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Συμφωνία Ε.Ε.- Αιγύπτου με νέες παραχωρήσεις στον τομέα των
φρούτων και λαχανικών εκ μέρους της Κοινότητος
Αρνητικές οι επιπτώσεις στα κοινοτικά προϊόντα
Ο κ Γ Πολυχρονάκης ,ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών
Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών
INCOFRUIT – HELLAS δήλωσε :
«Κατά πληροφορίες μας, την 9 Οκτωβρίου συνάφθηκε συμφωνία μεταξύ της
ΕΕ και της Αιγύπτου <που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση του
εμπορίου στα γεωργικά προϊόντα μεταξύ των δύο πλευρών> . Οι επιπτώσεις της
συμφωνίας αυτής θα είναι , κατά την γνώμη μας, πολύ αρνητικές για τον τομέα
οπωροκηπευτικών της Κοινότητος επειδή προβλέπονται εκτενείς παραχωρήσεις στα
φρούτα και τα λαχανικά τα εισαγόμενα στην Ε.Ε. από την Αίγυπτο.
Στη συμφωνία αυτή αφαιρείται η δασμολογική προστασία για όλα τα φρούτα
και τα λαχανικά, με περιορισμένες ποσοστώσεις στην εισαγωγή σκόρδων και
φραουλών της τάξης των 4.000 και 10.000 τόνων αντίστοιχα.
Στην περίπτωση των πατατών και των κρεμμυδιών που είχαν μια προτίμηση
250.000 τόνων και 15.000 τόνων αντίστοιχα, διαγράφονται οι ποσοστώσεις , που
σημαίνει καθιέρωση συνολικής φιλελευθεροποίησης των αιγυπτιακών εξαγωγών
στην Ε.Ε . και για τα δύο αυτά λαχανικά που έχουν υψηλή παραγωγική δυνατότητα
στην Αίγυπτο.
Το υπόλοιπο των φρούτων και των λαχανικών θα απαλλαχτεί από την πληρωμή
δασμών κατ' αξίαν, εκτός από μερικά φρούτα και λαχανικά που θεωρούνται
ευαίσθητα όπως είναι
οι ντομάτες, σκόρδα, αγγούρια, κολοκύθια, αγκινάρες,
σταφύλια και φράουλες και για τα οποία διατηρείται κάποιος βαθμός προστασίας.
Συμφωνήθηκαν δηλαδή παραχωρήσεις, μέσω της επέκτασης των ημερομηνιών
ή/και των ποσοστώσεων που καθορίζονται στη συμφωνία .
Στην περίπτωση της ντομάτας π.χ. μια μείωση του τελωνειακού δασμού 100%
τίθεται για όλες τις ντομάτες της Αιγύπτου προς την ΕΕ μεταξύ 1 Νοεμβρίου και 30
Ιουνίου, οι οποίες, θα πρέπει να σεβαστούν μόνο την τιμή εισόδου. Στην ίδια
περίπτωση είναι αγγούρια, κολοκύθια, αγκινάρες και μέρος από τα σταφύλια
Στη συνέχεια ο κ. Πολυχρονάκης αναφέρει «Η συμφωνία είναι αρνητική για τον
Κοινοτικό τομέα Οπωροκηπευτικών, λόγω του ότι προβλέπει νέες πολύ σημαντικές
παραχωρήσεις στους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών μεσογειακών χωρών με
παρόμοια παραγωγή με την χώρα μας, ενώ ο κοινοτικός τομέας δεν παίρνει κανένα
αντάλλαγμα. Για μια ακόμη φορά τα φρούτα και λαχανικά έχουν χρησιμοποιηθεί
ως αντάλλαγμα για άλλες πολιτικές . Η μόνη θετική πτυχή είναι ότι διατηρείται η
τήρηση των τιμών εισόδου όλων των φρούτων και λαχανικών που υπάγονται στη
συμφωνία .
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Η συμφωνία Ε.Ε.- Αιγύπτου έχει εγκριθεί υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών ‘για
αμοιβαία μέτρα φιλελευθεροποίησης του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, τα ψάρια
και τα προϊόντα αλιείας’. Αυτή η συμφωνία τροποποιεί την Ευρω-Μεσογειακή
συμφωνία που ετέθη σε ισχύ το 2004. Εκείνη η συμφωνία προέβλεπε μια βαθμιαία
αμοιβαία φιλελευθεροποίηση στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, τα ψάρια και
τα προϊόντα αλιείας.
Η ημερομηνία έναρξη ισχύος της δεν είναι ακόμα γνωστή.
Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου είναι μέρος της
διαδικασίας της αναθεώρησης των συμφωνιών σύνδεσης με τις Ευρω-Μεσογειακές
χώρες, οι οποίες άρχισαν το 2006. Αυτό τον χρόνο διαπραγματεύεται επίσης και η
συμφωνία με το Μαρόκο, μεταξύ των άλλων.
Οι κοινοτικές εισαγωγές των φρούτων και των λαχανικών από την Αίγυπτο
έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια , από 247.512 τόνους το 1998 σε
481.439 τόνους το 2008, ποσότητα που αντιστοιχούσε σε 310.715 τόνους Φρούτα
και σε 170.724 τόνους Λαχανικά.
Η Αίγυπτος είναι η τρίτη κατά σειρά χώρα μεταξύ των προμηθευτών λαχανικών
της ΕΕ από Τρίτες Χώρες πίσω από το Μαρόκο και το Ισραήλ
Κλείνοντας ο κ. Πολυχρονάκης τονίζει ότι «Επιβάλλεται η αυστηροποίηση της
Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ως προς το σύστηµα Τιµών Εισόδου Οπωροκηπευτικών
αλλά και για τους επιβαλλόµενους Εισαγωγικούς δασµούς και το Καθεστώς
προτιµησιακών συµφωνιών µε τις τρίτες Χώρες»

Γεώργιος Πολυχρονάκης
Ειδικός Σύμβουλος
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