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  Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

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

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

εκτεινόμενη 268 χλμ. από τον βορρά έως το νότο και 526 χλμ. από τα δυτικά στα ανατολικά. Ως 

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

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

Κροατία (329 χλμ.), στα νοτιοδυτικά με τη Σλοβενία (102 χλμ.), στα νοτιοανατολικά με τη 

Ρουμανία (443 χλμ.), στα βορειοανατολικά με την Ουκρανία (103 χλμ.) και στα βόρεια με τη 

Σλοβακία (677 χλμ.). 

 

 Σχεδόν τα 3/4 της συνολικής επιφάνειας της χώρας είναι πεδιάδες, το ένα πέμπτο είναι 

λοφώδης και χαμηλότερη των 400 μέτρων και σχεδόν 5% είναι χαμηλοί ορεινοί όγκοι ύψους 

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

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

 

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

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

ποταμού 2.860 χλμ., εισερχόμενος από Αυστρία και εξερχόμενος στη Σερβία) και ο Τίσα 

(Tisza), με μήκος 598 χλμ. σε ουγγρικό έδαφος (συνολικό μήκος ποταμού 977 χλμ., 

εισερχόμενος από Ουκρανία και εξερχόμενος στη Σερβία). Στα νοτιοδυτικά της χώρας 
εκτείνεται η λίμνη Μπάλατον (Balaton), η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Κεντρικής 

Ευρώπης, συνολικής επιφάνειας 598 τετρ. χλμ., η οποία συχνά αναφέρεται και ως “ουγγρική 

θάλασσα”, με συνολικό μήκος 77 χλμ., πλάτος 14 χλμ. και μέσο βάθος 3,5 μέτρων. 

 

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

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

2.824 χωριά/κωμοπόλεις). Οι σημαντικότερες πόλεις είναι: η πρωτεύουσα Βουδαπέστη, 

χωρισμένη σε 23 Διοικητικά Διαμερίσματα, και πληθυσμό 1,7 εκατ. κατοίκων (2,5 εκατ. κάτ. με 

τα προάστια) η οποία αποτελεί το διοικητικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εμπορικό κέντρο 

της χώρας. Ακολουθούν οι πόλεις Ντέμπρετσεν(Debrecen, 207 χιλ. κάτ.),  Σέγκεντ(Szeged, 169 

χιλ. κάτ.),  Μίσκολτς(Miscolc, 169 χιλ. κάτ.),  Πετς(Pécs, 157 χιλ. κάτ.), Γκιορ(Győr, 130 χιλ. 

κάτ.), Νιρεγκιχάζα(Nyíregyháza, 117 χιλ. κάτ.), Κέτσκεμετ(Kecskemét, 112 χιλ. κάτ.), 

Σεκεσφεχερβάρ(Székesfehérvár, 101 χιλ. κάτ.). 

 

  Η Ουγγαρία έχει -1 ώρα διαφορά με την Ελλάδα, η ουγγρική είναι η επίσημη γλώσσα 

της, με εθνικό νόμισμα το ουγγρικό φιορίνι-HUF (μέση ισοτιμία 2011: 1 €=279,21 HUF). Όσον 

αφορά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην Ουγγαρία οι κυριότερες θρησκείες είναι 

ΡωμαιοΚαθολικισμός, Προτεσταντισμός (Καλβινιστές, Λουθηρανοί, Βαπτιστές) Ιουδαϊσμός. 

Επίσημες αργίες στη χώρα είναι οι κάτωθι: εθνικές (15 Μαρτίου, 20 Αυγούστου, 23 

Οκτωβρίου), θρησκευτικές (Πάσχα-καθολικών-κινητή εορτή, Αγίου Πνεύματος-κινητή εορτή, 1 

Νοεμβρίου-Αγίων Πάντων, 25 και 26 Δεκεμβρίου-Χριστούγεννα), διεθνείς (1 Ιανουαρίου, 1 

Μαΐου). 

 

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

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

0
C το καλοκαίρι, με την 

μέση ετήσια θερμοκρασία να είναι 11,1 
0
C. Οι μέσες ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας είναι 1.998, ενώ 
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η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 600 χιλιοστά, ανάλογα βέβαια και με την γεωγριαφική 

περιοχή της χώρας. 

 

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

τη μέση πυκνότητα του πληθυσμού να ανέρχεται σε 107,3 κατοίκους ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. Επίσης η εθνική σύνθεση της χώρας παρουσιάζει ομοιογένεια με ποσοστό άνω του 

90% να είναι Ουγγρικής καταγωγής, ενώ υφίστανται και 13 επίσημα αναγνωρισμένες 

μειονότητες (Ρομά-αθίγγανοι που είναι η πολυπληθέστερη καθώς επίσης και γερμανικής, 

σλοβακικής, κροατικής και ρουμανικής προέλευσης ενώ μεταξύ των αναγνωρισμένων είναι και 

η ελληνική). 

 

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

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

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

(1999) και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ε.Ε. (2004). 

 

  Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Ουγγαρία είναι: σιτάρι και 

καλαμπόκι, ενώ έπονται το κριθάρι, η σίκαλη, η βρώμη, οι πατάτες, τα ζαχαρότευτλα και τα 

οπωροκηπευτικά. Σημαντικό μέγεθος της αγροτικής παραγωγής αποτελεί επίσης η 

αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή οίνων και αποσταγμάτων, με γνωστότερα εξ αυτών το 

Τοκάυ και την πάλινκα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης αξιόλογη κτηνοτροφική παραγωγή (ετήσια 

εκτροφή 6,5 εκατ. χοίρων, 2,2 εκατ. βοοειδών, 2,5 εκατ. αιγοπροβάτων) καθώς και 

πτηνοτροφική παραγωγή. Η αλιεία είναι περιορισμένη και βασίζεται κυρίως στις λίμνες και στα 

ποτάμια καθώς και στα εκτροφεία ψαριών. Στο υπέδαφος της χώρας βρίσκονται ορυκτά, όπως 

βωξίτης, κάρβουνο, σιδερομετάλλευμα, ουράνιο κλπ. Κατακόρυφη ανάπτυξη έχει επίσης 

συντελεσθεί στον βιομηχανικό τομέα με τη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στους 

τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, της χημικής 

βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας και των ορυκτελαίων. 

 

 Το πολίτευμα της Ουγγαρίας είναι Προεδρευόμενη Δημοκρατία, το δε Κοινοβούλιο 

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

διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 2010 και η διαμορφωθείσα σύνθεση των κομμάτων της Ουγγρικής 

Βουλής έχει ως εξής: Fidesz(262 έδρες, ποσοστό 52,73%), MSZP(59 έδρες, ποσοστό 19,30%), 

Jobbik(47 έδρες, ποσοστό 16,67%), LMP(16 έδρες, ποσοστό 7,48%). 

 

 Οικονομία της Ουγγαρίας 

 

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

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

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

ανεργίας, μείωση εξαγωγών, συναλλαγματική διολίσθηση), αναγκάζοντας τη σοσιαλιστική 

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

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

και € 1 δισ. από την Παγκόσμια Τράπεζα-WB), προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Η 

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

κρατικού προϋπολογισμού, την πορεία του πληθωρισμού και το ύψος των συναλλαγματικών 

αποθεμάτων. 
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  Η κυβέρνηση του Viktor Orbán, μετά την συντριπτική εκλογή της (Απρίλιος 2010), 

επιχείρησε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ουγγρικής οικονομίας με παράλληλη μείωση των 

φορολογικών συντελεστών, θέτοντας σε εφαρμογή μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Στο 

πλαίσιο αυτό εξήγγειλε, το 2010, ένα πρόγραμμα δράσης 29 σημείων για την ενίσχυση της 

οικονομίας, με κύριους άξονες την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τον περιορισμό των 

κρατικών δαπανών, την άντληση πόρων από επικερδείς τομείς της οικονομίας (όπως ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες, τραπεζικό σύστημα) καθώς και την υποστήριξη της οικογένειας, μέσω 

φορολογικών ελαφρύνσεων.  

