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Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί µέρος της αξιολόγησης της ΚΟΑ των φρούτων και των λαχανικών (F&V). Ο στόχος του
είναι να παράσχει µια αξιολόγηση των επιδράσεων των κοινοτικών µέτρων σχετικά µε τα µεταποιηµένα εσπεριδοειδή
ως αποτέλεσµα του κανονισµού (ec) n° 2202/96 του Συµβουλίου. Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο 1993-2005.
Αφορά όλα τα κράτη µέλη (Κ-Μ) που παράγουν τα εσπεριδοειδή, και in particular τα τρία κύρια παραγωγικά κράτη
µέλη (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) και την Κύπρο ως νέο κράτος µέλος.

œ ÙÔÏ›·Ú µεταποίησης Ù˘Ì ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰˛Ì
« ÂıÒ˘ð·˙Ífi ·„ÔÒ‹ ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰ών ÂflÌ·È ›ÌÙÔÌ· ðÒÔÛ·Ì·ÙÔÎÈÛÏ›ÌÁ ðÒÔÚ ÙÁ ·„ÔÒ‹ για νωπή καταάλωση (70 80%
Ù˘Ì ¸„Í˘Ì). ‘· ˆÒÔ˝Ù· ðÔı ÂðÈÎ›„ÔÌÙ·È „È· ÙÁÌ µεταποίηση σε ˜ıÏ¸ ÂflÌ·È ÍıÒfl˘Ú ˆÒÔ˝Ù· ðÔı ›˜ÔıÌ αξιολογηθεί
›Ó˘ Ï›Û˘ Í·Òð˛Ì ÏÈ·Ú Ù˘Ì Ù·ÓÈÌÔÏ˛ÌÙ·Ú ‰È·‰ÈÍ·Ûfl·Ú ‰ÁÎ. ÍıÒfl˘Ú ÙÁÚ ‰ÂıÙÂÒης ðÔÈ¸ÙÁÙ·Ú Í·È ÏÂÒÈÍ›Ú ˆÔÒ›Ú
Ù˘Ì ˆÒÔ˝Ù˘Ì ðÔı ðÒÔ›Ò˜ονται ·ð¸ ÙÁÌ ıðÂÒð·Ò·„˘„fi. ‘· ˆÒÔ˝Ù· ðÔı ÂðÈÎ›„ÔÌÙ·È „È· ÙÁÌ µεταποίηση
·ðÔÙÂÎÔ˝Ì ÛıÌfiË˘Ú Ï¸ÌÔ ›Ì· ðÒ¸ÛËÂÙÔ ÂÈÛ¸‰ÁÏ· „È· ÙÔÌ ð·Ò·„˘„¸.
Η επιφάνεια παραγωγής των εσπεριδοειδών έχει παραµείνει σχετικά σταθερή, κατά τη διάρκεια της περιόδου µελέτης,
σε όλη την Ε.Ε (περίπου 580 000 εκτάρια). Η παραγωγή εµφανίζεται στα κράτη µέλη που τοποθετούνται στη
µεσογειακή ζώνη και συγκεντρώνεται συχνά πολύ σε µερικές ζώνες (π.χ.: Το Comunidad Valenciana αντιπροσωπεύει σε
38% του του ευρωπαϊκού U.A.A. εσπεριδοειδών). Οι οπωρώνες πορτοκαλιών καλύπτουν σχεδόν το 54% της
επιφάνειας, των µικρών εσπεριδοειδών το 32%, των λεµονιών το 14% και των γκρέιπφρουτ λιγότερο από 1%.
Στο βιοµηχανικό επίπεδο, κάθε περιοχή έχει µια τοπική βιοµηχανία µεταποίησης. Υπάρχουν δύο τύποι χυµών ως
αποτέλεσµα της πρώτης επεξεργασίας: φυσικοί χυµοί (απλής εκθλιψης) και συµπυκνωµένοι χυµοί. Η κατανάλωση στην
Ε.Ε, κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, καλύπτεται από τις εισαγωγές του χυµού (92% στο αντίτιµο νωπών καρπών). Οι
εισαγόµενοι χυµοί αποτελούνται κυρίως από τους συµπυκνωµένους χυµούς. Εντούτοις, η κατανάλωση φυσικών χυµών
συνεχώς αυξάνεται και αυτή η αύξηση είναι µεγαλύτερη απ'ό, τι για αυτήν των συµπυκνωµένων.
Σε παγκόσµια κλίµακα, η Βραζιλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι οι δύο κύριοι παραγωγοί, κυριαρχόντας κατά ένα
µεγάλο µέρος στην διεθνή αγορά. Σε αντιδιαστολή µε την Ε.Ε, οι αλυσίδες αγοράς εσπεριδοειδών τους είναι κυρίως
προσανατολισµένες για την µεταποίηση, η οποία τους δίνει ένα ορισµένο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον τοµέα του
χυµού.
Όσον αφορά τα εσπεριδοειδή σε τεµάχια στην Ε.Ε, η παραγωγή είναι για βιοµηχανικούς λόγους, αλλά βρίσκεταιναι σε
κρίση λόγω του ανταγωνισµού από τα κινεζικά προϊόντα.

