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Χςμοποίηζη Εζπεπιδοειδών
Αςξημένο ειζόδημα εν μέζυ κπίζηρ
Καθεζηώρ ζςνδεδεμένηρ ενίζσςζηρ – Ππώηη εθαπμογή – Ππώηερ διαπιζηώζειρ,
ζςμπεπάζμαηα

Πρώηες εκηιμήζεις ενίζτσζης και ειζοδήμαηος
παραγωγών πορηοκαλιών σπατθένηων ζηο νέο καθεζηώς τσμοποίηζης
εζπεριδοειδών
Δίλαη γλσζηό όηη θαηά ηελ εθεηηλή εκπνξηθή παξαγσγηθή πεξίνδν εζπεξηδνεηδώλ 2008-2009
εηέζε ζε ηζρύ θαη εθαξκόδεηαη ην λέν θαζεζηώο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο ησλ εζπεξηδνεηδώλ .
Δπηδίσμε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ρπκνπνίεζεο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ε
ζύλδεζε ηεο ελίζρπζεο κε ηελ κεηαπνίεζε ησλ εζπεξηδνεηδώλ.
Η ζύλδεζε απηή ελ κέξεη επεηεύρζε ζηε ρώξα καο ε νπνία επέιεμε όπσο κέρξη ην 2013 ην
60% ηεο εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο ζηα εζπεξηδνεηδή είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ
κεηαπνίεζε ηεο παξαγσγήο ,ελώ ε Ιζπαλία επέιεμε ην 100% .
Γεδνκέλνπ όηη ε πεξίνδνο 1/10/2008 – 28/2/2009 ήηαλ ε πξώηε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ
λένπ θαζεζηώηνο ηόζν ζε θνηλνηηθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν, πηζηεύνπκε όηη ζηε
ρπκνπνηεηηθή απηή πεξίνδν ην λέν θαζεζηώο εθαξκόζηεθε ζρεδόλ ππνδεηγκαηηθά κε θαιή
πξόζεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ νξγαλώζεσλ παξαγσγώλ, βηνκεραληώλ ρπκώλ θαη
δεκνζίσλ ππεξεζηώλ πνπ ήηαλ αξκόδηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθώλ δηαηάμεσλ θαη
θαλνληζκώλ θαη ηεο ζρεηηθήο εθαξκνζηηθήο εζληθήο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο.
Παξά ηηο αξρηθέο επηζεκάλζεηο πεξί γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηηο θαινπξναίξεηεο
αιιά θαη θηλδπλνινγηθέο ακθηβνιίεο θαη αληηξξήζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηελ δπλαηόηεηα ησλ
εκπιεθνκέλσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην λέν ζύζηεκα ελίζρπζεο πνπ θαζηεξώζεθε, ε πξάμε
ήηαλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο επηηπρήο.
Οη ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςαλ παξαγσγνί πνξηνθαιηώλ γηα κεηαπνίεζε θαη ζα παξέδηδαλ ην
πξντόλ ηνπο κέζσ ησλ νκάδσλ παξαγσγώλ, ππνινγίδεηαη όηη αθνξνύζαλ πνζόηεηεο 170.000
ηόλσλ πεξίπνπ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο ησλ 1.000 θηιώλ/ζηξέκκα θαη ησλ 3.000 θηιώλ/ζηξέκκα
,κε ηαπηόρξνλε δήισζε ησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπο θαηά θαηεγνξία θαη ζε ηηκέο πνπ θπκαηλόηαλ
από 3 έσο 4,5 ιεπηά αλά θηιό.
Δθηηκάηαη όηη νη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ πινπνηήζεθαλ κεξηθώο από ηηο νκάδεο
παξαγσγώλ θαη νη πνζόηεηεο πνπ παξαδόζεθαλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 130.000 ηόλνπο .
Βάζεη ησλ παξαπάλσ θαη εάλ νη πνζόηεηεο πνπ παξαδόζεθαλ πξνέξρνληαη από παξαγσγνύο
αλαγλσξηζκέλσλ νκάδσλ, έρνπλ λνκίκσο ζπλαθζεί θαη εθπιεξνύλ ηελ ειάρηζηε θαηεγνξία
παξάδνζεο ησλ 1.000 θαη 3.000 θηιώλ αλά ζηξέκκα πνζόηεηαο γηα κεηαπνίεζε, ηόηε ε
αλακελόκελε ζπλδεδεκέλε εληαία ελίζρπζε ζα είλαη πςειόηεξε θαη απηώλ αθόκε ησλ
πξνβιέςεσλ καο. (βι Agrenda 22/11/2008). Οι Ενημεπυμένοι Παπαγυγοί, πνπ δελ
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αθνινύζεζαλ ηελ παξαπιεξνθόξεζε θαη ηηο Καζζάλδξεο γηα θαηαζηξνθηθέο ηηκέο, θαη πνπ
αγλόεζαλ ηα θηλδπλνινγηθά πεξί Ξπλνύ Καξηέι δεκνζηεύκαηα ,είλαη θαη νη Κεπδιζμένοι
Παπαγυγοί .
Έηζη ην εηζόδεκα πνπ ζα απνιαύζνπλ νη παξαγσγνί πνξηνθαιηώλ θαηά ηελ εθηίκεζή καο είλαη:
α)

