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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Η εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της πορείας της οικονομίας των χωρών 

της Βαλκανικής χερσονήσου και συγκεκριμένα της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας που 

αποτελούσαν χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και της ΚΟΜΕΚΟΝ (Συμβούλιο 

Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας) ενός εμπορικού οργανισμού του οποίου 

αποτελούσαν μέλη. Η οικονομία τους ήταν εξαρτημένη κατά ένα μεγάλο βαθμό από 

τις συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μεταξύ των χωρών μελών της ΚΟΜΕΚΟΝ 

και κατά συνέπεια και της ΕΣΣΔ. Όμως η ανάγκη για στροφή σε μια οικονομία 

αγοράς όπως οι οικονομίες των δυτικών χωρών, οδήγησε στην διάλυση αυτού του 

οργανισμού και στην ανάγκη να ακολουθηθούν τα πρότυπα των δυτικών οικονομιών, 

οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές και ευέλικτες.  

 

Με την εργασία αυτή δίνεται μια εικόνα για την ευρύτερη πορεία των χωρών αυτών 

μετά την πτώση του κουμμουνιστικού καθεστώτος και την ένταξη τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, που αποτέλεσε ένα σημαντικό κριτήριο για το 

άνοιγμα της οικονομίας τους σε ξένες επενδύσεις, οι οποίες δημιούργησαν συνθήκες 

ανάπτυξης στην οικονομία τους. Έτσι, αναλύοντας κάποιους συγκεκριμένους τομείς 

της οικονομίας των χωρών αυτών διαχρονικά, όπως τον κατώτατο μισθό, τις 

εμπορικές συναλλαγές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.), τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις , την παραοικονομία,  τον τουρισμό, την ανάπτυξη 

των logistics, αλλά και τα ενεργειακά αποθέματα τους, δίνεται μια καθαρή εικόνα για 

το επίπεδο ανάπτυξης του κάθε τομέα της οικονομίας, καθώς και η σύγκριση των 

μεγεθών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

 

Επίσης, μέσω των δεικτών EBRD γίνεται σύγκριση των μεγεθών σε σχέση με δυο 

άλλες χώρες, για να παρουσιαστεί σε τι επίπεδο βρίσκονται οι οικονομίες των δυο 

χωρών της μελέτης  σε σχέση με άλλες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to present the course of the economies of the countries of 

the Balkan Peninsula, namely Romania and Hungary, which were countries of the 

former Eastern bloc, and COMECON (Mutual Economic Assistance Council) of a 

trade organization of which they were members. Their economy was largely 

dependent on the trade between the member countries of Comecon and, consequently, 

the USSR. But the need to shift to a market economy like the economies of the 

Western countries has led to the dissolution of this organization and the need to follow 

the patterns of Western economies that are more competitive and more flexible. 

 

This paper gives an insight into the wider course of these countries following the 

fall of the Communist regime and their accession to the European Union and NATO, 

which was an important criterion for opening their economy to foreign investment, 

which created conditions growth in their economy. Thus, by analyzing certain specific 

sectors of the economy of these countries over time, such as minimum wages, trade, 

gross domestic product (GNP), foreign direct investment, privatization, the black 

economy, tourism, development of logistics and their energy reserves gives a clear 

picture of the level of development of each sector of the economy, as well as the 

comparison of the figures with respect to the previous years. 

 

Also, the EBRD indicators compare against two other countries to show at what 

level are the economies of the two sites of the case study relative to other countries of 

the former Eastern bloc. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1.1. Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας      

 

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και οι 

χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, αποτελούν γείτονες της Ελλάδας και 

σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της, αφού οι Ελλάδα έχει αναπτυγμένες εμπορικές 

σχέσεις με τις χώρες αυτές. Επίσης, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στις 

χώρες αυτές οι οποίες και ισχυροποιούν την θέση της στο χώρο της Βαλκανικής. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να αναλύσουμε όλους τους τομείς της οικονομίας των χωρών 

αυτών, αλλά και να παρουσιάσουμε όλες τις προοπτικές που δίνει η ανάπτυξη των 

οικονομιών αυτών για επέκταση των υπαρχόντων επενδύσεων, αλλά και δημιουργία 

νέων, οι οποίες αφορούν άμεσα και την Ελλάδα. Οι οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στις χώρες της Βαλκανικής επηρεάζουν και την Ελλάδα και είναι 

σημαντικό να δούμε την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές. Είναι σημαντικό η 

Ελλάδα να συνορεύει με χώρες οικονομικά εύρωστες, οι οποίες μόνο οφέλη θα έχουν 

για την οικονομία της, αλλά και για τις διακρατικές σχέσεις της με αυτές τις χώρες. 

 

 

1.2.  Ερωτήματα της έρευνας 

 

Με την εργασία αυτή θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των χωρών των Βαλκανίων και 

συγκεκριμένα της μελέτης περίπτωσης; 

2. Πόσο έχουν βελτιωθεί οι οικονομικές συνθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 

΄80 μέχρι σήμερα; 

3. Πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων; 

4. Ποια είναι τα περιθώρια για σημαντικές επενδύσεις στην οικονομία τους; 

5. Και ποιοι κλάδοι συμβάλουν περισσότερο στο ΑΕΠ των οικονομιών τους; 
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1.3.     Στόχοι της διπλωματικής εργασίας    

 

Συγκεκριμένα οι στόχοι της εργασίας είναι: 

 Να συλλέξουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν την οικονομία των δυο χωρών της 

μελέτης περίπτωσης. 

 Να αναλύσουμε τα δεδομένα κάθε τομέα της οικονομίας και να τα συγκρίνουμε 

διαχρονικά.  

 Να ερευνήσουμε κατά πόσο έχουν βελτιωθεί τα μεγέθη της οικονομίας 

διαχρονικά.  

 Να συμπεράνουμε αν τελικά η στροφή των οικονομιών των χωρών του πρώην 

ανατολικού μπλοκ σε μια ανοιχτού τύπου αγορά είχε τα αναμενόμενα οφέλη .  

 

  

                                                       

1.4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την σύνταξη 

και ανάπτυξη της εργασίας, αλλά και το πεδίο μελέτης της. Η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων έγινε από έγκριτες πηγές πληροφοριών για την οικονομία, όπως 

επιστημονικά και οικονομικά βιβλία, journals, έγκριτα οικονομικά sites, sites 

τραπεζών και οικονομικούς πίνακες δεδομένων. Επίσης, οι πηγές μέσα στην εργασία 

αναφέρονται με το σύστημα Harvard και να είναι σχετικά πρόσφατες ώστε να δοθούν 

όσο το δυνατόν πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικές με το θέμα της διπλωματικής 

εργασίας. 
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1.5. Συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και συνεισφορά 

στην επιστήμη 

 

Η συνεισφορά της έρευνας βασίζεται στην συλλογή και έρευνα στοιχείων που αφορούν 

στους κύριους τομείς των οικονομιών των δυο χωρών, από το 1989 μέχρι σήμερα. 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει πως η στροφή των χωρών του πρώην 

ανατολικού μπλοκ και συγκεκριμένα των δυο χώρων της μελέτης περίπτωσης Ρουμανίας 

και Ουγγαρίας σε οικονομίες ανοιχτής αγοράς, ωφέλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο 

στην ανάπτυξη τους, όσο και στην ευημερία των ίδιων των κατοίκων τους, που είδαν το 

βιοτικό τους επίπεδο να αυξάνεται σταδιακά. Η προσαρμογή των οικονομιών αυτών στα 

πρότυπα των δυτικών χωρών, τις κάνει περισσότερο ανταγωνιστικές δίνοντας 

περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης μελλοντικά και αποτελώντας παράδειγμα  που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. 

 

 

1.6. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

 

Πηγές μελέτης για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσαν το ελληνόγλωσσο 

βιβλίο του Μπιτζένη Α. Επιπρόσθετα ελήφθησαν πληροφορίες από διαδικτυακούς 

τόπους όπως countryeconomy.com, tradingeconomics.com, true economics, 

worldbank.org, TheGlobalEconomy.com, globaledge.msu.edu, OECD, το site 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, journals, καθώς και σημειώσεις από διαλέξεις κατά τη διάρκεια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως διδάσκοντα καθηγητή κ. Αριστείδη 

Μπιτζένη. 
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1.7. Δομή της διπλωματικής εργασίας 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δεκαπέντε κεφάλαια.  

 

Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο Γενική ανασκόπηση και στόχοι εργασίας αποτελεί την 

εισαγωγή της εργασίας. Σε αυτό παρουσιάζεται το αντικείμενο της διπλωματικής 

εργασίας, τα ερωτήματα που αποσκοπεί να απαντήσει, οι επιμέρους στόχοι και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η συμβολή της στην επιστήμη και η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε.  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Παρουσίαση των Χωρών παρουσιάζει εν συντομία 

κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά των χωρών που μελετούνται, όπως ο πληθυσμός, το 

νόμισμα, η ημερομηνία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία και των δυο χωρών, ώστε να δίνονται κάποιες σύντομες 

εισαγωγικές πληροφορίες για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις χώρες. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο Μισθολογική Κατάσταση, γίνεται σύγκριση του 

θεσπισμένου κατώτατου μισθού που ισχύει και στις δυο χώρες διαχρονικά, καθώς και η 

σύγκριση του σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στην Ελλάδα. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο Εμπορικές Συναλλαγές, γίνεται διαχρονική σύγκριση 

των εμπορικών εισαγωγών και εξαγωγών, του εμπορικού ισοζυγίου με την χρήση 

πινάκων και διαγραμμάτων. Επίσης παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτεροι εισαγωγικοί και 

εξαγωγικοί εταίροι της εκάστοτε χώρας, καθώς και τα 10 κυριότερα εισαγωγικά και 

εξαγωγικά προϊόντα τους. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ), γίνεται 

ανάλυση της ετήσιας ανάπτυξης του ρουμάνικου, αλλά και του ουγγρικού ΑΕΠ, καθώς 

και των τρεχουσών τιμών του διαχρονικά. Επίσης, γίνεται σύγκριση του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας. 
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Στο έκτο κεφάλαιο με τίτλο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, γίνεται ανάλυση των εκροών, 

εισροών, του εσωτερικού και εξωτερικού αποθέματος των άμεσων ξένων επενδύσεων και 

γίνεται παρουσίαση των κινήτρων και των αντικινήτρων που αφορούν τις επενδύσεις. 

Το έβδομο κεφάλαιο με τίτλο Ιδιωτικοποιήσεις, δίνει τον ορισμό των 

ιδιωτικοποιήσεων, αναφέρει τις μεθόδους, τα κίνητρα και τα αντικίνητρα και 

παρουσιάζει την κατάσταση των ιδιωτικοποιήσεων στις οικονομίες των δυο χωρών, μαζί 

με παραδείγματα πετυχημένων deals και στις δυο χώρες. 

 

Στο όγδοο κεφάλαιο με τίτλο Δείκτες EBRD, παρουσιάζονται οι δείκτες EBRD της 

Ρουμανίας και της Ουγγαρίας και γίνεται η σύγκριση τους με ενδεικτική χώρα του πρώην 

ανατολικού μπλοκ που έχει καλύτερους δείκτες και μια που έχει χειρότερους, ώστε να 

φανεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικονομίες τους. 

 

Στο ένατο κεφάλαιο με τίτλο Ονομαστική και Πραγματική Σύγκλιση, αναφέρονται τα 

ονομαστικά και πραγματικά κριτήρια σύγκλισης των δυο χωρών που μελετώνται.   

 

Στο δέκατο κεφάλαιο με τίτλο ΚΟΜΕΚΟΝ, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

στην δημιουργία αυτού του εμπορικού οργανισμού, στις χώρες που αποτελούσαν μέλη 

του, στην επίδραση που είχε στις μελετώμενες χώρες της παρούσας εργασίας, αλλά και 

στους λόγους που οδήγησαν στην διάλυση του. 

 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο με τίτλο ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, παρουσιάζεται η κατάσταση 

που επικρατεί στην Ρουμανία και την Ουγγαρία, όσον αφορά το κομμάτι της 

παραοικονομίας και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην οικονομία τους. 

 

Στο δωδέκατο κεφάλαιο με τίτλο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, γίνεται αναφορά 

στις στην τουριστική ανάπτυξη και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις δυο 

αναφερόμενες χώρες τα τελευταία χρόνια. 

 

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS, 

παρουσιάζονται οι τάσεις που δημιουργούνται για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

κλάδου, ο οποίος αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική ανάπτυξη της 

οικονομίας.  
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Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του ενεργειακού 

πλούτου των δυο χωρών, καθώς και διαχρονική σύγκριση των μεγεθών του με βάση 

συγκεκριμένες παραμέτρους. 

Το δέκατο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, δίνει το γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει, από τα στοιχεία που μελετήθηκαν στην εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1. Εισαγωγή 

Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η παρούσα διπλωματική 

εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη της οικονομίας των χωρών της Βαλκανικής και 

συγκεκριμένα σαν μελέτη περίπτωσης δυο συγκεκριμένες χώρες της, την Ρουμανία 

και την Ουγγαρία. Οι δυο αυτές χώρες εκτός του ότι βρίσκονται στα Βαλκάνια, 

αποτελούν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και έχουν αναπτυγμένες 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους, αφού συνορεύουν. Σκοπός της εργασίας είναι η 

ανάλυση και η σύγκριση της οικονομικής κατάστασης των δυο χωρών που θα 

μελετηθούν σε σχέση με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, μέσα από κάποια 

σημαντικά κεφάλαια της οικονομίας, όπως το ΑΕΠ, τις ιδιωτικοποιήσεις, το εμπόριο, 

την ενέργεια και την παραοικονομία σε διαχρονικό πλαίσιο από το 1989 έως και 

σήμερα.  

Γίνεται μια ανάπτυξη του κάθε κεφαλαίου μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων από 

έγκριτες οικονομικές ιστοσελίδες, από τις οποίες έγινε μια σημαντική συλλογή 

δεδομένων, όπως διαγράμματα και πίνακες που παρουσιάζουν διαχρονικά την πορεία 

των διαφόρων δεικτών της οικονομίας που μελετώνται στο κάθε κεφάλαιο. Στόχος 

είναι οι πίνακες και τα διαγράμματα να περιλαμβάνουν δεδομένα από το έτος 1989, 

μέχρι και το πιο πρόσφατο έτος. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις 

περιπτώσεις μελέτης, διότι άλλες φορές υπάρχει έλλειψη δεδομένων, ή τα 

μελετώμενα στοιχεία ήταν μεταγενέστερα του έτους 1989. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει συμμετρία στην έρευνα, αφού δημιουργούνται κάποια κενά. 

Παρόλα αυτά η σωστή και επιλεκτική συλλογή δεδομένων από έγκριτες 

οικονομικές ιστοσελίδες και βιβλία που αφορούν το θέμα των βαλκανικών 

οικονομιών, αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

της έρευνας, μέσα από την οποία θα βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα.  
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2.2. Έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν και οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες 

έχουν σχέση με το θέμα το οποίο πραγματεύεται, έτσι ώστε να προσδώσουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο σύνολο της έρευνας. Ανάλογα με την δομή και τον 

όγκο του κάθε κεφαλαίου έχει γίνει και η ανάλογη βιβλιογραφική έρευνα, η οποία 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια κεφάλαια 

χρειάστηκαν περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές και σε κάποια άλλα πιο λίγες. 

Επίσης, σε κάποια κεφάλαια απαιτούνταν η εύρεση και η δημιουργία πινάκων 

διαγραμμάτων και χαρτών, που προσδίδουν οπτική εικόνα η οποία βοηθάει 

περισσότερο στην κατανόηση της θεωρίας και σε κάποια άλλα η εύρεση πιο 

θεωρητικών πηγών, γιατί δεν απαιτείται η χρήση εικόνων για την κατανόηση τους. Η 

επιλογή της βιβλιογραφίας έχει μια αλυσιδωτή δομή, η οποία δημιουργία μια συνοχή 

στην εναλλαγή των κεφαλαίων και μια αναγκαιότητα στην ύπαρξη τους για την 

ολοκληρωμένη διερεύνηση του θέματος της εργασίας. 

 

 

2.3. Συμπεράσματα 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτούς του είδους της έρευνας έχει πραγματοποιηθεί μέσα 

από αξιόπιστες οικονομικές ιστοσελίδες, με κύριο στόχο την σωστή αποτύπωση του 

κεντρικού θέματος που διερευνάται μέσα από αυτή την εργασία. Η βιβλιογραφική 

έρευνα ερευνά με λεπτομέρεια τα δεδομένα κάθε ενότητας και υποενότητας, όμως 

λόγω της φύσης της έρευνας, πιθανόν να παραλείπονται σημαντικά επικαιροποιημένα 

στοιχεία, τα οποία πιθανόν να άλλαζαν κατά έναν βαθμό τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης των δεδομένων και τα τελικά συμπεράσματα. Ωστόσο ολόκληρη η 

βιβλιογραφική έρευνα μελετά την ευρύτερη οικονομική κατάσταση των δυο χωρών, 

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ακολουθώντας έτσι τον βασικό σκοπό 

του θέματος που δεν είναι μόνο η έρευνα, αλλά και η σύγκριση της οικονομικής 

κατάστασης που επικρατεί μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, βγάζοντας έτσι το τελικό 

συμπέρασμα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 
3.1. Αναγκαιότητα ερωτηματολογίων 

 
Ένα ερωτηματολόγιο είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που αποτελείται από μια σειρά 

ερωτήσεων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από τους ερωτώμενους. Το 

ερωτηματολόγιο εφευρέθηκε από τη Στατιστική Εταιρεία του Λονδίνου το 1838. 

(wikipedia.org) 

 

Αν και τα ερωτηματολόγια συχνά σχεδιάζονται για τη στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. (wikipedia.org) 

 

Τα ερωτηματολόγια έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με κάποιους άλλους τύπους 

ερευνών, δεδομένου ότι είναι φθηνά, δεν απαιτούν τόσο πολύ από τον ερωτώμενο 

προσπάθεια όπως λεκτικές ή τηλεφωνικές έρευνες και συχνά έχουν τυποποιημένες 

απαντήσεις που καθιστούν εύκολη τη συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, τέτοιες 

τυποποιημένες απαντήσεις μπορεί να αποθαρρύνουν τους χρήστες. Τα 

ερωτηματολόγια περιορίζονται επίσης απότομα από το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες 

πρέπει να μπορούν να διαβάζουν τις ερωτήσεις και να απαντούν σε αυτές. Έτσι, για 

ορισμένες δημογραφικές ομάδες, η έρευνα μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη. 

(wikipedia.org) 

 

 

 

3.2. Ποιοτική μέθοδος έρευνας 

 
Η ποιοτική έρευνα είναι μια επιστημονική μέθοδος παρατήρησης για τη συλλογή 

μη-αριθμητικών δεδομένων. [1] Αυτός ο τύπος έρευνας «αναφέρεται στις έννοιες, 

τους ορισμούς των εννοιών, τα χαρακτηριστικά, τις μεταφορές, τα σύμβολα και την 

περιγραφή των πραγμάτων» και όχι στις "μετρήσεις ή τα μέτρα τους." Η έρευνα αυτή 

απαντά πώς και πότε συμβαίνει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. οι προσεγγίσεις 

χρησιμοποιούνται σε διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

ανθρώπινα στοιχεία των κοινωνικών και φυσικών επιστημών και σε λιγότερο 



 10 

ακαδημαϊκά πλαίσια, οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν την ποιοτική έρευνα 

αγοράς, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις επιδείξεις υπηρεσιών από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δημοσιογραφία. (wikipedia.org) 

 

Ως πεδίο σπουδών, οι ποιοτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν ερευνητικές έννοιες 

και μεθόδους από διάφορους καθιερωμένους ακαδημαϊκούς τομείς. Ο στόχος ενός 

ποιοτικού ερευνητικού έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το πειθαρχικό 

υπόβαθρο, όπως ένας ψυχολόγος που επιδιώκει να κατανοήσει διεξοδικά την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και τους λόγους που κυβερνούν τη συμπεριφορά αυτή για 

παράδειγμα. Οι ποιοτικές μέθοδοι είναι καλύτερες για την έρευνα πολλών από το 

γιατί και πώς τα ζητήματα της ανθρώπινης εμπειρίας στην λήψη μιας απόφασης για 

παράδειγμα (όχι μόνο τι, πού, πότε ή ποιος); και να έχουν μια ισχυρή βάση στον 

τομέα της κοινωνιολογίας για την κατανόηση κυβερνητικών και κοινωνικών 

προγραμμάτων. Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως από τις πολιτικές 

επιστήμες, την κοινωνική εργασία και τους εκπαιδευτικούς. (wikipedia.org) 

 

Στην παραδοσιακή άποψη των στατιστικολόγων, οι ποιοτικές μέθοδοι παράγουν 

εξηγήσεις μόνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μελετήθηκαν (π.χ., ως μέρος 

μιας εθνογραφίας ενός νεοκδοθέντος κυβερνητικού προγράμματος), οποιαδήποτε 

γενικά συμπεράσματα εκτός του πλαισίου της μελέτης θεωρούνται προσωρινά 

(τεκμηριωμένες) οι γενικές προτάσεις δεν φτάνουν συνήθως στη βάση της 

στατιστικής θεωρίας. [παραπομπή που απαιτείται] Για το λόγο αυτό απαιτούνται 

ποσοτικές μέθοδοι για την αναζήτηση μαθηματικών αποδείξεων και αιτιολόγηση για 

τέτοιες υποθέσεις για περαιτέρω έρευνα. (wikipedia.org) 

 

Αντίθετα, ένας ποιοτικός ερευνητής μπορεί να υποστηρίξει ότι η κατανόηση ενός 

φαινομένου ή μιας κατάστασης ή ενός γεγονότος προέρχεται από τη διερεύνηση του 

συνόλου της κατάστασης (π.χ. φαινομενολογία, συμβολικός αλληλεπιδρασμός), 

συχνά με πρόσβαση σε μεγάλα ποσά «σκληρών δεδομένων» μη αριθμητικής μορφής . 

Μπορεί να ξεκινήσει ως μια θεμελιωμένη θεωρητική προσέγγιση με τον ερευνητή να 

μην έχει προηγούμενη κατανόηση του φαινομένου. ή η μελέτη μπορεί να αρχίσει με 

προτάσεις και να προχωρήσει με «επιστημονικό και εμπειρικό τρόπο» σε όλη τη 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας (π.χ., Bogdan & Taylor, 1990). (wikipedia.org) 
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3.2.1. Συμμετοχική παρατήρηση 

 

Η παρατήρηση από τους συμμετέχοντες είναι ένας τύπος μεθόδου συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιείται συνήθως στην ποιοτική έρευνα και την εθνογραφία. 

Είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία σε πολλούς κλάδους, ιδιαίτερα 

στην πολιτισμική ανθρωπολογία, την ευρωπαϊκή εθνολογία, την κοινωνιολογία, τις 

μελέτες επικοινωνίας, την ανθρώπινη γεωγραφία και την κοινωνική ψυχολογία. 

Στόχος του είναι να αποκτήσει μια στενή και στενή οικειότητα με μια συγκεκριμένη 

ομάδα ατόμων (όπως μια θρησκευτική, επαγγελματική, υπερατλαντική ομάδα ή μια 

συγκεκριμένη κοινότητα) και τις πρακτικές τους μέσα από την εντατική συμμετοχή 

των ανθρώπων στο πολιτιστικό τους περιβάλλον, την παρατεταμένη περίοδο χρόνος. 

(wikipedia.org) 

 

Η μέθοδος προέκυψε από την έρευνα πεδίου που σχετίζεται με ευρωπαϊκά και 

αμερικανικά ταξίδια επιστημονικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια του 1800, ένας από 

τους πρόδρομους της μεθόδου, όπως ο Joseph Marie, ο Baron de Gérando, δηλώνει 

ήδη ότι: «Ο πρώτος τρόπος για να γνωρίσεις τους Ινδούς είναι να γίνεις ένας από 

αυτούς, και μαθαίνεις τη γλώσσα τους θα γίνουμε συμπολίτες τους ». Αργότερα, η 

μέθοδος έχει διαδοθεί από τον Bronisław Malinowski και τους φοιτητές του στη 

Βρετανία, σπουδαστές του Franz Boas στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα από 

την αστική έρευνα της Σχολής Κοινωνιολογίας του Chicago. (wikipedia.org) 

 

 

3.2.2. Ομάδες εστίασης 

 

Μια ομάδα εστίασης είναι μια μικρή, αλλά δημογραφικά διαφοροποιημένη ομάδα 

ανθρώπων και των οποίων οι αντιδράσεις μελετώνται ειδικά στην έρευνα αγοράς ή 

στην πολιτική ανάλυση σε καθοδηγούμενες ή ανοιχτές συζητήσεις για ένα νέο προϊόν 

ή κάτι άλλο για να προσδιοριστούν οι αντιδράσεις που μπορεί να αναμένεται από 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Πρόκειται για μια μορφή ποιοτικής έρευνας που συνίσταται 

σε συνεντεύξεις στις οποίες μια ομάδα ανθρώπων ερωτάται για τις αντιλήψεις, τις 

απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους έναντι ενός προϊόντος, υπηρεσίας, 
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έννοιας, διαφήμισης, ιδέας ή συσκευασίας. Οι ερωτήσεις τίθενται σε μια διαδραστική 

ρύθμιση ομάδας όπου οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να μιλούν με άλλα μέλη της 

ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ερευνητής είτε παίρνει 

σημειώσεις είτε καταγράφει τα ζωτικά σημεία που παίρνει από την ομάδα. Οι 

ερευνητές πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τα μέλη της ομάδας εστίασης για 

αποτελεσματικές και έγκυρες απαντήσεις. (wikipedia.org) 

 

 

3.2.3. Προσωπική συνέντευξη 

 

Μια συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα είναι μια συζήτηση όπου οι ερωτήσεις 

καλούνται να αποσπάσουν πληροφορίες. Ο ερευνητής είναι συνήθως ένας 

επαγγελματίας ή έμμισθος ερευνητής, μερικές φορές εκπαιδευμένος, ο οποίος θέτει 

ερωτήσεις στον ερωτώμενο, σε μια εναλλασσόμενη σειρά συνήθως σύντομων 

ερωτήσεων και απαντήσεων. Μπορούν να συγχέονται με ομάδες εστίασης στις οποίες 

ο ερωτώμενος αμφισβητεί μια ομάδα ανθρώπων και παρατηρεί την προκύπτουσα 

συνομιλία μεταξύ ερωτηθέντων ή ερευνών που είναι πιο ανώνυμες και περιορίζουν 

τους ερωτώμενους σε μια σειρά προκαθορισμένων επιλογών απάντησης. Στη 

φαινομενολογική ή εθνογραφική έρευνα, συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για να 

αποκαλύψουν τις απόψεις των κεντρικών θεμάτων στον κόσμο της ζωής των θεμάτων 

από τη δική τους οπτική γωνία. (wikipedia.org) 

 

 

3.2.4. Ανάλυση λόγου 

 

Η ανάλυση είναι η διαδικασία για τη διάσπαση ενός πολύπλοκου θέματος ή ουσίας 

σε μικρότερα μέρη προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί 

στη μελέτη των μαθηματικών και της λογικής πριν από τον Αριστοτέλη (384-322 

π.Χ.), αν και η ανάλυση ως επίσημη έννοια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. 

(wikipedia.org) 

 

Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική ἀνάλυση (ανάλυση, «διάσπαση», από 

«ανασηκωμένη» και «λύση» χαλάρωση). (wikipedia.org) 
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Ως επίσημη έννοια, η μέθοδος έχει απονεμηθεί σε διάφορες περιπτώσεις στον 

Alhazen, τον René Descartes (Discurs on the Method) και τον Galileo Galilei. Έχει 

επίσης απονεμηθεί στον Isaac Newton, με τη μορφή μιας πρακτικής μεθόδου φυσικής 

ανακάλυψης (την οποία δεν ονόμασε). (wikipedia.org) 

 

 

3.2.5. Ανάλυση κειμένου 

 

Η έρευνα στον τομέα των αρχείων είναι ένας τύπος έρευνας που περιλαμβάνει 

αναζήτηση και εξαγωγή στοιχείων από αρχειακά αρχεία. Αυτά τα αρχεία μπορούν να 

γίνονται είτε σε ιδρύματα συλλογής, όπως βιβλιοθήκες και μουσεία, είτε υπό την 

επιμέλεια του οργανισμού (είτε κυβερνητικού φορέα, επιχείρησης, οικογένειας ή 

άλλης υπηρεσίας) που δημιουργούσαν ή συσσωρεύονταν αρχικά. ενός διαδοχικού 

οργάνου (μεταφορά ή εσωτερικά αρχεία). Η αρχειακή έρευνα μπορεί να συγκριθεί με 

τη δευτερογενή έρευνα (που διεξάγεται σε βιβλιοθήκη ή ηλεκτρονικά), η οποία 

περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη διαβούλευση δευτερευουσών πηγών σχετικά με 

το θέμα της έρευνας. και με άλλους τύπους πρωτογενούς έρευνας και εμπειρικής 

έρευνας, όπως πεδίου εργασίας και πειράματος. (wikipedia.org) 

 

 

3.2.6. Ανάλυση περιεχομένου 

 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος έρευνας για τη μελέτη εγγράφων και 

αντικειμένων επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να είναι κείμενα διαφόρων μορφών, 

εικόνων, ήχου ή βίντεο. Οι κοινωνικοί επιστήμονες χρησιμοποιούν την ανάλυση 

περιεχομένου για να εξετάσουν τα πρότυπα επικοινωνίας με έναν επαναληπτικό και 

συστηματικό τρόπο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης της ανάλυσης 

περιεχομένου για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων είναι ο μη επεμβατικός 

χαρακτήρας της, σε αντίθεση με την προσομοίωση κοινωνικών εμπειριών ή τη 

συλλογή απαντήσεων σε έρευνα. (wikipedia.org) 

 

Οι πρακτικές και οι φιλοσοφίες της ανάλυσης περιεχομένου διαφέρουν μεταξύ των 

ακαδημαϊκών κλάδων. Όλα περιλαμβάνουν συστηματική ανάγνωση ή παρατήρηση 

κειμένων ή αντικειμένων στα οποία αποδίδονται ετικέτες (μερικές φορές 
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αποκαλούνται κωδικοί) που υποδεικνύουν την παρουσία ενδιαφέρουσας, ουσιαστικής 

μορφής περιεχομένου. Με τη συστηματική επισήμανση του περιεχομένου ενός 

συνόλου κειμένων, οι ερευνητές μπορούν να αναλύσουν ποσοτικά το περιεχόμενο 

του περιεχομένου χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους ή να χρησιμοποιήσουν 

ποιοτικές μεθόδους για να αναλύσουν τις έννοιες του περιεχομένου μέσα στα 

κείμενα. (wikipedia.org) 

 

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην ανάλυση 

περιεχομένου για να αυτοματοποιήσουν την επισήμανση (ή την κωδικοποίηση) των 

εγγράφων. Οι απλές υπολογιστικές τεχνικές μπορούν να παρέχουν περιγραφικά 

δεδομένα, όπως συχνότητες λέξεων και μήκη εγγράφων. Οι ταξινομητές μηχανικής 

μάθησης μπορούν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των κειμένων που 

μπορούν να επισημανθούν, αλλά η επιστημονική χρησιμότητα για αυτό είναι θέμα 

συζήτησης. (wikipedia.org) 

 

 

3.2.7. Μελέτη περίπτωσης 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες και τις βιολογικές επιστήμες, μια μελέτη περίπτωσης 

είναι μια μέθοδος έρευνας που περιλαμβάνει μια βαθιά, εμπεριστατωμένη και 

λεπτομερή εξέταση ενός αντικειμένου μελέτης (υπόθεση), καθώς και των σχετικών 

συνθηκών περιβάλλοντος. (wikipedia.org) 

 

Περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να παραχθούν ακολουθώντας μια τυπική 

μέθοδο έρευνας. Αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες είναι πιθανό να εμφανιστούν σε 

επίσημους ερευνητικούς χώρους, όπως περιοδικά και επαγγελματικά συνέδρια, παρά 

δημοφιλή έργα. Το προκύπτον σώμα της «μελέτης περιπτωσιολογικής μελέτης» έχει 

εδώ και καιρό εξέχουσα θέση σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα, από την 

ψυχολογία, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και την πολιτική επιστήμη μέχρι 

την εκπαίδευση, την κλινική επιστήμη, την κοινωνική εργασία και τη διοικητική 

επιστήμη. (wikipedia.org) 

 

Στην έρευνα μελετώντας τη συγκεκριμένη περίπτωση, η «περίπτωση» που 

μελετάται μπορεί να είναι ένα άτομο, μια οργάνωση, ένα συμβάν ή μια ενέργεια που 

υπάρχει σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Για παράδειγμα, η κλινική επιστήμη έχει 

παράγει τόσο γνωστές περιπτωσιολογικές μελέτες ατόμων όσο και περιπτωσιολογικές 

μελέτες κλινικών πρακτικών. Ωστόσο, όταν η «υπόθεση» χρησιμοποιείται με μια 

αφηρημένη έννοια, όπως σε μια αξίωση, μια πρόταση ή ένα επιχείρημα, μια τέτοια 

περίπτωση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών μεθόδων, όχι 

μόνο έρευνας περιπτώσεων. (wikipedia.org) 
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Μια άλλη πρόταση είναι ότι η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να οριστεί ως 

ερευνητική στρατηγική, μια εμπειρική έρευνα που διερευνά ένα φαινόμενο μέσα στο 

πραγματικό της περιβάλλον. Η έρευνα μελετών περιπτώσεων μπορεί να σημαίνει 

μεμονωμένες και πολλαπλές περιπτωσιολογικές μελέτες, μπορεί να περιλαμβάνει 

ποσοτικά στοιχεία, βασίζεται σε πολλαπλές πηγές αποδεικτικών στοιχείων και 

επωφελείται από την προηγούμενη ανάπτυξη θεωρητικών προτάσεων. Οι 

περιπτωσιολογικές μελέτες δεν πρέπει να συγχέονται με την ποιοτική έρευνα και 

μπορούν να βασίζονται σε οποιοδήποτε συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων. Η έρευνα ενός θέματος παρέχει το στατιστικό πλαίσιο για την 

πραγματοποίηση συμπερασμάτων από τα ποσοτικά δεδομένα της μελέτης 

περιπτώσεων. (wikipedia.org) 

 

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο ποιοτικές όσο και 

ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους. (wikipedia.org) 

 

 

 

3.3. Ποσοτική μέθοδος έρευνας 
 

Στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, και μερικές φορές σε άλλους τομείς, η 

ποσοτική έρευνα είναι η συστηματική εμπειρική διερεύνηση των παρατηρούμενων 

φαινομένων μέσω στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών. Ο στόχος 

της ποσοτικής έρευνας είναι να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν μαθηματικά 

μοντέλα, θεωρίες και υποθέσεις σχετικές με φαινόμενα. Η διαδικασία μέτρησης έχει 

κεντρική σημασία για την ποσοτική έρευνα διότι παρέχει τη θεμελιώδη σύνδεση 

μεταξύ της εμπειρικής παρατήρησης και της μαθηματικής έκφρασης των ποσοτικών 

σχέσεων. (wikipedia.org) 

 

Ποσοτικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν αριθμητική μορφή, 

όπως στατιστικά στοιχεία, ποσοστά κ.λπ. Ο ερευνητής αναλύει τα δεδομένα με τη 

βοήθεια στατιστικών στοιχείων και ελπίζει ότι οι αριθμοί θα δώσουν ένα αμερόληπτο 

αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να γενικευθεί σε κάποιο μεγαλύτερο πληθυσμό. Η 

ποιοτική έρευνα, από την άλλη πλευρά, διερευνά βαθιά συγκεκριμένες εμπειρίες, με 

σκοπό να περιγράψει και να διερευνήσει το νόημα μέσω κειμένων, αφηγηματικών ή 

οπτικών δεδομένων, αναπτύσσοντας θέματα αποκλειστικά για εκείνο το σύνολο 

συμμετεχόντων. (wikipedia.org) 

 

Η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως στην ψυχολογία, την οικονομία, τη 

δημογραφία, την κοινωνιολογία, το μάρκετινγκ, την υγεία της κοινότητας, την υγεία 
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και την ανθρώπινη ανάπτυξη, τις σπουδές των φύλων και την πολιτική επιστήμη. και 

λιγότερο συχνά στην ανθρωπολογία και την ιστορία. Η έρευνα στις μαθηματικές 

επιστήμες, όπως η φυσική, είναι επίσης "ποσοτική" εξ ορισμού, αν και αυτή η χρήση 

του όρου διαφέρει στο πλαίσιο. Στις κοινωνικές επιστήμες, ο όρος αναφέρεται σε 

εμπειρικές μεθόδους που προέρχονται τόσο από τον φιλοσοφικό θετικισμό όσο και 

από την ιστορία των στατιστικών, σε αντίθεση με τις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. 

 

Η ποιοτική έρευνα παράγει πληροφορίες μόνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

που μελετήθηκαν και τυχόν γενικότερα συμπεράσματα είναι μόνο υποθέσεις. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποσοτικές μέθοδοι για να εξακριβώσουμε ποιες από 

αυτές τις υποθέσεις είναι αληθείς. Μια περιεκτική ανάλυση 1274 άρθρων που 

δημοσιεύθηκαν στα δύο κορυφαία αμερικανικά περιοδικά κοινωνιολογίας μεταξύ 

1935 και 2005 διαπίστωσε ότι περίπου τα δύο τρίτα αυτών των άρθρων 

χρησιμοποίησαν ποσοτική μέθοδο. (wikipedia.org) 

 
 

 

3.4. Έλεγχος υποθέσεων 

 

 
Μια στατιστική υπόθεση, που μερικές φορές καλείται ανάλυση επιβεβαιωτικών 

δεδομένων, είναι μια υπόθεση που μπορεί να ελεγχθεί με βάση την παρατήρηση μιας 

διαδικασίας που διαμορφώνεται μέσω ενός συνόλου τυχαίων μεταβλητών. Μια 

στατιστική δοκιμασία υπόθεσης είναι μια μέθοδος στατιστικής συμπερασματολογίας. 

Συνήθως, συγκρίνονται δύο σύνολα στατιστικών δεδομένων ή ένα σύνολο δεδομένων 

που λαμβάνεται με δειγματοληψία συγκρίνεται με ένα συνθετικό σύνολο δεδομένων 

από ένα εξιδανικευμένο μοντέλο. Προτείνεται μια υπόθεση για τη στατιστική σχέση 

μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων και αυτό συγκρίνεται ως εναλλακτική λύση σε 

μια ιδεαλισμένη μηδενική υπόθεση που δεν προτείνει καμία σχέση μεταξύ δύο 

συνόλων δεδομένων. Η σύγκριση θεωρείται στατιστικά σημαντική αν η σχέση μεταξύ 

των συνόλων δεδομένων θα ήταν απίθανη συνειδητοποίηση της μηδενικής υπόθεσης 

σύμφωνα με την πιθανότητα κατωφλίου - το επίπεδο σημαντικότητας. Οι δοκιμασίες 

υποθέσεων χρησιμοποιούνται όταν καθορίζεται ποια αποτελέσματα μιας μελέτης θα 

οδηγούσαν σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για ένα προκαθορισμένο επίπεδο 

σπουδαιότητας. (wikipedia.org) 



 17 

 

Η διαδικασία διαχωρισμού μεταξύ της μηδικής υπόθεσης και της εναλλακτικής 

υπόθεσης βοηθάται με την εξέταση δύο εννοιολογικών τύπων σφαλμάτων. Ο πρώτος 

τύπος σφάλματος εμφανίζεται όταν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται λανθασμένα. Ο 

δεύτερος τύπος σφάλματος εμφανίζεται όταν η μηδενική υπόθεση απορριφθεί 

εσφαλμένα. (Οι δύο τύποι είναι γνωστοί ως σφάλματα τύπου 1 και τύπου 2.) 

(wikipedia.org) 

 

Οι δοκιμασίες υποθέσεων με βάση τη στατιστική σημασία είναι ένας άλλος τρόπος 

έκφρασης των διαστημάτων εμπιστοσύνης (πιο συγκεκριμένα, τα σετ εμπιστοσύνης). 

Με άλλα λόγια, κάθε δοκιμασία υποθέσεων βασισμένη στη σημασία μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω ενός διαστήματος εμπιστοσύνης και κάθε διάστημα εμπιστοσύνης 

μπορεί να ληφθεί μέσω ενός τεστ της υπόθεσης με βάση τη σημασία. (wikipedia.org) 

 

Οι δοκιμασίες υποθέσεων βασισμένες σε σημαντικό είναι το πιο κοινό πλαίσιο για 

τη δοκιμή στατιστικών υποθέσεων. Ένα εναλλακτικό πλαίσιο για τη δοκιμή 

στατιστικών υποθέσεων είναι να προσδιοριστεί ένα σύνολο στατιστικών μοντέλων, 

ένα για κάθε υπόθεση υποψήφιας, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τεχνικές 

επιλογής μοντέλων για να επιλέξετε το καταλληλότερο μοντέλο. Οι πιο συνηθισμένες 

τεχνικές επιλογής βασίζονται είτε στο κριτήριο πληροφοριών Akaike είτε στο 

παράγοντα Bayes. (wikipedia.org) 

 

 

3.5. Έρευνα δευτερογενών στοιχείων 

 

Η δευτερογενής έρευνα περιλαμβάνει την περίληψη, τη σύνθεση και / ή τη σύνθεση 

της υπάρχουσας έρευνας. Η δευτερογενής έρευνα αντιπαραβάλλεται με την 

πρωτογενή έρευνα στο ότι η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει τη δημιουργία 

δεδομένων, ενώ η δευτερογενής έρευνα χρησιμοποιεί πηγές πρωτογενούς έρευνας ως 

πηγή δεδομένων για ανάλυση. Ένας αξιοσημείωτος δείκτης πρωτογενούς έρευνας 

είναι η συμπερίληψη μιας ενότητας "μεθόδους", όπου οι συγγραφείς περιγράφουν τον 

τρόπο δημιουργίας των δεδομένων. (wikipedia.org) 
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Κοινά παραδείγματα δευτερογενών ερευνών περιλαμβάνουν βιβλία, 

εγκυκλοπαίδειες, ειδησεογραφικά άρθρα, άρθρα ανασκόπησης και μετά-αναλύσεις. 

(wikipedia.org) 

 

Κατά τη διεξαγωγή δευτερογενούς έρευνας, οι συγγραφείς μπορούν να αντλήσουν 

δεδομένα από δημοσιευμένα επιστημονικά τεύχη, κυβερνητικά έγγραφα, στατιστικές 

βάσεις δεδομένων και ιστορικά αρχεία. (wikipedia.org) 

 

 

3.6. Η δική μου επιλογή 

 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την σύνταξη 

και ανάπτυξη της εργασίας, αλλά και το πεδίο μελέτης της. Η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων έγινε από έγκριτες πηγές πληροφοριών για την οικονομία, όπως 

επιστημονικά και οικονομικά βιβλία, journals, έγκριτα οικονομικά sites, sites 

τραπεζών και οικονομικούς πίνακες δεδομένων. Επίσης, οι πηγές μέσα στην εργασία 

αναφέρονται με το σύστημα Harvard και να είναι σχετικά πρόσφατες ώστε να δοθούν 

όσο το δυνατόν πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικές με το θέμα της διπλωματικής 

εργασίας. 

Η δική μου επιλογή ως προς το ερευνητικό κομμάτι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά 

της μελέτης περίπτωσης και με τεχνική αυτό της συλλογής δεδομένων από πηγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

4.1. Ρουμανία 

 

Χάρτης 1: Γεωφυσικός Χάρτης της Ρουμανίας 

 

Πίνακας 1: Πίνακας κύριων στοιχείων της Ρουμανίας 

 

(ec.europa.eu/eurostat) 
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4.2. Δυνάμεις & αδυναμίες της Ρουμανίας 

 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

• Μεγάλη Εγχώρια Αγορά 

• Σημαντικό γεωργικό δυναμικό: σιτάρι, κριθάρι, κραμβόσπορο κλπ. 

