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Ειδήζεις αγροηικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 

 

 

 Μειωμένη η αγροτική παραγωγή το 2017 
Σφμφωνα με εκτιμιςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ, θ φετινι παραγωγι 

αναμζνεται μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι του 2016, θ οποία ιταν θ μεγαλφτερθ όλων των 

εποχϊν. Οι αναμενόμενεσ φκινοπωρινζσ ςτρεμματικζσ αποδόςεισ 5 τον./εκτάριο για το ςιτάρι και 4,8 

τον./εκτάριο για το κρικάρι, κεωροφνται μζτριεσ. Η μείωςθ τθσ παραγωγισ αποδίδεται, εν μζρει, ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετόσ τον Απρίλιο). Οι αγρότεσ που υπζςτθςαν ηθμία (καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ 

80.000 εκταρίων) κα αποηθμιωκοφν από ειδικό ταμείο το οποίο διακζτει 27 δις. HUF. 

 Γρίπη των Χοίρων   
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφάλειασ Τροφίμων Ουγγαρίασ (Nébih), ο αφρικανικόσ ιόσ τθσ 

Γρίπθσ των Χοίρων εντοπίςτθκε ςε χοιρινό κρζασ το οποίο καταςχζκθκε ςτον ςυνοριακό ςτακμό Zahony 

(ςφνορα με Ουκρανία). Επειδι θ ειςαγωγι ςτθν Ουγγαρία προϊόντων κρζατοσ από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε., 

απαγορεφεται (ακόμα και εάν πρόκειται για προςωπικι κατανάλωςθ), οι τελωνειακζσ αρχζσ διενεργοφν 

αυςτθροφσ ελζγχουσ.  

 Οικονομική ενίςχυςη ςτουσ μελιςςοτρόφουσ 
Ο Υφυπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ, κ. István Nagy, ανακοίνωςε ότι ςτουσ 

μελιςςοτρόφουσ τθσ χϊρασ κα διανεμθκεί ποςό φψουσ 4,7 δισ HUF (€15,4 εκ.), το οποίο κα προζλκει 

κατά το ιμιςυ από κονδφλια τθσ Ε.Ε. και το υπόλοιπο από τον κρατικό προχπολογιςμό. Το ποςό είναι 

κατά 15% υψθλότερο από αυτό των προθγοφμενων ετϊν. Σθμειϊνεται ότι θ παραγωγι μελιοφ αποτελεί 

το 1% τθσ ςυνολικισ αγροτικισ παραγωγισ ςτθν Ουγγαρία και το 3% τθσ ηωικισ παραγωγισ, ενϊ θ 

πυκνότθτα μελιςςϊν ςτθ χϊρα είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ μεταξφ των 27 κ-μ τθσ Ε.Ε. 

 Αφξηςη των ειςαγωγών ςτην Ουγγαρία 
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Ουγγαρίασ, οι ειςαγωγζσ ςτθν χϊρα, ςθμείωςαν 

κατακόρυφθ αφξθςθ (17%) τον Οκτϊβριο τ.ζ. ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του 2016. Παράλλθλα, οι 

εξαγωγζσ αυξικθκαν, για το ίδιο διάςτθμα, κατά 11,8%. Σθμειϊνεται ότι το 81% των ουγγρικϊν 

εξαγωγϊν είχε προοριςμό τθν Ε.Ε., από τθν οποία προιλκε και το 75% των ειςαγωγϊν τθσ Ουγγαρίασ. 

Το εμπορικό πλεόναςμα τον Οκτϊβριο 2017 άγγιξε τα €522 εκ., μειωμζνο κατά €275 εκ. ςε ςχζςθ με τον 

Οκτϊβριο 2016.   


