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Γενική εικόνα συνθηκών αγοράς στην Ουγγαρία 

• Από τα μέσα του 2013 κι ένθεν, η αξία του όγκου διεθνών εμπορικών συναλλαγών της 
Ουγγαρίας αυξάνεται με ρυθμούς 5-10% ετησίως, γεγονός που αφενός καταδεικνύει ότι 
πρόκειται περί ανοικτής στο εμπόριο χώρας και αφετέρου ενισχύει τις προοπτικές αύξησης των 
διμερών εμπορικών συναλλαγών και με την Ελλάδα. 
 

• Οι εμπορικές συναλλαγές της Ουγγαρίας προσανατολίζονται κυρίως, τόσο σε επίπεδο 
εξαγωγών όσο και σε επίπεδο εισαγωγών, προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ποσοστό περίπου 80% 
επί του συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών και 75% επί του συνόλου των ουγγρικών εισαγωγών 
αποτελούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συνεπώς, η χώρας μας ως κ-μ της Ε.Ε. βρίσκεται εντός 
της ζώνης προτίμησης της Ουγγαρίας. 

 
• Η αξία του όγκου εμπορικών συναλλαγών Ουγγαρίας-Ελλάδος, εμφανίζει, τα τελευταία έτη, 

αυξητική τάση. Όμως, διαχρονικά, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει έντονα ελλειμματικό εις 
βάρος της Ελλάδος. Η ανισορροπία αυτή στο διμερές εμπόριο με την Ουγγαρία, αποτελεί έναν 
ακόμη λόγο για τον οποίο θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση των δράσεων για προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων στην ουγγρική αγορά. Η τάση αύξησης που σημειώνεται στο διμερές 
εμπόριο Ελλάδος-Ουγγαρίας, δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη, εκ μέρους μας, 
εξωστρεφών δράσεων.   

 
• Η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση των σημαντικότερων προμηθευτών της Ουγγαρίας και 

καλύπτει μόνο το 0,11% των εισαγωγών που πραγματοποιεί η Ουγγαρία. Το 2016 η Ουγγαρία 
εισήγαγε από τα κ-μ της Ε.Ε., προϊόντα συνολικής αξίας €64,9 δις (78% του συνόλου των 
εισαγωγών της). Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έχει πολλά και σημαντικά περιθώρια αύξησης των 
εξαγωγών της προς την Ουγγαρία και διεύρυνσης του μεριδίου της στην ουγγρική αγορά. 
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Διμερείς Εμπορικές-Οικονομικές Σχέσεις 
Βασικός στόχος των διμερών μας σχέσεων με την Ουγγαρία, αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη και 
διεύρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Η Ουγγαρία είναι μια ευρωπαϊκή, ανοιχτή 
οικονομία, εκτός ευρωζώνης, με εξαγωγικό προσανατολισμό και σημαντική βιομηχανία. 
Γεωγραφικά περιβάλλεται -και ως ένα βαθμό επηρεάζεται- από αναπτυγμένες αγορές όπως η 
Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας εμφανίζεται έντονα 
πλεονασματικό και οι εξαγωγές της χώρας αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας.  
 

Διμερές Εμπόριο Ουγγαρίας-Ελλάδος 
(σε €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Εξαγωγές προς 
Ελλάδα 263.695.184 291.325.486 305.297.360 364.372.113 361.222.628 

Εισαγωγές από 
Ελλάδα 68.041.548 69.324.432 76.954.234 84.058.053 92.562.230 

Όγκος Εμπορίου 331.736.732 360.649.918 382.251.594 448.430.166 453.784.858 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ -195.653.636 -222.001.054 -228.343.126 -280.314.060 -268.660.398 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH).  

 
Όπως προαναφέρθηκε, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών με την Ελλάδα εμφανίζει, τα τελευταία 
έτη, αυξητική τάση. Αν και υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και αύξησης του όγκου και 
της αξίας των διμερών συναλλαγών, πρέπει να επισημανθεί η ανισορροπία που επικρατεί στο 
εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδος. Τα 
εισαγόμενα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα ενσωματώνουν υψηλό βαθμό προστιθέμενης αξίας, με 
συνέπεια τη συνεχή διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος με την Ουγγαρία. 
 

Διμερές Εμπόριο Ουγγαρίας-Ελλάδος 
(σε €) 2015 (α΄ εξαμ.) 2016 (α΄ εξαμ.) 2017 (α΄ εξαμ.) 

