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1. Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 
 

  Η Ουγγαρία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, στο λεκανοπέδιο των Καρπαθίων, 

καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 93.030 τετρ. χλμ. ή το 1% περίπου της Γηραιάς Ηπείρου, Εκτείνεται 

σε απόσταση 268 χλμ. από το βορρά έως το νότο και 526 χλμ. από τα δυτικά στα ανατολικά. Ως 

περίκλειστη χώρα, διαθέτει μόνο χερσαία σύνορα, συνολικής έκτασης 2.171 χιλιομέτρων. Συνορεύει 

στα δυτικά με την Αυστρία (366 χλμ.), στα νότια με τη Σερβία (151 χλμ.) και την Κροατία (329 χλμ.), 

στα νοτιοδυτικά με τη Σλοβενία (102 χλμ.), στα νοτιοανατολικά με τη Ρουμανία (443 χλμ.), στα 

βορειοανατολικά με την Ουκρανία (103 χλμ.) και στα βόρεια με τη Σλοβακία (677 χλμ.). 
 

 Σχεδόν το 75% της συνολικής επιφάνειας της χώρας είναι πεδιάδες, το 20% είναι λοφώδεις 

εκτάσεις (με ύψος χαμηλότερο των 400 μέτρων), ενώ περίπου 5% είναι χαμηλοί ορεινοί όγκοι ύψους 

από 400 έως 1.000 μέτρα. Η ψηλότερη κορυφή της χώρας ονομάζεται Κέκες (Kékes-teto με 1.014 

μέτρα υψόμετρο) και βρίσκεται στην οροσειρά Μάτρα (Mátra). 
 

  Την Ουγγαρία διασχίζουν δύο μεγάλοι ποταμοί: ο Δούναβης (Duna), η κύρια υδάτινη οδός 

ναυσιπλοΐας της Ευρώπης, με μήκος 417 χλμ. εντός ουγγρικού εδάφους (συνολικό μήκος ποταμού 

2.860 χλμ., εισερχόμενος από Αυστρία και εξερχόμενος στη Σερβία) και ο Τίσα (Tisza), με μήκος 598 

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 598 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 χωρίζεται σε 19 διοικητικές περιφέρειες, συν αυτή της Βουδαπέστης, με το 

συνολικό αριθμό των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας να ανέρχεται σε 3.152 (328 πόλεις και 2.824 

χωριά/κωμοπόλεις). Οι σημαντικότερες πόλεις είναι: η πρωτεύουσα Βουδαπέστη, χωρισμένη σε 23 

Διοικητικά Διαμερίσματα, και πληθυσμό 1,7 εκατ. κατοίκων (2,5 εκατ. κάτ. με τα προάστια) η οποία 

αποτελεί το διοικητικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Ακολουθούν οι 

πόλεις Ντέμπρετσεν(Debrecen, 207 χιλ. κάτ.), Σέγκεντ(Szeged, 169 χιλ. κάτ.),  Μίσκολτς(Miscolc, 

169 χιλ. κάτ.),  Πετς(Pécs, 157 χιλ. κάτ.), Γκιορ(Győr, 130 χιλ. κάτ.), Νιρεγκιχάζα(Nyíregyháza, 117 

χιλ. κάτ.), Κέτσκεμετ(Kecskemét, 112 χιλ. κάτ.), Σεκεσφεχερβάρ(Székesfehérvár, 101 χιλ. κάτ.). 
 

  Το πολίτευμα της Ουγγαρίας είναι Προεδρευόμενη Δημοκρατία, το δε Κοινοβούλιο 

αποτελείται από 386 μέλη που εκλέγονται για τέσσερα έτη. Οι περασμένες βουλευτικές εκλογές 

διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 2010. 
 

  Η Ουγγαρία έχει -1 ώρα διαφορά με την Ελλάδα, με εθνικό νόμισμα το ουγγρικό φιορίνι-HUF 

(μέση ισοτιμία 2011: 1 €=279,21 HUF) και επίσημη γλώσσα την ουγγρική. Όσον αφορά τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην Ουγγαρία οι κυριότερες θρησκείες είναι: Ρωμαιοκαθολικισμός, 

Προτεσταντισμός(Καλβινιστές, Λουθηρανοί, Βαπτιστές) Ιουδαϊσμός. Επίσημες αργίες στη χώρα είναι 

οι κάτωθι: εθνικές (15 Μαρτίου, 20 Αυγούστου, 23 Οκτωβρίου), θρησκευτικές (Καθολικό Πάσχα-

κινητή εορτή, Αγίου Πνεύματος-κινητή εορτή, 1 Νοεμβρίου-Αγίων Πάντων, 25 και 26 Δεκεμβρίου-

Χριστούγεννα), διεθνείς (Πρωτοχρονιά-1 Ιανουαρίου, Πρωτομαγιά-1 Μαΐου). 
 

  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. 
 

  Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 9,962 εκατομμύρια κατοίκους (απογραφή 2011) με τη 

μέση πυκνότητα του πληθυσμού να είναι 107,3 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επίσης η 

εθνική σύνθεση της χώρας παρουσιάζει ομοιογένεια (ποσοστό άνω του 90% είναι Ουγγρικής 

καταγωγής), ενώ υφίστανται και 13 επίσημα αναγνωρισμένες μειονότητες (Ρομά-αθίγγανοι που είναι 
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η πολυπληθέστερη καθώς επίσης και γερμανικής, σλοβακικής, κροατικής και ρουμανικής προέλευσης 

ενώ μεταξύ των αναγνωρισμένων είναι και η ελληνική). 
 

  Η Ουγγαρία αποτελεί μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών-ΟΗΕ (1955), της Ομάδας 

χωρών Βίζεγκραντ (Visegrád Group-V4, Πολωνία, Ουγγαρία Τσεχία, Σλοβακία, 1991), του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου-ΠΟΕ (1995), του Βορειοατλαντικού Συμφώνου-ΝΑΤΟ (1999) 

και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ε.Ε. (2004). 

 

2. Οικονομία της Ουγγαρίας 
 

  Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, που έπληξε την παγκόσμια οικονομία, δημιούργησε 

σοβαρά προβλήματα και στην ουγγρική οικονομία με αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της 

οικονομικής της δραστηριότητας (μείωση του ΑΕΠ και της βιομηχανικής παραγωγής, αύξηση 

ανεργίας, μείωση εξαγωγών, συναλλαγματική διολίσθηση), αναγκάζοντας την τότε σοσιαλιστική 

κυβέρνηση Gyurcsany να συνάψει, το 2008, συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ για 

παροχή δανείου, συνολικού ύψους € 20 δισ. (€ 12,5 δισ. από το ΔΝΤ, 6,5 δισ. από την Ε.Ε. και € 1 

δισ. από την Παγκόσμια Τράπεζα-WB), προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Η εν λόγω 

συμφωνία προέβλεπε επίσης ότι το ΔΝΤ θα παρακολουθούσε τη σωστή εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισμού, την πορεία του πληθωρισμού και το ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων. 
 

  Η νέα κυβέρνηση του Viktor Orbán, μετά την εκλογή της (Απρίλιος 2010), με πλειοψηφία 2/3 

στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, επιχείρησε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ουγγρικής οικονομίας με 

παράλληλη μείωση των φορολογικών συντελεστών, θέτοντας σε εφαρμογή μια διαφορετικής 

αντίληψης οικονομική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό εξήγγειλε, το 2010, ένα πρόγραμμα δράσης 29 

σημείων για την ενίσχυση της οικονομίας, με κύριους άξονες 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.  
 

  Επίσης υιοθέτησε τα ακόλουθα μέτρα: 

-θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) 16% για 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. Το μέτρο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις τράπεζες και υπήρξε η 

κύρια αιτία να χαρακτηρισθεί ως «ανορθόδοξη» η οικονομική πολιτική του Ούγγρου Πρωθυπουργού. 
 

Το ΔΝΤ θεώρησε ως αναποτελεσματικά τα μέτρα και διαφώνησε τόσο με την απόφαση της 

ουγγρικής κυβέρνησης στην επιβολή ειδικότερα του προαναφερθέντος φόρου στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα όσο και με την επανακρατικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω της μεταφοράς των 

πόρων τους από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στον κρατικό προϋπολογισμό, κρίνοντας τα 

μέτρα αυτά ως προσωρινά και όχι διαρθρωτικού και μόνιμου χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα των 

ανωτέρω διαφορετικών οικονομικών προσεγγίσεων ήταν η διακοπή, τον Ιούλιο του 2010, των 

συνομιλιών μεταξύ ΔΝΤ και ουγγρικής κυβέρνησης. 
 

