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Πξνο
ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ

Κε πλάδειθε
Θέκα: ‘Δλεκεξωηηθό δειηίν γηα ηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ζηε
Γεξκαλία’
Παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα ελεκεξσηηθό δειηίν κε εηδήζεηο γηα ηελ γεξκαληθή
αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη θπξίσο λσπώλ θξνύησλ & ιαραληθώλ πνπ
ζπλέηαμε ην Γξαθείν Οηθ.& Εκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γελ Πξνμελείνπ ηεο Υώξαο
καο ζην Μόλαρν βαζηδόκελν ζε δεκνζηεύκαηα εηδηθώλ εληύπσλ ηνπ θιάδνπ πνπ
εκθαλίζηεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα , πξόο ελεκέξσζή ζαο

Ο Πξόεδξνο
Γεώξγηνο Φξαγθίζηαο

Συν.: 6 σελ
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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΑ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
30 / 10 / 2009
Πεξηερόκελα

1

Ειαθξώο ρακειόηεξε ε ζπγθνκηδή αθηηληδίσλ ζηελ Επξώπε θέηνο

2

Σξηπιαζηαζκόο ηεο παξαγσγήο ζηαθπιηώλ ζηε Βξαδηιία θαηά ηα
ηειεπηαία πέληε ρξόληα

3

Πηώζε ζηηο εμαγσγέο νπσξνθεπεπηηθώλ από ηελ Ιζπαλία

4

Υακειόηεξε ζπγθνκηδή εζπεξηδνεηδώλ ζηελ Ιζπαλία θέηνο

5

Υακειή πξνζθνξά ζε πνξηνθάιηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

6

Πηώζε 12% ζηηο ηηκέο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία

7

εκαληηθή αύμεζε εηζαγσγώλ ηνκάηαο ζηελ Ε.Ε. από ηξίηεο ρώξεο

8

Η Ιηαιία ζηηο πξώηεο ζέζεηο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο παγθνζκίσο

9

Άξηζηε ζνδεηά αβνθάλην αλακέλεη γηα θέηνο ην Ιζξαήι

10 ύκπξαμε ηεζζάξσλ νιιαλδηθώλ εηαηξεηώλ ζηε πξόσζεζε πηπεξηάο
11 Τπεξπξνζθνξά θεξαζηώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο
12 Αύμεζε εμαγσγώλ ηνκάηαο από ηελ Οιιαλδία
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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Διαθξώο ρακειόηεξε ε
ζπγθνκηδή αθηηληδίωλ ζηελ
Δπξώπε θέηνο
Η επξσπατθή ζπγθνκηδή αθηηληδίσλ
αλακέλεηαη λα κεησζεί θέηνο θαη λα
θζάζεη ηνπο 661.000 ηόλνπο. Απηό
ζεκαίλεη
κείσζε
θαηά
1%
ζε
ζύγθξηζε κε πέξπζη. Γηα ηελ Ιηαιία,
ηνλ κεγαιύηεξν παξαγσγό αθηηληδίσλ
ζηελ Επξώπε, εθηηκάηαη όηη ε ζνδεηά
ζα κεησζεί θαηά 7% ήηνη ζα
πιεζηάζεη ηνπο 484.000 ηόλνπο εθ
ησλ νπνίσλ νη 436.000 ηόλνη ζα
δηαηεζνύλ ζηε αγνξά πξνο πώιεζε.
Αληίζεηα νη ζνδεηέο ζηελ Ειιάδα θαη
ηε
Γαιιία
αλακέλνληαη
λα
ζεκεηώζνπλ αύμεζε από 15% έσο
θαη 20%. Σέινο αύμεζε αλακέλεηαη
θαη ζηηο ζνδεηέο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο
Πνξηνγαιίαο.
Σξηπιαζηαζκόο ηεο παξαγωγήο
ζηαθπιηώλ ζηε Βξαδηιία θαηά ηα
ηειεπηαία πέληε ρξόληα
Η παξαγσγή ζηαθπιηώλ ζηε Βξαδηιία
έρεη
απμεζεί
θαηαθόξπθα
ηα
ηειεπηαία πέληε ρξόληα. Σε ζαηδόλ
ηνπ 2008 ε παξαγσγή ηνπο αλήιζε
ζε ζπλνιηθά 1.371.555 ηόλνπο.
Θεακαηηθή σζηόζν είλαη θαη ε άλνδνο
ησλ εμαγσγώλ ηνπο. Ελώ ην 2004
εμήρζεζαλ κόιηο 28.815 ηόλνη αμίαο
52,75 εθαη. δνιαξίσλ, ε πνζόηεηα
απμήζεθε κέρξη ην 2008 ζε 82.242

