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Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ρψξαο 

Η 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. Η 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.  

Η 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
). Ωο 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.). Η 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. Η 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. 

 

Η Οπγγαξία απνηειεί κέινο ησλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ Οξγαληζκψλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη εμ απηψλ είλαη: Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (1955), Οκάδα ρσξψλ Βίδεγθξαλη
1
 

(1991), Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ -WTO (1995), Βνξεην-Αηιαληηθή πκκαρία –NATO 

(1999) θαη Δπξσπατθή Έλσζε (2004). Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη κέινο θαη ησλ: Σξάπεδα Γηεζλψλ 

                                                 
1
 Οκάδα ρσξψλ Βίδεγθξαλη (Visegrád Group-V4): Πνισλία, Οπγγαξία, Σζερία, ινβαθία 
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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 -ΙΔΑ, Γηεζλέο Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο -IFAD, Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Δξγαζίαο -ILO, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν -IMF, Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο -ΙΜΟ (1970), 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο -OECD, πλζήθε Schengen, Γηάζθεςε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε -UNCTAD, Δθπαηδεπηηθφο-Δπηζηεκνληθφο-

Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ -UNESCO, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο -WHO, 

Αζηαηηθή Σξάπεδα Τπνδνκψλ θαη Δπελδχζεσλ (Asian Infrastructure Investment Bank -ΑΙΙΒ) θ.ά. 

 

 

2. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
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. Η 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): 

Γεξκαλία, Απζηξία θαη Βξεηαλία (πξν Brexit). Πεξίπνπ 13,4% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζην φξην ηεο 

θηψρηαο. Η 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. 

 

Η 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). εζλφηεηα. Υσξίο θαζεζηψο 

εζλφηεηαο ππνινγίδνληαη 80.000-120.000 Δβξαίνη
2
, 6.100 Ρψζνη, 6.100 Κηλέδνη θαη 4.500 Άξαβεο.  

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

Η 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 

                                                 
2
 ηνηρεία 2017, ηεο Οκνζπνλδίαο Δβξατθψλ Κνηλνηήησλ Οπγγαξίαο (Federation of Jewish Communities in Hungary –

MAZSIHISZ) 
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(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 2016: €1 = 311,46 HUF). Όζνλ αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

ζηελ Οπγγαξία, νη θπξηφηεξεο ζξεζθείεο είλαη: Ρσκαην-Καζνιηθηζκφο (37,2%), Καιβηληζκφο (11,6%), 

Λνπζεξαληζκφο (2,2%), Διιελνξζφδνμνο Υξηζηηαληζκφο  (1,8%)
3
, 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 Ιαλνπαξίνπ, 1 Μαΐνπ). Η 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.). 

 

3. Βαζηθά καθξν-νηθνλνκηθά κεγέζε  
 

Η 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.  

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. 

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.  

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

πξνβιήκαηα ζηε, βαζηζκέλε πξσηίζησο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, νπγγξηθή νηθνλνκία. 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). Όκσο, ην 2016, νη θαιέο επηδφζεηο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο, 

νδήγεζαλ 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.  

Mε 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 70%, ελψ ν δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

                                                 
3
 χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ζπλνιηθά 1.701 Οχγγξνη πνιίηεο δήισζαλ σο επίζεκε ζξεζθεία ηνπο ηνλ 

Διιελνξζφδνμν Υξηζηηαληζκφ.   
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ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο Οπγγαξίαο (ρξένο ζε μέλν ζπλάιιαγκα) έρεη κεησζεί απφ 52% ην 2011 ζε 

23% ην 2019. Αθνινχζσο, ην ίδην δηάζηεκα, κεηψζεθε θαη ην πνζνζηφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο 

Οπγγαξίαο ζε άιιεο ρψξεο απφ 65% ζε 36%, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο Οπγγαξίαο 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Οπγγαξίαο, ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο γηα ην 2019 ππνινγίδεηαη ζε απφιπηεο ηηκέο ζηα 31,04 

ηξηζεθ. HUF, ή 66,3% ηνπ ΑΔΠ, απφ 70,2% ην 2018 (72,9% γηα ην 2017 θαη 75,5% γηα ην 2016). 

Ιζηνξηθά, απφ ην 1995 έσο θαη ην 2018, ην δεκφζην ρξένο ηεο Οπγγαξίαο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 

θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 68,59% κε ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ην 1995 (84%) θαη ηελ ρακειφηεξε 

ην 2001 (51,90%). Πάλησο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, ζε δειψζεηο 

ηνπ ζηνλ ηχπν αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο 

ζην 60% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2022.  

Πεξί ηα κέζα Οθησβξίνπ 2019, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Οπγγαξίαο (ΜΝΒ) αλαζεψξεζε ηηο κεηξήζεηο 

ηεο γηα ηελ αλαινγία εζληθνχ ρξένπο/ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ γηα ην πξψην 

ηξίκελν 2019 ε αλαινγία είρε κεηξεζεί ζε 70,1% θαη γηα ην Β΄ ηξίκελν είρε εθηηκεζεί ζην 68,7%, ε 

ΜΝΒ δεκνζίεπζε ηηο ηειηθέο κεηξήζεηο ηεο πνπ είλαη ζεηηθφηεξεο γηα ηελ νπγγξηθή νηθνλνκία. 

χκθσλα κε ηηο δηνξζψζεηο, ε αλαινγία ρξένπο /ΑΔΠ γηα ην Α΄ ηξίκελν 2019 δηακνξθψλεηαη ζην 

69,5% θαη γηα ην β΄ ηξίκελν ζην 68,2%. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή θαη ζνβαξή 

εμέιημε, δεδνκέλνπ φηη ε αλαινγία πέθηεη θάησ ηνπ 70% γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ ζπκπεξίιεςε θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ζέζεο ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο Δηζαγσγψλ Δμαγσγψλ (ΔΥΙMBANK), αιιά θαη γεληθά 

κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Η ζπκπεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΥΙMBANK θαη 

ε γεληθφηεξε ζπκκφξθσζε ηεο Οπγγαξίαο κε ην πξφηππν ηεο Eurostat γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, απνηεινχζε πάγηα απαίηεζε ηεο ΔΔ. 

 

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

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

Σν 2019 ην έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζε 958 δηζεθ. HUF ή 2,1% ηνπ ΑΔΠ (2,2% ην 2018) θαη 

παξακέλεη γηα φγδνε  ζπλερφκελε ρξνληά θάησ ησλ ηξηψλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (θξηηήξην ζχγθιηζεο 

γηα έληαμε ζηελ επξσδψλε). ε ζρέζε κε ην 2018, ηα θξαηηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 8,4% θαη νη 

δαπάλεο θαηά 8,2%. 

 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ππνζηεξηδφκελνο θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηηο μέλεο επελδχζεηο, δηακνξθψζεθε γηα ην 2019 ζην 4,9% (απφ 

5,1% ην 2018). Πξηλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νπγγξηθήο 

νηθνλνκίαο ήηαλ ηαρχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ (θαη κε 

βηψζηκνπ) εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, κέρξη πνπ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο απέδσζαλ θαξπνχο θαη ην 

2015 ην επίπεδν ηνπ ΑΔΠ μεπέξαζε ηα πξν ηεο θξίζεσο επίπεδα. Σν Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ηεο 

Οπγγαξίαο γηα ην 2019, ζε απφιπηεο ηηκέο, ππνινγίδεηαη ζε 44,76 ηξηζεθ. HUF. 

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

ρεκηθά, πιεξνθνξηθή, ειεθηξνληθά, θισζηνυθαληνπξγία. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ 

ην 3,5% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Πάλησο, παξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην κέζν επίπεδν 

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

 

 

Βαζικοί οικονομικοί δείκηες 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ΑΕΠ 4,2% 3,8% 2,2% 4,3% 5,1% 4,9% 

Κατά κευαλή ΑΕΠ (σε €) 10.736 11.404 11.744 12.832 13.686 - 

Δημόσιο χρέος (ως % ΑΕΠ) 80,3% 76,7% 75,5% 72,9% 70,2% 66,3% 

Δημόσιο έλλειμμα (ως % ΑΕΠ) 2,6% 2,2% 1,5% 2,0% 2,2% 2,1% 

Πληθωρισμός -0,2% -0,1% 0,4% 2,35% 2,8% 3,4% 

Ανεργία 7,7% 6,8% 5,1% 4,2% 3,7% 3,4% 

Μέσος μηνιαίος μικτός βασικός 
μισθός (σε χιλ. HUF) 

237,0        
(€ 769) 

247,75         
(€ 792) 

260,8         
(€ 837) 

297,0        
(€ 954)  

329,0 
(€1.034) 

367.833 
(€1.130) 

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

δ) ηαηηζηηθή Τπεξεζία Δ.Δ. 
 

 

4. Δλεξγεηαθή πνιηηηθή  

 

Η 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. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΙΔΑ) 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%. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οπγγξηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο «MEKH», νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Βνπδαπέζηε είλαη νη ρακειφηεξεο, ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, κεηαμχ ησλ πξσηεπνπζψλ ηεο 

Δ.Δ. Πξνζαξκνζκέλεο ζε ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο, νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο θ/α ζηελ 

Βνπδαπέζηε ήηαλ νη ηέηαξηεο ρακειφηεξεο κεηά ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ησλ 

Βξπμειιψλ. Η κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Βνπδαπέζηε ήηαλ €0,12 αλά 

kWh. 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. Θεηηθή εμέιημε γηα ηα 

ελεξγεηαθά ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο απνηέιεζε ε πξνζρψξεζε ηεο Οπγγαξίαο (επηέκβξην 2016) 

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. 

ηφρνο ηεο θπβέξλεζεο, ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ Ρσζία. χκθσλα κε 

θπβεξλεηηθέο δειψζεηο, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: α) πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ 
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απφ άιιεο ρψξεο θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ αγσγνχ ινβαθίαο-Οπγγαξίαο, β) ρξήζε ηνπ ππν 

θαηαζθεπή ζηελ Κξναηία ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη 

κε θπζηθφ αέξην πξνέιεπζεο ΗΠΑ θαη γ) πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Ρνπκαλία, απφ ηηο 

εηαηξείεο Exxon θαη OMV θαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ηνπ αγσγνχ Οπγγαξίαο-Ρνπκαλίαο. Δληνχηνηο, ε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ θξαηηθή ξσζηθή εηαηξεία Gazprom, ζπλερίδεηαη δεδνκέλνπ φπσο ππνζηεδεη 

ε θπβέξλεζε, έηζη εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ Οπγγαξία πνζφηεηα θ/α, ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο.   

 

Όζνλ 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. Όπσο 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). Η 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 Ιξάθ. Δπίζεο, ε Οπγγαξία εηζάγεη  πξντφληα πεηξειαίνπ απφ ηελ ινβαθία 

(26,03%) θαη ηελ Απζηξία (22,58%), ελψ εηζάγεη άλζξαθα απφ ηηο ΗΠΑ (55,51%) θαη ηελ Σζερία 

(17,36%). 