Ενημερωμένος παραγωγός
= Κερδισμένος παραγωγός

Παραπληροφορημένος παραγωγός
= Δύο φορές ζημιωμένος

Η ζηπεμμαηική αποδεζμεςμένη
ενίζσςζη 40 έσο 200 επξώ/ζηξέκκα,
βάζεη ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ (γηα
όζνπο είραλ) πνπ ήδε εηζέπξαμαλ,
αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε πνπ ζα
εηζπξάμνπλ γηα ην 2009, (εθηηκάηαη όηη
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 4 ιεπηά αλά
θηιό).

β) Η εμποπική ηιμή πνπ ζα απνιαύζνπλ
από ηηο ζπκβάζεηο κε ηα ρπκνπνηεία
ησλ 3 έσο 4,5 ιεπηά αλά θηιό ( 40 έσο
120 επξώ/ζηξέκκα αλά ζηξέκκα
αλαιόγσο θαηεγνξίαο) .
γ)

Η
δεζμεςμένη ζηπεμμαηική
ενίζσςζη πνπ ζα αλέξρεηαη, θαζ’
ππνινγηζκό θαη εθηίκεζε (θαη εθόζνλ
απζηεξά ειεγρζεί θαη επαιεζεπζεί ε
παξάδνζε θαη παξαιαβή πξντόληνο
ζηα
ρπκνπνηεία
βάζεη
ησλ
πηζηνπνηεηηθώλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ),
ζε πεξίπνπ 140 – 145 επξώ/ζηξέκκα
γηα
ηηο
ζπκβάζεηο
ησλ
1000
θηιώλ/ζηξέκκα θαη ζε 420 – 435
επξώ/ζηξέκκα γη απηέο ησλ 3.000
θηιώλ/ζηξέκκα
(εθηηκάηαη
όηη
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 14 έσο 14,5
ιεπηά αλά θηιό)