  Παράλληλα η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας το δημόσιο χρέος ως τον «υπ’ αριθμ. 1» 

εχθρό της οικονομικής της σταθερότητας, εξήγγειλε δύο οικονομικά προγράμματα, τα οποία σύμφωνα 

με το σχεδιασμό της, θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά προς την κατεύθυνση της μείωσης του 

δημόσιου χρέους (σε ποσοστό κάτω του 60% επί του ΑΕΠ από 82,6% που ήταν το 2011). Το πρώτο 
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εξ αυτών, ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με την επωνυμία “New Szechenyi Plan”, επιδιώκει, 

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

του ποσοστού απασχόλησης και τη δημιουργία 1 εκατ. νέων θέσεων εργασίας έως το 2020. Το έτερο 

πρόγραμμα, με την επωνυμία “Széll Kálman Plan”, στοχεύει 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. 
 

  Έντονες αντιδράσεις των τραπεζών, στις ήδη υφιστάμενες λόγω της επιβολής του crisis tax, 

προκάλεσε και η κυβερνητική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του μείζονος κοινωνικού 

προβλήματος της υπερχρέωσης των ουγγρικών νοικοκυριών, τα οποία είχαν συνάψει στεγαστικά 

δάνεια, με ρήτρα κυρίως ελβετικού φράγκου-CHF. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε ρύθμιση για 

όσους επιθυμούσαν να εξοφλήσουν εξ ολοκλήρου τα δάνεια με «τεχνητή» συναλλαγματική ισοτιμία 

1CHF=180HUF έναντι αυτής της τρέχουσας 1CHF=240HUF, μέχρι 31.12.2011. Της ρύθμισης αυτής 

έκανε χρήση ποσοστό 20% των δανειοληπτών. 
 

  Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στα οικονομικά της χώρας, και κατά το 2011, όσον αφορά στην 

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

των χαρακτηρισθέντων, από πολλούς επικριτές, ως «ανορθόδοξων» μέτρων (επανακρατικοποίηση 

των ασφαλιστικών ταμείων, επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς-crisis tax), προκάλεσαν την έντονη 

αντίδραση των διεθνών οίκων αξιολόγησης (Fitch, Moody’s, Standards and Poor’s), οι οποίοι αρχικά 

το 2010, μείωσαν την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας, ενώ το 2011 τελικά την υποβάθμισαν 

(τα δεκαετή ουγγρικά κρατικά ομόλογα) στην κατηγορία «σκουπιδιών» (junk bonds), αξιολόγηση που 

υφίσταται έως και σήμερα. 
   

  Υπό το βάρος της αυξανόμενης πίεσης των διεθνών χρηματαγορών, η οποία συνδυάσθηκε με 

σημαντική διολίσθηση της ισοτιμίας του ουγγρικού φιορινιού-HUF (-20%), έναντι των 

σημαντικότερων νομισμάτων (ευρώ, δολλ.ΗΠΑ, ελβετ. φράγκου), η ουγγρική κυβέρνηση, το 

Νοέμβριο του 2011, απευθύνθηκε εκ νέου στο ΔΝΤ προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα σύναψης 

νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής πίστωσης (stand-by agreement), ύψους € 15-20 δισ., η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί ως «δίχτυ προστασίας». Επιδίωξη της ουγγρικής κυβέρνησης είναι, σε περίπτωση 

αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές, η δυνατότητα χρηματοδότησης από 

το ΔΝΤ, εκτιμώντας ότι με αυτό τον τρόπο οι διεθνείς αγορές θα τηρήσουν ευνοϊκότερη στάση έναντι 

της ουγγρικής οικονομίας. 
 

  Επίσης από πλευράς Ε.Ε. έγινε άρση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της 

Ουγγαρίας, η οποία όμως τελεί ακόμη υπό επιτήρηση, έως το 2013, εφ’ όσον ικανοποιηθούν οι 

σχετικοί όροι. Σημειώνεται ότι τυχόν μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα θα επιφέρει την επιβολή 

των σχετικών κυρώσεων από πλευράς Ε.Ε. (αναστολή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο 

Συνοχής ύψους € 495 εκατ.). 

 

3. Μακρο-οικονομικά στοιχεία 
 

  Τα  στοιχεία για το 2011, της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας-KSH, δείχνουν αύξηση 

του ουγγρικού ΑΕΠ κατά 1,7%, ποσοστό όμως σημαντικά χαμηλότερο από προγενέστερες 

προβλέψεις και εκτιμήσεις της ουγγρικής κυβέρνησης. Το ΑΕΠ της Ουγγαρίας το 2011 

διαμορφώθηκε σε € 99,3 δισ. έναντι € 98,1 δισ. το 2010, με το κατά κεφαλή ΑΕΠ να ανέρχεται σε € 

10.110 (ποσοστό 65% του μέσου κοινοτικού όρου). Αύξηση, σε σχέση με το 2010, παρουσίασε και ο 

δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, σε ποσοστό 5,4%, ενώ και η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο 

σημείωσε αύξηση το 2011 κατά 1,9%.  
 

  Οι μέσες μηνιαίες μικτές απολαβές (μηνιαίος μισθός) διαμορφώθηκαν το 2011 σε 213.054 

ουγγρικά φιορίνια-HUF (περίπου € 763), ενώ οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται σε 141.127 HUF 

(περίπου € 505). Η ποσοστιαία αύξηση του μισθού, σε φιορίνια, ήταν κατά 5,2% αυξημένη σε σχέση 
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με το 2010 (202.525 HUF, περίπου € 750), με τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη για το 2011 

να διαμορφώνεται σε 93.000 HUF (περίπου € 333).  
 

Το 2011 οι μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές είχαν ως εξής: 
 

Τομέας Οικονομίας HUF € 

Βιομηχανία 235.650 827 

Γεωργία 162.450 570 

Δημόσια Διοίκηση 277.680 975 

Εκπαίδευση 203.110 713 

Τραπεζικός τομέας 486.290 1.706 

Μέσος όρος 213.054 797 

Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (ΚSH) 
 

  Η έντονη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν κύριο γνώρισμα για το 2011, με 

την μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία του ουγγρικού φιορινιού-HUF έναντι των τριών 

κυριοτέρων νομισμάτων, ευρώ, δολλαρίου ΗΠΑ και ελβετ.φράγκου να είναι η εξής: 1€=279,21 HUF, 

1$=200,94 HUF, 1CHF=226,90 HUF (η μέση ετήσια ισοτιμία το 2010 ήταν αντίστοιχα: 1 €=275,41 

HUF, 1$=208,15 HUF, 1CHF=199,94 HUF). 
 

  Ο αριθμός των ατόμων ικανά για εργασία (ηλικίας 15-64 ετών) αυξήθηκε το 2011 κατά 29 

χιλιάδες και διαμορφώθηκε σε 3.779.000, αύξηση 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Αντίστοιχα και το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,4% και ανήλθε σε 55,8% του εν δυνάμει 

ενεργού εργατικού δυναμικού, αρκετά όμως χαμηλότερο έναντι του μέσου κοινοτικού όρου που 

ανέρχεται σε 66%. Το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε το 2011 σε 11% (συνολικά καταγεγραμμένοι 

άνεργοι 468.000), μείωση κατά 0,2% έναντι του 2010 (475.000 καταγεγραμμένοι άνεργοι). Ο αριθμός 

των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, το 2011, ανήλθε σε 674.000, μειωμένος κατά 1,7% 

(772.000 εργαζόμενοι το 2010). Επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο πληθυσμός της Ουγγαρίας είναι 

κάτω των 10 εκατ. κατοίκων και αριθμεί πλέον 9,962 εκατ. (έναντι 9,986 εκατ. κατοίκων το 2010). 
 

 Ο πληθωρισμός το 2011 ανήλθε σε 3,9%, μειωμένος κατά 1 ποσοστιαία μονάδα έναντι το 

2010 (4,9%). Το 2012 όμως και με την αύξηση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από 25% σε 27% ο 

αναμενόμενος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 5,5%. 
 