Απφ ην 2012 ε θπβέξλεζε έρεη πηνζεηήζεη ηελ 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 έηε ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο κε 

θπξίαξρεο ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 
εκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε θαη ζηηο εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, 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. Δληνχηνηο, ε ρψξα θαηαβάιιεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Πξάγκαηη, ην 2017 θαη 2018 ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη θπξίσο ζηα ειηαθά πάλει. πλνιηθά, νη 

επελδχζεηο γηα πξάζηλε αλάπηπμε άγγημαλ ηα $649 εθ. Η αχμεζε απνδίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο 

πνιηηηθήο ησλ επηδνηήζεσλ, ζηελ επθνιία ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ, παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηνπο επελδπηέο ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε δπλακηθφηεηα αξθεηψλ δεθάδσλ megawatt.   

 

 

Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

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 

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  
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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. Η 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.  

Όζνλ 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 πηζηεχoπλ 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, απφ ην 2012 θη έλζελ, έρεη 

απνιέζεη 11 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) θαη βξίζθεηαη 

ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (ζηελ ηειεπηαία βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία). Καηά 

ζπλέπεηα, ε δηαθζνξά παξακέλεη βαζηθφο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφνδν ησλ πνιηηψλ, ηε 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 
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Όζνλ αθνξά ζην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη αξθεηά εθηεηακέλν. 

Όκσο, 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.  

 
 

1. Θεζκηθφ πιαίζην 
Ννκηθή κνξθή εηαηξεηψλ 
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.  

Η 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 εηαηξείαο:  
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”). Η 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 
€9.221)

4
, 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 €1.538). 
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 € 15.373) ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο NYRT, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 
HUF 20 εθ. (πεξίπνπ € 61.491). Σέινο, νη ZRT θαη NYRT πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 200 
εξγαδφκελνπο ππνρξενχληαη λα ζπζηήζνπλ Δπνπηηθφ πκβνχιην (Supervisory Board). 

                                                 
4
 Μεηαηξνπή ζε € κε κέζε εηήζηα ηζνηηκία 2019 (€1 = 325,35 HUF). Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Οπγγαξίαο (ΜΝΒ). 
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ήκαλζε πξντφλησλ 

Σα πξντφληα πξνέιεπζεο απφ ρψξεο–κέιε ηεο Δ.Δ. θαιχπηνληαη απφ ηα ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθά πνπ 

νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη θνηλνηηθνί θαλνληζκνί. Ωζηφζν, ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηεο 

Οπγγαξίαο, βάζεη ηεο εγρψξηαο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, νξίδεη φηη ν εηζαγσγέαο-δηαθηλεηήο ηνπ 

εηζαγφκελνπ πξντφληνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο ζηελ νπγγξηθή γιψζζα (είδνο, φλνκα εηζαγσγέα, ρψξα πξνέιεπζεο, φλνκα 

παξαγσγνχ, θσδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο θ.ά.). Η πιένλ ζπλήζεο θαη νηθνλνκηθή πξαθηηθή ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε ηνπνζέηεζε κηαο κηθξήο απηνθφιιεηεο ηαηλίαο ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν θαηαλαισηήο ζηελ νπγγξηθή γιψζζα, δηαηεξψληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα 

εηηθέηα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ ππνδείμεσο θαη ζπλδξνκήο ηνπ 

εηζαγσγέα, δεκηνπξγείηαη κηα λέα εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

νπγγξηθή (ζε αξθεηά πξντφληα ζπλαληάηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πξντφληνο ζε πνιιέο γιψζζεο). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο ζηελ νπγγξηθή αγνξά, 

απηέο ζπλήζσο επηηπγράλνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ αληηπξφζσπν-εηζαγσγέα ζηελ Οπγγαξία, 

ν νπνίνο δηαζέηνληαο ηελ θαηάιιειε γλψζε ηεο αγνξάο επηιέγεη θαη πξνηείλεη εθείλεο ηηο θηλήζεηο πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο. Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ 

κηα δηαθεκηζηηθή δξάζε γηα πξνψζεζε πξντφλησλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαηαρσξήζεηο ζηνλ 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ νπγγξηθφ ηχπν, ζε ηζηνζειίδεο (websites), ζπκπεξίιεςε ζε ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, ζηνρεπφκελεο δεκνζηεχζεηο θαη παξνπζηάζεηο, πξνζθνξά δψξσλ, ζπκκεηνρή ζε 

εθδειψζεηο θ.ά. Δπίζεο πθίζηαηαη θαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο αγγειίαο εθ κέξνπο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξεηψλ (ζηελ νπγγξηθή), ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε αληηπξνζψπνπ ή ζπλεξγάηε, 

κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ νπγγξηθή 

αγνξά. 

 

2. ηξαηεγηθή εηζφδνπ  

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε επηηπρία ζηελ Οπγγαξία, ζα πξέπεη 

λα αθνινπζήζνπλ κηα κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο, ψζηε λα ππάξμεη ε ζρεηηθή 

εμνηθείσζε κε ηηο νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα δεκηνπξγεζεί ε απαξαίηεηε εκπνξηθή εκπηζηνζχλε. 

 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ε ρακειή αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ Οχγγξνπ θαηαλαισηή (είηε 

απηφ αθνξά είδε δηαηξνθήο, έλδπζεο, ππφδεζεο, εμνπιηζκνχ νηθηψλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

πιηθψλ νηθνδνκήο, θιπ) ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππ‟ φςηλ, πξνθεηκέλνπ νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο, λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξντφληα κε αμηφινγν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ αληαγσληζηψλ (εγρψξησλ θαη μέλσλ) κε παξεκθεξή πξντφληα. Πξντφληα ηα νπνία 

απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα ή αληαγσληζηηθά αληίζηνηρσλ νπγγξηθψλ πξντφλησλ αληηκεησπίδνληαη κε 

δηζηαθηηθφηεηα, ζθεπηηθηζκφ θαη δελ ηπγράλνπλ ίζεο αληηκεηψπηζεο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο νη 

νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, απνηειφληαο ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ.  

Δπίζεο γηα λα πεηζζνχλ νη νπγγξηθέο επηρεηξήζεηο ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο ή ζηε 

δηαθνπή καθξνρξφλησλ ζπλεξγαζηψλ, ζα πξέπεη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θεξδίζνπλ ηελ απνδνρή 

ηνπο.  

 

Η εκπνξηθή λννηξνπία ησλ νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ γεσγξαθηθή θαη 

πνιηηηζκηθή εγγχηεηα κε νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ηζρπξέο ρψξεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Ιηαιία, 

Σζερία) θαη ηηο πξνζαλαηνιίδεη ζε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο. 
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Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα βηνκεραληθά θαη επαγγεικαηηθά πξντφληα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη φζν ζα έπξεπε γλσζηέο ζηε νπγγξηθή αγνξά. Σνκείο δξαζηεξηφηεηαο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ φπσο ζηελ θαηαζθεπή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, δνκηθψλ θαη 

θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, ειεθηξνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ρεκηθψλ θαη πιαζηηθψλ 

πξντφλησλ, αγξνηερλνινγίαο, απιψο γηα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο εμ απηψλ, δελ ηπγράλνπλ 

αλάινγεο αλαγλσξηζηκφηεηαο. Η απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί 

πξνζσπηθή επαθή, γλσξηκία θαη επίζθεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη ην θαηάιιειν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο 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 θαινχληαη έηζη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δηπιή πξφθιεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ηφζν έλαληη ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη έλαληη ησλ ππνινίπσλ μέλσλ. Η 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 αγνξά θαη ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ελ δπλάκεη  αληηπξνζψπνπο. Η 

ζπκκεηνρή ή ε επίζθεςε ζηειερψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Δθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ 

Οπγγαξία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη θπξηφηεξεο εμ απηψλ, αλά θιάδν, είλαη: 

 AGRO+MASH EXPO-International Agriculture and Agricultural Machinery Exhibition 

 CONSTRUMA-International Building Trade Exhibition 

 HUNGAROTHERM- International Trade Exhibition for Heating Ventilation, Air-Condition 

Technology And Sanitation 

 INDUSTRΤ DAYS -International Industrial Trade Exhibition 

 SIRHA -International Food, Drink, Food Processing and Hospitality Trade Fair 

 Technology 

 UTAZAS - International Tourism Exhibition   

 

3. Καηαλαισηηθά πξφηππα / Πξνβιήκαηα 
Όπσο 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. Η εκπνξηθή λννηξνπία ησλ νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη θαη 
απφ ηελ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή εγγχηεηα κε νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ηζρπξέο ρψξεο (Απζηξία, 
Γεξκαλία, Ιηαιία, Σζερία) θαη ηηο πξνζαλαηνιίδεη ζε αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο ησλ 
ρσξψλ απηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο. 

 

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: 
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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 ηφλσλ.   
 

Ηιεθηξνληθέο 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 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.  

Η 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)  



__________________________________________________________________________________________ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 

Γ/λζε: Szegfű utca 3, 1063 Budapest, HUNGARY, Σει.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax:  +36 1 3217403 

e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr 

13 

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 ρξεκαηηθψλ 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.     

 

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.    

 

 

4. Γηεζλείο Δθζέζεηο 
Η 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. 

 «HUNGAROTHERM» (International Trade Exhibition for Heating, Ventilation, Air Condition 
Technology and Sanitation) Η ελ ιφγσ Δθζεζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 
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ελέξγεηαο (αληηθαηαζηψληαο ηελ Δθζεζε RENEO).   

 «TRAVEL-UTAZAS»,  Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ  

 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ – ΓΑΜΟΛΟΓΖΖ 
 

Γεληθά πεξί Φνξνινγίαο: 

Η θνξνινγία ζηελ Οπγγαξία ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηελ Κεληξηθή (ηελ πεγή ησλ θξαηηθψλ 

εζφδσλ) θαη β) ηελ θαηά Πεξηθέξεηεο (ηελ πεγή ησλ εζφδσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). Οη 

θεληξηθνί θφξνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε «Γεληθνχο» θαη «Δηδηθνχο», αλαιφγσο ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ.  