• Περιορισμένη ενεργειακή εξάρτηση (23%) χάρη στον άνθρακα, το 

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ουράνιο 

• Μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές (37%) 

• Διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανία χάρη στη φθηνή 

εργασία 

• Leu σταθερό έναντι του ευρώ (coface.com) 

 

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 

 

• Δημογραφική πτώση: χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και μετανάστευση 

των μορφωμένων νέων 

• Ανισότητες στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την 

υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές, υστέρηση αγροτικών 

περιοχών 

• Χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των μειονοτήτων της Ουγγαρίας και των 

Ρομά, των νέων και των γυναικών στην οικονομία 

• Μεγάλη ανεπίσημη οικονομία (28%) 

• Ανεπαρκής γεωργικός τομέας (11% του ΑΕΠ) 

• Αργές γραφειοκρατικές και νομικές διαδικασίες, διαφθορά 

• Αδύναμα δημόσια έσοδα και φοροδιαφυγή (coface.com) 
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4.3.  Ουγγαρία 

 

 

 
Χάρτης 2: Πολιτικός Χάρτης της Ουγγαρίας 

 

 
Πίνακας 2: Πίνακας κύριων στοιχείων της Ουγγαρίας 

 

(ec.europa.eu/eurostat) 
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4.4. Δυνάμεις & αδυναμίες της Ουγγαρίας  

 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

• Διαφοροποιημένη Οικονομία 

• Υψηλής Ποιότητας Υποδομές χάρη στα ευρωπαϊκά κεφάλαια 

• Ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής 

• Εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό 

• Χαμηλή φορολογία εταιρειών 

• Γενικά θετική συμπεριφορά πληρωμής (coface.com) 

 

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 

• Γήρανση του πληθυσμού, χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και υψηλή 

μετανάστευση 

• Περιφερειακές ανισότητες και έλλειψη κινητικότητας 

• Ελλείψεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

• Φτωχά επίπεδα καινοτομίας έρευνας και ανάπτυξης 

• Περιορισμένο περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τον προϋπολογισμό 

• Υψηλό επίπεδο χρέους (>80% του ΑΕΠ των επιχειρήσεων, αλλά 

μειώνεται  

• Αδυναμία του τραπεζικού τομέα (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) 

• Εξάρτηση από την ενέργεια: 50% των εισαγόμενων αναγκών, 40% μόνο 

από την Ρωσία (coface.com) 

 
Η Ρουμανία και η Ουγγαρία αποτελούν δυο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, μερικές δεκαετίες πριν την στροφή τους προς τα 

ευρωπαϊκά οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα, ακολουθούσαν, άλλα οικονομικά 

μοντέλα, καθώς αποτελούσαν μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ. Ενός εμπορικού οργανισμού 

την πορεία του οποίου θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΚΟΜΕΚΟΝ 

 

 

Η ΚΟΜΕΚΟΝ, ή αλλιώς Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας ήταν ένας 

εμπορικός οργανισμός που δημιουργήθηκε στην Μόσχα το 1949 και επικράτησε σε 

όλα τα θέματα ξένου εμπορίου για τις έξι λαϊκές δημοκρατίες (Βουλγαρία, 

Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ανατολική Γερμανία, μαζί με όλα τα 

συνεργαζόμενα μέλη, συνεργάτες και παρατηρητές των χωρών μελών. Ήταν ένα 

διακυβερνητικό σώμα που δημιούργησε ένα σύστημα πληρωμών για το εμπόριο των 

σοσιαλιστικών χωρών και αργότερα βοήθησε και συντόνισε την οικονομική 

ανάπτυξη των μελών του. (Μπιτζένης, 2014) 

Η δημιουργία αυτού του εμπορικού οργανισμού ξεκίνησε από το 1948 από τις έξι 

Λαϊκές Δημοκρατίες που αναφέρθηκαν σύμφωνα με το διοικητικό σύστημα της 

Σοβιετικής Ένωσης και θεμέλιο για την δημιουργία του αποτέλεσαν οι έντονες 

εμπορικές συναλλαγές που ανέπτυξαν οι Κεντρικές Ανατολικές χώρες της Ευρώπης 

και η ΕΣΣΔ(Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). (Μπιτζένης, 2014) 

H KOMEKON είχε θετική επίδραση στο ανατολικοευρωπαϊκό εμπόριο, το οποίο 

κατά την περίοδο 1956-1960 είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από τις 

συνολικές παγκόσμιες εξαγωγές, ακόμα και σε σύγκριση με το εμπόριο των Δυτικών 

Χωρών. Το ποσοστό αυτό άρχισε να μειώνεται από το 1961-1965. (Μπιτζένης, 2014) 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση του οργανισμού ήταν: η εξαφάνιση της 

Ανατολικής Γερμανίας ως εμπορικού συνεργάτη λόγω ενοποίησης με την Δυτική, η 

αλλαγή νομίσματος  στην σύνοδο της Σόφιας (1990), η αντικατάσταση του 

μετατρέψιμου ρουβλιού σε δολάρια (1991), η πρόθεση για την κατάργηση του 

συστήματος του οργανισμού και την δημιουργία ενός νέου, η στροφή των κεντρικών 

ανατολικών χωρών σε οικονομία αγοράς, οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης 

πετρελαίου το καλοκαίρι του 1990, η πολιτική και οικονομική κρίση στην ΕΣΣΔ το 

1991, η πτώση στις εμπορικές ροές μεταξύ των χωρών της ΚΟΜΕΚΟΝ κατά την 

δεκαετία του 1980. (Μπιτζένης, 2014) 
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Χάρτης 3: Χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ 

Πηγή: wikipedia.org 

 

Οι χώρες μέλη (κόκκινο χρώμα) της ΚΟΜΕΚΟΝ με χρονολογική σειρά ήταν οι 

παρακάτω: 

• 1949 Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σοβιετική 

Ένωση, Αλβανία (σταμάτησε να συμμετέχει το 1961) 

• 1950 Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ανατολική Γερμανία) 

• 1962 Μογγολία 

• 1972 Κούβα 

• 1978 Βιετνάμ 

Χώρες Παρατηρητές (κίτρινο χρώμα) ήταν: 

• 1956 Βόρεια Κορέα 

• 1964 Γιουγκοσλαβία 

• 1973 Φινλανδία 

• 1975 Ιράκ , Μεξικό 

• 1976 Δημοκρατία της Ανγκόλας 

• 1984 Νικαράγουα 

• 1985 Μοζαμβίκη 

• 1986 Αφγανιστάν, Αιθιοπία, Λάος, Νότια Υεμένη (wikipedia.org)  
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Μετά την κατάρρευση της ΚΟΜΕΚΟΝ, την απομάκρυνση από την επιρροή της 

ΕΣΣΔ και την σταδιακή ένταξη των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε και η εναρμόνιση τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα της 

οικονομίας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε ένα βασικό κομμάτι της οικονομίας μιας 

χώρας και συγκεκριμένα την διαχρονική πορεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕΠ) των χωρών της Ευρώπης και των χωρών μελέτης, ώστε να παρατηρήσουμε τα 

πιθανά οφέλη ή όχι, από την υιοθέτηση των δυτικών οικονομικών μοντέλων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) 

 

 

 

6.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

 

 

Πίνακας 3: Σύγκριση ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) Ρουμανίας 

και Ουγγαρίας 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 
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6.2. ΑΕΠ σε ετήσια ανάπτυξη 2006-2016 

 

 

Πίνακας 4: Ετήσια ανάπτυξη Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των 

χωρών της Ε.Ε. διαχρονικά 

 

Πηγή: Eurostat, OECD and World Bank 
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6.3. Ετήσια ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

Ρουμανίας 

 

 

 Γράφημα 1: Ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ρουμανίας 

 

 

Το ρουμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε 8,8% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2017, 

σύμφωνα με τις δεύτερες εκτιμήσεις και πάνω από 6,1% την τρίμηνο του Ιουνίου, 

σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία. Ήταν η ισχυρότερη ανάπτυξη από το τρίτο τρίμηνο 

του 2008, κυρίως λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 12,8% (από 7,7 

κατά το δεύτερο τρίμηνο), των επενδύσεων (8% από 0,2%) και των κρατικών 

δαπανών (9,8% από 6,2%). Ενώ οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν αρνητικά στην 

ανάπτυξη καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν με 

ταχύτερο ρυθμό 11,8%. Σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση, η οικονομία 

προχώρησε 2,6%, σε σύγκριση με αύξηση 2% το τρίμηνο Ιουνίου και σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της αγοράς. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη Ρουμανία ήταν κατά 

μέσο όρο 2,98% από το 1996 έως το 2017, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 10,70% το β 

'τρίμηνο του 2008 και σε χαμηλά επίπεδα -8,30% το δεύτερο τρίμηνο του 2009. 

(tradingeconomics.com) 
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6.4. Ετήσια ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

Ουγγαρίας 

 

 

 Γράφημα 2: Ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ουγγαρίας 

 

 

Η ουγγρική οικονομία παρουσίασε αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο 

του 2017, υψηλότερη από 3,3% στην προκαταρκτική εκτίμηση και 3,3% το 

προηγούμενο τρίμηνο. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε ταχύτερα (4,8% σε 

σύγκριση με 3,5% το προηγούμενο τρίμηνο), κυρίως λόγω των δαπανών για 

εξοπλισμό επίπλων και οικιακών συσκευών, τροφίμων, εστιατορίων και ξενοδοχείων 

καθώς και άλλων υπηρεσιών. Επίσης, οι δημόσιες δαπάνες ανέκαμψαν (2,5% έναντι -

2,7%). Από την άλλη πλευρά, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 

διευρύνθηκε κατά 20,3%, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών και των 

μηχανημάτων και εξοπλισμού σημείωσαν σημαντική άνοδο, αλλά κάτω από 26,1% το 

προηγούμενο διάστημα. Οι εξαγωγές επιβραδύνθηκαν (4,5% έναντι 6%) και οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,3% (7,8% την προηγούμενη περίοδο). Σε τριμηνιαία 

βάση, η οικονομία αυξήθηκε κατά 0,9%, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά 

πάνω από 0,8% στην προκαταρκτική ανάγνωση. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

στην Ουγγαρία ήταν κατά μέσο όρο 2,33% από το 1996 έως το 2017, φθάνοντας σε 

υψηλό επίπεδο 5,60% το πρώτο τρίμηνο του 2000 και ρεκόρ χαμηλό κατά -7,90% το 

δεύτερο τρίμηνο του 2009. (tradingeconomics.com) 
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6.5. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς 

2006-2016 

 

 

Πίνακας 5: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των χωρών της Ε.Ε. σε 

τρέχουσες τιμές διαχρονικά 

 

Πηγή: Eurostat, OECD and World Bank 
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6.6. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρουμανίας σε τρέχουσες 

τιμές 

 

 

 

 Γραφήματα 3 - 4: Τρέχουσες τιμές του ΑΕΠ της Ρουμανίας διαχρονικά 

 

Πηγή: TheGlobalEconomy.com 
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6.7. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουγγαρίας σε τρέχουσες 

τιμές 

 

 

 

 Γραφήματα 5 - 6: Τρέχουσες τιμές του ΑΕΠ της Ουγγαρίας διαχρονικά 

 

 Πηγή: TheGlobalEconomy.com 
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6.8. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε PPP τιμές 

 

 

Πίνακας 6: Σύγκριση Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)  Ρουμανίας 

και Ουγγαρίας σε PPP τιμές διαχρονικά 

 

Πηγή: worldbank.org 

 

 

 

6.9. Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

 

 

Πίνακας 7: Σύγκριση Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ) σε ($) Ρουμανίας και Ουγγαρίας διαχρονικά 

 

Πηγή: worldbank.org 
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6.10. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας σε τρέχουσες τιμές 

 

 

 Γράφημα 7: ΑΕΠ της Ρουμανίας σε τρέχουσες τιμές κατά κεφαλήν 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στη Ρουμανία καταγράφηκε για 

τελευταία φορά στα 10080,97 δολάρια το 2016. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο στη Ρουμανία 

ισοδυναμεί με το 80% του μέσου όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη 

Ρουμανία ανήλθε σε 6.609,09 δολάρια ΗΠΑ από το 1990 έως το 2016, φθάνοντας σε 

υψηλό ύψος 10.080,97 δολαρίων το 2016 και ένα χαμηλό ρεκόρ ύψους 4.323,06 

δολαρίων το 1992. (tradingeconomics.com) 
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6.11. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουγγαρίας σε τρέχουσες τιμές  

 

 

Γράφημα 8: ΑΕΠ της Ουγγαρίας σε τρέχουσες τιμές κατά κεφαλήν 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ουγγαρία καταγράφηκε για 

τελευταία φορά στα 1.4840,39 δολάρια το 2016. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ουγγαρία 

αντιστοιχεί στο 118% του μέσου όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 

Ουγγαρία ανήλθε σε 1.1601,95 δολάρια ΗΠΑ από το 1991 έως το 2016, φθάνοντας 

σε υψηλά επίπεδα ύψους 1.4840,39 δολαρίων το 2016 και ένα χαμηλό ρεκόρ ύψους 

8507,35 δολαρίων το 1993. (tradingeconomics.com) 
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6.12. Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρουμανίας 

σε PPP τιμές 

 

 

Γράφημα 9: ΑΕΠ της Ρουμανίας σε PPP τιμές κατά κεφαλήν 

 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στη Ρουμανία καταγράφηκε για 

τελευταία φορά σε 21.647,81 δολάρια ΗΠΑ το 2016, όταν προσαρμόζεται σε ισοτιμία 

αγοραστικής δύναμης (PPP). Το ΑΕΠ ανά Κεφάλαιο, στη Ρουμανία, όταν 

προσαρμόζεται σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ισοδυναμεί με το 122% του μέσου 

όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας ανήλθε σε 14.192,31 

δολάρια ΗΠΑ από το 1990 έως το 2016, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο ύψους 

21.647,81 δολαρίων το 2016 και ένα χαμηλό ρεκόρ ύψους 9.283,32 δολαρίων το 

1992. (tradingeconomics.com) 
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6.13. Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουγγαρίας 

σε PPP τιμές  

 

Γράφημα 10: ΑΕΠ της Ουγγαρίας σε PPP τιμές κατά κεφαλήν 

 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ουγγαρία καταγράφηκε για 

τελευταία φορά στα 25.381,29 δολάρια το 2016, όταν προσαρμόστηκε με ισοτιμία 

αγοραστικής δύναμης (PPP). Το ΑΕΠ ανά κάτοικο, στην Ουγγαρία, όταν 

προσαρμόζεται σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ισοδυναμεί με το 143 τοις εκατό 

του μέσου όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ουγγαρία ανήλθε κατά 

μέσον όρο στα 19.842,63 δολάρια ΗΠΑ από το 1991 έως το 2016, φθάνοντας σε 

υψηλά επίπεδα ύψους 25.381,29 δολαρίων το 2016 και σε χαμηλά επίπεδα 14.549,99 

δολαρίων το 1993. (tradingeconomics.com) 
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6.14. Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας με της 

Ελλάδας 

 

 

 

Γραφήματα 11-12: Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας με της 

Ελλάδας 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ελλάδα καταγράφηκε για 

τελευταία φορά στα 22.736,46 δολάρια το 2016. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί στο 180% του μέσου όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 

Ελλάδα ήταν κατά μέσο όρο 19.053,43 δολάρια από το 1960 έως το 2016, φτάνοντας 

σε υψηλό επίπεδο ύψους 30.054,89 δολαρίων το 2007 και ένα χαμηλό ρεκόρ ύψους 

6.779,89 δολαρίων το 1960. (tradingeconomics.com) 
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6.15. Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουγγαρίας με της 

Ελλάδας 

 

 

 

Γραφήματα 13-14: Σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουγγαρίας με της 

Ελλάδας 

 

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ελλάδα καταγράφηκε για 

τελευταία φορά στα 22.736,46 δολάρια το 2016. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί στο 180% του μέσου όρου του κόσμου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 

Ελλάδα ήταν κατά μέσο όρο 19.053,43 δολάρια από το 1960 έως το 2016, φτάνοντας 

σε υψηλό επίπεδο ύψους 30.054,89 δολαρίων το 2007 και ένα χαμηλό ρεκόρ ύψους 

6.779,89 δολαρίων το 1960. (tradingeconomics.com) 
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Αποκομίζοντας σημαντικά ευρήματα από την ανάλυση της πορείας του ΑΕΠ μετά 

την διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ και την ένταξη της Ρουμανίας και Ουγγαρίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε ένα ακόμα σημαντικό 

κομμάτι της οικονομίας που αφορά και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων μιας χώρας, 

που συνεπάγεται και την αγοραστική τους δύναμη, τους μισθούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

7.1. Κατώτατοι μισθοί σε ετήσια βάση 

 

 

Γράφημα 15: Κατώτατος Μισθός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πηγή: ec.europa.eu 
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7.2. Κατώτατος μισθός σε ετήσια βάση στη Ρουμανία 

διαχρονικά 

 

 

Πίνακας 8: Πίνακας μεταβολής κατώτατου μισθού στη Ρουμανία. 

 

 

 

Γράφημα 16: Κατώτατος μισθός στην Ελλάδα διαχρονικά 
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Γράφημα 17: Σύγκριση κατώτατου μισθού Ρουμανίας και Ε.Ε. διαχρονικά 

 

Πηγή: wikipedia.org, countryeconomy.com, eurostat 

 

 

 

 

7.3. Κατώτατος μισθός σε ετήσια βάση στην Ουγγαρία 

διαχρονικά 

 

Πίνακας 9: Πίνακας μεταβολής κατώτατου μισθού στην Ουγγαρία. 

 

Πηγή: countryeconomy.com 
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Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες οι κατώτατοι μισθοί  την 1η Ιανουαρίου 2017 

κυμαίνονταν στα 275 ευρώ τον μήνα για την Ρουμανία και στα 412 ευρώ τον μήνα 

για την Ουγγαρία. Οι κατώτατοι μισθοί στις δυο χώρες που μελετάμε είναι αρκετά 

χαμηλοί σε σχέση με τους μισθούς των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. Ωστόσο από το 

2008 μέχρι σήμερα παρατηρείται σταδιακή αύξηση των μισθών και στις δυο χώρες. 

(tradingeconomics.com, eurostat) 

 

 

 Γράφημα 18: Ακαθάριστος κατώτατος μισθός στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

Οι ελάχιστοι μισθοί στη Ρουμανία μειώθηκαν σε 275,39 EUR / Μήνα το 2017 από 

276,34 EUR / Μήνα το 2016. Οι ελάχιστοι μισθοί στη Ρουμανία ήταν κατά μέσο όρο 

124,99 EUR / μήνα από το 1999 έως το 2017, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο ύψους 

276,34 EUR / μήνα το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και ρεκόρ χαμηλό 24,53 ευρώ / 

μήνα το δεύτερο τρίμηνο του 2000. (tradingeconomics.com, eurostat) 

 

 Γράφημα 19: Ακαθάριστος κατώτατος μισθός στην Ουγγαρία διαχρονικά 
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Οι ελάχιστοι μισθοί στην Ουγγαρία αυξήθηκαν σε 412,66 EUR / Μήνα το τέταρτο 

τρίμηνο του 2017 από 411,52 EUR / Μήνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι 

ελάχιστοι μισθοί στην Ουγγαρία ήταν κατά μέσο όρο 255,67 ευρώ / Μήνα από το 

1999 έως το 2017, φτάνοντας σε ένα υψηλό όλων των εποχών 412,66 ευρώ / Μήνα 

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και ρεκόρ χαμηλό 89,15 ευρώ / Μήνα κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του 1999. (tradingeconomics.com, eurostat) 

 

 

7.4. Κατώτατοι μισθοί σε PPP 

 

 

 Γράφημα 20: Κατώτατοι Μισθοί σε PPP 

Πηγή: true economics 

 

 

Μελετώντας το ΑΕΠ και την μισθολογική κατάσταση των δυο χωρών, θα 

προχωρήσουμε στην ανάλυση της ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης, οι οποίες 

δείχνουν αν μια χώρα έχει την δυνατότητα να υιοθετήσει, ή όχι το κοινό ευρωπαϊκό 

νόμισμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

 

 

8.1. Ονομαστικά κριτήρια σύγκλισης (Ρουμανία) 

  

Η Ρουμανία διαφοροποιείται από την πλειοψηφία των νέων υποψηφίων χωρών σε 

ευρώ υιοθετώντας το γεγονός ότι δεν έχει προβλήματα σχετικά με το δημοσιονομικό 

έλλειμμα και το συνολικό δημόσιο χρέος, δηλαδή τους τομείς στους οποίους οι άλλες 

χώρες πρέπει να κάνουν τις πιο ριζικές προσαρμογές. Αντίθετα, τα επίπεδα 

πληθωρισμού και επιτοκίων εξακολουθούν να αποτελούν λόγο ανησυχίας για τη 

χώρα μας. Αυτή η ασυμμετρία θα επιβάλει πιθανώς διαφορετική στρατηγική κατά την 

περίοδο συμμετοχής στον ERM II. Οι επιδόσεις της Ρουμανίας όσον αφορά το 

δημοσιονομικό έλλειμμα είναι ικανοποιητικές, καθώς το έλλειμμα του 2006, που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95, εναρμονίζεται άνετα με το 

κριτήριο του Μάαστριχτ, 3%, ανώτερες επιδόσεις συγκριτικά με άλλες χώρες μέλη 

της ΕΕ από το 2004. 

Η απόδοση της Ρουμανίας όσον αφορά το δημόσιο χρέος είναι επίσης πολύ καλή. 

το πραγματικό επίπεδο κάτω του 20% του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερο από το όριο 

του 60% του ΑΕΠ που καθορίστηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Στα τέλη του 

2005, το δημόσιο χρέος, που υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕSA 95, 

αντιπροσώπευε το 15,9% του ΑΕΠ, εκ των οποίων το εγχώριο χρέος ήταν 3,2% και 

το εξωτερικό χρέος ήταν 12,7%. Στο τέλος του 2006 ο δείκτης αυτός έφτασε στο 

επίπεδο του 12,8% του ΑΕΠ. 

Αν και η δημοσιονομική θέση της χώρας μας - αν αναλύσουμε τους δύο δείκτες - 

είναι άνετη τώρα, υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 

διατηρηθεί αυτή η εξέλιξη στο μέλλον. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι υψηλές 

δημόσιες δαπάνες που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό στο μέλλον 

υποχρεώνουν τη διατήρηση του σημερινού δημόσιου ελλείμματος σε στενότερα όρια 

από αυτά που ορίζει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Υπάρχουν επίσης κριτήρια όπου η 

θέση της Ρουμανίας δεν είναι τόσο άνετη. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το 
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ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού, το οποίο ήταν 6,56% το 2006. (Ciobanu Andreea-

Maria, Smarandache Ion Enea) 

 

 

8.2. Ονομαστικά & πραγματικά κριτήρια σύγκλισης 

(Ουγγαρία) 

 

Τον Απρίλιο του 2016 ο μέσος δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού στην Ουγγαρία 

ήταν 0,4%, δηλαδή κάτω από την τιμή αναφοράς 0,7% για το κριτήριο της 

σταθερότητας των τιμών. Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε σε 

σχετικά ευρύ φάσμα, από -0,3% σε 7,9%, ενώ ο μέσος όρος για την περίοδο αυτή 

ήταν αυξημένος, φθάνοντας στο 3,8%. Όσον αφορά το μέλλον, υπάρχουν ανησυχίες 

σχετικά με τη διατηρησιμότητα της σύγκλισης του πληθωρισμού στην Ουγγαρία 

μακροπρόθεσμα. Η διαδικασία της κάλυψης είναι πιθανό να οδηγήσει σε θετικές 

διαφορές πληθωρισμού έναντι της ζώνης του ευρώ. Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δημιουργία υπερβολικών πιέσεων στις τιμές και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, η 

διαδικασία κάλυψης της καθυστέρησης πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλες 

πολιτικές. 