 

  Επίσης υιοθέτησε μέτρα όπως: 

-θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 16% για φυσικά πρόσωπα 

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

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

-περικοπή των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας στο Δημόσιο Τομέα κατά 15% 

-επανακρατικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων 

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

ασφαλιστικές/χρηματοπιστωτικές εταιρείες καθώς και σε εμπορικές επιχειρήσεις επιλεγμένων 

τομέων της οικονομίας (μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου-supermarkets, εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις παροχής ενέργειας, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και 

ηλεκτρισμού), πολυεθνικών, κυρίως, συμφερόντων. Το μέτρο αυτό προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις από τις τράπεζες και υπήρξε η κύρια αιτία να χαρακτηρισθεί ως «ανορθόδοξη» η 

οικονομική πολιτική του Ούγγρου Πρωθυπουργού. 

 

Από πλευράς του το ΔΝΤ θεώρησε ως αναποτελεσματικά τα μέτρα, προκειμένου να 

υλοποιηθεί ο στόχος για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,8% μέχρι το τέλος του 2010 και κάτω του 

3% έως το τέλος του 2011. Επίσης το ΔΝΤ διαφώνησε τόσο με την απόφαση της ουγγρικής 

κυβέρνησης στην επιβολή ειδικότερα του προαναφερθέντος φόρου στον χρηματοπιστωτικό 

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

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

αυτά ως προσωρινά και όχι διαρθρωτικού και μόνιμου χαρακτήρα. 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαφορετικών οικονομικών προσεγγίσεων ήταν η διακοπή, 

τον Ιούλιο του 2010, των συνομιλιών μεταξύ ΔΝΤ και ουγγρικής κυβέρνησης και παραίτηση της 

Ουγγαρίας από τη λήψη της τελευταίας δόσης του δανείου, ύψους περίπου € 5 δισ. Ως επιδίωξή 

της η ουγγρική κυβέρνηση προέβαλε την μελλοντική αποδέσμευση της Ουγγαρίας από τις 

υποχρεώσεις έναντι του ΔΝΤ, με ταυτόχρονη ανάδειξη της Ε.Ε. ως του μοναδικού συνομιλητή 

της χώρας για δημοσιονομικά θέματα. 

 

  Παράλληλα η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας το δημόσιο χρέος ως τον «υπ’ 

αριθμ. 1» εχθρό της οικονομικής της σταθερότητας, εξήγγειλε δύο οικονομικά προγράμματα, τα 

οποία σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά προς την 

κατεύθυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους. Το πρώτο εξ αυτών, ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα, με την επωνυμία “New Szechenyi Plan”, επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την αύξηση των 

επενδύσεων σε ετήσιο ποσοστό 5% (συνολικά € 25,92 δισ.), αύξηση του ποσοστού 

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

πρόγραμμα, με την επωνυμία “Széll Kálman Plan”, στοχεύει κι αυτό στη δραστική μείωση του 

δημοσίου χρέους, μέσω όμως του περιορισμού των δημοσίων δαπανών, σε όλους τους τομείς 
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της οικονομίας καθώς και του εξορθολογισμού αυτών, ώστε να εξοικονομηθούν ποσά ύψους € 

2,02 δισ. το 2012 και 3,31 δισ. για τα έτη 2013 και 2014. 

 

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

tax, προκάλεσε και η κυβερνητική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του μείζονος κοινωνικού 

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

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

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

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

ρύθμισης αυτής έκανε χρήση ποσοστό 20% των δανειοληπτών. 

 

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

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

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

(επανακρατικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς-crisis 

tax), προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των διεθνών οίκων αξιολόγησης (Fitch, Moody’s, 

Standards and Poor’s), οι οποίοι αρχικά το 2010, μείωσαν την πιστοληπτική ικανότητα της 

Ουγγαρίας, ενώ το 2011 τελικά την υποβάθμισαν (τα δεκαετή ουγγρικά κρατικά ομόλογα) στην 

κατηγορία «σκουπιδιών» (junk bonds), αξιολόγηση που υφίσταται έως και σήμερα. 

   

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

συνδυάσθηκε με σημαντική διολίσθηση της ισοτιμίας του ουγγρικού φιορινιού-HUF (-20%), 

έναντι των σημαντικότερων νομισμάτων (ευρώ, δολλ.ΗΠΑ, ελβετ. φράγκου), η ουγγρική 

κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2011, απευθύνθηκε στο ΔΝΤ προκειμένου να εξετασθεί η 

δυνατότητα σύναψης νέας συμφωνίας χρηματοδοτικής πίστωσης (stand-by agreement), ύψους € 

15-20 δισ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως «δίχτυ προστασίας». Επιδίωξη της ουγγρικής 

κυβέρνησης είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΔΝΤ, εάν παραστεί ανάγκη, λόγω 

αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης, 

εκτιμάται ότι και οι διεθνείς αγορές θα τηρήσουν ευνοϊκότερη στάση έναντι της ουγγρικής 

οικονομίας χωρίς την υπέρμετρη επιβάρυνση του δημόσιου δανεισμού. 

 

  Στις ανωτέρω δυσχέρειες ήρθαν να προστεθούν οι τρεις κατηγορίες επί παραβάσει της 

Ε.Επιτροπής κατά της Ουγγαρίας για θέματα ανεξαρτησίας: α)της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ουγγαρίας, β)της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γ)της συνταξιοδότησης 

μελών του δικαστικού σώματος. Από Κοινοτικής πλευράς ως απαράβατη προϋπόθεση για την 

έναρξη συνομιλιών για νέα χρηματοδοτική συμφωνία με το ΔΝΤ αποτελεί η απαλοιφή των 

ανωτέρω παρεκκλίσεων και συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

 

  Στις αρχές του 2012 από πλευράς Ε. Επιτροπής τέθηκε σε εφαρμογή η τέταρτη φάση της 

διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ουγγαρίας, αφού κρίθηκε ότι η ουγγρική 

κυβέρνηση δεν προχώρησε, ως όφειλε, στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των 

δημοσίων οικονομικών (δημόσιο έλλειμμα), καθώς τα μέτρα που έλαβε ήταν αποσπασματικού 

χαρακτήρα (μεταφορά πόρων μέσω της επανακρατικοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων) 

χωρίς να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ειδικότερα, αν δεν είχε προηγηθεί η 

μεταφορά των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων, στον κρατικό προϋπολογισμό, τότε το 

δημόσιο έλλειμμα θα είχε διαμορφωθεί σε ποσοστό 5,5% επί του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο 

από το στόχο του 3%. 
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 Ο Κοινοτικός Επίτροπος, κ. Ο. Ρεν, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη λήψης των 

απαραίτητων μέτρων, τότε προβλέπεται αναστολή καταβολής κοινοτικών πόρων στην Ουγγαρία 

(από 1.1.2013), εκτιμώμενου ύψους  € 8,3 δισ., προερχόμενων κυρίως από το ταμείο Συνοχής. 

Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η πίεση που ασκείται στην Ουγγαρία προκειμένου να 

«νοικοκυρέψει» τα δημόσια οικονομικά της. Το Ουγγρικό Υπουργείο Οικονομίας δήλωσε ότι 

είναι έτοιμο να συζητήσει με την Ε. Επιτροπή όλες τις προτάσεις που αφορούν τη διαδικασία και 

τους τρόπους μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η επιτυχής διευθέτηση όλων των 

ανωτέρω εκκρεμοτήτων  θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να ξεκινήσουν οι 

συζητήσεις με το ΔΝΤ για τη νέα δανειακή συμφωνία, εντός του 2012. 