ηόλνπο ζπλνιηθήο αμίαο 171,46 εθαη.
δνιαξίσλ. Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πειάηεο
ησλ ζηαθπιηώλ ήηαλ ην 2008 κε 34.413
ηόλνπο ε Οιιαλδία, νη ΗΠΑ κε 19.028
ηόλνπο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία κε
18.580 ηόλνπο. Η Γεξκαλία επξίζθεηαη
ζηελ 6ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε 1.298
ηόλνπο.
ηόρνο
ησλ
παξαγσγώλ
ζηαθπιηώλ ηεο Βξαδηιίαο είλαη λα
απνζπάζνπλ αθόκα κεγαιύηεξν κεξίδην
ηεο
Επξσπατθήο
αγνξάο.
πκπεξαζκαηηθά,
όπσο
αθξηβώο
ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη κε ην Πεξνύ, ε
Βξαδηιία ζην κέιινλ ελδερνκέλσο λα
απνηειέζεη έλα αθόκα αληαγσληζηή γηα
ηα ειιεληθά ζηαθύιηα ζηελ επξσπατθή
αγνξά.
Πηώζε ζηηο εμαγωγέο
νπωξνθεπεπηηθώλ από ηελ Ιζπαλία
Καηά ηε ζαηδόλ 2008/09 ε Ιζπαλία
πξαγκαηνπνίεζε θαηά 6% ιηγόηεξεο
εμαγσγέο
ιαραληθώλ
(3,52
εθαη.
ηόλνπο)
ζε
ζύγθξηζε
κε
ηελ
πξνεγνύκελε ρξνληθή πεξίνδν.
Η κεγαιύηεξε κείσζε ησλ εμαγσγώλ
ζεκεηώζεθε ζην πξώην εμάκελν ηνπ
2009 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηνκάηεο
(569.000 ηόλνη, -18%) ζηα αγγνύξηα
(194.000
ηόλνη,
-13%)
θαη
ζηα
θξεκκύδηα (102.000 ηόλνη, -12%). ηηο
ηνκάηεο θαη ηα αγγνύξηα ε κείσζε
νθείιεηαη
θπξίσο
ζηηο
θαηξηθέο
ζπλζήθεο, ελώ ζηα θξεκκύδηα ε Ιζπαλία
αληηκεηώπηζε έληνλν αληαγσληζκό από
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άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Αληίζεηα
αύμεζε ζεκεηώζεθε ζηηο εμαγσγέο
θαξόησλ (73.000 ηόλνη, +18%) θαη
ζηα θνινθπζάθηα (155.000 ηόλνη,
+4%).
Υακειόηεξε ζπγθνκηδή
εζπεξηδνεηδώλ ζηελ Ιζπαλία
θέηνο
Υακειόηεξε αλακέλεηαη λα είλαη
θέηνο ε ζπγθνκηδή εζπεξηδνεηδώλ
ζηελ Ιζπαλία θπξίσο ιόγσ ησλ
θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ
επηθξάηεζαλ.
πλνιηθά ε ζπγθνκηδή γηα ηε ζαηδόλ
2009/10 ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη
ηειηθά ζηνπο 3.254.590 ηόλνπο. Απηό
ζεκαίλεη κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ
18% ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη. Η
κεγαιύηεξε κείσζε ζα παξνπζηαζηεί
ζηα πνξηνθάιηα..
Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ε ζπγθνκηδή
ππνινγίδεηαη
λα
αλέιζεη
ζε
1.478.642 ηόλνπο, ήηνη θαηά ¼
κηθξόηεξε απ’ όηη ην 2008/09.
Παξόκνηα
εκθαλίδεηαη
θαη
ε
θαηάζηαζε ζηα ιεκόληα. Εθηηκάηαη όηη
ε ζνδεηά ζα κεησζεί ζηνπο 158.932
ηόλνπο, ήηνη κείσζε θαηά 23% ζε
ζύγθξηζε κε πέξπζη. Μηθξόηεξε
επίζεο εθηηκάηαη ε κείσζε θαη ζε
άιια εζπεξηδνεηδή όπσο π.ρ ηα
καληαξίληα θαζώο θαη ηα θίηξα θαη
ζπγθεθξηκέλα θαηά -9% (1.611.984
ηόλνπο
θαη
5.032
ηόλνπο
αληίζηνηρα).

