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ΔΕΛΤΙΟ
Ο θ Γεώξγηνο Πνιπρξνλάθεο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε από ηελ EUROSTAT ησλ
ζηνηρείσλ γηα ην εκπόξην ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο παξέζεζε
ηελ αλάιπζε ηνπο θαη πξνέβε ζηε αθόινπζε δήισζε
«O INCOFRUIT-HELLAS θαζώο θαη άιιεο νξγαλώζεηο ηεο Ε.Ε. επηβεβαηώλνληαη γηα
ηελ άπνςε ηνπο όηη ε Επξσπατθή Επηηξνπή δελ έρεη επηηύρεη λα ζπληνλίζεη ηηο αξµόδηεο
αξρέο ησλ θξαηώλ µειώλ γηα λα εθαξκόδνπλ απζηεξνύο ειέγρνπο ζηα εηζαγόκελα πξντόληα,
παξόµνηνπο µε απηνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο παξαγσγνύο ηεο θνηλόηεηαο ζηα ηόζν
ζεµαληηθά
ζέµαηα ηα ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα ηξνθίµσλ, ηελ ηρλειαζηµόηεηα, ηε
δηαζεζηκόηεηα θαη ηε ρξήζε θπηνπξαζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ , ηα µέγηζηα όξηα ησλ
ππνιεηκκάησλ ηνπο, ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ζεβαζµό ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ιπ.,
θαη ηνύην δηόηη ε κείσζε ηνπ εκπνξίνπ θαηά -5% ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηελ Ε.Ε., ην
2008 έλαληη ηνπ 2007, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έπιεμε ηα θνηλνηηθήο παξαγσγήο
πξντόληα ελώ ηα πξντόληα από εηζαγσγέο δηαηεξήζεθαλ ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνπκέλνπ
έηνπο
Έηζη θαηά ην 2008 παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 5% ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ ησλ
θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ην 2008 θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εηζαγσγηθνύ θαη εμαγσγηθνύ
εκπνξίνπ
Σν ελδνθνηλνηηθό εκπόξην ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ ην 2008 αλήιζε ζε 31.1
εθαηνκκύξηα ηόλνπο, πνπ είλαη κεησκέλν θαηά 5% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ζε
αληίζεζε ηεο ζηαζεξήο αύμεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σν εμσηεξηθό (εηζαγσγηθό θαη
εμαγσγηθό) εκπόξην αλήιζε, ζην ίδην ύςνο ηνπ 2007, ζε 14.2 εθαηνκκύξηα ηόλνπο.
Σν ελδνθνηλνηηθό εκπόξην, δειαδή, νη δηαθηλήζεηο (εμαγσγέο) δηαθόξσλ ρσξώλ ηεο Ε.Ε
πξνο άιιεο ρώξεο ηεο Ε.Ε., απμήζεθε ζηα ιαραληθά θαηά (+4%) ζε 15.9 εθαηνκκύξηα ηόλνπο
θαη ζε 15.1 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζηα θξνύηα κεησκέλεο θαηά (- 5%).
ε αμία, ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην παξέκεηλε ζηαζεξό έλαληη ηνπ 2007 αλεξρόκελν ζε
24.430 εθαηνκκύξηα επξώ. Από απηό ην πνζό 13.654 εθαηνκκύξηα επξώ αληηζηνηρνύλ ζηα
θξνύηα, ζπλ 4% ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ θαη 10.775 εθαηνκκύξηα επξώ ζηα ιαραληθά (- 5%).
Η Ιζπαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαιιία είλαη νη θύξηεο εμαγσγηθέο ρώξεο. Οη εμαγσγέο ηεο
Ιζπαλίαο ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηελ ΕΕ ην 2008 αλέξρνληαη ζε 8.5 εθαηνκκύξηα
ηόλνπο, εθείλεο ηεο Οιιαλδίαο βξέζεθαλ ζε 5.8 εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαη απηέο ηεο Γαιιίαο ζε
3.7 εθαηνκκύξηα ηόλνπο.