 

 

  Μακρο-οικονομικά στοιχεία 

 

  Τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία για το 2011, της Eurostat, δείχνουν αύξηση του 

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

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

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

σε € 15.800 (αντίστοιχα για την Ελλάδα το 2011 το ΑΕΠ ήταν € 217,8 δισ. με το κατά κεφαλή 

ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε € 21.900). Αύξηση, σε σχέση με το 2010, παρουσίασε και ο δείκτης 

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

σημείωσε αύξηση το 2011 κατά 1,9%.  

 

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

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

141.100 HUF (περίπου € 505). Η ποσοστιαία αύξηση του μισθού, σε φιορίνια, ήταν κατά 5,2% 

αυξημένη σε σχέση με το 2010 (202.576 HUF, περίπου € 750), με τον βασικό μισθό του 

ανειδίκευτου εργάτη για το 2011 να διαμορφώνεται σε 93.000 HUF (περίπου € 333).  

 

  Η έντονη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν κύριο γνώρισμα για το 

2011, με την μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία του ουγγρικού φιορινιού-HUF έναντι των 

τριών κυριοτέρων νομισμάτων, ευρώ, δολλαρίου ΗΠΑ και ελβετ.φράγκου να είναι η εξής: 

1€=279,21 HUF, 1$=200,94 HUF, 1CHF=226,90 HUF (η μέση ετήσια ισοτιμία το 2010 ήταν 

αντίστοιχα: 1 €=275,41 HUF, 1$=208,15 HUF, 1CHF=199,94 HUF). 

 

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

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

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

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

κοινοτικού όρου που ανέρχεται σε 66%. Το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε το 2011 σε 11% 

(συνολικά καταγεγραμμένοι άνεργοι 468.000), μείωση κατά 0,2% έναντι του 2010 (475.000 

καταγεγραμμένοι άνεργοι). Ο αριθμός των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, το 2011, 

ανήλθε σε 674.000, μειωμένος κατά 1,7% (772.000 εργαζόμενοι το 2010). Επίσης, για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, ο πληθυσμός της Ουγγαρίας είναι κάτω των 10 εκατ. κατοίκων και αριθμεί 

πλέον 9,962 εκατ. (έναντι 9,986 εκατ. κατοίκων το 2010). 
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 Ο πληθωρισμός το 2011 ανήλθε σε 3,9%, μειωμένος κατά 1 ποσοστιαία μονάδα έναντι 

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

27% ο αναμενόμενος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 5,5%. 

 

  Το ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης (general government consolidated gross 

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

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

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

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

ΑΕΠ. 

 

 Η κυριότερη πρόκληση για την ουγγρική οικονομία θα είναι η επίτευξη των 

δημοσιονομικών της στόχων, προκειμένου να ηρεμήσουν οι αγορές, για να μπορέσει να 

αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια με σχετικά ευνοϊκούς όρους. 
 

 

 Ενεργειακή πολιτική 

 

Εκτιμάται ότι περίπου το 80% της κατανάλωσης φυσικού αερίου, στην Ουγγαρία, 

καλύπτεται από εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο προμηθεύεται από την ρωσική 

Gazprom, μέσω ενός μόνο αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία. 

 

  Η Ουγγαρία τάσσεται υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών της πηγών, μετά και 

την ουκρανική κρίση στην προμήθεια φ/α το Δεκέμβριο του 2008, ακολουθώντας όμως μια 

ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τις προσφερόμενες εναλλακτικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο 

αυτό εντάσσονται και μια σειρά ενεργειών, από ουγγρικής πλευράς, για το σχεδιασμό μιας 

δυναμικής ενεργειακής πολιτικής, με κύρια επιδίωξή την μείωση του ποσοστού εξάρτησής της 

από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας. Με το σκεπτικό αυτό εν τέλει τον Μάιο του 2011 η 

ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναγορά του ποσοστού 21,2% του μεριδίου των 

μετοχών της ουγγρικής εταιρείας πετρελαιοειδών MOL, έναντι τιμήματος € 1,88 δισ., από την 

ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Surgutneftegaz. Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάρτιο του 2009 η 

Surgutneftegaz εξαγόρασε, από την αυστριακή OMV έναντι τιμήματος € 1,4 δισ., το 

προαναφερθέν μερίδιο μετοχών, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της ουγγρικής πλευράς. 

Έκτοτε η ουγγρική κυβέρνηση δεν περιελάμβανε στη μετοχική σύνθεση της MOL, το ποσοστό 

συμμετοχής της ρωσικής Surgutneftegaz, θεωρώντας ότι αυτό θα χρησιμοποιούταν ως 

εφαλτήριο για «επιθετική» εξαγορά της ουγγρικής εταιρείας. 

 

  Ακρογωνιαίος λίθος της προσπάθειας απεξάρτησης της ουγγρικής ενεργειακής πολιτικής 

είναι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φ/α Nabucco, που ευνοείται και από την Ε.Ε., όπου η 

Ουγγαρία πρωτοστατεί στις ενέργειες υλοποίησής του. Κορύφωση των προσπαθειών αυτών 

υπήρξε η διεθνής Διάσκεψη της Βουδαπέστης για τη κατασκευή του αγωγού Nabucco (26-27 

Ιανουαρίου 2009), στην οποία συμμετείχαν οι χώρες κατάληξης φυσικού αερίου, οι δυνητικές 

προμηθεύτριες χώρες και οι χώρες διέλευσης. Το επίπεδο εκπροσώπησης στη διάσκεψη ήταν 

πολύ υψηλό (πρόεδροι Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, Υπουργοί Ενέργειας κλπ).  

 

  Κατά τη διάσκεψη της Βουδαπέστης για τον αγωγό Nabucco, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός 

ζήτησε τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου από την Ε.Ε., με τη διάθεση € 2 δισ. και 

την αποδέσμευση άμεσα, με τη μορφή προχρηματοδότησης, ποσού ύψους € 200-300 εκατ. 
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Υποστήριξε επίσης τη σύσταση Διαχειριστικού Συμβουλίου (Nabucco Management Board) με 

έδρα τη Βουδαπέστη. Στις 13 Ιουνίου 2009 υπεγράφη στην Άγκυρα η Διακυβερνητική 

Συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού, βάσει της οποίας τα προσυπογράφοντα κράτη 

προβλέπεται να εξασφαλίσουν κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει το φυσικό αέριο 

του αγωγού Nabucco να μεταφέρεται από την Τουρκία μέχρι το Baumgarden της Αυστρίας. 

 

 

  Στις 24 Φεβρ. 2010 πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, με την ευκαιρία της 

Συνάντησης των χωρών Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία), διευρυμένη 

Διάσκεψη για την ενεργειακή ασφάλεια, με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας 

και την προώθηση της ενεργειακής επάρκειας Κεντρικής, Ανατολικής και ΝοτιοΑνατολικής 

Ευρώπης. Συμμετείχαν οι Π/Θ της ομάδας των χωρών του Visegrad και οι ομόλογοί τους από 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Σερβία, ενώ εκπροσωπήθηκαν η Αυστρία, η Γερμανία, η 

Σλοβενία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Ισπανία και οι ΗΠΑ. Από ουγγρικής πλευράς προτάθηκε 

η δημιουργία ενεργειακού διαδρόμου Βορρά-Νότου από Βαλτική (σταθμός υγροποιημένου 

αερίου Πολωνίας), Νότου (σταθμός υγροποιημένου αερίου Κροατίας), Ανατολής (αγωγός 

Nabucco) ο οποίος συνδυάζοντας τα δίκτυα επικοινωνίας των αγωγών φυσικού αερίου θα ενώνει 

χώρες και αγωγούς της περιοχής,  από τη Βαλτική έως την Αδριατική, με χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης το 2015. 