ηνπο Γεληθνχο Φφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηαηξηθνί θφξνη, ν ΦΠΑ θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, 

ελψ ζηνπο Δηδηθνχο Φφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή βηνκεραλίεο 

ηεο ρψξαο (π.ρ. ελεξγεηαθφο θφξνο, θφξνο ηειεπηθνηλσληψλ, θφξνο γηα ηε δεκφζηα πγεία, θιπ). Οη 

θφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο / Γεκνηηθνί θφξνη (θφξνη ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, θφξνο γεο, θφξνο θηηξίσλ 

θιπ), επηβάιινληαη απφ ηηο Ννκαξρίεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ην 

χςνο ησλ θφξσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Οπγγαξίαο, νη θεληξηθνί 

θφξνη εθαξκφδνληαη ζπλήζσο επί ησλ δαπαλψλ θαη φρη επί ησλ εηζνδεκάησλ. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη 

κεγαιχηεξν βάξνο δίδεηαη ζηνπο γεληθνχο θφξνπο, παξά ζηνπο εηδηθνχο. Πάλησο, σο πιήξεο κέινο ηεο 

Δ.Δ., ε Οπγγαξία έρεη ελαξκνλίζεη ηε λνκνζεζία ηεο γηα ηνλ ΦΠΑ, ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη 

ηνλ θφξν πνιπηειείαο. Δπηπιένλ, ε Οπγγαξία θξνληίδεη ψζηε θαη ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 

λα ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ., ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ) θαη κε ην ζχζηεκα γηα ηε “Γηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηε κεηαθνξά θεξδψλ” 

(Base Erosion Profit Shifting - BEPS). 

 
 

1. πκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 
Η 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 

πεξίπησζε απηή ην νπγγξηθφ θξάηνο ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή πιήξνπο απνδεκίσζεο.  

 

2. Φνξνινγία Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

Φπζηθά πξφζσπα ζηελ Οπγγαξία, δχλαληαη λα εκπιαθνχλ ζε θαλνληθή θαη κφληκε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ην θέξδνο, κε δηθή ηνπο επζχλε, σο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο (ζηελ θαηεγνξία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη). Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηνπ 

αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ηδησηψλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζνξίδεηαη ζην 9%. Όκσο, ν ηδηψηεο 

επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη ζε επηπξφζζεηε θνξνιφγεζε κε 15% ησλ κεηά-θφξσλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ θαηνίθσλ-

ηδησηψλ ηεο Οπγγαξίαο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ, φκσο, άδεηα παξακνλήο), αλέξρεηαη ζε 15% επί ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. 

ρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, ζεκεηψλεηαη φηη ν εξγαδφκελνο θαηαβάιιεη 10% επί 

ηνπ κηζζνχ ηνπ γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ θαη 8,5% γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Απφ 1/1/2020 νη 

θφξνη απηνί, ζπληαμηνδνηηθφο θαη πεξίζαιςεο, αληηθαζίζηαληαη απφ κία λέα εηζθνξά θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο χςνπο 18,5%, απφ ηελ νπνία ζα εμαηξνχληαη φινη νη ζπληαμηνχρνη εξγαδφκελνη. 

Παξάιιεια, νη νηθνγελεηαθέο παξνρέο γηα γνλείο ζα δχλαληαη λα αλέιζνπλ κέρξη θαη ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσληθήο απηήο εηζθνξάο ηνπ 18,5%. 

Δληνχηνηο, απφ 1/1/2020 απμάλεηαη ε κεληαία θαηαβνιή γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, απφ 

7.500 HUF (250 HUF εκεξεζίσο) ζε 7.710 HUF (257 HUF εκεξεζίσο). Σα πνζά απηά νθείινπλ λα 
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θαηαβάιινπλ νη άλεξγνη θαη ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπο ν άλεξγνο ζα ζηεξείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δσξεάλ δεκφζηαο πεξίζαιςεο.  

Απφ 1/1/2020 απαιιάζζνληαη δηα βίνπ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο φιεο 

νη κεηέξεο (βηνινγηθέο ή αλάδνρεο) ηεζζάξσλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ. 
 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο γηα ην 2019 αθνξνχζαλ: 

-ηε δηεχξπλζε ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα «Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ» (Ε&Α) από ηα έζοδα ηων κοινωνικών ειζθοπών.   

-ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ αθνξά ζε άκεζεο δαπάλεο Δ&Α γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο. Βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ «Szocho», εάλ ε επηρείξεζε αζθεί 

ηελ Δ&Α σο θχξηα, πξσηαξρηθή ή θαη ζπλαθή δξαζηεξηφηεηά ηεο, ηφηε ην 50% ηεο θάιπςεο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θφζηνο Δ&Α, κπνξεί λα εθιεθζεί σο θοπολογική 

απαλλαγή. πλεπψο, ηα κηζζνινγηθά θφζηε πνπ εθιακβάλνληαη σο ηέηνηα, δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

-ηελ απφ 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2019 πξνζκέηξεζε ζηε θνξνινγηθή βάζε, ηνπ θφζηνπο ηεο αηομικήρ και 

ομαδικήρ αζθάλιζηρ καηά κινδύνων  ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

-ηηο δωπεέρ ηος επγοδόηη και ηη ζςνειζθοπά ηος ζηο εθελονηικό Ταμείο Αμοιβαίος  Κεθαλαίος νη 

νπνίεο απφ 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2019 εθιακβάλνληαη σο εηζφδεκα απφ απαζρφιεζε θαη αθνινχζσο ν 

εξγνδφηεο ζα δηθαηνχηαη κείσζεο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηεο εξγνδνηηθήο επηδφηεζεο. Γελ 

πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ην εζεινληηθφ Σακείν Ακνηβαίαο ην νπνίν είλαη θνξνινγεηέν  

γηα άιια εηζνδήκαηα, κε ηνλ θφξν λα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο 

δήισζεο. 

 

3. Φνξνιφγεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Η θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνλνκηθέο, ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ ην θέξδνο, είλαη ππνρξεσηηθή. 

Τπελζπκίδεηαη φηη απφ 1/1/2017, ν ζπληειεζηήο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο κεηψζεθε ζε 9% γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο (απφ 19% πνπ ίζρπε γηα ηηο εηαηξείεο κε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 500 εθ. HUF θαη απφ 10% 

γηα ηηο ππφινηπεο). Ο ζπληειεζηήο 9% είλαη ν ρακειφηεξνο ζηελ Δ.Δ., ρακειφηεξνο θαη απφ απηνχο 

ηεο Βνπιγαξίαο (10%) θαη Ιξιαλδίαο, Κχπξνπ (12,5%). 

ηε θνξνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα επηιέμνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ηηο επλνεί. Η επηινγή γίλεηαη κεηαμχ ησλ παξαθάησ θνξνινγηθψλ 

ππνθαηεγνξηψλ:  

-EVA «Απινπνηεκέλνο επηρεηξεκαηηθφο Φφξνο» γηα επηρεηξήζεηο πνπ νη εηήζηεο πσιήζεηο ηνπο δελ 

μεπεξλνχλ ηα 30 εθ. HUF (πεξίπνπ €100.000). Απφ 1/1/2020 ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαηαξγείηαη. 

 -ΚΑΣΑ «Σκεκαηηθφο Φφξνο» κε ηνλ νπνίνλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.α. θφξσλ θαη εηζθνξψλ. Απφ 1/1/2019 ζε πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ 

ππνθείκελν κεηαπεδά απφ ην θαζεζηψο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο ζην θαζεζηψο θνξνινγίαο 

ζπγαηξηθψλ «KATA», ην πνζφ ηηκνιφγεζεο γηα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ εηαηξεία, 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ εληαγκέλε ζην θαζεζηψο εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο, θνξνινγείηαη κε ηνλ 

ζπληειεζηή εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 

-KIVA «Φφξνο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ», κε ηνλ νπνίνλ παξέρεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε πην επλντθή 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ 1εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηελ έληαμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο KIVA, απαηηείηαη ζπλνιηθφ πνζφ (απφ απνδείμεηο 

πιεξσκψλ, εηζπξάμεηο, απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ, ηζνινγηζκφ) χςνπο 1 δηο  HUF (απφ 500 εθ.  HUF). 

Απφ 1/1/2020 ν ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο κεηψλεηαη απφ 13% ζε 12%.  
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ηηο εηαηξείεο πνπ θνξνινγνχληαη, δίδνληαη θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο ή θίλεηξα (π.ρ. απαιιαγή 

κέρξη θαη ηνπ 80% ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ππνινγηζηεί εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

επηδφηεζε ηφθσλ γηα δάλεηα κηθξν-κεαζίσλ επηρεηξήζεσλ, θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα επελδχζεηο 

πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θιπ).  

Απφ 1/1/2020 κεηψλεηαη ζηα 300 εθ. HUF (απφ 500 εθ. HUF ην 2019) ην φξην πξνθεηκέλνπ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαπηπμηαθά έξγα λα δηθαηνχληαη θνξναπαιιαγψλ. 
Αληηζηνίρσο κεηψλεηαη ζηα 200 εθ. HUF (απφ 400 εθ. HUF ην 2019) θαη ην φξην γηα ηηο κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα. Οη κεηψζεηο ζα ζπλερηζηνχλ γηα κηα 

ηξηεηία θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ην φξην ζα κεησζεί ζηα 100 εθ. HUF ην 2021 θαη 

ζηα 50 εθ. HUF ην 2022. Αληηζηνίρσο γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ην φξην ζα κεησζεί ζηα 

100 εθ. HUF ην 2021.  

 

Οη αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή θνξνιφγεζε γηα ην 2020 αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ εηζαγσγή ελφο 

ζεζκνπνηεκέλνπ Δηαηξηθνχ Φφξνπ Οκίισλ Δπηρεηξήζεσλ, αληίζηνηρνπ ηνπ ΦΠΑ πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

νκίινπο εηαηξεηψλ: 

Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζην Δηαηξηθφ Φφξν Οκίισλ, είλαη: 

- ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε (π.ρ. ζπγαηξηθή) λα βαζίδεηαη ζε δηθαίσκα ςήθνπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 75% ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ φκηιν, 

- λα αθνινπζείηαη ην ίδην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

- λα ππάξρεη ηαχηηζε ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ κε ηελ εκεξνκελία, 

- ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ λα γίλεηαη ζην ίδην λφκηζκα. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ θαλνληζκνχ είλαη φηη ε θνξνινγηθή βάζε ησλ 

κειψλ ηνπ νκίινπ κε αξλεηηθή θνξνινγηθή βάζε θαηά ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ έηνο, δχλαηαη λα 

αληηζηαζκηζηεί κέρξη πνζνζηφ 50% επί ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ κειψλ κε ζεηηθή θνξνινγηθή 

βάζε, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζηνλ Όκηιν ζεκαληηθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ.  

 

-Έθπησζε ηφθσλ: 

Με βάζε ηνπο λένπο θαλφλεο πεπιοπιζμού ηων μειώζεων ηόκων, ην θαζαξφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

χςνπο 30% ή πνζφ 939.810.000 HUF πξν πιεξσκήο ηφθσλ, θνξνινγίαο θαη απνζβέζεσλ, 

αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ κείσζε ησλ ηφθσλ. Η αρξεζηκνπνίεηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηφθσλ κπνξεί ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ησλ επφκελσλ εηψλ. 

