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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
Ζ Οπγγαξία έγηλε Υξηζηηαληθφ Βαζίιεην ην 1000 κ.Υ. θαη γηα αξθεηνχο αηψλεο ππήξμε αλάρσκα θαηά 

ηεο επέθηαζεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, πξηλ ελζσκαησζεί ηειηθά ζηελ 

Απζηξννπγγξηθή Απηνθξαηνξία. Με ηελ ιήμε ηνπ Β΄ΠΠ, ε ρψξα πεξηήιζε ζε θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1956 θαη ε αλαθνίλσζε γηα απνρψξεζε ηεο ρψξαο απφ ην χκθσλν ηεο 

Βαξζνβίαο, πξνθάιεζε ηελ άκεζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Ρσζίαο. Σν 1968, ε Οπγγαξία άξρηζε λα 

αλνίγεη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη ε πεξίνδνο νλνκάζηεθε "Goulash Communism". Οη πξψηεο 

πνιπθνκκαηηθέο εθινγέο δηελεξγήζεθαλ ζηελ Οπγγαξία ην 1990, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ  θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ιεηηνπξγία κηαο ειεχζεξεο αγνξάο θαη νηθνλνκίαο. Σν 1999 έγηλε 

κέινο ηεο Βνξεην-Αηιαληηθήο πκκαρίαο θαη ην 2004 ηεο Δ.Δ.  
 
Ζ ρψξα θαηαιακβάλεη έθηαζε 93.028 η. ρικ. θαη θαηαηάζζεηαη 110

ε
 ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε (ε 

Διιάδα, κε ειαθξψο κεγαιχηεξε έθηαζε, 131,9 η.ρικ., θαηαηάζζεηαη 97
ε
). Χο πεξίθιεηζηε ρψξα ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο (ζην ιεθαλνπέδην ησλ Καξπαζίσλ), δηαζέηεη κφλν ρεξζαία ζχλνξα κήθνπο 2.106 

ρηιηνκέηξσλ. πλνξεχεη κε επηά (7) ρψξεο (εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε είλαη θ-κ ηεο Δ.Δ.): δπηηθά κε 

Απζηξία, λφηηα κε εξβία θαη Κξναηία, λνηηνδπηηθά κε ινβελία, λνηηναλαηνιηθά κε Ρνπκαλία, 

βνξεηναλαηνιηθά κε Οπθξαλία θαη βφξεηα κε ινβαθία. 

 

Σν 75% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Οπγγαξίαο απνηειείηαη απφ πεδηάδεο, 20% απφ ινθψδεηο 

ζρεκαηηζκνχο θάησ ησλ 400 κέηξσλ, ελψ 5% απνηειείηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο, κε ηελ ςειφηεξε 

θνξπθή ηεο ρψξαο, Kékes-teto, ζηα 1.014 κ.). Ζ Οπγγαξία δηαζέηεη 1.928 ρηι. εθηάξηα δαζηθήο έθηαζεο 

θαζψο θαη 2.232 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο. Σν θιίκα ηεο Οπγγαξίαο είλαη θαηά 

βάζε επεηξσηηθφ, κε θξχνπο θαη πγξνχο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 

ππνινγίδεηαη ζε 11,1℃. ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο ρψξαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν βσμίηεο, ν άλζξαθαο, 

ην θπζηθφ αέξην, ηα γφληκα εδάθε θαη νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Σν 58,9% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ 

γεο ηεο Οπγγαξίαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγξνηηθνχο ζθνπνχο (48,5% γηα θαιιηέξγεηεο, 2% γηα κφληκεο 

θαιιηέξγεηεο θαη 8,4% γηα θηελνηξνθία), ελψ ην 22% απνηειείηαη απφ δάζε. Αο ζεκεησζεί φηη ε 

ζπλνιηθή αξδεχζηκε έθηαζε αγγίδεη ηα 1.721 ηεη. ρικ.  

 

Σελ Οπγγαξία δηαζρίδνπλ δχν κεγάινη πνηακνί: α) ν Γνχλαβεο (Duna), ε θχξηα πδάηηλε νδφο 

λαπζηπινΐαο ηεο Δπξψπεο (ν απνθαινχκελνο θαη “Ακαδφληνο” ηεο Δπξψπεο), κε κήθνο 417 ρικ. εληφο 

νπγγξηθνχ εδάθνπο (ζπλνιηθφ κήθνο πνηακνχ 2.860 ρικ.), εηζέξρεηαη ζηελ Οπγγαξία απφ ηελ Απζηξία 

θαη εμέξρεηαη ηεο ρψξαο πξνο ηελ εξβία θαη β)  ν Σίζα (Tisza), κε κήθνο 596 ρικ. ζε νπγγξηθφ έδαθνο 

(ζπλνιηθφ κήθνο πνηακνχ 977 ρικ.), εηζεξρφκελνο απφ Οπθξαλία θαη εμεξρφκελνο ζηε εξβία). ηα 

λνηηνδπηηθά ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ε ιίκλε Μπάιαηνλ (Balaton), ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ιίκλε ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 594 ηεηξ. ρικ., ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο 

“νπγγξηθή ζάιαζζα”, κήθνπο 77 ρικ., πιάηνπο 14 ρικ. θαη κέζνπ βάζνπο 3,5 κέηξσλ. 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ην 2017 ππνινγίζηεθε ζε 9.797.561 θαηνίθνπο (έλαληη 9,83 εθ. ην 2016, 9,85 

εθ. ην 2015, 9,87 εθ. ην 2014 θαη 9,90 εθ. ην 2013). Σν πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο άλδξεο είλαη ηα 72,1 

ρξφληα ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ηα 78,9 έηε δσήο. Γηα έβδνκε ζπλερή ρξνληά, ν πιεζπζκφο ηεο Οπγγαξίαο 

δηακνξθψλεηαη θάησ απφ ην ςπρνινγηθφ φξην ησλ 10 εθαη. θαηνίθσλ. Ζ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε 

νθείιεηαη ηφζν ζηνλ αξλεηηθφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ (-0,25%), φζν θαη ζηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ Οχγγξσλ πνιηηψλ πνπ κεηαλαζηεχεη (1,3/1.000 θαηνίθνπο). χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Οπγγξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Οχγγξσλ ππεθφσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ 

απφ ηε ρψξα, ην 2017 αλήιζε ζε 25.100. Σξεηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ειθχνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ηελ 

πξνηίκεζε ησλ Οχγγξσλ ππεθφσλ γηα εξγαζία θαη εγθαηάζηαζε (ιφγσ πςειφηεξσλ ακνηβψλ): 
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Γεξκαλία, Απζηξία θαη Βξεηαλία (πξν Brexit). Πεξίπνπ 13,4% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζην φξην ηεο 

θηψρηαο. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη ζε 3,6 ζαλάηνπο αλά 1.000 γελλήζεηο θαη ε κεηξηθή 

ζλεζηκφηεηα ζε 17 ζαλάηνπο αλά 100.000 γελλήζεηο. Πεξίπνπ 0,9% ηνπ πιεζπζκνχ ζεσξείηαη 

αλαιθάβεην.  

 

Ζ εζληθή ζχλζεζε ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη αξθεηά κεγάιε νκνηνγέλεηα, κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% λα 

είλαη Οπγγξηθήο θαηαγσγήο, ελψ πθίζηαληαη θαη 13 επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο εζλφηεηεο. χκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ε πνιππιεζέζηεξε εζλφηεηα είλαη ησλ Ρνκά-αζηγγάλσλ (308.000, αλ θαη 

εθηηκάηαη απφ ηελ θπβέξλεζε φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο είλαη ίζσο δηπιάζηνο), αθνινπζνχλ ε 

Γεξκαληθή (132.000), ε ινβαθηθή (29.600), ε Ρνπκαληθή (26.300), ε Κξναηηθή (23.500), ε εξβηθή  

(7.000), ε Πνισληθή  (5.700), ε Οπθξαληθή (5.600), ε Διιεληθή (3.900), ε Βνπιγαξηθή (3.500), ε 

Ρνπζεληαθή (3.300), ε Αξκεληθή (3.200) θαη ε ινβέληθε (2.300). Υσξίο θαζεζηψο εζλφηεηαο 

ππνινγίδνληαη 80.000-120.000 Δβξαίνη
1
, 6.100 Ρψζνη, 6.100 Κηλέδνη θαη 4.500 Άξαβεο.  

 
Ζ Οπγγαξία ρσξίδεηαη ζε 19 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ηεο  Βνπδαπέζηεο. 

Ζ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή έρεη σο αθνινχζσο: Βνπδαπέζηε θαη πεξίρσξα 17%, ππφινηπεο αζηηθέο θαη 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο 52%, αγξνηηθέο πεξηνρέο 31%. Οη ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο είλαη: ε πξσηεχνπζα 

Βνπδαπέζηε, ε νπνία κε 23 Γηνηθεηηθά Γηακεξίζκαηα, απνηειεί ην νηθνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ, 

πνιηηηζηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο ρψξαο (πιεζπζκφο 1.735.000, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

2/3 πεξίπνπ ζηελ Πέζηε, αλαηνιηθά ηνπ Γνχλαβε, θαη ην 1/3 ζηελ Βνχδα, δπηηθά ηνπ πνηακνχ), ελψ 

800.000 πεξίπνπ άηνκα θαηνηθνχλ ζε θνληηλά πξνάζηηα ή ρσξηά. Αθνινπζνχλ νη πφιεηο Νηέκπξεηζελ 

(Debrecen, 204 ρηι. θάη.), έγθελη (Szeged, 169 ρηι. θάη.), Μίζθνιηο (Miscolc, 162 ρηι. θάη.), Πεηο 

(Pécs, 147 ρηι. θάη.), Γθηνξ (Győr, 128 ρηι. θάη.), Νηξεγθηράδα (Nyíregyháza, 118 ρηι. θάη.), Κέηζθεκεη 

(Kecskemét, 111 ρηι. θάη.) θαη εθεζθερεξβάξ (Székesfehérvár, 99 ρηι. θάη.).  

 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ε νπγγξηθή (99,6%) πνπ απνηειεί ηελ κεηξηθή γιψζζα γηα ην 98,9% 

ηνπ πιεζπζκνχ. Οκηινχληαη επίζεο ε αγγιηθή (16%), ε γεξκαληθή (11,2%), ε ξψζηθε (1,6%), ε 

ξνπκάληθε (1,3%), ε γαιιηθή (1,2%) θαη άιιεο (4,2%). Σν νπγγξηθφ θηνξίλη-HUF είλαη ην εζληθφ 

λφκηζκα (κέζε εηήζηα ηζνηηκία 2017: €1 = 309,27 HUF θαη 2016: €1 = 311,46 HUF). ζνλ αθνξά ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ζηελ Οπγγαξία, νη θπξηφηεξεο ζξεζθείεο είλαη: Ρσκαην-Καζνιηθηζκφο 

(37,2%), Καιβηληζκφο (11,6%), Λνπζεξαληζκφο (2,2%), Διιελνξζφδνμνο Υξηζηηαληζκφο  (1,8%)
2
, 

άιιεο (1,9%), άζξεζθνη (18,2%), αδηεπθξίληζηνη (27,2%).  

Δπίζεκεο αξγίεο ζηε ρψξα είλαη νη εμήο: εζληθέο (15 Μαξηίνπ, 20 Απγνχζηνπ, 23 Οθησβξίνπ), 

ζξεζθεπηηθέο (Πάζρα-θαζνιηθψλ-θηλεηή ενξηή, Αγίνπ Πλεχκαηνο-θηλεηή ενξηή, 1 Ννεκβξίνπ-Αγίσλ 

Πάλησλ, 25 θαη 26 Γεθεκβξίνπ-Υξηζηνχγελλα), δηεζλείο (1 Ηαλνπαξίνπ, 1 Μαΐνπ). Ζ Οπγγαξία έρεη -1 

ψξα δηαθνξά κε ηελ Διιάδα, ελψ ε νδηθή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε Αζήλαο-Βνπδαπέζηεο είλαη 1.510 

ρικ. (Θεζ/λίθε-Βνπδαπέζηε 1.006 ρικ.). 

 

Σν πνιίηεπκα ηεο Οπγγαξίαο είλαη Πξνεδξεπφκελε Γεκνθξαηία. Πξφεδξνο ηεο ρψξαο εμειέγε, ηνλ 

Μάην ηνπ 2012, γηα πεληαεηή ζεηεία (κε δηθαίσκα θαη γηα δεχηεξε ζεηεία), ν θ. János Áder, ν νπνίνο 

δηαδέρζεθε ηνλ παξαηηεζέληα θ. Pál Schmitt (Αχγ. 2010 - Απξ. 2012). Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο 

εμειέγε ν θ. Viktor ORBAN (29 Μαΐνπ 2010). Οη ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο δηεμήρζεζαλ ζηηο 6 

Απξηιίνπ 2014 θαη νη επφκελεο ζα δηεμαρζνχλ ηνλ Απξίιην 2018. Ο θπβεξλεηηθφο ζρεκαηηζκφο 

(44,5%) απνηειείηαη απφ ην θφκκα Fidesz (Hungarian Civic Alliance) κε αξρεγφ ηνλ θ. Viktor 

ORBAN θαη ην θφκκα ησλ Υξηαζηηαλν-δεκνθξαηψλ KDNP (Christian Democratic People's Party) ηνπ 

                                                 
1
 Στοιχεία 2017, τθσ Ομοςπονδίασ Εβραϊκών Κοινοτιτων Ουγγαρίασ (Federation of Jewish Communities in Hungary –

MAZSIHISZ) 
2
 Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, ςυνολικά 1.701 Οφγγροι πολίτεσ διλωςαν ωσ επίςθμθ κρθςκεία τουσ τον 

Ελλθνορκόδοξο Χριςτιανιςμό.   
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νπνίνπ αξρεγφο είλαη ν θ. Zsolt SEMJEN.  
 

Ζ Οπγγαξία απνηειεί κέινο ησλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ Οξγαληζκψλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

εμ απηψλ είλαη: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1955), Οκάδα ρσξψλ Βίδεγθξαλη
3
 (1991), Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ -WTO (1995), Βνξεην-Αηιαληηθή πκκαρία –NATO (1999) θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε (2004). Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη κέινο θαη ησλ: Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank 

for International Settlements -BIS), Central European Initiative -CEI (1989), Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire -CERN (1992), Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο -EBRD 

(1991), Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξηάπεδα -ECB, Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ -EIB, Food & 

Agriculture Organization -FAO, Οκάδα ρσξψλ G-9, Γηεζλήο Οξγάλσζε Αηνκηθήο Δλέξγεηαο -IAEA, 

Γηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο -IBRD, Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο -ICAO, Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο -IDA, Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο -ΗΔΑ, 

Γηεζλέο Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο -IFAD, Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο -ILO, Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν -IMF, Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο -ΗΜΟ (1970), Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο -OECD, πλζήθε Schengen, Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε -UNCTAD, Δθπαηδεπηηθφο-Δπηζηεκνληθφο-Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ -UNESCO, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο -WHO, Αζηαηηθή Σξάπεδα Τπνδνκψλ 

θαη Δπελδχζεσλ
4
 (Asian Infrastructure Investment Bank -ΑΗΗΒ) θ.ά. 

 

ηελ Οπγγαξία ππάξρνπλ 3.119.735 ζπλδξνκεηέο ζηαζεξήο θαη 11.779.908 ζπλδξνκεηέο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ παξφρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, κεηά ην  2000, νδήγεζε ζε 

απφηνκε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ζε αληίζηνηρε κείσζε ησλ ζπλδέζεσλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Τπνινγίδεηαη (ζηνηρεία 2016) φηη αλά 100 θαηνίθνπο ππάξρνπλ 120 ζπλδέζεηο 

θηλεηήο θαη κφλν 32 ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Πεξίπνπ 79,3% ηνπ πιεζπζκνχ (7.826.695) έρεη 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.  
 
ζνλ αθνξά ζηα ΜΜΔ, ππάξρεη κηθηφ ζχζηεκα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζηαζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ 5 δεκφζηα (πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θξαηηθή ελίζρπζε) θαη 2 ηδησηηθά ηειενπηηθά θαλάιηα 

εζληθήο εκβέιεηαο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ  ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ, 

δνξπθνξηθψλ θαη θαισδηαθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα 2/3 ησλ ζεαηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο 4 

-ππφ θξαηηθή ελίζρπζε- δεκφζηνη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί θη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπηθψλ, εκπνξηθψλ 

αιιά θαη κε θεξδνζθνπηθψλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ. Ζ ςεθηαθή κεηάβαζε νινθιεξψζεθε ην 2013. 

Δπηρεηξήζεηο κε θπβεξλεηηθέο δηαζπλδέζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ θαη έληππσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (2016). 

 

Γηα ηελ παηδεία δαπαλάηαη εηεζίσο πεξίπνπ 4,2% ηνπ ΑΔΠ, γηα ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 4-5%, ελψ 

πνιχ κεησκέλεο εκθαλίδνληαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδνπλ 

θαζνδηθή ηάζε: 1,05% (2011), 1,04% (2012), 0,95% (2013), 0,87% (2014), 0,93% (2015), 1,01% 

(2016). 
 

Ζ Οπγγαξία έρεη ζπλάςεη πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 67 ρψξεο θαη πκθσλίεο 

Ακνηβαίαο Πξνζηαζίαο Δπελδχζεσλ κε 57 ρψξεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ πξφβιεςε γηα απαγφξεπζε 

δήκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, παξά κφλν γηα ιφγνπο ζεκαληηθνχ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. ηελ 

                                                 
3
 Ομάδα χωρών Βίηεγκραντ (Visegrád Group-V4): Πολωνία, Ουγγαρία, Τςεχία, Σλοβακία 

4
 H Αςιατικι Τράπεηα Υποδομών και Επενδφςεων είναι διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που ιδρφκθκε με πρωτοβουλία 

τθσ Κίνασ και υποςτθρίηει επενδφςεισ και ανάπτυξθ υποδομών ςτθν περιοχι τθσ Αςίασ-Ειρθνικοφ, κακώσ και ζργα που 
υλοποιοφνται ςτισ υπόλοιπεσ θπείρουσ αλλά βοθκοφν ςτθ διαςφνδεςθ αυτών με τθν Αςία. Με τθν ζνταξθ των 13 νζων 
χωρών (Ουγγαρία, Αφγανιςτάν, Αρμενία, Βζλγιο, Καναδάσ, Ανατολικό Τιμόρ, Αικιοπία, Φίτηι, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, 
Περοφ, Σουδάν και Βενεηουζλα), θ τράπεηα αρικμεί 70 μζλθ.  
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πεξίπησζε απηή ην νπγγξηθφ θξάηνο ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή πιήξνπο απνδεκίσζεο.  

 

Κεθάλαιο 2ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

 

Α. Γενικά σαπακηηπιζηικά οικονομίαρ 

 

Ζ κεηάβαζε ηεο Οπγγαξίαο απφ ηελ νηθνλνκία Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ ζηελ Οηθνλνκία Αγνξάο άξρηζε 

-ηζηνξηθά- ην 1966 φηαλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα βάζε γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, ελέθξηλε ηνλ «Νέν Οηθνλνκηθφ Μεραληζκφ», κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζηφρν είρε ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Οπγγαξία βξέζεθε ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Με 

αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) θαη 

αληίζεηα απφ ηηο νδεγίεο ηεο COMECON
5
 (έγηλε κέινο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο), ε 

Οπγγαξία ζπλέρηζε ηε κεηαβαηηθή πνξεία ηεο. 

 

Με ηελ πνιηηηθή αιιαγή (1989-1990) δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο 

ρψξαο θαη δελ ειήθζεζαλ ηα απαξαίηεηα καθξνπξφζεζκα κέηξα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ζα νδεγνχζαλ ηε ρψξα ζε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζα 

εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία αγνξάο. Έηζη, κε ηελ απνρψξεζε ηεο Οπγγαξίαο 

απφ ην αλαηνιηθφ κπινθ θαη ηε ζπλεπαγφκελε κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ Ρσζία, ε 

ρψξα βξέζεθε θαη πάιη ζην ρείινο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Ζ θξίζε απνθεχρζεθε κε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο απζηεξφηαηνπ (θαη αληηιατθνχ) πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο, γλσζηφ θαη σο  

παθέην «Bokros» (1995-1998), κε ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη κείσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ. Με αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο ηηο εμαγσγέο (ηψξα πιένλ πξνο ηηο δπηηθέο αγνξέο), ε 

Οπγγαξία ζεκείσζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Σν 2004 φηαλ έγηλε κέινο ηεο Δ.Δ., ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Οπγγαξίαο ήηαλ πεξίπνπ ηα 2/3 απηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Με 

αλνξζφδνμε νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη βαζηδφκελε ζε επξσπατθά θνλδχιηα (ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 

Δ.Δ. αλαπηπμηαθά έξγα), ε ρψξα θαηάθεξε λα παξάγεη πινχην θαη λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε.  

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, δεκηνχξγεζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε, βαζηζκέλε πξσηίζησο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, νπγγξηθή νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο, 

εληνχηνηο, εκθαλίζηεθαλ ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη αλάγθαζαλ 

ηελ θπβέξλεζε λα ζπλάςεη, ην 2008, ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δ.Δ. θαη ηελ  

Παγθφζκηα Σξάπεδα, γηα παξνρή δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 20 δηζ. €. Σν 2010 κε ηελ αιιαγή ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε ρψξα εκθάληζε -ρακειή- αλάπηπμε πνπ ζπλερίζηεθε θαη 

ην 2011.  

 

Ο Πξσζππνπξγφο Viktor Orbán, ακέζσο κφιηο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζέινληαο λα εληζρχζεη 

ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο, εθήξκνζε κηα πεξηζζφηεξν θηινιατθή θαη εζληθηζηηθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή κε θχξηνπο άμνλεο: α) ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ, γ) ηελ άληιεζε πφξσλ απφ επηθεξδείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη δ) ηελ ππνζηήξημε 

ησλ λνηθνθπξηψλ κέζσ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Σν λέν κίγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθήξκνζε ε θπβέξλεζε Orbán, κε ηελ επαλα-θξαηηθνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηεο ξχζκηζεο 

ησλ θφθθηλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ππέξ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη θπξίσο ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηδηθήο 

                                                 
5
 Οικονομικόσ Συναςπιςμόσ κρατών του ανατολικοφ μπλοκ υπό τθν θγεςία τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ (αντίςτοιχοσ τθσ ΕΟΚ) 
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εηζθνξάο «crisis tax» (γηα ηελ ηξηεηία 2010-2012) ζε ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, αιιά θαη ζε κεγάιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (σο επί ην πιείζηνλ πνιπεζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ), πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ππήξμε ε θχξηα αηηία λα ραξαθηεξηζζεί 

«αλνξζφδνμε» ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Οχγγξνπ Πξσζππνπξγνχ θαη λα νδεγεζεί ε ρψξα ζε ξήμε 

κε ην ΓΝΣ (Ηνχιηνο 2010). Ζ αζθνχκελε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κέζσ λνκνζεζίαο, ξπζκίζεσλ θαη 

θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ, επλφεζε ηηο εζληθέο βηνκεραλίεο, ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν ζπλδένληαλ κε ηελ θπβέξλεζε. Δηδηθά ε επηβνιή ηνπ «crisis tax», 

ελίζρπζε ηα θξαηηθά ηακεία, κείσζε ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη επέηξεςε ζηελ Οπγγαξία 

λα ζπλερίζεη λα έρεη πξφζβαζε ζε επξσπατθά αλαπηπμηαθά θνλδχιηα. Παξάιιεια φκσο, απέηξεςε ηηο 

επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν 2011 θαη ην 2014 ε Οπγγαξία εζληθνπνίεζε ηα ηδησηηθά 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, απνθιείνληαο έηζη απφ ηελ αγνξά έλα κεγάιν κέξνο ηδησηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά πεηπραίλνληαο παξάιιεια ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ, αθνχ νη ζπληαμηνδνηηθέο 

εηζθνξέο/θξαηήζεηο πεξηέξρνληαλ πιένλ ζηα θξαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία.  

 

Σν 2011 νη ηξεηο κεγάινη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο (Fitch, Moody‟s θαη Standards & Poor‟s) κείσζαλ 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Οπγγαξίαο ππνβαζκίδνληαο ηα δεθαεηή νπγγξηθά θξαηηθά νκφινγα 

ζηελ θαηεγνξία «ζθνππηδηψλ» (junk bonds). Δληνχηνηο, απφ ην 2015 θη έλζελ, κε ηελ θπβέξλεζε λα 

δίλεη έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηφζν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, 

νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Οπγγαξίαο βειηηψλνληαη. Οη θαιέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, 

νδήγεζαλ ηειηθά ηνπο ηξεηο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη λα 

αλαβαζκίζνπλ ην θξαηηθφ αμηφρξεν ηεο ρψξαο ζηελ θαηεγνξία Baa3 ψζηε ηα νκφινγά ηεο λα 

ζεσξνχληαη πιένλ επέλδπζε.   

 

 

Β. Μακποοικονομικά μεγέθη 

 

Πξάγκαηη, κε ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία λα ζεκεηψλεη πιενλάζκαηα αληί ειιεηκκάησλ θαη ην ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα βαίλεη κεηνχκελν, νη δηάθνξεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο νκαινπνηνχληαη 

θαη νη ακπληηθνί κεραληζκνί ηεο νηθνλνκίαο εληζρχνληαη. Δληνχηνηο, ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε δαλεηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξν-κεζαίσλ, θπξίσο, επηρεηξήζεσλ.  

Σν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηεο Οπγγαξίαο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ επηδεηθλχεη ζεκαληηθή 

πηψζε απφ ην 2011 θαη βξίζθεηαη θάησ ηνπ 75%, ελψ ν δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο Οπγγαξίαο έρεη κεησζεί απφ 50% ην 2011 ζε 30% ην 2016.  

Πάλησο, νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, φηη ην δεκφζην ρξένο 

ηεο ρψξαο ζα θπκαλζεί θάησ ηνπ 73% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017, δελ βγήθαλ αιεζηλέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη, ην δεκφζην ρξένο ηεο Οπγγαξίαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2017, ππνινγίζηεθε ζε 74,5%. Σηκή κεησκέλε θαηά 1,5 κνλάδεο ζε ζρέζε κε 

ην 2016 (76%). Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ, ζπλππνινγίζηεθε 

θαη ην ρξένο ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο Πξνψζεζεο Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο (Eximbank). Ο 

ζπλππνινγηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ζέζεο ηεο «Eximbank» ζηνλ θξαηηθφ ηζνινγηζκφ, απνηεινχζε 

ζηαζεξή απαίηεζε ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Δ. θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Οπγγαξίαο θαη ρσξίο λα αθνινπζεζεί ε 

κεζνδνινγία ηεο Eurostat, ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο γηα ην 2017 κεηψζεθε ζηα HUF 27,359 ηξηο 

(72.1% ηνπ ΑΔΠ), ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ 2016 (73.9% ηνπ ΑΔΠ).  
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Ζ ζχλζεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαηά ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2017 θαίλεηαη αξθεηά 

βειηησκέλε: ην πνζνζηφ ρξένπο ζε εζληθφ λφκηζκα έρεη απμεζεί, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη κεησζεί ην 

πνζνζηφ ρξένπο ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Δπίζεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ην κεξίδην θηλεηψλ αμηψλ πνπ 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Οχγγξνη πνιίηεο. Πάλησο, ε Οπγγαξία έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δ.Δ., κεηά ηελ Κξναηία (78%). 