 

  Στη δυναμική ενεργειακή πολιτική της Ουγγαρίας εντάσσεται και η πολιτική κατασκευής 

αγωγών διασύνδεσής της με τις γειτονικές χώρες. Ήδη λειτουργεί ο αγωγός Ουγγαρίας-Σερβίας. 

Έχει επίσης υλοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας των αγωγών διασύνδεσης μεταφοράς φυσικού 

αερίου μεταξύ Ουγγαρίας-Ρουμανίας (14.10.2010) και Ουγγαρίας-Κροατίας (23.12.2010), ενώ 

υπογράφηκε και συμφωνία έναρξης κατασκευής αγωγού με τη Σλοβακία (28.1.2011) καθώς 

επίσης και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη διασύνδεση των δικτύων με τη Σλοβενία. 

 

  Επίσης στις 14 Σεπτ. 2010 πραγματοποιήθηκε στο Μπακού σύνοδος κορυφής (Πρόεδροι 

Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας, Ρουμανίας, Πρωθυπουργός Ουγγαρίας) όπου υπεγράφη κείμενο 

συμφωνίας για υλοποίηση σχεδίου AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector). Εν 

λόγω σχέδιο προβλέπει μεταφορά υγροποιημένου αζερικού φυσικού αερίου, δια μέσω Γεωργίας, 

σε ρουμανικό λιμένα Κωστάντζας, όπου θα επαναεριοποιείται και κατόπιν με επίγειο δίκτυο θα 

μεταφέρεται σε Ουγγαρία και λοιπές διασυνδεόμενες  χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Μολδαβία). Η 

Ουγγαρία στα πλαίσια της Στρατηγικής του Δούναβη έχει αναλάβει το συντονισμό 3 εκ των 11 

τομέων, που περιλαμβάνει και αυτόν της ενέργειας. 

 

  Επιπλέον, σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν στην Μπρατισλάβα, στις 25.1.2011, οι 

Υπουργοί Οικονομίας των χωρών Visegrad (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία), 

προωθείται ο συντονισμός των ενεργειών τους για τη δέσμευση πόρων, σε κοινοτικό επίπεδο, 

προκειμένου να προωθηθεί η κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου βορρά-νότου, που 

θα συνδέει τα δίκτυα από τη Βαλτική έως την Αδριατική. 

 

 Πέραν των ανωτέρω, η Ουγγαρία έχει προτείνει να συζητηθούν οι προοπτικές σύνδεσης 

των ελληνικών τερματικών σταθμών LNG με τους ουγγρικούς σταθμούς φυσικού αερίου, ενώ 

και η πρόταση για το σχέδιο Nabucco Plus, δηλ. τη συγχώνευση  Nabucco με ITGI, μέσω 

κατάλληλων επεκτάσεων, δύναται να συμβάλει στην διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας 

ενέργειας της χώρας. Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην μη αξιολόγηση του σχεδίου 

ITGI, από την Κοινοπραξία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν, 
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εντείνουν τις ουγγρικές προσπάθειες στην επιλογή του Nabucco ως του καταλληλότερου 

αγωγού. Ως ανασταλτικός παράγοντας παραμένει το ιδιαίτερο υψηλό κόστος κατασκευής του 

καθώς και η τροφοδοσία του από πρόσθετες πηγές και μεταφορά επιπλέον ποσοτήτων φ/α, 

προκειμένου να είναι επικερδής η χρήση του και να καταστεί οικονομικά βιώσιμος. 

 

 

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

καλύπτεται από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας (ύπαρξη πυρηνικού εργοστασίου στην πόλη 

Paks), ενώ το 3,5% της παραγωγής ρεύματος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, το 90% των 

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

ανάθεση εργασιών εκσυγχρονισμού, σε ρωσικών συμφερόντων επιχειρήσεις, του πυρηνικού 

εργοστασίου στην πόλη Paks, ως αντιστάθμισμα  της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας 

πετρελαιοειδών. 

 

  Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 

 

  -Μικτή Ομάδα Οικονομικής Συνεργασίας-Διμερή Θέματα Συνεργασίας 

 

Τον Ιούνιο του 2007, κατά την επίσκεψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού στην Αθήνα, 

αποφασίσθηκε η σύσταση Μικτής Ομάδας Εργασίας-ΜΟΕ, για την προώθηση της συνεργασίας 

στους τομείς που άπτονται της ευρύτερης οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας. Η πρώτη 

Σύνοδος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2008 στη Βουδαπέστη, με επικεφαλής από 

ελληνικής πλευράς τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Π. Δούκα και από ουγγρικής τον Υφυπουργό 

Οικονομίας κ. A. Garamhegyi. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2009 

με αντίστοιχους επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Μ. Βαρβιτσιώτη και τον 

Υφυπουργό Οικονομίας κ. Z. Mester. 

 

  Το Σεπτέμβριο 2010 η Ουγγαρία ήταν η τιμώμενη χώρα στη 75
η
 Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης-ΔΕΘ. Ο Ούγγρος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις, κ. Zsolt Becsey, επικεφαλής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας, 

αποτελούμενη από 17 επιχειρήσεις και φορείς, παρευρέθηκε στη ΔΕΘ, όπου συναντήθηκε με 

τον τότε ΥΦΥΠΕΞ κ. Σ. Κουβέλη ενώ συμμετείχε και σε επιχειρηματικό forum που διοργάνωσε 

το ΕΒΕ Θεσσαλονίκης.  

 

  Οι δύο Υφυπουργοί είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και στην Αθήνα (14.9.2010), 

όπου συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως η τρίτη σύνοδος της Μικτής Ομάδας Εργασίας 

Ελλάδος-Ουγγαρίας, πραγματοποιηθεί το β’ 15νθήμερο Φεβρουαρίου 2011, στη Βουδαπέστη. 

Στη συνέχεια, η ουγγρική πλευρά λόγω της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε., από 1.1.2011, και 

της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων της, δήλωσε αδυναμία σωστής και 

έγκαιρης προετοιμασίας της εν λόγω τρίτης συνόδου. Προκειμένου όμως να αξιοποιηθεί η 

δυναμική των διμερών οικονομικών επαφών, αποφασίσθηκε η σύγκληση άτυπου χαρακτήρα 

συνάντησης (17.2.2011), με παράλληλη διεξαγωγή Επιχειρηματικού Forum και συμμετοχή 

ελληνικών και ουγγρικών επιχειρήσεων. 

 

  Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική Αντιπροσωπεία, υπό τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουβέλη, 

επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ούγγρο Υφυπουργό κ. 

Z. Becsey και υπηρεσιακούς παράγοντες. Τα θέματα που απασχόλησαν τις δύο πλευρές ήταν 

μεταξύ άλλων η προώθηση της επενδυτικής συνεργασίας, του τουρισμού και της τεχνολογικής 
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συνεργασίας ενώ συμφωνήθηκε όπως η τρίτη σύνοδος της Μικτής Ομάδας Εργασίας να 

πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2011 στη Βουδαπέστη. Οι δύο Υφυπουργοί επίσης 

παρευρέθησαν στην έναρξη των εργασιών του Επιχειρηματικού Forum, που έλαβε χώρα στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουδαπέστης, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από 

συνολικά 26 ελληνικές και ουγγρικές εταιρείες. 