‘Ô ÌÔÏÈÍ¸ ðÎ·flÛÈÔ
œ Í·ÌÔÌÈÛÏ¸Ú (ec) n∞ 2601/69 ÙÔı ”ıÏ‚ÔıÎflÔı εί˜Â Í·ËÔÒflÛÂÈ ÏÈ· ÂÌflÛ˜ıÛÁ „È· ÙÁÌ µεταποίηση Ù˘Ì ðÔÒÙÔÍ·ÎÈ˛Ì
Ûε ˜ıÏ¸, ‚·ÛÈÛÏ›ÌÁ ÛÙÁ Ë›ÛðÈÛÁ Ù˘Ì ÛıÏ‚‹ÛÂ˘Ì ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì µεταποιητών Í·È Ù˘Ì ð·Ò·„˘„˛Ì, Í·È ÙÁÚ
ÂÓ·Ûˆ‹ÎÈÛÁÚ ÏÈ·Ú ÂÎ‹˜ÈÛÙÁÚ ÙÈÏfiÚ „È· ÙÔÌ ð·Ò·„˘„¸. Οι Tangerines, satsumas Í·È ÔÈ ÍÎÁÏÂÌÙflÌÂÚ
ÂÌÛ˘Ï·Ù˛ËÁÍ·Ì ÛÂ ·ıÙ¸ ÙÔ µέτρο ÙÔ 1989. ‘Ô 1996, Ô Í·ÌÔÌÈÛÏ¸Ú (ec) n∞ 2200/96 ÙÔı ”ıÏ‚ÔıÎflÔı, ›ˆÂÒÂ ÏÈ·
ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ÏÂÙ·ÒÒ˝ËÏÈÛÁ Ùης ΚΟΑ ðÔı ›‰˘ÛÂ, ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì ‹ÎÎ˘Ì, ›Ì·Ì ÍÂÌÙÒÈÍ¸ Ò¸ÎÔ ÛÙÈÚ ÔÒ„·Ì˛ÛÂÈÚ
ð·Ò·„˘„˛Ì (ΟΠ). ƒ˝Ô ‹ÎÎÔÈ Í·ÌÔÌÈÛÏÔfl ÙÔı ”ıÏ‚ÔıÎflÔı ·ÌfiÍÔıÌ ÛÂ ·ıÙfiÌ ÙÁÌ ÏÂÙ·ÒÒ˝ËÏÈÛÁ: Ô Καν (ec)
2202/96 ðÔı ·Ì·‰ÔÏÂfl ÙÔ ðÒ¸„Ò·ÏÏ· ÂÌflÛ˜ıÛÁÚ „È· Ù· µεταποιηµένα ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰fi, Í·È Ô Καν (ec) 2201/96 ðÔı
·Ì·ËÂ˘ÒÂfl ÙÔ ðÒ¸„Ò·ÏÏ· ÂÌflÛ˜ıÛÁÚ „È· ÙÁÌ µεταποίηση ‹ÎÎ˘Ì ðÒÔ˙¸ÌÙ˘Ì Í·È ÂðflÛÁÚ ÙÔ ÂÏðÔÒÈÍ¸ Í·ËÂÛÙ˛Ú ÏÂ
ÙÒflÙÂÚ ˜˛ÒÂÚ.
Από το 1996, το πρόγραµµα ενίσχυσης για την µεταποίηση των εσπεριδοειδών έχει περιλάβει τα πορτοκάλια, τα
λεµόνια, τα γκρέιπφρουτ, pomelos, tangerines και τις κληµεντίνες που υποβάλλονται σε µεταποίηση σε χυµό, καθώς
επίσης και τις κληµεντίνες και satsumas που προορίζονται για µεταποίηση σε τεµάχια . Έχει βασιστεί στα ακόλουθα
στοιχεία:
−
η αρχή µιας ενίσχυσης που δίνεται στους παραγωγούς των φρούτων που παραδίδουν για την µεταποίηση,
−
η ενίσχυση παρέχεται στους παραγωγούς, µέσω της ΟΠ, που είναι το µόνο όργανο που έχει το δικαίωµα για
να συνάψει συµβάσεις µε τους µεταποιητές,
−
το ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε σε µια συγκεκριµένη κλίµακα το 1996 και έχει παραµείνει αµετάβλητο,
−
ο µέγιστος επιλέξιµος όγκος για ενίσχυση (κατώφλια ) για κάθε τύπο φρούτων καθιερώθηκε στο επίπεδο
Ε.Ε,
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−
−

η υπέρβαση των κατωφλίων µεταποίησης οδηγεί στις ανάλογες µειώσεις της ενίσχυσης,
τα φρούτα που παραδίδονται για µεταποίηση πρέπει να καλύπτουν τις καθορισµένες ελάχιστες
απαιτήσεις.

ποιοτικές

Λόγω της συχνής υπέρβασης των κατωφλίων στην ΕΕ για την πλειοψηφία των εσπεριδοειδών, µεταξύ 1996 και
2000, η µείωση της ενίσχυσης ήταν σηµαντική (π.χ.: µέχρι 42% για τα πορτοκάλια και 44% για τα λεµόνια). Σε
απάντηση στους φόβους για την υψηλή προσφυγή στις αποσύρσεις, η Ε.Κ αναθεώρησε αυτό το σύστηµα της
ενίσχυσης το 2000 από - κανονισµός (ec) n° 2699/00. Τα κατώφλια κάθε τύπου φρούτων αυξήθηκαν και
κατανεµήθηκαν ανά κράτος µέλος (ΚΜ)
Επιπλέον, η ΚΟΑ ρυθµίζει επίσης το εµπόριο των µεταποιηµένων προϊόντων εσπεριδοειδών µε τρίτες χώρες. Οι
εισαγωγές υπόκεινται στους δασµολογικούς συντελεστές σύµφωνα µε το κοινό δασµολόγιο. Ορισµένες προνοµιακές
συµφωνίες και το γενικό σύστηµα των προτιµήσεων µπορούν να τροποποιήσουν αυτούς τους όρους για µερικές
χώρες. Για τα satsumas σε τεµάχια, ένα µέτρο προστασίας έχει ενεργοποιηθεί λόγω της διαταραχής που προκαλείται
από τις τεράστιες εισαγωγές από την Κίνα. Τέλος, προκειµένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή των κοινοτικών χυµών
εσπεριδοειδών, η ΚΟΑ καθορίζει επιστροφές κατά την εξαγωγή.