  Το ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης (general government consolidated gross debt) 

για το 2011 ανήλθε σε ποσοστό 82,6% επί του ΑΕΠ (έναντι ποσοστού 81,4%  το 2010), προκαλώντας 

και τις σχετικές αντιδράσεις των οίκων αξιολόγησης ως προς την ικανότητα της ουγγρικής 

κυβέρνησης να το μειώσει. Για το λόγο αυτό η ουγγρική κυβέρνηση πρόβλεψε στο νέο Σύνταγμα 

ρήτρα, σύμφωνα με την οποία το χρέος δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 50% του ΑΕΠ. 
 

  Ο αγροτικός τομέας στην Ουγγαρία (γεωργία, αλιεία και δασοκομία) απασχολούσε το 2011 

περί τις 75 χιλ. άτομα (ως κύρια απασχόληση), με μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 105.925 ουγγρικά 

φιορίνια-HUF(περίπου € 365). Η συμμετοχή του τομέα στη διαμόρφωση του ετήσιου ΑΕΠ ήταν 

3,8%, ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, για το 2011, ήταν 238,8 δισ. φιορίνια-HUF 

(περίπου € 823,4 εκατ.). Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Ουγγαρία ανέρχονταν σε 2,7 εκατ. εκτάρια 

ενώ τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Ουγγαρία είναι  σιτάρι και αραβόσιτος. Το 

2011 η Ουγγαρία παρήγαγε 13,8 εκατ. τόνους δημητριακών (4,1 εκατ. τόνοι σιταριού και 8,1 εκατ. 

τόνοι αραβόσιτου) ενώ υπάρχουν επίσης σημαντικές καλλιέργειες κριθαριού, σίκαλης, βρώμης, 

ζαχαρότευτλων, ηλίανθων, κράμβης, φρούτων, οπωροκηπευτικών καθώς και αμπελοκαλλιέργειες. 

Σημαντικό μέγεθος της αγροτικής παραγωγής η παραγωγή οίνων και αποσταγμάτων, με γνωστότερα 

εξ αυτών το Τοκάυ και την Πάλινκα αντίστοιχα.  
 

  Υπάρχει επίσης, μεταξύ άλλων, αξιόλογη κτηνοτροφική και πτηνοτροφική παραγωγή με 

ετήσια εκτροφή 698 χιλ. βοοειδών, 3 εκατ. χοίρων, 1 εκατ. αιγοπροβάτων και 33 εκατ. πουλερικών. Η 

αλιεία είναι περιορισμένη και βασίζεται κυρίως στις λίμνες και στα ποτάμια καθώς και στα εκτροφεία 
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ψαριών. Στο υπέδαφος της χώρας βρίσκονται ορυκτά, όπως βωξίτης, κάρβουνο, σιδηρομετάλλευμα, 

ουράνιο κλπ. Κατακόρυφη ανάπτυξη έχει επίσης συντελεσθεί στον βιομηχανικό τομέα με τη 

δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, της χημικής βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας και των 

ορυκτελαίων. 

 

4. Ενεργειακή πολιτική 
 

  Εκτιμάται ότι περίπου το 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. 
 

  Η Ουγγαρία τάσσεται 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. Στην προσπάθεια αυτή της 

απεξάρτησης της ουγγρικής ενεργειακής πολιτικής είναι και η υποστήριξη της κατασκευής του 

Nabucco West, της οικονομικότερης εκδοχής του αγωγού μεταφοράς φ/α Nabucco. Από ουγγρικής 

πλευράς προτάθηκε επίσης η δημιουργία ενεργειακού διαδρόμου Βορρά-Νότου και Ανατολής 

(Βορράς-σταθμός υγροποιημένου αερίου Πολωνίας, Νότος-σταθμός υγροποιημένου αερίου Κροατίας, 

Ανατολή-αγωγός Nabucco), ενώνοντας με αυτόν τον τρόπο χώρες και αγωγούς της περιοχής, από τη 

Βαλτική έως την Αδριατική, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2015. 
 

  Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πολιτική κατασκευής αγωγών διασύνδεσής της με τις 

γειτονικές χώρες. Ήδη λειτουργούν οι αγωγοί διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σερβίας, Ουγγαρίας-Ρουμανίας 

και Ουγγαρίας-Κροατίας ενώ υπογράφηκε και συμφωνία έναρξης κατασκευής αγωγού με τη 

Σλοβακία καθώς επίσης και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη διασύνδεση των δικτύων με τη 

Σλοβενία. Παράλληλα έχει υπογραφεί κείμενο συμφωνίας για την υλοποίηση του σχεδίου AGRI 

(Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector), που προβλέπει την μεταφορά υγροποιημένου αζερικού 

φυσικού αερίου, δια μέσω Γεωργίας, στο ρουμανικό λιμάνι της Κωστάντζας, όπου θα 

επαναεριοποιείται και κατόπιν με επίγειο δίκτυο θα μεταφέρεται στην Ουγγαρία και στις λοιπές 

διασυνδεόμενες  χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Μολδαβία). 
 

Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, σημειώνεται ότι 40% των αναγκών της χώρας 

καλύπτεται από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας (ύπαρξη πυρηνικού εργοστασίου στην πόλη Paks), ενώ 

το 3,5% της παραγωγής ρεύματος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 90% των οποίων 

καλύπτεται από βιομάζα. Από ρωσικής πλευράς επεδείχθη ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάθεση 

εργασιών εκσυγχρονισμού, σε ρωσικών συμφερόντων επιχειρήσεις, του ουγγρικού πυρηνικού 

εργοστασίου. 

 

5. Το τραπεζικό σύστημα της Ουγγαρίας 
 

Οι εμπορικές τράπεζες στην Ουγγαρία ανέρχονταν, το 2011, 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) 

κατέχουν περί το 70% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου. 
 

Ο βαθμός της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης συνέχισε και το 2011 την αυξητική του 

πορεία, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2009 και εντεύθεν, υπολείπεται όμως αυτού 

της Δυτικής Ευρώπης. Το ποσοστό του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών συγκριτικά προς το 

ΑΕΠ αυξήθηκε από 60% το 2002 σε περίπου 96% το 2010. Εκτιμάται επίσης ότι το ποσοστό δανείων 

συγκριτικά προς το ΑΕΠ διευρύνθηκε από 26% το 2002 σε 48% το 2010. Η κεφαλαιακή δύναμη των 

εμπορικών τραπεζών της Ουγγαρίας υπερδιπλασιάσθηκε την τελευταία πενταετία: από 888 δισ. HUF 

το 2002 σε 2.045 δισ. HUF το 2010. 
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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, με αρνητικά 

αποτελέσματα για την κερδοφορία τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 
 

Το σύνολο των εταιρικών δανείων το 2010 αυξήθηκε κατά 14%. Τα ιδιωτικά δάνεια 

αυξήθηκαν το 2010 κατά 29%, όμως ο ρυθμός αύξησής τους σημείωσε επιβράδυνση έναντι του μέσου 

όρου της περασμένης επταετίας (40%). 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. 
 

Αντίθετα, τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκαν τη περίοδο 2002-2006 

κατά 124%, το 2007 κατά 16%, ενώ την περίοδο 2008-2010 κατά 18% περίπου σε ετήσια βάση, 

κυρίως λόγω των απλουστευμένων μεθόδων δανειοδότησης. Το ποσοστό των δανείων προς τις ΜΜΕ, 

σε σχέση με το σύνολο των εταιρικών δανείων, αυξάνεται με βραδείς, αλλά σταθερούς ρυθμούς σε 

ετήσια βάση (2-3%) και καλύπτει το περί το 62% επί του συνόλου των εταιρικών δανείων. Εκτιμάται 

ότι εάν οι ΜΜE δεν αυξήσουν το ειδικό τους βάρος στην οικονομική ζωή της χώρας, τα σχετικά 

δάνεια θα ακολουθήσουν στο μέλλον τη πορεία μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 
 

Τα στεγαστικά δάνεια διπλασιάσθηκαν την περίοδο 2000-2004, αλλά έκτοτε οι ρυθμοί 

αύξησής τους μειώθηκαν, λόγω των επιβληθέντων περιορισμών χορήγησης και του κορεσμού της 

αγοράς, ενώ το 2010 αυξήθηκαν κατά 13%. 
 

