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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Φνξνδηαθπγή απφ δηαθίλεζε ιαζξαίσλ πξντφλησλ θαπλνχ ζηελ Οπγγαξία  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αξρήο Οπγγαξίαο (ΝΑV), ην 

πνζνζηφ ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ θαπλνχ (ηζηγάξα) ζηελ Οπγγαξία, εθηηκάηαη ζην 6,5% ηεο 

αγνξάο (φηαλ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ αγγίδεη ην 8,6%). Η δηαθίλεζε ζηελ νπγγξηθή 

αγνξά ησλ ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ, ζηνίρεζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απψιεηα θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ χςνπο 23 δηζ. HUF (απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο θαη ηνλ ΦΠΑ). Σνπο πξψηνπο 

πέληε κήλεο ηνπ 2019, νη αξρέο θαηέζρεζαλ 28 εθ. ηζηγάξα, αμίαο 1,42 δηο HUF θαη 1,72 ηφλνπο 

άιισλ θαπληθψλ πξντφλησλ, αμίαο 74,7 εθαη. HUF. 

Αο ζεκεησζεί φηη ην 2017 ε Οπγγαξία εηζήγαγε θαπληθά πξντφληα ηνπ θσδηθνχ πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (.Ο.24), ζπλνιηθήο αμίαο €244.131.608 εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 38% απφ ηελ 

Πνισλία, 14% απφ ηελ Γεξκαλία, 12% απφ ην Ηλ.Βαζίιεην θαη 8% απφ ηελ ξη-Λάλθα. Απφ 

ηελ Διιάδα εηζήγαγε θαπληθά πξντφληα αμίαο €6.423.384 (2,63%). Σν 2018 νη ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο απμήζεθαλ ειαθξψο ζηα €264,7 εθ., φκσο ηα ειιεληθά θαπλά δελ 

κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δπλακηθή ηνπο παξνπζία αθνχ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ 

Οπγγαξία δελ μεπέξαζαλ ζε αμία ηηο €365 ρηι.  

Τπελζπκίδεηαη φηη νη 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 θαπληθά πξντφληα ην 2017 κε ηελ αμία εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία λα αγγίδεη ηα €6,5 

εθ. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ (αμίαο €6.390.781) αθνξνχζε ζηελ θαηεγνξία 

.Ο.24022090 [Σζηγάξα]. Σν ίδην έηνο (2017) νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο ζηελ 

θαηεγνξία απηή (ηζηγάξα) άγγημε ηα €94.218.971 θαη ε Διιάδα θάιπςε ην 6,78% ηεο δήηεζεο. 

Γηα ην 2019 νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαπληθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπγγαξία, αλακέλνληαη λα 

θηλεζνχλ ζηα επίπεδα ηνπ 2018.  


