INCOFRUIT - (HELLAS)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ. / Σελ 1

Αθήνα

2018

Οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λαχανικών συνέχισαν την αυξητική τους πορεία και
το πρώτο τρίµηνο του 2018 έναντι του 2017, µε 24,6% σε αξία και 18,5% σε όγκο
Ο κ Γ Πολυχρονάκης , ειδικός Σύµβουλος του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και Χυµών INCOFRUIT – HELLAS δήλωσε :
«Οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λαχανικών, κατά το πρώτο τρίµηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 18,5% κατ όγκο σε σχέση µε

το αντίστοιχο του 2017 και ανήλθαν σε 398.480 τόνους και η αξία αυξήθηκε κατά 24,6%, στα 275,820 εκατοµµύρια ευρώ,
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε επεξεργασία από INCOFRUIT-HELLAS.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΤΑ

2018
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

1 Κεφ 07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ
2 Κεφ 08 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ

2017
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΕ TΟΝΟΥΣ

59.452.637
216.365.229

79.566
318.914

59.596.815
161.842.898

65.206
271.032

-0,2%
33,7%

22,0%
17,7%

275.819.884

398.480

221.441.730

336.237

24,6%

18,5%

Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

Στo τρίµηνο αυτό , οι εξαγωγές των λαχανικών αυξήθηκαν κατά +22,0% στον όγκο σε σχέση µε τους ίδιους µήνες του 2017,
συνολικού ύψους 79.566 τόνων ,αλλά η αξία µειώθηκε κατά -0,2% σε 101,300 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι εξαγωγές φρούτων εκτοξεύθηκαν σε όγκο σε 318.914 τόνους η κατά +17,7%, και σε αξία σε 216,365 εκατοµµύρια ευρώ η
κατά +33,7% .
Στον τοµέα των φρούτων πρωτοστατούν σε τονάζ οι φράουλες µε 102,5%,τα µανταρίνια µε 55,9%, τα ακτινίδια µε 25,5% και
τα πορτοκάλια µε 12,0% περισσότερο από ό, τι το αντίστοιχο τριµηνο του 2017
Στα λαχανικά αντίστοιχα πρωταγωνιστούν τα αγγούρια µε 37,6% κατ όγκο και η ντοµάτα µε 18,4%
Το εντυπωσιακό όµως είναι η αύξηση της αξίας των εξαχθέντων φρούτων κατά 33,7% που δείχνει την αυξηµένη µεσοσταθµική
τιµή µονάδος των προϊόντων µας ,οφειλόµενη κυρίως στα ακτινίδια που δηµιούργησαν ρεκόρ εξαγωγών
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2018

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΤΑ

2018

2017
ΑΞΙΑ ΣΕ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΝΟΥΣ ΕΥΡΩ

1 Πατάτες, νωπές
2 Ντομάτες νωπές
3 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά
4 Πορτοκάλια, νωπά
5 Mανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines)
6 Μήλα, νωπά
7 Φράουλες, νωπές
8 Αλλα φρούτα, νωπά Ακτινίδια
9 Λεμόνια
Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

2.537.062
4.793.766
16.535.778
67.396.286
14.538.168
7.190.995
14.085.673
66.043.833
3.151.356

6.851 3.666.579
14.182 4.549.018
21.457 16.098.708
158.739 55.076.977
29.478 8.935.763
16.869 9.518.623
9.907 8.136.636
62.724 41.981.694
5.819
877.885

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017
ΤΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