 

 
 Πεγή: ΟΟΑ, Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2016 

 

 

Σν έιιεηκκα θαίλεηαη λα είλαη ππφ έιεγρν κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά ηζνξξνπεκέλν. Σνλ 

Ηνχιην 2016 ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θπβέξλεζεο ζεκείσζε έλα απφ ηα ρακειφηεξα ειιείκκαηα φισλ 

ησλ επνρψλ, ελψ ηνλ Οθηψβξην θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα πιεφλαζκα 57,3 

δηο θηνξηληψλ (HUF), έλδεημε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Οπγγαξίαο απνδίδνπλ, ζπλεπηθνπξνχκελεο 

αζθαιψο απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.  

Σν 2017 ην έιιεηκκα αγγίδεη ην 2,0% θαη παξακέλεη γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά, σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, θάησ ησλ ηξηψλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαη κάιηζηα πην θάησ θαη απφ ην ζηφρν ηνπ 2,4% πνπ 

είρε ζέζε ε θπβέξλεζε. 

 

Ο δείθηεο απαζρφιεζεο, ν πςειφηεξνο ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ, ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ εθηεηακέλε 

πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ έξγσλ. Μηα ζεκαληηθή πεγή νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, ηα δάλεηα 

πνιιψλ λνηθνθπξηψλ κε ξήηξα μέλνπ λνκίζκαηνο, γηα αγνξά θαηνηθίαο, αληηκεησπίζζεθε κε ςήθηζε 

λνκνζεζίαο πνπ ππνρξέσζε ηηο ηξάπεδεο λα κεηαηξέςνπλ ηα δάλεηα απηά ζην εζληθφ λφκηζκα. 

Παξάιιεια, ην δεκφζην ρξένο ζε μέλν ζπλάιιαγκα κεηψζεθε ζεκαληηθά ζην 1/3. Έηζη, φρη κφλν ην 

έιιεηκκα, αιιά θαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ άξρηζε λα αλαθάκπηεη θαη λα αθνινπζεί 

ζεηηθή ηξνρηά.  
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 Πεγή: ΟΟΑ, Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2016 
 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ππνζηεξηδφκελνο θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δηακνξθψζεθε γηα ην 2017 ζην 4,8%  κε ηε 

ρψξα λα θαηαηάζζεηαη ζηελ 37ε ζέζε παγθνζκίσο σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

 

 

 
Πεγή: ΟΟΑ, Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2016 

 

 

Δληνχηνηο, επεηδή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εμαγσγηθέο 

επηδφζεηο, ε ρψξα (θαη θαη‟ επέθηαζε ε νηθνλνκίαο ηεο) είλαη επάισηε ζε εμσηεξηθνχο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. εκεηψλεηαη φηη πεξίπνπ 49% ηνπ ΑΔΠ 

πξνέξρεηαη απφ θφξνπο θαη άιια θξαηηθά έζνδα. ήκεξα, κε ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα λα ζπλεηζθέξεη 

πεξίπνπ ην 30% ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ λα ζπλεηζθέξεη θάηη ιηγφηεξν απφ ηα 2/3 ηνπ 

ΑΔΠ, ε δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο 

νηθνλνκίεο ρσξψλ κε αλάινγν επίπεδν αλάπηπμεο. ηηο βαζηθέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ: απηνθηλεηνβηνκεραλία, δνκηθά πιηθά, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, ρεκηθά, 

πιεξνθνξηθή, ειεθηξνληθά, θισζηνυθαληνπξγία. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ ην 3,5% 
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ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Πάλησο, παξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην κέζν επίπεδν εηζνδήκαηνο 

παξακέλεη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο νηθνλνκίεο ηεο Δ.Δ.  

 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) ππνινγίδνληαη ζε πάλσ απφ 71,6 δηο επξψ, πνζφ πνπ ζε ζρέζε κε 

ην ΑΔΠ είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν 76,4% 

ησλ ΑΞΔ πξνέξρεηαη απφ θ-κ ηεο Δ.Δ. (23,2% πξνέξρεηαη απφ ηελ Γεξκαλία).  
 

 
Πεγή: ΟΟΑ, Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2016 

 
 

Οη ΑΞΔ ζπλέδξακαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, δεκηνχξγεζαλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, έδσζαλ ψζεζε ζηηο εμαγσγέο θαη ηειηθά δεκηνχξγεζαλ νηθνλνκηθά αλάπηπμε. Οη ΑΞΔ 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηα ειεθηξνληθά, ζηηο 

ππεξεζίεο logistics θαη πην πξφζθαηα ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ (call centers).  

 

Σελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο ελίζρπζαλ επίζεο ε εηζξνή θαη αμηνπνίεζε επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ. Απφ ην 2004 θη έλζελ κε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε, ε Οπγγαξία βειηίσζε ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηνλ θιάδν ελέξγεηαο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.  ην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2014-2020 (ΔΠΑ), ε Οπγγαξία έρεη πξνγξακκαηίζεη ηε 

δηνρέηεπζε πεξίπνπ €28,6 δηο ζε έλα επξχ θάζκα έξγσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ, κέρξη ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε θπβέξλεζε δίλεη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, θαη ζηηο ηερλνινγίεο εληάζεσο γλψζεσλ. 

Δμάιινπ, ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο (European Institute of Innovation & 

Technology –ΔΗΣ) έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Βνπδαπέζηε.  

 

Με ηηο εθινγέο ηνπ 2018 λα πιεζηάδνπλ θαη πξνθεηκέλνπ λα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε, ε θπβέξλεζε εμήγγεηιε θαη πινπνηεί ζεηξά νηθνλνκηθψλ κέηξσλ φπσο: αχμεζε ησλ 

θαηψηαησλ κηζζψλ εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, κείσζε 

ηνπ ΦΠΑ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο ππεξεζίεο, κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ 16% 

ζε 15%, κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ζην 9%, κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ, αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, θιπ.  

 

Ο  Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2018 εγθξίζεθε απφ ην Οπγγξηθφ Κνηλνβνχιην κε 172 ςήθνπο ππέξ θαη 62 

θαηά. Ο Πξνυπνινγηζκφο βαζίζηεθε ζε πξνβιέςεηο γηα ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4,3%, 

πιεζσξηζκφ 3% θαη έιιεηκκα 2,4% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2017.  Έρνπλ πξνβιεθηεί δαπάλεο χςνπο 20,112 

ηξηζ. HUF, έλαληη εζφδσλ χςνπο 18,751 ηξηζ. HUF πνπ δεκηνπξγνχλ έιιεηκκα χςνπο 1,360 ηξηζ. 

HUF. Σέινο, ην δεκφζην ρξένο πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζεη ειαθξψο ηα 28 ηξηζ. HUF κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2018 θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα πεξηνξηζηεί ζην 69,5% (απφ 73,4% ην 2016). 
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Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ππνρψξεζε ην 2016 εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Δ.Δ., 

φκσο ην 2017 απμήζεθε (αθνχ αμηνπνηήζεθαλ επαξθψο ηα θνλδχιηα απφ ηελ Δ.Δ.) θαη κάιηζηα ζε κηα 

ζεκαληηθή πνιηηηθή πεξίνδν γηα ηελ Οπγγαξία, ιίγν πξηλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2018.  

 

Βαζικοί οικονομικοί δείκηερ 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΑΕΠ -1,6% 2,1% 4,0% 3,1% 2,1% 4,8% 

Καηά θεθαιή ΑΕΠ (ζε €) 8.800 9.911 10.015 11.056 11.321 11.800 

Δεκόζην ρξένο (ωο % ΑΕΠ) 79,2% 79,2% 80,3% 75,5% 73,4% 74,5%* 

Δεκόζην έιιεηκκα (ωο % ΑΕΠ) 2,0% 2,2% 2,6% 2,2% 1,5% 2,0% 

Πιεζωξηζκόο 5,7% 1,7% -0,2% -0,1% 0,4% 2,35% 

Αλεξγία 11% 10,2% 7,7% 6,8% 5,1% 4,2% 

Μέζνο κεληαίνο κηθηόο βαζηθόο 
κηζζόο (ζε ρηι. HUF) 

223,0       
(€ 770) 

231,0        
(€ 757) 

237,0        
(€ 769) 

247,75         
(€ 792) 

260,8         
(€ 837) 

297,0        
(€ 954)  

Πεγέο:   α) Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Οπγγαξίαο (MNB), β) Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, γ) ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH),    

δ) ηαηηζηηθή Τπεξεζία Δ.Δ. 
(*): Μεηά απφ απαίηεζε ηεο Δ.Δ., ε Οπγγαξία αθνινπζεί πιένλ ηελ κεζνδνινγία ηεο Eurostat γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

(χκθσλα κε ηνλ παιηφ ππνινγηζκφ: 72,1%) 

 

πκπιεξσκαηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο: 

 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο θαη ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε, παξακέλεη 

καθξνρξφληνο ζηφρνο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ρσξίο φκσο λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 

Πξνο ην παξφλ, ε Οπγγαξία ηεξεί ζηάζε αλακνλήο, κέρξη λα εμαθξηβσζεί ην κέιινλ ηεο επξσδψλεο.  

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο εηαηξείαο εξεπλψλ GfK, ε θαηά θεθαιήλ εηήζηα αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

Οχγγξσλ πνιηηψλ απμήζεθε απφ €5.549 ην 2016 ζε €6.204 ην 2017 (ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, 

Βνπδαπέζηε, ε ηηκή αγγίδεη ηα €7.649). ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε αγνξαζηηθή 

δχλακε ηεο Οπγγαξίαο αλήιζε ζην 44,5% ηνπ κέζνπ φξνπ, απφ ην 40,6% πνπ ήηαλ ην 2016. Ζ θαηά 

θεθαιήλ εηήζηα αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ππνινγίδεηαη ζηα €13.937. 

 

Σνλ Γεθέκβξην 2017, ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο δηακνξθψζεθε ζηα 327.713 HUF (~1.047  €), 

απμεκέλνο θαηά 13.5% ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην 2016. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, επίζεο απμεκέλνο 

θαηά 13.5% εκθαλίδεηαη θαη ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο (217.900 HUF, πεξίπνπ 700 €). Γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έηνπο 2017, ν κέζνο κεληαίνο αθαζάξηζηνο κηζζφο αλήιζε ζηα 297.000 HUF (~954 €), απμεκέλνο 

θαηά 12.9% ζε ζρέζε κε ην 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη νηη απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2017, βάζεη ηνπ Νφκνπ 430/2016. (XII. 15.), έρνπλ νξηζζεί:  

α) ν θαηψηαηνο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ζηα 127.500 νπγγξηθά θηνξίληα –HUF (~ € 412),  

β) ν εβδνκαδηαίνο ζηα 29.310,  

γ) ν εκεξήζηνο ζηα 5.870 θαη  

δ) ε θαηψηαηε ακνηβή γηα εξγαηνψξα ζηα 733 θηνξίληα.  

Μέζνο θαζαξφο κηζζφο 2017 

Σνκέαο νηθνλνκίαο HUF %  

Ηδησηηθφο Σνκέαο 205,500  11.6  

Γεκφζηνο Σνκέαο 183,000  15.9  

ΜΚΟ 171,000  11.2  

χλνιν 197,500  12.9  

Δξγάηεο Γεκνζίνπ 54,300  3.5  

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xNnB4tzZAhVJwxQKHchlC50Qs2YIRCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro_sign&usg=AOvVaw2xCcmmHHXshsUAHdNT3eSk
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O ίδηνο Νφκνο, θαζνξίδεη θαη ην εγγπεκέλν θαηψηαην κεληαίν εηζφδεκα ηνπ εξγαδφκελνπ (κηζζνδνζία 

θαη ζπκπιεξσκαηηθέο απνιαβέο απφ ηελ εξγνδνζία ζε κνξθή π.ρ. δειηίσλ εζηίαζεο, bonus, κεληαία 

θάξηα αζηηθψλ κεηαθνξψλ θιπ.) ζηα 161.000 ΖUF (~ € 519), φπσο επίζεο θαη ην εβδνκαδηαίν (37.020 

HUF), ην εκεξήζην (7.410 HUF) θαη ηελ θαηψηαηε ακνηβή εξγαηνψξαο (926 HUF).  

Πξνβιέπνληαη πεξαηηέξσ απμήζεηο 8% θαη 12% εληφο ηνπ 2018.  

 

 

χλζεζε ΑΔΠ 2017 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο*:  

-Τπεξεζίεο:    (€67,7 δηο) 54,85% 

-Βηνκεραλία:    (€24,5 δηο) 19,86% 

-Δμνξχμεηο, Δλέξγεηα:  (€3,07 δηο) 2,49% 

 

-Καηαζθεπέο:   (€5,03 δηο) 19,86% 

-Γεσξγία:     (€4,08 δηο) 3,30% 

-Φφξνη:   (€19,01 δηο) 15,39% 

----------------------------------------------------------------------------- 
(*): Μεηαηξνπή απφ HUF ζε EUR κε ηζνηηκία €1 = 309,27 HUF 

 

 

Καηακεξηζκφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο:  

-Τπεξεζίεο:  64.5%  

-Βηνκεραλία:  30.3% 

-Γεσξγία:  4.9% 

 

εκαληηθέο βηνκεραλίεο: εμνξχμεηο, κεηαιινπξγία, δνκηθά πιηθά, κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, 

θισζηνυθαληνπξγία, ρεκηθά (θπξίσο θαξκαθεπηηθά πξντφληα), απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

 

εκαληηθά Αγξνηηθά πξντφληα: ζηηάξη, αξαβφζηηνο, ειηφζπνξνο, παηάηεο, δαραξφηεπηια, πνπιεξηθά, 

ρνηξηλφ θξέαο, ηπξνθνκηθά-γαιαθηνθνκηθά. 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Οπγγαξία ζπλίζηαληαη ζηελ καθξνρξφληα 

αλεξγία θαη ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ, ζηελ έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ θησρνπνίεζε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζηελ αζηάζεηα ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο γηα αγαζά θαη ζηελ κεγάιε ελεξγεηαθή 

εμάξηεζή ηεο απφ ηελ Ρσζία. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο -κάιινλ ερζξηθήο- πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζεί ε θπβέξλεζε γηα ηηο μέλεο πνιπεζληθέο, νη δηεζλείο επελδπηέο έρνπλ απνιέζεη κέξνο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπο ζηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ρψξεο. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην παγθφζκην δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum 2017-2018, ε Οπγγαξία βξίζθεηαη ζηελ 60ε ζέζε 

(βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην2016). Ζ γεηηνληθή ινβαθία βξίζθεηαη ζηελ 59
ε
 ζέζε, ε ινβελία ζηελ 

48
ε
 θαη ε Απζηξία ζηελ 18

ε
 . 

Σν ΓΝΣ θαη ε Δ.Δπηηξνπή έρνπλ εθθξάζεη αλεζπρία γηα ηελ πηζαλφηεηα επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ειαηησζνχλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ή κεησζεί ε δηάζεζε 

θζελνχ ρξήκαηνο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, ή ε νπγγξηθή νηθνλνκία δελ κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη 

ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

 

 

Γ. Δπισειπημαηικό Πεπιβάλλον 

Οη επηδφζεηο ηεο Οπγγαξίαο ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ., ζε ηνκείο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο, φπσο ε ηαρχηεηα αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο, ε πνιππινθφηεηα 
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ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (γξαθεηνθξαηία) θαη ην επίπεδν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο, 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνλ ρακειφ βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδνληαη θαηά κέζν φξν, κφλν 46 εκέξεο απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο 

ρεδίνπ Νφκνπ, κέρξη ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, πεξίνδνο πνπ θξίλεηαη 

αλεπαξθήο γηα ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη αθήλεη ειάρηζηα πεξηζψξηα πξνζαξκνγήο ζε φζνπο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ ην λνκνζρέδην επηθέξεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2014 ν κέζνο 

φξνο γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε ήηαλ 5 εκέξεο, ελψ ην 2015 ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ κεηψζεθε ζε 3,5. 

Δπηπιένλ, νη δηαβνπιεχζεηο πάλσ ζε ρέδηα Νφκνπ, ζπλήζσο δελ είλαη δεκφζηεο, αληηζέησο, ηείλνπλ λα 

είλαη άηππεο θαη ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ επηιεγκέλσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

 

Σν 2015 ε νπγγξηθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Public Administration and Public Services Development Strategy 2014-

2020), κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαηά 20%, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηειψλ θαηά 

10%. 

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, νη νπνίνη 

επηβάιινληαη θπξίσο ζε μέλεο εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο. Σν 

πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπρλέο αιιαγέο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ππνλνκεχνπλ 

ηνλ πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θιάδνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. χκθσλα εμάιινπ κε πξφζθαηε έθζεζε 

ηεο Δ.Δπηηξνπήο, ηα πεξηζψξηα πξνζαπμήζεσλ ησλ ηηκψλ (mark-ups) ζηελ Οπγγαξία, αθνινπζνχλ εδψ 

θαη κηα δεθαεηία αλνδηθή πνξεία θαη είλαη ηα ηξίηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ 

«θιεηζηψλ» επαγγεικάησλ ζηελ Οπγγαξία είλαη ζρεδφλ ν δηπιάζηνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. 

 

χκθσλα κε ην World Economic Forum, ε δηαθζνξά ζηελ Οπγγαξία παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα θαη 

ππνλνκεχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ θπβέξλεζε πηνζέηεζε πξφγξακκα θαηά ηεο 

δηαθζνξάο (National Anticorruption Action Programme 2015-2018) κε έκθαζε ζηελ ρξεζηή 

δηαρείξηζε, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη, επί ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ, εκθαλήο βειηίσζε ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο.  

ζνλ αθνξά ζηνπ δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ, ε θαηάζηαζε έρεη ζαθψο βειηησζεί, φκσο, ε 

εηθφλα πνπ έρεη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο γηα ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηελ Οπγγαξία, παξακέλεη 

αξλεηηθή θαη πάλησο ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Σν 2015, ην 81% ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ ζηελ Οπγγαξία πίζηεπε φηη ε δηαθζνξά ζηε ρψξα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε (ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζηελ Δ.Δ. ήηαλ 71%). Σν 60% ησλ επηρεηξεκαηηψλ έρεη  ηελ πεπνίζεζε φηη ζηνπο δεκφζηνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ νη πξνδηαγξαθέο είλαη «θσηνγξαθηθέο», ελψ 52% πηζηεχεη φηη νη ηηκέο ησλ 

πξνζθνξψλ είλαη πξνζπλελλνεκέλεο. Σέινο, 27% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

πξφζθαην δεκφζην δηαγσληζκφ ζηελ Οπγγαξία πηζηεχεη φηη απνθιείζηεθαλ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζην ζχζηεκα ησλ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ εμάιινπ φηη ην 2015, ην πνζνζηφ ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ (κε δεκνζηνπνηεκέλσλ) άγγημε 

ην 13% (ζηελ Δ.Δ.: 4%), ελψ ζην 36% ησλ πεξηπηψζεσλ αλαζέζεσλ κε δηαγσληζκφ, ππήξρε κφλν κία 

πξνζθνξά πάλσ απφ ην θαηψηαην απνδεθηφ φξην ηνπ δηαγσληζκνχ (ζηελ Δ.Δ.: 21%). χκθσλα κε 

πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο “Transparency International”, ε Οπγγαξία έρεη απνιέζεη ηα ηειεπηαία έμη 

ρξφληα, 10 βαζκνχο ζηελ αμηνιφγεζή ηεο (ε πεξίνδνο ζπκπίπηεη κε ηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

θπβέξλεζεο επί ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο «θίκσζεο» ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ). Ζ Οπγγαξία 

κε βαζκνινγία 45/100 βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (ζηελ ηειεπηαία 

βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία). Παγθνζκίσο θαηαηάζζεηαη ζηελ 66
ε
 ζέζε, πην πίζσ θαη απφ ην Μαπξνβνχλην 

ην νπνίν ε Δ.Δ. έρεη πεξηγξάςεη σο «θξάηνο ππφ αηρκαισζία κε δηαθζνξά ζε φια ην εχξνο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο».  
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ζνλ αθνξά ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη αξθεηά εθηεηακέλν. 

κσο, πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζε αληίζεζε κε ην πςεινχ επηπέδνπ δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ, 

ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν αληηκεησπίδεη αξθεηέο θζνξέο θαη ππνιείπεηαη ζε ζπληήξεζε.  

Παξάιιεια, ηφζν ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν φζν θαη νη ππνδνκέο γηα λαπζηπινΐα ζηνλ Γνχλαβε, 

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βειηίσζε.  

 

 

 Ίδρσζε και λειηοσργία επιτείρεζες 
 
Οη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζηελ Οπγγαξία δελ 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηα ηζρχνληα ζηα ππφινηπα θ-κ ηεο Δ.Δ. Μηα επηρείξεζε 
κπνξεί λα ιάβεη κία απφ ηηο παξαθάησ λνκηθέο κνξθέο:  

 Οκφξξπζκε Δηαηξεία-KKT (Ο.Δ.)  

 Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία-BT (Δ.Δ.)  
 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο-KFT (Δ.Π.Δ.) 

 Αλψλπκε Δηαηξεία RT (Α.Δ.): δηαθξίλνληαη ζε ZRT θαη NYRT. Οη NYRT είλαη νη Α.Δ. πνπ 

έρνπλ θπθινθνξήζεη δεκφζηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπο.  

Ζ πην δηαδεδνκέλε λνκηθή κνξθή γηα μέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Οπγγαξία είλαη KFT (Δ.Π.Δ.) ή 
ZRT/NYRT (Α.Δ.). ηηο δχν πξψηεο λνκηθέο κνξθέο (KKT-Ο.Δ. θαη BT-Δ.Δ.) ηα κέιε επζχλνληαη 
απεξηφξηζηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλε 
απφ απηή ησλ επφκελσλ δχν κνξθψλ. ηηο επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή KFT, ZRT θαη NYRT νη 
κέηνρνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε, κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ  εηαηξηθνχ ηνπο κεξηδίνπ ή ηνπ κεηνρηθνχ 
ηνπο θεθαιαίνπ. ηελ Οπγγαξία αιινδαπνί κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ ή λα γίλνπλ κέηνρνη ζε εηαηξείεο 
KFT, ZRT θαη NYRT είηε ζαλ θπζηθά είηε ζαλ λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο.  
 
Ίδξπζε:  
Απαηηείηαη Καηαζηαηηθφ ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο εηαηξείαο. Γηα εηαηξείεο KFT, ZRT θαη 
NYRT ηδξπηήο κπνξεί λα είλαη θαη έλα κφλν πξφζσπν. Γηα εηαηξείεο KKT θαη BT απαηηνχληαη δχν ή 
πεξηζζφηεξα άηνκα. ηηο KFT ην Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ην κεξίδην επζχλεο 
εθάζηνπ κέινπο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. 
 
Άδεηα ιεηηνπξγίαο:  
Δθδίδεηαη κε ηελ εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζην αξκφδην Γηθαζηήξην Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ. Μέρξη 
λα εθδνζεί ε άδεηα, ε επηρείξεζε ηειεί ππφ πξνζσξηλή λνκηθή κνξθή (“pre-company”). Ζ επηρείξεζε 
νθείιεη, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, λα ππνβάιιεη αίηεζε έθδνζεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζην αξκφδην Γηθαζηήξην Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ. Δάλ ην Γηθαζηήξην δελ εθδψζεη 
απφθαζε εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηφηε ε εγγξαθή ζπληειείηαη απηφκαηα. 
 
Κεθαιαηαθή δνκή:  
Γηα ηηο εηαηξείεο KFT απαηηείηαη θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 3 εθαη. νπγγξ. θηνξηληψλ-HUF (πεξίπνπ 
€9.632)

6
, ζε κεηξεηά ή ζε είδνο (δει. αληηθείκελα ή πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε αγνξαία αμία), ελψ θάζε 

εηαηξηθφ κέινο ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη κε ηνπιάρηζηνλ HUF 500 ρηι. (πεξίπνπ €1.605). 
Σνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ θεθαιαίνπ ζε κεηξεηά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 
επηρείξεζεο πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο 
εηαηξηθήο κνξθήο ZRT, ην εγγεγξακκέλν θεθάιαην δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ησλ HUF 5 εθ. (πεξίπνπ 
€ 16.053) ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο NYRT, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα HUF 20 
εθ. (πεξίπνπ € 64.213). Σέινο, νη ZRT θαη NYRT πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 200 

                                                 
6
 Μετατροπι ςε € με μζςθ ετιςια ιςοτιμία 2016 (€1 = 311,46 HUF). Πθγι: Κεντρικι Τράπεηα Ουγγαρίασ (ΜΝΒ). 
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εξγαδφκελνπο ππνρξενχληαη λα ζπζηήζνπλ Δπνπηηθφ πκβνχιην (Supervisory Board). 

 

 Τραπεδικό Σύζηεμα 
 
Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηελ Οπγγαξία αλέξρνληαλ ζε 42, ζχκθσλα θαη κε ηελ θαηάζηαζε-κειψλ ηεο 
Οπγγξηθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ (Hungarian Banking Association, www.bankszovetseg.hu). Σν 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξην βαζκφ ζπγθέληξσζεο. Οη 7 κεγαιχηεξεο 
ηξάπεδεο (OTP, K&H, MKB, Erste, CIB, Raifeissen θαη Unicredit) θαηέρνπλ πεξί ην 70% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 
 
Ο βαζκφο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο, ππνιείπεηαη φκσο 
απηνχ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Ο ιφγνο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ πξνο ην επηζθαιέο 
ελεξγεηηθφ ηνπο παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αζθάιεηαο, γηα ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Οπγγαξίαο. Βέβαηα, ιφγσ ηεο θεθαιαηαθήο ππνρξέσζεο ησλ HUF 2 δηζ. (πεξίπνπ € 
6,4 εθαη.), νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ επαξθψο ηηο δαλεηνδνηηθέο 
επθαηξίεο, πξάγκα πνπ επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 
 
Ζ πνξεία ησλ κεγάισλ εηαηξηθψλ δαλείσλ έρεη αθνινπζήζεη ζε γεληθέο γξακκέο απηή ηνπ ΑΔΠ. Ζ 
εμέιημε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ) είλαη αιινδαπέο θαη νη δαλεηαθέο ηνπο ζπκβάζεηο κφλν θαηά ην 
ήκηζπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. 
 
Σα δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) παξνπζηάδνπλ ζηαζεξνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε 
ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ πξνο ηηο ΜΜΔ, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ δαλείσλ, λα απμάλεηαη 
κε βξαδείο, αιιά ζηαζεξνχο ξπζκνχο ζε εηήζηα βάζε (2-3%) θαη θαιχπηεη πεξί ην 62% επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ δαλείσλ. 
 
Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα, πνπ δηπιαζηάζζεθαλ ηελ πεξίνδν 2000-2004, παξνπζηάδνπλ κείσζε ιφγσ θαη 
ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζκψλ ρνξήγεζεο, αιιά θαη ηνπ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, 
φηη, ην Οπγγξηθφ Κνηλνβνχιην ην επηέκβξην ηνπ 2011, ςήθηζε λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 
δαλεηνιήπηεο, ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε ξήηξα μέλνπ λνκίζκαηνο, είραλ ηελ δπλαηφηεηα, εθ‟ φζνλ ην 
επηζπκνχζαλ, λα εμνθιήζνπλ πξφσξα νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ είραλ ζπλάςεη, έρνληαο σο 
βάζε ππνινγηζκνχ ηηο πξνζπκθσλεζείζεο «ηερλεηέο» ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο (1 
CHF=180 HUF, 1 €=250 HUF, 1 ¥=2 HUF). Οη αλσηέξσ ηζνηηκίεο είραλ απφ θνηλνχ ζπκθσλεζεί κε 
ηελ Έλσζε Σξαπεδψλ Οπγγαξίαο, ηνλ Μάην ηνπ 2011. Οη ηξάπεδεο, βάζεη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
λφκνπ, ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δερζνχλ ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ κε ηηο αλσηέξσ ηερλεηέο ηζνηηκίεο, 
εθ‟ φζνλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο φηαλ εγθξίζεθε ην δάλεην δελ ππεξέβαηλαλ ηηο 
πξναλαθεξζείζεο «ηερλεηέο» ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη επηπιένλ ε ηξάπεδα δελ είρε 
πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. ηνπο δαλεηνιήπηεο δίλνληαλ ρξνληθφ πεξηζψξην 
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηηο ηξάπεδεο ηελ πξφζεζή ηνπο γηα πξφσξε εμφθιεζε 
νιφθιεξνπ ηνπ δαλείνπ. Καηφπηλ, ζε δηάζηεκα 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ππνρξενχληαλ λα 
θαηαβάινπλ ζηελ ηξάπεδα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ. Παξάιιεια πξνβιεπφηαλ θαη ε ζχληαμε 
θαηαιφγνπ νθεηιεηψλ πνπ ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ ηξαπεδψλ. Πεξί ηνπο 
170.000 νθεηιέηεο έθαλαλ ρξήζε ησλ επλντθψλ απηψλ ξπζκίζεσλ, απνπιεξψλνληαο ζε νπγγξηθά 
θηνξίληα ηηο ππνιεηπφκελεο δφζεηο ησλ ζηεγαζηηθψλ ηνπο δαλείσλ. 
 
Οη ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία, βάζεη ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, 
είλαη νη εμήο: 
 
-ΟΣP Bank Nyrt (www.otpbamk.hu), νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ  
-K&H Bank Zrt (www.kh.hu), βειγηθψλ ζπκθεξφλησλ  
-MKB Bank Zrt (www.mkb.hu), γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ 

-Erste bank Hungary Zrt (www.erstebank.hu), νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ  
-CIB National bank Zrt (www.cib.hu) ηηαιηθψλ ζπκθεξφλησλ  
-Raiffeisen Bank Zrt (www.raifeisen.hu), απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ  
-UniCredit Bank Hungary Zrt (www.unicreditbank.hu) απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ 
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-Budapest Bank Nyrt (www.budapestbank.hu), νπγγξηθψλ ζπκθεξφλησλ 
 
 

 Οδικές Δμπορεσμαηικές Μεηαθορές 
 
Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2015, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Διέγρνπ Οδηθήο Γηαθίλεζεο 
Δκπνξεπκάησλ-EKAER. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε δήισζεο: 
α) γηα ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πξνο Οπγγαξία,  
β) γηα ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απφ ηελ Οπγγαξία πξνο  άιια θ-κ ηεο Δ.Δ, θαη 
γ) γηα παξαδφζεηο αγαζψλ εληφο Οπγγαξίαο, πνπ φκσο δελ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, εθφζνλ 
εθηεινχληαη απφ φρεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θαηαβνιή δηνδίσλ (δει. κεηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ). 
 
Χο εθ ηνχηνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο, απφ 1.1.2015, ε άζθεζε ησλ σο άλσ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζε νπγγξηθφ έδαθνο, επηηξέπεηαη κφλν ζε θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαζέηνπλ έγθπξν 
αξηζκφ EKAER. χκθσλα κε ηελ Οπγγξηθή Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αξρή (Hungarian Tax and 
Customs Authority-NAV), απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο EKAER είλαη ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη 
παξαθνινχζεζε θάζε νδηθήο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ζε νπγγξηθφ έδαθνο, ψζηε λα 
θαηαπνιεκεζεί ε θνξνδηαθπγή θαη θπξίσο ε κε απφδνζε ΦΠΑ.  
ην κέιινλ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ EKAER κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ρξέσζεο 
δηνδίσλ (Hu-Go), θαζψο θαη κε ηα ππνρξεσηηθά θνξησηηθά έγγξαθα (CMR). 
 
 
Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηνδίσλ (Hu-Go) εηέζε ζε εθαξκνγή ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2013.  Σν ηέινο 

δηέιεπζεο (ρξήζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ), ππνινγίδεηαη αλά δηαλπφκελν ρηιηφκεηξν (δηαλπζείζα 
απφζηαζε) θαη φρη βάζεη εκεξνινγηαθήο ρξήζεο. Σν ζχζηεκα αθνξά, αλεμαηξέησο, φια ηα 
επαγγεικαηηθά θνξηεγά κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ. Ζ θαηαβνιή ησλ ηειψλ είλαη ππνρξεσηηθή, 
ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Σειε-
Γηνδίσλ, ελψ παξάιιεια, ηα επηβαιιφκελα ηέιε δηέιεπζεο είλαη ηα αλψηεξα επηηξεπηά βάζεη ησλ 
Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ.  
Οη εηαηξείεο δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη νη ηδηψηεο επαγγεικαηίεο απηνθηλεηηζηέο-δηακεηαθνξείο 
ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηα ηέιε δηέιεπζεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 
δηνδίσλ. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη θαηαβνιήο: α) κέζσ εηδηθήο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, ή β) κέζσ πξν-
πιεξσκέλνπ εηζηηεξίνπ. Αλαιφγσο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ νπγγξηθνχ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, 
επηιέγεηαη θαη ε πξνζθνξφηεξε κέζνδνο (ζηελ πεξίπησζε ζπρλψλ δηειεχζεσλ, ελδείθλπηαη ε ρξήζε 
ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο). ηελ πεξίπησζε πξν-πιεξσκήο εηζηηεξίνπ, ε θαηαγξαθή ησλ 
παξαθάησ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε: θσδηθφο ρψξαο, ζπλνξηαθφ ζεκείν εμφδνπ/εηζφδνπ, αξηζκφο 
θπθινθνξίαο νρήκαηνο, αξηζκφο αμφλσλ, αλψηαην επηηξεπφκελν κηθηφ βάξνο, χςνο νρήκαηνο, 
θαηάηαμε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (EURO 1, 2, 3 θιπ), ελεκέξσζε ζεκείσλ ζηάζκεπζεο (4 ην 
κέγηζην).  
 
Ο έιεγρνο γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηέιεπζεο θαη πιεξσκήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 74 
εηδηθά ζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ/πχιεο θαη απφ 45 θηλεηέο κνλάδεο. ηελ ηζηνζειίδα www.hu-go.hu 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηνδίσλ, ελψ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
απηνθηλεηηζηψλ, παξέρνληαη επηπιένλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο.  
 
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 
κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε θνξηίσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ θαη ελδερνκέλσο 
κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ. 
 
Πξέπεη πάλησο λα επηζεκαλζεί φηη πξφζθαηα, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, έθξηλε φηη ηα πξφζηηκα πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηηο νπγγξηθέο Αξρέο, είλαη δπζαλάινγα πξνο ηε δεκία πνπ πθίζηαηαη ην θξάηνο απφ 
ηελ απψιεηα ησλ εζφδσλ εμαηηίαο ηεο κε πιεξσκήο ησλ ηειψλ δηέιεπζεο (δηνδίσλ) απφ ηνπο 
απηνθηλεηηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ επηέκβξην 2014 επεβιήζε πξφζηηκν χςνπο HUF 165.000 επεηδή 
ν απηνθηλεηηζηήο έθαλε ρξήζε κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο εζληθήο νδνχ, απφ απηφ πνπ αξρηθά είρε 
πξνπιεξψζεη, δειαδή επεηδή δελ είρε πιεξψζεη επηπιένλ πνζφ HUF 324. ε άιιε πεξίπησζε, ν 
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νδεγφο θαηά ιάζνο ρξεζηκνπνίεζε άιιε έμνδν ηεο εζληθήο νδνχ απφ απηήλ πνπ είρε αξρηθά δειψζεη 
θαη παξφηη πιήξσζε ακέζσο ην επηπιένλ πνζφ ησλ HUF1.597, εληνχηνηο ηνπ επηβιήζεθε πξφζηηκν 
χςνπο HUF140.000. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έθξηλε ηα πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ 
ππνζέζεηο σο ππεξβνιηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη λνκνζρέδην ζχκθσλα κε ην 
νπνίν ζα κεησζεί ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιιεηαη ζε απηνθηλεηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 
απηνθηλεηνδξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο ηεο Οπγγαξίαο ρσξίο λα έρνπλ πξνπιεξψζεη ην αληίηηκν 
δηέιεπζεο (δηφδηα). Πάλησο, ζχκθσλα κε ην λέν λνκνζρέδην, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 
HUF24.000-40.000, εθφζνλ απηφ πιεξσζεί εληφο δχν σξψλ απφ ηελ παξάβαζε. Δάλ ν παξαβάηεο 
απηνθηλεηηζηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν εληφο δχν σξψλ, απηφ πξνζαπμάλεηαη, γηα ηηο επφκελεο έμη 
ψξεο ζηα HUF140.000-165.000 ελψ γηα πάλσ απφ 8 ψξεο κεηά ηελ παξάβαζε, ην πξφζηηκν πνπ ζα 
επηβιεζεί ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ HUF250.000-300.000. 

 
 
 

 

Γ. Ανάλςζη οικονομίαρ ανά ηομέα δπαζηηπιόηηηαρ 

Σα ηειεπηαία έηε, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο, εκθάληδε πησηηθή ηάζε (απφ 4% 

ην 2014 ζε 3,1% ην 2015 θαη 2,1% ην 2016), φκσο ην 2017 θαηέγξαςε ζεκαληηθή αχμεζε ζην 4,8%.  

Δλψ ην 2016 ε κείσζε απνδφζεθε ζηελ θπθιηθή απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, ε αχμεζε 

πνπ ζεκεηψζεθε ην 2017 νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε εηζξνή θαη αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ 

Δ.Δ.. Πάλησο, ζπγθξηηηθά κε ην δηεζλή κέζν φξν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Οπγγαξία 

επέηπρε ξπζκνχο αλάπηπμεο πςειφηεξνπο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπλεηζέθεξε 

ζεκαληηθά ζηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ελψ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο έδεημε λα αλαθάκπηεη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά φηαλ είρε ππνρσξήζεη εμαηηίαο αλεπάξθεηαο ζηελ παξαγσγή θαη κείσζεο ηεο 

παγθφζκηαο δεηήζεσο. Γηα ην 2017 ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ, νη 

επηδφζεηο ηνπ νπνίνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. Σφζν ν ηνκέαο ηνπ 

εκπνξίνπ φζν θαη ν ηνπξηζηηθφο, ζεκείσζαλ ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, φπσο επίζεο θαη νη ηνκείο 

ησλ κεηαθνξψλ (logistics) θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.  

 

Υπθρεςίεσ  
64.70%

Βιομθχανία 
30,90% Αγροτικι 

παραγωγι 
4,40%

Σφνθεςη ΑΕΠ 2017 - βάςει κλάδων

 
    Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Σν 2017, ζε αληίζεζε κε ην 2016, ππήξμε έηνο αλάθακςεο γηα ηελ νπγγξηθή βηνκεραλία ε νπνία 

θηλήζεθε αλνδηθά κε ξπζκφ 5,5%. Με εμαίξεζε ηνλ Απξίιην 2017, φινπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ 

έηνπο ε βηνκεραληθή παξαγσγή εκθαλίζηεθε απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ 2016. 

Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, θαηέρεη ν ηνκέαο ηεο 

παξαγσγήο/θαηαζθεπήο/κεηαπνίεζεο (96%), ν νπνίνο ζεκείσζε αχμεζε 6,8%. Οη εμνξχμεηο, κε 



18 
 

κεξίδην 0,4% ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε 38% ζε ζρέζε κε ην 2016. 

Αληίζεηα, κηθξή κείσζε ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ελέξγεηαο πνπ θαιχπηεη ην 3,1% ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο. Μεηαμχ ησλ 13 ππνθαηεγνξηψλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία κε 

κεξίδην 27% ζεκείσζε γηα ην 2017 ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε κε αχμεζε 5% ζε ζρέζε κε ην 2016. Ζ 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ππνθαηεγνξία (παξαγσγή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ εηθφλαο) ζεκείσζε αχμεζε 9%.   

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ θπβέξλεζε, πνπ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο, ηδησηηθήο θαη θξαηηθήο, ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Ζ αμία εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έρεη απμεζεί 80% ηελ 

ηειεπηαία 15εηία.  

 

Κυβζρνθςθ:  

19,9%

Επενδφςεισ 

ςτακεροφ 
κεφαλαίου:  19%

Επενδφςεισ 

αποκεματικοφ:
-1,2%

Εξαγωγζσ αγακών 

και υπθρεςιών:  
94,1%

Ειςαγωγζσ 

αγακών και 
υπθρεςιών:  

-84,1%

Νοικοκυριά:   

52,3%

Σφνθεςη ΑΕΠ 2017 - βάςει τελικήσ χρήςησ

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 Αγροηικός Τομέας 

 

Ο Αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο Οπγγαξίαο είλαη κεηαμχ ησλ πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελσλ ζηελ Δ.Δ. Σα 

ηειεπηαία 8 έηε έρεη απμεζεί θαηά 50% θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 70.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο. Πην αλαιπηηθά, απφ ην 2010 θη έλζελ, ε θηελνηξνθία έρεη απμεζεί θαηά 40% θαη ε γεσξγία 

θαηά 63%. 

Με δεδνκέλν φηη ε Οπγγαξία εμάγεη πξντφληα ηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο, ν αγξνηηθφ ηνκέαο 

θαη ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηε δεκηνπξγία  ηνπ 

εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ρψξαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δπλακηθήο πνξείαο ηνπ θιάδνπ είλαη ην φηη κέζσ ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Γε γηα Αγξφηεο» (Land for Farmers) πνπιήζεθαλ 200.000 εθηάξηα θξαηηθήο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο ζε 30.000 αγξφηεο, 10.000 εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ λένη αγξφηεο.   
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Πάλησο, ν φγθνο αγξνηηθήο παξαγσγήο ην 2017 ζεκείσζε κείσζε 6,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Καηά ηελ ίδηα εμεηαδφκελε πεξίνδν, ν φγθνο θαιιηεξγεηψλ κεηψζεθε θαηά 8,6% θαη ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο θαηά 3,2%. Ζ κείσζε ζηνλ φγθν θαιιηεξγεηψλ ην 2017 αθνξνχζε ζε φια ηα πξντφληα θαη 

ήηαλ ιίγν έσο πνιχ αλακελφκελε, εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο παξαγσγήο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Πην 

αλαιπηηθά ε θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ ζεκείσζε κείσζε θαηά 16% θαη ησλ βηνκεραληθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαηά 3,8%. Ζ παξαγσγή δψλησλ δψσλ κεηψζεθε θαηά 4,2% θαη ησλ δσηθψλ πξντφλησλ 

θαηά 0,6%. Μείσζε ζεκείσζε ε παξαγσγή πνπιεξηθψλ θαη ρνηξηλψλ, ελψ ειαθξηά αχμεζε ζεκείσζε ε 

παξαγσγή βννεηδψλ. Ζ πνζφηεηα παξαγσγήο γάιαθηνο θαη απγψλ παξέκεηλε ζρεδφλ ε ίδηα. 

Ο κεησκέλνο φγθνο αγξνηηθήο παξαγσγήο επεξέαζε, φπσο ήηαλ θπζηνινγηθφ, ηελ αμία ηνπ ζπλφινπ 

ηεο παξαγσγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο) πνπ 

εκθαλίζηεθε ην 2017 κεησκέλνο θαηά 2,1% ζε ζρέζε κε ην 2016. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά 6,1% 

κείσζε ηνπ φγθνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο, νη ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 4,3%.   

Δθμθτριακά: 
26,8%

Βιομθχανικζσ 
καλλιζργειεσ: 

14,7%

Φρζςκα λαχανικά: 
7,0%

Φροφτα-
ςταφφλια-κραςί: 

5,9%

Άλλεσ 
καλλιλεργειεσ: 

6,0%

Υπθρεςίεσ & 
δευτερογενείσ 

δραςτθριότθτεσ: 
7,2%

Χοίροι: 8,4%

Βοοειδι & φρζςκο 
γάλα: 8,7%

Πουλερικά & 
αυγά: 12,4%

Άλλα ηώα και 
ηωικά προϊόντα: 

2,9%

Ηώντα Ηώα και 
Ηωικά προϊόντα: 

32,4%

Σφνθεςη Αγροτικήσ Παραγωγήσ 2016

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2016 ε Οπγγαξία παξήγαγε ην 2,1% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

ηεο Δ.Δ. (28 θ-κ.), αχμεζε 0,2% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015.   

 
 

 Βιομετανικός Τομέας 
 
Ζ Οπγγαξία δελ είλαη ηφζν πινχζηα ζε θπζηθνχο πφξνπο γηα ηε βαξηά βηνκεραλία, νπφηε αλαγθαζηηθά 

βαζίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ. Ζ βηνκεραλία ηεο Οπγγαξίαο πξηλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

είρε αλαπηπρζεί ειάρηζηα, φκσο απφ ην 1948 θη έλζελ γλψξηζε ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη πιένλ απνηειεί 

βαζηθή πεγή ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. ια ηα εξγνζηάζηα ηεο ρψξαο είραλ θξαηηθνπνηεζεί ην 1949 

θαη ην 1985 ε βηνκεραληθή παξαγσγή απνηεινχζε ην 98,5% ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

 

Βάξνο δφζεθε ζηελ παξαγσγή ράιπβα, εξγαιείσλ, ιεσθνξείσλ, πεηξειαηνθηλεηήξσλ, ηξαίλσλ, 

ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ (ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα, ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο θαη θζνξίνπ, 

ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, ςπγεία, πιπληήξηα), ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 
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θαη πεηξνρεκηθψλ. Ζ βηνκεραλία ρεκηθψλ θπξηάξρεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1990, ελψ ππνρψξεζαλ 

ζεκαληηθά ε θισζηνυθαληνπξγία θαη ε βπξζνδεςία. εκαληηθφο είλαη επίζεο θαη ν ξφινο ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ην 1993 ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

απνηεινχζε κφλν ηα 2/3 απηήο ηνπ 1985. Σν 1997 ην βάξνο δφζεθε ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ
7
, 

ειεθηξηθψλ εηδψλ, εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πξντφλησλ ράιπβα θαη 

αινπκηλίνπ, ρεκηθψλ πξντφλησλ γηα νηθηαθή ρξήζε, πξντφλησλ θαιισπηζκνχ, πιαζηηθψλ πξντφλησλ 

θαη πξντφλησλ ράξηνπ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ εηζξνή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. Ζ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ πνπ αθνινπζνχζαλ νη θπβεξλήζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ απέδσζαλ θαξπνχο θαη κέρξη ην 2002 ην 80% ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο αλήθε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.   

 

ήκεξα, ν βηνκεραληθφο ηνκέαο παξνπζηάδεηαη ηζρπξφο, αθφκα θαη κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα, 

ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ν φγθνο φζν 

θαη ε αμία ηεο παξαγσγήο αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία, φπσο επίζεο θαη ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ε ζπκκεηνρή 

ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο απφ 24,7% (HUF 5.903 δηο.) ην 2011 έθηαζε ην 

31,8% ην 2016.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο εμαγσγέο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο. Αο ζεκεησζεί φηη ε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζηηο εμαγσγέο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ 

Βίδεγθξαλη. Πάλησο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηηο εμαγσγέο δείρλεη ηνλ 

βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηελ εμσηεξηθή 

δήηεζε.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κφλν ην 42% 

ηεο αμίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πξνήιζε απφ ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο, πνζνζηφ πνπ ππνιείπεηαη 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο.  

 

Βαζηθέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο: 

 

-Απηνθηλεηνβηνκεραλία  

Απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο Οπγγαξίαο θαη ζπληειεί ζην 21% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 600 εηαηξείεο νη νπνίεο 

απαζρνινχλ πεξί ηνπο 100.000 εξγαδνκέλνπο. Σέζζεξηο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (Original 

Equipment Manufacturers -OEMs), δηαηεξνχλ εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαζψο θαη απνζήθεο 

αληαιιαθηηθψλ ζηελ Οπγγαξία: Suzuki, Audi, Opel θαη  Mercedes-Benz. Δπίζεο, πνιιέο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγνχλ Κέληξα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο: Audi, Bosch, Knorr-Bremse, 

Thyssen-Krupp, Arvin Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET, Draxlmaier, Edag, Temic 

Telefunken, θαη ZF. 

χκθσλα εμάιινπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ (ACEA), ε αλάπηπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηελ Οπγγαξία ην 2016, μεπέξαζε φιεο ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ 

Οπγγαξία βξίζθεηαη πξψηε ζηε ιίζηα κε πνζνζηφ αλάπηπμεο 25,1% (γηα θάζε θαηλνχξην απηνθίλεην 

πνπ πσιήζεθε, αλαινγνχλ 102 θάηνηθνη), αθνινπζεί ε Κξναηία κε 23,5% θαη ε Κχπξνο κε 22,2%. 

Δληνχηνηο, ν επξσπατθφο κέζνο φξνο αγνξάο θαηλνχξηνπ απηνθηλήηνπ αλά θάηνηθν θπκαίλεηαη ζην 1/35 

                                                 
7

Το 1992 ξεκίνθςαν τθν παραγωγι αυτοκινιτων ςτθν Ουγγαρία οι εταιρείεσ Opel και Suzuki. Ζκτοτε, θ 
αυτοκινθτοβιομθχανία ενιςχφκθκε ςθμαντικά, ενώ και άλλεσ εταιρείεσ (Mercedes Benz, Audi) άρχιςαν να 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ουγγαρία. Το 2000 το 14% του ςυνόλου τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ τθσ χώρασ προερχόταν 
από τθν αυτοκινθτοβιομθχανία.  
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θαη μεπεξλά θαηά πνιχ απηφλ ηεο Οπγγαξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πθηζηάκελεο επελδχζεηο απφ 

ηνπο κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο, πξνζειθχνπλ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηαζεξνί θαη ζηξαηεγηθνί ζπλεξγάηεο/πξνκεζεπηέο ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, εθηηκνχκε φηη ππάξρνπλ γηα ηελ Διιάδα δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ 

πξψησλ πιψλ (π.ρ. θχιια ράιπβα, θχιια αινπκηλίνπ, έηνηκα κεραλνινγηθά/ειεθηξνινγηθά 

εμαξηήκαηα θ.α.) γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ θαη κεξψλ απηψλ. 

 

-Ηιεθηξνληθά 

Απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (22%) ηεο Οπγγαξίαο, ε νπνία 

έρεη πιένλ αλαθεξπρζεί ζηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ ηεο Κεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο (26%). ηνλ 

θιάδν απαζρνινχληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 112.000 άηνκα, ελψ ζηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

παξαγσγηθά θάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επξσπατθέο εηαηξείεο, φπσο νη Jabil, Flextronics, Foxconn, 

Sanmina, Zollner θαη Videoton.  

 

-Φάξκαθα / Σερλνινγία ηαηξηθήο 

Ζ ρψξα δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξάδνζή ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, ελψ παξάιιεια είλαη θαη ν πιένλ αλεπηπγκέλνο ζηελ 

Κεληξναλαηνιηθή Δπξψπε. ε απηφλ ηνλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θιάδν απαζρνινχληαη πεξίπνπ 

15.000 άηνκα πςειήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελψ νη θπξηφηεξεο εηαηξείεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηελ Βνπδαπέζηε αιιά θαη ζηηο πφιεηο  Debrecen, Szeged θαη Pécs. Ζ θαξκαθνβηνκεραλία ηεο ρψξαο 

ζπλεηζθέξεη κε 8% ζην ΑΔΠ, ελψ απνξξνθά ην 45% ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Μεηαμχ 

ησλ κεγαιπηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία είλαη νη: J&J, 

Teva, Novartis, Sanofi – Aventis, Glaxo Smith Kline, θαη Roche. Οη εηαηξείεο ησλ ΖΠΑ (π.ρ. Abbott, 

Amgen, J&J, Merck, αιιά θαη άιιεο) θαηέρνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο (30%). ηελ Οπγγαξία 

ππάξρνπλ 11 αδεηνδνηεκέλνη δηαλνκείο θαξκάθσλ, κε κεγαιχηεξνπο ηηο εηαηξείεο Phoenix (30% ηεο 

αγνξάο) θαη Hungaropharma (20%) θαη EuroMedic (20%).  

εκαληηθή γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία είλαη επίζεο θαη ε παξαγσγή ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, φκσο ν 

αληαγσληζκφο απφ ηηο ρψξεο ηεο δχζεο θαη νη εηζαγσγέο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζέηεη ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ζε δπζρεξή ζέζε. Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3,9% 

κέρξη ην 2019, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη ζπκπαξαζχξνληαο πξνο ηα άλσ θαη ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία. 
 

-Πιεξνθνξηθή & ηειεπηθνηλσλίεο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο γλσξίδεη ζπλερή αχμεζε ηα ηειεπηαία έηε, ζπκκεηέρεη κε 10% ζηε ζχλζεζε 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 ππαιιήινπο. ηε ρψξα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο θνινζζνί φπσο νη NOKIA, ΗΒΜ, Ericsson, Oracle θαη Gameloft. 

 

-Σξόθηκα 

Έζησ θαη κε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ παξακέλεη εθ ησλ ζεκαληηθνηέξσλ ζηελ Οπγγαξία θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο 

απφ 124.00 εξγαδνκέλνπο. Ο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε 6% ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο θαη 

θαζηζηά ηελ Οπγγαξία ηε κφλε ρψξα ζηελ Κεληξναλαηνιηθή Δπξψπε κε πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ζηα πξντφληα ηξνθίκσλ. 

Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (85%) είλαη κηθξέο θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 10 

ππαιιήινπο. Σν 47% ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ. Σν κεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζπγθεληξψλνπλ: ε επεμεξγαζία θξέαηνο, θαθέ θαη ηζαγηνχ θαη 

ε παξαγσγή-εκθηάισζε αλαςπθηηθψλ. Απφ ηηο πεξίπνπ 200 κεγάιεο εηαηξείεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, 

ζρεδφλ νη 150 αλήθνπλ ζε μέλνπο επελδπηέο. πλήζσο, νη κεγάιεο πνιπεζληθέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγηθά ζηελ Οπγγαξία, ρξεζηκνπνηνχλ εγρψξηεο πξψηεο χιεο. Σε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαηέρεη ν ηνκέαο ηεο επεμεξγαζίαο θπηηθψλ ειαίσλ 



22 
 

(ζρεδφλ ην 50% ησλ εηζεξρφκελσλ μέλσλ θεθαιαίσλ). Μεηαμχ ησλ κεγάισλ μέλσλ επελδπηψλ είλαη νη 

εηαηξείεο Bonduelle, Bunge, Givaudan, Globus, Mars, Nestlé, POPZ, Coca Cola 3E θαη ε Unilever. 

 

 

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

 

 Υπερεζίες (μεηαθορές, επικοινωνίες, ηοσριζμός, εμπόριο) 
 

Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ, μερσξίδεη κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ν 

ηνπξηζκφο. Σν 2017 ηα έζνδα απμήζεθαλ θαηά €0,6 δηο ζε ζρέζε κε ην 2016 θαη ν αξηζκφο ησλ μέλσλ 

επηζθεπηψλ απμήζεθε θαηά 2,7%. 

εκαληηθή αχμεζε ζεκείσζαλ ην 2017 θαη νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, 17% επί ησλ εζφδσλ θαη 

7,6% επί ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην 2016. 

Ο κεγαιχηεξνο εηαίξνο ηεο Οπγγαξίαο ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ ππεξεζηψλ κε 20% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ, παξακέλεη ε Γεξκαλία. Αθνινπζνχλ νη Απζηξία, ΖΠΑ, θαη Ζλ. Βαζίιεην. 