Αθήνα 2.11.2009

Υακειή πξνζθνξά ζε πνξηνθάιηα
ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε
Ο εθνδηαζκόο ησλ επξσπατθώλ αγνξώλ
κε πνξηνθάιηα επξίζθεηαη απηή ηε
ρξνληθή πεξίνδν ζε ρακειά επίπεδα.
Παξά ην γεγνλόο όηη νη απνζηνιέο
πνξηνθαιηώλ πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο
έρνπλ απμεζεί, ε εκπνξηθή θίλεζε
ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα. Οη εμαγσγέο
από ηελ Αξγεληηλή παξακέλνπλ κελ ζε
ζηαζεξά επίπεδα, εληνύηνηο είλαη θαηά
20% κεησκέλεο ζε ζύγθξηζε κε ην κέζν
όξν ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. Αληίζεηα
νη εμαγσγέο από ηε Νόηηα Αθξηθή έρνπλ
απμεζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Απηό
νθείιεηαη θαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο
εληζρπκέλεο δξάζεηο πξνβνιήο ησλ
πνξηνθαιηώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Ν.
Αθξηθή ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο.
Πηώζε 12% ζηηο ηηκέο θξνύηωλ θαη
ιαραληθώλ ζηε Γεξκαλία
Οη ηηκέο γηα θξνύηα θαη ιαραληθά ζηε
Γεξκαλία εμαθνινπζνύλ λα ζεκεηώλνπλ
πησηηθή πνξεία θηάλνληαο θαηά ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην -12%. Απηό
νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ πόιεκν
ηηκώλ πνπ έρεη μεζπάζεη κεηαμύ ησλ
θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πώιεζεο θαη
ηδηαίηεξα απηώλ από ηελ θαηεγνξία ησλ
εθπησηηθώλ. Οη πηέζεηο πνπ αζθνύληαη
ζηηο ηηκέο θέξλνπλ ζε δύζθνιε ζέζε
ρνλδξέκπνξνπο αιιά θαη παξαγσγνύο
κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη γηα πνιινύο
ζνβαξό ζέκα επηβίσζεο ζηελ αγνξά.
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εκαληηθή αύμεζε εηζαγωγώλ
ηνκάηαο ζηελ Δ.Δ. από ηξίηεο
ρώξεο
Από επηέκβξην ηνπ 2008 θαη κέρξη
ην Μάην ηνπ 2009 ε Επξσπατθή
Έλσζε εηζήγαγε 515.066 ηόλνπο
ηνκάηεο από ηξίηεο ρώξεο (+31,3%)
ελώ ην ίδην δηάζηεκα νη αληίζηνηρεο
εμαγσγέο πξνο ηηο ρώξεο απηέο
ζεκείσζαλ πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 19%
θαη έθζαζαλ ζπλνιηθά ηνπο 116.486
ηόλνπο. Οη θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο
ρώξεο ήηαλ ην Μαξόθν κε 355.495
(+24,7%) ηόλνπο, ε Σνπξθία κε
95.644 (+32,5%) θαη ην Ιζξαήι κε
23.118 (+35,9%). Αληίζηνηρα νη
πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο ηεο Ε.Ε.
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο ηελ Ρσζία
(68.278 ηόλνπο) αλ θαη απηέο
παξνπζίαζαλ κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξζηλή ρξνληά θαηά 12,8%.
Ιηαιία ζηηο πξώηεο ζέζεηο
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
παγθνζκίωο
ηνηρεία πνπ δόζεθαλ πξόζθαηα ζηε
δεκνζηόηεηα θαηαηάζζνπλ ηελ Ιηαιία
ζηηο
πξώηεο
ζέζεηο
βηνινγηθήο
θαιιηέξγεηαο παγθνζκίσο. Η ρώξα
απηή παξάγεη βηνινγηθά πξντόληα ζε
έθηαζε
ελόο
εθαη.
ζηξεκκάησλ
γεγνλόο πνπ ηε θέξλεη 6ε ζηελ
παγθόζκηα
θαηάηαμε
κεηά
ηελ
Απζηξαιία,
ηελ
Αξγεληηλή,
ηε
Βξαδηιία, ηελ Κίλα, θαη ηηο ΗΠΑ.
εκεησηένλ όηη εληόο ηεο Ε.Ε