Καηά ζπλέπεηα, νη παξαγσγνί πνπ παξέδσζαλ γηα ρπκνπνίεζε πνξηνθάιηα, ζα
απνιαύζνπλ εμθανώρ πολύ ςτηλόηεπο ειζόδημα ( δειαδή 4 + 14 + 3,5 = 21,5 λεπηά
αλά θηιό ) από ην πεξπζηλό κε ην παιαηό θαζεζηώο, πνπ ήηαλ 10,50 ελίζρπζε + 4 ιεπηά
εκπνξηθή ηηκή = 14,5 ιεπηά αλά θηιό θαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξα επίπεδα ηνπ εηζνδήκαηνο
ησλ πνξηνθαιηώλ πνπ παξαδόζεθαλ πξνο λσπή θαηαλάισζε θαη πνπ ε ηηκή ηνπο
θπκάλζεθε ζε 18 ιεπηά πεξ.
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Ήδε ε δεύηεξε πεξίνδνο 1/3 – 31/12/2009 άξρηζε, νη παξαγσγνί κέζσ ησλ νκάδσλ ηνπο
έρνπλ ππνγξάςεη κε ηηο βηνκεραλίεο ρπκνπνίεζεο ηηο λέεο ζπκβάζεηο ηνπο. Παξά ηελ
εκπεηξία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ θαζεζηώηνο ρπκνπνίεζεο κε ζπλδεδεκέλε ηελ
ελίζρπζε θαη ησλ αλακελνκέλσλ όπσο παξαπάλσ εθηηκήζεθαλ απνδόζεσλ εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη παξαπιεξνθόξεζε θαη παξαθίλεζε πξνο ηνπο παξαγσγνύο γηα δηεθδίθεζε
αιιαγήο ηνπ θαζεζηώηνο
Κξίλνληαο κε βάζεη ηηο ηηκέο πνπ δηακνξθώζεθαλ ζηα αγξνηηθά πξντόληα όηη ε εζληθή
επηινγή ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο γηα ηα εζπεξηδνεηδή ζπλέβαιε ζηελ απόιαπζε
πςειώλ εηζνδεκάησλ, εθηηκνύκε όηη ην εηζόδεκα γηα απηήλ ηελ δεύηεξε πεξίνδν (θαη εθόζνλ
απζηεξά ηεξεζεί ε επηηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο πξντόληνο ζηα ρπκνπνηεία),
ζα δηακνξθσζεί ζην επίπεδν ησλ 18 έσο 21,50 ιεπηώλ αλά θηιό ,ήηνη
α) ζηξεκκαηηθή απνδεζκεπκέλε ελίζρπζε πεξίπνπ 4 ιεπηά αλά θηιό.
β) εκπνξηθή ηηκή πεξίπνπ 4 έσο 6,5 ιεπηά αλά θηιό.
γ) δεζκεπκέλε ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε πεξίπνπ 10,50 - 11,00 ιεπηά αλά θηιό.
αθόκα θαη αλ νη πνζόηεηεο πνπ ζα παξαδνζνύλ ζα είλαη ζηνλ κέζν όξν ησλ πνζνηήησλ πνπ
παξαδόζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε 5εηία.
Καηά ζπλέπεηα, νη παξαγσγνί πνπ ζα παξαδώζνπλ γηα ρπκνπνίεζε πνξηνθάιηα, ζα
απνιαύζνπλ πςειόηεξν εηζόδεκα, νπσζδήπνηε από ην πεξπζηλό, κε ην παιηό θαζεζηώο
πνπ ήηαλ 10,50 + 4 ιεπηά = 14,5 ιεπηά θαη ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα κε ηα πξνο λσπή
θαηαλάισζε πξννξηδόκελα γηα εκπνξία πνξηνθάιηα.
Δπηζεκαίλεηαη κε λόεκα όηη ην λέν θαζεζηώο εμαζθαιίδεη απόιπηε δηαθάλεηα θαη κε βάζε
ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ νλνκαζηηθά ζε επξσπατθό επίπεδν
νη δηθαηνύρνη παξαγσγνί ηόζν ηεο απνζπλδεδεκέλεο όζν θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο
ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο .
Κιείλνληαο ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ε κεησκέλε ρπκνπνίεζε, έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ
πξνεγνπκέλσλ εηώλ, νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ησλ παξαγσγώλ γηα ηελ λέα
ΚΟΑ θαη όρη ζε άιινπο ιόγνπο ,άιισο δηαγξάθεηαη ν θίλδπλνο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνκεραλίαο
ρπκώλ ηεο ρώξαο καο.
Δπρόκαζηε θαη πηζηεύνπκε όηη θαηά ηελ δεύηεξε ρπκνπνηεηηθή πεξίνδν κε θαιή πξόζεζε θαη
δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη παξά ηηο όρη θαιέο ζπλζήθεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηνπο
ρπκνύο εζπεξηδνεηδώλ (κε εμαίξεζε ηνπο ιεκνλνρπκνύο) ζα έρνπκε κηα θαιή παξαγσγηθή
ρξνληά γηα ηνπο ειιεληθνύο ρπκνύο εζπεξηδνεηδώλ .

Γ. Πνιπρξνλάθεο
Δηδηθόο Σύκβνπινο
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