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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

         Βουδαπέστη, 19 Αυγούστου 2014 

 

Εκτίμηση επιπτώσεων από εμπορικά μέτρα αντιποίνων Ρωσικής Ομοσπονδίας 

σε οικονομία Ουγγαρίας. 
 

  Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί τον δέκατο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο των 

ουγγρικών εξαγωγών. Το 2013 οι εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ανήλθαν σε € 2,547 δισ., 

απορροφώντας ποσοστό 3,11% του συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών (ύψους € 81,718 δισ.). Το 

2012, οι εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ήταν € 2,552 δισ. (ποσοστό 3,19% επί του συνόλου 

των ουγγρικών εξαγωγών, ύψους € 79,952 δισ.), ενώ το χρονικό διάστημα Ιαν.-Μαΐου 2014 οι 

εξαγωγές, προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, έφθασαν τα € 899,978 εκατ. (ποσοστό 2,57% επί του 

συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών, ύψους € 34,925 δισ.). Το εμπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας 

έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι διαχρονικά ελλειμματικό (2012: € -3,851 δισ., 2013: € -

3,872 δισ., 2014 Ιαν-Μάι.: € -1,484 δισ.). 

 

  Όσον αφορά στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο προϊόντων, και 

των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή στη Ρωσική Ομοσπονδία, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 

ακόλουθα: 

 

 η συνολική αξία των ουγγρικών εξαγωγών προϊόντων, που περιλαμβάνονται στον σχετικό 

κατάλογο προϊόντων, ανήλθε, το 2013, σε € 78,330 εκατ., επί συνόλου ουγγρικών 

εξαγωγών, προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, ύψους € 2,547 δισ. (ήτοι ποσοστό 3,07%) 
 

 ειδικότερα όσον αφορά στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις δασμ. κλάσεις της Συνδ. 
Ονομ. 06-14 (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, όσπρια, κ.ά.) οι ουγγρικές εξαγωγές προς τη 

Ρωσική Ομοσπονδία ανήλθαν, το 2013, σε € 57,555 εκατ. 
 

 ανά δασμ. κλάση της Συνδ. Ονομ. τα ουγγρικά προϊόντα που αναμένεται κυρίως να 
επηρεασθούν, από τα εμπορικά μέτρα αντιποίνων, είναι: 
 

 τα κρέατα χοιροειδών (δασμ. κλάση 0203: εξαγωγές το 2013 ύψους € 40,775 εκατ., 

ήτοι 52,05% του συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία) 
 

 καθώς και τα κρέατα και παραπροϊόντα πουλερικών (δασμ. κλάση 0207, εξαγωγές το 
2013 ύψους € 14,370 εκατ., ήτοι 18,34% του συνόλου των ουγγρικών εξαγωγών προς 

τη Ρωσική Ομοσπονδία).  

 

  Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις δύο προαναφερθείσες δασμ. κλάσεις, αποτελούν το 

70,40% των ουγγρικών εξαγωγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία (συνολικά € 55,145 εκατ. επί 

συνόλου εξαγωγών € 78,330 εκατ.). Αν δε προστεθούν και τα προϊόντα της δασμ. κλάσης 1601 00 

(λουκάνικα, σαλάμια, κ.ά.) τότε το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 72,53% (ήτοι € 56,812 εκατ.). 

 

  Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας(KSH), τη 

χρονική περίοδο από το 2008 έως και το 2014 (Ιαν.-Μάι.) δεν έχουν καταγραφεί ουγγρικές 

εξαγωγές, προς Ρωσία, προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Δασμ. κλάσεις της Συνδ. Ονομ.:  

 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 (ψάρια και οστρακοειδή, μαλακόστρακα 
και λοιπά θαλάσσια μαλάκια)  

 1901 90 11, 1901 9091 (διάφορα παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρι, άμυλο, σιμιγδάλι 
κλπ). 
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  Οι προβλέψεις και εκτιμήσεις, όσον αφορά στις επιπτώσεις από την εφαρμογή των 

εμπορικών αντιποίνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ουγγρικές εξαγωγές, παρουσιάζουν, ανά 

κλάδο, κάποιες διαφοροποιήσεις από πλευράς εκπροσώπων των διαφόρων κλαδικών και 

επαγγελματικών φορέων της Ουγγαρίας. 