 

 

Μεηαθνξέο  

ηελ Οπγγαξία δηαζηαπξψλνληαη ηξεηο TEN-T απηνθηλεηφδξνκνη, πνπ επηηξέπνπλ εχθνιε πξφζβαζε 

ζηελ αγνξά ησλ 500 εθ. θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Δ., ελψ νη αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 

ρσξψλ KAK είλαη επίζεο πξνζβάζηκεο. Ζ Οπγγαξία έρεη ηελ ηξίηε κεηά ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία 

ππθλφηεξε δηέιεπζε νρεκάησλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. Έμη επξσπατθέο πξσηεχνπζεο βξίζθνληαη 

κφιηο ιίγεο ψξεο νδήγεζεο καθξηά απφ ηελ Βνπδαπέζηε. 

 

Σν εθηεηακέλν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, κήθνπο 7.718 ρικ. (εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.180 είλαη 

δηπιέο γξακκέο), επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο θαη ιηκέλεο ηεο Δπξψπεο. 

Πνιιαπιέο γξακκέο ζπλδένπλ ηελ Οπγγαξία κε ηελ Γπηηθή Δπξψπε (π.ρ. Ακβνχξγν, Ρφηεξληακ, 

Μπξέκεξραθελ), ηελ Αδξηαηηθή (Κφπεξ, Ρηέθα, Σεξγέζηε) θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην (Κσζηάληδα). 
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Δπίζεο, κέζσ πνηάκηαο λαπζηπινΐαο θαη αμηνπνηψληαο ην ζχζηεκα θαλαιηψλ Ρήλνπ-Μάηλ-Γνχλαβε, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηεο Βνξείνπ Θάιαζζαο θαη ησλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο κε ηνλ Δχμεηλν Πφλην. 

 

Σν δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο Βνπδαπέζηεο «Liszt Ferenc», εκθαλίδεη αλνδηθέο ηάζεηο ζηνλ αξηζκφ 

επηβαηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2015 ζεκεηψζεθε αχμεζε 10% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

πλνιηθά, εηεζίσο δηαθηλνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 10 εθ. επηβάηεο, νη πεξηζζφηεξνη πξνεξρφκελνη απφ 

ην Ζλ.Βαζίιεην (1,635 εθ.), ηελ Γεξκαλία (1,499 εθ.) θαη ηελ Ηηαιία (924 ρηι.).  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρηιηνκέηξσλ επηβαηψλ θαηαγξάθεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο (51%) θαη 

αθνινπζνχλ νη ζηδεξνδξνκηθέο (30%) θαη νη αεξνπνξηθέο (19%). 

 

Ο θιάδνο Δθνδηαζκνχ & Μεηαθνξψλ (logistics) ζπλεηζθέξεη ην 6% ζην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο, 

απαζρνιψληαο πεξίπνπ 250 ρηι. ππαιιήινπο. χκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ ηεο Οπγγαξίαο, ε Βνπδαπέζηε αλαθεξχρζεθε ην 2015 σο ε πην 

αληαγσληζηηθή πφιε ηνπ θιάδνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη 

Κεληξηθήο Αζίαο (ζηελ δεχηεξε ζέζε εκθαλίδεηαη ε Αγ. Πεηξνχπνιε θαη αθνινπζνχλ, Μφζρα, 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Πξάγα).  

 

 

Δπηθνηλσλίεο 

Ζ Οπγγαξία έρεη εθπνλήζεη θαη πινπνηεί γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ζηξαηεγηθφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην 

(National Info-communications Strategy) γηα ηηο εγρψξηεο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν είλαη ελαξκνληζκέλν κε θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

Δληαία Φεθηαθή Αγνξά. Σν πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Δζληθφ 

Φεθηαθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα (DNDP). 

 

Δπί ζεηξά εηψλ ε Οπγγαξία πξσηαγσληζηνχζε ζηηο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο γηα Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ICT) κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

αγγίδνληαο ην 2014 ην πνζφ ησλ €223,4. Σν ίδην έηνο, σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, νη δαπάλεο γηα ηνλ 

ηνκέα ICT άγγημαλ ην 4,2%. Ζ νπγγξηθή αγνξά ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο απνηειεί ην 8,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγνξψλ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη θαηέρεη ηελ ηέηαξηε 

ζέζε απφ άπνςε κεγέζνπο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε.  

 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2009-2014 θαη παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ν ηνκέαο πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Οπγγαξία απμήζεθε θαηά 24% μεπεξλψληαο ηα €2,2 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 51,7% αθνξνχζε ζε 

πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, 21,4% ζε ινγηζκηθφ θαη ην ππφινηπν 26,9 ζε ζρεηηδφκελεο ππεξεζίεο. 

Δθηηκάηαη φηη γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη κέρξη ην 2019, ν θιάδνο ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη κε 

ξπζκφ 3,8%.  

 

Σν 2015 ζηελ Οπγγαξία θαηακεηξήζεθαλ 5,428 εθ. ζπλδέζεηο θηλεηψλ δηθηχσλ (mobile Ηnternet), 1,3 

εθ. ζπλδέζεηο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο, 788 ρηι. ζπλδέζεηο xDSL θαη 594 ρηι. ζπλδέζεηο άιισλ εηδψλ 

ηερλνινγίαο. Σν 76% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (πνζνζηφ πςειφηεξν ηεο 

Πνισλίαο, Ηηαιίαο, Κχπξνπ θαη Διιάδνο, αιιά ρακειφηεξν ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ 83%). Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ην 2015 άγγημε ηα 11,865 εθ., ελψ ηεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο ηα 3,082 εθ. Ζ δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην 2015 μεπέξαζε ην 120% ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ ηεο ζηαζεξήο βξίζθεηαη πνιχ ρακειφηεξα, ζην 31,4%.   

 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίζηεθαλ ζηελ Οπγγαξία ηα πξψηα πεξηθεξεηαθά θέληξα παξνρήο 

ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ (shared service centres -SSC). ήκεξα, πεξηζζφηεξεο απφ 90 εηαηξείεο έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη πάλσ απφ 100 θέληξα πνπ απαζρνινχλ πεξίπνπ 40.000 ππαιιήινπο ζηνπο ηνκείο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθήο, αλεχξεζεο πξνζσπηθνχ, ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, θ.ά. 

 

 

Σνπξηζκόο 

Ο ηνπξηζκφο έρεη εμειηρζεί ζε κηα ζεκαληηθή γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία πεγή εζφδσλ θαη παξάιιεια, 

κνριφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απφ ην 2010 θη έλζελ, ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ απμήζεθε θαηά 

41,3%, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξείηαη ζηαζεξή αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ θαη απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σν 2010 ε θπβέξλεζε δηέζεζε κέζσ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 7,6 δηο HUF (πεξίπνπ €25 εθ.) γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ην 2017 ην πνζφ απηφ 

αλήιζε ζε 21 δηο HUF (€70 εθ.), ελψ γηα ην 2018 έρνπλ πξνυπνινγηζζεί 53 δηο HUF (€175 εθ.). 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο νπγγξηθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη ην φηη ζην α΄ 

εμάκελν 2015 ν αξηζκφο ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ζηελ Οπγγαξία απμήζεθε θαηά 17,5%, ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014, πνζνζηφ πνπ ήηαλ ηεηξαπιάζην ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ 

αχμεζε ζπλερίζηεθε θαη ην 2016, φπνπ θαηά ην πξψην 10-κελν ηνπ έηνπο, ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ 

απμήζεθε θαηά 8% θαη ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαηά 6%, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015. Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν ζηελ Βνπδαπέζηε, ηελ πεξίνδν 

Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2016, θαηεγξάθεζαλ 6,7 εθ. δηαλπθηεξεχζεηο μέλσλ επηζθεπηψλ, ελψ ζπλνιηθά 

ηελ Οπγγαξία επηζθέθζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 24 εθ. άλζξσπνη. Πην αλαιπηηθά, ν αξηζκφο επηζθεπηψλ 

απφ επξσπατθέο ρψξεο απμήζεθε θαηά 29% (αχμεζε 80% απφ ηελ ινβαθία, θαη 50% απφ ηηο 

Βξεηαλία θαη Πνισλία),  απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαηά 60% θαη απφ ηελ Ακεξηθή θαηά 56%.  

 

Σνλ Φεβξνπάξην 2017 ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ εκθαλίζηεθε απμεκέλνο θαηά 6,5% ζε ζρέζε 

κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2016, ελψ ζε εηήζηα βάζε ν αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ μέλσλ επηζθεπηψλ 

απμήζεθε θαηά 7,8% θαη ησλ Οχγγξσλ ηνπξηζηψλ θαηά 5,2%. Σν 2016 ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο ππνινγίζηεθε ζε HUF 1.440,2 δηο (4,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ΑΔΠ). Οη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ην 2017 αλεβάδνπλ ην πνζνζηφ ζην 7,1% ηνπ ΑΔΠ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη απφ ηελ άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο, 

πνζνζηφ 37,3% πξνήιζε απφ εγρψξηνπο ηαμηδηψηεο θαη 62,7% απφ μέλνπο επηζθέπηεο.  

Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά (άκεζε θαη έκκεζε) ηνπ θιάδνπ ζην ΑΔΠ ππνινγίζηεθε ζε HUF 3.667,4 δηο  

(10,5% ηνπ ΑΔΠ) γηα ην 2016 θαη ππνινγίδεηαη φηη γηα ην 2017 ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ζα απμεζεί 

θαηά 6,3% θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ κε 13,1%. 

 

Σν 2017, νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Οπγγαξίαο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 7,2% ζε 

ζρέζε κε ην 2016, θαη εάλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη έκκεζα απαζρνινχκελνη ηφηε νη ζπλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο ππνινγίδνληαη ζε 491 ρηι. χκθσλα εμάιινπ κε ηελ αλαθνηλσζείζα λέα ηνπξηζηηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, κέρξη ην 2030 νη άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ζα απμεζνχλ ζε 450 ρηι. 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ζα αγγίμεη ην 16%. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

λέαο ζηξαηεγηθήο έρνπλ δεζκεπζεί 828 δηο HUF (€2,7 δηο). Σξία είλαη ηα βαζηθά πεδία εθαξκνγήο ηεο 

λέαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο: αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο θαη ηαηξηθφο 

ηνπξηζκφο. ηφρνο ηεο θπβέξλεζεο ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 640 ρηι. κέρξη ην 2027. 

 

Ζ αμία ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα άγγημε ηα 245,4 δηο HUF ην 2016 (3,9% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Οπγγαξία) θαη εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 6,6% ην 2017, ελψ γηα ηελ επφκελε 

10εηία αλακέλεηαη εηήζηα αχμεζε θαηά 2,9%. 

 

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ Βίδεγθξαλη (V4), έρεη ζπκθσλεζεί θνηλφ 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζέιθπζε ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, επηζθεπηψλ απφ ηηο ΖΠΑ, Ρσζία, Ν. 

Κνξέα, Λαηηληθή Ακεξηθή, Ηλδία, Κίλα θαη Ννηην-Αλαηνιηθή Αζία. 
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Ο ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζηελ Οπγγαξία ζεκεηψλεη ζηαζεξή θαη αμηνζεκείσηε κεγέζπλζε, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δμάιινπ, ε Βνπδαπέζηε θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν ηεο 

Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Αζιεηηζκνχ 2019, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Οπγγαξία.  

 

 

Δκπόξην 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο είλαη θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Απφ ηα κέζα ηνπ 

2013 θη έλζελ, ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο ρψξαο απμάλεηαη κε ξπζκνχο 5-10% εηεζίσο. Ζ Οπγγαξία 

δηαηεξεί ζεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεπξχλεη ζπλερψο ην εκπνξηθφ ηεο 

πιεφλαζκα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο  Οπγγαξίαο, ην πιεφλαζκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο έρεη δηεπξπλζεί κε πεξηζζφηεξα απφ €3 δηο (55,8%), κεηαμχ ησλ εηψλ 

2010 θαη 2015. Σν 2016 ε ρψξα, κε εμαγσγέο ζπλνιηθήο αμίαο €93 δηο θαη εηζαγσγέο αμίαο €83,1 δηο 

ζεκείσζε ην πςειφηεξν εκπνξηθφ πιεφλαζκα φισλ ησλ επνρψλ.  

 

Σν 2017 ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο μεπέξαζε γηα πξώηε θνξά ηα €100 δηο, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε 8.4% ζε ζρέζε κε ην 2016. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, κεγαιχηεξε αχμεζε (11,4%) 

ζεκείσζαλ νη εηζαγσγέο, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ρψξαο λα κεησζεί ζηα €8,1 δηο 

(€9,7 δηο γηα ην 2016). Πξάγκαηη, ζηνπο 10 απφ ηνπο 12 κήλεο ηνπ 2017, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηηο εμαγσγέο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Δθηηκνχκε φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2018.  

Δξωηεπικό Δμπόπιο Οςγγαπίαρ 

(ζε €) 2013 2014 2015 2016 2017 

ΕΞΑΓΩΓΕ 81.293.939.352 84.505.983.861 90.460.196.236 92.989.926.963 100.580.761.798 

ΕΙΑΓΩΓΕ 74.738.823.166 78.231.785.764 81.864.894.005 83.265.375.789 92.498.540.320 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΟΕΤΓΙΟ 

6.555.116.186 6.274.198.097 8.595.302.231 9.724.551.174 8.082.221.478 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Οπγγαξίαο πξνζαλαηνιίδνληαη, ηφζν ζε επίπεδν εμαγσγψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν εηζαγσγψλ, θπξίσο πξνο ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 80% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ θαη 75% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ απνηεινχλ 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο.  

 

Γηαρξνληθά, ε ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο έρεη κεηαβιεζεί, κε ηελ κεγαιχηεξε αιιαγή λα 

ζεκεηψλεηαη ζην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ην νπνίν απμήζεθε απφ 21% ην 

1991 ζε 58% ην 2016. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο παξακέλεη ε ζεκαληηθφηεξε νκάδα εμαγψγηκσλ 

πξντφλησλ, αθνινπζνχκελε απφ ηα βηνκεραληθά πξντφληα.   

 

 

 Δνέργεια 

 
Ζ εγρψξηα παξαγσγή ελέξγεηαο αγγίδεη ην 45% ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

(TPES), θαζηζηψληαο ηελ Οπγγαξία εμαηξεηηθά εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο θαη σο εθ ηνχηνπ 

επάισηε ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Φπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην είλαη νη 

πξσηαξρηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πεηξέιαην θαιχπηεη θπξίσο ηεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

κεηαθνξψλ, ελψ ην θπζηθφ αέξην ηεο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, αιιά θαη ηηο νηθηζηηθέο. 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ) ε χλζεζε πλνιηθήο Παξαγσγήο 

Πξσηνγελνχο Δλέξγεηαο -TPES έρεη σο αθνινχζσο:  

Φπζηθφ αέξην 29,7%, αξγφ πεηξέιαην 27,2%, ππξεληθή ελέξγεηα 16,4%, άλζξαθαο 9,3%, βηνκάδα 

11,7%, γεσζεξκηθή ελέξγεηα 0,4%, ειηαθή 0,3%, αηνιηθή 0,2%, πδξνειεθηξηθή 0,1% θαη εηζαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 4,7%. 

  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Οπγγαξία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ, 

θπξίσο (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά) απφ ηελ Ρσζία (95%). Καηά ζπλέπεηα, ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ νδεχζεσλ αιιά θαη ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο θ/α. Διιεληθφ ελδηαθέξνλ απνηειεί ε 

πξνζρψξεζε, ηνλ επηέκβξην 2016, ηεο Οπγγαξίαο, ζηνλ Κάζεην Γηάδξνκν (Διιάδα, Βνπιγαξία, 

Ρνπκαλία, Οπγγαξία). ε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ηνπ Γηαζπλδεηήξηνπ αγσγνχ IGB (Διιάδα, 

Βνπιγαξία) θαη ηνλ αγσγφ BRUA (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Απζηξία), εληζρχεηαη ε 

πξννπηηθή θαη δπλακηθή ηνπ ΣΑΡ. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε Οπγγαξία έρεη απμεκέλεο αλάγθεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο 

ηεο θπβέξλεζεο, ε δήηεζε ζα απμεζεί θαηά 25% κέρξη ην 2020 θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί 

απαηηνχληαη λέεο επελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ. 

πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα (52,2%), πνζνζηφ 19,5% απφ άλζξαθα, 16,8% απφ ην θπζηθφ αέξην θαη 

11,5% απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ).  

Δληνχηνηο, ην 2017 ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο μεπέξαζε ηηο 45 TWh (ηεξαβαηψξεο), εθ ησλ 

νπνίσλ πνζνζηφ 28,5% πξνήιζε απφ εηζαγσγέο.  

 

Ζ εμάξηεζε ηεο Οπγγαξίαο απφ ελεξγεηαθνχο πξνκεζεπηέο (θαη θπξίσο ηελ Ρσζία) εληείλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαζψο ε ρψξα θαιχπηεη ζρεδφλ ην 90% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε πεηξέιαην κε εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί απφ ηελ Ρσζία θαη πεξίπνπ 16% απφ ην Ηξάθ. Δπίζεο, ε Οπγγαξία εηζάγεη  πξντφληα 

πεηξειαίνπ απφ ηελ ινβαθία (26,03%) θαη ηελ Απζηξία (22,58%), ελψ εηζάγεη άλζξαθα απφ ηηο ΖΠΑ 

(55,51%) θαη ηελ Σζερία (17,36%). 

 

Σν 2012, ε θπβέξλεζε δεκνζηνπνίεζε θαη πηνζέηεζε κηα λέα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή (National Energy 

Strategy 2030 -NES 2030), πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη φξακα γηα κηα καθξφρξνλε 

βηψζηκε ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ θιάδν. Πξάγκαηη, ηα ηειεπηαία 4 έηε ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο κε 

θπξίαξρεο ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ λνηθνθπξηψλ. Οη ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη δαπαλψλ ζέξκαλζεο γηα νηθηζηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθαλ ην 2013 θαηά 10% θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηά 11,1%. Σν 2014 εγθξίζεθε επηπιένλ κείσζε 6,5% γηα ην θπζηθφ αέξην, 5,7% γηα ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα θαη 3,3% γηα ηε ζέξκαλζε. 

 
Δπίζεο, νη εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο 

νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ πεγέο ελέξγεηαο κε 

πςειέο εθπνκπέο άλζξαθα. Τηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο πηζηά ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (National Climate Change Strategy 2008‐2025 -NCCS), ε Οπγγαξία πέηπρε ην 

2014 κείσζε αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαηά 40% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 θαη 24,6% ζε ζρέζε 

κε ηα επίπεδα ηνπ 2005.  

 

 Γενικά ζηοιτεία κλάδοσ ηροθίμων 
 
ηελ Οπγγαξία έρνπλ αλαπηπρζεί κεγάιεο αιπζίδεο «ζνππεξ-κάξθεη» (θπξίσο πνιπεζληθψλ 
ζπκθεξφλησλ), πνιπθαηαζηήκαηα, ππεξαγνξέο (hypermarkets), θαζψο θαη εθπησηηθέο αιπζίδεο 
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θαηαζηεκάησλ. Απφ πιεπξάο φγθνπ θαη αμίαο πσιήζεσλ, νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ-κάξθεη 
(TESCO, SPAR, AUCHAN, ΜΔΣRO) θαηέρνπλ ηε «κεξίδα ηνπ ιένληνο». Τπάξρνπλ επίζεο πεξίπνπ 
10.000 αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, νξγαλσκέλα ζε κεγάιεο νκάδεο θνηλνπξαμηψλ (CBA, 
COOP Hungary, Real Hungaria), πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ κία ππνινγίζηκε δχλακε ζην 
ιηαλεκπφξην. Ο ηνκέαο ησλ εθπησηηθψλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη αιπζίδεο απηέο έγηλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνλ κέζν Οχγγξν 
θαηαλαισηή πνπ ηηο ζεσξεί πεξηζζφηεξν πξνζηηέο, απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, ζε ζρέζε κε ηα 
παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη αιπζίδεο LIDL θαη ALDI έρνπλ απμεκέλε απήρεζε 
ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη κέζσ ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θάλνπλ αηζζεηή ηελ 
παξνπζία ηνπο ζε φιε ηελ Οπγγαξία. Δληνχηνηο, ζηελ επαξρία, δπλακηθή παξνπζία δηαζέηνπλ νη 
εθπησηηθέο αιπζίδεο PENNY MARKET θαη PROFI.  
Παξά ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ ππεξαγνξψλ, ηα αλεμάξηεηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα 
ηξνθίκσλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ιηαληθφ εκπφξην, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο. κσο, 
ζε απηά ηα καγαδηά ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο, κε απνηέιεζκα λα πξνκεζεχνληαη 
κηθξέο πνζφηεηεο θαη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. χκθσλα κε 
ζρεηηθέο έξεπλεο, ην 1/3 ησλ πσιήζεσλ ιηαληθήο πξνέξρεηαη απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ είλαη κηθξφηεξα 
ησλ 400 η.κ., ελψ ηα κίλη-κάξθεη κε εκβαδφλ κηθξφηεξν ησλ 50 η.κ. πξνκεζεχνπλ ην ¼ ηεο εγρψξηαο 
αγνξάο.  
 
χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε Οπγγαξία είλαη ε ηέηαξηε θζελφηεξε ζε θφζηνο ρψξα 
απφ ηηο 28 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μφλνλ νη Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Πνισλία, ζχκθσλα κε 
ζρεηηθή έξεπλα, δηέζεηαλ ρακειφηεξεο ηηκέο θαηαλαισηή ζηα είδε δηαηξνθήο θαη ζηηο ππεξεζίεο. Ζ 
Οπγγαξία είρε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα πνηά θαη ζηνλ θαπλφ. Με βάζε ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν (100 
κνλάδεο), νη ηηκέο ζηα είδε δηαηξνθήο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηελ Οπγγαξία ήηαλ ζην 64% ηνπ κέζνπ 
επξσπατθνχ φξνπ (Βνπιγαξία 51%, Ρνπκαλία θαη Πνισλία 60%).  
 

 
Δ. Δξωηεπικό Δμπόπιο 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε Οπγγαξία έρεη ζεκεηψζεη εμαηξεηηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ. Γηα πξψηε θνξά ην 2017 ε αμία ησλ εμαγσγψλ μεπέξαζε ηα €100 δηο. Παξάιιεια φκσο 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2016 ζεκείσζαλ θαη νη εηζαγσγέο, εληνχηνηο ε ρψξα ζπλερίδεη λα δηαηεξεί 

ζεκαληηθφ εκπνξηθφ πιεφλαζκα. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζε εμαγσγηθέο νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα 

έρνπλ απνδψζεη θαξπνχο. πσο εμάιινπ δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν φγθνο 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Οπγγαξίαο βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελνο θαη ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο 

ρψξαο, κε ηάζεηο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο, δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα. 

 

Δξωηεπικό Δμπόπιο Οςγγαπίαρ 

(ζε €) 2013 2014 2015 2016 2017 

ΕΞΑΓΩΓΕ 81.293.939.352 84.505.983.861 90.460.196.236 93.046.146.832 100.580.761.798 

ΕΙΑΓΩΓΕ 74.738.823.166 78.231.785.764 81.864.894.005 83.111.460.867 92.498.540.320 

ΟΓΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

156.032.762.518 162.737.769.625 172.325.090.241 176.157.607.699 193.079.302.118 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΟΕΤΓΙΟ 

6.555.116.186 6.274.198.097 8.595.302.231 9.934.685.965 8.082.221.478 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Σν 2016 θαηαγξάθεθε ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε θαη ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. Απμεκέλν θαηά €1,3 δηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο, μεπέξαζε ηα €9,9 δηο. Δληνχηνηο, ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ (4,7%) ήηαλ θαηά 
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0,3% πςειφηεξνο απηνχ ησλ εμαγσγψλ (4,4%). Πάλησο, αλ θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ 

ζπλαιιαγψλ γηα ην 2016 ήηαλ ρακειφηεξνο απηνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ν ζρεηηθφο δείθηεο, 

παξέκεηλε δηπιάζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ 

ήηαλ πςειφηεξνο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο αμίαο ηνπ. Δληφο ηεο πεξηφδνπ 2015-2016, νη φξνη εκπνξίνπ 

βειηηψζεθαλ θαηά 1,5%. 

 

Σν 2017 ε αμία ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 7,5% θαη απηή ησλ εηζαγσγψλ θαηά 10,14%. 

Καηά ζπλέπεηα, ζεκεηψζεθε αχμεζε 8,6% ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπ φγθνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα κεηψζεθε θαηά 18,64% 

Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγόκελα νπγγξηθά πξντφληα γηα ην 2017 ήηαλ: απηνθίλεηα, εμαξηήκαηα 

απηνθηλήησλ, θηλεηήξεο, θάξκαθα θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα 

δέθα πξψηα ζε αμία εμαγφκελα νπγγξηθά πξντφληα (4-ςήθηνο θσδηθφο .Ο.) γηα ην 2017. 

 

Δξαγωγέρ οςγγπικών πποϊόνηων - 2017 
4-ςήθηνο θσδηθφο .Ο. (ζε €) 

8703 : Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζψπσλ 10.009.803.331 

8708 : Μέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ 5.886.904.565 

8407 : Κηλεηήξεο (εθξήμεσο) 3.333.327.173 

3004 : Φάξµαθα 3.166.504.884 

8517 : Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 2.901.783.358 

8471 : Απηφµαηεο µεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 2.754.208.439 

8528 : Οζφλεο απεηθφληζεο θαη ζπζθεπέο πξνβνιήο 2.271.031.476 

8408 : Δµβνινθφξνη θηλεηήξεο  ( ληίδει) 2.201.353.999 

8537 : Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζφιεο θαη βάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ή ηε δηαλνµή 

ξεχµαηνο 

2.022.784.358 

8544 : χξµαηα, θαιψδηα  θαη  άιινη  αγσγνί µε ειεθηξηθή µφλσζε   1.858.070.468 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (36,19%) 36.405.772.051 

ΤΝΟΛΟ 100.580.761.798 
Πεγέο:     ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 
Δχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ απνηειείηαη απφ νρήκαηα, 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθά είδε. ρεηηθφ είλαη θαη ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Κχξηεο αγνξέο γηα ηα νπγγξηθά πξντφληα αλαδεηθλχνληαη γηα ην 2017 (θαηά ζεηξά): Γεξκαλία (27,3%), 

Ρνπκαλία (5,15%), Ηηαιία (5,10%), Απζηξία (4,82%), ινβαθία (4,72%), Γαιιία, Σζερία, Πνισλία, 

Ζλ. Βαζίιεην, Οιιαλδία θαη ΖΠΑ. 

Πνζνζηφ 79,46% ησλ νπγγξηθψλ πξντφλησλ (αμίαο €79,9 δηο), θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ 

Γεξκαλία απνξξνθά ην 34,34% ησλ πξντφλησλ απηψλ. Απφ ηηο ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ηα πεξηζζφηεξα  

νπγγξηθά πξντφληα (αμίαο €2,8 δηο) απνξξνθνχλ νη ΖΠΑ θαη αθνινπζεί ε Κίλα κε εηζαγσγέο αμίαο 

€2,3 δηο. 

Ζ Διιάδα, ην 2017 εηζήγαγε απφ ηελ Οπγγαξία πξντφληα αμίαο €382,3 εθ. θαη θαηαηάρζεθε (φπσο θαη 

ην 2016) ζηελ 29
ε
 ζέζε ησλ ζεκαληηθνηέξσλ αγνξψλ γηα ηελ Οπγγαξία. Ζ Διιάδα απνξξφθεζε ην 

0,38% (0,39% ην 2016) ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο.   