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. 
 

Η σύνθεση του ενεργητικού των τραπεζών παρέμεινε αμετάβλητη το 2010, ενώ 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. Τέλος, διαχρονικά 

έχει επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών κατά 0,2 με 0,4 ποσοστιαίες μονάδες 

ετησίως. 
 

Οι 10 σημαντικότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, βάσει 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 



__________________________________________________________________________________________ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

Δ/νση: Szegfű utca 3, 1063 Budapest, HUNGARY, Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax:  +36 1 3217403 

e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu 

8 

-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 
 

Όσον φορά τη δραστηριοποίηση στην τραπεζική αγορά της Ουγγαρίας, αυτή δύναται να γίνει 

με τρεις τρόπους: 
 

1. Δημιουργία νέου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

2. Εξαγορά μεριδίου σε υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

3. Αγορά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς ιδιωτικοποίηση 
 

1. Δημιουργία νέου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Απαιτείται άδεια ίδρυσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει η Ουγγρική Αρχή 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Hungarian Financial Supervisory Authority/HFSA), κατόπιν 

συμβουλευτικής αρωγής της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας. Μεταξύ των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών είναι και αποδεικτικά στοιχεία για δυνατότητα κατάθεσης του 50% του 

ελαχίστου κατατεθειμένου κεφαλαίου, το οποίο, για τραπεζικά ιδρύματα, ορίζεται σε 2 δισ. 

HUF (περίπου € 8 εκατ.). Επίσης, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αλλοδαπό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, απαιτείται βεβαίωση καλής λειτουργίας του από την Εποπτική 

Αρχή του κράτους προέλευσης του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Της άδειας 

ίδρυσης έπεται η έκδοση αδείας λειτουργίας, η οποία εκδίδεται πάλι από την HFSA. Σε αυτό 

το στάδιο το ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του 

ελαχίστου απαιτούμενου κεφαλαίου. 
 

2. Εξαγορά μεριδίου σε υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 Για την εξαγορά μεριδίου συμμετοχής σε υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, άνω του 10% 

του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του HFSA. Και στη 

περίπτωση αυτή εάν ενδιαφέρεται αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, απαιτείται βεβαίωση καλής 

λειτουργίας του από την Εποπτική Αρχή του κράτους προέλευσης του. 
 

 Το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τις ανωτέρω διαδικασίες μπορεί να 

αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Ουγγρικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας 

http://www.pszaf.hu/en/ 
 

3. Αγορά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς ιδιωτικοποίηση. 

 Την στιγμή αυτή δεν υφίσταται ίδρυμα προς ιδιωτικοποίηση. Η τελευταία ιδιωτικοποίηση 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ήταν αυτή της FHB Mortgage Bank Co Plc. (Αυγ. 2007). Πληροφορίες 

σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ουγγαρία καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να 

αντληθούν από την ιστοσελίδα του Ουγγρικού Γραφείου Ιδιωτικοποιήσεων (Hungarian State Holding 

Company, www.mnvzrt.hu). 

 

6. Μορφές επιχειρήσεων και διαδικασίες ίδρυσης εταιρείας στην Ουγγαρία 
 

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.) 

http://www.pszaf.hu/en/
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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 πρόσωπα είτε 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 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). 

 

7. Φορολογικό καθεστώς-Κοινωνική ασφάλιση 
 

  Το φορολογικό σύστημα στην Ουγγαρία έχει ως ακολούθως: 
 

  α. Εταιρικός φόρος 

Ο επιβαλλόμενος επί των κερδών φόρος για επιχειρήσεις με κέρδη έως 500 εκατ. ουγγρ. 

φιορινιών-HUF (περίπου € 1,9 εκατ.), είναι 10%. Στο υπόλοιπο του φορολογητέου ποσού επιβάλλεται 

ο αρχικός φόρος 19%. 

Ποσοστά εταιρικής φορολογικής απόσβεσης: 

-Μηχανολογικός εξοπλισμός: 14,5% 

-Η/Υ: 33% 

-Οχήματα: 20% 

-Κτήρια: 2%-6% 
 

  Σε περιπτώσεις που δηλώνονται αρνητικά ή πολύ μικρά εταιρικά κέρδη, τότε η επιχείρηση 

φορολογείται επί μία τεκμαρτή φορολογική βάση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των 

συνολικών εσόδων μείον τη δαπάνη των πωληθέντων αγαθών. Ζημίες από το 2004 και εντεύθεν 
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μπορούν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις με χρονολογικό ορίζοντα τη τετραετία. Οι Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις (ΟΤΑ) επιβάλλουν επίσης στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς τους δημοτικό φόρο έως 

2%. Δεν παρακρατείται φόρος επί της πληρωμής μερισμάτων από επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση. 

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία περί προώθησης επενδύσεων προβλέπει την υπό όρους δυνατότητα 

φορολογικών απαλλαγών. 
 

  β. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 
  Υφίσταται ενιαίος Φορολογικός συντελεστής ύψους 16% (flat tax). 
 

  γ. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έχουν ως εξής: 

 Εργοδότης Εργαζόμενος 

Σύνταξη, υγεία + Ταμείο ανεργίας 27% 17% 

Συνεισφορά στο Ταμείο Εκπαίδευσης 1,5% - 

Εφ’ άπαξ μηνιαία καταβολή  

για υγειονομική περίθαλψη 

         1.950 HUF 

 

   δ. Φ.Π.Α. 

Ισχύει από 1
ης

 Ιανουαρίου 2012 νέος συντελεστής Φ.Π.Α. ύψους  27%. 

Προτιμησιακός Φ.Π.Α 18% επιβάλλεται σε είδη πρώτης ανάγκης (άρτος, γαλακτοκομικά, εμφιαλ. 

νερό, κλπ) και στους λογαριασμούς των κεντρικών θερμάνσεων. Σε βιβλία και φάρμακα ισχύει Φ.Π.Α 

5%. Στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ισχύει Φ.Π.Α 18% (μείωση από 25% για τόνωση της 

τουριστικής κίνησης). Επίσης για ειδικές κατηγορίες προϊόντων (καύσιμα, οινοπνευματώδη, καπνός) 

υφίσταται επιπλέον ειδικός φόρος κατανάλωσης. 
 

  ε. Λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις 

 20% ενιαία φορολόγηση επί των εσόδων από τόκους καταθέσεων 

 20% ενιαία φορολόγηση επί των εσόδων από χρηματιστηριακές πράξεις συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης (futures) και χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (options) 

 25% ενιαία φορολόγηση επί των εσόδων από δανεισμό χρεογράφων (securities) 

 25%-35% ενιαία φορολόγηση επί των μερισμάτων 

 Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη κατοικία αξίας μέχρι 30 εκατ. HUF (περίπου € 
105.000) δεν θα φορολογείται. Σε ακίνητες περιουσίες αξίας από 30-50 εκατ. HUF (περίπου € 

105.000-175.000) επιβάλλεται φόρος 0,3%, ενώ εάν η αξία υπερβαίνει τα 50 εκατ. HUF ο φόρος 

είναι 0,5% για το υπερβάλλον των 30 εκατ. HUF. Δεύτερη κατοικία αξίας μέχρι 15 εκατ. HUF 

(περίπου € 53.000) δεν φορολογείται, ενώ άνω του ποσού αυτού επιβάλλεται φόρος 6%. 

 Αύξηση του ποσοστού φόρου, από 0,1% σε 0,2%, επί των τραπεζικών συναλλαγών (στις 
αναλήψεις). 

 

8. Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων 
 

Τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρονται από την ουγγρική κυβέρνηση έχουν ως ακολούθως: 
 

Σε περίπτωση που μία επένδυση δεν τυγχάνει συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε., μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η ουγγρική κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης, προσφέρει δέσμες επενδυτικών κινήτρων που περιλαμβάνουν: 
 

 Επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς, με απόφαση της κυβέρνησης. 

 Φοροαπαλλαγές. 

 Επιδοτήσεις για εκπαίδευση προσωπικού. 

 Επιδοτήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 

Τα επενδυτικά κίνητρα εφαρμόζονται με μια σειρά επενδύσεων όπως: 

1. Βιομηχανία/Μεταποίηση. 
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2. Επιχειρήσεις Έρευνας και Τεχνολογίας. 

3. Περιφερειακά Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών. 

4. Επιχειρήσεις Διαχείρισης Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς Προϊόντων (Logistics). 

5. Τουρισμός. 
 

Ειδικότερα: 
 

 Α. Βιομηχανία/Μεταποίηση 
 

  Α.α. Επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς που αποφασίζονται από τη  

         κυβέρνηση 

  Δικαιούχοι αυτής της κρατικής επιδότησης είναι οι επενδύσεις μεγαλύτερες των € 10 εκατ.,  

που δημιουργούν τουλάχιστον 50 νέες θέσεις εργασίας ή 25 θέσεις σε περιοχές προτεραιότητας 

(Βόρειος Ουγγαρία, Great Hungarian Plain, South Transdunabia). Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να 

υποβάλουν αίτηση στον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

(Hungarian Investment and Trade Agency, www.hita.hu), ο οποίος αξιολογεί την πρόταση και 

εισηγείται ανάλογα σε αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου. Το ύψος της επιδότησης αποφασίζεται από 

τη κυβέρνηση με αρμόδιο φορέα εκτέλεσης και εποπτείας το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 
 

Α.β. Φοροαπαλλαγές 

Αφορούν επενδύσεις άνω των € 12 εκατ. που απασχολούν περισσότερους από 150 

εργαζόμενους με την ετήσια αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας να είναι 600 φορές μεγαλύτερη από το 

ποσό του κατώτατου μηνιαίου μισθού. Για τις περιοχές προτεραιότητας τα κριτήρια εφαρμογής είναι 

επενδύσεις άνω των € 4 εκατ. που απασχολούν περισσότερους από 75 εργαζόμενους και η ετήσια 

αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας είναι 300 φορές μεγαλύτερη από το ποσό του κατώτατου μηνιαίου 

μισθού. Η φοροαπαλλαγή αφορά μείωση 80% της εταιρικής φορολόγησης για 10 έτη. Το αίτημα 

υποβάλλεται στον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (HITA 

www.hita.hu), ο οποίος λειτουργεί επικουρικά και μόνο, ενώ την αξιολόγηση και την απόφαση την 

λαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου. 
 

Α.γ. Επιδοτήσεις για εκπαίδευση προσωπικού 

Επιστροφή κόστους εκπαίδευσης ως ακολούθως: 

 Για μεγάλες επιχειρήσεις 
50% της γενικής εκπαίδευσης 

25% της εξειδικευμένης εκπαίδευσης 

+10% για εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

+10% για εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων εκτός Βουδαπέστης 

+5% για εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων εντός Βουδαπέστης 

 Για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 250 ατόμων και 
καθαρά έσοδα από πωλήσεις λιγότερα από € 50 εκατ.) 

70% της γενικής εκπαίδευσης 

35% της εξειδικευμένης εκπαίδευσης 

+10% για εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

+10% για εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων εκτός Βουδαπέστης 

+5% για εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων εντός Βουδαπέστης 
 

Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων. Ο ρόλος του ΗΙΤΑ, στην 

προκειμένη περίπτωση, είναι αποκλειστικά επικουρικός. 
 

Α.δ. Επιδοτήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Δικαιούχοι είναι όσες επιχειρήσεις: 

 Έλαβαν επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς που αποφασίζονται από τη 

κυβέρνηση. 



__________________________________________________________________________________________ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

Δ/νση: Szegfű utca 3, 1063 Budapest, HUNGARY, Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax:  +36 1 3217403 

e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu 

12 

 Δημιούργησαν 500 νέες θέσεις εργασίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας 
ή 200 στις πλέον προβληματικές περιφέρειες. 

 Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες το 50% των προσληφθέντων ήταν άνεργοι, ή 

ποσοστό 30% στις πλέον προβληματικές περιφέρειες. 
 

  Η επιδότηση ανέχεται σε € 1 εκατ. για αύξηση αριθμού εργαζομένων κατά 500 άτομα, σε € 

650 χιλ. για αύξηση αριθμού εργαζομένων κατά 300 άτομα και σε € 320 χιλ. για αύξηση αριθμού 

κατά 200 εργαζόμενους. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων. Ο 

ρόλος του ΗΙΤΑ είναι και πάλι επικουρικός. 
 

Β. Επιχειρήσεις Έρευνας και Τεχνολογίας 

 Ισχύει ότι και για τις επιχειρήσεις βιομηχανίας/μεταποίησης με μόνες διαφορές: 

 Β.α. Επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς που αποφασίζονται από τη  

           κυβέρνηση 
 Δικαιούχοι αυτής της επιδότησης είναι οι επενδύσεις μεγαλύτερες των € 10 εκατ. που 

δημιουργούν τουλάχιστον 10 νέες θέσεις εργασίας. 

 Β.β. Φοροαπαλλαγές 

 Αφορούν επενδύσεις άνω των € 400 χιλ. 
 

Γ. Περιφερειακά Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών 

  Ισχύει ότι και για τις επιχειρήσεις βιομηχανίας/μεταποίησης 
 

Δ. Επιχειρήσεις Διαχείρισης Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς Προϊόντων (Logistics) 

  Ισχύει ότι και για τις επιχειρήσεις βιομηχανίας/μεταποίησης με μόνη διαφορά: 

 Δ.α. Επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς που αποφασίζονται από τη  

         κυβέρνηση 
  Δικαιούχοι αυτής της επιδότησης είναι οι επενδύσεις μεγαλύτερες των € 10 εκατ. που 

δημιουργούν τουλάχιστον 10 νέες θέσεις εργασίας. 
 

Ε. Τουρισμός 

  Ισχύει ότι και για τις επιχειρήσεις βιομηχανίας/μεταποίησης με μόνη διαφορά: 

  Ε.α. Επιδοτήσεις με μορφή άμεσης χρηματικής συνεισφοράς που αποφασίζονται από τη  

          κυβέρνηση 
 Δικαιούχοι αυτής της επιδότησης είναι οι επενδύσεις μεγαλύτερες των € 50 εκατ. που 

δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή 25 νέες θέσεις εργασίας σε περιοχές 

προτεραιότητας. 

 

9. Ξένες επενδύσεις στην Ουγγαρία 
 

Το σύνολο των συσσωρευμένων καθαρών εισροών ξένου επενδυμένου κεφαλαίου στην 

Ουγγαρία, στο τέλος του 2011, ανήλθε σε € 64,71 δισ. έναντι € 67,83 δισ. το 2010. Τα στοιχεία 

φανερώνουν μια τάση αποεπένδυσης κατά το 2011, λόγω της αρνητικής διεθνούς οικονομικής 

συγκυρίας. Παρά ταύτα η Ουγγαρία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης με τις υψηλότερες κατά κεφαλήν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (περί τα € 6.500). Η 

ανά χώρα κατανομή της καθαρής εισροής ΑΞΕ στην Ουγγαρία, μέχρι το τέλος του 2011, είναι η εξής: 
 

Χώρες Ποσά σε δισ. € Ποσοστό (%) 

Γερμανία 19,24 29,7 

Ολλανδία 11,47 17,7 

Αυστρία 7,82 12,1 

Λουξεμβούργο 4,20 6,5 

Γαλλία 3,04 4,5 

ΗΠΑ 2,70 4,2 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας (MNB) 
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  Η ποσοστιαία κατανομή των ΑΞΕ, ανά κλάδο, έχει ως ακολούθως: 

Τομέας Ποσά σε δισ. € Ποσοστό (%) 

Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας  18,42 28,4 

Χρηματοπιστωτικός τομέας 4,85 7,5 

Κτηματομεσιτικά 4,62 7,1 

Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είδη και εξοπλισμός 3,31 5,1 

Ενέργεια 2,26 3,4 

Φαρμακευτικά  1,70 2,6 

Τρόφιμα 1,53 2,4 

Μέταλλα 1,19 1,8 

Λοιπά 26,83 41,7 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας (MNB) 
 

  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/είδη διατροφής: BAUHAUS, IKEA, TESCO, AUCHAN, SPAR, UNILEVER, 

NESTLE, HEINZ 

- 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 

αγροάς 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 πολυθενικές με ποσοστό 60% αυτής της παραγωγής να εξάγεται. 

