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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 
 
 

Αντιδράςεισ κλαδικϊν φορζων τθσ Ουγγαρίασ για τθν Συμφωνία Εμπορίου ΕΕ-Mercosur 

Η Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ και των χωρϊν Mercosur (Αργεντινι, 

Βραηιλία, Παραγουάθ και Ουρουγουάθ), κα οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ παραγωγισ, αλλά και ςε απϊλεια 

κζςεων εργαςίασ ςτθ βιομθχανία πουλερικϊν τθσ ΕΕ, διλωςε ςτον τφπο ο επικεφαλισ του Συμβουλίου 

Πουλερικϊν Ουγγαρίασ, κ. Attila Csorbai. Στο πλευρό του και ο Πρόεδροσ του Συνδζςμου Κτθνοτρόφων 

Ουγγαρίασ, κ. Tibor Zászlοs που διλωςε ότι οι διαπραγματεφςεισ κα πρζπει να διακοποφν μζχρι να 

εξεταςτοφν ενδελεχϊσ και ςτακμιςτοφν ςε βάκοσ χρόνου οι επιπτϊςεισ τθσ Συμφωνίασ ςτθν εγχϊρια 

παραγωγι και γενικότερα ςτον αγροτικό τομζα τθσ χϊρασ. Και οι δφο εκπρόςωποι των κλαδικϊν 

φορζων τθσ Ουγγαρίασ τόνιςαν ότι το κόςτοσ παραγωγισ των Ευρωπαίων αγροτϊν είναι κατά πολφ 

υψθλότερο από αυτό των λατινικϊν χωρϊν, κυρίωσ εξαιτίασ των αυςτθρϊν ποιοτικϊν προτφπων 

αςφαλείασ των αγροτικϊν προϊόντων τροφίμων. Κατά ςυνζπεια, θ αφξθςθ των ποςοςτϊςεων 

ειςαγωγισ προϊόντων με μθδενικοφσ δαςμοφσ από τισ χϊρεσ Mercosur, κα δθμιουργιςει ςυνκικεσ 

άνιςου ανταγωνιςμοφ για τουσ αγρότεσ τθσ Ε.Ε., και κα οδθγιςουν ςτθν απϊλεια πολλϊν κζςεων 

εργαςίασ. Εκτόσ από τθ βιομθχανία πουλερικϊν, κα πλθγοφν επίςθσ οι μελιςςοκόμοι, οι παραγωγοί 

αραβοςίτου, οι παραγωγοί αικανόλθσ, οι παραγωγοί βιοκαυςίμων και οι κτθνοτρόφοι βοοειδϊν. 

Αντικζτωσ, ευνοθμζνεσ από τθν Συμφωνία κα είναι οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ τθσ ΕΕ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που λειτουργοφν ςτθν Ουγγαρία, ςυμπλιρωςαν οι κ.κ. Csorbai και 

Zászlοs.  

Τθν αντίκεςι του ςτθν Συμφωνία και τθν υποςτιριξι του ςτουσ Οφγγρουσ αγρότεσ είχε εκφράςει ο 

πρϊθν Υπουργόσ Γεωργίασ τθσ Ουγγαρίασ, κ. Sándor Fazekas. Ο κ. Fazekas είχε δεςμευκεί ότι «θ 

Ουγγαρία δεν κα υποςτθρίξει εμπορικι ςυμφωνία που κα επιτρζπει τθν ακρόα ειςαγωγι των 

αγροτικϊν προϊόντων τθσ Λατ. Αμερικισ ςτθν Ε.Ε. ςε τιμζσ χαμθλότερεσ του κόςτουσ». Μάλιςτα, ο κ. 

Fazekas ιςχυριηόταν ότι τθν πρόταςθ Εμπορικισ Συμφωνίασ Ε.Ε.–Mercosur, προωκοφςαν τα κ-μ τθσ Ε.Ε. 

με ιςχυρι βιομθχανικι παραγωγι, τα οποία και κα ωφελθκοφν από τισ εξαγωγζσ των 

βιομθχανοποιθμζνων προϊόντων τουσ ςτθν Λατ. Αμερικι.Εντοφτοισ, ζνα χρόνο αργότερα, θ ουγγρικι 

πολιτικι επι του κζματοσ φαίνεται να άλλαξε, κακϊσ ο Οφγγροσ Υπουργόσ Εξωτερικϊν & Εμπορίου, κ. 