 

-Διεγρφκελε Ξέλε Δηαηξεία: 

Η φξνο «Διεγρφκελε Ξέλε Δηαηξεία» εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 2018. Μηα μέλε εηαηξεία ζεσξείηαη 

ειεγρφκελε φηαλ ν θνξνινγνχκελνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο θαηά ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Απφ 1/1/2019 ζα κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη απφ ηελ 

θαηάηαμή ηνπο σο «Διεγρφκελεο Ξέλεο Δηαηξείεο» κφλν φζεο εηαηξείεο παξέρνπλ ελεξγέο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη ε αςηόμαηη εξαίπεζη ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ.  

 

-Οκαδηθά Αζιήκαηα: 

Σν 2018, ε πεηνζθαίξηζε εληάρζεθε ζηα επηιέμηκα γηα θνξνινγηθέο απαιιαγέο νκαδηθά αζιήκαηα. 

Σν 2019, ε ππνζηήξημε ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ εληζρχεηαη κε ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ησλ 

δαπαλψλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηδηνθηεζίαο γηα αζιεηηζκφ θαη αλαςπρή. 

  

1. Φνξνινγηθά θίλεηξα:  

 Δηαηξείεο πνπ δελ ζεσξνχληαη κηθξν-κεζαίεο, κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ θνξνινγηθά θίλεηξα κε 

δχν επηπιένλ ηξφπνπο: α) επελδχνληαο ηνπιάρηζηνλ 6 δηο HUF (θαζαξφ πνζφ) θαη β) κε ηελ 
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πινπνίεζε επέλδπζεο χςνπο 3 δηο HUF (θαζαξφ πνζφ) θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

 Σα θνξνινγηθά θίλεηξα δίδνληαη γηα επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

Ννκνχο/Ννκαξρίεο ηεο Κεληξηθήο Οπγγαξίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο αθνξνχλ ζε 

παξαγσγή λένπ πξντφληνο, ή ζε βηνκεραληθή έξεπλα θαη θαηλνηνκία. 

 Η ρνξήγεζε ησλ θηλήηξσλ, δελ απαιιάζζεη ηελ εηαηξεία απφ ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

(π.ρ. αχμεζε ησλ ππαιιήισλ θαηά 50 εληφο ηεηξαεηίαο, αχμεζε ησλ απνδνρψλ, θιπ). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγήζεθε θνξνινγηθφ θίλεηξν γηα επέλδπζε πνπ δεκηνπξγεί ζέζε 

εξγαζίαο, αιιά ε ζέζε παξακέλεη θελή, ε πεξίνδνο ράξηηνο παξαηείλεηαη κέρξη λα θαιπθζεί ε 

ζέζε. 

 ηελ πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ιφγσ θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ε παξνρή ησλ 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ αλαζηέιιεηαη κφλν γηα ην θνξνινγηθφ έηνο θαηά ην νπνίν 

δηαπξάρζεθε ε παξάβαζε.  

 

2. Λνηπέο πεξηπηψζεηο: 

 Μεξίζκαηα θάησ ηνπ 10% δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο δεισκέλεο κεηνρέο 

 Φνξνινγηθέο απαιιαγέο κπνξεί λα εγθξηζνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο θαηαιπκάησλ 

πξνο ελνηθίαζε. 

 

 

4. Δηδηθφηεξνη θφξνη 

 

Θεσξψληαο φηη ην θξάηνο πξφλνηαο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη ζε επνρή παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπγγξηθή 

θπβέξλεζε έρεη πεξηνξίζεη ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Η ζέζπηζε κηαο κνλαδηθήο, πςειήο 

βαζκίδαο ΦΠΑ, χςνπο 27%, απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Δπεηδή απηφ δελ 

επαξθεί, έρεη επηβιεζεί κηα ζεηξά απφ εηδηθνχο θφξνπο επί ησλ ηξαπεδψλ θαη επί δηαθφξσλ ηνκέσλ 

ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, εηαηξίεο ιηαλεκπνξίνπ. Δπίζεο πξνσζνχληαη, ππφ 

δηάθνξα ζρήκαηα, ν έιεγρνο ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαπλνχ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πξντφλησλ, κε 

θχξην επηρείξεκα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

εζφδσλ. 

 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο –ΦΠΑ. 

Η λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ΦΠΑ ζηελ Οπγγαξία (Hungarian VAT Act 

CXXVII ηνπ 2007), είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Οη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οπγγαξία, δηέπνπλ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πψιεζε θαη αγνξά 

πξντφλησλ εληφο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο γεληθφο 

ζπληειεζηήο ΦΠΑ θαζνξίδεηαη ζην 27%. Τπάξρνπλ φκσο θαη κεησκέλνη ζπληειεζηέο, 18% θαη 5%.  

Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ. Όηαλ ην 2014 

είρε -πηινηηθά- κεησζεί ν ΦΠΑ ζηνπο δσληαλνχο ρνίξνπο, ε αγνξά είρε θαηαζηεί πην αληαγσληζηηθή, 

θαζψο απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αγνξνπσιεζηψλ θαη απμήζεθε επίζεο ν αξηζκφο ησλ 

θηελνηξφθσλ. Βάζεη ησλ ζεηηθψλ απηψλ απνηειεζκάησλ, ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ηνλ Ιαλνπάξην 

2015 ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην βφεην θαη πξφβεην θξέαο θαζψο θαη ζηα πξντφληα ηνπο, ελψ ηνλ 

Ιαλνπάξην 2016 κείσζε ην ΦΠΑ θαη ζην ρνηξηλφ θξέαο. Σνλ Ιαλνπάξην 2017, κεηψζεθε επίζεο ζην 5% 

θαη ν ΦΠΑ ζην θξέζθν γάια, ζηα πνπιεξηθά θαη ζηα απγά. 

Με 18% θνξνινγνχληαη ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα θαζψο θαη πξντφληα πνπ σο θχξην ζπζηαηηθφ ηνπο 

έρνπλ ην θαιακπφθη, αιεχξη θαη άκπιν, θαζψο θαη νη ππαίζξηεο εθδειψζεηο κε κφληκνπ ραξαθηήξα. 

Με 5% θνξνινγνχληαη ηα θάξκαθα, νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηα βηβιία, ηα αηγνπξφβαηα, νη ρνίξνη, ηα 

βννεηδή, ηα πνπιεξηθά, ην γάια, ηα απγά, νη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο ζέξκαλζεο θαη ε δσληαλή κνπζηθή 
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ζε ηδησηηθέο εθδειψζεηο. Σν 2018 ν ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα ηρζπεξά (θξέζθα θαη θαηεςπγκέλα) 

κεηψζεθε ζην 5%, ελψ κείσζε ζην 5% είρε επίζεο ν ΦΠΑ ζηα εζηηαηφξηα, θαζψο θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν.  

Απφ 1/1/2020 ν ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο (θαηαιχκαηα, μελνδνρεία θιπ), κεηψλεηαη απφ ην 

18% ζην 5%. Δληνχηνηο, νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ δηακνλήο ζα νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ 

«Σνπξηζηηθφ Φφξν». 
Ο εθδφηεο ηηκνινγίνπ πνπ πεξηέρεη ΦΠΑ, νθείιεη λα ηνλ θαηαβάιεη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ηηκνιφγην δελ έρεη εμνθιεζεί.  

-Απφ 1/1/2019 ν Νφκνο πξνζθέξεη ηη δπλαηφηεηα αςηόμαηηρ αίηηζηρ γηα ΦΠΑ 50% γηα ηελ ελνηθίαζε 

απηνθηλήηνπ, φηαλ ην ελνηθηαδφκελν απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα εκπνξηθνχο φζν θαη γηα 

ηδησηηθνχο ζθνπνχο. Αλ ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπνξηθήο 

ρξήζεο, ηφηε ν λφκνο ηνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα ηζφπνζεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ. 

-Απφ 1/1/2020, ο ΦΠΑ επί των πωλήσεων νέων κατοικιών αυξάνεται απφ 5% ζε 27%. Ο λένο 

θαλνληζκφο θαζηζηά ζαθέο φηη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ 5% δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ  ε νηθνδνκηθή άδεηα ή ε δήισζε γηα ην θηίξην έγηλε πξηλ ηηο 2/11/2018. 

-Σν φξην γηα ην δικαίωμα θοποαπαλλαγήρ απμάλεηαη απφ ηα 8 εθ. ζηα 12 εθ. HUF. Έηζη, ην φξην γηα 

ηελ απαιιαγή ηνπ ΦΠΑ, εμηζψλεηαη κε ην φξην επηινγήο ηνπ «Σκεκαηηθνχ Φφξνπ» (ΚΑΣΑ).  

-Απφ 1/1/2020 δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εηαηξείεο γηα απφδνζε κεησκέλνπ ΦΠΑ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα αληίζηνηρα πνζά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηηο εηαηξείεο απηέο θαη φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015.   

-Απφ 1/1/2020 θαη εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε εγγξαθήο θαη ππνβνιήο ζρεηηθήο αλαθνξάο,  νη παξαδφζεηο ζηελ Οπγγαξία πνπ 

αθνξνχλ ζε απνζέκαηα πειαηψλ. 

 

Φφξνο Πνιπηειείαο. 

Δπηβάιιεηαη, ζε ζεηξά πξντφλησλ. Η ζρεηηθή λνκνζεζία ζηελ Οπγγαξία, είλαη ελαξκνληζκέλε κε απηή 

ηεο Δ.Δ., εληνχηνηο δελ ππάξρνπλ εληαίνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ίδηνη ζε φια ηα θ-κ ηεο Δ.Δ. Κάζε 

θ-κ ηεο Δ.Δ. νξίδεη απηφ ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηεξψληαο, αζθαιψο, ηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία. Απφ 1/7/2017, κε ηνλ λφκν VXVII ηνπ 2016, ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα λνκνζεζία γηα ηνλ 

θφξν πνιπηειείαο ζηελ Οπγγαξία. 

Πξντφληα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν Φφξνο Πνιπηειείαο είλαη ηα παξαθάησ: 

Δλεξγεηαθά πξντφληα (άλζξαθαο, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην, νξπθηέιαηα, ιηπαληηθά, 

πεηξειαηνεηδή, θιπ), δχζνο, νίλνο, πνηά απφ δχκσζε, ελδηάκεζα αιθννινχρα πξντφληα, αιθννινχρα 

πνηά θαη επεμεξγαζκέλα θαπλά (ηζηγάξα, πνχξα, θαπλφο, ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη θαχζηκε χιε γηα 

αλαπηήξεο). 

Απφ 1/1/2020 απμάλεηαη ν θφξνο θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα θαπλνχ, ελψ πξνβιέπνληαη θαη 

πεξαηηέξσ απμήζεηο γηα ην κέιινλ. Αληίζεηα, κεηψλεηαη απφ ηα 55 HUF ζηα 20 HUF αλά δφζε ν 

θφξνο ζηα πγξά ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ. 