Το 2015 το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας πληρούσε τα κριτήρια του 

Μάαστριχτ, ενώ το χρέος του υπερέβαινε την τιμή αναφοράς. Η Ουγγαρία αποτέλεσε 

αντικείμενο προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από 

το 2013. Η Οικονομική Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άνοιξη του 

2016 υποδηλώνει τον υψηλό κίνδυνο σημαντικής απόκλισης από την πορεία 

προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο κατά την περίοδο 2016-17. Η Ουγγαρία 

δεν διατρέχει κίνδυνο μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού στρες, αλλά μεσοπρόθεσμου 

κινδύνου. Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για τη βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών. Η αποφασιστική πρόοδος προς την κατεύθυνση του 

μεσοπρόθεσμου στόχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους, καθώς 

και η μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης, είναι απαραίτητες 

προκειμένου να διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών 

μεσοπρόθεσμα. (www.ecb.europa.eu) 
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Στο επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το βασικότερο κομμάτι των 

μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνουν οι δυο χώρες, για να ακολουθήσουν μια κοινή 

πορεία με την υπόλοιπη Ευρώπη , αλλά και για να γίνουν πιο ευέλικτες και 

ανταγωνιστικές οι οικονομίες τους, τις ιδιωτικοποιήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

9.1. Ορισμός ιδιωτικοποίησης 

 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο ιδιωτικοποίηση εννοούμε την μεταφορά 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τα οποία ανήκαν κυρίως στο κράτος, στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία (στους ιδιώτες). Η ευρύτερη έννοια του όρου καλύπτει τις 

σχέσεις ιδιωτικοποίησης της οικονομίας με την έννοια ότι το μερίδιο του ιδιωτικού 

τομέα αυξάνεται συνεχώς έως ότου γίνει τελικά ο κυρίαρχος οικονομικός τομέας. 

(Μπιτζένης, 2014) 

 

 

9.2. Μέθοδοι ιδιωτικοποιήσεων 

 

 Δημόσια δημοπρασία 

 Δημόσιος διαγωνισμός 

 Απευθείας συνομιλίες με τον υποψήφιο αγοραστή ή μέσω του πρακτορείου 

ιδιωτικοποιήσεων της κάθε χώρας (εφόσον έχει δημιουργηθεί). 

 Εξαγορά από τους εργαζομένους και διοικητικό προσωπικό συνήθως μέχρι 

20-30%. 

 Μέσω leasing για μεγάλο χρονικό διάστημα 10-25 χρόνια. 

 Μέσω διαχειριστικού συμβούλου με τον όρο εξαγορά ή πώληση σε τρίτους. 

 Πώληση με όρους. 

 Μαζική ιδιωτικοποίηση 

 Μετοχοποίηση μέσω χρηματιστηρίου. 

 Ιδιωτικοποίηση με προμέτοχα. 

 Επιστροφή ιδιοκτησίας ως αναγκαστική μέθοδος ιδιωτικοποίησης. 

 Ιδιωτικοποίηση υπό την ευρύτερη έννοια. 

 Ιδιωτικοποίηση  με την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. 
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 Ιδιωτικοποίηση με τον οικονομικό νομικό τεμαχισμό της υπάρχουσας 

εταιρείας και τη μετέπειτα ιδιωτικοποίηση των νέων εταιρειών. 

 Ιδιωτικοποίηση μέσω πτώχευσης. 

 Άγρια ή παράνομη ιδιωτικοποίηση με τη βοήθεια της νομενκλατούρας 

(Μπιτζένης, 2014) 

 

 

9.3. Κίνητρα και αντικίνητρα ιδιωτικοποιήσεων 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

• Αύξηση ανταγωνισμού και του αριθμού παραγωγών  

• Οι προηγμένες οικονομίες ασκούν πιέσεις στις χώρες υποδοχής για 

ιδιωτικοποιήσεις και άνοιγμα συνόρων. 

• Οι κρατικές επιχειρήσεις δεν θα ήταν ανταγωνιστικές μέσα σε ένα 

διαφορετικό περιβάλλον. 

• Μερικές κρατικές επιχειρήσεις ήταν υπερχρεωμένες. 

• Είναι δεδομένες οι πιέσεις από την οικονομία αγοράς, ώστε να 

σταματήσουν οι επιχορηγήσεις στις κρατικές επιχειρήσεις. 

• Κατά την διάρκεια του κομμουνισμού οι κρατικές επιχειρήσεις 

παρουσίαζαν μη έγκυρα και ακριβή οικονομικά στοιχεία 

• Η νέα τεχνογνωσία που εισάγεται  στην ιδιωτικοποιημένη πρώην 

κρατική εταιρεία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

• Τα ποσά που θα προέλθουν από την τιμή πώλησης μέσω της 

ιδιωτικοποίησης θα χρησιμοποιηθούν για μείωση του δημόσιου χρέους. 

• Προοπτικές για σημαντικά έσοδα από τους φόρους. 

• Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

• Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι απαραίτητο να προχωρήσουν ακόμη και στην 

περίπτωση που υπάρχει έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

• Οι ιδιωτικοποιήσεις δημιουργούν ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

• Η ιδιωτικοποίηση είναι μια σοβαρή προσπάθεια να αυξηθεί ο ιδιωτικός 

τομέας. 

• Οι δυνάμεις της αγοράς και ο ανταγωνισμός βελτιώνουν την παραγωγή.  
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• Ο περιορισμός των μονοπωλίων δημιουργεί ανταγωνιστικότερες 

βιομηχανίες. 

• Οι ιδιωτικοποιημένες εταιρείες δίνουν ζωή στις κεφαλαιαγορές και τις 

τράπεζες. 

• Η επιθυμία για ικανοποίηση των μετόχων αναγκάζει τις ιδιωτικές 

εταιρείες να γίνονται υπεύθυνες απέναντι τους. (Μπιτζένης, 2014) 

 

 
ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 

 

• Η ιδιωτικοποίηση μπορεί απλώς να δημιουργήσει ιδιωτικά μονοπώλια. 

• Οι ιδιωτικοποιημένες εταιρείες λαμβάνουν τις αποφάσεις βασιζόμενες 

στο εμπορικό κέρδος που μεγιστοποιεί τον στόχο τους. 

• Ιδιωτικοποιώντας τις στρατηγικές βιομηχανίες, μειώνεται το κρατικό 

εισόδημα. 

• Κάποια αγαθά πρέπει να προσφέρονται από το κράτος. 

• Η πώληση σε ξένους επενδυτές της εθνικής περιουσίας, δημιουργεί 

έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. 

• Πολλές φορές η ιδιωτικοποίηση αντικαθιστά ένα κρατικό μονοπώλιο με 

ένα ιδιωτικό. 

• Κάποιες ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλή 

τιμή αδικαιολόγητα. 

• Στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις δίδεται λιγότερη προσοχή σε ότι 

αφορά το κοινωνικό κόστος. 

• Οι τιμές μπορούν να αυξηθούν από τους επιχειρηματίες, ενώ πριν την 

ιδιωτικοποίηση η κυβέρνηση είχε τον έλεγχο των τιμών. 

• Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις διεθνείς ανταγωνιστικές 

τάσεις καθιστά δύσκολη την επιβίωση των εταιρειών. 

• Η ιδιωτικοποίηση βραχυπρόθεσμα δημιουργεί συνήθως  αύξηση της 

ανεργίας λόγω του ότι ο νέος ιδιοκτήτης επιθυμεί την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. (Μπιτζένης, 2014) 
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9.4. Η ρουμανική οικονομία 

 

Η Ρουμανία, ως τμήμα της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια 

ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία και μεσαία εισοδηματική οικονομία με πολύ υψηλό 

δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το 16ο 

μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το συνολικό ονομαστικό ΑΕΠ και το 13ο 

μεγαλύτερο με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. (wikipedia.org) 

Η ρουμανική οικονομία είναι η 41η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο (από τις 188 

χώρες που μετρά από το ΔΝΤ) με ετήσια παραγωγή 435,454 εκατομμυρίων δολαρίων 

και κατατάσσεται στην 41η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

που μετράται με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η ρουμανική οικονομία 

αναμένεται να αυξηθεί κατά + 6% το 2017. Με βάση την τρέχουσα οικονομική 

ανάπτυξη, αναμένεται να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ πριν από το 

2035. Η Ρουμανία εξακολουθεί να είναι ένα από τα κορυφαία κράτη της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων: οι 

εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα με αθροιστικές άμεσες ξένες 

επενδύσεις 170 δισεκατομμύρια δολάρια από το 1989. Η Ρουμανία είναι ο 

μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρονικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η 

παραγωγή και η έρευνα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκαταλέγονται 

μεταξύ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της καινοτομίας και της οικονομικής 

ανάπτυξης στη χώρα. Τα τελευταία 20 χρόνια η Ρουμανία έχει επίσης εξελιχθεί σε 

ένα σημαντικό κέντρο για την κινητή τεχνολογία, την ασφάλεια των πληροφοριών 

και τη σχετική έρευνα για τα αυτοκίνητα της Dacia. Μέχρι τη χρηματοπιστωτική 

κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ρουμανική οικονομία είχε αναφερθεί ως 

"Τίγρης" λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της ταχείας ανάπτυξής της.  

Μέχρι το 2009, η οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας συγκαταλεγόταν μεταξύ των 

ταχύτερων στην Ευρώπη (επίσημα 8,4% το 2008 και περισσότερο από τριπλάσιο του 

μέσου όρου της ΕΕ). Η Ρουμανία είναι πλούσια σε σιδηρομετάλλευμα, πετρέλαιο, 

αλάτι, ουράνιο, νικέλιο, χαλκό και φυσικό αέριο. Η χώρα είναι ένας περιφερειακός 

ηγέτης σε πολλούς τομείς, όπως η τεχνολογία της πληροφορικής και της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.  Το Βουκουρέστι, η πρωτεύουσα, είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα στην Ανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα 
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με την Eurostat, η Ρουμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ 

το 2016 με αύξηση του ΑΕΠ κατά περισσότερο από 6%.  (wikipedia.org) 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ρουμανία θα έχει την υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη 

στην Ευρώπη το 2016 και το 2017. (wikipedia.org) 

 

 

9.5. Πετυχημένα deals στη Ρουμανία 

 

 

• Με σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν μέχρι το τέλος του 

2014 και 17,000 εργαζόμενους στις ρουμανικές εγκαταστάσεις, ο όμιλος 

Renault, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες παγκοσμίως, είναι η 

μεγαλύτερη εταιρεία και εξαγωγέας της χώρας. 

• Η εταιρεία έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στη χώρα, με τις κύριες 

δραστηριότητές της να διεξάγονται στο εργοστάσιο της Dacia στο Mioveni 

(εφοδιαστική του κλάδου των οχημάτων, της μηχανολογικής μονάδας και του 

τμήματος logistics, συμπεριλαμβανομένου του logistics center Alliance 

International Logistic Network), των τύπων Dacia (Pitesti) Design Central 

Europe (κέντρο σχεδιασμού) και Renault Credit International και Renault 

Technologie Roumanie (που περιλαμβάνει το Τεχνικό Κέντρο Titu - το 

μεγαλύτερο μηχανολογικό κέντρο της Renault εκτός Γαλλίας), 

• Η βιομηχανική πλατφόρμα από τη Mioveni, η οποία διανέμεται σε μια έκταση 

2.900.000 τ.μ., παράγει σήμερα τρία μοντέλα αυτοκινήτων Logan-Sedan και 

Logan MCV, Sandero και Duster SUV, με τα ίδια πρότυπα ποιότητας και 

απόδοσης όπως όλα τα εργοστάσια της Renault στη Δυτική Ευρώπη. 

• Ο στόχος είναι να φτάσει η Mioveni στις 5 μεγαλύτερες και πιο σημαντικές 

βιομηχανικές πλατφόρμες του ομίλου Renault στον κόσμο μέχρι το 2020. 

(investromania.gov.ro) 
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• Η Daimler AG είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές 

αυτοκινήτων premium στον κόσμο. 

• Με περισσότερους από 1.800 υπαλλήλους στις ρουμανικές θυγατρικές της, η 

Star Assembly και η Star Transmission, η Daimler ήταν μία από τις πρώτες 

ρουμανικές εταιρείες που προσέφεραν ένα μοντέλο διπλού εκπαιδευτικού 

συστήματος, ακολουθώντας το γερμανικό κρατίδιο Baden-Wuerttemberg. 

• Το 2013 η Star Assembly Company, έλαβε 37,4 εκατομμύρια ευρώ κρατικής 

ενίσχυσης για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής. Το 2016, η Daimler 

κυκλοφόρησε το κιβώτιο ταχυτήτων 9G Tronic για τη Mercedes Benz, στο 

Sebes, επενδύοντας 300 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργώντας 500 νέες 

θέσεις εργασίας. 

• Η Daimler κατέχει το 100% της Star Transmission Company, στο Cugir, που 

παράγει εργαλεία, άξονες και κατεργασμένα εξαρτήματα για κινητήρες, 

κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα διεύθυνσης. Ιδρύθηκε το 2001, η 

εγκατάσταση Cugir περιλαμβάνει ένα τεχνολογικό κέντρο και έναν χώρο 

διδασκαλίας. 

• Η απόφαση για το νέο εργοστάσιο είναι μια πολύ ορθολογική διαδικασία, 

στην οποία συγκρίνουμε όλες τις πτυχές του επιπέδου εκπαίδευσης, της 

διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού, της εφοδιαστικής, της υποδομής, 

του πόσο εύκολο είναι να κάνουμε επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα, την 

απόσταση από τους προμηθευτές και τους πελάτες. Η Ρουμανία μπορεί να 

είναι μια λύση. Στη Ρουμανία έχουμε μια θετική εμπειρία λόγω του 

εργοστασίου του κιβωτίου ταχυτήτων, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι ένα 

πλεονέκτημα για τη Ρουμανία ότι έχουμε ένα εργοστάσιο για κιβώτια 

ταχυτήτων εκεί.  (investromania.gov.ro) 
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9.6. Η ουγγρική οικονομία 

 

Η Ουγγαρία είναι μια μικτή οικονομία υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ με πολύ 

υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με τη 13η 

χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα στον κόσμο. είναι επίσης η 14η πιο πολύπλοκη 

οικονομία σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Πολυπλοκότητας. Η ουγγρική 

οικονομία είναι η 57η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο (από 188 χώρες μετρούμενη 

από το ΔΝΤ) με ετήσια παραγωγή 265,037 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 

κατατάσσεται στην 49η θέση παγκοσμίως ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

μετρούμενη βάσει της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης. Η Ουγγαρία είναι μια 

οικονομία της αγοράς με εξαγωγικό προσανατολισμό, με μεγάλη έμφαση στο 

εξωτερικό εμπόριο. έτσι η χώρα είναι η 35η μεγαλύτερη οικονομία εξαγωγής στον 

κόσμο. Η χώρα είχε εξαγωγές άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2015, με 

υψηλό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 9.003 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 

το 79% έφτασε στην ΕΕ και το 21% ήταν το εμπόριο εκτός ΕΕ. Η παραγωγική 

ικανότητα της Ουγγαρίας είναι πάνω από το 80% ιδιωτική, με συνολική φορολογία 

39,1%, η οποία χρηματοδοτεί την οικονομία της χώρας. Όσον αφορά τις δαπάνες, η 

κατανάλωση των νοικοκυριών αποτελεί τη βασική συνιστώσα του ΑΕΠ και 

αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου, ακολουθούμενη από το ακαθάριστο σχηματισμό 

παγίου κεφαλαίου με 22% και τις δημόσιες δαπάνες κατά 20%. (wikipedia.org) 
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9.7. Πετυχημένα deals στην Ουγγαρία 

 

Πίνακας 10: Εταιρείες στην Ουγγαρία που αποτελούν Πετυχημένα 

Οικονομικά Deals 

 

Πηγή: dailynewshungary.com 

 

Στην πρώτη θέση του καταλόγου είναι βρίσκεται οι πετρελαϊκή εταιρεία Mol, ενώ 

ακολουθεί η γερμανική Audi και η αμερικάνικη General Electric. Το συνολικό 

εισόδημα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυξήθηκε κατά 6,3% 

σε σύγκριση με το 2013. οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν κατά 10,4% και το εγχώριο 

εμπόριο τους αυξήθηκε κατά 2,6%. Μεταξύ των 200 εταιρειών, ο αριθμός των 

εργαζομένων αυξήθηκε σε 113 και η μέση προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 

αυξήθηκε κατά 13,1%, που είναι σήμερα 18,3 εκατομμύρια HUF. Ωστόσο, δεν έχουν 

βελτιωθεί όλες οι εταιρείες τόσο πολύ: ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από 7,9 

εκατομμύρια στο ένα τέταρτο των εταιρειών. Οι εταιρείες που απασχολούσαν 

περισσότερους εργαζόμενους απασχολούσαν συνολικά 23.000 περισσότερους 

ανθρώπους, από ό, τι το 2013, ενώ οι άλλοι απείχαν 11.600 εργαζόμενους. Η μέση 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 13% στις 200 πρώτες εταιρείες, 

ενώ το χρηματικό ποσό που χρησιμοποίησαν για την παροχή παροχών στους 

εργαζομένους αυξήθηκε μόνο κατά 6,6%. Δείχνει ότι οι εταιρείες αυξάνουν τους 

μισθούς των εργαζομένων πολύ πιο αργά από ό, τι αυξάνεται η αποδοτικότητά τους. 

(dailynewshungary.com) 
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Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι των ανταγωνιστικών 

οικονομιών, οι οποίες μειώνουν σε σημαντικό βαθμό τις δημόσιες εταιρείες τους και 

αυτό έχει ως συνέπεια να προσελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις. Το κομμάτι των 

άμεσων ξένων επενδύσεων θα το μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

10.1. Ορισμός άμεσης ξένης επένδυσης 

 

Άμεση Ξένη Επένδυση (Foreign Direct Investment) ονομάζεται η μακροπρόθεσμη 

επένδυση  σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από επενδυτή (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) του οποίου η έδρα βρίσκεται στην αγορά ξένης χώρας. Η επένδυση γίνεται 

με πρωταρχικό στόχο την δυνατότητα ελέγχου στο management της εγχώριας 

επιχείρησης, από αυτή που πραγματοποιεί την επένδυση. Για να επιτευχτεί αυτό είναι 

αναγκαία η διακράτηση ποσοστού ίσο με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Η 

εταιρεία που αναλαμβάνει την επένδυση ουσιαστικά αποκτά θυγατρική εταιρεία. 

(wikipedia.org) 

 

 

10.2. Εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων (Ρουμανία – Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 11: Σύγκριση Εκροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Ρουμανίας και 

Ουγγαρίας διαχρονικά σε εκατομμύρια δολάρια 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 
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10.3. Εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (Ρουμανία – Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 12: Σύγκριση Εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Ρουμανίας και 

Ουγγαρίας διαχρονικά σε εκατομμύρια δολάρια 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 

 

 

10.4. Εξωτερικό απόθεμα ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ρουμανία – 

Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 13: Σύγκριση Εξωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ως ποσοστό του (ΑΕΠ) Ρουμανίας και Ουγγαρίας διαχρονικά σε 

εκατομμύρια δολάρια 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 
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10.5. Εσωτερικό απόθεμα ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ρουμανία - 

Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 14: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ως ποσοστό του (ΑΕΠ) Ρουμανίας και Ουγγαρίας διαχρονικά σε 

εκατομμύρια δολάρια 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 

 

 

10.6. Εσωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων (Ρουμανία – 

Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 15: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Ρουμανίας και Ουγγαρίας διαχρονικά σε εκατομμύρια δολάρια 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 
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10.7. Εξωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδυσεων (Ρουμανία – 

Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 16: Σύγκριση Εξωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

Ρουμανίας και Ουγγαρίας διαχρονικά σε εκατομμύρια δολάρια  

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 

 

 

10.8. Εσωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά χώρα 

(Ρουμανία) 

 

Πίνακας 17: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Χώρα σε εκατομμύρια ευρώ (Ρουμανία) 

 

Πηγή: National Bank of Romania 
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10.9. Εσωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά χώρα 

(Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 18: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Χώρα σε εκατομμύρια δολάρια (Ρουμανία)  

 

Πηγή: stats.oecd.org 

 

 

10.10. Εξωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδυσεων ανά χώρα 

(Ουγγαρία) 

  

Πίνακας 19: Σύγκριση Εξωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Χώρα σε εκατομμύρια δολάρια (Ουγγαρία) 

 

Πηγή: stats.oecd.org 
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10.11. Εσωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά τομέα 

(Ρουμανία) 

 

Πίνακας 20: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Τομέα σε εκατομμύρια δολάρια (Ρουμανία) 

 

Πηγή: National Bank of Romania 

 

 

10.12. Εξωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά τομέα 

(Ρουμανία) 

 
Πίνακας 21: Σύγκριση Εξωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Τομέα σε εκατομμύρια δολάρια (Ρουμανία) 

 

Πηγή: stats.oecd.org 
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10.13. Εσωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά τομέα 

(Ουγγαρία)  

 

Πίνακας 22: Σύγκριση Εσωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Τομέα σε εκατομμύρια δολάρια (Ουγγαρία) 

 

Πηγή: stats.oecd.org 

 

 

10.14. Εξωτερικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων ανά τομέα 

(Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 23: Σύγκριση Εξωτερικού Αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ανά Τομέα σε εκατομμύρια δολάρια (Ουγγαρία) 

 

Πηγή: stats.oecd.org 
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10.15. Εισροές αποθεμάτων ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ρουμανία 

– Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 24: Σύγκριση Εισροών Αποθεμάτων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) Ρουμανίας και 

Ουγγαρίας 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 

 

10.16. Εκροές αποθεμάτων ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ (Ρουμανία – 

Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 25: Σύγκριση Εκροών Αποθεμάτων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ως 

ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) Ρουμανίας και 

Ουγγαρίας 

 

Πηγή: globaledge.msu.edu 
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10.17. Επενδύσεις σε απόθεμα εκροών διαχρονικά (Ρουμανία – 

Ουγγαρία)  

 

Πίνακας 26: Σύγκριση Επενδύσεων σε Απόθεμα Εκροών Διαχρονικά σε 

εκατομμύρια ευρώ Ρουμανίας και Ουγγαρίας 

 

 

 

 

10.18.  Κίνητρα επενδύσεων 

 

 Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς της αγοράς και προκύπτουν από την ίδια 

την αγορά. 

 Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς της αγοράς από στρατηγική άποψη 

όμως. 

 Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς των συντελεστών παραγωγής. 

 Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς αποδοτικότητας. 

 Κίνητρα που αφορούν τους κυνηγούς της τοποθεσίας και γεωγραφικής θέσης 

μιας χώρας. 

 Κίνητρα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της ίδιας της εταιρείας. 

 Χρηματοοικονομικά κίνητρα που προσφέρονται από την κυβέρνηση μιας 

χώρας. 

 Κίνητρα που προκύπτουν από το πολιτικό περιβάλλον. 

 Κίνητρα που προκύπτουν από την προσπάθεια να ξεπεραστούν οι ατέλειες της 

αγοράς. (Μπιτζένης, 2014) 
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10.19. Αντικίνητρα επενδύσεων 

 

 Περιορισμοί χώρας (γεωγραφικοί, τοπικοί) 

 Περιορισμοί στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Νομικοί περιορισμοί. 

 Φορολογικοί περιορισμοί. 

 Μακροοικονομικοί περιορισμοί. 

 Περιορισμοί υποδομής. 

 Πολιτιστικοί περιορισμοί. 

 Θρησκευτικοί περιορισμοί. 

 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. 

 Εξωτερικοί περιορισμοί. 

 Έλλειψη μελλοντικών προοπτικών για ανάπτυξη των αγορών. (Μπιτζένης, 

2014) 

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, εκτός από τα γενικά οφέλη που 

προσδίδουν στην οικονομία, αποτελούν και σημαντικές παραμέτρους για την 

ανάπτυξη του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί έναν κερδοφόρο και παραγωγικό κλάδο 

των σύγχρονων οικονομιών. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα οικονομικά 

στοιχεία του κλάδου αυτού.  
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11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

 

11.1.  Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (Ρουμανία) 

 

Οι Ρουμάνοι επιχειρηματίες κατευθύνουν περισσότερες επενδύσεις προς τον 

τουρισμό σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της χώρας κ. Claudiu Vrinceanu, 

όπως ανέφερε ο Agerpres. (www.business-review.eu) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INS, στη Ρουμανία ο αριθμός των Γάλλων επισκεπτών 

το 2015 έφτασε τις 129.000, σημειώνοντας πτώση 12,25% σε σχέση με το 2014, όταν 

υπήρχαν 147.000 επισκέπτες. Ο αριθμός των Ρουμάνων τουριστών που ταξίδεψαν 

στη Γαλλία μέσω τουριστικών πρακτορείων και ταξιδιωτικών πρακτόρων ήταν 

33.427 το 2015, 16,71% περισσότερο από ό, τι το 2014 ", δήλωσε ο εκπρόσωπος του 

υπουργείου. (www.business-review.eu) 

Αν και η δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων ήταν μια δύσκολη διαδικασία, στοιχεία 

από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής έδειξαν ισχυρή ανάπτυξη του τουριστικού 

τομέα στη Ρουμανία κατά την περίοδο 2007-2013, όσον αφορά την ανάπτυξη 

τουριστικών υποδομών και την αύξηση του αριθμού των τουριστών που έρχονται στη 

Ρουμανία. Από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (2014) 

διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των εγκαταστάσεων υποδοχής τουριστών (με λειτουργίες 

στέγασης και διαμονής για τους τουρίστες) αυξήθηκε από 4.840 (2008) σε 5.003 

(2011) , και έπειτα σε 6.009 (2013). (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει την ταχεία ανάπτυξη που σημειώθηκε μεταξύ 2011 

και 2013 (20%). Ο κύριος λόγος αυτής της ταχείας ανάπτυξης ήταν η κατασκευή 

νέων ξενοδοχείων και αγροτικών ξενώνων και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων, 

κυρίως με την προσέλκυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων. (VLAD Liviu Bogdan, et al., 

2015) 

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στη Ρουμανία και 

φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις υποδοχής τουριστών με λειτουργίες για τη 

στέγαση τουριστών μειώθηκε από 7.232.262 το 2008 σε 7.031.606 το 2011, ως άμεσο 

αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης . Από το 2011, ο αριθμός 

των τουριστών που έρχονται στη Ρουμανία αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2013, το Εθνικό 
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Ινστιτούτο Στατιστικής (2014) κατέγραψε 7.943.153 τουρίστες (6.225.798 - 

Ρουμάνους και 1.717.355 - Αλλοδαπούς). (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Ο ρουμανικός τουρισμός στα χρόνια πριν από την ένταξη στην ΕΕ σηματοδοτήθηκε 

από πολλά προβλήματα στα οποία οι υιοθετηθείσες στρατηγικές ποικίλουν πολύ. Η 

έλλειψη ενότητας στην εφαρμογή των μέτρων και η αντικατάσταση των πολιτικών σε 

βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση οδήγησε σε έντονη μείωση της ροής των 

τουριστών και, φυσικά, στο αποτέλεσμα. (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Ακόμη και αν η κατάσταση στον τομέα του τουρισμού δεν ήταν πολύ καλή, ίσως 

κάτι συγκεκριμένο για τη μεταβατική περίοδο, οι ευκαιρίες των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ξεκίνησαν από το 2007, ήταν ο καταλύτης που κατέστησε τις 

διάφορες κατευθύνσεις στον τομέα να συγκλίνουν. Η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 

κονδύλια επιτρέπεται μόνο το καλοκαίρι του 2007, γεγονός που ελαττώνει ελαφρώς 

τον ενθουσιασμό των πιθανών υποψηφίων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε σφάλματα 

από την πολιτική τουρισμού. (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Αναλύοντας την κατάσταση του τουρισμού στη Ρουμανία, διατυπώνουμε ορισμένα 

εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία από πλευράς δυναμικού και ανθρώπινου δυναμικού. 

ωστόσο, φέρνουν αποτελέσματα μόνο με διαλυμένο τρόπο. (VLAD Liviu Bogdan, et 

al., 2015) 

Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της Ρουμανίας αντιπροσωπεύεται από τη 

μεγάλη ποικιλία του αρμονικού και συμμετρικού τοπίου που διαδίδεται σε όλη την 

επικράτεια, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η 

σειρά τουριστικών μορφών καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι φυσικοί και ανθρώπινοι 

πόροι στο τοπίο είναι σημαντικά δυνητικά στοιχεία - αλλά έχουν υποβαθμιστεί και 

πρέπει να επανεκτιμηθούν. (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Με ποικίλο τοπίο, η Ρουμανία έχει επικεντρωθεί στην προώθηση μόνο μερών της, 

επιμένοντας ιδιαίτερα στην παράκτια προσφορά. Τα ορεινά και λοφώδη τοπία 

παραμελήθηκαν, αν και από την άποψη του οπτικού αντίκτυπου και της συνέργιας με 

άλλες τουριστικές μορφές, είναι επωφελείς. (VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τουριστικού τομέα είναι η ιδιωτικοποίησή του. 

Υπήρξε μια προσπάθεια να καταστεί η τουριστική υποδομή πιο σύγχρονη - και ως εκ 

τούτου, από την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων τουριστικών 
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υπηρεσιών - μέσω επενδύσεων στον τουρισμό. Και εδώ, η έλλειψη συντονισμού και ο 

κατακερματισμός των τουριστικών πολιτικών οδήγησαν σε μειωμένα αποτελέσματα 

και, επιπλέον, στη δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας. Κατά την ανάλυση της 

κατάστασης του τουρισμού, τα πιο αδύναμα στοιχεία είναι η υποδομή και η ποιότητα 

των υπηρεσιών. Όταν συνδυάζονται με τις προαναφερθείσες δυνατότητες, αποτελούν 

την αιτία της εισβολής στον αριθμό των τουριστών και, ως εκ τούτου, στην έλλειψη 

κονδυλίων για την υποστήριξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. (VLAD Liviu 

Bogdan, et al., 2015) 

Ένα καθοριστικό στοιχείο για τη μεταβατική περίοδο του τουρισμού στη Ρουμανία 

ήταν η τόνωση της σημασίας του αγροτουρισμού. Αυτή η εναλλακτική μορφή είχε 

αντίκτυπο και έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί στις αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας 

λόγω της ομορφιάς των τοπίων, σε ένα σημαντικό τμήμα του αγροτικού εδάφους που 

διατηρείται σε ένα ημιφυσικό κράτος και στη διατήρηση σημαντικών παραδόσεων 

και εθίμων . Είναι η τουριστική μορφή στην οποία η ποιότητα των υπηρεσιών έχει 

αυξηθεί περισσότερο, αλλά χωρίς την επίδραση της ανάπτυξης της τοπικής υποδομής 

ταυτόχρονα. Πρέπει να τονίσουμε ότι, στο πλαίσιο των προτεινόμενων εικόνων για τη 

Ρουμανία, η αγροτική περιοχή φαίνεται να είναι η ουσία των μηνυμάτων που 

μεταδίδονται σε διάφορα σχέδια για την προώθηση του τουρισμού. (VLAD Liviu 

Bogdan, et al., 2015) 

Η εξέλιξη του αγροτικού τουρισμού διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή 

στην οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα, δηλαδή πεδία, λόφους, 

βουνά. Ως εκ τούτου, αυτό αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία, όπου κατά την 

περίοδο 2007-2013 σημειώθηκε μια αυξανόμενη τάση στον αριθμό των ξενώνων. 

(VLAD Liviu Bogdan, et al., 2015) 
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11.2. Ανάπτυξη του τουρισμού στην Ουγγαρία 

 

Τα τελευταία αποτελέσματα της έκθεσης 2018 του Παγκόσμιου Συμβουλίου 

Τουρισμού και Τουρισμού (WTTC) που εξετάζει τις παγκόσμιες και εγχώριες 

επιπτώσεις του τουρισμού σε 185 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ουγγαρίας, 

παρατηρεί θετική τάση στον τουρισμό της χώρα η οποία θα συνεχιστεί στο μέλλον, 

ενώ σε μερικούς τομείς αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. 

(dailynewshungary.com) 

 

Γράφημα 21: Συμβολή άμεσων και έμμεσων παραγόντων του τουρισμού στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας 

Πηγή: wttc.org 
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Η Ουγγαρία ήταν επίσης μια από τις χώρες που ερευνήθηκαν και δημοσιεύθηκε μια 

ανάλυση 24 σελίδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συνολική συμβολή του 

ουγγρικού τουρισμού στο ΑΕΠ ήταν 2,4% το 2017, αλλά αναμένεται να φτάσει στο 

3,0% φέτος. (dailynewshungary.com) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στη χώρα, η 

έκθεση δείχνει ότι η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ ήταν 8,0% το 2017, 

γεγονός που αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα. (dailynewshungary.com) 

 

 

Γράφημα 22: Άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας 

Πηγή: wttc.org 

 

Ο WTTC υπογραμμίζει περαιτέρω ότι δεν πρόκειται μόνο για τον οικονομικό 

αντίκτυπο του τουρισμού που πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον, αλλά και για τον 

αντίκτυπό του στον τομέα της απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, η τουριστική 

βιομηχανία προσέφερε 157.000 θέσεις εργασίας στους Ούγγρους το 2017, που 

αντιστοιχεί στο 3,5% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα. Ωστόσο, προβλέπεται 

ότι φέτος ο αριθμός των Ούγγρων που ασχολούνται με τον τουρισμό μπορεί να 

αυξηθεί με άλλα 2,7%, ενώ μέχρι το 2028 θα δημιουργηθούν συνολικά 186 000 

θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης από ό, τι πριν. (dailynewshungary.com) 
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Επίσης, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στον αριθμό των τουριστών που 

επισκέπτονται την Ουγγαρία, η οποία έχει άμεση επίδραση στον τουρισμό της χώρας. 

Ενώ αυτό το έτος, 17.427.000 τουρίστες αναμένεται να επισκεφθούν την Ουγγαρία, ο 

αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 20.185.000 μέχρι το 2028. 

(dailynewshungary.com) 

 

Γράφημα 23: Εξαγωγές επισκεπτών και διεθνείς τουριστικές αφίξεις 

Πηγή: wttc.org 

 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα φαίνονται πολύ ελπιδοφόρα, αλλά αξίζει επίσης 

να εξεταστούν τα όσα αυτά σημαίνουν στην παγκόσμια κατάταξη. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνολική συμβολή της χώρας στο ΑΕΠ το 2017, η Ουγγαρία έγινε το 60ο 

από τους 185 συμμετέχοντες, ενώ όσον αφορά τη συμβολή του τουρισμού στον τομέα 

της απασχόλησης, η Ουγγαρία κατέλαβε την 74η θέση στον κατάλογο. 

(dailynewshungary.com) 

Η αυξανόμενη τάση στον τομέα του τουρισμού είναι πιθανό να συνεχιστεί στην 

Ουγγαρία και είναι πολύ ωραίο να δούμε πόσες περιοχές επηρεάζονται θετικά από 

αυτήν. Εάν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση σχετικά με την 

Ουγγαρία, τότε μπορείτε να την βρείτε εδώ. (dailynewshungary.com) 

Εκτός από την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις δημιουργούν πρόσφορο έδαφος και για έναν άλλο σημαντικό κλάδο 

της οικονομίας το εμπόριο, τον οποίο θα μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 



 74 

12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

12.1. Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών 

 

Πίνακας 27: Συγκριτικός πίνακας μεγεθών των εξαγωγών της Ρουμανίας σε 

σύγκριση με την Ελλάδα 

 

 

 

Πίνακας 28: Συγκριτικός πίνακας μεγεθών των εξαγωγών της Ουγγαρίας σε 

σύγκριση με την Ελλάδα 

 

 

• Παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές της Ρουμανίας αυξήθηκαν σε ποσοστό περίπου 

100%, από το 2000-2005, καθώς και πάνω από 100% την πενταετία 2005-

2010, ενώ από το 2010-2016 η αυξητική τάση μειώθηκε περίπου στο 25%. 

Επίσης παρατηρούμε ότι η Ελλάδα μείωσε τις εξαγωγές της λόγω της 

οικονομικής κρίσης, από το 2010-2016, κατά περίπου 5 δισ. ευρώ. 

• Για την Ουγγαρία παρατηρούμε ότι αυξήθηκαν την πενταετία 2000-2005 

πάνω από 100%, ενώ την πενταετία 2005-2010 η αυξητική πορεία μειώθηκε 

σε ποσοστό αύξησης  περίπου 50%. Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ από 1990 οι 

ελληνικές εξαγωγές υπερτερούσαν από αυτές της Ρουμανίας και της 

Ουγγαρίας, το 2016, αυτές ξεπέρασαν τις ελληνικές. Η Ουγγαρία περίπου με 

διαφορά περίπου 110% και η Ρουμανία κατά 45% περίπου. 
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• Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές αύξησης των εξαγωγών ήταν επιτυχημένες για 

τις δυο χώρες, ενώ στην Ελλάδα λόγω της κρίσης είχαμε μείωση των 

εξαγωγών. (worldbank.org) 

 

 

12.2. Διαχρονική εξέλιξη εισαγωγών 

 

Πίνακας 29: Συγκριτικός πίνακας μεγεθών των εισαγωγών της Ρουμανίας σε 

σύγκριση με την Ελλάδα 

 

 

 

Πίνακας 30: Συγκριτικός πίνακας μεγεθών των εισαγωγών της Ουγγαρίας 

σε σύγκριση με την Ελλάδα 

 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε τριπλασιασμό των εισαγωγών της 

Ρουμανίας την πενταετία 2000-2005, με μικρότερη αυξητική πορεία από το 20005-

2016. 

Η Ουγγαρία την πενταετία 2000-2005 αύξηση εισαγωγών κατά 120% και το 

επόμενο χρονικό διάστημα μείωση της αυξητικής πορείας σε μικρότερα ποσοστά. 
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Για την Ελλάδα παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την 

αυξητική πορεία των εισαγωγών από το 2010-2016. (worldbank.org) 

 

 

12.3. Εμπορικό ισοζύγιο διαχρονικά (Ρουμανία) 

 

 

 Γράφημα 24: Εμπορικό Ισοζύγιο στη Ρουμανία (2017)  

 

Το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας διευρύνθηκε σε 1,12 δισ. Ευρώ το Νοέμβριο 

του 2017 από 0,87 δισ. Ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές 

σημείωσαν άνοδο 11,8%, φθάνοντας στα 6,91 δισ. Ευρώ, ενισχύοντας τις υψηλότερες 

αγορές από την ΕΕ (10,3%) και τις χώρες εκτός της ΕΕ (16,9%). Εν τω μεταξύ, οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν με ήπιο 8,9% στα 5,79 δισ. Ευρώ, καθώς οι πωλήσεις στην ΕΕ 

αυξήθηκαν κατά 9,3% και οι χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7,5%. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο, το εμπορικό χάσμα διευρύνθηκε στα 11,34 

δισ. Ευρώ από 8,77 δισ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 

ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στη Ρουμανία ήταν κατά μέσον όρο -608,87 εκατ. 

Ευρώ από το 1992 έως το 2017, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο ύψους 137,60 εκατ. 
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Ευρώ το Φεβρουάριο του 1996 και ρεκόρ χαμηλό -2542,10 εκατ. Ευρώ το 

Σεπτέμβριο του 2008. (tradingeconomics.com) 

 

 

 

 

 

 Γραφήματα 25-26: Εμπορικό Ισοζύγιο διαχρονικά στη Ρουμανία  

Ρουμανία: Εμπορικό ισοζύγιο, δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: Για τον δείκτη αυτό, 

η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1971 έως το 2016. Η 
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μέση αξία για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν -3,22 δισεκατομμύρια 

δολάρια, με ελάχιστο ποσό -28,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008 και το πολύ 4,12 

δισ. δολάρια το 1988. (TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.4. Εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά 

(Ρουμανία) 

 

 

 Γραφήματα 27-28: Εμπορικό Ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά 

στην Ρουμανία  



 79 

Ρουμανία: Εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 2016. Η 

μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν -6,33%, με ελάχιστο ποσό -

14,3% το 2007 και μέγιστο -0,44 τοις εκατό το 2014. (TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.5. Εμπορικό ισοζύγιο διαχρονικά (Ουγγαρία) 

 

 

 Γράφημα 29: Εμπορικό Ισοζύγιο διαχρονικά στην Ουγγαρία  

 

 

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ουγγαρίας μειώθηκε σε 224 δισεκατομμύρια HUF το 

Νοέμβριο του 2017 από 246 δισεκατομμύρια HUF τον ίδιο μήνα πριν, σύμφωνα με 

προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,8%, φθάνοντας στα 

2597 δισ. HUF, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν χαλάρωση κατά 7,1%, φθάνοντας στα 

2821 δισ. HUF. Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, το εμπορικό πλεόνασμα 

μειώθηκε κατά 483 δισ. HUF σε 2394 δισ. HUF, καθώς οι αγορές (10,9%) αυξήθηκαν 

γρηγορότερα από τις πωλήσεις (8%). Το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στην 

Ουγγαρία ήταν κατά μέσο όρο 25062,66 εκατομμύρια HUF από το 1988 έως το 2017, 
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φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα ύψους 361431,63 εκατομμυρίων HUF τον Ιούνιο 

του 2016 και ένα χαμηλό ρεκόρ -246914,83 εκατομμύρια HUF τον Απρίλιο του 2004. 

(tradingeconomics.com) 

 

 

 

 

 Γραφήματα 30-31: Εμπορικό Ισοζύγιο διαχρονικά στην Ουγγαρία  
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Ουγγαρία: Εμπορικό ισοζύγιο, δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: Για τον δείκτη αυτό, 

η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1982 έως το 2016. 

Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 1,65 δισεκατομμύρια 

δολάρια με ελάχιστο ποσό -3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1993 μέγιστο ποσό 

12,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016. (TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.6. Εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά 

(Ουγγαρία) 

 

 

 

 

 Γραφήματα 32-33: Εμπορικό Ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά 

στην Ουγγαρία  
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Ουγγαρία: Το εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 έως το 2016. Η 

μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,84%, με ελάχιστο 

ποσοστό -7,16% το 1993 και μέγιστο 10,31 το 2016. (TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.7. Εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά (Ρουμανία) 

 

 

 Γραφήματα 34-35: Εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά στη 

Ρουμανία  
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Ρουμανία: Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη 

αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 

2016. Η μέση αξία για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 37,07%, με ελάχιστο 

ποσοστό 21,53% το 1991 και μέγιστο του 44,58% το 2004. 

(TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.8. Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά (Ρουμανία) 

 

 

 

 

 Γραφήματα 36-37: Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά στην 

Ρουμανία  
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Ρουμανία: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη 

αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 

2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 30,74%, με ελάχιστο 

ποσοστό 16,73% το 1990 και μέγιστο της τάξης του 41,39% το 2016. 

(TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.9. Εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά (Ουγγαρία) 

 

 

 

 Γραφήματα 38-39: Εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά στην 

Ουγγαρία 
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Ουγγαρία: Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 

έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 61,96%, με 

ελάχιστο ποσοστό 27,85% το 1992 και μέγιστο με 82,19 τοις εκατό το 2016. 

(TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.10. Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά (Ουγγαρία) 

 

 

 

 Γραφήματα 40-41: Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά στην 

Ουγγαρία 
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Ουγγαρία: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη 

αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 έως το 

2016. Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 62,8%, με ελάχιστο 

ποσοστό 23,23% το 1993 και μέγιστη του 92,51% το 2016.(TheGlobalEconomy.com) 

 

 

12.11. Στατιστικά στοιχεία εμπορίου 1991-2016 (Ρουμανία) 

 

Πίνακας 31: Οι 10 μεγαλύτεροι εξαγωγικοί συνέταιροι της Ρουμανίας 

διαχρονικά 

 

Πηγή: atlas.media.mit.edu 
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Πίνακας 32: Οι 10 μεγαλύτεροι εισαγωγικοί συνέταιροι της Ρουμανίας 

διαχρονικά 

 

Πηγή: atlas.media.mit.edu 

 

 

12.12. Στατιστικά στοιχεία εμπορίου 1991-2016 (Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 33: Οι 10 μεγαλύτεροι εξαγωγικοί συνέταιροι της Ουγγαρίας 

διαχρονικά 

 

Πηγή: atlas.media.mit.edu 



 88 

Πίνακας 34: Οι 10 μεγαλύτεροι εισαγωγικοί συνέταιροι της Ουγγαρίας 

διαχρονικά 

 Πηγή: atlas.media.mit.edu 

 

 

12.13. Εξαγωγές - εισαγωγές (Ρουμανία) 

 

 

Πίνακας 35: Τα 10 κυριότερα προϊόντα εξαγωγής της Ρουμανίας 
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Πίνακας 36: Τα 10 κυριότερα προϊόντα εισαγωγής της Ρουμανίας 

 

Πηγή: atlas.media.mit.edu 

 

 

12.14. Εξαγωγές – Εισαγωγές (Ουγγαρία) 

 

Πίνακας 37: Τα 10 κυριότερα προϊόντα εξαγωγής της Ουγγαρίας 
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Πίνακας 38: Τα 10 κυριότερα προϊόντα εισαγωγής της Ουγγαρίας 

 

Πηγή: atlas.media.mit.edu 

 

12.15. Διμερές εμπορικό έλλειμα  

 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Από τους πίνακες των εξαγωγών και εισαγωγών προκύπτει ότι το εμπορικό έλλειμα 

με την Γερμανία, σε όγκο δολαρίων το 2016 είναι 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 

υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα με την Γαλλία στα 0.43 δις δολάρια. 