Αθήνα 2.11.2009

θαηαηάζζεηαη πξώηε θαη αθνινπζεί κε
πνιύ κηθξή δηαθνξά ε Ιζπαλία. Σηο
άιιεο
ζέζεηο
εληόο
ηεο
Ε.Ε.
θαηαιακβάλνπλ ε Γεξκαλία θαη ε
Μεγάιε Βξεηαλία. Πάλησο ε Ιηαιία έρεη
ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό παξαγσγηθώλ
κνλάδσλ πνπ εηδηθεύνληαη ζηε βηνινγηθή
θαιιηέξγεηα. Η έθηαζε πνπ δηαηίζεηαη γηα
ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθώλ ζηηεξώλ
αλέξρεηαη ζηα 250.000 ζηξέκκαηα θαη
γηα
ηα
εζπεξηδνεηδή
ζηα
38.000
ζηξέκκαηα, κεγέζε πνπ είλαη δηπιάζηα
απηώλ πνπ έρεη λα επηδείμεη ε Γαιιία. Η
Ιηαιία είλαη επίζεο ε ρώξα παγθνζκίσο
κε
ηηο
πεξηζζόηεξεο
εμαγσγέο
βηνινγηθώλ πξντόλησλ κε αμία πνπ
μεπέξαζε πέξπζη ηα 900 εθαη. επξώ. Οη
εμαγσγέο απηέο θαηεπζύλζεθαλ πξνο
όιεο ηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε., ζηηο ΗΠΑ θαη
ηελ Ιαπσλία. ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο
ηεο θεηηλήο ρξνληάο ζε ζρέζε κε πέξπζη,
νη
πσιήζεηο
ηηαιηθώλ
βηνινγηθώλ
πξντόλησλ
ζηα
γεξκαληθά
ζνύπεξ
κάξθεη απμήζεθαλ ζε αμία θαηά 7,4%
θαη ζε πνζόηεηα θαηά 8,5%. Γηα ηα
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα-delicatessen
ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 10% θαη
15%.
Άξηζηε ζνδεηά αβνθάλην αλακέλεη
γηα θέηνο ην Ιζξαήι
Οη
ηζξαειηλνί
παξαγσγνί
πξνεηνηκάδνληαη
γηα
ηε
θεηηλή
ζπγθνκηδή αβνθάλην πνπ ζύκθσλα κε
ην ύλδεζκό ηνπο, ζα απνηειέζεη κία
από ηηο θαιύηεξεο ρξνληέο ζηελ ηζηνξία
ηνπο. ην Ιζξαήι θαιιηεξγνύληαη απηή
ηε ρξνληθή πεξίνδν αβνθάλην ζε 5.500
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ζηξέκκαηα ελώ νη εθηάζεηο απηέο
πξνβιέπεηαη λα απμάλνληαη θαηά 500
ζηξέκκαηα θαη΄ έηνο. Απώηεξνο
ζηόρνο είλαη νη
εθηάζεηο λα
δηπιαζηαζηνύλ. Σν 2007/08 θαη
2008/09 νη ζνδεηέο ζε αβνθάλην ήηαλ
ζρεηηθά κηθξέο ιόγσ ησλ παγεηώλ
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζηάδην
σξίκαλζεο ηνπο. Γηα ηε ζαηδόλ ηνπ
2009/10
όκσο
ε
ζπγθνκηδή
αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηνπο 80.000
ηόλνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 50.000
ηόλνη ζα εμαρζνύλ θπξίσο πξνο ηηο
αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο
θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Η θεηηλή
ζνδεηά ζα απαξηίδεηαη θαηά 30% από
ηελ πνηθηιία Hass θαη θαηά 70% από
άιιεο
πνηθηιίεο
όπσο
Ettinger,
Pinkerton, Fuerte, θ.η.ι. Ωζηόζν
εθηόο
από
ηελ
αύμεζε
ηεο
θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο αλακέλεηαη
θαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο πνπ
νθείιεηαη θπξίσο ζηηο βειηησκέλεο
κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο θαη ζηελ
απμεκέλε ηερλνγλσζία. Η ιεηςπδξία
πνπ παξνπζηάζηεθε ηηο πξνεγνύκελεο
ρξνληέο
ζα
αληηκεησπηζηεί
κε
εγθαηαζηάζεηο
αθαιάησζεο
ζαιαζζηλνύ λεξνύ.
ύκπξαμε ηεζζάξωλ νιιαλδηθώλ
εηαηξεηώλ
ζηελ
πξνώζεζε
πηπεξηάο
ε πξόζθαην δεκνζίεπκα ηεο ε
νιιαλδηθή
εθεκεξίδα Agrarisch
Dagblad αλαθνηλώλεη ηελ θνηλή
παξαγσγή θαη πξνώζεζε πηπεξηώλ
από ηέζζεξηο κεγάιεο νιιαλδηθέο
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εηαηξείεο. Πξόθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο
Best Growers, Benelux, Fresq, ZON θαη
the Greenery. Οη ηέζζεξηο απηέο
εηαηξείεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 80%
πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο
πηπεξηώλ ζηελ Οιιαλδία. Ο Οιιαλδηθόο
Οξγαληζκόο Επίβιεςεο Αληαγσληζκνύ
θαζώο θαη ηα Όξγαλα ηεο Ε.Ε. έρνπλ
ήδε ελεκεξσζεί γηα ην εγρείξεκα θαη
αλακέλνληαη
νη
αληίζηνηρεο
γλσκνδνηήζεηο. Η θίλεζε απηή θξίζεθε
αλαγθαία ιόγσ ηεο απόθαζεο ηνπ
γεξκαληθνύ πλδέζκνπ Landgard κε
έδξα ην θξαηίδην ηνπ Schleswig-Holstein
λα επεθηείλεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο
θαιιηέξγεηεο πηπεξηάο ζε ζεξκνθήπηα.
εκεησηένλ όηη νη ηηκέο γηα πηπεξηέο ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα θπκαίλνληαη πάλσ
από απηέο γηα ηνκάηεο, γεγνλόο πνπ
θάλεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ζηελ θνηλή
θαιιηέξγεηα θαη πξόσζεζε πηπεξηώλ
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο .
Τπεξπξνζθνξά
δηεζλείο αγνξέο

