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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 19 Ιανουαρίου 2015 
 

Διαμόρφωση τάσεων στο εμπόριο οχημάτων στην Ουγγαρία. 
 

  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, που αφορούν στην αγορά οχημάτων στην 

Ουγγαρία, εμφανίζεται σημαντική ανάκαμψη του όγκου εμπορίου στο τομέα 
αυτό. Συγκεκριμένα, το 2014 διαγράφηκε αύξηση 20% στην αγορά καινούργιων 
επιβατικών αυτοκινήτων σε σχέση με το 2013, από 56.000 στα 67.500 οχήματα. 

Σύμφωνα δε με τις προβλέψεις της Ένωσης Εισαγωγέων Οχημάτων Ουγγαρίας 
(MGE), αναμένεται περαιτέρω αύξηση του όγκου εμπορίου στην αγορά των 

καινούργιων αυτοκινήτων κατά 15% και για το έτος 2015. 
 

  Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εν λόγω Ένωσης, κ. Péter Erdélyi, 
σε συνέντευξή του, τόνισε ότι αποτελεί πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι 

οι ιδιώτες καταναλωτές επιλέγουν την αγορά καινούργιων οχημάτων. 
Παραθέτοντας συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, ανέφερε επίσης ότι από το 
σύνολο της ουγγρικής αγοράς οχημάτων, 28% καλύπτεται από επιβατικά 

οχήματα ιδιωτικής χρήσης και 72% από εταιρικά οχήματα (στόλους). Ποσοστό 
48% των εταιρικών οχημάτων ανήκει σε εταιρείες με λιγότερα από 10 οχήματα, 
ενώ ποσοστό 10% των εταιρικών οχημάτων ανήκει σε εταιρείες με περισσότερα 

από 10 οχήματα. 
 

  Ο κ. Erdélyi ανέφερε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρικών οχημάτων 

καλύπτεται από ένα όχημα ανά εταιρεία (μικρός στόλος), αφού δίνεται η 
δυνατότητα σε μονοπρόσωπες εταιρείες να αιτηθούν την επιστροφή ή την 
διαγραφή του Φ.Π.Α., εντάσσοντας το αυτοκίνητο αυτό στην αποκλειστική χρήση 

από τον «ιδιώτη» εκπρόσωπο της εταιρείας. 
 

  Αναφορικά με την αγορά μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, το 
μεγαλύτερο ποσοστό τους καλύπτεται από αγορές ιδιωτών καταναλωτών για 

προσωπική χρήση. Το 2014 εισήχθησαν στην Ουγγαρία 97.000 μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας άγγιζε τα 11 έτη. Βάσει των 

ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων, η Ουγγαρία περιλαμβάνεται την πρώτη 10άδα 
των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας οχημάτων, 
με αναμενόμενα αποτελέσματα τη συχνή εμφάνιση σοβαρών τεχνικών 

προβλημάτων. Αξίζουν να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 σε περίοδο δύο μόλις ετών, σχεδόν διπλασιάσθηκαν οι εισαγωγές 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ουγγαρία (2012: 53.000 οχήματα, 
2014: 97.000 οχήματα) 

 το 2007, μόλις 24.000 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πουλήθηκαν στη χώρα, 

σε αντίθεση με τον αριθμό ρεκόρ των  176.000 καινούργιων αυτοκινήτων 
που βρήκαν ιδιοκτήτη την ίδια χρονιά. 

 

  Στις ιδιαιτερότητες των εισαγόμενων μεταχειρισμένων επιβατικών 
αυτοκινήτων για το έτος 2014 στην Ουγγαρία, άξια αναφοράς αποτελούν τα 

παρακάτω στοιχεία: 



___________________________________________________________________________ 
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest 

Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax: +36 1 3217403 
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/hu98, e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu 

 

 το 41% εξ’ αυτών, είναι οχήματα της κατηγορίας premium ή πολυτελείας, 

 το 34% εξ’ αυτών είναι ηλικίας μεταξύ 11 και 15 ετών και 

 το 25% εξ’ αυτών είναι ηλικίας 15 ετών και άνω. 
 

  Ο Πρόεδρος του Ουγγρικού Συνδέσμου Εμπόρων Αυτοκινήτων κ. István 
Knezsik, αποδίδει την μεγάλη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για το 
2014, στο γεγονός ότι από το 2015, όπως εμφανίζονταν σε δημοσιεύματα, θα 

υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου της ταυτότητας του 
οχήματος, όχι μόνον όσον αφορά στην προέλευσή του, αλλά και στην 

τακτοποίηση της καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 

  Όσον αφορά στα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, το 2014 αυξήθηκε ο 
αριθμός αγοράς οχημάτων αυτής της κατηγορίας, από 11.500 το 2013, σε 

16.000 οχήματα. Τα αίτια της αύξησης αυτής οφείλονται κυρίως στα νέα 
πιστωτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για το 2015, οι 
έμποροι οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, προσδοκούν περαιτέρω αύξηση των 

πωλήσεων, της τάξης του 6% (με συνολικές ετήσιες πωλήσεις 17.000 οχημάτων). 
Η διακύμανση των πωλήσεων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης έχει ως εξής: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

24.000 22.000 11.000 9.000 11.000 11.000 11.500 16.000 
 

  Επίσης το 2014 πουλήθηκαν 4.500 οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 
τόνων, σημειώνοντας μείωση των πωλήσεων κατά 7% σε σχέση με το 2013 (4.842 

οχήματα). Τέλος, το 2014 πουλήθηκαν 467 καινούργια επιβατικά λεωφορεία, 50 
θέσεων, και 1.832 καινούργιες μοτοσυκλέτες. 
 

Πίνακας 1 

Η αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων 
στην Ουγγαρία σε ετήσια βάση 

Έτος Καινούργια Μεταχειρισμένα Σύνολο 

2007 176.000 24.000 200.000 

2008 153.000 24.000 177.000 

2009 60.000 15.000 75.000 

2010 43.000 17.000 60.000 

2011 45.000 31.000 76.000 

2012 53.000 53.000 106.000 

2013 56.000 71.000 127.000 

2014 67.500 97.000 164.500 
 

Πίνακας 2 

Παλαιότητα μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων που εισήχθησαν  
από το εξωτερικό στην Ουγγαρία 

Παλαιότητα Μερίδιο (τοις %) 

1-3 ετών 6% 

4-6 ετών 18% 

7-10 ετών 17% 

11-15 ετών 34% 

16 ετών και άνω 25% 

 