 

10. Επενδυτικό περιβάλλον 
 

 Γενικά, η Ουγγαρία θεωρείται από τους πλέον προσφιλείς επενδυτικούς προορισμούς της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει τη δεύτερη 

μεγαλύτερη, μετά τη Τσεχία κατά κεφαλήν εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη περιοχή. 
  

 Η σημαντικότερη ίσως δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην Ουγγαρία είναι 

η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, θέμα που η κυβέρνηση προσπαθεί να αμβλύνει με τη 

μείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης το περίπλοκο σύστημα τοπικής 

αυτοδιοίκησης με την ύπαρξη δημοτικών και κοινοτικών επιβαρύνσεων δυσχεραίνει τημ ξένη 

επενδυτική δραστηριότητα.  
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  Συνοψίζοντας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ουγγαρίας είναι η γεωγραφική της θέση, το 

σύγχρονο οδικό δίκτυο και το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, ενώ ως μειονεκτήματα θα 

μπορούσαν να αναφερθούν το μικρό μέγεθος της αγοράς, η χαμηλή αγοραστική δύναμη και τα 

γραφειοκρατικά εμπόδια. 

 

11. Δημόσιοι Διαγωνισμοί/Κρατικές Προμήθειες 
 

  Στην ιστοσελίδα της Ουγγρικής Υπηρεσίας Δημοσίων Προμηθειών (Public Procurement 

Authority, www.kozbeszerzes.hu) δημοσιεύονται οι προκηρύξεις γαι δημόσιους 

διαγωνισμούς/κρατικές προμήθειες. Στον ανωτέρω 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, κ.ά). 
 

 Επιπροσθέτως υφίσταται και η ιστοσελίδα www.tender-ertesito.hu, όπου επίσης 

δημοσιεύονται οι δημόσιοι διαγωνισμοί της Ουγγαρίας (στα ουγγρικά) ενώ στην ιστοσελίδα 

www.promitheies.gr υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στα ελληνικά για προμήθειες, 

διαγωνισμούς και προκηρύξεις στην Ουγγαρία, έναντι σχετικής χρέωσης. 

 

12. Εμπορική πολιτική της Ουγγαρίας-Σήμανση-Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 
 

  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. Στη 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 

-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 

 

13. Διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές της Ουγγαρίας 

 

  Α. Εξαγωγές 
  

  Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων από την Ουγγαρία περιλαμβάνουν: 

επιβατικά οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές 

εικόνας και ήχου (τηλεοράσεις, video, dvd), δημητριακά, χημικά και πλαστικά προϊόντα, τηλεφωνικές 

συσκευές, ελαστικά, φαρμακευτικά παρασκευάσματα. 
    

 Η κατάταξη των χωρών, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο προορισμό των ουγγρικών 

εξαγωγών έχει ως εξής: 

 



__________________________________________________________________________________________ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

Δ/νση: Szegfű utca 3, 1063 Budapest, HUNGARY, Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax:  +36 1 3217403 

e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu 

15 

 

Εξαγωγές από την Ουγγαρία 

 

α/α 
Χώρες  

2009 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

1 Γερμανία 15.113.691.596 17.943.148.434 20.140.562.409 

2 Ρουμανία 3.106.600.730 3.846.666.434 4.575.379.490 

3 Αυστρία 2.691.168.938 3.500.643.095 4.342.851.969 

4 Σλοβακία 2.951.135.275 3.821.718.228 4.291.036.162 

5 Ιταλία 3.381.718.082 3.955.378.171 4.033.546.764 

6 Γαλλία 3.218.455.043 3.576.364.035 3.833.426.348 

7 Ηνωμ. Βασίλειο 3.136.327.189 3.889.038.999 3.701.681.923 

8 Πολωνία 2.191.004.095 2.632.500.117 3.122.342.176 

9 Τσεχία 1.930.151.327 2.475.074.780 2.969.327.290 

10 Ρωσία 2.108.210.078 2.545.855.072 2.577.137.134 

11 Ισπανία 1.993.374.775 2.271.987.044 2.172.075.279 

12 Ολλανδία 2.191.377.806 2.260.479.369 2.046.545.613 

 Σύνολο εξαγωγών: 59.139.318.568 71.448.823.776 79.977.573.594 
  

 Η Ελλάδα, στην κατάταξη των ουγγρικών εξαγωγών, το 2011, βρίσκονταν στην 31
η
 θέση (€ 

294,1 εκατ.), έναντι 30
ης

 το 2010 (€ 305,2 εκατ.) και 27
ης

 το 2009 (€ 324,9 εκατ.). 
 

 

Β. Εισαγωγές 
 

  Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγομένων προϊόντων στην Ουγγαρία περιλαμβάνουν: επιβατικά 

οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, είδη διατροφής, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, χημικά και 

πλαστικά προϊόντα, ελαστικά, φαρμακευτικά παρασκευάσματα, κ.ά. 
 

  Η κατάταξη των χωρών, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο προμηθευτή των ουγγρικών 

εισαγωγών έχει ως εξής: 

Εισαγωγές στην Ουγγαρία 

 

α/α 
Χώρες  

2009 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

1 Γερμανία 13.740.591.814 15.831.412.986 17.987.253.361 

2 Ρωσία 4.068.239.546 5.144.394.303 6.395.857.376 

3 Αυστρία 3.597.769.510 4.083.575.826 4.534.157.449 

4 Κίνα 3.566.388.711 4.652.853.573 4.395.880.444 

5 Σλοβακία 2.328.359.343 2.736.493.315 3.566.859.534 

6 Πολωνία 2.262.501.316 3.470.567.193 3.474.279.599 

7 Ολλανδία 2.621.997.554 2.979.917.923 3.167.219.497 

8 Ιταλία 2.289.809.860 2.823.392.184 3.161.193.821 

9 Γαλλία 2.428.184.840 2.440.821.941 2.722.138.992 

10 Τσεχία 1.873.284.502 2.135.010.294 2.350.037.788 

11 Ρουμανία 1.294.742.219 1.720.232.494 2.338.917.529 

12 Βέλγιο 1.329.927.955 1.456.395.553 1.558.001.340 

 Σύνολο εισαγωγών: 55.401.180.916 65 933 667 594 72.916.878.494 
 

    Στην κατάταξη των ουγγρικών εισαγωγών, η Ελλάδα, το 2011 και το 2010 βρίσκονταν στην 

41
η
 θέση, παρά την αριθμητική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (€ 88,9 εκατ. από € 80,1 εκατ. 

αντίστοιχα) και στην 44
η
 το 2009 (€ 56,3 εκατ.). 
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14. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Ουγγαρίας 
 

  Α. Διμερές θεσμικό πλαίσιο με την Ελλάδα 
 

 Οι Συμφωνίες που απαρτίζουν το διμερές θεσμικό πλαίσιο 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) 
 

Β. Διμερείς Εμπορικές Συναλλαγές 

 οι ελληνικές εξαγωγές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ουγγρικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας) σημείωσαν αύξηση 11,1% το 2011 και ανήλθαν στα € 88,99 εκατ. έναντι 

€ 80,11 εκατ. το 2010, ενώ το 2009 ήταν μόλις € 56,34 εκατ. 

 οι ελληνικές εισαγωγές από την Ουγγαρία σημείωσαν πτώση, σε ποσοστό 3,6% το 2011 και 

διαμορφώθηκαν σε € 294,16 εκατ. έναντι € 305,20 εκατ. το 2010 και € 324,99 εκατ. το 2009 

 το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, αν και παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος, 
μειώθηκε το 2011 και διαμορφώθηκε σε € 205,16 εκατ. έναντι € 225,09 εκατ. το 2010 (€ 268,65 

εκατ. το 2009).  

 ο όγκος του διμερούς εμπορίου σημείωσε μικρή κάμψη (μόλις € 2,16 εκατ.) και ανήλθε στα € 
383,15 εκατ. το 2011, από € 385,32 εκατ. το 2010 (το 2009 ήταν € 381,33 εκατ.) 