« ÏÂËÔ‰ÔÎÔ„fl· ·ÓÈÔÎ¸„ÁÛÁÚ Í·È ÔÈ ðÂÒÈÔÒÈÛÏÔfl ÙÔı
« ÏÂËÔ‰ÔÎÔ„fl· ·ÓÈÔÎ¸„ÁÛÁÚ ðÔı ıÈÔËÂÙfiËÁÍÂ ‚·ÛflÛÙÁÍÂ ÛÙÁÌ ·Ì‹ÎıÛÁ Ù˘Ì ÈÛÙÔÒÈÍ˛Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ˛Ì ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì
(EUROSTAT, Comext, Ù· ‰flÍÙı· ‰Â‰ÔÏ›Ì˘Ì ·„ÒÔÙÈÍfiÚ ÎÔ„ÈÛÙÈÍfiÚ (FADN), ÂËÌÈÍ‹ ÛÙÔÈ˜Âfl·, Í.Îð.), ÛÙ· ÌÔÏÈÍ‹
ÛÙÔÈ˜Âfl·, Í·Ë˛Ú ÂðflÛÁÚ Í·È ÛÙÁÌ ·Ì‹ÎıÛÁ Ù˘Ì ðÔÈÔÙÈÍ˛Ì Í·È ðÔÛÔÙÈÍ˛Ì ðÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì ðÔı ÛıÎÎ›˜ËÁÍ·Ì ·ð¸
ÙÔıÚ ÂÌ‰È·ˆÂÒ¸ÏÂÌÔıÚ ˜ÂÈÒÈÛÙ›Ú: ΟΠ, µεταποιητές, ÂËÌÈÍ‹ ¸Ò„·Ì· Ù˘Ì ÍÒ·Ù˛Ì ÏÂÎ˛Ì, ÙÁÚ ≈ıÒ˘ð·˙ÍfiÚ
≈ðÈÙÒÔðfiÚ, Í.Îð. œÈ ÛıÌÂÌÙÂ˝ÓÂÈÚ ÏÂ ÙÔıÚ ˜ÂÈÒÈÛÙ›Ú ‚·ÛflÛÙÁÍ·Ì ÛÂ ›Ì· ÁÏÈ-‰ÔÏÁÏ›ÌÔ ÂÒ˘ÙÁÏ·ÙÔÎ¸„ÈÔ ðÔı
ðÒÔÛ·ÒÏ¸ÛÙÁÍÂ ÛÙÁ ˆ˝ÛÁ ÙÔı ÛıÌÔÏÈÎÁÙfi. ºð˘Ú Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ ÛÙÔÈ˜Âfl· ÂÏˆ·ÌflÛÙÁÍ·Ì Ì· ÂflÌ·È ÂflÙÂ ðÔÎ˝
·ÌÂð·ÒÍfi ÂflÙÂ ÏÁ ‰È·Ë›ÛÈÏ· ÛÂ ‰È‹ˆÔÒÔıÚ ÙÔÏÂflÚ Û˜ÂÙÈÍÔ˝Ú ÏÂ ÙÁÌ Âˆ·ÒÏÔ„fi ÙÁÚ ÂÌflÛ˜ıÛÁÚ, ÔÈ ÂÍÙÈÏÁÙ›Ú
Âfl˜·Ì ÙÁÌ ðÒÔÛˆı„fi ÛÙÈÚ ›ÒÂıÌ›Ú ÙÔıÚ. ‘· ÂÒ˘ÙÁÏ·ÙÔÎ¸„È· ·ðÂıË˝ÌËÁÍ·Ì ¸ÎÔ Û˜ÂÙÈÍÔfl POs Í·È ÙÔıÚ
µεταποιητές ÏÂ ÙÔ Û˝ÛÙÁÏ· Ù˘Ì ÂðÈ˜ÔÒÁ„fiÛÂ˘Ì, Í·Ë˛Ú ÂðflÛÁÚ Í·È ¸ÎÂÚ ÙÈÚ ÔÒ„·Ì˛ÛÂÈÚ ÂÎ›„˜Ôı ÙÔı ÍÒ‹ÙÔıÚ
Ï›ÎÔıÚ. œÈ ÂðÈÛÙÒÔˆ›Ú ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì ÂÒÂıÌ˛Ì fiÙ·Ì ðÔÎ˝ ðÂÒÈÔÒÈÛÏ›ÌÂÚ, ÔÈ ÔðÔflÂÚ ð·ÒÂÏð¸‰ÈÛ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÙÁÌ
ÂðÈ˜ÂflÒÁÛÁ ·ıÙfiÚ ÙÁÚ ·ÓÈÔÎ¸„ÁÛÁÚ.

‘· ·ðÔÙÂÎ›ÛÏ·Ù· της ΚΟΑ Ù˘Ì ˆÒÔ˝Ù˘Ì Í·È λαχανικών Û˜ÂÙÈÍ‹ ÏÂ ÙÁÌ
µεταποίηση Ù˘Ì ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰˛Ì
Αποδοτικότητα της ΚΟΑ ÛÂ Û˜›ÛÁ ÏÂ τους „ÂÌÈÍÔύς ÛÙ¸˜Ôυς της
« ·ðÔ‰ÔÙÈÍ¸ÙÁÙ· Ù˘Ì Ï›ÙÒ˘Ì ÂÌflÛ˜ıÛÁÚ „È· ÙÁÌ µεταποίηση ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰ών, ÏÂÙÒfiËÁÍÂ ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÔıÚ
ÛÙ¸˜ÔıÚ ÙÁÚ Í·È ÂðflÛÁÚ ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÔıÚ Í˝ÒÈÔıÚ ÛÙ¸˜ÔıÚ ÙÁÚ ”ıÌËfiÍÁÚ ÙÁÚ –˛ÏÁÚ Í·È ÙÁÚ ¡— ðÒÈÌ ·ð¸ ÙÁ
ÏÂÙ·ÒÒ˝ËÏÈÛÁ ÙÔı 2003. ≈ÍÂflÌÔÈ ÔÈ ÛÙ¸˜ÔÈ fiÙ·Ì κυρίως:
−
−
−
−

για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της κοινοτικής αγοράς,
για να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν τα ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιµές,
για να εξασφαλίσει ένα δίκαιο εισόδηµα στους παραγωγούς,
για να διατηρήσει τη δραστηριότητα της παραγωγής/της µεταποίησης και για να εξασφαλίσει µια οικονοµική
και κοινωνική διάρκεια στις περιοχές, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος.