 
Ννκαξρηαθνί / Γεκνηηθνί Φφξνη 

Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηφο ηνπο, ηνπηθνχο θφξνπο. 

Σνπηθνί θφξνη είλαη νη: 

α) Φφξνο Πφιεο: Κάζε θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα, αξθεί ην θνξνινγεηέν 

αληηθείκελν λα κελ  θνξνινγείηαη ήδε, βάζεη άιιεο λνκνζεζίαο. Σν χςνο ηνπ θφξνπ θαη νη ινηπέο 

ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Γήκνπο.  

β) Φφξνο Σνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ: Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηνπηθφο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε κφληκεο ή 

θαη πεξηζηαζηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Ο 

αλψηαηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 2%, φκσο είλαη ζηε δηαθξηηηθή 
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επρέξεηα ησλ Γήκσλ λα θαζνξίζνπλ ην αθξηβέο χςνο ηνπ ζπληειεζηή, αιιά θαη λα απνθαζίδνπλ γηα 

ην αλ ζα επηβιεζεί ή φρη ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο. Γηα κε κφληκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν 

θφξνο θαζνξίδεηαη αλά εκέξα (5.000 HUF / εκέξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο). 

γ) Φφξνο Κηηξίσλ (αληίζηνηρνο ηνπ ΔΝΦΙΑ): Ο θφξνο εθαξκφδεηαη αδηαθξίησο ζε φια ηα θηίζκαηα, 

είηε απηά πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε. Σνλ θφξν θαιείηαη λα θαηαβάιεη 

ν ηδηνθηήηεο. Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο θαζνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο:  

 κε αλψηαηε ρξέσζε 1.852,1 HUF / η.κ., ή  

 κε αλψηαην πνζνζηφ 3,6% επί ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο. 

δ) Φφξνο Γήο: Τπφρξενο είλαη ν θαηαγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο  θαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 

θαζνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο:  

 κε αλψηαηε ρξέσζε 336,7 HUF / η.κ., ή  

 κε 3% επί ηεο αγνξαίαο αμίαο. 

ε) Κνηλνηηθφο Φφξνο Ιδησηψλ: Αθνξά ηδηψηεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάπνηα θαηαζθεπή ή 

θνκκάηη γήο, ή πνπ έρνπλ ηελ ςηιή θπξηφηεηα (θαη δηθαίσκα επηθαξπίαο) ελφο δηακεξίζκαηνο ην νπνίν 

δελ αλήθεη ζε θπζηθφ πξφζσπν. Σν χςνο ηνπ θφξνπ θαζνξίδεηαη ζην αλψηαην πνζφ ησλ 28.624,3 

HUF αλά θαηαζθεπή, θνκκάηη γήο, ή δηακεξίζκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο θαηαβάιιεηαη εηεζίσο 

ζε δχν δφζεηο. 

ζη΄) Σνπξηζηηθφο Φφξνο: Τπφρξενο είλαη νπνηνζδήπνηε πνιίηεο (ηδηψηεο) πνπ δηακέλεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα λχρηα σο επηζθέπηεο ζε θαηάιπκα ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ηνπ εθάζηνηε 

Γήκνπ (θαη δελ είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ απηνχ). Ο θαηαβαιιφκελνο θφξνο θαζνξίδεηαη κε 

δχν ηξφπνπο:  

 κε αλψηαηε ρξέσζε 505,1 HUF / άηνκν / δηαλπθηέξεπζε, ή  

 κε αλψηαην πνζνζηφ 4% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο δηακνλήο 

 

Δηδηθνί Φφξνη 

Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο/ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο Ο θφξνη απηνί επηβάιινληαη κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη: 

α) Δηδηθνί Φφξνη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ: 

θνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ, γλσζηψλ θαη σο «Φφξνο Σξαπεδψλ», είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

ζπκβνιήο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Σν χςνο ηεο 

θνξνιφγεζεο δηαθέξεη απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα. Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ν θφξνο αλέξρεηαη ζε 

0,15% ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο φηαλ απηή δελ μεπεξλά ηα 50 δηο HUF θαη ζε 0,21% γηα πνζά άλσ 

ησλ 50 δηο HUF. Γηα άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζε 5,6% ηεο 

θνξνινγεηέαο βάζεο φηαλ απηή δελ μεπεξλά ηα 50 δηο HUF θαη ζε 6,5% γηα πνζά άλσ ησλ 50 δηο 

HUF. Γηα επελδπηηθά Σακεία (Funds) ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζην 0,05 ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο.  

β)  Φφξνο Δηζνδήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δλέξγεηαο: 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο, γλσζηφο θαη σο «Robin Hood Tax», επηβάιιεηαη γηα λα κεησζνχλ θαη 

εμαιεηθζνχλ αληζφηεηεο ζηνλ αληαγσληζκφ, λα πξνζηαηεπζεί ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, λα θαηαζηεί πην 

απνηειεζκαηηθή ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ψζηε ηειηθψο λα κεησζεί ην θφζηνο  ηεο. Σν χςνο ηνπ 

ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο είλαη 31% επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ. 

 γ) Φφξνο Σειεπηθνηλσληψλ: 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, γλσζηνχ θαη σο «Φφξνο Σειεθψλνπ, ή SMS Tax» είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσλίαο ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Δπηβάιιεηαη θφξνο χςνπο 2 HUF / ιεπηφ ηειεθσληθήο νκηιίαο θαη 2 HUF / SMS θαη MMS  (γηα 

αηνκηθά ζπκβφιαηα) θαη 3 HUF / ιεπηφ ηειεθσληθήο νκηιίαο θαη 3 HUF / SMS θαη MMS (γηα 

νκαδηθά, εηαηξηθά θιπ ζπκβφιαηα). Δληνχηνηο, ππάξρεη αλψηαην φξην ζηνλ θφξν πνπ νξίδεηαη ζηα 700  

HUF / κήλα αλά ζχλδεζε (γηα αηνκηθά ζπκβφιαηα) θαη 5.000 HUF / κήλα (γηα νκαδηθά ζπκβφιαηα). 
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δ) Φφξνο Γηαθήκηζεο: 

Πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά λέν θφξν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. Απφ ην 2017, ηνπ 

θφξνπ εμαηξνχληαη νη απην-δηαθεκηδφκελνη (π.ρ. φηαλ κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία δηαθεκίδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο). Τπφρξενη γηα θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη θαη ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαη ν εληνιέαο 

ηεο. Σν χςνο ηνπ θφξνπ γηα ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαζνξίδεηαη σο εμήο:  

- 0% γηα ην ηκήκα ηεο δηαθήκηζεο θάησ ησλ 100 εθ. HUF 

- 7,5% γηα ην ηκήκα πνπ μεπεξλά ηα 100 εθ. HUF 

Σν χςνο ηνπ θφξνπ γηα ηνλ εληνιέα νξίδεηαη ζε 5% ηεο κεληαίαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο εθφζνλ 

μεπεξλά ηα 2,5 εθ. HUF. 

Απφ 1/7/2019 ν ζπληειεζηήο ηνπ Φφξνπ Γηαθήκηζεο, ηφζν γηα ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία φζν 

θαη γηα ηνλ εληνιέα ηεο, κεηψζεθε πξνζσξηλά ζην 0%. Η θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαζηνιή 

επηβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ηξνπνινγία, ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη 

θαη 31/12/2022. 

ε) Φφξνο Γεκφζηαο Τγείαο: 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ πνπ δε ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε δεκφζηα πγεία, ε πξνψζεζε κηαο πγηνχο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, ηνπο επηβαιιφκελνπο αλά πξντφλ θφξνπο: αλαςπθηηθά (7 HUF/ ιίηξν), 

ελεξγεηαθά πνηά (250 HUF/ ιίηξν), εληζρπηηθά γεχζεο (250 HUF/ ριγ), καξκειάδα (500 HUF/ριγ), 

αιθννινχρα πνηά (20-900 HUF/ιίηξν). Δλδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Γξαθείν καο 

πξνθεηκέλνπ ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηα πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή θνξνιφγεζε θαη ην 

χςνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ, θαζψο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ ππάξρνπλ.  

ζη΄) Φφξνο Δμνξχμεσλ: 

Ο νξπθηφο πινχηνο θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα αλήθνπλ ζην θξάηνο, φκσο, κε ηελ εμφξπμε θαη 

επεμεξγαζία, νη πξψηεο χιεο θαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα θαζίζηαληαη ηδηνθηεζία ηνπ επηρεηξεκαηία. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην θξάηνο δηθαηνχηαη κεξίδην θαη επηβάιιεη ζρεηηθφ θφξν. Σν χςνο ηνπ θφξνπ 

θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ πνπ εμνξχρζεθε, ή ηεο αμίαο 

ηεο πξνο εθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

 

Άιινη ζπκπιεξσκαηηθνί θαη εηδηθνί θφξνη (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά):  

-Φφξνο Τγείαο (ΔΗΟ): επηβάιιεηαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (αλαιφγσο ηνπ 

χςνπο ηνπ εηζνδήκαηνο) 

-Φφξνο Ορεκάησλ: επηβάιιεηαη κε ζθνπφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ θφζηνπο γηα ηελ 

απηνθίλεζε  

-Φφξνο εηαηξηθψλ απηνθηλήησλ: εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ εηαηξηθά 

απηνθίλεηα 

-Φφξνο εγγξαθήο απηνθηλήησλ: (π.ρ. ηέιε θπθινθνξίαο) 

-Φφξνο θιεξνλνκηάο θαη κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Σέινο, απφ 1/1/2020 θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ, ηνπ εηήζηνπ 

εηαηξηθνχ θφξνπ, ηεο εηζθνξάο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ θφξνπ ησλ εηαηξεηψλ ελέξγεηαο. 

 
 

Γ. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

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). Οη ΑΞΔ 
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επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηα ειεθηξνληθά, ζηηο 

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

 

1. Αλαπηπμηαθφο Νφκνο – Κίλεηξα Δπελδχζεσλ  

Σα επελδπηηθά θίλεηξα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε έρνπλ σο αθνινχζσο: 

ε πεξίπησζε πνπ κία επέλδπζε δελ ηπγράλεη ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ., κέζσ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ε νπγγξηθή θπβέξλεζε, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

ρεδίνπ Αλάπηπμεο, πξνζθέξεη δέζκεο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπηδνηήζεηο κε κνξθή άκεζεο ρξεκαηηθήο ζπλεηζθνξάο, κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. 

 Φνξναπαιιαγέο. 

 Δπηδνηήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. 

 Δπηδνηήζεηο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
 

Σα επελδπηηθά θίλεηξα εθαξκφδνληαη ζε κηα ζεηξά επελδχζεσλ φπσο: 

1. Βηνκεραλία/Μεηαπνίεζε. 