11.173
11.976
15.590
141.757
18.908
27.635
4.891
49.960
1.685

-30,8%
5,4%
2,7%
22,4%
62,7%
-24,5%
73,1%
57,3%
259,0%

ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

-38,7%
18,4%
37,6%
12,0%
55,9%
-39,0%
102,5%
25,5%
245,4%

Εκτός όµως από την αναφερθείσα αύξηση των εξαγωγών στα χειµερινά φρούτα που δηµιούργησαν ρεκόρ εξαγωγών στα
ακτινίδια όλων των εποχών και φράουλες, µανταρίνια αλλά και τα λεµόνια ρεκόρ πενταετίας, οι πρώτες ενδείξεις από την
εξαγωγή των ανοιξιάτικων-θερινών φρούτων βάσει προσωρινών στοιχείων ΥΠΑΑΤ και λόγω πρωιµότητας τους βαίνουν µε
ποσοστά αύξησης τους που εκτιµάται µέχρι 25/5/18 ότι είναι θετικό και ,δεδοµένου ότι η παραγωγή τους δεν έχει υποστεί
ζηµιές, µέχρι σήµερα, λόγω καιρικών συνθηκών, αναµένεται να συνεχισθεί µε αυξηµένους ρυθµούς µε προοπτικές ρεκόρ
10ετίας στα φρούτα και λαχανικά µας
Επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά ότι δυστυχώς εξακολουθούν να διακινούνται από “έλληνες και βαλκάνιους εµπόρους“
ατυποποίητα φρούτα και λαχανικά (κατ ευθεία από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές στην χώρα µας βαλκανικές αγορές και
για ορισµένα προϊόντα σε µεγάλα ποσοστά που δεν καταγράφονται στα προσωρινά στοιχεία (χωρίς αναγγελία) µε κίνδυνο εκτός
τω άλλων την δυσφήµιση των ελληνικών φρούτων και λαχανικών Χαιρετίζουµε την δραστηριοποίηση του Συντονιστικού
Κέντρου Αντιµετώπισης Παρεµπορίου (προς την κατεύθυνση πάταξης της µαύρης διακίνησης φρούτων µε την επιβολή
προστίµων στους παραβάτες, παράλληλα µε άµεση δέσµευση των παράνοµων φορτίων)
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Παράλληλα υπήρξε µείωση των ,εισαγωγών το αντίστοιχο τρίµηνο στην χώρα µας, λαχανικών κατά -12,8% σε όγκο και κατά
10,9% κατ αξία αλλά παρατηρείται µια αύξηση των εισαγωγών σε φρούτα κατά 4,2% κατ όγκο και κατά 10,0% σε αξία µε
επίκεντρο κυρίως τροπικά φρούτα (ανανάδες, µπανάνες, χουρµάδες) αλλά και αχλάδια

-

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΑΝΤΙ 2017
Α/Α

ΠΡΟΊΟΝΤΑ

2018
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ
2 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ

2017
ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΟΝΟΥΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2018/2017
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΟΝΟΥΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΕ TΟΝΟΥΣ

55.576.319
86.135.675

102.094
79.271

80.793.494
78.291.492

131.913
76.044

-31,2%
10,0%

-22,6%
4,2%

141.714.012

181.365

159.087.003

207.957

-10,9%

-12,8%

Source: treatment INCOFRUIT - HELLAS based on data from ELSTAT

Το σχέδιο κανονισµού για την ΚΑΠ µετά το 2020 διατηρεί το ειδικό καθεστώς για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών, το οποίο
έχει συγκεντρωθεί στο κεφάλαιο 4 τµήµα II, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοτικής στήριξης των επιχειρησιακών ταµείων στα
σηµερινά επίπεδα, µε αύξηση για την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων στην αγορά. Αν µάλιστα ζητηθεί και
βελτιωθούν και οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές και ιδίως τις εισαγωγές της ΕΕ προς αποκατάσταση της αρχής της
κοινοτικής προτίµησης στα παραγόµενα φρούτα και λαχανικά (σύστηµα τιµών εισόδου και προτιµησιακές συµφωνίες) τότε θα
έχουµε θετική εξέλιξη Ουσιαστικά διατηρείται ο βασικός κανονισµός που ισχύει µε τον κανονισµό (ΕΕ) 1308/2013,
Η διατήρηση των βασικών µέτρων της ισχύουσας ΚΑΠ, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, και του ίδιου επιπέδου κοινοτικής στήριξης,
δείχνει, για τον Σύνδεσµό µας ότι διατηρουµένων των βασικών µέτρων αγροτικής πολιτικής από την άποψη της συµβολής τους
στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε πολλές περιοχές του αγροτικού κόσµου θα πρέπει να
επισπευτεί η ψήφιση τους πριν το Brexit.

Γεώργιος Πολυχρονάκης
Ειδικός Σύµβουλος
INCOFRUIT – HELLAS
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