Ο στόχος της σταθερότητα

ς στην κοινοτική αγορά, που λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συνδέσεις µεταξύ της
φρέσκιας αγοράς και της µεταποίησης, εξετάστηκε συγχρόνως και στις δύο αλυσίδες αγοράς.
Από άποψη ο όγκος, η ανάλυση έδωσε έµφαση στα ακόλουθα σηµεία:
η ενίσχυση συµβάλλει σηµαντικά στη συντήρηση και την ανάπτυξη ο ίδιος του τοµέα της µεταποίησης. Αυτή
η ενίσχυση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον τοµέα των φρούτων προοριζόµενων για τον
συµπυκνωµένο χυµό, στον οποίο η ενίσχυση αντιπροσωπεύει συχνά περισσότερο από Ύ της ανταµοιβής
παραγωγών. Είναι λιγότερος για τον τοµέα του µη συµπυκνωµένου χυµού, ο οποίος παρέχει την καλύτερη
ανταµοιβή για τον παραγωγό.
ο σηµαντικός ρόλος που η ενίσχυση διαδραµατίζει στη µείωση των αποσυρµένων ποσοτήτων. Αυτές οι
αποσυρόµενες ποσότητες µειώθηκαν πραγµατικά πολύ σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου,
επιτυγχάνοντας λιγότερο από 1%
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οι όγκοι. Αυτό είναι ένα αποτέλεσµα της παροχής ενίσχυσης, αλλά µπορεί επίσης να αποδοθεί στη
αυστηροποίηση του συστήµατος απόσυρσης. Εντούτοις, µια µεγάλη µερίδα των φρούτων που παραδίδονται
αυτήν την περίοδο στην µεταποίηση δεν θα ήταν επιλέξιµη για τις αποσύρσεις λόγω της ύπαρξης ορίων
κατώτερης ποιότητας.
ο πιό οριακός ρόλος της ενίσχυσης όσον αφορά στη σταθεροποίηση της φρέσκιας αγοράς. Στην
πραγµατικότητα, η επικάλυψη δύο αγορών σχετικά λίγο. Ο ρόλος σταθεροποίησης οφείλεται κυρίως στην
απορροφώντας επεισοδιακή υπερπαραγωγή, παρά από το κανονικό φοuρνητuρε οι µεταποιητές µε τα
φρούτα που. Έχουµε υπολογίσει πράγµατι που είναι εκεί µεταξύ Ό στο 1/5 των παραδόσεων στην αλυσίδα
αγοράς µεταποίησης που θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να επανεγκατασταθεί στη φρέσκια αγορά. Εάν
αυτό συνέβη θα µπορούσε να υπάρξει µια αύξηση στον όγκο της φρέσκιας αγοράς περίπου 5 σε 10%,
ανάλογα µε το έτος, των φρούτων και των κρατών µελών (στα φρούτα χαµηλότερης ποιότητας που πρέπει
να ασκήσουν µέτρια επίδραση στις τιµές).
ο διφορούµενος ρόλος των κατώτατων ορίων στη ρύθµιση των ποσοτήτων που παρέχονται για την
επεξεργασία. Πράγµατι, οι χειριστές δεσµεύονται συχνά από τις πολυετείς συµβάσεις που καθορίζουν τις
ποσότητες και τις τιµές. Το επίδοµα της ενίσχυσης που δραστηριοποιεί πάντα το έτος µετά από την
υπέρβαση, είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτο όταν επαναλαµβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Στην
περίπτωση της αντίθετης κατάστασης,η συµπεριφορά των χειριστών δεν τροποποιείται πάρα πολύ.
Από άποψη ποιότητας, ένας ποιοτικός πίνακας των κατώτατων επιπέδων (ποσοστό κατά °Brix ελάχιστο χυµού) έχει
καθοριστεί από την ΚΟΑ. Αυτή η αξιολόγηση δείχνει ότι αυτά τα πρότυπα τηρούνται, και ότι οι µεταποιητές
χρησιµοποιούν µερικές φορές, από κοινού µε τις ΟΠ, τους ποιοτικούς πίνακες που είναι αυστηρότεροι. Παρά αυτά τα
πρότυπα, η αξιολόγηση δείχνει ότι η ενίσχυση διαδραµατίζει έναν πολύ µικρό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων. Πράγµατι, η ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή εσπεριδοειδών κατευθύνεται κυρίως στη φρέσκια αγορά, και
έτσι στις συγκεκριµένες ποιοτικές απαιτήσεις από την. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει στην ευρωπαϊκή αλυσίδα
αγοράς χυµών µια αναπηρία παρά τις αλυσίδες αγοράς ανταγωνιστών από τη Βραζιλία ή τις ΗΠΑ, οι οποίες παράγουν
συγκεκριµένα µε τις ποικιλίες που αφιερώνονται στην επεξεργασµένη αγορά.
Από άποψη τιµών της πρώτης ύλης, κανένας έλεγχος αυτών των τιµών δεν υπάρχει, και τα στοιχεία που είχαµε δεν
µπορούµε να τα θεωρήσουµε ως απολύτως αξιόπιστα. Εντούτοις, δείχνει τις τάσεις που επιβεβαιώνονται από τις
έρευνές µας και τις συνεντεύξεις µας. Κατά συνέπεια, πριν από τη µεταρρύθµιση του 1996, όταν εξασφαλίστηκαν οι
ελάχιστες τιµές, όλοι οι µεταποιητές έπρεπε να καταβάλουν την ίδια τιµή για τις πρώτες ύλες σε όλη την ΕΕ. Μετά
από τη µεταρρύθµιση του 1996:
•
για τα πορτοκάλια, οι τιµές αυξήθηκαν στην Ισπανία και Sicilia, ενώ µειώθηκαν αισθητά στην Καλαβρία και την
Ελλάδα. Η µεταρρύθµιση του 2000 οδήγησε σε µια άνοδο στην Ελλάδα, η οποία εντούτοις παραµένει σαφώς
κάτω από τις τιµές των άλλων κρατών µελών. Ο τύπος χυµού που παράγεται από τους µεταποιητές αυτών των
περιοχών συνδέεται άµεσα µε αυτές τις τιµές: κατά συνέπεια στην Ισπανία και σε Sicilia, όπου η παραγωγή του
χυµού είναι προσανατολισµένη προς τους παστεριωµένους µη συµπυκνωµένους χυµούς, οι τιµές είναι σίγουρα
