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Υψηλή ποιότητα, αλλά πεπιοπισμένη ακόμα αξία αγοπάρ
Η εγρώξηα αγνξά ησλ πξντόλησλ Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. εμεηάδεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ IBHS Α.Ε. Σύκθσλα
κε ηνλ Νηθνιαΐδε Αιέμε, Economic Research & Sectoral

Αξθεηά πξντόληα δηαθηλνύληαη ζε ρύκα κνξθή, ή σο κε
Π.Ο.Π. / Π.Γ.Ε. πξντόληα, θαζώο ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο είλαη ρξνλνβόξα θαη πςεινύ θόζηνπο. Τν θαηλό-

Studies Senior Analyst, ε Επξσπατθή Επηηξνπή έρεη

κελν απηό είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηό-

αλαγλσξίζεη επίζεκα 101 ειιεληθά πξντόληα, κε ηα 74

ιαδνπ, όπνπ κόλν ην 20% ηεο παξαγσγήο ηππνπνηείηαη.

από απηά λα είλαη Π.Ο.Π. θαη ηα 27 Π.Γ.Ε. Η πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία είλαη ηα θξνύηα, ιαραληθά, μεξνί
θαξπνί & όζπξηα κε 31 πξντόληα, ηα 29 είλαη ειαηόιαδα,
ηα 21 ηπξηά, ηα 11 πνηθηιίεο ειηάο θαη ηα 9 πξντόληα ησλ
ππνινίπσλ θαηεγνξηώλ.
Όκσο ε Ειιάδα δελ έρεη θαηαθέξεη αθόκα λα επσθειεζεί νπζηαζηηθά από ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ κπνξνύλ λα απνθέξνπλ ηα ελ ιόγσ πξντόληα ζηνλ αγξνηνθηελνηξνθηθό ηεο θιάδν. Η ρώξα καο θαηαηάζζεηαη
ζηελ 5ε ζέζε ηεο Ε.Ε., ζπγθεληξώλνληαο ην 8,4% ηνπ
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πξντόλησλ, σζηόζν ην κεξίδηό ηεο
δηακνξθώλεηαη ζε επίπεδν ρακειόηεξν ηνπ 5% επί ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επξσπατθήο αγνξάο.
Τν 2013 δηαθηλήζεθαλ ζπλνιηθά -ηόζν εγρώξηα, όζν θαη
ζην εμσηεξηθό- πάλσ από 160.000 ηόλνη πξντόλησλ. Η
θέηα θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο, όληαο ην πιένλ αλαγλσξίζηκν ειιεληθό πξντόλ. Τν
2013 δηαθηλήζεθαλ ζπλνιηθά 94.765 ηόλνη, πνζόηεηα
απμεκέλε θαηά 9,5% ζε ζρέζε κε ην 2012, κε ηνπο
37.000 ηόλνπο (39% ηνπ ζπλόινπ) λα είλαη εμαγσγέο.

Τα πεξηζζόηεξα πξντόληα θαηαλαιώλνληαη θπξίσο ζηελ
ειιεληθή αγνξά, όπσο εμάιινπ θαη πξηλ θαηαρσξηζζνύλ επίζεκα από ηελ Ε.Ε. Ούησο ή άιισο, ν πεξηνξηζκέλνο όγθνο παξαγσγήο αξθεηώλ πξντόλησλ δελ
επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε αμηόινγεο εμαγσγηθήο δξάζεο,
ελώ νδεγεί θαη ζε πςειόηεξα θόζηε.
Μεηνλέθηεκα ζεσξείηαη θαη ε ρακειή ηηκή δηάζεζεο ζην
εμσηεξηθό. Ελδεηθηηθά, ε θέηα ζε αξθεηέο αιπζίδεο
super market ηεο Ε.Ε. πσιείηαη θζελόηεξα αθόκα θαη
από κε Π.Ο.Π. πξόβεηα ηπξηά άιισλ ρσξώλ.
Θδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ην γεγνλόο όηη 12 πξντόληα
Π.Ο.Π. θαη Π.Γ.Ε. είλαη αλελεξγά, παξά ηελ επίζεκε
αλαγλώξηζή ηνπο, θαζώο δελ πθίζηαηαη επηρεηξεκαηηθό
ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.
Σύκθσλα κε ηελ θα Αληηγόλε Ακπειαθηώηε, Customer
Support Manager ηεο IBHS, «Τα ελληνικά πποϊόνηα γεωγπαθικήρ ένδειξηρ θα δώζοςν ηην απαπαίηηηη πποζηιθέμενη αξία ζηην οικονομία μαρ εθόζον ςποζηηπισθούν από ηο ηπίπηςσο: α) πιο αποηελεζμαηικόρ μησανιζμόρ ηςποποίηζηρ, β) ενίζσςζη ηηρ εξαγωγικήρ δπα-

Επίζεο, δηαηέζεθαλ 4.200 ηόλνη ειαηνιάδνπ Σεηείαο,

ζηηπιόηηηαρ και γ) καλύηεπη οπγάνωζη ηων παπαγω-

2.350 ηόλνη ειαηνιάδνπ Χαλίσλ, 1.400 ηόλνη ειαηνιάδνπ

γών και ένηαξή ηοςρ ζε ζςνεηαιπιζηικέρ ενώζειρ. Πάνηωρ,

Καιακάηαο θ.ιπ. Σηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, ε κεγαιύηεξε

πεπαιηέπω ώθηζη θα αποηελέζει ενδεσόμενη καηοσύ-

πνζόηεηα (ζρεδόλ 3.700 ηόλνη) ήηαλ πξάζηλεο ειηέο

πωζη ηων ονομαζιών αςηών από ηιρ Η.Π.Α., οι οποίερ

Χαιθηδηθήο. Αθόκα, παξήρζεζαλ θαη δηαηέζεθαλ 14.000

μέσπι ζηιγμήρ είναι ανηίθεηερ ζηο θέμα ηηρ αναγνώπιζηρ

ηόλνη κήισλ Καζηνξηάο, 12.000 ηόλνη κήισλ Ζαγόξαο

ηων ονομαζιών πος έσοςν ηεθεί από ηην Ε.Ε.».

Πειίνπ, πάλσ από 7.800 ηόλνη παηάηαο Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη 4.600 ηόλνη θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο.
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Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα,
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε Infobank Hellastat Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ γηα θακία ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο
ηεο εθζέζεωο αθόκα θαη αλ ε Hellastat Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο όπνηαο απαίηεζεο από ηξίην.
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