 

  Επίσης το πρόγραμμα του κ. Κουβέλη και της ελληνικής αντιπροσωπείας περιελάμβανε 

συναντήσεις με τον Υφυπουργό Εθνικής Ανάπτυξης κ. J. Bencsik, αρμόδιο για θέματα ενέργειας 

και κλιματικής αλλαγής, με τον Deputy State Secretary κ. Peter Sztaray (Πολ. Δ/ντή) του 

Υπουργείου Εξωτερικών καθώς επίσης και την κα. Annita Orban, Πρέσβυ at large, αρμόδια για 

ζητήματα ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας. Τέλος ο κ. Υφυπουργός πραγματοποίησε 

διάλεξη με θέμα “Innovation, quality and green development leading the outward opening of the 

Greek economy” στο Hungarian Institute of International Affairs, παρουσία μελών της εδώ 

ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων. 

 

  Η αντικατάσταση των δύο Υφυπουργών από τις θέσεις που κατείχαν (Ιούνιος 2011 ο κ. 

Κουβέλης, αρχές Αυγούστου 2011 ο κ. Becsey) συνετέλεσε στον μη προσδιορισμό της σχετικής 

ημερομηνίας πραγματοποίησης της 3
ης

 συνόδου. 

 

  Το Νοέμβριο του 2011 ορίστηκε ο κ. Balázs Hidvéghi, ως Αναπληρωτής Υφυπουργός 

Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για Εξωτερικές Οικονομικές Σχέσεις και Διεθνείς Υποθέσεις, 

αντικαθιστώντας τον κ. Ζ. Becsey, ο οποίος ανέλαβε ως Σύμβουλος του Ούγγρου 

Πρωθυπουργού σε ειδικά οικονομικά θέματα (επενδύσεις κλπ), ενώ βρίσκεται σε εκκρεμότητα ο 

καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της 3
η
 συνόδου της Μικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδος-

Ουγγαρίας. 

 

   

  Τουρισμός 

 

   Στον τομέα του τουρισμού που συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στις διμερείς 

εμπορικές-οικονομικές σχέσεις, η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους Ούγγρους, 

παρά την σημαντική άνοδο των ανταγωνιστών μας (ιδίως Κροατίας, Τυνησίας, Τουρκίας). 

Εκτιμάται ότι 150.000 Ούγγροι επισκέπτονται τη χώρα μας ετησίως μέσω οργανωμένων 

τουριστικών πακέτων. Η Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Βιέννης, αρμόδιο για 

Ουγγαρία, προωθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προβολής και προώθησης της Ελλάδος στην 

Ουγγαρία.  

 

  Υπάρχει σταθερή ελληνική συμμετοχή στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Ταξειδίων και 

Τουρισμού- UTAZAS που διοργανώνεται στη Βουδαπέστη (το 2011 πραγματοποιήθηκε 3-6 

Μαρτίου, ενώ το 2009 η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα). 

 

  Στις 28.3.2011 ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γεώργιος Νικητιάδης, αρμόδιος για θέματα 

Τουρισμού, επισκέφθηκε την Ουγγαρία, στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας της Ε.Ε. Επ’ 

ευκαιρία της επίσκεψης του κ. Υφυπουργού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Πρεσβεία, 

παρουσία του ιδίου με τουριστικούς πράκτορες, προκειμένου να συζητηθούν δυνατότητες και 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ουγγρικού τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα. 

Αντίστοιχη συνάντηση με τουριστικούς πράκτορες διοργανώθηκε στα Γραφεία της Πρεσβείας 

και τον Δεκέμβριο του 2011. 
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  Επίσης, στις 12-14 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκδήλωση «Ελληνικών 

Ημερών» τουριστικής, γαστρονομικής και πολιτιστικής προβολής της χώρας μας στη Κεντρική 

Κλειστή Αγορά Βουδαπέστης. Στο τριήμερο εκδηλώσεων, έγινε προβολή του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος αλλά και των γαστρονομικών και διατροφικών συνηθειών της χώρας 

μας, προς το ουγγρικό κοινό. Συμμετείχαν ταξειδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά γραφεία με 

προγράμματα διακοπών καθώς και επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών (εταιρείες 

παραγωγής εδεσμάτων, εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ειδών διατροφής). 

 

Από ελληνικής πλευράς έχει εκφρασθεί η βούληση για επικαιροποίηση της Συμφωνίας 

Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας, η οποία χρονολογείται από το 1987, χωρίς όμως 

σχετική ανταπόκριση, μέχρι στιγμής, από ουγγρικής πλευράς. 

 

Μεταφορές 

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Η Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία συνυπέγραψαν πολιτική δήλωση 

(Βρυξέλλες, Δεκ.2010) υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου του σιδηροδρομικού άξονα 22, ο 

οποίος διασχίζει αποκλειστικά κοινοτικό έδαφος (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία). 

Όσον αφορά στον σιδηροδρομικό άξονα 10, η περαιτέρω αναβάθμισή του θα συμβάλει θετικά 

στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος όχι μόνο από την Ουγγαρία, αλλά και από το σύνολο 

της Κεντρικής Ευρώπης, προς τη χώρα μας, αφού η χρονική διάρκεια της υπάρχουσας 

σιδηροδρομικής σύνδεσης, Βουδαπέστης-Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε περίπου 30 ώρες και η 

ποιότητα των αμαξοστοιχιών δεν είναι η δέουσα. 

 

  Στις συναντήσεις των δύο Υφυπουργών κ.κ. Κουβέλη και Becsey (Αθήνα, Σεπτ. 2010 

και Βουδαπέστη Φεβρ.2011) η ουγγρική πλευρά εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

επέκταση του υψηλής ταχύτητας ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (TGV) από την Κεντρική 

προς τη Νότιο και Νοτιανατολική Ευρώπη. Προτάθηκε επίσης, από ουγγρικής πλευράς, η 

δημιουργία ενός Κοινού Γραφείου Σχεδιασμού (Joint Project Office) με τη συμμετοχή των 

άμεσα ενδιαφερομένων χωρών (Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία) με στόχο την 

προώθηση του σχεδίου σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξεύρεση της αναγκαίας κοινοτικής 

χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 

οι δύο χώρες. 

 

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

Η Ελλάδα μαζί με Λιθουανία, Ουγγαρία και Πολωνία και με τη συμμετοχή της 

Βουλγαρίας και Ρουμανίας έχουν υπογράψει κοινή διακήρυξη για δημιουργία του οδικού άξονα 

Via Carpatia.  

 

Στις χερσαίες οδικές μεταφορές συχνά δημιουργούνται προβλήματα στους Έλληνες 

διεθνείς μεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν μεταφορές προς την Ουγγαρία ή τη διασχίζουν transit. 

 

  Ειδικότερα στο πλαίσιο συνεργασίας των ουγγρικών τελωνειακών αρχών με Interpol, 

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

σε εφαρμογή εξονυχιστικοί συνοριακοί και τελωνειακοί έλεγχοι σε φορτηγά διεθνών 

μεταφορών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προέλευσης ή περιεχομένου φορτίων, είτε τα φορτία 

προορίζονται για Ουγγαρία είτε διέρχονται από τη χώρα (transit). Ζητούμενο είναι η σωστή 
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τήρηση και εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών Κανονισμών ΕΚ 1072/2009 για τις διεθνείς 

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

συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους κανονισμούς, που αφορούν στην μεταφορά και 

διακίνηση φορτίων, επιφέρει υψηλά πρόστιμα, σοβαρές καθυστερήσεις και ασυνέπεια στην 

παράδοση των φορτίων στον τελικό τους προορισμό. 

