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υνοπτικό ημείωμα  

Διμερών Εμπορικών & Οικονομικών χέσεων  

 
Εμπόπιο: H Οπγγαξία είλαη ρώξα κε έληνλν εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Δηεύξπλζε εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ καο 

απνηειεί βαζηθή επηδίσμε δηκεξώλ ζρέζεσλ. Ο όγθνο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ εκθαλίδεη ζπλερή απμεηηθή ηάζε, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 88,65% κεηαμύ ησλ εηώλ 2012 – 2019. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε αμία ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ έρεη απμεζεί θαηά 75,39% (από €68 εθ. ζε €119,3 εθ.). Ελ ηνύηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη εκπνξηθό 

ηζνδύγην παξακέλεη δηαρξνληθά ειιεηκκαηηθό ζε βάξνο ρώξαο καο (387,1 εθ. € ην 2019), δεδνκέλνπ όηη ηα 

εηζαγόκελα ζηελ Ειιάδα νπγγξηθά πξντόληα, είλαη, ζπλήζσο, πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (επηβαηηθά 

νρήκαηα, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νπηηθναθνπζηηθά κέζα θιπ.). Σα εμαγόκελα ζηελ Οπγγαξία 

ειιεληθά πξντόληα ζπκπεξηιακβάλνπλ: ηξόθηκα, θαξκαθεπηηθά είδε, ειάζκαηα αινπκηλίνπ θαη ρεκηθά. Παξάιιεια, 

ηα ηειεπηαία έηε, ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο Ειιάδνο θαη ε αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε δηνιίζζεζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο έλαληη ηνπ επξώ, νδήγεζαλ ζε αύμεζε ησλ 

εηζαγσγώλ από Οπγγαξία.  

Διμεπέρ Εμπόπιο Οςγγαπίαρ-Ελλάδορ 

(ζε €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Εξαγωγέρ πξνο 

Ειιάδα 
364.372.113 361.222.628 382.279.220 448.781.456 506.490.982 

Ειζαγωγέρ από 

Ειιάδα 
84.058.053 92.562.230 109.087.341 116.286.424 119.343.421 

Όγκορ Εμποπίος 448.430.166 453.784.858 491.366.561 565.067.880 625.834.403 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -280.314.060 -268.660.398 -273.191.879 -332.495.032 -387.147.561 

Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία Ουγγαρίασ (KSH).  

ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πεπιόδος Ιανοςαπίος – Ιοςνίος  2020, η Ελλάδα εξήγαγε 

ζηην Οςγγαπία πξντόληα αμίαο €69.982.583 ζημειώνονηαρ αύξηζη 20%, ζε ζρέζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2019. Η 

Οπγγαξία, ην α’ εμάκελν ηνπ 2020 εμήγαγε πξνο ηελ ρώξα καο  πξντόληα αμίαο €226.066.160 (ζεκεηώλνληαο κείσζε  

14,7% ζε ζρέζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2019). 

Επενδύζειρ: ηελ Οπγγαξία δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ 60 ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ (κεηθηέο θαη ακηγώο 

ειιεληθέο) εηαηξείεο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνύ (γξαθεία ηαμηδίσλ), εκπνξίνπ (εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ), βηνκεραλίαο, κεηαθνξώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ. ε ελ ιόγσ εηαηξείεο ζπκπεξηιακβάλνληαη Coca 



Cola, Chipita, θαη Kapachim. Σν ζπλνιηθά επελδπκέλν ειιεληθό θεθάιαην ζηελ Οπγγαξία ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 

€350 εθ.. Σν επελδπκέλν νπγγξηθό θεθάιαην ζηελ Ειιάδα είλαη ζρεδόλ αλύπαξθην. 

Τοςπιζμόρ: ύκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηεο Εζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, παξαηεξνύκε όηη 
ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη απμεηηθή ηνπξηζηηθή θίλεζε ησλ Ούγγξσλ πξνο ηελ Ειιάδα. Από 109.000 
άηνκα ην 2014, ν αξηζκόο ησλ Ούγγξσλ ηνπξηζηώλ ζηελ Ειιάδα μεπέξαζε ηηο 300.000 ην 2019. Όπσο 
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αύμεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ξνώλ πξνο Ειιάδα, 
δηαδξακαηίδνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία (νξγαλσκέλνο ηνπξηζκόο). Σα ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ επίζεο όηη 
νη πεξηζζόηεξνη Ούγγξνη επηζθέπηεο πξνηηκνύλ λα δηακέλνπλ ζηε ρώξα καο πεξηζζόηεξεο από 5 εκέξεο. 
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Ούγγξσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα καο ην 2019 αλεμαξηήησο ιόγνπ θαη 
δηάξθεηαο παξακνλήο, ππνινγίδεηαη ζε 360 ρηι.  

 

Ρνή Ούγγξσλ ηνπξηζηώλ πξνο Ειιάδα 

(γηα ιόγνπο αλαςπρήο & μεθνύξαζεο θαη γηα δηάξθεηα ηαμηδηνύ ηνπιάρηζηνλ 5 εκεξώλ) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Οξγαλσκέλνο 

Σνπξηζκόο 
80.000 79.000 130.000 139.000 60.000 228.000 

Πξνζσπηθή 

δηνξγάλσζε 
30.000 35.000 38.000 57.000 123.000 98.000 

ΣΥΝΟΛΟ 109.000 114.000 168.000 197.000 183.000 327.000 

-Πεγή: Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο 

 

 


