εκατ. το 2011 σε € 67 εκατ. το 2012, ποσοστό -24,7%). Αντίστοιχη μείωση, ύψους  € 

31,30 εκατ., παρουσίασαν το 2012 και οι ελληνικές εισαγωγές από Ουγγαρία, οι οποίες 

διαμορφώθηκαν σε € 262,86 εκατ. έναντι € 294,16 εκατ. το 2011 (ποσοστό -10,6%). Η σχέση 

εξαγωγών προς εισαγωγές διαμορφώθηκε το 2012 σε 1 προς 3,9. Θα πρέπει εδώ να 

υπογραμμισθεί η απόκλιση των στατιστικών στοιχείων μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας και της αντίστοιχης Ουγγρικής. 
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 Ελληνική Στατιστική  

Υπηρεσία 

Στατιστική Υπηρεσία  

Ουγγαρίας 

Εισαγωγές από Ουγγαρία 

(σε €) 

257.637.191  262.861.831 

Εξαγωγές προς Ουγγαρία 

(σε €) 

95.620.928 67.005.268 

Εμπορικό Ισοζύγιο - 162.016.263 -195.856.563 

 

 Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό σε βάρος της 

Ελλάδος. Εν τούτοις το 2012 το έλλειμμα σημείωσε περαιτέρω μείωση και διαμορφώθηκε σε € 

195,85 εκατ. έναντι € 205,16 εκατ. το 2011 (€ 225,09 εκατ. το 2010). Η μείωση του ελλείμματος 

οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία της ελληνικής οικονομίας και την 

μείωση των ελληνικών εισαγωγών συνολικότερα. Το 2012 ειδικότερα η ρευστότητα της 

οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα (θέμα παραμονής ή όχι στην ευρωζώνη) συνετέλεσε στην 

περαιτέρω μείωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών. Αντίστοιχα και ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου παρουσιάζει σχετική μείωση, από € 383,16 εκατ. το 2011,  σε € 329, 86 εκατ. το 2012 

(Πίνακας 4). 

 

  Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία περιλαμβάνει εσπεριδοειδή, 

τυποποιημένα τρόφιμα, διάφορα προϊόντα αλουμινίου (ράβδοι, πλάκες και φύλλα αλουμινίου), 

φαρμακευτικά προϊόντα λιανικής πώλησης, εξαρτήματα τηλεφωνικών συσκευών. Σε συνολικά 

39 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το ύψος των 

ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία, το 2011, υπερέβη τις € 300.000 (Πίνακας 5,  με τις 15 

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 43 κατηγορίες προϊόντων 

(4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το ύψος των ελληνικών εισαγωγών από 

την Ουγγαρία, το 2012, υπερέβη το € 1 εκατ. (Πίνακας 6,  με τις 15 κυριότερες κατηγορίες 

εισαγόμενων προϊόντων από την Ουγγαρία). 

 

2. Επενδύσεις 

  Το 2009 (3.8.2009) υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ των δύο οργανισμών 

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 120, ενώ η πλειονότητα αυτών καλύπτει τον τομέα του τουρισμού 

(γραφεία ταξιδίων) και εμπορίου (εισαγωγές ειδών διατροφής/ποτών) και κατά δεύτερο λόγο τον 
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τομέα της βιομηχανίας, μεταφορών και παροχής υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι το σύνολο του 

ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου κυμαίνεται περί τα $ 420 εκατ. Οι σημαντικότερες 

επενδύσεις είναι: CHIPITA HUNGARY KFΤ, “Coca Cola – 3Ε Α.Ε.” (“Coca – Cola Beverages 

Hungary KFT”), M.J. Maillis Hungary KFT, INTRACOM Α.Ε (FORNAX RT 

πληροφορική/λογισμικό), SARANTIS HUNGARY KFT, NOTOS HUNGARY KFT, HELKON 

(NOTA) KFT. 