Εξαγωγές προς 
Ελλάδα 185.200.085 193.911.636 200.107.174 

Εισαγωγές από 
Ελλάδα 44.339.410 50.990.844 56.327.434 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας (KSH).  
 

Κατά το εξάμηνο Ιαν.-Ιουν. 2017, οι ελληνικές εξαγωγές στην Ουγγαρία σημείωσαν αύξηση 
10,46% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Μικρότερη (3,19%) ήταν η αύξηση που 
σημείωσαν οι ουγγρικές εξαγωγές στην Ελλάδα, γεγονός που σε συνδυασμό με την 
προαναφερόμενη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, προοιωνίζουν βελτίωση των όρων εμπορίου 
για την Ελλάδα και μείωση του εμπορικού ελλείμματος μέχρι το τέλος του 2017.   
Οι εξαγωγές μας προς Ουγγαρία αποτελούνται κυρίως από αγροτικά προϊόντα τροφίμων και 
προϊόντα αλουμινίου. Τα τελευταία έτη οι εξαγωγές περιλαμβάνουν επίσης φαρμακευτικά 
προϊόντα, τηλεφωνικές συσκευές, διάφορα προϊόντα από πλαστικό, ηλεκτρικά κυκλώματα, 
λιπάσματα, εντομοκτόνα, συσκευές ψύξης, κ.ά. 
 
Ο τομέας των τροφίμων, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, δεδομένου ότι το τρίτο σε 
αξία εξαγόμενο στην Ουγγαρία ελληνικό προϊόν είναι τα εσπεριδοειδή (Σ.Ο. 0805) που αποτελούν 
το 6% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στην Ουγγαρία και τέταρτο τα παρασκευάσματα 
καρπών και φρούτων (Σ.Ο. 2008) που αποτελούν το 5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 
στην Ουγγαρία. Επίσης, έβδομο σε αξία εξαγόμενο στην Ουγγαρία ελληνικό προϊόν είναι το ρύζι 
(Σ.Ο. 1006) με ποσοστό 3%. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και παραγωγική επάρκεια σε 
πολλά αγροτικά προϊόντα τροφίμων, εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιό της στην 
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ουγγρική αγορά, σε πολλούς κωδικούς του Κεφαλαίου 08 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(Καρποί και Φρούτα Βρώσιμα, Φλούδες Εσπεριδοειδών ή Πεπονιών). Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας 
μπορεί να αυξήσει το μερίδιό της στον κωδικό 0805 (εσπεριδοειδή), στον οποίο σημειώνει και τις 
μεγαλύτερες εξαγωγές. Επίσης στον κωδικό 0803 (μπανάνες) που είναι και ο δεύτερος 
σημαντικότερος για την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Ας σημειωθεί ότι χώρες όπως 
Λετονία, Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία κ.ά., χωρίς παραγωγή, ή/και 
ανεπτυγμένο σύστημα/κανάλια διανομών, εξάγουν στην Ουγγαρία περισσότερες μπανάνες απ’ ότι 
η Ελλάδα. Κατηγορία προϊόντων με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών, 
είναι αυτή του κωδικού 0807 (πεπόνια και καρπούζια). Κύριοι ανταγωνιστές μας είναι οι Ισπανία, 
Ιταλία, αλλά και η Γερμανία (!). Ο κωδικός 0810 (φράουλες και ακτινίδια) παρουσιάζει επίσης 
δυνατότητες για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Στην κορυφή του ανταγωνισμού και με μεγάλη 
διαφορά από την Ελλάδα βρίσκονται οι: Ισπανία (με 7 φορές περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με 
την Ελλάδα), Γερμανία (6 φορές περισσότερες από την Ελλάδα), Ιταλία (διπλάσιες από την 
Ελλάδα), Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Ολλανδία. Οι κωδικοί 0806 (σταφύλια), 0808 (μήλα, 
αχλάδια) και 0809 (βερίκοκα, νεκταρίνια, ροδάκινα), έχουν επίσης καλές προοπτικές για την 
Ελλάδα. Τέλος, επισημαίνουμε και την μικρή σχετικά κατηγορία του κωδικού 0814 (φλούδες 
εσπεριδοειδών, πεπονιών, καρπουζιών -νωπές, κατεψυγμένες, ή σε  άλµη), στον οποίο δεν έχουν 
καταγραφεί εισαγωγές από την Ελλάδα. Εντούτοις, εκτιμούμε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να 
διεκδικήσει μερίδιο αγοράς και λόγω συγκριτικού πλεονεκτήματος και παραγωγικής 
δυναμικότητας να ανταγωνιστεί τους κυρίαρχους «παίκτες» της κατηγορίας, Γερμανία, Αυστρία 
και Τσεχία. 
Ειδικά για τα πορτοκάλια (κωδικός 080510) πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα διότι την πρώτη θέση 
που κατείχαμε επί σειρά ετών με εξαγωγές ύψους 5-6 εκ. ευρώ ετησίως, το 2015 την κατέλαβε η  
Ισπανία. Την ίδια χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές υποχώρησαν στην τρίτη θέση (μετά και την 
Γερμανία) με αξία εξαγωγών στα 3 εκ ευρώ. Το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές ανέκαμψαν και 
κατέλαβαν και πάλι την πρώτη θέση, αν και με μικρότερη αξία (4,6 εκ. ευρώ) από τα προηγούμενα 
έτη.  
 