2. Δπηρεηξήζεηο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

4. Δπηρεηξήζεηο Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ Γηαλνκήο θαη Μεηαθνξάο Πξντφλησλ (Logistics). 

5. Σνπξηζκφο. 

 

Η ζεκαληηθφηεξε ίζσο δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μέλνη επελδπηέο ζηελ Οπγγαξία είλαη ε 

πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο, 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.  

πλνςίδνληαο, ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Οπγγαξίαο είλαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ην 

ζχγρξνλν νδηθφ δίθηπν θαη ην θαιά εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ελψ σο κεηνλεθηήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ην κηθξφ κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε ρακειή αγνξαζηηθή δχλακε θαη ηα 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα.   

 

 

2. Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ρψξαο – Κίλδπλνη/πξννπηηθέο 

Γεληθά: 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε εμάιεηςε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ην 2020. Μαθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη κεγέζπλζε ζα είλαη νη δχν 

ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ 

θπβεξλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ην ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα. Σν δεκφζην ρξένο ζα κεησζεί ζην 60% ηνπ ΑΔΠ 

κέρξη ην 2022, ελψ κέρξη ην 2020 ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 250-300 ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πέξαλ 

ηνχησλ, ε θπβέξλεζε, κέρξη ην 2022, ζθνπεχεη λα κεηψζεη ηνπο θφξνπο εξγαζίαο ζε επίπεδα 

θαηψηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, ελψ παξάιιεια ιακβάλεη κέηξα γηα 

ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Η θπβέξλεζε, αιιάδνληαο ηνλ επελδπηηθφ λφκν, δίλεη 

ηψξα πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ εηαηξεηψλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

απμαλφκελν εξγαηηθφ θφζηνο. Με ην λέν επελδπηηθφ λφκν, δελ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα απνιακβάλνπλ θξαηηθήο ελίζρπζεο. Δπλννχληαη νη επελδχζεηο 

εληάζεσο ηερλνινγίαο, κε ηηο νπνίεο απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Έηζη, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε, ε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, δελ εκπνδίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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Πξέπεη εληνχηνηο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 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%). Η  δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Οπγγαξίαο είλαη επεθηαηηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ο θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο είλαη ππαξθηφο θαη 

πνιινί αλαιπηέο θξίλνπλ αλαπφθεπθηε κηα πην ζθηρηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

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 ζα ζπλερίζνπλ λα θηλνχληαη αλνδηθά. Η νπγγξηθή νηθνλνκία, δεδνκέλεο ηεο εμάξηεζήο ηεο 

απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην, είλαη επάισηε ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο δηαθνξέο (π.ρ. επηβνιή εκπνξηθψλ 

θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο, εκπνξηθφο πφιεκνο κεηαμχ ππεξδπλάκεσλ, θιπ). ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

πιεγνχλ νη εμαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο, θαη θπξίσο απηέο ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

δεκηνπξγψληαο αλαηαξάμεηο ζην νηθνλνκηθφ θιίκα, κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, θιπ. Η 

Οπγγαξία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη αλέπαθε ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα ηελ εληζρχζεη απέλαληη ζε 

απεηιέο, ζα πξέπεη λα απμήζεη ην επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ην κε εηζέηη ελεξγνπνηεκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο.  

Η θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο ηνλίδεη ζε θάζε επθαηξία φηη νη ζηφρνη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζα 

παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη: νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πιήξεο απαζρφιεζε, κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ρακειφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Ο ΟΟΑ, δηαβιέπεη επθαηξίεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ Οπγγαξία θαη 

πξνηείλεη: α) ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο γηα ηελ ηξίηε ειηθία, β) ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ θαη γ) ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Οπγγαξία δελ επηζπκεί -επί ηνπ παξφληνο- λα εηζέιζεη ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

Δληνχηνηο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο 

(ρακειφ δεκφζην ρξένο, ρακειφο πιεζσξηζκφο, ρακειά επηηφθηα), αθνχ απηά εγγπψληαη ηελ πγεία 

κηαο νηθνλνκίαο. 

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

εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο γεληθψο, ηεο εμέιημεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηεο 

πξνφδνπ ηνπ δηαιφγνπ γηα ην κέιινλ ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ηεο ζπκθσλίαο γηα ην λέν Πνιπεηέο 

Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 2021-2027 ηεο ΔΔ. 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 ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαηαιχηεο εμειίμεσλ θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ. Σν κέιινλ ηεο Δ.Δ., ε πηζαλή δηεχξπλζε κε λέα θ-κ, 

ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ κεηαμχ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη δηνίθεζεο Βξπμειιψλ, ην κεηαλαζηεπηηθφ 

αιιά θαη νη επηπηψζεηο ηνπ Brexit, ζα δηαηαξάμνπλ ηηο ηζνξξνπίεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θ-κ.  

 

Δπηδφζεηο Οηθνλνκίαο / Δμειίμεηο: 

 

Α. Πξo COVID-19 

Σν ρξένο ηεο Οπγγαξίαο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ επηδεηθλχεη ζεκαληηθή πηψζε απφ ην 2011 θαη 

βξίζθεηαη θάησ ηνπ 70%, ελψ ν δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο 

Οπγγαξίαο (ρξένο ζε μέλν ζπλάιιαγκα) έρεη κεησζεί απφ 52% ην 2011 ζε 23% ην 2019. χκθσλα κε 
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ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο γηα ην 2019 

ππνινγίζηεθε ζην 66,3% ηνπ ΑΔΠ, απφ 70,2% ην 2018 (72,9% γηα ην 2017 θαη 75,5% γηα ην 2016). 

ηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο ζην 60% ηνπ ΑΔΠ 

κέρξη ην 2022.  

Σν 2019 ην έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζην 2,1% ηνπ ΑΔΠ (2,2% ην 2018) θαη παξέκεηλε γηα 8
ε
  

ζπλερφκελε ρξνληά θάησ ησλ ηξηψλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (θξηηήξην ζχγθιηζεο γηα έληαμε ζηελ 

επξσδψλε). 

Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ππνζηεξηδφκελνο θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηηο μέλεο επελδχζεηο, δηακνξθψζεθε γηα ην 2019 ζην 4,9% 

(απφ 5,1% ην 2018). 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. Με 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% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ν ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο έρεη γίλεη βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο γηα επίηεπμε 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4%, πιεζσξηζκνχ 2,8%, πεξηζσξίνπ ειιείκκαηνο 1% ηνπ ΑΔΠ θαη 

παξάιιειεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζην 66% ηνπ ΑΔΠ. Η θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

θηλείηαη ζε δχν άμνλεο:  

α) κείσζε θφξσλ θαη δεκφζηνπ ρξένπο  

β) αχμεζε κηζζψλ, επελδχζεσλ θαη απαζρφιεζεο.  

 

Β. Μεηά COVID-19 

Η παλδεκία πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη είρε πξνβιεθζεί, νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Οπγγαξία, ηελ νπνία ε θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε, φρη κε κέηξα ιηηφηεηαο, αιιά, αληηζέησο, κε κηα 

ζπλνιηθή παξεκβαηηθή πνιηηηθή πνπ σο θχξην ζηφρν είρε ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ. Πην αλαιπηηθά, ε θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, βαζίδεηαη ζηνπο 

παξαθάησ επηά (7) άμνλεο: 

1) Γεκηνπξγία θαηνηθηψλ, 2) Γεκνγξαθηθή αλάθακςε, 3) Δπέθηαζε ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ, 4) Πξνηεξαηφηεηα ζε επελδχζεηο πνπ αλαζεξκαίλνπλ ηελ νηθνλνκία, 5) 

Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο δεκφζησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 6) Αχμεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ θαη 7) Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Οπγγαξίαο παξνπζίαζαλ αξλεηηθέο ηάζεηο θαηά ην πξψην θχκα ηεο 

παλδεκίαο, βειηηψζεθαλ ειαθξψο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη δηέγξαςαλ λέα αξλεηηθή πνξεία θαηά 

ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο.  

Απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο ρψξαο ζεκείσζε πηψζε κέρξη 

θαη 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ε κείσζε ζα έρεη δηακνξθσζεί ζε 

6,5%, ελψ ην 2021 ε νηθνλνκία ζα αλαπηπρζεί κε ξπζκφ 3,5 - 4%.  

Σν έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, δηεπξχλζεθε θαη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 8% κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έηνπο, αιιά λα κεησζεί ζην 5,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2021. 

Σν ρξένο απμήζεθε θαη εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξάζεη ην 80% ηνπ ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην γ΄ 

ηξίκελν δηακνξθψζεθε ζην 73,8% ηνπ ΑΔΠ (ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ). 
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Ο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 3,4% γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη λα κεησζεί ζην 3,3% ην 

2021. 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο θπκαίλεηαη ζην 4,5% θαη εκθαλίδεηαη απμεκέλν ηνπιάρηζηνλ θαηά κηα 

πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε κε ην 2019, αλ θαη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί καδηθέο απνιχζεηο.  

Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθφ πιήγκα 

θαη παξά ηελ αηθληδηαζηηθή παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πνπ αχμεζε ην επηηφθην θαηαζέζεσλ 

επηά εκεξψλ, απφ 0,6% ζε 0,75%, ην θηνξίλη (HUF), ζπλέρηζε ηελ πησηηθή ηνπ πνξεία ζε ηζηνξηθά 

ρακειά επίπεδα. Οη επελδπηέο, θνβνχκελνη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, είλαη επηθπιαθηηθνί, ηφζν ζηελ Οπγγαξία, φζν θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

Σζερία θαη Πνισλία, φπνπ θη εθεί ζεκεηψλεηαη ππνρψξεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ησλ 

εζληθψλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ επξψ. 

 

  

Δ. ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οπγγξηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Public Procurement Authority, 

www.kozbeszerzes.hu) δεκνζηεχνληαη νη πξνθεξχμεηο γηα δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο/θξαηηθέο 

πξνκήζεηεο. ηνλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθφ ηφπν, ε πιεηνλφηεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ 

νπγγξηθή γιψζζα, ελψ ζηελ αγγιηθή αλαθέξνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τπεξεζία, φπσο 

ιεηηνπξγία ηεο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, λνκνζεζία θαη αληίζηνηρα δηαηάγκαηα, εθδειψζεηο, θ.ά 

(ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πθίζηαηαη κε επηινγή ηεο αγγιηθήο έθδνζεο ζηελ εηζαγσγή). 
 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο δεκφζηνο δηαγσληζκφο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50 εθαη. νπγγξ. θηνξηληψλ-

HUF, 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 νη ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη, κεηά ηε ζρεηηθή 

εγγξαθή ηνπο, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ (είδνο θαη πνζφ 

δηαγσληζκνχ, ππεξεζίεο θαηάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ – θαθέιισλ, θ.ά). 