θεξαζηώλ

ζηηο

Η
δηεζλήο
αγνξά
γηα
θεξάζηα
ραξαθηεξίδεηαη
θέηνο
από
κεγάιε
ππεξπξνζθνξά. Με βάζε πξόζθαηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ακεξηθαληθνύ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε
παξαγσγή ζε θεξάζηα θαη βύζζηλα
πξόθεηηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ζε
πεξίπνπ 15 ρώξεο παξαγσγήο ζην
θόζκν. Έηζη ε παγθόζκηα ζπγθνκηδή ηε
ζαηδόλ ηνπ 2009/10 πξνβιέπεηαη λα
μεπεξάζεη ηνλ όγθν ηεο πξνεγνύκελεο
ρξνληάο θαηά 13% θαη λα θηάζεη ηνπο
2,27 εθαη. ηόλνπο. Η κεγαιύηεξε
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αύμεζε
παξαγσγήο
ζηελ
πξνεγνύκελε ζαηδόλ παξαηεξήζεθε
ζηηο ΗΠΑ (+ 46%) θαη έθζαζε
ζπλνιηθά ηνπο 468.000 ηόλνπο. Από
ηελ άιιε πιεπξά ν κεγαιύηεξνο
παξαγσγόο θεξαζηώλ παξέκεηλε θαη
θέηνο ε Επξσπατθή Έλσζε κε
634.200 ηόλνπο, ήηνη αύμεζε ζε
ζρέζε κε ην 2008 θαηά 3%.
ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη ρώξεο κε
ηηο πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο θεξαζηώλ
ην 2009/10 ζα είλαη ε Κίλα κε
195.000 ηόλνπο, νη ΗΠΑ κε 60.000
ηόλνπο, ε Σνπξθία κε 50.000 ηόλνπο
θαη ε Υηιή κε 44.000 ηόλνπο.
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Αύμεζε εμαγωγώλ ηνκάηαο από ηελ
Οιιαλδία
Οη
νιιαλδηθέο
εμαγσγέο
ηνκάηαο
ζεκείσζαλ αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,5%
ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα
ηνπ 2008. πλνιηθά ε Οιιαλδία εμήγαγε
452.000 ηόλνπο ηνκάηαο πξνο ηηο μέλεο
αγνξέο. Με βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
πνπ δεκνζίεπζε ν Οιιαλδηθόο Αγξνηηθόο
ύλδεζκνο, ηδηαίηεξε ζεηηθή εμέιημε
είραλ νη νιιαλδηθέο εμαγσγέο πξνο ηε
Γεξκαλία (+3%), ηελ Μεγάιε Βξεηαλία
(+5%) θαη πξνο Ιηαιία θαη Γαιιία.
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