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Οι εξαγωγέρ νωπών υπούτων και λασανικών καταγπάυονται αςξημένερ κατά 16,2% σε αξία
το ππώτο οκτάμηνο 2018
Ο θ Γ Πνιπρξνλάθεο , εηδηθφο Σχκβνπινο ηνπ Σςνδέζμος Ελληνικών Επισειπήζεων Εξαγωγήρ Διακίνηζηρ Φπούηων
Λασανικών και Χςμών INCOFRUIT – HELLAS δήισζε :
«Οη ειιεληθέο εμαγσγέο-απνζηνιέο ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηά ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2018 αλήιζαλ ζε 696,6 εθαηνκκχξηα επξψ,
16,2% πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ ζε επεμεξγαζία απφ
INCOFRUIT-HELLAS Αληίζηνηρα νη θαη φγθν εμαγσγέο-απνζηνιέο αλήιζαλ ζε 1.073.798 ηφλνπο +8,6% έλαληη ηνπ 2017

ΕΞΑΓΩΓΕ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΩΝ Α΄ ΟΚΣΑΜΗΝΟΤ 2018 ΕΝΑΝΣΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΣΑ

2018
ΑΞΙΑ Ε
ΕΤΡΩ

1 Κεφ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΚΛΠ
2 Κεφ 08 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ
Ε ΣΟΝΟΤ

2017
ΑΞΙΑ Ε
ΕΤΡΩ

ΜΕΣΑΒΟΛΗ % 2018/2017
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε
ΣΟΝΟΤ

Ε ΕΤΡΩ

Ε TΟΝΟΤ

120.793.335
575.822.158

168.996
904.802

122.760.570
476.989.351

161.893
826.802

-1,6%
20,7%

4,4%
9,4%

ΤΝΟΛΟΝ
696.617.511
Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

1.073.798

599.751.938

988.695

16,2%

8,6%

Σηo νθηάκελν απηφ , νη εμαγσγέο ησλ ιαραληθψλ απμήζεθαλ θαηά 4,4% ζηνλ φγθν ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο κήλεο ηνπ 2017, ζπλνιηθνχ χςνπο
168.996 ηφλσλ, θαη ε αμία κε κείσζε -1,6% αλήιζε ζε 120,793 εθαηνκκχξηα επξψ.
Οη εμαγσγέο θξνχησλ εθηνμεχζεθαλ ζε φγθν θαηά 9,4%, θαη ζε αμία θαηά 20,7% θαη αλήιζαλ ζε 904.802 ηφλνπο θαη 575,822 εθαηνκκχξηα
επξψ.
Σηνλ ηνκέα ησλ θξνχησλ πξσηνζηαηνχλ ζε αμία ηα αθηηλίδηα κε 76,5%, ηα καληαξίληα κε 58,4% θαη ηα πνξηνθάιηα κε 23,9% πεξηζζφηεξν απφ φ,
ηη ην αληίζηνηρν νθηάκελν ηνπ 2017 θαη ιφγσ κείσζεο ηα κήια κε -20,5% Η ππέξκεηξε αχμεζε ησλ ιεκνληψλ νθείιεηαη ζε επμεκέλε δήηεζε ιφγσ
έιιεηςεο ηξνθνδφηεζεο απφ νκνηπαξαγσγέο ρψξεο (δεκηέο ζηελ παξαγσγή) .
Σηα ιαραληθά αληίζηνηρα πξσηαγσληζηεί ε ληνκάηα κε 8,1% θαη αμία
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ΕΞΑΓΩΓΕ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΩΝ Α΄ ΟΚΣΑΜΗΝΟΤ 2018 ΕΝΑΝΣΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΣΑ

2018

ΜΕΣΑΒΟΛΗ % 2018/2017

2017

ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΝΟΙ

ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΝΟΙ

Ε ΕΤΡΩ

Ε TΟΝΟΤ

1 Πατάτεσ

9.954.081

26.506

11.468.807

36.508

-13,2%

-27,4%

2 Ντομάτεσ

10.536.182

33.509

9.743.657

31.272

8,1%

7,2%

3 Αγγοφρια & αγγουράκια

19.779.075

28.407

18.861.158

21.522

4,9%

32,0%

4 Πορτοκάλια

84.820.467

200.988

68.472.356

169.435

23,9%

18,6%

5 Μανταρίνια

14.914.907

30.176

9.418.155

19.475

58,4%

54,9%

5.942.208

9.950

2.007.590

3.545

196,0%

180,7%

7 Μήλα

14.265.872

32.377

17.944.983

48.356

-20,5%

-33,0%

8 Φράουλεσ

29.005.701

26.066

27.389.645

24.755

5,9%

5,3%

9 Ακτινίδια νωπά

81.107.648

76.384

45.947.157

51.856

76,5%

47,3%

10 ταφφλια, νωπά

30.972.007

26.006

29.204.896

25.213

6,1%

3,1%

11 Ροδάκινα

43.664.024

90.870

42.267.026

105.251

3,3%

-13,7%

12 Νεκταρίνια

36.301.102

62.691

29.045.106

64.069

25,0%

-2,2%

13 Κεράςια

26.076.647

16.838

27.482.996

15.202

-5,1%

10,8%

14 Βερφκοκκα

17.984.269

23.873

14.447.990

24.281

24,5%

-1,7%

15 Καρποφζια

53.180.889

181.160

44.906.931

169.920

18,4%

6,6%

648.967

4.006

804.816

4.000

-19,4%

0,2%

6 Λεμόνια

16 Πεπόνια

Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

Εθηφο φκσο απφ ηελ αλαθεξζείζα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, νη ελδείμεηο απφ ηελ εμαγσγή ησλ ζεξηλψλ θξνχησλ βάζεη πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ΥΠΑΑΤ ,βαίλνπλ κε πνζνζηά αχμεζεο πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη ηεο ηάμεσο +3% ζπλνιηθά κέρξη 31/8/2018 Οη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο Οη κέρξη
ζήκεξα ελδείμεηο εμέιημεο ηεο παξαγσγήο ησλ ρεηκεξηλψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ δείρλνπλ αχμεζε θαη ε εθηίκεζε είλαη φηη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ
ε αχμεζε θαη αμία λα είλαη +10% θαη θαη φγθν + 8% έλαληη ηνπ 2017, εθ φζνλ δελ ππάξμνπλ δπζκελή θαηξηθά θαηλφκελα.
Παξά ηαχηα εθ ηεο αλαιχζεσο ησλ ζηνηρείσλ επηβεβαηψλεηαη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ ηηο παξαγσγέο ρσξψλ κε εκεξνινγηαθή ζπγθνκηδή
θαη θαιιηέξγεηεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηελ ειιεληθή παξαγσγή,θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ιήςεο επεηγφλησλ ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε αξθεηά πξντφληα.
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Επαλαιακβάλνπκε γηα πνιινζηή θνξά φηη δπζηπρψο εμαθνινπζνχλ λα δηαθηλνχληαη απφ “Ειιελεο θαη βαιθάληνπο εκπφξνπο“ αηππνπνίεηα (θαη
επζεία απφ ηνλ αγξφ) θπξίσο πξνο ηηο γεηηνληθέο ζηελ Φψξα καο Βαιθαληθέο αγνξέο θαη γηα νξηζκέλα πξντφληα ζε κεγάια πνζνζηά πνπ δελ
θαηαγξάθνληαη ζηα πξνζσξηλά ζηνηρεία (ρσξίο αλαγγειία) κε θίλδπλν εθηφο ησ άιισλ ηελ δπζθήκηζε ησλ ειιεληθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ .
Παξάιιεια ππήξμε κείσζε ησλ ,εηζαγσγψλ ην αληίζηνηρν νθηάκελν ζηελ Φψξα καο, θαηά -2,8% θαη αμία θαη θαηά -0,6% ζε φγθν κε ηελ κείσζε
εηζαγσγψλ θπξίσο ζε ιαραληθά θαηά -12,2% ζε αμία θαη θαηά -7,6% ζε φγθν

ΕΙΑΓΩΓΕ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΩΝ Α ΟΚΣΑΜΗΝΟΤ 2018 ΕΝΑΝΣΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΣΑ
ΑΞΙΑ Ε
ΕΤΡΩ

1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΚΛΠ
ύνολο
2 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ύνολο