 

  Μικρότερου ύψους πρόστιμα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μεταβολής βάρους ζύγισης 

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

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

   

Προς αντιμετώπιση των προαναφερθέντων δυσκολιών παρέχεται κάθε δυνατή 

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

αρχών, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με παράλληλη 

παράσταση έναντι των αρμοδίων ουγγρικών φορέων. 

 

Clusters-Καινοτόμες Συστάδες επιχειρήσεων 

 

 Στη δεύτερη σύνοδο της Μικτής Ομάδας Εργασίας είχε συζητηθεί η ανάπτυξη και 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εξέλιξη των τομέων clusters στις δύο χώρες. Σε 

συνέχεια αυτών των συζητήσεων υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής 

Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» και της ουγγρικής αρχής 

προώθησης Συνεργατικών Σχηματισμών Hungarian «Pole Programme Office». Πρόκειται για 

μια κοινή πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας των δύο φορέων, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας σε επίπεδο βελτιστοποίησης δομής και λειτουργίας clusters (συνεργατικών 

σχηματισμών) προς ένα μοντέλο World Class Clusters, καθώς και στην προώθηση πολιτικών για 

την ανάδειξη του εργαλείου των συνεργατικών σχηματισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Συνεργασία Ουγγρικού Οργανισμού Επενδύσεων και Εμπορίου-HITA και Invest in Greece 

στη προσέλκυση επενδύσεων 

 

 Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, στις 3.8.2009 μεταξύ των δύο οργανισμών με 

σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών, εκατέρωθεν, για την προώθηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Το Σεπτέμβριο 2010, στο πλαίσιο των συναντήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια της ουγγρικής παρουσίας στη ΔΕΘ, προτάθηκε από πλευράς Invest in Greece η 

συνδιοργάνωση επενδυτικού forum και επιχειρηματικής αποστολής από την Ουγγαρία στην 

Ελλάδα και στη συνέχεια αντίστοιχη διοργάνωση στην Ουγγαρία, χωρίς να υπάρξει 

ανταπόκριση από ουγγρικής πλευράς. Ο Οργανισμός IDTH τελικά καταργήθηκε και στη θέση 

του ιδρύθηκε ένας καινούργιος οργανισμός με την επωνυμία HITA(Hungarian Investment and 

Trade Agency). Λόγω της αξιολόγησης της Ουγγαρίας ως χώρας εισροής ξένων επενδύσεων και 

λιγότερο εκροής, από ελληνικής πλευράς έχει καταταχθεί στην κατηγορία χαμηλού 

ενδιαφέροντος. 

 

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication 

Technologies-ICT) 

 

 Στο ζήτημα της συνεργασίας στο τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών 

(Information and Communication Technologies-ICT) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU), που οι δύο 
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πλευρές είχαν συμφωνήσει, και περιελάμβανε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ 

της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και του Ουγγρικού Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

 

Τεχνολογική Συνεργασία 

 

 Στον τομέα της τεχνολογικής συνεργασίας, από ελληνικής πλευρά έχουν ολοκληρωθεί οι 

σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης 97 προτάσεων έρευνας, από τις αρμόδιες επιτροπές. Η Μικτή 

Διακρατική Επιτροπή-ΜΔΕ που πρόκειται να εγκρίνει τις προτάσεις των προαναφερθεισών 

επιτροπών αξιολόγησης δεν έχει ακόμα συνέλθει, εν αναμονή απάντησης της ουγγρικής πλευράς 

σε σχετικό αίτημα της ελληνικής. 

 

Ελληνο-Ουγγρικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο 

 

Τέλη του 1997 συνεστήθη το Ελληνο-Ουγγρικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, με 

συμπροέδρους από ουγγρικής πλευράς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της μεγαλύτερης 

κατασκευαστικής εταιρείας στην Ουγγαρία, Trigranit, κ. Ferenc Bartha, και από ελληνικής τον 

Πρόεδρο του Ομίλου Ζερίτη, κ. Πάνο Ζερίτη. Το εν λόγω Συμβούλιο κατά τη τελευταία τριετία, 

παραμένει ανενεργό. Υπό το πρίσμα της αναστολής λειτουργίας του ομίλου Ζερίτη στην 

Ουγγαρία, ο από ελληνικής πλευράς Συμπρόεδρος κ. Πάνος Ζερίτης έχει δεχθεί να παραχωρήσει 

τη θέση του σε προσωπικότητα της ελληνικής οικονομικής ζωής που θα υποδειχθεί. 

  

Ουγγρο-Ελληνικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και Τουριστικό Επιμελητήριο 

   

  Από το 1996, λειτουργεί επίσης και το Ουγγρο-Ελληνικό Εμπορικό, Βιομηχανικό και 

Τουριστικό Επιμελητήριο, το οποίο διαθέτει σήμερα περί τις 80 επιχειρήσεις ως μέλη, με ενεργά 

όμως μόλις τα 30, η πλειονότητα των οποίων αποτελείται από επιχειρηματίες ελληνικής 

καταγωγής που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία. 
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 Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις 
 

  Εξαγωγές 

  

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

(€ 294,1 εκατ.), έναντι 30
ης

 το 2010 (€ 305,2 εκατ.) και 27
ης

 το 2009 (€ 324,9 εκατ.). Η κατάταξη 

των χωρών, οι οποίες αποτελούν προορισμό των ουγγρικών εξαγωγών έχει ως εξής: 

Εξαγωγές από την Ουγγαρία 

 

α/α 
Χώρες  

2009 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

1 Γερμανία 15.113.691.596 17.943.148.434 20.140.562.409 

2 Ρουμανία 3.106.600.730 3.846.666.434 4.575.379.490 

3 Αυστρία 2.691.168.938 3.500.643.095 4.342.851.969 

4 Σλοβακία 2.951.135.275 3.821.718.228 4.291.036.162 

5 Ιταλία 3.381.718.082 3.955.378.171 4.033.546.764 

6 Γαλλία 3.218.455.043 3.576.364.035 3.833.426.348 

7 Ηνωμ. Βασίλειο 3.136.327.189 3.889.038.999 3.701.681.923 

8 Πολωνία 2.191.004.095 2.632.500.117 3.122.342.176 

9 Τσεχία 1.930.151.327 2.475.074.780 2.969.327.290 

10 Ρωσία 2.108.210.078 2.545.855.072 2.577.137.134 

11 Ισπανία 1.993.374.775 2.271.987.044 2.172.075.279 

12 Ολλανδία 2.191.377.806 2.260.479.369 2.046.545.613 

13 Η.Π.Α. 1.346.279.422 1.454.164.658 1.638.855.749 

14 Ουκρανία 896.676.729 1.454.035.020 1.637.878.567 

15 Ην. Αρ. Εμιράτα 512.286.631 684.230.668 1.405.810.772 

16 Τουρκία 768.054.623 1.204.228.907 1.347.907.698 

17 Κίνα 870.293.428 1.156.131.906 1.216.602.672 

18 Βέλγιο 1.036.563.173 1.074.739.176 1.161.724.289 

19 Κροατία 864.141.348 865.259.691 1.160.921.277 

20 Σερβία 671.799.070 844.099.472 1.070.029.896 

21 Σλοβενία 643.887.912 754.875.528 880.235.374 

22 Σουηδία 623.413.355 714.974.002 807.640.148 

23 Ελβετία 677.992.257 700.739.779 722.580.183 

24 Βουλγαρία 526.443.268 590.907.731 715.906.983 

25 Σιγκαπούρη 141.122.931 448.433.943 606.186.879 

26 Νοτ. Αφρική 142.926.131 343.123.316 604.276.703 

27 Δανία 460.315.175 471.043.254 530.412.071 

28 Ιαπωνία 340.649.234 461.438.463 432.010.478 

29 Ινδία 135.846.923 267.956.173 350.238.330 

30 Ισραήλ 233.005.816 267.973.401 327.064.460 

31 Ελλάδα 324.998.834 305.206.713 294.162.474 

 Μερικό Σύνολο: 55.229.911.194 66.782.415.579 74.716.357.560 

 Ποσοστό κάλυψης επί 

του συνόλου: 93,38% 93,46% 93,50% 
 Σύνολο Ουγγρικών 

Εξαγωγών: 59.139.318.568 71.448.823.776 79.908.620.430 
 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
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Εισαγωγές 
 