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Η παηάηα είλαη ην θύξην ιαραληθό ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ κε 5.5 εθαηνκκύξηα
ηόλνπο, πνπ αθνινπζείηαη από ηελ ληνκάηα κε 2.4 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. ηα θξνύηα, είλαη ηα
εζπεξηδνεηδή κε 4.1 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, αθνινπζνύκελα από ηα κήια, κε 2 εθαηνκκύξηα
ηόλνπο
Όζνλ αθνξά ην εμσηεξηθό εκπόξην, δειαδή, ηηο εηζαγσγέο ηεο Ε.Ε από ηξίηεο εθηόο ΕΕ
ρώξεο , ην 2008 αλήιζε ζε 14.2 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2007. Από απηό
ην πνζό, 2.3 εθαηνκκύξηα ηόλνη αληηζηνηρνύλ ζε ιαραληθά (- 6%) θαη 11.9 εθαηνκκύξηα ζηα
θξνύηα (+1%)
Η αμία ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ αλήιζε ζε 11.408
εθαηνκκύξηα επξώ, ζην ίδην ύςνο ηνπ 2007.
Οη θύξηεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο ιαραληθώλ είλαη ην Μαξόθν, ην Ιζξαήι, ε Αίγππηνο θαη
ε Σνπξθία. Η εηζαγσγέο ζηελ Ε.Ε. ηνπ Μαξόθνπ ην 2008 αλήιζαλ ζε 621.771 ηόλνπο, από
ην Ιζξαήι ζε 357.268 ηόλνπο, ηελ Αίγππην 310.644 ηόλνπο θαη ηελ Σνπξθία ζε 299.472
ηόλνπο.
ηα θξνύηα, ε Ννη Αθξηθή , ε Αξγεληηλή, ε Υηιή θαη ε Βξαδηιία είλαη νη θύξηεο εθηόο
Ε.Ε πξνκεζεύηξηεο ρώξεο ζηε Ε.Ε, εθηόο ησλ κπαλαλώλ . ηηο κπαλάλεο, ε Κόζηα Ρίθα, ν
Ιζεκεξηλόο θαη ε Κνινκβία είλαη νη θύξηνη πξνκεζεπηέο ρσξώλ ηεο Ε.Ε.
Απηή ε θαηάζηαζε πξνθαιεί ,δηόηη νη θνηλνηηθνί παξαγσγνί ππνβάιινληαη ζε µηα
κεξνιεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ εγρώξηα αγνξά ηνπο θαη ηαπηόρξνλα αληηκεησπίδνπλ
παξόκνηνπ ηύπνπ ε θαη ζθόπηκα απζηεξόηεξεο δηαδηθαζίεο, ζηηο πσιήζεηο ηνπο ζηηο ηξίηεο
ρώξεο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ εµπόδηα ζηηο εηζαγσγέο, γηα πξνζηαζία ησλ
εγρσξίσλ παξαγσγώλ ηνπο ( µέηξα ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο) ζε βάξνο ησλ θνηλνηηθώλ
πξντόλησλ.
Η θαηάξγεζε από 1/7/2009 ησλ εκπνξηθώλ πξνηύπσλ ζε 26 από ηα 36
νπσξνθεπεπηηθά πξντόληα ζα επηδεηλώζεη ην εκπόξην ηνπο θαη ζα θαηαζηήζεη ηηο αγνξέο ηεο
Ε.Ε. αγνξέο δεύηεξεο πνηόηεηαο πξντόλησλ θαη ηα παξαγόκελα ζηελ θνηλόηεηα πνηνηηθά
πξντόληα κε πξνηηκνύκελα έλαληη ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ πσινπκέλσλ «νηθηαθήο
κεηαπνίεζεο».
Κιείλνληαο ηνλίδεη όηη επηβάιιεηαη ε απζηεξνπνίεζε ηεο Κνηλνηηθήο Ννµνζεζίαο θαη σο
πξνο ην ζύζηεµα ηηµώλ εηζόδνπ νπσξνθεπεπηηθώλ αιιά θαη γηα ηνπο επηβαιιόκελνπο
εηζαγσγηθνύο δαζµνύο θαη ην θαζεζηώο πξνηηµεζηαθώλ ζπµθσληώλ µε ηηο ηξίηεο ρώξεο θαη ε
θαζηέξσζε εθ κέξνπο ηεο ρώξαο καο Εζληθώλ Πνηνηηθώλ Πξνηύπσλ θαη κε εθαξκνγή ζηελ
εγρώξηα αγνξά ηεο εμαίξεζεο πεξί πώιεζεο πξντόλησλ γηα «Οηθηαθή Μεηαπνίεζε»
Γηα ηνλ INCOFRUIT - HELLAS
Γεώξγηνο Πνιπρξνλάθεο
Εηδηθόο ύκβνπινο
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