2018
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε
ΣΟΝΟΤ

2017
ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ

Ε TΟΝΟΤ

ΜΕΣΑΒΟΛΗ %
2018/2017
Ε
Ε ΕΤΡΩ
TΟΝΟΤ

137.261.788
231.915.891

225.327
224.202

156.393.464
223.348.700

243.779
208.548

-12,2%
3,8%

-7,6%
7,5%

ΤΝΟΛΟΝ
369.179.697
Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

449.529

379.744.181

452.327

-2,8%

-0,6%

Είλαη αλάγθε ε Επξσπατθή Επηηξνπή λα πξνεηνηκάζεη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην Brexit αλεμάξηεηα απφ ηελ έμνδν κέζσ κηαο ζπκθσλίαο ή
ρσξίο ζπκθσλία ηνλ Απξίιην 2019 δεδνκέλνπ φηη νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ζα αιιάμνπλ ξηδηθά, κε ηνπιάρηζηνλ ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο. Απηά ηα ζρέδηα
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο αγνξάο, ζε πεξίπησζε ζηξεβιψζεσλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηεο εμφδνπ ζηα
ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο θαη θζαξηφηεηαο ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
Ο Σχλδεζκφο καο INCOFRUIT - HELLAS πηζηεχεη φηη ν κεησκέλνο φγθνο θαη ε αμία ησλ εμαγσγψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά
εθηφο Επξψπεο νθείιεηαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αηηίεο , κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θπηνυγεηνλνκηθά εκπφδηα, εθηφο απφ άιιεο πιηθνηερληθέο
,νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο πηπρέο.
Η ρψξα καο πξέπεη λα βξεη λέεο αγνξέο γηα ηα πξντφληα ηεο, θαζ φηη ηα επίπεδα θαηαλάισζεο ζηελ Επξψπε είλαη ζηάζηκα θαη κε ηηο ηηκέο
ζπκπηεζκέλεο. Τν θφζηνο ησλ ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ δείρλεη φηη κπνξεί πξαγκαηηθά λα είλαη αληαγσληζηηθφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαιή πνηφηεηα ,ζεσξνχκε νηη κπνξνχκε λα απεπζπλζνχκε θαη ζε απνκεκαθξπζκέλεο παγθφζκηεο αγνξέο . Η Ειιάδα δελ έρεη πξφζβαζε ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ αζηαηηθψλ αγνξψλ εμαηηίαο θπηνυγεηνλνκηθψλ θξαγκψλ, αιιά αθφκε θαη φηαλ αίξνληαη ηα εκπφδηα απηά, ε ρψξα καο ζπρλά
απνηπγράλεη λα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά έλαληη άιισλ ρσξψλ ιφγσ νξγαλσηηθψλ έιιείςεσλ (ε πξνζθνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη
αλεπαξθψο πξνζαξκνζκέλε ζε απηέο ηηο αγνξέο ).
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Οη ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα αληαγσλίδνληαη ηηο άιιεο ρψξεο ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο θαη ε ππέξβαζε ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ
θξαγκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πνιιέο αγνξέο είλαη πξνηεξαηφηεηα Γηα παξάδεηγκα, ηα κήια, είλαη απνγνεηεπηηθφ ην γεγνλφο φηη κε
ηελ κεγάιε επξσπατθή παξαγσγή φπσο απηή πνπ έρνπκε απηή ηε εκπνξηθή πεξίνδν , ε ρψξα καο δελ κπνξεί λα εμάγεη ζηελ Κίλα, κηα ρψξα κε 1,4
δηζ. θαηαλαισηέο πνπ εθέηνο ε παξαγσγή ηεο ζα είλαη κεησκέλε ιφγσ παγεηνχ, ελψ ε Γαιιία θαη ε Πνισλία κπνξνχλ.
Ο ρξφλνο γηα άκεζε θπβεξλεηηθή δξάζε είλαη ηψξα. Φξεηάδεηαη λα ππνγξάςνπκε δηκεξείο ζπκθσλίεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε
δξαζηεξηνπνίεζε ηεο δηπισκαηίαο καο ζε αλψηαην επίπεδν γηα λα κελ ραζνχλ απηέο νη αγνξέο. Τν άλνηγκα λέσλ αγνξψλ ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα
λα αληηζηαζκηζηεί ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο ελδνθνηλνηηθήο αγνξάο, κε έληνλε ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Ε.Ε., θαζψο θαη ηελ απψιεηα ηεο
ξσζηθήο αγνξάο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχκε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηά ηξφπνλ ψζηε ηα θπηνυγεηνλνκηθά πξσηφθνιια λα
κελ απνηεινχλ εκπφδην ζην εκπφξην. Επίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο θνηλνηηθήο πξνηίκεζεο ζηα
παξαγφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά (ζχζηεκα ηηκψλ εηζφδνπ θαη πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο)
Γεψξγηνο Πνιπρξνλάθεο
Εηδηθφο Σχκβνπινο
INCOFRUIT – HELLAS
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