 

Σα ζεκαληηθφηεξα εηζαγόκελα ζηελ Οπγγαξία πξντφληα γηα ην 2017 ήηαλ: Μέξε θαη εμαξηήµαηα 

νρεµάησλ, απηνθίλεηα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, θάξκαθα θαη ειεθηξνληθά θπθιψµαηα. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα δέθα πξψηα ζε αμία εηζαγφκελα ζηελ Οπγγαξία πξντφληα (4-ςήθηνο 

θσδηθφο .Ο.) γηα ην 2017. 

Διζαγωγέρ πποϊόνηων ζηην Οςγγαπία - 2017 

4-ςήθηνο θσδηθφο .Ο. (ζε €) 

8708 : Μέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ  5.051.384.367 

8703 : Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη νρήµαηα µεηαθνξάο πξνζψπσλ 3.005.541.271 

8517 : Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 2.593.264.122 

3004 : Φάξµαθα 2.427.915.069 

8542 : Ζιεθηξνληθά νινθιεξσµέλα θπθιψµαηα 2.388.822.241 

8409 : Μέξε θηλεηήξσλ 2.080.033.553 

2709 : Λάδηα αθαηέξγαζηα (αθαηέξγαζην πεηξέιαην)  2.033.378.384 

2711 : Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο 1.925.126.007 

8471 : Απηφµαηεο µεραλέο  επεμεξγαζίαο  πιεξνθνξηψλ 1.648.145.720 

8544 : χξµαηα, θαιψδηα  θαη  άιινη  αγσγνί µε ειεθηξηθή  µφλσζε   1.567.888.398 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (26,72%)  24.721.499.132 

ΤΝΟΛΟ 92.498.540.320 
Πεγή:     ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
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Πεγή:     ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

Σα δέθα πξψηα ζε αμία εηζαγφκελα ζηελ Οπγγαξία πξντφληα, ζπλζέηνπλ ζρεδφλ ην 27% ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο. πσο θαη ζηηο εμαγσγέο, έηζη θαη ζηηο εηζαγσγέο, ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο θαηέρνπλ ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα νρήκαηα θαη ηα βηνκεραληθά είδε. Απηφ 

απεηθνλίδεηαη θαζαξά ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

εκαληηθφηεξεο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνκεζεχεηαη πξντφληα ε Οπγγαξία, παξακέλνπλ θαη γηα ην 2017 

(θαηά ζεηξά) νη: Γεξκαλία (26,49%), Απζηξία (6,15%), Πνισλία (5,58%), ινβαθία (5,41%), Κίλα 

(5,10%), Οιιαλδία, Σζερία, Ηηαιία, Γαιιία, θαη Ρσζία. 

 

Απφ ηελ Διιάδα, ε Οπγγαξία, εηζήγαγε πξντφληα αμίαο €109 εθ. (πνζνζηφ 0,11% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο  

ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ). Χο πξνκεζεχηξηα ηεο Οπγγαξίαο, ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηελ 47
ε
 ζέζε 

παγθνζκίσο (45
ε
 ην 2016). 

 

 

Σ΄. Πποοπηικέρ οικονομίαρ  

 

χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα 

παξακείλεη ίδηα θαη γηα ην 2018 (έηνο βνπιεπηηθψλ εθινγψλ), ν θαηψηαηνο κηζζφο γηα αλεηδίθεπηνπο 

εξγάηεο ζα απμεζεί απφ 127.500 HUF ζε 138.000 HUF θαη απφ 161.000 HUF ζε 180.500 HUF γηα 

εηδηθεπκέλνπο, ελψ απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2018, ζα κεησζεί θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα (ζην 13%) ν 

εληαίνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιινίσηνη ζα παξακείλνπλ γηα ην 

2018 θαη νη βαζηθνί θπβεξλεηηθνί ζηφρνη: ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θνληά ζην 4%, δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κείσζε ρξένπο θαη ρακειφ έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη δπλακηθά ηελ πνξεία ηνπ γηα ην 2018, αιιά 

λα επηβξαδπλζεί ην 2019. Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε άλνδνο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ζα 

εληζρχζνπλ, αλαπφθεπθηα, ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε κε απνηέιεζκα νη ηδησηηθέο εηαηξείεο λα 

πξνρσξήζνπλ  ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ζπλεπηθνπξνχκελεο θαη απφ ηηο εηζξνέο θνλδπιίσλ απφ ηελ 

Δ.Δ. Οη εμαγσγέο αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ θη απηέο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, σζνχκελεο απφ ηελ 

ηζρπξή εμσηεξηθή δήηεζε, ρσξίο φκσο απηφ απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

γηα ηελ Οπγγαξία. Σαπηφρξνλα, ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ζα νδεγήζεη θαη ζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν 

νπνίνο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηνλ ζηφρν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (3%) ζηηο αξρέο 2019. Ζ  
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δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Οπγγαξίαο είλαη επεθηαηηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή. Πξάγκαηη, ππήξμαλ πεξηθνπέο ζηελ θνξνινγία θαη αχμεζε ησλ θαηψηαησλ εηζνδεκάησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ην 2018 αλακέλνληαη πεξαηηέξσ θνξνινγηθέο απαιιαγέο 

θαη αχμεζε ησλ κηζζψλ. Καηά ζπλέπεηα, ν θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο είλαη 

ππαξθηφο.  

 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο εληζρχεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε θαη ηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

άλνδν ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. ε κεγάιν βαζκφ, νη επελδχζεηο βαζίδνληαη ζηα θνλδχιηα πνπ 

εηζξένπλ ζηε ρψξα απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο απφ ην 

εμσηεξηθφ, νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή άλνδν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα Οπγγαξίαο δελ ζθνπεχεη λα αιιάμεη ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο θαη δηαηεξεί ηα επηηφθηα ζε 

κεδεληθά επίπεδα ελψ επεθηείλεη ηε ξεπζηφηεηα ζε ρακειφηεξα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα. 

 

Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα εληαζεί ην 2018, αιιά λα κεησζεί ζε έληαζε ην 2019, 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζηελ πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ έρεη αξρίζεη ήδε λα 

παξαηεξείηαη. Ζ απμεκέλε εζσηεξηθή δήηεζε ζα θαιπθζεί απφ ην εμσηεξηθφ θαη εάλ δελ εθαξκνζηεί 

πεξηνξηζηηθά καθξννηθνλνκηθά κέηξα, ν πιεζσξηζκφο ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Οη εμαγσγέο ζα 

ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, ππνζηεξηδφκελεο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο θαη απφ ηελ 

αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (ιφγσ θαη ησλ επελδχζεσλ), φκσο, ε παξάιιειε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ζα πεξηνξίζεη ηα έζνδα θαη ην κεξίδην ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  Οη επελδχζεηο πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2017 ζεκείσζαλ αχμεζε 20% (ζε ζρέζε κε ην 2016), ζα ζπλερίζνπλ λα θηλνχληαη 

αλνδηθά. Βαζηθφο κνριφο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ην πξφγξακκα επηδφηεζεο αγνξάο θαηνηθηψλ 

(CSOK), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο δέρζεθαλ 63.500 αηηήζεηο γηα δάλεηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 

177 δηο HUF (€580,3 εθ.).  

 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οπγγαξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα εθηηκά φηη 

γηα ην 2018 ην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ζα αλέιζεη ζε 3,4% (αληί 3%). εκεηψλνπκε φηη ν ζηφρνο ηεο 

Οπγγξηθήο Κπβέξλεζεο είλαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 4,3% γηα ην 2018. χκθσλα κε ηελ EBRD ε 

βξαρππξφζεζκε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο είλαη πνιχ ζεηηθή θαη ζαθψο βειηησκέλε. Σν 

χςνο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο έρεη κεησζεί, ελψ ν θαηψηαηνο 

κηζζφο έρεη απμεζεί. Ζ αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. ππνβνήζεζε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ε 

νπνία ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ κηζζψλ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 2017 είλαη ελζαξξπληηθά θαη νη πεξηζζφηεξνη 

νηθνλνκηθνί δείθηεο ζεηηθνί. Σν ίδην ζεηηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ην 

2018. Δληνχηνηο, είλαη πξνθαλέο φηη κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο βαζίδεηαη -ή κάιινλ 

επεξεάδεηαη- απφ ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπίζεο, ε Οπγγαξία παξακέλεη επάισηε απέλαληη ζε 

εμσηεξηθέο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ην εμσηεξηθφ εκπφξην.   

 

Βέβαηα, φιν ην αλσηέξσ πιαίζην ησλ αλαιχζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ γεληθφηεξε 

εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη αζθαιψο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ 

λα δηακνξθσζεί έλα εληειψο θαηλνχξην ζθεληθφ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. ηελ πνξεία ηεο ε 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη αληηδξάζεηο ζε εζληθφ-θξαηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ. Σν πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ ηδενινγηθφ πιέγκα εκπνξηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ ηνπ λένπ 

Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαηαιχηεο εμειίμεσλ θαη δηαηάξαμεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ πνπ ζα δηαςεχζνπλ ηηο φπνηεο εθηηκήζεηο γηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ιφγσ αχμεζεο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο δηαθαηλφκελνο «εκπνξηθφο 

πφιεκνο» ΖΠΑ-Δ.Δ., αιιά θαη ΖΠΑ-Κίλαο, ζα επηθέξεη ζίγνπξα αιιαγέο ζηελ κέρξη ηψξα δηαθίλεζε 



32 
 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δκπνξηθά αληίκεηξα, επηβνιή πςειφηεξσλ δαζκψλ θαη απαγνξεχζεηο ζηε 

δηαθίλεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη παξάγνληεο πεξηνξηζκνχ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. ηελ 

παγθφζκηα εηθφλα ζα πξέπεη αζθαιψο λα εληαρζεί θαη ην κέιινλ ηεο Δ.Δ., ηδηαηηέξσο κεηά ην Brexit, 

αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ κεηαμχ ησλ θ-κ.  

 

 

 

Κεθάλαιο 3ο 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Πξηλ ην 1990, πξηλ δειαδή ηελ πηψζε ηνπ θνπκκνπληζκνχ θαη ηε κεηάβαζε ηεο Οπγγαξίαο ζην 

κνληέιν αλάπηπμεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, πεξίπνπ ην 50% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο γηλφηαλ 

κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ηηο ρψξεο ηεο COMECON. Μεηά ην 1990 φκσο, ν θχξηνο φγθνο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Οπγγαξίαο κεηαηνπίζηεθε πξνο ηηο δπηηθέο αγνξέο. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, νη ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Οπγγαξίαο είλαη νη: Γεξκαλία, Απζηξία, Ηηαιία, 

Οιιαλδία, Ρσζία, ΖΠΑ θαη Κίλα. 

πσο θαίλεηαη παξαζηαηηθά θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 78% ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ ηεο Οπγγαξίαο (αμίαο €150 δηο), αθνξά ζε ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν χςνο ηνπ φγθνπ 

ζπλαιιαγψλ κε ρψξεο ηεο Αζίαο αγγίδεη ζε αμία ηα €17,1 δηο., κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο (πιελ απηψλ 

ηεο Δ.Δ.) ηα €16,5 δηο θαη κε ηηο ρψξεο ηεο ακεξηθαληθήο Ζπείξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ), 

ηα €7 δηο.  

 

 

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε αλνδηθή πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

ηεο Οπγγαξίαο κεηαμχ ησλ εηψλ 2012-2017. Γηαπηζηψλνπκε, φπσο έρεη εμάιινπ ήδε αλαθεξζεί, φηη νη 

εμαγσγέο είλαη δηαρξνληθά πςειφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο.  

 

Ε.Ε. 
78,08%

Χώρεσ Ευρώπθσ 
(εκτόσ Ε.Ε.) 

8,58%

Αςία 
8,88%

Αφρικι 
0,55%

Αυςτραλία & 
Ωκεανία 

0,25%Αμερικανικι 
Ήπειροσ 3,63%

Αδιευκρίνιςτεσ 
0%

Εξωτερικο εμπόριο Ουγγαρίασ 2017
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Ζ Οπγγαξία έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δ.Δ. ην 2004, ελψ ήδε απφ ην 1994 ππήξρε πκθσλία Σεισληαθήο 

χλδεζεο. Σν πξψην εμάκελν 2011, ε Οπγγαξία γηα πξψηε θνξά αλέιαβε ηελ Πξνεδξία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. Ζ Οπγγαξία αμηνπνηεί θνλδχιηα απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. θαη σθειείηαη 

πνηθηινηξφπσο απφ ηηο επξσπατθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο.  

 

πσο αλαθέξζεθε ήδε θαη θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα, ε Δ.Δ. απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν 

εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Οπγγαξίαο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Οπγγαξίαο 

είλαη θ-κ ηεο Δ.Δ.  

 



34 
 

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Πξάγκαηη, απφ άπνςεο εμαγσγψλ, νη ζεκαληηθφηεξνη εηαίξνη (ρψξεο ππνδνρήο ησλ νπγγξηθψλ 

πξντφλησλ) γηα ην 2017 είλαη θαηά ζεηξά: Γεξκαλία (€27,4 δηο), Ρνπκαλία (€5,18 δηο), Ηηαιία (€5,13 

δηο), Απζηξία (€4,8 δηο), ινβαθία (€4,7 δηο), Γαιιία (€4,40 δηο), Σζερία (€4,31 δηο), Πνισλία (€4,1 

δηο), Ζλ. Βαζίιεην (€3,49 δηο) θαη Οιιαλδία €3,45 δηο).  

Οη ΖΠΑ, ε πξψηε ρψξα εθηφο Δ.Δ. εκθαλίδεηαη ζηελ 11 ζέζε κε €2,85 δηο (ην 2016 βξηζθφηαλ ζηελ 

10
ε
 ζέζε κε  €3,2 δηο). 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εμάγεη ε Οπγγαξία, είλαη (αλά 4ςήθην θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο θαη θαηά ζεηξά αμίαο):  

-Κσδηθφο 8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζψπσλ): €10 δηο 
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-Κσδηθφο 8708 (κέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ): €5,88 δηο 

-Κσδηθφο 8407 (θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ειεθηξηθφ ζπηλζήξα): €3,33 δηο  

-Κσδηθφο 3004 (θάξκαθα): €3,16 δηο 

-Κσδηθφο 8517 (ηειεθσληθέο ζπζθεπέο): €2,90 δηο 

-Κσδηθφο 8471 (απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ): €2,75 δηο 

-Κσδηθφο 8528 (νζφλεο απεηθφληζεο θαη πξνβνιήο): €2,27 δηο 

 

Απφ άπνςεο εηζαγσγψλ, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Οπγγαξίαο (ρψξεο πνπ εμάγνπλ 

πξντφληα ηνπο ζηελ Οπγγαξία) είλαη ε Γεξκαλία (€24,5 δηο), Απζηξία (€5,69 δηο), Πνισλία (€5,16 δηο), 

ινβαθία (€5 δηο), Κίλα (€4,72 δηο), Οιιαλδία (€4,65 δηο), Σζερία (€4,54 δηο), Ηηαιία (€4,4 δηο), Γαιιία 

(€3,7 δηο), Ρσζία (€3,1 δηο) θαη Ρνπκαλία (€2,6 δηο). Γχν ρψξεο εθηφο Δ.Δ., Κίλα θαη Ρσζία, 

εκθαλίδνληαη ζηνπο 10 ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο Οπγγαξίαο.   

 

 
 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εηζάγεη ε Οπγγαξία, είλαη (αλά θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο 

θαη θαηά ζεηξά αμίαο):  

-Κσδηθφο 8708 (κέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ): €4,89 δηο, εθ ησλ νπνίσλ €2 δηο (41,33%)  

εηζάγνληαη απφ ηελ Γεξκαλία θαη €706,2 εθ. (14,44%)  απφ ηελ Σζερία. 

-Κσδηθφο 8517 (ηειεθσληθέο ζπζθεπέο): €2,48 δηο 

-Κσδηθφο 8703 (επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζψπσλ): €2,46 δηο, εθ ησλ 

νπνίσλ €807,8 εθ. (32,7%) εηζάγνληαη απφ ηελ Γεξκαλία. 

-Κσδηθφο 3004 (θάξκαθα): €2,34 δηο 

-Κσδηθφο 8542 (θάξκαθα): €2,12 δηο, εθ ησλ νπνίσλ €968,7 εθ. (45,57%) εηζάγνληαη απφ ηελ 

Γεξκαλία. 

 

 

Κεθάλαιο 4ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΑ - ΟΤΓΓΑΡΙΑ 
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Α. Γενικά  

 

Οη δχν ιανί ελψλνληαη κε καθξαίσλνπο ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο, πνπ απεηέιεζαλ ην 

εθαιηήξην γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ λεψηεξσλ δηκεξψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ηνπο ζρέζεσλ. Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Οπγγαξίαο απνθαηαζηάζεθαλ ζηηο 23.7.1956.  

Έθηνηε, νη δχν ρψξεο ζπλεξγάδνληαη ζηαζεξά θαη σο κέιε ηνπ ΟΖΔ, ηεο ΔΔ, ηνπ ΝΑΣΟ αιιά θαη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο επαθέο ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο 

επίπεδν. Ζ ειιεληθή νκνγέλεηα, κία εθ ησλ δεθαηξηψλ (13) επηζήκσο αλαγλσξηζκέλσλ κεηνλνηήησλ 

απφ ην νπγγξηθφ θξάηνο, αξηζκεί  πεξί ηα 5.000 κέιε (ζηελ Απνγξαθή ηνπ 2011, θαηεγξάθεζαλ 3.900 

άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο) θαη απνηειεί έλαλ επηπιένλ θξίθν πνπ ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο.   

 

 

 Θεζμικό Πλαίζιο 
 

Οη θπξηφηεξεο δηκεξείο πκθσλίεο πνπ απαξηίδνπλ ην νηθνλνκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

Διιάδνο-Οπγγαξίαο, είλαη:   
 πκθσλία Αεξνπνξηθήο πλεξγαζίαο (1963) 

 πκθσλία Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (1977) 

 πκθσλία Οηθνλνκηθήο, Βηνκεραληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο (1980) 

 πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (1986) 

 πκθσλία Σνπξηζηηθήο πλεξγαζίαο (1987). Οη δχν ρψξεο έρνπλ αληαιιάμεη ρέδηα γηα λέα, 

αλαζεσξεκέλε πκθσλία.  

 πκθσλία Πξνψζεζεο θαη Πξνζηαζίαο Δπελδχζεσλ (1989) 
 πκθσλία Γεσξγηθήο πλεξγαζίαο (2001).



 Γιμερής Σσνεργαζία  
 

Eπίζεκε επίζθεςε ζηε Βνπδαπέζηε, ηνπ ηέσο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ 

ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, θ. Γ. Σζίπξα, 8 Μαίνπ 2017. 

Ο θ. Γεληθφο, θαηά ηελ κνλνήκεξε επίζθεςή ηνπ, είρε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε Οχγγξνπο 

Αμησκαηνχρνπο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ θαη Δζληθήο Αλάπηπμεο. Δπίζεο, 

ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία, θαζψο 

θαη κε εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Οπγγαξία. πλαληήζεθε 

επίζεο κε εθπξνζψπνπο θαη κέιε ηνπ Οπγγξν-Διιεληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ.   

Σςνάνηηζη με Ούγγπο Υθςποςπγό Ανάπηςξηρ (Minister of State), αξκφδην γηα ελεξγεηαθά, Γξ. András 

ARADSZKI (Αξάληζθη): πδεηήζεθαλ ζέκαηα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο φπσο π.ρ. ν Κάζεηνο 

Γηάδξνκνο φπνπ ε Οπγγαξία είλαη έηνηκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο CESEC.     

 

Σςνάνηηζη με Ούγγπο Αναπληπωηή Υποςπγό Εξωηεπικών & Εμποπίος, Γξ. László Szabó (Εάκπν): Ζ 

νπγγξηθή πιεπξά έδεημε ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδνο.  

Σςνάνηηζη με Οςγγπο-Ελληνικό Επισειπημαηικό Σςμβούλιο: πδεηήζεθαλ ζέκαηα ελίζρπζεο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Διιάδνο-Οπγγαξίαο, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ νπγγξηθήο εηαηξείαο λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ, δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη δηαθαλνληζκνχ 

αγνξψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο. 
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Σςνάνηηζη με ζηελέση ελληνικών και οςγγπικών εηαιπειών ελληνικού ενδιαθέπονηορ: πδεηήζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο θαη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία.   

 

Μηθηή Οκάδα Δξγαζίαο -ΜΟΔ 

Σν 2007, ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ ηφηε Οχγγξνπ Πξσζππνπξγνχ, θ.  Gyurscany, ζηελ 

Αζήλα, απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε Μηθηήο Οκάδαο Δξγαζίαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο: α) ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, β) ηνπ εκπνξίνπ θαη γ) ηεο ελέξγεηαο. 

Τπήξρε πξφβιεςε ε ΜΟΔ λα ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο εηεζίσο, ελαιιάμ ζηηο δχν Πξσηεχνπζεο.  

Ζ 1
ε
 χγθιεζε ηεο ΜΟΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2008 ζηελ Βνπδαπέζηε κε επηθεθαιήο 

απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ηνλ ηφηε Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, θ. Π. Γνχθα θαη απφ νπγγξηθήο ηνλ 

Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. A. Garamhegyi.  

Ζ 2
ε
 χγθιεζε ηεο ΜΟΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ επηέκβξην 2009 ζηελ Αζήλα κε επηθεθαιήο απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά ηνλ ηφηε Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, θ. Μ. Βαξβηηζηψηε θαη απφ νπγγξηθήο ηνλ 

Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. Z. Mester. 

Ζ 3ε χγθιεζε ηεο ΜΟΔ είρε νξηζζεί, αξρηθά, λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Φεβξνπάξην 2011 ζηελ 

Βνπδαπέζηε, φκσο ιφγσ αλάιεςεο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Οπγγαξία, ε νπγγξηθή πιεπξά 

δήισζε αδπλακία ζσζηήο θαη έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ΜΟΔ θαη ε χγθιεζε αλαβιήζεθε. Αλη‟ 

απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε άηππνπ ραξαθηήξα ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θ. π. 

Κνπβέιε κε ηνλ Οχγγξν Τθππνπξγφ θ. Z. Becsey θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο (Βνπδαπέζηε, 

17.2.2011). ηε ζπλάληεζε απηή ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ζπκθσλήζεθε ε 3ε χλνδνο ηεο Μηθηήο Οκάδαο Δξγαζίαο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην θζηλφπσξν ηνπ 2011 ζηε Βνπδαπέζηε. κσο, εμαηηίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

δχν Τθππνπξγψλ (Ηνχληνο 2011 ν θ. Κνπβέιεο θαη Αχγνπζηνο 2011 ν θ. Z. Becsey), δελ θαζνξίζηεθε 

αθξηβήο εκεξνκελία γηα ηελ 3
ε
 χγθιεζε ηεο ΜΟΔ. ηε ζπλέρεηα, νη  εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα (Μάηνο θαη Ηνχληνο 2012), νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο δηεζλψο, θαζψο θαη ινηπά ζέκαηα δηεζλνχο 

επηθαηξφηεηαο (κεηαλαζηεπηηθφ, κέιινλ Δ.Δ., θιπ), έζεζαλ εθηφο πξνηεξαηφηεηαο ηε ζχγθιεζε ηεο 3εο 

ΜΟΔ Διιάδνο-Οπγγαξίαο. Αθνινχζσο, απφ πιεπξάο Οπγγαξίαο, νη ππεξεζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (ην 

νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ), κε ζπλέπεηα λα αιιάμεη ε πνιηηηθή 

πξνζέγγηζεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ.  Οη πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο ηεο Διιεληθήο πιεπξάο 

γηα επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγθιεζεο ΜΟΔ Διιάδνο-Οπγγαξίαο, δελ θαξπνθφξεζαλ. χκθσλα 

κε ηελ Οπγγξηθή πιεπξά, ην αξκφδην, πιένλ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ, αθελφο δελ είρε 

ελεκεξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο γηα ην ηζηνξηθφ ηεο ΜΟΔ Διιάδνο-Οπγγαξίαο θαη αθεηέξνπ 

δελ είρε ηηο δνκέο αιιά νχηε θαη ππνζηήξηδε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ 

Διιεληθή Πξεζβεία ζηελ Βνπδαπέζηε κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ 

δηεξεπλά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο, φκσο, πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ 

ηεο Οπγγαξίαο αλαθέξνπλ φηη επί ηνπ παξφληνο, ε πξννπηηθή απηή δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Οπγγαξία. 

 

πκκεηνρή ζηελ ΓΔΘ 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ε Οπγγαξία ήηαλ ε ηηκψκελε ρψξα ζηε 75
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο-

ΓΔΘ. Ο Οχγγξνο Τθππνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, αξκφδηνο γηα δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, θ. 

Zsolt Becsey επηθεθαιήο επηρεηξεκαηηθήο αληηπξνζσπείαο, απνηεινχκελε απφ 17 επηρεηξήζεηο θαη 

θνξείο, παξεπξέζεθε ζηε ΓΔΘ, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. π. Κνπβέιε.  

 

Καηλνηόκεο πζηάδεο επηρεηξήζεσλ -Clusters  
Έρεη ππνγξαθεί Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Πξσηνβνπιίαο Σερλνινγηθψλ 
πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ «Corallia» θαη ηεο νπγγξηθήο Αξρήο Πξνψζεζεο πλεξγαηηθψλ 
ρεκαηηζκψλ (Hungarian «Pole Programme Office»). Πξφθεηηαη γηα θνηλή πξσηνβνπιία ησλ δχν 



38 
 

θνξέσλ, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 
ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) ζηα πξφηππα ελφο κνληέινπ 
«World Class Clusters». Παξάιιεια, ε πξσηνβνπιία απνζθνπεί θαη  ζηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ γηα 
ηελ αλάδεημε ηνπ εξγαιείνπ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ (ICT)  
Δίρε ζπδεηεζεί παιαηφηεξα ε ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο (MoU) γηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηαμχ ηεο Δηδηθήο 
Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Οπγγξηθνχ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 

Διιελν-Οπγγξηθό Δπηρεηξεκαηηθό πκβνύιην  
Πεξί ηα ηέιε ηνπ 1997 ζπλεζηήζε ην Διιελν-Οπγγξηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε, ην Διιεληθφ θαη ην Οπγγξηθφ, θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ Πξφεδξν (απφ 
Διιάδα ν θ. Π. Εεξίηεο θαη απφ Οπγγαξία ν θ. F. Bartha).  
Δμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηνπ Οκίινπ Εεξίηε ζηελ Οπγγαξία (2009), 
αιιά θαη ηνπ αηθληδίνπ ζαλάηνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νπγγξηθνχ ζθέινπο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 
πκβνπιίνπ (2012), ην πκβνχιην ππέπεζε ζε παξνδηθή αδξάλεηα, ρσξίο φκσο λα αλαζηαιεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κε αληαιιαγέο επηζθέςεσλ, ηελ εκπινθή ηνπ ΔΒΔΑ, ηεο Πξεζβείαο ηεο 
Οπγγαξίαο ζηελ Αζήλα θαη ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Βνπδαπέζηε, ην 
ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν 
πιεπξψλ αλαζεξκάλζεθε.  
Πξνζθάησο, ην Οπγγξν-Διιεληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην έρεη επηδείμεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα 
κε επηζθέςεηο κειψλ ηνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κε ηε δηεπθφιπλζε  αληίζηνηρσλ επηζθέςεσλ κειψλ 
ηνπ ειιεληθνχ ζθέινπο (Διιελν-Οπγγξηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην) ζηελ Οπγγαξία.  
Ζ επίζθεςε Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 14-18 Ννεκβξίνπ 2016 κε 
επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διιελν-Οπγγξηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ 
ΔΒΔΑ, θ Πάηξνθιν Κνπδνχλε, άθεζε ηθαλνπνηεκέλνπο ηφζν ηνπο Έιιελεο φζν θαη ηνπο Οχγγξνπο 
επηρεηξεκαηίεο. Πξφεδξνο ηνπ Οπγγξν-Διιεληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν θ. Bulcsú 
Balásy, ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 
εηαηξεηψλ, Fornax Ltd (http://fornax.hu/). Αληηπξφεδξνο, ν θ. Károly Mátrai, Γελ. Γηεπζπληήο ηεο 
εηαηξείαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ Keler KSF (https://english.keler.hu/).  
Σνλ Μάην 2017 ν ηέσο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, θ. Γ. Σζίπξαο, 
πξαγκαηνπνίεζε κνλνήκεξε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Βνπδαπέζηε θαη ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο 
θαη κέιε ηνπ Οπγγξν-Διιεληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ.   
 