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

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

από € 80,1 εκατ. αντίστοιχα) και στην 44
η
 το 2009 (€ 56,3 εκατ.). Η κατάταξη των χωρών, οι 

οποίες συμμετέχουν στις ουγγρικές εισαγωγές έχει ως εξής: 

Εισαγωγές στην Ουγγαρία 
 

α/α 
Χώρες  

2009 

(αξία σε €) 

2010 

(αξία σε €) 

2011 

(αξία σε €) 

1 Γερμανία 13.740.591.814 15.831.412.986 17.987.253.361 

2 Ρωσία 4.068.239.546 5.144.394.303 6.395.857.376 

3 Αυστρία 3.597.769.510 4.083.575.826 4.534.157.449 

4 Κίνα 3.566.388.711 4.652.853.573 4.395.880.444 

5 Σλοβακία 2.328.359.343 2.736.493.315 3.566.859.534 

6 Πολωνία 2.262.501.316 3.470.567.193 3.474.279.599 

7 Ολλανδία 2.621.997.554 2.979.917.923 3.167.219.497 

8 Ιταλία 2.289.809.860 2.823.392.184 3.161.193.821 

9 Γαλλία 2.428.184.840 2.440.821.941 2.722.138.992 

10 Τσεχία 1.873.284.502 2.135.010.294 2.350.037.788 

11 Ρουμανία 1.294.742.219 1.720.232.494 2.338.917.529 

12 Βέλγιο 1.329.927.955 1.456.395.553 1.558.001.340 

13 Νοτ. Κορέα 1.444.096.015 2.161.852.563 1.523.392.322 

14 Ηνωμ. Βασίλειο 1.090.247.946 1.239.427.731 1.512.883.315 

15 Η.Π.Α. 1.101.088.780 1.189.140.258 1.405.243.434 

16 Ιαπωνία 1.398.511.328 1.430.885.347 1.146.064.343 

17 Ουκρανία 500.359.508 659.474.911 982.364.838 

18 Ταϊβάν 815.771.958 1.023.073.968 942.948.560 

19 Σουηδία 472.165.530 600.485.466 867.014.162 

20 Ισπανία 829.183.046 828.236.826 851.099.436 

21 Χονγκ-Κονγκ 696.540.570 1.098.461.334 818.975.235 

22 Σλοβενία 512.714.307 646.342.435 772.054.340 

23 Σιγκαπούρη 725.409.372  718.802.199  616.213.783  

24 Ελβετία 452.341.805 496.316.606 556.746.949 

25 Καναδάς 195.977.103 139.758.482 535.187.023 

26 Δανία 396.268.130 490.306.081 433.966.257 

27 Φινλανδία 325.619.923 328.064.376 382.068.802 

28 Ιρλανδία 278.988.207 344.858.955 379.094.313 

29 Σερβία 231.001.803 278.939.145 364.209.524 

30 Τουρκία 290.014.130  318.263.223  358.579.094  

31 Κροατία 173.482.135 243.550.806 293.969.220 

32 Μεξικό 277.607.237  205.365.508  277.607.237  

33 Ινδία 274.311.332  203.796.117  253.574.903  

34 Ταϋλάνδη 141.353.778  204.597.949  205.658.453  

35 Βουλγαρία 97.159.664 152.464.985 197.546.118 

36 Μαλαισία 289.593.389 121.733.965 192.162.585 

37 Φιλιππίνες 127.153.114 238.776.887 153.459.608 
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38 Πορτογαλία 101.443.129 111.729.519 145.401.452 

39 Ισραήλ  94.611.281   84.241.382   105.667.280  

40 Βραζιλία 77.715.364 81.585.649 101.035.615 

41 Ελλάδα 56.340.864 80.114.039 88.997.712 

 Μερικό Σύνολο: 54.868.867.918 65.195.714.297 72.114.982.643 

 Ποσοστό κάλυψης 

επί του συνόλου: 99,03% 98,88% 98,75% 

 Σύνολο Ουγγρικών 

Εισαγωγών: 55.401.180.916 65.933.667.594 73.022.659.838 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 
 

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

2011 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ουγγαρία παρουσίασαν αύξηση 11,1% σε σχέση με το 

2010 και ανήλθαν σε € 88,99 εκατ. (έναντι € 80,11 εκατ. το 2010 και  € 56,34 εκατ. 2009). 

Αντιθέτως, οι εισαγωγές από την Ουγγαρία, το 2011 σημείωσαν νέα μικρή κάμψη και 

ανήλθαν σε € 294,16 εκατ., μειωμένες κατά 3,6%, σε σχέση με το 2010 (€ 305,20 εκατ.), 

συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών (€ 324,99 εκατ. το 2009). Η σχέση 

δηλαδή εξαγωγών-εισαγωγών από 1 προς 5,8 περίπου εις βάρος της χώρας μας που ήταν το 

2009, το 2011 διαμορφώθηκε σε 1 προς 3,3.  

 

  Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο, παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό σε βάρος της 

Ελλάδος. Εν τούτοις το 2011 το έλλειμμα σημείωσε μείωση και διαμορφώθηκε σε € 205,16 

εκατ. έναντι € 225,09 εκατ. το 2010 και € 268,65 εκατ. το 2009. Η μείωση του ελλείμματος 

οφείλεται πρωταρχικά στην συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία της ελληνικής οικονομίας και 

την μείωση των ελληνικών εισαγωγών συνολικά αλλά και στην σταθερή αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών. Αντίστοιχα και ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσιάζει σχετική μείωση, € 

383,16 εκατ. το 2011, € 385,32 εκατ. το 2010 και 381,33 εκατ. το 2009). 

 

Διμερές Εμπορικό Ισοζύγιο και Όγκος Διμερούς Εμπορίου 

 2008 2009 2010 2011 

Εισαγωγές από 

Ουγγαρία 

(σε €) 

449.349.236 324.998.834 305.206.713 294.162.474 

Εξαγωγές προς 

Ουγγαρία 

(σε €) 

72.346.678 56.340.864 80.114.039 88.997.712 

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

Όγκος διμερούς 

εμπορίου 

521.695.914 381.339.698 385.320.752 383.160.186 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας(KSH) 

 

 

  Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία περιλαμβάνει προϊόντα του 

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

αλουμινίου (ράβδοι αλουμινίου, πλάκες και φύλλα αλουμινίου). Αρχίζει όμως σταδιακά να 

διαφοροποιείται και να περιλαμβάνει πλέον φαρμακευτικά προϊόντα λιανικής πώλησης και 

τηλεφωνικές συσκευές. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές από την Ουγγαρία περιλαμβάνουν 

προϊόντα με συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως οχήματα, 

τηλεφωνικές συσκευές, οπτικοακουστικά προϊόντα. 
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  Διαχρονικά το διμερές εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει την παρακάτω εικόνα: 
 

Έτη Ελληνικές εισαγωγές 

σε εκατ. € 

Ελληνικές εξαγωγές 

σε εκατ. € 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

σε εκατ. € 

2004 260,0 66,9 -193,1 

2005 343,4 59,5 -283,9 

2006 317,9 61,7 -256,2 

2007 565,6 73,1 -492,5 

2008 449,3 72,3 -377,0 

2009 324,9 56,3 -268,6 

2010 305,2 80,1 -225,0 

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

 

  Σε συνολικά 75 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη 

Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το ύψος των ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία, το 2011, υπερέβη τις € 

100.000, ενώ οι 15 κυριότερες κατηγορίες με εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ύψους € 1 εκατ. 