καλύτερες απ' ό, τι στην Ελλάδα και την Καλαβρία όπου οι συµπυκνωµένοι χυµοί (σε άµεσο ανταγωνισµό µε
τους εισαγόµενους χυµούς) κυριαρχούν,
•
για τα λεµόνια, οι τιµές αυξήθηκαν στην Ιταλία και έπεσαν στην Ισπανία και την Ελλάδα. Αφ' ενός, µετά από τη
µεταρρύθµιση του 2000, όλες οι τιµές έπεσαν (εκτός από στην Ελλάδα, όπου αυξήθηκαν για να συµφωνήσουν
µε τις τιµές των άλλων κρατών µελών) οφειλόµενες µε την έννοια του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισµού,
•
για τα γκρέιπφρουτ και satsumas, ο διεθνής ανταγωνισµός έχει οδηγήσει αυτές τις δύο αγορές προς µια πτώση
στην ποσότητα και την τιµή.
Οι τιµές αγοράς της πρώτης ύλης για την αλυσίδα αγοράς των µεταποιηµένων, έχουν εξελιχθεί έτσι µε διαφορετικούς
τρόπους, ανάλογα µε τις αγορές, στα φρούτα και στο βαθµό διεθνούς ανταγωνισµού.
Για τα φρούτα που προορίζονται για την µεταποίηση, η ενίσχυση αντιπροσωπεύει ακόµα το µεγαλύτερο µέρος της
ανταµοιβής των παραγωγών (πάνω από 50% και µερικές φορές περισσότεροι, ανάλογα µε τον τύπο φρούτων, τα
κράτη µέλη και το έτος), και συµβάλλει έτσι αναντίρρητα στη βελτίωση του εισοδήµατος για αυτούς τους
παραγωγούς. Λόγω της συµβολής της ενίσχυσης στο εισόδηµα των αγροτών, οι µειώσεις ενίσχυσης ως συνέπεια των
υπερβάσεων στα κατώτατα όρια µείωσαν σηµαντικά το επίπεδο εισοδήµατος των παραγωγών κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1997 - 2001 (µεταξύ 11% και 44% ανάλογα µε τον τύπο φρούτων και του έτους). Το 2001, οι µειώσεις
ενίσχυσης ήταν πολύ λιγότερο συχνές σε ένα οικονοµικό κλίµα όπου η τιµή των πρώτων υλών αυξανόταν συνολικά.
Έτσι µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διατιθέµενη ενίσχυση
αντιπροσώπευσε µια σηµαντική συµβολή στην αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών.
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Οι αξίες της φρέσκιας αγοράς είναι πάντα υψηλότερες από εκείνες της µεταποιηµένης αγοράς, ακόµη και µε τις
επιχορηγήσεις που λαµβάνονται υπόψη. Εάν παίρνουµε ως βάση τις στατιστικές από τις αγορές που λέονται για να
είναι «αντιπροσωπευτικοί» της ΕΕ, η τιµή των πορτοκαλιών για τη φρέσκια αγορά αυξανόταν µάλλον (στα τρέχοντα
ευρο- ποσοστά) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Όσον αφορά στα λεµόνια, αυτό ήταν επίσης η περίπτωση πριν από
τη µεταρρύθµιση του 2000, αλλά όχι µετά από το στην Ιταλία και την Ελλάδα, όπου, λόγω του ξένου ανταγωνισµού,
οι τιµές ωθήθηκαν κάτω. Αφ' ενός, δείχνουµε ότι οι µεγάλες ποσότητες (πράγµατι, πολύ µεγάλες ποσότητες) δεν
πωλήθηκαν σε αυτές τις «αντιπροσωπευτικές» αγορές αλλά άµεσα από µεγάλο POs και από τις κεντρικές µονάδες
πώλησης και ότι οι «επιστροφής τιµές παραγωγών», σε αυτές τις αγορές, εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου. Εντούτοις, δεδοµένου ότι δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος των τιµών, δεν µπορούµε να είµαστε εντελώς
ορισµένο περίπου αυτό το σηµείο
Από το ρόλο του ως σταθεροποιητή όγκου, το πρόγραµµα ενίσχυσης ενέργησε ως σταθεροποιητής τιµών για τη
φρέσκια αγορά αλλά, όπως είδαµε να προηγηθούµε §, αυτό οφειλόταν κυρίως στη δυνατότητά του να απορροφήσει
τις υπερβολικές ποσότητες παρά από το κανονικό φοuρνητuρε, το οποίο αποτελείται από ταξινοµηµένα πλειοψηφία
φρούτα.
Όσον αφορά το στόχο ότι στον καταναλωτή προσφέρονται τα ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιµές, η αξιολόγηση
δείχνει ότι οι τιµές διάθεσης στην κατανάλωση των χυµών εσπεριδοειδών αυξήθηκαν λιγότερο (13 σηµεία δεικτών)
από εκείνες άλλων τροφίµων. Ο καταναλωτής είναι σε θέση να απολαύσει µια µεγάλη επιλογή χυµών εσπεριδοειδών
σε λογικές τιµές και µιας ποιότητας που αντιστοιχεί στις προσδοκίες του επειδή η σειρά των προϊόντων είναι πολύ
ευρεία. 90% των χυµών εισάγονται, αλλά οι κατάστηµα-έλεγχοί µας σαφώς δείχνουν ότι για τους χυµούς ευρωπαϊκής
προέλευσης, η ρουµπρίκα στη συσκευασία δεν αφήνει τον καταναλωτή, εκτός από περιστασιακά, να ξέρει ο χυµός
από ποια φρούτα προέρχονται .
Το µερίδιο της ενίσχυσης στη λιανική τιµή χυµού είναι περίπου 20%, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Εντούτοις, είναι
δύσκολο να υπολογίσει εάν αυτή η επιχορήγηση συµβάλλει σε οποιοδήποτε χαµήλωµα των τιµών, επειδή οι τιµές
πώλησης καθορίζονται σύµφωνα µε τις τιµές των εισαγόµενων χυµών.
Όσον αφορά το στόχο την ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας αγοράς, η ανάλυση εξέτασε τις δύο πτυχές της
εσωτερικής και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας.
•