Οπγγξν-Διιεληθό Δκπνξηθό, Βηνκεραληθό θαη Σνπξηζηηθό Δπηκειεηήξην  
Ηδξχζεθε ην 1996, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο. ην Δπηκειεηήξην είλαη εγγεγξακκέλεο 
πεξί ηηο 90 επηρεηξήζεηο σο κέιε, κε ελεξγέο φκσο κφιηο ηηο 30. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ είλαη 
κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη ζην εηζαγσγηθφ εκπφξην 
(θπξίσο εηδψλ δηαηξνθήο). Σν επηκειεηήξην αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, ηφζν ιεηηνπξγηθά, φζν θαη 
ζθνπηκφηεηαο. Δθθξεκνχλ ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη νη αξραηξεζίεο. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ην 
επηκειεηήξην, έρεη ππνπέζεη ζε αδξάλεηα θαη ππνιεηηνπξγεί. Πξφεδξνο (απφ ηνλ Γεθέκβξην 2007) είλαη 
ν θ. Αιέμαλδξνο ηξίθθα. 
  

Β. Γιμεπέρ Δμπόπιο  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δηκεξψλ καο ζρέζεσλ κε ηελ Οπγγαξία, απνηειεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

δηεχξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Ζ Οπγγαξία είλαη κηα επξσπατθή, αλνηρηή 

νηθνλνκία, εθηφο επξσδψλεο, κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζεκαληηθή βηνκεραλία. Γεσγξαθηθά 

γεηησηάδεη -θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ επεξεάδεηαη- απφ αλαπηπγκέλεο θαη ηζρπξέο αγνξέο φπσο ε 

http://fornax.hu/
https://english.keler.hu/
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Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε Ηηαιία. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Οπγγαξίαο εκθαλίδεηαη έληνλα 

πιενλαζκαηηθφ θαη νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Γιμεπέρ Δμπόπιο Οςγγαπίαρ-Δλλάδορ 

(ζε €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Δξαγωγέρ πξνο Ειιάδα 291.325.486 305.297.360 364.372.113 361.222.628 382.279.220 

Εμαγωγέο πεηξειαηνεηδώλ ( .Ο.27) 3.076.763 3.068.265 2.927.875 2.895.016 3.193.875 

Εμαγωγέο ρωξίο πεηξειαηνεηδή 

(θωδ. .Ο. 27) 
288.248.723 302.229.095 361.444.238 358.327.612 379.085.345 

Διζαγωγέρ από Ειιάδα 69.324.432 76.954.234 84.058.053 92.562.230 109.087.341 

Εηζαγωγέο πεηξειαηνεηδώλ ( .Ο.27) 153.070 217.601 120.679 258.970 296.610 

Εηζαγωγέο ρωξίο πεηξειαηνεηδή 

(θωδ. .Ο. 27) 
69.171.362 76.736.633 83.937.374 92.303.260 108.790.731 

Όγκορ Δμποπίος 360.649.918 382.251.594 448.430.166 453.784.858 491.366.561 

ΙΟΕΤΓΙΟ -222.001.054 -228.343.126 -280.314.060 -268.660.398 -273.191.879 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH).  

 

Ζ αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Οπγγαξίαο-Διιάδαο εκθαλίδεη, ηα ηειεπηαία έηε, 

απμεηηθή ηάζε. Αλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο 

ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αληζνξξνπία πνπ επηθξαηεί ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, 

ην νπνίν παξακέλεη δηαρξνληθά ειιεηκκαηηθφ εηο βάξνο ηεο Διιάδνο.  

Σν 2017, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπγγαξία ζεκείσζαλ αύμεζε 17,85% ζε ζρέζε κε ην 2016, ελψ 

νη εηζαγσγέο απφ Οπγγαξία απμήζεθαλ θαηά 5,82%. Δληνχηνηο, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο καο 

δηεπξχλζεθε θαηά €4,53 εθ. (αχμεζε 1,68% ζε ζρέζε κε ην 2016). 

Σα εηζαγφκελα νπγγξηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα ελζσκαηψλνπλ πςειφ βαζκφ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

ζπλέπεηα ηε ζπλερή δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ καο ειιείκκαηνο κε ηελ Οπγγαξία. Οη εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε Διιάδα απφ ηελ Οπγγαξία, αθνξνχλ θπξίσο ζε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο 

(επηβαηηθά νρήκαηα, νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νπηηθναθνπζηηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο). 

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH). 
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 Δλλενικά προϊόνηα ζηεν οσγγρική αγορά 
 

Ζ ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία πεξηιακβάλεη πξντφληα αινπκηλίνπ (ξάβδνη, 

πιάθεο θαη θχιια), θαξκαθεπηηθά πξντφληα, αγξνηηθά πξντφληα ηξνθίκσλ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, 

πξντφληα απφ πιαζηηθφ, ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα, ζπζθεπέο ςχμεο, θ.ά. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα θπξηφηεξα εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμίαο ζην έηνο αλαθνξάο).  
 

ΣΑ 15 ΚΤΡΙΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΟΜΔΝΑ ΣΗΝ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ (CN4) 

(πνζά ζε €) 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

 

Κπξηόηεξα 

εμαγόκελα 

πξντόληα (βάζεη 

4ςήθηαο αλάιπζεο 

.Ο.) 

0805-: 7.153.621 

7606-: 6.488.657 

3004-: 5.163.575 

2008-: 3.954.898 

8542-: 2.882.704 

1006-: 1.648.655 

8517-: 1.506.542 

7604-: 1.463.381 

9950-: 1.386.013 

3923-: 1.371.831 

7607-: 1.348.883 

3903-: 1.325.622 

0807-: 1.241.732 

8534-: 1.146.788 

3105-: 1.068.906 

7606-: 11.138.632 

0805-:   6.074.957 

3004-:   4.401.870 

8542-:   2.610.910 

2008-:   2.100.942 

1006-:   2.073.218 

9950-:   1.663.493 

3923-:   1.647.468 

3924-:   1.568.807 

7604-:   1.539.351 

3808-:   1.294.260 

8534-:   1.275.226 

8517-:   1.275.015 

7607-:   1.209.056 

3907-:   1.173.830 

7606-: 12.527.698 

3004-:   5.953.739 

2008-:   3.944.009 

1006-:   3.882.699 

0805-:   3.713.118 

8542-:   2.474.911 

7604-:   2.310.212 

3923-:   1.806.343 

3903-:   1.634.921 

3924-:   1.553.599 

7610-:   1.501.059 

7215-:   1.436.139 

9950-:   1.431.542 

0807-:   1.354.760 

7607-:   1.308.729 

7606-: 8.929.257 

3004-: 7.250.261 

0805-: 5.638.723 

2008-: 4.533.525 

8517-: 4.316.891 

8415-: 3.471.986 

1006-: 2.657.500 

7604-: 2.200.349 

8471-: 2.025.252 

3924-: 1.771.797 

9950-: 1.628.107 

8506-: 1.414.556 

3923-: 1.379.820 

3821-: 1.374.831 

0803-: 1.362.041 

3004-: 8.100.318 

7606-: 7.609.814 

8517-: 7.424.838 

2402-: 6.401.534 

8471-: 3.963.394 

2008-: 3.600.755 

0805-: 3.228.837 

8542-: 2.867.412 

7604-: 2.741.562 

1006-: 2.615.695 

9950-: 1.794.739 

3924-: 1.755.025 

9990-: 1.698.696 

3903-: 1.528.562 

3821-: 1.392.130 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

πσο δηαπηζηψλνπκε, ε Διιάδα εμάγεη ζηελ Οπγγαξία πξντφληα, θπξίσο ησλ παξαθάησ 4ςήθησλ 

θσδηθψλ Ο:  

0805 [Δζπεξηδνεηδή, λσπά ή μεξά],  

0803 [Μπαλάλεο, λσπέο ή μεξέο],  

0807 [Πεπφληα θαη Καξπνχδηα],  

0810 [Φξάνπιεο, Βαηφκνπξα, Αθηηλίδηα θ.ά. θξνχηα],  

1006 [Ρχδη],  

2008 [Παξαζθεπάζκαηα Καξπψλ θαη θξνχησλ],  

2402 [Πνχξα θαη ηζηγάξα] 

3004 [Φάξκαθα],  

3924 [Πηαηηθά πιαζηηθά  ] 

7604 [Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζµέλεο µνξθήο απφ αξγίιην],  

7606 [Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην],  

8415 [Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ηερλεηνχ θιίµαηνο],  

8471 [Απηφµαηεο µεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ],  

8517 [Σειεθσληθέο ζπζθεπέο] θαη 

8542 [Ζιεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα] 

 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην πξψην ζε αμία εμαγφκελν ζηελ Οπγγαξία ειιεληθφ 

πξντφλ γηα ην 2017 αλήθεη ζηνλ θσδ. .Ο.3004. Με αμία εμαγσγψλ €8,1 εθ., ηα θάξκαθα απνηεινχλ ην 

7,42% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε 

εμαηξεηηθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαξκάθσλ ζηελ Οπγγαξία ηα ηειεπηαία έηε. Γηα πξψηε 

θνξά, ηα θάξκαθα θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ εμαγφκελσλ ζηελ Οπγγαξία ειιεληθψλ 

πξντφλησλ, εθηνπίδνληαο ζηελ δεχηεξε ζέζε ηα πξντφληα αινπκηλίνπ (.Ο.7606).   
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Σα πέληε πξψηα ζε αμία εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα (4-ςήθηνη θσδηθνί .Ο.), κε 

ζπλνιηθή αμία €33,5εθ. (€30,6 εθ. ην 2016), απνηεινχλ ην 30,70% (33,13% ην 2016) ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία γηα ην 2017. Σα πξψηα δέθα (10) εμαγφκελα ζηελ 

Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα αμίαο €48,55 εθ. (€42,7 εθ. ην 2016) απνηεινχλ ην 44,5% (46,23% γηα ην 

2016) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία, ελψ ηα πξψηα 15 ζε αμία 

εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα, αμίαο €56,72 εθ. (€49,9 εθ. ην 2016), απνηεινχλ ην 52% 

(53,96% ην 2016) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία. 

 

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

Δκβαζχλνληαο ζηελ αλάιπζή καο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ηηο ειιεληθέο  εμαγσγέο ζηελ 

Οπγγαξία, δίδνληαο βάξνο ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο, αλά Κεθάιαην πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηα παξαδνζηαθά εμαγψγηκα ειιεληθά πξντφληα, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα  

ζπκπεξάζκαηα.  

 

Δπηζεκαίλνπκε θαη‟ αξράο φηη ε Οπγγαξία, γηα ηα πξντφληα ηνπ Κεθαιαίνπ 08 [ΚΑΡΠΟΗ ΚΑΗ 

ΦΡΟΤΣΑ ΒΡΩΗΜΑ, ΦΛΟΤ∆Δ ΔΠΔΡΗ∆ΟΔΗ∆ΩΝ Ή ΠΔΠΟΝΗΩΝ], πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο εηζαγσγέο 

ζπλνιηθήο αμίαο €280.576.248. Πνζφ €70.481.625 (25,12% ηνπ Κεθ. 08) αθνξά ζηα πξντφληα ηνπ 

4ςήθηνπ θσδηθνχ 0803 [Μπαλάλεο]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 0805 [Δζπεξηδνεηδή] κε 

πνζφ €54.874.315 (19,55%), 0809, 0802, 0810 [Φξάνπιεο, Βαηφκνπξα, Αθηηλίδηα θ.ά. θξνχηα] κε 

€19.894.671 (7,09%), 0811, 0806, 0808, 0804, 0801, 0807 [Πεπφληα θαη Καξπνχδηα] κε €7.320.583 

(2,6%), 0813, 0812 θαη 0814.  

Απφ ηελ Διιάδα, ε Οπγγαξία εηζάγεη πξντφληα αμίαο €6.300.153 (απφ φινπο ηνπο θσδηθνχο, πιελ ησλ 

0801, 0812 θαη 0814) θαη θαιχπηεη ην 2,24% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο Οπγγαξίαο ζηα πξντφληα ηνπ 

Κεθ.08.  

Απφ ηελ Γεξκαλία εηζάγεη πξντφληα αμίαο €51.700.818 θαιχπηνληαο ην 18,42% ησλ αλαγθψλ ηεο, απφ 

ηελ ινβαθία €32.263.648 (11,49%), ηελ Ηζπαλία €31.659.073 (11,28%), ηελ Σνπξθία €22.543.655 
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(8,03%), ηελ Απζηξία €20.687.947 (7,37%), θαη αθνινπζνχλ Ηηαιία, Οιιαλδία, Πνισλία, Σζερία, 

Βέιγην Γαιιία, νπεδία θαη Διιάδα.  

 

πκπέξαζκα: Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ε Διιάδα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη παξαγσγηθή 

επάξθεηα ζε πνιιά απφ ηα πξντφληα ηνπ Κεθ.08, εθηηκνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο 

ζηελ νπγγξηθή αγνξά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεξίδηφ ηεο κπνξεί λα απμήζεη ζηνλ θσδηθφ 0805 (εζπεξηδνεηδή), ζηνλ νπνίν 

ζεκεηψλεη θαη ηηο κεγαιχηεξεο εμαγσγέο €3.228.837. Κπξηφηεξνο  αληαγσληζηήο καο ζηα εζπεξηδνεηδή 

είλαη ε Ηζπαλία κε αμία εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία €15.266.748 (θαη 27,82% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο) θαη αθνινπζνχλ Γεξκαλία, Σνπξθία θαη Ζλ. 

Βαζίιεην. Ζ Διιάδα θαιχπηεη ην 5,88% ησλ νπγγξηθψλ αλαγθψλ ζε εζπεξηδνεηδή. 

Γεχηεξε ζεκαληηθφηεξε γηα ηελ Διιάδα θαηεγνξία πξντφλησλ θαη κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αχμεζεο 

ησλ εμαγσγψλ, είλαη απηή ηνπ θσδηθνχ 0807 (πεπφληα θαη θαξπνχδηα) κε αμία εμαγσγψλ €1.144.381. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θχξηνο αληαγσληζηήο καο είλαη θαη πάιη ε Ηζπαλία κε εμαγσγέο €1.410.734 

(19,27%) θαη αθνινπζεί ε Γεξκαλία κε €1.238.981 (16,92) θαη ε Διιάδα πνπ θαιχπηεη ην 17,63% ησλ 

νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ.  

Ο θσδηθφο 0810 (θξάνπιεο θαη αθηηλίδηα) κε αμία εμαγσγψλ €538.083 παξνπζηάδεη επίζεο δπλαηφηεηεο 

γηα αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Οη θσδηθνί 0806 (ζηαθχιηα), 0808 (κήια, αριάδηα) θαη 0809 

(βεξίθνθα, λεθηαξίληα, ξνδάθηλα), έρνπλ επίζεο θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ Διιάδα.  

Σέινο, επηζεκαίλνπκε θαη ηελ κηθξή ζρεηηθά θαηεγνξία ηνπ θσδηθνχ 0814 (θινχδεο εζπεξηδνεηδψλ, 

πεπνληψλ, θαξπνπδηψλ -λσπέο, θαηεςπγκέλεο, ή ζε άιµε), ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ θαηαγξαθεί εηζαγσγέο 

απφ ηελ Διιάδα. Δληνχηνηο, εθηηκνχκε φηη ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη κεξίδην αγνξάο θαη 

ιφγσ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο λα αληαγσληζηεί ηνπο θπξίαξρνπο 

«παίθηεο» ηεο θαηεγνξίαο, Γεξκαλία, Απζηξία θαη Σζερία. 

 

Ζ Οπγγαξία, γηα ηα πξντφληα ηνπ Κεθ. 10 [ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ], πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο αμίαο €173.940.401. Δθ ηνπ πνζνχ απηνχ, €102.337.887 (58,83%) αθνξά ζηα πξντφληα ηνπ 

4ςήθηνπ θσδηθνχ 1005 [Καιακπφθη]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 1001 [ηηάξη θαη 

ηκηγδάιη] κε €36.831.758 (21,17%) θαη 1006 [Ρχδη] κε €24.854.309 (14,28%). 

Ζ Διιάδα, πνπ εμάγεη πξντφληα ηεο ζε φινπο ηνπο 4ςήθηνπο θσδηθνχο (πιελ ησλ 1002, 1007 θαη 1008) 

αμίαο €2.713.676, θαιχπηεη κφλν ην 1,56% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο ζηα πξντφληα ηνπ Κεθ.10.  

Κχξηνη αληαγσληζηέο καο είλαη ε ινβαθία κε εμαγσγέο αμίαο €30.542.223 (17,55% ησλ εηζαγσγψλ 

ηεο Οπγγαξίαο), ε Γαιιία κε €27.800.127 (15,98%) θαη ε Ρνπκαλία κε €26.761.413 (15,38%). 

Αθνινπζνχλ εξβία Ηηαιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Πνισλία, Σζερία θαη Κξναηία (κηα ζέζε πξηλ ηελ 

Διιάδα).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 10 

(96,38%), αθνξά ζηνλ θσδηθφ 1006 [ξχδη]. ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ φκσο γηα ηελ Οπγγαξία 4ςήθην 

θσδηθφ 1005, ην πνζνζηφ ηεο ρψξαο καο είλαη ακειεηέν (0,05%).  

 

πκπέξαζκα: Ζ ρψξα καο κπνξεί θαη πξέπεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζηνλ θσδηθφ 1006 

Δπίζεο, πεξηζψξηα ππάξρνπλ θαη γηα απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηνλ θσδηθφ 1005. 

 

 

ηε δηςήθηα θαηεγνξία .Ο.15 [ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΛΑΓΗΑ ΕΧΗΚΑ Ή ΦΤΣΗΚΑ], ε Οπγγαξία πξαγκαηνπνηεί 

ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αμίαο €252.243.035, πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ νπνίσλ, αμίαο €759.037 (0,3%) απφ 

ηελ Διιάδα. 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζα πεξίκελε θαλείο ε Διιάδα λα πξσηνζηαηεί κε ηηο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ 

(καδί βεβαίσο κε ηνπο κφληκνπο αληαγσληζηέο ηεο, Ηηαιία θαη Ηζπαλία. Δληνχηνηο, νη κεγαιχηεξεο ζε 

αμία εμαγσγέο καο ζηελ Οπγγαξία, ζεκεηψλνληαη ζηνλ ηεηξαςήθην θσδηθφ .Ο.1513 [Λάδη 
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θνθνθνίληθα]. Με αμία εμαγσγψλ €299.651 θαη πνζνζηφ 2,82% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο 

Οπγγαξίαο (€10.622.213) ζηελ ηεηξαςήθηα θαηεγνξία, απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηε ρψξα καο. 

Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο ειιεληθψλ εμαγσγψλ νη θσδηθνί: 

.Ο. 1511 [Φνηληθέιαην] €253.754 (0,78%) (ζπλνιηθέο εηζαγσγέο Οπγγαξίαο: €32.312.458) 

.Ο. 1509 [Διαηφιαδν] €175.350 (1,42%) (Οπγγαξία: €12.312.843) 

.Ο. 1510 [Λάδηα απφ ειηέο] €392 (0,02%) (Οπγγαξία: €1.832.900). 

 

 
Πθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ουγγαρίασ (KSH) 

 

Πάλησο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία έηε, 

αλ θαη φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε ρψξα καο ππνιείπεηαη πνιχ ζηελ θαηάηαμε θαη 

βξίζθεηαη πίζσ απφ ρψξεο ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ είλαη ειάρηζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

ειιεληθή. Ζ Ηζπαλία θαιχπηεη ην 29,63% θαη ε Ηηαιία ην 24,04% ησλ εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ ηεο 

Οπγγαξίαο θαη ε Γεξκαλία ην 17,3%. Αθνινπζνχλ Βέιγην (5,98%), ινβαθία, Πνξηνγαιία, Οιιαλδία, 

Απζηξία, Ζλ.Βαζίιεην, Σζερία, Πνισλία θαη Διιάδα (1,42%). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ, πνιχ πηζαλφλ λα κελ απνδίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα, δεδνκέλνπ φηη ειιεληθφ ειαηφιαδν εηζάγεηαη ζηελ Οπγγαξία θαη απφ ηελ Γεξκαλία 

(π.ρ. πεξίπησζε θαηαζηεκάησλ LIDL) θαη ζπλεπψο ε εηζαγσγή «πηζηψλεηαη» ζηελ Γεξκαλία. Αμίδεη 

επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ην ειιεληθφ ειαηφιαδν είλαη ην πην αθξηβφ ζηελ αγνξά, δεδνκέλνπ φηη θαηά 

κέζν φξν ε ηηκή αλά θηιφ, εληφο ηνπ 2017, δηακνξθψζεθε ζηα €3,85 (2016: €3,09/ριγ.). Ζ κέζε ηηκή 

ηνπ ηηαιηθνχ δηακνξθψζεθε ζηα €3,78 (2016: €3,39/ριγ.) θαη ηνπ ηζπαληθνχ ζηα €3,68 (2016: 

€3,30/ριγ.). Ζ κέζε ηηκή ηνπ εηζαγφκελνπ ζηελ Οπγγαξία ειαηνιάδνπ δηακνξθψζεθε ζηα €3,58/ριγ. 

(2016: €3,23/ριγ.). 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ην ειαηφιαδν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αξρίζεη λα απνηειεί θνκκάηη ησλ 

γαζηξνλνκηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Οχγγξσλ θαηαλαισηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ζε λσπή κνξθή 

(π.ρ. ζε ζαιάηεο επνρήο). ηε καγεηξηθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα, θπξίσο εμαηηίαο ηεο καδηθήο 



44 
 

νπγγξηθήο παξαγσγήο -θαη ρξήζεο- δσηθψλ ιηπψλ θαη ζπνξέιαησλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

δηαθνξάο ζηε ιηαληθή ηηκή κεηαμχ ειαηνιάδνπ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλαληάκε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζαλ 

απνηέιεζκα θαη ηεο ζηξνθήο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο έλα πγηέζηεξν ηξφπν δηαηξνθήο, ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα θαη κε ηε ζεκεησζείζα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ.    

Δηζαγσγέο Οπγγαξίαο δαζκνινγηθήο θιάζεο 1509 (Διαηόιαδν), 2013-2017 

ζε € 2013 2014 2015 2016 2017 

ΤΝΟΛΟ 8.207.316 8.242.886 8.868.972 9.951.722 12.312.843 

Ηζπαλία        2.491.137           2.346.781            2.363.489  2.954.208 3.648.858 

Ηηαιία        3.121.484           3.176.890            3.189.059  3.161.707 2.960.266 

Γεξκαλία           787.289              945.453            1.120.203  1.407.864 2.132.973 

Βέιγην             24.195              247.727               183.040  514.671 736.683 

ινβαθία           174.328              156.557               114.425  130.764 416.978 

Πνξηνγαιία           282.119              245.119               466.995  325.940 373.669 

Οιιαλδία           180.567              213.677               295.934  287.356 371.084 

Απζηξία           473.139              420.589               446.580  358.971 353.032 

Ζλ. Βαζίιεην           310.978              197.743               163.832  284.914 246.077 

Σζερία             93.728               59.269               170.438  72.734 208.992 

Πνισλία             71.687               69.538                 68.016  73.420 208.597 

Διιάδα             38.654               24.150               107.795  171.144 175.350 

Γαιιία             28.135               28.808                 26.825  30.481 159.749 

Ρνπκαλία             74.169               52.752                 68.515  48.475 134.980 

ινβελία             19.065               17.570                 48.415  20.625 57.642 

Κξναηία               4.219                 5.536                  6.442  10.195 29.547 

νπεδία             11.066                 9.117                  8.322  10.974 25.721 

Γαλία               6.201                 5.582                  4.196  6.920 21.401 

Βνπιγαξία               5.626                 5.362                  6.357  6.346 17.187 

Ληζνπαλία               1.344                 1.669                  1.463  1.092 7.452 

Ηξιαλδία               1.368                 1.981                  1.572  1.253 7.237 

Φηλιαλδία               2.325                 2.322                  1.637  2.143 7.194 

Λεηνλία                 822  -                     199  382 5.610 

Δζζνλία     1.416 

Κχπξνο                 852                 1.663                     437  -  1.327 

Ηζξαήι                 360                 3.025                     417  859 1.286 

Λνπμεκβνχξγν - - - - 978 

ΖΠΑ -  -  468 676 939 

Μάιηα     341 

Κίλα     209 

Σπλεζία -  -                       20  -  68 

Σνπξθία -                 3.306                  3.759  -  - 

Καλαδάο -  -                     122  -  - 

πξία -  -  -  19 - 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
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Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

Δηζαγσγέο Οπγγαξίαο δαζκνινγηθήο θιάζεο 1510 (Άιια ιάδηα από ειηέο), 2013-2017 

ζε € 2013 2014 2015 2016 2017 

ΤΝΟΛΟ  651.526   890.617   962.374   1.291.662  1.832.900 

Ηηαιία        201.360            449.976         464.657  522.670 1.109.765 

Ηζπαλία        331.414            373.180         408.423  578.171 430.156 

Πνισλία            7.560                6.267           13.290  14.113 104.664 

Γεξκαλία          31.378              18.549           14.886  37.973 53.907 

ινβαθία -              13.870           11.248  54.030 30.778 

Ρνπκαλία            7.117                4.179             2.306  7.418 26.795 

Απζηξία          14.956                8.035             6.251  15.082 24.200 

Σζερία            6.485                4.882             3.198  8.847 13.641 

Οιιαλδία            5.989                3.023             1.760  7.006 10.410 

Ζλ. Βαζίιεην            3.962                2.612             1.567  5.257 7.314 

Γαιιία          13.536                2.617             2.081  4.109 5.486 

Βέιγην            2.546                1.169                922  3.267 4.087 

ινβελία            2.066                   921                414  2.746 3.523 

Κξναηία -  -  -  1.238 1.888 

νπεδία -  -  -  991 1.712 

Γαλία - - - 448 1.533 

Βνπιγαξία               278                   403             9.630  490 927 

Φηλιαλδία     478 

Ληζνπαλία     454 

Διιάδα - -           21.741  80.017 392 

Λεηνλία      258 

Πνξηνγαιία     229 

Ηξιαλδία     192 

Σπλεζία     68 

Ηζξαήι     43 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
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Ζ Οπγγαξία, γηα ηα πξντφληα ηνπ Κεθαιαίνπ 20 [ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ 

ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΔΡΩΝ ΦΤΣΩΝ], πξαγκαηνπνηεί εηήζηεο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αμίαο 

€224.952.063. Δθ ηνπ πνζνχ απηνχ, €54.608.846 (24,27%) αθνξά ζηα πξντφληα ηνπ 4ςήθηνπ θσδηθνχ 

2009 [Υπµνί θξνύησλ ή ιαραληθώλ]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 2008 [Καξπνί θαη 

θξνύηα] κε €49.255.511 (21,89%), 2004 [Λαραληθά παξαζθεπαζµέλα ή δηαηεξεµέλα, θαηεςπγκέλα] 

κε €44.815.646 (19,92%) θαη 2005 [Λαραληθά παξαζθεπαζµέλα ή δηαηεξεµέλα, φρη θαηεςπγµέλα] κε  

€42.947. 914 (19,09%). 7 251 980 

 

Αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Διιάδα εμάγεη ζηελ Οπγγαξία πξντφληα 

αμίαο €5.369.523 θαιχπηνληαο κφλν ην 2,38% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο ζηα πξντφληα ηνπ Κεθ. 