Η εταιρεία Alumil έπαυσε τη λειτουργία της στην Ουγγαρία και η επιχειρηματική 

παρουσία της στην ουγγρική αγορά γίνεται πλέον μέσω απ’ ευθείας εμπορικών συνεργασιών και 

αντιπροσώπων. 

 

  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. Χρηματιστήρια 

  Συνεχίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 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). Το ύψος των χρηματιστηριακών συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Βουδαπέστης (Budapest Stock Exchange-BSE) κατά το 

2012, ανήλθε σε 16,791 δισ. HUF, ενώ εγκρίθηκε και η σταδιακή χρήση του συστήματος 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής μετοχών Xetra. 

 

  Από πλευράς διαπραγμάτευσης η διακύμανση των μετοχών των εταιρειών 

Egis(φαρμακοβιομηχανία), MOL (πετρελαιοειδή), MTelekom (τηλεπικοινωνίες), OTP 

(τράπεζα), Richter (φαρμακοβιομηχανία επηρεάζουν σημαντικά το 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 μας (ιδίως Κροατία, Τυνησία, Τουρκία). 

Εκτιμάται ότι περίπου 150.000 Ούγγροι επισκέπτονται ετησίως τη χώρα μας, είτε μέσω 

οργανωμένων τουριστικών πακέτων είτε ιδιωτικώς. Η Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Γραφείο 

ΕΟΤ Βιέννης, αρμόδιο και για Ουγγαρία, προωθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προβολής και 

προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ουγγαρία. 

 

  Στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τουρισμού-Ταξειδίων “UTAZAS” (όπου το 2009 η Ελλάδα 

ήταν η τιμώμενη χώρα), που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη (1-4 Μαρτίου 2012), υπήρξε 
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συμμετοχή με περίπτερο του ΕΟΤ, στο οποίο παρευρέθηκαν ως συνεκθέτες, η Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Ρόδου, η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων 

Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομού Πιερίας καθώς και η αεροπορική εταιρεία Aegean 

Airlines, η οποία μετά την πτώχευση του ουγγρικού αερομεταφορέα MALÉV, εισήλθε στην 

ουγγρική αγορά, συνδέοντας απ’ ευθείας Αθήνα και Βουδαπέστη, με εβδομαδιαίες 

προγραμματισμένες πτήσεις. Συμμετείχαν επίσης πέντε ομογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις 

ενώ στον ευρύτερο χώρο της Έκθεσης υπήρχαν περίπου 20 τουριστικά γραφεία και μεγάλοι 

tours operators, που προσέφεραν τουριστικά πακέτα για Ελλάδα. 

 

 Επίσης, από 10 έως 12 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε τριήμερο τουριστικής και 

εμπορικής προβολής της Ελλάδος, με σκοπό την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

αλλά και των γαστρονομικών και διατροφικών συνηθειών της χώρας μας στην Κεντρική 

Κλειστή Αγορά Βουδαπέστης. Συμμετείχαν επτά τουριστικά πρακτορεία-tour operators που 

δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, ενημερώνοντας το κοινό για τα προσφερόμενα τουριστικά 

πακέτα διακοπών με προορισμούς στην Ελλάδα, καθώς και εταιρεία εμπορίας ελληνικών 

τροφίμων και ποτών. 

 

Η εν ισχύ Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας, η οποία 

χρονολογείται από το 1987, χρήζει επικαιροποίησης. Ήδη από ουγγρικής πλευράς υπάρχει 

ανταπόκριση σε αντίστοιχο ελληνικό αίτημα και δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών. 

 

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 Technologies-

ICT) 

 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 Επιτροπής-

ΜΔΕ. 

 

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 
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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. 