Επίσης από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ρουμανίας με την Ουγγαρία 

προκύπτει ότι η Ρουμανία έχει εμπορικό έλλειμα στα 2.2 δις δολάρια. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Από τους πίνακες των εξαγωγών και εισαγωγών προκύπτει ότι η Ουγγαρία έχει 

εμπορικό έλλειμα με την γειτονική Αυστρία στα 0.82 δις δολάρια, ενώ έχει εμπορικό 

πλεόνασμα με της επίσης γειτονική Σλοβακία στα 0.51 δις δολάρια. 

Επίσης από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ρουμανία 

προκύπτει ότι η Ουγγαρία έχει εμπορικό πλεόνασμα στα 2.17 δις δολάρια.  

  

Το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών που μελετάμε δεν 

είναι ισορροπημένο. 
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Η ανάπτυξη του εμπορίου, αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία 

μιας οικονομίας. Όμως χρειάζεται κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις για την 

ισχυροποίηση του. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στις οποίες ακμάζει το εμπόριο, 

έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και ένας κλάδος που βοηθά στην σωστή 

λειτουργία του, τα logistics. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε την ανάπτυξη των 

logistics στην Ρουμανία και την Ουγγαρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS 

 

 

13.1. Η ανάπτυξη των logistics στη Ρουμανία 

 

Η βιομηχανική και εφοδιαστική αγορά ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μοχλός 

ανάπτυξης της ρουμανικής αγοράς ακινήτων μετά τον τομέα γραφείων το 2017. 

Καθώς η αυξανόμενη κατανάλωση τροφοδοτούσε την αγορά, οι έμποροι λιανικής 

πώλησης και οι φορείς υλικοτεχνικής υποστήριξης αναζητούσαν περισσότερους 

αποθηκευτικούς χώρους και οι προγραμματιστές το παρείχαν κυρίως στο 

Βουκουρέστι και στα δυτικά της χώρας. (business-review.eu) 

Υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χώρου στη ρουμανική αγορά 

βιομηχανίας και εφοδιαστικής και εάν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, η 

διαθέσιμη επιφάνεια θα φτάσει πιθανώς 3,5 εκατομμύρια τ.μ. μέχρι το τέλος του 

2018. (business-review.eu) 

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της αγοράς ήταν η είσοδος του κατασκευαστή 

logistics και του φορέα εκμετάλλευσης P3 στο χαρτοφυλάκιο του GIC, το κρατικό 

επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, μετά από μια συνολική συναλλαγή ύψους 2,4 

δισ. Ευρώ. (business-review.eu) 

Το P3 διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα εφοδιαστικής στη Ρουμανία, το P3 

Bucharest, που αγοράστηκε από την CA Immo στις αρχές του 2015 και περιλαμβάνει 

σήμερα 11 αποθήκες συνολικής επιφάνειας 305.000 τ.μ. (business-review.eu) 

Ή, πάρτε CTP, ένας από τους ηγέτες μιας αγοράς με λίγους παίκτες, και τα σχέδιά 

της. Η εταιρεία που ιδρύθηκε από την Ολλανδία σχεδιάζει να γίνει ο μεγαλύτερος 

κατασκευαστής στην αγορά, με στόχο να διαθέτει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα 

εφοδιαστικής ιδιοκτησίας στη Ρουμανία. (business-review.eu) 

Φέτος, η εταιρεία, η οποία κατέχει ακίνητα στο Βουκουρέστι, το Κλούι, την 

Τιμισοάρα και την Πιτέστι, θα παραδώσει 300.000 τ.μ. (business-review.eu) 

Η CTP κάλυψε τις βασικές θέσεις στα δυτικά της χώρας, η οποία φιλοξενεί ένα από 

τα υψηλότερα επίπεδα ζήτησης μίσθωσης στη βιομηχανική και εφοδιαστική αγορά. 
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Οι βελτιώσεις των υποδομών στην περιοχή αυτή, η εγγύτητα στα δυτικά σύνορα και η 

αφθονία των νεοεισερχομένων στην περιοχή, από κλάδους όπως η πληροφορική, η 

αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλεκτρονική, η λιανική και η FMCG, συγκαταλέγονται στις 

ελλείψεις για τις φιλοδοξίες επέκτασης της CTP. "Η πρωτεύουσα φυσικά καταγράφει 

τη μεγαλύτερη ζήτηση για βιομηχανικό και εφοδιαστικό χώρο. Έχουμε τρία πάρκα - 

CTPark Bucharest, CTPark Bucharest West και CTPark Bucharest Chitila, των 

οποίων η σωρευτική επιφάνεια έχει ήδη ξεπεράσει τα 500.000 τ.μ. και αναμένουμε 

ότι θα φτάσει τα 700.000 τ.μ. στο τέλος του τρέχοντος έτους, γεγονός που μας 

καθιστά τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη των εφοδιαστικών πάρκων κοντά Βουκουρέστι. Η 

ίδια κατάσταση υπάρχει και σε εθνικό επίπεδο, όπου υπάρχουν βιομηχανικά και 

εφοδιαστικά πάρκα στη δυτική περιοχή: Arad, Cluj-Napoca, Deva, Ineu, Salonta, 

Sibiu, Timisoara και Turda. Επί του παρόντος, σε εθνικό επίπεδο, εστιάζουμε στην 

ολοκλήρωση των εξελίξεων που ξεκίνησαν στα πάρκα Τιμισοάρα και Cluj, καθώς και 

στην περαιτέρω ανάπτυξη του πάρκου Pitesti ", λέει ο Iulia Busca, διευθυντής 

εμπορικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της CTP Ρουμανίας. (business-review.eu) 

"Τα έργα εφοδιαστικής συνήθως αναπτύσσονται σε περιοχές που παρέχουν εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλες πόλεις / γειτονικές περιοχές. ο κύριος παράγοντας 

στην επιλογή της τοποθεσίας είναι η απόσταση από τους αυτοκινητόδρομους και τους 

εθνικούς δρόμους. Ωστόσο, εξαρτάται επίσης από τις ιδιαιτερότητες των 

δραστηριοτήτων που ασκούν οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για τις καταθέσεις. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση μονάδων ελαφριάς παραγωγής (δραστηριότητες που 

μπορούν να φιλοξενούνται σε αποθήκες εφοδιαστικής), ένας σημαντικός παράγοντας 

στην επιλογή της περιοχής είναι επίσης η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού. Έτσι, 

είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί οι μεγάλες πόλεις είναι τα αστικά κέντρα που 

έχουν επιλέξει οι προγραμματιστές του χώρου εφοδιαστικής, ειδικά για κερδοσκοπικά 

έργα », λέει ο Laurentiu Duica, διευθυντής του βιομηχανικού γραφείου της Colliers 

International. (business-review.eu) 

Οι παίκτες λένε ότι υπάρχουν δύο περιοχές όπου το απόθεμα είναι υψηλό: η 

Τιμισοάρα, στα δυτικά της χώρας, με 370.000 τ.μ. και το Βουκουρέστι, ο ηγέτης και 

το ισχυρότερο οικονομικό σημείο της χώρας, με περισσότερα από 1.7 εκατομμύρια 

τ.μ. (business-review.eu) 
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Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Η δυτική περιοχή, όχι μόνο η Τιμισοάρα, 

αναπτύσσεται γρήγορα, χάρη στην οικονομική ανάπτυξη και επειδή βρίσκεται κοντά 

στα σύνορα. Το Cluj-Napoca, για παράδειγμα, έχει φτάσει περίπου 210.000 τ.μ. και 

το Arad κοντά σε 100.000 τ.μ. (business-review.eu) 

"Στο μέλλον δεν αποκλείουμε οποιαδήποτε περιοχή στη Ρουμανία, εφόσον 

πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 

πελατών μας: υποδομή, εργατικό δυναμικό, οικονομική ανάπτυξη", προσθέτει ο 

Busca. (business-review.eu) 

Ένας άλλος επενδυτής που ενδιαφέρεται για τη δυτική περιοχή είναι η Globalworth. 

Παρόλο που συγκεντρώνεται στην αγορά γραφείων, η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον 

Ιωάννη Παπαλέκα κατείχε το βιομηχανικό πάρκο TAP 103.000 τ.μ. στην Τιμισοάρα 

από το 2014 και το περασμένο έτος δαπάνησε 42,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα άλλο 

έργο εφοδιαστικής αξίας 68.000 τ.μ. το οποίο μπορεί να επεκταθεί κατά 40.000 τ.μ. , 

που βρίσκεται στην Pitesti. (business-review.eu) 

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μετακινεί την εστία της από την αγορά του 

Βουκουρεστίου προκειμένου να αγοράσει βιομηχανικές και εφοδιαστικές ιδιότητες. 

Το προφίλ της αγοράς της Ανατολικής Ρουμανίας είναι, σε αντίθεση με τους τομείς 

των ακινήτων, του λιανικού εμπορίου, των γραφείων και των κατοικιών, 

ισορροπημένο ισορροπημένα μεταξύ τριών μεγάλων περιοχών: της πρωτεύουσας, του 

κέντρου της χώρας και της δυτικής Τρανσυλβανίας. (business-review.eu) 

Ωστόσο, η Μολδαβία, μολονότι δεν διαθέτει ταχεία οδική υποδομή, φαίνεται να 

είναι ενδιαφέρουσα για τους παίκτες, αν και προς το παρόν έχει μόνο 47.000 τ.μ. 

αποθηκευτικού χώρου, σύμφωνα με τον Costin Banica, επικεφαλής της βιομηχανικής 

υπηρεσίας συμβουλευτικής εταιρείας JLL, στο πρώτο τρίμηνο, πολύ μακριά από τα 

1,7 εκατομμύρια τ.μ. του Βουκουρεστίου ή τα 600.000 τ.μ. στα δυτικά. (business-

review.eu) 

"Η Μολδαβία είναι μια περιοχή με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό στον τομέα 

της εφοδιαστικής, τόσο από την επιφάνεια και τον πληθυσμό, όσο και από το 

δυνητικό εργατικό δυναμικό. Η ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών για τη διευκόλυνση 

της σύνδεσης με τις βόρειες και ανατολικές χώρες της Ρουμανίας θα αυξήσει σίγουρα 
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το ενδιαφέρον για νέες και σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή ", λέει ο Busca της 

CTP. (business-review.eu) 

Παρ 'όλα αυτά, η περιοχή είναι ελκυστική. Η Μολδαβία βρίσκεται σε καλή θέση για 

εμπορικά κέντρα και είναι ανοικτή σε άλλες αγορές εκτός της χώρας - τη Δημοκρατία 

της Μολδαβίας και την Ουκρανία. (business-review.eu) 

"Πρόσφατα αυξάνεται το ενδιαφέρον για λιγότερο καθαρισμένες περιοχές, όπως η 

βορειοανατολική χώρα, με τους λιανοπωλητές να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 

κέντρων διανομής που εξυπηρετούν το βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ παράλληλα 

αποσκοπούν στην πρόσβαση στην αγορά της Μολδαβίας", λέει η Duica της Colliers 

International . (business-review.eu) 

Οι παίκτες λένε ότι ανεξάρτητα από το πόσο συναρπαστικό μπορεί να γίνει, η 

Μολδαβία δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί στο εγγύς μέλλον με τη Δύση της χώρας, 

αλλά η ανατολική περιοχή έχει ατού: το εργατικό δυναμικό της. (business-review.eu) 

"Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το κέντρο και η δυτική πλευρά των 

Καρπαθίων είναι γενικά το πιο ελκυστικό μέρος για εταιρείες που έχουν εμπορικούς 

δεσμούς με τη Δυτική Ευρώπη. Οι πιθανοί υπάλληλοι βρίσκονται σε άλλες περιοχές 

της χώρας και η Ρουμανία έχει επίσης χαμηλή εσωτερική κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού. Για παράδειγμα, οι κομητείες του Iasi και Suceava αντιπροσωπεύουν μαζί 

το έβδομο του συνολικού αριθμού ατόμων που διαπράττονται σε εθνικό επίπεδο, από 

τους υπολογισμούς μας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και οι δύο αυτοκινητόδρομοι στους άξονες βορρά-νότου / 

ανατολής-δύσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκρηκτική και διαρκή οικονομική 

ανάπτυξη », λέει ο Silviu Pop, επικεφαλής της έρευνας στο Colliers International 

Romania. (business-review.eu) 

Μόνο τότε, άλλες περιφέρειες με φτωχότερες συνδέσεις με τη Δύση, όπως η 

ανατολική ή βορειοανατολική Ρουμανία ή η νοτιοανατολική πλευρά, που 

επωφελούνται από την ανεπαρκή αξιοποίηση του δυναμικού του λιμανιού της 

Κωνστάντζα, θα μπορούν να λάβουν σοβαρές επενδύσεις για να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξή τους. (business-review.eu) 
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13.2. Η ανάπτυξη των logistics στην Ουγγαρία 

 

Οι πάροχοι εφοδιαστικής της Ουγγαρίας είναι πιθανό να παραμείνουν σε 

αναπτυξιακή πορεία φέτος και να παραμείνουν βασικός μοχλός της οικονομίας, αλλά 

η έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο και τα 

προστατευτικά μέτρα στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης θέτουν σε κίνδυνο. (bbj.hu) 

Αν δεν συμβεί ένα έκτακτο συμβάν, η αύξηση της ανάπτυξης κατά 4-6% είναι και 

πάλι στις κάρτες, δήλωσε ο πρόεδρος της βιομηχανικής συμμαχίας MLSZKSZ στο 

πρακτορείο Βουδαπέστη Business Journal, ο Zsolt Fülöp. Οι συμμετέχοντες στην 

αγορά logistics συνεισφέρουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια HUF σε εγχώριο ΑΕΠ 

ετησίως, το οποίο ανέρχεται στο 6,5% του συνόλου. Αυτό καθιστά την εφοδιαστική 

τον πέμπτο μεγαλύτερο τομέα παραγωγής εσόδων. (bbj.hu) 

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός συμμετέχων στην ουγγρική αγορά, το Διεθνές Nyrt της 

Waberer. προσπαθεί να επαναλάβει την ετήσια αύξηση εσόδων κατά 18% που 

καταγράφηκε πέρυσι. Αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στους 

κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιδιώκει 

ενεργά τους στόχους απόκτησης στην περιοχή, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της 

εταιρείας, Φανέρτ Λάιτκο, στην τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας. (bbj.hu) 

Η DHL Express, μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία και πάροχος υπηρεσιών 

logistics, είναι επίσης θετική για την αναμενόμενη ανάπτυξη. Προβλέπει μια έκρηξη 

στις ηλεκτρονικές αγορές τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, 

με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 25% τα επόμενα χρόνια στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, Zoltán Bándli, διευθύνων σύμβουλος της DHL Express Magyarország Kft. 

είπε στο BBJ. "Περίπου το 8% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων είναι σε 

απευθείας σύνδεση. Αυτό θα μπορούσε να φθάσει το 30% μέχρι το 2025 στις 

αναδυόμενες αγορές ", δήλωσε ο Μπάντι. (bbj.hu) 

Ωστόσο, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης του μέσου όρου του τομέα εξαρτάται 

από μια σειρά παραγόντων όπως το ρυθμιστικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, έλλειψη εργατικού δυναμικού σε εθνικό επίπεδο ή σημαντικά διεθνή 

γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομία ολόκληρης της ΕΕ, όπως η Brexit, Οι 

ουγγρικοί προμηθευτές εφοδιαστικής δραστηριοποιούνται επίσης στις γειτονικές 

χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (bbj.hu) 
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Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους φορείς παροχής υπηρεσιών logistics στην 

Ουγγαρία με διεθνείς δραστηριότητες είναι ότι ορισμένες χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης έχουν εισαγάγει προστατευτικά μέτρα, ο υπουργός της Ουγγαρίας που είναι 

αρμόδιος για τις απαιτήσεις πολιτικής μεταφορών. (bbj.hu) 

Η Ουγγαρία αναμένεται να συνεργαστεί με τους συμμάχους της στην περιοχή και 

να ενεργήσει από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του Τέσσεριου Βίσεγκραντ (Τσεχία, 

Πολωνία και Σλοβακία) για να πείσει την ΕΕ ότι τα δυτικοευρωπαϊκά μέλη της 

αντιδρούν ενάντια στις κοινές αξίες. (bbj.hu) 

Αναλαμβάνοντας τον ηγετικό ρόλο για την διατήρηση του θέματος στην ημερήσια 

διάταξη, η Ουγγαρία ήταν ο διοργανωτής μιας συνόδου κορυφής στις 8 Μαρτίου με 

τη συμμετοχή 14 μελών της ΕΕ. Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν επίσης το πακέτο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Κινητικότητα, το οποίο αντί να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες στην αγορά θα αυξήσει το βάρος - κυρίως στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις - και θα αυξήσει τη διοίκηση, ισχυρίζεται η Ουγγαρία. (bbj.hu) 

Η δέσμη μέτρων θα εισαγάγει νέα πρότυπα για το διοξείδιο του άνθρακα, θα 

προωθήσει λύσεις καθαρής κινητικότητας στις δημόσιες συμβάσεις, θα προωθήσει 

την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες και θα ενθαρρύνει την εναλλακτική χρήση 

καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. (bbj.hu) 

Για να διευρύνει τη σημερινή στενή ομάδα διαθέσιμων επαγγελματιών, η 

κυβέρνηση εισήγαγε ένα σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική το 2015, υπόσχοντας να 

εκπαιδεύσει 6.000 νέους οδηγούς φορτηγών. Αυτό ήταν 2.000 νέοι οδηγοί πέρυσι, 

κατά την τελευταία ενημέρωση για το πρόγραμμα. (bbj.hu) 

Η αγορά βρισκόταν σε σταθερή πορεία ανάπτυξης από τη χρηματοπιστωτική και 

οικονομική κρίση του 2008, αλλά οι παίκτες εξακολουθούν να είναι προσεκτικοί για 

ένα άλλο τεράστιο πλήγμα που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην τυφλή πλευρά. 

Αυτές οι ανησυχίες θα πρέπει να διευκολυνθούν, καθώς ο κλάδος θα έχει αποκτήσει 

αρκετή δύναμη για να επιμείνει σε τυχόν απροσδόκητα γεγονότα χωρίς μεγάλες 

απώλειες, δήλωσε ο Fülöp, εάν το σημερινό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς παραμείνει 

για τουλάχιστον δύο έως τρία ακόμη χρόνια. Ωστόσο, για να διατηρηθεί μια ισόρροπη 

ανάπτυξη, θα χρειαζόταν και κρατική χρηματοδότηση, πρόσθεσε. (bbj.hu) 
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Η DHL Express "Bándli δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για τη βιομηχανία κατά την 

προσεχή περίοδο στην περιοχή θα μπορούσαν να είναι τα αναμενόμενα μέτρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας που σχετίζονται με την Brexit. 

(bbj.hu) 

Οι διεθνείς προκλήσεις που περιβάλλουν τη βιομηχανία περιλαμβάνουν επίσης 

χώρες που βρίσκονται πιο μακριά, όπως η Κίνα, η οποία ενισχύει επιθετικά το διεθνές 

της εμπόριο και η Ουγγαρία ελπίζει να γίνει περιφερειακός κόμβος για τις εμπορικές 

εταιρείες της χώρας της Άπω Ανατολής. Αλλά η επιβλητική οικονομική ανάπτυξη 

μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια φούσκα, και αν ναι, μια έκρηξη θα αποτελούσε 

πράγματι κίνδυνο για τους συμμετέχοντες στην αγορά της Ουγγαρίας. (bbj.hu) 

Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας άλλος τομέας ανησυχίας για 

την Ουγγαρία. Η μεταφορά των κινεζικών αγαθών στην ΕΕ μέσω της Ουκρανίας θα 

αποτελούσε ενοχλήσεις για τη Ρωσία, η οποία με τη σειρά της είναι αρνητική για τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές της Ουγγαρίας. (bbj.hu) 

Οι περιοχές όπου οι παράγοντες της αγοράς αναμένουν ότι η κυβέρνηση θα λάβει 

μέτρα περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη κέντρων εφοδιαστικής αγροτικών 

περιοχών, όπου χρειάζεται να βελτιωθεί η υποδομή πρέπει να βελτιωθεί για να 

προσελκύσει περισσότερες εταιρείες. Οι κόμβοι διοικητικής μέριμνας γύρω από τη 

Βουδαπέστη και τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται 

κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή πολυσύχναστα λιμάνια, είναι πλέον πλέον 

περισσότερο ή λιγότερο γεμάτοι. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες, ωστόσο, πρέπει να 

αναβαθμίσουν το φάσμα των υπηρεσιών τους για να αυξήσουν την πληρότητα, 

δήλωσαν οι επιχειρηματίες. (bbj.hu) 

Το κράτος ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει μέτρα για την τόνωση αυτής της γόνιμης 

βιομηχανίας και ακούει τους προμηθευτές υπηρεσιών logistics και τους μεταφορείς. 

Μια σειρά μέτρων που εισήχθησαν πέρυσι αποδίδουν καρπούς, ανέφερε η Homolya, 

όπως τα υψηλότερα πρόστιμα και οι κανονισμοί που καταστρέφουν τη φοροδιαφυγή 

ή την παράνομη διεθνή ανάσυρση. (bbj.hu) 

Ο László Mosóczi, αναπληρωτής κρατικός γραμματέας στο υπουργείο Μεταφορών, 

δήλωσε ότι η παράλληλη ανάπτυξη των υδάτων, των αεροπορικών διαδρομών, των 

σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών είναι καθοριστικής σημασίας για τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για τον 
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εκσυγχρονισμό των εμπορικών λιμανιών, την κατασκευή και την ανακατασκευή των 

αυτοκινητοδρόμων (ιδίως εκείνων που βρίσκονται κοντά στα σύνορα) και χαιρετίζει 

τις εξελίξεις των υποδομών στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης (για περισσότερες 

πληροφορίες, βλ. Σελ. 15). Η Ουγγαρία έχει διαθέσει 2,5 tn HUF για την ανάπτυξη 

του οδικού δικτύου μέχρι το 2022, εκ των οποίων το 52% θα καλυφθεί από το κράτος. 