Δπηπξνζζέησο πθίζηαηαη θαη ε ηζηνζειίδα www.tender-ertesito.hu φπνπ επίζεο δεκνζηεχνληαη νη 

δεκφζηνη δηαγσληζκνί ηεο Οπγγαξίαο (ζηα νπγγξηθά) ελψ ζηελ ηζηνζειίδα www.promitheies.gr  

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηα ειιεληθά γηα πξνκήζεηεο, δηαγσληζκνχο θαη 

πξνθεξχμεηο ζηελ Οπγγαξία, έλαληη ζρεηηθήο ρξέσζεο. 

 

 

Σ. ΚΛΑΓΟΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Η 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. 

Η Διιάδα εμάγεη ζηελ Οπγγαξία πξντφληα, θπξίσο ησλ παξαθάησ 4ςήθησλ θσδηθψλ πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (.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  ] 

http://ted.europa.eu/
http://www.tender-ertesito.hu/
http://www.promitheies.gr/
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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] 

8518 [Μηθξφθσλα, κεγάθσλα θαη αθνπζηηθά κε κηθξφθσλν]θαη 

8542 [Ηιεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα] 

 

Γηα ην 2019, ην πξψην ζε αμία εμαγφκελν ζηελ Οπγγαξία ειιεληθφ πξντφλ αλήθεη ζηνλ θσδ. 

.Ο.8518. Με αμία εμαγσγψλ € 8,3 εθ., ηα κηθξφθσλα, κεγάθσλα θαη αθνπζηηθά κε κηθξφθσλν 

απνηεινχλ ην 15,31% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί, φηη θαηά ην παξειζφλ, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ είρε επηδείμεη ακειεηέν 

κεξίδην (έηνο 2018 : € 24.463).  

Σα πέληε πξψηα ζε αμία εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα (4-ςήθηνη θσδηθνί .Ο.), κε 

ζπλνιηθή αμία € 36,0εθ. (€23,8 εθ. ην 2018), απνηεινχλ ην 28,30% (19,78% ην 2018) ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία γηα ην 2019.  

Σα πξψηα δέθα (10) εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα αμίαο €58,46 εθ. (€50,12 εθ. ην 

2018) απνηεινχλ ην 46,0% (43,1% γηα ην 2018) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ 

Οπγγαξία, ελψ ηα πξψηα 15 ζε αμία εμαγφκελα ζηελ Οπγγαξία ειιεληθά πξντφληα, αμίαο €70,15 εθ. 

(€ 67,7 εθ. ην 2018), απνηεινχλ ην 55,2% (58,22% ην 2016) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία. 

 

1. Βηνκεραληθά πξντφληα 

Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ειεθηξηθέο (.Ο. 85) 

ηνλ ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ Οπγγαξία, απφ άπνςεο εηζαγσγψλ, δηςήθην θσδηθφ .Ο. 85, ε Διιάδα 

έρεη αμηφινγε παξνπζία θαηά ηα πεξαζκέλε έηε. Σν 2019 ήξζε λα πξνζηεζεί θαη ε αικαηψδεο αχμεζε 

ηεο ππνθαηεγνξίαο κε .Ο. 8518 (Μηθξφθσλα, κεγάθσλα θαη αθνπζηηθά κε κηθξφθσλν), πνπ 

απνηέιεζε ην α΄ εμαγφκελν πξντφλ ηεο ρψξαο καο ζηελ Οπγγαξία, κε πξννπηηθή γηα παξάιιειε 

ζεκαληηθή αχμεζε θαη ζηνπο 4ςήθηνπο θσδηθνχο 8517 θαη 8542. 

Πξντφληα αινπκηλίνπ (.Ο. 76) 

Σα πνζνζηά θαη ε ζέζε θαηάηαμεο ηεο Διιάδνο ηφζν ζηνλ δηςήθην θσδηθφ 76 φζν θαη ζηνπο 

4ςήθηνπο θσδηθνχο 7606 [Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην], 7604 [Ράβδνη θαη είδε 

θαζνξηζµέλεο µνξθήο απφ αξγίιην] θαη 7610 [θαηαζθεπέο -θνπθψκαηα- απφ αξγίιην] αθήλνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Φαξκαθεπηηθά πξντφληα (.Ο. 30) 

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 2019, νη νπγγξηθέο εμαγσγέο έρνπλ 

ππεξ-δεθαπιαζηαζηεί ζε αμία. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο, άξρηζαλ λα αλαθάκπηνπλ θαη πάιη ην 2015 θαη 

κέρξη ην 2019 κε € 6,8 εθ., αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. Δληνχηνηο, ν ιφγνο εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ 

είλαη 4:1 ππέξ ηεο Οπγγαξίαο.  

Η 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. 
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Πξντφληα ραιθνχ (.Ο. 74)  

Τπάξρεη αλνδηθή ηάζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Η Διιάδα ζα κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη θαη λα 

απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο ζηελ Οπγγαξία, δηεθδηθψληαο κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο, θπξίσο ζηνπο 

θσδηθνχο .Ο.7408 [χξµαηα απφ ραιθφ] θαη .Ο.7411 [σιήλεο απφ ραιθφ]. 

 

2. Σξφθηκα 
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 
Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Οιιαλδία, ε ινβαθία θαη ε Ρνπκαλία). Έληνλνο είλαη θαη ν αληαγσληζκφο απφ 
ρψξεο εθηφο Δ.Δ. (Σνπξθία, εξβία, Οπθξαλία).  
Ιδηαίηεξν 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. 

Φξνχηα (.Ο. 08) 

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 (έηνο 2019 : €4.323.294). Κπξηφηεξνο  αληαγσληζηήο καο ζηα 

εζπεξηδνεηδή είλαη ε Ιζπαλία κε αμία εμαγσγψλ ζηελ Οπγγαξία €17.698.420 (θαη 25,8% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο) θαη αθνινπζνχλ Γεξκαλία, Σνπξθία θαη ην 

Ηλ. Βαζίιεην. Η Διιάδα θαιχπηεη ην 6,3% 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 

€1.882.472. ε απηή ηελ θαηεγνξία θχξηνο αληαγσληζηήο καο είλαη θαη πάιη ε Ιζπαλία κε εμαγσγέο 

€2.118.121 (21,39%), αθνινπζεί ε ρψξα καο κε κεξίδην 19,1 % θαη ζηελ 3
ε
 ζέζε ε Γεξκαλία κε 

€1.680.416 πνπ θαιχπηεη ην 16,97% ησλ νπγγξηθψλ εηζαγσγψλ.  

Ο θσδηθφο 0810 (θξάνπιεο θαη αθηηλίδηα) κε αμία εμαγσγψλ €145.204 ην 2019, παξνπζηάδεη επίζεο 

δπλαηφηεηεο γηα αχμεζε θαη ζα πξέπεη λα επαλαθηήζεη, ην κεξίδην ηεο δηεηίαο 2016/2017 κε εμαγσγέο 

ησλ €500 ρηι. πεξίπνπ. 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. 

Γεκεηξηαθά (.Ο. 10) 

Η Οπγγαξία, γηα ηα πξντφληα ηνπ Κεθ.10, ην 2019,  πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά εηζαγσγέο αμίαο 

€199.063.787. Δθ ηνπ πνζνχ απηνχ, €129.204.862 (64,90%) αθνξά ζηα πξντφληα ηνπ 4ςήθηνπ 

θσδηθνχ 1005 [Καιακπφθη]. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά αμίαο νη θσδηθνί 1006 [Ρχδη] κε €33.746.310 

(16,95%) θαη ην 1001 [ηηάξη θαη ηκηγδάιη] κε € 23.138.120 (11,62%). 

Σν 2019, ε  Διιάδα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εμάγεη ξχδη (θσδηθφο 1006) αμίαο €883.779), 

ράλνληαο ηελ παξνπζία ηεο ζηελ αγνξά ζηνπο θσδηθνχο 1003  [Κξηζάξη] θαη [1005 Καιακπφθη], ζε 

ζχγθξηζε κε ηα έηε 2017 - 2018.  Κχξηνη αληαγσληζηέο καο ζηνλ θσδηθφ 1006 [Ρχδη]   είλαη ε Ιηαιία, 
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κε εμαγσγέο αμίαο €11.953.707 (35,42% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο), ε ινβαθία κε εμαγσγέο 

αμίαο € 7.943.006,  ε Πνισλία κε εμαγσγέο αμίαο € 3.542.211 θαη ε Μηαλκάξ κε εμαγσγέο αμίαο € 

2.648.458. Η ρψξα καο, κπνξεί θαη πξέπεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζηνλ θσδηθφ 1006 (ξχδη), 

ελψ ππάξρνπλ πεξηζψξηα θαη γηα απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ζηνλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ Οπγγαξία,  

4ςήθην θσδηθφ 1005 (θαιακπφθη),  φπνπ δπζηπρψο ε ρψξα καο, ην 2019 δελ επέδεημε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Διαηφιαδν (.Ο. 1509 θαη .Ο. 1510) 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία έηε, αλ θαη ε 

ρψξα καο ππνιείπεηαη πνιχ ζηελ θαηάηαμε θαη βξίζθεηαη πίζσ απφ ρψξεο ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ είλαη ειάρηζηε ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή. Σν έηνο 2019, ε Ιηαιία Ιζπαλία θαιχπηεη ην 

41,5%, ε Ιζπαλία ην 29,1% ησλ εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ ηεο Οπγγαξίαο θαη ε Γεξκαλία ην 12,7%. 

Αθνινπζνχλ ην Ηλ.Βαζίιεην, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε ρψξα καο κε εμαγσγέο 

ζηηο θαηεγνξίεο  (.Ο. 1509 θαη .Ο. 1510),  αμίαο € 385.856 (2,67% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο). 

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 

νπγγξηθήο παξαγσγήο -θαη ρξήζεο- δσηθψλ ιηπψλ θαη ζπνξέιαησλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

δηαθνξάο ζηε ιηαληθή ηηκή κεηαμχ ειαηνιάδνπ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, 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. 

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 εηζαγσγήο ηνπ αλά θηιφ, εληφο ηνπ 2019, δηακνξθψζεθε ζηα 

€2,91 (.Ο. 1509, Διαηφιαδν -Παξζέλν)  θαη €1,87 (.Ο. 1510, Άιια ιάδηα απφ ειηέο), ζε ζρέζε κε    

€ 3,73/ριγ. θαη € 2,03/ριγ αληίζηνηρα ηνπ έηνπο 2018.   

Παξαζθεπάζκαηα θαξπψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ (.Ο. 20) 

Αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Διιάδα, ην 2019, εμήγαγε ζηελ Οπγγαξία 

πξντφληα αμίαο € 9.175.912 θαιχπηνληαο κφλν ην 3,29 % ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο ζηα πξντφληα 

ηνπ Κεθ. 20. Βξίζθεηαη δε ζηελ 9
ε
 ζέζε (10

ε
 ην 2018), πίζσ απφ ηηο: Γεξκαλία €58.442.914 (20,56%), 

Πνισλία €43.318.347 (15,23%), Οιιαλδία €31.391.155 (11,04%), Απζηξία €24.890.302 (8,75%), 

Ιηαιία  €24.193.409 (7,71%), Γαιιία, Σζερία θαη Βέιγην. 