Péter Szijjártο, ςε ςυνάντθςι του ςτθν Βουδαπζςτθ (31.05.2019) με τον ομόλογό του Υπουργό 

Εξωτερικϊν τθσ Παραγουάθσ, κ. Luis Alberto Castiglioni, διλωςε ότι θ Ουγγαρία υποςτθρίηει τθν 



υπογραφι τθσ Συμφωνίασ ΕΕ-Mercosur και επικυμεί τθν ολοκλιρωςθ των διαπραγματεφςεων το 

ςυντομότερο δυνατό.  

Η Ε.Ε., με εξαγωγζσ προϊόντων αξίασ €45 δισ (2018) και άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ φψουσ €381 

δισ (2017),  είναι ο ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ και επενδυτικόσ εταίροσ των χωρϊν Mercosur, παρά τθν 

φπαρξθ ςοβαρϊν εμπορικϊν εμποδίων. Με τθ νζα Συμφωνία κα αρκοφν τα δαςμολογικά, αλλά και τα 

μθ δαςμολογικοφ χαρακτιρα μζτρα με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Περίπου 

91% των προϊόντων τθσ Ε.Ε. κα ειςάγονται ςτισ χϊρεσ  Mercosur άνευ δαςμϊν. Οι υποςτθρικτζσ τθσ 

Συμφωνίασ τονίηουν ότι κα προςτατευτοφν τα προϊόντα τροφίμων τθσ Ε.Ε. με γεωγραφικι ζνδειξθ από 

πικανζσ απομιμιςεισ/παραποιιςεισ και ότι κα δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ για αμφότερα τα 

μζρθ. Η Συμφωνία που ιταν υπό ςυνεχείσ διαπραγματεφςεισ για μια 20ετία, «δθμιουργεί» μια αγορά 

780 δισ πελατϊν (περίπου 25% του ΑΕΠ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ). Από πλευράσ μείωςθσ των 

δαςμϊν, πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ Συμφωνία που ζχει υπογράψει ποτζ θ Ε.Ε. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι 

δαςμοί για τα προϊόντα τθσ Ε.Ε. που εξάγονται ςτισ χϊρεσ Mercosur κα μειωκοφν κατά €4 δισ ετθςίωσ. 

Αντιςτοίχωσ, βάςει τθσ Συμφωνίασ, κα καταργθκοφν πλιρωσ οι δαςμοί  για το 93% των προϊόντων των 

χωρϊν Mercosur που φκάνουν ςτθν Ε.Ε., ενϊ το υπόλοιπο 7% των  προϊόντων κα ενταχκεί ςε 

προτιμθςιακό κακεςτϊσ. Σφμφωνα με ειδικοφσ αναλυτζσ, αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ διαπραγματευτζσ 

τθσ Συμφωνίασ, θ μεγαλφτερθ επιτυχία τθσ Mercosur ζγκειται ςτο ότι κα υπάρχει μεγαλφτερθ 

πρόςβαςθ για τα αγροτικά προϊόντα των λατινικϊν χωρϊν ςτθν Ε.Ε. και κυρίωσ για το βόειο κρζασ, τα 

πουλερικά, τθ ηάχαρθ και τθν αικανόλθ. Η Βραηιλία αναμζνει μθδενιςμό των δαςμϊν για χυμοφσ 

πορτοκαλιϊν, ςτιγμιαίο καφζ και φροφτα. Από τθν πλευρά τθσ θ Ε.Ε. ωφελείται από τθ μείωςθ, ι 

κατάργθςθ των ειςαγωγικϊν δαςμϊν ςε αυτοκίνθτα, ανταλλακτικά αυτοκινιτων, χθμικά, 

μθχανολογικό εξοπλιςμό, κλωςτοχφαντουργικά, κακϊσ και από τθ διευκόλυνςθ ειςαγωγισ ςτισ χϊρεσ 

Mercosur τυροκομικϊν και οινικϊν προϊόντων προζλευςθσ Ε.Ε. Οι αντιδράςεισ του αγροτικοφ κόςμου 

για τθ Συμφωνία είναι ζντονεσ και δεν περιορίηονται μόνο ςτο εκνικό επίπεδο. Η Ένωςθ «Copa Cogeca» 

που εκπροςωπεί τα ςυμφζροντα αγροτϊν τθσ Ε.Ε. διατείνεται ότι με τθν Συμφωνία κυςιάςτθκε ο 

αγροτικόσ κλάδοσ προκειμζνου να ωφελθκοφν άλλοι κλάδοι τθσ οικονομίασ.  

 

 


