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Νζοσ ςχεδιαςμόσ τθσ ουγγρικισ κυβζρνθςθσ για τθν ενεργειακι πολιτικι τθσ χώρασ και για τθν 

κλιματικι αλλαγι – Ευκαιρία ελλθνικισ επιχειρθματικισ δράςθσ  

Το Υπουργείο Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ τθσ Ουγγαρίασ δθμοςίευςε τθ νζα ςτρατθγικι τθσ 

χώρασ για τθν ενζργεια και για τθν αντιμετώπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Υπό τον τίτλο 

«National Energy and Climate Change Plan», το Σχζδιο Δράςθσ τθσ ουγγρικισ κυβζρνθςθσ 

περιλαμβάνει μεγαλφτερθ μείωςθ των ατμοςφαιρικών ρφπων (αζρια που ςυμβάλλουν ςτθν 

αφξθςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου). Η Ουγγαρία είχε ωσ ςτόχο τθν κατά 52% μείωςθ 

των ρφπων μζχρι το 2050, ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990, όμωσ ςφμφωνα με το νζο 

ςχεδιαςμό, ςτόχοσ είναι πλζον θ μείωςθ κατά 85%. Η ςχετικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. προβλζπει 

μείωςθ των ατμοςφαιρικών ρφπων τουλάχιςτον κατά 40% μζχρι το 2030.  

Προκειμζνου να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, θ ουγγρικι κυβζρνθςθ ςκοπεφει να αυξιςει τθ 

ςυμμετοχι των Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ (ΑΠΕ) ςτο ενεργειακό μίγμα τθσ χώρασ. 

Συγκεκριμζνα, μζχρι το 2030 το 20% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν Ουγγαρία κα 

προζρχεται από ΑΠΕ, ενώ θ παραγωγι πράςινθσ ενζργειασ κα αυξθκεί ςε πάνω από 6.500 

GWh με τα φωτοβολταϊκά πάρκα να ςυμμετζχουν κατά 70% ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Στο 

νζο ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ προβλζπεται επίςθσ θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά 

14% εντόσ τθσ 15ετίασ 2015-2030. Παράλλθλα, το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και του πετρελαίου ςτο ενεργειακό μίγμα τθσ χώρασ, αναμζνεται επίςθσ να αυξθκεί. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ουγγαρία, προζρχεται από 

τθν πυρθνικι ενζργεια (50%), ενώ ποςοςτό 20% από το φυςικό αζριο, 18% από άνκρακα και  

12% από ΑΠΕ (7% από βιομάηα, 2% από αιολικι ενζργεια, 1% από θλιακι, 1% υδροθλεκτρικι 

και 1% άλλεσ).  

Στο νζο ςχεδιαςμό τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ περιλαμβάνεται αςφαλώσ και θ 

διαφοροποίθςθ των πθγών προμικειασ φυςικοφ αερίου τθσ Ουγγαρίασ, κακώσ και θ βελτίωςθ 



τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ του. Αναφορά γίνεται και ςτθ χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ με 

τθν ζμφαςθ να δίνεται ςτθ δυνατότθτα που παρζχει θ χριςθ τθσ για απεξάρτθςθ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τον άνκρακα. Υπενκυμίηεται ότι θ εγχώρια παραγωγι ενζργειασ 

αγγίηει το 45% τθσ ςυνολικισ πρωτογενοφσ παραγωγισ ενζργειασ (TPES), κακιςτώντασ τθν 

Ουγγαρία εξαιρετικά εξαρτθμζνθ από τισ ειςαγωγζσ και ωσ εκ τοφτου ευάλωτθ ςτισ διεκνείσ 

ςχζςεισ τθσ με τουσ προμθκευτζσ τθσ. Φυςικό αζριο και πετρζλαιο είναι οι πρωταρχικζσ πθγζσ 

ενζργειασ, ενώ από τθν πυρθνικι ενζργεια προζρχεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Το πετρζλαιο καλφπτει κυρίωσ τθσ ανάγκεσ του κλάδου των μεταφορών, 

ενώ το φυςικό αζριο τθσ ανάγκεσ τθσ βιομθχανίασ, αλλά και τισ οικιςτικζσ. 

Με τθν ευκαιρία τθσ ανακοίνωςθσ τθσ νζασ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ Ουγγαρίασ, πρζπει να 

επιςθμανκοφν οι δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ επιχειρθματικισ δράςθσ που ανακφπτουν για τισ 

ελλθνικζσ εταιρείεσ του τομζα των ΑΠΕ ςτθν Ουγγαρία. Με ςθμαντικά ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα όπωσ θ τεχνογνωςία, θ δυναμικι παρουςία τουσ ςτα βαλκάνια και ςε όμορεσ 

με τθν Ουγγαρία χώρεσ, θ τεχνολογικι υπεροχι τουσ ςε ςυςτιματα εναλλακτικών μορφών 

ενζργειασ (π.χ. θλιακοί κερμοςίφωνεσ, φωτοβολταϊκά, κλπ) και θ ποιότθτα των ελλθνικών 

υλικών, οι ελλθνικζσ εταιρείεσ πατάνε ςε ςτζρεεσ βάςεισ για επιτυχι επιχειρθματικι δράςθ 

ςτθν Ουγγαρία.  

 

 