 

  Σύμφωνα με στοιχεία της ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (KSH), το 2011 οι ελληνικές 

εξαγωγές προς την Ουγγαρία παρουσίασαν αύξηση 11,1% σε σχέση με το 2010 και ανήλθαν σε € 

88,99 εκατ. (έναντι € 80,11 εκατ. το 2010 και  € 56,34 εκατ. 2009). Αντιθέτως, οι εισαγωγές από την 

Ουγγαρία, το 2011 σημείωσαν νέα μικρή κάμψη και ανήλθαν σε € 294,16 εκατ., μειωμένες κατά 

3,6%, σε σχέση με το 2010 (€ 305,20 εκατ.), συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών 

(€ 324,99 εκατ. το 2009). Εν τούτοις τα εισαγόμενα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα ενσωματώνουν 

υψηλό βαθμό προστιθέμενης αξίας, με συνέπεια τη διαχρονική διατήρηση ελλειμματικού διμερούς 

εμπορικού ισοζυγίου σε βάρος της Ελλάδας. Η σχέση δηλαδή εξαγωγών-εισαγωγών από 1 προς 5,8 

περίπου εις βάρος της χώρας μας που ήταν το 2009, το 2011 διαμορφώθηκε σε 1 προς 3,3.  
 

 

  Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος. Εν 

τούτοις το 2011 το έλλειμμα σημείωσε μείωση και διαμορφώθηκε σε € 205,16 εκατ. έναντι € 225,09 

εκατ. το 2010 και € 268,65 εκατ. το 2009. Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται πρωταρχικά στην 

συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία της ελληνικής οικονομίας και την μείωση των ελληνικών 

εισαγωγών συνολικά αλλά και στην σταθερή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Αντίστοιχα και ο 

όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσιάζει σχετική μείωση, € 383,16 εκατ. το 2011, € 385,32 εκατ. το 

2010 και 381,33 εκατ. το 2009). 
 

Διμερές Εμπορικό Ισοζύγιο και Όγκος Διμερούς Εμπορίου 

 2008 2009 2010 2011 

Εισαγωγές από 

Ουγγαρία (σε €) 

449.349.236 324.998.834 305.206.713 294.162.474 

Εξαγωγές προς 

Ουγγαρία (σε €) 

72.346.678 56.340.864 80.114.039 88.997.712 

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

Όγκος διμερούς 

εμπορίου (σε €) 

521.695.914 381.339.698 385.320.752 383.160.186 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
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  Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία περιλαμβάνει προϊόντα του πρωτογενούς 

τομέα με είδη διατροφής (εσπεριδοειδή, φρούτα, τρόφιμα) και των προϊόντων αλουμινίου (ράβδοι 

αλουμινίου, πλάκες και φύλλα αλουμινίου). Αρχίζει όμως σταδιακά να διαφοροποιείται και να 

περιλαμβάνει πλέον φαρμακευτικά προϊόντα λιανικής πώλησης και τηλεφωνικές συσκευές. Από την 

άλλη πλευρά οι εισαγωγές από την Ουγγαρία περιλαμβάνουν προϊόντα με συσσωρευμένη 

τεχνογνωσία και υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως οχήματα, τηλεφωνικές συσκευές, οπτικοακουστικά 

προϊόντα. 
 

  Διαχρονικά το διμερές εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει την παρακάτω εικόνα: 
 

Έτη Ελληνικές εισαγωγές 

σε εκατ. € 

Ελληνικές εξαγωγές 

σε εκατ. € 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

σε εκατ. € 

2004 260,0 66,9 -193,1 

2005 343,4 59,5 -283,9 

2006 317,9 61,7 -256,2 

2007 565,6 73,1 -492,5 

2008 449,3 72,3 -377,0 

2009 324,9 56,3 -268,6 

2010 305,2 80,1 -225,0 

2011 294,1 88,9 -205,1 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
 

  Σε συνολικά 75 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη Ονοματολογίας-

ΚΣΟ) το ύψος των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία, το 2011, υπερέβη τις € 100.000, ενώ οι 15 

κυριότερες κατηγορίες με εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ύψους € 1 εκατ. στην Ουγγαρία είναι οι 

εξής: 

Ελληνικές εξαγωγές στην Ουγγαρία 

α/α Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2010 

(σε €) 

2011 

(σε €) 

1 7606 Πλάκες, φύλλα αλουμινίου 4.376.337 10.543.887 

2 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 10.579.258 10.443.727 

3 3004 Φάρμακα για λιανική πώληση 8.747.490 10.326.998 
4 0805 Εσπεριδοειδή 8.362.439 8.736.510 

5 7604 Ράβδοι αλουμινίου 6.886.115 8.437.149 

6 2008 Παρασκευασμένοι, διατηρημένοι 
καρποί 3.651.712 4.827.491 

7 1006 Ρύζι 1.052.545 3.766.242 

8 7306 Σωλήνες κάθε είδους 1.710.676 2.292.674 
9 7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο 1.081.220 1.758.543 

10 3903 Πολυμερή στυρολίου 2.158.585 1.592.391 

11 2208 Αποστάγματα οίνου ή τσίπουρου 1.849.667 1.483.311 

12 2106 Παρασκευάσματα διατροφής 1.126.224 1.161.875 
13 7607 Φύλλα και ταινίες από αργίλιο  536.946 1.014.543 

14 0811 Καρποί και άλλα φρούτα 749.817 995.324 

15 0810 Φράουλες 1.005.018 945.001 

  Μερικό Σύνολο: 53.874.049 68.325.666 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 προϊόντων επί 

του συνόλου: 

 

67,24% 

 

76,77% 

  Γενικό σύνολο ελληνικών 

εξαγωγών: 80.114.039 88.997.712 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
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Η Ελλάδα εισάγει από την Ουγγαρία κυρίως προϊόντα με ενσωματωμένη τεχνολογία, όπως 

επιβατικά οχήματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές εικόνας και ήχου (τηλεοράσεις, video, 

dvd), ηλεκτρονικές συσκευές, τηλεφωνικές συσκευές, ελαστικά, φαρμακευτικά παρασκευάσματα κ.α., 

ενώ εμφανίζονται και σημαντικές εξαγωγές παγωτού. Σε συνολικά 50 κατηγορίες προϊόντων 

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

Ουγγαρία, το 2011, υπερέβη το € 1 εκατ., ενώ οι 15 κυριότερες κατηγορίες ουγγρικών προϊόντων με 

εξαγωγές στην Ελλάδα, ύψους άνω των € 5 εκατ. είναι οι κάτωθι: 
 

Ελληνικές εισαγωγές από την Ουγγαρία 

α/α Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2010 

 (σε €) 

2011 

(σε €) 

1 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 54.764.965 47.984.293 

2 8528 Τηλεοράσεις, video, dvd 26.954.521 16.418.379 

3 1001 Σιτάρι 30.927.829 16.348.729 

4 8703 Επιβατικά αυτοκίνητα 34.857.142 14.239.120 
5 3004 Φάρμακα για λιανική πώληση 3.787.358 10.598.439 

6 3901 Πολυμερή αιθυλαινίου 8.899.558 10.296.200 

7 8536 Συσκευές για προστασία, 
κατανομή, ηλεκτρ. κυκλ. 7.314.784 9.497.836 

8 1005 Καλαμπόκι 7.785.330 8.051.559 

9 3006 Παρασκευάσματα και 
φαρμακευτικά είδη 4.176.167 7.155.558 

10 3005 Βαμβάκι, γάζες ταινίες και 
ανάλογα είδη 5.109.108 7.122.978 

11 0102 Βοοειδή ζωντανά 15.463.623 7.077.419 
12 4011 Επίσωτρα, ελαστικά 5.737.108 6.606.630 

13 2105 Παγωτά 983.560 6.281.538 

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

15 7321 Θερμάστρες, λέβητες, μαγειρεία, 
κ.ά 2.172.299 5.394.434 

  Μερικό Σύνολο: 208.935.499 178.682.119 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 προϊόντων 

επί του συνόλου: 
 

68,45% 

 

60,74% 

  Γενικό Σύνολο ελληνικών 

Εισαγωγών: 
305.206.713 294.162.474 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH) 

 

15. Ελληνικές επενδύσεις στην Ουγγαρία 
 

Οι ελληνικές εταιρείες (μικτές και αμιγείς) που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία είναι 

περίπου 120, με την πλειονότητά τους να ασχολείται με τον τομέα του τουρισμού (Γραφεία ταξιδίων) 

και του εμπορίου και κατά δεύτερο λόγο τον τομέα της βιομηχανίας, μεταφορών και παροχής 

υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι σήμερα το σύνολο του ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου κυμαίνεται περί 

$ 420 εκατ. Οι σημαντικότερες ελληνικές επενδύσεις στην Ουγγαρία 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. 