 

  Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στις ουγγρικές εξαγωγές θα είναι 

σχετικά μικρές και ανώδυνες, αφού για τα προϊόντα αυτά υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησής 

τους τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τις αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τους ανωτέρω αναλυτές, το ουγγρικό ΑΕΠ αναμένεται να επηρεασθεί και να σημειώσει πτώση 

ύψους 0,1%-0,2%. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, σε σχετική ανακοίνωσή 

του, τονίζει ότι η λήψη των αντιμέτρων δεν αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά τις ουγγρικές 

εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

 

  Στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Πρόεδρος της Επιτροπής Γαλακτοκομικών, κ. Zoltán Harcz, 

ανέφερε ότι σε ετήσια βάση οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για την 

ρωσική αγορά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις 

στις ουγγρικές εξαγωγές από τα ρωσικά αντίμετρα. Ωστόσο εμμέσως, θα δημιουργηθεί 

αναστάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά, εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλων αδιάθετων ποσοτήτων 

εντός της Ε.Ε., τις οποίες θα πρέπει να διαθέσουν, όπως αναφέρει, σε τιμές “dumping”, ειδάλλως 

θα πρέπει να καταστραφούν. 

 

   Στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών επίσης δεν αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ο 

Ferenc Lévai, Δ/νων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ουγγρικής εταιρείας παραγωγής ιχθυρών 

“Aranyponty Zrt” και Πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιχθυοκαλλιεργητών, ανέφερε ότι τα 

ρωσικά αντίμετρα δεν προξενούν ιδιαίτερη ανησυχία. Όπως συμπλήρωσε ο κ. Lévai, η ουγγρική 

παραγωγή, η οποία ανέρχεται σε 12-15 τόνους σε ετήσια βάση, αποτελείται αποκλειστικά από 

αλιεύματα ιχθύων γλυκού νερού (λίμνες και ποτάμια), που διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση 

και ένα ποσοστό 20%-25% εξάγεται κυρίως σε Ρουμανία και σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 

 

  Στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ο Πρόεδρος του Ουγγρικού Οργανισμού 

Φρούτων και Λαχανικών “FRUITVEB” κ. Béla Mártonffly,  στις πρώτες εκτιμήσεις του, ανέφερε 

ότι από τα 2,5 εκατ. τόνους παραγωγικής δυνατότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών της 

Ουγγαρίας, ποσοστό 5%-7% εξάγεται στη Ρωσική Ομοσπονδία, συνολικής αξίας περίπου € 49-65 

εκατ. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι, σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο του τομέα, είχε 

προγραμματισθεί η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στην επαρχία, προκειμένου 

να επιτευχθεί περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας κατά 1 εκατ. τόνους. Η 

Ρωσία αποτελούσε μία από κύριες αγορές στόχους, για την οποία υπήρχε η προσδοκία να 

απορροφήσει σημαντικές ποσότητες, μαζί με την Κίνα και τις αραβικές χώρες. Πλέον, όπως 

σημείωσε ο κ. Mártonffly το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μερικώς. 

 
  Ο κλάδος της Ουγγαρίας που θα υποστεί τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις από τα 

ρωσικά εμπορικά μέτρα αντιποίνων, είναι αυτός των πτηνοτροφικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον 

κ. László Bárány, Επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου Προϊόντων από Πουλερικά, η Ουγγαρία θα 

πρέπει να αναζητήσει, όσον το δυνατόν γρηγορότερα, νέες αγορές για τη διάθεση των μεγάλων 

ποσοτήτων πτηνοτροφικών προϊόντων των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή στη ρωσική αγορά, 

γεγονός που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έχοντας υπ’ όψιν ότι εδώ και καιρό υφίσταται έντονος 

ανταγωνισμός και εντός της Ε.Ε. Οι εξαγωγές πουλερικών αναμένεται να επηρεασθούν λιγότερο, 

ωστόσο τα κρέατα γαλοπούλας, πάπιας και χήνας θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα. 
 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A΄ 