Σν 2019, ζηνλ θσδηθφ 2008, ε Διιάδα εμήγαγε ζηελ Οπγγαξία πξντφληα αμίαο €7.075.239 

θαιχπηνληαο ην 12,91% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ 2
ε
 ζέζε κεηά ηελ 

Γεξκαλία (€15.405.827 – κεξίδην 28,11%) θαη ζηνλ θσδηθφ 2001 [Λαραληθά, Καξπνί  θαη  Φξνχηα] ε 

ρψξα καο κε εμαγσγέο αμίαο €747.916 θαιχπηεη to 5,17%. ηνλ θσδ. 2005 κε εμαγσγέο πξντφλησλ 

αμίαο €787.289 θαιχπηεη ην 1,36%.   

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, αλαδεηθλχεη δε ηε 
ρψξα καο ζε ζεκαληηθφ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο απηνχ ζηελ νπγγξηθή αγνξά. Πξάγκαηη, ν 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 2013 ζεκεηψζεθε 
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αχμεζε 194,5% ζε ζρέζε κε ην 2012. Η 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). To 2018 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ειηάο πξνζέγγηζαλ 
ηα  €393.112 θαη ζεκείσζαλ λέα αχμεζε 29,9% ζε ζρέζε κε ην 2017 (€302.586).  To 2019, 
εμήρζεζαλ ειηέο αμίαο  €376.582,  παξνπζηάδνληαο θάκςε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% ζηηο εμαγσγέο καο 
ζηελ Οπγγαξία, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο ζε 
ζρέζε κε ην επξψ.  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. 
 
πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα 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). 

 

 

Ε. ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

Διιεληθέο Αξρέο ζηελ Οπγγαξία 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ 
Γ/λζε: Szegfű u. 3, 1063 Budapest  
Σει.: +36 1 4132611, +36 1 4132621, Fax: +36 1 3421934  
e-mail: gremb.bud@mfa.gr, greekemb@t-online.hu 
 
ΠΡΟΞΔΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ 
Γ/λζε: Szegfű u. 3, 1063 Budapest 

Σει.: +36 1 4132606, Fax: +36 1 3421934  
e-mail: grcon.bud@mfa.gr 
 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ 
Γ/λζε: Szegfű u. 3, 1063 Budapest  
Σει.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax: +36 1 3217403 

e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr 
 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ/Γξαθείν ΔΟΣ Απζηξίαο-Οπγγαξίαο 
Γ/λζε: Opernring 8, A-1010 Wien  

Σει:. +43 1 5125317, +43 1 5125314, Fax: +43 1 5139189 

e-mail: grect@vienna.at 

Τπνπξγεία Οπγγαξίαο    
 
 
-Οπγγξηθή Κπβέξλεζε http://www.kormany.hu  

-Πξσζππνπξγηθφ Γξαθείν http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office  

 

-Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ  

 & Δκπνξίνπ  http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade   

 

-Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy  

mailto:grect@vienna.at
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy
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-Τπνπξγείν Ακχλεο http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence  

 

- Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο  

   θαη  Σερλνινγίαο                                   https://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology   

 

-Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice  

 

-Τπνπξγείν Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources  

 

-Τπνπξγείν Γεσξγίαο http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture  

 

 -Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior  

 

 

Οπγγξηθή Γηπισκαηηθή Αξρή ζηελ Διιάδα 

Πξεζβεία ηεο Οπγγαξίαο ζηελ Αζήλα 
Γ/λζε: Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 38, Παγθξάηη, 116 35  
Σει.: +30 210 7256800-802,  Fax: +30 210 7256840  
Ιζηνζειίδα: www.mfa.gov.hu/emb/athens  

e-mail: mission.ath@kum.hu , titkarsag.ath@kum.hu  

 

Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα, Δπηρεηξεκαηηθνί χλδεζκνη ζηελ Οπγγαξία 
 
Hungarian Chamber of Commerce and Industry 
Γ/λζε: V. Kossuth Lajos tér 6-8, 1055 Budapest  
Σει.: +36 1 4745141, +36 1 4745154, Fax: +36 1 4745105, +36 1 4745159 

Ιζηνζειίδα: www.mkik.hu e-mail: mkik@mkik.hu 

 

Budapest Chamber of Commerce and Industry  

Γ/λζε: Krisztina krt. 99, 1016 Budapest   

Σει.: +36 1 4882000 Fax: +36 1 2643994 

Ιζηνζειίδα: www.bkik.hu e-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu 
 
Joint Venture Association 
Γ/λζε: V. Kossuth Lajos tér 6-8, 1055 Budapest  
Σει.: +36 1 4890368 Fax: +36 1 4890369 

Ιζηνζειίδα: www.jointventure.hu e-mail: jvsz@ jointventure.hu, info@jointventure.hu 
 

Σξάπεδεο – Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί & Φνξείο  

 
-Κεληξηθή Σξάπεδα Οπγγαξίαο   

Central Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank)  www.mnb.hu  

-Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία   

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal)  www.ksh.hu  

 -Οξγαληζκφο Δπελδχζεσλ & Δκπνξίνπ   

Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA)    www.hipa.hu  

 

 

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence
https://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior
http://www.mfa.gov.hu/emb/athens
mailto:mission.ath@kum.hu
mailto:titkarsag.ath@kum.hu
http://www.mnb.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.hipa.hu/
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Υξεκαηηζηήξην Βνπδαπέζηεο-Budapest Stock Exchange Ltd-BSE 

Γ/λζε: H Budapest, P.O. Box 24   

Σει.: +36 1 4296857, Fax: +36 1 4296899 

Ιζηνζειίδα: www.bse.hu , e-mail: info@bse.hu  

Έλσζε Σξαπεδψλ Οπγγαξίαο-Hungarian Banking Association  

Γ/λζε: 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6   

Σει.: +36 1 3276030, Fax: +36 1 266 1989 

Ιζηνζειίδα: www.bankszovetseg.hu  

 

 

Δκπνξηθέο Σξάπεδεο 

 

-AEGON    www.aegonlakastakarek.hu  

-BNP Paribas Hungary www.bnpparibas.hu  

-Budapest Bank Nyrt    www.budapestbank.hu  

-CIB National bank Zrt  www.cib.hu  

-CITIBANK Europa Plc  www.citibank.hu 

-Commerzebank  Zrt  www.commerzbank.hu 

- Deutsche Bank  www.db.com 

-Erste Bank Hungary Zrt  www.erstebank.hu  

-Eximbank   www.exim.hu 

-Gránit Bank   www.granitbank.hu  

-ING Bank   www.ingbank.hu 

-K&H Bank Zrt   www.kh.hu  

-KDB Bank Europe Ltd.  www.kdbbank.eu 

-Magnet Bank   www.magnetbank.hu 

- Magyar Cetelem Bank www.cetelem.hu  

-Magyar Fejlesztési Bank  www.mfb.hu  

-Merkantil Bank  www.merkantil.hu  

-MKB Bank Zrt   www.mkb.hu  

-ΟΣP Bank Nyrt   www.otpbank.hu 

-Polgári Bank    www.polgaribank.hu  

-Porsche Bank   www.porschebank.hu  

-Raiffeisen Bank Zrt   www.raifeisen.hu  

-Sberbank Hungary Zrt www.sberbank.hu  

-Takarékbank Zrt.  www.takarekbank.hu  

-Takarék Commerce Bank  www.takarek.hu  

-UniCredit Bank Hungary Zrt. www.unicreditbank.hu  

 

 

 

Οκνγελεηαθνί & Δθθιεζηαζηηθνί Φνξείο: 
 
 

Απηνδηνίθεζε Διιήλσλ Οπγγαξίαο - Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 

Γ/λζε: 1054 Budapest, Vécsey u. 5 

Tει.: +36 1 3027275, Fax: +36 1 3027277 

e-mail: grtitkar@t-online.hu ,  grelnok@t-online.hu  
 

http://www.bse.hu/
mailto:info@bse.hu
http://www.bankszovetseg.hu/
http://www.aegonlakastakarek.hu/
http://www.bnpparibas.hu/
http://www.budapestbank.hu/
http://www.cib.hu/
http://www.citibank.hu/
http://www.commerzbank.hu/
http://www.db.com/
http://www.erstebank.hu/
http://www.exim.hu/
http://www.granitbank.hu/
http://www.ingbank.hu/
http://www.kh.hu/
http://www.kdbbank.eu/
http://www.magnetbank.hu/
http://www.cetelem.hu/
http://www.mfb.hu/
http://www.merkantil.hu/
http://www.mkb.hu/
http://www.otpbank.hu/
http://www.polgaribank.hu/
http://www.porschebank.hu/
http://www.raifeisen.hu/
http://www.sberbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarek.hu/
http://www.unicreditbank.hu/
mailto:grtitkar@t-online.hu
mailto:grelnok@t-online.hu
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Απηνδηνίθεζε Διιήλσλ Βνπδαπέζηεο - Fővárosi Görög Önkormányzat  
Γ/λζε: 1054 Budapest, Vécsey u. 5 

Tει: +36 1 3027390, Fax: +36 1 3027277 

e-mail: fgotitkar@vipmail.hu  

 
Απηνδηνίθεζε Διιήλσλ Γήκνπ Μπεινγηάλλε - Görög Kisebbségi Önkormányzat Beloiannisz  
Γ/λζε: 2455 Beloiannisz, Rákóczi út. 26  
Σει./Fax: +36 25 225012 
 
 

ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΞΑΡΥΗΑ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 
Γ/λζε: Váci u. 55, 1056 Budapest  
Σει:. +36 1 3179230 
Ιζηνζειίδα: www.patriarchatus.hu  

 

Ξελνδνρεηαθνί & Σνπξηζηηθνί Φνξείο ζηελ Οπγγαξία 
 
Hungarian Hotel Association 
Γ/λζε: Jagelló út 1-3, H-1123 Budapest  
Σει.: +36 1 4669462, Fax: +36 1 3223854  
Ιζηνζειίδα: www.hah.hu , e-mail: info@hah.hu  
 
 

Association of Hungarian Travel Agents and Tour Operators (MUISZ) 
Γ/λζε: Jagelló út 1-3, H-1123 Budapest  
Σει.: +36 1 2791107. Fax: +36 1 2791108 

Ιζηνζειίδα: www.muisz.com  

e-mail: muisz@muisz.t-online.hu   

mailto:fgotitkar@vipmail.hu
http://www.patriarchatus.hu/
http://www.hah.hu/
mailto:info@hah.hu
http://www.muisz.com/
mailto:muisz@muisz.t-online.hu