 

16. Τουριστικός τομέας 
 

  Ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στις διμερείς εμπορικές-

οικονομικές σχέσεις, αφού η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους Ούγγρους, παρά την 

σημαντική άνοδο των ανταγωνιστών μας (ιδίως Κροατίας, Τυνησίας, Τουρκίας). Εκτιμάται ότι 
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150.000 Ούγγροι επισκέπτονται τη χώρα μας ετησίως μέσω οργανωμένων τουριστικών πακέτων, ενώ 

υπάρχει από ελληνικής πλευράς σταθερή παρουσία, με περίπτερο του ΕΟΤ Βιέννης, στην ετήσια 

Έκθεση Τουρισμού και Ταξειδίων-UTAZAS, που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη. 

 

17. Τομέας μεταφορών 
 

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.). 
   

Προς αντιμετώπιση των προαναφερθεισών δυσκολιών παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση 

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

αστυνομικών αρχών, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με 

παράλληλη παράσταση έναντι των αρμοδίων ουγγρικών φορέων. 

 

18. Γενικά στοιχεία για τον κλάδο τροφίμων στην Ουγγαρία 
 

Στην Ουγγαρία έχουν αναπτυχθεί οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ (πολυεθνικών 

συμφερόντων κατά κύριο λόγο), τα πολυκαταστήματα, οι υπερ-αγορές (hypermarkets) ενώ παρουσία 

έχουν και «εκπτωτικές» αλυσίδες καταστημάτων. Από πλευράς όγκου και αξίας πωλήσεων, οι 

μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ (TESCO, SPAR, AUCHAN, ΜΕΤRO) κατέχουν τη «μερίδα του 

λέοντος». Υπάρχουν επίσης περί τις 10.000 ανεξάρτητα μαγαζιά και καταστήματα λιανικής, 

οργανωμένα σε μεγάλες ομάδες κοινοπραξιών: CBA, COOP Hungary και Real Hungaria, οι οποίες 

μαζί αντιπροσωπεύουν μία υπολογίσιμη δύναμη στο λιανεμπόριο. 
 

Ο τομέας των «εκπτωτικών» αλυσίδων καταστημάτων παρουσιάζει επίσης σημαντική 

δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Οι αλυσίδες αυτές έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στον μέσο ούγγρο 

καταναλωτή που τα θεωρεί περισσότερα προσιτά, από οικονομικής απόψεως, σε σχέση με τα 

παραδοσιακά καταστήματα. Οι αλυσίδες LIDL και ALDI έχουν επεκτείνει σε σημαντικό βαθμό την 

απήχησή τους στο καταναλωτικό κοινό και έχουν επεκταθεί με ένα ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων. 

Αντίστοιχα στην επαρχία δυναμική παρουσία διαθέτουν οι «εκπτωτικές» αλυσίδες PENNY MARKET 

και PROFI. 
 

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των σύγχρονων υπεραγορών, τα ανεξάρτητα τοπικά 

καταστήματα τροφίμων, συμμετέχουν ενεργά στο λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα στις μικρές επαρχιακές 

πόλεις. Όμως σε αυτά τα μαγαζιά υπάρχει περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος, με αποτέλεσμα να 

προμηθεύονται μικρές ποσότητες και να περιορίζονται στις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτή. 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, το 1/3 των πωλήσεων λιανικής προέρχεται από τα καταστήματα που 

είναι μικρότερα των 400 τ.μ., ενώ τα μίνι-μάρκετ με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ. προμηθεύουν το 

¼ της εγχώριας αγοράς.  
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  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat η Ουγγαρία είναι η τέταρτη φθηνότερη, σε 

κόστος, χώρα από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνον η Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία, 

σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη (Ιούλ.2012) διέθεταν χαμηλότερες τιμές καταναλωτή στα είδη 

διατροφής και τις υπηρεσίες, ενώ στα ποτά και στον καπνό η Ουγγαρία ήταν η χαμηλότερη σε κόστος. 
 

  Με βάση τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (100 μονάδες), οι τιμές στα είδη διατροφής και τις 

υπηρεσίες στην Ουγγαρία ήταν στο 64% του μέσου ευρωπαϊκού όρου (Βουλγαρία 51%, Ρουμανία και 

Πολωνία 60%). Επισημαίνουμε ότι στην Ουγγαρία, οι μέσες μηνιαίες μικτές απολαβές (μηνιαίος 

μισθός) ήταν 213.054 ουγγρικά φιορίνια-HUF (περίπου € 763) το 2011, ενώ οι καθαρές αποδοχές 

ανέρχονταν σε 141.127 HUF (περίπου € 505), με τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη το 2011 

να ανέρχεται σε 93.000 HUF (περίπου € 333). 

 

19. Σήμανση προϊόντων, προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και προβολής  

 

 Τα προϊόντα προέλευσης από χώρες–μέλη της Ε.Ε. καλύπτονται από τα εν ισχύ πιστοποιητικά 

που ορίζουν οι αντίστοιχοι κοινοτικοί κανονισμοί. Ωστόσο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της 

Ουγγαρίας, βάσει της εγχώριας ισχύουσας νομοθεσίας, ορίζει ότι ο εισαγωγέας-διακινητής του 

εισαγόμενου προϊόντος είναι υποχρεωμένος για τη σωστή και πλήρη καταγραφή των σχετικών 

στοιχείων του προϊόντος στην ουγγρική γλώσσα (είδος, όνομα εισαγωγέα, χώρα προέλευσης, όνομα 

παραγωγού, κωδικό αριθμό καταχώρησης κ.ά.). Η πλέον συνήθης και οικονομική πρακτική σε αυτές 

τις περιπτώσεις είναι η τοποθέτηση μιας μικρής αυτοκόλλητης ταινίας στη συσκευασία του προϊόντος, 

προκειμένου να ενημερωθεί ο καταναλωτής στην ουγγρική γλώσσα, διατηρώντας την ήδη υπάρχουσα 

ετικέτα στην ελληνική ή αγγλική. Σε άλλες περιπτώσεις, κατόπιν υποδείξεως και συνδρομής του 

εισαγωγέα, δημιουργείται μια νέα ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στην 

ουγγρική (σε αρκετά προϊόντα συναντάται η καταγραφή του προϊόντος σε πολλές γλώσσες). 
 

 Αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες για τη διαφήμιση ενός προϊόντος στην ουγγρική 

αγορά, αυτές συνήθως επιτυγχάνονται σε στενή συνεργασία με τον αντιπρόσωπο–εισαγωγέα στην 

Ουγγαρία, ο οποίος διαθέτοντας την κατάλληλη γνώση της αγοράς επιλέγει και προτείνει εκείνες τις 

κινήσεις που θα συμβάλλουν στη σωστή τοποθέτηση και προώθηση του προϊόντος. Υπό το πρίσμα 

των ανωτέρω μια διαφημιστική δράση για προώθηση προϊόντων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό ουγγρικό τύπο, σε ιστοσελίδες(websites), συμπερίληψη 

σε ενημερωτικά φυλλάδια, στοχευμένες δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, προσφορά δώρων, 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.ά. 
 

  Επίσης υφίσταται και η δυνατότητα καταχώρησης αγγελίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων 

εταιρειών (στην ουγγρική), σχετικά με την αναζήτηση αντιπροσώπου ή συνεργάτη, με σύντομη 

περιγραφή της εταιρείας και των προϊόντων που θέλουν να προωθήσουν στην ουγγρική αγορά. 

 

20. Επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην ουγγρική αγορά 
 

 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. Προϊόντα τα οποία αποτελούν υποκατάστατα ή ανταγωνιστικά αντίστοιχων ουγγρικών 

προϊόντων αντιμετωπίζονται με διστακτικότητα, σκεπτικισμό και δεν τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης. 
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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. 
 

  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. 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. 
 

  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. 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 

 FOODAPEST-International Food, Drink, Food Processing and Hospitality Trade Fair 

 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 

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 