•

•

στο εξωτερικό επίπεδο, η ανάλυση δείχνει ότι ο χυµός και τέµνει τους τοµείς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η
ΕΕ που παράγει τον τοµέα πάσχει από τις σηµαντικές δοµικές αναπηρίες που προέρχονται από το γεγονός ότι
η Κοινότητα που παράγει τον τοµέα χαρακτηρίζεται από τις µικρής κλίµακας αγροτικές µετοχές, οι οποίες είναι
σε άµεσο ανταγωνισµό µε τα µεγάλα exploitations της Βραζιλίας και των ΗΠΑ. Αυτά τα τελευταία
exploitations συνδέονται προς την επεξεργασµένη αγορά και ωφελούνται από τις σηµαντικά χαµηλότερες
δαπάνες παραγωγής. Η επιλογή των ποικιλιών το καθιστά πιθανό να κάνει 1L του χυµού του °Brix 16 ή 17 µε
1.8 κλ 2 κλ των νωπών καρπών (στη Βραζιλία), ενώ στην ΕΕ, 2.5 κλ είναι απαραίτητα για να κάνουν 1L του
°Brix 11 έως 13. Επιπλέον, ο βιοµηχανικός τοµέας των χυµών αυτών των χωρών κυριαρχείται από λίγες
πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται συχνά στη Βραζιλία καθώς επίσης και στις ΗΠΑ. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ενίσχυση της ΕΕ για την µεταποίηση διαδραµατίζει έναν αναµφισβήτητο ρόλο στην υποστήριξη του
τοµέα εντός της ΕΕ (γεωργικής και βιοµηχανικής), ειδικά εκείνοι που παράγουν τους συµπυκνωµένους
χυµούς.
Όσον αφορά τα µέτρα σχετικά µε το εµπόριο µε τρίτες χώρες, η αξιολόγηση σηµειώνει ότι οι εισαγωγές
χυµού είναι χαρακτηριστικών που τα είναι κατάλληλα για την εφαρµογή των χαµηλότερων τελωνειακών
δασµών, περίπου 12 14% ανάλογα µε τον τύπο φρούτων. Από το 2005, οι προνοµιακές συµφωνίες έχουν
παράσχει στην Αργεντινή τα µέσα τη θέση της στην αγορά χυµού λεµονιών της ΕΕ στον άµεσο ανταγωνισµό
µε τα προϊόντα της ΕΕ. Επιπλέον, οι κατά την εξαγωγή επιστροφές των χυµών της ΕΕ δεν χρησιµοποιούνται
πάρα πολύ, επειδή το επίπεδό τους (µεταξύ 1 και 3% της αξίας χυµού) δεν είναι αρκετά ελκυστικό για τους
χειριστές. Τέλος, από το 2004, ο τοµέας του τµήµατος έχει ωφεληθεί από µια πρόταση προστασίας, η οποία
έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση έναντι της εισαγωγής των κινεζικών προϊόντων.
στο εσωτερικό επίπεδο, ο ρόλος της ενίσχυσης στη διατήρηση της αποδοτικότητας των εσπεριδοειδών παρά
τις µελετηµένες εναλλακτικές συγκοµιδές (µε το σχέδιο υποστήριξής τους) είναι αδύνατος επειδή η
αποδοτικότητα σε επίπεδο δεµάτων είναι ήδη πολύ υψηλότερη.
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•