  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., διετής Έκθεση τροφίμων/FOODAPEST-Φεβρ., ετήσια 

Έκθεση τουρισμού/UTAZAS-Μαρτ., ετήσια Έκθεση κλάδου κατασκευών-

CONSTRUMA-Απρ., κλπ). Προϊόντα που παρουσιάζουν προοπτικές εξαγωγικές 

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  

 INDUSTRIAAUTOMATION-International Industrial Automation Trade Exhibition 

 RENEXPO Central Europe, International Trade Fair for Renewable Energy and 

Efficiency 

 HUNGAROTHERM International Trade Exhibition for Heating Ventilation, Air-

Condition Technology And Sanitation 

 MACH-TECH International Trade Exhibition of Machine Manufacturing and Welding 

Technology 

 PRINTEXPO -International Trade Exhibition for Printing Industry  

 

Οι σημαντικότεροι διοργανωτές Εκθέσεων στην Ουγγαρία είναι: 

-HUNGEXPO C.Co. Ltd., που αποτελεί και τον επίσημο εκθεσιακό φορέα της Ουγγαρίας  

Δ/νση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10 
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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 περίπου 150.000 Ούγγρων τουριστών στην Ελλάδα 

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. 

 

Κεφάλαιο Ε ΄ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Ενεργειακή πολιτική 

Η Ουγγαρία προμηθεύεται ποσοστό 80% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, από 

εισαγωγές, που παρέχει η ρωσική Gazprom, μέσω ενός μόνο αγωγού που διέρχεται μέσω 

Ουκρανίας. 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. 

 

  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. 
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  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 

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 (ύπαρξη πυρηνικού εργοστασίου στην 

πόλη Paks), ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον για ανάληψη των εργασιών εκσυγχρονισμού, από 

ρωσικών συμφερόντων επιχειρήσεις. Ποσοστό το 3,5% της παραγωγής ρεύματος προέρχεται 

από ανανεώσιμες πηγές (90% 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 Σύμβουλος 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, παραμένει ωστόσο ανενεργό, καθ’ όσον αρχικά διεκόπη η παραγωγική δραστηριότητα του 

ομίλου Ζερίτη στην Ουγγαρία (2009) και κατόπιν επήλθε ο αιφνίδιος θάνατος του F. Bartha 

(2012). 

  

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. 

 

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, 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. Σε γενικές γραμμές όμως οι οικονομίες των δύο χωρών είναι 

συμπληρωματικές, αποτελώντας τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου. 
 

  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 στην αγορά και η προσωπική επαφή με τους εν 

δυνάμει  αντιπροσώπους. 
 

   

  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 
 

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 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest 

Τηλ.: +36 1 321441     Fax: +36 1 3221573 

e-mail: infohellas@t-online.hu 
 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού/Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας-Ουγγαρίας 
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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   http://www.kormany.hu/en/ministry-of-public-administration-and-justice 

  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 
 

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 
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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 
 

   Ιδιωτικές Εμπορικές Τράπεζες 

-ΟΤP Bank Nyrt     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 
 

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 
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Ξενοδοχειακοί & Τουριστικοί Φορείς –Ανταλλακτήρια συναλλάγματος 
 

Hungarian Hotel Association 

Δ/νση: Jagelló út 1-3, H-1123 Budapest 

Τηλ.: +36 1 4669462      Fax: +36 1 3223854   

Ιστοσελίδα: www.hah.hu      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουγγαρίας 

  2012 2011 2010 2009 2008 

Ουγγρικές 

Εισαγωγές 

(σε €) 

73.266.694.296 72.916.878.494 65.933.667.594 55.401.180.916 73.699.710.793 

Ουγγρικές 

Εξαγωγές 

(σε €) 

80.089.975.092 79.977.573.594 71.448.823.776 59.139.318.568 73.380.294.970 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο  

(σε €) 

6.823.280.796 

 

7.060.695.100 

 

5.515.156.182 3.738.137.652 

 

-319.415.823 

Όγκος 

εμπορίου 

153.356.669.388 152.894.452.088 137.382.491.370 114.540.499.484 147.080.005.763 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Εξαγωγές Ουγγαρίας 

 

α/α 
Χώρες  

2012 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

 