Αναφορικά με τα προϊόντα του Κεφαλαίου 20 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(Παρασκευάσματα Λαχανικών, Καρπών και Φρούτων ή άλλων μερών φυτών), επισημαίνουμε 
ότι η Ουγγαρία πραγματοποιεί ετήσιες συνολικές εισαγωγές αξίας €211,5 εκ. Από το ποσό αυτό, 
27,9% αφορά στα προϊόντα του 4ψήφιου κωδικού 2009 [Χυµοί φρούτων ή  λαχανικών] και 21% 
στα προϊόντα του κωδικού 2008 [Καρποί και φρούτα]. 
Η Ελλάδα, καλύπτει μόνο το 2,76% των εισαγωγών της Ουγγαρίας στα προϊόντα του Κεφ.20 και 
βρίσκεται στην 8η θέση, πίσω από τις: Γερμανία (18,3%), Πολωνία (14,4%), Ολλανδία (11,6%), 
Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία και Αυστρία (7%). Στον κωδικό 2008 η Ελλάδα καλύπτει το 2,14% των 
εισαγωγών της Ουγγαρίας και στον κωδ. 2005 καλύπτει το 1%.  
Παρότι τα προϊόντα του Κεφ.20 αποτελούν μικρό μέρος του συνόλου των εισαγωγών της 
Ουγγαρίας, εντούτοις για την χώρα μας ανακύπτουν δυνατότητες αύξησης του μεριδίου της, 
δεδομένης της παραγωγικής μας δυναμικότητας. 
Εξαιρετική προοπτική έχουν οι ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών (Σ.Ο.200570) που τα 
τελευταία έτη σημειώνουν αξιόλογη αύξηση, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα. Εντούτοις, 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εξαγωγών μας στην Ουγγαρία, δεδομένου ότι τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της εγχώριας ζήτησης και των εισαγωγών 
βρώσιμων ελιών που πραγματοποιεί η Ουγγαρία. Ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών 
ελιών στην Ουγγαρία είναι ραγδαίος. Το 2012 σημειώθηκε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 
11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2013 σημειώθηκε αύξηση 194,5% σε σχέση με το 
2012. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και τα επόμενα έτη. Το 2016 σημειώθηκε εκ νέου αλματώδης 
αύξηση σχεδόν 162% σε σχέση με το 2015. Σημειώνεται ότι για το 2016, το 53% των εισαγωγών 
ελιών της Ουγγαρίας (σε αξία) και το 71,6% (σε ποσότητα) προήλθαν από την Ισπανία. Η χώρα 
μας καλύπτει το 6% (σε αξία) και το 3,5% (σε ποσότητα) του συνόλου των εισαγωγών 
επιτραπέζιων ελιών της Ουγγαρίας. 
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Για τα προϊόντα του Κεφαλαίου 10 (Δημητριακά), σημειώνουμε ότι η Ουγγαρία πραγματοποιεί 
ετήσιες συνολικές εισαγωγές αξίας €171,2 εκ. Εκ του ποσού αυτού, ποσοστό 54,3% αφορά στα 
προϊόντα του 4ψήφιου κωδικού 1005 [Καλαμπόκι] και 13,13% στον κωδικό 1006 [Ρύζι]. Η 
Ελλάδα, που εξάγει προϊόντα της σε όλους τους 4ψήφιους κωδικούς (πλην των 1002 και 1007), 
καλύπτει μόνο το 1,6% των εισαγωγών της Ουγγαρίας στα προϊόντα του Κεφ.10. Κύριοι 
προμηθευτές της Ουγγαρίας σε αυτή την κατηγορία προϊόντων αναδεικνύονται οι: Σλοβακία 
(22,4%), Γαλλία (17,8%), Ρουμανία (16,7%), Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σερβία, Σλοβενία, 
Πολωνία και Τσεχία (μια θέση πριν την Ελλάδα).  
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών του Κεφαλαίου 10, κυριαρχείται από 
τον κωδικό 1006 (97,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών του Κεφ.10). Οι ελληνικές 
εξαγωγές του κωδικού 1006, στο σύνολο του Κεφ.10 αντιστοιχούν στο 1,55%. Αντιθέτως, στον 
πολύ σημαντικό για την Ουγγαρία 4ψήφιο κωδικό 1005, το ποσοστό της χώρας μας είναι αμελητέο 
(0,02%).  
Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στον κωδικό 1006 Επίσης, 
περιθώρια υπάρχουν και για απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στον κωδικό 1005. 
Ανοδική πορεία εμφανίζεται να έχουν και οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου τα τελευταία έτη, αν 
και η χώρα μας υπολείπεται πολύ στην κατάταξη και βρίσκεται πίσω από χώρες των οποίων η 
παραγωγή ελαιολάδου είναι ελάχιστη σε σχέση με την ελληνική. Η Ιταλία καλύπτει το 31,7% και η 
Ισπανία το 29,6% των εισαγωγών ελαιολάδου της Ουγγαρίας, ενώ η χώρα μας μόνο το 1,7%.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2016, η μέση τιμή του ελληνικού ελαιολάδου κατά την εισαγωγή 
του στην Ουγγαρία, ήταν €3,09/χλγ., όταν η μέση τιμή του εισαγομένου στην Ουγγαρία 
ελαιολάδου ήταν €3,23/χλγ. Η μέση τιμή του ελληνικού ελαιολάδου ήταν χαμηλότερη και άρα 
ανταγωνιστικότερη, της Ιταλίας (€3,39/χλγ.), της Ισπανίας (€3,30/χλγ.) της Γερμανίας (€3,74/χλγ.), 
αλλά όχι και του Ην. Βασιλείου (€1,05/χλγ.). 
 