όσον αφορά τον τοµέα της επεξεργασίας, στην ΕΕ, και η αύξηση στην απαίτηση των χυµών εσπεριδοειδούς
και η αύξηση του µεριδίου του χυµού στην κατανάλωση εσπεριδοειδών στην Ευρώπη, έχουν οδηγήσει σε µια
γενική άνοδο στην κατανάλωση, υπό τον όρο ότι οι µεταποιητές µε ένα ευνοϊκό πλαίσιο απαιτούν από άποψη.
Εποµένως, εκτός από τα λεµόνια που υπόκεινται στον ισχυρό ξένο ανταγωνισµό, κάποιος σηµειώνει µια γενική
τάση στην αύξηση στις ποσότητες που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Μετά
από τη µεταρρύθµιση του 1996, οι µεταποιητές ρύθµισαν προφανώς τις τιµές τους στις αγορές τους. Στην
αγορά χυµού από πορτοκάλι παραδείγµατος χάριν, µόνο εκείνοι που προσανατολίστηκαν προς το µη
συµπυκνωµένο χυµό θα µπορούσαν να πληρώσουν τους παραγωγούς και να παραµείνουν ανταγωνιστικοί
παρά τις εισαγωγές. Εκείνοι που παρέµειναν στη συµπυκνωµένη αγορά χυµού σε ανταγωνισµό µε τους
βραζιλιάνους χυµούς, χαµήλωσαν συστηµατικά την τιµή αγοράς τους. Το ποσοστό του υποκαταστήµατος που
αποτελεί τις τιµές των βιοµηχανικών προϊόντων µπορεί να υπολογιστεί κατά περίπου 36% σε 38% στην
Ισπανία, 41% 46% στην Ελλάδα και 34% 49% στην Ιταλία. Εντούτοις, οι τιµές των προϊόντων, όσο το
δυνατόν περισσότερο, ευθυγραµµίζονται στις τιµές των εισαγόµενων προϊόντων που εξουσιάζουν την αγορά.

Πρίν εκφράζει µια κρίση αξιολόγησης για το στόχο ένα δίκαιο εισόδηµα για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών είναι
σηµαντικό να υπενθυµιστεί ότι το εισόδηµά τους αποτελείται κατά ένα µεγάλο µέρος από την πώληση των νωπών
καρπών (οι τιµές που είναι σηµαντικά υψηλότερες απ'ό, τι για εκείνους των µεταποιηµένων φρούτων και
αντιπροσωπεύουν κατά µέσον όρο Ύ των όγκων που πωλούνται) και ότι οι οικονοµικές παρατηρήσεις που γίνονται
εδώ, απεικονίζουν την κατάσταση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών γενικά.
Οι αναλύσεις που πραγµατοποιούνται βάσει των στατιστικών στοιχείων FADN το καθιστούν πιθανό να αξιολογήσουν
ότι η ενίσχυση επεξεργασίας, αποτελεί αδιαφιλονίκητα µέσα την αποδοτικότητα του εσπεριδοειδούς µετοχές. Από
τους θεωρητικούς υπολογισµούς βασισµένους στις χαρακτηριστικές αγροτικές µετοχές, µπορούµε να καταδείξουµε
ότι το σύστηµα της υποστήριξης έχει µια ορατή επίδραση στο εισόδηµα των µέσων exploitations και αυτό:
•

•

Οι ιταλοί παραγωγοί ειδικευµένοι στα εσπεριδοειδή, εξαρτώνται ιδιαίτερα από αυτήν την υποστήριξη, µε ένα
µέσο µερίδιο της ενίσχυσης στην προστιθέµενη αξία αγροτικής εκµετάλλευσης ανά εκτάριο κατά τη διάρκεια
της περιόδου 24% για τα πορτοκάλια και 32% για τα λεµόνια. Είναι η ίδια κατάσταση για τους έλληνες
παραγωγούς πορτοκαλιών, µε ένα µέσο µερίδιο 24%. Για αυτά τα δύο κράτη µέλη το ένα σαφώς βλέπει την
εξάρτηση των παραγωγών σε αυτήν την υποστήριξη για το εισόδηµά τους.
οι παραγωγοί που εξαρτώνται ο πιό ελάχιστα από την ενίσχυση ως πηγή εισοδήµατος είναι οι ισπανοί. Για τα
πορτοκάλια, το µέσο µερίδιό τους της ενίσχυσης στην προστιθέµενη αξία αγροτικής εκµετάλλευσης ανά
εκτάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν 14% (για τα λεµόνια δεν έχουµε τα ικανοποιητικά στοιχεία που
ολοκληρώνουν). Αυτό επιβεβαιώνει τον προσανατολισµό των ισπανικών οπωρώνων προς τη φρέσκια αγορά.

Σε ορισµένες περιοχές, για την αγροτική εκµετάλλευση που αφιερώνεται στην επεξεργασία, η ενίσχυση µπορεί να
αποτελέσει το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους και να φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, το οποίο δεν
αντιστοιχεί µε κάθε τρόπο στους αρχικούς στόχους του προγράµµατος ενίσχυσης µετασχηµατισµού. Κατά συνέπεια,
οι αγροτικές σχετικές µετοχές λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά βάσει της ενίσχυσης, η οποία δεν είναι οικονοµικά
βιώσιµη.
Όσον αφορά το στόχο της διατήρησης η δραστηριότητα της παραγωγής/της χυµοποιίας και της εξασφάλισης
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ικανότητας υποστήριξης στις περιοχές, µια σηµειώνει ότι η επίδραση της
ενίσχυσης µπορεί να προσδιοριστεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις περιοχές και τους οπωρώνες. Αυτή
η επίδραση είναι εντούτοις πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί σε περιφερειακό επίπεδο επειδή η επιδοτούµενη παραγωγή
αντιπροσωπεύει µόνο ένα µέρος, µερικές φορές ένα µικρό µέρος, των επιλεγµένων όγκων, και επειδή η ενίσχυση στη
µεταποίηση αποτελεί µόνο 1 σε 2% του συνολικού ποσού γεωργικών υποκαταστηµάτων. Είναι έτσι µόνο ποιοτικά ότι
µπορούµε να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της ενίσχυσης στις περιφερειακές οικονοµίες
Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να διαιρεθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:
−

−

περιοχές όπου ο αντίκτυπος της ενίσχυσης στην περιφερειακή οικονοµία δεν είναι πολύ σηµαντικός. Αυτές είναι,
κυρίως, περιοχές όπου κυριαρχεί το νωπό προϊόν και πού ο χυµός συνδέεται προς τα µη συµπυκνωµένο χυµό.
Σε αυτές τις περιοχές, όπως η Μουρκία, Ανδαλουσία και Σικελία, η ενίσχυση ασκούν λίγη επίδραση στην
οικονοµική δυναµική (περισσότερο στη Σικελία απ'ό, τι στις άλλες περιοχές),
οι περιοχές όπου ο αντίκτυπος της ενίσχυσης στην περιφερειακή οικονοµία είναι σηµαντικός µπορούν να
διαιρεθούν σε δύο οµάδες:
. εκεί όπου η ενίσχυση επιτρέπει τη διατήρηση και/ή την ανάπτυξη µεγάλου όγκου συµπυκνωµένου χυµού,
µικρότερη διάθεση στην νωπή κατανάλωση όπως συµβαίνει στην Καλαβρία και στην Ελλάδα.
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

.

