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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Βουδαπέστη, 27 Μαΐου 2015 

 
Πιστοποίηση καταλληλότητας ουγγρικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

σε περίπτωση άρσης ρωσικού εμπάργκο τροφίμων 
 

  Όπως μεταδίδουν τα ουγγρικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της αρμόδιας ρωσικής 
Υπηρεσία Κτηνιατρικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Rosselhoznadzor-FSVP, κ. 
Sergey Dankvert, ανακοίνωσε στις 19 Μαΐου, σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα, ότι 

μετά από σχετικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Υπηρεσία του, σε ουγγρικές 
εταιρείες (το διάστημα 20-30 Απριλίου τρ. έτους), δόθηκε η έγκριση σε συνολικά 15 
ουγγρικές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων, να επαναλάβουν τις εξαγωγές τους στη 

Ρωσική Ομοσπονδία, όταν και εφ’ όσον αρθούν τα εμπορικά μέτρα αντιποίνων. 
 

  Πριν από την επιβολή των ρωσικών εμπορικών αντιμέτρων, περίπου 90 
ουγγρικές επιχειρήσεις τροφίμων πραγματοποιούσαν εξαγωγές στη Ρωσική 
Ομοσπονδία και αφορούσαν κυρίως προϊόντα και παρασκευάσματα κρέατος (βόειο 

και πουλερικά). 
 

  Τα ρωσικά εμπορικά αντίποινα, ως γνωστόν, είχαν επιβληθεί στις 8 Αυγούστου 
2014, και αφορούσαν απαγόρευση εισαγωγών διαφόρων παρασκευασμένων 
τροφίμων, φρούτων και λαχανικών, προερχόμενα από χώρες-μέλη της Ε.Ε., 

Νορβηγία, Η.Π.Α, Καναδά και Αυστραλία. 
   
  Το 2014 οι ουγγρικές εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία ανήλθαν σε € 2,132 

δισ., έναντι € 2,537 δισ. το 2013 (ήτοι μείωση εξαγωγών κατά € 405 εκατ. ή 16% ). 
Ο μεγαλύτερος όγκος των ουγγρικών εξαγωγών, προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

περιλαμβάνει βιομηχανικά είδη και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία 
(οχήματα, ανταλλακτικά, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεφ. συσκευές, συσκευές 
ήχου και εικόνας, ηλεκτρ. συσκευές, φαρμακευτικά σκευάσματα, κ.ά.).  

 
  Από τα ρωσικά εμπορικά αντίμετρα, επηρεάσθηκαν κυρίως, οι ουγγρικές 

εξαγωγές διαφόρων κρεάτων (χοιροειδών, βοοειδών, πουλερικών), φρούτων 
(βερίκοκα, κεράσια, βύσσινα, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα) και 
παρασκευασμάτων διατροφής (λουκάνικα, σαλάμια).  

 
  Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι ουγγρικές εξαγωγές, στις 
συγκεκριμένες δασμ. κλάσεις παρουσίασαν πτώση κατά € 49,74 εκατ. (-66%), με τη 

δασμ. κλάση 0203 (κρέατα χοιροειδών) να πλήττεται περισσότερο από τα ρωσικά 
εμπορικά αντίμετρα (από € 40,62 εκατ. εξαγωγές το 2013 σε μόλις € 2,09 εκατ. το 

2014). 
 
  Στις δασμ. κλάσεις όπου καταγράφεται αύξηση των ουγγρικών εξαγωγών προς 

τη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτές αφορούν το χρονικό διάστημα Ιαν.-Ιουλ. 2014, πριν 
την επιβολή των εμπορικών αντιμέτρων. 
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  Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα παρουσιάζεται μια αναλυτικότερη εικόνα 

των προαναφερθέντων στοιχείων: 
 

Ουγγρικές εξαγωγές προς Ρωσική Ομοσπονδία (αξία σε €) 

Δασμ.κλάση/Προϊόντα 2013 2014 Μεταβολή 
2013/2014 

0203: κρέατα χοιροειδών 40.621.841 2.095.170 -94,8% 

0207: κρέατα και 
παραπροϊόντα πουλερικών 

 
14.370.196 

 
6.359.175 

 
-55,7% 

0210: κρέατα και 
παραπροϊόντα σφαγίων, 
βρώσιμα 

 
8.477.509 

 
649.063 

 
-76,5% 

0713: όσπρια ξερά χωρίς 
λοβό (μπιζέλια, φασόλια, 
ρεβίθια, φακές, κουκιά) 

 
1.600.307 

 
2.495.806 

 
+55,9% 

0809: βερίκοκα, κεράσια, 
βύσσινα, ροδάκινα, 
νεκταρίνια, δαμάσκηνα 

 
4.216.558 

 
6.461.013 

 
+53,2% 

1601: λουκάνικα, 
σαλάμια και παρόμοια 
προϊόντα από κρέας 

 
1.666.436 

 
400.390 

 
-24,0% 

2106: παρασκευάσματα 
διατροφής, άλλα 

4.364.014 7.110.256 +62,9% 

Μερικό Σύνολο:  75.316.861 25.570.873 -66,1% 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 

   

   

  Όπως ανέφερε ο κ. Dankvert, στη συνέντευξή του, αντίστοιχες εγκρίσεις, 
κατόπιν σχετικών ελέγχων των επιχειρήσεων, δόθηκαν από την ρωσική Υπηρεσία, 

και σε εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων Ελλάδος και Κύπρου. 
 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