20.  Βξίζθεηαη δε ζηελ 10
ε
 ζέζε (8

ε
 ην 2016), πίζσ απφ ηηο: Γεξκαλία €42.819.206 (19,03%), Πνισλία 

€33.228.104 (14,77%), Οιιαλδία €25.943.292 (11,53%), Ηηαιία €20.882.571 (9,28%), Σζερία, 

Απζηξία, Γαιιία, Βέιγην θαη ινβαθία. 

 

ηνλ θσδηθφ 2008 ε Διιάδα εμάγεη ζηελ Οπγγαξία πξντφληα αμίαο €3.600.755 θαιχπηνληαο ην 7,31% 

ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο θαη ζηνλ θσδηθφ 2001 [Λαραληθά, Καξπνί  θαη  Φξνχηα] ε ρψξα καο κε 

εμαγσγέο αμίαο €544.979 θαιχπηεη to 7,51%. ηνλ θσδ.2005 κε εμαγσγέο πξντφλησλ αμίαο €534.492 

θαιχπηεη ην 1,24%.   

 

πκπέξαζκα: Σα πξντφληα ηνπ Κεθ.20 δελ απνηεινχλ, παξά κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο. Δληνχηνηο γηα ηελ Διιάδα αλαθχπηνπλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ 

ηεο ζηελ νπγγξηθή αγνξά, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα.  

Δμαηξεηηθή πξννπηηθή έρνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο επηηξαπέδησλ ειηψλ (.Ο.200570) πνπ ηα 

ηειεπηαία έηε ζεκεηψλνπλ αμηφινγε αχμεζε, ηφζν ζε αμία φζν θαη ζε πνζφηεηα. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο ζηελ Οπγγαξία, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ εηζαγσγψλ βξψζηκσλ ειηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε Οπγγαξία.  

 
  Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειηψλ ζηελ Οπγγαξία είλαη ξαγδαίνο. Σν 2012 

ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά 11,9% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ην 
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2013 ζεκεηψζεθε αχμεζε 194,5% ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ ηάζε απηή δηαηεξήζεθε θαη ηα επφκελα έηε. 

Σν 2016 ζεκεηψζεθε εθ λένπ αικαηψδεο αχμεζε ζρεδφλ 162% ζε ζρέζε κε ην 2015, ε νπνία 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2017 (25% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2016). Ζ απμεηηθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Οπγγαξία, θαίλεηαη παξαζηαηηθά ζην αλσηέξσ γξάθεκα. 
 
Σα εμαγφκελα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα ηξνθίκσλ ζηελ Οπγγαξία, αληηκεησπίδνπλ ηζρπξφ 
αληαγσληζκφ ηφζν απφ ηελ ζεκαληηθή εγρψξηα παξαγσγή ζε ηπξνθνκηθά, ζε ζπνξέιαηα, ζε θξνχηα 
(θξάνπιεο, θαξπνχδηα, θιπ) θαη θεπεπηηθά (πηπεξηέο, ληνκάηεο, αγγνχξηα, ιάραλα, θνινθχζηα, 
καξνχιηα, θ.ά.), φζν θαη απφ επξσπατθέο ρψξεο κε νκνεηδή εμαγσγηθά αγξνηηθά πξντφληα (φπσο ε 
Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία, ε ινβαθία θαη ε Ρνπκαλία). Έληνλνο είλαη θαη ν αληαγσληζκφο απφ 
ρψξεο εθηφο Δ.Δ. (Σνπξθία, εξβία, Οπθξαλία).  
 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ απφ ρψξεο πνπ δελ παξάγνπλ 
αγξνηηθά πξντφληα (π.ρ. πνξηνθάιηα, ξνδάθηλα), αιιά πνπ φκσο, δηαζέηνπλ κεγάια θέληξα 
ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο-logistics (π.ρ. Γεξκαλία) θαη σο εθ ηνχηνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία 
κεηαθφξησζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο θαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ κέζνπ Οχγγξνπ θαηαλαισηή λα πξνηηκά ηα εγρψξηα 
αγξνηηθά πξντφληα έλαληη ησλ εηζαγφκελσλ, ζπλήζσο ιφγσ θφζηνπο, αιά θαη λννηξνπίαο. 
   

 

 
 Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
 
 
ην αλσηέξσ γξάθεκα θαίλνληαη παξαζηαηηθά ηα πεξηζψξηα αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειηψλ 
ζηελ Οπγγαξία. εκεηψλεηαη φηη γηα ην 2017, ην 41,67% ησλ εηζαγσγψλ ειηψλ ηεο Οπγγαξίαο (ζε 
αμία) θαη ην 53,5% (ζε πνζφηεηα) πξνήιζαλ απφ ηελ Ηζπαλία. Ζ ρψξαο καο θαιχπηεη ην 7,54% ησλ 
νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ ζε αμία (6% ην 2016) θαη ην 3,92% ζε πνζφηεηα (3,5% ην 2016).  
 
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη αλά κνλάδα πξντφληνο, νη ειιεληθέο ειηέο είλαη νη αθξηβφηεξεο, κε θφζηνο 
θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο €2,01/ριγ. (€2,17 ην 2016). Αληηζέησο, νη ηζπαληθέο ειηέο είλαη αξθεηά 
θζελφηεξεο κε  €0,82/ριγ., θαηά ζπλέπεηα θαη πνιχ πην ειθπζηηθέο γηα ηνλ κέζν Οχγγξν θαηαλαισηή. 
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Δηζαγσγέο Οπγγαξίαο δαζκνινγηθήο θιάζεο 200570 (Διηέο), ζε θηιά θαη αμίεο 

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ απφ ρψξεο κε νκνεηδή πξντφληα, αιιά θαη ησλ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο 

(π.ρ. ειηέο, ειαηφιαδν, ηπξνθνκηθά, πξντφληα ΠΟΠ & ΠΓΔ, θιπ) ζηελ νπγγξηθή αγνξά, 

θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξά κεξίδηα αγνξάο. 

 
Οη αληαγσλίζηξηεο ηεο Διιάδαο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηελ νπγγξηθή 
αγνξά, πξνσζνχλ πξντφληα κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνσζεηηθέο 
ελέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηνπο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  
 θαηαρσξήζεηο ζηνλ έληππν/ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ζε ηζηνζειίδεο (websites) 

 ζπκπεξίιεςε ζηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη πξαγκαηνπνίεζε γεπζηγλσζηψλ ζε θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ 

 ζηνρεπκέλεο δεκνζηεχζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά 

 πξφζθιεζε θηινμελίαο ησλ αξκνδίσλ αγνξαζηψλ (Buyers) απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο 

ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ

 ζπκκεηνρή ζε εμεηδηθεπκέλεο θιαδηθέο εθζέζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ

 εθδειψζεηο πξνβνιήο  θαη πξνψζεζεο (π.ρ. εβδνκάδα πξνζθνξψλ) ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

 ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα επαγγεικαηίεο (εηζαγσγείο, δηαλνκείο, buyers).

 
πγθξηηηθό πιενλέθηεκα γηα ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντόληα ηξνθίκσλ, ην νπνίν θαη πξέπεη λα 
αμηνπνηνχλ νη Έιιελεο εμαγσγείο, απνηειεί ε πξψηκε παξαγσγή, έλαληη ηεο νπγγξηθήο, θπξίσο γηα 
θεπεπηηθά/ιαραληθά (ληνκάηεο, αγγνχξηα, ιάραλα, καξνχιηα, ζπαξάγγηα) θαη θξνχηα (ιεκφληα, 
καληαξίληα, αθηηλίδηα, βεξίθνθα, ζνπιηαλίλα, θαξπνχδηα). Πξννπηηθέο δηείζδπζεο ζηελ νπγγξηθή 
αγνξά παξνπζηάδνπλ επίζεο νη μεξνί θαξπνί, ηα φζπξηα (θαθέο, θαζφιηα) θαη δηάθνξα θαηεςπγκέλα 
ιαραληθά (αξαθάο, θαξφην, κπξφθνιν, ζπαλάθη, θνπλνππίδη). 

 

 

Ποσότητα (σε 

χλγ)
Αξία (σε €)

Ποσότητα 

(σε χλγ)
Αξία (σε €)

Ποσότητα 

(σε χλγ)
Αξία (σε €)

Ποσότητα 

(σε χλγ)
Αξία (σε €)

Ποσότητα 

(σε χλγ)
Αξία (σε €)

ύνολο: 3.787.867 4.009.638 3.202.425 4.017.543 2.769.356 3.442.280 2.416.125 3.229.634 1.697.135 3.026.123

Ισπανία 2.026.400 1.671.059 2.293.764 2.125.729 1.980.789 2.072.058 1.707.171 1.980.310 1.260.637 2.045.238

Ιταλία 308.740 539.189 212.418 441.858 224.958 441.858 151.022 376.935 128.186 334.814

Ελλάδα 148.702 302.562 111.487 241.953 46.520 92.354 45.379 89.503 29.251 85.719

λοβακία 129.145 50.527 93.536 237.970 106.347 183.947 147.840 257.962 99.087 223.603

Γερμανία 146.280 143.243 87.871 219.431 63.165 134.262 16.331 73.966 9.162 19.182

Γαλλία 107.337 163.226 52.815 204.999 60.379 93.366 131.705 108.208 32.807 108.718

Αυστρία 145.105 244.603 94.170 160.924 57.299 89.640 55.920 99.436 55.462 83.288

Σουρκία 79.785 143.726 78.874 136.026 63.304 105.938 94.906 161.884 7.680 17.035

Σσεχία 627.201 650.603 77.507 128.166 70.884 128.201 20.234 15.143 52.464 72.010

ερβία 9.646 16.034 4.934 13.065 8.261 22.450 10.024 26.732 5.951 13.025

Ισραήλ 324 1.531 582 2.541 663 1.408 660 1.631 - -

Ρουμανία - - - - - - 1.957 4.660 2.005 2.945

Πολωνία 51.913 72.053

Πορτογαλία 5.954 9.775

Αίγυπτος 1.271 1.206

ΠΓΔΜ 64 301

Λίβανος - - - - - - 252 580 - -

2016 2015 2014 2013

 

2017
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη έλα αθφκα παξαδνζηαθφ ειιεληθφ πξντφλ ηνπ Κεθαιαίνπ 24 [ΚΑΠΝΑ & 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ] θαη ζπγθεθξηκέλα ν θσδηθφο .Ο.2402 

[Πνχξα θαη ηζηγάξα]. Να ζεκεησζεί φηη ε Οπγγαξία εηζάγεη θαπληθά πξντφληα ζπλνιηθήο αμίαο 

€244.131.608 εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 38% απφ ηελ Πνισλία, 14,28% απφ ηελ Γεξκαλία, 12,13% απφ 

ην Ζλ.Βαζίιεην θαη  8% απφ ηελ ξη-Λάλθα. Απφ ηελ Διιάδα εηζάγεη πξντφληα ζπλνιηθήο αμίαο  

€6.423.384 (2,63%).  

 

 
   Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδνο ζηελ Οπγγαξία κεηά ην 2003 (έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθαλ εμαγσγέο 

αμίαο €66.713) κεδελίζηεθαλ εληειψο κέρξη θαη ην 2009. Σν 2010 άξρηζαλ λα αλαθάκπηνπλ 

αθνινπζψληαο ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία (κε ηελ εμαίξεζε ησλ εηψλ 2012 θαη 2013) γηα λα αγγίμνπλ 

ζρεδφλ ηηο €500 ρηι ην 2016. Δμαηξεηηθή επίδνζε φκσο θάλνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ηεο .Ο.24 ην 

2017 κε ηελ αμία εμαγσγψλ λα αγγίδεη ηα €6,5 εθ. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ (αμίαο €6.390.781)  

αθνξνχζε ζηελ θαηεγνξία .Ο.24022090 [Σζηγάξα]. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο ζηελ 

θαηεγνξία απηή (ηζηγάξα) αγγίδεη ηα €94.218.971 θαη ε Διιάδα θαιχπηεη ην 6,78%.  
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Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

εκαληηθφηεξνη αληαγσληζηέο καο ζηελ θαηεγνξία .Ο. 24022090 είλαη ε Πνισλία κε αμία εμαγσγψλ 

€73,4 εθ. (77,9%), ε Ρνπκαλία κε €7,1 εθ. (7,58%) θαη ε Γεξκαλία κε €5,53 εθ. (5,87%). 

 

 

ην Κεθάιαην 30 [ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ], ε Οπγγαξία πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο αμίαο 

€3.734.860.643 (4,03% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο). Πνζφ €2.427.915.069 (65% ηνπ 

θεθ.30) αθνξά ζηνλ θσδ. 3004 [Φάξκαθα]. ε απηφλ ηνλ θσδηθφ ε ρψξα καο κε εμαγσγέο χςνπο 

€8.100.318 (€7,4 εθ. ην 2016), θαιχπηεη ην 0,33% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηνπ θσδ.3004 πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε Οπγγαξία (0,31% ην 2016). ην ζχλνιν ηνπ Κεθ.30 ε Διιάδα κε εμαγσγέο 

€8.353.676 θαηέρεη πνζνζηφ 0,24% επί ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ. 

 

ηνλ θσδηθφ 3004 ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ε Γαιιία κε 

€584.542.722 (24,07%). Αθνινπζνχλ Γεξκαλία κε €374.190.384 (15,41%), Βέιγην κε €246.706.973 

(10,16%), Οιιαλδία κε €240.199.831 (9,89%), Ζ.Β., Διβεηία, Απζηξία, νπεδία, ινβελία, Ηηαιία, 

Γαλία, Ηξιαλδία, Πνισλία, Ηζπαλία, θ.α. Ζ Διιάδα, βξίζθεηαη ζηελ 23
ε
 ζέζε, πίζσ ζρεδφλ απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ Γαιιία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Οπγγαξίαο θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηνπ Κεθ.30 κε €629.777.094 (16,86%) θαη αθνινπζνχλ Γεξκαλία κε 

€498.051.666  (13,33%) θαη Βέιγην κε €475.606.994 (12,73%). 

 
Δμσηεξηθό εκπόξην Οπγγαξίαο-Διιάδνο (Φαξκαθεπηηθά πξντόληα – .Ο.30) 

ε  € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Δμαγσγέο 13.086.264 23.789.380 21.724.496 25.811.787 25.415.757 33.025.461 35.037.504 33.590.059 

Δηζαγσγέο 8.883.969 9.916.042 6.338.967 5.413.500 4.994.194 6.217.014 8.317.663 8.353.676 

Ιζνδύγην 4.202.295 13.873.338 15.385.529 20.398.287 20.421.563 26.808.447 26.719.841 25.236.383 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κέρξη θαη ην 2009 ε Διιάδα δηαηεξνχζε ζεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην κε ηελ 

Οπγγαξία, κε ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ λα έρνπλ αλνδηθή ηάζε. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ηάζε απηή ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 2011 (αλ θαη κε θζίλνληα ξπζκφ), νη νπγγξηθέο 

εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα εθηηλάρζεθαλ θαη ην 2010 μεπέξαζαλ ζε αμία ηηο 

ειιεληθέο. Σν 2012, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ θάκςε, φκσο νη αληίζηνηρεο νπγγξηθέο 

ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία. Απφ ην 2009 κέρξη θαη ην 2017, νη νπγγξηθέο εμαγσγέο έρνπλ 

ππεξ-δεθαπιαζηαζηεί ζε αμία. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο, άξρηζαλ λα αλαθάκπηνπλ θαη πάιη ην 2015 θαη 

κέρξη ην 2017 αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. Δληνχηνηο, ν ιφγνο εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ είλαη 4:1 ππέξ 

ηεο Οπγγαξίαο.  
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Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη κεηαμχ Διιάδνο θαη Οπγγαξίαο, γηα ηνλ 4ςήθην θσδηθφ .Ο.3001 (Αδέλεο 

θαη άιια φξγαλα θαζψο θαη εθρπιίζκαηα απηψλ γηα νπνζεξαπεία), δελ πθίζηαληαη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. ηνλ θσδηθφ 3004 (Φάξµαθα γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηαληθή 

πψιεζε). ζεκεηψλεηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο (ζε αμία) εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, 

ελψ δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο είλαη ν θσδηθφο 3005 (Βάηεο, γάδεο, ηαηλίεο θαη αλάινγα είδε 

εµπνηηζµέλα κε νπζίεο θαξµαθεπηηθέο, γηα ιηαληθή πψιεζε). Δληνχηνηο, γηα ην 2017 (φπσο θαη ην 

2016), κφλν ζηνλ θσδηθφ 3003 (Φάξµαθα, φρη γηα ιηαληθή πψιεζε) ε ρψξα καο επέηπρε ζεηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην κε ηελ Οπγγαξία.  

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην δηκεξέο εκπφξην Οπγγαξίαο-Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο .Ο.30 κε 4ςήθηα 

αλάιπζε. Οη «εηζαγσγέο» αθνξνχλ ζε εηζαγσγέο απφ Διιάδα θαη νη «εμαγσγέο» αθνξνχλ ζε εμαγσγέο 

ζηελ Διιάδα. 

 

ε   
ρηι. € 

 2013  2014  2015  2016 2017 

Κσδ. 

.Ο. 
Δηζαγ. Δμαγ. Δηζαγ. Δμαγ. Δηζαγ. Δμαγ. Δηζαγ. Δμαγ. Δηζαγ. Δμαγ. 

30 5.413,50 25.811,78 4.994,19 25.415,75 6.217,01 33.025,46 8.317,66 35.037,55 8.353,676 33.590,059 

3001 - - - - - - - - - - 

3002 23,91 38,44 9,65 29,42 10,30 57,20 20,65 27,55 33,281 2.235,888 

3003 - 0,230 427,50 - - - 451,30 0,217 125,240 1,392 

3004 5.163,57 8.570,93 4.401,87 7.229,49 5.953,73 9.358,61 7.435,65 8.969,29 8.100,318 10.427.537 

3005 17,12 8.911,87 45,19 10.272,52 67,49 13.639,34 120,83 17.075,71 76,832 11.191,719 

3006 208,88 8.290,31 109,97 7.884,31 185,47 9.970,28 289,21 8.964,72 18,005 9.733,523 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
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ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

ηεο Οπγγαξίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ δηαρξνληθή δπλακηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη 

μεθάζαξε. 

   

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

πκπέξαζκα: Ζ ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ 

θαξκαθνβηνκεραληψλ, λα δηαηεξήζεη θαη εληζρχζεη ηελ απμεηηθή εμαγσγηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ  

θαη λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ νπγγξηθή αγνξά, δεδνκέλνπ φηη νη εηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ Οπγγαξία αθνινπζνχλ, δηαρξνληθά, κηα ζηαζεξή απμεηηθή πνξεία.  

 

 

 

ην Κεθάιαην 74 [ΥΑΛΚΟ & ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ απφ ΥΑΛΚΟ], ε Οπγγαξία πξαγκαηνπνηεί 

εηζαγσγέο αμίαο €669.255.261 (0,72% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ). Απφ απηέο, πνζφ €281.913.773 

(42,12%) αθνξά ζηνλ θσδ. .Ο.7408 [χξµαηα απφ ραιθφ]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 

.Ο.7413 κε €65.711.661, .Ο.7419 κε €53.068.215 θαη .Ο.7411 [σιήλεο από ραιθό] κε 

€51.102.105 (7,63%). ην ζχλνιν ηνπ Κεθ.74 ε Διιάδα κε εμαγσγέο €1.233.650 θαηέρεη πνζνζηφ 

0,18% επί ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ. 

Ζ Πνισλία κε €222.065.934 (33,18%) είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Οπγγαξίαο γηα ηα 

πξντφληα ηνπ Κεθ.74. Αθνινπζνχλ, Γεξκαλία κε €209.678.826 (31,33%), Ηηαιία, Σνπξθία, Γαιιία θ.α.  

 

ηνλ θσδηθφ .Ο.7411 ε ρψξα καο ζεκεηψλεη εμαγσγέο αμίαο €803.008 θαη θαηαιακβάλεη πνζνζηφ 

1,57% επί ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ. ηνλ θσδηθφ απηφ, ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ 

Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ε Γεξκαλία κε €38.543.537 (75,42%). Αθνινπζνχλ, Ηηαιία, Απζηξία, εξβία, 

Οιιαλδία θαη Διιάδα. 

Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ Διιάδα είλαη ν θσδηθφο .Ο.7408 ζηνλ νπνίνλ ζεκεηψλνληαη γηα ην 

2017 εμαγσγέο αμίαο €200.369 (0,07% ησλ εηζαγσγψλ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ γηα ηελ Οπγγαξία θσδ. 

7408).  

 

 



53 
 

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

πκπέξαζκα: Δίλαη εκθαλήο ε αλνδηθή ηάζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ζ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα 

δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο ζηελ Οπγγαξία, δηεθδηθψληαο κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. 

 

 

 

Ζ ζπλνιηθή αμία εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο ζε πξντφληα ηνπ Κεθ.76 [ΑΡΓΗΛΗΟ & 

ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ απφ ΑΡΓΗΛΗΟ] γηα ην 2017 άγγημε ηα €1.842.528.895 (1,99% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ). Απφ ην πνζφ απηφ, €654.437.315 (35,5%) αθνξνχλ εηζαγσγέο ηνπ θσδ. 7601 [Αξγίιην ζε 

αθαηέξγαζηε µνξθή]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 7606 [Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια, από 

αξγίιην] κε €251.139.954 (13,63%) θαη 7604 [Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζµέλεο µνξθήο από αξγίιην] κε 

€228.894.023 (12,42%).  

Απφ ηελ Διιάδα ε Οπγγαξία εηζάγεη πξντφληα .Ο.76 ζπλνιηθήο αμίαο €13.826.766 θαιχπηνληαο  

0,75% ησλ εηζαγσγψλ ηεο. εκαληηθφηεξνο ηεηξαςήθηνο θσδηθφο .Ο. γηα ηελ Διιάδα αλαδεηθλχεηαη 

ν 7606 [Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην]. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ηνπ 

θσδηθνχ απηνχ πνπ εμάγνληαη ζηελ Οπγγαξία, αγγίδεη ηα €7.609.814 πνπ απνηειεί θαη ην 55% ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηνπ θσδ. .Ο. 76 ζηελ Οπγγαξία. Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ Διιάδα είλαη 

ν θσδ. .Ο.7604 κε αμία εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία €2.741.562 θαη ηξίηνο ν θσδ. .Ο.7610 

[θαηαζθεπέο -θνπθώκαηα- από αξγίιην] κε €1.025.600. Οη θσδηθνί 7604, 7606 θαη 7610 ζπλζέηνπλ 

ην 82,28% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηνπ θεθ.76 ζηελ Οπγγαξία.  

 

πσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ε Γεξκαλία κε €279.241.313 (15,15%) είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

πξνκεζεπηήο ηεο Οπγγαξίαο γηα ηα πξντφληα ηνπ Κεθ.76. Αθνινπζνχλ, ινβαθία κε €191.205.414 

(10,37%), Ηηαιία κε €179.251.079 (9,72%), Ρνπκαλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνισλία Βέιγην, Γαιιία, 

Σζερία, θ.α. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 22
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο (21

ε
 ην 2016). 

 

ηνλ θσδηθφ 7606 ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ην Βέιγην κε 

€67.096.146 (26,71%). Αθνινπζνχλ Γεξκαλία κε €60.696.091 (24,16%), Γαιιία 30.884.781 (12,29%), 

Απζηξία, ινβαθία, Σνπξθία, Ηηαιία, Πνισλία θαη Διιάδα κε €7.609.814 (3,03%).  

 



54 
 

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

 

ηνλ θσδηθφ .Ο.7604 ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ε Γεξκαλία κε 

€65.910.894 (28,79%). Αθνινπζνχλ Πνισλία κε €26.159.012 (11,42%), Απζηξία κε €21.972.625 

(9,59%), Σζερία, ινβαθία, Ηηαιία θ.α. ηελ 16
ε
 ζέζε ηνπνζεηείηαη ε Διιάδα κε €2.741.562 (1,19%). 

 

πκπέξαζκα: Σα πνζνζηά θαη ε ζέζε θαηάηαμεο ηεο Διιάδνο ηφζν ζηνλ δηςήθην θσδηθφ 76 φζν θαη 

ζηνπο 4ςήθηνπο θσδηθνχο, αθήλνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 85 [ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ & ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ…]: 

ην παξφλ Κεθάιαην, ε Οπγγαξία πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο αμίαο €18.905.502.144 (20,43% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ). Δίλαη ε ζεκαληηθφηεξε, απφ άπνςεο εηζαγσγψλ, θαηεγνξία πξντφλησλ γηα 

ηελ Οπγγαξία.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ ηνπ Κεθ.85, πνζφ €2.593.264.122 (13,71%) αθνξά ζηνλ θσδ. 

.Ο.8517 [Σειεθσληθέο ζπζθεπέο ζπλδξνµεηώλ]. Αθνινπζεί θαηά ζεηξά αμίαο εηζαγσγψλ ν θσδηθφο 

.Ο.8542 [Ηιεθηξνληθά νινθιεξσµέλα θπθιώµαηα] κε €2.388.822.241 (12,63%).  

 

ην ζχλνιν ηνπ Κεθ.85, ε Διιάδα κε εμαγσγέο ζηελ Οπγγαξία χςνπο €13.775.089 θαηέρεη πνζνζηφ 

0,072%. Οη 4ςήθηνη θσδηθνί .Ο.8517 θαη 8542 ζπλζέηνπλ ην 74,71% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

εμαγνκέλσλ ζηελ Οπγγαξία ειιεληθψλ πξντφλησλ ηνπ Κεθ.85.  

 

ηνλ θσδηθφ 8517, ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ε Κίλα κε εμαγσγέο 

χςνπο €786.837.609 (30,34%) θαη αθνινπζνχλ Οιιαλδία κε €607.273.575 (23,41%), ινβαθία κε 

€274.126.110 (10,57%), Οπθξαλία,  Γεξκαλία, θ.ά. Ζ Διιάδα κε €7.424.838 (0,28%) βξίζθεηαη ζηελ 

24
ε
 ζέζε (25

ε
 ην 2016). 
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ηνλ θσδηθφ .Ο.8542, ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο γηα ηελ Οπγγαξία αλαδεηθλχεηαη ε Γεξκαλία κε 

€974.923.443 (40,81%) θαη αθνινπζνχλ, Οιιαλδία κε €564.830.349 (23,64%), Ν.Κνξέα, Ηξιαλδία 

θ.ά., κε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ 26ε ζέζε κε €2.867.412 (0,12%). 

