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Συμφωνία για τθ χονδρικι τιμι μιλων – Δυνατότθτεσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν φροφτων  

Σφμφωνα με το Αγροτικό Επιμελθτιριο Ουγγαρίασ, οι παραγωγοί μιλων αντιδροφν ζντονα ςτθν  
προτεινόμενθ από τισ εταιρείεσ επεξεργαςίασ φροφτων χονδρικι τιμι μιλων για το 2018. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, ο Σφνδεςμοσ Αγροτϊν Ουγγαρίασ «Magosz» χαρακτιριςε ωσ ταπεινωτικι για τουσ 
καλλιεργθτζσ τθ χονδρικι τιμι των 13 HUF (περίπου €0,04) ανά κιλό που προςφζρουν οι εταιρείεσ 
επεξεργαςίασ φροφτων και θ οποία δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ του κόςτουσ παραγωγισ.  

Ιδιαίτερο πρόβλθμα φαίνεται να υπάρχει ςτθν περιοχι SzabolcsSzatmár-Bereg, όπου παρά τισ 
επανειλθμμζνεσ ςυναντιςεισ των αγροτϊν με τθν τοπικι εταιρεία επεξεργαςίασ φροφτων «Austria 
Juice» και παρά τθ διαμεςολάβθςθ του Συνδζςμου Αγροτϊν Ουγγαρίασ, δεν ζχει υπάρξει ςυμφωνία 
για τθν τιμι με τθν οποία οι αγρότεσ κα πωλοφν τθν παραγωγι μιλων ςτθν εταιρεία. Οι διαμαρτυρίεσ 
των παραγωγϊν κα ςυνεχιςτοφν. Ωςτόςο, ςυμφωνία υπιρξε με άλλθ εταιρεία τθσ περιοχισ ςτθν τιμι 
των 20 HUF (περίπου €0,06) ανά κιλό.  

Ελλθνικζσ εξαγωγικζσ εταιρείεσ φροφτων μποροφν να επικοινωνιςουν με το Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπζςτθσ  
και να προμθκευτοφν καταλόγουσ με ςτοιχεία επικοινωνίασ ουγγρικϊν ειςαγωγικϊν εταιρειϊν 
φροφτων. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι θ Ελλάδα ζχει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και παραγωγικι επάρκεια 
ςε πολλά αγροτικά προϊόντα, εκτιμοφμε ότι θ χϊρα μασ κα μποροφςε να αυξιςει το μερίδιό τθσ ςτθν 
ουγγρικι αγορά. Σθμειϊνεται ότι θ Ελλάδα εξάγει ςτθν Ουγγαρία ςθμαντικζσ ποςότθτεσ 
εςπεριδοειδϊν (κωδικόσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 0805). Το 2017 οι εξαγωγζσ μασ ξεπζραςαν ςε 
αξία τα €3,2 εκ. καλφπτοντασ το 5,88% των ουγγρικϊν ειςαγωγϊν ςε εςπεριδοειδι. Κυριότεροσ  
ανταγωνιςτισ μασ ςτθν κατθγορία είναι θ Ιςπανία που καλφπτει το 27,82% των ουγγρικϊν ειςαγωγϊν.  

Για τθν τρζχουςα χειμερινι περίοδο, εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ για τθν Ελλάδα παρουςιάηουν και οι 
κωδικοί Σ.Ο.0810 (φράουλεσ και ακτινίδια) και Σ.Ο.0808 (μιλα και αχλάδια). Τζλοσ, με τθν ευκαιρία, 
επιςθμαίνουμε τθν κατθγορία Σ.Ο.0814 (φλοφδεσ εςπεριδοειδϊν, πεπονιϊν, καρπουηιϊν -νωπζσ, 
κατεψυγμζνεσ, ι ςε άλµθ), όπου εκτιμοφμε ότι θ χϊρα μασ κα μποροφςε να διεκδικιςει μερίδιο 
αγοράσ και να ανταγωνιςτεί τουσ κυρίαρχουσ «παίκτεσ» τθσ κατθγορίασ, Γερμανία, Αυςτρία και Τςεχία. 

 