(bbj.hu) 

 

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που θα μελετήσουμε στο αμέσως 

επόμενο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη του οποίου βοήθησαν οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ξένες 

επενδύσεις και σε ένα σημαντικό βαθμό και το εμπόριο είναι ο ενεργειακός πλούτος 

μιας χώρας, ο οποίος αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ευημερία μιας χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

 

 

14.1. Τιμή της βενζίνης στη Ρουμανία 

 

 
 

Γράφημα 42: Τιμή της βενζίνης στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Τιμές βενζίνης στην αντλία, σε δολάρια ανά λίτρο: Για αυτόν τον δείκτη, 

ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία 

από το 1995 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 

1,01 δολάρια με ελάχιστο ποσό 0,29 δολαρίων Το 1995 και το πολύ 1,7 δολάρια το 

2012. (theGlobalEconomy.com) 
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14.2. Τιμή της βενζίνης στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 43: Τιμή της βενζίνης στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Τιμές βενζίνης στην αντλία, σε δολάρια ανά λίτρο: Για αυτόν τον δείκτη, 

ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία 

από το 1995 έως το 2016. Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ήταν 1,21 δολάρια με ελάχιστο ποσό 0,72 δολαρίων Το 1998 και το μέγιστο 

1,84 δολάρια το 2012. (theGlobalEconomy.com) 
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14.3. Τιμή της ντίζελ στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 44: Τιμή της ντίζελ στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Τιμές ντίζελ στην αντλία, σε δολάρια ανά λίτρο: Για τον δείκτη αυτό, ο 

Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από 

το 1995 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,99 

δολάρια με ελάχιστο ποσό 0,19 δολαρίων Το 1995 και το ανώτατο 1,73 δολάρια το 

2012. (theGlobalEconomy.com) 
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14.4. Τιμή της ντίζελ στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 45: Τιμή της ντίζελ στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Τιμές ντίζελ στην αντλία, σε δολάρια ανά λίτρο: Για αυτόν τον δείκτη, ο 

Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία 

από το 1995 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 

1,2 δολάρια με ελάχιστο ποσό 0,64 δολαρίων Το 1998 και το ανώτερο 1,91 δολάρια 

το 2012. (theGlobalEconomy.com) 
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14.5. Κατά κεφαλήν χρήση της ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 46: Κατά κεφαλήν χρήση της ενέργειας στη Ρουμανία 

διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο: Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια 

Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1971 έως το 2014. Η μέση τιμή για 

τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 2.236,45 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου 

πετρελαίου με ελάχιστο ποσό 1.591,67 χιλιογράμμων ισοδυνάμου πετρελαίου το 

2014 και το μέγιστο ποσό των 3.033,68 χιλιογράμμων ισοδυνάμου πετρελαίου το 

1988. (theGlobalEconomy.com) 

Η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας στη Ρουμανία περιλαμβάνει όλους τους 

τύπους ενεργειακών πηγών, από την εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές. Για 

εύκολη σύγκριση, η ενέργεια εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ισοδυνάμου πετρελαίου. 

(theGlobalEconomy.com) 

 

 



 105 

14.6. Κατά κεφαλήν χρήση της ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 47: Κατά κεφαλήν χρήση της ενέργειας στην Ουγγαρία 

διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο: Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια 

Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1965 έως το 2015. Η μέση τιμή 

για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 2.398,64 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου 

πετρελαίου με ελάχιστο όριο 1.426,9 χιλιογράμμων ισοδύναμου πετρελαίου το 1965 

και ανώτατο όριο 2.894,83 χιλιογράμμων ισοδυνάμου πετρελαίου το 1987. 

(theGlobalEconomy.com) 

Η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας στην Ουγγαρία περιλαμβάνει όλους τους 

τύπους ενεργειακών πηγών, από την εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές. Για 

εύκολη σύγκριση, η ενέργεια εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ισοδυνάμου πετρελαίου. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.7. Μερίδιο καθαρής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

Γράφημα 48: Μερίδιο καθαρής ενέργειας στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Εναλλακτική και πυρηνική ενέργεια, τοις εκατό της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας: Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει 

στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 2015. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 15,8%, με ελάχιστο ποσοστό 3,36% το μέγιστο 24,33 

τοις εκατό το 2014. (theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε την εναλλακτική και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως ποσοστό της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη Ρουμανία. Αποτελείται από ενέργεια μη 

υδατανθράκων που δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα όταν παράγεται και 

περιλαμβάνει υδροηλεκτρική και πυρηνική, γεωθερμική και ηλιακή ενέργεια. 

Ορισμός: Η κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας είναι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.8. Μερίδιο καθαρής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 49: Μερίδιο καθαρής ενέργειας στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Εναλλακτική και πυρηνική ενέργεια, τοις εκατό της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας: Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει 

στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1990 έως το 2015. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 7,65%, με ελάχιστο ποσοστό 3,86% το ανώτατο ποσοστό 

της τάξης του 17,2% το 2013. (theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε την εναλλακτική και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως ποσοστό της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ουγγαρία. Αποτελείται από ενέργεια μη 

υδατανθράκων που δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα όταν παράγεται και 

περιλαμβάνει υδροηλεκτρική και πυρηνική, γεωθερμική και ηλιακή ενέργεια. 

(theGlobalEconomy.com) 

Ορισμός: Η κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας είναι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.9. Ενέργεια ανά $1000 του ΑΕΠ στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 50: Ενέργεια ανά $1000 του ΑΕΠ στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Χρήση ενέργειας ανά 1000 δολάρια του ΑΕΠ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 2014. Η 

μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 149,3 χιλιόγραμμα 

ισοδυνάμου πετρελαίου με ελάχιστο όριο 80,89 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου πετρελαίου 

το 2014 και το μέγιστο 234,9 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου πετρελαίου το 1990. 

(theGlobalEconomy.com) 

Η χρήση ενέργειας ανά $ 1000 του ΑΕΠ για τη Ρουμανία περιλαμβάνει όλους τους 

τύπους ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων και των εγχώριων 

παραγωγών. Το μέτρο μας λέει πόσο ενεργειακή είναι η οικονομία. Οι χώρες με πιο 

ενεργειακά αποδοτική παραγωγή θα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά 

1000 δολάρια ΑΕΠ. (theGlobalEconomy.com) 
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14.10. Ενέργεια ανά $1000 του ΑΕΠ στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 51: Ενέργεια ανά $1000 του ΑΕΠ στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Χρήση ενέργειας ανά 1000 δολάρια ΑΕΠ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 έως το 2015. Η 

μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 131,78 χιλιόγραμμα 

ισοδυνάμου πετρελαίου με ελάχιστο 95,79 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου πετρελαίου το 

2014 και το μέγιστο ποσό των 174,47 χιλιογράμμων ισοδυνάμου πετρελαίου το 1991. 

(theGlobalEconomy.com) 

Η κατανάλωση ενέργειας ανά 1000 $ του ΑΕΠ για την Ουγγαρία περιλαμβάνει 

όλους τους τύπους ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων και των 

εγχωρίων προϊόντων. Το μέτρο μας λέει πόσο ενεργειακή είναι η οικονομία. Οι χώρες 

με πιο ενεργειακά αποδοτική παραγωγή θα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας 

ανά 1000 δολάρια ΑΕΠ. (theGlobalEconomy.com)  
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14.11. Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στη 

Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 52: Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε kWh στη 

Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκατ. KWh: 

Για τον δείκτη αυτό, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρέχει στοιχεία για τη 

Ρουμανία από το 1971 έως το 2015. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 623,96 εκατομμύρια kWh με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια kWh το 1971 

μέγιστο 9569 εκατομμυρίων kWh το 2015. (theGlobalEconomy.com) 
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14.12. Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ουγγαρία 

 

Γράφημα 53: Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε kWh στην 

Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκατομμύρια 

kWh: Για τον εν λόγω δείκτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρέχει στοιχεία για 

την Ουγγαρία από το 1965 έως το 2015. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την 

περίοδο αυτή ήταν 534,53 εκατομμύρια kWh με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια kWh 

το 1965 μέγιστο ποσό 2977 εκατομμυρίων kWh το 2015. (theGlobalEconomy.com) 
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14.13. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 54: Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χιλιάδες τόνοι: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1960 έως το 2014. Η 

μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 126688 kt, με ελάχιστο 

53450 kt το 1960 και μέγιστο 214142 kt το 1989. (theGlobalEconomy.com) 
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14.14. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 55: Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην Ουγγαρία 

διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χιλιάδες τόνοι: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1960 έως το 2014. Η 

μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 65.318 kt με ελάχιστο 

42.086 kt το 2014 και μέγιστο 90.854 kt το 1984. (theGlobalEconomy.com) 
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14.15. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν στη 

Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 56: Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν στη 

Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλή: Για αυτόν τον δείκτη, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1960 έως το 2014. Η 

μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 5,86 μετρικούς τόνους με 

ελάχιστο 2,9 μετρικούς τόνους το 1960 και μέγιστο 9,25 μετρικούς τόνους το 1989. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.16. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν στην 

Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 57: Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν στην 

Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά κεφαλήν: Για αυτόν τον δείκτη, 

η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1960 έως το 2014. 

Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 6,31 μετρικούς τόνους με 

ελάχιστο 4,26 μετρικούς τόνους το 2013 και μέγιστο 8,52 μετρικούς τόνους το 1984. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.17.  Εισαγωγές ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 58: Εισαγωγή ενέργειας στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Εισαγωγές ενέργειας ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας: Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη 

Ρουμανία από το 1971 έως το 2014. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 20,21%, με ελάχιστο -1,61% το 1971 και μέγιστο της τάξης του 34,41% το 

1990. (theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε τις εισαγωγές ενέργειας για τη Ρουμανία και άλλες χώρες. Το μέτρο 

ισούται με τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη χώρα μείον την παραγωγή 

ενέργειας. Ένα αρνητικό σημάδι σημαίνει ότι η χώρα χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια 

από αυτήν που παράγει, δηλ. Είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Ένα θετικό σήμα 

σημαίνει ότι είναι καθαρός εισαγωγέας. Οι αριθμοί είναι το ποσοστό της 

χρησιμοποιούμενης ενέργειας. (theGlobalEconomy.com) 
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14.18. Εισαγωγές ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 59: Εισαγωγή ενέργειας στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Εισαγωγή ενέργειας ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας: 

Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από 

το 1965 έως το 2015. Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 

48,08%, με ελάχιστο ποσοστό 28,14% το 1965 και μέγιστο 62,36 τοις εκατό το 2005. 

(theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε τις εισαγωγές ενέργειας για την Ουγγαρία και άλλες χώρες. Το μέτρο 

ισούται με τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη χώρα μείον την παραγωγή 

ενέργειας. Ένα αρνητικό σημάδι σημαίνει ότι η χώρα χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια 

από αυτήν που παράγει, δηλ. Είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Ένα θετικό σήμα 

σημαίνει ότι είναι καθαρός εισαγωγέας. Οι αριθμοί είναι το ποσοστό της 

χρησιμοποιούμενης ενέργειας. (theGlobalEconomy.com) 
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14.19. ΑΕΠ ανά μονάδα ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 60: ΑΕΠ ανά μονάδα ενέργειας στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: ΑΕΠ ανά μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιείται: Για τον δείκτη αυτό, η 

Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 έως το 2014. Η 

μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 5,62 ΑΕΠ ανά χιλιόγραμμο 

ισοδυνάμου πετρελαίου με ελάχιστο 1,96 ΑΕΠ ανά χιλιόγραμμο ισοδύναμο 

πετρελαίου το 1990 και μέγιστο 12,95 ΑΕΠ ανά χιλιόγραμμο ισοδυνάμου πετρελαίου 

το 2014. (theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε πόσο το ΑΕΠ, σε δολάρια, παράγεται χρησιμοποιώντας ένα κιλό 

ισοδύναμου πετρελαίου ενέργειας στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες. Η χρήση 

ενέργειας περιλαμβάνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα, τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια, όλα μετατρέπονται σε 

ισοδύναμα πετρελαίου. (theGlobalEconomy.com) 
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14.20. ΑΕΠ ανά μονάδα ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 61: ΑΕΠ ανά μονάδα ενέργειας στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Το ΑΕΠ ανά μονάδα ενεργείας που χρησιμοποιήθηκε: Για τον δείκτη 

αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 έως το 

2015. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 6,31 ΑΕΠ ανά 

χιλιόγραμμο ισοδυνάμου πετρελαίου με ελάχιστο 3,14 ΑΕΠ ανά χιλιόγραμμο 

ισοδύναμο πετρελαίου το 1991 και ανώτατο 11,03 ΑΕΠ ανά χιλιόγραμμο ισοδυνάμου 

πετρελαίου το 2014. (theGlobalEconomy.com) 

Δείχνουμε πόσο το ΑΕΠ, σε δολάρια, παράγεται χρησιμοποιώντας ένα κιλό 

ισοδύναμου πετρελαίου ενέργειας στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες. Η χρήση 

ενέργειας περιλαμβάνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα, τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια, όλα μετατρέπονται σε 

ισοδύναμα πετρελαίου. (theGlobalEconomy.com) 
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14.21. Έσοδα από φυσικούς πόρους στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 62: Έσοδα φυσικών πόρων στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Εισόδημα από φυσικούς πόρους, ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον δείκτη 

αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1987 έως το 

2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 2,89%, με ελάχιστο 

ποσοστό 0,92% το 2016 και μέγιστο 6 τοις εκατό το 1990. (theGlobalEconomy.com) 

Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, τα 

ορυκτά και το δάσος. (theGlobalEconomy.com) 
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14.22. Έσοδα από φυσικούς πόρους στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 63: Έσοδα φυσικών πόρων στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Το εισόδημα από τους φυσικούς πόρους, το ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1991 

έως το 2016. Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

ήταν 0,55%, με ελάχιστο ποσοστό 0,27% το 1998 και μέγιστο 1,2% το 1991. 

(theGlobalEconomy.com) 

Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, τα 

ορυκτά και το δάσος. (theGlobalEconomy.com) 
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14.23. Έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 64: Έσοδα πετρελαίου στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Έσοδα μείον κόστος παραγωγής πετρελαίου, ποσοστό του ΑΕΠ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1987 

έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 1,08%, με 

ελάχιστο ποσοστό 0,19% το 1998 και μέχρι το 2,17 τοις εκατό το 1990. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.24. Έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 65: Έσοδα πετρελαίου στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Έσοδα μείον το κόστος παραγωγής του πετρελαίου, ποσοστό του ΑΕΠ: 

Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από 

το 1991 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 

0,18%, με ελάχιστο 0,03% το 1998 και μέχρι το 0,28% το 2000. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.25. Έσοδα από την παραγωγή φυσικού αερίου στη 

Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 66: Έσοδα φυσικού αερίου στη Ρουμανία διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Έσοδα μείον το κόστος παραγωγής φυσικού αερίου, ποσοστό του ΑΕΠ: 

Για τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 

1987 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την εν λόγω περίοδο ήταν 

1,1%, με ελάχιστο 0,3% μέγιστο ποσοστό 2,67% το 1991. (theGlobalEconomy.com) 
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14.26. Έσοδα από την παραγωγή φυσικού αερίου στην 

Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 67: Έσοδα φυσικού αερίου στην Ουγγαρία διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Έσοδα μείον κόστος παραγωγής φυσικού αερίου, ποσοστό του ΑΕΠ: Για 

τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 

1991 έως το 2016. Η μέση αξία για την Ουγγαρία κατά την εν λόγω περίοδο ήταν 

0,18%, με ελάχιστο 0,07% έως το 0,43 τοις εκατό το 1991. (theGlobalEconomy.com) 
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14.27. Πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 68: Πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια στη Ρουμανία 

διαχρονικά 

 

 

Ρουμανία: Πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, ποσοστό του πληθυσμού: Για τον 

δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1990 

έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 100%, με 

ελάχιστο ποσοστό 100% το 1990 και μέγιστο 100 τοις εκατό το 1990. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.28. Πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 69: Πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ουγγαρία 

διαχρονικά 

 

 

Ουγγαρία: Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, τοις εκατό του πληθυσμού: Για 

τον δείκτη αυτό, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 

1990 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 100%, 

με ελάχιστο ποσοστό 100% το 1990 και μέγιστο 100 τοις εκατό το 1990. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.29. Ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στη 

Ρουμανία 

  

 

Γράφημα 70: Ισχύς ορυκτών καυσίμων ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Τα ορυκτά καύσιμα διαθέτουν ηλεκτρική ισχύ εκατομμυρίων κιλοβάτ: 

Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των 

ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 14,24 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο ποσό 

11 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2013 και μέγιστο ποσό 17 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 

1987. (theGlobalEconomy.com) 
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14.30. Ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στην 

Ουγγαρία 

 

Γράφημα 71: Ισχύς ορυκτών καυσίμων ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουγγαρία 

 

 

Για το δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει 

στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 5,78 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο 5,1 εκατομμύρια 

κιλοβάτ το 1987 και μέγιστο ποσό 6,7 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2011. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.31. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 

στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 72: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στη 

Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές 

Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. 

Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 39,43 δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες, με ελάχιστο όριο 25 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2013 με μέγιστο 

ποσό 61 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1986. (theGlobalEconomy.com) 
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14.32. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 

στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 73: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στην 

Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές 

Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. 

Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 18,13 δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες με ελάχιστο 9,8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2014 μέγιστο 23 δισ. 

κιλοβατώρες το 1981. (theGlobalEconomy.com) 
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14.33. Ισχύς αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 74: Ισχύς αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Αιολική δυναμικότητα εκατομμυρίων κιλοβάτ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει 

στοιχεία για τη Ρουμανία από το 2000 έως το 2015. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 1,16 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 

εκατομμύρια κιλοβάτ το 2000 και το μέγιστο των 3 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2014. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.34. Ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 75: Ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Αιολική δυναμικότητα εκατομμυρίων κιλοβάτ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από 

το 2000 έως το 2015. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,23 

εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια κιλοβάτ το 2000 και μέγιστο 

ποσό 0,3 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2010. (theGlobalEconomy.com) 
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14.35. Παραγωγή αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 76: Παραγωγή αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αιολικής ενέργειας, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ 

παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,99 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, το μέγιστο 

των 7,1 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 2015. (theGlobalEconomy.com) 
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14.36. Παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 77: Παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή ηλεκτρισμού αιολικής ενέργειας, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ 

παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για την 

Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,16 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, μέγιστο 

ποσό 0,7 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 2012. (theGlobalEconomy.com) 
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14.37. Ισχύς ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 78: Ισχύς ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Ηλιακή ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ 

παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 2000 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,37 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 

εκατομμύρια κιλοβάτ το 2000 και μέγιστο 1,4 εκατομμύρια κιλοβάτ το 2016. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.38. Ισχύς ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 79: Ισχύς ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Ηλιακή ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για το δείκτη 

αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει 

στοιχεία για την Ουγγαρία από το 2000 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,04 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 

εκατομμύρια κιλοβάτ το 2000 το μέγιστο των 0,2 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2015. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.39. Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρουμανία 

 

Γράφημα 80: Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: 

Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των 

ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,18 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες με 

ελάχιστο ποσό 0 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980 το μέγιστο των 2 

δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 2015. (theGlobalEconomy.com) 
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14.40. Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 81: Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: 

Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των 

ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για 

την Ουγγαρία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0,01 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες με 

ελάχιστο όριο 0 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 1980. το μέγιστο των 0,2 

δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 2016. (theGlobalEconomy.com) 
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14.41.  Ισχύς υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 82: Ισχύς υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Ικανότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη 

Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 5,7 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο ποσό 3,5 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 

1980 και μέγιστη των 6,7 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2015. (theGlobalEconomy.com) 
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14.42. Παράγωγη υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 83: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: Για 

τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των 

ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2015. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 14,61 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες με 

ελάχιστο 9,9 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 1983 των 20 δισεκατομμυρίων 

κιλοβατώρες το 2005. (theGlobalEconomy.com) 
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14.43. Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 84: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: Για 

τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των 

ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2015. Η μέση τιμή για 

την Ουγγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν 0,2 δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες με ελάχιστο όριο 0,1 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 1980 από 0,3 

δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2014. (theGlobalEconomy.com) 
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14.44. Ισχύς πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 85: Ισχύς πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Δυναμικό πυρηνικής ενέργειας, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για τον δείκτη 

αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη 

Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 0,55 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια κιλοβάτ το 

1980 και μέγιστο 1,3 εκατομμύρια κιλοβάτ το 2007. (theGlobalEconomy.com) 
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14.45. Ισχύς πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 86: Ισχύς πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Δυναμικό πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για 

τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για 

την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την 

περίοδο αυτή ήταν 1,53 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια 

κιλοβάτ το 1980 και Μέγιστο 1,9 εκατομμύρια κιλοβάτ το 2008. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.46. Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 87: Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: Για το 

δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ 

παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2015. Η μέση τιμή για τη 

Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 4,03 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες με 

ελάχιστο όριο 0 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980 μέγιστο ποσό 11 

δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 2009. (theGlobalEconomy.com) 
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14.47. Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 88: Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, δισεκατομμύρια κιλοβατώρες: Για το 

δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για την 

Ουγγαρία από το 1980 έως το 2015. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 11,51 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, μέγιστο ποσό 15 δισεκατομμυρίων 

κιλοβατώρες το 2010. (theGlobalEconomy.com) 
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14.48. Ισχύς γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 89: Ισχύς γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Γεωθερμική ικανότητα ηλεκτρισμού, εκατομμύρια κιλοβάτ: Για τον 

δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη 

Ρουμανία από το 2000 έως το 2016. Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο 

αυτή ήταν 0 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια κιλοβάτ το 2000 

και μέγιστο ποσό 0 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2000. (theGlobalEconomy.com) 
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14.49. Ισχύς γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 90: Ισχύς γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία 

 

 

Ουγγαρία: Γεωθερμική ισχύς σε εκατομμύρια κιλοβάτ: Για τον δείκτη αυτό, η 

Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει 

στοιχεία για την Ουγγαρία από το 2000 έως το 2016. Η μέση τιμή για την Ουγγαρία 

κατά την περίοδο αυτή ήταν 0 εκατομμύρια κιλοβάτ με ελάχιστο όριο 0 εκατομμύρια 

κιλοβάτ το 2000 και μέγιστο ποσό 0 εκατομμυρίων κιλοβάτ το 2000. 