 
Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 

πκπέξαζκα: ηνλ ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ Οπγγαξία, απφ άπνςεο εηζαγσγψλ, δηςήθην θσδηθφ 85, ε 

Διιάδα έρεη αμηφινγε παξνπζία. ηνπο 4ςήθηνπο θσδηθνχο πνπ ε ρψξα καο έρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (8517 θαη 8542), ζα κπνξνχζε λα απμήζεη πεξαηηέξσ ην κεξίδηφ ηεο.  

 

Γξαθηθή απεηθόληζε ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε πνξεία ησλ θπξηφηεξσλ εμαγφκελσλ ζηελ 

Οπγγαξία ειιεληθψλ πξντφλησλ 4-ςήθηαο .Ο., θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Δίλαη μεθάζαξν φηη ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επεξεάζηεθε αξλεηηθά, αξρηθά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ ειιεληθή.  

 
 Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
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ηαδηαθά, κεηά ην 2013 θαη θπξίσο κεηά ην 2014 νη εμαγσγέο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Οπγγαξία επηδεηθλχνπλ θάπνην βαζκφ αλάθακςεο ν νπνίνο ζπλερίδεηαη θαη απμάλεηαη ην 2015 θαη 

2016. Δληνχηνηο, νη απμεκέλεο ειιεληθέο εμαγσγηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε ρψξα καο, θαζψο θαη ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο θαη ηηο ζέζεηο ηεο γηα 

κηα ζεηξά πνιηηηθψλ ζεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, ηεο θχιαμεο ησλ ζπλφξσλ θαη 

ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ Δ.Δ. 
 

 

 

 

 Οσγγρικά προϊόνηα ζηεν ελλενική αγορά 
 
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα εηζαγφκελα απφ ηελ Οπγγαξία ζηελ Διιάδα πξντφληα, είλαη πςειήο 

ηερλνινγίαο, εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή ηνπο 

αμία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ ειιεληθψλ πνπ εμάγνληαη ζηελ Οπγγαξία. 
 

Δξαγωγέρ οςγγπικών πποϊόνηων ζηην Δλλάδα - 2017 

4-ςήθηνο θσδηθφο .Ο. (ζε €) / % ηνπ ζπλφινπ 

8703 : Δπηβαηηθά απηνθίλεηα  33.547.960 (8,77%) 

8517 : Σειεθσληθέο ζπζθεπέο  ζπλδξνκεηψλ. 24.226.768 (6,33%) 

8528 : Οζφλεο απεηθφληζεο θαη ζπζθεπέο πξνβνιήο 21.840.059 (5,71 %) 

1001 : ηηάξη θαη ζηκηγδάιη 17.722.278 

8536 : πζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα 13.465.931 

3005 : Βάηεο, γάδεο, ηαηλίεο θαη αλάινγα είδε γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο 11.191.719 

3004 : Φάξµαθα 10.427.537 

3006 : Παξαζθεπάζµαηα θαη θαξµαθεπηηθά είδε 9.733.523 

3901 : Πνιπµεξή ηνπ αηζπιελίνπ 9.273.897 

3808 : Δληνκνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα, δηδαληνθηφλα 9.109.356 

9619 : εξβηέηεο, ηαµπφλ, πάλεο γηα βξέθε θαη παξφµνηα είδε πγηεηλήο 8.901.981 

2309 : Παξαζθεπάζµαηα γηα δηαηξνθή δψσλ 6.794.843 

9018 : ξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή 6.397.226 

8443 : Μεραλέο θαη ζπζθεπέο  εθηχπσζεο 6.189.703 

4805 : Άιια ραξηηά θαη ραξηφληα 5.525.859 

8516 : Θεξµαληήξεο λεξνχ ειεθηξηθoί 5.487.198 

8471 : Απηφµαηεο µεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 5.414.364 

1515 : Άιια ιίπε θαη ιάδηα θπηηθά 5.157.718 

4011 : Δπίζσηξα µε πηεζµέλν αέξα 5.105.974 

8418 : Φπγεία, θαηαςχθηεο-δηαηεξεηέο 4.884.999 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (57,65%) 220.398.893 

ΤΝΟΛΟ 382.279.220 
Πεγή:     ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 
 

 

πσο θαίλεηαη παξαζηαηηθά θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, ηα έλδεθα πξψηα (ζε αμία) νπγγξηθά 

πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαιχπηνπλ ην 44,32% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ νπγγξηθψλ  

πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα καο.  
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Πεγή:     ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH) 

 
 
 Προβλήμαηα  
 
ε γεληθέο γξακκέο, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζηηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Δληνχηνηο, θαηά θαηξνχο αλαθχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ θπξίσο 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 

Μεηαθνξέο 

ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ νπγγξηθψλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ κε Interpol, Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Σεισλείσλ-WCO θαη ησλ αξκνδίσλ Κνηλνηηθψλ νξγάλσλ, έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή απζηεξνί 

ζπλνξηαθνί θαη ηεισλεηαθνί έιεγρνη ζε θνξηεγά δηεζλψλ κεηαθνξψλ, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, 

πξνέιεπζεο ή πεξηερνκέλνπ θνξηίσλ, είηε ηα θνξηία πξννξίδνληαη γηα Οπγγαξία είηε δηέξρνληαη απφ ηε 

ρψξα (transit). 

 
Έιιελεο νδεγνί θνξηεγψλ, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα φηαλ εθηεινχλ κεηαθνξέο πξνο ηελ 
Οπγγαξία ή ηε δηαζρίδνπλ transit. Οη πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ αθνξνχλ ζε επηβνιή πξνζηίκσλ 
ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο θνξηίνπ ή θαηαλνκήο ηνπ αλά άμνλα, κεηαβνιήο βάξνπο δχγηζεο ηνπ 
ίδηνπ θνξηίνπ απφ ηεισλείν ζε ηεισλείν ζηελ Οπγγαξία, ειιηπή ή ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ ζηνηρείσλ (φλνκα νδεγνχ, ξχζκηζε ηαρνγξάθσλ, ηήξεζε σξαξίνπ θιπ.).  
 
Δπίζεο, πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο  
είζπξαμεο ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ, κε ηελ νλνκαζία “HU-GO”, πνπ αθνξά φια ηα επαγγεικαηηθά 
θνξηεγά κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλλσλ.   
 

 

Ζιεθηξνληθέο απάηεο 

Έρνπλ ζεκεησζεί αιιεπάιιεια θξνχζκαηα παξαπιάλεζεο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πέξαλ ησλ λνκίκσο θαηαρσξεκέλσλ θαη αμηφπηζησλ νπγγξηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα εκπφξην θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο, θαηά θαηξνχο 
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εκθαλίδνληαη, ακθίβνιεο πξνέιεπζεο, ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ πνπ θέξνληαη λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

ζηελ Οπγγαξία θαη πξνζθέξνπλ πξντφληα ζε ηδηαηηέξσο ρακειέο ηηκέο. ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ, ζπλήζσο αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκπνξίαο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, 

ζε ηδηαηηέξσο ειθπζηηθέο ηηκέο (ζπρλφηεξα θαηαρσξνχληαη πξντφληα μπιείαο, θαπζφμπια-pellets, 

δάραξε, αιεχξη, scrap, κέξε απφ πνπιεξηθά, αλαπηήξεο θαη θπηηθά έιαηα). Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, είλαη πξνθιεηηθά ρακειέο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν αληαγσληζκφ ζηελ 

αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ αλππνςίαζηεο εηαηξείεο θαη θαιφπηζηνπο επηρεηξεκαηίεο.  

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ επηρεηξνχλ ηελ απάηε, είλαη ζπλήζσο ειεθηξνληθέο 

ηαρπδξνκηθέο δηεπζχλζεηο (yahoo, gmail, hotmail, θιπ) θαη αξηζκνί νπγγξηθψλ θαξηνθηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνινο ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο θαη εληνπηζκφο 

ηνπο.  

 

Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη ελ ιφγσ «εηαηξείεο» γηα λα απνζπάζνπλ ρξεκαηηθά 

πνζά απφ ηα ζχκαηά ηνπο, είλαη λα ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε νινθιήξσζεο ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο 

ηελ απνζηνιή εκβάζκαηνο ή πξνθαηαβνιήο, κηθξνχ φκσο χςνπο (ζπλήζσο κεηαμχ €1.000 - €2.000, 

ρσξίο λα απνθιείνληαη κεγαιχηεξα πνζά, αιιά πάλησο πνιχ ρακειά σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

παξαγγειίαο) ψζηε λα κελ  απνζαξξπλζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη. Σα ρξεκαηηθά απηά εκβάζκαηα, νη 

εηαηξείεο-ζχκαηα θαινχληαη λα απνζηείινπλ:  

α) ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο νπγγξηθψλ ηξαπεδψλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ απαηηείηαη 

δηθαζηηθή εληνιή 

β) κέζσ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη απζεκεξφλ εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 

(π.ρ. Western Union) 

γ) ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εθηφο Οπγγαξίαο (ζπλήζσο ζε Πνισλία, Βνπιγαξία, ΠΓΓΜ, θαη αιινχ)  

 

Σα ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά πνπ πξνσζνχληαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (πξνηηκνιφγηα, δειηία 

παξαγγειίαο, ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θ.ά.), γηα λα ηηο πείζνπλ λα αλαπηχμνπλ 

ζπλεξγαζία, πεξηιακβάλνπλ:  

α) αλχπαξθηεο επσλπκίεο «εηαηξεηψλ» κε παξαπιαλεηηθά νλφκαηα ππεπζχλσλ θαη δ/λζεσλ (π.ρ. 

πάξθα, πιαηείεο, αλχπαξθηεο νδνί θαη αξηζκνί, θιπ)  

β) νηθεηνπνίεζε ζηνηρείσλ ππαξθηψλ εηαηξεηψλ (κε ρξήζε επσλπκίαο θαη δ/λζεο), ησλ νπνίσλ ην 

αληηθείκελν εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα είλαη αθξηβψο ην ίδην, παξαπιήζην, ή θαη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ. 

 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε εηαηξείεο 

πνπ έρνπλ εληνπίζεη κέζσ Γηαδηθηχνπ, θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο νπγγξηθέο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη ε απνζηνιή ρξεκαηηθώλ εκβαζκάησλ, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

έζησ θαη ππνηππψδεο έιεγρνο γηα ηηο εηαηξείεο απηέο. Δπηζεκαίλνπκε φηη αθφκε θαη ζε έλαλ πνιχ απιφ 

έιεγρν (π.ρ. πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο), είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζεί θάπνην ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία/ελδείμεηο απάηεο πνπ πξναλαθέξακε.  

 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ 

Βνπδαπέζηε είλαη ζε ζέζε λα ελεξγήζεη πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη λα ζπιιέμεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

νπνηαδήπνηε λφκηκε  εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Οπγγαξία. Ο κε εληνπηζκφο εηαηξεηψλ, ηα αλαιεζή 

ή ειιηπή ζηνηρεία ηνπο, ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ην αληηθείκελν εκπνξηθήο δξάζεο ηνπο, θιπ, απνηεινχλ 

ελδείμεηο γηα πηζαλή απάηε θαη πάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη ν Έιιελαο 

επηρεηξεκαηίαο λα γλσξίδεη θαη λα ζηαζκίζεη πξνζεθηηθά, πξνηνχ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία. 

Πξνιεπηηθή ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ην Γξαθείν ΟΔΤ απνηξέπεη ηπρφλ απάηεο εηο βάξνο Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ή ηνπιάρηζηνλ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο λα εμαπαηεζνχλ απφ επηηήδεηνπο 

θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηελ Οπγγαξία.     
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Δκπφξην επνρηθψλ θξνχησλ (θπξίσο θαξπνπδηψλ) 

Πξνζηξηβέο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Οχγγξσλ επηρεηξεκαηηψλ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ειιεληθψλ θαξπνπδηψλ ζηελ Οπγγαξία. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζπλήζσο 

πξνο ηα κέζα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, φηαλ ζηελ αγνξά εκθαλίδνληαη ηα νπγγξηθήο παξαγσγήο 

θαξπνχδηα (ηα νπνία έρνπλ ρακειφηεξε ηηκή). Σφηε, νη Οχγγξνη εηζαγσγείο πξνθαζίδνληαη φηη δελ 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά ηα (αθξηβφηεξα) ειιεληθά θαξπνχδηα ζηελ 

πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαη απαηηνχλ απφ ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο λα αλαπξνζαξκφζνπλ πξνο ηα θάησ 

ηελ ηηκνιφγεζε (απεηιψληαο πνιιέο θνξέο φηη δελ ζα εμνθιήζνπλ ην εκπφξεπκα, φηη ζα δηαθφςνπλ 

θάζε ζπλεξγαζία θιπ.). Οη Έιιελεο εμαγσγείο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ πξνζνρή θαη λα αζθαιίδνπλ 

ηα εκπνξεχκαηά ηνπο θαηά παληφο θηλδχλνπ.    

 

ΓΗΠΛΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο (Nébih), νη πνιπεζληθέο ηξνθίκσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Οπγγαξία, δηαθηλνχλ ζηελ αγνξά πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ 

απηά πνπ δηαθηλνχλ ζε άιιεο (Γπηηθέο) ρψξεο ηεο Δ.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Τπεξεζία δηαπίζησζε 

θαηφπηλ ειέγρσλ φηη πνιιέο εηαηξείεο, κεηαμχ απηψλ θαη ε Coca-Cola Οπγγαξίαο (ζπγαηξηθή ηεο Coca-

Cola 3Δ) δηαθηλνχλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα ζηελ Οπγγαξία ζε ζρέζε κε απηά πνπ δηαθηλνχλ ζε 

άιιεο ρψξεο (π.ρ. Απζηξία). Με ηελ Οπγγξηθή Τπεξεζία ζπληάρζεθε θαη ε αληίζηνηρε ηεο ινβαθίαο 

θαηφπηλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ζηελ ινβαθία. ην ίδην πλεχκα θαη νη ππφινηπεο ρψξεο Βίδεγθξαλη 

πνπ πηνζέηεζαλ θνηλή ζηάζε έλαληη ησλ πνιπεζληθψλ.  

ηηο θαηαγγειίεο ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο αληέδξαζαλ νη πνιπεζληθέο, κε πξψηε ηελ Coca-Cola πνπ 

δήισζε φηη ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ζηηο ΖΠΑ, φζν θαη ζηελ Οπγγαξία, ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο ην ίδην 

ζηξφπη θξνπθηφδεο/γιπθφδεο, ην νπνίν εμάιινπ παξαζθεπάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

ζηελ Οπγγαξία.  

Δληνχηνηο, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε εκκέλνληαο ζηε ζηάζε ηεο πξνρψξεζε ζε θαηάξηηζε λνκνζρεδίνπ 

πνπ ζα επέβαιιε ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο λα θέξνπλ εηδηθή πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζηε 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σειηθψο, φκσο ην λνκνζρέδην απεζχξζε θαη ε θαηάζηαζε 

εμνκαιχλζεθε.  

 

 

Γ. Δπενδύζειρ 

Ζ νπγγξηθή θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή δίδεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο επελδχζεηο, παξέρνληαο ζεηξά 

επελδπηηθψλ θηλήηξσλ:  

Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ κία επέλδπζε δελ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ., ε νπγγξηθή θπβέξλεζε, 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο, πξνζθέξεη δέζκεο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επηδνηήζεηο κε κνξθή άκεζεο ρξεκαηηθήο ζπλεηζθνξάο (κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο), 

θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, επηδνηήζεηο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, θιπ. 

Σα επελδπηηθά θίλεηξα εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο, π.ρ. ζηνλ ηνκέα Βηνκεραλίαο/Μεηαπνίεζεο, ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, ζε επηρεηξήζεηο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ζε  Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ζε επηρεηξήζεηο Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ Γηαλνκήο θαη Μεηαθνξάο Πξντφλησλ (Logistics), θ.α. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μέλνη επελδπηέο ζηελ Οπγγαξία είλαη ε πςειή 

θνξνινγία, ζέκα πνπ ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ακβιχλεη κε ηε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο ην πεξίπινθν ζχζηεκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηελ χπαξμε 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηβαξχλζεσλ δπζρεξαίλεη ηε μέλε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  
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Γεκφζηνη Γηαγσληζκνί 
Αξκφδηα νπγγξηθή αξρή γηα ηε δεκνζίεπζε δεκφζησλ δηαγσληζκψλ είλαη ε Τπεξεζία Γεκνζίσλ 
Πξνκεζεηψλ (Public Procurement Authority, www.kozbeszerzes.hu). 
ηνλ ηζηφηνπν ηεο Τπεξεζίαο θαηαρσξνχληαη θαη αλαξηψληαη (θαηά θχξην ιφγν ζηελ νπγγξηθή 
γιψζζα) νη αλαθνηλψζεηο ησλ δηαγσληζκψλ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ έλαο δεκφζηνο δηαγσληζκφο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50 εθαη. θηνξηληψλ-HUF 
(πεξίπνπ €160.000) ηφηε, ε αλσηέξσ Τπεξεζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θξαηηθνχο 
θνξείο θαη νξγαληζκνχο, πξνθεξχζζεη δηεζλή δηαγσληζκφ κε παξάιιειε δεκνζίεπζε ζηελ αληίζηνηρε 
ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (http://ted.europa.eu), φπνπ ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη, κεηά ηε 
ζρεηηθή εγγξαθή ηνπο, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαγσληζκνχ (είδνο θαη πνζφ 
δηαγσληζκνχ, ππεξεζίεο θαηάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ – θαθέισλ, θιπ). 

 

 

 Δλλενικές επενδύζεις ζηεν Οσγγαρία 
ηελ Οπγγαξία δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξί ηηο 60-70 ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο (κηθηέο θαη 
ακηγψο ειιεληθέο), θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ (γξαθεία ηαμεηδίσλ) θαη ηνπ εκπνξίνπ 
(εηζαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο/πνηψλ), θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, κεηαθνξψλ θαη 
παξνρήο ππεξεζηψλ. Δθηηκάηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θπκαίλεηαη πεξί 
ηα $ 400 εθαη. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθνηέξσλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Οπγγαξία είλαη απηή ηεο 
«Chipita A.E.»,  θαη ηεο «Coca Cola Hellenic Bottling Company AG». 
 
Σν 2017 ε «Coca-Cola HBC Hungary» πξνρψξεζε ζε λέα επέλδπζε χςνπο €6,5 εθ., κε επέθηαζε ησλ 
απνζεθεπηηθψλ ηεο ρψξσλ πνπ ηψξα θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 6.500 η.κ. θαη δίλνπλ ζηελ εηαηξεία ηε 
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 12.000 παιεηψλ θαη 8,4 εθ. ιίηξσλ αλαςπθηηθψλ. Ζ εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί 
ήδε γηα κηα 20εηία ζηελ Οπγγαξία, εμάγεη πξντφληα ηεο ζε 25 επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ν ηδίξνο ηεο ηα 
ηειεπηαία 5 έηε έρεη απμεζεί θαηά €65 εθ., αγγίδνληαο ζρεδφλ ηα €350 εθ. ην 2016. Σν ζπλνιηθά 
επελδπκέλν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζηελ Οπγγαξία αγγίδεη ηα €380 εθ. Ζ «Coca-Cola HBC Hungary» 
ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Οπγγαξία θαη 
ήηαλ ε πξψηε μέλε εηαηξεία πνπ ππέγξαςε «ηξαηεγηθή πκθσλία» κε ηελ Οπγγξηθή Κπβέξλεζε ην 
2012.  

 

 

Γ. Σοςπιζμόρ 

εκαληηθφ θεθάιαην ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο-νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Οπγγαξίαο, απνηειεί ν 
ηνπξηζκφο. Ζ ρψξα καο, ηζρπξφο δηεζλήο πφινο έιμεο, δέρεηαη εηεζίσο δεθάδεο ρηιηάδεο Οχγγξνπο 
επηζθέπηεο. Σν 2017 πεξηζζφηεξνη απ[φ 200 ρηι. Οχγγξνη επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα, είηε κέζσ 
νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ εθδξνκψλ, είηε ηδησηηθψο. Ο αληίζηνηρνο αξηζκψλ ησλ Διιήλσλ 
επηζθεπηψλ ζηελ Οπγγαξία, γηα ην ίδην έηνο, ήηαλ 119 ρηι.  
 

Σνπξηζηηθή θίλεζε 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Αθίξειρ από Οςγγαπία 
ζηεν Δλλάδα 

69.000 115.000 128.000 183.000  218.000 

Αθίξειρ από Δλλάδα  
ζηεν Οσγγαρία 

87.000 86.000 112.204 118.452 119.000 

 Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο (KSH)  
 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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ηελ 40
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνχ Βνπδαπέζηεο «UTAZAS 2017», ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 304 

εθζέηεο (ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εζληθέο ζπκκεηνρέο θαη ηαμεηδησηηθά γξαθεία). Ζ Ρσζία ήηαλ ε 

ηηκψκελε ρψξα θαη ην Győr ε ηηκψκελε πφιε ηεο Οπγγαξίαο (120 ρικ. δπηηθά ηεο Βνπδαπέζηεο). Απφ 

ηελ Έθζεζε απνπζίαδε, γηα αθφκε κία θνξά (φπσο ζπκβαίλεη κεηά ην 2013), ε επίζεκε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή, ελψ γηα πξψηε θνξά απνπζίαζαλ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νκνγελεηαθψλ θαη ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Χζηφζν, ν θεηηλφο θαηάινγνο ηεο ηνπξηζηηθήο εηαηξείαο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

«Aeolus», ήηαλ δηαζέζηκνο ζην πεξίπηεξν ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, ηνπιάρηζηνλ δέθα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Έθζεζε (Neckerman, Αnubis Travel, Christian Tour,  

Kartago Tours, Budavar Tours, Ibusz, Last Call Travel, Taurus Reisen, Grand Tours, Sun & Fun 

Holidays), είραλ ζπκπεξηιάβεη ζηνπο πξνσζεηηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο, ειιεληθνχο πξννξηζκνχο.  

Απφ ηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο, ηδηαίηεξε πξνβνιή δφζεθε ζε Ρφδν, Κξήηε, Κέξθπξα θαη Εάθπλζν. 

Άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο θαηαιφγνπο ήηαλ: νη παξαιίεο 

ηεο Υαιθηδηθήο, ν ιπκπνο, ηα  Κακέλα Βνχξια, ν Ννκφο Πηεξίαο θαη ηδηαηηέξσο ε παξαιία ηεο 

Καηεξίλεο, ε Πάξγα, ε Λεπθάδα, ε Κεθαινληά, ε Κάξπαζνο, ε Θάζνο, ε Κψο, ε Κάιπκλνο, ε 

θφπεινο,  αιιά θαη πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο. 
 
 

Δ. Γιεθνείρ Δκθέζειρ 

Ζ ζπκκεηνρή (ή, επίζθεςε ζηειερψλ) ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Δθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ 
Οπγγαξία, εληζρχεη ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηελ νπγγξηθή αγνξά, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα 
επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη αλαδεηθλχεη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ. Οη θπξηφηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ππήξρε ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο απφ 
ειιεληθέο εηαηξείεο, είλαη: 
 

 «AGROMASHEXPO», ε κεγαιχηεξε έθζεζε αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα, εξγαιεία, 
απηνκαηηζκνί, ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα, παξαζηηνθηφλα, ζπφξνη ζπνξάο, θιπ) ζηελ Οπγγαξία 

 «BOAT SHOW», Ναπηηθφ ζαιφλη Βνπδαπέζηεο. Δλδηαθέξνπζα έθζεζε κε πξννπηηθέο γηα ηελ 
ειιεληθή βηνκεραλία θαηαζθεπαζηψλ κηθξψλ ζθαθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηδψλ. 

 «CONSTRUMA», Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπψλ θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ. Μεηαμχ ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε.  

 «SIRHA–BUDAPEST», Γηεζλήο Έθζεζε „HoReCa‟ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Γηνξγαλψλεηαη αλά 
δηεηία. 

 «ΟKOINDUSTRIA» (International Environmental Industry, Energy Efficiency and Renewable 
Energy Exhibition), Ζ κεγαιχηεξε δηεζλήο έθζεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 
Οπγγαξία.  Γηνξγαλψλεηαη αλά δηεηία, κε πάλσ απφ 80 εθζέηεο θαη 4.500 επηζθέπηεο. 

 «TRAVEL-UTAZAS»,  Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ  
 

 

Σ΄. ςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

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

 
Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί πξνζσπηθή επαθή, επίζθεςε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο, εμνηθείσζε κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. πσο πάληα ε ηηκή ηνπ πξντφληνο 
απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ρσξίο φκσο λα κπαίλνπλ ζε δεχηεξε κνίξα θαη άιιεο παξάκεηξνη, 
φπσο: ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο, ε αμηνπηζηία ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ε παξνρή επαξθνχο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, ν δηαθαλνληζκφο ησλ ηξφπσλ πιεξσκήο. 
 
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε επηηπρία ζηελ Οπγγαξία, ζα πξέπεη 
λα αθνινπζήζνπλ κηα κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο, ψζηε λα ππάξμεη φζν ην 
δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηηο νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα αλαπηπρζεί ε απαξαίηεηε 
εκπνξηθή εκπηζηνζχλε. 
 
πσο επηζεκάλζεθε ήδε, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ε ρακειή αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ 
Οχγγξνπ θαηαλαισηή (είηε γηα είδε δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη ππφδεζεο, είηε γηα νηθηαθφ ή 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη γηα άιια πξντφληα φπσο δνκηθά πιηθά, ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, θιπ) 
ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππ‟ φςηλ, πξνθεηκέλνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνζαξκφζνπλ αλάινγα 
ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο θαη θαηαθέξνπλ λα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε 
αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
 
Δπίζεο γηα λα πεηζζνχλ νη νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο ή ζηε 
δηαθνπή καθξνρξφλησλ ζπλεξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ λέα ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο 
εηαηξείεο, ζα πξέπεη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή απνδνρή ηνπο. Ζ εκπνξηθή λννηξνπία ησλ νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη θαη 
απφ ηελ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή εγγχηεηα κε νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ηζρπξέο ρψξεο (Απζηξία, 
Γεξκαλία, Ηηαιία, Σζερία) θαη ηηο πξνζαλαηνιίδεη ζε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο ησλ 
ρσξψλ απηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο. 
 
Ζ ζσζηή επηινγή ελφο αληηπξνζψπνπ κε γλψζε ηεο αγνξάο απνηειεί ζπλήζσο ηνλ πξνζθνξφηεξν 
ηξφπν γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. Γηα ηελ επηινγή φκσο ηνπ 
θαηάιιεινπ αηφκνπ είλαη αλαγθαία ε επίζθεςε ζηελ Οπγγαξία θαη ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ελ 
δπλάκεη αληηπξνζψπνπο. 

 
 

 

 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ / ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΡΗΣΡΑ: 
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ θείκελν είλαη ειεγκέλα γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2016. πνπ ήηαλ δπλαηφλ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ πεγή 

άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί θαη κφλνο ηνπ λα ηηο ειέγμεη θαη λα ηηο δηαζηαπξψζεη.  

Δληνχηνηο, ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Βνπδαπέζηε, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ θέξεη επζχλε γηα πξάμεηο θαη ελέξγεηεο αλαγλσζηψλ, βαζηζκέλεο ζηηο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 

θξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Οη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ ηε δηθή ηνπο δηεμνδηθή θαη 

εηο βάζνο έξεπλα αγνξάο, πξνηνχ απνθαζίζνπλ λα ζπλάςνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο επηρεηξεκαηηθή ή εκπνξηθή 

ζπλεξγαζία. Σν Γξαθείν ΟΔΤ ζηελ Βνπδαπέζηε είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξάζρεη ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ ηε ζπλδξνκή θαη αξσγή ηνπ πξνο επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ 

ζηελ Οπγγαξία. 