1 Γερμανία 20.012.504.245 20.140.562.409 17.943.148.434  

2 Ρουμανία 4.822.397.932 4.575.379.490 3.846.666.434  

3 Σλοβακία 4.711.484.686 4.291.036.162 3.821.718.228  

4 Αυστρία 4.630.424.516 4.342.851.969 3.500.643.095  

5 Ιταλία 3.719.994.631 4.033.546.764 3.955.378.171  

6 Γαλλία 3.715.084.381 3.833.426.348 3.576.364.035  

7 Ηνωμ. Βασίλειο 3.324.480.655 3.701.681.923 3.889.038.999  

8 Τσεχία 3.102.626.434 2.969.327.290 2.475.074.780  

9 Πολωνία 3.053.497.962 3.122.342.176 2.632.500.117  

10 Ρωσία 2.554.141.224 2.577.137.134 2.545.855.072  

11 Ολλανδία 2.203.249.183 2.046.545.613 2.260.479.369  

12 Η.Π.Α. 1.905.160.994 1.638.855.749 1.454.164.658  

13 Ισπανία 1.849.001.652 2.172.075.279 2.271.987.044  

14 Ουκρανία 1.772.203.046 1.637.878.567 1.454.035.020  

15 Κίνα 1.405.264.689 1.216.602.672 1.156.131.906  

16 Κροατία 1.251.993.310 1.160.921.277 865.259.691  

17 Σερβία 1.239.432.591 1.070.029.896 844.099.472  

18 Τουρκία 1.212.713.458 1.347.907.698 1.204.228.907  

19 Βέλγιο 1.165.998.704 1.161.724.289 1.074.739.176  

20 Σλοβενία 929.028.758 880.235.374 754.875.528  

32 Ελλάδα 262.861.831 294.162.474 305.206.713  

 Σύνολο Ουγγρικών 

Εξαγωγών: 80.089.975.092 79.977.573.594 71.448.823.776 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Εισαγωγές Ουγγαρίας 
 

α/α 
Χώρες  

2012 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

1 Γερμανία 18.144.094.134 17.987.253.361 15.831.412.986 

2 Ρωσία 6.402.971.560 6.395.857.376 5.144.394.303 

3 Αυστρία 5.031.007.432 4.534.157.449 4.083.575.826 

4 Κίνα 4.202.669.867 4.395.880.444 4.652.853.573 

5 Σλοβακία 4.076.192.955 3.566.859.534 2.736.493.315 

6 Πολωνία 3.464.963.676 3.474.279.599 3.470.567.193 

7 Ιταλία 3.271.554.164 3.161.193.821 2.823.392.184 

8 Ολλανδία 3.006.506.507 3.167.219.497 2.979.917.923 

9 Γαλλία 2.649.005.867 2.722.138.992 2.440.821.941 

10 Τσεχία 2.536.217.791 2.350.037.788 2.135.010.294 

11 Ρουμανία 2.070.386.284 2.338.917.529 1.720.232.494 

12 Βέλγιο 1.568.551.903 1.558.001.340 1.456.395.553 

13 Η.Π.Α. 1.474.532.673 1.405.243.434 1.189.140.258 

14 Ηνωμ. Βασίλειο 1.399.462.687 1.512.883.315 1.239.427.731 

15 Ουκρανία 1.219.150.712 982.364.838 659.474.911 

16 Νοτ. Κορέα 1.127.297.834 1.523.392.322 2.161.852.563 

17 Ιαπωνία 987.541.637 1.146.064.343 1.430.885.347 

18 Ταϊβάν 911.756.779 942.948.560 1.023.073.968 

19 Ισπανία 857.302.604 851.099.436 828.236.826 

20 Σουηδία 795.363.122 867.014.162 600.485.466 

45 Ελλάδα 67.005.268 88.997.712 80.114.039 

 Σύνολο Ουγγρικών 

Εισαγωγών: 73.266.694.296 72.916.878.494 

 

65.933.667.594 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
     

Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας-Ουγγαρίας 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Εισαγωγές από 

Ουγγαρία 

(σε €) 

262.861.831 294.162.474 305.206.713 324.998.834 449.349.236 

Εξαγωγές προς 

Ουγγαρία 

(σε €) 

