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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νπγγξηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ηξνθίκσλ 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ηεο Οπγγαξίαο θ. István Nagy, ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη ζεακαηηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ. Σν α΄ εμάκελν 2019, νη εμαγσγέο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 11,2% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018, αγγίδνληαο ζε 

αμία ηα €4,7 δηζ. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, νη εηζαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ 

κφλν θαηά 6,8% (ζηα €3 δηζ.), δεκηνπξγψληαο πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην γεσξγηθνχ εκπνξίνπ 

χςνπο €1,7 δηζ. (αχμεζε 20% ζε εηήζηα βάζε). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2019, ην 54,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιενλάζκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

ηεο Οπγγαξίαο, πξνήιζε απφ ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζπλεηζέθεξαλ έζνδα 

€1,67 δηζ. ζε ζχλνιν εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο χςνπο €3,08 δηζ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2010 

κφλν ην έλα ηξίην (33,4%) ησλ νπγγξηθψλ εμαγσγψλ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

Έθηνηε, φπσο ππνγξάκκηζε θαη ν Οχγγξνο Τπνπξγφο, νη εμαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

απμήζεθαλ θαηά 79,5% θαη ην εκπνξηθφ γεσξγηθφ πιεφλαζκα θαηά 77,5%. 

Αλαθεξφκελνο ζηνπο ιφγνπο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ν θ. Nagy ηφληζε 

ηδηαίηεξα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ησλ άκεζσλ επηδνηήζεσλ (χςνπο πεξίπνπ 400 δηζ. HUF 

εηεζίσο) θαη ησλ εζληθψλ επηρνξεγήζεσλ χςνπο 100 δηζεθαηνκκπξίσλ HUF πνπ πξνζδίδνπλ 

ζηνπο αγξφηεο αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια, ν θ. Nagy ππνγξάκκηζε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πςειήο κεηαπνίεζεο), παξάγνληαο πνπ εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηελ απαζρφιεζε. Η αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο δεκηνπξγεί 

έλα ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ αγνξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηνρνζεηεκέλε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν 

Οχγγξνο Τπνπξγφο. 



Δμάιινπ, ζε νκηιία ηνπ ζε αγξνηηθφ ζπλέδξην, ν θ. Nagy αλαθέξζεθε ζηα πξνεγκέλα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην νπγγξηθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Με 

απηά, κεηψλνληαη νη θίλδπλνη ησλ θπηνθαιιηεξγεηψλ θαη πεξηνξίδνληαη νη απψιεηεο εηζνδήκαηνο 

ησλ αγξνηψλ εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια, ηα πξνγξάκκαηα 

πξνλνκηαθψλ δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη νη ζεζκηθέο εγγπήζεηο, δηεπθνιχλνπλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη επελδχζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο ππνζηεξίδνληαη απφ επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο κεζφδνπο. Δπηπξνζζέησο,  ην Τπνπξγείν πξνσζεί ηα αγξνηηθά πξντφληα ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηεο ελεξγνχο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

εμσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ.  

 Η αμία εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα βαίλεη ζπλερψο 

απμαλφκελε θαη θπκαίλεηαη πάλσ απφ €8 δηζ., σο απνηέιεζκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Ο Οχγγξνο 

Τπνπξγφο Γεσξγίαο, ραξαθηήξηζε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ «ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο» γηα ηελ 

εζληθή νηθνλνκία θαη δήισζε φηη πεξηζζφηεξα απφ 300 δηο HUF θξαηηθήο ελίζρπζεο έρεη ήδε 

δηνρεηεπζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. Απφ ηηο 5.000 επηρεηξήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

νπγγξηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πεξίπνπ 1.000 έρνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ελψ ηα έζνδα 

απφ ηηο εμαγσγέο αγγίδνπλ ηα 1.300 δηζ. HUF. εκεηψλεηαη φηη επί ηνπ παξφληνο, 30% ησλ 

εζφδσλ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο εμαγσγέο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, ην πνζνζηφ απηφ ζα απμεζεί ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα. Μεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηε βηνκεραλία θξέαηνο, ηε βηνκεραλία παξαγσγήο 

δσνηξνθψλ θαη ηε κεηαπνίεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Σέινο, ν θ. Nagy ππνγξάκκηζε φηη ε 

νπγγξηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη κφλν εθείλεο ηηο εμαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δε βιάπηνπλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο θαη αθνινπζνχλ πιήξσο ηηο θπηνυγεηνλνκηθέο 

θαη θηελνηξνθηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

 

 