στην Ουγγαρία είναι οι εξής: 

 

Ελληνικές εξαγωγές στην Ουγγαρία 
α/α Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2010 

(σε €) 

2011 

(σε €) 

1 7606 Πλάκες, φύλλα αλουμινίου 4.376.337 10.543.887 

2 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 10.579.258 10.443.727 

3 3004 Φάρμακα για λιανική πώληση 8.747.490 10.326.998 

4 0805 Εσπεριδοειδή 8.362.439 8.736.510 
5 7604 Ράβδοι αλουμινίου 6.886.115 8.437.149 

6 2008 Παρασκευασμένοι, διατηρημένοι 
καρποί 3.651.712 4.827.491 

7 1006 Ρύζι 1.052.545 3.766.242 

8 7306 Σωλήνες κάθε είδους 1.710.676 2.292.674 

9 7608 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο 1.081.220 1.758.543 
10 3903 Πολυμερή στυρολίου 2.158.585 1.592.391 

11 2208 Αποστάγματα οίνου ή τσίπουρου 1.849.667 1.483.311 

12 2106 Παρασκευάσματα διατροφής 1.126.224 1.161.875 

13 7607 Φύλλα και ταινίες από αργίλιο  536.946 1.014.543 
14 0811 Καρποί και άλλα φρούτα 749.817 995.324 

15 0810 Φράουλες 1.005.018 945.001 

  Μερικό Σύνολο: 53.874.049 68.325.666 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 προϊόντων επί 

του συνόλου: 

 

67,24% 

 

76,77% 

  Γενικό σύνολο ελληνικών 

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

όπως επιβατικά οχήματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές εικόνας και ήχου 

(τηλεοράσεις, video, dvd), ηλεκτρονικές συσκευές, τηλεφωνικές συσκευές, ελαστικά, 

φαρμακευτικά παρασκευάσματα κ.α., ενώ εμφανίζονται και σημαντικές εξαγωγές παγωτού. Σε 

συνολικά 50 κατηγορίες προϊόντων (4ψήφιου Κωδικού Συνδυασμένη Ονοματολογίας-ΚΣΟ) το 

ύψος των ελληνικών εισαγωγών από την Ουγγαρία, το 2011, υπερέβη το € 1 εκατ., ενώ οι 15 

κυριότερες κατηγορίες ουγγρικών προϊόντων με εξαγωγές στην Ελλάδα, ύψους άνω των € 5 

εκατ. είναι οι κάτωθι: 

 

Ελληνικές εισαγωγές από την Ουγγαρία 

α/α Δασμ. 

κλάση 

Προϊόντα 2010 

 (σε €) 

2011 

(σε €) 

1 8517 Τηλεφωνικές συσκευές 54.764.965 47.984.293 

2 8528 Τηλεοράσεις, video, dvd 26.954.521 16.418.379 

3 1001 Σιτάρι 30.927.829 16.348.729 

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

6 3901 Πολυμερή αιθυλαινίου 8.899.558 10.296.200 

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

8 1005 Καλαμπόκι 7.785.330 8.051.559 

9 3006 Παρασκευάσματα και 
φαρμακευτικά είδη 4.176.167 7.155.558 

10 3005 Βαμβάκι, γάζες ταινίες και 
ανάλογα είδη 5.109.108 7.122.978 

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

13 2105 Παγωτά 983.560 6.281.538 

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

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

  Μερικό Σύνολο: 208.935.499 178.682.119 

  Ποσοστό κάλυψης των 15 προϊόντων 

επί του συνόλου: 
 

68,45% 

 

60,74% 

  Γενικό Σύνολο ελληνικών 

Εισαγωγών: 
305.206.713 294.162.474 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH) 

 

  Τα εισαγόμενα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα ενσωματώνουν υψηλό βαθμό 

προστιθέμενης αξίας, με συνέπεια τη διαχρονική διατήρηση ελλειμματικού διμερούς εμπορικού 

ισοζυγίου 

 

 

Ελληνικές επιχειρήσεις στην Ουγγαρία 

 

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

υπολογίζονται περίπου στις 120, ενώ η πλειονότητα αυτών καλύπτει τον τομέα του τουρισμού 

(γραφεία ταξιδίων) και εμπορίου (εισαγωγές ειδών διατροφής/ποτών) και κατά δεύτερο λόγο τον 

τομέα της βιομηχανίας, μεταφορών και παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το σύνολο 

του ελληνικού επενδεδυμένου κεφαλαίου φθάνει τα $ 500 εκατ. Οι σημαντικότερες επενδύσεις 
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είναι της Coca-Cola 3E, Vivartia (Chipita), Yalco, Mailis, Fornax (θυγατρική της Intracom), 

Sarantis. Η εταιρεία Alumil, ύστερα από απόφαση της μητρικής της, έπαυσε τη λειτουργία της 

στην Ουγγαρία. Η απόφαση της μητρικής εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων 

ανακατατάξεων στη λειτουργία της, που περιελάμβανε την παύση λειτουργίας ενός αριθμού 

θυγατρικών της στο εξωτερικό, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονταν και αυτή της Ουγγαρίας. Η 

επιχειρηματική παρουσία στην ουγγρική αγορά θα γίνεται πλέον μέσω απ’ ευθείας εμπορικών 

συνεργασιών. 

 

Το 1993 η Χαρτοποιία Θράκης (Π. Ζερίτης) εξαγόρασε τις μονάδες επεξεργασίας χάρτου 

Szentendrei Paper Mill και Piszkei Paper Mill. Όμως από τον Δεκέμβριο 2008 η δεύτερη 

διέκοψε τη λειτουργία της, κήρυξε παύση πληρωμών από την 9
η
 Ιανουαρίου 2009 ενώ τέθηκε σε 

εκκαθάριση, 5.3.2009, με διορισμό εκκαθαριστή. Το σύνολο των υποχρεώσεων της μονάδας 

ανέρχεται σε € 8 εκατ. (€ 4,5 εκατ. προς τράπεζες και € 3,5 εκατ. προς προμηθευτές), ενώ οι 

πληρωμές των 500 εργαζομένων μέχρι 31.12.2008 είχαν τακτοποιηθεί. Τη «χαριστική βολή» 

στην πιθανότητα λειτουργίας της επιχείρησης έδωσε η επιβολή προστίμου, ύψους περίπου € 5,3 

εκατ., που επεβλήθη στις 25.6.2009 από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, Φύσης και 

Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (National Inspectorate for Environment, Nature and Water), για 

αμφισβητήσιμη ρύπανση του Δούναβη. Η Πρεσβεία συνέδραμε πολλαπλώς τον κ. Ζερίτη στις 

παραστάσεις του προς Υπουργεία και Υπηρεσίες της Ουγγαρίας καθώς και στον δικαστικό του 

αγώνα. Το ζήτημα συζητήθηκε και κατά την τελευταία, άτυπου χαρακτήρα, συνάντηση της 

Μικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδος-Ουγγαρίας. Δυστυχώς η μονάδα Piszkei Paper Mill 

βρίσκεται στο στάδιο της τμηματικής εκποίησης. Η δεύτερη μονάδα του Ομίλου Ζερίτη στην 

Ουγγαρία (Szentendrei Paper Mill), ουσιαστικά δεν λειτουργεί και μόνον κάποιοι χώροι του 

εργοστασίου ενοικιάζονται. 

 

 

 

 

 

 

 