67.005.268 88.997.712 80.114.039 56.340.864 72.346.678 

Ισοζύγιο (σε €) -195.856.563 -205.164.762 -225.092.674 -268.657.970 -377.002.558 

Όγκος διμερούς 

εμπορίου (σε €) 

 

329.867.099 

 

383.160.186 

 

385.320.752 

 

381.339.698 

 

521.695.914 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Εξαγωγές Ελλάδας προς Ουγγαρία 

α/α Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2012 

(σε €) 

2011 

(σε €) 

2010 

(σε €) 
1 7606 Πλάκες, φύλλα αλουμινίου 5.593.706 10.543.887 4.376.337 
2 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 1.089.250 10.443.727 10.579.258 
3 3004 Φάρμακα για λιανική πώληση 6.556.337 10.326.998 8.747.490 
4 0805 Εσπεριδοειδή 5.987.241 8.736.510 8.362.439 
5 7604 Ράβδοι αλουμινίου 4.600.707 8.437.149 6.886.115 
6 2008 Παρασκευασμένοι, διατηρημένοι καρποί 4.017.882 4.827.491 3.651.712 
7 1006 Ρύζι 2.550.088 3.766.242 1.052.545 
8 7306 Σωλήνες κάθε είδους 1.708.881 2.292.674 1.710.676 
9 7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο 1.492.452 1.758.543 1.081.220 

10 3903 Πολυμερή στυρολίου 1.141.121 1.592.391 2.158.585 
11 2208 Αποστάγματα οίνου ή τσίπουρου 899.803 1.483.311 1.849.667 
12 2106 Παρασκευάσματα διατροφής 888.507 1.161.875 1.126.224 
13 7607 Φύλλα και ταινίες από αργίλιο  902.665 1.014.543 536.946 
14 0811 Καρποί και άλλα φρούτα 910.096 995.324 749.817 
15 0810 Φράουλες 876.438 945.001 1.005.018 

  Μερικό Σύνολο: 39.215.714 68.325.666 53.874.049 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 προϊόντων 

επί του συνόλου: 

 

58,52% 

 

76,77% 

 

67,24% 

  Γενικό σύνολο ελληνικών εξαγωγών: 67.005.268 88.997.712 80.114.039 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Εισαγωγές Ελλάδας από Ουγγαρία 

α/

α 

Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2012 

(σε €) 

2011 

(σε €) 

2010 

 (σε €) 

1 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 41.517.998 47.984.293 54.764.965 

2 8528 Τηλεοράσεις, video, dvd 11.647.921 16.418.379 26.954.521 

3 1001 Σιτάρι 11.634.088 16.348.729 30.927.829 

4 8703 Επιβατικά αυτοκίνητα 10.525.197 14.239.120 34.857.142 

5 3004 Φάρμακα για λιανική πώληση 7.379.854 10.598.439 3.787.358 

6 3901 Πολυμερή αιθυλαινίου 5.529.247 10.296.200 8.899.558 

7 8536 Συσκευές για προστασία 9.369.050 9.497.836 7.314.784 

8 1005 Καλαμπόκι 2.275.058 8.051.559 7.785.330 

9 3006 Παρασκευάσματα και φάρμακα 7.171.372 7.155.558 4.176.167 

10 3005 Βαμβάκι, γάζες ταινίες κλπ 7.131.175 7.122.978 5.109.108 

11 0102 Βοοειδή ζωντανά 6.991.115 7.077.419 15.463.623 

12 4011 Επίσωτρα, ελαστικά 6.823.889 6.606.630 5.737.108 

13 2105 Παγωτά  6.281.538 983.560 

14 8541 Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, κ.ά. 4.212.531 5.609.007 2.147 

15 7321 Θερμάστρες, λέβητες, μαγειρεία 6.534.236 5.394.434 2.172.299 

  Μερικό Σύνολο: 138.742.731 178.682.119 208.935.499 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 

προϊόντων επί του συνόλου: 

 

52,78% 

 

60,74% 

 

68,45% 

  Γενικό Σύνολο ελληνικών 

Εισαγωγών: 

262.861.831 294.162.474 305.206.713 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 