περιοχή της Valencia όπου η επίδραση της ενίσχυσης είχε σηµαντική επίδραση επειδή ο όγκος της
εσπεριδοκαλλιέργειας στην γεωργία της περιφέρειας προσθέτει αξία 64% . Επιπλέον οι παραγωγοί και οι
βιοµηχανίες της περιοχής δεν έχουν ανάγκη την ενίσχυση γιατί δεν παράγουν συµπυκνωµένο χυµό. Η
επίδραση γίνεται µεγαλύτερη όσο οι περιοχές είναι οικονοµικά ευαίσθητες και ταξινοµηµένες στο στόχο 1 (µε
χαµηλό GNP/κάτοικο, υψηλό ποσοστό ανεργίας και συνδεδεµένες µε την γεωργία)

Τελικά, η ενίσχυση στη µεταποίηση δεν τροποποιεί τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της εσπεριδοκαλλιέργειας γιατί ο
προσανατολισµός της παραγωγής είναι το νωπό προϊόν. Η κυριότερη έµµεση επίδραση της ενίσχυσης στο
περιβάλλον είναι η µείωση των αποσύρσεων. Η παραγωγή που χυµοποιείται ετησίως και που θα οδηγείτο στην
απόσυρση είναι πράγµατι µεγάλη (περίπου 500000 τον). Αν αυτή η ποσότητα οδηγείτο τελικά στην απόσυρση θα
προκαλούσε περιβαλλοντική ζηµιά η οποία θα εξαρτιόταν από τη µέθοδο απόσυρσης.

Η ·ðÔ‰ÔÙÈÍ¸ÙÁÙ· Í·È Á ‰È‹ÒÍÂÈ· ÙÁÚ ÂÌflÛ˜ıÛÁÚ µεταποίησης
∆εν µπορούµε να καθορίσουµε το επίπεδο του διαχειριστικού κόστους του «σχήµατος» µε τους χυµοποιούς γιατί δεν
υπάρχουν επαρκείς απαντήσεις στις έρευνές µας από τις ΟΠ και τους χυµοποιούς. Επιπλέον οι ποσοτικοποιηµένες
πληροφορίες από τους οργανισµούς ελέγχου ήταν ανεπαρκείς για να γενικευτούν.
Τέλος, το γεγονός να διατηρηθεί αυτό το εργαλείο ενίσχυσης, ενώ πολλοί άλλοι τοµείς έχουν αποσυνδεθεί ήδη,
δείχνει µια ορισµένη ασυναρτησία αυτού του µέτρου όσον αφορά τους στόχους της νέας ΚΑΠ.

—ÈË·Ì›Ú ÛıÌ›ðÂÈÂÚ ÙÁÚ ·ðÔÛ˝νδεσης
Είναι γεγονός ότι µπορούµε να µελετήσουµε τις πιθανές επιπτώσεις της αποσύνδεσης βασιζόµενοι σε απαντήσεις σε
ερωτήσεις αξιολόγησης και σε ένα απλό σχέδιο πιθανών επιπτώσεων από τη µετάβαση στο καθεστώς της
αποσύνδεσης. Αυτή η µέθοδος παρουσιάζει εµφανείς περιορισµούς και κυρίως σε σχέση µε τη συµπεριφορά των
«παιχτών». Άρα τα συµπεράσµατα θα πρέπει να διαβαστούν λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις επιφυλάξεις
.
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης εφιστούν την προσοχή στα διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα του τρέχοντος
καθεστώτος ενίσχυσης έναντι µιας κατάστασης ελεύθερης αγοράς χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση. Αυτά τα
αποτελέσµατα αφορούν και τους µεµονωµένους παραγωγούς και τους χυµοποιούς, και στις ζώνες όπου αυτή η
δραστηριότητα είναι σηµαντική, αφορούν ακόµη και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η µετάβαση στην αποσύνδεση δεν θα οδηγούσε σε διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα. Εντούτοις, αυτό το µέτρο που
ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 30 έτη, η απότοµη λήξη της θα προκαλούσε πολλούς αγροτικές εκµεταλλεύσεις και µη
ανταγωνιστικούς χυµοποιούς να κλείσουν, παραµένοντας οι πιο κερδοφόρες. Σαφώς, µερικά παρεµβατικά µέτρα θα
ήταν απαραίτητα για να περιορίσουν τα αποτελέσµατα της µετάβασης από την άποψη, της απώλειας εργασίας στη
βιοµηχανία , γεωργική ανακατανοµή ????, κ.λπ.

ΑΙΟΛΟΥ 104 105.64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3249.003 – 210 3249.992 FAX. 210 3253.997 e-mail: incofruit @ incofruit.gr
- ¡ÓÈÔÎ¸„ÁÛÁ Ù˘Ì Ï›ÙÒ˘Ì Û˜ÂÙÈÍ‹ ÏÂ Ùα ÂÛðÂÒÈ‰ÔÂÈ‰ή (ðÂÒflÎÁ¯Á )- ”˝Ï‚·ÛÁ n∞ 30-CE-0035027/00-37 - Agrosynergie - œÍÙ˘‚ÒflÔı 2006 -

8

8