(theGlobalEconomy.com) 
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14.50. Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρουμανία 

 

 

Γράφημα 91: Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρουμανία 

 

 

Ρουμανία: Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές 

Πληροφορίες των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τη Ρουμανία από το 1980 έως το 2016. 

Η μέση τιμή για τη Ρουμανία κατά την περίοδο αυτή ήταν 0 δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες με ελάχιστο όριο 0 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980 μέγιστο 

ποσό 0 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980. (theGlobalEconomy.com) 

 

 

 

 

 

 



 150 

14.51. Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουγγαρία 

 

 

Γράφημα 92: Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουγγαρία 

 

Ουγγαρία: Παραγωγή γεωθερμικής ηλεκτρικής ενέργειας, δισεκατομμύρια 

κιλοβατώρες: Για τον δείκτη αυτό, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ 

παρέχει στοιχεία για την Ουγγαρία από το 1980 έως το 2016. Η μέση τιμή για την 

Ουγγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν 0 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες 

με ελάχιστο όριο 0 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980 μέγιστο ποσό 0 

δισεκατομμυρίων κιλοβατώρες το 1980. (theGlobalEconomy.com) 

 

 

Για να συνοψίσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικονομίες των δυο 

χωρών σε σχέση, με αυτών της υπόλοιπης Ευρώπης, στο επόμενο κεφάλαιο θα 

παρατηρήσουμε τους EBRD δείκτες της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας και θα τους 

συγκρίνουμε με μια καλύτερη, αλλά και μια χειρότερη οικονομία ευρωπαϊκής χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΔΕΙΚΤΕΣ EBRD 

 

 

Πίνακας 39: EBRD Δείκτες για την Ρουμανία 

 

 

 

Για την Ρουμανία η μικρή και μεγάλη ιδιωτικοποίηση σχεδόν τετραπλασιάστηκε 

γεγονός που σημαίνει κίνητρα για την προώθηση των πωλήσεων δημόσιων 

επιχειρήσεων σε ιδιώτες με αποτέλεσμα την αύξηση των ταμειακών αποθεμάτων. Το 

εμπόριο-συνάλλαγμα ενώ στην πρώτη τετραετία είχε τριπλασιαστεί, στα επόμενα έτη 

δεν είχε την ανάλογη αυξητική τάση. Με αποτέλεσμα να μην αυξηθούν οι εξαγωγές 

και να μην εισρεύσουν στην χώρα υψηλά ποσά συναλλάγματος.  Εδώ θα χρειαζόταν 

μια πολιτική προώθησης και αύξησης κινήτρων για ίδρυση εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 40: EBRD Δείκτες για την Ουγγαρία 

 

 

 

Για την Ουγγαρία έχουμε αύξηση της μικρής και μεγάλης ιδιωτικοποίησης που 

σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει αύξηση των χρηματικών εισροών από 

πωλήσεις δημοσίων επιχειρήσεων. Επίσης, παρατηρούμε μείωση των εξαγωγών την 

τελευταία χρονιά της εικοσιπενταετίας (2014), αύξηση του όγκου των τραπεζικών 

συναλλαγών (δάνεια, καταθέσεις) και των κερδών των τραπεζών. 
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Πίνακας 41: EBRD Δείκτες για την Λευκορωσία 

 

 

 

Στην Λευκορωσία η μικρή και μεγάλη ιδιωτικοποίηση είναι σε πολύ μικρά ποσοστά 

αυξημένη. Το εμπορικό συνάλλαγμα έχει ανεπαίσθητες αυξητικές τάσεις, ενώ οι 

επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ρεύμα, δρόμοι σιδηρόδρομοι και νερό  μένουν σχεδόν 

στάσιμες. Επίσης, οι τράπεζες παραμένουν στα ίδια επίπεδα ανάπτυξης. Όλα τα 

ανωτέρω σημαίνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. 
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Πίνακας 42: EBRD Δείκτες για την Πολωνία 

 

Η Πολωνία έχει τους καλύτερους δείκτες από τις άλλες τρεις χώρες, με μεγάλες 

επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, σιδηρόδρομους. Η ιδιωτικοποίηση μικρή και 

μεγάλη είχε μεγάλο ποσοστό ανάπτυξης την πρώτη εξαετία, όμως τα επόμενα χρόνια 

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.  Το εμπορικό συνάλλαγμα της Πολωνίας για την 

πρώτη τετραετία τετραπλασιάστηκε και τα επόμενα χρόνια παρέμεινε σχεδόν με 

μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επίσης, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ο όγκος 

συναλλαγών τετραπλασιάστηκε, γεγονός που σημαίνει την ευρωστία των τραπεζών 

και την αυξητική τάση χορήγησης δανείων για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

Έχοντας αποκτήσει μια σημαντική εικόνα για τους σημαντικότερους κλάδους της 

οικονομίας των δυο χωρών, μετά την πτώση του ανατολικού μπλοκ και την ένταξη 

τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οφέλη που αποκόμισαν τα τελευταία χρόνια μετά 

την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, στο επόμενο και τελευταίο 

μέρος της μελέτης μας, θα αναλύσουμε το κομμάτι της παραοικονομίας και πόσο 

αυτό έχει βελτιωθεί, ή όχι μετά τις αλλαγές στις οποίες προχώρησαν οι δύο χώρες 

κατά την πάροδο των χρόνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

16.1.  Η παραοικονομία στη Ρουμανία 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας έκανε εκτιμήσεις για το μέγεθος 

της παραοικονομίας, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ΑΕΠ που αντικατοπτρίζει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανή παραγωγική ικανότητα της ρουμανικής οικονομίας, 

ακόμη και αν αυτό δεν δηλώνεται πλήρως. (LITRA, 2016) 

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της παραοικονομίας υπολογίζονται: μέσω της 

εκτίμησης της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής στον φόρο προστιθέμενης 

αξίας. (LITRA, 2016) 

Το Εθνικό Συμβούλιο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ρουμανίας, εκτίμησε 

ότι τα 2/3 της παραοικονομίας στη Ρουμανία προκύπτουν από την αδήλωτη εργασία 

και το υπόλοιπο 1/3 από τη μη αναφορά εισοδήματος από τις επιχειρήσεις. 

(CNIPMMR, 2014) 

Το μέγεθος της παραοικονομίας σχετίζεται με τον κύκλο της οικονομίας. Η ύφεση 

της οικονομίας συνοδεύεται από αύξηση της ανεργίας, μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος, αβεβαιότητες που σχετίζονται με το μέλλον, γεγονός που αυξάνει την 

τάση για στροφή σε αδήλωτες δραστηριότητες, μερική μη δηλωμένη απασχόληση. 

(LITRA, 2016) 

Η ανάπτυξη της παραοικονομίας τροφοδοτείται από πολλούς παράγοντες όπως:  

1) το επίπεδο φορολογίας που εφαρμόζεται (υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

του εκτιμώμενου φορολογικού συντελεστή και της έκτασης της 

παραοικονομίας)  

2) ευκολία ανίχνευσης της και σύστημα εφαρμοζόμενων κυρώσεων (όσο 

λιγότερες οι πιθανότητες σύλληψης, τόσο υψηλότερος ο βαθμός απόρριψης 

και όσο μικρότερες είναι οι ποινές για τέτοιες πράξεις, τόσο πιο ισχυρά άτομα 

διατρέχουν τον κίνδυνο να τις διαπράξουν)  
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3) η ρήξη που παράγεται μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στα δημόσια θεσμικά όργανα, η πεποίθηση ότι τα ποσά που 

εισπράττονται από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μεταφέρονται στους 

πολίτες ή στην κοινωνία – οικονομία, το ποσοστό των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται με μετρητά (η παραοικονομία είναι πιο ανεπτυγμένη σε 

χώρες με υψηλό ποσοστό πληρωμών σε μετρητά, δεδομένου ότι οι πληρωμές 

σε μετρητά δεν μπορούν να εντοπιστούν και η χρήση ηλεκτρονικών 

συστημάτων πληρωμών παρέχει διαφάνεια στις συναλλαγές). (LITRA, 2016) 

Η έρευνα του καθηγητή Schneider διαπίστωσε ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών 

πληρωμών κατά μέσο όρο 10% ετησίως για τουλάχιστον τέσσερα συναπτά έτη 

μπορεί να συρρικνώσει το μέγεθος της παραοικονομίας κατά 5%. (UNECE, 2008: 

252-259) 

Ο μέσος όρος του ποσοστού του ΑΕΠ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής, που κατέχει 

η παραοικονομία μειώθηκε από 22,6% το 2003 σε 18,6% το 2014, με υποτροπή κατά 

την περίοδο 2008-2009, όταν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκε από 

19,6% το 2008 σε 20,1% το 2009. (LITRA, 2016) 

 

 

16.2. Η παραοικονομία στην Ουγγαρία 

 

Στην οικονομία της σημερινής Ουγγαρίας, όπως και σε οικονομίες άλλων 

κοινωνιών, υπάρχουν νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο τα μεγέθη και 

τα πεδία τους είναι πολύ διαφορετικά. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει διαχωρισμός 

μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες δραστηριότητες θεωρούνται 

παραγωγικές και νόμιμες από οικονομική άποψη ακόμη και αν κρύβονται από τις 

αρχές προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή του φόρου εισοδήματος, της 

προστιθέμενης αξίας ή άλλων φόρων και της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης ή λόγω 

παραβίασης των νομικών ρυθμίσεων όσον αφορά, για παράδειγμα, τους κατώτατους 

μισθούς, το μέγιστο ωράριο εργασίας, ορισμένες υγειονομικές απαιτήσεις, 

διοικητικές διαδικασίες όπως στατιστικές ή άλλες επιστροφές. (BELYÓ, 1998) 
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Επί του παρόντος, στην Ουγγαρία υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που πληρώνουν 

μόλις 160 χιλιάδες HUF φόρους εισοδήματος ετησίως για τα αναφερόμενα «νόμιμα» 

εισοδήματα τους, καθώς και για άτομα με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες HUF 

εισοδήματος. (BELYÓ, 1998) 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ως παραοικονομία μπορούν να 

τοποθετηθούν μέσα σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, ταξινομώντας και διευθετώντας τους οικονομικούς παράγοντες και 

τις οικονομικές τους δραστηριότητες σε πολλές διαστάσεις. Μπορούμε επίσης να 

περιγράψουμε τη λεγόμενη μαύρη οικονομία ως κρυφή οικονομία σύμφωνα με τη 

γλώσσα πολλών δυτικών χωρών και διεθνών οργανισμών. Αυτό συμβαίνει κυρίως 

επειδή η έννοια της μαύρης οικονομίας είναι κοντά σε παράνομες ή εγκληματικές 

δραστηριότητες, αντιπροσωπεύει ένα πολύ στενότερο πεδίο από αυτό που 

κατατάσσεται στον τομέα αυτό από τη διεθνή στατιστική οργάνωση. (BELYÓ, 1998) 

Ωστόσο, η «μαύρη οικονομία» καλύπτει επίσης δραστηριότητες που κερδίζουν 

σημαντικό εισόδημα για ορισμένα άτομα, αλλά δεν προέρχονται από την παραγωγή, 

συνεπώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ΑΕΠ. Τέτοια 

εισοδήματα που προκύπτουν από δωροδοκία, κλοπή εκτός των παραγωγικών τομέων 

και παρόμοιες πρακτικές αντιπροσωπεύουν επίσης ένα σημαντικό όγκο στην 

Ουγγαρία. Αυτές οι δραστηριότητες δεν αυξάνουν την ποσότητα των αγαθών που 

είναι διαθέσιμα στη χώρα σε όγκο ή αξία, επειδή απλώς αποτελούν την ανακατανομή 

του υπάρχοντος εισοδήματος και πλούτου. (BELYÓ, 1998) 

Η εξέλιξη του σημερινού επιπέδου της παραοικονομίας στην Ουγγαρία συνδέεται 

στενά με την οικονομική απελευθέρωση. Αν και η παραοικονομία υπάρχει σε 

ολόκληρο τον κόσμο, το ποσοστό της είναι σημαντικά χαμηλότερο στις ανεπτυγμένες 

οικονομίες από ό, τι στην Ουγγαρία, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο 4-10% του 

ΑΕΠ. Οι πιο διαδεδομένες μορφές που μπορούν να βρεθούν σχεδόν παντού είναι: το 

εμπόριο μαύρης αγοράς, το εμπόριο μη εγγεγραμμένων προϊόντων, η μαύρη εργασία, 

η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(BELYÓ, 1998) 

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η παραοικονομία είναι ένα αναπόφευκτο 

χαρακτηριστικό ή ακόμα και ο τρόπος λειτουργίας της εξέλιξης και ενίσχυσης της 

ιδιότυπης ουγγρικής μορφής του καπιταλισμού. Πρόκειται για μια από τις κύριες 
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αιτίες της δυσανάλογης ανάπτυξης της οικονομίας και των κοινωνικών 

παραμορφώσεων, ιδίως του αθέμιτου ανταγωνισμού, των υπερβολικών φορολογικών 

επιβαρύνσεων για έναν υπερβολικά περιορισμένο κύκλο φορολογουμένων και της 

εξαιρετικής διαφοροποίησης του εισοδήματος και του πλούτου. Εκτός από τις ολοένα 

και πιο σοβαρές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, οι 

αποκαλούμενες απαλές μορφές της παραοικονομίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

την κοινή γνώμη, έχουν γίνει γενικές και επηρεάζουν ουσιαστικά κάθε ουγγρικό 

πολίτη. (BELYÓ, 1998) 

Στην Ουγγαρία το ποσοστό της παραοικονομίας μπορεί να φθάσει το 30% του 

ΑΕΠ. (Βάσει του αναμενόμενου ΑΕΠ 5700 δισεκατομμυρίων HUF στις τρέχουσες 

τιμές του 1995, αυτό είναι 1700 δισεκατομμύρια HUF.) (BELYÓ, 1998) 

Το αρχικό βήμα προς τη νομιμοποίηση της κρυφής οικονομίας θα πρέπει να είναι η 

δημιουργία ενός επιχειρηματικού-οικονομικού περιβάλλοντος που θα εγγυάτο 

αυτόματα τη νομιμότητα. Αυτό έχει αρκετές προϋποθέσεις, για παράδειγμα: 

- την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου, δηλαδή την ομοιόμορφη και συνεπή 

αναδημιουργία όλων των πράξεων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν τις 

οικονομικές δραστηριότητες 

- η συγχώνευση των επιχειρησιακών μητρώων έχει παρόμοια σημασία, τα αρχεία της 

κοινωνικής ασφάλισης, της φορολογικής αρχής, της κεντρικής στατιστικής 

υπηρεσίας, των τελωνείων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ενδεχομένως 

των εμπορικών τραπεζών θα μπορούσαν να συνδεθούν. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές 

ροές θα ελέγχονταν από διάφορες πτυχές και θα μπορούσαν να αλιευθούν 

πλασματικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. (BELYÓ, 1998) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Με βάση τα δεδομένα που λήφθηκαν για την σύνταξη της παραπάνω εργασίας, 

αλλά και την σύγκριση πινάκων στους τομείς μελέτης για την εκάστοτε χώρα, 

παρατηρούμε ότι η αλλαγή καθεστώτος, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

στροφή σε μια ελεύθερη οικονομία, με αποκρατικοποιήσεις, φιλικούς όρους σε νέες 

ιδιωτικές επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είχε ως συνέπεια την 

βελτίωση της οικονομίας των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ και συγκεκριμένα 

των χωρών της μελέτης περίπτωσης, δηλαδή της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. 

 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της οικονομίας των δυο αυτών χωρών τις κατατάσσει στις 

χαμηλές θέσεις με βάση το ΑΕΠ τους και σε σύγκριση με το ΑΕΠ, άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα μεγέθη. 

Παρόλα αυτά, μετά το άνοιγμα της οικονομίας τους, η Ρουμανία και η Ουγγαρία 

παρουσίασαν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για μεγάλες εταιρείες, προερχόμενες 

από χώρες του δυτικού κόσμου και κυρίως της δυτικής Ευρώπης, οι οποίες 

αποτέλεσαν κινητήριο δύναμη για την οικονομία και έδωσαν χιλιάδες νέες θέσεις 

εργασίας, αυξάνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων.  

 

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και στις δυο χώρες, είχε ως συνέπεια την 

αύξηση του κατώτατου μισθού διαχρονικά. Έτσι οι συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων βελτιώθηκαν καθώς αυξήθηκε το εισόδημα τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών και την τόνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης, καθώς και την αναχαίτιση της μετανάστευσης προς άλλες πιο 

αναπτυγμένες χώρες, αλλά και τον επαναπατρισμό Ρουμάνων και Ούγγρων πολιτών.   

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν σημαντική οικονομική μεταρρύθμιση στις 

σύγχρονες οικονομίες και πρέπει αυτές να αυξηθούν με κατάλληλες ενέργειες, όπως 

με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα επενδύσουν και θα 
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εκμεταλλευτούν κατάλληλα την δημόσια περιουσία του κράτους, με αποτέλεσμα την 

αύξηση των κρατικών εσόδων και την αύξηση των θέσεων εργασίας. 

 

Σημαντικές επενδύσεις έγιναν στον τομέα του τουρισμού, όπου τόσο στην 

Ρουμανία, όσο και στην Ουγγαρία δημιουργήθηκαν νέες τουριστικές υποδομές, όπως 

νέες ξενοδοχειακές μονάδες, αυξάνοντας έτσι τις τουριστικές τους αφίξεις και 

δημιουργώντας ένα υπολογίσιμο brand name στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η 

αύξηση της τουριστικής κίνησης δίνει πρόσθετα έσοδα στην ιδιωτική οικονομία 

καθώς και στα κρατικά ταμεία. Αυτή η αυξητική τάση των αφίξεων πρέπει να 

συνεχιστεί με τις κατάλληλες ενέργειες, όπως διαφήμιση και προβολή του 

τουριστικού προϊόντος των χωρών και των παροχών που προσφέρουν για την 

προσέλκυση τουριστών.  

 

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη της ρουμανικής και ουγγρικής 

οικονομίας, ήταν η σταδιακή ανάπτυξη των εμπορικών τους σχέσεων με 

αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

εσόδων των δυο χωρών από τις εξαγωγές προϊόντων, αλλά και την επάρκεια τους σε 

απαραίτητα προϊόντα άλλων χωρών. 

 

Ένας ακόμη κλάδος στον οποίο ξεκίνησαν να γίνονται επενδύσεις, είναι τα 

logistics. Η ανάπτυξη τους σε χώρες τις δυτικής Ευρώπης, καθιστά σημαντική την 

ανάγκη για στροφή των χωρών της ανατολικής Ευρώπης στα logistics, όπου 

αποτελούν κλειδί για την ορθή ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και σταδιακή 

εξάπλωση τους αποτελεί καλό οιωνό για την ανάπτυξη της Ρουμανίας και της 

Ουγγαρίας, αλλά και ολόκληρης της ανατολικής Ευρώπης. 

 

Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, η στροφή τόσο της Ρουμανίας, όσο και της 

Ουγγαρίας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δείχνουν ότι οι δύο χώρες θεωρούν 

σημαντικό κομμάτι της οικονομίας τους την ενέργεια, υιοθετώντας τα ευρωπαϊκά 

μοντέλα αξιοποίησης της, τα οποία θεωρούνται προσοδοφόρα και για την οικονομία 
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τους. Η μείωση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, πετρέλαιο και πυρηνική 

ενέργεια θα μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον κίνδυνο πυρηνικού 

ατυχήματος με ολέθριες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η πολιτική την Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η σταδιακή 

μείωση των πυρηνικών αντιδραστήρων και η τελική κατάργηση τους.  

Η αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην βιομηχανία θα μειώσει το κόστος 

παραγωγής των προϊόντων και τις τιμές πώλησης τους επ’ ωφελεία των 

καταναλωτών.  

 

Επίσης, παρατηρώντας τους EBRD δείκτες για την οικονομία της Ρουμανίας, 

βλέπουμε μια αύξηση στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων σε ιδιώτες με 

αποτέλεσμα την αύξηση των ταμειακών αποθεμάτων. Ωστόσο, η μηδενική αύξηση 

των εξαγωγών, απέτρεψε την εισροή υψηλών ποσών συναλλάγματος.   

Για την Ουγγαρία, οι EBRD δείκτες μας δείχνουν μια αύξηση των 

ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων και του όγκου των τραπεζικών 

συναλλαγών, αλλά μείωση των εξαγωγών. 

Συγκρίνοντας όμως τις δυο χώρες, με χώρες που έχουν χειρότερους, αλλά και 

καλύτερους από αυτές δείκτες EBRD, βλέπουμε ότι η θέση της οικονομίας τους 

βρίσκεται σε ένα μεσαίο επίπεδο σε σχέση με άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μη μπορώντας να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση της ούτε καλή, αλλά ούτε και 

άσχημη. 

 

Να αναφερθεί ότι το ποσοστό της παραοικονομίας των δυο χωρών, πρέπει να 

μειωθεί στο χαμηλότερο δυνατό ποσοστό επί του ΑΕΠ με αποτέλεσμα να αυξηθούν 

τα έσοδα σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Αυτό θα βοηθήσει στη διάθεση πόρων προς 

κοινωνικές παροχές, παιδεία, υγειονομική περίθαλψη και δημόσια έργα. 

Επίσης πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, 

με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, που θα 

διατεθούν για κοινωνικά επιδόματα και συντάξεις. 
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Στα θετικά πρέπει να αναφέρουμε και το μικρό ποσοστό δημόσιου χρέους επί του 

ΑΕΠ, καθώς και του μειωμένου συντελεστή ελλείματος επί του ΑΕΠ που έχουν οι 

δυο χώρες, βάση των οποίων, πληρούνται βασικά κριτήρια της συνθήκης του 

Μάαστριχτ για μελλοντική εισδοχή στην ευρωζώνη, με την καθιέρωση του κοινοί 

νομίσματος στην οικονομία τους.  

Οι οίκοι οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψην αυτές τις οικονομικές 

επιδόσεις και δίνουν θετικές αξιολογήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των επενδύσεων και την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, επειδή 

μειώνονται τα επιτόκια των δεκαετών και πενταετών ομολόγων. 

 

Οι παρατηρήσεις όλων των παραπάνω δεικτών της ρουμανικής και ουγγρικής 

οικονομίας, που αποτελούσαν και οικονομίες του πρώην ανατολικού μπλοκ, μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις 

οικονομίες τους και κυρίως μετά την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωφέλησαν 

την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας τους. Αυτό φαίνεται και από 

τους πίνακες και τα διαγράμματα που παρουσιάζονται παραπάνω, όπου δείχνουν 

αναλυτικά την σταδιακή βελτίωση των δεικτών αυτών κατά την πάροδο των τριών 

τελευταίων δεκαετιών. 
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