Προκειμένου να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Ουγγαρία, εκτιμούμε ότι η 
χώρα μας θα πρέπει να συμμετάσχει με εθνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και 
Ποτών Ουγγαρίας «SIRHA–BUDAPEST» (http://sirha-budapest.com/en), η οποία διοργανώνεται 
ανά διετία στην Βουδαπέστη, από τον μεγαλύτερο εκθεσιακό φορέα της Ουγγαρίας HUNGEXPO 
(www.hungexpo.hu). Η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματισθεί για τις 7-9 Φεβρουαρίου 2018.  
Επισημαίνουμε ότι η χώρα μας απουσιάζει για περισσότερα από δώδεκα συναπτά έτη από τη 
συγκεκριμένη έκθεση, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των ουγγρικών εισαγωγικών εταιρειών για τα 
ελληνικά προϊόντα τροφίμων να φθίνει, ή να παραμένει στάσιμο. Κατά συνέπεια, για περισσότερο 
από μια δεκαετία, εκλείπει από τους εδώ εισαγωγείς η επαφή με νέα προϊόντα ελληνικής 
παραγωγής, η γνωριμία τους με νέες παραγωγικές και εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις με 
αποτέλεσμα να στρέφουν την προσοχή τους σε άλλες χώρες που φροντίζουν να αναθερμαίνουν με 
την συχνή παρουσία τους στην προαναφερόμενη διεθνή έκθεση, το ενδιαφέρων των Ούγγρων 
επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων και ποτών.  
Η συμμετοχή μας με εθνικό περίπτερο στην «SIRHA–BUDAPEST 2018» θα έδινε την απαραίτητη 
ώθηση που χρειάζεται ο κλάδος τροφίμων και ποτών της Ελλάδος, προκειμένου σε μια δύσκολη 
και απαιτητική συγκυρία να ενισχύσει την παρουσία του στην ουγγρική αγορά και να καταλάβει 
μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν.  
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